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Ça¤r›
‹lan

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

● TAVIR ç›kt›!

Ayrı ayrı ve biriz
Tek tek ve çoğuz
Çünkü direniyoruz!
Lübnan’da, Irak’ta, Afganistan’da, Filistin’de, F Tipleri’nde, Guantanamo’da direniyoruz. Ölüm ya¤›yor üstümüze. Üstüne üstüne yürüyoruz ölümün.
Gökyüzünden ya¤acak bombalar› düﬂünün diyor
emperyalizm. Düﬂünün ve teslim olun. ‹çine at›laca¤›n›z hücreleri düﬂünün, düﬂünün ve teslim olun...
Ve biz dünyan›n dört bir yan›nda direniyoruz; ölümü, hücreleri hiç düﬂünmeden. Feda ediyoruz en yi¤itlerimizi vatan için, onur için, özgürlük ve
adalet için. Bushlar’›n dünyas›nda feday› kuﬂanmadan, silah› kuﬂanmadan yaﬂama hakk› yok halklar›n.
Daha düne kadar Hizbullah’la kavgal› Lübnan Baﬂbakan›, ‹srail bombalar› karﬂ›s›nda fedakarca ve kahramanca bir direniﬂ hatt› ören Hizbullah’a
ve ﬂehit düﬂen Hizbullah savaﬂç›lar›na teﬂekkür ediyor.
Dünya, nerede olursa olsun direnenlere teﬂekkür ediyor.
Çünkü dünya, direnenlerin fedakarl›klar› ve kahramanl›klar›yla var.
Hücre hücre, ülke ülke, köy köy, da¤ da¤ direnenleriyle dönüyor dünya.
En ›ss›z hücrelerde ço¤al›yor, en karanl›k günlerde ayd›nlat›yor direniﬂ.
Destan gibi direnip, direniﬂinin destan›n› yazan bir devrimcinin dedi¤i gibi:
ﬁimdi biz nas›l ayr› ayr› ve birsek / tek tek ve de çoksak
Öylece yolumuzday›z, yollarday›z
Sonunda bu yolculu¤un / yine yaln›z olmayaca¤›z
Her bir can parçam›z / güneﬂte sakl› bizim
Ço¤uz biz güneﬂin içinde
Hem dünyadan hem güneﬂten bir parça
yak›n›z biz oraya hem de buraya
Bundan dolay› daha ayd›nl›k / y›ld›zl› al›nlar›m›z›n etraf›
ki y›ld›zlar ›ﬂ›t›r geceyi
Selma Kubat, 20 Kas›m 2000

Ege
Turnesi’nde

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

Kültür ve Sanat Yaﬂam›nda
Tav›r Dergisi'nin A¤ustos
say›s› ç›kt›. Bayilerde...

● TAYAD TECR‹T EYLEM‹
Mektup okuma eylemleri
Her Pazar günü
Yer: Sultanahmet Park›
Saat: 13.00

● ‹dil Kültür Merkezi
Film Gösterimi

10 A¤ustos

Fatma B‹LG‹N- 1972’de Antakya
Kuzeytepe’de do¤du, Arap milliyetindendi. 13
yaﬂ›ndan itibaren bir emekçiydi. 20 yaﬂ›ndayken, devrimci hareketle tan›ﬂt›. Bir süre Kurtuluﬂ Dergisi’nde muhabir olarak çal›ﬂt›. 5 kez gözalt›na al›nd›, iﬂkencelerden geçirildi. 1995’te
tutukland›. Henüz yeni bir devrimciyken 1996
ölüm orucunda gönüllü oldu. 2000’deki sald›r›
gündeme geldi¤inde yine gönüllüydü.
3 Haziran 2001’de 5. Ekip savaﬂç›s› olarak
ölüme yatt›. Zorla müdahale iﬂkencesi alt›nda 10
A¤ustos 2002’de direniﬂinin 434’üncü gününde ölümsüzleﬂti.

Devrimci hareketin siyasi areneya
ç›kt›¤› ilk günden
bu yana hareketin
içindeydi. ﬁehit düﬂtü¤ünde 44 yaﬂ›ndayd›. Bir ömür
boyu devrimOsman
Osmana¤ao¤lu ciydi yani. Osmana¤ao¤lu,
‹stanbul Üniversitesi’nde DEV-GENÇ’li oldu. Cunta sonras› hapishanelerde 6 y›l
tutsak kald›. 1987’de tahliyesinden sonra yeniden çeﬂitli alanlarda görev ve sorumluluklar ald›. 1992’de tutsak düﬂtü.
F Tipleri sald›r›s›na karﬂ› Ümraniye’de ölüm orucuna baﬂlad›. Kand›ra
hücrelerinde direniﬂini sürdürdü. Tahliye
edildi, direniﬂini d›ﬂarda da devam ettirdi. Kuﬂatma alt›ndaki Armutlu’da 14
A¤ustos 2001’de ölümsüzleﬂti.

1964,
Arﬂin/Trabzon do¤umludur. Laz milliyetindendir.
17 yaﬂ›nda
mücadeleye
at›ld›. Cunta
Selami
KURNAZ y›llar›nda tutsak düﬂtü.
1990’l› y›llar›n baﬂlar›nda Trabzon’da Halkevleri ve DKÖ’lerde faaliyet yürüttü. Bundan sonra ise bir
Cepheli olarak sürdürdü devrimci
kavgas›n›. Trabzon ve ‹stanbul’da
görevler üstlendi. 2001’de tutsak
düﬂtü. Son görevinde, bir Ölüm
Orucu direniﬂçisi olarak k›z›l bant›n› kuﬂand›. 12 A¤ustos 2004’te
görevini aln›n›n ak›yla yerine getirerek ölümsüzleﬂti.

Nuri ASLAN Metin KÖSE

‹brahim
DO⁄AN

12 A¤ustos 1980’de
Aybast›’da iki köy aras›ndaki
çeliﬂkilerin devrimcilerin müdahalesiyle çözülmesi nedeniyle
düzenlenen bar›ﬂ toplant›s›na
giderken geçirdikleri trafik kazas›nda kaybettik.

Devrimci mücadeleye lise y›llar›nda kat›ld›, bir
DEV-GENÇ’li olarak mücadele etti. 1993’de tutsak
düﬂtü. Oligarﬂinin hücre sald›r›s›na karﬂ› gerçekleﬂtirilen 1996 Ölüm Orucu’nda gazi oldu. 1999’da sa¤l›k durumunun a¤›rlaﬂmas› nedeniyle tahliye edildi.
Tedavisi için yurtd›ﬂ›na ç›kar›ld›. 11 A¤ustos
2001’de Atina’da tedavi gördü¤ü hastanede elleri
arkadan ba¤l› bir ﬂekilde öldürülmüﬂ olarak bulundu.
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13
A¤ustos
1993’de ‹stanbul Okmeydan›’nda PERPA iﬂ merkezinde bir iﬂyerinde sorgusuz sualsiz infaz edildiler.
Katledilenlerden Mehmet
Salg›n ve Hakan Kasa Devrimci Sol Milis üyesi, Nebi
Selma
Sabri
ÇITLAK
ATILMIﬁ Akyürek, Devrimci Sol taraftar›yd›. Selma Ç›tlak ve
Sabri At›lm›ﬂ’›n ise devrimci hareketle hiç bir ilgisi yoktu. Tek suçlar› o anda o iﬂyerinde bulunmakt›.

1991 Nisan’›nda Kürt halk›n›n Kuzey Irak'tan, Çukurca’ya göç etmesiyle birlikte biz de Özgür-Der heyeti olarak bölgeye gittik. ‹laç, giyecek ve g›da yard›mlar›yla birlikte gitmiﬂtik. Heyette Nurten, DEMKAD'› temsilen bulunuyordu. Bölgeye gider gitmez
durdu¤umuz her yerde otobüsten inip Kürtçe sohbete baﬂlayan ilk Nurten oluyordu. Ard›ndan biz
Türkçe sohbetlere baﬂl›yorduk. Bu durum planl› de¤ildi, kendili¤inden öyle geliﬂti. Nurten hemen herkesle konuﬂmak, kim oldu¤umuzu, neden geldi¤imizi anlatmak istiyordu.
*
Nurten'i mahalli birimlerden tan›yorum. Bana devrimci insan›n nas›l olmas› gerekti¤ini kavratan insand›r. TV'de yüzünü gösterdiklerinde emin olamam›ﬂ, tan›yamam›ﬂt›m. Gözlerim gömle¤ine tak›ld›¤›nda inanamam›ﬂt›m. Gerçekten ﬂehit düﬂen yoldaﬂ›m›z Nurten idi. ﬁehit düﬂerken üzerinde bulunan
gömle¤i ben dikmiﬂtim.

Arslan
ARI

1 3
A¤ustos
1992’de
Ankara Küçükesat’ta
bulunduklar›
Nurhayat yer kuﬂat›ld›¤›nda, direniﬂ
BEYHAN
gelene¤ini
sürdürüp kanlar›yla duvara umudun ad›n› yazarak ﬂehit düﬂtüler.

1963 Bursa Gemlikli do¤umlu Arslan, 12 Eylül öncesinden
beri mücadele içindeydi. 1991’de
SDB savaﬂç›s› olmuﬂtu. 1969 do¤umlu Nurhayat iﬂçiydi, 1990’da
Eyüphan
örgütlü mücadelede yeralmaya
baﬂlad›, 1992’de SDB’li oldu.
POLAT
1966 Sivas Zara do¤umlu Eyüphan, çeﬂitli alanlarda ve illerde görev yapm›ﬂt›, en son
Ankara SDB’lerde yeral›yordu.

,GE:K=:G
Nurten ACAR
Yazd›, bahçede sohbet ediyorduk. "Devrimci olacaksan iﬂçinin, gecekondu halk›n›n sorunlar›n› bilmen,
sahip ç›kman gerekir" demiﬂti. O zaman mahallemizde su sorunumuz vard›. Ve ertesi gün mahalleyi
ev ev dolaﬂaca¤›n›, sorunu çözümleme yollar›n› konuﬂaca¤›n› söylemiﬂti. Bense çekindi¤imden dolay›
gitmek istemiyordum. "Devrimci olmak istiyorsan
bu çekingenli¤i üzerinden atmal›s›n. Hala gelmeyi
düﬂünmüyorsan, seni kolundan tuttu¤um gibi götürece¤im" dedi ve götürdü de. Beraber mahalleyi dolaﬂt›k. ‹lk gitti¤imiz evde önce s›radan yaﬂant›dan
sohbete baﬂlad›. O s›rada evin küçük o¤lu TV'yi kar›ﬂt›rmaya baﬂlad›. Kad›n k›zarak çocu¤a ba¤›rm›ﬂt›. Nurten müdahale ederek ba¤›rmamas› gerekti¤i-

13 A¤ustos
1992’de Ankara Maltepe’de bulunduklar›
evi kuﬂatan faﬂizmin
cellatlar›na karﬂ› direnerek ﬂehit düﬂtüler.
Vehpi
Vehbi, Dersim
Hozat do¤umluydu.
MELEK
Ortaokul y›llar›ndan
itibaren mücadelenin
bir parças› oldu. 12
Eylül döneminde Elaz›¤ Askeri Hapishanesi’nde kald›. Tahliyesinden bir SDB’li olarak ﬂehit düﬂünceye
kadar çeﬂitli görevler
Nurten
üstlendi. Nurten, ErzuACAR
rum H›n›s’ta do¤du.
Kad›n örgütlenmesinde (DEMKAD) çal›ﬂt›
ve bir SDB savaﬂç›s› olarak ﬂehit düﬂtü.

Erdo¤an
ﬁAKAR

KAYIP- PERPA’da gerçekleﬂtirilen katliama ba¤l› olarak yap›lan
operasyonlarda
A¤ustos 1993’te
gözalt›na al›nd› ve
o zamandan beri
haber al›namad›.

ni, çocukla çocuk olunmas› gerekti¤ini anlatt›. Çocuk e¤itimin baﬂlayan sohbeti yavaﬂ yavaﬂ su sorununa getirdi. Yap›lacak eylemi konuﬂtu. Anakent
Belediyesi’ne yürüyüﬂ düzenlenecekti. Nurten sürekli sorunlar›m›za sahip ç›kmam›z gerekti¤ini vurguluyordu. Kad›n kocas›n›n izin vermeyece¤ini düﬂünüyordu. Eﬂinden dolay› tereddütleri sürse de sonunda kendi sorununa sahip ç›kmak düﬂüncesini benimsedi¤ini söyledi.
Eylemin yap›laca¤› gün kad›n›n evine gittik. Kad›n
eyleme kat›laca¤›n› fakat ayakkab›s›n›n olmad›¤›n›
söyledi¤inde, Nurten koﬂarak kendi evine gidip
ayakkab› getirdi. Sonunda Anakent'teki havuzun
oraya gittik.
Eylem an›ndaki coﬂkuyu ﬂu an bile yaﬂ›yorum. Bu
coﬂkuya, okumas› yazmas› olmayan insanlar›m›z›,
ellerinde pankartlar›, dövizleri ve sloganlar›yla katmak bizleri daha da sevindirmiﬂti.

Altay Tokat, ‘emekli’
de¤il, iktidard›r!
Emperyalizmin ve oligarﬂinin icazetinde mücadele etmek, Altay
Tokatlar’›n icazetinde mücadele etmekle ayn› anlama gelmiyor
mu? O halde icazetli de¤il, devrimci mücadele, tek yolumuzdur.
mekli Korgeneral Altay Tokat’›n aç›klamalar›, bir iki haber, birkaç köﬂe yaz›s›na konu olup
geçti. Hay›r, baﬂka bir ülkede böyle
bir ﬂey olsayd›, skandal olurdu, Genelkurmay Baﬂkan› istifa ederdi falan demeyece¤iz. Emperyalistlerin
ve oligarﬂinin yönetti¤i ülkelerde,
uzun süredir iﬂkenceleri, infazlar›
savunmak s›radan karﬂ›lan›r olmuﬂtur. Burjuva demokrasisinin geliﬂkinli¤iyle övünen ülkelerde bile art›k bunlar “skandal” olmuyor. Fakat
tabii ki bu gerçek, Altay Tokat’›n
konuﬂmalar›n›n önemsiz oldu¤unu
göstermiyor. Tam tersine, bunlar›n
bir “istisna” olmad›¤›n›n bilinciyle,
daha fazla üzerine gidilmelidir.

E

vet, önce “Altay Tokat bir istisna m›?” bunu aç›kl›¤a kavuﬂturmak gerekir. Çünkü egemen s›n›flar buna benzer her durumda, infazlar›n, iﬂkencelerin, katliamlar›n
ve ayn› zamanda infazc›lar›n, iﬂkencecilerin, katliamc›lar›n “münferit”
oldu¤u demagojisine sar›lm›ﬂ, buna
inanma e¤iliminde olmak ise, demokratik muhalefetlerin en zay›f

E
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noktas›n› oluﬂturmuﬂtur. Susurluk
gibi çok daha çapl› bir olayda bile
yaﬂanan budur. Oligarﬂi “münferit”
söylemiyle üç beﬂ tetikçiyi, mafyac›y› mahkemeye ç›kar›p ad›na da
“Susurluk Davas›” demiﬂ, sol muhalefetin bir k›sm› da, neticede bundan çok farkl› olmayan bir anlay›ﬂla
Susurluk’u Çiller-A¤ar-Bucak’a indirgemiﬂti.
u ülkenin generalleri y›llard›r
böyle konuﬂuyor; devletin “Susurluk Raporu” bile benzer örneklerle doludur... A¤ar “1000 operasyon yapt›k” demedi mi? Kay›p silahlar›, bombalar› hat›rlay›n, kontrgerillac› ve Susurluk Davas› mahkumu Korkut Eken’le ilgili en üst
düzey generaller biraraya gelip “her
yapt›¤› bilgimiz dahilindedir” aç›klamas›n› yapmad›lar m›? ﬁemdinli
bu emekli generalin anlatt›¤›ndan
farkl› m›yd›?.. Kim yapt› bunlar› ve
bunlardan kim hesap sordu? Bir tek
general hakk›nda soruﬂturma aç›ld›
m›? Altay Tokat’›n sözlerindeki
mant›k, yaln›z generallerin mant›¤›
da de¤ildir; tüm iktidarlar general-

B

Altay Tokat; ‘emekli’ de¤il, iktidard›r

5

Türkiye’yi iﬂte bunlar yönetiyor

8

‹srail Kana’da çocuk katliam› yapt›

10 Vahﬂeti öfkemizle bo¤aca¤›z

enelkurmay Tokat’›n aç›klamalar›yla ilgili soruﬂturma açm›ﬂ;
“devletin rutin d›ﬂ› iﬂlerini niye ifﬂa
ediyorsun?” diye soruﬂturacaklard›r. Baﬂka türlüsünü yapamazlar,
çünkü baﬂka türlü bir soruﬂturma,
gerçekte tüm generallerin yarg›lanmas›n› gerektirir. Baz› köﬂe yazarlar›, ordunun bu tür generalleri emekli etmekle, kendini korudu¤unu yaz›yor. Tokat’›n emekli edilmesinin
bunlarla bir ilgisi yoktur. Tersine bu
icraatleri, kimsenin ﬂüphesi olmas›n
ki, onun “baﬂar›” hanesinde yaz›l›d›r ve korgeneralli¤e kadar terfi ettirilmesinin nedenidir. Altay Tokat’›n
yapt›klar› ve zihniyetiyle, mesela
geçen hafta Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n› devralan Yaﬂar Büyükan›t’›n
geçmiﬂi ve zihniyeti aras›nda bir
fark aramaya çal›ﬂmak beyhude bir
çabad›r. Tokat ve Büyükan›t’›n
ﬁemdinli’yle ilgili sözlerini yanyana koyarsan›z, zaten hiçbir farklar›n›n olmad›¤› kendili¤inden ortaya
ç›kar. Aç›kça itiraf etti diye, Altay
Tokat’› eleﬂtiren yaz›lar yazan burjuva köﬂe yazarlar›na hat›rlatal›m:
Emekli biriyle u¤raﬂmay› b›rak›n,
Altay Tokat zihniyeti, bugün Genelkurmay Baﬂkan›’d›r. E¤er ordunun
bu ve benzeri politikalar›n› eleﬂtiriyorsan›z, eleﬂtirinizi yöneltece¤iniz
yer bellidir. Ama tabii bu eleﬂtiriyi
yapabilmek için de düzeniçi muhalif güçlere bile “makad›na süngü ta-
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AKP, katliam› lanetleyene sald›r›yor
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Genel-‹ﬂ greve ç›kt›

30 Yozlaﬂma bata¤›nda hep ayn› gerçek

48 Munzur’un umuda ak›ﬂ› engellenemez!

32 Röportaj: “1.5 yaﬂ›ndaki ye¤enimin kafas›na

50 Yaﬂam›ﬂ say›lmaz zaten, yurdu için ölmesini

14 Bir direniﬂ ›rma¤›; ﬁiﬂli Direniﬂ Evi
16 Bir direniﬂ ›rma¤›; Adana Direniﬂ Evi

uzun namlulu silah dayad›lar”

yalan›ndan utanacak m›?

bilmeyen

k›p gezdiririm” diyen, “kaz›¤a
oturturum” diyen generallerin karﬂ›s›nda bedel ödemeyi göze almak
gerekir.
ltay Tokat olay›nda ilk görülmesi gereken meselenin “Altay
Tokat meselesi” olmad›¤›d›r. Karﬂ›m›zdaki bir devlet zihniyetidir. Devletin politikalar›n› anlat›yor Tokat,
baﬂka bir ﬂeyi de¤il. Bizlerin “Susurluk Devlettir” derken de anlatmak istedi¤imiz buydu. Bu anlamda
da bir bütün olarak devletin politikalar›n› hedef almayan her türlü muhalefet, ayn› nitelikte bir orman dururken, onun varl›¤›n› görmeyip tek bir
a¤açla u¤raﬂmak gibidir.

A

okat, ormanda bir a¤açt›r. Hatta
belki bir a¤aç bile de¤il, a¤açta
bir dald›r. Ve düzenin sahipleri, orman› korumak için dallar› buday›p
atarlar gerekti¤inde. Bu anlamdad›r
ki, kontrgerilla politikalar›n› tek tek
kiﬂilere indirgeyen bir muhalefet, en
iyi ihtimalle yarg›n›n bürokratik
çarklar› aras›nda erir gider.

T

orgeneralin hakimleri, di¤er
devlet memurlar›n› “e¤itme”
yöntemine bak›n; birkaç bomba att›r›p onlar› e¤ittim diyor. Bu kafan›n
halk› e¤itmekten anlad›¤› da baﬂka
bir ﬂey de¤ildir; korkut, sindir! 19
Aral›k 2000’de hapishanelerde “hayat kurtarma” ad›na hapishaneleri
yak›p y›kan, tutsaklar› diri diri yakan da bu kafad›r. Bu kafa, diri diri
yakarak, iﬂkencelerden geçirerek,
hücrelere atarak tutsaklar› “rehabilite” etmeye çal›ﬂan kafad›r. E¤itiminden yönetim biçimine kadar
kontrgerilla politikalar›yla donat›lm›ﬂ bir kafadan baﬂka bir sonuç
beklemek de mümkün de¤ildir.

K

lkemizde haklar ve özgürlükler
mücadelesinin neden bu kadar
zorlu oldu¤unun cevab› da oligarﬂinin sivil, asker tüm kesimlerinin
paylaﬂt›¤› bu politikad›r. Kontrgerilla yöntemleri (ister askeri, ister psikolojik savaﬂ biçiminde olsun) bu
ülkenin polisinin, ordusunun, bürokrasisinin ve gelmiﬂ geçmiﬂ tüm
hükümetlerinin en iyi bildi¤i ve en
çok kulland›¤› yöntemlerdir. Halk
ister onlarca kiﬂi, ister yüzbinlerce

Ü

kiﬂiyle meydanlara ç›k›p bir hak talep etti¤inde, ilk düﬂündükleri meydanlara ç›kanlar› nas›l sindiririz, nas›l korkuturuz, nas›l terörize ederiz,
budur.
rdu’da f›nd›k üreticilerinin
hakl›, meﬂru ve sadece ekonomik talepleri karﬂ›s›nda devletin ald›¤› tavra bak›n. Polis ve ordunun
terörü, panzerler, gaz bombalar›, ard›ndan Baﬂbakan’›n kurmayl›¤›nda
f›nd›k üreticilerine karﬂ› yalanlar ve
gözda¤›yla baﬂlat›lan psikolojik savaﬂ... Taksim’de F‹listin ve Lübnan
halk›yla dayan›ﬂma için meydana
ç›kanlara nas›l sald›r›ld›¤›na bak›n.
Çünkü devrimcilerin eleﬂtirisi, yaln›z “siyonist ‹srail’le” s›n›rl› kalmay›p, iﬂbirlikçilere de yöneliyor... F
Tipleri’nde 6 y›ld›r sürdürülen politikaya bak›n... Bu zihniyet; bombalarla, panzerlerle, hücrelerle, yasaklarla, gaz bombalar›yla “e¤itmeyi”
biliyor sadece. Sistemin “e¤itimi”,
sisteme boyun e¤dirmektir. Ancak
sisteme boyun e¤enler, “e¤itilmiﬂ”
say›l›yor oligarﬂi taraf›ndan.

O

¤er Altay Tokat’›n zihniyeti ve
yöntemleri sadece birkaç generalle, sadece birkaç politikac›yla s›n›rl› olsayd›, hiç kuﬂku yok ki, bugüne kadar onlar büyük ölçüde temizlenmiﬂ olurdu. Burada kiﬂilerden de¤il, sistemden sözetmek gerekti¤i aç›kt›r. Böyle oldu¤u için de,
Altay Tokatlar’a karﬂ›, düzenin partilerine, parlamentosuna, yarg›s›na
bel ba¤laman›n hiçbir anlam› yoktur. Teﬂhir için elbette bu araçlar da
kullan›labilir, ama sadece teﬂhir
için, gerçekten bunlar›n temizlenmesi için düzenin kurumlar›na bel
ba¤layarak de¤il.

E

esela, Susurluk’u örtbas etti¤i
gibi, onca demokratikleﬂme
masal› anlat›ld›ktan sonra, daha yak›n zamanda ﬁemdinli Raporu’nu,
mecliste görüﬂmeye bile gerek görmeyen bir parlamento, infazlara, faili meçhullere, komplo ve provokasyonlara, linçlere karﬂ› bir çözüm
mercii olabilir mi? Lanetlenmiﬂ bir
devlet olan ‹srail’le “dostluk grubu”na 270’ye yak›n milletvekilinin
kat›ld›¤›n› düﬂünürsek, mesela “‹yi

M
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çocuklarla dostluk grubu” diye bir
grup kurulsa, hiç kuﬂkusuz meclisin
ezici ço¤unlu¤u bu gruba da üye
olurdu. ﬁemdinli Araﬂt›rma Komisyonu’nun raporunu mecliste görüﬂtürmeyen de zaten bu resmi olmayan “iyi çocuklar dostluk grubu”
de¤i mi! “‹yi çocuklar”la dost olanlar, o “çocuk”lar›n komutanlar›yla
haydi haydi dostturlar zaten.
zcesi, Altay Tokat’a bak›ld›¤›nda, nas›l bir düzenle mücadele
etti¤imiz görülmelidir. Bu düzen ve
bu düzenin kadrolar›, ba¤›ms›zl›¤›n,
demokrasinin karﬂ›s›ndaki as›l güçtür. Bu düzenin “d›ﬂ zorlamalarla”
demokratikleﬂece¤ini düﬂünmek,
düﬂülebilecek yan›lg›lar›n en büyü¤üdür. E¤er haklar ve özgürlükler
konusunda bir ad›m at›lacaksa, bu
halk›n gücüyle, mücadelesiyle
mümkün olacakt›r; bugüne kadar
oldu¤u gibi. Ölüm orucu direniﬂçisi
Behiç Aﬂç›’n›n geçti¤imiz günlerde
söyledi¤i bir söz vard›: “Asl›nda art›k direnen de¤iﬂti. Bence art›k direnen Adalet Bakanl›¤›’d›r. ‹nsanl›¤a
karﬂ› direniyor, tecrit bir insanl›k
suçu oldu¤una göre tecritte ›srar etmek, direnmek, asl›nda insanl›¤a
karﬂ› direnmektir. Bekleyip görece¤iz ne kadar direnebilecek!” (Behiç
Aﬂç›) Elbette sadece beklemiyor
Aﬂç›; bu karﬂ›-devrimci direniﬂi k›rmak için halk›n cephesinden, hak ve
özgürlükler cephesinden, adaletin
cephesinden en büyük bedelleri göze alarak direniyor. Ve hiç kuﬂkusuz, kontrgerillaya karﬂ›, kontrgerilla politikalar›na karﬂ› da yap›lmas›
gerekeni gösteriyor.

Ö

ltay Tokatlar konuﬂamamal› bu
ülkede. O ve onun gibiler yaﬂayamamal›. Peki bu nas›l olacak?
Demokratik mücadeleyi, iktidar hedefli bir mücadele olarak yürüterek
sa¤layabiliriz bunu. ‹ktidarla, oligarﬂiyle, emperyalizmle karﬂ› karﬂ›ya gelmekten, onlarla çat›ﬂmaktan
korkmadan sa¤layabiliriz. Emperyalizmin ve oligarﬂinin icazetinde
mücadele etmek, Altay Tokatlar’›n
icazetinde mücadele etmekle ayn›
anlama gelmiyor mu? O halde icazetçi de¤il, devrimci mücadele, tek
yolumuzdur.

A

“Ben de bir, iki kritik
noktaya bomba att›rd›m. Meselem
mesaj vermek. Bat›'dan gelen memurlar,
hakimler iﬂin ciddiyetini anlam›yor. Çok koordineli ve iyi çal›ﬂt›k. Bakt›m, rastgele dolaﬂ›yorlar. ﬁunlar bir hizaya gelsin diye evlerine yak›n iki yere att›rd›m. Öylece onlar› e¤ittim.”

göstermekten mi? Ya
da, Yaﬂar Büyükan›t’›n “iyi çocuklar›n›” acemilikle suçlamas›ndan, TSK’n›n
“PKK iﬂi” dedi¤i ﬁemdinli’nin ordunun iﬂi oldu¤unu ‘iﬂi bilen biri’ olarak
teyid etmesinden mi; görece¤iz.

Türkiye’yi iﬂte
bunlar yönetiyor
MHP’nin MYK
üyesi Emekli Korgeneral Altay Tokat,
Yeni Aktüel Dergisi'ne verdi¤i röportajda, ﬁemdinli'deki bombalar›
yorumlarken, devletin nas›l yönetildi¤ini, kontrgerilla yöntemlerinin
bizzat generallerin emriyle uyguland›¤›n› yukar›daki sözlerle itiraf
ediyor. Bunlar zaten bilinen ﬂeylerdi, ilk kez en üst düzeyde görev alm›ﬂ bir komutan itiraf ediyor.
ﬁemdinli’de suçüstü yakalanan
kontrac›lar› beceriksizlikle eleﬂtiren
general, o bombalar› da mesaj olarak yorumlarken, “bak›n benim gibi
iyi çal›ﬂ›n suç üstü yakalanmay›n”
demeye getiriyor, yani yeni kontra
eylemleri de teﬂvik ediyor. Söyledi¤ine göre “sonuç da alm›ﬂlar”, yani
hizaya getirmiﬂ. O zaman “zaten
suç da yoktur” diye düﬂünen generale, “bunlar suç de¤il mi” diye soruldu¤unda da, tüm kontrac›lar›n s›¤›na¤›na sar›l›yor: Zamanaﬂ›m› var,
15 y›ll›k süre, soruﬂturma olmaz.”
Genelkurmay, emekli korgeneral
hakk›nda soruﬂturma aç›ld›¤›n› duyurdu. Günler sonra ise, Diyarbak›r
Savc›l›¤› soruﬂturma baﬂlatt›.
Genelkurmay’›n hangi amaçla
soruﬂturmay› açt›¤›n› önümüzdeki
süreçte görece¤iz. Mesela, “askeri
s›rlar› ifﬂa etmek”ten mi soruﬂturacak? Yoksa, üst düzey bir generalin
bomba att›rmaktan, devlet görevlilerini terörle hizaya getirmekten, att›klar› bombalar› PKK yapm›ﬂ gibi

Orduyu eleﬂtiren iddianame haz›rlayan savc›lar›n an›nda afaroz
edildikleri bir ülkede, Diyarbak›r
Savc›l›¤›, iddianamesini hangi bak›ﬂ aç›s›yla haz›rlayacak, bunu da
görece¤iz. Bas›na yans›d›¤›na göre,
dava aç›l›r suçlu bulunursa, alt› ay
ceza alacakm›ﬂ! Sa¤› solu bombala,
alt› ayla kurtul! Emekli de olsa bir
general! Hangi yarg› daha fazlas›n›
yapabilir ki? ﬁemdinli Savc›s› nüsubeti ortada dururken.

Altay Tokat istisna de¤il
Hukukla yönetilen bir ülkede bu
aç›klamalar büyük olayd›r. Hukuk
kurumlar› aya¤a kalkar, barolar, hakimler ve yarg›çlar yani “bombayla
hizaya getirilenler” hukuku savunur, en az›ndan sa¤a sola bomba att›rman›n, panik korku yaratarak sindirmenin suç oldu¤unu söyler. Aksine, böyle bir tart›ﬂma yaratm›ﬂ de¤il, birkaç yaz›, haber d›ﬂ›nda üzerini örtme, görmeme, duymama anlay›ﬂ› var. Mesela, ﬁemdinli iddianamesinde orduyu eleﬂtiren savc›y› k›namak ve tasfiyesi için, “tan›r›m iyi
çocuktur” diyen Büyükan›t’a sahip
ç›kmak için birbirleriyle yar›ﬂanlar;
AKP iktidar›, Adalet Bakanl›¤›,
HSYK, Yarg›tay, TBMM, CHP...
hepsi hep birlikte susuyorlar.
Radikal yarg› camias›na, "Hakimleri hizaya getirmek için bomba
att›r›lmas›na ne diyorsunuz” diye
soruyor. Mant›kl› olan, itiraz etmeleri, mahkum etmeleridir. Yarg›tay
5
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Baﬂkan› görüﬂ dahi vermiyor. Yarg›tay Cumhuriyet Baﬂsavc›s›’n›n cevab› ise, tümünün ruh halini sergiliyor: “Ben böyle bir ﬂeye müdahil
olmak istemiyorum.”
En üst düzey baﬂsavc› soruﬂturmayacak, kim soruﬂturacak?
Çünkü karﬂ›s›nda generaller var,
ordu var. Hem korkuyor, hem de iﬂinin hukuk de¤il, orduya kol kanat
germek oldu¤unu gösteriyor. Halbuki daha düne kadar yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤› üzerine güzellemeler yapan, yarg›ya müdahale olamayaca¤›n› söyleyenler yine bunlard›.
Çünkü o susanlar biliyorlar ki,
Altay Tokat devletin yönetim ﬂeklini, rejimin niteli¤ini anlatm›ﬂt›r.
Ony›llard›r böyle yönetiyorlar ülkemizi. Kontrac›l›k, çetecilik Osmanl›’dan Cumhuriyet’e asla vazgeçmedikleri yöntemdir. ‹ttihat Terakkicilik damarlar›nda dolaﬂ›yor, her
bir general birer ‘Topal Osman’d›r.
Aç›n bak›n arﬂivlere, hep birilerini “hizaya getirmek”ten sözeder
generaller. 28 ﬁubat muhalifi ayd›nlar› “makatlar›na süngü tak›p cepheleri gezdirmekten” sözeden General Erol Özkasnak da, o yazarlar›
“Hizaya getiriyordu”. “Hizaya getirme”nin her türlü kontra yöntemine baﬂvurmaktan çekinmemiﬂlerdir.
Ki, as›l olarak hedef üç beﬂ hakim
de¤il halkt›r, devrimci mücadeledir.
Hakimler, ola ki, “hukuk” gibi ﬂeylerin peﬂine düﬂerse o zaman hizaya
çekilirler. Halka karﬂ› ise, savaﬂ›n
asli unsurudur kontrac›l›k. Onlarca
provokasyonun, kontra eylemin talimat›n› verenler bunlard›r.
Mustafa Kemal’in evinin bombalanmas› ile provoke edilen 6-7
Eylül’den y›llar sonra bir generalin
ç›k›p “mükemmel operasyondu” diye övündü¤ü bir ülkedir buras›. Sa¤a sola bombalar atarak; Marmara
Vapuru’nu bat›r›p “komünistler
yapt›” diye solu ezme operasyonlar›
yaparak; 1 May›slar’› kana bulayarak, köyleri yak›p PKK’nin üzerine
atarak; dün anti-komünizmi, bugün
ﬂovenizmi körükleyip halk› kendi
peﬂlerine takabilmek için provokasyonlar, linç giriﬂimleri örgütleyerek

“De¤il insan ot bitmez!”
Kontrac› generalin zihniyeti daha önce de kendi sözleriyle yans›m›ﬂt›. ‹mha politikas›n› en üst düzeyde uygulamay› savunan Tokat’›n, 13 A¤ustos
1989 tarihli Milliyet’teki aç›klamas›
aynen ﬂöyle: “Devlet ‹stanbul'da uygulad›¤› kanunu burada aynen uyguluyor. Benim sistemimde olsa çok k›sa sürede bunlar› yokedebiliriz. Sistemim uyguland›¤› takdirde de¤il insan,
ot bitmez.... Güney'deki komﬂumuz
(Irak), 50 y›l kendilerine karﬂ› savaﬂanlar› bir harekatla yoketti. ‹stesek
onlar› ayn› ﬂekilde yokedebiliriz.”
Kastetti¤i harekat, kimyasal silah kullan›lan,
1988 Halepçe Katliam›.
Yöntem bu! Ve bu aç›klamaya ra¤men o gün
general orada görev
yapmaya, rütbeler almaya devam ediyor.
Genelkurmay’›n bugünkü soruﬂturmas›n›n riyakarl›¤› belli de¤il mi?

MHP’de suçüstü s›k›nt›s›
MHP panik halinde hemen aç›klama
yaparak, Tokat’›n “zaten iki y›ld›r iliﬂkilerinin donduruldu¤unu” duyurdu.
Onlar da generalin “teröre karﬂ› meﬂakkatli bir mücadele vermiﬂ olan
TSK’y› da zan alt›nda b›rakt›¤›n›” belirtirken, “Hukuk d›ﬂ› müdahale varm›ﬂ gibi gösterdi”¤ini söylediler.
TSK gibi MHP de suç üstü
yakalanm›ﬂ saçmal›yor. “Varm›ﬂ gibi” ne demek, var oldu¤unu anlat›yor. As›l soru, niye
bu kontrac› generaller, katliamc› özel timciler hep MHP’li

‘Bin operasyon’ da ﬂaka m›yd›?
A¤ar, Altay Tokat’›n sözlerini “ﬂaka
yap›yor herhalde” diye de¤erlendirmiﬂ. Peki, Susurluk’ta “bin operasyon yapt›k” derken, sen de mi ﬂaka
yap›yordun? Susurluk’un kararlar›n› zirvede ald›¤›n›z da m› ﬂakayd›? ﬁimdi O art›k parti baﬂkan› ya; hukukçudan daha
hukukçu, demokrattan daha demokrat maskesi takma zaman›!

yönetiyorlar bu ülkeyi. Altay Tokat
asla istisna olarak görülmemelidir.
Genelkurmay Baﬂkan› olan Yaﬂar
Büyükan›t’›n “iyi çocuktur” sözlerindeki kontra eylemini ve kontrac›y› sahiplenme aç›klamas›nda
mant›k neyse, Tokat’›n ki de odur.
Yöntemler aynen devam ediyor.
Yarg›ya müdahale ise, generaller için s›radan ﬂeylerdir. Her düzey
ve biçimde ederler. ﬁemdinli gibi,
kimi zaman do¤rudan talimatlarla,
kimi zaman da böyle “bombal›” ﬂekilde müdahale ederler. Ve as›l olarak hiçbir düzen gücü bu müdahalelere karﬂ› de¤ildir. ﬁemdinli müdahalesi kampanyas›na nas›l kat›ld›klar› bilinmektedir. 28 ﬁubatç›
generallerin yarg› mensuplar›na
brifing verdi¤i bir ülkede, yarg›çlar›n bombayla e¤itilmesi s›rad›ﬂ› de¤ildir. Altay Tokat da en iyi bildi¤i
yöntemle, müdahale etmiﬂtir. As›l
s›rad›ﬂ› olan, böyle bir ülkenin hâlâ
hukuk devleti oldu¤unu söyleyenlerdir.

Yarg›ya bomba atan
halka ne yapmaz ki!
“Benim bu konularla -kontrac›l›k- ilgili ABD'de temaslar›m oldu,
dersler verdim” diyerek, milliyetçi
maskeli iﬂbirlikçi oldu¤unu da gizlemeyen Altay Tokat, devlet yönetimine, TSK’n›n o meﬂhur “terörle
savaﬂ›”n› nas›l yürüttü¤üne dair en
üst düzeyde itirafta bulunmuﬂtur.
Sorunu birkaç yarg› mensubunun
hizaya getirilmesi sorununa s›k›ﬂt›ranlar bu gerçe¤i görmek istemeyenlerdir. Yarg›ya bunu yapan›n
halka karﬂ› hangi yöntemleri kulland›¤›n› tahmin etmek hiç de zor
olmasa gerek. Katliamlar, kay›plar,
cinayetler, faili meçhuller, sa¤a sola at›lan provokatif bombalar iﬂte
bu generallerin emirleriyle gerçekleﬂtiriliyor.
Yarg›çlar› böyle e¤itenler, muhalifleri de ayn› yöntemlerle sindiriyorlar. Kendisi de, Radikal’de
yeralan röportaj›nda ifade ediyor
zaten: “Biz bölgede yapt›¤›m›z e¤itimlerin de sonucunu ald›k, benden
PKK yandaﬂlar› da korkuyor.”
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PKK destekçisi dedi¤i Kürtler’e
bombalar› atm›ﬂ, böylece onlar›
sindirmiﬂ; kastedilen bu. Üstelik,
bu bombalardan hakimlerin de haberi oldu¤unu, OHAL’in komutanlara bu tür yetkiler verdi¤ini ve hiçbir soruﬂturma geçirmedi¤ini de
belirten Tokat, kontra yöntemlerinin ﬂu bu generalin iﬂi de¤il, devlet
politikas› oldu¤unu da kendi mant›¤› içinde aç›klamaktad›r. Nitekim,
bugün de sürdü¤üne, ﬁemdinli örne¤i d›ﬂ›nda, ﬂu sözlerle at›fta bulunuyor: “Bu iﬂlerde karﬂ› tarafa
korku vereceksin. E¤itim amaçl›
bombalar, uçuﬂlar niye yap›l›r...
bunlar›n faydas›n› gördük.”
Yüksekova’da cenaze üzerinde
uçak uçurulmas›n› hat›rlay›n. Demek ki, o cenazeye kat›lan onbinlerce “karﬂ› taraf-düﬂman”, böyle
“hizaya getirilmek” istendi. Bir bilen konuﬂuyor ne de olsa!
Bugün tüm halk› “psikolojik savaﬂ” dedikleri, kontrgerilla yöntemleriyle manipüle etmeleri, ﬂovenist gösteri ve provakatif eylemler örgütlemeleri de yine ayn›,
“e¤itim” anlay›ﬂ›n›n örnekleridir.

Kokuﬂmuﬂluk ve Rant
Altay Tokat akli meleykelerini
yitirmiﬂ, “densiz”, “boﬂbo¤az” de¤ildir. Birincisi; ülkenin içine sokulan ﬂovenist milliyetçi hava konuﬂturmaktad›r bu zihniyeti. Bu hava
son olarak “‹srail gibi yapal›m” düzeyine ulaﬂm›ﬂt›r. ‹kincisi, ordu
içindeki çat›ﬂmalar›n bir yans›mas›d›r bu sözler. Orgeneralli¤e yükseltilmeyen Tokat, mevcut Genelkurmay’›n “acemili¤ine” vurgu yaparak, kendisinin “profesyonelli¤ini” ortaya koyuyor. Bir süre önce
“tasarruf” gerekçesiyle korumalar›n›n kald›r›lmas› da, bu çat›ﬂmalar›n
bir yans›mas›yd›. Bugün general
olanlar, savaﬂ›n ürünüdür, buna göre e¤itilmiﬂler, buna göre kafalar›
ﬂekillenmiﬂtir. Binlerce örnekte oldu¤u gibi, do¤rudan halka karﬂ›
sürdürülen savaﬂ, orduyu da çürüten bir rol oynam›ﬂt›r. Çürüme, en
üst düzeyde iç çat›ﬂmalara, rant savaﬂlar›na yans›maktad›r.

“Teröre Karﬂ› Savaﬂan”
Kahraman Paﬂalar Bunlar!
Halka “teröre karﬂ› savaﬂan kahraman paﬂalar” diye lanse edilenler,
iﬂte bunlard›r, hiçbirinin Altay Tokat’tan fark› yoktur. Konuﬂan, s›radan bir general de¤ildir. Aﬂa¤›da
buna iliﬂkin hakk›nda verece¤imiz
k›sa bilgiler, ayn› zamanda bu sözlerin öylesine geçiﬂtirilemeyece¤ini
de göstermektedir.
Son y›llarda ön plana ç›kan en
milliyetçi, ulusalc› generallerden
biridir Altay Tokat. General olarak
1987-95 aras›nda Hakkari Da¤ Komando Tugay› Komutanl›¤› yapt›.
1995’te Diyarbak›r'a OHAL Asayiﬂ
Kolordu Komutan› oldu. Görev
yapt›¤› süre içinde, bölgede onlarca
faili meçhul cinayetin yan›s›ra, operasyonlarda kimyasal silahlar kullan›ld›¤› ortaya ç›kt›. 1995’te Diyarbak›r’da üç kiﬂinin gözalt›nda öldürülüp tabur alan›na gömülmesi,
1989’da Hakkari’de üç köylünün
yak›larak katledilmesi bilinen suçlar›ndan baz›lar›.
Rütbelerini hep ilk s›rada terfilerle ald›. TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyas›, Üstün Liyakat
Madalyas›, Üstün Baﬂar› Madalyas›
sahibi. “‹yi çocuk” Ali Kaya’n›n da
kat›ld›¤› Kuzey Irak operasyonunu,
dönemin 7. Kolordu Komutan› Yaﬂar Büyükan›t ile birlikte yönetti.
Son görevi, E¤itim ve Doktrin Komutanl›¤›’yd›. Yani, subaylar›n e¤itim programlar›n›n ve ordunun strateji doktrinlerinin oluﬂturulmas›ndan sorumluydu. Ki, bu kafan›n e¤iteceklerinin, oluﬂturaca¤› stratejinin
nas›l olaca¤› san›r›z ortadad›r.
Arﬂivlerde O’na iliﬂkin baﬂka
baz› bilgiler de var. Örne¤in, Yüksekova Çetesi davas›na sahte belge
göndererek yarg›lanan koruculara
sahip ç›kmas› gibi.
Katliamc›l›k, halka karﬂ› savaﬂ
olur da rant olmaz m›? 2004'te Kocaeli’de gerçekleﬂtirilen bir “akaryak›t kaçakç›l›¤›, ihalesi”nde rüﬂvet
çark› içindeydi. 42 bin Euro'luk havale ve hediye otomobil ald›¤› ve
operasyonu yapan emniyet müdürü-

Dertleri hukuk de¤il, “TSK y›prand›”!
Generalin sözleri gazetelerin
manﬂetlerinden günlerce inmeyecek, onlarca soruyla gündemde tutulmas› gereken bir olay olmas›na
karﬂ›n, burjuva bas›n es geçti. “Her
ülkenin derin devlete ihtiyac› vard›r”
diyen bir zihniyetin yönetti¤i Hürriyet
tam anlam›yla yoksayarken, sözde
demokrat yazarlar›n tavr› da dikkat
çekiciydi. Kimisi hiç gündemine almad›. Bir k›sm› da, meselenin özünü
bir yana at›p, “ﬂimdi Avrupa Birli¤i ne
diyecek”, “TSK’ya büyük zarar verdi” ﬂeklinde de¤erlendirdi.
En üst düzey konumlarda bulunmuﬂ bir generalin, kontrac›l›¤› üstlenmesini, hukuku, demokrasiyi, bu
kontra kafay› dert etmeyen yazarlar›n bütün derdi, bunlar›n uluorta söylenmesiydi. Onlar da asl›nda ordunun y›llard›r bu tür yöntemlerle halka
karﬂ› savaﬂt›¤›n› çok iyi biliyorlard› ve
savunduklar› bu kokuﬂmuﬂ düzenin
temel dire¤i oldu¤u için de, “aman
ordu y›pranmas›n” diyerek, her türlü
pisli¤ini örtmüﬂlerdi. Bugün de ayn›s›n› yap›yorlar. Bu sahte demokratlar
tablosu dahi, o generalin bu kadar
nas›l rahat konuﬂabildi¤inin bir göstergesidir.

yapt›¤› “kanl› eylemleri” Türk yetkililerinin iﬂi gibi gösterip ellerini y›kamaya kalkmaz m›? Bu çeﬂit bombalamalar uluslararas› arenada nas›l bir
Türkiye imaj› yarat›r?... Ayn› gün ayn›
gazeteden Murat Yetkin’in sorunu
da, Tokat'›n söylediklerinin “PKK ve
yandaﬂlar› için gümüﬂ tepside sunulmuﬂ bir propaganda f›rsat›” oldu¤uydu. Sabah Yay›n Yönetmeni Fatih Altayl› ise, TSK’y› aklamay›, generalin ak›l sa¤l›¤›na havale etmiﬂti.
Ona göre, “Tokat'›n emekli olduktan
sonra ruhsal durumunda baz› de¤iﬂiklikler oldu¤u” anlaﬂ›l›yordu. Altay
Tokat'›n Türkiye Cumhuriyeti’ne zarar verdi¤ini belirten Fatih Altayl›, Genelkurmay’a ö¤üt vermeyi de ihmal
etmiyordu: “Genelkurmay emekliye
ayr›lacak personeline, özellikle de
Güneydo¤u'da görev yapm›ﬂsa, ciddi bir ‘Emeklili¤e Haz›rlama Program›’ uygulamak zorunda.” (30 Temmuz Sabah)

Radikal’den Türker Alkan’›n 29
Temmuz tarihli yaz›s›nda “tak›ld›¤›”
yerlere bak›n: Bu bombalar PKK’yi
güçlü göstermez mi? Bombalarla
karﬂ›lanan bir yarg›ç veya kamu görevlisi korkuyla PKK aleyhine karar
verebilir mi? ﬁimdi PKK ç›k›p kendi

*
ﬁimdi düﬂünün; bunlar›n neresi
demokrat, neresi hukuktan yana?
Ülkenin ayd›n›, yazar› meseleye, o
meﬂhur “TSK y›pran›yor” kliﬂesi ile
yaklaﬂ›rsa, general bu mant›ktan güç
almaz m›?

nü görevden ald›rd›¤› da yine bas›na yans›yan bilgilerdendi. Yans›mayanlar› ise henüz bilinmiyor.
Böyle “de¤erli” hizmetlerde bulunan ve halka karﬂ› savaﬂta tecrübeli olan Tokat, emeklilik sonras› da
Tayyip taraf›ndan Baﬂbakanl›k’ta
kurulmas› düﬂünülen bir özel istihbarat›n baﬂ›na getirilmek istenmiﬂ.
Öyle ya, devlet halka karﬂ› savaﬂa
göre örgütlendi¤ine; Tayyip korumal›¤›na da tescilli iﬂkenceci getirdi¤ine göre, bunda da ﬂaﬂ›lacak bir
ﬂey yok. Zaten, kahraman general,
Fethullah’›n yurtd›ﬂ›ndaki okullar›na övgüleriyle de, AKP zihniyetine
7
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Kastetti¤i program›n, “susun,
katliamlar›, kontra eylemleri anlatmay›n” e¤itimi oldu¤unu anlamak
için kahin olmaya gerek yok!

mesafeli olmad›¤›n› kan›tlam›ﬂt›.
Hukuka bombayla müdahale
eden “paﬂa”, kanun yerine kontrgerilla kanunlar›n› savundu¤unu, “de¤il insan ot bitmez” sözleriyle aç›kça göstermiﬂtir. Bu sözlerinde, her
türlü vahﬂi katliam; bugün “biz de
‹srail gibi yapal›m” diyenlerin zihniyeti; bir zamanlar “birkaç yüz
gram siyanür yeter” diyen generallerin; “asmay›p da besleyelim mi”
diyen cunta ﬂeflerinin; “ah ﬂu insan
haklar› olmasa...” diye hay›flanan
“paﬂa”lar›n miras› var. Miras ﬂimdi
öteki “paﬂalar” taraf›ndan sahiplenilmiﬂ durumdad›r.
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Emperyalistler yeni Kanalar
için deste¤e devam ediyor

Kana Katliam›’n›n sorumlusu sadece ‹srail de¤il,
onu destekleyen ABD ve
Avrupa emperyalistleridir.
BM, art›k tereddütsüz bir
ﬂekilde “tüm milletlerin”
de¤il, ABD’nin ç›karlar›n›n
bekçisi oldu¤unu kan›tlam›ﬂ, iflas›n› ilan etmiﬂtir.
Kana Katliam›’n› bile ‹srail’in iplerini geri çekmeye
yeterli görmeyen emperyalistler, yeni Kanalar, istiyor demektir.
Halklar ve emperyalistler
cephesi ‘arada’ yer b›rakmayacak ﬂekilde nettir.

Güney Lübnan’›n Kana Köyü,
28 Temmuz gecesi kana buland›.
Bombalardan kaçan sivillerin s›¤›nd›¤› evler bilerek, planlanarak vuruldu. Bir evin bodrum kat›na s›¤›nan 37’si çocuk 56 Lübnanl› katledildi. Kurtarma ekiplerinin kucaklar›nda ölümcül bombalar›n yayd›¤›
gazdan kaskat› kesilmiﬂ bedenleri
ç›kt› çocuklar›n. Ayn› gün Ain Arab
Köyü’nde 6 sivil, Nebatiye yak›nlar›na ise bir kad›n ile beﬂ çocu¤u olmak üzere ayn› aileden 6 kiﬂi öldü.
Gece ve ertesi gün boyunca siyonist
ordu, 42’si çocuk olmak üzere toplam 80’e yak›n Lübnanl›’y› katletti.
Lübnan hükümetinin aç›klamas›na
göre, ﬂu ana kadar 900 Lübnanl›
katledildi, 3 bini yaraland› ve 3 milyonluk ülkenin 1 milyonu evlerinden göçederek mülteci durumuna
düﬂtü. Ölenlerden, 30’u Lübnan askeri, 50’ye yak›n› Hizbullah militan›, 6 Amal Örgütü militan›, 5 BM
eleman› olurken, di¤erlerininse tümü
siviller, üçte biri yani 300’ü 12 yaﬂ›ndan küçük çocuklar. Lübnan, halen 200
cesedin bombard›manlar nedeniyle enkaz alt›ndan ç›kar›lamad›¤›n› duyuruyor. Baabbek’te, Tire'de Sarifa’da enkaz alt›nda onlarca sivil cesedi yat›yor.
‹ﬂte size “kendini savunma hakk›”!
‹ﬂte size “terörle savaﬂ”! ‹ﬂte size “medeni dünya”n›n ‘Yeni Ortado¤u’su!
Sald›r›n›n baﬂlad›¤› günden itibaren
sürekli tekrarlad›¤›m›z gerçekler, bu
katliamla birlikte çok daha geniﬂ bir kesim taraf›ndan görülmek durumunda
kald›. Bu sald›r›n›n asker kurtarmakla
hiçbir ilgisi yoktu, utanmazca ürettikleri, sald›rgan bir gücün “kendini savunma hakk›” kavram›yla hele, hiçbir alakas› bulunmuyordu. Bu sald›r› Amerikan emperyalizminin ve onun kuyru¤unda Ortado¤u pazar›n›n paylaﬂ›m›ndan pay almak için koﬂturan Avrupa
emperyalistlerinin savaﬂ›yd›. ‹srail, emperyalist cephenin vurucu gücü olarak
8
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savaﬂ›yordu. Emperyalistlerin deste¤inin böyle Kana gibi bir katliama ra¤men sürmesi, tüm bunlar›n kan›t› oldu.

‘Uluslararas› toplum” oyunu
ve timsah gözyaﬂlar›n›n
alt›ndan s›r›tan
emperyalist barbarl›k
1996’da “Gazap Üzümleri” Operasyonu’nun sonunu getiren, Kana’daki
BM Mülteci Kamp›’nda 105 sivili katletti¤inde, “kamp›n yak›n›ndan bize roket at›ld›” diye izah eden ‹srail yine,
"Hizbullah, kasabay› roket atma üssü
olarak kullan›yordu” derken, sivilleri
kasabay› boﬂaltmalar› için “uyard›klar›n›” söyledi. Savunma Bakan› Amir
Peretz, art›k emperyalist-siyonist terörde yalan›n ve demagojinin dibe vurdu¤unu kan›tlarcas›na, "Çocuk ve kad›nlar› oraya Hizbullah getirdi" aç›klamas›
dahi yapabildi. Oysa köylerini boﬂaltanlar› kaçarken vuran da onlard›. Üstelik 72 saatlik “insani ateﬂkes”i reddederek, tek kaç›ﬂ yolu olan Bekaa yolunu
bombalayarak, zaten sivillerin güvenli
kaç›ﬂ›n› ortadan kald›ran da kendisiydi.
Lübnan Hükümeti, katliam gerçekleﬂti¤inde ‹srail’de bulunan ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Rice’nin görüﬂme iste¤ini
reddederek, onurlu bir tav›r al›rken,
Hizbullah, Kana’n›n intikam›n›n al›naca¤›n› duyurdu.
AB taraf›ndan yap›lan resmi aç›klamada, “Hiçbir mazeret bu eylemi meﬂru gösteremez” denilirken, ABD, ‹srail’i “dikkatli ol” diye uyard›! M›s›r, Ürdün gibi ABD iﬂbirlikçisi Arap rejimleri de, “çirkin sald›r›, ‹srail sorumsuz”
gibi aç›klamalarda bulundular.
Hâlâ mevcut dünya dengelerini, emperyalizm gerçe¤ini kavramam›ﬂ olanlar› bir kez daha hayal k›r›kl›¤›na u¤ratan ise, BM’nin tavr› oldu. Öyle ya,
böyle bir katliam, en az›ndan “ateﬂkesi”
sa¤lar diye düﬂünmüﬂlerdi. Böyle olma-

d›, BM ne “k›nama” yapabildi ne de
“ateﬂkes” ça¤r›s›. Sadece “derin ﬂok
ve üzüntü” içinde olduklar›n› duyurdular.
Emperyalist cepheden yap›lan
bütün bu aç›klamalar timsah›n gözyaﬂlar›d›r. Katliamdan en az ‹srail
kadar sorumludurlar.

Lübnan’da ölen BM ve
alenileﬂen iki cephe
‹srail Adalet Bakan› Haim Ramon'un “Roma Konferans› operasyonun devam› için ‹srail'e verilmiﬂ bir izindir” sözlerini, ABD
ve AB, “Bu sav utanç vericidir, yanl›ﬂ anlam›ﬂ” gibi aç›klamalarla suçlar›n›n üzerini örtmeye çal›ﬂ›rken,
asl›nda ‹srail’in son derece yerinde
de¤erlendirdi¤i, bugün daha aç›k
görülüyor. Emperyalist politikalara
ve sald›rganl›klara meﬂruluk kazand›rmak için üretilen “uluslararas›
toplum” Kana’n›n y›k›nt›lar› aras›ndan en kanl› yüzünü gösteriyor dünyaya. Ve halklara söylenen sadece
ﬂu: Biz bir cepheyiz, siz düﬂman!
Halklar bu gerçe¤i çok daha aç›k
görüyorlar art›k. Katliam sonras› en
büyük öfkenin Beyrut’taki ve Gazze’deki BM temsilciliklerine yönelik patlamas› bunun aç›k kan›t›d›r.
Bombalardan kurtulan ve ailesinin tümünü kaybeden Muhammed
Samay, "Niye bir-iki yaﬂ›ndaki çocuklara, savunmas›z kad›nlara sald›r›rlar? Onlar›n suçu ne?" diye isyan ederken, öfke ve ac›dan bay›lmadan hemen önceki sözleri ﬂu oluyor: "Sadece ‹srail de¤il, sald›r›y›
destekleyen Amerika ve Arap devletleri de sorumlu.” Yüzlerce Suriyeli kad›n emperyalizmin “Yeni Ortado¤u”sunu simgelemek için kapkara çarﬂaflar içinde s›rtlar›nda tabutlar taﬂ›yarak geçiyorlar caddelerden. ‹srail bayraklar›n›n yan›nda
ABD bayraklar› yak›lmas› al›ﬂ›ld›k
oland›, ﬂimdi BM bayraklar› da yak›l›yor öfkeli gösterilerde.
Emperyalistler saflaﬂmay› art›k
gizleme gere¤i duymuyorlar. Vahﬂet
sürerken, ‹srail’e bomba takviyesi
yap›yor Amerika. AB D›ﬂiﬂleri Bakanlar› toplan›yor, Almanya ve ‹n-

giltere’nin engellemeleri nedeniyle,
“ateﬂkes” ça¤r›s› dahi yapam›yorlar.
BM, ben emperyalizmin kurumuyum diye bas bas ba¤›r›yor. Ki,
Irak’ta gerçek yüzü ortaya ç›kan
BM’nin, ‘uluslararas› toplum’,
“uluslararas› hukuk” gibi masallar›n
sadece ezilen, sald›r›ya maruz kalan
halklar› oyalamak, direnenleri cezaland›rmak, emperyalizme boyun
e¤meyenleri Lahey Mahkemeleri’ne kaç›rmak için uyduruldu¤u tart›ﬂmas›z olarak kan›tl›d›r. Kana
Katliam›’n› bile k›nayamayan ayn›
BM, ‹ran’a nükleer faaliyetlerini
durdurmas› için 1 ay süre veriyor,
Kuzey Kore’ye 15 A¤ustos’a kadar
“dediklerimizi yap” talimatlar› ya¤d›r›yor. Hep birlikte hep bir a¤›zdan, sald›ranlar› de¤il, sald›r›n›n
önemli bir amac›n› oluﬂturan ‹ran
ve Suriye’yi dize getirmek için,
“Hizbullah’a deste¤i kes” söylemi
üzerinden kuﬂatmay› daralt›yorlar.
Her ne gerekçeyle olursa olsun,
bugün bu emperyalist cephe karﬂ›s›nda savaﬂan Hizbullah’› suçlayanlar, “terörizm” demagojisi yapanlar,
ölümlerden “askeri kaç›rd› böyle oldu” diye Hizbullah’› sorumlu tutanlar, bu savaﬂ› baﬂlatanlar›n politik
bak›ﬂ aç›s›yla bak›yorlar demektir.
Ya halklara diz çöktürmek isteyen
emperyalistlerin kiral›k kalemleridirler ya da kendi beyinleriyle düﬂünemiyorlard›r.

‘Uluslararas› güç’,
kimin gücü? Avrupa
emperyalizminin fark› ne?
Yukar›daki tablo saflar› net olarak ortaya koyarken, ister BM isterse NATO ad› alt›nda kurulacak bir
“Uluslararas› güç”ün, emperyalist
güç olaca¤› aç›kt›r. ﬁimdi bu oyun
tezgahlan›yor, Hizbullah’›n etkisizleﬂtirilmesi bu ad alt›nda yap›lmak
isteniyor. Böyle bir gücün ateﬂkes
yap›ld›ktan “sonra m› önce mi” olaca¤› tart›ﬂmalar› ise, sadece bir aldatmad›r, önemli olan misyonudur.
Oligarﬂi de bu oyunda yeralmaya
haz›r. Do¤an Medya baﬂta olmak
üzere, dünün “tezkereci”leri ﬂimdi
“Lübnan’a asker gitsinci” kesilir9
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ken, “asker veririz” aç›klamas› yapan ilk ülke Türkiye oldu.
Son olarak, bir noktaya yeniden
dikkat çekmek istiyoruz. ABD deste¤i aleni eleﬂtirilirken, Avrupa Birli¤i’nin ondan geri kalmayan deste¤i adeta görmezden gelinmektedir.
‹ster ABD karﬂ›s›ndaki güçsüzlü¤ünden isterse baﬂka bir saikle, bunun bir önemi yoktur; sonuç olarak,
Türkiye’ye demokrasi getireceklerini söyleyenler, Ortado¤u’nun kana
bulanmas›nda rol oynamakta, tekellerine rant elde etmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Fransa’n›n “farkl›” gözükmesi de kimseyi aldatmas›n. O da ABD
ile güç çat›ﬂmas›n› Ortado¤u zemininde sürdürmekte ve eski sömürgelerinde yeniden söz sahibi olmak
istemektedir. Yani hiçbirinin, halklar›n›n iradelerine sayg›yla, bar›ﬂla,
hukukla alakalar› yoktur.
Almanya’n›n ‹srail’e aç›k deste¤i ise, tarihi bir ironi de oluﬂturuyor.
Birisi Nazi vahﬂetini yaﬂam›ﬂ, ﬂimdi
Nazi yöntemleriyle tüm Ortado¤u’yu kana buluyor. Ötekisi Nazi
tarihini unutturmak, yeniden o günlerin “güçlü Almanyas›na” dönmek
için yeni Naziler’e destek veriyor.
Irak’ta “bar›ﬂç›” maskesi takan Almanya, ﬂimdi ABD’nin ‹ran’a, Suriye’ye “demokrasi götürmekte” daha “kararl› olmas›n›” istiyor. ‘Yeni
Ortado¤u’yu kanla, katliamla ﬂekillendirmek isteyen ABD ise, BM
temsilcisi Bolton’un a¤z›ndan, y›k›lan Lübnan’›n ‘Ortado¤u’da demokrasi için bir örnek olabilece¤ini’ söylüyor. Irak da örnekti!

Vahﬂeti Öfkemizle Bo¤aca¤›z

“Yeni Dünya”ya ayak basan ‹ngilizler, daha önce Cortes taraf›ndan
kullan›lan ve 20. yy’da daha da sistematik uygulanan bir savaﬂ takti¤i
geliﬂtirdiler. Düﬂman› terörize etmek için silahs›z kiﬂilere sald›r›yorlard›. Long Island Sound yak›n›ndaki Mystic River K›y›s›’nda yeralan
bir Pequot Köyü’ne Kaptan John
Mason'›n sald›r›s›n› tarihçi Francis
Jennings ﬂöyle anlat›yordu:
"Mason, Pequot savaﬂç›lar›na
do¤rudan sald›rmaktan kaç›n›yordu, çünkü tecrübesiz birliklerine
pek güvenmiyordu. Amaç düﬂman›n
iradesini yoketmekti. Daha az riskle, katliam da ayn› sonucu sa¤layabilirdi ve Mason amac›na ulaﬂmak
için ikincisini benimsedi. Böylece
‹ngilizler köydeki kulübeleri ateﬂe
verdiler. Kaptan, “bunlar› yakmal›y›z”, dedi ve derhal kulübeye girip,
meﬂaleyle tutuﬂturdu. Yang›ndan
kaçmak için kulübelerden d›ﬂar› f›rlayanlar k›l›çtan geçiriliyor, baz›lar› parça parça ediliyor, kaçmaya
çal›ﬂanlar k›sa sürede yakalanarak
öldürülüyordu. Çok az› kaç›p can›n›
kurtarabildi. Gözümüzün önünde
korkunç bir tablo vard›, bu sald›r›
sonucunda dört yüz kadar K›z›lderili'nin katledildi¤ini san›yorum. Bir

yanda ateﬂler içinde yananlar, bir
yanda akan kan derecikleri.” (Howard Zinn, ‘Öteki Amerika’)
Böyle baﬂlad› “beyaz adam”›n,
medeniyet götürme tarihi! Amaçlar›na ulaﬂmak, petrole, gümüﬂe, alt›na, elmasa, bu¤daya, baharata,
meyvelere, yemiﬂlere... el koymak
için en büyük katliamlar› yapmaktan, halklar›n yüreklerine korku salmaktan baﬂka bir tarih yaratmad›lar.
‹ngiliz sömürgecili¤i oldular Amerika k›tas›nda. ‹spanyol, Hollanda
sömürgecileriydi Afrika’daki adlar›.
Do¤u’yu kendilerine göre “Ortado¤u” diye tarif edip Frans›z ve ‹ngiliz
istilac›lar› oldular. Latin halklar›n›n
karﬂ›s›na Amerikan emperyalizminin korkunç vahﬂeti olarak ç›kt›lar...
Ve hiç yakmaktan, k›l›çtan geçirmekten, atom bombalar› alt›nda
etleri eritmekten, iﬂgal ettikleri topraklara kimyasal maddelerle onlarca y›l sürecek ölüm ve sakat çocuklar ekmekten vazgeçmediler. “Yeni
do¤an bebekler hemen ölüyorlard›”
ayak bast›klar› yerli topraklar›nda.
“Çünkü yeterince beslenmeyen ve
çok fazla çal›ﬂan annelerinin onlara
verecek sütleri olmuyordu. Küba'da
üç ayda 7 bin çocuk böyle öldü. Ac›dan ç›lg›na dönen anneler bebeklerini nehirde bo¤uyorlard›... Böylece
erkekler madenlerde, kad›nlar a¤›r
çal›ﬂma içinde ve çocuklar da süt
bulamad›klar› için ölüyordu... Topraklar k›sa sürede boﬂald›.” ‹nsanl›¤a o kadar yabanc› olan tüm bunlar› kendi gözleriyle görenler, y›llar
sonra dahi, “yazarken ürperiyorum” diyerek anlatt›lar bu tarihi.
Ve Kana Köyü’ne de gelenler
ayn› miras›n sahipleriydi. Resmi tarih kitaplar›nda ‘büyük kâﬂif’ gösterdikleri Colomb gibi bir k›l›çla
yüzlerce yerli halka diz çöktüremiyorlard› belki, ama ayn› vahﬂetin
ac›s›n› yaﬂat›yorlard› tüm halklara.
Ayn›yd› yine amaçlar›; daha fazla
sömürülecek ülke, ele geçirilecek
zenginlikler... Ve Kana enkaz›ndan
kuca¤›nda çocuk cesetleri ç›karan
10
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Muhammed ‹smail, sonunda dayanamayarak sömürgecilerin tarihini
bilir gibi ac›dan hayk›r›yordu: "Tanr›m çocuklara merhamet et! Savaﬂç›lara diz çöktürmek için çocuklar›
vuruyorlar."
Mason’un ad›, ﬁalom’du.
Ortado¤u’nun zenginliklerine el
koymak, halklar› köleleﬂtirmek, direnenlere baﬂe¤dirmek içindi bu
bombalar. Bunun için y›kt›lar Kana’daki o evi. Uykuda yakalad› ahlâks›z düﬂman. Emzikleri boynunda
as›l› kald› yavrular›m›z›n. Günlerdir
kana bulanm›ﬂ rüyalar›ndan uyanamad›lar. Güneﬂin Akdeniz’den do¤uﬂunu göremediler. Kan ak›yordu
Akdeniz, kan›m›z suluyordu Arap
çöllerini. Ve Feyruz’un hüzünlü sesinden bir a¤›t yükseldi, “B'Hebbak
ya Loubnan. Ya Vatani”... Daha ac›s›n› saramadan yaralar› kanayanlar›n vatan› Lübnan, öfkeli ozanlar›n
kalbi Lübnan. Marcel Khalife’nin
isyanla yo¤urdu¤u ac›n›n ve öfkenin topra¤›. Hep böyle yaran kanar
durur mu senin Lübnan? Hep ac› ve
ölüm mü düﬂer senin pay›na, siyonist hançer Ortado¤u topra¤›na saplanal› beri. Kan›n hep Gazze’nin kan›yla m› kar›ﬂ›r? Yine kan kardeﬂi
mi oldunuz Gazze’yle, bayraklar›n›z›n üstüne ayn› halk›n çocuklar›n›n kan› m› daml›yor?..
‹nsanl›¤›n binlerce y›ll›k birikimlerini, de¤erlerini, ayaklar› alt›nda ezen, tüm dünyayla alay eden
imparatorlu¤un Ortado¤u’daki cellatl›¤›n› üstlenen terörist devlet, bir
kez daha kana bulad› Kana’y›. 20
y›l önce de “Gazap Üzümleri”yle
gelmiﬂlerdi, 105’inin bedenini parçalam›ﬂlard› Lübnanl›lar’›n. Ahlâk›n, savaﬂ hukukunun daha paspasa
dönmedi¤i y›llard›, kendi kan›nda
vuruldu siyonist terör ve “Gazap
Üzümleri Operasyonu”nun sonu oldu bu katliam. Kana Köyü, kendini
feda etmiﬂti Lübnan’›n çocuklar›n›n
yar›n› için. Yine feda etti kendini
Kana. Ama bu kez durmad› vahﬂet,
bu kez tüm emperyalist cephe arka-

s›nda, Naziler’den sonra “modern
dünya”n›n gördü¤ü en ahlaks›z düﬂman›n. “Daha zaman› de¤il” diyorlard›, yeterince ölmedi Lübnan’›n
evlatlar›. Öldürdüler yetti¤i kadar.
Kaç bin daha ölmemiz gerekti¤ini
söylemediler daha. Ama bildi bütün
dünya, bu emperyalizm denilen sistemi parçalamad›kça ölecek evlatlar›m›z Ortado¤u’dan Asya’ya, Latin
Amerika’dan Afrika’ya... Ve öldürdüler Lübnan’›n evlatlar›n› ac›mas›zca. Her öldürdükleri çocukta öldüler bir kez daha. Öldü o meﬂhur
demokrasileri, hukuklar›, “uluslararas› toplum”lar›. Ve her ölümde
aya¤a kalk›yor Lübnan. Çocuklar›n›n taﬂ kesilmiﬂ bedeninden yeni fidanlar dikiyor, evlatlar›n›n kan›yla
suluyorlar, baﬂaklar›ndan öfke f›ﬂk›racak tohumlar›.
Soruyorlar sana ey Kana;
“1996’dan 2006’ya; bu senin kaderin mi?” diye. Hay›r, bu ne 20 y›l
sonra tekerrür eden Kana’n›n kaderi, ne de ikiyüzy›l önceki Kongo’nun. Bu, sömürge politikalar›n›n
süreklili¤ini görmeyen gözlere sokan bir dayatma. Halklar›n kan›n›
ak›tmadan, dünya hakimiyetine direnenleri yoketmeden, “kendi irademizle varolaca¤›z” diyen halklar›
ezmeden yaﬂayamayaca¤›n›n kan›t›.
Her gün demokrasi nutuklar› atanlar›n çocuklar›n kan›ndan beslendiklerinin örne¤i. ﬁimdi bu dayatmay›
emperyalizmin Ortado¤u’daki eli,
‹srail’le yap›yorlar. ABD silah tekellerinin durmadan takviye yapt›¤›
modern silahlar›n, ak›ll› ve ak›ls›z
bombalar›n terörünü yaﬂat›yorlar.
Afganistan’da, Irak’ta, Lübnan’da zulüm ekiyor tüm bir zalimler cephesi ve 21. yüzy›l›n imparatorlu¤u ile onun Ortado¤u jandarmas›. Medeniyet götürmenin ad›,
demokrasi, özgürlük götürmek oldu
bu ça¤larda. Ölümle, zulümle, sömürüyle, talanla gelen, zengin topraklar üzerinde yaﬂay›p aç ölen
halklar, medeniyetlerine lanetler
ya¤d›rd› yüzy›llar boyu. ﬁimdi
“bats›n sizin demokrasiniz” diye isyan eden Ortado¤u halklar› bozuyor
bu soytar›l›k tiyatrosunu. Batacak
elbet bu sahte demokrasi, kurulacak

bir
gün
halklar›n
demokrasisi. Batacak elbet
içi boﬂ özgürlük yalan›, özgür
olacak
dünyan›n
b ü t ü n
halklar›.
Tarihin ispatlad›¤›
bu gerçeklerin umuduyla savaﬂmas›n
diye halklar, “tarihin sonunu” ilan ettikleri günler geride
kald›. ﬁimdi tarih yeniden yaz›l›yor halklar›n direniﬂleriyle,
“tarih bitti” diyenler, halt ettiklerini
itiraf ediyorlar.

Tüm yeryüzü Beyrut olur, Kana olur, Gazze olur diye hayk›r›yor evlatlar›n› yitirmiﬂ analar, babalar. Medeniyetleriyle öldürüyorlar
Ortado¤u’nun çocuklar›n›. Halklara refah getirecek dedikleri teknolojileriyle uykuda yakal›yorlar, Fatimalar’›, Ümmügülsümler’i...
Bak ne halde çocuklar›n dünya; kendi toplumunu çürüten, çocuklar›n› cinnetli yarat›klara dönüﬂtüren ‹srail, bombalar›n üzerine
“sevgilerle” mesaj› yazd›r›yor. Mesaj yerine ulaﬂ›p Lübnan’›n 37
çocu¤unu parçal›yor. Gazze’de dört yaﬂ›ndaki çocuklar ölmezden hemen önce “anne askerler çocuklar› küçük kurﬂunlarla öldürürler, de¤il mi?” diye ölümü ac›s›z istiyor küçük beyninde.
Ve Amerikan imparatorlu¤u, sadece Lübnan’›n analar› ile de¤il,
tüm dünyayla alay edercesine 'sükûnet' istiyor, iki-üç hafta daha diyor, sükûnet! Daha fazla çocuk gülüﬂleri parçalans›n diye.
Alay ediyor siyonist cellat ve emperyalistler; demokrasi götürüyoruz, terörle savaﬂ›yoruz diye. Biliyorlar ki, sadece vicdanlar›
bombalamad›lar y›llarca, beyinlerini kapitalizmin zafer naralar› ile
doldurup, direnmenin ad›na terör diyerek aldatt›lar seni. Ve dünyan›n vicdan›n›n uyuﬂturuldu¤unun ve aldat›ld›¤›n›n kan›t› gibi
kaz›l›yor çocuk mezarlar›. F-16’lar Fatimalar’›n tepesine bomba
atm›yor art›k, uyuﬂturulan vicdanlar düﬂüyor.
Susma! Emperyalist ideolojinin vicdanlar›na saplad›¤› hançeri ç›kar›p at! Beynine takt›klar› kelepçeleri sök! Hani Ortado¤u’nun
çocuklar›n›n gülüﬂleri nerede? Bu kan ne? Bu y›k›nt›lar kimin
eseri? Bu bombalar› kim üretti? Sor, sorgula! Dikil karﬂ›s›na,
dünyaya egemen olmak için çocuk kan›n› içenlerin; Kana’da çocuklar› katlettiniz, katledebilir misiniz yeryüzünün bütün çocuklar›n› diye? Hesap soracak sizden yeryüzünün tüm çocuklar› diye hayk›r! Fatimalar senin çocuklar›n, unutma!

Siyonist varl›k,
Amerikan
emperyalizminin
Ortado¤u’yu denetimine alma plan›n› uygulad›kça, ›rk›n›n en büyük
haini Rice’nin gözlerinin içi gülüyor bebek ölülerine bakarken. Çok
gördü tarih onun gibi s›rtlanlar›.
Ama ebedi olmad›, “üzerinde güneﬂ
batmayan imparatorluk”. Ebedi olmad› Roma asillerinin saltanat›. Talanla, iﬂgalle, katliamlarla ektikleri
tohumlar›n isyana dönüﬂmesiyle
yokolup gittiler. Romal›lar Spartaküs’ü çarm›ha gerip, savaﬂç›lar›n›n
kan›n› ovalara ak›tt›klar›nda, kad›nlar› kocas›z, çocuklar› babas›z b›rakt›klar›nda, zafer ﬂaraplar›n› içti11
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ler. Göremediler, kölelerin kan›ndan
dam›t›lan ﬂaraplar›n öldürücü oldu¤unu, Spartaküs’ün çarm›ha gerili
bedeninden kan çekilmeden, tarihin
en büyük imparatorlu¤u tarih sahnesinden çekildi.
ﬁimdi bir ç›¤l›kt›r Kana. Dünyan›n bütün çocuklar›n›n dilinden konuﬂur. Yüre¤i yakan bir ac›d›r, emperyalizme kinimizin Ortado¤u topra¤›nda bilenmiﬂ k›l›c›d›r. Ve hiç
kuﬂkunuz olmas›n ki, Kana’dan
yükselen ç›¤l›k, Lübnanl› savaﬂç›lar›n silah›nda mermi olarak patlayacak ahlâks›z düﬂman›n beyninde.

listinliyiz, Her
Yer Lübnan Hepimiz Lübnanl›y›z"
sloganlar›n› hayk›rd›.
Polisin sald›r›
tehditleri üzerine
oturma eylemine
geçen ve “Polis
Barikat› Kald›r,
‹srail'i Koruma"
sloganlar› atan,
Gündo¤du marﬂ›-

‹srail, Kana’da çocuklar› katlediyor
AKP, katliam› lanetleyene sald›r›yor
‹çerisinde HÖC’ün de oldu¤u
Irak'ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu,
Halkevleri, SDP, BDSP, Al›nteri,
HKP, Divri¤i Kültür Derne¤i, SODAP, TÖP ve Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi üyesi 1000’den fazla kiﬂinin, ‹srail katliamlar›n› lanetlemek için düzenledi¤i eyleme polis
vahﬂice sald›rarak çok say›da kiﬂiyi
yaralad› ve gözalt›na ald›.

Barikat› aç ‹srail’i koruma!
Gruplar, Filistin ve Lübnan bayraklar›yla, pankartlar›yla 31 Temmuz akﬂam› ‹srail siyonizmini, emperyalistleri lanetlemek, AKP uﬂakl›¤›n› protesto etmek için TaksimTünel'de topland›lar.
“Her Yer Filistin Hepimiz Filistinliyiz, Emperyalistler Siyonistler
Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak” ve “‹ﬂbirlikçi AKP Kabul Etti,
Reddediyoruz. ABD-‹srail-AB Askeri Olmayaca¤›z” yaz›l› ortak pankartlar›n arkas›nda yürüyüﬂe geçen
kitle, Filistin ve Lübnan halklar›n›n
yan›nda oldu¤unu hayk›ran sloganlar›yla inletiyordu ‹stiklal’i. Meﬂalelerle, Filistin ve Lübnan bayraklar›yla Oda Kule’ye gelindi¤inde, önü
çevik kuvvet taraf›ndan kesildi.
Polis, AB Bilgi Merkezi'ne yürüyüﬂe izin vermeyece¤ini belirtirken,
bekleyiﬂ yar›m saat sürdü. Bu s›rada
kitle, “Her Yer Filistin Hepimiz Fi-

n› söyleyen gruba, gelen emirle aniden sald›r›ya geçen polis, gaz bombalar›n› adeta itfaiye hortumu gibi
kulland›!

Sald›r›ya direniﬂle cevap
Polis, da¤›lmamakta kararl› olan
kitleye panzerler eﬂli¤inde gaz
bombalar›yla, coplarla sald›r›rken,
yüzlerce resmi ve sivil polis ‹stiklal
Caddesi’ni savaﬂ alan›na çevirdi.
Bu savaﬂ›n, ‹srail’in savaﬂ›n›n yans›mas› oldu¤u aç›kt›. ‹srail katlediyor, AKP polisi katliamc›lar›n lanetlenmesine, hele iﬂbirlikçili¤in devrimciler taraf›ndan deﬂifre edilmesine tahammül edemiyordu. IMF’ye
karﬂ› ç›kan›, ABD’yi protesto edeni
coplamaya al›ﬂm›ﬂ olan ve sürü halinde sadece sald›rmay› bilen polisler, yine vahﬂice kald›r›p indiriyorlard› coplar›n›, bir göstericinin üzerine en az 10 polis çullan›yordu.
Uzun süre polislerin azg›nca sald›r›s›na müdahale etmeyen polis
amirleri, kameralar önünde “vurma
vurma” diye polisi uyarma pozlar›
vermeyi de ihmal etmediler.
Bir süre direndikten sonra gaz›n
etkisiyle da¤›lan kitlenin bir k›sm›
ﬁiﬂhane'de, bir k›sm› da Tophane
yönünde topland›. Tophane'de 100
kiﬂilik grup "Katil Polis ‹srail'i Koruma, Her Yer Filistin Hepmiz Filistinliyiz, Her Yer Lübnan Hepimiz
12
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Lübnanl›y›z" sloganlar›yla Beﬂiktaﬂ
Eminönü yolunu trafi¤e kapatarak
ﬁiﬂhane'ye yürüdüler. TRT önünde
barikatlar kuran grup, bir süre polisle taﬂlarla çat›ﬂt›. Bu esnada kitlenin
üzerine gelen bir polis otosu taﬂland›. Polis, burada barikat kurarak direniﬂi sürdüren kitlenin do¤rudan
üzerine ateﬂ ederek, ‹srail’den geri
kalmayaca¤›n› da gösterdi.
Onlarca insan›n yaraland›¤› eylem sonunda, hastanedekiler dahil
50 kiﬂi gözalt›na al›nd›. 46's› ayn›
gün serbest b›rak›l›rken, 4'ü de ertesi gün serbest b›rak›ld›.

Protestolar
Taksim’deki polis sald›r›s›, eylemi düzenleyen kurumlar taraf›ndan, ertesi günü Oda Kule önünde
yap›lan aç›klamayla protesto edildi.
Eylemde, “Emperyalistler-Siyonistler Irak’ta, Filistin’de, Lübnan’da;
Türkiye’de ‹ﬂbirlikçiler-Uﬂaklar
HALKLARA SALDIRIYOR! Susmayaca¤›z, Mücadeleyi Yükseltece¤iz”
yaz›l› pankart aç›ld›.
Ayr›ca, sald›r›n›n oldu¤u gece,
Okmeydan› HÖC düzenledi¤i yürüyüﬂle sald›r›y› protesto etti ve “Filistin ve Lübnan Halk› Yaln›z De¤ildir” pankart› taﬂ›d›. Karanfiller Kültür Merkezi de yapt›¤› aç›klama ile
sald›r›y› protesto ederken, ‹zmir’de
HÖC’ün de oldu¤u devrimci demokrat gruplar, 1 A¤ustos’ta Kemeralt› Giriﬂi’nde aç›klama yapt›lar.

polisler müdahale sonras›
‹stiklal Caddesi’nde ‘Her ﬁey
Vatan ‹çin’ slogan›yla yürüdü

S‹Z‹N VATANINIZ ‹SRA‹L M‹?

geldi. Görüﬂmelerin ard›ndan barikat aç›ld› ve grev
pankart› as›ld›.
Grevin baﬂlamas›ndan 7
saat sonra ise, belediyenin
geri ad›m› geldi. Daha önce, sosyal haklara brüt ücret üzerinden yüzde 15 zam
teklif eden belediye, grev
üzerine bu rakam› yüzde
19’a yükseltti. Art›ﬂ› yeterli bulan iﬂçiler ve
sendika yönetimi,
anlaﬂmay› imzalad›. Anlaﬂmaya göre
ücretlere de, ilk y›l yüzde 6 ikinci
y›l da yüzde 6 oran›nda zam yap›ld›.

Genel-‹ﬂ greve ç›kt›
D‹SK'e ba¤l› Genel-‹ﬂ Sendikas›
5 ve 9 No’lu ﬁubeleri, 27 Temmuz
günü Fatih ve Küçükçekmece Belediyeleri’nde greve ç›kt›.
Küçükçekmece Belediyesi ile
Genel-‹ﬂ 9 No'lu ﬁube aras›nda 442
iﬂçiyi kapsayan toplu görüﬂmelerde
anlaﬂma sa¤lanamamas› üzerine al›nan grev karar›, 300 iﬂçinin kat›ld›¤› eylemle uygulanmaya baﬂlat›ld›.
Küçükçekmece Belediye Baﬂkanl›¤›'na "Bu ‹ﬂyerinde Grev Vard›r"
pankart› asmak için gelen iﬂçiler,
“‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Grev Hakk›m›z Söke Söke Al›r›z”
sloganlar›yla yürüdüler. Belediye
önüne gelen iﬂçileri, polis barikat›
karﬂ›lad›. Bunun üzerine iﬂçiler
oturma eylemi yaparak “Direne Direne Kazanaca¤›z, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z" sloganlar›yla direniﬂe
geçtiler. Emniyet Amiri'nin, hakk›n›
arayan bütün kesimlere devletin bak›ﬂ›n› yans›tarak, Genel-‹ﬂ Toplu
Sözleﬂme Daire Baﬂkan› ‹smail Özhamarat'a “provokatör” demesi gerginli¤i art›r›rken, D‹SK Baﬂkan›
Süleyman Çelebi de iﬂçilerin yan›na

Fatih’te grev sürüyor
Ayn› gün Fatih Belediyesi’ne de
grev pankart› as›ld›.
Genel-‹ﬂ 5 No'lu ﬁube’ye ba¤l›
330 iﬂçi, sabah iﬂbaﬂ› yapmayarak
Fen ‹ﬂleri Müdürlü¤ü'nün önünde
topland›lar. Buraya grev pankart›n›n as›lmas›n›n ard›ndan yürüyüﬂe
geçen iﬂçiler, belediyeye ba¤l› yedi
ayr› kuruma da tek tek grev pankartlar›n› “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Direne Direne Kazanaca¤›z”
sloganlar› eﬂli¤inde ast›lar. Bu arada ‹mar ve Zab›ta Müdürlü¤ü'nde
araçlar›n ç›kar›larak grevin etkisizleﬂtirilmek istenmesine karﬂ› ç›kan
iﬂçilere, Zab›ta Müdürü silah çekti.
‹ﬂçiler öfkeli sloganlarla cevap vererek, Belediye Baﬂkanl›¤› önüne
yürüdüler.
Buraya da grev pankart› as›ld›ktan sonra konuﬂan, 5 No'lu ﬁube
Baﬂkan› Kadir Do¤utekin, “7 ayl›k

KESK’i sindiremeyeceksiniz!
24-27 Kas›m 2005 tarihlerinde düzenlenen "Büyük E¤itimci Yürüyüﬂü" eylemiyle ilgili olarak, KESK ve E¤itim-Sen’in 23 yöneticisine Ankara Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› taraf›ndan dava aç›ld›. Bas›n Savc›l›¤› taraf›ndan 28. Asliye
Ceza Mahkemesi'nde aç›lan davan›n iddianamesinde, eyleme kat›lan sendika
baﬂkanlar›n›n sevk ve idareleriyle toplulu¤u yönlendirerek, olaylara neden olduklar› ifade edildi.
Davan›n Ankara Valili¤i'nin yapt›¤› ﬂikayet sonucunda aç›ld›¤› ö¤renilirken,
KESK Baﬂkan› Tombul ve E¤itim-Sen Baﬂkan› Dinçer bas›na verdikleri demeçlerde, "hakl› taleplerini, yine meﬂru zeminlerde arayacaklar›n›" söylediler.
13
6 A¤ustos 2006 / 64

süreç sonunda bu karar› ast›k. Ayr›ca baﬂkan›n müdürleri ve zab›ta
amirleri bizlere silah çekerek tehditler savurdular. Y›lmayaca¤›z, direnece¤iz. Bizim ald›¤›m›z ücretin
alt›nda fiyat vermek istiyorlar, ald›¤›m›z maaﬂ 700-900 aras› 4 kiﬂlilik
aile geçim standartlar›na yetmiyor
ve bu düﬂürülmek isteniyor” dedi.
Kazan›lm›ﬂ haklar›ndan taviz vermeyeceklerini kaydeden Do¤utekin’den sonra, Genel-‹ﬂ Örgütlenme
Daire Baﬂkan› Erol Ekici sözald›.
Ekici, Genel-‹ﬂ Merkezi’nin grevin arkas›nda oldu¤unu hat›rlatarak,
“Biz iﬂçiler, sadece ekonomik de¤il,
ayn› zamanda Ortado¤u'da emperyalizmin ve siyonizmin yapm›ﬂ oldu¤u katliamlara da karﬂ› eylem yapaca¤›z” dedi.

Grev k›r›c›l›¤›na ﬂikayet
Grevin baﬂlamas›yla belediyenin
grev k›r›c›l›¤› da gündeme gelirken,
bunda baﬂar›l› olamayan AKP’li belediye, Fatih halk›n› iﬂçilere karﬂ›
k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂ›yor. ‹ﬂçilerin yüksek ücret ald›klar› yalan›n› yay›yor.
700 ile 900 YTL aras›nda ücret alan
iﬂçilerin maaﬂ›n› 1600 YTL diye yay›yor. Görüﬂtü¤ümüz grev gözcüleri, bu çabay› boﬂa ç›karacaklar›n›,
kararl› olduklar›n› ifade ettiler.
‹ﬂçiler 28 Temmuz’da Çal›ﬂma
Müdürlü¤ü önüne kadar yapt›klar›
yürüyüﬂte de bu kararl›l›klar›n› hayk›rd›lar. Belediyenin grev k›r›c›l›¤›na iliﬂkin ﬂikayet dilekçeleri veren
250 iﬂçi, yürüyüﬂ boyunca “Yaﬂas›n
‹ﬂçilerin Birli¤i, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Filistin Halk› Yaln›z
De¤ildir, Lübnan Halk› Yaln›z De¤ildir” sloganlar› att›lar.

bir direniş ırmağı
ŞİŞLİ DİRENİŞ EVİ
ﬁiﬂli Direniﬂ Evi haklar ve özgürlükler mücadelesi veren bir kurum misali direniﬂin sesi, solu¤u olmaya devam ediyor. 119 gündür Direniﬂ Evi’nin bulundu¤u Pay Apartman›’n›n önünde, KESK’ten Genel‹ﬂ'e, ÇHD'den sol gruplara, gecekondululara kadar de¤iﬂik kesimler
“Tecriti Durdurun” talebini dile getirdiler.
1 A¤ustos günü o evin önünde
Emekli-Sen 1-2-3-4 No'lu ﬁube
üyeleri vard›. D‹SK binas›n›n önünden Direniﬂ Evi'ne kadar "Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Behiç
Aﬂç› Onurumuzdur" sloganlar›yla
yürüyen ve aralar›nda Emekli-Sen
Marmara Bölge Temsilcisi Ali Bektaﬂ, 1 No'lu ﬁube Baﬂkan› Mahmut
Öztürk, 2 No'lu ﬁube Baﬂkan› Hasan Kaﬂk›r, 3 No'lu ﬁube Baﬂkan›
Halil ‹brahim Önsoy ve 4 No'lu ﬁu-

be Baﬂkan› Emir
Babakuﬂ'un da oldu¤u Emekli-Sen’liler,
Direniﬂ Evi'nin önünde
yapt›klar› aç›klamayla Av.
Behiç Aﬂç›'ya destek için bir günlük
açl›k grevi yapacaklar›n› duyurdular.
50 Emekli-Sen üyesinin kat›ld›¤›
aç›klaman›n ard›ndan Pay Apartman›'n›n 4. kat›ndaki Direniﬂ Evi,
emeklileri konuk etti. Çaylar› ﬂekerleriyle gelmiﬂti emekliler. Maddimanevi, küçük-büyük direniﬂe katk›
sunmak mutlu ediyordu onlar›. Elimizden geldi¤ince yan›n›zday›z dediler Behiç Aﬂç›'ya. "Haklar ve Özgürlükler Mücadelesinden Emekli
Olunmaz" ﬂiar›n›n kan›t› olarak oradayd›lar. Kimisi 60'›na, kimisi
70'lere dayanm›ﬂ... Hani hepimizin
küçüklü¤ümüzden beri ö¤rendi¤i
bir söz vard›r. "Küçüklere sevgi büyüklere sayg›"
diye... Bugün bu söz burada tersine evrilmiﬂ ya
da içiçe geçmiﬂ durumda... 60-70 yaﬂ›nda insanlar sayg›yla bak›yorlar direniﬂçiye. Behiç Aﬂç› konuﬂuyor onlar dinliyor, konuﬂan›n direniﬂin
sesi oldu¤unu biliyorlar.

Devrimci Gruplar orada!

Emekliler oradayd›!

‹çlerinden 8’i destek
açl›k grevi yapacaklar bir
günlük. 50 kiﬂi gelmiﬂler
ziyarete ama "Sana daha çok gelmek isterdik,
mahcubuz"
diyorlar
sohbet aras›nda Behiç'e...
Behiç bu içtenli¤e ﬂu
sözlerle cevap veriyor:
"Say›n›z hiç önemli de¤il. Tavr›n›z önemli. Verdi¤iniz mesaj önemli.
Sizlerin varl›¤›yla bir kez
daha inan›yoruz zaferi
14
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kazanaca¤›m›za... Yar›n gazetelerde
ç›kacak haberiniz ve tutsaklar o küçük hücrelerinde okuyup ö¤renecekler sizin bu deste¤inizi, dayan›ﬂman›z›. Çok mutlu olacaklar. Onlar› mutlu etmeniz çok güzel bir duygu. Buradaki varl›¤›n›zla hem bana
hem tutsaklara, hem de direniﬂe güç
veriyorsunuz. Hepiniz hoﬂgeldiniz.
Bizim için say›n›z önemli ve belirleyici de¤il. Hele hele sizin gibi böylesine genç arkadaﬂlar› burda görmek çok hoﬂ bizim için." Duyguland›r›yor Behiç’in sözleri onlar›.
Sanatç›lar›n "Hepimiz Tecritteyiz" oyunundan aç›ld› konu sonra.
Sanatç›lar›n baz›lar›n›n dayanamay›p oyunu 6 saat sonra b›rakma iste¤i duydu¤u gündeme geldi. Bir
emekli "sanatç›lara sanatç›l›¤›, ayd›nlara ayd›nl›¤› ö¤rettiniz. Herkes
için k›v›lc›m oldunuz. ‹nsanlar sizi
de yok sayamad›lar ve harekete
geçtiler" dedi, belki de o da böylelikle harekete geçmiﬂti. Belki de bir
özeleﬂtiri gizliyor bu söz kendi içinde. Hiç önemli de¤il, ki do¤rulu¤u
ﬂüphesiz... Emekliler ayr›lmak istemiyorlar sanki buradan. Konu konuyu aç›yor. Ali Eriﬂ y›llar›n› vermiﬂ mücadeleye. Dal›p gidiyor Behiç'e bakarken.

Devrimci demokratik
kurumlar›n toplu ziyareti
28 Temmuz’da ise, Direniﬂ
Evi'ni çeﬂitli devrimci, demokratik
kurumlar›n temsilcileri ziyaret ettiler. BDSP, DTP, EHP, HKM, ‹ﬂçi
Mücadelesi, Kald›raç, Odak, Partizan, TKP, SDP, Devrimci Hareket,
Al›nteri, HKP, SODAP, TÖP Temsilcilerin kat›ld›¤› ziyaret, evin

önünde yap›lan bas›n aç›klamas›yla
baﬂlad›.
Aç›klama öncesinde “‹çeride D›ﬂar›da Hücreleri Parçala, Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun” sloganlar› atan temsilciler, burada yapt›klar› aç›klamada ﬂöyle dediler:
“Bizler tecritin kald›r›lmas› için
görüﬂmelere baﬂlanmas›n›, tecritin
kald›r›larak ölümlerin durdurulmas› gerekti¤ini bir kez daha ifade ediyor, herkesi duyarl›l›¤› yükseltmeye
ça¤›r›yoruz.”
16 örgüt ve kurumun imzas›n›
taﬂ›yan “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” yaz›l› bir pankart açan
temsilciler, bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan Avukat Behiç Aﬂç›'y› ziyaret
ettiler.
Behiç Aﬂç›, "Tutsaklara zaferi
arma¤an edece¤iz. Bu borcumuzdur" sözünü bu eve gelen birçok kiﬂiye söylüyor ve onlara bu borcu
ödeme ça¤r›s› yap›yor. "San›r›m ben
bu borcu ödemek için üzerime düﬂeni baﬂaraca¤›m. Bunun için huzurluyum" diyor kendinden emin. Bu
huzuru paylaﬂmaya ça¤›r›yor tüm
devrimci demokratik güçleri.

10. Destek Açl›k Grevi
Grubu
Behiç Aﬂç› taraf›ndan yap›lan 29
Temmuz tarihli aç›klamada, 28 Temmuz'dan itibaren 10. grubun destek
açl›k grevine baﬂlad›¤› belirtiliyordu.
10. Grup”’ta Harika Y›lmaz, Muharrem Baytimur, Aynur Bozan ve Gülten Aktaﬂ yeral›yordu. Ama destek
açl›k grevine kat›lmak isteyenlerin
çoklu¤u, 2 A¤ustos’ta Behiç Aﬂç›’ya
bir aç›klama daha yapt›r›yor ve bu
gruba Dursun Karakuﬂ, Selman Tökü, Bulut Yayla ve D‹SK/EmekliSen'den Hasan Kaﬂk›r’la ve 4 No'lu
ﬁube Baﬂkan› Emir Babakuﬂ’un da
kat›ld›¤›n› belirtiyordu.
Genç açl›k grevcileri, babalar›
yaﬂ›ndaki insanlarla paylaﬂ›yorlar
açl›¤›. Deneyimler, an›lar anlat›l›rken ders ç›kar›yor herkes kendince.
Dursun Karakuﬂ, 35 yaﬂ›nda,
garsonluk yap›yor. ‹stanbul'un 1
May›s Mahallesi'nde oturuyor. 6
y›ll›k süreci biliyor. Ama Av. Behiç

Aﬂç›'n›n direniﬂiyle sars›l›yor. ‹ﬂlerini ayarlay›p direniﬂe kat›lmaya karar veriyor. ﬁimdi Direniﬂ Evi'nde.
Burada 10 gün kald›ktan sonra da
Adana'ya Gülcan Görüro¤lu'nun
yan›na gitmek istiyor. Bugüne kadar bir ﬂey yapamaman›n ac›s›n› ç›karmak ister gibi...
Bulut Yayla Bursa'dan geliyor.
Edebiyat Fakültesi ö¤rencisi... 19
yaﬂ›nda Bulut, 3 günlük açl›k grevinde. Nas›l karar verdi¤ini soruyoruz ona. 6 y›ll›k sürecin 1.5 y›l›n›
biliyor. ‹lk olarak Serdar Demirel
ölüm orucundayken haberdar oluyor ölüm orucundan. ﬁaﬂ›r›yor, etkileniyor. Sonra Serdar Demirel ﬂehit
düﬂüyor. ‹ﬂte o zaman Serdar Demirel'in ça¤r›s›na kulak veriyor Bulut... Okul tatilken o Direniﬂ Evi'ne
geliyor ve okullar aç›ld›¤›nda insanlara tecriti anlatmak istiyor. Gençli¤e sesleniyor: "Tecrite karﬂ› verilen
mücadele bizim mücadelemizi de
kaps›yor. Bu yüzden daha çok sahiplenmeliyiz."
Harika Y›lmaz Zonguldakl›. 20
yaﬂ›nda. Bundan dört y›l önce tesadüfen internetten ö¤reniyor ölüm
orucunu Harika. ﬁimdi burada.
Elaz›¤l› Selman Tökü... 25 yaﬂ›nda bir iﬂçi. Gebze'den 3 günlü¤üne destek vermeye gelmiﬂ. Eme¤in
k›ymetini bilenlerden. "Behiç Abi
bize güç veriyor" diyor Selman.
Bir de refakatç›yla sohbet ediyoruz. Bize sürekli 1-3 günlük açl›k
grevi yapmak isteyen birçok kiﬂinin
evi ziyaret etti¤ini, bunlar›n genelde
yurtd›ﬂ›ndan, Anadolu’nun de¤iﬂik
illerinden, çal›ﬂan emekçilerden
oluﬂtu¤unu söylüyor. Geçen hafta
Avusturalya'dan Demokratik Sol
Parti üyesi iki kiﬂinin geldi¤ini,
bunlar›n Greenleft Dergisi'nde
yazd›klar›n› ve röportaj yapt›klar›n›
anlatt›. Ruth Ratcliffe ve Simon
Butler, direniﬂi direniﬂçinin kendisinden ö¤renmeye gelmiﬂlerdi. Behiç'e "Direniﬂ ruhunuz için teﬂekkür
ederiz" diyerek sayg›lar›n› dile getirmiﬂler. Sonra bir gelinle damat
geliyor 1 May›s Mahallesi'nden. ﬁaﬂ›r›yor Direniﬂ Evi'ndekiler. Savaﬂ
ve Hicran, dü¤ün törenleri bitince
15
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Oradayd› S›la!
S›la 9 yaﬂ›nda. Destek açl›k grevindeki dedesini almak için gelmiﬂti
oraya. Direniﬂ Evi’nin ziyaretçi defterinde bir gül b›rak›p gitti Behiç’e...
salondan ç›kar ç›kmaz Direniﬂ
Evi'ne geliyorlar. Direniﬂ Evi onlara
bir k›na kesesi hediye ediyor. K›na
bir dü¤ünlerde, bir de direniﬂlerde
yak›l›yor. ‹ki ayr› dü¤ünde murad›n
simgesi oluyor.
Her yaﬂtan ve meslekten insanlar
geçiyor bu direniﬂ ›rma¤›ndan. Bir
tas su içenler de oluyor bu ›rmaktan,
›rma¤a dal›p yüzmek isteyenler
de... Herkes bir ﬂeyler ö¤renerek ve
kendinden bir ﬂeyler b›rakarak ak›p
gidiyor ›rma¤›n duru suyunda. Irmak okyanusa ak›yor, okyanus zafer... Bu okyanusa nice ›rmaklar su
taﬂ›yorlar asi asi. Direniﬂ Evi de bu
›rmaklardan biri iﬂte.
Behiç Aﬂç› aç›klamas›nda bu okyanusun tüm yerküreyi kapsayan
bir okyanus oldu¤unu anlat›yor:
“Küba'dan Kuzey Kore'ye,
Irak'tan, Filistin'e, Lübnan'a dek
dünyadaki emperyalist sömürüye ve
iﬂgale karﬂ› direnen tüm halklar›n
direniﬂini direniﬂimizde yaﬂ›yor, yaﬂat›yoruz. Afrika'n›n, Asya'n›n, Latin Amerika'n›n ve emperyalist ülkelerin gettolar›ndaki bütün ezilenlerin açl›¤›n› açl›¤›m›zla paylaﬂ›yoruz.”

bir direniş ırmağı
ADANA DİRENİŞ EVİ
Bir ›rmak da Çukurova’da ak›yor; coﬂkun bir su gibi ak›yor okyanusa do¤ru. Gülcan Görüro¤lu,
ölüm orucunun 94. gününde. Irmak
s›radan insanlar›, s›radan yaﬂamlar›n
d›ﬂ›na ç›kar›p yan›nda al›p götürüyor. 20 yaﬂ›nda genç bir k›z geliyor;
direniﬂi bir arkadaﬂ›ndan duymuﬂ.
Beraber geleceklermiﬂ. Ama vakitleri uyuﬂmay›nca yaln›z gelmiﬂ. "Tan›mad›¤›m ve ilk kez görece¤im bu
insanlarla ben ne konuﬂaca¤›m kayg›s›yla” geliyor. Ama kendi anlat›m›yla “evin içinde farkl› bir atmosfer var. Özellikle Gülcan'dan çok etkilendim. Buraya gelip sizleri dinleyinceye kadar hapishanelerden ve
tecritten, dolay›s›yla da ölüm orucuyla ilgili fazla bir bilgim yoktu.
ﬁimdi iyi ki geldim diyorum. ‹zin verirseniz bundan sonra daha s›k gelmek istiyorum.”
Ve daha s›k geliyor. Ç›karken
Gülcan'›n direniﬂiyle ilgili el ilanlar›ndan al›yor. Çevresine da¤›tmak
istiyor. Ve o genç k›z, baﬂka gün yan›na baﬂka arkadaﬂlar›n› al›p geliyor,
direniﬂ ›rma¤› çekiyor...
Kavgadan uzak düﬂmüﬂler kap›s›n› çal›yor Direniﬂ Evi’nin. Direniﬂin sarsan gücü getiriyor onlar› oraya.
Direniﬂ Evi’ndeki refakatçi günlü¤üne not düﬂüyor: “Gülcan 84
gündür aç. Tam 84 gün. Bir can›m›z›n daha ölüm yolculu¤unda her gün
erimesi ve buna 24 saat aral›ks›z refakat etmek. Anlat›lmaz bir duygu
yuma¤›. Ama bildi¤imiz tek ﬂey; bu
ülke, Ortado¤u ve dünyan›n kaderine ciddi etkiler yapan bir dönemeçte oldu¤umuz. Bu dönemeci bugüne
kadar yapt›¤›m›z gibi en a¤›r bedelleri ödeyerek halklar lehine kazas›z
belas›z dönmekten baﬂka seçene¤imiz yok... Bu gerçe¤in fark›nday›z.
122 canla devam ediyoruz bu bedeli
ödemeye. Gülcan bu bedellerden bi-

ri olma yolunda
ç›kt›¤› yolculu¤un bugün 84. gününe merhaba diyor...”

Direniﬂ her yerde, tüm
dünya Direniﬂ Evi’nde
Munzur Festivali’nde Gülcan, Behiç ve Sevgi var, Türkiye’nin dört bir yan›ndaki ﬂehirlerde pankartlarda, afiﬂlerde
onlar var. Ve tüm ülke, tüm
dünya, Direniﬂ Evi’nin içinde.
tep... Direniﬂin coﬂkusu ﬁakirpaOrdu’daki f›nd›k mitingini ve çat›ﬂﬂa’daki bu mütevazi evden ç›k›p her
malar›, Lübnan’daki katliam› gün
yana yay›l›yor. Bir ziyaretçinin oragün izliyorlar, ezilenlerle birlikte öfda ifade edemeyip sonra Direniﬂ
keleniyor, ayn› ac›lar› paylaﬂ›yorlar.
Evi’ne yollad›¤› bir mektupta söyleGülcan Görüro¤lu, Munzur Festivadi¤i gibi; “Ya hayte l› gbire ( Büyük
li’ne gönderdi¤i mesaj›nda festivaablam) mücadelenin yüceli¤i evrenlin halklar›m›z›n yüzy›llard›r sürselli¤inde gizlidir... Baﬂlang›çta yaldürdü¤ü kültürlerinin yok edilemen›z direniﬂçiye özgü olan ﬂey, her inyece¤inin bir kan›t› oldu¤unu belirsan›n umutlar›n›, ac›lar›n›, bugünüterek “yüre¤im Munzur'un k›y›s›nda
nü ve yar›n›n› bulabilece¤i yo¤un ve
durdu¤unuz halayda sizlerle beragüçlü bir ifadeye dönüﬂür.
ber. Direniﬂimizin coﬂkusu ve s›cakGerçe¤i ö¤renen her insan bu
l›¤›yla 6. Munzur Do¤a ve Kültür
direniﬂte kendini ve gelece¤ini buFestivalini kutluyorum” diyor.
luyor. 122 ölümle anlat›lan gerDireniﬂ Evi'nde Görüro¤lu'nun
çek, Gülcanlar, Behiçler, Sevgiler
açl›¤›na ortak olmak için 29 Temtara
muz’da ﬁahin Karabulut açl›k grevf›ndan
cisi önlü¤ünü giyiyor. Daha fazlas›anla
n› yapamaman›n vicdan azab›n›
t›lmaya
duydu¤unu söylüyor açl›k grevine
devam
baﬂlarken.
ediliAdana’n›n, hatta Mersin’in, Hayor.
tay’›n Temel Haklar üyeleri, direniﬂ
›rma¤›na yeni ziyaretçiler getiriyorlar uzak ya da yak›ndan. Telefonlar
“Eczanede çal›ﬂ›yorum. Mesaimgeliyor her yanden dolay› ancak bir gün destek Açdan; Mersin, Anl›k Grevi yapabilece¤im. Gönlüm
kara,
‹stanbul,
daha fazla kalmaktan yana asl›nArabistan, Tarsus,
da. Vicdanen rahats›z›m. Evde, iﬂAvusturya, Almanyerinde bir çemberin içinde yaﬂ›ya, Adana, Lüleyorsunuz. Paylaﬂ›m, güven ve saburgaz,
Hatay,
mimiyet ortam›n›n olmad›¤› bir zaK›br›s, Hollanda,
manday›z. Ve burada Gülcan'›n
Belçika, Gazianverdi¤i mücadele asl›nda bunu yaratan nedenlere karﬂ› da yürütülen
bir mücadele.”

Ölümün koynundaki açl›¤›n›n 100’lü günlerine ilerliyor Sevgi
Saymaz. Yoldaﬂlar›yla havaland›rmada voltada. Eriyen hücrelerine inat, sars›yor ad›mlar› havaland›rman›n betonunu... Ortaça¤da kiliseye karﬂ› gelenlerin ‘içindeki ﬂeytan›' ç›karmak için çok
a¤›r fiziki iﬂkenceler uygulan›rd›. Bugün ise ABD imparatorlu¤una karﬂ› gelenlerin düﬂüncelerini yok etmek için hücreler kullan›l›yor. Sevgi Saymaz, yüzy›llar önce zorbal›¤›n ya düﬂünce de¤iﬂikli¤i ya ölüm dayatmas›na bald›ran zehrini içerek cevap verenlerin miras›n› sürdürüyor; imparatorlu¤a ve iﬂbirlikçilerine karﬂ›
düﬂüncelerini savunarak ölüme yürüyüﬂünü sürdürüyor.

“122 HAYAT YETMED‹ M‹?
TECR‹T‹ KALDIRIN!”
Cengiz Soydaﬂ 13. Ölüm Orucu
Ekibi direniﬂçisi Sevgi Saymaz’›n
Uﬂak Hapishanesi'nde sürdürdü¤ü
ölüm orucu, 98. gününde. Ölüm
orucunu d›ﬂar›da sürdüren Gülcan
Görüro¤lu 94, Behiç aﬂç› ise 124.
gününde. Ad›m ad›m ilerliyorlar
ölüme.
Ve onlar ölmesin diye, TAYAD’l›lar, onlarca ﬂehrin meydanlar›nda “Tecrite Son” demeyi sürdürüyorlar. ‹ﬂçiler, ö¤renciler, emekliler, gecekondulular, ayd›nlar, destek
açl›k grevleriyle, aç›klamalar›yla,
ilanlar›yla, tecrite son verdirip
ölümlerin durmas›n› sa¤lamaya çal›ﬂ›yorlar. ÇHD'li avukatlar taraf›ndan kurulan Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi de, tecritin kald›r›lmas› için çal›ﬂmalar›na devam
ediyor. 60’a yak›n ayd›n›m›z, geçen
haftaki eylemleriyle tecritin kabul
edilemezli¤ine dikkat çektiler bir
kez daha.
Uﬂak; TAYAD'l› Aileler 30
Temmuz’da Tirito¤lu Park›’nda
“TECR‹TE SON” pankart› açarak,
tecrit gerçe¤ini anlatmak için bir
tutsak
mektubu okudular... TAYAD’l›lar, aç›klamalar›n›n deva-

m›nda, polis destekli faﬂistlerle eylemin provoke edilmeye çal›ﬂ›lmas›n› boﬂa ç›karacaklar›n› belirttiler.
‹zmir'de TAYAD'l› Aileler’in
her hafta tecrite karﬂ› yapt›klar› bas›n aç›klamas›n›n 25.si gerçekleﬂtirildi. 29 Temmuz’da Kemeralt› Çarﬂ› giriﬂinde yap›lan aç›klamada “F
Tipi Hapishanelerde Tecrite Son”
pankart› aç›ld›, d›ﬂar›daki ve hapishanelerdeki ölüm orucu direniﬂçilerinin resimleri taﬂ›nd›.
Eylemde, Sivas Hapishanesi'nde
tek kiﬂilik hücrede tutulan Nursel
Demirdövücü'nün mektubu okundu.
Antalya'da 18. haftas›na giren
mektup okuma ve oturma eylemi
K›ﬂlahan Meydan›'nda gerçekleﬂtirildi. 30 Temmuz’da “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” pankart›
açan aileler ölüm orucu direniﬂçilerinin foto¤raflar› ve sloganlarla
meydana kadar yürüdüler.
TAYAD'l› Aileler ad›na aç›klamay› yapan Dilan Balc›, tecrit koﬂullar›n› anlat›p “Tecritin hedefi insanl›¤›n›z› yok etmektir” diyerek
tecrite karﬂ› mücadele ça¤r›s› yapt›.
Samsun'da her hafta oldu¤u gi17
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bi, 29 Temmuz Cumartesi günü de
Süleymaniye Geçidi'nde yap›lan eylemle tecrite karﬂ› hayk›r›ﬂ yinelendi. "Tecrite Son" pankart› açarak
Sevgi Saymaz'dan gelen mektubu
okuyan Hasan To¤an, Samsun’da
sürdürdükleri Dönüﬂümlü Açl›k
Grevi'nde, 6. grubun direniﬂi 7. gruba devredece¤ini aç›klad›. 7. grupta
Günay Özarslan ve Mahmut Çiçek
açl›k grevine baﬂlad›.
TAYAD’l›lar oturma eyleminin
ard›ndan cadde boyunca bildiri da¤›tarak eylemi tamamlad›lar.
‹stanbul’da TAYAD'l›lar 30
Temmuz Pazar günü Sultanahmet
Meydan›’nda direniﬂçilerin resimTecrite Son afiﬂleri birçok ﬂehrin duvarlar›ndan halka seslenmeye devam ediyor.
Adana'da Gülcan Görüro¤lu'nun iki k›z›yla resminin oldu¤u afiﬂler Direniﬂ Evi’nin
bulundu¤u ﬁakirpaﬂa Mahallesi’nde, direniﬂin havas›n› semtin tüm sokaklar›na
yaymak istercesine yap›l›yordu.

Samsun

temsilcileri, ESP, EMEP, EHP,
Ekim Gençli¤i, Mücadele Birli¤i,
Halkevleri, Gençlik Derne¤i)
Adalar Migros önünde 27 Temmuz’da bir bas›n aç›klamas› yaparak tecritin kald›r›lmas› talebini dile
getirdiler.
Topluluk ad›na bas›n metnini
okuyan Sevgi Dalyan ''Tecrit ‹ﬂkencedir'' baﬂl›kl› daha önce ulusal bas›nda yeralan aç›klamay› okudu.

Mersin

Antakya’da "Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum" kampanyas› dahilinde devam eden oturma ve mektup okuma eylemi 23. haftas›nda.
23. kez Ulus Meydan› (Künefeciler
alan›)'ndayd›lar. Ellerinde pankartlar›, baﬂörtüleri ve tecriti halka anlatman›n kararl›¤›yla.
TAYAD'l› Aileler ad›na Gönül
Durgun taraf›ndan yap›lan aç›klamada Antakya Büyük Park'ta, tecritin kald›r›lmas› için yap›lan süresiz
açl›k grevinin de 58. gününde devam etti¤i belirtildi.

‹zmir
lerini taﬂ›yarak temsili kafes içinde
tutsak mektubunu okudular. Yaklaﬂ›k 90 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde,
çevredeki insanlar›n ilgisi yo¤undu.
Avrupa çap›nda TAYAD Komite taraf›ndan, "Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun!" kampanyas›
Süresiz Dönüﬂümlü Açl›k Grevleri
ile devam ediyor. Türkiye'deki ölüm
orucu direniﬂini destekleme ve tecritin kald›r›lmas› talebiyle baﬂlat›lan
açl›k grevleri her hafta baﬂka bir ﬂehirde sürdürülüyor.
Ayr›ca Avrupa çap›nda bildiriler,
pankartlar, demokratik kurumlar› F
Tipleriyle ilgili olarak bilgilendirme
gibi faaliyetler de devam ediyor.
Eskiﬂehir'de devrimci demokratik güçler, tecrite karﬂ› ortak bir
eylem gerçekleﬂtirdiler. Tecrit Karﬂ›tlar› (Avukatlar, Sendika ve Oda

Eylemde ölüm orucu direniﬂçisi
Sevgi Saymaz'›n mektubu okunarak
Grup Yorum'un Görüﬂ Kabini türküsü Arapça olarak söylendi.
Manisa'n›n Akhisar ‹lçesi'nde
TAYAD'l› Aileler taraf›ndan tecrite
karﬂ› aç›lan imza masas›na, 28 Temmuz’da polis taraf›ndan sald›r›ld›.
Halit Öncü dövülerek hukuksuz bir

Yunanistan’da
dayan›ﬂma büyüyor
Ülkemize gelerek tecrite karﬂ› direnenlerle dayan›ﬂmalar›n› ifade
eden Yunanistan memur ve iﬂçi federasyonlar›, ülkelerine geri dönmelerinin ard›ndan tecrite karﬂ› mücadelelerini sürdürüyorlar. Ziyarete iliﬂkin düzenledikleri bas›n toplant›s›
sonras›, ﬂimdi de, Atina Türkiye Büyükelçili¤i önündeydiler. Büyükelçilikten konuya iliﬂkin talep ettikleri
randevunun sürüncemede b›rak›lmak istenmesi üzerine, iﬂçi, memur
konfederasyonlar› temsilcilerinden
18
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ﬂekilde gözalt›na al›n›rken, polis
hukuksuzlu¤u toplanan imzalara el
koyarak da gösterdi. TAYAD'l›lar
sald›r›y› "Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz" sloganlar›yla protesto ettiler. Öncü daha sonra serbest b›rak›ld›. TAYAD’l›lar ‹mza masas›n›
yeniden açt›lar ve bask›lar›n gözalt›lar›n kendilerini y›ld›ramayaca¤›n›
tecrit kalkana kadar mücadelelerini
sürdüreceklerini belirtiler.
Mersin TAYAD'l› Aileler oturma eyleminin 25. haftas›nda da
alanlardayd›. 31 Temmuz’da Taﬂ Bina önünde toplanan TAYAD'l› Aileler "Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun" yaz›l› önlükleriyle, sloganlar›yla tecriti anlatmaya devam ettiler.
Adana'da TAYAD'l› Aileler'in
“Tecrite Son” talebi ile yapt›klar›
oturma eylemi 23. haftas›na girdi.
31 Temmuz’da ‹nönü Park›'nda
yap›lan oturma eyleminde TAYAD’l›lar ad›na bir konuﬂma yapan
ﬁemsettin Kalkan, emperyalizmin
dünya çap›ndaki sald›r›lar›na dikkat
çekerek ﬂöyle dedi: “Buradan Kurtuluﬂ Savaﬂ› verenlerin torunlar›
olan tüm vatanseverlere ve tüm Çukuroval›lara sesleniyoruz. Ülkemizin bu tablosu karﬂ›s›nda sessiz kalmayal›m. Tecrit iﬂkencesiyle susturulmaya çal›ﬂ›lan devrimci tutsaklar›n sesine ses verelim.”
oluﬂan 15 kiﬂilik bir heyet, 27 Temmuz günü büyükelçili¤in önüne giderek görüﬂme konusundaki ›srarlar›n› fiili olarak gösterdiler. Büyükelçilik yetkilisi “en k›sa sürede randevu vereceklerini” ifade ederken, görüﬂmenin yap›ld›¤› s›rada bir grup
da, büyükelçili¤in önündeki yolu
“122 HAYAT YETMED‹ M‹? TECR‹T‹ KALDIRIN!" pankart› açarak
kesti. Pankart›n önüne ölüm orucunda ﬂehit düﬂenleri simgeleyen 122
mum dizilerek, yar›m saat boyunca
"Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz" sloganlar› at›ld›.

Hapishanelerde

‹TTE
R
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T

TECR‹T Var !

N HABER
LER

F Tipleri’nde ‘örgüt çökertme’
Sald›r›ya u¤rad›, ﬂikayet
etti, hücre cezas› ald›...
‹smail Özdemir 18 yaﬂ›nda. Tekirda¤ 1 No'lu F
Tipi Hapishanesi’nde tutuklu. Sedef hastas›. 18 Temmuz'da revire ç›kar›l›rken, keyfi dayatma ve gerekçelerle gardiyanlar›n
sald›r›s›na u¤rad›.
Özdemir, sald›r› konusunda hapishane müdürüne ﬂikayette bulundu. Ama orada da müdürün sald›r›s›na u¤rad›. Ve tüm bunlar›n üstüne
Özdemir’e 10 günlük de hücre cezas› verildi. Cezas› nedeniyle ziyaret hakk› da keyfî olarak engellendi.
‹smail Özdemir’in babas› Osman Özdemir, ‹HD ‹stanbul ﬁubesi’nde bir aç›klama yaparak bu geliﬂmeleri anlatt› ve Adalet Bakanl›¤›'na "F Tipleri’ni yaﬂanabilir hale
getirin!" diye seslendi.

Örgüt Çöktü!!!
Tekirda¤ 2 No'lu F Tipi
Hapishanesi'nden Serdar
Karaçelik yaz›yor:
Önceki hafta H. Tahsin'in kardeﬂi baﬂkas›na eﬂya yat›rmak isteyince, idare ne yap›yor?..
Eﬂyay› yat›rtm›yor. Böyle saçmal›k
m› olur diyen ziyaretçimize "böyle
yapmazsak örgütü nas›l çökertiriz"
tarz› bir ﬂeyler diyor... Rahat rahat
k›na yakabilirler, o eﬂya yat›r›lmay›nca örgüt çöktü, yok oldu bitti!...
.... Mahkeme yolculu¤u da epey
yorucu oluyor, sabah 07:00'de ç›kt›k
akﬂam da ayn› saatte geldik. HÜCRE'den ç›k›p HÜCREL‹ ringle gidip geldik. Mahkemede de NEZARETHANE'ye koyuyorlar... Dön-

dük HÜCRE’ye girdik. Mahkeme
baﬂkan› yoktu. Son kez savunma
için süre verip 3,5 ay ileriye att›.
Böylece dava 12. y›la girdi.

Yürüyüﬂ yasaklar›nda
gerekçe(!) s›k›nt›s›
Ayn› mektuptan okumay› sürdürüyoruz:
Yürüyüﬂ Dergisi halen
verilmiyor. Son say› için söylenen
gerekçeye bak: "ﬁu yaz›larda mitinge ça¤r›, kat›l›ma teﬂvik var.."!!!
Yani kalk›p F Tipi’nde ne mitingi yap›lacak, bu nas›l bir teﬂvik ki...
desek de ne de¤iﬂecek?
Derginin yasaklanmas› için bir
hafta "topluma kazand›r›lmay› engelledi¤i düﬂünüldü¤ünden" ibaresini yazabiliyorlar. Bir sonraki engellemede ise o cümlenin yerine
"›slah program›n› engelledi¤i düﬂünülen" diye yaz›l›yor... F Tipi tecrit
ve keyfiyetler tüm h›z›yla sürüyor
deyip k›saca geçeyim.

Tecrit ve Adliler
Bizim buran›n mektup
"cezas›" bitti geçen hafta,
ama 3 ayl›k bir ceza var s›rada. Art›k üst s›n›rdan gidiyorlar. Öyle ki adliler de nasiplerini al›yor ve bunalm›ﬂlar.
Geçti¤imiz hafta 1 No'lu da adlinin biri uygulamalardan kaynakl›
psikolojik sorunlar yaﬂay›p krize
girmiﬂ hücreyi yakm›ﬂ. Ço¤u ilaçla
idare etmeye çal›ﬂsa da bir yere kadar oluyor. Benzer sorunlar tüm
F'lerde sürüyor.
Bizim karﬂ› komﬂulardan biri de
geçen gece kriz geçirdi, hücrenin
19
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cam›n›, kendi televizyonunu k›rd›.
Tekli hücreye götürdüler. Malum
hemen soruﬂturma aç›ld›. ‹ki kiﬂiydiler, cam k›rana 5 gün hücre cezas›, di¤erine ise 1 ay ziyaret yasa¤›
verdiler. Tabii davay› da tahmin
edersin, "bilinçli" yap›lan bir ﬂey gibi aksettiriyorlar. Oysa hücre sisteminin ortaya ç›kard›¤› durumlar.
Kalk›p cam› k›ran adam niye kendi
televizyonunu da k›rs›n?.. Düﬂünebilse, sadece "devlet mal›na zarar
vermek” istese, öyle hareket etmez.
Mesele de zaten bu de¤il ki. Her yönüyle sindirmek istiyorlar.
Sorunlar daha kapsaml›. Örne¤in adlilerin telefon saatini, spor saatiyle ya da baﬂka bir etkinlikle ayn› saate denk getirip tercih yapt›r›yorlar. Hani önceden yana döne
milleti ortak alanlara ç›karmak istiyorlard›, ﬂimdi onun tam tersi, ç›karmamak için ne düﬂünürsen onlar hayata geçebiliyor.

Tecrit’te s›n›r yok!
TAYAD’l›lar›n Abdi
‹pekçi Park›’nda sürdürdü¤ü “Sana Tecriti Anlatmak
‹stiyorum” eyleminde anlat›ld› aﬂa¤›daki örnekler de:
Ankara Sincan 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi’nde tutuklu Hayri Alp,
ailesine göndermek için boncuktan
bir çerçeve yapt›. Ancak çerçevenin
üzerindeki TAYAD yaz›s›n› sak›ncal› gören hapishane idaresi, çerçeve hakk›nda imha karar› verdi!
Yine Sincan’da tutuklu Cem Göçer, renk yasa¤› diye anlaﬂ›lmaz bir
yasak bulundu¤undan, renkli ip
üretti ve bu ipleri bez üzerine iﬂleyerek Mahir Çayan portresi yapt›.
Bunu ailesine göndermek isteyen
Göçer’e, “1 ay etkinliklerden al›koyma” cezas› verildi.
Velhas›l›; yasakta ve gerekçelerinde s›n›r yok. Sanatç›lar, geçen
hafta “Hepimiz Tecritteyiz” oyununda “empati” yapmaya çal›ﬂt›lar;
ama bak›n, hangi yazar›n hayal dünyas› F Tipleri’ndeki bu keyfilikleri,
saçmal›klar› ve anlaﬂ›lmazl›klar› hayal edecek kadar geniﬂ olabilir?!

m›za sunuyoruz.
Bu k›sa izlenimlerde bile tecritin nas›l bir ﬂey
oldu¤unu görmek
mümkün. Avukat
Gülçin Çayl›gil,
bu deneyi yaﬂad›ktan sonra ﬂöyle diyordu: “E¤er yetkili konumda olsayd›m kanun koyucular›n staj dönemlerinde bir ay
gibi bir süreyle cezaevinde kalmalar›n› ﬂart koyard›m.”
Bu bir “deneysel tiyatro”ydu. Öyle anlar oldu ki,
gerçekle oyun birbirine kar›ﬂt›.
Grup Yorum’dan ‹nan Alt›n’›n belirtti¤i gibi, tecritin “temsili” olan›
bile, oradakilere birçok duyguyu yaﬂatt›. O kadar ki, oyun kurgulan›rken olmayan bir olgu, do¤al bir direniﬂ geliﬂti oyun içinde. Çünkü tecritte yaﬂaman›n baﬂka yolu yoktu.

Anlamaya çal›ﬂt›lar
ve anlat›yorlar...

Hepsi
Tecritteydi
Bilgesu Erenus “oyun”u ﬂu sözlerle baﬂlatm›ﬂt›.
“Katlanabilecekler için on iki
saat kesintisiz sürecek. Hepimiz
Tecritteyiz oyununda neler olabilece¤ini inan›n biz de bilmiyoruz...
Ayd›n ve sanatç›larda ne türden tepkiler yaratacak bunu hep birlikte
görece¤iz. ﬁu an tek bildi¤imiz, tecritin insan do¤as›na ayk›r› oluﬂudur ve bu do¤açlamaya kat›lan bizler de hepimiz insan›z!”
Ayd›nlar, sanatç›lar, geçen hafta
‹stanbul Barosu Staj E¤itim Merkezi’nde gerçekleﬂtirdikleri “Hepimiz
Tecritteyiz” etkinli¤i sonucundaki
ilk k›sa izlenimlerini bir deftere yazd›lar. Onlar› bu say›m›zda okurlar›-

Anlatabilmek için
anlamak gerek
Hiç kuﬂku yok ki, sanat›n diliyle
tecrite karﬂ› güçlü bir ç›k›ﬂ oldu bu
“oyun”. Sanatç›n›n kendi alan›ndan
halk›n mücadelesiyle nas›l birleﬂebilece¤ine bir örnek sundu.
Ama en önemlisi, ayd›nlar›n, sa-

“- 11 numara konuﬂma... 11 numara sus, otur!
Bir kâbus muydu bu yaﬂad›¤›m, yoksa bir düﬂ mü görüyordum?
F tipi hapishanelerde 6 y›ld›r uygulanan ve yüzlerce ölüme neden olan “tecrit”i
bizzat yaﬂamak, içimizde duyumsamak için yap›lan
ça¤r›ya uymuﬂ ... “Hepimiz Tecritteyiz” adl› “politik
belgesel /do¤açlama”ya kat›lm›ﬂt›k... Yap›lan›n,
uygulanan›n fark›nda olanlardand›m. Ama bu
fark›ndal›¤›m, ﬂu anda bizzat yaﬂad›klar›mla daha da
somutlaﬂt›. Bir slogan de¤il hayk›r›lan. Bu uygulama
gerçekten "insanl›k onuruna" ayk›r›. B›rak›n insan
olmay›. Hiçbir canl› türüne karﬂ› yap›lamayacak
bir uygulama.
Kara kapl› defterinizde yazan, tan›mlanm›ﬂ
hiçbir ‘suçun’(!) karﬂ›l›¤› bu olmamal›,
olamaz!.. Kald›r›n ﬂu tecriti!..”
Yalç›n Ergündo¤an
(28 Temmuz 06, Birgün)

natç›lar›n tecriti bir nebze olsun beyinlerinde, yüreklerinde hissetmesini sa¤lamas›yd›.
Tecrite karﬂ› mücadeleyi kazanabilmenin, geniﬂ kesimleri bu mücadeleye katabilmenin en önemli koﬂullar›ndan biridir tecriti anlatabilmek. Sansürün bu kadar yo¤un,
devrimcilerin, ayd›nlar›n kitlelere
ulaﬂabilmesinin imkanlar›n›n bu kadar k›s›tl› oldu¤u bir ülkede, bu hiç
kuﬂku yok ki önemli bir sorundur.
‹ﬂte bu nedenle TAYAD’l›lar,
y›llard›r ellerinde “Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum” bildirileriyle dolaﬂ›yorlar. TAYAD’l›lar›n y›llard›r
yapt›klar› çeﬂitli eylemleri hat›rlay›n. Kendilerini betondan mezarlara
gömdüler, demir kafeslere hapsettiler. Haftalard›r sürdürdükleri eylemlerde hücreyi temsil eden bir kafes kullan›yorlar.
Hepsi tecriti anlatabilmek için.
Tecritin kafalarda soyut bir kavram
olmaktan ç›kmas›n› sa¤lamak için.
Tecriti kavramadan ve tecriti kavratmadan sorunun önemini ve vehametini kavratmak mümkün de¤ildir
çünkü. Ayd›nlar ve sanatç›lar, bu
eylemleriyle belki biraz geç de olsa,
anlaman›n ve anlatabilmenin kap›s›n› aralad›lar.

Tecriti parçalamak,
sansürü parçalamakt›r
Sansürü parçalamak mücadelesiyle, tecriti parçalamak mücadelesi
içiçe geçmiﬂtir.
Hüseyin Karabey, “Hepimiz
Tecritteyiz” oyununun bu aç›dan
önemine dikkat çekerek ﬂöyle diyordu: “Eskiden cezaevlerinde ne
oldu¤unu bilirdik. ﬁimdi bilmemizi
sa¤layacak tüm olanaklar yok edilmiﬂ durumda. O yüzden ne oldu¤unu bilebilmek için empati kurmak
gerek.”
Sayfalar›m›zda yer verdi¤imiz
izlenimleri okuyunca da göreceksiniz ki, “Tecrit” art›k onlar için çok
uzakta, kal›n duvarlar›n arkas›nda
bir ﬂey de¤il.
Sürekli kameralarla gözetlenen
ayd›nlar›n uymalar› istenen hapishane kurallar› aras›nda, isteklerini

“F Tipi hapishanelerin dehﬂetini yaﬂamadan anlamak mümkün müdür?
Ben pek öyle olabilece¤ini sanm›yorum. Ancak bugünkü etkinlik her
ﬂeyiyle farkl›. Alt› y›ld›r ülkemizde devam eden F Tipi hapishane veya hücre karﬂ›t› mücadele sürecine
“Biçok önemli ve özzim yaﬂad›gün bir

katk› sa¤lad›¤›na
“Geçmiﬂte tecriti yaﬂam›ﬂ ve bugün ne yainan›yorum. Bu proz›kki hala yaﬂamakta olan kardeﬂlerimizjeyi ortaya ç›karanladen özür diliyoruz... Yaﬂad›¤›m›z sürece
ra eme¤i geçen herkese
insanl›k ad›na her zaman onlar›n yaçok teﬂekkür ederim. Son
n›nda oldu¤umuzu bilmeleriolarak burada tekrar gördüni istiyoruz.” Vedat
¤üm ﬂu ki hücre tipi hapisha“ÜlSAKMAN
neler, insanl›k önünde yenilkemde ve
meye mahkumdur.” Dr. Cem
dünyada bu deCemal ‹ﬁYAPAN
¤iﬂmeli. De¤iﬂmeli.

¤›m›z zamanlardan daha bask›c› bir
hava. Bir an gerçekten o
düﬂmanca ortamda yaﬂad›¤›m›,
“Tecrit de“S›gerçekten yaﬂad›¤›m› sand›m
nen alçakl›n›f savaﬂ›m› hayat›n her
ve bunald›m. Asl› korkunç
¤›n ne anlama
alan›nda onur savaﬂ›m›olmal›. Tüm halk›m›zdan
geldi¤i hakk›nna dönüﬂmüﬂtür.
ilgi ve dayan›ﬂma bekda 5 saat önceTecrite karﬂ› tutsaklar›m›z›n
liyorum.” Sevim
sinden daha fazla
BELL‹
fikrim var.”
direniﬂini coﬂkuyla selaml›yoMetin
rum.” Nurettin GÜLEÇ
Coﬂkun

‹nsanca demiyorum. ‹ﬂkenceyi uygulad›¤› ortada. Oralarda insan yaﬂam›n eti¤ini yukar›
çekmeye u¤raﬂ verenlere selam olsun.
Asl›nda kurban de¤il,
ac›nacak olan cellatt›r.” Gülsen
TUNCER
“Tecriti sadece kelime olarak tan›mlayabiliyordum ﬂimdi ise bu
oyun veya eylemle tecriti daha
iyi anlayabildim. Duygular›m› çizgilerime ve resimlerime yans›tarak
toplumla daha çok paylaﬂmay›
düﬂünüyorum. Sayg›lar›mla.” Karikatürist Ali
BAﬁBO⁄A

“Bu
insanl›k d›ﬂ›
davran›ﬂ› bir birey ola“Türk
rak yaﬂamak beni bu konuyla ilgitiyatrosu kurucusu M.
“Bu
li daha duyarl› bir hale getirdi.
Ertu¤rul seyirci için derki;
alanKendi
ad›ma
her
türlü
katk›y›
Seyirci oyuna aln›nda beyaz kada çal›sunmaya devam edece¤im.
¤›tla gelir. Oyun bittikten sonra
ﬂan bir
Tebrik ediyorum çok iyi bir
beyaz ka¤›t görünen görünmeyen
h e k i m
anlat›ﬂ biçimiydi. Umar›m
notlarla doludur. ‹ﬂte böyle yararolarak hasen k›sa sürede bir netice
l› notlarla B‹L‹NÇLEND‹M. Çok
talar›mla
al›n›r,
mücadelemizin
yararl›yd›.
Tüm oyunculara ve reempati yapadevam›n›
diliyorum.”
jisörlerin eme¤i olanlar› sayg› ve
bildi¤imi san›sevgiyle kutlar›m.” Ayla
Atilla
yordum, yan›l›ALGAN
yormuﬂum. Bu bir
MER‹Ç
“Çok
oyun içinde dahi olheyecanland›m.
sa, yaﬂamak tan›kl›k
Çok etkilendim. Sinop'ta bir
etmekten çok baﬂka,
“Bakproje yapmak üzereyken haberim oldu.
çok daha a¤›r, Tecrit bir iﬂDüﬂündü¤üm
bir
sürü
ﬂeyin
somut
madan
yaﬂamak
kence ve bu iﬂkencenin yeryühalini gördüm. Bu birliktelik ve çok
onlar yokmuﬂ gibi harezünden silinmesi için elbirli¤i,
seslilikle çok daha fazla insanlarla
yürek birli¤i yapmaktan baﬂka
ket etmek ve insan› eﬂya olarak
paylaﬂ›labilir olacak. Öyle gözüçaremiz yok.” Dr. ﬁebnem
görmek insanl›k d›ﬂ› bir uygulaküyor. Bu paylaﬂ›m› gerçekleﬂKorur F‹NCANCI
ma... F Tipi’ni anlamak için 1 satiren herkes sa¤olsun...”
atte olsa onu yaratanlara yaﬂatEmre KOYUNCUO⁄LU
mak gerekiyor.” Tülin GÜVEN

dilekçeyle belirtmek, göz temas›nda bulunmamak, konuﬂmamak, sa¤a bola bakmamak gibi
kurallar vard›. Özel eﬂyalar›na giriﬂte el konuldu. Oyun bitene kadar verilmedi. Kurallara uymayanlara görüﬂ ve yo¤un tecrit cezas›
verildi. Oyun boyunca sürekli pop
ve arabesk müzik ve kalp at›ﬂ›, sifon
sesi gibi efektler dinletildi. Tecrite
kat›lanlar oyun gere¤i çok sert müdahalelerle karﬂ›laﬂt›lar.
Denilecektir ki, gerçe¤inin yan›nda bunlar nedir ki? Do¤rudur,
ama oraya kat›lan herkes bu k›yas›
yapt›¤› için zaten tecritin boyutu
konusunda kimsenin kuﬂkusu kalmam›ﬂ olsa gerek. Hasan Sa¤lam
ﬂöyle diyordu:
“Yaklaﬂ›k iki saatlik bir tecrit
denemesi ya da oyunu... Ancak bir
an bunun sonras›n›n hiç olmayaca¤›n› düﬂünmek korkunç. Düﬂünün ki
uçurumun baﬂ›ndas›n sonun ne olaca¤›n› kestiremiyorsun ölebilirsin,
sakat kalabilirsin v.s.. ‹nsan hayal
etmeye baﬂlad›¤› andan çok ﬂey hayal edebilir. ‹ﬂ adam› olmak, ev sahibi olmak gibi.. Ancak cezaevine

“Böylesi bir çal›ﬂma
“Toplum olarak duyars›zlaﬂt›¤›m›z› düﬂünüyorum. Ne
en az›ndan o dünyay›
tecrit denen son derece insanl›k d›ﬂ› uygulama ne de
tasavvur etmemize yarölüm oruçlar› topluma etki yapabiliyor... Alt› y›l
d›mc› olacak. Acaba bu sessonra olsa bile tecridi yeniden gündeme getiren
sizlik ne demek? Yasaklarla
ve bunun için sanat›n diline baﬂvuran
nas›l yaﬂan›yor? Bu sorulara
bu giriﬂime de yürekten kat›cevap aramak için bir yol.
“Arl›r›m.” Atilla DORTecritin korkunçlu¤u ne kadar
t›k sistemaSAY
dille, yaz›yla, foto¤rafla anlat›ltik bir ﬂekilde bisa da ancak bir sezinti hissedilenalar kurarak uygubilir.” Beklan ALGAN
girerim
gibi hayalleri yoktur asl›nda. Ondand›r bu
yaﬂam içerisinde kiﬂinin insanl›k
onuru için özel tercihi mücadeledir... Ancak tecrit asla tercih de¤ildir.”

Oyun sürmeli; daha çok
anlamal›, daha çok
anlatmal›!
Bu yarat›c› “oyun” ﬂimdilik kapal› bir mekanda. Ama aç›¤a ç›kmal›. Tecriti anlayanlar›n tecriti daha
geniﬂ kesimlere anlatmas›yla bir ç›¤
misali büyümeli ayd›nlar›n sanatç›lar›n tecrite karﬂ› sesi. Çünkü vaktimiz dar. Çünkü ölüme yürüyüﬂ sü-

Gerger: F Tipleri emperyalist
saldırının parçası
Abdi ipekçi Park›'nda her hafta yap›lan “tecritten mektuplar” eyleminde bu hafta mektubu Doç. Dr. Haluk Gerger okudu. TAYAD
ad›na yap›lan konuﬂman›n ard›ndan hücre maketinin içine giren
Gerger, Sincan F Tipi’nden Cem Göçer'in mektubunu okumadan
önce ﬂunlar› söyledi:
“Emperyalist sermaye dünya genelinde Siyonist ‹srail ile iﬂbirli¤i
içinde dünya halklar›na sald›r›yor. Türkiye hem sald›r›n›n bir hedefi, hem de sald›ranlara jandarma görevi görüyor. Ülkemizde sald›r› iﬂçileri, emekçilerin önderleri
olan devrimcileri, sosyalistleri F Tipi hapishanelerde
yok etmek ile somutlan›yor.
Emperyalistlerin bu sald›r›lar›na içerde 6 y›ldan bu yana direnenler en güzel cevab›
veriyor. Vermeye de devam
edeceklerini ispat ediyorlar.”
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lanmas›ysa çok kötü.
46'da ilk sefer dokuz ay
tecrit yaﬂad›m, daha sonra
da iki y›l. Pasif olarak zulmü kabul eden kimsenin
tecriti de¤il, onu k›rmak
için çaba verenin tecridi
de sözkonusu.”
Mihri BELL‹

rüyor.
Ölüm
beklemiyor.
Mehmet Gümüﬂ’ün
izlenimlerindeki deyiﬂle, “Tecrit ayd›nl›¤a karﬂ› ç›kmakt›r”; öyleyse tecrite karﬂ›
ç›kmak, ayd›nl›¤› savunmakt›r. Ülkemizin ve yeryüzünün ayd›nl›¤a
kavuﬂmas› için, daha çok üretim,
daha çok “oyun”, daha çok ses, daha çok ›ﬂ›k!

Ayd›nlardan aç›klama
38 ayd›n, yay›nlad›klar› bir bildiriyle, Kürt sorununda çözüm istediler. Ahmet ‹nsel, Ali
Bayramo¤lu, Derya Sazak, Ece Temelkuran,
Elif ﬁafak, Gençay Gürsoy, Murat Belge gibi
isimlerin yerald›¤› ayd›nlar, “mesele hepimizin meselesi” dedikleri bildiride, Kürt sorununa çözüm aray›ﬂlar› içinde siyasi, hukuki,
ekonomik, kültürel ve uluslararas› boyutlar
oldu¤unu, bununla birlikte 'insani boyut'un
öneminin kavran›larak öne ç›kar›lmas› gerekti¤ini belirttiler. Bildiride ayr›ca ﬂu taleplere yer verildi: ● Silahla siyaset olmayaca¤›n›n ve hak aray›ﬂlar›n›n tehdit ve ﬂiddetle
susturulamayaca¤›n›n anlaﬂ›lmas›...
● Meselenin sadakat-ihanet temelinden ç›kar›lmas›n› ve eleﬂtirel herkesi 'potansiyel iç
mihrak' olarak gören 'ﬂartlanm›ﬂ milliyetçi
refleks'in k›r›lmas›... ● Kal›c› bir çözümün
Türkiye'nin d›ﬂ›ndan de¤il, içeriden, gelece¤inin ve askeri de¤il sivil olaca¤›n›n daha iyi
kavranmas› için ad›mlar at›lmas›... ● Kürt
sorununun tek boyutlu olmad›¤›n›n, çözümünün de çok aktörlü olaca¤›n›n kavranmas›...
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Behiç Aﬂç› ile dayan›ﬂma
mazlum halklarla bütünleﬂmedir!
Metin Ayçiçek

“Tecrite son! Adaletin olmad›¤›
yerde direnmek hakt›r! Hukukun ve
adaletin yok edildi¤i bir ülkede yaﬂam hakk› için ölüm orucunday›m!”
Avukat Behiç Aﬂç›’n›n, F Tipi
zulüm evlerine karﬂ› ölüm orucuna
baﬂlad›¤›n› duyurdu¤u evde pankartlar böyle sesleniyordu dünyaya,
5 Nisan’da.
“Devrimci bir avukat oldu¤um
için ölüm orucunday›m!” diyerek
baﬂlam›ﬂt› kamuoyu aç›klamas›na
Behiç. 1994’te, polis sald›r›s›yla öldürülen Avukat Fuat Erdo¤an’›n büyük boy resmini alm›ﬂ arkas›na ve
bir yeni adalet savunusunun manifestosunu yazmak için el ele vermiﬂti sanki.
Manifesto k›sa ve özlü: “Niye
ölüm orucuna gönüllü oldum. Çok
ﬂey söylenebilir. Emperyalizm; dünya halklar›na sald›r›lar; Türkiye’deki zulüm; terör, tecrit ve sansür. Ama benim aç›mdan en belirleyici nedenlerden biri, bu sorunu
vicdan sorunu olarak ele almamdand›r... Bu kadar ﬂeyin yaﬂand›¤›

Tecrit...
Necdet Saraç
Avukat Behiç Aﬂç› tecridi ve
ölümleri durdurmak için cezaevi d›ﬂ›nda yüz günü aﬂk›n bir süredir
ölüm orucunda. Kendisini tan›m›yorum, ancak birkaç kez dinledim.
Giderek eriyen vücûduna ve yorgunlu¤una ra¤men yüzüne yans›yan
bir ayd›nl›k var. Yüzüne yans›yan
yaln›zca ayd›nl›kla s›n›rl› de¤il. Yaﬂama sevinci ve bu sevinci besleyen
yar›na dönük özlemler de yüzüne
yans›yor...
Yaﬂam› seven, yar›na dair planlar›, özlemleri olan insanlar›n ölüme gitmesi kabullenilebilir de¤il...
Ancak gerçekler, ölüm gerçe¤i, ka-

yerde bu süreçten kopuk olmak vicdans›zl›k olurdu....”
Alabildi¤ine duygusal; alabildi¤ine yi¤it: “Adaletin olmad›¤› yerde direnmek hakt›r!”
F Tipi denilen zulüm evlerine
karﬂ› verilen mücadelede kaybetti¤imiz onca yi¤idin süzme bir özeti
yani Avukat Behiç Aﬂç›.
Ve bir TV filmini seyreder gibi
seyretmekteyiz toplum olarak.
(...) Yani bir F Tipi’ndeyiz hepimiz, nerede olursak olal›m, dünyan›n yoksul ve emekçi halklar› olarak. Kuﬂat›lm›ﬂ›z, dört bir yan›m›z
puﬂt zulas›. Otuzüç kurﬂunlarla kan
revan içindeyiz kendi topraklar›m›zda.
Yani Filistinliyiz her gün, Beyrutluyuz, F Tipliyiz, Ermeniyiz soyk›r›mlar alt›nda ya da Kürt’üz baﬂlar› bedenlerinden kopar›lm›ﬂ, Beﬂiri topraklar›n› kanla sulamaktay›z.
Yani topyekün zulmün alt›nday›z. Topyekün sald›r›s› alt›nday›z
Ortado¤u F Tipi’ne kapat›lm›ﬂ ola-

bullenip kabullenmeme tart›ﬂmas›n›
yerle bir ediyor. Çünkü, ölüm hiç
bir ﬂeyin etraf›ndan dolan›p geçmiyor, delip geçiyor...
(...) Bugüne kadar 122 insan F
Tipi uygulamas›na karﬂ› yap›lan
ölüm oruçlar›nda ölürken, 600 civar›nda insan da sakat kald›. Kamuoyunun önemli bir bölümü, son biriki ay› saymazsak neredeyse tamam›, hatta bazen tamam›m›z gibi sürüp giden ölümleri görmedi.
Ölüm orucunun yüz gününü geride b›rakan Avukat Behiç Aﬂç›, b›rakal›m kamuoyunun tümünü, en
az›ndan sol kamuoyundaki "körlü¤ü" hukuki olarak "geçici körlü¤ü"
dönüﬂtürerek tedavi etti ya da tedavinin önünü açt›.
(...)
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rak, emperyalizmin.
Ve topyekün direnmeden baﬂka
ﬂans›m›z yoktur aç›kça.
Ezilen halklar olarak, küreselleﬂtirme politikalar›n›n bütün versiyonlar›n›n bu topyekün sald›r›lar›na
karﬂ›, Anadolu-Mezopatamya topraklar› ve bütün Ortado¤u boyutunda topyekün direnmek, günümüzde
politik bir tercih olmaktan da ç›km›ﬂ, insanl›¤›n bir “vicdan sorunu”
haline dönüﬂmüﬂtür.
Yöntemini kabul edin ya da etmeyin. Ama Behiç Aﬂç›’n›n direniﬂinin anlam› budur: Behiç Aﬂç› ile
kucaklaﬂmak, mazlum halklar ve
emekçi s›n›flarla bütünleﬂmenin bir
baﬂka tan›m›d›r.
O halde oradan baﬂlayal›m.
Haydi, bugüne kadarki umursamazl›¤›m›z›n eylemli bir özeleﬂtirisini vererek, Behiç’le dayan›ﬂmaya.
Türkiye’de, Irak’ta, Filistin’de,
Beyrut’ta... Yani bir F Tipi’ndeyiz
hepimiz.
Otuzüç Kurﬂunlar’la kan revan
içindeyiz kendi topraklar›m›zda. Ve
“bu kadar ﬂeyin yaﬂand›¤› yerde, bu
süreçten kopuk olmak, vicdans›zl›k”
bile de¤ildir art›k: ‹nsana ihanettir!
(28 Temmuz 2006, Özgür Politika)

Avukat Behiç Aﬂç› nezdinde bu
hafta "hepimiz tecritteyiz" insiyatifinin "tecrit kald›r›ls›n, ölümler son
bulsun" talebi ile gerçekleﬂtirdi¤i ve
F Tipleri’nde tecrite mahkûm edilenlerin neler yaﬂad›klar›n› hissedip, hissettirebilmeyi amaçlayan
empati "oyununa" kat›lanlardan ...
Avukat Gülçin Çayl›gil daha da çarp›c› bir yaklaﬂ›m ortaya koymuﬂ ve
ﬂöyle söylemiﬂ: "E¤er yetkili konumda olsayd›m kanun koyucular›n
staj dönemlerinde bir ay gibi bir süreyle cezaevinde kalmalar›n› ﬂart
koyard›m".
Ne bu ﬂarta, ne de yeni ölümlere
meydan vermemek için cezaevlerindeki tecrit bir an önce kald›r›lmal›.
(29 Temmuz 2006, Birgün)

S öz g ençlikte:

n›yoruz.
O¤lunun kömürleﬂmiﬂ cesedine sar›l›p
feryat ederken Filistinli
bir ana, 19 Aral›k’ta,
Bayrampaﬂa'da kimyasallarla yak›lan ve kömüre dönen çocuklar›n›n cesetlerine gözyaﬂlar› ile sar›l›yor bizim analar›m›z.
Emperyalizm gitti¤i her yere
kan ve gözyaﬂ› götürüyor, dünya
halklar›na yaﬂatt›¤› bu zulmü ve
emperyalizmin vahﬂili¤ini aç›klamaya kelimeler yetmez.
At›lan bombalara, ya¤d›r›lan
ölümlere, yap›lan iﬂkencelere iﬂbirlikçi iktidarlara karﬂ› taﬂ›, sopas›, silah›, bedeni ve yüre¤i ile direniyor halklar, halklar›m›z.
Filistin'de elindeki taﬂ› f›rlat›rken bir Filistinli, Adal›lar ‹srail
Konsolosu Elrom ve ‹ngiliz subaylar›n›n karﬂ›s›ndayd›, Filistinli çocu¤un yüre¤ini yüreklerinde hissederek.
Filistin'de bir ana
çocuklar›na sar›l›p gidiyorken bedeni ile
zulmü patlatmaya, ﬁiﬂli'de Gültekin, Ankara'da
Eyüp yürüyordu zulmün üzerine. 10
yaﬂ›na
s›¤d›rd›¤›

Ortado¤u çocuklar›n›n
taﬂlar› ellerimizde
Y›llard›r yan›yor Filistin. Açl›kla, ambargoyla, emperyalist uﬂa¤›
cani Siyonist askerlerin postallar›
alt›nda eziliyor Filistin topraklar›.
Lübnan'da bir bebek, daha
gözlerini açamadan dünyaya, daha ilk kelimesini söyleyemeden,
USA markal› ‹srail bombalar› ile
parçalan›yor. Boynundan sarkan
emzi¤i ile süte doyamadan yatt›¤›
uykusunda, fosfor bombalar› ile
bo¤uluyor gelece¤i Lübnanl› çocuklar›n. Misketlerle oynayamadan misket bombalar› ya¤›yor
gökyüzünden ve gülüﬂleri parçalan›yor Ortado¤u çocuklar›n›n.
Nebatiyh'te, Gazze'de, Ba¤dat'ta, Felluce'de, Kana'da kan içiyor emperyalistler, doymuyorlar.
A¤›zlar›nda cikletleri, gözlerinde
güneﬂ gözlükleri ile ölü çocuklar›n cesetlerini s›rtlan s›r›tmalar›
ile izliyor emperyalistler.
Asya'da, Ortado¤u'da, Latin
Amerika'da, Afrika'da emperyalizm ç›karlar› için dünya halklar›na her türlü zulmü reva görüyor.
Ebu Gureyb'de, Guantanamo'da emperyalist demokrasinin ahlaks›z iﬂkenceleri ile aﬂa¤›lan›yor tutsaklar, ABD ve AB
ithali F Tipi hapishanelerinin
tecrit iﬂkencesinden 122 tabut ç›k›yor. Yüzlerinde demokrasi maskesi ile iﬂkence
yap›yor iﬂgalciler ve iﬂbirlikçileri.
ABD; Lübnan'da, Irak'ta
kad›n çocuk demeden öldürüyor. Diyarbak›r'da
küçük çocuklara kurﬂun
s›k›yor AKP. Ba¤›ms›zl›k
isteyen Ba¤dat'ta özgürlük
bombalar› ya¤d›r›yorken ABD,
ülkemiz meydanlar›nda Tayyip,
ABD'ye övgüler düzüyor ve utanmazca “ben ülkemi pazarlamakla
mükellefim” diyor. Biz ayn› meydanlarda, kendi topraklar›m›zda
ba¤›ms›zl›k istedi¤imiz için copla-

ba¤›ms›zl›k özlemi ile
yürüyor
zulmün
üzerine
Irak'›n direniﬂçi çocuklar›.
Irak'›
bombalayan
uçaklar
topraklar›m›zdan
da
kalkt›.

Katil ‹srailli askerler topraklar›m›zda e¤itiliyor ve biz halklara
çeviriyorlar namlular›n›.

Gençli¤imiz;
Susmak kabullenmektir, susmak onaylamakt›r. Biliyoruz ki
hiçbir DEV-GENÇ’li susmuyor. Hiçbir vatansever onaylam›yor, sömürüye, zulme ve yaﬂad›klar›m›za seyirci kalm›yor.
Kendi ülkemizde ve emperyalizmin iﬂgali alt›ndaki tüm topraklarda halklar›n kan› ak›t›l›yor.
Emperyalistler alt›n kâselerde yudumlarken ﬂaraplar›n›, ﬂatolar›nda semirirken yediklerini haz›ms›zl›kla, açl›ktan k›r›l›yor halklar›m›z, Afrikal› çocuklar›n kara kuru
cans›z bedenleri kal›yor geriye.
Ülkemizdeki iﬂbirlikçi oligarﬂi
ve iktidar› emperyalizmin uﬂakl›¤›n› yaparken, di¤er taraftan Siyonistlerle anlaﬂmalar imzal›yor.
Saf›m›z bellidir.
‹ﬂte tanklar›n, uzayan namlular›n önünde hayk›r›yor Ortado¤u
ve dünya halklar›; YA ÖZGÜR
VATAN YA ÖLÜM.
‹ﬂte tecrit hücrelerinden hayk›r›yor direniﬂçilerimiz; YA ÖZGÜR VATAN YA ÖLÜM.

Gençli¤imiz;
Spartaküsler’den beri isyan›n topraklar› olan ülkemizde
Mahirler’den, Ali R›zalar’dan,
Eyüpler’den ald›¤›m›z DEVGENÇ miras›, ba¤›ms›zl›k ve
sosyalizm inanc› ile halklar›n kardeﬂli¤ini bilincimizde hissederek, emperyalizme ve onun iﬂbirlikçilerine karﬂ› direniﬂ bayra¤›n› yükseltelim. Ba¤›ms›zl›k sloganlar›n› daha gür
hayk›ral›m. Sadece kat›lan de¤il emperyalizme
karﬂ›, katliamlara, sömürü ve zulme karﬂ›
direniﬂleri örgütleyen,
yükselten olal›m. Ve tarihsel hakl›l›¤›m›zla bir kez
daha kan›tlayal›m.
Emperyalist iﬂgalciler ve kan
emici asalaklar de¤il direnen
halklar kazanacak...

Gençlik Federasyonu
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Lübnan kan revan. Lübnan’dan
bombalar›n sesleri ve ard›ndan
çocuklar›n, kad›nlar›n ç›¤l›klar›
yükseliyor. Bir adam Lübnan’a
bombalar düﬂtükçe ellerini ovuﬂturuyor; “oh oh, Lübnan’da art›k
ticaret yap›lmaz, biz bu iﬂten kârl›
ç›kaca¤›z” diye düﬂünüyor... Sizce
bu adam›n bir ahlâk› var m›d›r?
Evet var!
Biliyoruz ﬂimdi itiraz edeceksiniz, bu adam›n yapt›¤› düpedüz ahlâks›zl›k, onun nas›l bir
ahlâk› olabilir ki diyeceksiniz.
Cevab›n› biraz sonraya b›rak›p
kimden ve neden sözetti¤imizi daha somut yazal›m. Adam›n ad›
Kürﬂat Tüzmen. Adam, Türkiye
Cumhuriyeti’nin, “›l›ml› islamc›”
AKP Hükümeti’nin devlet bakan›.
O bir “devlet adam›”; devlet kapitalist. O bir “islamc›-milliyetçi”, islamc›l›¤›n da, milliyetçili¤in de kabesi kapitalizm. Ve o zaten bir kapitalist. ‹ﬂte bu adam, Lübnan’daki
geliﬂmeleri kelimesi kelimesine aynen ﬂöyle de¤erlendirmiﬂ:
“Ortado¤u’daki kriz, kriz gibi gö-

zükse de biz bunlar› f›rsata dönüﬂtürmeyi baﬂard›k...
Ortado¤u’daki savaﬂ›... f›rsata
dönüﬂtürmeye çal›ﬂ›yoruz. Lübnan’daki iﬂ potansiyelini Türki-

ye’ye kayd›rmay›, Lübnanl› iﬂ
adamlar›n› Mersin’e getirmeyi
amaçl›yoruz. Mersin Serbest
Bölgesi’nde kendilerine yer tahsis ederek, ofis açmalar›n› sa¤layarak, Lübnanl› iﬂ adamlar›n›n
dünya ticaretinden ald›klar› pay›n en az›ndan bir k›sm›n› Türkiye’ye çekece¤iz...” (31 Temmuz
2006, Türkiye)
Evet, iﬂte bu sözleri söyleyen adam›n da bir ahlâk› var; bir ülkenin iﬂgal edilmesinden, yak›l›p y›k›lmas›ndan, halklar›n katledilmesinden
kendine “f›rsat” ç›karan bu adam›n

yesinde, iﬂçinin sömürülmesi, ülkelerin sömürgeleﬂtirilmesi vard›r
ve bunlar, yeryüzündeki tüm kan,
gözyaﬂ› ve adaletsizliklerin kayna¤›d›r zaten.
Böyle bir kaynaktan beslenen bir
sistemin ahlâks›zl›ktan baﬂka nas›l
bir ahlâk› olabilir ki?
Lübnan’›n yak›l›p y›k›lmas› karﬂ›s›nda “dünya ticaretinden ald›¤›m›z
pay artacak” diye ellerini ovuﬂturan bu adam kesinlikle bir istisna
de¤ildir. Bunlar›n örnek ald›¤› burjuva politikac›s›n›n -Turgut Özal’›nsözlerini hat›rlay›n. ABD saflar›nda
Irak’›n iﬂgaline kat›lmay›
savunurken
“bir koyup üç alaca¤›z” diyordu. Yüzbinlerce
Irakl›’n›n
katledilmesine kat›lmak onun için sadece bir “yat›r›m” meselesiydi. O,
has bir kapitalistti, kapitalizmin
ideolojisinin ve ahlâk›n›n has temsilcisiydi, o, Madeni Eﬂya Sanayicileri Sendikas›’n›n baﬂkan›yd›.
Sanayici, “iﬂadam›” denilen kapitalist, iﬂte böyle biridir. Tekelci kapitalistler ad›na politika yapan hükümetlerin de ayn› ahlâk›n sürdürücüsü olaca¤› tabidir. Bu yüzden
onlar›n “milliyetçi”, “islamc›”, “demokratik sol” olmalar› hiçbir ﬂeyi
de¤iﬂtirmez; kapitalistin ve burjuva politikac›s›n›n milliyetçili¤i, islamc›l›¤›, iﬂ gelip kâra dayand›¤›nda biter. E¤er kâr varsa, dünyan›n
en büyük katliamlar›, en insanl›k
d›ﬂ› yöntemleri, kan, gözyaﬂ›, onun
için sadece bir “f›rsat”t›r!

Kapitalizmin ‘‹ﬂ ahlâk›!’

LEﬁ KARGALARI
ahlâk›, kapitalizmin ahlâk›d›r.

Kapitalizmin bir ahlâk› var m› gerçekten diye de sorulabilir? Var, ve
“kapitalizmin ahlâk›” denilen ﬂey,
baﬂtan aya¤a ahlâks›zl›kt›r. “Ahlâkl› bir sömürü” ne kadar olabilirse, kapitalizmin de iﬂte o kadar ve
iﬂte öyle bir ahlâk› vard›r.
Kapitalizm milyonlarca yuvay› y›karak, milyonlarca insan› açl›¤a, iﬂsizli¤e, sefalete sürükleyerek, baﬂkalar›n› bat›r›p iflas ettirerek kazanman›n düzenidir zaten. Her bir
kapitalistin sermayesinde, iﬂçinin
al›nteri kadar, ac›s›, gözyaﬂ› vard›r.
Küçük esnaf›n, küçük ve orta burjuvalar›n iflaslar› ve iflasla yaﬂanan
ac›lar› vard›r. Kapitalizmin serma-

Türkiye at›k çöplü¤ü

lip olmuﬂlar. Bu gemilerde nükleer at›k da var.
Emperyalistler kanserojen ve di¤er zehirli maddeler taﬂ›yan bu eski gemilerin sökümünü kendi ülkelerinde yapm›yorlar. Peki bu zehirler niye ülkemize getiriliyor? Cevab›n› yetkililer gayet aç›k veriyorlar: “Hurda gemi sökümü iﬂi kârl› bir kazanç yolu!”
Kâr varsa, baﬂka hiçbir ﬂeyin önemi yoktur.

Hollanda’n›n Amsterdam
Liman›'nda 7 y›ld›r bekletilen
'Otopan' adl› zehir yüklü bir
gemi söküm iﬂlemi yap›lmak
üzere, Alia¤a’ya do¤ru yola
ç›km›ﬂ durumda. Otopan’da birinci derece kansere sebep olan amyant kaplamalar var.
Çevre ve Orman Bakan› Osman Pepe, “asbestin ‹ZAYDAﬁ'ta bertaraf edilebilece¤i”ni söylüyor, bilim insanlar›
Türkiye’de böyle bir tesis yok diyorlar. Neyin do¤ru oldu¤unun ne önemi var; zehirli at›klar› bir araziye gömerler
olur. Türkiye tersaneleri, Fransa donanmas›ndan bu y›l
hurdaya ayr›lacak 270 savaﬂ gemisinin sökümüne de ta-

Türkiye Zehirleniyor! Kâr için peﬂpeﬂe siyanürlü
alt›n ﬂirketlerine izin veriliyor. Uﬂak’›n Eﬂme ‹lçesi'nde haziran ay›nda yüzlerce köylü zehirleniyor, Türk Tabipleri
Birli¤i 'zehirlenmelerin siyanürden kaynakland›¤›' kuﬂkular›n›n güçlendi¤ini aç›klarken Uﬂak Valili¤i hâlâ "zehirlenmelerin ﬂebeke suyunun kirlenmesine ba¤l› enfeksiyondan ç›kt›¤›"n› iddia ediyor. Topra¤›m›z›, suyumuzu,
insan›m›z› zehirliyorlar; bir avuç dolar için!
25
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F›nd›k köylüsü Ordu’da yol kesti

Köylü öfkeli, AKP sa¤›r!
Akhisar’da düzenlenen ve 100
bin köylünün kat›ld›¤› mitingin ard›ndan, köylüler bu kez de f›nd›k
için aya¤a kalkt›. Ordu’da 100 bin
kiﬂi, Avrupa tekellerinin ve Cüneyt
Zapsu gibi üç beﬂ tüccar›n ç›karlar›
için, iktidar›n kendilerini ma¤dur
etmelerini protesto etti. Mitingin ard›ndan 20 bin köylü, karayolunu
dokuz saat boyunca trafi¤e kapatt›.

Köylüye düﬂman iktidar,
H›rs›z tüccar
F›nd›kta oynanan oyun, köylüleri isyan ettirdi. Ülkenin dört bir yan›ndan gelen ve de¤iﬂik ürünlerde
yaﬂanan sorunlardan dolay› iktidara
öfkeli olan üreticilerin de kat›ld›¤›
mitingin ana gövdesini elbette f›nd›kç›lar oluﬂturuyordu. 30 Temmuz'da Ordu Cumhuriyet Meydan›’nda düzenlenen mitinge yaklaﬂ›k
100 bin kiﬂi kat›ld›. Türkiye Ziraat
Odalar› Birli¤i’nin ça¤r›s›yla gerçekleﬂtirilen eyleme, çeﬂitli köylü
sendikalar› da kat›l›rken, alanda
Cüneyt Zapsu’yu simgeleyen temsili tüccar maketi bir dire¤e as›larak
yak›ld›. H›rs›za benzetilen tüccar›n
boynunda “f›nd›¤› çalarken yakaland›” yaz›s› yer al›yordu.

izin vermeyeceklerini hayk›r›rken, Fiskobirlik’i de unutmam›ﬂlard›. O da öfkeden nasibini ald›.
'Traktör ‹crada, Çiftçi Hapiste,
Hükümet Nerede', 'F›nd›¤a Uzanan
Eller K›r›ls›n', 'El Kad›'ya Kefalet,
F›nd›kç›ya Sefalet', 'M›s›rdan Sonra
F›nd›k, Sand›kta Al›rs›n Z›rn›k', 'Ne
‹nek Kald› Ne Dana, Çiftçiyi Atmay›n Yabana' gibi döviz ve pankartlar
aç›lan mitingin ilk konuﬂmas›n› yapan Ordu Ziraat Odas› Baﬂkan›
Onur ﬁahin, alana as›l› kale resmini
göstererek, “Tar›m›n kalesini y›kanlar›n, kalesini y›kaca¤›z. Orada
gördü¤ünüz maketi, tüccar› temsilen ast›k ama bizleri asanlar› meydanda da asar›z” diye konuﬂtu.
“F›nd›k bizim ekme¤imiz, k›z›m›z›n
gelinli¤i ve namusumuzdur” diyen
ﬁahin, Bakanlar Kurulu toplant›s›n›
hat›rlatarak, “Ey Ankara benim f›nd›¤›m 6 YTL den 2 YTL ye düﬂene
kadar neden bekledin?” diye sordu.
Bunun üzerine köylüler “Hükümet
istifa” slogan› att›lar.

“Sesimizi duyan yok mu? Çikolata içinde 16 milyona f›nd›k sat›p,
2 YTL’ye f›nd›k alacaks›n›z. Vermeyece¤iz. Gazan›z mübarek olsun”
diye konuﬂan Giresun Ziraat Odas›
Baﬂkan› Ömer Akbaﬂl›’n›n ard›ndan
söz alan Ziraat Odas› Merkez YöneBizleri asanlar›
ticisi Nejat Avc› da, “Bu memlekete
katran› süt diye yutturanlar›n masmeydanda da asar›z
kesini indirece¤iz. Tar›ma köstek
olanlar› unutmayaca¤›z. Ya f›nd›¤›
Köylüler hükümeti protesto eden
çözün ya da çekin gidin” dedi.
pankart ve dövizleri, sloganlar›yla,
iktidar›n kendilerini yok saymas›na
TRT’nin, köylüler iktidar› eleﬂtirdi¤i s›rada
Tayyip: Müdahale canl› yay›n› kesmesi ise,
emrini ben verdim! öfkeyi daha da art›r›rken,
Ziraat Odalar› Baﬂkan›
ﬁemsi Bayraktar, iktidar›n Manisa mitinginde
seslerini duysayd›, ﬂimdi
burada olmayacaklar›n›
söyledi. Bayraktar, f›nd›kta oynanan oyunlara
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da dikkat çekerken, “Hükümet ‹stifa” sloganlar› alanda hiç susmad›.

Yolda köylü barikat›
Onlar da “terörist”!
Biliyorlard› ki, bu iktidar hiçbir
demokratik tepkiye kulak asm›yor,
halk›n hiçbir kesiminin sesini dinlemiyordu. Dinletmenin, gündemlerine sokman›n yolunun radikal eylemden geçti¤ini görmüﬂlerdi. Mitingin da¤›lmas›n›n ard›ndan 20 bin
kiﬂi Samsun-Ordu karayolunu kesti.
Dokuz saat süren eyleme ilk baﬂta panzerlerle müdahale etmeye çal›ﬂan polise taﬂlarla direnen köylüler, sald›r›y› püskürttüler. CHP milletvekili, jandarma komutan› ve
emniyet müdürünün “da¤›l›n” uyar›lar›n› yuhalayarak cevaplayan
köylüler, eylemlerine devam ettiler.
“Baﬂbakan Gelecek Yol Aç›lacak”
slogan›yla bekleyen köylüler, sadece ambulans geçiﬂine izin verdiler.
Ancak, AKP hak arayan› susturmal›, hele Radikal eylemlerin önü
hiç aç›lmamal›yd›. Asker takviyesi
yap›lan polisler, do¤rudan Baﬂbakan’›n talimat› ile gece yar›s› sald›rd›lar. Panzerlerin, tazyikli su ve gaz
bombalar›n›n›n kullan›ld›¤› sald›r›da çok say›da kiﬂi yaraland› ve 38’i
gözalt›na al›nd›. Kimi köylüler ellerinde Türk bayraklar› ile panzerlerin karﬂ›s›na dikilseler de, kimileri
“Biz terörist miyiz” diye hay›flansa
da, düzenin aﬂ›lad›¤› bu düﬂüncelerin ne denli yanl›ﬂ oldu¤unu, bu
devletin, bu iktidar›n hakk›n› arayan herkesi terörist olarak gördü¤ünü yaﬂayarak ö¤rendiler.
40 dakika boyunca direnen köylüler, haklar›n› aramaktan vazgeçmeyeceklerini, f›nd›¤›n kendileri
için yaﬂam-ölüm meselesi oldu¤unu
bir kez de burada göstermiﬂ oldular.
Eylem esnas›nda küçük bir grup fa-

ﬂistin TKP il baﬂkan›n› linç etmeye kalk›ﬂmas› ise, onlar›n asla eme¤in, köylünün
hakk›n› arayamayacaklar›n›n, panzerlerle
karﬂ›lar›na dikilen oligarﬂinin bekçi köpekleri oldu¤unun göstergesiydi.

AKP yine tüccardan yana
Köylülerin eylemi ses getirmiﬂ, AKP
Bakanlar Kurulu’nda konuyu ele almak,
aç›klama yapmak durumunda kalm›ﬂt›. Ancak, tavr› yine ayn› oldu. Yönetimini ele
geçirmeye çal›ﬂt›¤› Fiskobirlik’i suçlayan
Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, köylünün
öfkesinin aç›klamas›n› da bulmuﬂtu:
“‹ﬂin içerisine siyaset girdi, illegal örgütler girdi.”
Hak arayan varsa, mutlaka orada “illegal örgütler vard›r”. Hem demagoji hem de
bir gerçe¤in itiraf›. Demagoji, çünkü böyle
söylerek hak arayanlar›n sesini “terör” yaygaras›yla bast›rmak isterler. Gerçek, çünkü
illegal örgütler dedikleri devrimcilerin, tüm
emekçilerin yan›nda, onlar›n öncüsü oldu¤unu da itiraf etmiﬂ oluyorlar.
AKP’nin miting sonras› bir baﬂka icraat›
da, köylülere müdahalede yeterince vahﬂet
sergileyemeyen Ordu Emniyet Müdür Vekili R›dvan Güler’in aç›¤a al›nmas›yd›. Yol
kesme eylemi s›ras›nda da AKP’li vekil,
Güler’i telefonla aram›ﬂ ve köylüyü da¤›tmas› talimat› vermiﬂti. Güler’in cevab› ise,
“ne yapay›m, öldüreyim mi bu kadar insan›” olmuﬂtu. Tayyip Erdo¤an TV kameralar› karﬂ›s›nda bizzat “müdahale talimat›n›
ben verdim” derken, AKP’li Eyüp Fatsa’n›n, “kentte bir kalk›ﬂma yaﬂan›yor, devlet zaafa düﬂürülüyor, eylemcileri cesaratlendirme sözkonusu.” aç›klamas›yla, devletin hak arayan halka bak›ﬂ›n›, iktidar›n
zihniyetini gayet aç›k ortaya koyuyorlard›.
Tayyip’in, “ambulanslarda ölen olursa
kim verecek hesab›n›”, “dü¤ünler iptal
edildi” gibi demagojilere baﬂvurmas› ise,
köylüye düﬂmanca müdahaleyi hakl› göstermek, di¤er kesimleri k›ﬂk›rtmak içindi.
Ambulanslara yol verildi¤ini elbette biliyordu. Dü¤ün dernekle, aç b›rak›lan köylü
k›yaslamas› ise sadece utanmazcad›r.

Soru ﬂu: Bir tekelci istese, koﬂa koﬂa
tüm kabine ayaklar›na gittiklerini biliyoruz.
Yaﬂand› bunlar. Yüzbin köylünün sesine
kulak verip, neden gitmiyor? Cevab›, AKP
kimin iktidar›d›r? sorusunun da cevab›d›r.

Öfkenin hakl› nedenleri
Köylümüzün mücadele gelenekleri, örgütsüz yap›lar› ve daha bir dizi
dezavantajlar›na karﬂ›n; büyük miting
ve özellikle ard›ndan gerçekleﬂen yol
kapatma; sorunlar›n›n boyutunu anlatmaya yeterlidir. IMF politikalar›n›n
en büyük darbesini yiyen onlar. Sürekli bir ﬂekilde topraklar›n› kaybeden
ve kentlerin gecekondular›na göç etmek zorunda b›rak›lan onlar. Geride
kal›p henüz tasfiye olmayanlarsa, tam
anlam›yla ekmemeye zorlan›yor.
Ürünlerini ucuza alma, destekleri kesme, tüccar›n kuca¤›na itme gibi çeﬂitli yöntemlerle yap›l›yor bu zorlama.
F›nd›ktaki durum ise, bu iktidar›n köylüyü periﬂan etmekte ne denli pervas›z olabilece¤inin en
çarp›c› örne¤i. Bir yanda f›nd›¤› ucuza kapatmaya
çal›ﬂan Avrupal› çikolata tekelleri, al›c›lar ile onlar›n
Türkiye'deki iﬂbirlikçileri olan ve baﬂ›n› Baﬂbakan’›n
Dan›ﬂman› Cüneyt Zapsu’nun çekti¤i tüccarlar. Öte
yandan f›nd›ktan geçimini sa¤layan ço¤u
Karadeniz’de, 8 milyona yak›n köylü. Karadeniz’de
patlayan öfke, tamamen “ölüm-kal›m” meselesine
Cüneyt Zapsu
dönüﬂmüﬂtür. En genel hesapla, kilosu 3.5 YTL’ye
malolan f›nd›k için 6 YTL belirlenmiﬂti. ﬁimdi, saf›n›
tüccarlar ve Avrupa tekellerinden yana belirleyen iktidar sayesinde 2 YTL’ye kadar düﬂtü. Yani maliyetinin de çok alt›nda. Çat›ﬂman›n Fiskobirlik üzerinden sürdürülmesi iﬂin bir baﬂka boyutu. Bir süre önce yap›lan Fiskobirlik yönetimi seçimini iktidar gücünü ortaya koymas›na karﬂ›n kaybeden iktidar, mevcut yönetimi de y›pratmak istiyor. “F›nd›¤›n›z› Fiskobirlik alm›yor, bana ne
gidin onlardan isteyin” gibi konuﬂmalar bizzat Baﬂbakan taraf›ndan yap›ld›. Ve her konuﬂmas›nda, tüccar fiyat› daha da düﬂürdü. Bu da Zapsular’a yarad›. Geçen say›lar›m›zda ele ald›¤›m›z
için ayr›nt›s›na girmiyoruz; Fiskobirlik yönetiminin savunulacak
hiçbir yan› yok, ancak iktidar yapmas› gereken ödemeleri
F‹skobirlik’e yapmad›¤› için, f›nd›k al›m› yap›lam›yor.
Tar›mda her sektörde köylünün durumu ayn›; periﬂanl›k!
AKP istedi¤i kadar terör estirsin, “suçlu ﬂu” desin, köylüler
bu iktidara ciddi bir tokat att›lar. Göz göre göre tüccarlar›n ç›kar›na çal›ﬂ›p, sonra da yüzlerine “biz sizi düﬂünüyoruz” demagojisi yap›lmas›na, aptal yerine konulmaya izin vermediler.
Bu eylemle yeniden gündeme gelen ve önümüzdeki süreçte
daha da artmas› kaç›n›lmaz olan köylü hareketinin durumuna da
k›saca de¤inmekte fayda var. Bir yan› örgütsüzlük. Ziraat Odalar› bir köylü örgütlenmesinden çok, ﬂu bu düzen partisinin arka
bahçesi iﬂlevini görmüﬂtür her dönem. Bu yap›n›n da k›sa vadede de¤iﬂmesi olanakl› görünmemektedir. Kimi sendika giriﬂimleri olsa da, henüz c›l›zd›r. ﬁu anda, daha çok gerici kesimlerin,
düzen güçlerinin kontrolündedir köylüler. Çaresizli¤in yollara
düﬂürdü¤ü öfkenin örgütlü kanallara ak›t›lmas› için yo¤un eme¤e, çabaya ihtiyaç vard›r. Devrimciler bulunduklar› her alanda
yüzlerini köylülü¤e dönmeli, düzen güçlerinin elinde politik malzeme olmalar›na, umutsuz b›rak›lmalar›na izin vermemelidir.
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‘Çarﬂamba’da belliydi!
Ordu’da doru¤a ç›kan öfke, çeﬂitli eylemlerle, “homurdanmalarla”
belli olmuﬂtu. Bu eylemlerden biri
de, 26 Temmuz günü Samsun'un
Çarﬂamba ilçesinde Tüm Köy – Sen
taraf›ndan düzenlenen mitingti.
“F›nd›k Emektir F›nd›k Namustur
F›nd›¤›ma Dokunma” pankart› aç›lan mitingte yap›lan konuﬂmalarda
f›nd›ktaki sömürü politikalar›na de¤inilirken, Karadeniz Temel Haklar
üyeleri de, “F›nd›kta Sömürüye
Son, F›nd›k Bizim Can›m›z IMF
Düﬂman›m›z, F›nd›k Üreticisiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dövizleri ile
eyleme kat›ld›lar.

Develi köylüsü de
Meclis önündeydi
Ayn› günlerde Ankara’da da
köylü eylemi vard›. Manisa Saruhan ‹lçesi Develi köylüleri, 1 A¤ustos’ta sorunlar›na dikkat çektiler.
Bergama köylülerinin mücadelesinden tan›d›¤›m›z Oktay Konyar’›n da bulundu¤u köylüler, önce
ürünlerini yola dökerek yolu kapatt›lar ve iktidara ‘k›rm›z› kart’ göstererek “Hükümet ‹stifa” sloganlar›
att›lar. Ard›ndan meclis önünde süpürgelerle “hükümeti süpürmelerini” simgeleyen köylüler, “Korkma
Korktukça S›ra Sana Gelecek” slo-

ganlar› att›lar.
Köylüler ad›na konuﬂan Konyar
ﬂunlar› söyledi:
“Ezilen köylülerin sesini duyurmak için geldik. Ürünlerimiz para
etmiyor. Traktörümüzü, mal›m›z›
mülkümüzü, elimizde ne varsa satt›k. Tüccar›n tefecinin eline düﬂtük.
IMF, Dünya Bankas›, Dünya Ticaret
Odas›’n›n dayatt›¤› tar›m politikalar›ndan vazgeçilmeli. Üreticiye
destek verilmeli.”

Temel Haklar Federasyonu’ndan köylülere sald›r›ya protesto
her geçen gün
ekemeyecek
duruma getiriliyor. F›nd›k
üreticileri de
AKP'den nasibini alan kesimlerden birini oluﬂturuyor.” dedi.
Sald›r›y› iktidar›n hak arayanlara tahammülsüzlü¤ü
olarak de¤erlendiren ﬁahin, “AKP iktidar› hiç kimsenin
demokratik hakk›n› kullanmas›n› engeleyemeyecek.”
diye konuﬂtu.
Bir baﬂka eylem de Trabzon’dayd›. 30 Temmuz günü Trabzon Meydan Park’ta toplanan Temel Haklar
üyeleri “Filistin’de, F›nd›kta, F Tipi Hapishanelerde
Tecrite Son!” yaz›l› bir pankart açarak, ezilen, sömürülen halklara yönelik emperyalistler ve iﬂbirlikçi taraf›ndan sürdürülen sald›r›lar› protesto ettiler. Temel Haklar
üyeleri sömürü ve zulmü protesto ederken, kendine
“milliyetçi” diyenlerin yine polisle birlikte bekledikleri görüldü.

Temel Haklar Federasyonu, hakl› taleplerini dile getiren köylülere
Baﬂbakan’›n talimat› ile sald›r›lmas›n› yapt›¤› eylemle protesto etti.
1 A¤ustos’ta ‹stanbul ﬁiﬂli Cami
önünde toplanan Federasyon üyeleri, "IMF ve AKP'nin Tar›m Politikalar› Köylüyü Açl›¤a Mahkum
Ediyor" yaz›l› pankart açt›lar. “Tar›mda Soyguna Sömürüye Son,
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, F›nd›k Üreticisi Yaln›z De¤ildir" sloganlar› ile baﬂlayan eylemde “AKP
iktidar› da önceki hükümetler gibi
IMF Dünya Bankas› talimatlar›yla
tar›m› tasfiye programlar›n› yürütmektedir.” denildi.
"AKP IMF El Ele Köylüler Yoksulluk ‹çinde, F›nd›k
Üreticileri Eme¤inin Karﬂ›l›¤›n› ‹stiyor, 'Gözümüzü
Toprak Doyurmayacak', AKP 80 Bin F›nd›k Üreticisinin Karﬂ›s›na Biber Gaz›yla Panzerle Ç›kt›" yaz›l› dövizlerin de taﬂ›nd›¤› eylemde konuﬂan Gözde ﬁahin,
“Hiçbir üründe köylü eme¤inin karﬂ›l›¤›n› alam›yor,

‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi'ne ba¤l›yken 2005’te Koç Grubu'na sat›lan Tansaﬂ’ta çal›ﬂan iﬂçiler, sendikal haklar›n› kulland›klar› için sald›r›ya maruz kal›yorlar. 330 iﬂçinin Nakliyat-‹ﬂ'te örgütlenerek yetki almas›n›n
ard›ndan baﬂlayan sald›r›lara iliﬂkin, 26 Temmuz günü Bayrakl› Adliyesi'nin önünde aç›klama yapan iﬂçiler, Koç Grubu ve polisler hakk›nda suç duyurusunda bulundular. Nakliyat–‹ﬂ Baﬂkan› Ali R›za Küçükosmano¤lu, sendikalaﬂan iﬂçilere, ö¤le aras› yeme¤e ç›kt›klar›nda sald›ran Koç Holding ve polislerin kendilerini
yasalar›n üstünde gördü¤ünü kaydetti. Tansaﬂ ‹ﬂçileri; “Tansaﬂ'a Sendika girecek!” dediler.

sald›r›ya suç
duyurusu

‹ﬂçiler, 29 Temmuz günü de Konak Tansaﬂ önünde eylem yaparak, Koç Holding’i uyard›. Eylemde, “YAﬁASIN
KOÇ / M‹GROS / TANSAﬁ D‹REN‹ﬁ‹M‹Z” pankart› aç›ld›.
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Devrimciler yapt›klar› eylemlerle halk›m›z›n gençlerimizin;
fuhuﬂ, uyuﬂturucu, kumar ve her
çeﬂit pislik içinde bo¤ulmas›na
izin vermeyece¤iz diyorlar

köy ‹lkö¤retim Sokak üzerinde bulunan ‘Ero¤lu Cafe’ adl› kumarhane
bas›larak da¤›t›lm›ﬂt›r.
Eylem-4: 12 Temmuz saat
21.00'da Ba¤c›lar-Kaz›mkarabekir
Mahallesi’nde ‘Sohbet Et Lokantas›’ adl› içkili, kad›n çal›ﬂt›ran batakhane tahrip edilmiﬂtir.
Bu yozlaﬂma mekan›
daha önce mahalle halk› taraf›ndan defalarca
uyar›ld›¤› halde kad›n
çal›ﬂt›rmaya devam etmiﬂtir. Halk›n
batakhanenin kapat›lmas› için imza
kampanyas› düzenlemesine "Buray›
kapatmaya kimsenin gücü yetmez"
demiﬂtir. Uyar›lar› dikkate almay›p
halka meydan okuyan batakhane
Cepheli Militanlarca da¤›t›larak yak›lm›ﬂ, sahibi dövülerek cezaland›r›lm›ﬂt›r.”
Ayr›ca, ‹stanbul'un birçok mahallesinde uyuﬂturucu satman›n, kumar oynaman›n ve fuhuﬂun suç oldu¤unu ifade eden “CEPHE" imzal› duvar yaz›lamalar› yap›ld›¤›; yine
fuhuﬂ yapt›ran ve yapanlar›n oldu¤u
yerlere, kumar oynatan ve oynayanlar›n binalar›na, uyuﬂturucu satan
ve içenlerin topland›¤› park iﬂyeri
vb yerlere, uyar› amaçl› "Bu kahvehane kumar oynatarak suç iﬂliyor.
Bundan vazgeç!/CEPHE" yaz›lamalar› yap›ld›¤› belirtiliyor. 1 May›s Mahallesi’nde 2, Gebze'de 1 ve
Ba¤c›lar’da 1 adet olmak üzere,
benzeri içerikli slogan olan bombal›-bombas›z pankartlar as›ld›¤›, ‹stanbul genelinde 20 bin bildirinin
maskeli Cephe militanlar›nca da¤›t›ld›¤› bilgisi de yeralan bildiride,
son olarak ﬂunlar söyleniyor:
“Halk›m›z›n gençlerimizin; fuhuﬂ, uyuﬂturucu, kumar ve her çeﬂit
pislik içinde bo¤ulmas›na izin vermeyece¤iz.”

Halk› yozlaﬂt›ranlar affedilmiyor
Düzenin yozlaﬂt›rma politikalar›na karﬂ› mücadele çeﬂitli araç ve
yöntemlerle sürüyor. Bir yandan bu
batakl›¤›n içine düﬂmüﬂ olanlara el
uzatan devrimciler, öte yandan düzenin bu politikas›na alet olarak
yayg›nlaﬂt›ranlar› affetmiyorlar.
CEPHE taraf›ndan 13 Temmuz
tarihinde yap›lan bir aç›klama ile,
bu tür unsurlara karﬂ› yap›lan baz›
eylemler üstlenildi. Uyuﬂturucu satanlara, fuhuﬂ yapt›ran-yapanlara,
kumar oynatan ve oynayanlara, çeteleﬂen ve mafyalaﬂanlara seslenilen
aç›klamada, “SUÇ ‹ﬁLEMEYE
SON VER‹N!” deniliyor. Her suçun
bir karﬂ›l›¤› oldu¤unu hat›rlatan
Cephe, devam›nda ﬂunlar› söylüyor:
“‘Ne yapal›m, düzen aç b›rak›yor’
demeyin. Bilerek düzenin suçlar›na
ortak olanlar› hiç kimse affetmez.
Hiç kimse uyuﬂturucu satmay›, fuhuﬂ yapmay›, içkili yerlerde kad›n
çal›ﬂt›rmay› ve gayr-i meﬂru iﬂler
yapmay› savunamaz. ‘Ne yapal›m
ekmek paras›’ diyemez. ﬁerefsizli¤in
savunmas› yap›lmaz. Buna ne biz,
ne de onurlu hiçbir halk müsaade
etmez. Bunlar› savunarak, böyle düﬂünerek yapt›¤› pisli¤in üzerini örtece¤ini sananlar› uyar›yoruz. Halk›m›zdan ve demokratik kurumlardan gelen tepkileri, önerileri dikkate al›n. Almayan ve suçlar›na yeni

suçlar ekleyenler karﬂ›lar›nda halk›n devrimci öfkesini bulacakt›r.”

Pisli¤i yayanlara ceza
CEPHE bildirisinde üstlenilen
eylemler ﬂu ﬂekilde:
Eylem-1: 24 Temmuz Saat
21:40'da ‹kitelli-Mehmet Akif Mah.
Pazar Caddesi üzerinde bulunan
‘Gizem Cafe’ bas›larak cezaland›r›lm›ﬂt›r. Bu cafe mahalledeki uyuﬂturucu ve her tür gayri-meﬂru iﬂlerin
çevrildi¤i batakl›klardan biriydi.
Cepheli Militanlar›n bask›n›nda,
içerde bulunan pisliklerden birinin
silahla karﬂ›l›k vermeye kalkmas›,
etkisizleﬂtirilerek, dövülüp cezaland›r›ld›. Cafe ise, tümüyle yak›larak
imha edilmiﬂtir. Halk›n öfkesini uygulayan Militanlar sloganlar›yla eylem yerinden çekilmiﬂlerdir.
Eylem- 2: Halk›m›z›n eme¤i ve
al›nterini gasbeden h›rs›zlara karﬂ›,
Okmeydan› Anadolu Kahvesi’nde
h›rs›zl›k paras›yla aç›lm›ﬂ, çal›nt›
mallar›n sat›ld›¤› ‘Ada Kuruyemiﬂ’
26 Haziran saat 21.30'da Cepheli
Militanlarca bas›larak da¤›t›lm›ﬂt›r.
Eylem esnas›nda çevrede toplananlara konuﬂan militanlar "h›rs›zl›¤a, kumara, uyuﬂturucuya yol vermeyeceklerini" dile getirmiﬂlerdir.
Eylem-3: Ayn› saatlerde Alibey-

ni sürdürüyor. Ve Ortado¤u’dan yükselen ç›¤l›k, kaç›n›lmaz olarak zulmün sahiplerini de yak›yor.
Dergimizi DHKC ad›na arayan bir kiﬂi, Ümraniye
Nam›k Kemal Mahellesi’nde bulunan AKP binas›n›n,
24 Temmuz saat 22.30'da DHKC taraf›ndan bombaland›¤›n› bildirdi. Eylemin, “Filistin ve Lübnan halk›na
yönelik yap›lan katliamlar›n hebas›n› sormak için”
yap›ld›¤› ifade edilirken, iﬂbirlikçili¤e dikkat çekildi.

AKP binas› bombaland›
Ortado¤u’nun ac›s›, iﬂbirlikçileri de yak›yor
Ortado¤u’da emperyalist destekli siyonist terör sürerken, AKP iktidar› ‹srail’i eleﬂtiriyor görüntüsü alt›nda, hem ‹srail’le hem de Lübnanl› çocuklar›n›n tepesine ya¤an bombalar›n as›l sahibi ABD ile s›k› iliﬂkileri29
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Yozlaﬂma bata¤›nda hep ayn› gerçek:
jlar - 4

Röporta

Polis biliyor ve engellemiyor,
Rüﬂvet al›p izin veriyor

Yozlaﬂmaya iliﬂkin üç say›d›r
sürdürdü¤ümüz, röportajlar›m›z›n
bu son bölümünde, h›rs›zl›k ve
uyuﬂturucuya iliﬂkin iki örne¤e yer
veriyoruz.

9 yaﬂ›nda h›rs›zl›¤a
baﬂlad›m
Elif 27 yaﬂ›nda. Okmeydan›’nda
bir konfeksiyonda iﬂçi. Yoksulluk
içinde büyümüﬂ. “Bu yüzden” diyor, “9 yaﬂ›mdayken babam h›rs›zl›k ö¤retti bana.” 15 yaﬂ›na kadar
kendisi gibi iki k›zla birlikte h›rs›zl›k yapmaya devam etmiﬂ. Çanta,
ceplerden cüzdan çalma... Sonras›
uyuﬂturucuya kadar uzanm›ﬂ.
“Çal›ﬂ›rken hap içmeye baﬂlad›m. Ben çok çileler çektim, ailemden kaynakl› çok sorun yaﬂad›m.
Mutsuzdum, kendimi sahipsiz hissediyordum. Bir arkadaﬂ bana bunu
iç dedi. Bu güzel bir ﬂey dedi. Ben
yok dedim. O da h›rs›zl›k yap›yordu. Hac›hüsrev'den al›yordu hap›.
Zorlay›nca içmek zorunda kald›m.
Bundan içersen ve karakola düﬂersen istedikleri kadar dövsünler sen
hiçbir ﬂey hissetmezsin dedi. Ben
polislere rüﬂvet veriyordum ama her
an karakola da düﬂebilirdim. Ve karakola düﬂenlerden nas›l dayak yediklerini, horland›klar›n› duyuyordum. Bize insan gözüyle bakm›yorlar. Beni de çok döveceklerini biliyordum. Bu yüzden hap alsam iyi
olur diye düﬂündüm.
Polisler hap›n nerede sat›ld›¤›n›,
kimin satt›¤›n›, kimin daimi ald›¤›n›
biliyorlar. Ben de satt›m. Ama çok
satmad›m. Para kazanmak için satt›m. Polis de biliyordu.
Yaﬂ›m oldu 16. Hac›hüsrev'de
yaﬂad›m. Polisin gözü önünde mal

sat›yorlard›. Rüﬂvet veriyorduk. O
da bize bir ﬂey dememeye baﬂlad›.
Zorla rüﬂvet ald›klar› oluyordu. Hiç
gözalt›na al›nmad›m. Polis beni tan›yordu. Yani benim h›rs›zl›k yapt›¤›m›, hap kulland›¤›m› biliyordu.
Benden para istiyordu. Para verdi¤imde serbestsin diyordu.”

Devrimcilerin yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadelesini
destekliyorum
16 yaﬂ›nda evlenen Elif, h›rs›zl›¤› bir süre b›rak›yor. Eﬂinin iﬂten
at›lmas›n›n ard›ndan yeniden baﬂl›yor h›rs›zl›¤a. Eﬂinden ayr›lmas›n›n
ard›ndan konfeksiyonda çal›ﬂmaya
baﬂl›yor, bu süre içinde ikinci kez
evleniyor. ﬁimdi diyor, “çok piﬂman
oldum h›rs›zl›k yapt›¤›ma.”
Okmeydan› Temel Haklar ile on
ay önce tan›ﬂm›ﬂ; “Ben burdaki ortam› çok sevdim. Mücadele birlik
var. Benim hayat›mda olmayan sahiplenme var burda. Birbirine arka
ç›kan arkadaﬂlar var. Özlemini duydu¤um ﬂeyler. Sonra yozlaﬂmaya
karﬂ›, uyuﬂturucuya, h›rs›zl›¤a karﬂ›
mücadele ettiklerini duydum. Ben
de destek verdim, veriyorum. Elimden geleni yapmaya haz›r›m. Mücadelenin bir yan›nda az›c›k katk›m
olsa çok sevinirim. Çünkü biz çok
savrulmuﬂ bir hayat yaﬂad›k. 27 yaﬂ›nday›m, yaﬂamad›¤›m ﬂey kalmad›. Bu iﬂin pisliklerini biliyorum.
Yaﬂayarak ö¤rendim. Kötü bir yaﬂam bu. Yapmak istemezdim. Küçüklü¤ümden o yol çizildi önüme.

Yaﬂamak istemiyorsun
Dersim Pülümürlü, alevi bir ailenin çocu¤u olan Haydar, bir bu30
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çuk y›l uyuﬂturucu kullanm›ﬂ. Sar›gazi’de oturan Haydar, alt› ay önce
uyuﬂturucuyu b›rakan gençlerimizden. Birçok genç gibi, o da uyuﬂturucuya baﬂlama nedenini, “‹ﬂsizlik,
ailevi sorunlar, arkadaﬂ çevrem” diye aç›kl›yor.
Sar›gazi'de uyuﬂturucu kullan›m›n›n çok yayg›n oldu¤unu söyleyen Haydar, uyuﬂturucu kullanmaya
baﬂlad›ktan sonra çevresindeki insanlardan gördü¤ü tepkileri ﬂu ﬂekilde anlat›yor:
“Arkadaﬂlar›m›n bana bak›ﬂ aç›s› de¤iﬂti. Ailem, mahallede çok
genç kullan›yor, sen de kullan›yor
musun diye sorard›. Yok derdim.
Ailemin hiç haberi olmad› kulland›¤›mdan. Arkadaﬂlar›m›n bir k›sm›,
sen uyuﬂturucuya baﬂlam›ﬂs›n bir
daha bizim yan›m›za tak›lma gibisinden konuﬂtular. Bir k›sm› da,
do¤ru bir ﬂey de¤il hem ailene hem
sana zarar veriyor diye konuﬂtular.
Benim uyuﬂturucuyu b›rakmamda
Temel Haklar Derne¤i'nin çok yard›m› oldu. ‹rademi de kullanarak
bunu b›rakt›m.
Yani içerken çok farkl› ﬂeyler
oluyordu insan›n içerisinde. B›rakt›ktan sonra da ﬂimdi kendimi çok
mutlu hissediyorum, yani dünyaya
bak›ﬂ aç›m çok de¤iﬂti. Beynimi rahatlam›ﬂ hissediyorum. Bir çöp tenekesi olarak düﬂünelim beyni, yani
hep çöpleri oraya at›yoruz at›yoruz
bir saatten sonra da doluyor ve taﬂ›yor. Taﬂ›nca hayata bak›ﬂ›n de¤iﬂiyor. Yaﬂamak istemiyorsun. ‹nsanlara bak›ﬂ›n de¤iﬂiyor. Hiçbir ﬂeyi
umursam›yorsun. Özellikle çevrende olan olaylar olsun, çevrende yap›lan etkinlikler olsun sosyal aktiviteler olsun bunlar›n hiçbirine kat›lm›yorsun bu ﬂekilde insanlar yozlaﬂt›r›l›yor.

Burada insanlar sabah kalkar.
Ço¤u da zaten iﬂsizdir kullanan insanlar›n. Kahveye giderler, sonra
ö¤len vakti oldu mu ço¤u zaman insanlar›n uyuﬂturucu kulland›¤› yerlere giderler, iﬂte inﬂaatlar olsun...
Orda akﬂama kadar uyuﬂturucu içerler. Akﬂam oldu mu, saat 12:00'den
sonra da karﬂ›ya geçip gece klübüne
giderler. Bu ﬂekilde insanlar›n sosyal yaﬂam› olur mu?
Çevredeki insanlar›n buna özenip baﬂlama riski var. Halka zarar
olarak söylüyorum. Aileye zarar›
var. Mesela verdikleri para belli bir
süre sonra yetmeyince daha fazla
para istemek huzursuzluk ç›kar›r ailede. Akﬂam eve geldi¤imde mesela
uyuﬂturucu maddenin etkisi hâlâ
üzerimde oldu¤u zaman ailemin bana bak›ﬂ› de¤iﬂiyordu. Bu da aile
iliﬂkilerine zarar veriyordu. Özellikle mahalledeki arkadaﬂlar›m›n bunu
b›rakmamda birçok yarar› oldu. Temel Haklar Derne¤i’ne gidip gelen
arkadaﬂlar›n. Ben eve geldi¤imde
mesela direk yatard›m. Uyuﬂturucu
kuland›¤›m zaman bir nevi alg›laman› yitiriyorsun. Yani baz› ﬂeyleri
alg›layam›yorsun. Bu nedenle ailemle çok sorun yaﬂ›yordum.”

Polis teﬂvik ediyor
Polisle hiçbir sorun yaﬂay›p yaﬂamad›¤›n› sordu¤umuzda, daha
önce konuﬂtuklar›m›zdan duydu¤umuz cevaplar›n bir benzerini duyuyoruz Haydar’dan da. Kad›köy'de
Narkotik ﬁube Polisleri’nin araçlar›n› çevirmelerinin ard›ndan yaﬂad›¤›n› ﬂu ﬂekilde anlat›yor:
“Aramada 4 tane ekstasy hap,
esrar buldular. Nas›l telafi ederiz filan diye konuﬂmalar aram›zda geçti
polisle. ‹ﬂte arabam›zda benzin yok
arabaya benzin at›n yoksa sizi karakola götürürüz dediler. Param›z›n
olmad›¤›n› söyledik. Elimizde olan
uyuﬂturucuya ve silah›m›za el koydu. Ondan sonra bizi yar›m saat
gezdirdikten sonra cebimizde olan
birtak›m ﬂeyler daha vard› onlara da
el koydu. Sonra bizi b›rakt›. Neden
baﬂlad›n›z gibi diyaloglar oldu polisle. Sonra için bir ﬂey olmaz ba-

¤›ml›l›k yapmaz gibi ﬂeyler söylediler. Ekstasy içmiﬂtik. Bu direk
beyni etkiledi¤i için iﬂte gözler
büyüyor, hayaller halüsülasyonlar
görüyorsun. Yani tamamen d›ﬂ
dünyayla ba¤lant›n›z› kesti¤iniz
için iﬂte o günkü düﬂüncelerinizle
oluyorsunuz tamamen. Belliydi
halerinden, polisler de kullan›yor
yani. Zaten bizi
orada teﬂvik etmeye yöneldi.”
Okurlar›m›z hat›rlayacakt›r, Ba¤c›lar’da Cepheliler, 'Bu Birahane Kad›n Çal›ﬂt›r›yor. Cemil Bundan Vazgeç' yaz›l› pankartla bir birahanenin sahibini uyarm›ﬂlarSorun
d›. Biz de, o birahanenin sahibi Cemil Çeliktürk ile görüﬂtük.

yaﬂayanlar
Temel
Haklar’a
baﬂvursun

K›z›m yapsa kendimi öldürürüm

Uyuﬂuturucu
kullanan gençlere de söyleyecekleri
vard›
Haydar’›n:
“Girdikleri
arkadaﬂ ortam›na çok dikkat etmeli insanlar.
Aileler de bu
konuda tepkili
olmamal›lar çocuklar›na sahip
ç›kmal›lar. Yani
devlet memurlar› bile yakalad›klar› uyuﬂturucuyu tekrar para
karﬂ›l›¤›nda bize
geri satabilecek
duruma gelmiﬂler.
As›l vatansever olan, bu pisliklerle mücadele eden devrimciler bence. Ailelerin bu konuda çocuklar›n› uzak
leri kötü.

Sordu¤umuzda, “Türkiye genelinde herkes çal›ﬂt›r›yor” diye baﬂl›yor
Cemil Çeliktürk, ard›ndan “garson” diye nitelendirse de, “Eskiden kad›nlar konsomatris olarak çal›ﬂ›yordu ﬂimdi garson” diyerek, iﬂin ad›n› kendisi koymuﬂ oluyor.
Dedi¤ine göre, polis “AB'ye girecek bir ülkeyiz yapabilirler” diyormuﬂ!!! Yozlaﬂt›rma politikalar›ndan sözetti¤imizde, Çeliktürk, yapt›¤›n›
bu kapsamda görmedi¤ini dile getirerek ﬂöyle devam ediyor konuﬂmas›na: “Esrar›, uyuﬂturucusu, kumar› böyle aç›lan evler filan oralar› kald›rmak laz›m. Ben mesela kumar oynad›m, kazand›m. Akﬂam eve giderken
mahallede bir evin önünde bir kad›n iki çocu¤uyla oturmuﬂ bekliyordu.
Sordum, dedi ki ev sahibi evden ç›kard› kocam da kumar oynamaya gitti. Hâlâ oynuyor bu hale geldik dedi. Sonra ö¤rendim ki kocas› benim
kumarda yendi¤im adamm›ﬂ. Bir daha oynamad›m. Yani bence bu yozlaﬂt›rma de¤il. Oraya düﬂen kad›nlar›n neden düﬂtü¤ünü sorsan›z a¤lars›n›z... Bu kad›nlar çaresiz onlar› oraya düﬂürenler utans›n.”
S›kça duydu¤umuz “ekmek paras›” gerekçelerini de anlat›rken, kad›nlar için “düﬂmek” kavram›n› kullanmas›, dikkatimizi çekiyor ve k›z›n› ayn› durumda görürsen ne düﬂünürsün” diye soruyoruz.
‹ﬂte Cemil Çeliktürk’ün cevab›:
“Çok üzülürüm, bu yola düﬂseler öldürürüm kendimi.”
Para kazanmad›¤›, kad›nlara kazand›rd›¤› gibi kutsal amaçlardan
sözederken, çal›ﬂt›rd›¤› kad›nlardan birine soruyoruz: “Eﬂimden ayr›ld›m
bir k›z›m var. Ne yapsayd›m yol köﬂelerine ç›ksam daha m› iyi olurdu?
Alkol ortam› olabilir biz orada hizmet ediyoruz. Müﬂteriler bir kad›n›n
servis yapmas› onlar›n hoﬂuna gidiyor yani.”
tutmak isteme-

Özellikle benim de b›rakmamda
etkili olanlar Temel Haklar Derne¤i'nden insanlard›r. Bu insanlar bana gidebilece¤im yolu göstermiﬂlerdi. Ailelere sesleniyorum, yani bu
31
6 A¤ustos 2006 / 64

konuda herhangi bir sorunlar› oldu¤unda Temel Haklar Derne¤i'ne gelebilirler, onlara yol gösterecektir.
Yani devlet diyor ki solla biz kaba
kuvvetle baﬂedemiyoruz, gençleri
zehirleyerekten, aileleri de onlardan
uzak tutarak yapal›m.”

1.5 yaﬂ›ndaki ye¤enimin kafas›na
uzun namlulu silah› dayad›lar
Namlu surat›na de¤dikçe çocuk ç›¤l›k
at›yordu
Vize’deki linç giriﬂimine iliﬂkin
röportajlara devam ediyoruz. Av.
Naciye Demir, ilçeye giden ikinci
avukat grubundan, Nurtepe Temel
Haklar üyesi ﬁadiye ‹pek ise, kamp›n hukuk d›ﬂ› bir ﬂekilde bas›larak
lince zemin haz›rlanmas›n›, gözalt›lar sonras› küçük çocuklarla birlikte
kampta faﬂistlerin tacizlerini yaﬂad›.

Linççilere hiçbir ‘da¤›l›n’
uyar›s› dahi yap›lmad›
Av.Naciye Demir: Temel Haklar Federasyonu üyelerinin gözalt›na al›nmas›n›n ard›ndan Vize'ye giden meslektaﬂlar›m›z›n linç giriﬂimine maruz kald›¤›n› duydu¤umuzda, destek amac›yla; ben, Nazan Yaman, Selda Kaya ve Bark›n Timtik
meslektaﬂlar›m›z Vize’ye gittik. Yola ç›kmadan önce baro baﬂkan›n›,
milletvekillerini, DKÖ'leri aray›p
çaba göstermelerini istedik.
Linççi avukat dövüyor, jandarma
seyrediyor Vize'de, jandarma karakoluna vard›k. Nizamiye d›ﬂ›nda iki
sivil bekliyordu. Nöbetçi jandarmaya savc›n›n bekledi¤ini, avukat oldu¤umuzu söyledik. Jandarma yüksek sesle "komutan›m, avukatlar
gelmiﬂ" dedikten sonra, o sivillerden biri arac›n arka kaportas›na ve
cam›na
vurdu,
sonra
Av.Nazan
Av. NAC‹YE DEM‹R
Yaman'›n bulundu¤u tarafa geçti
ve
yumruklad›.
Jandarman›n hiçbir müdahalesi olmad›. H›zla arabay› sürüp ayr›ld›k.
ﬁehri bilmedi¤imizden, tekrar karakola dönmek istedik ama döne-

medik. Conker K›ﬂlas›'na gittik. Nizamiyenin kap›s› hemen aç›ld›. Bir
komutan bize kimsiniz diye sordu.
Avukat›z dedi¤imizde, "DHKP-C'li
teröristlerin avukat› m›s›n›z" dedi.
Ve k›ﬂlan›n önünde duramayaca¤›m›z› söyledi. Can güvenli¤imiz sa¤lanana kadar ayr›lmayaca¤›m›z› belirttik. O arada savc› ve di¤er jandarma karakolunda bulunan meslektaﬂlar›m›zla telefonlaﬂt›k. Bulundu¤umuz yere jandarma arac› geldi,
jandarma karakoluna gidebildik.
‹çeride polis, jandarma, kaymakam, d›ﬂar›da “sadece bekleyen”
linççiler Jandarma karakolunda gözalt›na al›nan kiﬂilerin ifadelerine
kat›ld›k. Adliyenin güvenli olmad›¤›ndan bahisle ifadeler burada al›n›yormuﬂ. Gözalt›lar›n hepsi b›rak›ld›. Bu arada ilçe emniyet müdürü,
jandarma komutan›, kaymakam, belediye baﬂkan› ve görevli savc›lar
karakoldayd›. Hepsiyle görüﬂmelerimiz oldu. ‹lçe emniyet müdürü,
"ellerindeki gücün yeterli olmad›¤›n›” söyledi, fakat d›ﬂar›da biriken
grubun say›s› polis ve jandarma say›s›ndan çok daha azd› ve “da¤›l›n”
uyar›s› bile yap›lm›yordu. ‹lçe emniyet müdürü ve jandarma komutan› aras›nda geçen bir konuﬂmaya tan›k oldum. Emniyet müdürü, jandarma komutan›na "asl›nda aranan
ﬂahs› bize söyleseler, biz kimlik
kontrolü yaparak, olaylar› büyütmeden yakalay›p, teslim edebilirdik.
Neden böyle yapt›klar›n› anlayamad›k." dedi. Oradaki bütün yetkinin
‹stanbul TEM ﬁubesi'nde oldu¤unu
da bu haliyle daha aç›k bir ﬂekilde
anlam›ﬂ olduk. Gördü¤ümüz kadar›yla kaymakam ve savc›lar yetkilerini kullanm›yorlard›.
‹fade iﬂlemleri bittikten sonra bizi bir süre beklettiler. Bekleme s›ra32
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s›nda d›ﬂar›daki güruhun say›s› artmaya baﬂlad›. 50-60 kiﬂi, "Ya Allah
Bismillah Allahuekber, Kahrolsun
PKK" sloganlar›n› atarak tekbir getiriyorlard›. Emniyet müdürüne ve
savc›ya, olaylar›n 2911 say›l› yasaya muhalefet oldu¤unu hat›rlatt›¤›m›zda "herhangi bir ﬂey yapm›yorlarki, sadece bekliyorlar" diye bir
yan›t ald›k. Bu durumda güvenlikli
bir ﬂekilde ç›kamayaca¤›m›z›, yan›m›zda kaymakam, emniyet müdürünün ve savc›n›n da olmas› gerekti¤ini, belirttik. Sonra da konvoy
halinde ç›kt›k. Ç›karken, bizim ve
müvekkillerin araçlar› taﬂland›.

Linççilere hiçbir ‘da¤›l›n’
uyar›s› dahi yap›lmad›
ﬁadiye ‹pek: Ye¤enim kuca¤›mdayd›, 1.5 yaﬂ›nda bir bebek
vard› yan›mda. Ve o¤lum. Yüzü
maskeli birisi karﬂ›m›za ç›kt›. Bir an
arkadaﬂlar ﬂaka yap›yor diye düﬂündüm. Sonra birkaç kiﬂi birden geldiler. Çocuk panik yapt›. Baﬂlar›n›z›
masalara koyun dediler. Çocuklar
ba¤r›ﬂmaya baﬂlad›. Benim o¤lan
14 yaﬂ›nda ama özürlü, onu çekmeye baﬂlad›lar. Ben tuttum, bebek de
kuca¤›mda. Silah baﬂ›m›zda, üç tane. Çocu¤uma özürlü olmas›na karﬂ›n gaz atmaya kalkt›lar, üzerine kapand›m. ‹stanbul TEM polislerinden biri beni tehdit etti. Yüzleri
maskeli hepsinin. Korktum demiyorum ama sand›m düﬂman geldi bizi
tarayacak. O an akl›mdan bu geçti.
O ﬂekilde hareketleri, tav›rlar›, tartaklamalar›. Bebe¤i annesine verdim, annesi a¤l›yordu, korkmuﬂtu.
Bayanlar›n çad›r›nda a¤›za al›nmayacak küfürler
ediyorlard›, onlaﬁAD‹YE ‹PEK
r› çok dövdüler.
Ben o anda çad›ra atlad›m arkadaﬂlardan birinin
üzerine. Beni çekip att›lar d›ﬂar›.
Tekrar döndüm,
9 tane çocuk var
ileride ve arkadaﬂlardan bir k›sm›n›n önlerini

kesmiﬂler, dövüyorlard›. Onlara
do¤ru giderken, birkaç köpek vard›,
gözlerimle gördüm, köpeklere gaz
s›k›yorlard›. Köpekler art›k yuvarlan›yordu. Çocuklar›, bebe¤i, o¤lumu özel bir araba vard›, oraya götürdüm. Çocuklar› oradan ald›lar,
üzerlerine gaz s›kt›lar. Benim çocuk
tekrar geldi. Arabadan ç›km›ﬂ gaz›
yiyince, titriyordu. Bana hem sözlü,
hem fiziki sald›r›larda bulundular.
A¤›za al›nmayacak küfürler, burada
söyleyemeyece¤im. Kafama bir
darbe yedim. ﬁu aln›m yumurta gibi
ﬂiﬂmiﬂti. Telefonumu parçalad›lar.
Di¤er arkadaﬂlar› gözalt›na al›p
götürdüler. Ben ve bir grup gözalt›na al›nmad›k, orada kald›k. Sonras›nda çok kötü ﬂeyler yaﬂad›k. Herkes gitti, 20 kiﬂi kald›k. Yaﬂl› analar
ve çocuklar kald›. Çocuklar›n moralini düzeltmeye çal›ﬂt›m. Karanl›¤›n
içlerinden, her taraftan sigara ›ﬂ›¤›
görülüyor. Yani etraf›m›zda kim oldu¤unu bilmedi¤imiz insanlar vard›. Saat 01.00, karﬂ›m›za bir araba
geldi. Zaten biz gittik gideli çevremizdeydi. Tam karﬂ›m›zda, gözümüzün önünde kad›n getirdiler, araban›n lambalar›n› aç›p fuhuﬂ yapt›lar. Bunlar hep moralimizi, psikolojimizi bozmaya yönelikti. Polistiler.
‹leride durdular, farlar›n› bir süre
üzerimize do¤ru yakt›lar, sonra söndürdüler. Daha sonra saat 03.15'te
bir araba daha geldi. Ellerinde bira
ﬂiﬂeleri var. A¤›zlar› bozuk, içlerinde sivil polis de vard›. Feneri yüzlerine tuttum, panik yapt›lar. Arkadaki arkadaﬂlara seslendim. Plakay›
ald›m, ba¤›r›yorum bu s›rada, çekin
gidin diyorum. Gider gibi yapt›lar,
ileride beklediler bunlar da.
Gece çevre çad›rlardaki bir kad›nla konuﬂtum, oradakilere "bunlar PKK'li, 4 tane kleﬂ ç›kt› üzerlerinden" demiﬂler. Çevremizde oturanlar da hem sivil polisler hem de
faﬂistlerdi. Mesela araban›n önüne
kocaman Türk bayra¤› asm›ﬂlard›.
Düﬂüncem ﬂuydu; faﬂistler geldi¤i
zaman buradaki 20 kiﬂiyi korumam
laz›m, hiçbir ﬂeyimiz yok. Sald›r›rlarsa ç›k›p önlerinde kendimi yakacakt›m. Sabah 6 buçu¤a kadar bu
düﬂünceyle çad›rda nöbet tuttum.

MHP’ye misilleme, faﬂist teröre öfke
Linç giriﬂiminin ard›ndan Alt›nﬂehir Ülkü Oca¤›'n› tahrip eden DHKC
savaﬂç›lar›n›n, linçlerde rol oynayan faﬂistlere yönelik eylemleri sürüyor.
Dergimize telefonla yap›lan üstlenmeye göre; 21 Temmuz günü Sultançiftli¤i MHP binas› DHKC savaﬂç›lar› taraf›ndan silahla tarand›. Eylemin,
faﬂist teröre ve linç sald›r›lar›na karﬂ› misilleme oldu¤u kaydedilen üstlenmede, “eylemlerimiz sürecektir” denildi.
*
Sokaklarda, meydanlarda ise,
lince öfke var. Ankara Temel Haklar 27 Temmuzda Yüksel Caddesi’nde aç›klama yaparken, Gazi
Mahallesi’nde yüzlerce kiﬂi faﬂist
teröre öfkesini hayk›rd›. Faﬂist teröre karﬂ› birleﬂme ça¤r›s› yapan
Gazi Temel Haklar’›n düzenledi¤i
yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan aç›klamada, faﬂist terörün halk›n mücadelesini teslim alamayaca¤›
kaydedildi.

Sabah arkadaﬂ yolu kapad›klar›n›
çocu¤a sürekli gaz s›k›yorlar.
görmüﬂ taﬂlarla. Kardeﬂim k›z›yor,
Bizi korkutmak, y›ld›rmak istiniye
kap›yorsunuz.
"Polisler
yorlar. Y›lmayaca¤›z. Benim çoPKK'l›lar oldu¤unu söylüyorlar."
cuklar›m var. Ben onlar için mücademiﬂ. Ben böyle bir ﬂey görmedim,
dele etmek istiyorum. Benim yaﬂaher an sald›racaklar diye bekledik.
d›¤›m s›k›nt›lar› çocuklar›m niye
Ve sald›rsalard› ben kesin olarak
yaﬂas›n, yar›n çocuklar›m›n yaﬂakendimi yakmay› düﬂünüyordum.
d›klar›n› niye torunlar›m yaﬂas›n?
‹lk geldiklerinde anlatmad›¤›m önemli bir
nokta vard›. Onu anlatmak istiyorum. 1 buçuk
yaﬂ›ndaki ye¤enim kuca- ✖ ‹lçe emniyet müdürü, jandarma komuta¤›mdayd›, ona yemek
n›, kaymakam, belediye baﬂkan› ve görevli
yediriyordum.
Daha
savc›lar karakoldayd›. Gruba “da¤›l›n” uyasonra geldiler. Ne söyler›s› bile yap›lmad›.
dilerse ben cevap verdim. Sonra silah› bize ✖ ‹stanbul TEM polisleri bizzat linççilerin
yönelttiler. 1 buçuk yaiçindeydiler, “O. çocu¤u PKK’lileri yakalaﬂ›ndaki ye¤enimin kafayan Türk polisini alk›ﬂlay›n” vb. konuﬂmas›na uzun namlulu silahlarla k›ﬂk›rt›p yönlendirdiler.
lar›n› do¤rulttular. Namlular› çocu¤un surat›na ✖ Jandarma karakolu önünde avukatlara
de¤dikçe çocuk ç›¤l›k
sald›r›ya hiçbir müdahale yap›lmad›. Kayat›yordu. Özürlü o¤lum
makam›n da oldu¤u emniyet müdürlü¤ü
da titriyor ve sürekli baönünde Sadri Irmak’›n öldürülmek istenme¤›r›yordu. Yani çocuk o
sine müdahale edilmedi¤i gibi, linççilerin
günden bu yana bir acaiçindeki polisler O’nun baﬂ›na silah dayad›.
yip oldu. Çocuk ﬂimdi
diyor ki "anne düﬂman- ✖ Karakol polisleri “müdahale etmeyeceklar geldi, anne yüzü massiniz emri ald›klar›n›” itiraf ettiler. Nitekim
keliler geldi, anne bizi
hiçbir linççi gözalt›na al›nmad›.
uyuduktan sonra öldürecekler" diyerek say›kl›- ✖ AKP yine linççileri cezaland›rmayarak yeyor. Çocu¤umu almaya
ni linçlere yeﬂil ›ﬂ›k yakt›.
çal›ﬂ›yorum, özürlü bir

Linçin sorumlular›
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Polis
komplolar›n›
boﬂa
ç›karaca¤›z
Temel Haklar Federasyonu,
üyelerine yönelik komplolar›, 28
Temmuz’da Federasyon binas›nda yapt¤› bir bas›n toplant›s› ile
protesto etti.
Bilindi¤i gibi; önce Edip Tarhan, Aliﬂan Gül, Mehmet Sa¤l›k
ve Taner Korkmaz, haklar›nda hiçbir delil bulunmadan “polis otosuna yönelik silahl› eylem” iddias›yla tutukland›lar. Komplo, Vize’de
yaﬂanan olayla devam ettirildi.
Y›ld›z Keskin de ayn› komplonun
bir parças› olarak tutuklatt›r›ld› ve
Vize’de Federasyon üyelerine karﬂ› linç örgütlendi.
Polisin komplo yöntemini, salona ast›¤›; “‹ftira At Komplo
Kur, Haklar ve Özgürlükler Mücadelesi Verenleri Tutukla, Polisin Bu Oyununu Bozaca¤›z” yaz›l› pankartla teﬂhir eden Temel
Haklar Federasyonu, mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini
duyurdu.

Hangi delille tutukland›lar?
Federasyon üyesi Devrim
Sönmez, federasyonun kuruluﬂ
nedenini hat›rlatarak, “En do¤al
hakk›m›z olarak soruyoruz; üyelerimiz hangi delillere dayanarak
tutuklanm›ﬂt›r? Üyelerimizin evleri hangi tan›¤›n ifadesi ile bas›lm›ﬂt›r? Bu nas›l bir hukuk, nas›l bir yasad›r ki daha mahkemeye ç›kar›lmam›ﬂ insanlar suçlu
ilan ediliyor, en yetkili a¤›zlar
olan emniyet müdürü kesin ve net
aç›klamalarda bulunarak yarg›s›z infaz yapabiliyor.” dedi.
Polisin yeni komplolarla haklar ve özgürlükler mücadelesini
engellemeye çal›ﬂt›¤›n› kaydeden
Sönmez, “her ne pahas›na olursa olsun mücadelemizi sürdürece¤iz. Hakl› ve meﬂru mücadele-

mizin bu komployu boﬂa ç›karaca¤›n› biliyoruz” diye konuﬂtu.
Daha sonra sözalan Temel
Haklar Federasyonu Baﬂkan Yard›mc›s› Ayten Öztürk de, Federasyonun hak ve özgürlükler mücadelesini icazet s›n›rlar› içinde
sürdürmemesinin, direnmesinin
devleti rahats›z etti¤ini ifade etti.

Y›ld›z’› a¤aca ba¤lam›ﬂlar
Vize sonras› tutuklanan Y›ld›z
Keskin'in babas› Fahrettin Keskin, ziyarette k›z›n›n anlatt›klar›n› ﬂöyle aktard›:
“Polis Y›ld›z'› arkadaﬂlar›ndan ayr›p ormana götürüyor ve
a¤aca ba¤l›yor, ‘sen s›kt›n, sen
yapt›n, sen silah kullanmas›n› biliyorsun' diye bask› yap›yor. Saatler sonra ayaklar›n› çözüyor,
‘seni sal›veriyoruz, git' diyor. Y›ld›z ‘vurun beni, infaz edin, bir
yere gitmeyece¤im' diyor. Kafas›n› topra¤a sürüyorlar. Gece Terörle Mücadele ﬁubesi'ne götürüyorlar. Avukat› dosyas›n› görmek
istiyor, ‘gizlidir' diyorlar, ﬂeker
ve su vermiyorlar. Kollar›n› geriyorlar, ba¤l›yorlar. Sürekli küfür
ve hakaretlerde bulunuyorlar. K›z›m bunlar›n komplo oldu¤unu
söyledi.”
Edip Tahran'›n day›s› Muharrem Aytemur da, ye¤eninin tutuklanmas›n›n tamamen komplo
oldu¤unu belirtirken, Vize’de sald›r›ya u¤rayanlardan, Okmeydan›
Temel Haklar Baﬂkan› Musa Aykanat ise, “yaﬂananlara iliﬂkin bilgi verdi ve yap›lan bütün iﬂlemlerinin hukuk d›ﬂ› oldu¤unu kaydetti. Aykanat, bunlarla daha önce
de karﬂ›laﬂ›ld›, ama hiçbir bask›
haklar ve özgürlükler mücadelemizi engelleyemeyecek” sözleriyle kararl›l›klar›n› dile getirdi.
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DTP’ye sald›r›lar
Bingöl'ün Genç ilçesinde ölen Jandarma Özel Harekât Taburu Komutan›
Binbaﬂ› Adil Karagöz’ün, Osmaniye'de
düzenlenen cenaze töreninde, MHP’li
bir grup, DTP il binas›n› taﬂlad›.
Urfa’da ise, Kültür ve Sanat Merkezi'nde DTP’nin gerçekleﬂtirdi¤i bir toplant›, 30 Temmuz günü polis taraf›ndan bas›larak, yeni ve eski belediye
baﬂkan yard›mc›lar›n›n da bulundu¤u
130 kiﬂi, “örgüt ad›na toplant› yapt›klar›” gerekçesiyle gözalt›na al›nd›

Linçte polis suçsuzmuﬂ
4 Eylül 2005 tarihinde Bozüyük'te yaﬂanan linç giriﬂimine iliﬂkin, polisler ve
‹çiﬂleri Bakanl›¤› hakk›nda yap›lan suç
duyurusu sonuçland›r›ld›. Bozüyük
Cumhuriyet Savc›l›¤›, linci örgütlemelerini b›rakal›m, olay an›nda da otobüslerin tahrip edilmesini, yaﬂl›lar dahi insanlar›n linç edilmeye çal›ﬂmas›n› izlemekle yetinen polisleri suçsuz buldu.
Suç duyurusu 'kovuﬂturmaya yer olmad›¤›' gerekçesiyle reddedildi.

Yenido¤an’da
faﬂist sald›r›
Ülkenin dört bir yan›nda ‹srail sald›r›lar›na öfke büyürken, kim ezilen mazlum
halklardan yana, kim Amerika ve ‹srail
iﬂbirlikçisi daha bir netleﬂiyor. Meydanlarda devrimciler ve AKP’n›n iktidar
rant›ndan “nemalanmayan” islamc›lar.
Kendine “milliyetçi” diyen hiçbir grubu,
böyle bir vahﬂet karﬂ›s›nda meydanlarda gören var m›; yoktur. Ama onlar, ‹srail ve ABD’yi lanetleyinlerin karﬂ›s›na
ç›kmakta haz›r ve naz›rlar.
30 Temmuz’da ‹stanbul’un gecekondu
mahallelerinden Yenido¤an’da bunun
bir örne¤i yaﬂand›. Bir sünnet ﬂenli¤inde bir grup ‹lerici, devrimci, demoktrat
genç, “Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir,
Katil ABD ‹ﬂ Birlikçi AKP, Yenido¤an
Faﬂizme Mezar Olacak” sloganlar›n›
at›nca, yaklaﬂ›k 50 kiﬂilik faﬂist bir
grup, Jandarma ile birlikte gençlere
sald›rd›. 4 genç gözalt›na al›n›rken, yeniden toplanan gençler faﬂistler ve
Jandarma ile çat›ﬂt›lar. Demokrat
gençlerden biri çeﬂitli yerlerinden yaralan›rken, faﬂist sald›r›lar karﬂ›s›nda sinmeyeceklerini belirttiler.

Cumhuriyet’e
konuﬂan, Mimarlar Odas›
Genel Baﬂkan› Bülend Tuna ise, villalar› “dönemin
baﬂbakan›n›n, cumhur- villalar› AKP koruyor, gecekonbaﬂkan›n›n
dular› örgütlü halk koruyacak
gözetimininde yap›lan
gecekondular” olarak niteleyerek ﬂöyle diyor:

‘Uyum Villalar›' ve Armutlu
Sar›yer’de iki yer; birisi emekçilerin oturdu¤u
Küçükarmutlu, di¤eri zenginlerin oturdu¤u, ‹stanbul
Bo¤az›'n›n en güzel noktalar›ndan Sar›yer s›rtlar›ndaki
Uyum Villalar›.
Armutlu, birçok gecekondu mahallesi gibi, Kentsel Dönüﬂüm Projesi kapsam›nda AKP hükümeti taraf›ndan y›k›lmak isteniyor.
Uyum Villalar› y›llard›r kaçak, ama ne dozer dayan›yor kap›lar›na ne polis. Aksine yasallaﬂt›r›lmas› için formül ar›yor iktidar. Villalar›n yap›m›na, yine gecekondu
y›k›mlar›n›n sürdü¤ü ANAP döneminde baﬂland›. Sonraki iktidarlar ve belediyeler de ayn› politikay› sürdürdü.
Tam 20 y›ld›r, mahkemeler y›k›lmas› gerekti¤ini söylüyor, iktidarlar y›km›yor. Üstelik bu villalar güya, S‹T
alan› içinde, yani do¤al korunmas› gereken alanlar, ama
zenginler sözkonusu oldu¤unda do¤an›n, S‹T alanlar›n›n ne önemi var; ormanlar› yokedip villalar kondurmaya halen devam ediyorlar. Ülkenin bakanlar› kaçak villada oturmuyor mu? Daha fazla söze ne gerek var?
Gecekondular için “ac›madan y›k›n” diyen Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, ‹mar Yasas›'nda yap›lmas› planlanan bir de¤iﬂiklikle “villalar›n›n yasallaﬂt›r›lmas›n›
düﬂündükleri” mesaj› vermiﬂti. 22 Temmuz tarihli

Ulaﬂ›m zamm›na protesto
Ankara'da toplu taﬂ›ma araçlar›na yap›lan
zam, D‹SK, TMMOB, TTB, KESK, Ankara
Temel Haklar ve çeﬂitli DKÖ’ler taraf›ndan
YKM önünde 2 A¤ustos’ta protesto edildi.
Temel Haklar’›n “Otobüs Zamlar› Geri Çekilsin” dövizleri ile kat›ld›¤› eylemde konuﬂan
Yap› Yol-Sen Ankara ﬁube Baﬂkan› Kayhan
Özkul, küreselleﬂen sermayenin ülkemizdeki
iﬂbirlikçileri eliyle uygulad›klar› ekonomi politikalar› sonucu her türlü kamusal hizmetin art›k
halk taraf›ndan kullan›lamaz ve ulaﬂ›lamaz hale getirildi¤ini söyledi. Zamlarla faturan›n hep
halka ç›kar›ld›¤›na de¤inen Özkul, Belediye
Baﬂkan› Melih Gökçek’in, daha önce “Ankara’n›n en ucuz kente olaca¤›” sözlerini hat›rlatarak, “Su, kanalizasyon, do¤al gaz, yol,
toplu taﬂ›mac›l›k ve
birçok alanda yap›lan
zamlarla Ankara'da yaﬂam tam bir kâbusa dönüﬂtürülmüﬂtür.” dedi.
Özkul, zamlar›n geri
çekilmesini istedi.

“Hukuk zorland› izin verilmek istendi ama bu yarg›dan döndü. Buran›n art›k tamamen y›k›lmas› ve temizlenmesi gerek”. Erdo¤an'›n yasa de¤iﬂikli¤i yap›larak
villalar›n yasallaﬂt›r›lmas›n› düﬂünmesi hukuksuzluk.
Bu hukuksuzluktan hükümete nas›l bir kâr pay› yarat›r›m diye düﬂünüyor. Baﬂbakan m› emlakç› m›?”
Hem emlakç›, hem de gönlü zenginden yana! 1071
villan›n herbirinden yasallaﬂt›rma karﬂ›l›¤› 200-300 bin
dolar alaca¤›n› hesaplayan iktidar›n as›l zihniyeti ise,
her koﬂulda zenginden yana olmas›d›r.
Bugüne kadar y›k›lm›ﬂ tek kaçak villa var m›? Buna
karﬂ›n binlerce gecekondu son bir y›lda, yoksullar›n
gözyaﬂlar› aras›nda y›k›ld›.

Dikmen halk› evlerini y›kt›rmayacak
Ankara’da Büyükﬂehir Belediyesi’nin y›kmak istedi¤i, Dikmen’e ba¤l› ‹lker Mahallesi halk›, 2 A¤ustos günü Büyükﬂehir
Belediyesi önünde eylem yapt›.
Bir TV program›nda Belediye Baﬂkan› Melih Gökçek’in,
kendilerine “çapulcular” dedi¤i gecekondu halk›, “Çapulcu
De¤il, Hak Sahibiyiz” slogan› att›. Say›lar› 300’ü bulan ‹lker
halk›, Gökçek’in ayn› programda “gelin görüﬂelim” sözlerini
de hat›rlatarak, belediye önünde oturma eylemine baﬂlad›lar.
Genç, yaﬂl›, çocuk oturma eylemini devam ettirirken, ayn› yerde bulunan CHP binas›ndan kendilerine verilen “deste¤i” reddeden halk, onlara da tepki gösterdi.
Çeﬂitli demokratik kitle örgütü ve sendikalar ‹lker halk›n›n
yan›nda yeral›rken, yap›lan konuﬂmalarda da öfke vard›. 5 saat
süren oturma eyleminin ard›ndan, Emlak Daire Baﬂkan› ile görüﬂen halka “siz provakatörsünüz” diye hakaret eden daire baﬂkan›, görüﬂmeci heyetin taleplerini de dinlemedi.
‹lker Mahallesi’ni de etkileyen “Dikmen Vadisi Projesi”ne
iliﬂkin bir baﬂka etkinlik ise, ayn› gün akﬂam Dikmen Temel
Haklar Derne¤i'nde düzenlenen halk toplant›s› oldu.
Av. Özgür Y›lmaz, konut hakk› ve içinde bulunulan durumla ilgili hukuki bilgiler sunarken, “birleﬂirseniz evlerinizi koruyabilirsiniz” dedi. Tek tek sözalarak konuﬂan Dikmenliler de,
evlerini y›kt›rmama kararl›l›¤›n› ifade ettiler.
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Irak’ta iﬂgalcilerin ilerleyiﬂi ‘tam
gaz Ba¤dat’ manﬂetleriyle pazarlan›rken, s›n›rdaki Umr Kasr, görkemli direniﬂiyle, daha sonra yaﬂanacaklar›n da habercisi olmuﬂtu.
Yaratt›¤› direniﬂ ruhu dalga dalga
yay›ld› ve bugüne geldi direniﬂ.
Ülkeyi yerlebir eden, katliamlar
yapan ‹srail’in Lübnan’a ilk girdi¤i
yer, Bint Cibeyl Kasabas› oldu. Büyük bir direniﬂle karﬂ›laﬂt›. Bir hafta
süren çat›ﬂmalarda, “ele geçirdik”
diyen ‹srail, “tamamen de¤il” diye
düzeltme yapt›. Ve, tünellerden s›zarak siyonistlere vuruﬂlar yapan
gerillalar karﬂ›s›nda kay›plar› artt›kça, tümden çekildi. Marun El Ras
Köyü’nden kaç›ﬂ› gibi.
Elbette direniﬂ çok yerde sürüyor, ancak Bint Cibeyl, ‹srail’in ilk
bozgunuydu ve “önünden kimsenin
duramad›¤› ‹srail ordusu” imaj›na
ilk darbeyi vurdu. Bu yan›yla simge
oldu. ‹srail en çok asker kayb›n› burada verdi. ﬁimdi baﬂar›s›zl›¤›n›;
büyük bir kara harekat›na baﬂlayarak, Hizbullah TV yay›nlar›na girerek, bildiriler atarak, Nasrallah’› karalayarak, direniﬂ yaﬂanmad›¤› gibi
safsatalara baﬂvurarak, nafile bir ﬂekilde bertaraf etmeye çal›ﬂ›yor.
Hizbullah sadece iﬂgal edilen
yerlerde darbeler vurmuyor. Savaﬂ
gemilerini, tanklar› tahrip ediyor,
her gün onlarca füze ile savaﬂ› ‹srail topraklar›na taﬂ›yor. Bir günde
300 roket atabiliyor.

Gerillan›n gücü
Bir yanda her gün tonlarca bomba ya¤d›ran, hiçbir kural, hukuk tan›mayan, s›rt›n› emperyalistlere dayam›ﬂ bir güç var. Öte yanda halka
dayanan, iﬂgale direnen gerilla. Ve
20 günün sonunda ‹srail Adalet Bakan›, “savaﬂ bugün biterse, Hizbullah zafer ilan edecek” diyor. Birkaç
haftada amaçlar›na ulaﬂacaklar›ndan dem vuran Baﬂbakan Ehud Olmert, “birkaç aya daha ihtiyaç duy-

duklar›n›” söylüyor.
Her ﬂeye
“muktedir” diye pompalanan ordular›n
halklardan güçlü olamayacaklar›n›n, en barbar düﬂman›n a¤z›ndan
itiraflar›d›r bunlar.
Hizbullah’›n, çeﬂitli menzillerde
füzeler kullanmas›, onun bir gerilla
gücü oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyor. Kimi bat›l› askeri uzmanlar bunun farkl› bir savaﬂ tekni¤i oldu¤unu söylüyor ve direniﬂin çetinli¤i
konusunda ﬂaﬂk›nl›klar›n› dile getiriyorlar. Kendilerinin yaratt›¤› illüzyona inanm›ﬂ olanlar›n ﬂaﬂk›nl›¤›!
Öyle ya, gerilla savaﬂlar› dönemi
bitmiﬂti, süper güçler, teknolojik ordular karﬂ›s›nda kimse direnemezdi.
Hiçbir kural tan›madan ‹srail’i desteklediklerinde, vahﬂetle dize getireceklerini hesaplam›ﬂlard›. Tüm
emperyalistlerin kendi imajlar›n› da
riske eden, ‹srail’e aç›k destekleri
biraz da bundand›. K›sa sürede Hizbullah’›n gücü k›r›l›r, sonra da “bar›ﬂç›, uluslararas› arabulucu” maskesiyle ortaya ç›kma. Yan›ld›lar, direniﬂ oyunu bozdu. Karﬂ›lar›nda direnen bir halk buldular. Direniﬂ,
böylece ABD ve Avrupa’n›n gerçek
yüzünün deﬂifre olmas›n› da sa¤lad›. Hizbullah böyle direnmeseydi,
emperyalistlerin aleni deste¤i bu
denli teﬂhir olmayacakt›.
Eski Mossad eleman› Yossi Alpher, Washington Post’taki demecinde Hizbullah’tan “‹srail’in tarihinde gördü¤ü en iyi Arap savaﬂç›lar”
diye sözediyor. (27 Temmuz). Keza
ABD ve Avrupa bas›n›, “çetin ceviz
ç›kt›¤›n›” tart›ﬂ›yor. O ilk günlerdeki kendini be¤enmiﬂ Bat›’dan ve siyonistlerden eser yok.
Çat›ﬂmalara Bat›n›n ve ‹srail’in
penceresinden bakanlar, “ama Hizbullah sivilleri kalkan yap›yor, binalar›n aras›ndan roket at›yor” diyorlar. Bu tart›ﬂmalar esas olarak bir
gerilla hareketinin düzenli ordu karﬂ›s›ndaki gücünü kabullenememenin say›klamalar›d›r. (‹srail’in sivil
katliamlar›n› aklaman›n da...) Sanki
gerillan›n aç›k cephe savaﬂ› verme36
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di¤ini bilmiyorlarm›ﬂ gibi. Aptalca,
‹srail’in psikolojik savaﬂ aç›klamalar›n› esas alarak, “Hizbullah’›n komuta-kontrol sisteminin yokedildi¤i” yalan›na inanabiliyorlar.
Asl›nda gerilla savaﬂ›n›n gücü
bilinmeyen bir gerçek de¤ildi. Ama
burjuva ideologlar tam tersini pompalad›lar sürekli olarak. Bölge için
de böyledir. Filistin’den biliniyordu, Lübnan’›n tarihinde vard›. Örne¤in, ‹srail kuruluﬂundan itibaren
Arap ülkeleriyle dört kez savaﬂt›
(1948, 1956, 1967 ve 1973) ve tüm
Arap ordular›n› dördünde de yendi.
Öte yandan, 1982’den 2000’de kuyru¤unu k›st›rarak kaçmas›na kadar
18 y›l sürdürdü¤ü Lübnan iﬂgalinde, ilk yenilgisi tatt› siyonist ordu.
Bugün Olmert Hizbullah füzelerinin “‹srail’i vurmas›na son vermekten” dem vuruyor. O zaman da Begin, “Katyuﬂya füzelerinin art›k ‹srail topraklar›n› vuramayaca¤›n›”
söylüyordu. Bu söylemle 20 bin insan› katlederek, iç savaﬂ yaratarak,
Sabra ve ﬁatilla gibi katliamlara imza atarak iﬂgali sürdürdü. FKÖ’yü
Lübnan’dan sökmek için girmiﬂlerdi. FKÖ k›smen Lübnan’dan ayr›ld›. Ama ‹srail geride sadece 20 bin
ölü b›rakmad›. ‹ﬂgale karﬂ› direniﬂte
do¤an ve Lübnan’›n en etkili siyasi
ve askeri gücü haline gelen Hizbullah’› da b›rakt›. Güney Lübnan’›n
denetimi Hizbullah’a geçti. ﬁimdi,
her yönden daha güçlü bir Hizbullah’la karﬂ› karﬂ›yalar.
Gerilla savaﬂ›n›n ve direnen
halklar›n gücü bir kez daha kendini
dayat›yor. Tüm emperyalist cephe,
modern ve vahﬂice katleden silah
teknolojisi... Bir tek Hizbullah’›
yokedemiyor. Haydi diyelim arkas›nda ‹ran ve Suriye de olsun. Yine
de güçler k›yaslanamaz. Ama as›l
“süper güç”, emperyalistler cephesinde de¤il. As›l “süper güç”, direnen halklar ve onlar›n cephesi belli.
‹srail görülmedik emperyalist deste¤ine, en vahﬂi yöntemlere baﬂvurmas›na karﬂ›n, att›¤› her bomba
kendini vuruyor, Hizbullah karﬂ›s›nda son y›llar›n en büyük askeri
kay›plar›n› veriyor. ABD’nin Irak’ta
yaﬂad›¤› durumu, çok daha k›sa sü-

rede yaﬂamaya baﬂlad›. “Askeri ve
teknolojik üstünlük” efsaneleri, direniﬂler karﬂ›s›nda geçerlili¤ini yitiriyor. ﬁimdi o efsaneyi yaratanlar
dahi, bu durumu itiraf etmek durumunda kal›yorlar. Irak’ta iﬂgalci komutanlar›n “bu kadar›n› öngörmemiﬂtik” itiraflar›n›, Hizbullah için
de yapar duruma geldiler.
Bir gerilla gücü devasa bir ordu
karﬂ›s›nda iﬂgale direndikçe zaten
kaybetmiyor demektir. Savaﬂç› kayb› bu anlamda talidir, zira direniﬂiyle arkas›na ald›¤› halk denizi onun
yerini mislice dolduruyor. Yeter ki,
siyasi olarak direnme kararl›l›¤›
sürsün. Büyük bir güce karﬂ› yürütülen direniﬂler, askeri yan›ndan çok
politik etkileri ile sonuç al›rlar. ‹srail bas›n›nda dahi, “Hizbullah, savaﬂmaya devam ediyor. Tek baﬂ›na
bu bile, Arap halklar› için parlak
bir zafer olarak kayda geçecektir.”
diye tart›ﬂ›l›yor. Çünkü ‹srail sald›ran güçlü ordu olarak, mutlak bir
zafer kazanam›yor. Irak’taki gibi.
ABD politikalar›n›n sözcüsü NY
Times’in baﬂyaz›s›nda da, büyük bir
‹srail kara sald›r›s›n›n askeri olarak
ne baﬂar› kazan›rsa kazans›n, “siyasi ve diplomatik maliyetinin çok büyük olaca¤›” (29 Temmuz) belirtilerek, bu duruma dikkat çekiliyor.

Hedef neydi, durum ne?
‹srail ve emperyalist cephenin
amaçlar› çerçevesinde bak›larak da
halklar›n direniﬂ gücünü görebiliriz.
Temel hedef; Hizbullah’› etkisizleﬂtirmek, böylece de Suriye ve ‹ran’›
güçsüzleﬂtirmekti. Askeri oldu¤u
gibi, bu siyasal hedeflerde de büyük
bir baﬂar›s›zl›k var ﬂu an için. Hizbullah aksine Lübnan’da ve tüm Ortado¤u’da güçleniyor.
Sivil katliamlar, s›radan bir durum de¤ildir. Hizbullah’› etkisizleﬂtirmenin, salt askeri olarak kendisinin yapabilece¤i bir ﬂey olmad›¤›n›
bilen ‹srail, Lübnan içinde çat›ﬂmay› körüklemek ve ﬁii olmayan di¤er
kesimleri Hizbullah’a karﬂ› k›ﬂk›rtarak, ölümlerden askerleri kaç›ran
Hizbullah sorumlu dedirtmek için
y›k›yor, katlediyor. ‹srail bas›n›nda

da sürekli olarak, Lübnanl›lar’› Hizbullah’› protestoya ça¤›ran yaz›lar
yay›nland›. Lübnan köylerine ayn›
içerikli bildiriler at›ld›. Kana Katliam›’n›n görüﬂüldü¤ü BM’de ‹srail
Temsilcisi, Kana’y› bunun için yapt›k dercesine, “Lübnanl›lar Hizbullah’› protesto etmeli” diyordu. (Bu
arada, Hizbullah füzelerinin hedefinde olan Hayfa’da, kendi halk›n›n
protestosuna maruz kald›¤›n› da belirtelim) ABD ve AB emperyalistleri ile iﬂbirlikçi Arap liderleri de Hizbullah’› suçlayarak bunu körüklediler. Bombard›man›n fiziki yokedici
etkisinden çok, Lübnan’da iç çat›ﬂmay› körüklemesini umut ettiler.
Direnmek de iﬂte bu anda önem kazan›yor. Direndikçe, halklar bu oyuna gelmiyor, saf›n› ülkesini savunan
gerillalar›n yan›nda belirliyor.
Psikolojik savaﬂ›n yüzlerce sivilin can›na malolan bu kanl› politikas› tam tersi sonuç yaratm›ﬂt›r. Halklar›n direnenlerin, ülkelerini savunanlar›n yan›nda saf tutaca¤› gerçe¤i kendini dayatm›ﬂt›r. Geçmiﬂte iç
savaﬂ›n yaﬂand›¤› bir ülke olmas›,
Hristiyan, Müslüman, Dürzi, ﬁii,
Sünni kar›ﬂ›k yap›s› ile, bu politikaya uygun bir zeminin varoldu¤u hesab› tutmad›. Her ﬂeyden önce Hizbullah, emperyalistler ve siyonistler
“terör örgütü” dedi diye, böyle alg›lanamayacak bir güçtü. Terör demagojisi baﬂtan duvara çarpt›. Önemli
bir kitle deste¤ine sahip, sadece askeri de¤il siyasi bir güçtü Hizbullah. (Benzeri durumu Filistin’de
Hamas için söyleyebiliriz.) Parlamentoda temsilcileri, hükümette iki
bakan› bulunuyor. Bu meﬂrulu¤un
üzerine direniﬂ eklenince, her dinden, mezhepten Lübnan halk›, saf›n› direnenlerin yan›nda belirliyor.
Sald›r›da eﬂi ve 5 çocu¤unu kaybeden 55 yaﬂ›ndaki Muhammed
As›m ﬁelhum, ﬂöyle diyordu: “Bizi
böyle yokedemezler, bir aile yok
olur ama yerine yenileri gelir. Nasrallah’› da bu ﬂekilde yokedemezler.
Biz, yine de Nasrallah’a ba¤l› kal›r›z.” Asl›nda bu ruh hali, neredeyse
tüm Lübnan halk› için geçerlidir.
Hizbullahç› olmad›¤› çok aç›k olan,
laik, bat›l› görünümlü Lübnanl›37
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Filistin’i yerlebir de etseniz
o bayrak mutlaka kendine
dalgalanacak yer bulacak
Siyonist vahﬂet, Filistin’de de sald›r›lar›na ara vermiyor. Ölü say›s›n›n
160’› bulurken, Bat› ﬁeria'n›n Nablus
Kenti’nde 29 Temmuz’da iki Filistinli
daha katledildi. Ayn› gün Gazze’de de
bir evi bombalayan ‹srail uçaklar›, evi
enkaza çevrirken, 3’ü a¤›r olmak üzere
8 kiﬂi yaraland›. 2 A¤ustos’ta ise Refah’ta 1’i çocuk 8 Filistinli katledildi.
Öte yandan, kendi ülkesi y›k›lan
Filistinliler, Hizbullah’a destek gösterileri ile de, direnen halklar›n ortakl›¤›na örnek oluyorlar.
lar’›n ellerinde Hizbullah bayraklar› dalgalan›yor. Küçük bir örnek de
olsa, anlaml›d›r.
Hizbullah’a destek gösterilerinde, sadece ﬁiiler de¤il, tüm halk var.
Çünkü Hizbullah’a destek, iﬂgale
karﬂ› ç›kmak anlam›na geliyor. Suriye’nin Lübnan’dan ç›kar›lmas›n›n
ard›ndan Bat›’n›n deste¤iyle baﬂbakan olan, yani Hizbullah’a karﬂ› baﬂa getirilen Fuad Sinyora dahi, Hizbullah’a destek ifade etti. “Yurtlar›n› kahramanca savunan Hizbullah
savaﬂç›lar›na gösterdikleri özveri”
için teﬂekkür eden Sinyora, ﬂehit gerillalar› da selamlad›. ABD D›ﬂiﬂleri
Bakan› Rice’yi kabul etmeyerek de
bu tavr›n› sürdürdü. Yine H›ristiyan
General Michel Aoun, “Hizbullah
Lübnan’›n sosyal dokusunun ayr›lmaz parças›d›r, ayn› gemideyiz” dedi. Lübnan’daki en büyük Sunni örgütlerden ‘El Cema El ‹slamiye’nin

lideri ﬁeyh ‹brahim El Masri ise, direniﬂin, Ortado¤u müslüman halklar›n›n en büyük açmazlar›ndan olan
mezhep ayr›l›klar›n› da bir yana at›p
birleﬂtiricili¤i oldu¤una iyi bir örnek oldu. Hizbullah gerillalar›yla
‘omuz omuza’ direndiklerini, savaﬂç›lar›n›n Hizbullah saflar›nda oldu¤unu duyuran Masri, Suudi kuklas›
Sunni din adamlar›n›n Hizbullah’a
destek verilmemesi fetvas›n› ise,
“Hizbullah mükemmel bir iﬂ yap›yor, bizim, bu tür fetvalar› kabul etmemiz mümkün de¤il” diye karﬂ›l›yor. Bugüne kadar Hizbullah karﬂ›nda yeralan Dürziler de ayn› ﬂekilde. Dürzi Lideri Velid Canbolat,
“Askeri durum ne olursa olsun muzaffer olan›n Hizbullah” oldu¤unu
söylüyor. Kald› ki, bugün Hizbullah’a karﬂ› ç›kan herhangi bir Lübnan gücü, halk taraf›ndan “‹srail iﬂbirlikçisi” olarak görülecektir. Nasrallah da bu atmosfere uygun politika yap›yor. TV’lerden halka konuﬂurken, “Hizbullah'›n askeri zaferleri tüm Müslümanlar ve tüm H›ristiyanlara adanm›ﬂt›r” diyor.
Direniﬂin bir baﬂka etkisi ise, ‘82
iﬂgalinde de silahl› direniﬂte yeralan
Lübnan Komünist Partisi’nin silahl›
savaﬂa baﬂlamas›. 29 Temmuz tarihli bildirisinde, “silahlar› yeniden
ele ald›klar›n›” duyuruyor ve halk›
silahl› direniﬂe ça¤›r›yordu.
Lübnan halk›n›n %40’a yak›n›n›
oluﬂturan ﬁiiler’in önemli bir bölümünü temsil ederken, ﬂimdi bunun
çok çok üzerinde bir deste¤e sahip.
As›l çarp›c› nokta ise, bugüne kadar
“dini bir güç” olarak alg›lan›yordu,
ﬂimdi “ulusal güç” konumuna yükselmekte. ‹srail’in “Nasrallah'› Nas›r yapma yolunda” oldu¤u tespitleri bunun sonucu. Örne¤in, M›s›r’›n
liberal gazetesi El Vafd bile, “Arap
ulusunu birleﬂtirecek yeni bir Nas›r'a ihtiyaç var” diye heycanlan›yor (‹slamc› çizgi, Arap ulusal birli¤ini sa¤layacak politikalara ne kadar sahiptir, ayr› bir tart›ﬂma) Bir
baﬂka gazete, ‘Nasrallah, Nas›r'›n
izinden gidiyor’ diyor. Önemli bölge gazetelerinden El Arabi, ‘Nas›r
1956-Nasrallah 2006: Savaﬂaca¤›z,
teslim olmayaca¤›z’ diye yaz›yor.

Kimi ülkelerde de, Kudüs’ü haçl›
ordular›ndan kurtaran Selahaddin'le
karﬂ›laﬂt›rmalar yap›l›yor.
Arap ulusalc› sosyalisti Nas›r’a
benzetmeler, Hizbullah’› güçsüzleﬂtirmek isteyenlerin, tek Lübnan’da
de¤il, tüm Ortado¤u’da da tersi bir
sonucu yaratmaya do¤ru gittiklerinin örne¤idir. Bugün Hizbullah Lideri Nasrallah resimleri tüm Ortado¤u’da taﬂ›n›yor. Ezilen, horlanan,
ülkeleri iﬂgal edilen Arap halklar›,
direniﬂte kendini yeniden buluyor.
Burada Hizbullah’›n ﬁii, dinci olmas› esasen talidir, direnen baﬂka
bir siyasal güç olsayd›, ayn› durum
onun için sözkonusu olacakt›.
Öte yandan iﬂbirlikçi Arap iktidarlar›n› da zorluyor direniﬂ. Kendi
halklar›n›n öfkesini çekiyorlar. Tüm
Arap diktatörleri ABD karﬂ›s›nda el
pençe divan dururken, Hizbullah direniﬂinin, tüm Ortado¤u’da etki yaratmas› do¤ald›r. Bu onu bölge çap›nda politik güç olma yolunda ilerletiyor. Gerici Arap rejimlerinin bir
korkusu da buradad›r, direniﬂin kendi ülkelerine yans›mas›, ABD destekli iktidarlar›n› kaybetmek. Hemen Hizbullah’› suçlamalar›nda bunun pay› da büyüktür. Ve bu tablo
içinde, ABD’nin kendi denetiminde
bir Ortado¤u yaratmak isterken, direnen halklar›n Ortado¤u’sunun
güçlenmesi, sürpriz olmamal›d›r.
Bu bölgesel etkiler, Lübnan içindeki geliﬂmeler ne kadar siyasi sonuçlar yarat›r, görece¤iz. Ama,
“Lübnan gücü” olan Hizbullah’›n
giderek “Ortado¤u gücü”ne dönüﬂmesi sürpriz olmayacakt›r.
Sald›r›n›n bir di¤er amac› olan,
Suriye ve ‹ran’›n konumuna bak›ld›¤›nda da, baﬂar›s›zl›k aç›kt›r. Arap
halklar› gözünde, ABD ve onun iﬂbirlikçisi Arap rejimler nefretin,
Hizbullah’la birlikte özellikle ‹ran
sempatinin ad› oluyor. Hizbullah direndikçe, emperyalistler ‹ran ve Suriye’nin kap›s›n› çalmay› tart›ﬂ›yor.
Emperyalist ideologlar dahi, Lübnan için Suriye ve ‹ran’›n etkisine
ihtiyaç duyuldu¤undan, politik güçlerini art›rd›klar›ndan sözediyorlar.
‹ran ve Suriye’nin emperyalistlerle
38
6 A¤ustos 2006 / 64

pazarl›k gücü artm›ﬂ oluyor.
ﬁimdilerde tart›ﬂ›lan, ‘Uluslararas› güç’ oyununa da, yukar›da özetledi¤imiz direniﬂ gerçe¤i ›ﬂ›¤›nda
bak›lmal›d›r. Hizbullah’›n kabul etmedi¤i bir güç, isterse onlarca ülkeden oluﬂsun amac›na ulaﬂamaz.
Böyle bir güç de, -ateﬂkes sonras›
ya da öncesi- Hizbullah reddettikçe,
ancak ‹srail ad›na Hizbullah’la çat›ﬂmak için gelir. Bunu hangi ülkeler göze alacak, Ortado¤u batakl›¤›na bal›klama atlayacak, görece¤iz.

Y›k›nt›lardan direniﬂ
f›ﬂk›rd›¤›n› da görecekler
Direniﬂin etkisi, t›pk› Irak direniﬂi gibi, bölgeyle s›n›rl› görülmemelidir. Emperyalizmin zulmü ve
sömürüsüne maruz kalan tüm halklara moral güç olmuﬂtur. Bu anlamda da Hizbullah ya da Hamas’›n
ideolojik g›das›n› nereden ald›¤›na
bak›lmaks›z›n desteklenmelidir.
Hâlâ bu konuda tereddüt edenler, bu
savaﬂ›n özünü, kavramayanlard›r.
Rice aç›kça, emperyalizmin Ortado¤u’sunu telaffuz ediyor.
‹srail sald›r›lar›n›n protesto edildi¤i Moskova’da bir resim karesi bu
yan›yla anlaml›yd›. Orak çekiçli
bayraklar taﬂ›yan ve SSCB tﬂörtleri
giyen göstericiler hiçbir rahats›zl›k
duymadan Hizbullah Lideri Nasrallah’›n resmini taﬂ›yorlard›. ﬁimdi
tereddütsüz, direnenlerin yan›nda
yeralma zaman›d›r. Bütün co¤rafyalarda emperyalistlere ve iﬂbirlikçi
oligarﬂilere karﬂ› sürdürülen savaﬂlar, direniﬂler; Lübnan Hizbullah’›
ve Filistin direniﬂi ile bir bütündür.
Tüm Lübnan’› yak›p y›kabilirler,
ayakta tek bir bina kalmayabilir.
Ama direnmeye karar vermiﬂ bir
halk, bir güç varsa; o y›k›nt›lar›n
her taﬂ›ndan direniﬂ f›ﬂk›r›r. Stalingrad’› hat›rlay›n. Tek bir bina kalmamacas›na y›km›ﬂt› Hitler faﬂistleri.
Sovyet halklar›, ev ev, sokak sokak
aya¤a kalkarak bir kabus gibi çöktü
faﬂizmin üstüne, Stalingrad’tan söküp atmakla kalmad›, inine, Berlin’e kadar sürüp tarihin çöp sepetine gönderdi.

Liberal ayd›n›n Kana’da ‘kanayan vicdan›’
ve ‘terörle savaﬂ bu de¤il’ say›klamas›

‘Terörle savaﬂ’ denilen bu!
‹srail vahﬂeti çocuk katliam› düzeyinde yaﬂan›rken, kim do¤rudan
‹srail’i hakl› bulabilir? Bir tek CHP
Milletvekili ç›kt›! Aç›ktan savunanlar halk›n öfkesine çarp›p lanetlenmekten kurtulamaz ve etki de yaratamazlar. As›l tehlike, karﬂ› gibi gözüküp, ‹srail’in ad›na savaﬂt›¤› sistemin savunuculu¤unu sürdürenlerdir,
dolayl› biçimlerde sald›r›n›n “meﬂrulu¤u” demagojilerini kafalara sokmak isteyenlerdedir. Say›lar› hiç az
de¤ildir bu türlerin. Biz birini örnek
al›p, hepsine söylemiﬂ olal›m.
Milliyet Yazar› Hasan Cemal
ﬂöyle yazm›ﬂ: “Teröre karﬂ› savaﬂ
böyle mi olur? Demokrasiye, özgürlü¤e giden yol böyle mi aç›l›r? ‘Yeni
Ortado¤u’ haritas› böyle mi, çocuklar›n kan›yla m› çizilir? Lanet olsun! Terörle savaﬂ bu de¤il!”
Tam budur terörle savaﬂ denilen!
Bu savaﬂ›n halka karﬂ› oldu¤unu,
ABD’nin hegamonya savaﬂ› oldu¤unu, tüm halklara karﬂ› ilan edildi¤ini söyledi¤imizde, itiraz ediyordunuz. ABD ile paralel olarak “terör”
demagojilerini yayan da sizdiniz.
ﬁimdi savaﬂ›n as›l sahiplerine, “bu
de¤il terörle savaﬂ” diyorsunuz. Ne
zannediyordunuz peki? Dünya konjonktüründe egemen olan, kendi
dünya düzenine direnenleri terörist
ilan edecek. Ülkelerde oligarﬂik iktidarlar muhaliflere terörist diyecek.
Ve “teröristler” her yöntemle yokedilecek. Bunu art›k bilmeyen mi
var? Ama küçük-burjuva ayd›n hep
bilmezden geldi, destekledi.
A¤›zlar›ndan ç›kan her “terörizm” kavram›n›n buna hizmet etti¤ini göremedik diyemezler. Nitekim
görüyorlar ve sürdürüyorlar: “Evet”
diyor küçük-burjuva liberal ayd›n,
“‹srail’in bir devlet olarak varl›¤›n›
korumas› laz›m. Evet, ‹srail’in ﬂiddet ve teröre karﬂ› meﬂru müdafaa
hakk› var. Evet, Hizbullah ve Hamas’›n ﬂiddet ve terör eylemlerine

karﬂ› kendini de, çocuklar›n› da koruyacak ‹srail... Ama bunun yolu
Kana Katliam›’ndan geçmiyor.”
Kana’dan önce vicdan› kanamayan küçük-burjuva ayd›na, ‹srail nas›l “bir devlet olarak varoldu” anlatacak de¤iliz. Terörle kuruldu, terörle varl›¤›n› koruyor, emperyalizmin
jandarmal›¤›n› yap›yor. Hizbullah
ve Hamas ise, iﬂgale direniyor. Eylemlerindeki yanl›ﬂlar› eleﬂtirmek
ayr›, “terörizm” demek apayr›. O,
tereddütsüz emperyalistlerin dilinden “terörizm” deyip ç›k›yor. Sonra
da kanayan vicdan›n› “lanet olsun”
diye rahatlatmaya çal›ﬂ›yor.
O zaman bütün sorun yöntem.
Küçük burjuva ayd›n da ‹srail ve
ABD gibi direnen tüm güçlerin tasfiyesini istiyor. “Ama” diyor, “n’olur vicdan›m› kanatmadan yap›n!
Bir de ﬂu geri halklar› aya¤a kald›r may›n, radikalizmi güçlendirmeden”. Hâlâ burjuva demokrasisini,
emperyalistlerin halklara lütfu olarak görmenin baﬂka ne anlam› var.
Demokrasi götürme dedi¤iniz, kapitalist pazara dahil etme olduktan
sonra, bar›ﬂç› m› götürülür, bombalarla m›; ne fark var! O, “bar›ﬂç› sömürü”den yana. Çünkü vicdan› var!
Kanayan vicdana gelince...
Türkiye’de çok farkl› ﬂeyler mi
yaﬂand›? Sadece 1993-’96 aras›nda
Do¤u’da yaﬂananlar› hat›rlay›n. Yak›lan köyleri, bir bask›nda ölen 50
köylüyü, ya da Vedat Ayd›n’›n cenazesini... Yak›n zamanda 19 Aral›k’›,
122 ölümü... Bir türlü kanamad› küçük-burjuvazinin vicdan›...
Çünkü, “terör” diyerek desteklediler, “terör” diyerek o “kahrolas›”
vicdanlar›n› da rahatlatt›lar.
Asl›nda y›llard›r yapt›klar› teorileri çöküyor! “Silahl› mücadele döneminin bitti¤ini” söylemiﬂlerdi.
Tüm geliﬂmeler; iﬂgale, zalime, emperyalistlere, talana karﬂ› sadece si39
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lahl› mücadele yürüten güçlerin, gerillan›n direnebilece¤ini kan›tl›yor.
Feveran ediyorlar; bu sald›r›lar
“radikalizmi güçlendiriyor” diye.
As›l mesele de burada de¤il mi? ‹srail’in ve “Bush ve Blair’in de bir
kez daha takkelerini önlerine koyup
düﬂünmelerini” istemesi de buradan
kaynaklan›yor, ak›l veriyor güya.
Oysa emperyalizmin bir ürünüdür bu. Her dönem sömürüsünü zulmün eﬂli¤inde sürdürmüﬂtür ve ister
do¤rudan isterse yerli iﬂbirlikçileri
arac›l›¤›yla, girdikleri her yerde
mutlaka ‘zor’ devrede olmuﬂtur. Ve
mutlaka er ya da geç halklar›n meﬂru ﬂiddeti, silahl› güçleri de ortaya
ç›km›ﬂt›r. Hay›››r diyor küçük-burjuva ayd›n, olmayacak, silahlar›n
dönemi kapand›, “bar›ﬂç›l” olsun...
Sonra veryans›n ediyor halklar›n
meﬂru ﬂiddetine. ‹ster Türkiye’de ister Lübnan’da, isterse Filistin’de...
Dolay›s›yla, halklar teslim olsun
istiyor. Oysa en büyük ﬂiddet savunucusu kendisi. Küreselleﬂmeyi,
emperyalist sermayeyi, kapitalizmi
savunmak, egemen s›n›f zorunu savunmakt›r. “Özelleﬂtirme ve tahkimle ilgili de¤iﬂikliklerin gerçekleﬂmesi Türkiye'nin ç›kar›nad›r”... “Küreselleﬂme bir tercih de¤ildir! Alternatifi yoktur ve ça¤›m›z›n gere¤idir.”...
“Türkiye'de hâlâ IMF tart›ﬂ›l›yor.
Ay›p oluyor!” sözleri de Hasan Cemal’indir. ‹ﬂte sizin ça¤›n›z; Kana!
Haydi git sen, 5 yaﬂ›nda o¤lunun
ölüsüyle saatlerce enkaz alt›nda kalan Lübnanl› anaya anlat bakal›m ﬂu
emperyalist demokrasinin, küreselleﬂmenin nimetlerini!...
Namuslu bir ayd›n gibi; “halklar
kendi iradeleriyle yaﬂayacaklar, siz
diktatörlüklere deste¤i kesin, onlar
kendilerini nas›l yöneteceklerini bilirler” diyemiyor. Çünkü, “medeni
bat›”n›n, “geri” halklara “Demokrasi ve özgürlük” götürmesi gereklili¤ine inan›yor. Mazlum bir halk›n
içinde, ama kafas› burada de¤il.
Hem Kana’n›n çocuklar›na a¤lay›p hem de cellatlar›na ak›l vermek
ve onlara “yalvarmak”... Tam da küçük-burjuva ayd›na özgü bir vicdan
örne¤i...
Ne büyük ikiyüzlülük!

‹srail ‹le ‹liﬂki Sürdürmek Katliama Ortak Olmakt›r
emperyalizm-siyonizm yenilecek
direnen halklar kazanacak

Türkiye halk›, devrimciler, antiemperyalistler, DKÖ’ler, sendikalar, düzenledikleri eylemlerle Lübnan ve Filistin halk›yla kardeﬂli¤ini
hayk›r›rken, emperyalizme, siyonizme ve iﬂbirlikçi AKP’ye öfkelerini hayk›r›yorlar. HÖC üyeleri eylemlerde iktidar›n iﬂbirlikçi yüzünü
teﬂhir ederek, AKP’nin “‹srail eleﬂtirileri” ile oynamak istedi¤i oyuna
izin vermiyorlar.
Ba¤c›lar HÖC, 27 Temmuz günü Yenimahalle'de Filistin ve Lübnan bayraklar›yla, “Filistin'de Lübnan'da ‹ﬂgale Son” pankart›yla yürüyüﬂ düzenledi. Meﬂalelerin taﬂ›nd›¤› ve marﬂlar›n direnen halklar
için söylendi¤i yürüyüﬂ sonunda
büyük bir ateﬂ yak›larak, “HÖC'lüler olarak Filistin ve Lübnan halk›n›n direniﬂini direniﬂimiz olarak sahipleniyoruz. Bu ateﬂ burada kalmas›n her yere bu direniﬂ ateﬂini taﬂ›yal›m” denildi.
29 Temmuz akﬂam› Gülsuyu’nda meﬂaleli yürüyüﬂ düzenleyen Temel Haklar, 30 Temmuz’da
da Maltepe Meydan›'nda yapt›¤›
eylemde, "Emperyalistler ve Siyonistler Yenilecek Direnen Filistin ve
Lübnan Kazanacak" dedi.
Okmeydan› HÖC'lüler 27 Temmuz’da meﬂalelerle yapt›klar› yürüyüﬂte, "Filistin ve Lübnan Halklar›
Yaln›z De¤ildir" pankart› taﬂ›rken,
halk alk›ﬂlar›yla direnen halklar›n
saf›nda oldu¤unu ortaya koydu.
HÖC’lüler, 1 May›s Mahallesi,
Ba¤c›lar, ‹kitelli, Esenyol ve daha
birçok mahallede; "Her Yer Filistin
Hepimiz Filistinliyiz, Her Yer Lübnan Hepimiz Lübnanl›y›z” yaz›lamalar›, üst geçitlere ast›klar› “Emperyalistler Siyonistler Yenilecek
Direnen Halklar Kazanacak” pankartlar›yla da direnen halklar› selamlad›lar.
Ankara HÖC, 31 Temmuz günü
Yüksel Caddesi'nden AKP ‹l Binas›’na yürüyerek, iﬂbirlikçili¤i, ‹srail
katliamlar›n› lanetledi. “‹srail ‹le
‹liﬂki Sürdürmek Katliama Ortak
40
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Olmakt›r” yaz›l› pankart›n taﬂ›nd›¤›
eylemde, “‹srail ‹le Yap›lan Tüm
Anlaﬂmalar ‹ptal Edilsin” talebi dile getirildi. Yap›lan aç›klamadan
sonra ‹srail bayra¤› yak›larak, “Her
Yer Filistin Hepimiz Filistinliyiz”
sloganlar› at›ld›.
Malatya HÖC üyeleri, 27 Temmuz günü Merkez Postane’nin
önünde düzenledikleri eylemde,
"‹srail ile ‹liﬂkileri Sürdürmek Katliama Ortak Olmakt›r” pankart›
açarken, “iﬂbirlikçi AKP Ortado¤u'da ABD emperyalizmin her dedi¤ini hayata geçiriyor” dediler.
Antalya HÖC, 30 Temmuz günü
K›ﬂlahan Meydan›’ndayd›. ‹srail'le
yap›lan tüm anlaﬂmalar›n iptal edilmesini isteyen HÖC üyeleri, “Lübnan'da süren katliam Amerika'n›n
Ortado¤u projesinin bir parças›d›r” dediler. Hiçbir halk›n vatan›n›n iﬂgal edilmesini, onursuzca yaﬂamay› kabul etmeyece¤ini belirten
HÖC’lüler, “Filistin savaﬂ›yor, Irak
direniyor, Lübnan direniyor, direnecek. Ve direnen halklar kazanacakt›r!” dedikten sonra ‹srail bayra¤›n› yakt›lar. Eylemde, “‹srail'le
Anlaﬂma Yapmak Katliam Ortakl›¤›d›r” pankart› aç›ld›.
Karadeniz Temel Haklar’›n baﬂlatt›¤›, vahﬂeti protesto eden ve ‹srail'le imzalanan tüm antlaﬂmalar›n
iptalini isteyen imza kampanyas›
Samsun halk› taraf›ndan ilgiyle karﬂ›land›. Temel Haklar, Süleymaniye
Geçidi'nde stand kurarak imza toplamay› sürdürürken, HÖC, 30 Temmuz’da Çiftlik Caddesi'nde "‹srail
ile ‹liﬂki Sürdürmek Katliama Ortak Olmakt›r” pankart› açarak ‹srail
bayra¤› yakt›.
Mersin'in Tarsus ‹lçesi’nde
HÖC’lülerin 2 A¤ustos’ta düzenledi¤i eylemde de, katliamc›lara ve
iﬂbirlikçilerine lanet, direnen halklara destek vard›. Filistin bayraklar›
taﬂ›nan eylemde, "‹srail ile ‹liﬂkileri Sürdürmek Katliama Ortak Olmakt›r” pankart› aç›ld›.
‹zmir HÖC 1 A¤ustos akﬂam›,

Almanya

Onur Mahallesi'nde yapt›¤› meﬂaleli yürüyüﬂte ‹srail’i lanetlerken, “‹srail ‹le Antlaﬂma Yapmak Katliam
Ortakl›¤›d›r” pankart› ile iﬂbirlikçili¤i teﬂhir etti. ‹srail bayra¤›n›n yak›ld›¤› eylemde, “Her Yer Filistin
Lübnan, Hepimiz Filistinliyiz, Lübnanl›y›z” sloganlar› at›ld›.
‹zmir’de 29 Temmuz’da da Al›nteri, Belediye-‹ﬂ (2-4-6 No’lu ﬁubeler), BDSP, Devrimci Hareket,
DHP, Ege 78'liler, EHP, ESP, HÖC,
‹LSP, Kald›raç ve Kurtuluﬂ Partisi
taraf›ndan Konak Pier’den Sümerbank önüne yürüyüﬂ düzenlenmiﬂti.
“Filistin ve Lübnan Halk› Yaln›z
De¤ildir, Emperyalizm ve Siyonizm
Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak” ortak pankart› taﬂ›nan eylemde
yap›lan aç›klamada, “Kalbimizin
yar›s› buradaysa di¤er yar›s› da Filistin'de direnen halklar›n yan›nda
çarpmaya devam edecek” denildi
ve emperyalizmi ve siyonizmi simgeleyen kukla yak›ld›.
Adana’da HÖC, HKM, DHP,
BDSP, Partizan ve ‹ﬂçi Mücadelesi
üyeleri, 2 A¤ustos'ta Çakmak Caddesi’nden ‹nönü Park›’na yürüyerek, “Direnen Ortado¤u Halklar›
Kazanacak. Emperyalizm Yenilecek"
dediler. Yürüyüﬂte kostüm giymiﬂ
bir kiﬂi emperyalizmi simgeleyerek
halka Ortado¤u üzerindeki politikalar›n› ve katliamlar›n› anlatt›.
28 Temmuz’da ESP, HÖC,
HKM, DHP, Partizan taraf›ndan düzenlenen eylemde, “ABD Emperya-

Bu da Siyonist vekil
CHP Milletvekilleri ‹srail Dostluk Grubu’ndan toplu istifa karar› al›rken, ‹srail’i
hakl› buldu¤unu söyleyen tek milletvekili
Nuri Çilingir olmuﬂ. Bu aslan sosyal demokrat “Hakim bir devlet kendini savunmayacak, topraklar›na at›lan bombalar›n
hesab›n› sormayacak m›? üç
çocuk öldü diye duygusal hareket edilemez.”
Sadece ‹srail ve ABD meclislerinde var bu mant›k. Biz
de sadece lanet olsun bu kafaya! diyoruz.

lizmi ‹srail Siyonizmi Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak” pankart›
taﬂ›n›rken, “Irak, Filistin ve Lübnan
halklar›yla enternasyonalist dayan›ﬂmay› büyütece¤iz” denildi.
Emperyalizme ve Siyonizme
Karﬂ› Ankara Platformu üyeleri 30
Temmuz günü Yüksel Caddesi’nde
yapt›klar› eylemde, Filistin ve Lübnan bayraklar› taﬂ›d›lar.
D‹SK’in, "Dünyan›n Bütün Bar›ﬂç›lar› Birleﬂin, ‹srail'i Durdurun"
kampanyas› sona erdi. 27 Temmuz’da D‹SK yöneticileri ‹srail Konsoloslu¤u önünde aç›klama yaparken,
ayn› gün Taksim Gezi Park›’ndan
meﬂalelerle Galatasaray Lisesi’ne
yürüyüﬂ yapt›lar. 29 Temmuz’da ise,
Taksim Gezi Park›'ndan Dolmabahçe'ye meﬂaleli yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi. D‹SK Ankara’da da Sakarya
Caddesi’nde aç›klama yapt›.
Ayr›ca Kad›n Örgütleri, Mazlum-Der, EKD, ‹HD taraf›ndan düzenlenen eylemlerle ‹srail ve ABD
lanetlendi.
*
‹srail sald›r›lar›na karﬂ› öfke
dünyada da yank›s›n› buluyor. Yunanistan, Almanya, ‹ran, Suriye,
Ürdün, Pakistan, Irak, Filistin, Arjantin, Fransa, Avusturya, ‹sviçre,
‹ngiltere, ABD ... Lübnan ve Filistin
halklar›n›n sesi dünyan›n dört bir
yan›nda yank›lan›yor.
Almanya’n›n Köln, Stuttgart ve
Berlin kentlerinde düzenlenen gös-

Olmert’in
ça¤r›s›

terilerde,
Arap ve
Av r u p a
halklar›yla
birlikte
HÖC’ün
de kat›ld›¤›
gösterilerde
Filistin ve
Lübnan bayraklar› dalgaland›. Avusturya-Viyana'da 28 Temmuz’da "‹srail'in Terör Savaﬂ›n› Durdurun“
slogan›yla ABD Büyükelçili¤i'ne
yürüyenler aras›nda HÖC’ün yan›s›ra, siyonizm karﬂ›t› Hahamlar’dan
2. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n›n anti-faﬂist
direniﬂçilerine kadar de¤iﬂik çevrelerden gruplar ve insanlar vard›. 30
Temmuz’da ise Anti-Emperyalist
Koordinasyonu alanlardayd›.
Zürich’de 3 bin kiﬂinin kat›ld›¤›
yürüyüﬂte, Cepheliler de pankartlar›
ile yerlerini ald›lar. Belçika'n›n baﬂkenti Brüksel'de 24-27 Haziran aras›nda her gün AB binas› önünde eylemler düzenlendi. Eylemlere
HÖC’lüler ‘Filistin Kazanacak’,
‘Yaﬂas›n Lübnan Direniﬂi’ pankart
ve dövizleriyle kat›ld›lar. ABD’nin
‹srail’e gönderdi¤i bombalar›n, ‹ngiltere’nin sömürgesi ‹skoçya’n›n
Glasgow Havaalan›’ndan geçiﬂi, ‹skoç halk› taraf›ndan havaalan› bloke edilerek engellendi. ‹ngiliz ayd›nlar da, Blair’e ABD ile müttefiklikten vazgeç ça¤r›s›nda bulundular.

Yeﬂil Kuﬂakç›n›n özledi¤i ABD
D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah Gül, yabanc› bir gazeteye yazd›¤› yaz›da, ABD’nin Ortado¤u politikas›n›n, onun özgürlük ve
demokrasi anlay›ﬂ›nda soru iﬂaretleri yaratt›¤›na dikkat çektikten sonra, özledi¤i Amerika’y› ﬂu ﬂekilde özetliyor. “Biz
Amerika’n›n demokrasi ve özgürlüklerin öncülü¤ünü yapt›¤›
bir kuﬂak olarak büyüdük.”
Hangi kuﬂak bu? Gül’ün MTTB ve Komünizmle Mücadele
Dernekleri geçmiﬂini hat›rlarsak, 1960’larda içinde bulundu¤u
“islamc› güçler”e verilen rolü hat›rlarsak, hangi kuﬂak oldu¤u da anlaﬂ›l›r. Amerika’n›n yeﬂil kuﬂak politikalar›n› “demokrasi ve özgürlüklerin öncülü¤ü” diye aç›klamak nas›l bir ars›zl›kt›r? O politikalarla yarat›lan, bugünkü dünya düzenidir. Ve siz, “komünizme karﬂ› savaﬂ”
içinde, bugünkü dünya düzeninin yarat›lmas›na hizmet ettiniz.

‹srail Baﬂbakan› Ehud
Olmert, 3 A¤ustos tarihli Milliyet’in manﬂetine taﬂ›d›¤› habere
göre; uluslararas› güce Türkiye’nin gelmesini istiyor. Peki neden acaba? Baﬂbakan› sert(!) eleﬂtiri yapan bir ülkeye bu güvenin kayna¤› nedir?
41
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Belçika

hayat›n
içindeki

teori
Türkiye Solu’nda Güç
ve ‹ttifak ‹liﬂkileri -1
Sevgili okurlarımız, merhaba.
Bu haftaki sohbetimizde, sol içi
ilişkileri ele alacağız. Bu ilişkilerin
ideolojik, politik kaynaklarına
uzanıp, olumsuzlukların nedenlerini göstermeye çalışacağız.
Hemen her haftaki sohbetimizde, o konuyu tespit edişimizin
güncel nedenini belirtiyoruz. Bu
konu için çok özel bir neden belirtmek gerekmez değil mi? Sol içi
ilişkilerin, mesela birlik ve ittifakların yıllardır ne durumda olduğuna, mesela, sol içi şiddet karşısındaki tutarsız, pragmatik tavırlara bakıldığında, ideolojilerin bile nasıl birtakım ittifaklara kurban
edildiğine bakıldığında, bu konunun hep gündemdeki bir sorun
olmaya devam ettiği görülür.
“Kendi ideolojisine güvensizlik”, “başka güçlere bel bağlamak” gibi tanımlar sık sık kullanılır ama bunun pratikteki tezahürleri pek görülmez. Çünkü pratiğe
bakıldığında, her siyaset, bırakın
ideolojisine güvensizliği, “en doğru benim” havasındadır, keza
“başka güçlere bel bağlamak” konusunda da, güçsüzlüğünü gizlemek için abartılı “en keskin, en
güçlü” havalardadır herkes. Dergilerine bakarsanız, falan bölgede,
falan fabrikada kitleler onlara hücum ediyordur... Tabii ayinesi iştir
kişinin, lafa bakılmaz. O keskinliklerin, üstten konuşmaların ardından bir bakarsınız ki, şu veya bu
konuda sırtını bir yere yaslamaya
çalışıyor, bir bakarsınız ki, küçük
hesaplar içinde teoriyi de, ilkeleri
de unutmuş. Bu anlamda, söylemler ne kadar farklı olsa da, ideolojisine güvensizlik ve bunun kaçınılmaz sonucu olan başka güçlere bel bağlamak, solun birçok
kesiminde geçerli bir anlayıştır.

Baﬂka güçlere bel ba¤lamak,
‹lkeler yerine pragmatizme sar›lmak,

S‹YAS‹ ‹RADES‹N‹
KAYBETMEKT‹R!
Evet, işte bunları ve bunların pratikteki yansımalarını ele alacağız.
Mevcut durumun sınıfsal nedeninden başlayalım sorunu ele
almaya. Buyur Mazlum arkadaş.

Mazlum: Türkiye solunda çeşitli ittifakların şekillenişine, sol
içi sorunlar karşısında alınan tavırlara bakıldığında, hiç kimse
bunların birçoğunun ilkeli, kurallı, proletaryanın sınıf tavrına uygun olduğunu iddia edemez. Tersine bu politika ve tavırlara, devrimin genel çıkarlarından, ilkelerden daha farklı kaygılar ve hesaplar yön vermektedir.
Bunun en önemli nedenlerinden biri, solun politik ve kültürel
anlamda büyük ölçüde küçükburjuva bir sınıfsal temele sahip
olmasıdır. Sınıfların analizini yaparken herkesin küçük-burjuvazi
için söyleyecekleri şunlardır: Küçük burjuvazi güce tapar. İlişki ve
ittifaklarında ilkesiz ve kaypaktır.
İdeolojik olarak kendine güvensizdir. Kendi dışındaki güçlere bel
bağlar. Bunları kimse kendine yakıştırmasa da, bu solun nesnel
gerçeğini değiştirmiyor.
Bu özellikler, soldaki güç ve ittifak ilişkilerini de belirlemektedir. Belirtildiği gibi, küçük-burjuvazi ideolojik anlamda kendine
güvensizdir. Subjektivizm, hesapçılık, pragmatizm de çoğu zaman
bundan türer. Yine bunun sonucunda reformizm düzene, daha
soldakiler de reformizme meyletmeye eğilimli durur.
Solun sınıf temeline tam olarak
oturmamış olması, ittifak politikalarındaki belirsizlik ve yalpalamaların, siyasi hareketleri bir uçtan öteki uca savuran görüş değişikliklerinin, kısacası, tabiri caizse
mevcut kaygan zeminin de en
önemli nedenlerinden biridir.
Türkiye solunda 1980’den iti42
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baren büyük savrulmalar ve geriye dönüşler yaşandı. 12 Eylül Cuntası ve sosyalist sistemin yıkılması, bu savrulmaların iki ana kaynağı olmuştur. Peki bu süreç sona erdi mi? Başka deyişle solda “taşlar
yerine oturdu” mu?..
Öyle olmadığını görüyoruz.
1999’da Devrimci Sol Dergisi’nde yayınlanan bir yazıda mevcut
savrulmaların devam ettiğine işaret edilerek şöyle denilmekteydi.
“Önceki rüzgarlarda kısmen
ayakta kalabilenlerin, veya kendini daha sonra az çok toparlayabilenlerin, bu defa farklı savrulmalar yaşadığı görülüyor. Emperyalist çözüm, barış politikaları, kimilerini önüne katmış götürüyor.
... Bir bakıyorsunuz ki, birbirinden
oldukça farklı şeyler savunan
ÖDP’si, PKK’si, SİP’i, MLKP’si,
EMEP’i... (hâlâ farklı gerekçelerini
söylemde koruyor gibi görünseler
de) aynı barış eylemlerinde, aynı
taleplerde buluşabiliyorlar. Bu ve
benzeri bileşimlere bakıldığında
hangileri sağa, hangileri sola savrulmuş, birbirine karıştırmak da
mümkün...”
Bu tablonun tasvir edilmesinden bu yana, 7 yıl geçmiş. Ama,
tek tek bazı siyasi hareketlerin konumlarında değişiklikler olsa da,
tablonun ve dolayısıyla ilişkilerdeki, ittifaklardaki istikrarsızlığın hâlâ geçerli olduğunu görmek zor
değildir.

Kemal: Ben isterseniz Mazlum arkadaşın dediği gibi taşların
yerine oturmadığının kısa bir resmini çizmeye çalışayım.
Daha önce de çeşitli vesilelerle
vurgulamış olduğumuz gibi, solda
ideolojik mücadele çok geri düzeydedir; ön plana çıkan, stratejiler değil, günübirlik politikalardır.
Stratejilerin kurban edildiği “taktikler”dir. İlkelerin, ideolojinin ye-

‹ ktidar iddias› ve hedefinden
rini pragmatik politikalar almıştır.
Bu da ortaya işte şu durumu çıkarıyor... Bir siyasi hareket hem “ben
silahlı mücadele vereceğim” diye
ortaya çıkıyor, hem de aynı zamanda Kürt sorununda “ateşkes”
çağrısı yapabiliyor, bir siyasi hareket, hem “sosyalizmi öne çıkarmalıyız” diyor, hem aynı zamanda
burjuvazinin çeşitli kesimleriyle
ittifak peşinde koşuyor, bir siyasi
hareket burjuvazinin Stalin’e ve
sosyalizme yönelttiği saldırıların
karşısına bir “komünist” olarak çıkarken, ülkemizde Stalin’e, Lenin’e ideolojik saldırının başını çekenlerle ittifak içinde olup, saldırı
ondan geldiğinde sesini çıkarmayabiliyor, bir siyasi hareket kendine “en komünist”, “en direnişçi”
payesini veriyor ve ülkemiz tarihinin en büyük direnişlerinden birine karşı düşman kesilebiliyor, bir
siyasi hareket sosyalizmi savunma adına, daha önce içinde bulunduğu partiden ayrılıyor, ama
sonra gidip düzeniçileşmeyi temel
politika haline getirmiş bir başka
güce yedekleniyor, bir siyasi hareket “komünist” adını öne çıkarmak, meşrulaştırmak amacıyla
yola çıkıp, sonra yola oldukça geri
bir “yurtseverlik-laiklik” ekseninde devam edebiliyor, bir siyasi hareket, Çayanlar’ın yolundan yürümekten bahsediyor, ama bir düzen örgütlenmesinden öte bir durumda değil...
Ülkemizde politikayı az çok izleyenler için yukarıda sözü edilen
“bir siyasi hareket”leri teşhis etmek çok zor değildir. Ki bu tür paradoksları bünyesinde taşıyan “bir
siyasi hareket” örneklerini daha da
çoğaltmak mümkündür. Fakat
amacımız tek tek şu veya bu siyasi
hareketin durumunu ele almaktan çok solun genel bir panoramasını çizmektir. Ve yukarıdaki panorama, solun nasıl kısa vadeli beklenti ve hesaplara, pragmatik taktiklere endekslenmiş olduğunu
göstermesi açısından çarpıcıdır.
Sınıflar mücadelesinde, devrimci
bir hareketin politikaları “taktik
esneklikler” içerebilir elbette, ama
yukarıda sıraladığımız örneklerin,
Marksist-Leninist anlamda, mesela Stalin’in strateji ve taktikler
bahsinde sözünü ettiği esneklik-

lerle bir ilgisi olmasa gerek.
Devrim ve reformizm saflaşmasında nerede olacağına henüz
karar vermemiş siyasi hareketlerden, bunlardan birini tercih etmiş
gibi görünen ama pratiğiyle bu
tercihinin tam tersi manzaralar çizenlere kadar solda hâlâ bir “yerine oturmamışlık” vardır.
Türkiye solunda böyle bir tablonun varolmasına rağmen, buna
denk düşecek bir ideolojik mücadele var mı?

Mazlum: Yok tabii ki. Çünkü,
politikalarına, ittifaklarına, iktidar
hedefli bir stratejiye, Marksist-Leninist teoriye göre değil, farklı etkenlerle yön verenler açısından
ideolojik mücadele bir ihtiyaç olarak da görülmemektedir. İktidar
iddiası ve hedefinden uzaklaşmanın, ideolojisine güvensizliğin,
pratikteki yansıması, birlik ve ittifaklarda pragmatizm, ideolojik
mücadelede kaba polemikçilik ve
teoriden kaçış’tır.
Şunu da belirtmek lazım; ideolojik mücadeleden kaçış, sadece
stratejik tartışmalardan, olguların
ve olayların Marksist-Leninist teorinin ışığında tartışılmasından
kaçışla sınırlı kalmamaktadır. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmelerin yorumlanması, tahlil edilmesi
ve bunun günümüz politikalarına
yansıyışı noktasında da kapsamlı
bir ideolojik mücadele yoktur.
Mesela “küreselleşme” üzerine yazılar çoktur, ama bu, “küreselleşme”nin devrim, ittifaklar, politikalar açısından kapsamlı bir analizi
yapıldığı anlamına gelmiyor. Tersine, “küreselleşme” adı verilen
olgu, bu bağlarından koparılıp
ondan sonra üzerine sayfalarca
yazılıyor.
Özlem: Ben burada araya girip pratik bir örneğe, ideolojik
mücadeledeki bir çarpıklığa da
dikkat çekmek istiyorum. Bu çarpıklık, bana her zaman çok çarpıcı gelmiştir. Dergilerinde uzun
uzun “küreselleşme” eleştirisi yapan birçok çevrenin “küreselleşme”nin ülkemiz solundaki savunucularına ciddi bir ideolojik eleştirisi yoktur. Niye? Çünkü, “küre43
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uzaklaﬂman›n, ideolojisine güvensizli¤in pratikteki yans›mas›, birlik
ve ittifaklarda pragmatizm, ideolojik mücadelede kaba polemikçilik ve
teoriden kaç›ﬂt›r.
selleşmeyi” genel ve teorik olarak
eleştirmek kolaydır, ama küreselleşme savunucularını doğrudan
eleştirmek, “ilişkileri zedeleyebilir”! Aynı durum, ABD’nin Ortadoğu politikalarının eleştirilmesinde de geçerli değil mi? ABD politikalarını “genel ve teorik olarak”
eleştirirken, ABD politikalarına
onay ve destek veren güçlerin bu
politikalarını eleştirmemek pragmatizm değilse nedir?
Yani sizin baştan beri anlattıklarınızın çok somut bir yansıması
var karşımızda. Amerikan emperyalizminin Ortadoğu’ya hatta Türkiye’ye müdahalesini savunan,
Avrupa Birlikçiliği savunan güçleri
somut olarak eleştirmeden Amerikan politikalarının veya AB’nin
eleştirisini yapmak, ideolojik mücadelede “kaçak dövüşmek”tir.
Irak işgalini eleştir, ama yanıbaşında Irak işgalini savunanlara bir
şey deme; AB’yi eleştir, ama onun
Türkiye solundaki uzantılarına
karşı çıkma... İşte bu tablo, Türkiye solunda politikanın, ideolojilere, stratejilere göre değil, güç ilişkilerine, pragmatik hesaplara,
başka güçlere bel bağlama anlayışına göre şekillendiğinin, açık, inkarı mümkün olmayan kanıtıdır.

Mazlum: Evet, gerçekten çarpıcı bir nokta. İdeolojik planda bile böyle bir ilkesizlik hakim olduğundan, solda ideolojik mücadele
adına var olan, sadece siyasi hareketlerin birbirlerine yönelik doğrudan eleştirileri olduğunda yapılan polemiklerden ibarettir. Ki, bu
polemiklerin bile son derece istisna olması, ideolojik mücadele alanındaki kısırlığın hangi boyutlara
ulaştığı konusunda sanırız daha
açık bir fikir verecektir. “Polemiğe
girmeme” adına, açık çağrılar,
köklü eleştiriler, somut sorular
cevapsız bırakılmaktadır. Ve tabii
bu “ideolojiden” kaçış ortamında,
solun temel değerleriyle, Mark-

sist-Leninist ideolojiyle bağdaştırılması asla mümkün olmayan
kavram ve politikalar, “sol” adına
savunulabilmekte ve bunlar soldan ciddi bir ideolojik politik tepki görmemektedir. Bu tepkisizlik,
başka güçlere bel bağlama, kimseyle “kavgalı” olmama, “müttefikini küstürmeme”, ilkeleri, ideolojiyi küçük hesaplara kurban
etme gibi küçük-burjuvaziye özgü
bir kültürün sonucudur. Türkiye
solunda birlik yapmayı, “eleştiri
yapmama”, “birbirinin yanlışlarına, sapmalarına göz yumma” olarak gören kültür de bu anlayışın
bir yansımasıdır.
Bu ideolojik tepkisizliğin, kendini en çarpıcı biçimde PKK karşısında göstermesi de, ideolojinin
“taktiklere”, pragmatik hesaplara,
güç dengelerine kurban edildiğini gösteren bir başka olgudur.
Türkiye solunda PKK’nin düzen
içi politikalarının, Öcalan’ın
Marksizm-Leninizm’i, sosyalizmi
reddettiğini gizlemeyen teorilerinin, hatta PKK’nin halka yönelik
eylemlerinin bile hemen hemen
hiç eleştirilmemesi veya bunun
adeta “yasak savma” anlayışıyla
yapılıp bu konuda bir ideolojik
mücadele yürütülmemesi, hiç
kuşkusuz Türkiye solunun tarihinin bu dönemini inceleyecek
olanların dikkatini çekecek olgulardan biri olacaktır.
Bazıları ise bu konuda son derece “ince ayarlı” bir politika izlemektedirler. Bunlar sözü edilen
politika ve teorileri zamanında
eleştirmez, o konuda ideolojik bir
mücadele ve teşhir sürdürmez,
aradan 1 yıl, 2 yıl geçtikten sonra,
bir dergilerinde teorik, bir o kadar
soyut ve bir o kadar PKK’nin somutundan kopuk bir eleştiri yaparak bu görevi de savmış olurlar.

T ürkiye solunda PKK’nin düzen
içi politikalar›n›n, Öcalan’›n MarksizmLeninizm’i, sosyalizmi reddetti¤ini gizlemeyen teorilerinin, hatta PKK’nin
halka yönelik eylemlerinin bile hemen
hemen hiç eleﬂtirilmemesi... ideolojinin ‘taktiklere’, pragmatik hesaplara,
güç dengelerine kurban edildi¤ini gösteren bir baﬂka olgudur.

Böylelikle hem pragmatizmlerini
devam ettirmiş, hem de ileride gelebilecek muhtemel eleştirilere
karşı “işte bakın eleştirdik!” diyebilecek bir materyale sahip olmuş
olurlar. Kuşkusuz bu “materyal”
onlar için tarih karşısında “hafifletici bir neden” olabilir ama Türkiye
devrimine, halklarına zarar veren
olgu ve olaylar karşısında sorumluluğunu neden zamanında ve gerektiği gibi yerine getirmediği sorusunun cevabı olamaz.
Sadece bu “eleştirmeme” tavrı
bile, Türkiye solunun politikalarını, taktiklerini, ittifaklarını, ideolojik mücadelesini nasıl belirlediği üzerine uzun boylu düşünülmesini ve bu anlayışın sorgulanmasını gerektirir.

Bir turnusol: PKK’nin
devrimcilere sald›r›s›
Kemal: Tam bu noktada, sol
içi ilişkilerin niteliğine tam bir ayna tutması açısından, ideolojisine
güvensizliğin, pragmatizmin kendini açıkça gösterdiği başka bir
soruna geçmek istiyorum.
Bilindiği gibi, 2005’in Ekim’inden başlayıp bugüne kadar devam
eden bir “sol içi şiddet” sözkonusudur. Sol içi şiddetin uygulayıcısı,
Kürt milliyetçi hareketidir. (Saldırılar bazen şu veya bu imzayla, bazen de “imzasız” gerçekleştirilmiş
olsa da, saldırının sorumlusu ve
muhatabı, bir bütün olarak Kürt
milliyetçi hareketidir). Bu saldırı
fiilen Haklar ve Özgürlükler Cephesi, BDSP ve TKP’ye yönelirken,
saldırılarda ortaya konulan anlayışla tüm sol güçler hedeflenmiştir. PKK’nin devrimcilere saldırıları, adam dövmekten, okul kantinlerinde masaları dağıtmaya, dergi
yırtmaya, HÖC’lü avına çıkmaya,
devrimcilerin üzerine molotof atmaya, silah çekmeye, dernek baskınlarına kadar uzanmıştır. Bunların ayrıntılarına girmiyorum, defalarca yazıldı. Esas sorun, ki burada onun üzerinde duruyoruz zaten, bu olay karşısında solda tavırların, ilişkilerin nasıl şekillendiğidir. Bu saldırılar karşısında solun
bir bölümünün tavrı, kelimenin
gerçek anlamıyla “vahim” olmuş44
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tur. Solun tavrının vahimliği, saldırıya uğrayan devrimcileri yalnız
bırakmış olmalarında, hatta saldırganlara bu tavırlarıyla “saldırıya devam etme” cüreti vermiş olmalarında değil, kendi kimliklerine verdikleri zararda, basit hesaplarla kendi ilke ve kurallarını inkar
edecek noktalara kadar savrulmuş
olmalarındadır esas olarak.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
PKK’nin devrimcilere yönelik saldırıları karşısında solun duyarsızlığının, tavırsızlığının artık aleni
ve reddedilemez şekilde ortaya
çıktığı noktada haklı olarak şu soruyu sordu: “Eğer saldıran başka
bir siyasi hareket olsaydı böyle mi
olurdu?”
Bu sorunun cevabı, “soldaki
güç ve ittifak ilişkileri”nin, yani bizim ana konumuzun cevabıdır.
Cevap, bizi, Türkiye solunun çeşitli kesimlerinin ideolojik ve politik
olarak içinde bulunduğu durumun vehametiyle karşı karşıya getirmektedir. Sorun, sadece sol içi
şiddete karşı olup olmamakla, bu
konuda tutarlı olup olmamakla sınırlı değildir.
Herkes biliyor ki, saldıran PKK
değil, başka bir güç olsaydı, sol içi
şiddet üzerine kınamalar, açıklamalar, ilişki kesmeler birbirini izleyecekti. Böyle olduğuna göre,
solu, sol içi şiddet konusunda bu
“çifte standart”a yönelten nedir?
Solun kendi ilkelerini, kurallarını, değerlerini, politikasını unutmasına yolaçan neden nedir? Bu
ciddi olarak tartışılmalıdır.

Mazlum: Bu

soruya ilişkin
önce bir hatırlatma yapmakta yarar var. Bu saldırılar yaşanmadan
bir süre önce –yine Kürt milliyetçi
hareketin bir başka saldırısı üzerine– gündeme gelen “Devrimci
Demokratik Yapılar Arası Diyalog
ve Çözüm Platformu”nun kuruluş
tartışmalarında, sol içi şiddete
karşı “net duruş”lar deklare etmiş,
taahhütlerde bulunmuş siyasi hareketler, çeşitli nedenlerle platform dışında kalmayı, o taahhütlerinden de bir “kurtuluş” gibi
görmüşler, deklare ettikleri anlayışlarını hayata geçirmemişlerdir.
PKK’nin sola yönelik şiddetinin ne

B

anlık, ne de “gelip geçici” bir şey
olmadığı ortada. Aylarca ve aylarca gözlerinin önünde süren bu sol
içi şiddeti nasıl görmezden geldiler? Bu gerçekten anlaşılır gibi değildir. Onlarca siyasi hareketin
“sol içi şiddet” konusundaki yazılarına, açıklamalarına bakarak bu
suskunluk anlaşılamaz da. Bu
suskunluğu anlaşılır kılan tek şey,
bu siyasi hareketlerin sol içi ilişkilere bakış açısındaki zaaflar ve sakatlıklardır.
“Sol içi şiddet tüm sola yöneltilmiş bir saldırıdır, tüm sola zarar
verir” sözlerini işte bu nedenlerle
unuttular. Kimileri, PKK’nin devrimcilere karşı başvurduğu şiddeti
haklı, mazur göstermeye, PKK
adına saldırılara gerekçe bulmaya
kadar götürdü işi. Daha Türkçesi
“PKK’nin avukatlığına” soyundular. Bir köşede adeta “birbirlerini
yesinler, ben bu fırsatı değerlendireyim” diye bekleyenler oldu. Bir
kınama yayınlama “cüretini” bile
gösteremediler. Çağrılara cevap
vermediler. Bu sorundaki tavır(sızlık), başka güçlere bel bağlamanın, pragmatizmin solda kimileri açısından bir kimliksizleşme
ve kişiliksizleşmeye dönüştüğünü
de göstermektedir. Başka güçlere
bel bağlamanın pratikteki adı olan
pragmatizm, bu siyasi hareketleri,
kendi ilkelerini, değerlerini, düne
kadar savunduklarını inkar etmeye kadar götürmüştür. Bunun adı
da kendi kimliğini inkar etmekten, kendi siyasi iradesini kaybetmekten başka bir şey değildir.
Denilebilir ki, PKK’nin açık,
pervasız, sorumsuz sol içi şiddeti
karşısındaki tavrı, herkesin içini
dışını göstermiş, kapasitesini, iddiasının büyüklüğünü veya küçüklüğünü ortaya koymuştur ve
bu pencereden görülenler ne yazık ki iç açıcı değildir.
PKK saldırıları karşısındaki tavırsızlığa, konjonktürel bir durumdur diye bakılabilir; ama bu
tavırsızlığa yol açan anlayış ne yazık ki konjoktürel değildir, solun
belli kesimlerinde tarihinin birçok aşamasında kendini gösteren
bir sorundur. Eğer bu nedenlerin
hiçbiri geçerli değil de, tavırsızlık
sadece “aman biz de hedef olma-

yalım”, “aman bizimle bir sorun
çıkmasın” kaygısından kaynaklanıyorsa, bunun da tek bir adı vardır: “Siyasi korkaklık”. Ve böyle
korkularla politika yapanların,
emperyalizme, oligarşiye meydan
okuma cüreti göstermesi, iktidar
iddiasını taşıyabilmesi, gerçek anlamda düzeni yıkma mücadelesine girişmesi zaten ihtimal dahilinde değildir.
Şimdi yukarıda sorulan soruya
yeniden dönebiliriz. “Eğer saldıran başka bir siyasi hareket olsaydı
böyle mi olurdu?” Demek ki böyle
olmayacaktı! Bu somut sorunda
böyle oldu, çünkü, PKK “güçlü”
bir siyasi hareketti!!! Suskunluğu,
tavırsızlığı, sol içi şiddeti haklı
göstermeye yönelik tavırları, avukatlığı, işte bu “güç” sağlamıştır.
OYSA; devrimcilik “güçlü”nün
yanında değil, haklının, doğrunun yanında yeralmaktır; bu tavır
neye malolursa olsun! Kendi ideolojisine güvenenler böyle davranırlar. Bu, devrimciliğin doğasında varolandır.

Kemal: Solda herkesin herkesle ittifakı olabilir. Eğer o ittifak
gerçek bir ittifaksa, ilkeli, kurallı,
eşit bir ilişkiyse, o ittifak kimseyi
yanlışlar karşısında sessiz kalmaya mahkum edemez. Kürt milliyetçi hareketin devrimcilere saldırısı karşısında, Kürt milliyetçiliğiyle “ittifak” içindeki güçlerin takındığı tavır, bu ilişkinin bir “ittifak” ilişkisinden ziyade, bir tabiyet ilişkisi olduğunu göstermektedir.
Bir döneme kadar “Devrimci
Demokratik Yapılar Arasında Diyalog ve Çözüm Plaftormu” içinde
de yeralan SDP, SODAP, TÖP keza
onlardan daha önce ayrılan ESP
ve platform dışındaki EMEP gibi
“bizim onlarla ittifakımız var”
söylemini tekrarlayıp duran siyasi
hareketler, “sol içi şiddet”e de,
kendilerinin “ittifakları” ve “taktikleri” açısından baktılar. Bu hareketlere yarın siz bu sorun karşısında (Kürt milliyetçi hareketin
devrimcilere karşı uyguladığı şiddet karşısında) ne yaptınız diye
sorulduğunda, verecekleri cevabın kimseyi tatmin etmeyeceği
45
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u sorun, baﬂka güçlere bel ba¤laman›n, pragmatizmin solda kimileri
aç›s›ndan bir kimliksizleﬂme ve kiﬂiliksizleﬂmeye dönüﬂtü¤ünü de göstermektedir... Pragmatizm, bu siyasi hareketleri,
düne kadar savunduklar›n› inkar etmeye
kadar götürmüﬂtür. Bunun ad› da kendi
kimli¤ini inkar etmekten, siyasi iradesini kaybetmekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
açıktır. Yapılan çağrılara, eleştirilere “biz kendi kanallarımızdan
sorunun çözümü için çalışıyoruz,
özel ilişkilerimizi kullanıyoruz”
türünden cevaplar verilmiştir ki,
bu cevapların kendisi zaten sağlıksız bir kafa yapısını ortaya koyuyor. Bazıları kendilerini PKK’yle
o kadar özdeşleştirmişlerdir ki,
PKK’nin sola karşı uyguladığı şiddete tavır alınmasını, aynı PKK gibi “Kürt halkına tavır almak” olarak görmüşlerdir. Oysa tartışılan
sorunun ne olduğu çok açıktır.
Tartışılan Kürt hareketi veya Kürt
sorunu değil, “sol içi şiddet”ti.
Ama ilkeler, ideoloji, değerler temelinde değil, birilerine yaranma
duygusuyla hareket edildiğinde
çarpıtmanın da sınırı yoktu; kimileri PKK’nin sola karşı uyguladığı
şiddeti kınama sorununu getirip
“Kürt ve Türk halklarının arasını
açmak olur” diye değerlendirdiğinde, bunu “Kürt sorununa bakış
açısıyla”, “UKKTH’den ne anlaşıldığıyla” izah etmek mümkün mü?
Hayır, burada en kaba anlamda,
yedeklenme, yaranma, fırsatçılık
ve benzerinden sözedilebilir. Halk
ve tarih karşısındaki sorumlulukla
değil, pragmatik hesaplarla hareket edildiği, ittifak konusunda çarpık anlayışlara sahip olunduğu
için bu sonuç doğaldır.
Bu çarpıklığa yıllardır tanık
olunuyor. PKK’nin halka zarar
veren eylemleri karşısındaki hayırhah tutumların da kaynağı aynıdır. PKK’nin “Mavi Çarşı” gibi
halka karşı eylemlerini “kraldan
daha kralcı” bir şekilde savunup,
üstelik “şartsız refleksler” diye
teorisini yapmaya çalışmanın
Marksizm-Leninizm’le, dostlukla, halkların kardeşliğiyle, ittifakla açıklanabilir bir yanı olabilir
mi?
Yine yakın dönemde PKK’nin

(HPG'nin) Dersim bölgesinde
MKP’lilere yönelik saldırısı karşısında ortaya çıkan tablo da hiç
farklı değildi. Çeşitli gruplar, bu
saldırıyı kınama tavrını bile çeşitli gerekçelerle reddederken,
EMEP-HADEP-İHD, saldıranları
mazur gören tavırlar aldılar. “Her
türlü şiddete karşı” olan İHD her
zamanki “her türlü” karşıtlığını
unutmuş, geçmişte Kürt milliyetçi hareketin aynı kaynaktan beslenen “sol içi şiddet”i sonucu
kendi militanlarını kaybetmiş
olan EMEP de “güce boyun eğmiş”ti. Bu tavırların başka bir
açıklaması var mı? Olabilir mi?
Kısacası bu ilişkiler, karşılıklı
“pragmatik” hesaplarla sürüp gitmektedir. Kendi başına bir varlık
gösteremeyip PKK’ye sırtını dayayarak varolabilen veya PKK’ye şirin gözükerek Kürt halkı içinde
güç olabileceğini sanan gruplar,
“PKK’den aldığı” güç karşısında,
PKK’nin sola karşı şiddetini, halka
yönelik eylem çizgisini, emperyalizmi meşrulaştıran teorilerini
görmezlikten gelmekte, PKK de
kendine tabi kıldığı bu “müttefikleri” aracılığıyla, hem birlik yanlısı
gözükmekte, hem “Türkiyelileşmiş” olmakta, hem de yukarıda sıralanan olumsuzluklarını meşrulaştırma imkanı bulmaktadır. Bu
gruplarla ittifak(!) içinde olması
da bu nedenlerledir. Değilse, çok
uzun süredir Kürt milliyetçi hareketinin “ittifak” çizgisinde esas
olan farklı arayışlardır. Her seçimde öncelikli ittifak hedefi, bu sol
gruplar değil, düzen güçleridir.
Sol, ancak düzeniçi ittifaklar bulunamadığında gündeme gelmektedir. Ki ittifakların bu boyutuna
sohbetimizin ikinci bölümünde
ayrıca değineceğiz.

S iyasette güç olmak, en baﬂta
ideolojik sa¤laml›ktan ve kendine güvenden geçer. Baﬂka güçlere bel ba¤lanarak da belli bir süre için güç olunabilir; nitekim bunun da örnekleri vard›r.
Ama bu güç kal›c› ve istikrarl› olamaz.
Baﬂka güçlere bel ba¤layarak yaﬂayanlar, bir uçtan ötekine, bir politikadan
di¤erine savrulmaktan kurtulamazlar.

Mazlum:

Tavır almadılar ne
oldu? Kendi tarihlerine bir leke
eklediler. Üstelik leke her geçen
gün büyüyecek de. Çünkü sorun
sürüyor. Öyle değil mi Özlem?

Özlem: Evet, yeri gelmişken
bu konudaki son görüşme ve tartışmalarla ilgili kısaca bilgi aktaralım. 9 Temmuz’da YÖGEH’le bir
görüşme yapıldı. Dedikleri özetle
şu: “Bu yaptıklarımız [devrimcilere saldırılarımız] normaldir, azdır
hatta. Şiddeti durdurduk, bu üç
örgütle (HÖC, TKP, BDSP) masaya
oturmayız...”
Kısacası özür yok, özeleştiri
yok, o bizi bağlamaz, şu bizi bağlamaz oyununa devam ediyor ve
diyorlar ki, yarın yine saldırabiliriz. (Yalnız saldırmadan önce
Platform’a haber verebilirlermiş!)
Bizim açımızdan konu net.
Doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz. Yeryüzünde bu tavrımızı değiştirebilecek
hiçbir güç ve hiçbir yöntem yoktur. Biz bugüne kadar söylediğimiz her sözün arkasındayız. O zaman Kürt milliyetçi hareketine sorulacak: Niye saldırdın? Eğer gerekçelerinin haklılığından eminsen niye durduruyorsun? İkisinin
de açıklaması yoktur. Halka ve sola hesap verme gibi bir sorumluluk duymuyor. Ama öte yandan
baştan beri solun çeşitli kesimlerine ilişkin anlatılanların gösterdiği
gibi, solun bu kesimlerinin de hesap isteme gibi bir tavrı yok.
PKK’ye sırtını dayayarak varolan
veya PKK’yle ittifak üzerinden ince hesaplar yapan herhangi bir siyasi hareket, zaten böyle bir cesaret gösterebilir mi?
Düşünün ki, bu siyasi hareketler, Kürt milliyetçi hareket sola
saldırmaya başlayınca sol içi hukuk platformundan kaçmışlar ve
sonra da gidip, Kürt milliyetçi hareketle -hiçbir şey olmamış gibiittifak içinde olmuşlardır. İlkeler
nerede? Değerler nerede? Devrimci anlayış nerede?
Kendi ideolojisine güvenen,
her şart altında ve karşısındaki
güç kim olursa olsun, ilkeli, kurallı davranan bir siyasi hareketin
hangi durumda ne yapacağını bi46
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lirsiniz. Mesela Cephe’nin hangi
olay karşısında ne diyeceği, ne yapacağı bellidir. Bunu hemen herkes tahmin edebilir. Ama başka
güçlere bel bağlayan solda bu belirsizdir. Hangi durumda hangi
hesapla hareket edeceğini bilemezsiniz.

Kemal: Sohbetimizin bu bölümü açısından sonuç olarak şunu belirtelim. Bir hareket, mücadele tarihi boyunca birçok aşamadan geçer. Güçlenir, güçsüzleşir, zaferler, yenilgiler yaşar,
darbeler alır, kuşatmalarla karşı
karşıya kalır... Kendi özgücüne
güvenen, ideolojisine güvenen
bir güç, bütün bunlara rağmen
yolunu, doğrultusunu kaybetmez. Solun 1990’lardan bu yana
yaşadığı savrulmalarla birlikte,
hem politik olarak, hem ideolojik
ve kültürel olarak emperyalizmden, burjuvaziden etkilenmesinin had safhaya çıktığı bir ortamda, özgüce güven, her zamankinden daha büyük bir
önem kazanmıştır. Önderliğimizin dediği gibi, “Bugünün dünyasında, yalnız başına kalmayı göze
almadan güçlü olmak ve düşmana karşı savaşmak mümkün değildir. Yalnız başına emperyalizme, oligarşiye ve onun uzantılarına karşı savaşmak, hiçbir teknik
ile, silahla değiştirilemeyecek dünyanın en büyük gücüdür. Bu kendine güvendir. Bu ideolojik sağlamlıktır.”
Siyasette güç olmak, en başta
bu ideolojik sağlamlıktan ve kendine güvenden geçer. Başka güçlere bel bağlanarak da belli bir süre için güç olunabilir; nitekim bunun da örnekleri vardır. Ama bu
güç kalıcı ve istikrarlı olamaz. Bel
bağlanan güçteki her değişiklik,
her olumsuzluk, ona bel bağlayanlara birkaç katıyla yansıyacaktır. Başka güçlere bel bağlayarak
yaşayanlar, bir uçtan ötekine, bir
politikadan diğerine savrulmaktan kurtulamazlar. Bazen savrulmalar, çok daha vahim noktalara
da varabilir.
Sohbetimizi burada noktalıyoruz. Haftaya aynı konuya devam
edeceğiz. Şimdilik Hoşçakalın.

not düﬂüyoruz

Köylü düﬂman› Erdo¤an
yalan›ndan utanacak m›?

✔ ‹srail’in CHP’li dostlar›
Siyonistleri yeni mi tan›d›?
TBMM’de parlamentolar aras› dostluk gruplar› aras›nda en çok milletvekili ABD Dostluk Grubu’nda,
ondan sonra da ‹srail Dostluk Grubu’nda bulunuyordu. Tam› tam›na 274 milletvekili, halk›m›z›n neredeyse tümünün karﬂ› oldu¤u ‹srail’in dostu oldu¤unu
beyan etmiﬂti. CHP’li milletvekilleri toplu ﬂekilde istifa ettiler. “‹yidir, onlar›n da vicdanlar› varm›ﬂ” demeyi isterdik, ama birkaç soru kaç›n›lmaz, de¤il mi?

Tayyip Erdo¤an, köylülere düﬂmanca sald›r›s›n›
“yol kapal› oldu¤u için ambulansta iki kiﬂi öldü,
kim verecek hesab›n›” diye meﬂrulaﬂt›rmak istemiﬂ, halk›n di¤er kesimlerini köylülere karﬂ› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂm›ﬂt›. Eyleme iliﬂkin haberimizde,
köylülerin ambulanslara yol verdi¤ini, Baﬂbakan’›n
çarp›tt›¤›n› söylemiﬂtik. Nitekim bu konuda resmi
bir aç›klama yay›nland›.
Ordu ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, yollar›n kapal› olmas›ndan dolay› hayat›n› kaybeden herhangi bir vaka bulunmad›¤›n›, o gün Ordu’da sadece iki ölüm oldu¤unu,
bunlar›n da denizde bo¤ulduklar›n› ve orada hayat›n›
kaybettiklerini duyurdu. “Ambulansta ölen yok” dedi.
Hak arayan halka, emekçilere düﬂmanl›kta iﬂte böyle pervas›zca yalan söylemekten çekinmiyorlar.

1- ‹srail yeni katliamlar yapm›yor Ortado¤u’da, Filistin’in kan› hiç durmad›. ‹srail’i yeni mi tan›d›n›z da
“böyle bir ülkenin dostu olamay›z” diyorsunuz? Siz
gruba girdi¤inizde, ‹srail bo¤az›na kadar kan içindeydi. 2- 20 gündür Lübnan katliam› sürerken yeni
mi akl›n›za geldi? 3- Mesele AKP’ye “gol atmak” de¤il, samimi bir tepkiyse, o zaman ilk iki sorunun cevab›n› verip, tüm halktan özür dilemelisiniz.
Son notumuz ‹srail dostu olmay› sürdüren AKP’lilere;
hâlâ bu dostluktan rant beklemeye devam m›?

✔ CIA’n›n en büyük üssü: ‹stanbul

Bilindi¤i gibi 1980’lerde CIA'nin ‹stanbul bölgesi ﬂef
yard›mc›s› olan, eski CIA ajan› Philip Giraldi, Balkanalysis adl› internet sitesinde yay›nlanan söyleﬂide,
"Ben orada iken ‹stanbul, Avrupa'n›n en büyük CIA
üssü idi" dedi. Nedenini de, tahmin edilebilece¤i gibi, Sovyetler’e karﬂ› mücadele olarak aç›klad›. Giraldi, ayr›ca "üst düzey bir Türk yetkilisi"nin büyük paralar karﬂ›l›¤›nda CIA için çal›ﬂmaya "gönüllü" oldu¤unu söyledi.
Oligarﬂinin iﬂbirlikçilik tarihinden bir sayfa. Emperyalistlerin askeri üssü NATO’da “kilit oyuncu” oldu¤u
söylenen Türkiye’nin bütün iktidarlar› ayn› çizgiyi
sürdürmüﬂtür. Bunlar zaten bilinir, izledikleri politikalarla do¤al olarak ABD iﬂbirlikçisi olan politikac›lar, hükümetler de bilinir. Peki, bu “paral› üst düzey
hain” kim? Bu belki hiç ortaya ç›kmayacak, ama çok
rahat bir ﬂekilde söyleyebilir ki, halk›n karﬂ›s›na en
milliyetçi, en vatansever olarak ç›kanlardan biridir.

Geçen haftan›n de¤iﬂik günlerinde, dergimizin 63.
say›s›n›n toplu sat›ﬂ›n›n yap›ld›¤›, ‹stanbul'un Ümraniye, Ça¤layan, Gazi ve Ba¤c›lar Mahalleleri'nde
toplam 815 dergi emekçi halk›m›za ulaﬂt›r›ld›.

Avukatlardan müdafilik aç›klamas›

✔ Yoksullu¤umuz ve bayrak boyu

‹stanbul'a birçok yerde devasa boyutlarda bayraklar
as›ld›, hepsi askeri bölgelerde olan bayraklar›n en
büyü¤ünün Selimiye'de oldu¤u belirtiliyor. Yoksulluk, iﬂsizlik artt›kça, halka karﬂ› savaﬂta bask›n›n dozu artt›kça, ﬂovenizmin, milliyetçili¤in körüklenmesine, beyin y›kamaya ve kitlelerin manipüle edilmesine, yani faﬂizmin en i¤renç uygulamalar›na ihtiyaç
var. Bayrak ç›lg›nl›¤› ne kadar yükseliyorsa, bilin ki
yoksulluk ve zulüm art›yor, üzerini örtmek, zulmü
meﬂrulaﬂt›rmak için kitleler aldat›l›yor demektir.

‹zmir CMK Müdafileri Grubu, 31 Temmuz’da ‹zmir
Adliyesi önünde yapt›¤› aç›klama ile, Baro Baﬂkanlar›na, kararlar›n›z›n arkas›nda durun ça¤r›s› yapt›lar. 50
avukat›n kat›ld›¤› aç›klamada, Av. Nilgün Tortop, Baro
Baﬂkanlar›n›, 1 A¤ustos toplant›s›nda ald›klar›, "CMK
kapsam›nda müdafi/vekil görevlendirmesi yapmama"
karar›n›n arkas›nda durmaya, gerekli yasal düzenlemelerin yap›larak, CMK kapsam›nda görevlendirilen avukatlara ödenen ücretlerin hak ettikleri düzeye yükseltilmesinin sa¤lanmas›na ça¤›rd›.
47

6 A¤ustos 2006 / 64

Munzur’un umuda
ak›ﬂ› engellenemez!
Munzur Festivali tüm engellemelere ra¤men, Dersimliler’in zulme, bask›lara karﬂ› hayk›r›ﬂ›na dönüﬂtü. Daha festival öncesinden
baﬂlad› bask›lar. Valilik, "daha önce
herhangi bir soruﬂturma geçirmiﬂ
veya tutukluluk yaﬂam›ﬂ kiﬂiler”in
ﬂehre giriﬂlerinin engellenmesi için
genelge ç›kard›. Emniyet Müdürü
"program d›ﬂ›nda herhangi bir etkinlik olursa sald›r›r›z" diyerek tehditler ya¤d›rd›. "Bu y›l örgütlerin
propagandalar›na izin vermeyece¤iz" denilerek sald›r› iﬂareti verilmiﬂti. Çevre illerden Dersim'e yüzlerce polis getirilirken Dersim'in
birçok yerinde jandarma ve polis taraf›ndan arama ve güvenlik noktalar› kuruldu.
Nitekim sald›rd›lar da. Festival
sürecinde içlerinde dergimizin muhabiri Özcan Do¤an'›n da bulundu¤u onlarca kiﬂi keyfi gerekçelerle
gözalt›na al›n›p tutukland›, devrimci kurumlar›n standlar›na sald›r›lar
yap›ld›. DHP üyeleri bildiri da¤›tt›klar› gerekçesiyle gözalt›na al›nd›lar. TAYAD'›n "Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum" adl› bildirilerine
kent giriﬂinde el konuldu. Buna karﬂ› devrimciler bask›lar›, yasaklar›
aﬂarak festivalin özüne uygun olarak kutlanmas›n› sa¤lad›lar.

slogan›yla gerçekleﬂtirildi.
27 Temmuz festivalin baﬂlang›ç günüydü; ama etkinlikler, programlanandan saatler sonra baﬂlat›labildi.
Çünkü valilik genelgesi nedeniyle konuklar bir türlü
ﬂehre al›nm›yordu. Ortaça¤ kentleri
gibi, Dersim kendi içine hapsedilecekti. Ama Dersim halk› da valili¤in
genelgesine göre, festivale kat›lamazd›; çünkü daha "daha önce herhangi bir soruﬂturma geçirmemiﬂ”
kaç kiﬂi vard› ki Dersim’de?
Dersim’in kap›lar›n›n nihayet
aç›lmas›yla festival de baﬂlat›ld›. ‹lginç olan, 6 y›ld›r düzenlenen festivalin bu y›l ki aç›l›ﬂ yürüyüﬂüne Vali Mustafa Erkal da kat›l›yordu.
Sanki günlerdir bask›lar›, keyfilikleri yapanlar kendileri de¤ildi. Festival’i “resmileﬂtirmek, devletleﬂtirmek” istiyorlard› belli ki. Ama Dersim’liler buna izin vermediler. Aç›l›ﬂ töreninde TBMM Baﬂkan› Bülent Ar›nç, ‹çiﬂleri Bakan› Abdulkadir Aksu ile di¤er bakanlar›n gönderdikleri mesajlar binlerce kiﬂi taraf›ndan yuhaland›.

Dersim’in festivali de
devrimci olacak elbette!
6’nc›s› düzenlenen Munzur Festivali, bu y›l "Munzur'un Sesinde
Gökkuﬂa¤› Renginde Buluﬂal›m"

Özgürlük türküleri taﬂt›
ﬂehir stadyumundan
Festival kapsam›nda gerçekleﬂtirilen konserlere on binlerce insan kat›ld›. Geçti¤imiz y›llara göre kat›l›m›n düﬂük oldu¤u görülse de, Dersimliler sadece türkülerle yetinme48
6 A¤ustos 2006 / 64

diler konserlerde de. Türküler faﬂizme lanetler ya¤d›ran, umudu hayk›ran sloganlar eﬂli¤inde söylendi.
Dört gün boyunca yap›lan konserler, yak›n zamanda kaybetti¤imiz
Kaz›m Koyuncu’ya, Aﬂ›k Mahsuni
ﬁerif ve Ahmet Kaya’ya ithaf edilmiﬂti. Festivalin ilk gününde Ezginin Günlü¤ü, Servet Kocakaya ve
Koma Rewﬂen Atatürk Stadyumu’nda konser verdi. Konserden
önce aç›l›ﬂ konuﬂmas› yapan Tunceli Belediye Baﬂkan› Songül Erol
Abdil, festival boyunca coﬂkuyu
birlikte yaﬂamay› diledi¤ini söyledi.
Ertesi gün yap›lan ve Birol Topalo¤lu, Ko›ma Asmin, Selda Ba¤can’›n kat›ld›¤› etkinlik s›ras›nda
TAYAD'l›lar stadyum içerisinde üzerinde "Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun" yaz›l› önlükleriyle k›sa
bir yürüyüﬂ yapt›lar. TAYAD'l›lar›n
talebi, kitlenin alk›ﬂlar›yla desteklendi.
Festivalin kapan›ﬂ konserine ise Adile Yad›rg›, Yavuz
Bingöl, Fuat Saka ve Suavi kat›ld›lar. Final konseri için sahneye ç›kan Suavi kitlenin coﬂkusunu da doru¤a ç›kard›. Suavi yapt›¤› konuﬂmada "Biz
buraya sadece e¤lenmeye gelmedik, ‹brahimler’i, Mahirler’i, Denizler’i anmaya, cezaevlerindeki sorunlar›, Sevgili
Behiç'i, Munzur üzerinde yap›lacak barajlar› da konuﬂaca¤›z" dedi. Suavi'in konuﬂmas› kitle taraf›ndan dakikalarca alk›ﬂland›. Suavi
"Bilmelisin" adl› parças›n› da Avukat Behiç Aﬂç›'ya arma¤an ederken

yapt›¤› konuﬂmada "Sevgili Behiç,
y›ld›zlar ülkesine gitmeden bu sorun inﬂallah çözülür" dedi.

Standlarda Türkiye gerçe¤i
Festivali canland›ran etkinliklerden biri de çeﬂitli demokratik kurumlar taraf›ndan aç›lan standlar oldu. Temel Haklar, gerek Dersim’de,
gerekse de Dersim’in ilçelerinde
yap›lan tüm etkinliklerde stand açarak tecrit sorunu baﬂta olmak üzere,
gündemi ve devrimci yay›nlar› festivale taﬂ›maya çal›ﬂt›.
Festival boyunca birçok ilçede
dinleyicileriyle buluﬂan Grup Yorum, Dersim ﬂehir merkezinde Temel Haklar ve TAYAD stand›nda bir
müzik dinletisi verdi. Etkinlik öncesinde polis Tertip Komitesi’ne
"Grup Yorum müzik dinletisi verirse
sald›r›r›z" tehdidinde bulundu.
Grup Yorum Tertip Komitesi’yle
görüﬂürken Temel Haklar stand›n›n
200 m. yak›n›na 2 polis panzeri, bir
akrep, çevik kuvvet ve sivil polisler
y›¤›ld›. Emniyet müdür yard›mc›s›
standa gelerek “Söyleﬂi yapabilirsiniz ama dinleti düzenlemeyin, yaparsan›z müdahale ederiz”, diyerek
tehditlere devam etti. Yorum tüm
tehditlere ra¤men yüzlerce kiﬂinin
kat›l›m›yla türkülerini söyledi.

Panellerde ülke ve dünya
gündemi vard›
Festival kapsam›nda birçok konuda paneller düzenlendi. Belediye
Konferans Salonu’nda "Savaﬂ ﬁiddet ve Taciz" konulu bir kad›n formu düzenlendi. Konuﬂmac›lardan

Temel Haklar Federasyonu'ndan
Ayten Öztürk, F Tipleri ve ölüm
orucuna dikkat çekti¤i konuﬂmas›nda hapishanelerdeki kad›n tutsaklar›n yaﬂad›klar› sorunlara de¤indi.
Tecritte yaﬂam›n› yitiren 40’dan
fazla kad›n olmas›na ra¤men kad›n
kuruluﬂlar›n›n hiçbir çaba göstermedi¤ine dikkat çekti.
Celal Do¤an Park›'nda 28 Temmuz’da "Bas›n›n Gözünden Güncel
Sorunlara Yaklaﬂ›m" adl› bir söyleﬂi düzenlendi. Söyleﬂiye gazeteci Abdurrahman Dilipak, Fatih Polat ve
Devrimci Sol Ana Davas›'ndan
tutuklanan Mehmet Do¤an kat›ld›.
Belediye Konferans Salonu’nda
TMY ve Düﬂünce Özgürlü¤ü ad›yla
düzenlenen panele ise Av. Hasip
Kaplan, Ak›n Birdal, Av. Eﬂber Ya¤murdereli, ÇHD’den Av. Selçuk Koza¤açl› EMEP’ten Av. Kamil Tekinsürek konuﬂmac› olarak kat›ld›lar.
Hozat’ta köye geri dönüﬂlerle ilgili olarak panele Halk›n Hukuk
Bürosu avukatlar›ndan Ebru Timtik
de konuﬂmac› olarak kat›ld›.

Festival coﬂkusu ilçelerde
Dersim merkezdeki etkinliklerin
yan›s›ra Pertek, Ovac›k, Nazimiye
ve Hozat’ta da paneller, konserler
düzenlendi.
Pertek Köy Garaj›’nda düzenlenen konsere Grup Yorum, Grup Yel,
Zeynel-Kenan kardeﬂler, Abidin Biter ve yerel sanatç›lar kat›ld›. Akﬂam
saatlerinde baﬂlayan konser festivalin en coﬂkulu ve kitlesel konserlerinden biri olarak öne ç›kt›. Etkinliklere

‹SV‹ÇRE’DE YAZ KAMPI

‹sviçre'de faaliyet yürüten Basel Kütür Merkezi, 16-26 Temmuz tarihleri aras›nda yaz
kamp› düzenledi. Kanton Aargau da, Seengen Kasabas› yak›nlar›nda düzenlenen kamp boyunca çeﬂitli kültürel, sportif etkinlikler
yap›l›rken, yaﬂam devrimci disipline uygun ﬂekilde örgütlendi.
Toplant›larda; ‹srail'in Filistin ve Lübnan'daki iﬂgal ve katliamlar›, dünya çap›ndaki protestolar›n c›l›zl›¤›, tecrite karﬂ› direniﬂ ve
bu kapsamda Avrupa’da yürütülen faaliyetler, açl›k grevleri gibi
konular tart›ﬂ›ld›.
Sinevizyon gösterimlerinin gerçekleﬂtirildi¤i kampta, geceleri
düzenlenen ateﬂ baﬂ› sohbetleri de paylaﬂ›m›n, dostluk ve birli¤in
geliﬂtirilmesinde etken oldu.
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ﬁehitleriyle birlikteydiler. Dünya
halklar›yla birlikteydiler. Devrimci gruplar standlar›n bulundu¤u alanda düzenledikleri ortak bir törenle, 1996 Ölüm Orucu ﬂehitlerini and›lar.
Yine ortak yap›lan bir baﬂka eylemle
Filistin ve Lübnan katliamlar› protesto
edildi. HÖC, ESP, HKM, DHP, PART‹ZAN taraf›ndan gerçekleﬂtirilen eylemle,
festivalden direnen Filistin ve Lübnan
halklar› selamland›.

5000 binin üzerinde insan kat›ld›.
Hozat ve Nazimiye’deki konserlerde, programda olmamas›na ra¤men, Grup Yorum konuk sanatç›
olarak kat›ld›. Ovac›k'taki etkinliklere kat›lan TAYAD'l›lar Yeﬂilyaz›
ve Emirgan Direniﬂi ﬂehitlerinin
mezarlar›n› ziyaret ederek anma düzenlediler.
Festival kapsam›nda 30 Temmuz
günü Dersim Merkez’de Munzur
Yürüyüﬂü düzenlendi. Yeralt› Çarﬂ›s› üzerinde biraraya gelen ve
“Munzur'uma Dokunma" yaz›l›tiﬂörtleri giyen yüzlerce kiﬂi, Mavi
Köprü'ye yap›lan yürüyüﬂle, oligarﬂinin Munzur’a ve Dersim’e yönelik politikalar›n› protesto etti.
Dersimliler ve Dersim’in kavga
dostlar› tehditleri, yasaklar› bir kez
daha aﬂman›n gururuyla gelecek y›l
için sözleﬂtiler.

BABAESK‹’DE TARIM FEST‹VAL‹
Babaeski'de her y›l geleneksel olarak düzenlenen Tar›m Festivali'nin 36.'s› 31 Temmuz'da
baﬂlad›. Festival'in ikinci gecesinde Babaeski
Halkevi müzik grubu da sahne ald› ve 1000'den
fazla kiﬂiye seslendi.
6 gün sürecek olan festival kapsam›nda Volkan Konak, Zülfü Livaneli gibi sanatç›lar da sahne alacak.
Ayr›ca festival alan›nda stand açmak için baﬂvuru yapan Halkevi'nin talebi tamamen keyfi gerekçelerle belediye taraf›ndan reddedildi.

ﬁehitlikleriyle halk›m›za bir zafer kazand›ran
1996 Ölüm Orucu ﬂehitleri
zaferin kazan›ld›¤› gün
olan 27 Temmuz’da çeﬂitli
ﬂehirlerde törenlerle an›lmaya devam edildi.
ANKARA - Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i'nde yap›lan anmada,
Eray Destegül, 1996’y›
2006’ya ba¤layan direniﬂ
çizgisini ﬂu sözlerle anlat›yordu: “Korkunun dalga
dalga yay›laca¤› bir odak
yapmaya çal›ﬂt›klar› hapishaneler, özgür tutsaklar›n devrimci
çizgisiyle bir direniﬂ oda¤› olmuﬂtur.
Ki bu olgu F Tipi hapishanelerin varl›¤› koﬂullar›nda da de¤iﬂmemiﬂtir.”
Ad›n› 1996 Ölüm Orucu ﬂehitlerinden alan Grup ‹dilcan Müzik Toplulu¤u da anmaya türküleriyle kat›ld›.
HOPA - Do¤u Karadeniz Temel
Haklar binas›nda bir anma gerçekleﬂtirildi. Yap›lan konuﬂmalarda,
‘96’da sergilenen direniﬂ ruhunun
bugün Büyük Direniﬂ’te çok daha üst
boyutta ifadesini buldu¤u vurguland›. Canan ve Zehra Kulaks›z kardeﬂleri anlatan bir belgeselin gösterildi¤i anmaya YDG üyeleri de kat›ld›.
SAMSUN - Anman›n düzenlendi¤i yer, 1996’y› bugüne ba¤layan
direniﬂin somutland›¤› yerlerden biriydi. Büyük Direniﬂ’e destek açl›k
grevinin sürdürüldü¤ü evde yap›lan
anmada ﬂehitlerin sözleri ve yaﬂam-

2006'ya Tecrite Karﬂ› Mücadelemiz Sürüyor”
TAYAD'l›lardan Hüseyin
Irmak yapt›¤› konuﬂmada
hükümetler, iktidarlar de¤iﬂse de bask› ve teslim alma
politikalar›n›n de¤iﬂmedi¤ini vurgulayarak ﬂöyle dedi:
“'84'ten 96'ya, 96'dan
2000-2006 tecrite karﬂ› büyük direniﬂe uzanan gelenek
daha da büyüyerek tüm ezilen dünya halklar›na umut
olmaya devam ediyor." Yaklaﬂ›k 90 kiﬂinin kat›ld›¤› anmada Grup Yorum Korosu
da marﬂlar› ve türküleriyle yerald›.
BURSA - TAYAD’l›lar, 2000
Ölüm Orucu ﬁehidi Semra BAﬁY‹⁄‹T ve 96 Ölüm Orucu ﬂehitlerini
birlikte and›lar. 30 Temmuz’da Semra Baﬂyi¤it Halk Sahnesi Tiyatro
Salonu'nda yap›lan anmada, Semra
Baﬂyi¤it Halk Sahnesi Müzik Grubu
da yerald›. 96 Ölüm Orucu’na iliﬂkin
bir dia gösteriminden sonra anma ﬂiirler ve marﬂlarla son buldu.
‹KM - ‘96 Ölüm Orucu’nda ölümsüzleﬂen Ayçe ‹dil Erkmen mezar› baﬂ›nda an›ld›. Dünyan›n ilk kad›n ölüm
orucu ﬂehidi olan ‹dil'in anmas›na kat›lan ailesi ve ‹dil Kültür Merkezi çal›ﬂanlar› anmada “‹dil’e Mektup”u
okuyarak kavgas›n›n sürdürüldü¤ünü
belirttiler. “Yine aram›zdas›n, yine
bizimlesin" diye biten mektubun ard›ndan anmada son olarak Mitralyöz
türküsü birlikte söylendi.

Yaﬂam›ﬂ say›lmaz zaten,
yurdu için ölmesini bilmeyen
lar› hat›rlat›larak, her birinin direnen
insan için bir klavuz oldu¤u vurguland›.
‹STANBUL - Haftalard›r Sultanahmet’te “Tecrite Son” pankart›n›
açan TAYAD'l›lar›n elinde bu kez bir
pankart daha vard›: “1996'dan

boﬂuna hevesleniyorlar. Fidel, kendi halk›n› sosyalizme kavuﬂturmuﬂ, dünya halklar›na bugüne kadar yol
gösteren ölmeyecek eserler yaratm›ﬂt›r. Düﬂünceleriyle ve eserleriyle hep dimdik ayakta kalacak bir devrimcinin ölümü bile onlar için ne ifade eder ki...
Bu arada iﬂbirlikçiler, Fidel’in görevini
devretti¤i Raul Castro’nun bir devrim önderi oldu¤unu gizleyip “hanedan” edebiyat›yla Küba Devrimi’ne düﬂmanl›klar›n›
sürdürüyorlar. Raul Castro’yu onlar tan›masa da Küba halk› tan›yor. Aslolan da
bu.
Fidel Castro’ya geçmiﬂ olsun dileklerimizi iletiyor, en k›sa sürede onu yine görevlerinin baﬂ›nda görmeyi umuyoruz.

Boﬂuna heveslenmeyin!
Fidel dimdik ayakta
ve hep ayakta kalacak!
Küba Devlet Baﬂkan› ve devrimin önderi Fidel
Castro, geçen hafta rahats›zlanarak, yetkilerini, Sierra
Maestra’daki gerilla savaﬂ›ndan bu yana devrimin önderlerinden olan kardeﬂi Raul Castro’ya devretti.
Malum, tüm emperyalistler akbabalar gibi Castro’nun ölümünü bekliyorlar. Bu yüzden de hastal›¤›
tüm emperyalist medyan›n manﬂetlerindeydi. Dünya
halklar› üzülürken, onlar ellerini o¤uﬂturuyorlard›. Ama
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