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● TAYAD TTECR‹T EEYLEM     
Mektup ookuma eeylemleri
Her Pazar günü
Yer: Sultanahmet Park›
Saat: 13.00

● Tutuklu Aileleri Bülteni 
Adres De¤iflikli¤i

Yeni adres: Abide-i Hürriyet 

Cad. Perihan Sokak 

No: 104 Kat: 4 D:8  

fiiflli - ‹STANBUL
Tel-Fax: 0212 231 57 73

● TAVIR çç›kt›!
Kültür vve SSanat YYaflam›nda 
Tav›r Dergisi'nin A¤ustos 
say›s› ç›kt›. Bayilerde...

“Hareket benim için özgürlüktür.”

Melek, harekete dair duygular›n› böyle dile
getiriyordu. S›rad›fl› bir yaflam› vard› Melek’in. 

Rize’nin Pazar ilçesinde bir Laz k›z› olarak
gözlerini dünyaya açt›. Çay bahçeleri aras›nda
büyüdü. Çal›flt›, çabalad›. Yoksulluk al›n yaz›s›
m›yd›, bilmiyordu. Sonra ailesiyle birlikte ‹s-
tanbul’a tafl›nd›lar. ‹stanbul’a sevdaland›... Ar-
kadafl çevresi hep erkeklerden oluflurmufl. O
da zamanla erkek gibi giyinmeye bafllam›fl. Bir
deri ceketi varm›fl, y›rt›lmad›k yeri kalmam›fl,
eskimifl. Melek bu deri ceketi çok severmifl,
annesi çöpe bile atsa gider çöpten ç›kar›r, yine
giyermifl. ‹nat m› inatm›fl. 

Küçük, “zarars›z” bir de çete kurmufllar.
Mahallelerinde çocuklara yard›m ederlermifl...
fiengül YILDIRAN; bu isim Melek için yeniden
do¤uflun anlam› belki de. Arkadafll›klar› lise y›l-
lar›na dayan›yor. fiengül devrimci iken Melek
“zarars›z” çetenin liderli¤ini yap›yor. fiengül’ü
çok seviyor ve de¤er veriyor Melek. Ona bir
zarar gelmesini istemiyor ve bu yüzden de

devrimcilikten vazgeçirmeye çal›fl›yor. Ama
fiengül 93 y›l›n›n Nisan›’n›n son günü katledil-
di¤inde Melek’teki de¤iflim bafll›yor. 

fiengül hemen önünde duruyor. Ona ba-
karken belki yüzlerce kez intikam yemini edi-
yor. fiengül’ün yoldafllar›yla beraber slogan
at›yor, marfl söylüyor cenaze töreninde. 

Ve ondan sonra... Ankara’da DEV-GENÇ’li-
ler içinde forumdan foruma, anfiden anfiye,
mitingden gösterilere kadar her yerde Melek
Birsen vard›r art›k. DEV-GENÇ’li oluflu, art›k
yüre¤indeki en kal›c› duygulardan birine dönü-
flecektir. Y›llar sonra bile “Biz gençlikteniz.
Gençlik gençli¤e sahip ç›kar. Biz her ne kadar
da¤lara ç›kt›ksa da damarlar›m›zda gençlik ka-
n› dolafl›yor, deli deli ak›yor, yani her zaman
her yerde gençli¤iz” diye anlat›r bir mektubun-

da. 

Hep bu coflkuyla yaflar ve tutsak düfler Me-
lek. Y›l 95’tir. Ulucanlar Hapishanesi’ndeki bu
k›sa tutsakl›¤›, Melek Birsen’in devrimcilik ya-
flam›nda s›çrama tahtas› olur. 

Bir yoldafl› bu süreci flöyle özetler: “Me-
lek’in dikkat çeken yan› aç›kl›¤› ve içten yakla-
fl›m›yd›. Gülnihal’le aras›nda sessiz ama güçlü
bir ba¤ vard›. Gülnihal onun att›¤› her ad›mda
yerinde duram›yordu. Melek ›fl›l ›fl›l gözleriyle
heyecanla ö¤reniyordu. Tahliye olurken ‘gözü-
nüz arkada kalmas›n’ demiflti. D›flar›dan ilk se-
lam› gelince Gülnihal çok sevinmiflti...”

... Ölüm orucuna bafllayaca¤› gün 26 Ey-
lül’dü. 26 Eylül Ulucanlar demekti ve oran›n
da onun için baflka bir anlam› vard›. 

20 gün sonra onu ald›lar bizden. Önce ya-
k›n bir yere koydular, seslerimiz ulafl›yordu o
zaman. Ama orada da fazla tutmad›lar, a›p
uzaklaflt›rd›lar. En son gece “F›rt›na oolanlara
rüzgar nneylesin” marfl›n› söylemiflti bize.

������������			
Melek Birsen Hoflver

‹zmir-Alia¤a Rafi-
nerisi inflaat› s›ra-
s›nda sürdürülen di-
reniflte 22 A¤us-
tos 1970’te pat-
ronun adamlar› ta-
raf›ndan vurularak
katledildi. Cep-
he’nin iflçi alan›nda-
ki kadrolar›ndand›.

Necmettin
G‹R‹TL‹O⁄LU

Devrimci bir ö¤ret-
mendi. A¤ustos
1980’de K›rfle-
hir’de polis ve jan-
darman›n açt›¤›
ateflle katledildi.

Barbaros
KADIO⁄LU

A ¤ u s t o s
1 9 8 0 ’ d e
Konya’da fa-
flistler tara-
f›ndan katle-
dildi.

fiükran
KURU

A ¤ u s t o s
1 9 8 0 ’ d e
flehit düfl-
tü.

Mehmet
AKfiER

A ¤ u s t o s
1 9 7 9 ’ d a
flehit düfltü. 

Zekai
BÖLÜKBAfiI

22 A¤ustos
1993’te Ayd›n
polisi taraf›ndan
iflkencede katle-
dildi. 1984’te  Ay-
d›n Turizm Meslek
Yüksek Okulu ö¤-
rencisiyken kat›ld›

mücadeleye. TÖDEF’in kurucular›n-
dand›. DEV-GENÇ içinde yetkinleflti.
1991 sonundan itibaren farkl› gö-
revler üstlenmeye bafllad›. fiehit düfl-
tü¤ünde Devrimci Sol Ege Bölgesi Si-
yasi Sorumlusu’ydu.

Baki
ERDO⁄AN

A ¤ u s t o s
1991’de Yoz-
gat Akda¤made-
ni’nde geçirdi¤i
bir trafik kaza-
s›nda kaybettik.

Kas›m
YILMAZ

Birsen HHOfiVER- Birsen Hoflver, Rizeli’ydi. Ana di-
li Lazcad›r. AÜ. Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi ö¤ren-
cisiyken devrimci saflarda yerald›. Bir DEV-GENÇ’li
olarak çeflitli görevler üstlendi. 1997’de Dersim K›r
Silahl› Propaganda Birlikleri’ne kat›ld›. fiubat
1999’da tutsak düfltü. Mücadele devam ediyordu.
26 Eylül 2001’de 7. Ölüm  Orucu Ekibi direniflçisi
olarak ölüme yatt›. 

Malatya Hapishanesi’nde ölüm orucuna baflla-
d›; direniflinin ilerleyen günlerinde Ankara Numune
Hastanesi’ne sevkedildi ve 22 A¤ustos 2002’de
flehit düfltü. “Bu zamanda direnmekten baflka
seçenek yok” diyordu direniflin 94. flehidi.

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

17 A¤ustos 1999’da meyda-
na gelen Marmara depreminde kay-
bettik onlar›. Aslen Malatyal› olan
Elif, ‹zmit Demokratik Lise ‹çin Mü-
cadele Komiteleri sorumlusuydu,
ayn› zamanda Kurtulufl dergisi da¤›-
t›mc›s›yd›. Ayd›n Y›ld›r›m ise Ka-
ranfiller Kültür Merkezi Müzik
Toplulu¤u üyesiydi.  

Elif
KARAMAN

Ayd›n
YILDIRIM

20 A¤ustos 1996’da
‹stanbul Alibeyköy’de
kald›klar› evde silahs›z,
savunmas›z durumda po-
lis taraf›ndan infaz edildi-
ler.

Senem Adal›, OKM, TA-
YAD ve Özgür-Der çal›fl-
malar›nda yerald›. ‹nfaz-
lara, kaybetmelere karfl›
say›s›z eylemin örgütleyi-
cisiydi. Muhammed ma-
halli alanda faaliyet sür-
dürüyordu. ‹kisi bölgede-
ki Kurtulufl da¤›t›mc›l›¤›n›
yap›yorlard›. Muham-
med, ‹rfan A¤dafl katle-

dildi¤inde, yan›ndayd›, birlikte dergi da¤›t›-
yorlard›.

Senem
ADALI

Muhammed
KAYA

15 AA¤ustos 

Manavgat

26 AA¤ustos 

Harbiye 
Aç›khava 
Tiyatrosu

Saat: 20.30

Mitinge ÇÇa¤r› 
Emperyalist, SSiyonist VVahflete DDur DDiyelim!

Filistin, LLübnan HHalk›yla DDayan›flmam›z› BBüyütelim!

-‹srail’le tüm ikili anlaflmalar›n iptal edilmesi için, 
-Lübnan'a asker gönderilmemesi için, 
-Güney Kürdistan'a operasyonlara hay›r demek için,
-AKP'nin iflbirlikçi politikalar›na karfl› ç›kmak için 

20 AA⁄USTOS'TA KKADIKÖY ‹‹SKELE MMEYDANI'NDA BBULUfiALIM!
Toplanma SSaati: 15.00

(Mitinge,  Emek Platformu, Irakta ‹flgale Hay›r Koordinasyonu, BAK, 
çeflitli demokratik kitle örgütleri ve partiler kat›lacak.)

Yürüyüfl Engellenemez
Yürüyüfl okurlar› geçen hafta, Gazi, Alibeyköy
ve Bahçelievler'in caddelerinde, sokaklar›nda
gerçe¤in ve kavgan›n sesini duyurdular. 7

A¤ustos'ta
Gazi Mahal-
lesi'nde ya-
p›lan sat›fla
10 okuru-
muz kat›l›r-
ken 2 saat

içinde toplam 400 dergi sat›ld›. 
Alibeyköy Cengiz Topel'de yap›lan sat›fla 14
okurumuz kat›l›rken 1 saatte 50 dergi sat›ld›.
Tan›t›m s›ras›nda AKP'nin f›nd›k üreticilerine
sald›r›s› protesto edilerek hak alma mücadele-
sinin engellenemeyece¤ini vurgulayan konufl-
malar yap›ld›. 
Bahçelievler'e ba¤l› So¤anl› ve Yayla'da Yürü-
yüfl önlükleriyle dergimizi tan›tan okurlar›m›z
polis tacizi ve takibi alt›nda çal›flmalar›na de-
vam ettiler. Daha önce dergimizin toplu sat›fl›-
n›n yap›lmad›¤› bölgede 48 adet dergi sat›ld›. 

T‹YATRO
Bu fiark› Burada Bitmez 

Tarih: 19 A¤ustos 
Saat: 20.30
Yer: Gazi  Eski Halk Pazar› Meydan›
Düzenleyen: TAYAD Tiyatro Grubu
Oyuncular: TAYAD'l› Aileler

Direnifl Evleri’ne ve Direniflçilere Ulaflabilece¤iniz Adresler:
fiiflli DDirenifl EEvi:
Adres: Abide-i Hürriyet Cad. No:133 kat:4 Daire: 9 fiiflli –‹st.
Av. Behiç Aflç›'ya ile görüflmek için: 0090 (0) 212 343 46 33

Faks göndermek için: 0090 (0) 212 2945271
Mail göndermek için: avukatbehic@yahoo.com,
avukatbehic@gmail.com, avukatbehic@mynet.com

Adana DDirenifl EEvi:
Adres: fiakirpafla Mahallesi, 37 Sok. No: 7 Seyhan/ Adana 

Gülcan Görüro¤lu’yla görüflmek için Tel: 0090 (0) 537 553 48
14 - 0090 (0) 322 432 60 66
Mailler: gulcangoruroglu@mynet.com ve
gulcangoruroglu@yahoo.com



Lübnan’a düflen bombalar, yüz-
lerce çocu¤un gözlerini bir daha

aç›lmamacas›na kaparken, belki
dünyan›n da gözlerini aç›yor. Bir
Afrika atasözünde denildi¤i gibi, bir
kez daha “yaflayanlar kaparken
ölenlerin gözlerini, ölenler aç›yor
yaflayanlar›n gözlerini.” Dünya bu
musibette kendine bir nasihat bulur-
sa e¤er, bu, halklar›n bu lanetli dö-
nemden elde edece¤i tek fley ola-
cakt›r. Yaflayanlar açmal› art›k göz-
lerini. Çünkü yaflamakta oldu¤umuz
bu dönemlerde, emperyalistleri bu
kadar pervas›z yapan nedenlerin
aras›nda gerçeklere gözlerin kapa-
t›lmas› da vard›r. Pervas›zl›¤›n ne-
denleri aras›nda, ayd›n olarak halk-
lar› ayd›nlatmalar› gerekirken, halk-
lar›n gözüne çeflitli biçimlerde per-
de çekenlerin de pay› vard›r. 

Gazze’de, Lübnan’da dökülen
kan, perdeyi aral›yor. Ne görü-

lüyor o aral›ktan? Dünyada bar›fl›n,
demokrasinin, insan haklar›n›n gü-
vencesi olacak “uluslararas› top-
lum” diye bir fley yok! Ç›plak ger-

çek bu. Baflka ne görülüyor? Ameri-
kan emperyalizmiyle Avrupa em-
peryalizmi aras›nda demokrasiye,
halklara, insan yaflam›na verilen de-
¤er aç›s›ndan temelde bir farkl›l›k
yok! Bu da ç›r›lç›plak bir gerçek. Ve
bu gerçek, ülkemizin son on y›l›nda
o kadar çarp›t›ld›, o kadar i¤difl edil-
di ki, “emperyalizmin yine ve hâlâ
emperyalizm oldu¤unu” anlatmak
için biz devrimcilerin dilinde tüy
bitti. Ama sarfetti¤imiz hiçbir söz
için piflman de¤iliz. Çünkü hayat bi-
zi do¤ruluyor. Çünkü dünyam›z›n
üstüne bugün bir karabasan gibi çö-
ken Amerikas›’yla, Avrupas›’yla,
Japonyas›’yla, Rusyas›’yla emper-
yalizmden baflkas› de¤ildir. 

Sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan
bugüne emperyalizmin ne yap-

mak istedi¤ini bir kez daha tekrarla-
mayaca¤›z burada. Bu art›k üzerin-
de hiçbir mu¤lakl›¤›n olmad›¤› bir
olgudur. Bafl›n› ABD’nin çekti¤i
emperyalist sistem, o günden bu ya-
naki tüm politikalar›yla, dünya
halklar›na “yeni dünya düzeni”

önünde boyun
e¤dirmeye ça-
l›flmaktad›rlar.
ABD emper-
yalizmi, bu
dünyan›n im-

paratoru olmay› resmi ve aleni stra-
tejisi olarak ilan etmifltir. Bu strate-
jide, dünya halklar›na oldu¤u gibi,
öteki emperyalist ülkelere boyun
e¤dirme de vard›r. Fakat bu ikisinin
niteli¤i farkl›d›r. Halklara boyun e¤-
dirmenin yöntemi, “teröre karfl› sa-
vafl” ad›na iflgaller, katliamlar, ifl-
kenceler, Guantanamolar ve F Tip-
ler’i,  terör yasalar›, terör listeleri-
dir. Emperyalistlere iliflkin yan› ise,
temelde bir kapitalist rekabet müca-
delesidir. Emperyalizmin halklarla
olan çeliflkisi uzlaflmaz, emperya-
listler aras›ndaki çeliflki uzlaflabilir
bir çeliflkidir. Bu gerçekleri görme-
yenler, önce emperyalizmin “de¤ifl-
ti¤inin” teorisini yapt›lar. Sonra
ABD’nin hiç de¤iflmedi¤i gayet
aç›k ortaya ç›k›nca, Avrupa y›lan›na
sar›lmaya kalkt›lar. AB’ciler, Avru-
pa’n›n emperyalist olmad›¤›n› savu-
nup, mesela Irak konusunda iflgale
karfl› ç›k›yor görünmesini Avru-
pa’n›n demokratl›¤›n›n kan›t› olarak
gösterdiler. 

Oysa, ayn› Avrupa Irak’›n iflga-
linden önce, Afganistan iflga-

linde tam müttefikti ABD’yle, biraz
daha önce, Balkanlar’›n parçalan-
mas›nda, Yugoslavya’n›n bomba-
lanmas›nda yine tam müttefikti. Av-
rupa emperyalizmi, bu strateji  kar-

ABD ‹mparatorluk Stratejisi 
ve AB Demokrasisi

Çizgiler netlefliyor: Emperyalizmin egemenli¤ini kurmak isteyenler
ve emperyalizmin egemenli¤ine karfl› ç›kanlar aras›nda kal›n bir
duvar çekiliyor. Dolay›s›yla, herkes bu netleflen çizgilerin hangi 

taraf›ndan yerald›¤›yla de¤erlendirilecektir.

3   ABD imparatorluk stratejisi ve AB demokrasisi

5   Emperyalist destekli iflgal sürüyor 

Lübnan direniyor 

8  BM, AB ve tüm uluslararas› kurumlar ve

hukuk enkaz alt›nda

11  ‹srail Bölüm 1

14  Kûlli ma Lübnani, Kûlli ma Filistini  

17  “Ben 12 Eylül öncesindeki mahallemi 

istiyorum.”

19  Bir yolculu¤a davet

21  Hepimiz Tecritteyiz

22  Gündem’e 15 gün kapatma

24  KESK: Hükümet orta oyunu oynuyor

26  ‹ncirlik’te her gün ‘Çuval’ geçiriyorlar

28  Hayat›n ‹çindeki Teori: Türkiye Solu’nda 

güç ve ittifak iliflkileri

33  Türkiye Sosyal Forumu

34  Bulutlar›n arkas›ndaki politika

35  Ba¤c›lar Belediyesi’nde anlaflma, 

Eminönü’nde grev karar› 

36  Açl›¤›n ça¤r›s›

40  Oturma eylemleri, destek açl›k grevleri... 

42  Ölüm orucundaki bir annenin çocuklar›

konufluyor 

44  Küba’da demokrasi

47  Buca Temel Haklar aç›ld›

48  Yurtd›fl›nda açl›k grevleri sürüyor

49  Dersim HÖC’ten Munzur Festivali

de¤erlendirmesi
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fl›s›nda sadece ve sadece kendi PA-
ZAR kavgas›n› vermifltir. Irak’›n ifl-
galindeki “muhalifli¤i” de ayn› ne-
denin sonucuydu. Nitekim, iflgalin
hemen ard›ndan iflgale tam ortak ol-
makta bir sak›nca görmemifltir. 

Siyonist ‹srail’in Filistin ve Lüb-
nan katliam› karfl›s›nda Avrupa

emperyalizminin tavr› ise, art›k bu
tart›flmalar› da gereksizlefltirmifltir.
Avrupa emperyalizminin düflünüfl
biçimi basittir: Hizbullah bana da
karfl›, o halde YOKED‹LMEL‹. Bu
yaln›z Hizbullah’la s›n›rl› de¤ildir;
devrimci örgütler, emperyalizme di-
renen ülkeler, emperyalizme boyun
e¤meyen islamc›, yurtsever örgüt-
ler, hepsi yokedilmelidir. ABD’nin
“teröre karfl› savafl” politikas›n›n te-
melindeki mant›k, AB’nin de mant›-
¤›d›r. Avrupa demokrasisinin “gelifl-
miflli¤i” bu konuda hiçbir fark ya-
ratmamaktad›r. 

Bu gerçek ortada oldu¤una göre,
flunlar› kesin olarak belirtebili-

riz: Amerikan emperyalizmini den-
geleyecek tek güç olarak Avrupa
Birli¤i’ni gösterenlerin teorileri
çökmüfltür. Ülkemizin AB’nin bir
eyaleti haline getirilmesini demok-
ratikleflme ad›na savunanlar›n teori-
leri çökmüfltür. Avrupa emperyaliz-
mine ba¤›ml›l›¤› Kürt sorununu
çözme ad›na savunanlar›n politika-
lar› çökmüfltür. Ülkemizi emperya-
list tekellerin talan›na açarken, bunu
halk›m›za bir demokratikleflme ve
refah projesi olarak sunan AB’ci dü-
zen partilerinin riyakar ve iflbirlikçi
yüzleri aç›¤a ç›km›flt›r.  

Ülkemizdeki AB’ciler bütün
bunlar karfl›s›nda suskun.

AB’yi savunmak için yüzlerce yaz›
yazan ayd›nlar suskun. AB karfl›s›n-
da “havet”çi oportünist solcular sus-
kun... Avrupa emperyalizminin ifl-
gali, katliam› alenen savunan politi-
kalar› üzerine yorum yapm›yorlar.
Oysa Avrupa emperyalizmi, onlara
tükürdüklerini yalatt›r›yor. Onlar›n
AB üzerine yazd›klar›n› tekzip edi-
yor. Ama görmezden geliyorlar. El-
bette flimdi tarih ve halk onlar› sor-
gulayacak; gerçekten AB konusun-
da aldanm›fllar m›yd›, yoksa bilinçli

bir aldatmaca içindeler miydi? “En
büyük aldanma, baflkalar›n› aldat-
t›¤›n› sanmakt›r.” Düzeniçi statü-
kolar›n› korumak için, icazet alt›n-
daki varl›klar›n› sürdürmek için ger-
çekleri, dolay›s›yla Marksist-Leni-
nist teoriyi çarp›tmaktan çekinme-
yerek Avrupa emperyalizminin ne
olup olmad›¤›n›n görülmesine engel
olanlar, Türkiye ve dünya halklar›na
özür borçludurlar. Ve elbette, böyle
bir sorunda özür de yetmez. Pratik
özelefltirilerini anti-emperyalist (an-
ti-Amerikanc› de¤il) mücadeleyle
vermek durumundad›rlar.   

Lübnan’da tüm emperyalistlerin
deste¤iyle süren sald›r› flunu

gösteriyor: Çizgiler netlefliyor: Em-
peryalizmin egemenli¤ini kurmak
isteyenler ve emperyalizmin ege-
menli¤ine karfl› ç›kanlar aras›nda
kal›n bir duvar çekiliyor. Dolay›s›y-
la, herkes bu netleflen çizgilerin
hangi taraf›ndan yerald›¤›yla de¤er-
lendirilecektir. “Solculuk” ad›na
AB’yi, AB’ye üyeli¤i savunanlar,
art›k bunu dünkü gibi yapamazlar.
Amerikanc›l›k’›n ve Avrupac›l›k’›n
aras›ndaki fark belirsizleflirken, sol
ad›na AB’cili¤in savunulmas›, hiç-
bir flekilde meflru, mazur görüle-
mez. Ülkemiz solunda flu veya bu
taktik, politika ad›na AB’ye üyeli¤i
savunanlar, ortaya ç›kan bu ç›plak
gerçekler karfl›s›nda, politikalar›n›
gözden geçirmek –ve daha do¤rusu
bu politikalardan vazgeçmek– zo-
runda kalacaklard›r. Baflka türlü sol
olma, halktan yana olma iddias› sür-
dürülemez. 

Saflar böyle ayr›fl›rken, emper-
yalizme karfl› BA⁄IMSIZLI-

⁄I savunmadan da art›k halktan ya-
na olunamaz. Daha “demokratik
emperyalizm” masallar›n›n mürek-
kebi kurumadan, niteli¤i, Filis-
tin’de, Lübnan’da tüm ç›plakl›¤›yla
ortaya ç›kan bu emperyalizme karfl›
ba¤›ms›zl›¤› savunmamak, dünya
halklar›n›n ve kendi halk›n›n ç›kar-
lar›n› savunmamakt›r. Ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi mücadelesini birbirin-
den ay›ranlar›n da iflas etti¤i nokta-
dad›r buras›. Emperyalizm halklar›
kan-revan içinde b›rak›rken, böyle
bir emperyalizmin tahakkümü alt›n-

da halklar için özgür, demokratik
bir yaflamdan sözedilebilir mi? De-
mokrasi diye soyut bir fley yok. Ba-
k›n bakal›m, ‹srail’in “Ortado-
¤u’nun tek demokrasisi” diye o çok
övülen demokrasisi hangi kategori-
ye giriyor? Irak’taki “demokrasi”
hangi kategoriye giriyor? ABD’nin
iflgallerle, bombalarla ihraç etti¤i
demokrasi de, AB’nin “AB üyeli¤i”
arac›l›¤›yla ihraç etti¤i demokrasi
de, sonuçta iflbirlikçili¤in, katliam-
c›l›¤›n önünde engel de¤ildir. Çün-
kü bu tür demokrasinin en geliflmifl
örne¤i say›lan AB demokrasisinin
kendisi de sömürgecili¤e, katliam-
c›l›¤a engel de¤il. Kan›t›, siyonist
katliamlar›n destekçili¤indedir. 

Türkiye oligarflisi AB defterini el-
bette bütün bu yaflananlardan

sonra da kapatmayacakt›r. Ama Tür-
kiye halk› ve Türkiye solu, art›k bu
defteri bir daha aç›lmamak üzere ka-
patmal›d›r. ABD ve AB emperyaliz-
mi, di¤er emperyalistleri de yedek-
leyerek, dünyay› bombalar›yla,
tanklar›yla, tekelleriyle iflgal ediyor,
önlerine ç›kan her engelde, yüzbin-
leri katletmekten çekinmiyorlar.
Halklar böyle bir dünyada yaflamay›
kabul edemez. Böyle bir dünya dü-
zenine boyun e¤meyi de kabul ede-
mez. Halklar›n tek seçene¤i, diren-
mek, direnmek ve yine direnmektir.
Tek seçenek, direnerek, kendi ülke-
sinden emperyalizmi ve iflbirlikçile-
rini defetmektir. Bir emperyaliste
karfl› s›rt›n› baflka bir emperyaliste
yaslama “takti¤i” dün de yanl›flt›,
bugünün dünyas›nda ise böyle bir
takti¤in pratik bir geçerlili¤i de kal-
mam›flt›r. S›rt›n› onlara yaslayanlar,
kan gölüne düflerler. Dökülen kan›n
içinde kendi kanlar› da olur. Emper-
yalistlerle her türlü uzlaflma, halkla-
r›m›z›n gelece¤i için bir tuzakt›r.
Halklar›n ve halk›n öncüsü oldu¤u-
nu iddia eden herkesin yapmas› ge-
reken, emperyalistlere karfl› birlefl-
mek ve savaflmakt›r. Art›k flu tart›fl›-
lamaz; Amerikan emperyalizmine
ve Avrupa emperyalizmine karfl›
aç›k tav›r al›nmadan, mücadele edil-
meden, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm, yani halk›n ç›karlar› sa-
vunulamaz. 
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Emperyalist 
destekli 
katliam 
sürüyor
Lübnan

direniyor

‹srail’in Lübnan sald›r›s› birinci
ay›n› doldururken, terörde s›n›rlar
tümüyle afl›lm›fl durumda. ‹srail
Baflbakan› tüm dünyan›n gözlerinin
içine bakarak, “hareket eden her fle-
yi vuracaklar›n›” aç›kl›yor. Sadece
Lübnan de¤il, tüm dünya halklar›,
benzeri sadece Naziler’de görülen
bir vahfletle hareketsiz b›rak›lmak
isteniyor. ‹srail içinde “Güney’deki
tüm kentleri y›kal›m” diye alenen
tart›fl›l›yor. Niye? Çünkü onlar
“Hizbullah’›n halk›”!

Üçte biri çocuk ve büyük ço¤un-
lu¤u sivil olmak üzere, katledilen
Lübnanl› say›s› 1000’i geçti. Bu ra-
kamlara halen yerlebir edilen evle-
rin enkazlar› alt›nda yatan ölüler,
ölülerimiz dahil de¤il... 1 milyon in-
san yerlerinden edildi. Lübnan’dan
Khiam ‹flkence Ma¤durlar› Rehabi-
litasyon Merkezi’nin dergimize ver-
di¤i bilgilere göre, altyap›ya yöne-
lik sald›r›larda 2 A¤ustos itibariyle;
havaalanlar›, limanlar, elektrik mer-

kezleri vb. 28 hayati nok-
ta; 600 km karayolu; 33

benzin ve gaz istasyonu; 73
köprü; 72 üst geçit; 6.800

ev/apartman; 160 fabrika, çift-
lik; 386 araç; 180 elektrik mer-
kezi; 85 telekomunikasyon; 70

su merkezi iflletmesi; 1.144 al›fl
verifl yeri; 180 sanayi kuruluflu;
16 Lübnan ordusuna ait askeri
altyap› tahrip edildi. 

‹srail’in “Hizbullah’a karfl› sa-
vafl›n›n”, “terörle mücadelesinin”,
“asker kurtarmas›n›n” küçük bir
bilançosu. Ki, y›k›m bu verilerin
derlendi¤i tarihten sonra da son
h›zla sürdü. Hâlâ “bundan böyle
Lübnan’ın sivil altyapısını ve hükü-
meti” hedef alaca¤›n› aç›klayan ah-
laks›z düflman, halk›n cenazelerini
kald›rmas›na dahi izin vermiyor.
Gaziye Köyü’nde 15 köylüyü kat-
letmesi yetmiyor, cenazelerini kal-
d›ran halka, iki cenaze evine bom-
balar ya¤d›r›p 10’a yak›n insan›
daha katlediyor. Direnifl karfl›s›n-
da zorlanan ve son olarak Hizbul-
lah roketleriyle kendi toprakla-
r›nda 12 askerini kaybeden ‹sra-
il, savafl›n 26. gününde en flid-
detli bombard›man› düzenledi.

4 binden fazla bomba ve top mermi-
siyle s›n›rdaki 15 köyü vurdu,
60’tan fazla sivili enkaza gömdü.
Hedef sadece “Hizbullah deneti-
minde” bahanesi ile bombalanan
Güney Lübnan da de¤il, Khiam
Merkezi geçen hafta boyunca bafl-
kent Beyrut ve çevresinin de bom-
balar›n hedefi oldu¤u bilgisini akta-
r›yor. Suriye s›n›r›nda kamyonlara
meyve yükleyen 33 Suriyeli tar›m
iflçisi bombalarla katledilirken,
Beyrut’un kuzeyinde h›ristiyanlar›n
yaflad›¤› Cuniye Kenti de bombalar-
dan nasibini al›yor. UNICEF ise su
elektrik, yak›t yoklu¤u çeken ülke-
nin güneyinde baflta dizanteri ve ko-
lera olmak üzere salg›n hastal›klar›n
kap›da oldu¤unu duyurdu. Yollar›
tahrip eden ‹srail, sivil halka yiye-
cek, sa¤l›k gibi yard›mlar›n ulaflt›-
r›lmas›n› engellerken, ‹srail’i dur-
durmayan BM, “insani yard›mlar›”
durduruyor. 

Tüm bu vahflet karfl›s›nda büyük

bir direnifl yaflan›yor Lübnan’da. ‹s-
rail beklemedi¤i, tahayyül edemedi-
¤i oranda askeri kay›plar veriyor,
kendi topraklar›nda füzeleri durdu-
ram›yor. Bir ayd›r y›kt›¤› ülkeye ka-
ra harekât› bafllatan ‹srail, Güney
Lübnan’›n birçok köy ve kasabas›n-
da fliddetli bir direniflle karfl› karfl›ya
kalm›fl durumda. 

Hizbullah Lideri Hasan Nasral-
lah, geçen hafta yapt›¤› bir TV ko-
nuflmas›nda direnifl kararl›l›klar›n›,
düflman›n amac›n› de¤erlendirerek,
flöyle sesleniyordu: “Direniflin zafe-
ri önce bütün Lübnanl›lar’›n sonra
da direnifli destekleyen Arap, müs-
lüman, h›ristiyan bütün flerefli in-
sanlar›n zaferi olacakt›r. Son olarak
halka, savaflç›lara ve düflmana ses-
lenmek istiyorum. Köylerinde ve
kentlerinde direniflleriyle, sab›rla-
r›yla, dayan›kl›l›klar›yla bir destan
yaratan; kad›n, çocuk, yafll› bütün
halka ve göç ettirilen bütün insanla-
ra ve zafere inanan bütün insanlara
ben ve kardefllerim ad›na diyorum
ki; kan›m›z, can›m›z sizlere feda ol-
sun. Evlerinize onurlu bir flekilde
geri döneceksiniz. Zafer sizlerin za-
feri olacak...”

Emperyalist destekli siyonist
düflmana bu inançla direniyor, Hiz-
bullah gerillalar› baflta olmak üzere
tüm Lübnan halk›. Bir hafta Lüb-
nan’da Hizbullah’la çat›flt›ktan son-
ra ‹srail’e dönen bir birli¤in askeri,
“cehennemden döndüklerini” söy-
leyerek asl›nda durumu özetliyor.
Evet; iflgalci için, iflgal edilen her
toprak parças› cehennemdir. Irak’ta
böyleydi, bugün Lübnan’da böyle.
‹srail ordusunun en önemli tugayla-
r›ndan biri olan Golani Tugay›’n›n
en seçkin birli¤i, Marun AlRaas-
Bint Cubeyl-Ayfarun üçgeninde
yokedildi, ‹srail t›rlar›n›n s›n›r bo-
yunca tahrip edilmifl tanklar› tafl›d›-
¤› bilgisini geçiyor gazeteler. Sur
Kenti’ne sald›r›yor, direnifl karfl›s›n-
da tutunamayarak geri çekilmek zo-
runda kal›yor. Elbette siyonist pro-
paganda t›pk› vahfletini mazeretlen-
dirdi¤i gibi, baflar›s›zl›klar›n› da
gizliyor. Ancak kabul etti¤i 60’a ya-
k›n asker kayb› bile, neredeyse Hiz-
bullah’›n gerilla kay›plar›na eflit du-



rumda. Bir yanda tüm emperyalist
dünyay› arkas›na alm›fl ve askeri
gücü, üstün teknolojisi ile örnek
gösterilen bir devlet, öte yanda ba-
¤›ms›zl›klar›, inançlar› için savaflan
gerilla güçleri; k›yaslamak bile an-
lams›z olan bu tabloda ortaya ç›kan
sonuç, ‹srail’in hedeflerine ulafl-
makta ne denli zorland›¤›n› göster-
mektedir. Vahflet sergileyerek Lüb-
nan halk›n› Hizbullah’a k›flk›rtmak
dahil, flu an için Hizbullah’›n Lüb-
nan ve bölge çap›nda güçsüzlefltiril-
mesi siyaseti yürümemektedir. Bu-
na karfl›n askeri olarak ilerleyebilir,
iflgalde ad›m atabilir ama siyasal
hedefi anlam›nda direnen halk›n gü-
cünü aflamayaca¤›na tüm dünya ta-
n›k olacakt›r. 

‹
srail katlediyor, Amerika
ve Avrupa, Lübnan’a 
teslimiyet dayat›yor
‹srail’in bugüne kadar “Hizbul-

lah’la savafl” ad›na yapt›¤› sald›r›la-
r›n büyük bölümü, BM taraf›ndan
da “savafl suçu” say›lan fiillerdir.
Bu tart›flmas›z gerçe¤e karfl›n, “sivil

askeri ayr›m› yapmaks›z›n hareket
eden bütün araçlar› vuraca¤›z...
Bundan böyle Lübnan’ın sivil alt-
yapısını ve hükümetini hedef ala-
ca¤›z” fleklinde, ‘savafl suçu iflleye-
ce¤im’ diye resmi aç›klama yapabi-
liyorsa, bunun tek nedeni, arkas›na
ald›¤› Amerika ve Avrupa ile onla-
r›n örgütü BM’nin deste¤idir.

‹srail’e amac›na ulaflmas› için
zaman kazand›ran manevralar,
ABD ve Avrupa cephesinden veri-
len aç›k destek art›k kimse için s›r
de¤il. Son BM “bar›fl” tasla¤› da bu
deste¤in bir baflka ifadesidir.  

Taslak Fransa taraf›ndan haz›r-
land›. Hizbullah’›n ve direnen bü-
tün unsurlar›n yokedilmesinde ne
Amerika’dan, ne ‹srail ne de ‹ngil-
tere ve Almanya gibi di¤er AB ülke-
lerinden farkl› bir düflüncesi olma-
yan Fransa, flu ana kadar “‹srail’i
elefltiren” bir havada “fark” koya-
rak, Ortado¤u’da sömürgeci politi-
kalar›na alan açmaya, ABD karfl›-
s›nda mevzi elde etmeye çal›fl›yor-
du. fiimdi daha aleni flekilde ‹srail
saf›nda yerald›. 

Fransa, tasar›y› önce ABD ile or-

taklaflt›rd›. Sonra ‹srail’in onay›
al›nd›. Ne Hizbullah, ne de çat›flma-
n›n as›l hedefi olan ‹ran ve Suri-
ye’yi bu sürece katmad›lar. Tasar›-
n›n içeri¤i öyle aç›k bir flekilde ‹sra-
il lehine haz›rlanm›flt› ki, Lübnan
hükümeti dahi reddetti. 

Yine “acil ateflkes” ça¤r›s› olma-
yan, “bar›fl” için ilk flart olan, ‹sra-
il’e sald›r›lar› durdurma ça¤r›s› yap-
mayan tasar›, halklar›n “bar›fl” ça¤-
r›lar›yla yarat›lan beklentiyi, em-
peryalist diplomasi arac›l›¤›yla sö-
mürmek ve özünü gizlemek istiyor. 

Örne¤in tasar›n›n bafl›nda, “her
iki tarafta da yüzlerce ölü ve yaral›-
ya” dikkat çekiliyor. K›yaslanama-
yacak kay›plar› ve her iki ülkenin
zararlar›n› adaletsiz bir flekilde ay-
n›laflt›rmakla kalm›yor. Ayn› za-
manda kendi yasalar›n› da hiçe sa-
y›yor. Zira, BM Güvenlik Konse-
yi’nin hiçbir karar almas›n› gerek-
tirmeyen Hizbullah’›n karakol bas-
k›n› ve askerleri esir almas› ile Lüb-
nan’›n tüm altyap›s›n›n y›k›lmas›,
do¤rudan sivillerin hedef al›nmas›
gibi, aç›k savafl suçu say›lan fiileri
ayn› kefeye koyuyor. 
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Emperyalistler, ezilen haklar karfl›s›nda tek cephe
olduklar›n› gizleme gere¤i duymazken, dünya halklar›
da ‹srail vahfleti karfl›s›nda sesini yükseltmeye devam
ediyor. Geçen hafta boyunca, Ortao¤u’dan Avrupa’ya
çok say›da ülkede meydanlara ç›kan yüzbinler siyoniz-
mi ve emperyalistleri lanetledi. 

Ba¤dat’ta 250 bin kifli Hizbullah’a destek vererek
Bush, Olmert ve Blair’in vampir fleklinde kuklalar›n›
yakt›. Suudi Arabistan’da da binlerce fiii, El Katif Ken-
ti’nde gösteri düzenleyerek Nasrallah’›n resimlerini ta-
fl›d›. ‹ranl› göstericiler ‹ngiltere Elçili¤i’nin tabelas›n›
sökerken Endonezya ve Bangladefl'te de binlerce kifli
soka¤a döküldü. 5 A¤ustos günü, Endonezya’n›n, Fili-
pinler, Pakistan ve M›s›r’›n baflkentlerinde onbinlerce

kifli ‹srail ve ABD bayraklar›n› yakt› ve
as›l teröristin ‹srail ve ABD oldu¤unu
hayk›rd›. Güney Afrika’da binlerce ki-
fli, parlamentoya yürüyerek ‹srail’e
yapt›r›m uygulanmas›, diplomatik ilifl-
kilerin kesilmesini istedi. ‹ngiltere’nin
baflkenti Londra’da ise ‘Savafl› Dur-
durun’ koalisyonu taraf›ndan Baflba-
kanl›k konutu önünde düzenlenen
gösteriye kat›lan 100 kifli, ‹ngilte-

re’nin ölümlerdeki sorumlulu¤unu dile getirdi. ‹srail’in
baflkenti Tel Aviv’de de bin kifli, sald›r›lara son verilme-
sini talep eden bir gösteri düzenledi. 

Almanya Düsseldorf’ta Alman-Arap derneklerince
düzenlenen mitingte, siyonizme öfke vard›. Anadolu
Federasyonu "Ortado¤u Halklar› Yaln›z De¤ildir" pan-
kart› ile kat›l›rken, 2 bin kifli, Filistin ve Lübnan bayrak-
lar› tafl›d›. Köln'de her hafta yap›lan eylemde, yine kat-
liam lanetlenirken, Anadolu Federasyonu'nun yan› s›ra
Türkiyeli kurumlar da yerald›. Viyana'da ise, Hizbullah
lideri Nasrallah'›n resmi tafl›nd›. Sol gruplar ve Filistin
örgütlerinin kat›ld›¤› eylemde HÖC de yeral›rken, 12
A¤ustos’ta Lübnan halk›yla dayan›flmak için uluslara-
ras› eylem günü ilan edildi¤i bilgisi verildi. Eylemde ko-
nuflan HÖC Temsilcisi de direnen Filistin ve Lübnan
halklar›n› selamlad›. Belçika'n›n baflkenti Brüksel'de
ise iki haftad›r süren gösterilerin en büyü¤üne 10 bin-
den fazla insan kat›ld›. Lübnan ve Filistin bayraklar› ta-
fl›nan eylemde, Arapça ‘Kul-
luna Mukavama’(‘Hepimiz
Direniflçiyiz’) sloganlar› at›l-
d›. Filistin-Lübnan dayan›fl-
ma koordinasyonunun ça¤-
r›s› ile yap›lan eyleme,
HÖC’lüler "Lübnan, Filistin
Direnifli Kazanacak" pan-
kart›yla kat›ld›.

Hepimiz ddireniflçiyiz

Londra
Brüksel



Tasar›n›n ikinci paragraf›nda da,
‹srail’in öteden beri varolan planla-
r›n› ve sald›rganl›klar›n› hiçe saya-
rak “bölgedeki krizin bafllang›c›n›”
Hizbullah’›n askerleri esir almas›na
ba¤l›yor. Böylece, ‹srail sald›r›s›n›n
emperyalizmin Ortado¤u politikas›-
n›n bir parças› oldu¤u gizlenirken,
Amerikan bas›n›nda dahi ç›kan,
“bir y›ldan daha uzun bir süre ön-
ce, üst düzey bir ‹srailli komutan›n,
Lübnan’a sald›r› planlar›n› Ameri-
kal› ve Bat›l› diplomatlara gösterdi-
¤i” (San Fransisco Chronicle Gaze-
tesi), onaylar›n› ald›¤› gerçe¤i ört-
bas edilmek isteniyor. Buna ba¤l›
olarak, “Askerlerin koflulsuz serbest
b›rak›lmas›n›” isteyen tasar›, ‹srail
hapishanelerinde y›llard›r hukuk d›-
fl› biçimde tutulan Lübnanl› esirler
içinse ayn› “koflulsuz serbest b›rak-
ma” ça¤r›s› yerine, neidü¤ü belirsiz
bir “sorun çözülmeli” kavram›na
yer veriyor. Bu alçak emperyalist
diplomasi dili, Filistin hükümet
üyelerinin, parlamento baflkan›n›n
tam bir haydutluk örne¤iyle kaç›r›l-
mas› ve halen iflkence alt›nda tutul-
malar›n› ise, gündemine dahi alm›-
yor. ‹srail nas›l ki, Filistin’i bir dev-
let olarak tan›m›yor, Filistin halk›-
n›n iradesini her gün bombalarla ka-
na buluyorsa, emperyalistler de ay-
n› bak›fl aç›s›yla Filistin halk›n›n se-
çimini yoksay›yor, o anl› flanl› de-
mokrasilerine “uygun” bulmuyor.

Taslakta, ‹srail’in iflgal etti¤i
topraklardan, Lübnan’dan çekilme-
si için net bir koflul dahi yeralm›yor.
Oysa “bar›fl” için ön koflul sald›rga-
n›n, iflgalcinin geri çekilmesidir.
Ancak emperyalistlerin tasar›s›nda
bu durum kas›tl› bir flekilde mu¤lak
b›rak›l›yor. ‹srail’e istedi¤inde sal-
d›r› yapma hakk› tan›yor. Buradan
ç›kan sonuç ise, “‹srail ne zaman
koflullar› uygun bulursa, o zaman
çekilsin” demektir. ‹srail’in istedi¤i
de budur. ABD D›fliflleri Bakan› Ri-
ce’nin “ateflkes için henüz erken”
diye ifade etti¤i, ‹srail Baflbakan›
Olmert’in “daha birkaç aya ihtiya-
c›m›z var” dedi¤i durum da budur.
‹srail’in Filistin topraklar›ndan çe-
kilmemek için ony›llard›r buldu¤u
bahaneleri, her f›rsatta düzenledi¤i

suikastleri, katliamlar›, sald›r›lar›
düflünüldü¤ünde, bu sürecin “ama-
ca ulafl›lmadan” yani Hizbullah
ezilmeden, emperyalistlere ba¤›ml›
bir Lübnan yarat›lmadan gelmeye-
ce¤i aç›kt›r.

ABD’nin D›fliflleri Bakan Yar-
d›mc›s› David Welch bak›n ne di-
yor; “bölgedeki fliddet döneminin
sonsuza kadar kapanmas› için, ‹s-
rail, uluslararas› bir güç yerleflin-
ceye de¤in bölgede kalmal›.”

Bu hukuksuzlu¤u halklara kabul
ettirmek istiyorlar. ‹stikrar, bar›fl
ad›na iflgalcilik meflrulaflt›r›lmak is-
teniyor. Ayn› durum Irak’ta da söz-
konusu. Orada da, iflgal güçleri çe-
kilirse bölgenin istikrars›zlaflaca¤›
gerekçe gösteriliyor. Ve tüm bu sö-
mürgeci metodlar, “ça¤dafl” dünya-
n›n eseri olarak karfl›m›za ç›k›yor.

Welch’in savundu¤u Ameri-
ka’ya özgü hukuk anlay›fl›n›n teza-
hürü de¤ildir, Fransa imzal› BM ta-
sar›s› da farkl› bir fley söylememek-
tedir. Örne¤in, ‹srail ve Lübnan’›n
s›n›rlar›na sayg› gösterilmesini isti-
yor ancak bu s›n›rlar nerede baflla-
y›p bitiyor, örne¤in ‹srail iflgali al-
t›ndaki fiebaa Çiftlikleri kimin s›-
n›rlar›nda; tüm bunlar belirsiz.
Ateflkesin flartlar› aras›nda say›lan,
Hizbullah’›n silahs›zland›r›lmas› ve
devam›nda Güney s›n›r›na “‹srail’e
sald›r› olmas›n› önleme” ad›na
‘Uluslararas› güç’ konuflland›r›lma-
s› ise, tasar›n›n as›l özünü oluflturu-
yor. Tüm bunlar ‹srail ve ABD’nin
istekleridir. Bombalarla yap›lmak
istenen etkisizlefltirme BM arac›l›-
¤›yla “ateflkesi sa¤lama” ad›na gün-
deme getiriliyor. ‹srail ad›na iflgal,
‘uluslararas› güç” flemsiyesinde da-
yat›l›yor. 

Tasar›, ABD ve ‹srail taraf›ndan
“memnuniyetle” karfl›lan›p kabul
edilirken, Lübnan ve Hizbullah aç›k
bir dille reddettiler. Hizbullah, an-
cak s›n›ra Lübnan askerlerinin gel-
mesine izin vereceklerini aç›klad›. 

Bu arada, iflbirlikçi AKP iktida-
r›n›n ‹srail karfl›t› söylemlerinin
sahteli¤i bu tasar› konusunda da su
yüzüne ç›kt›. As›l söz sahibi olanla-
r›n, sald›r›ya maruz kalanlar›n red-

dettikleri tasar›ya, D›fliflleri Bakan›
Abdullah Gül, aç›kça ve alelacele
sahip ç›karak, AKP iktidar›n›n ger-
çekte hangi saflarda oldu¤unu orta-
ya koydu. 

K›saca; Lübnan’›n iradesini yok
sayan tasar›, emperyalistlerin her
zaman oldu¤u gibi, kendi politika-
lar› çerçevesinde koflullar belirleyip
dayatmas›ndan ibarettir ve aç›k tes-
limiyet dayatmas›n›n, direnifl karfl›-
s›nda hiçbir yaflam flans› yoktur. 

‹
srail’den Avrupa’ya: “Yok
fark›m›z, siz de Kosova’da
10 bin sivili katlettiniz”
Avrupa Birli¤i ülkelerinin kimi

itirazlara karfl›n, ‹srail’e verdi¤i
aç›k destek, onun demokrasi, hukuk
gibi söylemlerini bir kez daha bofla
ç›karmaktad›r. ‹ster güçsüzlü¤ün-
den kaynakl›, isterse ç›kar ortakl›-
¤›ndan kaynakl› olsun, ABD politi-
kalar›na yedeklenmifl bir Avru-
pa’dan hâlâ beklenti içinde olanlar,
umar›z bu süreçte AB gerçe¤ini gö-
rürler. Görmemekte ›srar edenler,
‹srail Baflbakan› Ehud Olmert’in ki-
mi Avrupal›lar’›n “sivil ölümlerine”
iliflkin elefltirilerine verdi¤i “yok
birbirimizden fark›m›z” içeri¤inde-
ki aç›klamas›na baks›nlar.

AB’nin motor güçleri olan Al-
manya, Fransa ve ‹ngiltere’nin mut-
lak deste¤ini arkas›na alan Olmert,
elefltiren ülkelere de Alman Welt am
Sonntag Gazetesi’ne verdi¤i de-
meçte, flöyle cevap veriyor: “Onlar
‹srail'e ders verme hakk›n› nereden
al›yorlar? Avrupa ülkeleri Koso-
va'da 10 bin sivili öldürdü. Ve o ül-
kelerin hiçbiri de füzelerin hedefi
de¤ildi.” (Cumhuriyet 6 A¤ustos)

Kanl› ve kirli çamafl›rlar böyle
dökülüyor ortaya. Oysa, Kosova’da
ve Avrupa’n›n bafl›n› çekti¤i emper-
yalistlerin Yugoslavya’y› parçalama
operasyonunun tamam›nda düzen-
ledi¤i katliamlar hep gizlenmek is-
tenmifltir. Sadece Kosova 10 bin, ya
Bosna, ya S›rb›stan... Kan dökücü-
lükte hiçbir farklar› yoktur. Ve bu-
gün Avrupa emperyalistleri bu vah-
fletin dolayl› de¤il, do¤rudan suç or-
ta¤› durumundad›r.
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BM, AAB vve ttüm  
‘uluslararas› 

kurumlar’
ve ‘‘hukuk’   

enkaz aalt›nda

“Uluslararas› kurumlar”, “Ulus-
lararas› toplum”, “Uluslararas› hu-
kuk”... Kimdir, nedir bunlar, neyi
temsil ederler? Bugün dünya üze-
rindeki bafl çeliflkide hangi saftad›r-
lar? Avrupa Birli¤i medeniyetler
projesiyse; Balkanlar’dan Ortado-
¤u’ya üzerinde oturdu¤u kan ne?
“Hür dünyan›n lideri” diye ö¤retilen
Amerika sadece Bush yönetimi ile
birlikte mi bu sald›rgan politikalar›
yaflama geçiriyor, ‹srail terörüne
aç›k destek veriyor?

Tüm bu sorular›n Marksist-Leni-
nistler aç›s›ndan cevaplar›, hiçbir
zaman mu¤lak olmad›. Ancak flu da
bir gerçek ki, yine tüm bu kavramlar
ve sorularla ifade edilen gerçekler,
flu veya bu düzeyde halklar›n bilinç-
lerinin buland›r›lmas›nda etkili bir
araç olarak kullan›ld›. Mesela,
Amerikan sald›rganl›¤› karfl›s›nda,
Amerika’n›n yan kurulufllar›ndan,
onun hukukundan medet umulur ha-

le gelindi. Avrupa solu
baflta olmak üzere reformist

sol ve ayd›nlar da, ideolojik
olarak kölelefltikleri noktada

aldat›lanlar. Daha vahimi, ya-
n›lg›n›n kitlelere yay›lmas›nda
pay sahibi oldular. 

Lübnan’da ‹srail’in en perva-
s›z, hukuk tan›maz sald›r›lar›n›
gerçeklefltirmesi karfl›s›nda
“uluslararas› toplum ve kurum-
lar”›n tutumu, Marksist-Leninist-
leri hakl› ç›karmakla kalm›yor. Ay-
n› zamanda emperyalist burjuvazi,
kendi yerleflik kurallar›n›n alt›n›
kendisi dinamitliyor. Kuflkusuz ki,
bu durumun halklar nezdinde k›s-
men sa¤lad›klar› meflruiyet köprü-
lerini de ataca¤›n›n bilincindeler.
Avrupa bu nedenle kimi “itirazlar-
da” bulunsa da, sistemin uzun va-
deli ç›karlar› için Guantanamolar›
elefltirse de, bunlar göstermeliktir.
Avrupa emperyalizmi de esas iti-
bariyle bu sürecin flekillendirilme-
sinde ABD ile birliktedir. Bu ne-
denle bir yandan Guantanamo’yu
elefltirirken ayn› anda, evet hiç
utanmadan ayn› günlerde CIA
uçaklar›na, Nazi toplama kamp-
lar›n› and›ran gizli iflkence mer-

kezlerine topraklar›n› aç›yor. 

Kimileri bugün BM’nin, AB’nin
tavr›n›, daha çok ABD ve ‹srail kar-
fl›s›nda acz içinde kalmak fleklinde
de¤erlendirme e¤ilimindeler. Oysa
böyle bir acz yoktur. Gayet bilinçli
bir politika yürürlüktedir. Politika-
n›n sahibi Amerikan emperyalizmi-
dir. Bir yandan emperyalist kapita-
lizmin pazarlar› d›fl›nda kalm›fl ül-
keler içine al›n›rken, bu sürecin
önünü açacak, bir baflka deyiflle
önüne engel olmayacak, yeni bir hu-
kuk, “uluslararas› toplum”, yeni bir
“uluslararas› standartlar”, yeni bir
“ahlak” anlay›fl› flekillendiriyorlar.
Çünkü bu paylafl›m dikensiz gül
bahçesinde gerçekleflmiyor, halklar
direniyorlar. Bugüne kadar oluflmufl
burjuva uluslararas› hukuk normlar›
ile, buna uygun  flekillenmifl kurum-
lar›n eski ifllevleriyle, bu engelleri
aflamazlar. Emperyalist tekeller na-
s›l ki, “sosyal devleti” yük görüp
s›rt›ndan atmaya bafllad›ysa, eski

hukuk anlay›fl› da, uluslararas› ku-
rumlar da yük olarak görülüyor. 

**

Asl›nda bugün dayat›lan hukuk-
suzluk düzeni, Amerikan imparator-
luk hukukunun ta kendisidir. 

Temmuz 2002’de, Uluslararas›
Ceza Mahkemesi yo¤un olarak tar-
t›fl›lm›flt›. Amerika, dünyan›n dört
bir yan›na üsler ve iflgallerle yay›l-
m›fl askerlerinin bu mahkemede
yarg›lanamayaca¤›n› dayat›yordu.
Dayat›lan aleni bir hukuksuzluktu,
“uluslararas› kurumlar”›n maskara-
laflt›r›lmas›yd›. Sonuçta, yankilerin
bir y›l boyunca iflleyecekleri suçlar-
dan muaf tutulmas› kararlaflt›r›ld›.
Sonra bu süre uzatmalarla bugüne
getirildi. Zaten ABD bir yandan da
tek tek ülkelere rüflvet, tehdit, flantaj
vb. yollarla bu kapsamda anlaflma-
lar dayat›p imzalatt›. Bir “uluslara-
ras› hukuk” sistemi düflünün ki, tari-
hi boyunca dünyada en çok ulusla-
raras› suç iflleyen ülkeyi cezadan
muaf tutabiliyor. Peki ne için var bu
tür mahkemeler? Emperyalist sald›-
r›ya direnme suçu iflleyenler için.
Miloseviç bunun örne¤iydi.

UCM’de yaflanan bu geliflme s›-
radan bir durum de¤ildi. Amerikan
emperyalizminin imparatorluk hu-
kukunu tüm “uluslararas› kurumla-
ra” dayatmas› ve uluslararas› huku-
kun kendisinin yerine geçirilmesiy-
di. Avrupa da buna boyun e¤di. 

11 Eylül öncesinde oluflturulan
"Yeni Amerikan Yüzy›l› Projesi" ile
çizilmiflti bu hukuk. 11 Eylül;
2002'de “Ulusal Güvenlik Strateji-
si” ad›yla gün›fl›¤›na ç›kar›lmas›na
bahane oldu. SSCB ile denge afla-
mas›nda yürürlükte olan Nixson
Doktrini ile, Amerika’n›n güç kay-
betti¤ine inan›larak gelifltirilmiflti.
Gerek di¤er emperyalist güçlerle
iliflkiler, gerekse de sald›rgan politi-
kalar konusunda daha pervas›z ve
dünya üzerinde Amerikan emperya-
lizminin mutlak hakimiyetini öngö-
ren doktrin, bu amac›n önündeki bü-
tün engellerin temizlenece¤ini ilan
etti. Emperyalist kapitalizmin sö-
mürü a¤lar› d›fl›nda kalm›fl alanlar-
da direnenler, ister ülke isterse ör-

‹srail bombalar› sadece halk› 
enkazlar alt›nda b›rakm›yor



güt, gerekti¤inde “önleyici vurufl”
ile yokedilecek, tecrit edilecek, te-
rörize edilecekti. Bunun için ihtiyaç
duyulan düflman da icat ediliverdi;
“terörizm”. Yine doktrin di¤er em-
peryalistlere de aç›kça, ABD’nin
“askeri ve ekonomik gücüne yakla-
flacak hiçbir güce izin verilmeyece-
¤ini” söyleyerek gözda¤› veriyordu.
ABD mutlak hakimiyeti sa¤lama
yolunda ilerledikçe de, yeni iliflkile-
re göre yeni uluslararas› kurumlar
oluflturulacak, di¤er emperyalist
güçler de bu düzene güçleri oran›n-
da dahil edilecekti. Elbette söyleme-
ye gerek yok ki, imparatorluk mut-
lak bir y›k›c›l›k, iflgal, gözda¤› ve
kan üzerine kurulmal›yd›. Baflka
türlüsü de zaten mümkün de¤ildir.
Bugün yürürlükte olan budur ve
emperyalist cephenin bu kanl› süre-
cinin önünü açmada ‹srail koçbafl›
olarak kullan›l›yor. Bu nedenle “iki
asker için bu kadar fliddet olur mu”
itirazlar› süreci kavramamakt›r. Ri-
ce, yeni Ortado¤u’nun fliddet üzeri-
ne flekillenece¤ini ortaya atarken, ne
yap›lmak istendi¤ini, neden halklara
vahflet dayat›ld›¤›n› anlat›yordu. Sü-
reç devam ediyor. BM, NATO bu
paralelde yeni görevlerle donat›l›-
yor, hukuk ya da hukuksuzluk buna
uygun dayat›l›yor. 

**
Asl›nda bu sürecin temelleri çok

daha gerilere dayan›r. Emperyalist-
ler sosyalist sistemin varl›¤› koflul-
lar›nda hayata geçiremedikleri poli-
tikalar›, bu engelin ortadan kalkma-
s› ile birlikte yaflama geçirmeye
bafllad›lar. ‹ktisadi, kültürel, sosyal,
hukuk, ideolojik her alanda. 

Bafllarda, “daha iyi bir dünya”
vaatlerini ön plana ç›kard›lar. Ad›na
“küreselleflme” dediler. Buna uygun
olarak da “demokrasi, insan hakla-
r›, hukuk” gibi kavramlar› alabildi-
¤ine yo¤un kulland›lar. Bu maskele-
ri yüzlerine öyle bir yap›flt›rd›lar ki,
solun büyük bir kesimi ve ayd›nlar
da dahil olmak üzere, maske onlar›n
gerçek yüzü gibi görülmeye bafllan-
d›. Bilimsel olan tüm olgular yok
say›l›p “Demokratik emperya-
lizm”den bile sözedildi. Hatta “em-

peryalizm” diye bir fley de yoktu;
demokrasinin, özgürlüklerin, insan
haklar›n›n ulaflmad›¤› neresi varsa,
oraya bunlar› götüren güçler vard›.

Sonra her alanda ad›m ad›m sal-
d›r›ya geçtiler. ‹ktisadi planda koç-
bafl› özellefltirmeler oldu, talan etti-
ler dünyay› ve açlar›n, yoksullar›n
say›s›n› katlad›lar. Ahlaki ve kültü-
rel normlar h›zla tahrip edildi, kapi-
talizmin do¤as›na ve ihtiyac›na uy-
gun tüketim toplumlar› ve insan tip-
leri yaratt›lar. Ad› ça¤dafl insand›,
ça¤dafl toplumdu. Karfl› ç›kanlarsa
dogmatik, geri! Küreselleflme politi-
kalar›n›n sahipleri Amerika ve Av-
rupa emperyalist burjuvazisiydi.
Ancak, büyük askeri ve iktisadi gü-
cü nedeniyle kuflkusuz ki, bafl aktör
yine Amerika oldu. Sosyalist sis-
temden boflalt›lm›fl ülkeler ve denge
koflullar›nda emperyalist kapitalizm
halkas›na dahil olmayan ülkeler
paylafl›lmal›yd›. Balkanlar’› paylafl-
t›lar. Kafkaslar’da Rusya’n›n da da-
hil oldu¤u paylafl›m ve çat›flmalar
halen sürüyor. En büyük ve zengin
alansa Ortado¤u’ydu. 

Emperyalist ideologlar kendi sis-
temlerini “merkez” olarak adland›-
r›r, sistemin d›fl›nda kalm›fl bölgele-
re “kara delik” derler. Amaç kara
delikleri küçültmek ve yoketmektir.
Amaç, kapitalizmin ahtapot kollar›-
n›, serbest piyasa ekonomisini tüm
dünyaya yaymakt›r. Amaca ulaflmak
içinse her yol kullan›lmal›d›r. Bu
nedenle askeri güçlerle görünürde
ekonomik aktörler içiçe geçmifltir.
Serbest piyasa, askeri güçle, iflgal-
lerle tafl›nmaktad›r, imparatorluk
fliddet üzerine kurulmaktad›r. Ki ta-
rihin tüm imparatorluklar› da böyle
kurulmufltur. Yay›lmac›l›¤›, iflgalleri
meflrulaflt›rmak için gerekli olan hu-
kukun oluflturulmas› aflamas›nda, o
liberal demokratlar›n tapt›klar› ka-
pitalizm ile militarizm kan kardefli
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Yine
ayn› güçlerin elindeki medya arac›-
l›¤›yla bu yeni düzen meflrulaflt›r›l-
makta, kan›ksat›lmaktad›r. Ak›ll›
bombalar›n vurufllar› izlettirilmekte,
sürecin sihirli kavram› olan “terö-
rizm” üzerine etkili bir “beyin y›ka-
ma” program› uygulanmaktad›r. Bir

Amerikan silah tekelinin (General
Electric) ayn› zamanda uluslararas›
medya kurulufllar›n›n da sahibi ol-
mas›, san›r›z bu yeni sürecin ironik
bir örne¤i olsa gerek.  

Sihirli “terörizm” kavram› ön
plana ç›kararak, Ortado¤u baflta ol-
mak üzere “kara delikleri” yoket-
mek isteyen emperyalistler bu ko-
nuda öylesine etkili bir propaganda
yürütmüfllerdi ki, bu “vahfliler” (te-
röristler) karfl›s›nda mücadele eder-
ken, halklar›n her türlü hukuksuzlu-
¤u sineye çekece¤i bir ortam› büyük
oranda yaratabildiler. Özellikle Bat›
toplumlar›nda, kendi hak ve özgür-
lüklerinin s›n›rlar›n›n yeniden çizi-
lip daralt›lmas›na, hukuksuzlu¤un
Ortaça¤’a uyarlanmas›na sessiz ka-
l›nabildi. Öte yandan da yine ayn›
sihirli sözcü¤ün yard›m›yla “ulusla-
raras›” olan ne varsa onlara yeniden
biçim vermeye bafllad›lar. Yukar›da
de¤indimiz gibi bu, hem kara delik-
lerin yokedilmesi için gerekiyordu,
hem de emperyalistler aras› iliflki-
lerde de¤iflen güç dengelerinin ge-
tirdi¤i bir zorunluluktu. ABD D›flifl-
leri Bakan› Rice, ‹srail terörünü
“yeni Ortado¤u’nun do¤um sanc›-
lar›” olarak izah etmiflti. Bugün
özellikle BM nezdinde, bugüne ka-
dar burjuva hukukuna inananlar›n
dahi isyan etme noktas›na gelmesi
de, iflte bu yeni flekillendirme süre-
cinin “do¤um sanc›lar›”d›r. 

Dikkat edin, ‹srail’in bugüne ka-
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Bu yeni hukuk ve ahlak
anlay›fl›nda, üç yafl›ndaki
çocuklar›n ölümleri “te-
röre karfl› savafl” diye al-
k›fllanmal›; bir ülkenin
alt yap›s›n›n y›k›lmas›
“terörün alt yap›s› yoke-
diliyor” diye sevinçle
karfl›lanmal›. Bu hukuk
ve ahlak anlay›fl›nda, Guantanamo, Ebu Gureyb
gibi iflkence merkezleri “uygar uluslar›n kendini
güvenceye almas›” diye desteklenmeli. Bu hukuk-
ta, emperyalist düflüncenin dayatt›¤› d›fl›nda hiçbir
düflünceye yerolmad›¤› kabul edilmeli ve yokedil-
meleri için ne yap›l›yorsa arkas›nda durulmal›...
Beyinlerimize kaz›nmaya çal›fl›lan bunlard›r.



dar girdi¤i savafllarda kulland›¤›n-
dan daha fazla askeri güç ve bomba
kullanmas›na karfl›n, ülkenin her ya-
n›n› y›kmas›na ra¤men, hala ad›na
savafl demiyor emperyalist efendi-
ler. Bu da, yeni sürecin bir ürünü.
Savafl, zorunlu olarak bir hukuku
tart›flt›r›r. Bunun için ad›na savafl
denilmeden iflgaller yap›lan bir ça-
¤›n içindeyiz. Olmert’in söyledi¤i
gibi “teröristle savaflta savafl hukuk
olmaz.” Tam da Guantanamo bunun
üzerine oturuyor; F Tipleri böyle or-
taya ç›k›yor. ‹srail’in terörist dedi¤i
güç, halk›n %40’›n› temsil ediyor-
mufl, milletvekilleri, bakanlar› var-
m›fl, ne gam. Onlar terörist diyorsa,
herkes kabul edip susmal›d›r. Ba-
kanlar›, Meclis Baflkanlar›n› kaç›r›p
iflkence yapan bir hukuk dayat›l›yor
insanl›¤a. Tutuklan›p serbest b›rak›-
lan Filistin sosyal ifllerden sorumlu
bakan Fahri Türkmen’e yöneltilen
suçlamaya bak›n: “Hamas’›n kur-
du¤u hükümette bakanl›k görevi
yap›yor flüphesi”. Bir halk›n seçti¤i
vekillerden, onun iradesiyle kurulan
hükümetten sözediyoruz. ‹ki ‹srailli
askerin derhal iadesini isteyen BM,
ABD ve Avrupa, bir hükümetin üye-
lerinin parça parça kaç›r›l›p iflken-
celere tabi tutulmas›n› ve suç diye,
bakan olmalar›n› göstermesine onay
veren bir hukuk anlay›fl›n› ortaya
koyuyor. 

**

Uluslararas› kurumlar denildi-
¤inde ilk akla gelen kuflkusuz Bir-
leflmifl Milletlerdir. 2. Paylafl›m Sa-
vafl› sonras›nda, galip ülkelerce ku-
ruldu. As›l sahibi, emperyalistlerdi,
ancak SSCB’nin varl›¤›nda, bugüne
kadar as›l kurulufl amac›n› aç›kça
ortaya koyamad›. Tarihini üç döne-
me ay›r›rsak flöyle bir s›n›fland›rma
yapabiliriz: Birinci dönemi Sovyet-
lerin bas›nc› alt›nda, özellikle ba-
¤›ms›zl›klar›n› kazanan halklar›n le-
hine kararlar al›nabildi¤i dönemidir.
‹kinci dönem, SSCB’nin “bar›fl için-
de birarada yaflama” ad›na gelifltir-
di¤i politikalar nedeniyle emperya-
lizmle cepheden savaflmaktan ve s›-
n›fsal ve ulusal kurtulufl mücadele-
leri ile do¤rudan enternasyonalist
dayan›flmadan kaç›nd›¤› dönemdir.

Bu dönemde de kimi ilerici kararla-
ra karfl›n, “seyirci” konumu daha ön
planda olmufltur. Üçüncü dönemi
ise; 1980’ler sonras› Sovyetler’in
y›k›lmas› ve birçok üçüncü dünya
ülkesinin gerici, bask›c› rejimlere
teslim olufluyla, BM’nin tam da ku-
rulufl amac›yla halklar›n karfl›s›na
ç›kt›¤› dönemdir. Küçük bir örnek:
BM’nin özellikle ilk döneminde al›-
nan birçok karar 1990’l› y›llarda ge-
riye dönülüp iptal edilmifltir. Özel-
likle ‹srail’le ilgili olanlar. Mesela,
1975 y›l›nda al›nan “Siyonizm
›rkç›l›kt›r, Filistin halk›n›n direni-
fli meflrudur” içerikli karar, 1991
y›l›nda ortadan kald›r›lm›fl, tam ter-
sine Filistin dahil ezilen tüm halkla-
r›n direniflinin gayrimeflru hale geti-
rilmesi yönünde “terörizm” kavram›
kullan›larak kararlar al›nm›flt›r. 

fiimdi art›k BM gerçek yüzünü
gizleme ihtiyac› duymamaktad›r.
Çünkü onun politik niteli¤i, Ameri-
kas›, Avrupas› ile tüm emperyalist-
lerin ortak örgütü olufludur. “Birle-
flen milletler” de¤il, “birleflen -ve
paylafl›mda çat›flan- emperyalistler”
örgütüdür. Onlar›n ortak ç›karlar›
etraf›ndan kararlar almakta, karfl› ç›-
kacaklar›n›, destekleyeceklerini bu
ç›karlar etraf›ndan belirlemektedir.
Onun misyonu, sömürgecili¤i da-
yatmak, emperyalist politikalar›
meflrulaflt›rmak, “birleflen milletler”
kavram› etraf›nda yan›lsama yarata-
rak halklar› oyalamak, iflgalleri ka-
bullendirmek... vb. BM bünyesinde
oluflan hukuk, zay›f› güçlüye karfl›
koruyan de¤il, tam tersini yapan bir
hukuktur.

Sadece 1990’dan bu yana yafla-
nanlar› hat›rlay›n, BM’nin kime hiz-
met etti¤ini de çok aç›k görebilirsi-
niz. ‹lk Irak sald›r›s›n› onaylad›, ar-
d›ndan 1996 y›l›ndan itibaren Irak'a
ambargo karar› alarak yüzbinlerce
çocu¤un ölümüne neden oldu. Bal-
kanlar’›n sömürgelefltirilmesi BM
kararlar›yla meflrulaflt›r›l›p NATO
ve do¤rudan BM askeri güçlerince
gerçeklefltirildi. Afganistan iflgaline
izin verildi. Irak’a, paylafl›mda ve
ABD’nin Avrupa karfl›s›nda mutlak
hakimiyet dayatmas›ndan kaynakl›,
karfl› ç›k›l›yor gibi yap›l›p onay ve-

rildi. ‹flgal sonras› ise, iflgal resmen
tan›nmak suretiyle meflrulaflt›r›ld›.
Kuzey Kore, ‹ran, Suriye hakk›nda
al›nan bütün kararlar emperyalistle-
rin istedikleri do¤rultudad›r. Dedi¤i-
miz gibi gizleme gere¤i duyulmu-
yor. Örne¤in, Lübnan’da aleni savafl
suçlar› birbirini izlerken hiçbir karar
alamayan, kendi elemanlar›n›n öl-
dürülmesini dahi k›nayamayan BM,
ayn› günlerde ‹ran’a süre tan›yan
karar al›yor. Lübnan operasyonunun
bafllang›c› olan Refik Hariri’nin öl-
dürülmesi konusunda ayn› gün top-
lan›p 22 dakikada Suriye’ye yapt›-
r›m kararlar› al›nd›. 

Örne¤in; Lübnan konusunda ön-
celikle sald›rgana zaman kazand›r-
mak, ard›ndan sald›r›y› bir biçimde
meflrulaflt›rmak, BM’ye verilen en
önemli görev durumundad›r. BM
gündemine getirilen son Fransa-
ABD önerisini baflka bir yaz›da ele
ald›k. Bu öneri neden gündeme al›n-
d›? Birincisi; ölüm döfle¤indeki
BM’nin halklar›n gözünü boyamaya
devam edebilmesi için son ç›rp›n›fl-
lar›ndan biridir. ‹srail aleni flekilde
tüm dünyaya meydan okuyarak si-
villeri katletmekte, alt yap›y› yok et-
mekte ve sözde “dünya bar›fl› için
kurulan” BM, k›l›n› dahi k›p›rdat-
mamaktad›r. BM tarihinin en büyük
teflhirini yaflamaktad›r. ‹kincisi; ta-
sar› halklar›n dikkatini ‹srail vahfle-
tinden “diplomatik alana” çekmek
içindir. Üçüncüsü; tasar›n›n içeri-
¤inden anlafl›laca¤› üzere, bombala-
r›n üzerine teslimiyeti dayat›p, iflga-
li “uluslararas› güç” k›l›f›yla meflru-
laflt›rmak içindir. 

Amerikan emperyalizminin sal-
d›r› politikalar›, Guantanamolar, ‹s-
rail vahfletine deste¤i, iflkence uçak-
lar› vb. vb. daha çok ABD’nin bur-
juva “uluslararas› hukuku hiçe say-
mas›” boyutuyla tart›fl›ld›. Ancak
sorun bununla s›n›rl› olmay›p, o hu-
kukun bugüne kadar meflruiyetini
oluflturmufl olan temel de¤erlerin
yokedilmesidir. BM gibi uluslarara-
s› kurumlar da bu de¤erler üzerin-
den flekillendirilmifl, böyle pazar-
lanm›flt›. Bu yüzden flimdi Lübnan
enkaz› alt›nda BM ile birlikte yatan
ayn› zamanda bu de¤erlerdir. 
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‹SRA‹L
emperyalizmin kkoçbafl› 

terörist bir devlet
Siyonizmin llanetli eeli

“Bir devlet olarak ‹srail’in ken-
dini koruma hakk› vard›r...”

‹srail terörünü meflrulaflt›rman›n
kliflesi böyle bafllar ve yine emper-
yalist-siyonist karargahlarda üreti-
lip “piyasan›n” kullan›m›na sunul-
mufl söylemlerle devam eder. Peki
‹srail nas›l bir devlettir? Ahlaki, hu-
kuki, ideolojik, tarihi olarak hangi
temeller üzerine oturmufltur? O top-
raklara ait bir unsur mudur, de¤ilse
nas›l ve neden yerlefltirilmifltir? 

Kuflkusuz ki, tarihi gerçekler ter-
sine çevrilemez. Sömürgecilik tarihi
ve emperyalizm gerçe¤i, birçok ül-
kenin kuruluflunun suni bir temelde
flekillenmesinin kayna¤›d›r. Ancak
bunlar aras›nda do¤rudan emperya-
list destekle ve zoru içeren temelde
kurulanlar›n bafl›nda ‹srail gelir.
Bugünkü yap›s›yla ‘normal’ bir
devletten çok, devletleflmifl bir or-
du, militarize edilmifl ve bundan do-
lay› da her geçen gün çürüyen bir

toplumsal yap› vard›r. Bu
durum, ‹srail devletinin res-

mi ideolojisi olan siyonizm
projesinden ve emperyaliz-

min bölge ç›karlar›ndan ba-
¤›ms›z de¤ildir. Bu ihtiyaçlara
ancak böyle bir devlet yap›s›

cevap verebilirdi.
‹srail’in bugün Lübnan’da,

ony›llard›r Filistin’de döktü¤ü
kan› Avrupa, Amerika ve tüm em-
peryalistlerin neden böyle bir vah-
fleti destekledi¤ini anlamak için,
‹srail’in kurulufluna, bunun içinse
öncelikle siyonist ideolojinin ne
oldu¤una bak›lmal›d›r.

Siyonist düflüncenin ortaya 
ç›k›fl› ve flekillenmesi

Siyonist düflüncenin fikir baba-
s›, Avusturyal› Gazeteci Theodor
Herzl'dir, ilk siyasi ifadesini
1895’te yazd›¤› ‘Yahudi Devleti’
isimli kitapta bulmufltur. 1800’lü
y›llar›n ikinci yar›s›ndan bafllaya-
rak Çarl›k Rusyas›’nda, Do¤u ve
Orta Avrupa’da Yahudiler’e yö-
nelik ›rkç› uygulamalar, katliam-
lara varan bask›lar sözkonusu-
dur. Yahudiler’in en yo¤un ya-

flad›¤› yer olarak Polonya ve Rus-
ya’da ›rkç›l›¤a karfl› mücadelede üç
ayr› örgütlenme anlay›fl›n› görmek-
teyiz. Siyonizm bunlardan biriyken,
en önemli ak›m olarak Rusya’da
“sosyalist” Bund vard›r. ‘Yahudi-
ler’in ayr› örgütlenmesini’ savunan
Bund, bir süre sonra Bolflevik Par-
ti’yle birleflmifl, ard›ndan milliyetçi
çizgisinden dolay› ayr›larak Menfle-
vikler’le ayn› safta yeralm›flt›r. Si-
yonizm ise, bu dönemde Yahudiler
aras›nda çok küçük bir az›nl›k tara-
f›ndan benimsenmiflti. ‹srail devle-
tinin sonraki y›llarda cumhurbafl-
kanl›¤›n› yapacak olan, siyonist li-
derlerden Ezer Weizmann bu y›llar-
da Herzl'e yazd›¤› bir raporda, Rus-
ya’daki durumu flöyle özetlemek-
teydi: "Siyonist hareket Yahudi
gençli¤in en iyi unsurlar›n› kendine
çekmeyi baflaramad›... Yahudi ö¤-
renci kitlesinin neredeyse tümü dev-
rimci hareketi destekliyor."

Yahudiler’in a¤›rl›kl› bir kesimi

özellikle Rusya’da ilerici, devrimci
örgütlenmeler içinde yeralarak Ya-
hudi düflmanl›¤›na karfl› mücadele
etmektedirler. Bu dönemde milli-
yetçi Bund ile polemik yürüten Le-
nin, ›rkç›l›¤›n s›n›fsal kökenlerini
hat›rlatarak nas›l mücadele edilmesi
gerekti¤ini flöyle ifade eder:

“Yahudi düflmanl›¤›na hüküme-
tin ve sömürücü s›n›flar›n ›rksal ay-
r›mc›l›¤› ve milli düflmanl›¤› körük-
lemeye yönelik bu i¤renç çabas›na
karfl› baflar›yla mücadele etmek için
Yahudi proletaryas› ile Yahudi ol-
mayan proletaryan›n tam bir birlik
oluflturmas› gereklidir."

Siyonizmin temelinde ise, Yahu-
di düflmanl›¤›na karfl› mücadele et-
menin anlams›zl›¤› ve tek yolun,
Yahudiler’in kendi devletini kurma-
lar› oldu¤u, düflüncesi vard›r. Bu
düflünceye göre, Yahudi düflmanl›¤›
kaç›n›lmaz ve “insan do¤as›nda
olan” bir olgudur. Irkç›l›¤›n s›n›fl›
toplumlar›n bir sonucu oldu¤u, ka-
pitalizm ile do¤rudan ba¤›n›n yok
say›ld›¤› bu düflüncenin do¤al sonu-
cu ise, “insan do¤as›n› de¤ifltirmek
mümkün olamayaca¤›na göre, Ya-
hudiler’in kendi devletlerini kurma-
lar›”d›r. Baflka ülkelerde az›nl›klar
halinde yaflamaktan ancak böyle
kurtulunabilecektir. Herzl'in ‘Yahu-
di Devleti’ kitab›nda da bu düflünce-
ler ifllenir. Yani, flekillenme süreci
1880-’90 aras›nda olsa da, 1890’la-
ra kadar siyasi, felsefi düzeyde si-
yonizm düflüncesinden sözedile-
mez. Bir baflka deyiflle, siyonizmin
sonradan eklenmifl dini, mistik ö¤e-
lerine bak›larak, “iki bin y›ll›k hare-
ket” oldu¤u tümüyle safsatadan iba-
rettir.

‘Seçilmifl kullar’›n, ‘adanm›fl 
topraklara dönüflü’ efsanesi

Siyonizmin düflüncesinin iki te-
mel ç›k›fl noktas› mitolojik tarihe
dayan›r. Birincisi; tüm dünya üze-
rinde yaflayan Yahudiler’in, iki bin
y›l önce Babil Kral› taraf›ndan Or-
tado¤u’dan sürülmelerinden bu ya-
na, o topraklara yani “anavatana”
dönme hayaliyle yaflad›klar›. ‹kinci-
si ise, buna ba¤l› olarak tüm Yahu-

“‹ngiltere Yahudiler’in Filistin’e
yerleflmesini desteklerse... Suez
Kanal›’n›n bekçileri olabiliriz.”
(‹srail Cumhurbaflkan› Weizmann)
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dilerin “sürgün” oldu¤u ve ezeli
olarak siyonist olduklar›. Dini kö-
kende ise Yahudili¤in kutsal kitab›
Tevrat’taki bölümlerden beslenir.
Yahudiler’in Tanr›’n›n “seçilmifl
kullar›” olduklar› ve Filistin toprak-
lar›n›n “vaadedilmifl topraklar” ol-
du¤u ve tüm Yahudiler’in mutlaka
bu topraklara dönecekleri gibi bö-
lümler, siyonist terminolojinin te-
mel unsurlar› haline getirilmifltir.
Bu flekillendirmeye paralel olarak
da “sürgün yaflayan mazlum millet”
propagandas› yayg›n ve sürekli bi-
çimde yap›larak Bat› dünyas›nda
tart›fl›lmaz bir gerçek olarak kabul
ettirilmifltir. 2. Paylafl›m Savafl› dö-
neminde Nazi zulmüne maruz kal-
malar› da bu propaganday› çok daha
güçlendiren bir unsur olarak yine si-
yonist ideoloji taraf›ndan o günden
bu yana etkin olarak kullan›lmakta-
d›r. (Nazi vahfleti, o güne kadar Ya-
hudiler aras›nda etkin bir konumda
olmayan siyonist düflüncenin nere-
deyse tüm Yahudilerce benimsen-
mesinde de dönüm noktas›d›r.)

Asl›nda, kendisi de bir dindar ol-
mayan Herzl'in ‘Yahudi Devleti’ ki-
tab›nda din unsuru yoktur. Ancak,
dinin bir Yahudi devletinin inflaa
edilmesinde önemli bir rol oynaya-
ca¤› görülmüfl ve siyonist düflünce-
nin en temel unsurlar› haline getiril-
mifltir. Buna karfl›n, Yahudiler’in bu
y›llardaki göçlerine bak›ld›¤›nda,
hiç de Tevrat buyru¤una uymad›kla-
r› görülür. Örne¤in, 1880-1929 ara-
s›nda göç eden dört milyon Yahu-
di’nin sadece 120 bini Filistin’e gi-
derken (ki bunun büyük birço¤unlu-
¤u da Rusya’daki Nisan 1903 Kifli-
nev Köyü Katliam›’n›n ard›ndan
yaflanm›fl olan kaç›flt›r), 3 milyon
250 bini ABD’ye, 490 bini Bat› Av-
rupa'ya gitmifltir. 

‹lk Dünya Siyonist Kongresi
1897'de ‹sviçre-Bassel’de gerçek-
leflmifltir. Bu kongrede "Siyonizmin
hedefi kanunla korunan bir Yahu-
di devletini Filistin topraklar›nda
kurmak" olarak somutlan›r. Yine
siyonizmin babas› Herzl’e döner-
sek, Filistin topraklar›n›n belirlen-
mesi de daha sonra kararlaflt›r›lan
bir durumdur. Zira, Herzl ilk olarak

Arjantin topraklar›n› uygun gör-
mekte, bu yönde giriflimlerde bu-
lunmaktad›r. Ancak,  yukar›da ifade
etti¤imiz gibi, dini, mistik ö¤elerin
“ulus” bilinci yaratmada önemini
düflünmesinden kaynakl›, Filis-
tin’de karar k›lm›flt›r.

Emperyalizmin ihtiyac› ve 
Siyonizm

Bütün düflünceler gibi, siyonizm
düflüncesi de, do¤du¤u tarihsel ko-
flullar›n özellikleriyle flekillenen bir
düflüncedir. Siyonizmin maddi te-
melini de bu gerçeklik içinde ara-
mal›y›z. 19. yüzy›l sonunda dünya-
ya hakim olan Avrupa emperyaliz-
mine uygunluk içinde ve sömürgeci
düflüncenin bir parças› olarak gelifl-
mifltir. Sonraki y›llarda görülece¤i
üzere, emperyalist sömürgecili¤in
meflrulaflt›r›lmas›n›n tüm araç ve
söylemleri siyonistler taraf›ndan da
kullan›lm›flt›r. Bunda kuflkusuz,
kendi gücünden çok, dönemin em-
peryalist güçlerinden birine s›rt›n›
dayayarak devletleflme düflüncesi
belirleyici bir noktad›r. Aray›fl da bu
yönde olacakt›r. 

Siyonist kongrede al›nan karar
do¤rultusunda, Filistin topraklar›n›
elinde bulunduran Osmanl› ‹mpara-
torlu¤u’na baflvurulup toprak talep
edilse de bundan sonuç al›namaz.
Ayn› s›rada Herzl ve di¤er siyonist
liderler dönemin büyük emperyalist
güçleriyle de, destek almak için gö-
rüflmeler yapmaktad›r. Örne¤in, Al-
man Kayzer’i ile, ‹ngiliz emperya-
lizminin ünlü sömürgeci Bakan› Sir
Cecil Rhodes ile, hatta Kiflinev Kö-
yü’nde gerçeklefltirilen katliam bafl-
ta olmak üzere Yahudiler’e yönelik
katliamlar›n tertipleyicisi Çarl›k
Rusyas›’n›n ‹çiflleri Bakan› ile biz-
zat Herzl görüflmeler, yaz›flmalar
yapar. Tüm bu emperyalist güçlere
teklif edilen pazarl›klar›n temelinde
elbette karfl›l›kl› ç›kar olacakt›r.
Herzl’in tümüne de söyledi¤inin te-
melini oluflturan fludur: Sizin ad›n›-
za Filistin’i sömürgülefltirece¤iz ve
Ortado¤u’da Avrupa uygarl›¤›na
uygun bir devlet kuraca¤›z. 

Emperyalizmin dünya görüflü ile

birebir örtüflen bu düflünce, siyoniz-
me biçilen misyonu da tarif etmek-
tedir. Siyonist düflüncenin fikir ba-
balar›n›n tümünün Bat› Avrupa ve
Amerika kökenli Yahudiler olmas›
bu anlamda tesadüf de¤ildir. Herzl
ve di¤er siyonist liderlerin düflünce-
lerinin flekillendi¤i Avrupa’da em-
peryalist düflüncenin hakimiyeti o
dönemde tart›flmas›zd›. Irkç›l›k,
milliyetçilik en yayg›n ak›mlar ola-
rak yaflanmaktayd›. Sömürgecili¤i
meflrulaflt›rma söylemleri olan,
“medeniyet götürme, uygarlaflt›r-
ma” propagandas› tart›flmas›z kabul
görmekteydi. Hatta bu durumun, is-
tisnalar› d›fl›nda dönemin ayd›nlar›
için de geçerli oldu¤unu söylemek
abart›l› olmayacakt›r. ‹flte böyle bir
düflünce ikliminde flekillenen siyo-
nist liderler, devlet kurmalar›n›n
emperyalist projeye endekslenmek-
le mümkün olaca¤›n›, onun bir par-
ças› olarak “uygarlaflt›rma” vurgu-
lar›na önem vermifllerdi. 

Örne¤in Herzl, emperyalist li-
derlerden destek istedi¤i bir mektu-
bunda flöyle diyordu: “Filistin'de
Avrupa'n›n Asya'ya karfl› korunma
hatt›n›n bir bölümünü oluflturaca-
¤›z, barbarl›¤a karfl› uygarl›¤›n bir
uç boyu olaca¤›z, tarafs›z bir devlet
olarak Avrupa ile temas halinde
olaca¤›z, buna karfl›l›k Avrupa bi-
zim yaflam›m›z› garantileyecek.”

Bugüne ›fl›k tutan, yorum gerek-
tirmeyen bu sözler, özellikle 1. Pay-
lafl›m Savafl› sonras› Filistin ve di-
¤er Ortado¤u topraklar›n› ele geçi-
ren ‹ngiliz emperyalizmine s›kça
anlat›lacakt›r. Bu süreçten sonra ar-
t›k Siyonistler kimin kap›s›nda efle-
leneceklerini de netlefltirmifllerdir.
Bütün mesele ‹ngilizler’i “ikna” et-
meye kalm›flt›r. Bu ikna turlar›n›n
birinde, sonraki y›llarda ‹srail Cum-
hurbaflkan› olacak olan Weizmann,
(bugün sömürge ülke baflbakanlar›-
n›n Amerikan gazetelerine yaz› yaz-
malar› gibi) bir ‹ngiliz gazetesinde
flunlar› yaz›yordu: "‹ngiltere Yahu-
diler’in Filistin'e yerleflmesini des-
teklerse... buna karfl›l›k ülkeyi ge-
lifltirebilir, uygarl›¤› götürebilir ve
Suez (Suveyfl) Kanal›'n›n bekçileri
olabiliriz."
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Emperyalizmin bekçi köpe¤i ol-
may› daha devletleflmeden kabul
eden bir gücün, devletleflme sonra-
s›nda da emperyalist efendisi de¤ifl-
se de, misyonu de¤iflmeyecekti. Ni-
tekim, devletin kuruluflundan üç y›l
sonra ve efendinin art›k ‹ngiltere
de¤il, Amerikan emperyalizmi ol-
du¤u 1951’de, ‹srail’in en etkin ga-
zetesi Ha'aretz’de, bu devletin mis-
yonu flöyle izah edilmektedir: “‹s-
rail'i güçlendirmek Bat›l› güçlerin
Ordado¤u'da denge ve istikrar› ko-
rumalar›na yard›mc› oluyor. ‹srail
bir bekçi köpe¤i ifllevini görüyor...
‹srail, komflular›ndan biri Bat›'ya
karfl› izin verilenden daha öte bir
sayg›s›zl›kta bulundu¤unda, bu ül-
keyi cezaland›rmakta tereddüt et-
meyecektir."

Siyonistlerin ilk hamisi, 
‹ngiliz emperyalizmi

‹ngiliz emperyalizmi nezdinde
yap›lan giriflimler sonuç verir ve
1917 y›l›nda ‹ngiliz emperyalizmi,
d›fliflleri bakan›n›n ad›n› tafl›yan
“Balfour Deklerasyonu” ile, Yahu-
diler’in Filistin’e yerleflmesine des-
tek verdiklerini aç›klar. ‹ngilte-
re’nin bu karar› vermesi kuflkusuz
ki, “Yahudiseverlik”ten ileri gelmi-
yordu. Ya da, Yahudiler’in y›llard›r
bask› görmüfl olmalar›ndan duyulan
bir vicdan rahats›zl›¤› da de¤ildi. 

Birincisi; ‹ngiltere’nin, Osmanl›
egemenli¤indeki topraklar› sömür-
gelefltirmek için Araplar’›n deste¤i-
ne ihtiyac› vard›. Bu nedenle
1917’ye kadar siyonistlere destek
vermemifltir. Ancak Osmanl›’ya
karfl› yan›na ald›¤› Araplar’a verdi-
¤i “Arap devleti” sözünü tutmay›n-
ca, bu kez bölgede yo¤un bir ‹ngiliz
düflmanl›¤› geliflti. Bu durum siyo-
nistlerin iflini kolaylaflt›rd›. Zira, ‹n-
giltere’nin bölgeyi denetiminde tu-
tabilmesi için iflbirlikçilere ihtiyac›
vard› ve bu güç siyonistler olarak
seçildi. ‹kincisi ise, buna ba¤l› ola-
rak bölgenin ‹ngiltere aç›s›ndan
önemidir. Ortado¤u’nun kendi zen-
ginlikleri d›fl›nda (o dönem henüz
petrol zenginli¤i bilinmiyordu), as›l
olarak en önemli sömürgesi olan

Hindistan’› güvence alt›na al-
mak istiyordu. Çünkü, kapita-
lizmin “eflitsiz geliflim yasas›”
uyar›nca baflka kapitalist güçler
h›zla emperyalist imparatorlu¤a
rakip haline geliyordu ve Hin-
distan’›n güvenli¤i aç›s›ndan
Süveyfl Kanal› kilit önemdeydi.
Siyonistlerin “Süveyfl’in bekçi-
si olaca¤›z” sözleri de burada
daha bir anlam kazanmaktad›r.

Araplar’a “Arap Konfede-
rasyonu” kurma sözü veren ‹n-
giliz emperyalizmi, öte yandan
siyonistleri bölgeye yerlefltir-
mek için Arap iflbirlikçilerini
kulland›. Müstakbel Konfederasyo-
nun bafl›na geçece¤i varsay›lan
fieyh Hüseyin’in o¤lu Faysal ile
Weizmann, “‹ngiliz Lavrens” olarak
bilinen T.E. Lawrence arac›l›¤›yla
görüfltü ve bir anlaflma yapt›r›ld›.
Anlaflmaya göre, Araplar’›n ba¤›m-
s›zl›¤› tan›nacak, buna karfl›l›k da
Filistin topraklar›nda iki halk›n bir-
likte yaflayaca¤› bir devlet kurula-
cakt›. Metinden ‘Arap ba¤›ms›zl›¤›’
‹ngilizler taraf›ndan ç›kar›ld›. Ayn›
süreçte Faysal bir Frans›z gazetesi-
ne de, BM taraf›ndan atanacak bir
otoriteyi kabul etmek kayd›yla Ya-
hudiler’in Filistin halk› taraf›ndan
“hofl karfl›lanaca¤›” yönünde beya-
nat verdi¤inde, Lawrence, Faysal’›n
a¤z›ndan bir mektup kaleme almak-
ta gecikmedi. Bu mektupta “siyo-
nist tasar›lar›n› son derece ›l›ml›
buldu¤undan” ve iki halk›n iflbirli-
¤inden sözediliyordu. Bugünkü,
Arap iflbirlikçi rejimleri M›s›r, Ür-
dün ve Suudi Arabistan’›n rolü o
günlerde Faysal’a bu flekilde oyna-
t›l›rken, “Arap dünyas›ndan” da, si-
yonistlere destek sesi de bulunmufl
oluyordu. ‹ngiliz emperyalizmi
Araplar’a “konfederasyon”dan söz
ederken, ayn› anda Fransa ile Orta-
do¤u’yu paylaflma pazarl›klar› da
sürüyor ve böylece Filistinliler bafl-
ta olmak üzere Arap halk›n›n dökü-
len kan› ile s›n›rlar emperyalistlerce
suni olarak çiziliyordu. Bugünkü s›-
n›rlar da daha çok bu sürecin ürünü-
dür.

Filistin’in ‹ngiltere manda yöne-
timinde bulundu¤u bu y›llarda siyo-

nistler de, ileride ordunun çekirde-
¤ini oluflturacak olan çete örgütlen-
melerinin ilkini, Hagannah’› kurar-
lar (1920). Say›lar› daha sonra arta-
cak olan bu siyonist çeteler “savun-
ma” ad›na, Filistin toplumunu terö-
rize ederek göçettirmek için say›s›z
sald›r› düzenlerler. Bu sald›r›larda
bir politika olarak vahflet düzeyinde
fliddet kullan›larak Filistinliler’in
korkuya kap›larak kaçmalar› sa¤la-
n›r ço¤u kez. Siyonistler bir yandan
da, dünyan›n birçok yerinden Yahu-
di göçünü teflvik etmek için yo¤un
çaba yürütürler. Bu hem nüfus ço-
¤unlu¤unu elde etmek için gerekli-
dir, hem de uluslararas› siyonist ku-
rulufllardan gelen paralarla kurulan
iflletmelerde çal›flt›r›lacak emek gü-
cü gerekmektedir. Zira, yaz› dizimi-
zin ikinci bölümünde ele alaca¤›m›z
gibi, siyonist düflünce, ›rkç›l›kt›r ve
“h›rs›zlar› bile Yahudi olan” bir top-
lum kurmak istedi¤inden, Arap iflçi-
leri çal›flt›rmak istemezler. Bulduk-
lar› çözüm ise, Do¤ulu Yahudiler’i
gelmeye k›flk›rtmak olur. Asl›nda
onlar› da ikinci s›n›f görmekteydiler
ve “Arap fellahlarla ayn› kültürel
düzeyde” diye nitelemektedirler.
Ama sonuçta, Yahudi olmalar› ter-
cih nedeniydi. Örne¤in, Yemen’e
gönderilen siyonist propagandistler,
Yahudi gruplar içinde, Tevrat’ta sö-
zü edilen ve tüm Yahudiler’in adan-
m›fl topraklarda toplanaca¤› gün
varsay›lan, “Mesih’in gelmesinin
yak›n oldu¤u” ve Filistin toprakla-
r›nda tüm Yahudiler’i büyük servet-
lerin bekledi¤i yönünde propaganda
yap›yorlard›.

- Sürecek - 
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1970 y›l›ndaki ‘6 Gün Savafllar›’ sonun-
da, siyonistler topraklar›n› kat be kat
geniflletirken, yüzbinlerce Filistinli Ür-
dün ›rma¤›n› geçerek topraklar›n› terk
etmek zorunda kald› ve hâlâ topraklar›-

na dönemediler...



Tüm
dünyada oldu¤u gibi,
ülkemizde de ‹srail sal-
d›r›s› öfkeli sloganlarla,
yak›lan bayraklarla
protesto edilmeye de-
vam ediliyor. Bu ey-
lemlerden baz›lar›na
yer veriyoruz.

3 A¤ustos: Bursa
Savafla Hay›r Platformu

üyeleri, Osmangazi Park›’ndan
AKP ‹l Binas›’na yürüdü ve siyah
çelenk b›rakt›. Gebze Sendikalar
Birli¤i üyesi 1000 iflçi, Cumhuriyet
Meydan›’na yürüyerek, ‹srail ve
ABD’yi lanetledi.

4 A¤ustos: Haklar
ve Özgürlükler Cephe-
si üyeleri Gebze’de
“Emperyalizm Yenile-
cek Filistin ve Lübnan
Kazanacak” pankar-
t›yla meflaleli yürüyüfl
gerçeklefltirdi. Anka-
ra’daki kad›n örgütle-
ri, Lübnan Büyükelçisi
Georges Habib Siam’a
destek ziyaretinde bu-
lundu. Sa¤l›k-‹fl tara-
f›ndan ‹srail vahfletini

gösteren resim ser-
gisi aç›ld›. Elma-
da¤’da iflçiler ‹srail’i
Çarfl› Meydan›’nda
yapt›klar› eylemle
protesto ettiler. Cuma
namaz› ç›k›fl›nda ‹s-
tanbul Beyaz›t Meyda-
n›’nda toplanan 1500
kifli “‹srail ile iliflkileri
sürdürmek katliama ve
iflgale ortak olmakt›r”
yaz›l› pankart açt›. Ey-
lemde konuflan Özgür-
Der Baflkan› Hülya fie-
kerci, iktidar› elefltirir-
ken, Venezüella Devlet
Baflkan› Chavez'i ör-
nek göstererek, “ide-
olojisi bizden çok fark-
l› olsa bile Chavez'in
yapt›¤› çok onurlu bir

davran›flt›r. Chavez'e
selam olsun” dedi. 

5 A¤ustos: HÖC üyeleri Gazi,
Gülsuyu ve Okmeydan› mahalle-
lerinde yapt›klar› meflaleli yürüyüfl-
lerle Lübnan ve Filistin halklar›n›n
yan›nda olduklar›n› hayk›rd›lar.
Gazi Mahallesi’nde ''Filistin ve
Lübnan Halk› Yanl›z De¤ildir'' pan-
kart›n›n tafl›nd›¤› yürüyüfle kat›lan
250 kifli, “Her Yer Filistin Hepimiz
Filistinliyiz, Her Yer Lübnan Hepi-
miz Lübnanl›y›z” dedi. Dörtyol’da
yap›lan aç›klamada, katliamlar ha-
t›rlat›larak, AKP iktidar›n›n ikiyüz-
lü politikas›na de¤inildi. “Tüm em-

peryalistlere ve iflbirlikçilerine ses-
leniyoruz!” diyen Gazililer, “Halk-
lar›n tarihsel öfkesi üzerinizdedir.
Bugün tank›n›zla, topunuzla, en ge-
liflmifl silahlar›n›zla halklar› katlet-
seniz de tarih sayfalar›na, yenilgi-
niz yaz›lacakt›r” dediler. Gülsuyu
Temel Haklar üyeleri de, Nurettin
Sözen Park›’nda toplanarak direni-
fli yakt›klar› atefller ve marfllarla se-
lamlad›lar. Okmeydan›’nda ise,
‹KM ile Temel Haklar’›n her hafta
yapt›¤› film gösteriminde bu kez
"Filistine Veda" filmi vard›. Film
öncesi HÖC’lüler mahallede yürü-
yüfl düzenlediler. 100 kiflinin kat›l-
d›¤› yürüflte s›k s›k “Hepimiz Filis-
tinliyiz, Hepimiz Lübnanl›y›z” slo-
ganlar› at›l›rken, "Katil ‹srail Filis-
tin ve Lübnan'dan Defol" pankart›
tafl›nd›. Bir saat süren yürüyüflün
ard›ndan, film alk›fllar eflli¤inde
seyredildi.

Bursa HÖC temsilcili¤i üyeleri
Osmangazi Metro ç›k›fl›nda yapt›k-
lar› aç›klamada, ayn› içerikte bir
pankart açarak, “fiimdi üzerimize
düflen görev Filistin halk› için, Lüb-
nan halk› için en gür flekilde sesimi-
zi yükseltmek ve emperyalizme kar-
fl› mücadele etmektir” dediler. 

Sakarya’da düzenlenen miting-
de bir araya gelen 500 kifli, “Haydut
Devlet Filistin’i Terk Et”, “Filistin,
Lübnan Halk› Yaln›z De¤ildir” slo-
ganlar›n› hayk›rd›. Sakarya Gençlik
Derne¤i’nin de yerald›¤› çok say›da
DKÖ, siyasi parti ve sendikan›n ka-
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Hepimiz Lübnanl›y›z, Hepimiz Filistinliyiz

HÖC, 9 A¤ustos günü geldi¤i ‹stanbul ‹srail Konsoloslu¤u
önünden ertesi günü ayr›ld›. Saat 14.00’de ‹srail’i lanet-
leyen sloganlarla yürüyerek konsolosluk önüne gelen
HÖC’lüler, Filistin ile Lübnan bayraklar›n› dalgaland›rd›-
lar. HÖC ad›na aç›klama yapan Devrim Sönmez, “Filistin
ve Lübnan halk› bombalar alt›nda. Kardefllerimiz bom-
balar alt›nda. Filistin, Lübnan halk› için sesimizi yüksel-
telim, emperyalizme karfl› direnen güçler saf›nda yeri-
mizi alal›m" diye konufltu.  Ard›ndan oturma eylemine
bafllayan 40 HÖC’lü, s›k s›k sloganlar atarak ertesi günü
saat 10:00’a kadar sürdürdü eylemini. Eylem sonunda
yap›lan aç›klamada da ‹srail ve destekçileri lanetlendi. Konsolosluk önünde 20 saat oturma eylemi



t›ld›¤› mitingde, “ABD, ‹srail vah-
fletine son” pankart› Sakarya Cum-
huriyet Savc›s› ‹lker Sezen’in em-
riyle yasakland›. Mazlum-Der tara-
f›ndan Ankara Abdi ‹pekçi Par-
k›’nda yap›lan mitinge kat›lan 3 bi-
ne yak›n kifli, Amerika, ‹srail ve
AKP’yi protesto eden sloganlar att›,
Filistin bayraklar› tafl›d›. TMMOB
üyeleri, Hiroflima'n›n y›ldönümün-
de ‹stanbul Galatasaray Lisesi
önünde stand açarak katliam›n unu-
tulmayaca¤›n› hayk›rd›. Yap›lan yü-
rüyüflte de ABD ve ‹srail’i lanetlen-
di. Eskiflehir'de Demokrasi Platfor-
mu taraf›ndan düzenlenen yürüyü-
fle, Gençlik Federasyonu, ESP, EHP,
SGDF, SDP, DTP, Ekim Gençli¤i ve
Halkevleri de kat›ld›. “Katil ABD,
Kahrolsun ‹srail Yaflas›n Halklar›n
Kardeflli¤i” pankart› tafl›nan eylem-
de konuflan Mali Müflavirler Odas›
Baflkan› ‹lker Özokçu, katliama ses-
siz kalanlar› k›nad›klar›n› belirtti. 

‹zmir’de Al›nteri, Belediye-‹fl
‹zmir fiubeleri (2-4-6), BDSP, DHP,
Devrimci Hareket, EHP, ESP, HÖC,
Ege 78'liler Derne¤i, Kald›raç, Kur-
tulufl Partisi, ‹LPS üyeleri, ellerinde
katliam resimleri oldu¤u halde, Ko-
nak vapur iskelesinden Konak Mey-
dan›'na do¤ru, karfl›l›kl› iki s›ra ha-
linde insan zinciri oluflturdu. Yurda-
gül Gümüfl taraf›ndan yap›lan aç›k-
lamada, katliam›n tüm emperyalist
güçlerin deste¤iyle sürdü¤ü kayde-
dildi ve direnifli yükseltme ça¤r›s›
yap›ld›. Yeni Kap› Tiyatro Grubu da
katliamlar› ve iflgali anlatan bir
oyun sergiledi. Daha sonra Keme-
ralt› Girifli'nde aç›lan imza masas›na
kadar yürüyüfl gerçeklefltirildi. 

6 A¤ustos:
HÖC’ün de
içinde yeral-
d›¤› Irak’ta
‹flgale Hay›r
Koordinasyo-
nu, HKP,
BDSP, Al›n-
teri, TÖP ve
Divri¤i Kül-
tür Derne¤i
üyeleri, ke-
fenlerle ‹s-
tanbul ‹srail

Konsoloslu¤u önüne yürüyerek,
katliamc›lar› lanetledi. 300 kiflinin
kat›ld›¤› yürüyüflün ard›ndan kon-
solosluk önünde yap›lan aç›klama-
da, Lübnan ve Filistin halklar›n›n
direnifline destek ifade edilirken, bir
süre konsolosluk önünde oturma
eylemi yap›ld›. 

Dersim HÖC, “‹srail ile ‹liflki
Sürdürmek Katliama Ortak Olmak-
t›r” pankart› açarak Yeralt› Çarfl›s›
üzerinde gerçeklefltirdi¤i eylemde,
“Hepimiz Filistinliyiz Hepimiz
Lübnanl›y›z,  ‹srail ile Yap›lan Tüm
Anlaflmalar ‹ptal Edilsin,  Irak, Fi-
listin, Lübnan Halk› Yanl›z De¤il-
dir" dövizleri tafl›nd›. Yap›lan aç›k-
laman›n ard›ndan, siyonist devletin
bayra¤› sloganlar eflli¤inde yak›ld›.
Kendilerine ‘Filistin Gönüllüleri’
ad›n› veren 45 kifli 6 A¤ustos günü
Fatih Camii’nde yapt›klar› bas›n
aç›klamas›n›n ard›ndan Filistin ve
Lübnan’a destek vermek amac›yla
fiam’a gitti. ESP’nin, Taksim Gezi
Park› ve Kad›köy ‹skelesi’nde kur-
mak istedi¤i dayan›flma çad›r›na
sald›ran polis, 30 kifliyi gözalt›na al-
d›.

8 A¤ustos: Adana’da Yurt Ma-
hallesi pazar›nda biraraya gelen
HÖC, BDSP, DHP, ‹flçi Mücadelesi,
Al›nteri ve Partizan üyeleri, “Dire-
nen Ortado¤u Halklar› Kazanacak,
Emperyalizm Yenilecek” pankart›
açarak, direnifle destek verdiler. ‹s-
rail katliam›n› lanetleyen sloganla-
r›n at›ld›¤› yürüyüflle gelen devrim-
ciler, pazara gelen halk taraf›ndan
alk›fllarla desteklenirken, yap›lan
aç›klamada, emperyalist deste¤e ve
iflbirlikçi iktidara vurgu yap›ld›.
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◆ Cepheliler kan verdi
Belçika’da Cepheliler

toplu olarak K›z›l Haça
baflvurarak, Lübnan
halk› için kan verdiler.
Lübnanl› doktor Ali
Abdülsater, “kan ba¤›fl›
kampanyas›n› büyük bir baflar›"
olarak nitelerken, Cepheliler,
“Kan vermek Siyonistlerin kas›p
kavurdu¤u Lübnan topra¤›na bir
yudum su vermek gibidir" dediler. 

◆ Haham: ‹srail Y›k›lmal›!
30 Temmuz’da Brük-

sel’de ‘Onur ve Öz-
gürlük ‹ttifak›’n›n ça¤-
r›s› ile düzenlenen
gösteriye, HÖC’lüle-
rin de yerald›¤› 8 bin
kifli kat›ld›. “Ba¤›ms›zl›¤a Kadar
Direnifl, Direnifl", "Hepimiz Irak-
l›, Lübnanl›, Filistinliyiz" slogan-
lar›yla yap›lan eylemde, konufl-
mac›lardan biri de, Yahudi din
adam›, Haham Shmil Mordche
Borreman’d›. Haham, “Siyonizm,
hem Musevili¤e ayk›r›, hem fa-
flist, ›rkç› bir ideoloji" oldu¤unu
belirterek, “‹srail y›k›lmal›. Hiz-
bullah’›, Amerikan emperyalizmi-
ne kafa tutan ‹ran ve Kuzey Ko-
re’yi selaml›yorum” dedi.

◆ “Lebbeyk Chavez”
Beyrut’ta 5 A¤ustos’ta bü-

yük bir gösteri düzenlendi.
Hizbullah ve komünist
gruplar›n örgütledi¤i bü-
yük gösteride Venezuela
Devlet Baflkan› Chavez’in
resimleri tafl›nd› ve “Leb-
beyk Chavez” (Yaflas›n
Chaevez) sloganlar› at›ld›.
Venezuella, k›namayla kalmayan
tek ülke olmufl ve ‹srail Büyükel-
çili¤i’ni geri çekmiflti. Arap lider-
leri lanetleyen, Chavez’i selamla-
yan her din ve siyasi görüflten
Beyrutlular, halklar›n ortak pay-
das›n›n emperyalizme karfl› dire-
nifl oldu¤unu da gösteriyorlar. 
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Gemlik Temsilcili¤i’nin, "‹srail ‹le
‹liflki Sürdürmek Katliamlara Ortak
Olmakt›r" pankart› açarak düzenle-
di¤i eylemde, "Filistin Halk› Yanl›z
De¤ildir!, Lübnan Halk› Yanl›z De-
¤ildir!" sloganlar› at›ld›. Tuncel
Ayaz taraf›ndan yap›lan aç›klama-
da, Filistin ve Lübnan halk›na des-
tek ça¤r›s›nda bulunuldu ve slogan-
lar aras›nda ‹srail bayra¤› yak›ld›.
Tuncelililer Derne¤i ve DHP de
destek verdi.

Ayr›ca; Kana Katliam›’n›n ger-
çekleflti¤i 30 Temmuz akflam› Çift-
lik Caddesi’nde biraraya gelen
Samsun HÖC’lüler Süleymaniye
Geçidi’ne kadar meflaleli bir yürü-
yüfl yapt›. Eylemde, “‹srail ile ‹liflki
Sürdürmek Katliama Ortak Olmak-
t›r- HÖC” pankart› tafl›nd›. 

Edebiyatç›lardan Aç›klamalar
‹stanbul’da Türkiye Yazarlar

Sendikas› üyesi edebiyatç›lar ‹srail
Konsoloslu¤u önünde fliirleri ile
sald›r›y› protesto ederken, ‹zmir Ya-
zarlar Platformu üyeleri, “Çocuk
katili ‹srail’e ve ortaklar›na dur di-
yelim” ça¤r›s› yapt›. Arap Edebiyat-
ç›lar ve Yazarlar Birli¤i, Türkiye
Yazarlar Sendikas› Antakya Temsil-
cili¤i ve Filistin Gazeteciler-Yazar-
lar Birli¤i 3 A¤ustos günü ortak
aç›klama yaparak, ABD destekli
sald›r›lar›n, sömürge devletler ya-
ratmay› amaçlad›¤›n› belirttiler. Ya-
zarlar olarak bu oyunu bozmal›y›z
denilen aç›klamada, “bugün Orta-
do¤u'yu yar›n da sizi yak›p kavura-
cak bu savafl›, bu insanl›k ay›b›n›,
yeryüzünden yine insanl›¤›n ortak
vicdan› ve soylu duruflu silebilecek-
tir” denildi.

Ayd›nlar “itham ediyor”
Perihan Ma¤den, Latife Tekin,

Y›ld›r›m Türker ve Taha Parla’n›n
aralar›nda bulundu¤u bir grup ay-
d›n, “itham ediyoruz” bafll›kl› bir
deklerasyon yay›nlayarak, 15 A¤us-
tos’a kadar imzaya açt›lar. 

ABD-‹ngiltere-‹srail koalisyo-

nunun emperyalist, kolonyalist, sal-
d›rgan politikalar›n›n sorumlular›
Bush, Blair ve Olmert'in itham edil-
di¤i deklerasyonda, Afganistan’da,
Irak’ta, Lübnan ve Filistin’de suç
iflledikleri ifade edildi ve yarg›lan-
malar› istendi. Son bölümünde ise
flu ifadelere yer verildi:

“Çok kritik bir eflikteyiz. ‹nsanl›-
¤›n yüzlerce y›ll›k birikimini hiçe
sayan bu sald›rgan, sömürgen, mili-
tarist uygulamalar bu gezegenin
bugününü ve gelece¤ini tehdit edi-
yor. 

Bu kaba güç karfl›s›nda boyun
e¤meyi ve katliamlara suç orta¤› ol-
may› reddediyoruz. Kanla beslenen
ekonomilere ve ölümcül savafl maki-
nelerine teslim olmak istemiyoruz.

Baflka bir dünyaya inan›yoruz ve
onun için mücadele etmeye devam
edece¤iz.”
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Afganistan direniyor
Irak’ta emperyalist iflgalcilerin içinde

bulundu¤u durum art›k herkesin gözleri
önünde. Irak’tan önce iflgal edilen Afga-
nistan’da da direnifl gittikçe yükseliyor.
ABD iflgali NATO arac›l›¤›yla sürdürür-
ken, Türkiye oligarflisinin de yerald›¤›
NATO gücü iflgali devralmas›n›n ilk gü-
nü kay›plar vermeye bafllad›. fiu ana ka-
dar dört NATO askeri ölürken, BM Af-
ganistan Özel Temsilcisi’nin sözleri,
emperyalistlerin orada da iflinin hiç ko-
lay olmad›¤›n› gösterir nitelikte. fiöyle
diyordu BM Temsilcisi: “'Taliban bitiri-
lemez' Taliban'›n rezervleri s›n›rs›z. Bu
hareket, çok say›da Taliban üyesini öl-
dürerek ortadan kald›r›lamaz''.

‹flgalcilerin her yerde yaflad›¤› aç-
mazd›r bu durum. Afliretlerin bir bölü-
münü arkas›na alsa da, halk›n büyük bir
k›sm› iflgalin karfl›s›nda yerald›kça dire-
nen güçleri yoketmek mümkün de¤ildir.

‹flkenceci Haydut Devlet
‹srail vahfleti Filistin’de de durmad›. Gazze’yi bombalamaya de-

vam eden ‹srail, 8 bakan ve 20 milletvekilinin ard›ndan bu kez de
Filistin Parlamento Baflkan› Aziz Duveyk'i kaç›rd›. Duveyk, yaflad›-
¤› yo¤un iflkencelerden dolay›, hastaneye kald›r›ld›.

Serbest b›rak›lan Filistinli Bakan Fahri Türkmen ise yaflad›klar›-
n› flu sözlerle anlatt›: “‹flgalcilerin yapt›¤›, bir kaç›rma eylemidir.
Kanuni hiçbir yönü yoktur. Uluslararas› bütün kanun ve anlaflmala-
ra ayk›r›d›r. Ramle ve Macdu Hapishaneleri’nde bakan ve milletve-
killeri ellerinden ve ayaklar›ndan ba¤lan›yorlar, gözleri ba¤lan›yor.
Bütün hareketlerinde ve nakillerinde sert ve kaba muameleye maruz

kal›yorlar. Özellikle ilk mahkeme-
ye götürüldüklerinde, mahkemeyi
tan›may› reddetmelerine tepki ola-
rak ‹srail askerleri, çok kötü dav-
ranm›fllard›. Afla¤›lay›c› ve kötü
muameleye u¤ruyorlar ve en do¤al
haklar› bile verilmiyor.”

‹srail 10 A¤ustos’ta yine sald›rd› ve 3
yafl›ndaki bir Filistinli çocu¤u katletti

◆ HÖC, Ba¤c›lar’da, fii-

rinevler’de, Ankara’da
ast›¤› pankartlarla “Filis-
tin’de ‹flgale Son” dedi.
Birçok gecekondu ma-
hallesinde de yaz›lama-
lar yap›ld›. 
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Yozlaflmaya karfl› Okmeyda-
n›’nda düzenlenen  halk toplant›s›n-
da bir esnaf, yap›lmas› gerekeni
bafll›¤a ç›kard›¤›m›z bu sözle ifade
ediyordu. 

“12 Eylül öncesi”, ülkemiz si-
yasetinde y›llard›r kullan›lan bir
kavram. Ve tabii anlam› da, kullana-
na göre de¤ifliyor. 12 Eylül öncesi,
egemen s›n›flara göre “lanetlenme-
si”, “korkulmas›” gereken bir dö-
nem. 12 Eylül Cuntas›’n›n flefi, “bir
daha 12 Eylül öncesine dönülmesi-
ne izin vermeyece¤iz” diyordu.
1980’lerin ortalar›nda haklar ve öz-
gürlükler için mücadele edenlerin
karfl›s›na polis coplar› eflli¤inde “12
Eylül öncesine mi dönmek istiyorsu-
nuz?” söylemi ç›kar›l›yordu. Bir
dönem “12 Eylül öncesi fobisi” di-
ye bir kavram bile ç›km›flt›. 

“Fobi” korku demektir. 12 Eylül
öncesinden kim korkuyordu? Halk›,
özellikle gençli¤i “12 Eylül önce-
siyle” korkutmak istiyorlard› ama
as›l korkan kendileriydi. Bunun için
sevinçle ve alk›fllarla karfl›lam›fllar-
d› cuntay›. 

12 Eylül öncesi devrim mücade-
lesinin geliflti¤i bir dönemdi. Dev-
rimcilerin hayat›n çeflitli alanlar›n-
daki etkinli¤inin boyutu, sömürü-
nün, adaletsizliklerin, namussuzluk-
lar›n önünde bir barikatt›. Bu yan›y-
la da halk›n korkaca¤› bir fley yoktu
12 Eylül öncesinde. 

Okmeydan›’ndaki esnaf, 12 Ey-
lül öncesine dönmek istiyor. Çünkü
o yoksul semtlerin apolitiklefltir-
meyle, yozlaflt›rma politikalar›yla
bozulmam›fl halini istiyor ve flöyle
diyor:

“Ben 12 Eylül öncesindeki ma-
hallemi istiyorum. Her gün her gece
birinin evine h›rs›z giriyor. Güpe-
gündüz biz kendimizden korkuyo-
ruz. Nas›l bir mahalle olmufl buras›,
eskiden insanlar›n birbirine sayg›s›
sevgisi vard›. Tekrar öyle olmas› la-
z›m. Siyasiler ve mahallenin büyük-
leri bu sorunlar›n çözümüne öncü-
lük etmeli.”

Esnaf›n talebini karfl›layam›yor
yeterince devrimciler. Neden? Ne-
deni sadece güçsüz olunmas› m›?
Hay›r! Sosyal yaflam› örgütleme an-
lay›fl›n›n gerilemifl ve de yozlaflma-
ya aç›k bir kültürün sola da sirayet
etmifl olmas›n›n pay› var bunda. 

Peki sosyal yaflam› örgütleme
anlay›fl› nas›l geriledi? Yoz düflün-
celere nas›l kap› araland›. ‹flte bu
önemli bir sorun. Çünkü, oligarfli-
nin “12 Eylül öncesine” yönelik
olumsuz propagandalar›, solun çe-
flitli kesimlerini de etkiledi. Oligar-
flinin “fobi” haline getirdi¤i döne-
mi, solun çeflitli kesimleri de flu ve-
ya bu söylemle reddettiler. 

Y›lg›nlaflan, dönekleflen, eski
düflüncelerini terkedip düzeniçi ze-

minlere kayan-
lar da oligarfliyle
ayn› dönemde,
12 Eylül öncesi-
ne lanetler ya¤-
d›rmaya bafllad›-
lar. En çok “la-
netledikleri” de,
örgütsel disipli-
nin “kat›l›¤›”,
“cinsel özgürlü-
¤ün” olmay›fl›,
“namus bekçili-
¤i” yap›lmas› ve

benzeriydi. 
Yani, devrimcilerin ahlak

anlay›fl›na, örgütlü, kolektif ya-
flam anlay›fl›na, “sol”dan sal-
d›rd›lar. Geçmiflin anl› flanl› si-
yasetleri, cuntan›n üzerinden 7-
8 y›l sonra ç›karabildikleri,

dergilerde, yenilgilerinin as›l ne-
denlerini tart›flacaklar›na, devrimci
mücadeleyi yeniden yükseltmenin
araçlar›n›, yollar›n› tart›flacaklar›na,
cinsel özgürlü¤ü, bireysel özgürlü-
¤ü tart›flmaya bafllad›lar. 

12 Eylül öncesi devrimcilik ne
kadar da kabayd›, sekterdi!.. Örgüt-
ler nas›l da bireyi yoketmifllerdi!..
Kampüslerde, mahallelerde nas›l
“namus bekçili¤i” yap›lm›flt›!.. ‹flte
yaz›p çizdikleri bunlard›. Ve onlara
göre “afl›lmal›yd› bunlar”!

Burjuvaziye s›¤›nan küçük-bur-
juva ayd›nlar›n küfür romanlar›na,
küfür teorileri efllik ediyordu adeta. 

Kendi yaflam›nda “cinsel özgür-
lük” ad›na düflkünlü¤ü, “örgüt içi
demokrasi” ad›na, bireycili¤i, bo-
hemli¤i meflrulaflt›ranlar›n, Avrupa
soluna özenip, soyunarak eylem
yapanlar›n, “e¤lenerek eylem” tar-
z›yla kitlelerin geri yanlar›n› örgüt-
lemeye çal›flanlar›n, fedakarl›¤›,
kahramanl›¤› “donkiflotluk” olarak
ilan edip her fleyin önüne “ben”i
koyanlar›n, elbette burjuvazinin kit-
leleri yozlaflt›rma politikalar› karfl›-
s›nda ciddi bir varl›k göstermeleri
mümkün olamazd›. 

Milan Kundera’n›n “Varolman›n
dayan›lmaz hafifli¤i” gibi ihaneti
meflrulaflt›ran romanlar›, Stalin’e
küfürler, solun çeflitli kesimlerinde
revaçtayd›. ‹deolojik olarak savru-
lanlar›n yaflam biçimindeki savrul-
malar daha büyüktü. Kimileri barla-
r›, birahaneleri, meyhaneleri meflru-
laflt›rd›, kimileri mafyac›l›¤› meflru-
laflt›rd›. Giyim kuflamda bile, dev-
rimcilerin mütevazi ve halk›n de-
¤erlerine sayg›l› anlay›fl› “parkal›,
proleter devrimcilik” denilip redde-
dildi, yerine tabii burjuva özentisi
biçimler ç›kt› ortaya. Bütün bu ide-
olojik ve pratik çürüme, derece de-
rece solun genifl kesimlerini etkiler-

“Ben 12 Eylül öncesindeki 
mahallemi istiyorum”

Evet, ‘namus bekçili¤i’ yapaca¤›z, evet, zab›ta-
l›k yapaca¤›z, evet, ‘bizden sorulur buras›’
diyece¤iz... Nereden, hangi k›l›f alt›nda 
gelirse gelsin, yozlaflt›rmaya, 
apolitiklefltirmeye DUR diyece¤iz.
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ken, do¤al olarak tüm bu alanlarda
solun toplumsal yaflama müdahale-
sini de geriletti. 

Gerçekte, devrimcilerin 12 Eylül
öncesi bu konuda genel hatlar›yla
yanl›fl bir politikas› yoktur. Kaba-
laflt›r›lm›fl, çarp›t›lm›fl kimi özel ör-
nekler, bunu de¤ifltirmez. Asl›nda
devrimcilere yönelik “namus bekçi-
li¤i”, “insanlar›n özgürlüklerini en-
gelleme” gibi suçlamalar, burjuva-
ziye aitti. Solun baz› kesimleri de
bunu sol bir söylemle sürdürdüler.
fiunu bir kez daha söyleyelim ki,
“namus bekçili¤i” edebiyat› yapan-
lar, meseleyi çarp›tmaktad›rlar.
Devrimciler, ne 12 Eylül öncesinde,
ne de bugün sorunu feodal, kaba ve
soyut bir ahlakla s›n›rl› ele almad›-
lar. "Marksist ahlak, namus kav-
ram›n› da, adalet kavram›n› da,
toplumu sömürüden kurtarma
fikriyle birlefltirir. Ancak sosya-
lizmdir ki, adaletli, eflit iliflkiler,
kardeflçe dostluk ve halklar ara-
s›nda iflbirli¤i yarat›r."

Tüm Marksist-Leninistler bilir
ki, ahlak bireysel bir olgu de¤il,
toplumsal bilincin bir biçimidir. Bu
anlamda devrimciler ahlak sorunu-
nu da halk›n bilincinin ve bilinçlen-
dirilmesinin bir parças› olarak ele
al›rlar. Halk›n de¤erlerini koruma
mücadelesi, burjuvazinin halk› yoz-
laflt›rma sald›r›s›na karfl› mücadele-
nin olmazsa olmaz bir parças›d›r. 

Bu mücadeleyi pratikte verme-
den, burjuvazinin dizilerle halk› na-
s›l yozlaflt›rd›¤› üzerine tonlarca ki-
tap da yazsan›z bir anlam› yoktur.
Reformist, küçük-burjuva sol, bu-
gün tam da bu durumdad›r. Toplu-
mun nas›l ve nelerle yozlaflt›r›ld›¤›
üzerine çok fley yaz›p çizerler ama o
yozlaflman›n farkl› biçimlerinin na-
s›l kendi statüleri haline dönüfltü¤ü-
nü de görmezden gelirler. 

Kim bugün yozlaflt›rma politika-
lar›na karfl› yap›lan eylemleri “na-
mus bekçili¤i”, “zab›tal›k” diye gö-
rüyorsa, halk›n durumundan da, kit-
le çal›flmas›ndan da bihaberdir. An-
cak halk› örgütleme ve devrim diye
bir derdi olmayanlar, eylemleri böy-
le görebilir. 12 Eylül’den bu yana

uygulanan bask›lar, ekonomik alan-
da yoksullaflma ve kültürel politika-
lar, halk› yozlaflma batakl›¤›na çe-
ken bir sonuç üretmifltir. “Maiflet
derdi”, köfleyi dönme felsefesiyle
körükleniyor ve ortaya bu tablo ç›-
k›yor. Devrimciler bulunduklar› her
alanda, sendikalarda, okullarda,
derneklerde, odalarda, mahallelerde
bu tabloyu de¤ifltirme çabas›na gir-
meden kitleleri örgütleme faaliye-
tinden sözedemezler. Çünkü halk›n
örgütlenmesinin, mücadeleye kat›l-
mas›n›n önündeki en önemli engel-
lerden biri halindedir yozlaflma. Bu
engel afl›lmal›d›r. 

Devrimcilerin halk›n sosyal yafla-
m›na müdahil olmas› gerekli ve
önemlidir. Evet, “namus bekçili¤i”
yapaca¤›z, evet, zab›tal›k yapaca¤›z,
evet, “bizden sorulur buras›” diye-
ce¤iz. Nereden, hangi k›l›f alt›nda ge-
lirse gelsin, yozlaflt›rmaya, apolitik-
lefltirmeye dur diyece¤iz. Dur demek
bir; yaflam biçimimizle örnek olmak-
la iki ideolojik ve kültürel faaliyetle-
rimizle hayat› doldurmakla üç pratik
müdahalelerle mümkündür. Toplum-
sal çözülme ve çürüme, devrimin en-
gelidir. Devrimci iddia, bu engeli afl-
may›, en az›ndan bulundu¤u alanlar-
da etkisizlefltirmeyi gerektirir.

Gebze’de kumarhaneye bask›n
Gebze’nin Kaz›m Karabekir Mahal-

lesi’nde fiark Kahvehanesi adl› kumar-
haneye Cepheliler taraf›ndan bask›n dü-
zenlendi. Cepheliler, içeride kumar oy-
nayanlar› d›flar› ç›kartt›ktan sonra ku-
marhaneyi tahrip ettiler. 

Kumarhanenin önüne de “Kumar
Oynatmak Suçtur, Suçtan Vazgeçin”
yaz›l› bir pankart as›ld›. 

Eylemin ard›ndan “ihbar” üzerine
kumarhaneye gelen polis, tabelas›nda
fiark Kahvehanesi yaz›l› yerde, kumar-
hanelerde kullan›lan ‘pul’lar› bulur-
ken, tam bir piflkinlikle de “k›raathane ruhsat›yla kumar oynatan kahve
hakk›nda yasal ifllem bafllat›ld›¤›” aç›kland›. Yani demek ki Cepheliler
oray› bas›ncaya kadar polisin oradan haberi yokmufl. Gerçek flu ki eylem-
ler, polisin uyuflturucu, kumar, fuhufl iflinin içinde oldu¤unu, asl›nda her-
kesin bildi¤i, gördü¤ü pislik yuvalar›na dokunulmad›¤›n› göstermektedir.

Gazi’de pislikleri yayanlara uyar›lar!
Gazi Mahallesi'nde Cepheliler'in yozlaflmaya karfl› verdikleri mücade-

le sürüyor. Bu yozlaflma karfl›t› kampanya dahilinde 1 A¤ustos’ta daha ön-
ce kumar oynatt›¤› için uyar›lm›fl ama bundan vazgeçmeyen bir kumarha-
ne Cepheliler taraf›ndan bas›larak tahrip edildi. Kumar oynatan ve oyna-
yanlar›n suç iflledi¤i belirtilerek kumar masalar› da¤›t›ld› ve içeride kumar
oynayan ve oynatanlar dövülerek cezaland›r›ld›. Cepheliler 'çocuklar›n›-
z›n r›zk›n› buralarda tüketmeyin, gidin bu paralar› çocuklar›n›za harcay›n'
diyerek kumar oynayanlar› uyard›lar.

Ayn› gün saat 11.00 civar›nda da uyuflturucu kullanan ve halk› rahats›z
eden iki kifli bofl bir inflaatta uyuflturucu kullan›rken yakaland› ve dövüle-
rek cezaland›r›ld›. 

Yine ayn› gün gece geç saatlerde de evli ve çocuk babas› olmalar›na
ra¤men, evlerini terkedip baflka kad›nlarla ahlaks›z iliflkiler yaflayan ve bu
nedenle mahalle halk›n›n tepkisini çeken iki kifli ve bir kad›n, devrimciler
taraf›ndan cezaland›r›ld›. 



Ne çok yer gezmiflim, ne çok yer
görmüflüm flu k›sac›k ömrümde Ev-
liya Çelebi ile yar›fl›rcas›na. 

fiimdi yine bir yolculu¤a ç›kaca-
¤›m. fiiflli’den fiakirpafla’ya. ‹stedim
ki sizler de benimle kat›l›n bu yolcu-
lu¤a. Biliyorum ‘çok ifliniz!’ var. As-
l›nda iflsizsiniz ama hadi öyle olsun.
Eve geç kald›n›z biliyorum. Maça
geç kald›n›z, hastaneye, otobüse, k›z
arkadafl›n›zla buluflmaya geç kald›-
n›z. Biliyorum hepsini inan›n ki. Te-
levizyon bafl›nda tam 3 saattir uyuk-
luyorsunuz, izledi¤iniz dizi 2 saat
önce bitti asl›nda. Ama ona da olsun.
Gelin bu kez beni dinleyin. fiu yol-
culu¤a beraber ç›kal›m. Kaybedecek
hiçbir fleyiniz yok. Kazanacaklar›n›z
m›? Hele flu yolculu¤a bir bafllaya-
l›m. 

“Adaletin olmad›¤› yerde....” di-
ye bafllayan ve “....için ölüm oru-
cunday›m” ile biten bir yolculuk
olacak bu. Ve yolculu¤umuza bir
avukatla 2 k›z› olan bir anne efllik
edecek ara ara.

Bak›n flimdi fiiflli’deyiz. Bir avu-
kat›n yan›nda. Ama buras› bir avu-
kat bürosu de¤il. Açl›¤›n kokusu
sinmifl duvarlar›na buran›n. Duvarda
hukuk fakültesi diplomas› yerine
baflka yaz›lar as›l›. 

5 Nisan’dan beri böyle buras›. 5
Nisan, Dünya Avukatlar Günü’ydü.
Ama bu iflte bir gariplik var. Bugüne
kadarki onlarca avukatlar gününe ta-
n›k oldum. Birçok fley yap›l›rd› bu
günde. Ama bu ilk. Bir avukat›n bu
günde ölüm orucuna bafllamas› dün-
yada bir ilk. ‹nanm›yorsan›z aç›n ba-
k›n tarih kitaplar›na. Bu Behiç Afl-
ç›’n›n bir aya¤› Halk›n Hukuk Büro-
su’nda, di¤eri de kâh Edirne F Ti-

pi’nde, kâh Tekirda¤ F Tipi, Kand›ra
F Tipi, flu F Tipi, bu F Tipi’ndeymifl. 

Birçoklar›n›z buralardan geçer-
ken, binalar›n alfabenin 7. harfine
benzemesi d›fl›nda bir fley ilginizi
çekmemifltir belki. Ama bir de Behiç
Aflç›’ya sorun bunu. Buralara do¤ru
her yola ç›k›fl›nda daralan yüre¤ine
sorun. 

Buralarda “böyle olmaz” diyen
Fatmalar, “art›k yeter” diyen Serdar-
lar vard›. F Tipleri, “böyle olmal›”
diyenlerin, “böyle olmaz” diyenleri
tutup içine att›klar› yerlerdi. Avukat
Behiç de “böyle olmaz” diyenler-
dendi. Ço¤unuz televizyon bafllar›n-
da uyuklarken, yetiflmek isterken
do¤um günü partilerine, o avukat, F
Tipleri’nde “böyle olmaz” diyenlere
yetiflmeye çal›fl›yordu. 

Neler görmedi ki bu avukat? Ya-
n›nda yafll› analar babalarla tabela-
s›nda “adli t›p kurumu” yazan bina-
larda neler yaflamad›? Devletin “ha-
yata döndürdük” diyerek pofletleyip
küllerini verdi¤i, bir daha hayata hiç
dönemeyecek olan kömürleflmifl ce-
setleri gördü. Analar›n gözyafllar›n›n
her damlas› onun yüre¤ine akt›. Bel-
ki siz o s›rada çok meflguldünüz.
Kahvede okey oynuyordunuz. Sa¤›-
n›zda oturan›n tafl çalmas› nedeniyle
müthifl de sinirliydiniz. Ya da bir di-
zide kahraman›n›z›n bafl›na gelenle-
re gözyafl› döküyordunuz... 

Siz belki demlendi¤iniz geceden
ancak ö¤leye do¤ru uyanmaya çal›-
fl›rken, Behiç Aflç› sabah›n köründe
yine düflmüfl bilmem hangi F Tipi’nin
yoluna. F Tipi’nin avukat görüfl oda-
s›nda flimdi. Yar›n aylard›r mahke-
meye ç›kamayan bir tutsa¤›n mah-
kemesi var. Avukat› olarak onunla

görüflecek. Yar›m saattir bek-
liyor ama hâlâ getirmediler.
Oysa hücresi hemen 30 met-
re ötede. Merak ediyor ve so-
ruyor gardiyanlara, “ne oldu,
niye getirmediniz?”. 3. ara-
ma noktas›nda “ayakkab›n›
ç›kar” demifl gardiyanlar.
“Hay›r” demifl tutsak. “Di-
rendi¤i için” getirilmedi¤ini
ö¤reniyor. Söylemiyorlar sin-

si sinsi gülen gardiyanlar ama
o biliyor onlarca gardiyan›n
çullan›p üzerine kalaslarla,

tekmelerle nas›l sald›rd›¤›n›. “Kut-
sal savunma hakk›” de¤il, yüre¤i
çi¤nenen.

Ç›rp›n›yor tam 6 y›ld›r bu avu-
kat. “Hak-hukuk” diyor, “adalet” di-
yor. Ama nafile. Bütün hücreleri is-
yan ediyor avukat›n. Ve bir gün
“böyle gitmez” diyor. “Ne yapmal›-
y›m ki ad› tecrit olan ve müvekkille-
rimi her gün canl› canl› öldüren bu
iflkence son bulsun?” diye düflünü-
yor. Ve gene içeridekiler geliyor ak-
l›na. Onlar ne yap›yordu? Bir beden-
leri vard› ellerinde. Bugüne kadar ne
yapt›larsa onunla yapmad›lar m›?
Duvarda tam karfl›s›nda duran cüb-
besine bak›yor. Veriyor karar›n›.
“Evet, evet” diyor avukat. “Bir onu
denememifltim” diyor. “Zaman›d›r,
yeridir” diyor. “Bu zulmün bitmesi
için dilimin susup, bedenimin konufl-
mas›n›n tam zaman›d›r flimdi...
Mahkemelerde de¤il halk›n vicdan›-
n›n kürsüsünde bedenimle konuflma-
n›n tam zaman›...”

O böyle düflünürken, belki siz
içinde yaflad›¤›n›z koca F Tipleri’nin
caddelerinde camlara bak›yorsunuz;
“eleman al›nacakt›r” yaz›s› ar›yor
gözleriniz. Belki bir ifliniz var ve bü-
tün gün nas›l yapar›m da iflimde
yükselirimle dolu beyniniz... 

5 Nisan 2006’dan bu yana, b›rak-
m›fl cüppesini bir kenara Behiç Aflç›.
Her gün açl›kla, eriyen bedeniyle
konuflmaya devam ediyor vicdanla-
r›n›z›n kürsülerinde...

Bak›n yolculu¤umuz bir solukta
yar›land› de¤il mi? Bak›n bir ç›rp›da
aflt›k Bolu Da¤lar›’n› ve geldik An-
kara’ya. Sa¤ tarafta gördü¤ünüz al-
fabenin 7. harfine benzeyen yer Sin-

Bir yolculu¤a davet

fiiflli’den fiakirpafla’ya
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can F Tipi. Ve Serdar art›k orada de-
¤il. 122 tabuttan birinin içinde tafl›-
d›lar onun da serçe kadar narinlefl-
mifl ve ufalm›fl bedenini.

S›k›lmad›n›z de¤il mi? Bak›n afl-
t›k bir ç›rp›da Konya Ovas›’n›, aha
Tekir’e vard›k bile. Adana’ya kald›
40 kilometre.

Asi Nehri’nin coflkusu kat›lm›fl
flimdi Seyhan’a ve Ceyhan’a. Üçü
bir olmufl ça¤›ldafl›r flimdi bereketli
topraklar›n koynuna. 

Gelin ard›mdan gelin, korkma-
y›n. Gelin Adana’n›n fiakirpafla’s›n-
da Gülcan Ana’n›n yan›na u¤raya-
l›m. Bu kadar yolu beraber teptik.
fiunun fluras›nda ne kald› ki yolculu-
¤umuzun bitmesine?

Duvardaki yaz›y› gördünüz mü?
Kartondan olan, üzerinde “ölüm
orucunun 90. günü” yazan. Hani
fiiflli’deki avukat vard› ya, Behiç.
Zaman›nda Gülcan’›n da avukat›yd›.
Behiç’in tan›k olduklar›n›n tamam›-
n›n, bir zerresi bile eksik olmadan
yaflayan›yd› Gülcan.

O da kendi ad›na hiçbir fley iste-
memiflti bugüne kadar. O da “böyle
olmaz” diyenlerdendi. Bir ana ola-
rak o, daha çok çocuklara üzülür, ço-
cuklar için isterdi birçok fleyi. Ma-
ma, elbise, oyuncak, bisiklet, ön-
lük... Çünkü o bir anayd›. Ama bir
engel vard› isteklerinin önünde.
“Böyle olmal›” diyenler Gülcan’›n
di¤er bütün arkadafllar› gibi, avukat›
gibi, onun da karfl›s›na ç›km›fl ve
bakmadan iki k›z›n›n gözyafl›na at-
m›fllard› onu da alfabenin 7. harfine
benzeyen yerlerdeki 8 metrelik “vil-
lalara”. 

K›zlar›n›n anneler gününde getir-
dikleri çiçekler yolundu görüfl ka-
binlerine giremeden. Ellerinden çi-
çekleri al›nan k›zlar› hediye olarak
gözyafllar›n› verdiler annelerine gö-
rüfl kabinlerinde. 

‹ki sat›r yaz›ya hasret, bir buket
çiçe¤e hasret tutuldu. Gülüflü yüzü-
ne çarp›p yank›lanaca¤› bir yüz bu-
lamadan döndü doland› beyhude bir
flekilde “villalar”›n duvarlar›nda.

Alfabenin 7. harfine benzeyen
di¤er yerlerde Gülcan’›n arkadafllar›
“böyle olur” diyenlerle bo¤uflmaya

devam ediyordu. Ayn› de¤il miydi-
ler, bir de¤il miydiler, “böyle ol-
maz” dememifller miydi hep bera-
ber, ilk günden?

Siz, “ben”ler içindeki batakl›k-
larda “biz”i arayadururken ve bir o
kadar da yabanc›yken “biz”e; “biz”i
“ben” yapmak isteyenlere karfl› Asi
inad›yla direndi Gülcan tam 200 kü-
sur gün. Beklediler tam 200 küsur
gün pusuda “böyle olur” diyenler.
Sonunda yakalad›lar kanad›ndan
Gülcan’›n ve k›rd›lar kanatlar›n›. Bir
daha çocuklar› kucaklayamas›n, al›p
onlar› kanatlar›n›n aras›na sevgi ma-
sallar› anlatamas›n diye. Zorla mü-
dahaleyle çald›lar en güzel yaflan-
m›fll›klar› beyninden.

“Tamam, kanad› k›r›ld›¤›na göre
ç›karabiliriz kafesten, nas›l olsa ar-
t›k uçamaz” dedi “böyle olur” di-
yenler.

Gülcan d›flar›dayd› art›k. Günefli
tekrar tan›d›, havay›, kufllar›, böcek-
leri. Hayat onundu, gelecek onundu
ve k›zlar› art›k dizinin dibindeydi.
Art›k so¤uk demirleri eriterek k›zla-
r›na sar›lmas› gerekmeyecekti. Yan›
bafl›ndayd› k›zlar›.

Ama alfabenin 7. harfine benze-
yen 8 metrelik mekânlarda durum
ayn›yd›. “Ben” ile “biz” aras›ndaki
savafl amans›z bir flekilde devam
ediyordu. Siz o s›rada belki caddele-
ri, parklar›, kafeleri, enlemsel, boy-
lamsal ve flehvetsel aç›lardan ölç-
mekle meflguldünüz.

Gülcan da meflguldü. Kafas› ken-
disinden daha da meflguldü. Bulutla-
r›n betonlarla kapanmad›¤›, mavilik-
lerinin tellerle kesilmedi¤i d›flar›n›n
“özgür dünyas›nda” sizlerin ço¤un-
lukla fark etmedi¤i 8 metrelik mil-
yonlarca yerin oldu¤unu gördü.
‹çeride sadece 20, bilemedin 30 ta-
neydi bu 8 metreler. Ama d›flar›daki
say› korkunç geldi. Ne bin, ne yüz
bin, milyonlarca. 

5 Nisan sabah›na böyle uyand›
Gülcan. Dünya Avukatlar Günü ak-
l›nda var m›yd› bilinmez ama biraz
sonra yaflayacaklar› var. Behiç’i ö¤-
reniyor Gülcan. Kendisinin de ka-
natlar›n›n k›r›lmas›yla yar›m kalan
savafl›n› hat›rl›yor. Çocuklar hâlâ
ç›plak, oyuncaks›z, ayakkab›s›z ve

aç. F›rt›nalar durmuyor yüre¤inde. 

4 May›s gecesi Gülcan’›n en
uzun, en güzel gecesi. Sab›rs›zl›kla
çekiyor ipini yeni günün sabah›n›n.
Gece nihayet güne evriliyor. Tarihin
bütün yaz›c›lar› b›rakm›fl ifli,  gücü.
Onlar da biliyor bu sabahla beraber
bafllayacak olanlar›n bir saniyesinin
bile kaç›r›lmamas› gerekti¤ini. 

Gülcan’›n k›zlar› vitrinlere daha
s›k bakar oldular bugünlerde. Hak-
s›z da de¤iller. fiunun fluras›nda an-
neler gününe ne kald› ki? ‹çlerinde-
ki heyecan tarifsiz cinsten. “Niha-
yet” diyorlar “parmakl›klar, so¤uk
duvarlar olmadan... hasretimizi,
sevdam›z›, iflledi¤imiz güllerimizi
kimse elimizden almadan ve çi¤ne-
meden onlar› yerlerde, kutlayabile-
ce¤iz bu anneler gününü.”

Ya sonraki anneler günü?

“Böyle olmaz” diyenleri ana yü-
re¤iyle sarmal›yor Gülcan fiakirpa-
fla’dan ve avaz› ç›kt›¤› kadar hayk›-
r›yor; “böyle olmaaaaz!”. Bafll›yor
ölüm orucuna böyle olmamas› için.
Gülcan’›n açl›¤›n›n bafllad›¤› o güne
siz nas›l bafllad›n›z? Belki kimileri
akflamdan kalmayd›, kimileri lafla
yürütüyordu peynir gemisini, belki
kimileri “aks›r›ncaya, t›ks›r›ncaya”
kadar yenilen sofralardayd›, kimile-
ri, tek bir zeytini iki lokmaya kat›k
ediyordu... O gün ve o günden son-
ra, Gülcan’›n önünde sofra kurulma-
d› hiç... 

fiiflli’den fiakirpafla’ya devam
eden yolculu¤un sonlar›na geliyoruz
art›k. Dikkat ettiniz mi yol boyunca
gördü¤ümüz çocuklara? Gözleri bi-
raz daha ›fl›l, yüzleri daha çocuk gi-
biydi. Çocuklar›n kaderi de¤ifliyor.
“Y›ld›zl› Abla”lar›n›n kendileri için
çarpan yüre¤ini görüyorlar. Gülcan
en çok onlar için eriyor çünkü.

fiiflli’den, fiakirpafla’dan açl›¤›n
devirerek yere çald›¤› hücre demir-
lerinin sesi geliyor. “Böyle olur” di-
yenlerin “böyle olmaz” diyenleri ka-
patt›klar› 8 metrelik hücreler bir bir
parçalan›yor ve y›k›l›yor yerlere.
“Özgür” hayatlar›m›zdaki milyon-
larca 8 metrelik hücreler parçalan›-
yor ve çal›n›yor yere... Sahi, siz bu
yolculu¤un sonunda nereye gide-
ceksiniz?

20

13 A¤ustos 2006 / 65



Savafl›n, fliddetin ve bask›lar›n
hüküm sürdü¤ü bir dünyada insan
olmak, insani duyarl›l›klar› tafl›mak
pek de kolay görünmüyor. Önümü-
ze ç›kart›lan örnekler, sunulan ya-
flam biçimleri olan bitene kay›ts›z
kalmay› vaaz ediyor. Körfez Savafl›
s›ras›nda bir koyup on almaktan
sözeden anlay›fl, daha da inceltilmifl
biçimiyle Lübnan’da yaflanan katli-
am› yeni f›rsatlara aç›lan kap› ola-
rak görmekten kaç›nm›yor. Bir daha
asla olmamas› için bundan 61 y›l
önce bir 6 A¤ustos günü yemin
eden devletler toplulu¤u, bu yemini
her savaflta, katliamda bir kez daha
bozuyor. Bizlere de s›cak yuvalar›-
m›z›n yumuflak koltuklar›nda süre
giden fliddetin, katliamlar›n, savafl-
lar›n canl› yay›ndan izlenmesi kal›-
yor. S›cak yuvalar›m›za yaln›zca
ulaflmas› gerekenler ulafl›yor. fiid-
detin yo¤unlu¤unu her yaflad›¤›m›z
canl› yay›nda, sokaklardan biraz da-
ha çekiliyoruz. Yuvalar›m›z›n koru-
nakl› duvarlar› aras›nda, evsiz ol-
mad›¤›m›za, o gün tehlikelerle dolu
sokaktan sa¤ salim bu korunakl› du-

varlar›n aras›na ulaflm›fl olmam›za,
savafl›n baflka s›n›rlarda sürüp gidi-
yor olmas›na flükrederek yafl›yoruz.
Her gün biraz daha yaln›zlaflarak,
bize dayat›lan yaflamlar›n içinde,
tecritin en koyusuna gömülerek. 

Geçen hafta “hepimiz tecritte-
yiz” diyerek yola koyulan bir avuç
insan o s›cak yuvalardan içeri s›z-
maya, tecritin a¤›rl›¤›n›, dehfletini
bütün insanlara hissettirmeye çal›fl-
t›. ‹stanbul Barosu’nun Staj E¤itim
Merkezi bir cezaevi ortam› olarak
haz›rlanm›fl, Amatör Tiyatrolar Bir-
li¤i bu cezaevinin yöneticisi, gardi-
yan›, tutuklusu olmufltu. Tecrite ta-
n›kl›k etmekten öte bu a¤›r ve deh-
flet verici yaln›zl›¤› do¤rudan yafla-
yarak ö¤renme karar› veren bir avuç
insan da onlarla birlikte bu kurguya
kat›lm›flt›. Zorlu saatler geçirdi in-
sanlar birarada. Yaln›zl›¤›, k›s›tlan-
may›, fliddeti gördü. Gerçek tutuklu
yak›nlar›n›n gözlerinde biriken yafl-
lara tan›kl›k etti. Her köflede hüzün
vard›. Ama yan› s›ra birlikte bu de-
neyimden geçmifl olman›n gönenci,

tecritin karfl›s›nda durmay› paylafl-
man›n umudu da vard›. 

S›cak yuvalar›nda kendileri için
özenle yarat›lan tecriti yaflayanlar›n
yaln›zl›klar›n› biraz olsun aralaya-
bildi mi bu canland›rma? Duvarlar
öyle yüksek, öyle kal›n ki! Kendile-
ri için seçilen haberlerden ötesi geç-
miyor o duvarlardan. Bu haber seçi-
lenler aras›nda hiç olmayacak. Du-
varlar›n d›fl›nda, sokakta yaflamak,
yaflatmak gerekiyor belki de…
Kendi tecritlerini de an›msatmak,
tecritin duyars›zlaflt›ran, yokeden
etkilerini gözler önüne sermek. O
k›s›tlanma, k›st›r›lma duygusunu
arac›s›z sunabilmek gerekiyor. 

Ankara ve ‹zmir’de de insanlar
bu duyguyu paylaflma karar› alm›fl-
lar. Paylaflanlar›n ço¤almas› kal›n
duvarlar›n ard›na sesleri iletebilir. O
duvarlar›n ard›na, tecrite karfl› ç›kan
bir avukat›n da, Behiç Aflç›’n›n
ölüm orucundaki sureti geçip, in-
sanl›k onurumuzun bu sessizli¤i afl-
mas›n›, yol bulup hayk›rmas›n› sa¤-
layabilir. Dayat›lan yaln›zl›klar› k›-
r›p, yan yana durmay› bizlere ö¤re-
tebilir. Tecritten ç›kmay› baflarma-
l›y›z. Çünkü ‘hepimiz tecritteyiz.’

(7 A¤ustos 2006, Evrensel)

21

13 A¤ustos 2006 / 65

HEP‹M‹Z TECR‹TTEY‹Z✍bas›ndan

fiebnem Korur F‹NCANCI

.. Ve muhakkak bu insanlar, Lübnan’daki çocuklar›
görünce a¤l›yorlard›... Kendi çocuklar›n›n Beyrut’una
kör. 

Bu memleketteki çocuklar›n bir Beyrut’u var. Sonra
büyüdüklerinde gençlerin baflka ve daha büyük bir
Beyrut’u. Düflünmemesi, konuflmamas›, daha çok
‘gençlere göre’ cep telefonuyla konuflmas› ve daha çok
‘genç kredi’ kart› kullanmas› gerekiyor Beyrut’taki
gençlerin. 

‹nsan› nefessiz b›rakan bir taflra kasvetiyle ezilmele-
ri, babalar› gibi oluncaya kadar ezilmeleri gerekiyor. 

... Onlar büyüyecek ve onlarla birlikte büyüyecek bu
topra¤›n Beyrut’u. Terörle Mücadele Yasas›’n› tan›ya-
caklar. Özgür Gündem Gazetesi’ni kapatt›ran, Elif fia-
fak’›, Perihan Ma¤den’i, cezaevlerinde tek kiflilik hüc-
relerde eritilen baflkalar›n› susturmaya çal›flan, ‘herkes
gibi konuflturmaya’ çal›flan yasalar› tan›yacaklar. 

Hukukçu Cumhurbaflkan› bile reddederken, kimse
istemezken bir yasan›n bir ülkeyi belinden biçebile-
ce¤ini görecekler. Duman ç›kmayan bir Beyrut bu, için
için yanan. 

‹srail’imiz bizim
Bursasporlu esnaf›n linç etmeye çal›flt›¤› ‘insanse-

ver’ insanlar›n yand›¤› gibi önceki gün... Bugün Avukat
Behiç Aflç›’n›n tek bafl›na ölüm orucuna yatmas› gibi F
Tipi hücrelere karfl›... Daha önceki günlerde iflkence
gören alt› yafl›ndaki Diyarbak›rl› çocuklar gibi... 

Ne çok ‹srail var bu ülkede, ne çok Beyrutlu çocuk...
Ne fena bir Beyrut bu bizimkisi.  Ateflkesi Lübnan’›nkin-
den daha imkans›z. Atefli ‹srail’inkinden daha zalim. Ne
çok ‹srail’iz biz birbirimize... Bizim Beyrut’umuz, do¤ar
do¤maz bafllayan, bir türlü sonu gelmeyen bir ülke.

Ve hâlâ ‘ülkeyi ve dünyay› bilmeyince daha mutlu
olursunuz’ diyor reklamlar... 

Ah! Bizi yan›ltt›lar. ... Giderek daha çok iflgal ediyor
‹srail’imiz bizi. Biz giderek çok Beyrut’uz...  

(9 A¤ustos 2006, Milliyet)

Buras› Beyrut’tur
Ece TEMELKURAN
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Tüm muhalifleri terörize ederek
susturmay›, sindirmeyi hedefleyen
yeni “Terörle Mücadele Yasas›”, dev-
rimci, demokrat, yurtsever bas›n›n
susturulmas›na iliflkin özel ve a¤›r
maddeler içeriyordu. Burjuva bas›n›n
köfle yazarlar›n›n dahi karfl› ç›kmas›-
na neden olacak kadar a¤›r hükümler
getiren ve keyfi cezalar›n önünü açan
TMY’nin ilk hedefi, Ülkede Özgür
Gündem Gazetesi ve Özgür Halk
Dergisi oldu. Yay›nlar›, ‘her gün terör
örgütü propagandas›’ yapt›klar› id-
dias›yla 15 gün durduruldu.

Gazete ad›na aç›klama yapan Nu-
rettin F›rat, yay›n durdurma karar›n›n
yasal olmad›¤›n›, tamam›yla keyfi ol-
du¤unu dile getirdi. Bu tür uygulama-
larla ilk defa karfl›laflmad›klar›n› ve
20 Temmuz 2006 itibariyle 550 dava-
n›n aç›ld›¤›na dikkat çeken F›rat, Ge-
nelkurmay yetkililerinden, hükümete
kadar birçok kesim taraf›ndan sürekli
hedef gösterildiklerini belirtti. 

Gündem; Do¤u ve Güneydo¤u’da
yaflanan geliflmeleri, kontrgerilla ey-
lemlerini, J‹TEM gerçe¤ini, itirafç›-
larla generallerin yanyana çekilmifl
resimlerini... k›saca oligarflik devletin
bölgede sürdürdü¤ü savafl›n gerçek
yüzünü gözler önüne seriyor. Köyleri
boflalt›lan, yak›lan Kürt halk›n›n sesi-
ni duyuruyor. Tüm bunlar, neden sus-
turulmak istendi¤inin de göstergesi-
dir. ‘Her gün terör örgütü propagan-
das›’ söylemi, oligarflik devletin terö-
rünün teflhir edilmesidir.

Bir kez daha bu ülkede “bas›n öz-
gürlü¤ü”, “ifade özgürlü¤ü” gibi fley-
lerin laftan öte bir anlam› olmad›¤›
görüldü. 1990’lar›n sansür ve sürgün
kararnameleri, OHAL keyfili¤i dahi,
muhalif yay›nlara çeflitli biçimlerde
sansürler uygularken, gazete kapatma
bu flekilde bir savc›n›n iki duda¤› ara-
s›ndan ç›kacak söz düzeyinde bir
keyfilik içermiyordu. AKP iktidar›n›n
cilal› demokrasisinde yaflan›yor bun-
lar. “Terör” demagojisi alt›nda her
türlü hukuksuzlu¤un, devlet terörü-

nün mubah hale getirildi¤i bir dünya
konjonktürünü, emperyalist deste¤i
arkas›na alman›n pervas›zl›¤› içinde,
kendine muhalif herkesi susturmak
istiyor düzen. Gazetecinin sorusunu
dahi “vatana ihanet sorusu” diye nite-
lendiren, karikatürlere davalar açan,
elefltiriye zerre kadar tahammülü ol-
mayan bir baflbakan›n yönetimindeki
Türkiye’de, bas›n özgürlü¤ü, “benim
istemedi¤imi yazan› sustururum” dü-
zeyine resmen ve alenen indirilmifltir.

Bas›n özgürlü¤ü 
savunucular› suskun
TMY’ye burjuva bas›n›n köfle ya-

zarlar›ndan, yine ayn› kesimlerin de-
netimindeki bas›n örgütlerinden yo-
¤un elefltiriler gelmiflti. Bas›n›n sustu-
rulaca¤›n› söylüyorlard›. Gündem
susturuldu! Ancak, hiçbirinin karfl› ç›-
kan bir tavr› olmad›. Çünkü onlar da
devrimci yurtsever bas›n›n susturul-
mas›n› istiyorlar. Ama bunu yaparken
gerçeklefltirilen yasal de¤iflikliklerin
ucunun zorunlu olarak kendilerine de
dokunaca¤› endiflesi tafl›yorlar. 

Bütün riyakarl›klar› su yüzüne
ç›kt›. Savunduklar›n›n bas›n özgürlü-
¤ü de¤il, kendi özgürlükleri oldu¤u
böylece kan›tland›. 

Sezer’in ‘Hukuk’ tiyatrosu
Öte yandan, faflizmin TMY arac›-

l›¤›yla ne yapmaya çal›flt›¤›n› ve buna
karfl› direniflten baflka hiçbir yolun ol-
mad›¤›n› göremeyen kimi kesimler
hâlâ, Cumhurbaflkan› Sezer’in hukuk
devleti tiyatrosuna alk›fl tutmaktad›r.
Sezer’in TMY’deki bas›na iliflkin
düzenlemelerin iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne baflvurmas› da, bu ti-
yatronun bir parças›d›r. TMY, muha-
lif olan her fleyi sindirmeyi, bast›rma-
y› öngören onlarca madde içerirken,
“demokrasiye” sadece o iki maddeyi
ayk›r› görmek dahi, hukuktan, de-
mokrasiden yana olmad›¤›n›n kan›t›-
d›r. O da, vitrinin s›rmalar›n›n dökül-
memesi derdindedir.

TMY yyürürlükte; 

Gündem’e 15 gün kapatma
Al›nak’a ‘gerçe¤i 
söyleme’ davas›

DTP Kars
‹l Baflkan›
M a h m u t
A l › n a k
hakk›nda,
fi e m d i n l i
gerçe¤ini

ifade etti¤i için dava aç›ld›. Ar-
dahan Cumhuriyet Savc›s› Me-
tin Aslan taraf›ndan haz›rlanan
iddianamede, Al›nak'›n Cum-
huriyeti ve kurumlar›n› afla¤›-
lad›¤› belirterek, fiemdinli’nin
“Cumhuriyetin ve kurumlar›-
n›n icraat›” oldu¤u da dolayl›
flekilde ifade edilmifl oldu. 

Al›nak'›n dava konusu olan söz-
leri flu flekildeydi: “fiemdinli
kontrgerilla cumhuriyetinin
tetikçileri taraf›ndan bomba-
land›. Türkiye siyasetini bu
kontrgerilla cumhuriyeti flekil-
lendirmektedir, bu kontrgerilla
cumhuriyeti neyi emrediyorsa
Parlamento, Genelkurmay,
Cumhurbaflkanl›¤› onu yap›yor
ve Meclis bu yüzden bu kontr-
gerilla cumhuriyetinin deneti-
minde bir onay makam›d›r. ‹m-
rali Cezaevi'nde ve F Tipi’nin
bütün cezaevlerinde ilk ça¤la-
r›n vahfli zindan sistemi uygu-
lanmaktad›r..”

Savc›, bu sözlerin “anayasal sis-
temin unsurlar›na gerçek d›fl›
yak›flt›rmalarla afla¤›lama” ol-
du¤unu savundu. Oysa bu söz-
lerin tek kelimesinde gerçe¤e
ayk›r› bir durum olmad›¤›n›,
Türkiye oligarflisinin kendi ta-
rihi ispatlamaktad›r. 6-7 Eylül’-
den Susurluk’a, Susurluk’tan
fiemdinli’ye kontrgerilla politi-
kalar› sistemin özünü olufltur-
maktad›r. Zaten bu tür davalar
da, o sistemin hukuku taraf›n-
dan gündeme getiriliyor. Böy-
lece, “hukuk devleti”nin yalan,
gerçe¤in faflizm oldu¤unu söy-
leyenler susturulmak isteniyor. 
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YAfi toplant›s›nda al›nan
kararlardan biri de, halka

karfl› savafl›n kontrgerilla
örgütlenmesi oldu¤u defa-
larca ortaya ç›km›fl olan,
Özel KKuvvetler KKomutanl›-
¤›’n›n tümenden kolordu
seviyesine ç›kart›lmas›yd›. 
Sizce bu ordu neye haz›r-
lan›yor, “d›fl müdahalelere”

mi? Mesela Amerikan iflga-
line mi? Elbette hay›r. Özel Kuv-
vetlerin do¤rudan halka karfl›
savaflan bir örgütlenme oldu¤u,
en kanl› katliamlara, kontra ey-

lemlere, kafa/kulak kesmelere,
vahfletle tüm halk› sindirme
operasyonlar›na imza att›¤› bili-
niyor. Sistem içinde öneminin
artmas› da, bu yüzdendir. Ordu,
iç savafla göre örgütlenmesinde
bir ad›m daha atmaktad›r. Kont-
ra timleri, daha fazla yetki ve da-
ha genifl görev alan›yla donat›l-
m›fl olacak. Halka karfl› savaflta
daha fazla misyon yüklenecek.
Muhtemeldir ki, oldukça deflifre
olan J‹TEM’in ifllerinin bir k›sm›
da, (fiemdinli türü) bu örgütlen-
melerle gerçeklefltirilecektir.

Romanlara ›rkç› bask›n
Roman halk›n yaflad›¤› Hac›hüs-
rev Mahallesi bir kez daha saba-
ha karfl› yüzlerce polisin bask›n›-
na u¤rad›, kap›lar k›r›ld›, evler ba-
s›ld›. Bu ülkede en büyük uyufltu-
rucu taciri devletin kendisi olma-
s›na karfl›n, gerekçe olarak
“uyuflturucu”yu gösteren devlet,
böylece hukuksuzlu¤unun, ›rkç›-
l›¤›n›n üzerini örtmeye çal›flt›. 

Burjuva bas›n adeta bu bask›nlar›
do¤al bir durum gibi yans›tarak
ayr›mc›l›¤a, ›rkç›l›¤a destek veri-
yor. Gözalt›na al›nanlar›n giyin-
melerine dahi izin verilmedi son
bask›nda. Bask›nlar her ne ge-
rekçeyle yap›l›rsa yap›ls›n, asl›n-
da uygulamaya damgas›n› vuran,
Romanlar’a karfl› yap›lan genel
ayr›mc›l›kt›r. Onlar bu ülkede on-
y›llard›r benzer uygulamalara
maruz kalmaktad›rlar. 

Yaflad›klar› yerleri y›kma, tüm bir
mahalleyi basma gibi uygulama-
larla adeta bu topraklar› terk et-
meye zorlanmaktad›rlar. “Suçla
mücadele” söylemi, bask›lar›n,
ayr›mc›l›¤›n k›l›f› olamaz.

Bursa’da ilanen linç! 
Gökkufla¤› Derne¤i’nce organize

edilen "Birinci Türkiye Eflcinseller
Buluflmas›" Bursasporlu Esnaf
Derne¤i’nin organize etti¤i kala-
bal›k taraf›ndan engellendi. Eflcin-
seller derneklerinde mahzur kald›-
lar. Günler öncesinde Bursasporlu
Esnaf Derne¤i’nin Baflkan› Fevzi-
nur Dündar ilan etmiflti: "Bu, kim-
li¤i belli olmayan kiflilerin yürüyüfl-
lerini engelleyece¤iz. Bursa, ça¤
aç›p, ça¤ kapatan Fatih Sultan
Mehmet Han'›n, Ulubatl› Hasan'›n
do¤du¤u bir memlekettir. 5 bin ki-
fli toplan›r linç ederiz.” Buna ra¤-
men, polis hiçbir önlem almad› ve
valili¤in sözde 'Düflünceyi aç›kla-
ma hürriyeti' kapsam›nda verdi¤i
yürüyüfl izni, fiilen yokedildi. Polis
bunun yerine göstericileri “güven-
li¤inizi almay›z” diyerek dernekten
ç›karmad›, ç›karsan›z gözalt›na
al›r›z tehdidinde bulundu. Esnaf-
larsa, "Buradan ç›k›fl yok ölecek-
siniz" sloganlar› att›lar.

F›nd›k toplamak için her y›l Do¤u ve Güneydo¤u kentlerinden s›k›fl t›k›fl
trenlere binerek katarlar halinde bat›ya ve Karadeniz’e göç ederler. Bir y›l
boyunca yiyecekleri ekme¤i kazanabilmek için birkaç ay en a¤›r koflullarda
çal›fl›rlar. Bu da yetmez, do¤rudan devletin valisi ve kaymakamlar› taraf›n-
dan kentlere sokulmazlar, afla¤›lan›rlar, sald›r›ya u¤rarlar. 

fiovenizmin çok daha üst düzeyde körüklendi¤i bu sene de manzara de-
¤iflmedi. Sakarya’ya f›nd›k toplamak üzere giden emekçilerin ço¤u geri çev-
rildi. Çünkü, Karasu ve Kocaali ilçelerinde Kaymakam, Belediye Baflkan›
ve ilgili kurulufllar›n temsilcilerinden oluflturulan komisyon, ilk madde ola-
rak, “iflçi temsilcileri ile ifl ba¤lant›s› yapmayan iflçi ve iflçi gruplar› ilçeye
al›nmayacakt›r” karar› alm›flt›. Oysa her y›l bu tür ba¤lant›lar› olmadan bin-
lerce iflçi gelir ve çal›fl›rlard› tarlalarda. Çal›flma hürriyetiymifl, insan hakla-
r›ym›fl, hiçbir yasan›n ve kural›n hükmü yoktur flovenist histeri karfl›s›nda. 

Ordu’da tuvalet ve su yok, karakol var!
Benzeri uygulamalar Ordu’da da gündemde. Yaklafl›k 3 bin tar›m iflçisi,

çocuklar›yla birlikte, devletin gösterdi¤i bir alanda kurdular derme çatma
çad›rlar›n›. Binlerce emekçi için ne tek bir seyyar tuvalet, ne su ihtiyaçlar›
için bir tesisat kuruldu. O bofl alanda hem tuvalet ihtiyaçlar›n› karfl›l›yor,
hem yemeklerini yap›yor, hem de çamafl›rlar›n› y›k›yorlar. 

Hem en yoksullar onlar, hem iflçiler, üstelik bir de Kürtler... ‹nsan yerine
konulmamalar› için bütün vas›flara sahipler k›sacas›. Bu yüzden en insani
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na dahi gerek duyulmad›. fiovenist kafa, iki y›l
önce ayn› amaçla yap›lm›fl olan tuvaletleri dahi y›km›flt›. 

Ama buna karfl›n, çad›rlar›n bulundu¤u alanda seyyar karakol ilk günden
itibaren yerlefltirilmiflti. Bu özel mobil polis merkezi, tüm iflçilerin kimlikle-
rinin fotokopilerini çekti, kay›tlara geçti, fiflledi. 

Kürt iflçilerin yaflad›klar›, devletin halka, özelde Kürtler’e bak›fl›n›n bir
yans›mas›. Devlete göre onlar “terörist”! En az 15 kez kimlik kontrolünden
geçirilerek geldiklerini, kimliklerine el konuldu¤unu anlatan iflçiler, buna
karfl›n Afganistan ve Türki Cumhuriyetleri’nden gelenlerin devletin araçla-
r›yla tafl›nd›¤›n›, çad›r, üç ö¤ün yemek, yatak verildi¤ini anlat›yor ve ekli-
yorlar: “Biz kendi memleketimizde bu kötü muameleyi görüyoruz''.

‹ç savafl örgütlenmesinde bir ad›m daha

F›nd›k iflçisine flovenist uygulama
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Hükümetin memur sendika-
lar›yla toplu görüflmelerinin ilki
15 A¤ustos’ta yap›lacak. Toplu
sözleflme ve grev hakk› yerine,
toplu görüflmelerle emekçilerin
oyalanmas›, sendikal örgütlen-
menin fiilen yoksay›lmas›d›r. Bu
sürece nas›l gelindi¤i, sendikala-
r›n hangi geri bak›fl aç›s›yla bu
dayatmay› kabul ettikleri bilini-
yor, tekrar etmeyece¤iz. Ancak,
AKP hükümeti toplu görüflmele-
ri dahi tam anlam›yla geçilmesi
gereken bir prosedüre dönüfltür-
dü. Aç›klad›¤› ‘orta vadeli mali
plan’ çerçevesinde memurlara
verece¤i zamm› çoktan aç›klad›.
2007 y›l› için yüzde 12.2, sonra-
ki iki y›l içinse yüzde 6.7 ve
yüzde 10.4. 

Yani konfederasyonlar›n “flu-
nu isteyece¤iz, flunu alaca¤›z,
vermezlerse flöyle yapaca¤›z”
gibi ifadelerle emekçileri oyala-
yabilmesi için dahi, alan b›rak-
mad› iktidar. Bu demek de¤ildir
ki, yine benzeri aç›klamalar yap-
mayacaklar. Nitekim yap›yorlar
da. En fazla temsil yetkisi alan
sermaye iflbirlikçisi Türkiye Ka-
mu-Sen dahi, talepleri karfl›lan-
mazsa “etkin, radikal ve sürekli
olan, üretim gücünü de içeren
eylemler” yapacaklar›ndan söz
ediyor. Baflka türlüsü de bekle-
nemez. Türk-‹fl taraf›ndan y›llar-
d›r uygulanan bir “emekçiyi
uyutma” takti¤i. 

Biz as›l olarak KESK’e sor-
mak istiyoruz. KESK Baflkan›
‹smail Hakk› Tombul, 15 A¤us-
tos'u “yapt›r›m› olmayan bir top-
lant›” olarak niteleyerek flöyle
diyor: “Dostlar al›flveriflte gör-
sün. Hükümet orta oyunu oynu-
yor; 'kamu çal›flanlar›n›n derdi-
ni dinlerim ama bildi¤imi yapa-
r›m' diyor. Üç y›ll›k ücret art›flla-
r› tahmini olarak aç›kland›. An-

cak 4 y›ld›r kamu sendikalar› ile
imzalanan konular, gerçekleflmi-
yor. Çal›flanlar bofluna beklenti-
ye giriyorlar. KESK olarak toplu
görüflme de¤il, toplu sözleflme
yapmak istedi¤imizi söylüyo-
ruz.”

Hükümetin “orta oyunu” oy-
nad›¤›n› söyleyen bir sendika, o
oyunu bozmak için harekete ge-
çer. Bunun bafllang›c› ise, o
oyunda oyuncu olmay› reddet-
mektir. Ancak bak›yoruz, KESK
tek yetkili sendikas› Kültür Sa-
nat-Sen arac›l›¤›yla “orta oyu-
nu”na kat›laca¤›n› aç›kl›yor. 

Bu oyunun d›fl›nda kald›¤›n-
da üye kaybedece¤i, meflrulu¤u-
nun zedelenece¤i vb. onlarca he-
sap yap›yor kuflkusuz. Evet, k›sa
vadeli olarak bir üye kayb› da
söz konusu olabilir. Ancak mili-
tan, mücadeleci, devrimci bir
sendikal anlay›flla yürüdü¤ünde,
bu süreç de tersine dönecek,
KESK statükocu ve sendikac›l›-
¤›n içini boflaltan di¤er sendika-
lardan fark›n› çok daha aç›k bir
flekilde ortaya koyabilecektir.
“Yasal s›n›rlara ve zorunluluk-
lara göre de¤il emek hareketi-
nin, mücadelenin gereksinimle-
rine göre hareket eden” KESK’i
yaratmak, pratik içinde böyle fle-
killenebilir. 

KESK bu oyunu reddetmeli,
düzenin yedek gücü olduklar›
aflikar olan Türkiye Kamu-Sen
ve Memur Sen o masada oturur-
ken, KESK meydanlarda olmal›-
d›r. Klasikleflmifl bas›n aç›kla-
malar›, yakalara kokartlar tak-
maktan sözetmiyoruz. Tüm me-
murlar›n dikkatlerinin yöneldi¤i
bu “orta oyunu” sürecinde, on-
lara güçlü mesajlar verecek,
gündemlerine grevli toplu söz-
leflmeli sendikay› sokacak bir
mücadeleden sözediyoruz. 

KESK: Hükümet orta oyunu oynuyor

Oyuncu olmay›n o zaman!
Genel-‹fl’te Ola¤anüstü 
Genel Kurul 

CHP’ye yak›n
bir grup muhali-
fin iste¤i üzerine
Genel-‹fl sendi-
kas› hafta sonu
Ola¤anüstü Ge-
nel Kurul ger-
çeklefltirdi. DS‹
Salonu’nda ger-
çeklefltirilen kurulda sözalan delegelerin
büyük bir ço¤unlu¤u, mevcut yönetime
yöneltilen elefltirilerin mesnetsiz oldu¤u-
nu dile getirdiler. D‹SK’in parti kurma
çal›flmas› ve CHP’nin bunu engelleme
giriflimiyle ilgili oldu¤u düflünülen ola¤a-
nüstü kurul iste¤i için gösterilen gerek-
çeler  dahi aç›klanamad›. 

Genel-‹fl Baflkan› Mahmut Seren, yö-
netim olarak hep mücadelenin içinde,
önünde yerald›klar›n› ifade etti¤i konufl-
mas›nda, sendika içi kavga ile de¤il,
enerjilerini sermayenin sald›r›lar›, tafle-
ronlaflt›rmalar karfl›s›nda seferber etmek
gerekti¤ini söyledi. 

Muhalif grubun bafl›n› çekenlerden,
Denetim Kurulu üyesi Hüseyin Durmaz
D‹SK’in CHP’ye karfl› kampanya yürüt-
tü¤ünü, Baykal’› Tayyip’ten daha az de-
mokrat olarak nitelediklerini hat›rlatt›¤›
konuflmas›n›n içeri¤i, kongre iste¤inin
eme¤in mücadelesini gelifltirme amac›
tafl›mad›¤›n› gösterir nitelikteydi. 

‹ki gün süren Genel Kurul sonunda
mevcut yönetim yeniden seçildi. Mah-
mut Seren’in 193 oy ald›¤› seçimde, Se-
ren’in listesinde yeralan Ali fiahin 218,
‹smail Özhamarat ve Erol Ekici 211’er oy
al›rken, 209 oy alan Kani Beko ile 205’er
oy alan Remzi Çal›flkan ve Fahrettin Te-
cimer de yeniden yönetim kuruluna se-
çildi. Muhaliflerin baflkan aday› Hasan
Kaya ise 102 oy ald›. 

Debant’ta ifl b›rakma 
Gebze’de bulunan Debant Tekstil’de

çal›flan TEKS‹F üyesi iflçiler, ücretlerinin
ödenmemesi üzerine 3 A¤ustos’ta ifl b›-
rakt›lar. 1000 iflçinin çal›flt›¤› fabrikada
TEKS‹F üyesi 700 iflçi 20 gündür ücret-
lerini alam›yorlar. 
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‹zmir’de Tansafl Lojistik iflçileri
sendikalaflmalar›n›n ard›ndan, Koç
Holding’in sald›r›lar›na maruz kal-
m›fllar, iflten at›lm›fllar, zorla istifa
ettirilmifllerdi. ‹flçiler, bir süredir P›-
narbafl› Depolar mevkiinde kurduk-
lar› çad›rda direniflteler.

Ege Temel Haklar üyeleri 7
A¤ustos günü iflçileri ziyaret ederek
direnifllerine destek verdi. Slogan-
larla karfl›lanan dernek üyeleri,
Nakliyat-‹fl fiube Baflkan› Zeki Ol-
gun ve iflçilerle görüfltüler. 

‹flçiler, sendikalaflma haklar›n›
söke söke alacaklar›n› belirtiyorlar.
Koç Grubu’nun Tansafl’› sat›n alma-
s›n›n ard›ndan, tafleron firmada çal›-
flan emekçilerin sendikalar›na üye
olmak istediklerini belirten Zeki Ol-
gun flunlar› söyledi: “Bunu duyan
iflveren, sendikalaflman›n önünü
kesmek için bafllang›çta 10 iflçiyi ifl-
ten att›. Bask›larla ve tehditlerle
yaklafl›k 20-25 iflçi istifa ettirildi.
Biz yetkiyi almadan direnifli k›rmak
için çok çeflitli yollar denedi. Tüm
oyunlara ra¤men 236 üyeye ulaflt›k
ve yetki al›m› için müracaat›m›z›

yapt›k. ‹flçilerin ç›kart›lmas› yönün-
de acele eden, polisi ve tüm bürok-
rasisi ile iflveren durumundaki Koç
Holding’in yan›nda duran AKP Hü-
kümeti, kanuni olarak 6 günde ce-
vaplamas› gereken baflvurumuzu
halen cevapland›rmad›. ‹flveren de
yine kendisine ait olan Migros’daki
iflçileri çal›flt›rarak sendikal müca-
delenin önüne geçmek için yine bil-
dik yollar› denemeye devam etti.”

‹flçilerden Alaattin Kalemdar ise,
Migros ma¤azalar›nda direnifllerini
anlatan eylemler düzenlediklerin-
den sözederken, Yavuz Özer isimli
iflçi, “Bu kadar fley yafl›yoruz, bize
sald›r›yorlar ama hiç bir ulusal
medya  vermiyor.” diye sansürden
yak›nd›. Mithat Bedel de, kadrolu
olarak çal›flan Migros iflçilerine “bu
mücadele ayn› zamanda sizin” me-
saj› vermek için konuflmalar yapt›¤›
bilgisini verirken, bu esnada, 75
Tansafl iflçisi, direnifl çad›r›ndan
Tansafl depolara kadar yürüyüfl yap-
t›. Yürüyüfle HÖC üyeleri de destek
verdi. “Yaflas›n Tansafl Direniflimiz,
‹flçiler Kardefl, Patronlar Kallefl,  ‹fl-

çi Düflman› Koç Holding, ‹flçiyiz,
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›-
l›yordu hep bir a¤›zdan. Tansafl yöne-
timi ise direniflteki iflçilerle, yemek-
hanedeki iflçiler aras›nda iletiflimi ko-
parmak için her yürüyüflte oldu¤u gi-
bi, t›rlar› yol boyu yemekhanenin
önüne koyduruyor, böylece iflçilerin
birbirini görmesi engelleniyor.

‹flçiler, Temel Haklar üyelerini
u¤urlarken, kararl›l›klar›n› “Ölmek
Var, Dönmek Yok” slogan›yla
anlatt›lar  bir kez daha.

Tansafl’a Ege Temel Haklar’dan destek

“Günde 16-18 saat çal›fl›yoruz, mesai hesaplanm›-
yor. Köle gibiyiz. Ald›¤›m›z asgari ücretten 20 YTL

“k›rma-dökme” paras› kesiliyor. 600 kiflinin yapaca-
¤› ifli 300 kifli yap›yoruz. ‹tiraz edince “çek git” deni-

yor. E¤er 1 depoda ifl bitmemiflse, di¤er 9 depoda
çal›flanlar›n gitmesine izin verilmiyor. Bize selam

verdi diye yemek iflini üstlenen firman›n 2 iflçisi iflten
ç›kar›ld›. Tüm çal›flan iflçiler büyük bir bask› alt›nda.”

Alco Tencere kaynakland› Uzunçiftlik
Trakya Sanayii’de kurulu bulunan Alco Tencere’de,
bir iflçinin sendikaya üye oldu¤u için hafta bafl›nda ifl-
ten at›lmas› üzerine, D‹SK’e ba¤l› Birleflik Metal-‹fl
Sendikas›’na üye iflçiler eylem yapt›. Arkadafllar›n›n
geri al›nmas›n› ve bask›lar›n son bulmas›n› isteyen ifl-
çiler, 8 A¤ustos günü fabrikay› terk etmediler. Kap›la-
r› kaynaklarla kapatan iflçiler, sendikalaflmalar› önün-
deki engeller kalkana kadar eylemlere devam edecek-
lerini söylediler. 

SES: B›çak kemi¤e dayand› SES Aksa-
ray fiubesi 3 A¤ustos’ta kadrolaflmaya ve hastanelerin
özellefltirilmeye çal›fl›lmas›na karfl› Eyüp Devlet Has-
tanesi Poliklinikler önünde aç›klama yapt›. “Herkese
Eflit Ücretsiz Sa¤l›k” pankart› aç›lan eylemde konuflan
fiube Baflkan› Songül Baydilli, iktidar›n uygulamalar›-
n› anlatarak, “B›çak kemi¤e dayanm›flt›r. Bu uygula-
malara son verilmedi¤i taktirde, meydanlar› dar et-
mekte kararl›y›z” dedi. SES üyeleri ayn› konuda 7
A¤ustos günü de Samatya Hastanesi’nde aç›klama
yapt›lar. Eylemde ayr›ca, ‹srail de protesto edildi.

Hatay Samanda¤'a ba¤l› Yayl›ca Beldesi'nde, Sos-
yal Yard›mlaflma ve Kültür Derne¤i taraf›ndan 1. Kültür
ve Sanat Festivali 5-6 A¤ustos tarihlerinde yap›ld›.

‹lk gün 1500 kiflinin izledi¤i festivalin aç›l›fl›n› yapan,
Dernek Baflkan› Gazi fiah, festivalin yozlaflmaya karfl›
yap›ld›¤›n› söyledi. Konuflmac›lar, ‹srail katliam›n› la-
netlerken, ABD ve AB’nin sorumlulu¤una dikkat çekti-
ler. Yerel müzik ve tiyatro gruplar›n›n sahne ald›¤› ilk
gün, Ali Ekber Eren'in türküleriyle sona erdi.

‹pek fiah’›n türküleriyle bafllayan 2. gün yine Orta-
do¤u’da direnen halklar›n kazanaca¤› vurguland›. Ye-
rel tiyatro grubunun, savafl ve temsili ölüm orucu dire-
niflçisiyle ezilen halklar›n zalimlere karfl› direniflini anla-
tan oyunu ilgiyle izlendi. Sennur Sezer ve Adnan Öz-
yalç›ner’in fliirler okudu¤u 2. gün, derne¤in müzik gru-
bu Arapça, Türkçe türküler seslendirdi. Rüya fiah tec-
rit ile ilgili konuflmalar yaparken, Behiç Aflç› ve Gülcan
Görüro¤lu'na destek ça¤r›s›nda bulundu. Konuk sa-
natç› Hilmi Yaray›c›'n›n da sahne ald›¤› festivalde 2000
kifli, Fevzi Kurtulufl'un türküleriyle halaya durdu. 

Festivalde, yerel Hayat Veren Asi Gazetesi de stand
açt›.

Yayl›ca 1. Kültür Sanat Festivali



Geçen hafta bas›na yans›yan bir
haber, halka karfl› “millilik” maske-
si takan, “fleref”ten, “onur”dan
sözeden ordunun, Amerikan asker-
leri karfl›s›ndaki onursuzluklar›n›
bir kez daha gösterdi. Bas›n “ikinci
çuval olay›” dedi, daha da a¤›rd› as-
l›nda. Çünkü, olay Türkiye Cumhu-
riyeti s›n›rlar› içinde ve kap›s›nda
‘T.S.K ‹ncirlik Tesis Komutanl›-
¤›’ yazan bir yerde gerçekleflmiflti. 

‹flbirlikçilik iliflkisinin onursuz-
luk oldu¤unu bir kez daha gösteren
olay geçen y›l yaflan›yor. Üs’te gö-
revli Binbafl› Fethi Dinçer efli ile
birlikte sosyal tesislerden ç›kt›ktan
sonra, ABD’li çavufl taraf›ndan dur-
duruluyor. Araçtan indirilmek iste-
nen Dinçer, “Türk subay›” oldu¤u-
nu söylüyor. Ancak ABD’li çavufl
yaka paça ikisini de indiriyor, ke-
lepçeleyip yüz üstü yat›r›yor ve ka-
falar›na aya¤›yla bas›yor. Bu esnada
sivil ABD’liler de “Devam et, onlar
Türk” diye tempo tutuyor. 

‹flbirlikçili¤in, onursuzlu¤un bü-
tün örneklerinde oldu¤u gibi, ordu-
nun tavr› ise, Amerikal› çavuflun bu
cüreti nereden ald›¤›n› kan›tlar nite-
likte. Efli darp raporu al›yor ve sav-
c›l›¤a baflvurmak istiyor. Ancak, ko-
mutanlar› binbafl›y› durduruyor.
“fierefli Türk Ordusu”nun komu-
tanlar›, kendi binbafl›s›n›n, resmi
olarak kendi komutas›nda gözüken
bir yerde kafas›na, s›rt›na bas›larak,
tartaklanarak u¤rad›¤› hakareti, giz-
lemesini istiyor. “Kendimizi çok

afla¤›lanm›fl hisset-
tik. Olay› saklamak
istemedik” diyor
Dinçer; “ama olay
savc›l›¤a yans›rsa
bas›n duyar diye bizi
vazgeçirdiler. Olay›
en üst düzeye tafl›ya-
ca¤›z dediler ama
hiçbir fley yap›lma-
d›.” Binbafl›, u¤ra-
d›¤› hakaret ve
TSK’n›n kendisine
sahip ç›kmamas› so-
nucunda, istifa edi-
yor. Kendince onur-
lu bir tav›r sergili-
yor. “Gururuna ye-

diremedi¤ini” söylüyor Dinçer ve
ekliyor; “Çünkü, bu bir lekeydi. Ve
ç›km›yordu. Hem benim üzerimde,
hem de Hava Kuvvetleri'nin üzerin-
de.”

TSK’n›n, Hava Kuvvetleri’nin
onun gibi düflünmedi¤i aç›k. Olay
sonras› Amerikal› çavuflun ülkesine
gönderilmifl olmas›, üzerini örtme-
nin bahanesi oluyor. Süleymani-
ye’de çuval olay›n› da, özür bile
içermeyen “üzücü olay” aç›klamas›
ile sineye çekmemifl miydi?

Genelkurmay: ABD’li çavufl 
hakl›, suçlu olan binbafl›

“fierefli TSK” acaba böyle kaç
olay›n üzerini kapatt›, henüz bilin-
miyor. Ancak bilinen bir fley varsa,
o da ayn› kifliliksiz, onursuz tavr›n
bugün de sürdürüldü¤üdür. 

Kelepçe olay›n›n bir y›l üzerini
örten Genelkurmay, iradesi d›fl›nda
bas›na yans›mas› üzerine, bir aç›k-
lama yapt›. Aç›klamada sergilenen
mant›k, “ulusal bir ordu”nun de¤il,
sömürgecili¤i içsellefltirmifl bir or-
dunun kafa yap›s›n› ortaya koydu.
Aç›klamaya göre, suçlu binbafl›yd›!
Binbafl› “park yerinden yanl›fl yön-
de ç›kmak istemifl” de, bunun üzeri-
ne “ikili anlaflma” gere¤i ABD’li
asker binbafl›y› ikaz etmifl ve alkol-
lü flüphesiyle araçtan d›flar› davet
etmifl de, binbafl› ve eflinin “fiili mu-
kavemette bulunmalar› üzerine,
ABD'li güvenlik görevlileri taraf›n-

dan zorla araç d›fl›na ç›kar›lm›fl”.
Kelepçe olay›n›n kendisinden daha
beter bir aç›klama. Ne de olsa efen-
disini k›zd›rd›¤›nda bafl›na ne gele-
ce¤ini, Süleymaniye’de yaflad›.
Amerikal› çavuflun olay sonras› ül-
kesine gönderilmesini, “gerekenin
yap›ld›¤›” fleklinde yans›tarak, halk›
aldatmaya çal›flan Genelkurmay,
Yaflar Büyükan›t komutas›nda da
ayn› onursuzlu¤un sürdürülece¤inin
garantisini veriyor adeta. 

Bir de¤il, bin kez çuval geçirilse,
sesini ç›karabilir mi bu zihniyet?
Yok ulusal onurmufl, TSK flerefiy-
mifl; bunlar hep halka karfl› anlat›lan
masallar. Polisin askere kelepçe
takmas›na karfl› ç›kan bunun için
zorla genelge yay›nlatan Genelkur-
may, Amerikal›’lar›n kelepçe tak-
mas›nda bir mazeret görmüyor,
kendi subay›n› suçluyor. Onun için
en büyük sorun, afla¤›lanmas› de¤il.
Çünkü zaten efendi-uflak iliflkisini
kabullenmifl. Sorun, halk›n duyma-
s›, durmadan körükledikleri “flerefli
TSK, milli ordu” imaj›n›n efendile-
ri karfl›s›nda befl kuruflluk de¤erinin
olmad›¤›n›n görülmesidir. Bunun
için “aman saklayal›m” derdinde. 

‹ncirlik, ABD’nin halklara 
karfl› suç merkezidir

Türkiye’nin NATO’ya girifli ve
iki y›l sonra yap›lan ilk üs anlaflma-
s›, sömürgeleflme tarihinde önemli
dönüm noktalar›d›r. ‘Yeni Bir Yüz-
y›l ‹çin Stratejiler, Güçler ve Kay-
naklar’ isimli Amerikan raporunda,
“Ortado¤u’ya, Akdeniz’e ve Kara-
deniz’e rahatça müdahale edilebi-
lecek bir kaledir...” diye tan›mla-
nan ‹ncirlik, bu üsler aras›nda hem
en büyük hem de askeri bak›mdan
en önemlisidir. Sovyetler Birli¤i’ne
yönelik emperyalist politikalarda,
‹ran, Lübnan, Irak, Filistin halklar›-
n›n kan›n›n dökülmesinde, gerek lo-
jistik gerekse de do¤rudan sald›r›
üssü olarak kullan›lm›fl, ABD bölge
hegamonyas›nda önemli rol oyna-
m›flt›r. ‹srail’in Lübnan ve Filistin’i,
ABD’nin Irak halk›n› katletti¤i gün-
lerde, 8 A¤ustos’ta cephane yüklü
15 t›r›n ‹ncirlik’ten ç›karak, TSK
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‹ncirlik’te her gün 
‘çuval’ geçiriyorlar



korumas›nda Mersin’e giden
t›r örne¤inde oldu¤u gibi... 

23 Haziran 1954’te imza-
lanan üslere iliflkin anlaflma-
n›n hemen ard›ndan kuruldu ‹n-
cirlik. 1966’da üs say›s› 112’ye ç›k-
t›, bugün topraklar›m›z›n 35 milyon
metrekaresinde ABD bayra¤› dal-
galan›yor. Milliyetçilik flampiyonu
hükümetler, üslere izin vermekte
birbirleriyle yar›flt›lar adeta. 

Onursuzluk abidesi; ‹ncirlik

Ulusal egemenlik diye bir fley
kalmam›flt› art›k. Dahas›, ba¤›ms›z
bir ülke olarak kendi topraklar› üze-
rinde hükümranl›k hakk› da kalma-
m›flt›r. 1964’te yaflanan bir örnek
ö¤reticidir. Genelkurmay ‹kinci
Baflkan› Org. Refik Tulga, Trab-
zon’daki Amerikan üssünde mut-
fak, ›v›r z›v›r yerleri gezdirilir. Ger-
çek üs bölgesini gezmek istedi¤in-
de Amerikal› komutan önünü keser,
“Giremezsiniz! Buraya ancak Ame-
rikan uyruklu kifliler girebilir!” Tul-
ga ›srar eder, “bu hükümranl›k hak-
lar›m›za tecavüz de¤il mi?” Ameri-
kal› komutan›n cevab› aynen fludur:
“Ama ikili anlaflmalar var. Bir
viski almaz m›s›n›z Paflam?!!!” 

Oligarflinin Amerikan filosunu
1940’l› y›llar›n sonunda genelevle-
rini beyaza boyayarak karfl›lad›¤›
günden bu yana, iliflkilerin biçimi
hep bu flekilde olmufltur. Stratejik
müttefiklik, “üsler Türkiye topra¤›-
d›r, hükümranl›k haklar› bizdedir”
palavralar› bu gerçekleri halktan
gizlemek için uydurulmufltur.  

Bugüne kadar ‹ncirlik’te konufl-
land›r›lan binlerce Yanki’nin Adana
halk›na ve TSK subaylar›na karfl›
iflledikleri suçlar›n, hakaretlerin,
afla¤›lamalar›n bir teki dahi cezalan-
d›r›lmam›flt›r. 1998’de dört Ameri-
kan askeri bir Türk askerini döverek
yaralad›ktan sonra üzerindeki para-
lar› gasbettiklerinde de, hiçbir cezai
iflleme tabi tutulmad›lar. Ya da 2004
y›l›nda Amerikan askerleri Adana
merkezinde araçlar›yla çarparak iki
kiflinin ölümüne neden olduklar›nda
da. Bu tür örnekler TSK ve hükü-
metler taraf›ndan gizlense de, yans›-

yanlar
dahi, oli-
garflik devle-
tin uflakl›kta s›n›r
tan›mazl›¤›n› anlat-
maya yeterlidir. Ör-
ne¤in, Ceyhan'da
sarhofl ABD asker-
leri tarlada çal›flan
kad›nlara tacizde
bulunur, müdahale
eden dört kifliyi öldürürler. Hiçbir
kanuni ifllem yap›lmaz ve olay ört
bas edilerek katiller ülkelerine yol-
lan›r. Ayn› devletin, 12 Eylül döne-
minde meflru hakk›n› kullanarak
dört Amerikan askerini cezaland›-
ran iki devrimciye idam cezas› ver-
di¤i düflünüldü¤ünde, faflist devle-
tin misyonunun halk› iflgalcilerden
de¤il, iflgalciyi halktan korumak ol-
du¤u görülecektir. 

Nitekim, devletin hiçbir yetkisi-
nin, denetiminin bulunmad›¤›,
Cumhurbaflkan›’n›n dahi Amerikal›
çavufllar›n izni olmadan giremedi¤i
üssün nizamiyesinde bekleyen TSK
askerlerinin temel görevi de budur.
Üssün d›fl güvenli¤ini almak, halk›n
öfkesine karfl› emperyalistleri koru-
makt›r. Egemenlerin “vatan-millet-
bayrak” edebiyatlar›n›n hepsi boflu-
nad›r. Çokça bahsettikleri ba¤›ms›z-
l›k görüntü düzeyinde bile mevcut
de¤ildir. Onlar ba¤›ms›zl›¤›, ilk an-
laflmaya imza att›klar›nda satt›lar. 

1950-'60 y›llar›nda dönemin Ge-
nelkurmay ‹kinci Baflkan› Rüfldü Er-
dalhan'›n Amerikan 6. Taktik Hava
Kuvvetleri Karargah›’nda Amerikal›
generallere flöyle diyordu: "Bu
memleket bizim de¤il, sizindir..."

Bu, basit bir “protokol ifadesi”
de¤ildi, yeni-sömürgeleflme süreci-
nin generallerinin ve politikac›lar›-
n›n art›k nas›l olmas› gerektiklerine,
ABD ile iliflkilere nas›l bakmalar›
gerekti¤ine anlaml› bir örnekti. Bu

sözler, ülkemizin emperyalizme sa-
t›lmas›n›n, emperyalizme uflakl›¤›n,
egemenler cephesinde ulusal onur
diye bir fley olmad›¤›n›n en aç›k ifa-
desiydi. Amerikan üslerinde efendi
ile uflak aras›ndaki iliflki, yeni-sö-
mürgecilik iliflkilerinin de adeta ra-
fine edilmifl halidir. Buradaki ABD
askeri personeli her türlü ayr›cal›¤a
sahiptir, dokunulmazl›k z›rh› ile do-
nat›lm›fllard›r. ‹ncirlik Kasabas›’nda
ve Adana’da halka her türlü sald›r›,
afla¤›lama, ahlaks›zl›k yaflanmakta-
d›r. Üste çal›flan Türkiyeli emekçi-
lerin Amerikan askerlerince dövül-
düklerinin, afla¤›land›klar›n›n, kurt
köpekleri ile sald›r›ld›klar›n›n bir-
çok örne¤i yaflanm›flt›r. Kendi top-
raklar›nda “ikinci s›n›f yabanc›”
muamelesi görmüfltür emekçiler. 

‹ncirlik; "küçük Amerika olaca-
¤›z” diye diye iflbirlikçili¤i geliflti-
ren Menderes’in hayalindeki “kü-
çük Amerika”d›r denilebilir. Politik
olaraksa, tüm Türkiye ‹ncirlik hali-
ne getirilmifltir. 

“Türkiye’nin güvenli¤i” yala-
n›yla kurulan, “üs yok tesis var” di-
ye diye gizlenen ‹ncirlik; Ortado¤u
halklar› için kan, atefl, provokasyon;
Türkiye için suç ortakl›¤› ve onur-
suzluktur. Üsler; Anadolu’nun ba¤-
r›na saplanan emperyalist hançerdir,
ba¤›ml›l›¤›n, onursuzlu¤un an›tlar›-
d›r. Bu onursuzluk ve kardefl halkla-
ra düflmanl›k; ba¤›ms›z Türkiye’yi
kurdu¤umuzda son bulacakt›r.
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Üsler; katliam ortakl›¤›n›n, emperyalist uflakl›¤›n
simgeleri olan “Amerikan kaleleridir.” Topraklar›-
m›z üzerinde Amerikan kaleleri istemiyoruz diyen

devrimciler, y›llard›r onursuzlu¤un simgesi olan ‹n-
cirlik’in kapat›lmas› için mücadele ediyorlar. 



Sevgili okurlarımız, merhaba!
Geçen hafta başladığımız solda
güç ve ittifak ilişkileri üzerine soh-
betimizi sürdürüyoruz. Sohbetimi-
zin önceki bölümünde, güç ve itti-
fak ilişkilerinin ideolojik mücadele
alanında, sol içi şiddet alanında
nasıl sonuçlar yarattığını örnekler-
le ortaya koymuştuk. Sohbetimize
başka güçlere bel bağlamanın sı-
nıflar mücadelesindeki tezahürle-
rini, “kendi gücüne güven” duy-
makla ittifaklara bakış arasında
nasıl bir ilişki olduğunu ele alarak
devam edelim. Önce “başka güçle-
re bel bağlama” meselesine deği-
nelim. Ben bir giriş yapayım. 

Sınıflar mücadelesinde belli bir
misyon ve iddiayla yeralan her güç
için esas olan –yani olması gere-
ken– kendi “özgücüne” güvendir.
Burada temel olarak kavranması
gereken iki önemli nokta var: Bi-
rincisi; “özgüç” sadece sayısal bir
güç meselesi değildir. Özgüç ide-
olojidir, halka güvendir, örgütüne
güvendir. Siyaset bu güvenler te-
melinde yürütülür. İkincisi; kendi
özgücüne güvenmekle, kendi gü-
cünü esas almakla, ittifak yap-
mak, birbiriyle çelişen politikalar
değildir. Kendi özgücüne güveni,
ittifaklardan uzak durmak şeklin-
de anlamak, yanlış bir ele alıştır.
Tam tersine, ideolojik ve politik
anlamda kendi özgücüne güve-
nenler, ittifaklar politikasında da
kendine güvenli, ittifakların gerek-
tirdiği esnekliklerde daha cesur-
dur. İttifaklardan kaçış, “kendine
aşırı güven”den değil, tam tersine
kendine güvensizlikten kaynakla-
nır. 

Başka güçlere bel bağlamak,
kendi özgücüne güvensizliktir. Fa-
kat burada sebep-sonuç ilişkisi
karşılıklıdır. Kendi ideolojisine gü-
venmeyenler başka güçlere bel
bağlar veya tersinden başka güçle-

re bel bağlamayı bir politika haline
getirenlerde, zamanla kendi ide-
olojilerine karşı güvensizlik,
inançsızlık gelişir. 

“Başka güçler” derken ne anlı-
yoruz, onu da somutlayalım. Sı-
nıfsal planda devrimin temel güç-
leri dışındaki sınıf ve katmanlara,
örgütsel anlamda da burjuva, kü-
çük-burjuva örgütlere yaslanmaya
çalışmaktır. Bu noktadan itibaren
devrimin yolundan bir sapma söz-
konusudur.  

Mazlum: Türkiye devriminin
yolunun netleştirilmesinde de bu
sorun önemli bir yer tutar zaten.
Türkiye solunun 1960’ların sonun-
daki devrimci çıkışının en belirle-
yici yanlarından biri, güce tapan,
belli güçlerle ittifak yapabilmek
için teoriyi eğip büken, kısacası
başka güçlere bel bağlayan anla-
yışlardan kopmasıdır. Türkiye dev-
rimci hareketinin ideolojik ba-
ğımsızlığı bu anlamda ancak
1970’lerde ilan edilmiştir. 

Solun o günkü akımlarından
TKP, Sovyetler’e bel bağlayan bir
çizgideydi. Mahirlerin de bir dö-
nem içinde yeraldığı MDD çizgisi
ise, kendi dışındaki güçlere bel
bağlamanın bir başka temsilcisiy-
di. (Keza yine aynı dönemdeki
“cuntacı” görüşler de aynı anlayış-
tadır.) MDD’ciliğin bel bağladığı
güç, küçük-burjuvaziydi. “Öncü-
lüğü küçük-burjuva güçlere ver-
me” teorisini savunuyorlardı. Hal-
kın gücüyle devrim yapılabileceği-
ne inanmayanlar için, güç, ordu
içindeydi. Ordu içindeki “kema-
listler” olmadan hiçbir şey olmaz-
dı. Marksist-Leninist teoriden
çokça sözedilse de, strateji, ittifak-
lar politikası, gerçekte sadece bu-
na göre belirlenmekteydi. 

Devrimci çizgi, bu bel bağlama
anlayışından koparak kendi önü-
nü açmış, ancak bu anlayışlar kü-
çük-burjuvazinin tipik sınıfsal

özelliklerinden biri olarak çeşitli
biçimlerde yaşamaya devam et-
miştir. Nitekim, solun çeşitli ke-
simlerinin 90’lardan bu yana izle-
diği ittifaklar politikasına bakan-
lar, 1960’ların sonunda kırılan re-
vizyonist, reformist geleneğe ade-
ta geri dönüldüğünü görürler. İtti-
faklar politikasında genişlik, es-
neklik adına, sola sırtını dönerek,
düzeniçi güçler arasından ittifak
arayışına girmek revaçtadır. Bu
tarz savrulmalar, devrim iddiasını
kaybetmiş ve parlamenterizme
yönelmiş tüm sol güçlerin ortak
özelliklerinden biridir. 1960’ların
sonlarındaki ideolojik mücadeleyi
Mahir -bugünü de anlatan- şu
sözlerle özetliyordu:

“Bugün sömürge ve yarı-sömür-
ge ülkelerin solu içerisinde ideolo-
jik mücadele, en son tahlilde, ...
uzun, dolambaçlı bir halk savaşıy-
la, zafere erişebileceğini savunan-
larla, şehirlerde düşmanın çizdiği
sınırlar içinde ‘legalite uğruna’
mücadele ederek kendi öz gücü-
nün dışındaki güçlere bel bağla-
yanlar arasında cereyan etmekte-
dir.” (Bütün Yazılar, Syf. 249)

Bugün de esasta ideolojik mü-
cadelenin bu çerçevede olduğunu
söyleyebiliriz. 

Özlem: Başka güçlere bel
bağlamanın zaman zaman öne çı-
kıp, zaman zaman geri plana düş-
mesinden hareketle şöyle diyebili-
riz sanırım: Düzeniçi yönelimler
ön plana çıktıkça, başka güçlere
bel bağlama da daha fazla günde-
me geliyor. Eğer bugün solda baş-
ka güçlere bel bağlama yeniden
revaçtaysa, bu ideolojide ve politi-
kadaki sağcılaşmadan bağımsız
değildir. Ülkemizin sosyo-ekono-
mik yapısını yanlış değerlendirip
yanlış bir devrim teorisi geliştiren-
ler, ya da devrimden tümüyle vaz-
geçip parlamenterizme kapağı
atanlar, kaçınılmaz olarak devri-
min asli güçlerinin dışındaki güç-
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lere bel bağlayacaklardır. 

Mazlum: Evet, öyle diyebili-
riz. Tabii farklı şekillenişleri de var.
Bu biçimlerden biri de başka güç-
lere bel bağlamanın, solun bir ke-
simi tarafından uzun yıllar boyun-
ca “enternasyonalizm” adına sa-
vunulmasıdır. SBKP’ye veya AEP’e
veya ÇKP’ye endekslenen politika-
lar ve gelecek hesapları, kendi gü-
cüne güvenmemenin, ideolojik ve
örgütsel bağımsızlığını kaybetme-
nin bir örneğiydi. Bu ilişkilerin en-
ternasyonalizmle uzaktan yakın-
dan bir ilişkisi yoktu. Bu “bel bağ-
lama” ilişkisi, kimi siyasi hareket-
leri adeta “merkez” ülkelerin ko-
münist partilerinin Türkiye şube-
sine dönüştürmüş, solda suni ve
çarpık ayrılıkların da kaynağı ol-
muştur. Bel bağlayanın, bel bağla-
dığı güç karşısında nasıl siyaseten
körleştiği bu ilişki içinde çok açık
bir biçimde görülmektedir; Arna-
vutluk’un, Çin’in, Sovyetler’in
dünya halklarının çıkarlarıyla bağ-
daşmayan politikaları, anti-sosya-
list uygulamaları, kendilerini bu
komünist partilerin “enternasyo-
nal ittifakları” olarak sayanlar ta-
rafından görmezden gelinmiştir. 

Peki, sosyalist sistem yıkıldık-
tan, başka bir deyişle solun bir kıs-
mının sırtını dayadığı merkezler
yıkıldıktan sonra ne oldu? Solun
bu gelenekten gelen kesimleri “ka-
be”lerden, başka güçlere yedek-
lenmekten kurtuldu mu? Kendi
ayaklarının üzerinde durmayı, hiç
olmazsa böyle bir musibetten
sonra öğrenebildi mi? Ne yazık ki
hayır! Çünkü esasen solun bu ke-
simleri, kendi iradesiyle, muhase-
besiyle kurtulmadı o “kabe”ler-
den. “Kabe”ler yıkılınca, mecbu-
ren “kabesiz” kaldı. Bu anlayışın
köklü eleştirisini yapmadıkları için
de politika yapış tarzı birçoğunda
aynen sürdü. İttifak politikalarını
aynı çarpık anlayışla şekillendir-
meyi devam ettirdiler. Dün
SBKP’nin, AEP’in hatalarını gör-
mezden geliyorlardı, bugün de ye-
ni ittifaklarının yanlışlarını gör-
mezden geliyorlar. 

Kemal: Başka güçlere bel
bağlama, zaten aynı zamanda
kendi dışındaki güçlerin politika-

larına ve ideolojisine alabildiğine
açık olmaktır. Şablonculuk, taklit-
çilik, bu zeminde kendine sürekli
yaşama alanı bulduğu gibi, etki-
lenmeler, soldan etkilenmeyle de
sınırlı kalmaz. 

Emperyalist medyadan, burju-
vaziden, oligarşi içi kavganın so-
nucu olan manevralardan etkile-
nerek bunlara göre politika belir-
lemenin solda sayısız örneği var-
dır. TÜSİAD’ın “demokratikleşme”
paketlerine göre belirlenen politi-
kalar, 28 Şubatlar’da genelkurma-
ya yedeklenmeyle sonuçlanan tak-
tikler, sosyalist ülkelerdeki karşı
devrimci komplo ve darbeleri
“halk hareketi” olarak alkışlamak,
körfez krizindeki emperyalist sal-
dırıyı “it dalaşı” olarak adlandır-
mak, bu örneklerin ilk akla gelen-
lerinden bazılarıdır. 

Bunlara benzer gelişmeler son-
rasında zaman zaman yanıldıkla-
rını kabul edenler olmuştur ancak
bunlar, utangaç özeleştiriler halin-
de kalmış, yanılgıların, böyle bir
etkiye açık olmanın ideolojik kay-
naklarını sorgulayan bir muhase-
beye dönüşememiştir. Herkes
kendini komünist, Marksist-Leni-
nist olarak nitelendirebilir; ama
bu kimseyi Marksist-Leninist yap-
maya yetmez. Bu kadar kolay bur-
juvazinin etkisi altına girebilen,
her dönem bir güce sırtını dayama
ihtiyacı duyan, kendi bağımsız
ideolojik-politik hattını uygula-
mak yerine sürekli “güç dengeleri-
ni” gözeterek politika yapan her-
hangi bir hareket, kendi Marksist-
Leninistliğinin nasıl bir Marksist-
Leninistlik olduğunu sorgulamak
zorundadır. 

Düşünün ki mesela bir hareket,
bir dönem PKK’yi “ajan-provoka-
tör örgüt”, “doğu’nun MHP’si” ve-
ya “karşı-devrimci” diye değer-
lendiriyor, sonra başka bir dönem
yine aynı hareket, bu kez tam ter-
sini söylemeye başlıyor ama bu
hareket her iki döneminde de
Marksist-Leninist olduğunu iddia
etmeye devam ediyor. “Ajan pro-
vokatör” denilen dönemde de,
“yurtsever”, “devrimci” denilen
dönemde de PKK öz olarak hep
aynıdır aslında; tutarsızlık bu ad-
landırmaların sahiplerine aittir.
Tutarsızlığın kaynağında ise bazen

ideolojik yanılgılar, bazen ise dü-
pedüz pragmatik hesap ve bek-
lentiler vardır. 

Şimdi burada, bu anlayışın na-
sıl bir “birlik” anlayışı ortaya çıkar-
dığına geçebiliriz. 

Mazlum: Türkiye solunun ta-
rihine bakıldığında, şu veya bu dö-
nemde belli bir güç kazanan siyasi
hareketlerin ittifaklardan, tüm
halkı, tüm solu birleştirme hede-
finden uzaklaştığı görülür. Bunun
tipik örneklerinden biri TKP’dir. 12
Eylül öncesi kendine aşırı bir güç
vehmeden TKP, bazı sendika ve
odalar üzerindeki etkisinden de
aldığı güçle, devrimcilerle ittifakı
hemen hiç gündemine almayan,
fakat öte yandan da CHP gibi dü-
zen güçleriyle “ulusal demokratik
cephe” kurma peşinde olan bir
güçtür. 

Kemal: Burada bir şeye dik-
kat çekeceğim. Bakın, TKP hem
kendine “çok güveniyor”, kendini
“çok güçlü” görüyor ama aynı za-
manda CHP gibi başka güçlere bel
bağlıyor. Başka güçlere bel bağla-
ma olgusu, güç ilişkileri içinde,
güçsüzlerin daha güçlü olana bel
bağlaması şeklinde görünse de,
sorun sadece “güç” meselesi de
değildir. Alabildiğine kitlesel veya
hatırı sayılır silahlı güç sahibi ha-
reketler de aynı tavır içine girebi-
lirler. Nitekim PKK de, bunun so-
mut bir örneğidir. Bu anlamda
“başka güçlere bel bağlama” sade-
ce güç ilişkilerine bağlı bir olgu ol-
mayıp, aynı zamanda ideolojik bir
sorundur. Küçük-burjuvazinin sı-
nıfsal bir eğilimi olması da burada
ifadesini bulur. Küçük-burjuvazi
fiziken güçlü de olsa, yaslanacak
bir güç arayışı içinde olabilir. Bu
onun kendi ideolojisine güvensiz-
liğinin sonucudur. Evet Mazlum,
sen devam et kaldığın yerden. 

Mazlum: Kendini güçlü gö-

aflka güçlere bel ba¤lama,
güçsüzlerin daha güçlü olana bel ba¤-
lamas› fleklinde görünse de... hat›r›
say›l›r güç sahibi hareketler de ayn›
tav›r içine girebilirler. Çünkü sorun
ayn› zamanda ideolojik bir sorundur.

B
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rüp birliklerden uzak durmanın
diğer tipik örnekleri PKK ve Dev-
rimci Yol’dur. 12 Eylül öncesi her-
kese tepeden bakmışlardır. 12 Ey-
lül sonrası ise, en başta bu siyasi
hareketler “en çok birlik savunu-
cusu” oldular. “Birlik olamadık,
yenildik, o zaman önce birlik ol-
malıyız” diyerek, birlik olmayı, her
şeyin önüne koymuşlardır. Bu pra-
tiğin gösterdiği şudur: Anlayış ola-
rak, birlikler ancak “güçsüzlük”
durumunda gerekli görülmekte-
dir. 12 Eylül Cuntası’nın ardından
peşpeşe kurulan “cephe”ler ve
1980’lerin ikinci yarısındaki -çoğu
legaliteye yönelik- birlik arayışları
da bu sağlıksız birlik anlayışının
sonucudur. Belli dönemlerde bir-
liklerin en ateşli savunucuları
olanlar, biraz güç kazanınca veya
farklı yönelimler içine girince, bu
birlikleri yoksaymakta hiç tered-
düt etmemektedirler. 

Denilebilir ki sözü edilen hare-
ketler (veya onların devamı oldu-
ğu iddiasındakiler), bugün çeşitli
ittifaklar içindedirler. Doğrudur,
ama bu ittifaklar da, onların geç-
mişteki “anti-birlikçi” özellikleri-
nin değiştiğini değil, tam tersine o
temel karakteristik özelliklerini
kanıtlar niteliktedir. Görünüm ya-
nıltmamalı. Bugünkü “birlik ve it-
tifaklarına” yakından bakalım.

ÖDP “çatısı” altında yaşanan
“birlik” deneyimi incelendiğinde,
çarpık birlik anlayışlarının, başka
güçlere bel bağlama politikaları-
nın nelere yolaçtığı görülür. ÖDP,
DY yönetimi ve kadrolarının “le-
galleşme” ihtiyacının ürünüydü.
Fakat toparlanabilmek ve düzen
içinde kurumlaşabilmek için baş-
kalarına da ihtiyaç duyuyorlardı.
Bu nedenle kafalarındaki refor-
mist legal partiyi “solun birliği”

olarak lanse ettiler. TKP’lilerden
KSD’ye, Troçkistler’den TKEP’lile-
re kadar birçok kesim de kendi
örgütsel varlıkları büyük ölçüde
dağılmış halde, varolabilmek için
“daha güçlü” birilerine dayanma
ihtiyacı duyuyorlardı. ÖDP böy-
lece kuruldu. Birbirlerinin düzen
yanlısı teorilerini, pasifist politi-
kalarını, devrimci değerlerle, te-
oriyle ilgisi olmayan anlayışlarını
görmezden geldiler. 

Birçoğu ÖDP içinde hâlâ dev-
rimden, sosyalizmden sözediyor-
du. ÖDP'nin bunlarla ilgisi olma-
dığı, bunlara hizmet etmediği
açıktı. Kimse kör değildi. Ama
ÖDP sığınılan bir liman, yaslanı-
lan bir yerdi onlar için. “Kendi
başına varolamayanlar, orada
varlıklarını sürdürmeye çalışıyor-
lar; oligarşinin doğrudan hedefi
olmuyorlar”dı.

Sonraki gelişmeler biliniyor;
ÖDP içindeki DY geleneğinden
gelen kanat, biraz palazlanınca,
ötekileri tasfiyeye yöneldi. 

Özlem: Güçsüzken birlik
yanlısı, biraz güç kazanınca birlik
dağıtıcı olmanın bir örneği daha
yani değil mi?

Mazlum: Evet, “kanatlar” bir
bir kesilip atıldı. En son KSD ge-
leneğinden gelenler, ÖDP’den ay-
rılıp başka bazı grupların da katı-
lımıyla SDP’yi kurdular. Peki ne
oldu, ne değişti? ÖDP çatısı altın-
da bir gruba (eski DY’ye) yaslanı-
yorlardı, oradan ayrıldılar bu de-
fa PKK’ye yaslanarak varolmayı
politika haline dönüştürdüler.
Başka güçlere bel bağlamanın,
varolan olumlulukları, dinamik-
leri de körelttiği ÖDP örneğinde
bir kez daha ortaya çıkmıştı.

Gelelim Kürt Milliyetçi Hareke-
ti’nin birliklerine. Kürt milliyetçi
hareket, bugün kimseyle birlik, it-
tifak yapmıyor. Kendine tabi kılı-
yor. “İttifak”ları ne derse desin,
durum budur. Bu “ittifak” içinde,
mesela DEHAP’ın seçim politika-
larını nasıl belirlediği, ittifak yaptı-
ğı güçleri dikkate bile almadığı
herkesin malumudur. Öyle ki, DE-
HAP solda birtakım partilerle itti-
fak içindeyken, onların bilgisi ve
onayı dışında burjuva düzen par-

tileriyle ittifak görüşmelerine giri-
şebilmekte, DEHAP’ın müttefikle-
ri ortaya çıkan sonuca evet veya
hayır demekle karşı karşıya kal-
maktadırlar. Kendi politik hattına
göre mesela SHP gibi bir düzen
partisiyle ittifak yapmaya karşı
olan bir hareket, DEHAP’a tabi ol-
manın sonucunda böyle bir ittifa-
ka evet diyebiliyor. Çünkü aslında
teoride ne denilirse denilsin, ba-
ğımsız bir ideolojik politik hatta
sahip değillerdir. İttifak diye sun-
dukları, bir güce yedeklenme iliş-
kisine dönüşmüştür. 

Durum böyle olmasına karşın,
sözkonusu müttefikler bu ittifaka,
“Kürt Türk halkının birliği”, “kar-
deşleşmenin doruğu” gibi şatafatlı
isimler yakıştırmaktan da geri kal-
mıyorlar. Mesela Mustafa KARA-
SU’nun şu sözleri, ittifakın çerçe-
vesini açıkça çizmektedir: "Libe-
ral partilerden, sol ve sosyalist
güçlere kadar HADEP'in de içinde
olduğu geniş bir ittifak öncelikli
düşünülebilir. Eğer bu olmaya-
caksa da, HADEP'in öncülük ya-
parak sol ve sosyalist güçleri etra-
fına toparlaması tercih edilmeli-
dir. HADEP bir demokrasi hareke-
tinin motoru olur ve ciddi bir bi-
çimde çalışırsa, baraj sorunu di-
ye bir sorun ortaya çıkmaz..."
(Özgür Politika, 17 Ağustos 2002)

HADEP-DEHAP-DTP etrafın-
da gerçekleşen tüm birliklerin
muhtevası budur. Bu ittifakın un-
surları, kim ne derse desin, bu
politika ve amaca angaje olarak
“birlik” içinde yeralmaktadırlar. 

Reformizm, (ÖDP’den DE-
HAP’a kadar) devrimcilerden uzak
durmayı “solun zaten ne gücü var,
onlarla ittifak yapılsa neye yaraya-
cak?...” diyerek teorileştirmiş,
meşrulaşmak ve parlamentoya gi-
rebilmek için düzenin “sosyal de-
mokratlarına” bel bağlamışlardır. 

Mahir’in dediği gibi; “Düşman
kuvvetlerini, olduğundan daha
kuvvetli, devrimci kuvvetleri ise,
olduğundan daha zayıf değerlen-
dirmek, ‘sağ oportünizmin’, ‘PASİ-
FİZM’in değişmez karakteridir.”
İttifaklar meselesine yaklaşımları
açısından bakıldığında Kürt milli-
yetçi hareket nezdinde “sağ opor-
tünizmi”, ÖDP reformizmi nez-

irçok kesim de kendi örgüt-
sel varl›klar› büyük ölçüde da¤›lm›fl
halde, varolabilmek için “daha güç-
lü” birilerine dayanma ihtiyac› duyu-
yorlard›. ÖDP böylece kuruldu. Bir-
birlerinin düzen yanl›s› teorilerini,
pasifist politikalar›n›, devrimci de-
¤erlerle, teoriyle ilgisi olmayan anla-
y›fllar›n› görmezden geldiler. 
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dinde “pasifizmi” tüm çıplaklığıy-
la görmek mümkün gerçekten de. 

Kemal: Solun bir kesimi on-
lara, onlar da düzen güçlerine bel
bağlamış. İlginç bir tablo gerçek-
ten. Kendi ideolojisine güvensizli-
ğin yarattığı sonuçlar, birçok siyasi
hareketin tarihine savunmakta bi-
le güçlük çektikleri, çoğu zaman
unutmak istedikleri eylemler, bir-
likler, tavırlar eklemiştir. Bunun
çarpıcı örneklerinden birini daha
hatırlatayım. 1998 Haziran'ında
PKK, TKP(ML), MLKP, DHP, TDP,
TKP/ML, TKP/Kıvılcım ve Dar-
beci hainler tarafından oluşturu-
lan ve bugün artık kimsenin sö-
zetmediği, hatta hatırlamadığı
Birleşik Devrimci Güçler Plat-
formu (BDGP), başka güçlere bel
bağlamanın ve ittifak adına “tabi
olmanın”, karakteristik bir örneği
olarak geçmişti solun tarihine. 

Bu birlikte Cephe yoktu. Olu-
şum aşamasında çağrılmamıştı
bile. Çağrılmamasının tek nedeni
ise, soldaki “güce boyun eğme”
tavrıydı. Bu birlik kurulduktan
sonra defalarca Cephe’nin niye
çağrılmadığı soruldu. Aradan ay-
lar, yıllar geçti, kimse bu soruya
açık bir cevap vermedi. Yaptığını
niye yaptığını bilen, attığı adım-
ları savunabilen bir siyasi hare-
ket, doğal olarak böyle bir soru-
nun cevabını verir. Ama adı ge-
çenler veremedi. Bunun bir tek
açıklaması vardı: Sözkonusu ha-
reketler, pragmatik, faydacı he-
saplarla PKK’nin dayatmalarına
boyun eğmişlerdi. PKK, darbeci
hainlerin artıkları bu birliğe gire-
cek demiş, hainler girmiş, Cephe
çağrılmayacak demiş, Cephe çağ-
rılmamıştır. 

BDGP başka güçlere yedekle-
nildiğinde ideolojilerin, strateji-
lerin bile nasıl çiğnendiğinin bir
örneğiydi aynı zamanda. Sözko-
nusu hareketler, bu ittifak içinde
kendi siyasal hedeflerini bile in-
kar eden bir konuma sürüklendi-
ler. BDGP programında “dev-
rim”den sözediliyordu. Fakat o
günlerde Avrupa’ya gelen Öcalan,
açıkça düzen içinde yeralmayı ta-
lep eden 8 maddelik bir öneri ya-
yınlamıştı. Bu yeni politika karşı-
sında BDGP’yi oluşturan hiçbir

siyasi hareket, PKK’ye, “daha dün
bizimle şu amaçlarda hemfikir
olarak imza attınız, bugün nasıl
bu amaçları rafa kaldıran bir po-
litika açıklarsınız” diye sormadı,
soramadı. Çünkü, gerçek şuydu
ki, BDGP daha kuruluşundan be-
ri “eşit” bir ilişki değildi, ilkeleri
yoktu, bir “strateji” ise zaten hiç
sözkonusu değildi... 

Kimileri o günden bu yana
kısmen bu tabi olma ilişkisinden
uzaklaşma çabası içinde olurken,
kimisi de olumsuzluğu derinleş-
tiren bir çizgide devam etti. Baş-
ka bir deyişle, BDGP tarih oldu
ama BDGP’de çıplak biçimde
kendini gösteren anlayış devam
ediyor. Çeşitli birliklerdeki du-
rum, PKK’nin sol içi şiddeti karşı-
sındaki tavırsızlık bunun deva-
mıdır. 

Özlem: Aynı anlayışın devam
ettiğine güncel bir örnek ekleyim
ben. Daha iki ay önce, solun bir
kesimi, Terörle Mücadele Yasa-
sı’yla ilgili bir miting düzenlemek
istemişti. Bu mitingin tartışıldığı
bir toplantıda Haklar ve Özgür-
lükler Cephesi’yle ilgili de bir tar-
tışma açıldı. Bir siyasi hareket
(EHP), “HÖC'ü de çağıralım mi-
tinge” diyor. DTP "kitlemize sahip
çıkamayız... tatsızlık çıkmaması
için gelmemeli" diye karşı çıkıyor. 

Hadi DTP “anlaşılır”, ya öteki-
ler? Bakın onlar nasıl tavır aldı?
Ötekilerden bir siyasi hareket
(Alınteri), Kürt milliyetçi hareke-
tine yaranma veya kimbilir başka
hangi hesapla, “saçmalama” keli-
mesinin bile yetersiz kalacağı bir
izahla "Özgür-Der, Mazlum-Der'i
de çağırmadık, HÖC’ün çağrılma-
ması da bizim için sorun değil"
diyor. HÖC’ün çağrılması öneri-
sinin sahibi olan EHP, bu cevap-
lar üzerine “bu tavır HÖC'ü izole
etmek isteyen bir tavırdır” diyor.
ESP, SDP ve SODAP, hemen
DTP’yi savunmaya soyunarak
“izole etme lafını doğru bulmuyo-
ruz, ama varolan bir gerçeklik
var, sorun çıkmaması için çağrıl-
mamalı” diyorlar. SDP, her türlü
ilkeden, tutarlılıktan uzak bir ya-
ranmacılıkla “biz çağırmayalım
duyup gelirlerse o zaman konu-
şuruz” diyor. Keza, toplantıda

yeralan birçok siyasi hareket de
bu tartışmaya sessiz kalarak
HÖC’ün tecrit edilmesi politika-
sına ortak oluyorlar. Sonuçta
HÖC çağrılmıyor. Buradaki tavır,
aynı sizin anlattığınız BDGP’deki
mantığın devamıdır.

Kemal: Teorilerini bile Kürt
milliyetçi hareketine bel bağlama
politikasına uyduranların bu pra-
tik dayatmalara boyun eğmelerin-
de şaşılacak bir şey yoktur. Bakın
bugün demokrasi mücadelesini
nasıl tanımlıyorlar. Başta ve sonda
Kürt sorunu olarak tarif edilen bir
demokrasi mücadelesi, Marksizm-
Leninizm’e değil, Kürt milliyetçili-
ğine göre yapılmış bir tanımdır.
Belli bir döneme kadar, bu siyasi
hareketlerin teori ve politikaların-
da, demokrasi mücadelesi “Kürt
sorunu başta olmak üzere...” şek-
linde ifade edilmiyordu. O halde,
bu siyasi hareketler, dün demokra-
si mücadelesinin kapsam ve he-
deflerini eksik, yanlış mı formüle
etmişlerdir? Bildiğimiz kadarıyla
bu konuda yapılmış bir düzeltme,
özeleştiri yoktur. Dahası, “Kürt so-
runu” diyorlar ama onda da ken-
dilerine özgü bir tanımları yok.
PKK, “Kürt sorunu”nu nasıl tarif
ediyorsa, onlar da öyle tarif edi-
yorlar. PKK, “Kürt sorunu” tarifini
değiştiriyor, bazı hak kırıntılarına
indirgiyor, onlar da değiştiriyor.
Yarın PKK, Kürt sorunu’nu ve ta-
leplerini başka bir biçimde formü-
le etmeye başlarsa, hiç kuşku ol-
masın, kendilerini “ayrı” bir parti
olarak tanımlayan bu gruplar da o
formüle uyum sağlayacaklardır.
İdeolojik bağımsızlık bir kez kay-
bedildi mi, öyle devam edip gider. 

Kürt milliyetçi hareketine ye-
deklenmeyi “ulusların kendi kade-
rini tayin hakkına saygı” gibi teori-
lerle meşrulaştırmaya çalışmak
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nildi¤inde ideolojilerin, stratejilerin
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di... BDGP tarih oldu ama, BDGP’de
ç›plak biçimde kendini gösteren an-
lay›fl devam ediyor. Çeflitli birlikler-
deki durum, PKK’nin sol içi fliddeti
karfl›s›ndaki tav›rs›zl›k bunun deva-
m›d›r.
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ise, tüm bu gerçekler karşısında
zevahiri kurtarmaya bile yetmeye-
cek bir izah tarzıdır. Sorun o hakkı
tanıyıp tanımamakla sınırlı değil
ki; PKK’nin sol içi şiddetine tavır
almamak da “UKKTH’ye saygı” mı?
Sol içi şiddete tavır almak yerine,
“eleştirilerinizi, dergilerinizdeki
yazıları sınırlayın” demek de mi
“UKKTH’ye saygı”? Kendi ideoloji-
sine güvenenler, örgütsel ve ide-
olojik bağımsızlığa sahip olanlar,
böyle mi yaklaşır?

Bu da bir yana, aslında mese-
leyi şöyle özetlemek lazım. Bel
bağlanan kim olursa olsun, ilişki-
lerini, ittifaklarını bu temelde be-
lirleyenler, o güce uyum sağlayan
bir seyir izliyorlar sonuçta. Gün
geliyor, kendi savundukları teori-
lere sırtlarını dönüyorlar, gün
geliyor, devrimciliğin, sol içi iliş-
kilerin en genel kural ve değerle-
rini ayaklar altına alıyorlar. Dev-
rimcilere saldırıları seyredebili-
yorlar. İlkesiz, kuralsız işler yapı-
yorlar. 

Bu durumun sorgulaması yapı-
lır mı? İstisnalar olsa da bu soru-
nun muhtemel cevabı genel olarak
hayırdır. Çünkü bu muhasebeyi
yapmak da bir noktada kendi ide-
olojisine güvendir. Zaten buna sa-
hip olmadıkları için bu zaaflara
düşenler, yine aynı nedenle o zaafı
aşacak bir yaklaşım da geliştiremi-
yorlar. 

Özlem: Pek değinmedik ama
sanırım kısaca da olsa değinmek-
te yarar var. Solda kendi ideoloji-
sine güvensizliğin kendini gös-
terdiği bir diğer alan da islamcı-
lar karşısındaki tutumdur. Mese-
la, Irak’ta İşgale Hayır Koordinas-
yonu’nda Özgür-Der’in varlığı
sürekli tartışma konusu yapıldı.
Oysa, bu ilişki, bir yandan solun

emperyalizme karşı çıkan tüm
güçleri yanyana getirme misyo-
nuna uygunken, aynı zamanda
islamcı kesimlerde yaygın olarak
varolan anti-komünizmin kırıl-
masına da yardımcı olabilecek
bir ilişkidir. Keza, emperyalizme
veya özel olarak ABD’ye karşı ta-
vır temelinde islamcı hareketin
belli kesimleriyle -ki o da oldukça
sınırlı bir kesimdir zaten- birlik
oluşturmak, islamcılığa karşı
kimsenin ideolojik, politik müca-
dele yürütmesine de engel değil-
dir. Ama burada da işte, kendi
ideolojisine güvensizliğin, birlik
ve ittifak yapmakla, birleşmek,
tabi olmak arasındaki farkın
muğlaklaşmasının payı vardır. 

İslamcılarla çeşitli güç birlik-
leri içinde yeralmak bir yana, so-
lun kendi içindeki birliklerde de
aynı sorunu yaşıyoruz yıllardır.
Solda birlik ve ittifakların “eleştiri-
yi” dıştalayan bir olgu olarak gö-
rülmesi, o birliğin daha baştan bir
çarpıklığı içerdiğine işaret etmek-
te, ittifak yapmakla yedeklenmek
birbirine karıştırılmakta ve bunun
tabi sonucu olarak da birlik içinde
olmakla ideolojik mücadelenin
birbirini reddetmediği görülme-
mektedir. 

İdeolojisine güvenenler, başka
güçlere bel bağlamayıp kendi öz-
gücü temelinde her şeyi göğüsle-
me cüretine sahip olanlar, birlik
yapmaktan, ideolojik mücadeleyi
sürdürmekten, eleştirmekten,
yanlışlıklara, halka ve sola zarar
veren teori ve pratiklere karşı çık-
maktan korkmaz; her koşul altın-
da ideolojisinin, ilkelerinin, de-
ğerlerinin savunucusu olurlar.
Solun ideolojisini, ahlakını, kül-
türünü tahrip eden tavırlar karşı-
sında susup seyretmezler.

Mazlum: Biz şöyle diyoruz:
En geniş ve en sağlam birlikler,
özgücüne ve ideolojisine güven
temelinde kurulan birliklerdir.
Özlem’in verdiği örnek de bir
başka açıdan bunu gösteriyor. 

Başka güçlere bel bağlama ide-
olojik olarak savrulmayı, ideolojik
savrulmalar da başka güçlere bel
bağlamayı besleyip pekiştirmekte-
dir. Başta dediğimiz gibi hangisi-
nin neden, hangisinin sonuç oldu-

ğu çeşitli siyasi hareketlere göre
farklı olabilse de, siyasette o hare-
keti sürüklediği kimliksizleşme ve
kişiliksizleşme aynıdır. 

Türkiye solu, birlik ve ittifak
pratiğindeki çarpıklıklara yolaçan
ideolojik, politik kaynakları bul-
mak durumundadır. Ülkemizde
“solun birliği” sorunu, bir yanıyla
da ideolojisine, kendine güvensiz-
likten kaynaklanan bu anlayışların
aşılması sorunudur. Önceki süreç-
lerin ihtiyaçları bir yana, 2005
Newroz’undan bu yana faşist sal-
dırılar, şovenizm, terör yasaları te-
melinde geliştirilen saldırıların
karşısına, ne devrimci güçlerin, ne
en geniş anlamda demokratik güç-
lerin ortak mücadelesini sağlaya-
cak bir güç birliğiyle çıkamadık.
Bu sonuç Türkiye solunun zaafla-
rının toplam bir sonucudur. 

Mesela bu süreçte gündeme
getirilen gerek “demokratik” muh-
tevalı birlikler, gerekse de devrim-
ci bir merkez oluşturulması yö-
nündeki öneriler, baştan beri deği-
şik örneklerini verdiğimiz anlayış-
lara çarpıp sonuçsuz kalmıştır.
Oysa bu tür birlikler, ne farklı bir-
likleri dıştalar, ne de herkesin ken-
di özgün hedeflerinin önünde bir
engel oluşturur. Bu birlikler, kim-
senin “taktiklerini de elinden al-
maz”! İdeolojisine güvenenler, bu
tür birliklerden de korkmazlar. 

Sonuç olarak şunu belirtebili-
riz; Türkiye solunun çeşitli ke-
simlerinin ciddi anlamda
kendine güven ve ideolojik
tutarlılık sorunu vardır. Bu sorun,
sol içi ilişkilerde sürekli olarak is-
tikrarsızlıkların, tutarsızlıkların
kaynağı olmakta, sağlıklı güç ve
eylem birliklerinin oluşturulma-
sında, devrimin ortak değerleri-
nin savunulmasında gedikler aç-
maktadır. Bu gedikleri kapatmak,
sol içi ilişkilere istikrar ve nitelik
kazandırmak, sadece bir niyet
meselesi değil, aynı zamanda
ideolojik bir hesaplaşmayla, bur-
juva, küçük-burjuva etkilerden,
onlar üzerine kurulu güç ve den-
ge hesaplarından kurtulma soru-
nudur. 

Kemal: Sohbetimizi burada
sona erdiriyoruz. Haftaya kadar
hoşçakalın. 
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deolojisine güvenenler, birlik-
lerden de korkmazlar... Sol içi

iliflkilere istikrar ve nitelik kazan-
d›rmak, sadece bir niyet meselesi
de¤il, ayn› zamanda ideolojik bir he-
saplaflmayla, burjuva, küçük-burju-
va etkilerden, onlar üzerine kurulu
güç ve denge hesaplar›ndan kurtul-
ma sorunudur.

‹



Son y›llarda dünyada yap›lan Sos-
yal Forum organizasyonlar›ndan biri-
nin çal›flmalar› da Türkiye'de sürüyor.
Türkiye Sosyal Forumu 30 Eylül-1
Ekim tarihlerinde ‹stanbul'da gerçek-
lefltirilecek. Forumun kuruluflu 14 Ha-
ziran 2005 tarihinde yap›lan bir bas›n
aç›klamas›yla kamuoyuna duyuruldu.
O günden 2006 Eylül'ü sonuna dek ifl-
leyecek 1. Sosyal Forum süreci, forum
bünyesinde yap›lacak olan seminerler-
le ve etkinliklerle son bulacak. Amac›;
anti-emperyalistleri, savafl karfl›tlar›n›,
küreselleflme karfl›tlar›n›, kapitalist
sisteme muhalif olan kifli ve kurumla-
r› biraraya getirmek, tart›flmalar örgüt-
lemek.

Sosyal forumlar tarihi Al›fla-
geldi¤imiz eylem ve etkinlik organi-
zasyonlar›ndan farkl› olarak ele al›nan
bu organizasyonu tan›mak için tarihi-
ne bir bakal›m:

Sosyal forum hareketleri ilk olarak
2001 y›l›nda Brezilya'n›n Porto Alleg-
re fiehri’nde gerçeklefltirilen Dünya
Sosyal Forumu (DSF) ve beraberinde
Avrupa Sosyal Forumu (ASF) ile bafl-
lad›. Zamanla sivil toplumcu, Troç-
kist, feminist, küreselleflme karfl›t›, ile-
rici kesimleri "Baflka Bir Dünya
Mümkün" slogan›yla biraraya getirdi.
Sosyal Forum; bir eylem, kampanya
ya da etkinlik olarak de¤il, sosyal ha-
reketleri, bireyleri biraraya getiren bir
süreç, bir zemin. Y›lda birkaç kez ay-
n› günde dünyan›n çeflitli yerlerinde
gerçeklefltirilen eylemler veya forum-
lar›n son günlerinde düzenlenen yürü-
yüfller bu gerçe¤i de¤ifltirmiyor.

Türkiye Sosyal Forumu (TSF) da
DSF’nin k›talardaki ve ülkelerdeki

ayaklar›n›n olufltu-
rulmas›yla kurulan-
lardan biri. Dolay›-
s›yla ilke, amaç ve
iflleyifli de DSF’nin,

ASF’nin ayn›s›. 

Ülke ve dünya sorunlar› se-
minerlerde Ekim'de yap›lacak olan
Türkiye Sosyal Forumu; Program, Ge-
niflleme ve Lojistik ad› verilen üç ça-
l›flma grubuyla örgütlenmeye çal›fl›l›-
yor. Program Grubu; seminer ve etkin-
liklerin organize edilmesi, Lojistik
Grubu; teknik ihtiyaçlar›n karfl›lanma-
s›, Geniflleme Grubu ise forumun tan›-
t›m› ve sürece kat›l›m›n artt›r›lmas› ile
görevli. Bütün gruplar›n istenen ifllev-
sellikte çal›flamamas› bir yan›yla es-
nek ve gevflek bir çal›flma anlay›fl›na
sahip olmas›ndan kaynaklan›yor.
Program grubu ise flu günlerde TSF'ye
kat›lan kifli ve kurumlar›n sundu¤u se-
miner önerilerinin benzer içerikli
olanlar›n› birlefltirme üzerine çal›fl›-
yor. Gelen öneriler içinde say›ca öne
ç›kan konular; Ortado¤u, savafl, neo-
liberalizm, Kürt sorunu, tecrit, e¤itim,
hak ve özgürlükler, sendikal mücade-
le, özellefltirmeler, kad›n sorunu.

Sosyal forumlarda yap›lan semi-
nerler ve öne ç›kan konular üzerinden
foto¤raf ve karikatür sergileri, söylefli-
ler, tiyatro ve film gösterimleri, kon-
serler gibi kültürel etkinlikler de dü-
zenleniyor. Türkiye Sosyal Forumu da
Ekim ay›nda yapaca¤› sosyal forumda
bir dizi kültürel etkinlik gerçeklefltir-
meyi planl›yor. 

30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yap›-
lacak olan sosyal forum iki gün süre-
cek. Çeflitli konularda farkl› kurumlar›n
ortaklaflarak düzenleyece¤i seminerler,
aç›l›fl ve kapan›fl etkinlikleri, kültürel
etkinliklerle ülkede ve dünyada öne ç›-
kan, önemli görülen konular tart›fl›la-
cak. Genel yap› itibariyle hayal edilen
"Baflka Bir Dünya"n›n nas›l bir dün-
ya oldu¤u meçhul de olsa, ayaklar› s›-
n›flar gerçekli¤ine basmasa da çal›flma
tarz›ndan, hedeflere, kafa yap›s›na ve
iflleyifline dek esneklik ve gevfleklik,
reformist bak›fl hakim olsa da içinde
yeralan devrimci ve ilerici kurumlarla
bu ülkenin öne ç›kan sorunlar›n›n tart›-
fl›laca¤› bir sosyal forum olacak.
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Türkiye Sosyol Forumu
haz›rl›k toplant›lar› sürüyor

Haz›rl›klar› süren Türkiye Sosyal Fo-
rumu 30 EEylül -- 11 EEkim tarihlerinde

‹stanbul'da gerçeklefltirilecek. 

DÜNYADAN....
Sri Lanka- Sri Lanka hükümeti

ile Tamil’in ba¤›ms›zl›¤› için savaflan
LTE gerillalar› aras›nda bir süre önce
bafllayan “bar›fl” görüflmeleri kesilir-
ken, çat›flmalar yeniden fliddetlendi.
Geçen hafta yaflanan çat›flmalarda
150’yi aflk›n kifli ölürken, Tamil Kap-
lanlar›, 3 askeri kampa sald›rd›, ordu
devriyelerini pusuya düflürerek bü-
yük kay›plar verdirdi.

Meksika- Amerikanc› Calde-
ron’un kazand›¤› hileli seçimi protes-
tolar sürüyor. Seçim komisyonu 12
bin sand›¤›n yeniden say›lmas›na ka-
rar verirken, ‘sol’un aday› Obrador,
tüm sand›klar say›lana kadar eyleme
devam dedi ve ça¤r›s›yla birlikte bafl-
kent sokaklar›na dökülen yüzbinler,
‘Çözüm Yoksa, Devrim Olur, Hileye
Son!” sloganlar› att›. 

fiili- Dünyan›n en büyük bak›r ma-
deni olan Escondida madeni iflçileri
greve ç›kt›. Yine dünyan›n ikinci en
büyük somon bal›¤› çiftli¤i AquaChi-
le'de çal›flan iflçilerin iflyerini iflgal
eylemi sürüyor. 

Bangladefl- %100 maafl art›fl›,
ilaç ve ev kiras› yard›m› isteyen bin-
lerce özel okul ö¤retmeni greve de-
vam ediyor. 500 bin ö¤retmenin ka-
t›ld›¤› grevde geçen hafta yollara ba-
rikatlar kuruldu.

Avrupa- Fransa ve Almanya’da
doktorlar›n ücret art›fl› talepli eylem-
leri devam ediyor.

Çin- ‘Sosyalizm’ kisvesiyle yo¤un
emek sömürüsü uygulayan iktidar,
Guangdong Eyaleti’ndeki bir oyun-
cak fabrikas›nda bin iflçinin, günde
11 saat, haftada 6 gün, ayda 70 saat
fazla mesaiyi ve düflük ücretleri pro-
testo gösterisine sald›rd›.

Hindistan- 3 süt fabrikas›nda ça-
l›flan 12 bin iflçi, 5 ayd›r sürdürdükle-
ri grevin, hükümet taraf›ndan yasak-
lanmas›n› yürüyüflle protesto ettiler.



1945’in 6 A¤ustos’unda saat tam 8:15'te, B-29 tipi
bir Amerikan savafl uça¤›, tafl›d›¤› bombay› Hirofli-
ma’ya att›. At›lan bomba, bir atom bombas›yd› ve ilk
kez kullan›l›yordu. 

Atom bombas›, gökyüzünden yere do¤ru inerken,
Hiroflima’da yaflayan yüzbinlerce insan›n bomban›n tü-
rüne, etkisine dair hiçbir fikri yoktu. Ta ki, bomban›n
düflmesinin hemen ard›ndan dev bir mantar› and›ran,
kocaman bir bulut gökyüzüne yükselinceye kadar... 

Sadece o anki bilanço 78 bin ölü, 14 bin kay›p ve 38
bin yaral› idi. Bu sonucun yarat›lmas› için
sadece birkaç saniye yetmiflti. (Ki
bomban›n sonraki etkileriyle ölü
say›s› 240 bine kadar yüksele-
cek ve yüzy›l boyunca hiçbir
fley yetiflmeyecekti Hirofli-
ma topraklar›nda.)

Üç gün sonra ayn›
bomba, bu kez yine Ja-
ponya'n›n Nagazaki fleh-
rine at›lacakt›. Bilanço;
124 bin ölü idi... Hirofli-
ma ve Nagazaki katliamlar›,
tarihe emperyalizmin vahfleti-
nin en korkunç örnekleri olarak
geçti. O günden bu yana her y›l
Hiroflima’n›n y›ldönümünde anma tö-
renleri yap›l›r ve bu korkunç bilanço
tekrar hat›rlat›l›r. Fakat bu bilançoyu
yaratan politikadan sözedilmez. Oy-
sa, Hiroflima’ya atom bombas›n›
atan mant›¤› ö¤renmek, atom bom-
bas›n›n yaratt›¤› bilançoyu ö¤ren-
mekten daha gerekli. 

Bilim adam› J.
Cury, atomun parça-
lanmas›n›n yolunu
açarken, bulufllar›n›n
bir ölüm silah›na dö-
nüfltürülece¤ini düflün-
memiflti. Cury, Alman
faflizmine karfl› direnifl cephesinde yeral›rken, ABD em-
peryalizmi bu büyük buluflu halklar› katletmek için kul-
lanmaya haz›rlan›yordu. 

Bombalar›n üretim ve denenmesinin sorumlulu¤unu
“12'ler Komitesi”ne vermiflti ABD yönetimi. Bilim
adamlar› bomban›n bofl bir çölde denenmesini istiyor-
lard›. Fakat “12'ler Komitesi”, bombalar›n mutlaka fle-
hirler üzerinde denenmesini ve de bu flehirlerin savafl-
tan zarar görmemifl kentler olmas›n› istiyordu. Kurban
kentleri seçmifllerdi bile. Bombalar Japonya’n›n Hirofli-

ma, Nokura, Nligata ve Kyoto kentlerinde denenecekti. 

Deneme için 12'ler Komitesi 3 maddelik bir karar al-
d›. Karar flöyleydi;

1) Bomba Japonya'ya en k›sa zamanda at›lmal›d›r.

2) Bomba hasar görmeye en elveriflli binalar›n bu-
lundu¤u bir alana at›lmal›d›r.

3) Bomba, niteli¤i konusunda önceden hiçbir uya-
r›da bulunulmadan at›lmal›d›r.

Vahfletin politikas› iflte böyle çiziliyordu. 1. madde-
deki “en k›sa zaman” ibaresi, 2. Paylafl›m Savafl› bitme-
den bir an önce bomban›n denenmesi amac›n› tafl›yordu.
Çünkü Hitler faflizmi zaten yenilgiye u¤rat›lm›fl,  Alman-
ya teslim olmufltu. Japon telsizlerinden “yenildik” me-

sajlar› al›n›yordu. Japonya her an teslim olup
savafl› bitirebilir, bombay› dene-
me imkan› ortadan kalkabilirdi.

ABD emperyalizmi, atom
bombalar›n› Japonya’y› teslim

olmaya zorlamak ve savafl›
bitirmek için att›¤›n› yaz-
d›rd› resmi tarihe. Oysa
gerçek tam tersiydi. 

3. madde ise emperya-
lizmin yüzünü görmek için

yeterli. Halk›n hiçbir fleyden
haberi olmayacak ve kaçamaya-

cakt›. Böylece, barbarl›k bomban›n ne
kadar etkili oldu¤unu ölçebilecekti.

Hiroflima ve Nagazaki'ye atom bombas›
at›lmas›n›n üzerinden 61 y›l geçti. Emperya-
list barbarl›k, ayn› mant›kla, ayn› politikayla
katletmeye devam etti ve ediyor. 

Denenmemifl onlarca kimyasal silah, Viet-
nam halk›n›n üzerinde denendi. 1965’te
günde 65 Napalm bombas› at›l›yordu Viet-

nam halk›n›n üzerine. ABD’nin tekel-
lerin ç›karlar› için neleri yapabile-

ce¤ini bir kez daha bu
savaflta gördü dünya;
yüzbinlerce Vietnaml›
Napalm bombalar›yla
kavrulurken Amerikan
ordusundan da 40 bin
asker, yine iflbirlikçi

Güney ordusundan da 100 bin asker, kendi att›klar› kim-
yasal silahlar›n kurban› olacaklard›. Hiçbir “teknik”
yanl›fll›k yoktu. Onlar “gerekli zaiyat”t›... Vietnam’da
art›k kaybedece¤ini anlad›¤› 1973’te geri çekilirken bi-
le 40 bin ton bomba ya¤d›rd› o ABD. 

Hiroflima vahfletin dünde kalan bir örne¤i de¤ildir.
Afganistan’da, Irak’ta mantar bulutlar› yükseliyor gö¤e
hâlâ. Sonuç olarak söylenmesi gereken flu ki; Hirofli-
ma’n›n arkas›ndaki politika, bugün dünya halklar›n›n
yüzyüze oldu¤u politikadan baflka bir fley de¤ildir.
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Bulutlar›n aarkas›ndaki 
politika



D‹SK’e ba¤l› Genel ‹fl Sendika-
s›’n›n ‹stanbul ilçe belediyelerinde
toplu sözleflme görüflmelerinin ç›k-
maza girmesi ile gündeme getirdi¤i
grev süreci devam ediyor. 

Hat›rlanaca¤› gibi, geçen hafta
Küçükçekmece ve Ba¤c›lar Beledi-
yeleri’nde greve ç›k›lm›fl, Küçük-
çekmece’de ayn› gün iflçilerin talep-
leri kabul edilerek anlaflma sa¤lan-
m›flt›. Ba¤c›lar Belediyesi’nde de
anlaflma sa¤lanarak greve son veril-
di. 

8 A¤ustos günü ise, Eminönü
Belediyesi ile yap›lan görüflmeler-
den sonuç al›namamas› üzerine, be-
lediye binas›na grev karar› as›ld›.
Anlaflma sa¤lanamad›¤› takdirde
grevin burada da uygulanaca¤› bil-
gisi verildi. 

Ba¤c›lar’daki anlaflmaya iliflkin
bilgisine baflvurdu¤umuz Beyo¤lu 3
No'lu fiubesi Baflkan› Mevsim Gür-
levik'in yap›lan anlaflmalar ve grev-
lere iliflkin görüfllerini ald›k. 

Taleplerinin, demokratik ve ida-
ri maddeler ile ekonomik maddeler
olmak üzere iki ana bafll›k alt›nda
toplad›klar›n› belirten Gürlevik,
flunlar› söyledi:

“Belediyeler genelinde y›llardan
beri sendikal örgütlülü¤ün içinde
olmalar›ndan dolay› tüm belediye-
lerde T‹S yap›ld›¤›ndan yeni de-
mokratik ve idari maddeler üzerin-
de pek fazla bir görüflme olmad›.

Daha önce yürürlükte bulunan
T‹S’lerdeki idari maddeler aynen
kabul edildi. Mücadele genelde
ekonomik maddeler üzerinde yo-
¤unlaflt›.  41 taban %10 zam ve %75
sosyal paket  fleklinde di¤er flubeler-
de anlaflma sa¤land› ama özellikle
Ba¤c›lar'daki grevde 40 taban veril-
mek istendi. Yani di¤er yerlere göre
en ucuz fiyat verildi. 

Ekonomik olarak iflçilerin bek-
lentilerine cevap verecek bir raka-
ma ulafl›ld›. Ortalama bir iflçinin net
maafl› 1.200 YTL'den az olmak üze-
re 1.400 YTL'den fazla olmak üzere
zam al›nd›. Genelde taban ücretin
üzerine %10  k›dem zamm› gibi bir
sözleflme oldu. 

Fatih'te de, Ba¤c›lar'da da 5'er
günlük grevler yafland›. Fatih'te,
Ba¤c›lar'da greve neden olan ücret
maddeleriydi. Grev sonras› al›nan
41 YTL taban bunlar›n üzerine %10
zam ve 10 YKS k›dem zamm› al›n-
d›. Ba¤c›lar'da k›dem zamm› iflçile-
rin istedi¤i flekilde olmad›.  Yani k›-
demlerine zam alamad›lar.”

‹flçilerin grevleri sahiplenmesine
iliflkin sorumuza ise, Gürlevik flu
cevab› verdi:

“‹flçilerin sahiplenmesi iyiydi.
Mesela Ba¤c›lar'da 12 y›ldan sonra
ilk kez grev yap›l›yordu. Bu aç›dan
sahiplenmeleri iyiydi. Ne zaman
sonra güvenerek greve gitmeleri
olumluydu. ‹flçiler sendikalar›n al-
m›fl oldu¤u kararlara aynen uydular.
Özellikle iflverenin grevi k›rmaya
yönelik tav›rlar› sonuç vermedi. Sa-
bah erkenden nöbet tutulan yerlere
gelip akflam geç saatlere kadar bek-
lediler.” 

Eminönü’nde Grev Karar›
D‹SK Genel-‹fl iflçilerin haklar›-

n› savunmaya devam ediyor. Kaza-
n›lm›fl haklar›n›n gasbedilmesiyle
yüzyüze olan Eminönü Belediyesi

iflçileri de grev karar› ast›. Genel-‹fl
Sendikas› 7 No'lu fiube’ye ba¤l› ifl-
çiler 8 A¤ustos’ta Sultanahmet Par-
k› önünde toplanarak buradan Emi-
nönü Belediyesi önüne kadar yürü-
yüfl yapt›lar. ‹flçilerin kendi taleple-
rinin yan›s›ra ABD ve ‹srail’i lanet-
leyen sloganlar da  att›¤› yürüyüfle
yaklafl›k 100 iflçi kat›ld›. 

Genel-‹fl Bölge Baflkan›’n›n
okudu¤u bas›n aç›klamas›nda “Biz-
ler insan onuruna yarafl›r bir hayat
sürdürmek için talep etti¤imiz ma-
kul ücreti ve demokratik haklar›m›-
z› almak için bugün grev karar›m›z›
Eminönü Belediye Baflkan›l¤›'na
asaca¤›z” dediler. Ard›ndan Örgüt-
lenme Daire Baflkan› Erol Ekici bir
konuflma yaparak “Biz greve ç›ka-
rak Eminönü halk›n›n hizmetlerinin
aksat›lmas›n› istemiyoruz. Ama bu-
na zorlan›rsak greve ç›kaca¤›m›z da
bilinmelidir” dedi. Ard›ndan ‹sra-
il'in sald›r›lar›na ve AKP'nin iflbirli-
¤ine de¤inerek bu vahflete seyirci
kalman›n insanl›k suçu oldu¤unu
belirtti. Eylem grev karar›n›n as›l-
mas›n›n ard›ndan alk›fllar ve slogan-
larla sona erdi. 
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Ba¤c›lar Belediyesi’nde Anlaflma 
Eminönü’nde Grev Karar›

E¤itim-Sen’den 
‘kadrolaflma’ uyar›s›

9 A¤ustos günü saat 12.00'de
TMMOB'da bir bas›n toplant›s› dü-
zenleyen E¤itim-Sen, AKP'nin kad-
rolaflma politikas›n› h›zland›rd›¤›n›
belirttiler. E¤itim-Sen Genel Baflka-
n› Alaaddin Dinçer yapt›¤› konufl-
mada, mart ay›nda yay›nlanan bir
yönetmelikle 5 y›l›n› dolduran okul
müdürlerinin zorunlu yer de¤ifltir-
meye tabi tutuldu¤u belirtildi. E¤i-
tim-Sen olarak bu konuda hukuki
süreci ifllettiklerini belirten Dinçer,
"Okul müdürlerine üç seçenek daya-
t›l›yor ve tercihleri d›fl›nda yap›la-
cak atamalara da uymalar› isteniyor.
Bir baflka hedef ise okul müdürleri-
mizin bir k›sm›na emekli olmay› da-
yatmak, bofl kadro yarat›p kendi
yandafllar›n› müdürlüklere yerlefltir-
mektir” diye konufltu.



Adana Direnifl Evi’nde destek
açl›k grevi yapan Ulus Gün; “Bura-
ya gelince insan›n düflünceleri eri-
yor. Bir tek duygu kal›yor geriye
oda direniflin ruhu” diyor. Do¤ru.
Fakat bu üç ölüm orucu direniflçisi-
nin gün gün ölüme yaklaflmakta ol-
du¤u gerçe¤ini de de¤ifltirmiyor.
Behiç Aflç›’›n vücudunda ödemler
olufluyor, Gülcan Görüro¤lu’nun
kol ve bacaklar›nda uyuflmalar, vü-
cudunda morluklar beliriyor. Hücre
hücre eriyorlar. Bir destek açl›k
grevcisi, gerçe¤i hat›rlat›yor herke-
se: “Zaman›m›z daral›yor”!

Bir avukat›n ve bir anan›n ölüme
yatmas›, uzun süren duyars›zl›¤›n,
ilgisizli¤in ard›nda herfleye ra¤men
biriken bir duyarl›l›¤› aç›¤a ç›kard›.
Bunu herkes görüyor. Tecrite karfl›
sesler daha yayg›n, daha yüksek.
Ama daha yükselmeli, yükselmeli
ve birleflmeli. 

Behiç Aflç›, 8 A¤ustos’ta yapt›¤›
aç›klamada buna dikkat çekiyor ve
“ülkenin her taraf›ndan yükselen
talebimizi ortak bir hedefe yönelt-
mek gerekti¤ini” belirtiyor. Hedef
belli: Tecritin kald›r›lmas›! 

Direnifl Evleri’nde fedan›n,
fedakarl›¤›n, dayan›flman›n en

güzel örneklerine tan›k olunuyor.
Düzenin ezdi¤i gelenekler, de¤er-

ler can buluyor orada yeniden. ‹ki
direniflçi ölüme yürürken, insanlar,
demokratik kurumlar diriliyor.

Onurla, gururla bak›yor Direnifl
Evleri bu tabloya. Bu tablo-

nun ressam›n›n ad› Dire-
nifl. Bu tablonun ressam-

lar›n›n ad› Behiç ve
Gülcan. Tuval, f›rça,

bin bir çeflit boya kullan›lm›yor bu
tabloda. Bunlar›n hepsinin ifllevini
tek bir fley görüyor. AÇLIK. Be-
hiç’in ve Gülcan'›n bedeninin eridi-
¤i her saniye bu eflsiz tuvale f›rça
darbesi olup bu güzelli¤i yarat›yor.

Tüm bu güzellikler, tecritin par-
çalanmas›yla bir baflka anlam kaza-
nacak. 122 flehit verildi bunun için.
Daha fazla olup olmamas›, yaln›z
bize ba¤l›. 

*

"Selam Behiç Abi, ben Emre, se-
ni tan›d›¤›m için çok mutluyum. Bil-
medi¤im konularda bana tecriti
söyledin. Gelece¤in insanlar› böyle
olmas›n diye ve adalet olsun diye
ölüm orucunu tutuyorsun..." Bu
sözler 15 yafl›ndaki Emre taraf›ndan
fiiflli Direnifl Evi'nin ziyaretçi defte-
rine not düflülmüfl. Emre Zongul-
dak'tan ailesini ziyarete gelmifl bir
ö¤renci. “Senin adalet olsun diye
ölüm orucu tuttu¤unu ö¤rendim”
diyor Emre, "hukukun ve adaletin"
olmad›¤› bir ülkede yaflad›¤›m›z›
bilerek. Ve adaletin Behiç Aflç›lar'la
gelece¤i umuduyla, Zonguldak'ta

Behiç Aflç›'n›n sesini duyurmak
üzere ayr›l›yor evden. 

Çünkü herkesin yapabilece¤i
birfley var. Adana Direnifl Evi’nin
komflu evlerinde küçük bir k›z var.
Ad› onun da Gülcan. Küçük Gülcan
konufluyor; "Ben Gülcan Abla'n›n
burada önce normal oruç tuttu¤unu
san›yordum. Hani Ramazan Ay›'nda
annem ve babam da tutuyor ya.
Ama sonra öyle olmad›¤›n› ö¤ren-
dim. Hiç bifli yemiyor. Sadece su içi-
yor, çay içiyor bir de fleker yiyor ba-
zen. Ben akflamlar› dua ediyorum
abla için. ‹ki dua biliyorum onlar›

okuyorum."
Küçük Gülcan, küçücük yüre-

¤iyle, büyük Gülcan’›n ölmemesi
için bir fley yapmas› gerekti¤ini du-
yumsuyor içinde. Ve bir fley yap›-
yor... Yurt d›fl›ndan ziyaretler de-
vam ediyor Behiç Aflç›'ya. Fran-
sa’dan, Londra'dan, Almanya'dan...
Almanya’dan gelen aile, sadece Be-
hiç Aflç›'y› görmek için k›sa sürelik
tatillerini Türkiye'de geçirip, Aflç›'y›
ziyaretlerinin ard›ndan Türkiye'den
ayr›l›yorlar. Bir fley yap›yorlar. Üni-
versitede okuyan iki genç ziyaret
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Sürecin uzun ya da k›sa olmas› bir ölçü-
de de bizim elimizdedir. E¤er ki tecritin
kald›r›lmas› talebimizi ›srarla ve kararl›l›k-

la dayat›rsak sonuç al›r›z. Ülkenin her ta-
raf›ndan yükselen talebimizi ortak hede-
fe yöneltti¤imizde, yani hepimiz ayn› neh-
re akt›¤›m›zda önümüzde bizi engelleyebi-

lecek hiçbir engel kalmayaca¤›n› görece¤iz.�

�

Açl›¤›n
Ça¤r›s›



ediyor Direnifl Evi'ni. Üniversitede
arkadafllar›yla 3-4 sayfal›k bir gaze-
te ç›kartt›klar›n› ve bu gazetede tec-
riti, Behiç Aflç›'n›n direniflini iflle-
diklerini belirtiyorlar. Bir fley yap›-
yorlar. KESK'liler, Tabip Odalar›,
sendikac›lar, ziyaret ediyor fiiflli Di-
renifl Evi’ni. fiakirpafla’da bir ayak-
kab›c›, berber, hal›c›, mobilyac›,
kamyoncu, çayc›, kuyumcu, Direnifl
Evi’ndeydi geçen hafta. Birfley ya-
p›yorlar. ‹sviçre'den Radyo Lora
Gülcan Görüro¤lu’yla röportaj yap-
t›. Direniflin sesini duyurdu ülkesin-
de. Uzak olmak da birfley yapmaya
engel de¤il. 

Ve gecekondulardan gelen insan-
lar. Yaflad›klar› yoksulluklar›, ac›lar›
kat›p yanlar›na avukatlar›n› ziyarete
geliyorlar. Bir avuç zenginin yaflad›-
¤› lükse, sefahate öfkeleriyle geliyor-
lar direniflçilerin yan›na. 5 çocu¤uyla
Armutlu'nun gecekondular›nda yafla-
yan Celal Alpgündüz efli ve çocukla-
r›yla beraber geliyorlar ziyarete. Ço-
cuklar›n hepsinin elinde birer demet
çiçek. Kofla kofla içeri girip odan›n
her taraf›na da¤›l›yorlar ellerindeki
çiçekleri bir an önce Behiç Abileri-
’ne vermek için. Celal Alpgündüz er-
tesi gün açl›k grevine bafll›yor. 20
günlük izni var ve bunun on gününü
Direnifl Evi'nde geçirecek. 

*

Tutsaklar, mektuplar yaz›yor Di-
renifl Evleri’ne. Sansürleniyor, gön-
derilmiyor mektuplar›. Yine yaz›-
yorlar. Elbistan Hapishanesi’nden
Güler Zere, Kürkçüler’den Nebiha
Arac› hediyeler gönderiyorlar Gül-
can Görüro¤lu’na. Nebiha’n›n hedi-
yeleri, flehit Yusuf Arac›'n›n atk›s›,
flehit Selma Kubat'›n kolye ve bilek-
li¤i... Bayra¤› devreder gibi hat›ra-
lar devrediliyor. Devral›nan 122 fle-
hidin tafl››y›p bugüne getirdi¤i bir
bayrakt›r asl›nda. O bayrak dalgala-
n›yor Direnifl Evleri’nde. 

*

Hasan Bal›kç›’n›n bir akrabas›
geliyor Gülcan’› ziyarete. Bir akra-
balar› da Kürkçüler'de tutuklu. Gö-
rüflüne gitmifl. Tutuklu akrabas›n›n
a¤z›ndan bir olay› anlat›yor. Kürkçü-
ler Hapishanesi'nin paspas› meflhur-

dur. Adli tutsaklar cila gibi
temiz de olsa günde birkaç
kez paspas çeker. Bunu
gönüllü yapmayanlara
zorla çektirilir paspas.
Yafll› bir tutuklu paspas
çekerken gardiyan›n biri
çelme tak›yor ve tutuklu
yere düflüyor. Gardiya-
n›n aya¤›n›n dibine dü-
flen yafll› tutukluya gardi-
yan "aya¤›m› öp" diyor. 

Ha Irak'ta Ebu Gu-
reyb, ha Guantanamo, ha
F Tipleri... Direnifl bunun
için hayati, direnifl bunun
için evrensel. 

fiiflli Direnifl Evi’ndeki açl›k
grevcilerden biri de Kezban Bektafl.
O, sokak ortas›nda katledilen Musta-
fa Bektafl'›n annesi ve o¤lunun ac›s›-
n› y›llard›r yüre¤inde hissedi-
yor. Armutlu'nun gecekondu-
lar›nda yafl›yor ve 67 yafl›n-
da. Hapishanelerden ç›kan her
cans›z bedende daha çok evlat
ac›s›yla yanm›fl yüre¤i. ‹flte bu yüz-
den y›llard›r TAYAD'la birlikte mü-
cadele ediyor. Bugün de Behiç Afl-
ç›'ya destek olmak için burada. "F
Tipleri'nin kapat›lmas› için. Çocuk-
lar›m›z karanl›k yerde öyle duru-
yor... Behiç Aflç› da avukat oldu¤u
için gide gele gide gele yani iflkence-
ye maruz kald›. Ha bakt› bir çözüm
yolu bulamad›. Nas›l olsa müvekkil-
lerim böyle ben de o zaman açl›k
grevine gireyim dedi. Girdi. Biz de
analar olarak halk olarak çocuklar›-
m›z›n peflindeyik. Onun için destek
vermeye ben de geldim. Hem de gön-
lümle, flehitlerim için. Ruhlar› flad
olsun onlar›n da, rahat uyusunlar
biz de yapabilece¤imizi yapacaz.”

Aç›k, içten bir ça¤r› bu: Herkese
bir ça¤r› yap›yor Kezban Bektafl:
“Yani ben insan›m diyen, canl›
olan, yolda yürüyen gelsin" diyor.
67 yafl›nda bir anan›n Kezban
Bektafl’›n sözleriyle dergimizin
ulaflt›¤› herkese sesleniyoruz; "‹n-
san›m diyen, canl› olan, yolda yü-
rüyen herkes”i direnifle destek ol-
maya ça¤›r›yoruz. 
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Efendileri Irak'›,
Filistin'i, Lübnan'› es-
tirdikleri terörle kana
bo¤arken, uflaklar› 6
y›ld›r tecrit hücrele-
riyle insanlar› katledi-
yor. Ama baflarabili-
yorlar m›? Halklar›
teslim alabiliyorlar
m›? Hay›r. Ortado¤u
halklar› direniyor. Bu
ülke halklar›n›n umu-
du olan devrimciler
tecrite karfl› içerde ve
d›flar›da direniyorlar.
Bunun için ölüm oru-
cunday›z.

�

�
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Adana Direnifl Evi’nde 4 A¤us-
tos günü 7. Ekip ile Ulus Gün ve
Bilgesu Dilmen’den oluflan 8. Ekip
aras›nda önlük de¤iflimi vard›. fiiflli
Direnifl Evi’nde ise 7 A¤ustos’da
11. Destek Açl›k Grevi eyleme bafl-
lad›. 10. Ekibe son olarak Ekrem
Kurtulufl, Adana’dan Yücel Dilmen
ve Asl› ve Orhan Toprak çifti kat›l-
m›flt›. 11. Ekip’te ise Kezban Bektafl
ve Haydar Erkol destek açl›k grevi-
ne bafllad›lar.

Onlar, açl›klar›yla ortak oluyor-
lar ölüm orucu direniflçilerinin açl›-
¤›na. Aylard›r hiç yaln›z b›rakmad›-
lar direniflçileri. Hatta kimi zaman
destek açl›k grevi yapmak isteyen-
lerin say›s›n›n çoklu¤u nedeniyle,
kimileri daha sonraki gruplara kal›-
yor. Onlar direnifle güç verirken,
güç al›yorlar. 

fiiflli’deki destek açl›k grevciler-
den Orhan ve Asl› Toprak, yeni evli-
ler. Sar›gazi'den gelmifller ve çal›fl-
t›klar› için ancak bir gün kalabilmifl-
ler. Yeni gruptan Haydar Erkol bir
gecekondu mahallesinden Gülsu-
yu'ndan gelmifl 21 yafl›nda bir iflçi.
fiöyle diyor: "Burada bir tarih yaz›-
l›yor. Kendimi bir fleyler yapmak zo-
runda hissediyorum yani. Çünkü
ölüm orucunda flehit düflenlerin hiç-
biri kendileri için direnifle bafllama-
d›lar. Böyle düflündü¤ümde kendimi
onlara karfl› borçlu hissediyorum.”

Sözlerini bir uyar›yla bitiriyor
Erkol: “Türkiye'de herkes bir gün
terörist ilan edilebilir ve F Tipi'ne
girebilir. Behiç Abi'nin bu onurlu
direnifline bütün bu nedenlerle bir
katk›da bulunmak istedim."

Adana’da 7. Gruptaki Sertan

‹laslan; “Direnifl Evi bir okul, Gül-
can Abla da ö¤retmen... Gülcan Ab-
la’n›n sonunda kazanaca¤›n› biliyo-
rum.” derken, K›ymet Erenler ise
düflüncelerini; “Gülcan bu coflkuyla
direniflinin 100’lü günlerine yakla-
fl›yor. Zaman daral›yor. Bu yüzden
tecrit zulmünün kald›r›lmas› için
herkesin elini çabuk tutmas› gereki-
yor.” diyerek özetliyor. 

* Adana’da ölüm orucu eylemi-
nin 91. gününde Görüro¤lu’na an-
laml› bir destek daha geldi. Daha
önce de bir annenin 5 günlük açl›k
greviyle destek verdi¤i Görüro¤-
lu’na bu kez Mersin’den bir anne
kat›ld›. 18 ve 20 yafllar›nda iki ço-
cuk annesi olan 45 yafl›ndaki Sema
Kasar 3 A¤ustos’da 3 günlük destek
açl›k grevine bafllad›. Ama Sema
Kasar, gençlerden geri kalmak iste-
miyor. Bir rahats›zl›¤›ndan dolay›
flimdilik üç  gün açl›k grevi yapan
Kasar, “daha sonra biri 3 di¤eri 4
gün olacak flekilde tekrar destek ve-
rece¤im. Yani 10 günü bu flekilde ta-
mamlayaca¤›m” diyor. Bunu bir
görev, insanl›k görevi, demokratl›k
görevi olarak görüyor. Sema Kasar,
açl›k grevi önlü¤ünü giyerken flöyle

diyordu: “122 kifli öldü. Üç kifli da-
ha ölüm orucunda. Bunlar› da kay-
betmeyelim. Bu sorunun çözümü
için duydu¤um sorumluluk ad›na
ben de buraday›m.”

Kasar’la yapt›¤›m›z röportajda
direniflten ö¤renen bir insan›n cofl-
kusuyla, flimdi ö¤retiyordu. Birlikte
kulak verelim sözlerine:

“Gülcan’› elefltirenler iki k›z›n›
b›rak›p böyle bir fley nas›l yapabilir
diye düflünüyorlar. Ama böyle düflü-

nenlerin kaç›rd›¤› çok önemli bir
nokta var. Gülcan’›n sevgisi sadece
kendi çocuklar› için de¤il. Yani sev-
gisi bencil de¤il. Gülcan’› büyük k›-
lan ve bu karar› önünde insan› e¤-
diren de zaten bu bak›fl› de¤il mi?
Gülcan’›n her gün biraz daha eri-
mesine karfl›n gözlerindeki ›fl›¤›n
kayna¤› da yine bu düflünce diye yo-
rumluyorum ben.”

O asla umutsuz de¤il, kendisi di-
reniflle nas›l cesaretlendiyse, bunun
yayg›nlaflabilece¤ini biliyor: 

Direnifl kuflkusuz genel bir etki-
de bulunuyor; ama o evlere ayak
bas›ld›¤›nda, hele direniflçilerle bir-
kaç gün ve açl›k paylafl›ld›¤›nda hiç
kuflkusuz bu etki daha da büyük
oluyor. Direnifl Evleri’ne ayak ba-
sanlar›n ortak kan›s› bu. Çünkü ora-
da her fley sözden, teoriden ç›km›fl,
gerçe¤in kendisi. Daha öncesinde
devrimcilere k›zanlar, ölüm orucu-
nu yanl›fl bulanlar, umutsuzlaflanlar,
direniflle de¤ifliyor, dönüflüyor, dire-
nifle akan ›rma¤a kat›l›yor... Unut-
mayal›m ki, bu ›rma¤a kat›lanlar›
ço¤altmak, tecrite karfl› mücadele-
nin en önemli parçalar›ndan biridir. 

“Destek için buraday›z,
çünkü onlara borçluyuz”



39

13 A¤ustos 2006 / 65

Direnifl Evi’ni 5 A¤ustos’ta
KESK Ankara ve ‹stanbul fiubeler
Platformu, ‹stanbul Tabip Odas› ‹n-
san Haklar› Komisyonu ve Tekstil-
Sen yöneticileri ziyaret etti.

KESK MYK üyesi Sevgi Göy-
çe’nin de aralar›nda bulundu¤u,
KESK yönetici ve üyeleri, önce Di-
renifl Evi’nin önünde bir bas›n aç›k-
lamas› yapt›lar. ‹stanbul fiubeler
Platformu Sözcüsü Yunus Öztürk ta-
raf›ndan yap›lan aç›klamada flöyle
dendi. “Bir ay önce ‹stanbul flubele-
ri olarak yine buradayd›k... Bu kez
KESK Genel Merkezi olarak Adalet
Bakanl›¤›’na sorunu çözmek üzere
acilen ad›m atmas› için ça¤r› yap-
mak üzere toplanm›fl bulunuyoruz.” 

Sevgi Göyçe ise “ölümler durdu-
rulsun” sözleriyle bafllad›¤› konufl-
mas›nda Behiç Aflç›’n›n ölüm orucu
eylemiyle insanca yaflam hakk›n›
savundu¤unu söyleyerek, “Bu ada-
let ve hukuk mücadelesinin en çar-
p›c› örneklerinden biridir” dedi. 

Aç›klaman›n ard›ndan Direnifl

Evi’nde Behiç Aflç›’yla yap›lan soh-
betlerde de KESK’liler sorunun çö-
zümü için elllerinden geleni yapa-
caklar›n›, direniflin Türkiye halkla-
r›n›n önünü açt›¤›n› vurgulad›lar. 

Direnifl Evi’ni ziyaret eden
Tekstil-Sen heyetinden Genel Bafl-
kan Ayfle Yumli Yeter, Terörle Mü-
cadele Yasas›’yla tecritin d›flar›da
da topluma dayat›ld›¤›n› vurgulaya-
rak, “Behiç Aflc›'n›n bafllatm›fl oldu-
¤u ölüm orucu direniflinin bir müca-
dele mevzisi olarak görülmesi ge-
rekti¤ini düflündüklerini” belirttiler. 

‹stanbul Tabip Odas› ‹nsan Hak-
lar› Komisyonu ad›na Dr. Nazmi Al-
gan, Dr. Ali Küçük, Dr. Saffet
Ercan ve Dr. Nevin Küçükçal-
l›'dan oluflan heyet ölüm oru-
cunun 123. gününde Behiç Afl-
c›'y› ziyaret etti.

Doktorlar, bafl›ndan itiba-
ren tecrite karfl› tav›r ald›klar›-
n› belirterek, önlerinde bir
programlar›n›n da oldu¤unu
anlatt›lar: "Bir imza kampan-

yas› düzenledik. ‹stanbul'daki çal›fl-
malar›m›z bitti, Ankara'da da imza
toplay›p bir aç›klamayla sunaca¤›z.
Daha sonra da gazetelerde bu imza-
lar›n ilanlar›n› yay›nlayaca¤›z." 

Ziyaret s›ras›nda Behiç Aflç›'n›n
sa¤l›k durumunu da kontrol eden
doktorlar, Aflç›’n›n bacaklar›nda po-
zitif ödemler, gözlerde Wernike
Korsakof’a uyan titremeler gözlem-
lediklerini ama flu an genel durumu-
nun iyi oldu¤unu belirttiler.

Behiç Aflç› direniflinin 120'li
günlerinde herkese umut olmaya,
direnilerek kazan›laca¤›n› göster-
meye devam ediyor. Behiç’in ça¤r›-
s› en güçlü yank›lar›ndan birini
meslektafllar› aras›nda buldu. Mes-
lektafllar›, Behiç’in ve müvekkille-
rinin seslerini duyurmak için son
olarak Taksim Galatasaray Lisesi
önünde bir imza masas› açt›lar . 

5 A¤ustos’ta Tecrite Karfl› Da-
yan›flma Komitesi taraf›ndan orga-
nize edilen imza masas›n›n aç›l›fl›n-
da Avukat Ebru Timtik bir aç›klama
yaparak, Behiç Aflç›’n›n ölüm orucu
sürecini özetledi. 3 gün boyunca
Galatasaray Lisesi önünde olacakla-
r›n› belirten Timtik, “Ölümlerin
123 olmas›na tahammülümüz yok,
onun için buraday›z” dedi. 

‹mza masas›, arkas›ndaki pano-
larla birlikte tecrit gerçe¤ini gelen

geçen herkesin yüzüne ve yüre¤ine
çarp›yor adeta. Tecriti anlatan re-
simler, Behiç Aflç›'n›n direniflini an-
latan afifller ve "Av. Behiç Aflç›
Ölüm Orucunun 125. Gününde" ya-
z›l› büyük bir pano. ‹lk imza atana
gözümüz tak›l›yor. Yan›nda küçük
k›z›yla bir baba. Resimleri dikkatle
inceliyor, yaz›lar› okuyor, sonra bü-
yük bir flaflk›nl›kla avukatlar›n an-
latt›klar›n› dinliyor ve Behiç Afl-
ç›'n›n adresini al›yor. Belki sadece
meraktan bakm›fllard› oradaki yaz›-
lara resimlere. Ama flimdi Türki-
ye'nin kendilerinden 6 y›ld›r sakla-
nan bir gerçe¤ine tan›k oluyorlar. 

‹mza masas› hiç bofl kalm›yor.
fiafl›rt›c› denilebilecek yo¤un bir il-
gi var. Resimlerin ve F Tipi maketi-
nin önünde hiç susmuyor avukatlar.
‹mza masalar›n›n yan›nda F Tipi ha-
pishanelerin bir  maketini de koyan

avukatlar, tecriti hiç duymam›fl in-
sanlara tecrit gerçe¤ini bu maket
üzerinden de anlat›yorlar. Haz›rla-
d›klar› 4 sayfal›k broflürleri da¤›t›-
yorlar. Kimisi, 'imzam›z faydal› ola-
cak m› peki?' diye soruyor. Avukat-
lar bunun bir ad›m oldu¤unu top-
lumsal duyarl›l›¤›m›z› göstermeli-
yiz diyerek aç›kl›yorlar. 

Taksim'de Galatasaray Lisesi
önünde birkez daha "Tecriti Kald›-
r›n" sesi yükseliyor. Bu sefer mes-
lektafllar›na ve müvekkillerine sahip
ç›kan avukatlar hayk›r›yor!

fiiflli Direnifl Evi’ne Ziyaretler

Tecrite Karfl› Dayan›flma Komitesi 
‹mzalar, Tecritin Kalkmas› ‹çin!



Çeflitli illerin merkezi meydanla-
r›nda, parklar›nda art›k herkes haf-
tan›n belli gününde TAYAD’l›lar›n
sesini duyuyor. Birçok ilde oturma
eylemleri, 24., 25. haftalarda. Bas›n
sansür uyguluyormufl, baz› kesimle-
rin duyars›zl›¤› devam ediyormufl,
önemli de¤il. TAYAD’l›lar, sab›rl›
ve kararl›. ‹flte bu yüzden fiair Ah-
met Telli’nin, Abdi ‹pekçi’deki “su
inatç›d›r, kararl›d›r, tafllar› parçala-
maya” sözü, onlar›n fedakar çabala-
r›n› çok iyi tarif ediyor.

Kayalar› delen, suyun fliddeti de-
¤il, damlalar›n süreklili¤iyse e¤er,
herkes bilsin ki, tecrit kayas› da de-
linecek eninde sonunda. Çünkü su
akmaya devam ediyor. 

Abdi ‹pekçi: 1063. Gün
El’in alt›ndaki bin günü aflan direnifl
sürerken, Elin alt› her hafta bir mek-
tup okuma eylemine de ev sahipli¤i
yap›yor. Abdi ‹pekçi’de bu haftaki
“tecritten mektuplar” eyleminde, fla-
ir Ahmet Telli’nin sesinden konu-
fluyordu Sevgi Saymaz. 

Mektubu okumadan önce Telli
flöyle konufltu; 

“Damla damla akan su bile bir
kayay› bir zaman dilimi içerisinde
kum eder, deryalara savurur. Ege-
men güçlerin inad› nas›l bir inat ki
direniyor. Sanki cehennemden geti-
rilen bir tafl gibiler. Ama su inatç›d›r,
kararl›d›r, tafllar› parçalamaya…
fiimdi bu damlalardan biri olan Sev-
gi Saymaz’›n mektubunu okuyaca-
¤›m. Belki kula¤›n›za f›s›ldayan bu
ses vicdanlar›n›z› rahats›z eder.”

Mazlum-Der’lilerin de destek
verdi¤i eylemde TAYAD’l› Aileler
ad›na aç›klama yapan Semiha Eyi-
lik, büyük bir bölümünü emperya-
listlerin Filistin ve Lübnan halk›na
sald›r›s›na ay›rd›¤› konuflmas›nda,
‹srail’in Filistin’i duvarlarla tecrit
alt›na almas›yla, Lübnan’›n kuflat›l-

mas›yla, ülkemizde süren tecrit ara-
s›ndaki benzerliklere de¤indi ve sö-
zünü flöyle bitirdi: “Son sözü yine
direnenler söyleyecek!”

‹zmir: Tecrit Herkese
Karfl›! 5 A¤ustos Cumartesi günü
‹zmir TAYAD'l›lar Kemeralt› Giri-
fli'nde yapt›klar› eylemle, tecriti an-
latmaya devam ettiler. 26. kez ora-
dayd›lar. 26 defas›nda oldu¤u gibi,
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdu-
run” slogan›n› att›lar. 

Yurdagül Gümüfl burada yapt›¤›
konuflmada tecritin her yerde, her-
kese karfl› oldu¤unu, zulme maruz
kalan tüm halklar›n ac›lar›n›n ve di-
renifllerinin ortak oldu¤unu belirtti,
ard›ndan Ümit ‹lter'in tecritin somut
bir kan›t› durumundaki mektubu
okundu. 

Samsun: "Abla tecrit ne

demek?” Tecrit zulmüne karfl› di-
renenlerin sesini hayk›ran Samsun
TAYAD'l›lar, her hafta oldu¤u gibi
bu cumartesi de Süleymaniye Geçi-
di'nde topland›lar. Mesleklerini, ha-
yatlar›n›, hatta çocuklar›n› geride
b›rakarak ölüme yürüyen üç ölüm
orucu direniflçisinin resimlerinin ya-
n›nda "Vatan›m›z›n Ba¤›ms›zl›¤›
‹çin Ölüme Yürüyorlar" yaz›yordu.

Aileler ad›na aç›klama yapan
Hasan To¤an, tecritin kald›r›lmas›
için Samsun'da sürdürülen Süresiz
Açl›k Grevi’nde bayra¤› 8. Grup’un
devrald›¤›n› söyledi.

Oturma eylemi s›ras›nda, çevik
kuvvet ve sivil polisler adeta bir ba-
rikat örmüfltü etraflar›na; birçok
insan bu nedenle TAYAD’l›lara yak-
laflamadan yollar›n› de¤ifltirmek zo-
runda kal›rken, ›srarla TAYAD’l›la-
r›n yan›na gelen ilkokul ça¤›ndaki
bir k›z çocu¤u pankartta okudu¤unu

Oturma eylemleri, destek açl›k grevleri, mektup okuma eylemleri sürüyor

“Su inatç›d›r, kararl›d›r, tafllar› parçalamaya”

TAYAD'l› Aileler 5 A¤ustos’ta
Nurtepe Pazar yerinde tecriti ve
tecrite karfl› direnifli anlatan bir
tiyatro sergilediler. 
Tiyatroya halk›n ilgisi büyüktü.
TAYAD'l› Aileler'den oluflan tiyat-
ro grubu “Bu flark› buruda bit-
mez” isimli oyunu sahnelemek
için haz›rlan›rken 500 kifliyi aflan
bir seyirci kitlesi sab›rs›zl›kla bek-
liyordu.
Tiyatro gösterimi s›ras›nda tecrit-
teki tutsaklar›n anlat›ld›¤› bölüm-
lerde gözyafllar›n› tutamayanlar
göze çarpt›. Yaklafl›k iki saat sü-

ren oyun s›k s›k "Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun" sloganlar›yla
kesildi. Yaklafl›k iki saat süren oyu-
nun sonuna gelindi¤inde yükselen yi-
ne ayn› slogand›: “Tecrite Son!”

Bu fiark› Burda Bitmez



anlamaya çal›flarak "Abla tecrit ne de-
mek?" diye sorarken, polisin acizli¤ini
gösteriyordu sanki. Eylemi izleyen
yafll› bir amca da kendi anlad›¤› kada-
r›yla küçük çocu¤a tecriti anlatmaya
bafllad›.

8. Ekip olarak 4 A¤ustos Cuma gü-
nü bayra¤› devralan Emra Bak›r ve
Hüseyin Aktafl'›n da kat›ld›¤› eylem,
Çiftlik Caddesi boyunca bildiri da¤›t›-
m›yla bitirildi. 

‹nönü Park›’na 24. Hafta:
Adana’da oturma eylemi 6. ay›nda de-
vam ediyor. 7 A¤ustos’da yap›lan ey-
lemde fiemsettin Kalkan “Anlatmaya
da devam ediyoruz çünkü tecrit sürü-
yor” diyerek Gülcan Görüro¤lu’na
destek ça¤r›s› yapt›. 

Dersim: Hapishanelerde süren
tecrit iflkencesine karfl› içeride d›flar›-
da direnen ölüm orucu direniflçileri
Dersim’deki TAYAD’l›lar taraf›ndan
selamlanarak sonuna kadar yanlar›nda
olaca¤› vurguland›. TAYAD'l›lar tara-
f›ndan Sanat Soka¤›’nda gerçeklefltiri-

len eylemde, sembolik bir hücre ma-
keti de kullan›larak, konuflmalar onun
içinde yap›ld›. 

TAYAD’l›lar ad›na konuflan Sercan
Zülal, “Behiç'in, Gülcan'›n, Sevgi'nin
sesine kulak verelim” ça¤r›s› yapt›.
Oturma eylemi yap›l›rken çevrede bu-
lunan Dersimliler’den de eyleme kat›-
lanlar oldu. 

Mersin: TAYAD'l› Aileler, Pa-
zartesi günü Tafl Bina önündeydiler.
Pankartlar›, üzerlerindeki önlükleriyle
"Tecrite Son" talebini dile getiren TA-
YAD’l›lar ad›na konuflan Murat Türk-
men, iktidar›n ölümler karfl›s›ndaki
“tafl gibi” sessizli¤ini elefltirdi. Otur-
ma eylemi s›ras›nda marfllar ve fliirler
okunarak halklar›n direnmeye devam
edece¤i vurguland›. Coflkulu geçen
eylemden sonra TAYAD'l› Aileler
Mersin'in merkezi yerlerine yaklafl›k
120 adet “tecrite son” afifli ast›lar. 

Buca: F Tipleri’nden Filis-
tin’e, direnenlere selam olsun!
‹zmir'in Buca ‹lçesi’nde fiirinyer- For-
best Caddesi'nde 74 gündür 3'er gün-
lük dönüflümlü Süresiz Açl›k Grevi
yapan TAYAD'l› Aileler, 5 A¤ustos’ta
yapt›klar› geceyle, Filistin ve Lübnan
halk›n›n direniflini selamlad›lar. 

Grup Yorum'un da kat›ld›¤› gece-
de, "Öfkeliyiz, Lübnan, Filistin yan›-
yor. Öfkeliyiz, üzerinde yaflad›¤›m›z
dünyam›z yan›yor" diyen TAYAD'l›-
lar, direnifl içinde olman›n onuru ve
gururuyla paylaflt›lar direnenlerin cofl-
kusunu. Çevredeki halk›n yo¤un ilgi-
sini çeken gece, marfllarla, çevredeki
halk›n kat›ld›¤› sohbetlerle devam etti.

Antalya: Sonuna kadar! 6
A¤ustos günü Antalya’daki oturma
eylemi 20. haftasına girdi. TAYAD’lı-
lar adına konuflan Umut Durmaz’›n
dedi¤i gibi, “Tam 20 haftadır burada
Kıfllahan Meydanı’nda tecriti anlatı-
yoruz.” 

Her hafta oldu¤u gibi bu hafta da
basın açıklaması, mektup okuma ve
oturma eylemiyle tecrit politikası pro-
testo edildi. “Tecriti Kaldırın Ölümle-
ri Durdurun” yaz›l› pankart, meydan-
da bir ç›¤l›k gibi yank›lan›p durdu. 
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Babaeski’den 
‘Tecrite Son’ ça¤r›s›

Ülke genelinde ayd›nlar›n,
sendika ve DKÖ’lerin “tecri-
te son” ça¤r›lar›n›n ard›ndan,
yerellerde benzeri ça¤r›lar
yayg›nlafl›yor. Adana, Hatay
ve Kocaeli’deki ayd›nlar,
sendika ve DKÖ’lerin yapt›k-
lar› ça¤r›lar›n ard›ndan bu
kez de Trakya’da bir ilçeden
ayn› ses yükseldi.  

Trakya'da yay›nlanan ye-
rel gazeteler “TECR‹T ‹N-
SANLIK SUÇUDUR” bafl-
l›kl› ilan veren Babaeskili
Demokratik Kitle Örgütü,
sendika temsilcileri, belediye
ve siyasi parti yöneticileri ve
bir grup ayd›n, tecrit iflkence-
sine son verilmesini istedi. 

Av. Behiç Aflç› ve Gülcan
Görüro¤lu’nun bedenlerini
ölüme yat›rd›klar›na dikkat
çekilen metinde, son olarak
flöyle seslenildi:

“Art›k yeter! Bu insanl›k
suçuna derhal son verilmeli,
sorunun çözümü için ad›m
at›lmal›d›r. Ça¤r›m›z insanl›k
ad›nad›r. ‹lgili bütün kifli ve
kurumlar› bu konuda siyasi
ve insani sorumlulu¤a davet
ediyoruz.” 

Ça¤r›da yeralan imzalar
ise flu flekilde:

Belediye Baflkan Yard›m-
c›s› Fikri Karaca, Belediye
Meclis Üyesi Av. Abdullah
Hac›, CHP ‹lçe Baflkan› Hay-
ri Tübeler, E¤itim-Sen fib.
Bflk. ‹hsan Sayg›, Tüm Bel-
Sen fib. Bflk. Özden Ç›nar,
Belediye-‹fl Temsilcisi Bülent
Karaca, SES üyesi Nurten
Durgut, Halkevi Baflkan› V.
Hasan Ok, Gazeteci Yazar
Nevzat San, Gazeteci Zeynep
Tunceli, Gazeteci Yeflim
Türkkan, Müzisyen Murat
Babaç, Müzisyen M. Hasan
Yüksel, futbolcu Onat Çetin. 



Bir anne oldu¤unuzu düflü-
nün. Ve çocu¤unuza ölece¤ini-
zi, çocu¤unuzun art›k annesiz
kalaca¤›n› söylemek zorunda
oldu¤unuzu düflünün. Konufl-
man›za nas›l bafllayaca¤›n›z›
flafl›r›p kal›rs›n›z, kelimeler
dolan›r durur dilinizin ucunda. 

Ya da daha 16 yafl›n›zda, 14
yafl›n›zda oldu¤unuzu düflü-
nün. Ve annenizin, can›n›zdan
çok sevdi¤inizin gözlerinizin
önünde her gün biraz daha ölü-
me yaklaflt›¤›n› düflünün. Kendinizi
Gülcan Görüro¤lu'nun yerine koyun
bir an, sonra Betül ve Müge olun.
Annesinin elini s›karken asl›nda bi-
raz da ölümün elini s›kan iki k›z ço-
cu¤u olun. 

Betül ve Müge iki k›z kardefl.
Betül 16 yafl›nda, Müge 14. Onlar
Filistin'in çocuklar›yla yafl›t, Lüb-
nan'›n çocuklar›yla kardefl. Çünkü
hepsi de emperyalizme karfl› verilen
mücadelede en sevdiklerini bedel
vermeye zorlanan dünyan›n çocuk-
lar›. Farkl› co¤rafyalarda, ayn› ac›-
larla, ayn› onurla büyüyorlar. 

Adana'dan yola ç›k›p Behiç Afl-
ç›'n›n ziyaretine geliyor iki kardefl.
Biz de onlarla sohbet ettik, merak
etti¤imiz konular› konufltuk, ac›lar›-
n› paylaflt›k, gözlerinden süzülen
yafllar öfkemizi daha da biledi. 

✺ Mesela annelerinin ölüm
orucuna bafllayaca¤›n› nas›l duy-
duklar›n›, neler hissettiklerini sor-
duk.

‹lk Betül bafll›yor konuflmaya.
Anneleri ölüm orucuna bafllamadan
2-3 gün önce Mersin'de görüflmüfl-
ler. “Asl›nda annem o zaman da bi-
zi haz›rlamaya çal›fl›yordu. Zaten o
zamanda ben ölecem filan diye ko-
nufluyordu. Tabii ben iflin ciddiyeti-
nin fark›nda de¤ildim. Ben de fley
diyordum. ÖSS s›nav›m vard› çok

önem veriyordum. Anne ÖSS s›na-
v›mdan önce ölme moral bozuklu¤u
yaflamak istemiyorum filan diye fla-
ka yap›yorduk.”

fiaka san›yorlard› onlar, belki de
öyle sanmak istiyorlard›. Ayr›l›rken
anneleri trene biniyor ve onlara tre-
nin cam›ndan bak›yor bu¤ulu göz-
lerle. Sanki son kez bak›yormufl gi-
bi. Dokunuyor bu bak›fllar iki küçük
yüre¤e. Betül anlat›rken duygulan›-
yor, iri yafllar dökülüyor o p›r›l p›r›l
gözlerinden. O günü yafl›yor yeni-
den. Eline dokunuyoruz. S›k›yor eli-
mizi. Güçlü olmaya çal›fl›yor ve bizi
flafl›rtan bir h›zla toparlan›yor. Ve
gülümsüyor. Bu gülüfl belki de göz-
yafllar›n› gizlemek için... 

Devam ediyor anlatmaya Betül: 
“Kardeflimle eve gittik. Ev çok

kalabal›kt› ben çok flafl›rd›m. Yani
dedim bugün anma m› var ne var.
Niye bu kadar kalabal›k diyorum.
Bize bir sürü kifli sar›l›yor, kucakl›-
yor. Ben tabii bir fley anlam›yorum.
Sonra annemin oldu¤u odaya geç-
tik, bakt›m annemin bafl›nda al›n
band› vard›. Ben çok kötü oldum.
Anlad›m ölüm orucunda oldu¤unu
ama anlamamazl›ktan geldim. Çün-
kü kabul etmek istemiyordum, yani
kabul edemiyordum o zaman. Yani
ilk ölüm orucuna bafllad›¤›nda yafla-
d›klar›m›z› tekrar yaflama düflüncesi
beni çok korkutuyordu. 

Annem nas›ls›n de-
di. Tabii bir fley diye-
medim. Anlad›n m› k›-
z›m dedi. Ben hay›r an-
ne hiçbir fley anlama-
d›m dedim. Oturttu bi-
zi, anlatay›m o zaman
dedi. Sonra elinde bar-
dak vard› verdi refakat-
çiye. Ben orada çok kö-
tü oldum. Hani derler
ya insan›n korktu¤u ba-
fl›na gelir öyle oldu.
Sonra konufltuk annem
neden ölüm orucunda
oldu¤unu anlatt›. 

Derslerde defteri-
min aras›nda annemin
büyük bir resmi vard›
ona bak›p bak›p a¤l›-
yordum. Yani ilk bir ay

kabullenemedim. Nerdeyse hiçbir
fley yemiyordum, sürekli a¤l›yor-
dum, geceleri hiç uyuyam›yordum.
Sonra kabullenmek zorunda oldu-
¤umu anlad›m. Bazen yine böyle
kabullenemedi¤imi hissetti¤im za-
manlar oluyor. Geçen haftalarda yi-
ne öyle bir zaman oldu. Hani çok
seviyorum, bu yüzden.”

✺ Sonra Müge söze giriyor, ab-
las›na sevgiyle bak›p konufluyor:

“Ben orta üçüncü s›n›ftay›m. Ve-
da gecemiz vard› o zaman. Ben iflte
anneme sordum anne gidebilir mi-
yim diye. Annem belki de gidemez-
sin falan dedi. Niye dedim. ‹flte
ileriki günlerde büyük bir sorumlu-
luk tafl›yacaks›n›z dedi. Ben biraz
orada anlam›flt›m bir fleyler olaca¤›-
n›. Yani flafl›rmad›m ben çünkü böy-
le bir fleyi bekliyordum.”

Daha önce de yaflam›fllard› on-
lar bu duyguyu. Çünkü anneleri 2.
kez giriyor ölüm orucuna. O zaman
daha çocuktular ve tam olarak an-
layam›yorlard›. Ya flimdi? 

“Annem ilk ölüm orucuna girdi-
¤inde hastane dönemi çok kötüydü.
Her gitti¤imizde yani günde üç defa
gidiyoruz. Üç defa kimlik soruyor-
lar, kimsiniz diye sorun ç›kart›yor-
lar. Çok gücüme gidiyordu o yüz-
den. Annemi görüyordum, çok za-
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Ölüm orucundaki bir annenin çocuklar› konufluyor:
“Adalet Bakanı görsün artık görsün
kaç tane annenin çocuksuz, kaç 
çocuğun annesiz kaldığını görsün”



y›flam›fl, aya¤›nda kelepçe, elinde
kelepçe. Bazen refakatçi olmuyordu
ben kal›yordum yan›nda. O zaman
12 yafl›ndayd›m, isteklerini yerine
getirmeye çal›fl›yordum iflte. Her
gitti¤imde annem bugün ölecek di-
ye gidiyorduk. Bir gece hastanede
saat üçtü. Annem çok kötü olmufltu,
ben vard›m sadece. O zaman anne-
me yalvarm›flt›m ölmesin diye. Za-
ten ondan sonra da müdahale etti-
ler.” diyor Betül. Annesini bir daha
böyle görmekten korktu¤u belli olu-
yor. Öyle içli bak›yor ki gözleri bun-
lar› anlat›rken, siz, bunlar› insanla-
ra yaflatan zalimleri bin kez daha la-
netliyorsunuz.

O daha ölümün ne oldu¤unu bil-
meyecek kadar küçüktü. Ama bir
gün ona annen ölecek Müge dediler
ve o anlamaya çal›flt› ne oldu¤unu.
“Anlam›yordum yani. Ölece¤ini de
bilmiyordum. Sadece iflte ölüm oru-
cunda oldu¤unu biliyordum. Neden
niçin hiç fark›nda de¤ildim yani.
fiimdi daha farkl› tabii niçin yapt›-
¤›n›n fark›nday›z, annem ölecek bi-
liyoruz ve haz›rl›kl›y›z yani.” 

fiimdi hapishanedeki ölüm oru-
cundan farkl› olarak anneleri gözle-
ri önünde ve sevdiklerinin yan›nda. 

Betül: Hapishanedeyken gardi-
yanlar›n tutumu çok farkl›yd›. fiim-
di annemi daha çok görüyoruz, daha
çok sohbet edebiliyoruz. Yeni gelen
insanlar hep sar›l›yorlar öpüyorlar.
Hepsi bizim duygular›m›z› merak
ediyorlar. Yani bunlar tafltan m›, hiç
mi üzülmüyorlar diye düflünüyorlar
herhalde. Tabii ki üzülüyoruz. An-
nem çok farkl› bizim için. Öpenler
sar›lanlar k›z›m üzülmeyin biz var›z
diyenler oluyor. Zaten annem de biz
var›z diyenlere güvenerek ölüm
orucuna bafllad›...

✺ Adana Direnifl Evi'nden fiiflli
Direnifl Evi'ne uzan›yor yollar›.
Aradaki fark› soruyoruz.

Müge: Yo¤unluk bak›m›ndan
bir fark yok. Buraya daha çok avu-
katlar filan geliyor, oraya mahalle-
den gelen çok. Orada açl›k grevciler
bafllad›¤›nda mesela tören yap›l›yor
burada yap›lm›yor. Törende sazlar

filan çal›n›yor çok güzel oluyor.
fiiflli Direnifl Evi de çok güzel. 

Betül: Ben burada Behiç A¤abe-
yin yan›nda oturdu¤umda mesela
çok terledim, çok heyecanland›m.
Bizim oraya gelenler “ben çok hey-
canlan›yorum anneni görünce” fa-
lan diyorlard› ama ben o zaman ne-
denini anlam›yordum. Behiç A¤a-
beyi görünce ben de ayn› duruma
geldim. Hani derler ya anlat›lmaz
yaflan›r, öyle heyecanland›m. 

Anneleriyle birlikte bir avukat
ölüm orucunda. Bu konudaki dü-
flünceleri?.. 

Müge: Zaten bakt›¤›mda insan-
larda en çok etkili olan, birinin avu-
kat olmas›, bir de annemin olmas›.
Ben s›radan bir insan olsam özellik-
le Behiç Abi için yani bu bir avukat,
para da kazan›yor neden ölüm oru-
cunda diye merak ederdim. Ama
flimdi tabii ki daha iyi anl›yorum.
Yani Behiç Abi sadece kendini dü-
flünmüyor. Baflkalar› için de, çocuk-
lar için de, hapishanelerdekiler için
de, bizim için de ölüm orucuna giri-
yor. Annem de bizimle çok zorluk
yaflad›. Biz ve bizden sonrakiler da-
ha iyi yaflas›n diye bafllad› ölüm
orucuna. 

Betül: Yani tecrit öyle bir fley ki
bir anneyi, bir avukat› çocuklar›n-
dan, iflinden vazgeçirebiliyor. Ölüm
orucuna yat›rabiliyor. Yani hiçbir
fley bilmeyen bir insan›n bunu dü-
flünmesi gerekiyor bence. Ya bir an-
ne kolay kolay vazgeçmez çocukla-
r›ndan yani. Ama tecrit öyle i¤renç,
öyle vahfli bir fleymifl ki vazgeçire-
biliyormufl yani. 

Annesinin flansl› oldu¤unu söylü-
yor Betül: “Böylesine sevildi¤i için
annem çok flansl› bence, yani Behiç
Abi de öyle. Bir Gülcan Görüro¤lu
ismi geçti¤i zaman millet aya¤a kal-
k›yor yani. Yani bir yerde bunlar
Gülcan Görüro¤lu'nun k›zlar› falan
deyince bile aya¤a kalk›yorlar.” 

✺ Anneleriyle birlikte ölümün
koynundaki yolculu¤a ortak olan iki
k›zkardefle Adalet Bakanl›¤›’na bir
mesaj›n›z var m› diyoruz?

Betül: Tecrit kalks›n. Yani ne

demek benim annem ölecek, bir
avukat ölecek. Tecritin kalkaca¤›n-
dan eminim. Bugün kalkar yar›n
kalkar on y›l sonra kalkar ama kal-
kacak ondan eminim zaten. Bunu
herkes biliyor, yani kendileri de bi-
liyor, Adalet Bakan› da biliyor. Çün-
kü çare yok, baflka çare yok. Bugün
122, 123 tecrit kalkmazsa 200 ola-
cak. Kim durduracak bu ölümleri?
Görsün art›k görsün kaç tane anne-
nin çocuksuz kald›¤›n›, kaç çocu-
¤un annesiz kald›¤›n› görsün.

Müge: Betül'ün dedi¤i gibi. Bir
sürü eylemler filan oluyor. Art›k
Adalet Bakan›’n›n bunu görmesi
gerekiyor. Bir insan bu kadar m› za-
lim olabilir? ‹nsanlar neler yafl›yor
görmüyor mu? Ben tecritin Sevgi
Ablayla, Behiç A¤abeyle, annemle
kalkaca¤›na inan›yorum. Bir fleyin
olaca¤›na inanmazsan zaten olmaz.  

Betül: Biz bu direniflin sonunda
annemi kaybedebiliriz, Behiç A¤a-
beyi, Sevgi Ablay› kaybedebiliriz.
Ama biz üzülmeyece¤iz çünkü biz
inan›yoruz. Bizim umudumuz var
inan›yoruz tecrit kalkacak. Belki
annemi kaybedece¤iz ama biliyoruz
ki daha bir sürü annemiz var. Hiçbi-
ri annemin yerini alamaz belki ama
var. Ve biz tecritin kalkaca¤›na bu
kadar inanmasayd›k annemi ölü-
mün ellerine teslim etmeyi kabulle-
nemezdik. Ben Behiç A¤abeyi çok
seviyorum. Muhteflem bir insan.
Behiç Abi benim hayat›m hakk›nda
çok önemli kararlar almam› sa¤la-
yan bir insan oldu. 

Müge: Behiç Abi resimde biraz
sert duruyor ama telefonda ilk sesi-
ni duydu¤umda çok etkilenmifltim.
Gördü¤ümde zaten hiç konuflama-
m›flt›m. Birçok düflüncemi de¤ifltir-
di Behiç Abi. Onu annem kadar çok
seviyorum. 

✺ “Onlar çocuk” denilebilir mi
onlar›n bu cevaplar›ndan sonra?
Ac›lar›n›n büyüklü¤ü kadar sevgile-
ri kocaman. ‹nan›yorlar onlar kaza-
n›laca¤›na, inanmak istiyorlar. Kü-
çük yüreklerine kocaman bir sevgiyi
ve büyük bir inanc› s›¤d›r›yorlar.
Biz neden s›¤d›ram›yoruz? Ya da
onlar›n inand›¤› kadar inan›p “Tecri-
te Son” sesine sesimizi katm›yoruz?
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Fidel Cast-
ro’nun hastal›¤›,

akbabalar›n
yeniden

m e y -
d a n a
ç › k -
mas › -
na ve-
s i l e
o l d u .
Büyük
akbaba,
ha lk la -
r›n kapi-
talizm karfl›s›ndaki tek alternatifi-
nin, sosyalizmin somut uygulamas›
olan Küba’y› y›kmak için 47 y›ld›r
sürdürdü¤ü beyhude çabaya bir ye-
nisini ekleyerek, “Küba’ya de-
mokrasi getirmek”ten sözetti. fiu
Irak’a götürdükleri demokrasi! Kü-
ba’y› 1959 öncesi gibi, zenginler
için kumarhane ve fuhufl merkezi
yapacak kapitalizmin demokrasisi! 

Kuflkusuz; kapitalist demokrasi-
sosyalist demokrasi tart›flmas›, yö-
netsel bir mekanizma tart›flmas›n›n
ötesinde, her iki sistemin sosyal,
kültürel, ekonomik olarak halklara
neler verdi¤iyle ilgili bir sistem tar-
t›flmas›d›r. Sosyal adalet olmadan
demokrasi olamaz. Eflitlik yoksa
gerçek anlamda insan haklar› yok-
tur. Ka¤›t üstünde ne yazarsa yaz-
s›n, zenginler ve yoksullar asla ayn›
haklara sahip olamaz. Ancak, konu-
muz demokrasi oldu¤u için, Küba
halk›n›n devrimle birlikte kazand›k-
lar›na uzunca girmeyece¤iz. 

Örgütlü bir halk ve 
sosyalist demokrasi

ABD Baflkan› Bush, Irak’a gö-
türdükleri demokrasiden Küba hal-
k›na da teklif ediyor. Küba üzerine

yap›lan kara pro-
p a g a n d a l a r › n
oda¤›n› da ço-
¤unlukla demok-
rasi, insan hakla-
r› gibi kavramlar
oluflturuyor. Kü-
ba’da onlar›n is-
tedi¤i türden bur-
juva demokrasi-
sinin olmad›¤›
do¤rudur. San-
d›klar, tekellerin
belirledi¤i ve on-
lar›n ç›karlar›n›
korumaktan bafl-
ka hiçbir görev-
leri olmayan par-
tilerden birinin

seçilmesi
için kon-
muyor hal-
k›n önüne.
Ancak Kü-

ba, tarihin en demokratik sistemi
olan sosyalizmle yönetildi¤i için,
insan üzerine kurulu bir sistemi ya-
flatt›¤› için, demokrasi anlay›fl› da
buna göre flekillenmektedir. 

Oy verme yafl› 16, sendikalaflma
oran› yüzde 95'tir Küba’da. Yüzde
66's› beyaz, yüzde 12'si zenci, yüz-
de 20 kadar› melez olan ülkenin
tüm vatandafllar› ›rk ayr›m› olmak-
s›z›n Halk Parlamentosu’nda eflit
temsil ediliyor. Yönetici olmak, par-
lamenterlik bir ayr›cal›k de¤il, Kü-
ba toplumunun daha iyi bir yaflama
kavuflmas› için yerine getirilen bir
görev. Bütün yöneticiler y›lda bir ay
tarlalarda ya da üretimde çal›fl›yor. 

Küba, zengin bir sosyalist de-
mokrasi prati¤ine sahiptir. Örne¤in;
1997-1998 seçimlerinde, 1.6 mil-
yon Küba'l›, aday tan›t›m› çal›flma-
lar›na dahil oldu ve 2.5 milyon in-
san bu adaylar›n de¤erlendirilme-
sinde görev ald›. 8.5 milyon Kübal›
hem do¤rudan hem de gizli seçim-
lere kat›ld›, yani seçmenlerin tümü-
ne yak›n bir kat›l›m. Bu ilginin s›r-
r›n› burjuva ideologlar, ikinci cüm-
leyi kuramad›klar› o “diktatörlük
zorla götürüyor sand›¤a” gibi klifle-
lerle aç›klayacak, halk›n ‘demokra-
si’ kelimesinin gerçek anlam›yla

kendi kendini yönetiyor olmas›n›n
verdi¤i sahiplenmeyi gözard› etmek
isteyecektir. Onlar› bu aciz propa-
gandalarla baflbafla b›rak›p, burjuva
demokrasilerinde durum ne ona ba-
kal›m. ‹stisnas›z tüm burjuva de-
mokrasilerinde halk her geçen gün
“sand›ktan” so¤umaktad›r, kat›l›m
birçok ülkede seçmenlerin yar›s›n›
bile bulmamaktad›r. Tersine çevir-
mek için yap›lan onca propaganda,
yapt›r›m ise sonuçsuz kalmaktad›r.
Bunun ad› tek kelime ile, sistemin
halka yabanc›laflmas› ve kitlelerin
sisteme güvensizleflmesidir.

Che Guevara'nın kızı Aleida Gu-
evara, Avrupa emperyalistlerinin
Küba’ya yönelik ABD ablukas›na
“insan haklar›, demokrasi” demago-
jileriyle kat›lmas›n› de¤erlendirdi¤i
bir konuflmas›nda, flöyle diyordu:
“biz Kübal›lar dünyan›n en özgür
halk›y›z. Kimin ülkemizi yönetece-
¤ine biz karar veriyoruz ve liderle-
rimizi kendimiz seçiyoruz. Avru-
pa'da demokrasiden söz edilir ama
gerçek egemenlik halk›n elinde de-
¤ildir.” “Avrupa” yerine “bütün
burjuva demokrasilerinde” yaz›n,
yanl›fl olmayacakt›r.

Bir Küba yurttafl›, seçti¤i temsil-
cinin, kendisinin, dolas›yla tüm top-
lumun ç›karlar›na çal›flaca¤›n›n bi-
lincindedir. Yarat›lan sosyalist kül-
tür bunun bafl güvencesi olurken,
sistemin iflleyifli de bu durumu ga-
rantiye al›r. Örne¤in befl y›l için se-
çilmifl temsilciler, y›lda iki kez seç-
menlerine hesap vermek zorunda-
d›r. Görevlerini yapmad›klar› duru-
munda seçimler beklenmeksizin se-
çildi¤i yerde gerekli ço¤unluk sa¤-
lan›r ve görevden al›nabilir. Çeflitli
halk meclislerinin toplant›lar› tele-
vizyondan yay›nlanarak, halk bu
yolla da politikaya kat›l›r. Ve bu ifl-
leyifl, en zor koflullarda dahi, örne-
¤in 1990’l› y›llarda SSCB’nin y›k›-
l›fl› ile yaflanan kriz sürecinde dahi
aksat›lmadan iflletilmifltir. Böylece,
halk bu zorlu sürecin afl›lmas›nda
do¤rudan söz ve sorumluluk sahibi
olmufl, sosyalizm hedefinden vaz-
geçmeden yoluna devam edebilmifl-
tir. Bugün 11 milyon insan “Vamos
Bien!” (iyi gidiyoruz) diyebiliyorsa,
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O,
tüm

ezilen
dünya

halklar›-
n›n emper-

yalizme kar-
fl› onurlu öfke-

si, direniflinin
simgesidir.

Küba’da demokrasi



bunda Komünist Parti öncülü¤ün-
deki Küba halk›n›n, demokrasi keli-
mesinin gerçek anlam›n›n içini dol-
durarak, kendi kendini yönetmesin-
dendir. 

Demokrasinin as›l ifllerli¤i ise,
bütün halk kesimlerinin, meslekle-
rin kendi örgütlenmeleri arac›l›¤›yla
politika üretimine, ülke yönetimine
kat›lma mekanizmalar›ndad›r. Ulu-
sal Enformasyon Ajans› Uzman›
Luz Marina Forinieles’in ‘Küba'da
bir sivil toplum var m›? Evet... Sos-
yalist bir sivil toplum’ bafll›kl› ma-
kalesinden yararlanarak aktaral›m. 

Kübal› iflçiler, köylüler, ayd›nlar,
sanatç›lar, bilim insanlar›, kad›nlar,
ö¤renciler, demokratik örgütlülük-
leri arac›l›¤›yla ülkelerinin yöneti-
mine, karar alma süreçlerine katk›-
da bulunabiliyorlar. Devlet, bu ör-
gütlere her düzeyde politika üreti-
minde, yönetimde dan›fl›yor, prog-
ramlar oluflturmalar›n›n mekaniz-
malar›n› yarat›yor. Küba toplumu,
burjuva ideologlar›n diline dolad›¤›
“örgütlü toplum”u sözde de¤il, pra-
tikte yaflat›yor, iflletiyor. 11 milyon-
luk ülkede; 4 milyon üyeli Kad›nlar
Federasyonu, iflçilerin yüzde
95’inin üye oldu¤u Merkezi ‹flçi

Sendikas›, 270 bin üyeli Küçük
Çiftçiler Birli¤i, 8 milyon üyeli
Devrimi Savunma Komiteleri, Üni-
versite Ö¤rencileri Federasyonu,
Ulusal Sanatç›lar ve Yazarlar Sendi-
kas›, Gazeteciler Sendikas›, Savafl-
ç›lar Birli¤i, Lise Ö¤rencileri Fede-
rasyonu, Jose Marti Öncüleri Örgü-
tü, Yenilikçiler Örgütü... bu örgüt-
lenmelerden sadece baz›lar›. Ayr›ca
çeflitli spesifik alanlarda örgütlen-
meler mevcut. “Bunlar›n aras›nda
g›da ve sa¤l›kla ilgili, fleker uzman-
lar›, mimarlar, mühendisler veya ta-
r›m uzmanlar›, çevreciler, filozoflar,
tarihçiler, sosyal ve siyasi bilimler-
de profesyonel olarak çal›flanlar›
içerenler, do¤ay› koruma amaçl›
olanlar bulundu¤u gibi, de¤iflik ulu-
sal kökene sahip olanlar›n kat›ld›¤›
örgütler de mevcut.” Tüm bu siyasi,
mesleki, sosyal ve genifl kitle örgüt-
lenmeleri; yerel ve genel düzeyde
ülkenin sosyal hedefleriyle yak›n-
dan ilgili ve önceliklerin belirlen-
mesinde do¤rudan söz sahibi.

Aç›k ki, “sivil toplum örgütü”
ad› alt›nda, tekellerin hakimiyetine
hizmet eden örgütlenmelerden söz
edilmiyor, aksine gerçek anlamda
toplumsal örgütlenmeler söz konu-
su. Bu nedenle, Küba halk›n›n ör-
gütlenmeleri, devletle çat›flan de¤il,
toplumsal ilerleme, daha iyi bir ya-
flam için iflbirli¤i içinde çal›flan, bir-
birini bütünleyen mekanizmalar
olarak karfl›m›za ç›k›yor. Hükümet,
bu örgütlenmelerden destek al›rken,
hükümetin herhangi bir uygulama-
s›na karfl› ç›kmak için onunla çat›fl-
malar› gerekmiyor. Çünkü sosyalist
hükümet, halk›n elefltirilerine sonu-
na kadar aç›k. Biliyor ki, ayn› amaç
için çal›fl›l›yor. 

Küba’da örgütlenme özgürlü¤ü
olmad›¤› safsatas› s›kça dile getiri-
lir. Evet, Küba’y› yeniden ABD’nin
arka bahçesi, fuhufl merkezi, tekel-
lerin rant alan› haline getirmek için
çal›flanlar›n örgütlenmesine izin ve-
rilmez. “Örgütlenmeye” iliflkin kimi
k›s›tlamalar da mevcut. ‹flte bu k›-
s›tlamalardan baz›lar›: Bu örgütler
kesinlikle kâr amaçl› olmayacak,
nas›l finanse edildikleri fleffaf ve
denetime aç›k olacak. Halk›n di¤er

kesimlerine zarar vermeyecek. Ka-
mu yarar›na faaliyet gösterecek.
Anayasal düzene ve hukuka sayg›l›
olacak. Sosyalist topluma egemen
olan; insanl›¤›n ba¤›ms›zl›k, daya-
n›flma, ayr›mc›l›k yapmama, eflitlik
ve sosyal adalet ilkelerine karfl› ç›k-
mayacaklar. 

Anayasa ve demokrasi

Tüm yasalar›, ülkenin yönetimi-
ni, demokrasinin nas›l iflleyece¤ini
belirleyen Anayasa, bir kapitalist
ülkede nas›l yap›l›r? Örne¤in, halk
tart›flabilir mi, bu tart›flmalara göre
o anayasa yeniden flekillenebilir
mi? Ya da toplumun örgütlü kesim-
lerinin, sendikalar›n, kitle örgütleri-
nin böyle bir anayasa yap›m›nda
söz hakk› ne düzeydedir? Bu soru-
lar›n cevab›n› ister en geliflmifl kapi-
talist ülkede isterse bizim gibi yeni-
sömürge ülkelerde rahatl›kla bula-
bilirsiniz. Göstermelik bir iki uygu-
lamay› at›n bir kenara, alt›nda; te-
kellerin, devlet bürokrasisinin yap-
t›¤› anayasan›n halka çeflitli propa-
ganda ve aldatma yöntemleri ile ka-
bul ettirilmesini görürsünüz. 

Küba’da nas›l oluyor, 1975 Ana-
yasas› yap›m›ndan örnekleyelim. 

Önce parti ve hükümet görevli-
lerinden oluflan komisyon bir taslak
haz›rlad›. Taslak, ilk anayasan›n ka-
bul y›ldönümünde tart›flmak üzere
halka sunuldu. Tüm Komünist Parti
ve gençlik örgütü üyeleri, tüm ifl
kollar›ndaki sendikalar, her sokakta
Devrimi Savunma Komiteleri, Ulu-
sal Küçük Çiftçiler Birli¤i, Kad›nlar
Federasyonu delegasyonu, ö¤renci
dernekleri, ordu ve d›fl iliflkiler gö-
revlileri, tüm halk taslak üzerinde
genifl bir tart›flma yürüttü. Tam 6
milyon 216 bin Kübal› anayasa tas-
la¤›na iliflkin yap›lan bu toplant›lara
kat›ld›. Çocuklar›n d›fl›nda neredey-
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Sand›klar, tekellerin
ç›karlar›n› koruyan
partilerden birini seç-
mek için kurulmuyor.
Halk, gerçek anlamda
temsilcilerini seçiyor.

“Bir ülke ki, dev-
rimin üzerinden

geçen k›rk y›lda,
tek bir kay›p yok,
iflkenceye maruz
kalm›fl tek bir in-

san yok; ölüm
mangalar› yok,

siyasi cinayetler
yok; bunlar›n

hiçbirisi olmam›fl.
Bir ülke ki, terk
edilmifl tek bir

yafll› insan, so-
kaklarda yaflayan

tek bir çocuk,
kendi kaderine

terk edilmifl tek
bir insan yok...” 

Fidel



se tüm halk›n bu genifl kat›l›m› bile,
örne¤i görülmedik bir sonuçtu. Bu
tart›flmalar sonucunda, girifl bölümü
ve 141 maddesinin 60'›nda de¤iflik-
likler yap›ld›. Ard›ndan Anayasa
tasla¤› ve Anayasal Geçifl dönemi
üzerine oluflturulan taslak Komünist
Parti Birinci Kongresi’nde tart›fl›la-
rak kabul edildi ve her iki belge de
hem resmi gazetede hem de bas›nda
yay›nland›. Ve her iki belge de, hal-
k›n yüzde 95'i taraf›ndan özgür ve
demokratik bir seçimle kabul edildi. 

Sosyalizm ilerledikçe, sosyalist
demokrasi de gelifltirildi ve bu du-
rum anayasada yap›lan de¤ifliklik-
lerle güvenceye al›nd›. Son olarak
1992’de yap›lan anayasa da yukar›-
daki süreci geçirerek flekillendi. 

Mevcut anayasada yönetim bi-
rimleri ve seçimlere iliflkin bölüm-
lerde de demokrasi anlay›fl› görüle-
bilir: Halk devlet kurumlar›, millet-
vekilleri, temsilciler ve görevliler
üzerinde kontrol hakk›na sahiptir.
Seçilenler, kendilerini seçenlere he-
sap verir ve her an seçmenleri tara-
f›ndan görevlerinden al›nabilirler.
Halk ‹ktidar›'n›n yönetim organ›
Ulusal Meclis üyeleri befl y›l için
seçilir ve meclis Devlet Konseyi'ni
seçer. Ulusal Meclis her y›l iki ola-
¤an toplant› düzenler ve üyeleri ma-
afllar›n› kendi çal›flma merkezlerin-
den al›rlar, ayr›ca bir maafl öden-
mez. Belediye ve Eyalet Meclisleri
kendi yörelerinde en yetkili yöne-
tim birimidirler. Seçme, seçilme ve

devlet yönetiminde görev alabilme
hakk›, 16 yafl üstü kad›n-erkek her
vatandafl›n hakk›d›r. Ordu görevli-
leri de seçme-seçilme hakk›na sa-
hiptir. Belediye ve Eyalet Meclisle-
ri üyeleri ile Ulusal Parlamento
temsilcileri özgür, gizli ve do¤rudan
oylamayla seçilir. Bir üyenin seçile-
bilmesi için kendi seçim bölgesinde
kullan›lan geçerli oylar›n yar›s›ndan
fazlas›n› almas› zorunludur.

Eyalet Meclisleri ve Ulusal Par-
lamento'ya seçilecek üye adaylar›
burjuva demokrasilerindeki gibi, bir
parti liderinin belirleyip, “al›n iflte
bunlar temsilciniz, birini seçin” di-
yerek dayat›lmaz. Adaylar› da halk
belirler. Bunun için aday belirleme-
si; sendika temsilcilerinin baflkanl›k
etti¤i, Ulusal Küçük Çiftçiler Birli-
¤i, ö¤renci federasyonlar›, Devrimi
Savunma Komitesi ve Kübal› Ka-
d›nlar Federasyonu'nun oluflturdu¤u
Adayl›k Komisyonlar›nca belirle-
nir. 

Eyalet ve Ulusal Meclisler’e se-
çilecek vekil adaylar›, belediye dü-
zeyinde seçilmifl temsilciler aras›n-
dan seçilir ve seçim bölgeleri, Bele-
diye Meclisleri'nin onay›na sunulur.
Bu yerel yönetim birimleri, kendi
bölgelerinden eyalet ve ulusal yöne-
tim birimlerine seçilecek adaylar
konusunda son karar› al›rlar. Bele-
diye Meclisler’i temsilcilerinin se-
çimi, halk›n kendi temsilcilerini
seçme hakk›n› kulland›¤› halk top-
lant›lar›nda yap›l›r. 

Gerçek demokrasiyi 
savunmakta kararl›y›z
Küba halk›na iflte bu demokrasi-

yi terketmesi söyleniyor. Küba hal-
k›na, ücretsiz e¤itim, sa¤l›k hizmeti
almaktan vazgeçmesi, eski Sosya-
list ülkelerde yapt›klar› gibi, kor-
kunç bir özellefltirme talan›na kap›-
s›n› açmas› isteniyor... Küba halk›
ne demokrasisinden ne de di¤er
alanlardaki kazan›mlar›ndan vaz-
geçmeyecek. Fidel’in, 8 Ekim
1997’te Küba Komünist Partisi 5.
Kongre Raporu’nda dile getirdi¤i
gibi; "Kapitalist ya da emperyalist
olmayan her fley cezaland›r›lmal›,
onur cezaland›r›lmal›, adalet ceza-
land›r›lmal›, gerçek insan haklar›
cezaland›r›lmal›, gerçek demokrasi
cezaland›r›lmal›." ‹flte felsefe bu.
K›sacas›, onlar bizi yoketmeye ka-
rarl›lar ve bizde mücadele etmeye,
kazanmaya kararl›y›z.”

Yine Küba izlenimlerini anlatan
bir gazetecinin dedi¤i gibi, “Yaflam-
lar›n› de¤ifltirecek, güzellefltirecek
her fleyi hep birlikte, büyük bir cofl-
ku ve heyecanla yap›yorlar. Kü-
ba'da gördü¤üm en güzel fley, in-
sanlar›n, Küba devrimiyle birlikte
hayatlar›n›n daha iyiye ve güzele
do¤ru gitti¤ini bizzat görüp yaflam›fl
olmalar›. Devrim oralarda art›k bir
ütopya de¤il; devrim, her gün üs-
tünde düflünülmesi, korunmas› ve
gelifltirilmesi gereken bir aflk.”

Küba, bunun için yafl›yor!
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“Küba halk› tüm yüre¤iyle özgürlük, demokrasi ve
insan haklar›na inan›yor. Bunlara ulaflmak için çok
bedel ödedi ve de¤erini biliyor. Onlar halk olarak yö-

netiyor, onlar›n fark› burada. 

Kübal›lar bunu uzun süre önce kavrad›k ve bu
yüzden farkl› bir ülke kuruyoruz. Ve biz daha yolun
bafl›nday›z. Bütün bunlar› ambargolara, terör sald›r›-
lar›na, yalanlara ve Fidelimizi öldürme planlar›na ra¤-
men yapt›k. Kuzeydeki emperyumun bundan rahat-
s›z oldu¤unu biliyoruz. Biz tehlikeli bir örne¤iz. Çün-
kü biz yanl›zca adil ve dayan›flmac›, yani sosyalist bir
toplumda bütün insanlar›n tüm haklar›ndan yararla-
nabilece¤ini gösteren bir sembolüz. 

Baflkan Bush'un Küba için bir plan› var, biz Küba-
l›lar’›n baflka bir plan› var. Biz Kübal›lar için pusula-
m›z net. Ve kimse bizi vazgeçiremez. Biz daha adil,
daha demokratik, daha özgür, daha e¤itimli bir top-
lum kuraca¤›z. Yani daha sosyalist.” 

(Küba D›fliflleri Bakan› Felipe Pérez Roque’un, BM ‹nsan Haklar› Ko-
misyonu'nda yapt›¤› konuflmadan...)
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Üç karanfiler an›ld› 4 A¤ustos 1994’te ‹s-

tanbul Ba¤c›lar’da son mermilerine kadar saatlerce ça-
t›flarak flehit düflen Cephe savaflç›lar› Güner fiar, Hüse-
yin Aslan, Özlem K›l›ç ve yine 4 A¤ustos 2003’te bir
kaza sonucu yaflam›n› yitiren Okan Y›ld›r›m, Sar›ga-
zi’de mezarlar› bafl›nda an›ld›. 5 A¤ustos’ta Sar›gazi
HÖC Temsilcili¤i ve Gençlik Federasyonu üyelerince
gerçeklefltirilen anma, devrim flehitleri ad›na yap›lan
sayg› durufluyla bafllad›. Sar›gazi HÖC ad›na yap›lan
konuflmada, onlar›n devrim ve sosyalizm macadele-
sinde bugün mücadelenin yolunu ayd›nlatt›klar› hat›r-
lat›larak, “onlar umudun ad›n› duvarlara kanlar›yla ya-
zarak ölümsüzlefltiler...” denildi. Anma sloganlar ve
Grup Yürek Ça¤r›s›’n›n marfllar› ile son buldu.

‹skender Ero¤lu An›ld› Almanya’da yaflam›n› yi-
tiren ‹skender Ero¤lu, Dortmund Kültür Merkezi’nde
5 A¤ustos günü düzenlenen etkinlikle an›ld›. 50 kifli-
nin kat›ld›¤› anma sayg› durufluyla bafllarken, Ero¤-
lu’nu tan›yanlar, O’nun devrimci hareketin de¤erlerine
sahip ç›kma, dostluk, paylafl›mc›l›k gibi yanlar›na vur-
gu yapt›lar. 

Buca Temel
Haklar Aç›ld›

Buca Temel Haklar ve Özgür-
lükler Derne¤i, ‹zmir’in Buca ‹lçe-
si’nde 4 A¤ustos Cuma günü düzenlenen bir etkinlikle aç›ld›. ‹zmir halk› bir
demokratik mevziye daha kavufltu. Elbette bu sadece bir ilk ad›m; Buca
Temel Haklar 2. Baflkan› Gökhan Özo¤lu, aç›l›flta bu konuda flöyle diyordu.
“Buca’da hak ve özgürlük mücadelesinin mevzisini geniflletmek için aylar
önce bafllad›k çal›flmalar›m›za, bugün derne¤imizi açm›fl olmak bir sonuç
de¤il hak ve özgürlük mücadelesinde bir bafllang›çt›r.”

Buca Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nin kuruluflunda yeralanlar,
bu bafllang›c› coflkuyla yapt›lar. Aç›l›fl etkinli¤ine mücadeleyi bugünlere
getiren flehitleri anarak bafllayan Temel Haklar üyeleri yapt›klar›
konuflmalarda, “bugün de hakk›n› arayanlar›n bask› ve fliddetle sindirilme-
ye çal›fl›ld›¤›na” vurgu yaparak, kendilerini zorlu bir mücadelenin bekle-
di¤ini vurgulad›lar. 

Gökhan Özo¤lu’nun konuflmas›n›n ard›ndan Ege turnesi için ‹zmir’de
bulunan Grup Yorum da derne¤in aç›l›fl›na kat›larak gelen misafirlere bir
dinleti verdi ve Buca Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’ne çal›flmalar›n-
da baflar›lar diledi.

Aç›l›fl töreni, Gökhan Özo¤lu’nun flu ça¤r›s›yla sona erdirildi: “Örgüt-
lenmek bir ihtiyaçt›r, zorunluluktur. Ülkemiz koflullar›nda yaflam hakk›m›z
dahi gasbedilmifl elimizden al›nm›flt›r, iflte bunun için diyoruz ki örgütlülü-
¤ümüz gücümüzdür, örgütlü halk yenilmez, tüm halk›m›z› Buca Temel Hak-
lar ve Özgürlükler Derne¤i’mizde örgütlenmeye ça¤›r›yoruz.”

Buca Temel Haklar Ve Özgürlükler Derne¤i’yle iletiflim için:

Adres: Onat Caddesi No:12 zemin Kat Daire:1 fiirinyer/ ‹zmir

Temel Haklar Federasyonu’ndan...
“F›nd›k Üreticileri Serbest B›rak›ls›n”
Temel Haklar Federasyonu 7 A¤ustos günü yapt›¤› ya-

z›l› aç›klama ile tutuklanan f›nd›k üreticilerinin serbest
b›rak›lmas›n› istedi. Federasyon aç›klamas›nda f›nd›k
üreticilerinin tutuklanmas›n›n düzenin halka karfl› yürüt-
tü¤ü sald›r› politikas›n›n bir parças› oldu¤u belirtilerek
flöyle denildi:

“Halk›n hak alma mücadelesi bask›larla sald›r›larla
engellenemez. Halk›n örgütlü gücü tüm bask› ve zor yön-
temlerinden daha güçlüdür.”

GÜNDEM Gazetesi’nin Kapat›lmas›n› K›n›yoruz
Ülkede Özgür Gündem’in "terör örgütü propagandas›

yapt›¤›" gerekçesi ile bas›m ve da¤›t›m›n›n durdurulmas›-
n› k›nayarak, “onlarca y›ll›k mücadelelerle bedeller öde-
nerek kazan›lm›fl haklar›n terör demagojisi ç›¤›rtkanl›¤›
içinde bo¤ulmak istendi¤ini” belirtti. Aç›klamada karar›n
hukuksuz, keyfi oldu¤u vurgulanarak, “bask› ve yasaklar,
her koflulda demokratik meflru haklar›n› bedel ödemeyi
de göze alarak kullananlar›n kararl›l›¤› ve mücadelesi ile
afl›lacak, ifllemez hale gelecektir” denildi. 

Elaz›¤'da ‘1 May›s 
Cezalar›’ Devam Ediyor

2006 1 May›s’› Elaz›¤’da sald›-
r›yla geçmiflti. O gün polisin sald›-
r›s› sonucu gözalt›na al›n›p ard›n-
dan ç›kar›ld›klar› mahkeme sonu-
cu tutuklanan ö¤renciler, bu kez
de okuduklar› okul yönetimlerinin
sald›r›s›na maruz kald›lar. F›rat
Üniversitesi ö¤rencilerinden Kim-
ya Fakültesi ö¤rencisi Volkan AAl-
tunay ve sosyoloji ö¤rencisi Zehra
Ergen hakk›nda “YÖK Ö¤renci Di-
siplin Yönetmeli¤i” gere¤ince “ka-
nun d›fl› kurumlara üye olmak, bu
kurumlar ad›na faaliyet yürütmek
veya yard›mda bulunmak” suçunu
iflledikleri ileri sürülerek, cezalar
verildi. Volkan Altunay okuldan
at›l›rken, yine ayn› iddialarla Zehra
Ergen’e ise 2 yar›y›l okuldan uzak-
laflt›rma cezas› verildi. 

Ortada ne “kanun d›fl›” bir ku-
rum, ne “kanun d›fl› bir eylem”
yoktu, bu do¤rultuda verilmifl bir
mahkeme karar› da yoktu, ancak
YÖK idarecileri, hukuktan, yarg›-
dan da “üstün”dü! Bu zihniyetin
üniversiteleri yönetti¤i bir ülkede
hukuk, adalet olabilir mi?
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TAYAD Komite’nin bafllatm›fl
oldu¤u "Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun" kampanyas› çerçeve-
sinde 31 Temmuz - 6 A¤ustos gün-
leri aras›nda Almanya'n›n Duisburg
fiehri’nde 1 haftal›k açl›k grevi ve
çeflitli etkinlikler yap›ld›.

6 A¤ustos’da Duisburg Kültür
Merkezi’nde düzenlenen “Hepimiz
Tecritteyiz” adl› etkinlikle açl›k
grevi bitirildi. 

TAYAD Komite bir haftal›k
programlar› boyunca, Duisburg’da-
ki 23 avukata Behiç Aflç› ile ilgili
dosyalar göndererek meslektafllar›-
n›n onurlu tavr›na destek olmalar›

ça¤r ›s ›nda
bulundular.
Toplam 10
kifli açl›k
grevi eyle-
mine kat›la-
rak destek-
lerini sundu. 

Kampan-

ya boyunca "Duydunuz Mu" bafll›k-
l› el ilanlar› ve afifller as›larak ölüm
orucu direniflçilerinin adres bilgileri
halka ulaflt›r›ld›. NRW ‹çiflleri Ba-
kanl›¤› önünde Almanca-Türkçe
'Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdu-
run!' yaz›l› önlükleriyle bir gösteri
yap›larak, Bakanl›k Temsilcili¤i’ne
hapishanelerdeki katliam ve tecritle
ilgili dosyalar verildi. 

Pazar günü yap›lan etkinlikte
Türkiye’de ayd›nlar›n oynad›¤›
"Hepimiz Tecritteyiz" adl› tiyatro
oyununun bir benzeri gerçeklefltiril-
di. Bir saat süren ve on kiflinin tec-
rite al›nd›¤› oyunda, kat›lanlar ve
izleyenler, tecriti daha somut olarak
tan›ma imkan› buldu. 

***

Duisburg fiehri’nin ard›ndan tec-
rite karfl› kampanya Köln’de devam
ediyor. Köln TAYAD Komite’nin 7
A¤ustos’ta yapt›¤› yaz›l› aç›klama-
da flöyle denildi:

Türkiye hapishanelerinde tecrit

k a l k a n a
kadar sür-
dürece¤i-
miz dönü-
flümlü aç-
l›k grevine
4. haftas›n-
da Köln’de
devam ediyoruz.

17 Temmuz’da bafllay›p ilk haf-
tas› Berlin’de TAYAD Komite tara-
f›ndan yap›lan açl›k grevi, 2. hafta
Hamburg’ta, 3. hafta Duisburg’ta
yap›ld›ktan sonra 4. haftas›nda
Köln TAYAD Komite’ye devredil-
di.

7 A¤ustos’tan 13 A¤ustos’a ka-
dar Köln’de yap›lacak olan destek
açl›k grevinin ilk bölümüne 4, ikin-
ci bölümüne ise 3 kifli kat›lacak. Pa-
zar günü ise destek açl›k grevi Dort-
mund TAYAD Komite’ye devredi-
lecek.

122 rakam›n›n 123 olmamas›
için Türkiye’nin birçok flehrinde ol-
du¤u gibi, burada Almanya’da ve
Avrupa genelinde tecriti anlatmaya,
tecritin kald›r›lmas› çabas›nda bu-
lunmaya devam edece¤iz. 

Anadolu Federasyonu Gençlik Kamp›
Anadolu Federasyonu’nun Geleneksel Aile ve Gençlik Kamp›’n›n

üçüncüsü 22-29 Temmuz tarihleri aras›nda Fransa'n›n Marsilya fieh-
ri’nde yap›ld›. 

Fransa ve Almanya'n›n birçok bölgesinde biraraya gelen aileler ve
gençler çad›rlara yerleflirken, kamp program›na iliflkin bilgiler verildi.
‹kinci gün, gençler kamp sonunda düzenleyecekleri "Son Gün fienli-
¤i" için koro, fliir, skeç ve halkoyunlar› gruplar›  oluflturdular. Coflku
içinde bu faaliyetlere kat›lan gençlerin her akflam düzenlenen forum-
lara ilgileri de yo¤undu. Her akflam yap›lan seminer bafll›klar› flu fle-
kildeydi: "Emperyalistlerin Ortado¤u politikalar›”, "Kürt milliyetçili-
¤i”, “ölüm oruçlar› ve tecrit”, "Avrupa'da gençli¤in sorunlar›", "sos-
yalizm ve Marks'›n hayat›", "Avrupa'da örgütlü olmak ve haklar›m›z".
Seminerlerde tart›flmalarla konular forum havas›nda ele al›n›rken, tec-
rit konulu seminerde ölüm orucu gazileri de direnifle iliflkin konufltu-
lar. 

Havuz bafl› sohbetleri, film gösterimleri ve çocuklar için çizgi film
gösterimleri, çeflitli kültürel etkinlikler ve son gün flenli¤i kamp›n cofl-
ku içinde geçen etkinlikleri aras›ndayd›.

80 kiflinin de¤erlendirme ve düflüncelerinin al›nd›¤› son gün top-
lant›s› ve hep bir a¤›zdan söylenen marfllarla biten kamp, gençlerimiz
için hem e¤itim hem de paylafl›mlar›n› gelifltirmeleri aç›s›ndan olum-
lu katk›lar sundu. 

Avusturya Anadolu Federasyonu (AFA)
taraf›ndan geleneksel hale getirilen yaz kam-
p›n›n 3.sü bu y›l 28 Temmuz-6 A¤ustos ara-
s›nda Salzburg Kenti yak›nlar›ndaki Atter-
see’de gerçeklefltirildi. 9 gün süren kampa
100 kiflinin üzerinde bir kat›l›m gerçekleflti. 

Kamp süresince varolan olumsuz hava
koflullar›na ra¤men film gösterimi, spor gibi
pek çok etkinlik gerçeklefltirilirken, forum-
larda, Avrupa’daki Gençli¤in Sorunlar›, De-
¤ersizleflme ve Yozlaflma, Avrupa, Dünya
Halklar› Aç›s›ndan Bir Model Midir?, 6 Y›l-
l›k Direniflin Bize Ö¤rettikleri, gibi bafll›klar›
alt›nda sohbetler ve tart›flmalar gerçekleflti.

Bunlar›n d›fl›nda da¤ gezileri, yüzme,
kamp atefli ve halaylar›n da oldu¤u kampta
ayr›ca çocuklar için farkl› etkinlikler de var-
d›. Kamp boyunca dayan›flmay›, kolektiviz-
mi yaflayan kat›l›mc›lar›n tek flikayeti, “za-
man›n k›sa olmas›yd›“. Kampa kat›lanlar ge-
lecek sene daha fazla kifliyle daha güzel bir
kampta buluflmak üzere vedalafl›p ayr›ld›lar.

Yurtd›fl›nda Açl›k Grevleri Sürüyor

AFA Yaz Kamp›



7. Munzur Kültür ve Do¤a Festi-
vali’ne iliflkin, Dersim HÖC’ün
“Bask›lar›n gölgesinde 7. Munzur
Festivali” bafll›kl› de¤erlendirmesi-
ne özetleyerek yer veriyoruz.

*
Munzur Kültür ve Do¤a Festiva-

li, keyfi bask› ve dayatmalar alt›nda
gerçeklefltirildi. Festival; yaflad›¤›
topraklardan ekonomik ve siyasi ne-
denlerle zorunlu göç eden Dersimli-
ler’in biraraya gelerek özlemlerini
giderdi¤i, sorunlar›na birlikte çö-
züm arad›¤› araçt›r. Fakat düzen, bu
birli¤in, sahiplenmenin önünü kes-
mek için her dönem engeller ç›kar-
m›flt›r. Geçen y›l yasaklama karar›
nedeni ile ayn› kayg›lar vard›. Vali-
li¤in uzun vadede yaratmak istedi¤i
psikolojik etkilerden biri de buydu;
“Festival her an yasaklanabilir”.
Bu havay› k›rabilmek için Komite
yeterli derecede psikolojik ortam›
yaratamad›. Program halka son gün-
lerde ulaflt›, halk›n sürece daha geç
vak›f olmas›na ve festival havas›n›n
yarat›lamamas›na neden oldu. 

Haz›rl›k aflamas›ndaki önemli
bir yan ise program oluflumuydu.
DKÖ‘lerden oluflan yürütme top-
lant›lar›nda önceki y›llarda HÖC’ün
çekilme nedeni olan ‘yok sayma,
tabi k›lma’ mant›¤› yine hakimdi.
DHP, HKM, ESP, HÖC tek temsilci
ile toplant›lara kat›lm›fl, fakat daha
sonra ESP “tecrite ve bar›fla bak›fl
aç›m›z farkl›” diyerek birlikten çe-
kilmifltir. Program içeri¤i konusun-
da ise; panel konular›, ana tema ve
sanatç›lar noktas›nda önerilerin ço-
¤u belediye taraf›ndan dikkate al›n-
mam›fl, al›nanlar da tart›fl›lmadan
reddedilmifltir. Örne¤in sanatç› se-
çiminde duyarl› devrimci sanatç›lar
yerine popüler sanatç›lar tercih edil-
mifltir. Devrimci gruplar getirilme-
yerek program içeri¤i boflalt›lmaya

çal›fl›lm›flt›r. Panel konular› ülke
gündemi ve yerel sorunlar› iflleme-
de eksik kalm›flt›r. Örne¤in Der-
sim’deki yozlaflma, Ortado¤u’daki
geliflmeler görmezden gelindi.

Belediye ortak ve politik bir
festival haz›rlamaktan öte, progra-
m› politik içerikten uzak oluflturma-
ya çal›flt›. Program› devrimci ku-
rumlara kabul ettirmeye çal›flt›. Be-
lediye halk›n tepkisini almamak
için direkt popüler sanatç›lar getir-
meyip daha yumuflak oldu¤unu dü-
flündüklerini tercih etmifltir. Dev-
rimci bir özden uzaklaflt›raca¤› ve
bu konuda köprü görecek sanatç›la-
r› getirmeyi tercih etmifltir. Kitlelere
toplumsal mesajlar verebilecek dev-
rimci-sosyalist sanatç› önerilerini
daha bafl›ndan reddetmifltir. Örne-
¤in Ferhat Tunç’un kat›lmama ne-
deni olarak DKÖ’ler gösterildi. Oy-
sa belediye ‘devrimci gruplar›n ka-
t›l›m›n› engellemek için Ferhat
Tunç’u getirmeyece¤im’ önerisini
getirerek, kurban etmifltir.

Panellere belli oranlarda ilgi ol-
mas›na ra¤men, kapal› ve küçük
yerlerde yap›lmas›, amac›na ulaflt›r-
mam›flt›r. Stadyumda yap›lan ko-
nuflmalarda yerel sorunlara de¤inil-
memifl, festivale yönelik engelleme
giriflimleri, standlara sald›r›lar gün-
deme al›nmad›. Birçok sanatç› sa-
dece flark›lar›n› söylemifl, kitlelere
toplumsal mesajlar vermemifltir.
Yaln›zca Suavi örnek bir tav›rla fes-
tivale yönelik bask›lara, güncel ko-
nulara yönelik halk›n talebine uy-
gun olarak mesaj vermifltir. 

Grup Yorum, Grup Munzur gibi
devrimci grup ve sanatç›lar ilçele-
re önerilmifl, ilçe programlar› ise
önemsenmemifl, fakat daha coflkulu,
politik ve toplumsal mesajlarla dolu
geçmifltir. Bu da il program›na kat›-
l›m›n düflmesine neden olmufltur. ‹l-
çelerin politik geçmesinin nedeni
devrimci yap›lar›n ilgisi, TUDEF
ve ilçe belediye baflkanlar›n›n eme-
¤inin sonucudur.

Devrimci kurumlar›n stand önü
etkinlikleri daha bafltan yasad›fl›
ilan edilmifltir. Valilikle toplant›lar-
da komite program d›fl› etkinliklere
izin verilmeyece¤i yönündeki bel-
geye imza atarak etkinlikleri yasa-
d›fl› ilan etmifltir. Devrimci kurum-
lara da bu yönlü telkinde bulunarak
vazgeçirme misyonu yüklenmifltir.
Komitenin bu uygulamay› kabul et-
mesinden güç alan polis, Kaypak-
kaya’n›n resmini asan Partizan
stand›na sald›rarak 10 kifliyi gözal-
t›na alm›fl, 5 kifliyi tutuklam›flt›r.

Devrimci kurumlar; stand propa-
gandas›n› engelleme, devrimci ön-
derlerin resimlerini ast›rmama poli-
tikas›na karfl›, önderlerin resimleri-
ni asma karar› alm›flt›r. Fakat sade-
ce 1 gün hayata geçirilmifl, devletin
yaratmak istedi¤i havay› k›rma nok-
tas›nda gerekli irade konulamam›fl-
t›r. Hep ‘sald›r› olabilir, festivali
kurtaral›m’ kayg›s› ile hareket edil-
mifltir. 96 Ölüm Orucu anmas› ve
Ortado¤u konulu etkinlikler bafllan-
g›çta bu havay› k›rmada olumlu
ad›mlar olmufltur.

Devlet, festivali yasaklamay› gö-
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Dayatmac›l›k terk edilmeli
Munzur Festivali’ne iliflkin, Dersim HÖC, HKM, DHP ve TUDEF taraf›ndan 5 A¤ustos’ta bir
bas›n toplant›s›yla, de¤erlendirme yap›ld›. 
‹ktidar›n engelleme çabalar›na, bask›lara, devrimci kurumlar›n tecrit edilmeye çal›fl›lmas›na dik-
kat çekilen aç›klamada, Tertip Komitesi’nin program içeri¤inin belirlenmesi, dayatmalar karfl›-
s›nda geri tutum almas›, sanatç› seçiminde devrimci olandan de¤il popüler olandan yana tav›r
belirlemesi gibi tutumlar› elefltirildi. Gelecek y›l yap›lacak festivale iliflkin dayatmac› mant›ktan
uzak olunmas›  durumunda, kitlelerin beklentilerini karfl›layacak, sahiplenmeyi ve duyarl›l›¤›
artt›racak sonuçlar al›naca¤› kaydedilen aç›klamada son olarak flöyle denildi: “Bizler bu konu-
da tüm kurumlar› duyarl› olmaya ça¤›r›yor, geçmifl festivallerden ders ç›kar›larak önümüzdeki
festivale ilerici, yurtsever, devrimci kurumlar›n halkla bütünleflen, sorunlara çözüm arayan bir
festival program› oluflturulmas› için gereken çabay› göstermesini bekliyoruz.”

Dersim HHÖC’den

Munzur FFestivali 
de¤erlendirmesi



ze alamad›. Fakat kat›l›m› düflürmek için
“olaylar ç›kacak” havas› yaratmaya çal›flt›.
Geçmifl dönemde yap›lan etkinliklere izin
verilmeyece¤i yönünde gözda¤› vererek,
komiteye devrimci kurumlar üzerinde bas-
k› uygulatmaya çal›flt›. Böylece bir panik
havas› yarat›lm›flt›r. 1. gün d›flar›dan gelen
misafirlerin giriflini engellemek için valili-
¤in uygulamas›, ‹stanbul’dan gelenlerin
kararl› tavr› sayesinde kald›r›lm›flt›r. Dört
defa yap›lan aramalar, standlarda kamera
çekimleri ile stand önü etkinlik öncesi pan-
zerli-yüzlerce polisli y›¤›naklarla her an
sald›r› olacakm›fl havas› yarat›larak dev-
rimci kurumlar halktan tecrit edilmeye ça-
l›fl›lm›flt›r. Devlet, gelecek y›llarda devrim-
cileri etksizlefltirirseniz festivali yapabilir-
siniz mesaj› vermektedir.

HÖC; festival toplant›lar› ve sonras›n-
da, içinin boflalt›lmaya çal›fl›lmas›na izin
verilmemesi yönünde tav›r belirlemifl, ça-
l›flma yürütmüfltür. Devletin ‘festival ya-
sakland›, olay ç›kacak’ vb. spekülasyonla-
r›n›n önüne geçilmeye çal›fl›ld›. Gerek sa-
tadyum programlar›nda gerekse stand önü
etkinliklerde yarat›lan panik havas› k›r›l-
maya çal›fl›lm›flt›r. Stadyumda TAYAD’l›
Aileler’in resimlerle yürüyüflü, Partizan
stand›na sald›r›da tav›r al›nmas› ve polise
çat›fl›larak cevap verilmesi, polisin sald›r›-
r›m demesine ra¤men Grup Yorum dinleti-
sinin yap›lmas›, kararl›l›k sergilenmesi po-
lisin tavr›n› bofla ç›karm›fl, kitlelere moral
olmufltur. ‹lçelerde devrimci müzik grupla-
r›n›n olmas›, standlar, sloganlar, festivalin
politik bir havada geçmesini sa¤lam›flt›r.

Festival, panzerlerin gölgesinde, yo¤un
bask› alt›nda geçmifltir. Reformizmin ya-
ratt›¤› panik, gergin ruh hali kitlelerin tale-
bini dile getirmesine belli oranda engel ol-
mufltur. Bir kez daha görülmüfltür ki dev-
rimciler Munzur Festivali’nin içeri¤inin
boflalt›lmas›na karfl› direnecektir. Halk›n
talebinin devrimci içerikli bir Munzur Fes-
tivali oldu¤u bir kez daha görülmüfltür.

Dersim yine haks›zl›klara, bask›lara
karfl› direngen tavr›n›, teslim alma, dü-
zeniçilefltirme politikalar›na karfl› direnile-
bilece¤ini göstermifltir. Gelecek y›l yap›la-
cak festivale, birlik olundu¤unda bask›la-
r›n, engellemelerin bertaraf edilebilece¤i
düflüncesi ile haz›rlan›ld›¤› taktirde daha
coflkulu, düzeyli bir festival örgütlenmesi
zor olmayacakt›r. Munzur onurdur, onuru-
muza sahip ç›kaca¤›z...
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Grup YYorum’a yyasaklar ssürüyor
Grup Yorum'un Ege Turnesi kapsam›nda Selçuk Amfi Tiyatro’da

gerçeklefltirilmesi planlanan konser, CHP’li Selçuk Belediyesi kara-
r›yla yasakland›.

Kufladas› Selçuk Amfi Tiyatro'da 6 A¤ustos’ta yap›lacak konserin
iptal edilmesini protesto eden Grup Yorum, Belediye Baflkan› Vefa Ül-
gür’in “fazla afifl as›ld› k›zd›m yasaklad›m” sözlerini hat›rlatarak, bu-
nun gayriciddi, keyfi ve hukuksuz bir yaklafl›m oldu¤unu ifade etti.
Konser için gerekli tüm izinlerin al›nm›fl olmas›na karfl›n yaflanan ya-
saklaman›n “aç›k bir Grup Yorum düflmanl›¤›” oldu¤u kaydedilen
aç›klamada, “Belediye Baflkan›’n›n bu keyfi ve ciddiyetsiz yaklafl›m›-
n› protesto ediyor ve gerekli tüm yasal haklar›m›z› kullanaca¤›m›z›
duyuruyoruz” denildi. 

‹ktidarlar de¤iflse de, birbiri peflis›ra demokrasi paketleri aç›l›p, dü-
flünce özgürlü¤ü üzerine nutuklar at›lsa da, hiçbir iktidar Grup Yorum
yasaklar›ndan vazgeçmiyor. Yorumcular’›n diliyle söylersek, “Türkü-
lerimizden korkuyorlar.” Ama tüm bu çabalar› bofla ç›karan yine Grup
Yorum’un kendi tarihidir, kesintisiz yürüyüflüdür. Ve yine onlar›n di-
liyle söylersek, “Türküler susmaz, halaylar sürer”. 

Ege Turnesi kapsam›nda 3 Temmuz akflam› Alia¤a Amfi Tiyatro’da
gerçeklefltirdikleri konser de bunun kan›t›yd›. 800’e yak›n kifliye ses-
lenen Grup Yorum, ‘Haydi Kol Kola’ isimli flark›s›yla bafllad›¤› kon-
serinde, eski ve yeni albümlerinden flark›-
lar, türküler ve marfllar seslendirdi. Aralar-
da yapt›¤› konuflmalarda Ortado¤u’da akan
kandan F Tipi Hapishanelerdeki tecrite ka-
dar birçok konuda duyarl›l›k ça¤r›s›nda bu-
lunan Grup Yorum, ikinci bölümde de de-
yifllerden Ege türkülerine Anadolu türküle-
rini söyledi. Konser omuz omuza çekilen
coflkulu halaylarla son buldu.

halk iiçin yyazd›lar... ssayg›yla aan›yoruz

Can YYücel
12 A¤ustos 1999

F. GGarcia LLorca
14 A¤ustos 1936

Bertolt BBrecht
14 A¤ustos 1956

Behey, k›l›k de-
¤ifltirmifl Harlem!
/ Behey, bafls›z
giysiler kalaba-

l›¤›nca y›ld›r›lm›fl
Harlem! / Gelir

u¤ultun bana ka-
dar, / A¤aç kütük-
lerini ve asansör-

leri afla afla...

En uzun kofluysa el-
bet Türkiyede de

Devrim,/ O, onun en
güzel yüz metresini
kofltu.. / En önce gö-
¤üsledi ipi... / Ac›-
yorsam sana anam
avrad›m olsun, /

Ama aflk olsun sana
çocuk, aflk olsun!

Ne zaman bask›,
zulüm artar / her-
kes kaçacak delik
arar / O zaman yi-

¤itli¤i sen onda
gör. / Kurar örgütü

girer kavgaya. /
Herkesin sustu¤u

yerde / Bir odur ko-
nuflan....


