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Merhaba Yoldafllar; 

Bugün böyle bir göreve tereddütle talip ol-
maktansa, Partimin içinde kap› kolu olmay›
tercih edece¤imi bilmenizi isterim. Ömrü-
mün sonuna kadar Parti'me ve yoldafllar›ma
hayal k›r›kl›¤› yaflatmayaca¤›m. Kendimde
bu gücü ve iste¤i görüyorum. Mücadeleye
kat›ld›¤›m günden bugüne ve tüm ömrüm
boyunca en mutsuz oldu¤um zaman, inanç-
lar›mla yaflam›m aras›ndaki çeliflkilerle yüz-
leflti¤im dönemdi. Ama bu dönemden çok
fley ö¤rendim. Asl›nda gerçek anlam›yla güç-
lendim. 

‹flkence tezgah›nda bile, yeralt›nda evsiz ka-
l›p kömürlüklerde gecelerken bile mutluy-
dum. Nas›l yaflamak gerekti¤ini binlerce kez
tart›flt›m. Fidan da en iyi ö¤retmenimiz ol-
mad› m›? Can›m yoldafllar›m... elbette her
zaman daha iyi fleyler yapabiliriz. Hep daha
iyi fleyler üretme iste¤imiz ve hedefimiz ola-

cak. Bu hedefe ba¤l› kald›kça karfl›m›za ç›-
kan sorunlar› da çözece¤iz. Benim flu an he-
sap edemedi¤im kimi sorunlar da karfl›ma
ç›kacakt›r elbette. Ancak emin oldu¤um bir
fley var, her ne zorlukla karfl›lafl›rsam karfl›-
laflay›m ‹smet'in katillerini sevindirmeyece-
¤im. Kendi karfl›laflaca¤›m zorluklardan ka-
ç›p, halk›m›z›n binbir türlü zorlukla süren
yaflam›n›n biraz daha uzamas›na, güzel gün-
lerin bir dakika bile olsa gecikmesine neden
olmayaca¤›m. Zorluklar› çok düflündüm,
çok tart›flt›m. Sonuçta as›l zor olan›n diren-
mek olmad›¤›na inan›yorum. Direniflimizin
bedelleri de a¤›r elbette. Ama bedellerin
a¤›rl›¤›n›n gerçek ölçüsü hedeflerimiz, kaza-
nacaklar›m›z de¤il mi? Bir tabak yemek için,
kötü bir hayat için onurunu satanlar›n al›fl-

verifllerinde ödedikleri bedel a¤›r... ‹yi bir
al›flverifl de¤il yani... Bizim al›flveriflimizde
ise ödedi¤imiz bedellerin karfl›s›nda tüm
halk›n mutlulu¤u var. Tüm dünya halklar›-
n›n yükselecek morali var. Sovyetler'de, Vi-
etnam'da, Çin'de, Küba'da ve dünyan›n dört
bir yan›nda devrim hayalleri kuranlar›n,
devrimi yaflatmak için kan-ter dökmüfl olan-
lar›n gözlerinin ›fl›lt›s›, umutlar›n›n yükü var.
Naz›m'›n 28'lerin hikayesi’ni hat›rl›yor mu-
sunuz? Hani bir yerinde düflman tanklar›n›
görünce av›n› görmüfl avc› gibi, a¤z›nda b›-
ça¤›yla sevinçle siperinden ç›kan Mustafa
Sungurbay'› anlat›yordu. Vay anam vay!
derken Mustafa Sungurbay'›n gözleri par›l
par›l parl›yordu ya hani... ‹flte bizim halimiz
de öyle... Mustafa Sungurbaylar’›n, Kloçkof
Dievler’in gözleri de bizimle birlikte parl›yor
de¤il mi? 

5 Haziran 2001

Sadrettin UU⁄URLU

‹stanbul 1 May›s Mahallesi halk›n›n mücadelesinde yera-
lan bir devrimciydi. Mahallede lokantac›l›k yapan U¤urlu 28
A¤ustos 1980’de öldürüldü.

Kemal AALTUN

1960 do¤umluydu, genç yaflta devrim mücadelesinde
yerald›. Cuntadan sonra yurtd›fl›na ç›kt›. 30 A¤ustos
1983’de iade için duruflman›n yap›ld›¤› mahkeme salonu-
nun penceresinden atlay›p ölümü seçerek Almanya’n›n siya-
si mültecileri Türkiye’ye iade etme politikas›n› protesto etti.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 24 A¤ustos

30 A¤ustos

�����������
Gülnihal YYILMAZ

Gülnihal YYILMAZ - Kütahya Hapis-
hanesi’nde 5. Ölüm Orucu Ekibi’n-
de k›z›l band›n› takarak “ya zafer
ya ölüm” yürüyüflüne bafllad›. Ay-
lar aylara eklendi. Tam 14 ay aç-
l›¤a, zulme, zamana karfl› direndi. 

Gülnihal, Sivas do¤umlu ve Çerkes
milliyetindendir. 1980’li y›llar›n sonunda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeyken
kat›ld› devrim mücadelesine. Legal, illegal çeflitli alanlarda çal›flt›, sorumluluklar ald›. 

1993’te uzun tutsakl›k y›llar› bafllad›. Bulundu¤u hapishanelerde yönetici olarak gö-
revler ald›. Ölüm orucuna bafl›ndan itibaren gönüllüydü. 26 A¤ustos 2002’de çelik-
ten iradenin sembolü olarak ölümsüzleflti.

“Onlar› hep anaca¤›z”
5 A¤ustos 1997’de Fatsa yak›nlar›nda flehit düflen Ali

Haydar Çakmak ve Bülent Pak, Gazi’de düzenlenen bir
törenle an›ld›. fiehitler için ilk olarak Temel Haklar Der-
ne¤i'nde bir anma program› gerçeklefltirildi. 

Anman›n yap›ld›¤› salonda, tüm Gazi flehitlerinin re-
simlerinin as›l› oldu¤u bir pano vard›. Pano Gazi’nin tari-
hinin bir özeti gibiydi. Ali Haydar Çakmak'›n babas› Sad›k
Çakmak anmada duygular›n› flöyle ifade etti: “Benim o¤-
lum, evlad›m olmas›ndan öte yoldafl›md›r. Bütün devrim
flehitleri benim evlad›md›r, hiçbiri Ali Haydar'dan farkl›
de¤il. Hepsi... bu halk›n flehididir ve onlar›n b›rakt›klar›
miras› sürdürece¤iz. Onlar› hep anaca¤›z”.

Grup Yorum Korosu’nun da marfllar› ve türküleriyle
kat›ld›¤› anma-
n›n ard›ndan Ali
Haydar Çak-
mak'›n Gazi Me-
zarl›¤›'ndaki me-
zar› ziyaret edil-
di. Mezarl›¤a ka-
dar “Kahraman-
lar Ölmez Halk
Yenilmez” pan-
kart›yla yürüyen
Gazililer, flehit-
lerinin huzurun-
da andlar›n› bir
kez daha yinele-
diler.

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler
● TAYAD MMEKTUP
OKUMA EEYLEMLER‹     

‹stanbul: Her PPazar günü
Yer: Sultanahmet Park›
Saat: 13.00

Ankara: Her CCumartesi günü
Yer: Abdi ‹pekçi Park›
Saat: 12.30

● GRUP YYORUM   
HARB‹YE’DE

Tarih: 26 AA¤ustos 
Saat: 20.30
Yer: Harbiye AAç›khava 

Tiyatrosu

Karanl›¤›n ortas›nda yanan bir fener,
Nas›l çekerse etraf›na pervaneleri,
Alçak duvarlarla çevrili bu âlemde,
Yaflam hakk› ve adalet u¤runa,
Kolundan tutup çekiyorsun,
‹nsanl›k denilen hasleti tarihsel rotas›na…

Çal›yorsun vicdan denilen kap›lar›,
Nicesi aç›l›r, çünkü gönül kap›s›d›r,
Ard›nda apaç›k bir onur,
Ve insana dair bütün güzellikler,
Belki yaral› ama hâlâ ayaktad›r…
Ve a¤›r a¤›r zulas›ndan ç›k›p,
Peflins›ra umut kervan›na kat›lmaktad›r.

Çal›yorsun ya flimdi o kap›lar›,
Kimileri aç›lmaz, ki içinde insan yoktur,

Suretine bürünmüfl bir yabanc›laflma,
Lanetli ve çürümüfl dipsiz kuyular›n,

O kahrolas› sedas›zl›¤› ifl bafl›ndad›r…
Ve lakin, ad›na bazen 

Promete denilen
Büyük insanl›k sana minnettard›r

Çünkü hayat, hakikat ve 
adalet için

Bir umut var 
demektir. 

Ki sen vars›n…

Ümit ‹lter
Kand›ra 1 No’lu 

F Tipi Hapishanesi

Yaflad›k, gördük, tarih tan›kt›r; yafl›yor ve görüyoruz, 

bugün flahittir; ZAFER, D‹RENEN VE SAVAfiANLARINDIR! 

Büyük insanl›k direniyor. Büyük insanl›k, dünyan›n ezilen ve

ancak teslim olmayan halklar›d›r. Büyük insanl›k, halklar› için

kendilerini tereddütsüz feda eden kahramanlarda temsil 

edilmektedir. Bugün fedan›n ad›d›rlar, 

yar›n zaferin ad› olacaklar! 
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Yaklafl›k üç ay önce, dünya dire-
nifl tarihi aç›s›ndan da, ülkemiz

tarihi aç›s›ndan da ilk olan bir haber
duyduk: “Bir avukat ölüm orucuna
bafllad›.” Çok çeflitli anlat›mlardan
biliyoruz ki, bu haberi duyanlar›n
önemli bir bölümünün ilk tepkisi
“avukat ölüm orucu yapar m›?” ol-
du. Oysa, bunun karfl›s›nda da flu so-
ru vard›: “Bir avukat ölüm orucu
yapmaz m›, yapmazsa neden?”...
Avukat Behiç Aflç›, ölüm orucuna
yatmakla, yine birçok kiflinin, kuru-
mun Direnifl Evi’ne yapt›klar› ziya-
retlerde vurgulad›klar› gibi, hukuk,
hukukçuluk ve demokrasi mücadele-
si dersi veriyor hepimize. 

Bu dersin san›r›z en önemli yan›,
hukukun ve hukukçulu¤un da,

demokratik mücadelenin de statülere
hapsedilemeyece¤i olmufltur. Avukat
Behiç Aflç› her fleyden önce bunu
göstermifltir bize. 6 y›ll›k Büyük Di-
renifl’ten ve özel olarak Behiç Afl-
ç›’n›n direniflinden ö¤renilmesi gere-
ken bir fley varsa, en önemli noktala-
r›ndan birisi budur. Bu direniflin
özellikle bu yan› kavran›rsa, iflte o

zaman bu direnifl halk›n tüm kesim-
lerinin, tüm örgütlü güçlerinin müca-
delesi aç›s›ndan ön aç›c› bir ifllevi
yüklenebilir.  

Mücadeleyi statülere hapseden-
ler, sürecin ihtiyaçlar›na cevap

veremezler. Statülere hapsolan be-
yinler, oligarflinin taktikleri, manev-
ralar› karfl›s›nda çözümler üretemez,
bu taktikleri bofla ç›karacak bir cüret,
irade ve yarat›c›l›k ortaya koyamaz-
lar. Büyük Direnifl içeride ve d›flar›da
6 y›ld›r nas›l sürdürülüyor bir bak›n.
Bir de siyasal olarak statükocu olan-
lar›n, pratik olarak statükolar›n d›fl›-
na ç›kamayanlar›n yapt›klar›na ba-
k›n. Onlar sürecin d›fl›na düfltüler.
Tecrite karfl› mücadelede oligarflinin
taktiklerini bozacak, sansürü parça-
layacak, sonuç almay› hedefleyen bir
mücadelele ortaya koyamad›lar do-
¤al olarak. Tüm yapt›klar› arada bir
“biz de tecrite karfl› mücadele ediyo-
ruz” diyebilmek için yap›lm›fl bir
kaç s›radan aç›klama ve gösteriden
ibarettir... Ölüm orucuna karfl› ç›k›p
“baflka fleyler yap›lmal›, baflka yön-
temler bulunmal›” diyenlere bak›n;

statükolar›n s›n›rlar›n› aflamad›klar›
için baflka fleyler, baflka yöntemler de
bulamam›fl ve suskunlu¤un bir par-
ças› haline dönüflmüfllerdir.    

S›n›flar mücadelesinde karfl›m›za
ç›kan statükolar›n da birçok çefli-

di vard›r. Oligarflinin bask›s›, terörü,
yasalar› ve cezalar›yla koydu¤u sta-
tükolar, burjuvazinin ideolojik hege-
monyas›yla koydu¤u statükolar, kifli-
lerin, kurumlar›n kendi yaflam biçim-
leri ve tercihleriyle oluflturduklar›
statükolar gibi birçok statü var. Bü-
tün bu statülere teslim olundu¤unda,
s›n›flar mücadelesinde, demokratik
mücadelede etkin, de¤ifltirici, yön-
lendirici bir güç olunmaktan uzakla-
fl›l›r. Bu, statükolara teslim olanlar
aç›s›ndan kaç›n›lmaz bir sonuçtur.    

Kuflkusuz, hemen her durumda
statükoculu¤un bir teorisi, ma-

zereti vard›r. Kay›p vermemek, bedel
ödememek, risk üstlenmemektir ba-
zen statükonun ad›. Bazen demokra-
tik kurumunu kapatt›rmamak, bazen
siyasetini sald›r›lara hedef olmaktan
korumak, bazen sahibi oldu¤u bir ga-
zete köflesini kaybetmemektir. Ve gi-
derek bunlar, onlar›n politikalar›n›
belirleyen ana çizgi haline dönüflür.
Oligarflinin a¤›r sald›r›lar› karfl›s›n-
da, “dönemi en az zararla atlatma”
takti¤ine baflvurup, bu takti¤i mazur
göstermek için de Lenin’den pek çok
teori bulur kendine. Devrimcidir,
sosyalisttir, ayd›nd›r, ama flu veya bu
gerekçeyle bir statükoya teslim ol-
mufltur. 

Mücadele Statülere
Hapsedilemez

Bir avukat›n ölüm orucu, asl›nda sadece bir hukukçunun rolü sorununu

gündeme getirmekle kalmay›p, Türkiye solunun, ayd›nlar›n›n gerek 

devrim, gerek demokrasi mücadelesindeki en temel sorunlar›ndan 

birini gündeme getirmektedir. Bu sorun statükoculuktur.
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Statükoculuk fizikte, kimyada bel-
ki baflka türlü ifade edilir, ancak

s›n›flar mücadelesinde statükoculuk,
kendi tan›m›yla çeliflen bir içeri¤e
sahiptir. Siyasette, statükoculuk,
hiçbir zaman statükoyu koruyamaz.
Statükoyu korumay› politika haline
getirenler, her gün daha geriye gi-
derler, her geçen gün mevziler kay-
bederler. ‹flte bu yüzden statükocu-
luk, siyasal olarak yenilgilere, tesli-
miyete, erimeye aç›lan bir kap›d›r.
E¤er F Tipleri tutsaklar› teslim ala-
mad›ysa, e¤er tecrit hayat›n bütün
alanlar›nda oligarflinin istedi¤i so-
nuçlar› yaratamad›ysa, bu sonucu
sa¤layan hiç kuflkusuz, statükocu
çizgi de¤il, statükolar› parçalayarak
direnifli bugüne getiren devrimci
çizgidir. 

S›n›flar mücadelesinde her dönem
“öngörülemeyen” geliflmeler ola-

bilir. Kim 18 Aral›k günü, 19 Ara-
l›k’ta yaflanacaklar› tasvir edebilirdi?
Kim, 19 Ekim 2000’de direnifle bafl-
larken bu direniflin 6. y›l›nda hâlâ sü-
rüyor olaca¤›n› söyleyebilirdi. Ama
s›n›flar mücadelesinde zaten mesele
“kahin” olmak de¤il, mücadelenin
önümüze ç›kard›¤› her koflulda, ken-
di politikalar›m›zla, kendi hedefleri-
miz do¤rultusunda yürümeyi sürdü-
rebilmektir. ‹flte bunun için de statü-
kolara teslim olmayan bir irade ve
cüret gereklidir. 

Ölüm orucunun sadece hapisha-
nelerde yap›labilece¤ini, kim ne

zaman belirlemifltir? Böyle bir kura-
l›n siyasal gerekçelerini kim aç›kla-
yabilir? Hiç kimse bunu izah ede-
mez. fiu meslekten olanlar ölüm oru-
cu yapabilir, flu meslekten olanlar ya-
pamaz diye bir ayr›m› kim gerekçe-
lendirebilicek?.. Tutsaklar›n zulmün
önünde barikat olmak için bedenleri-
ni tutuflturmas›, 12 Eylül y›llar›nda
kimsenin akl›nda yoktu. 1996 Ölüm
Orucu dönemindeki sald›r› tehditleri
karfl›s›nda da kimse böyle bir aç›kla-
ma yapmam›flt›. Ama 2000’lerde bu
gündeme geldi. “Bu biçimi do¤ru
buluyoruz, bulmuyoruz” tart›flmas›,
afaki bir tart›flmad›r. Mücadele bi-
çimlerini, direnifl yöntemlerini belir-
leyen, karfl›-devrimin politikalar› ve
s›n›flar mücadelesindeki güç denge-
leridir... Ölüm orucu süreci tart›fl›l›r-

ken hiçbir tutsak, direniflinin en son
günlerinde, art›k say›l› saatleri var-
ken, doktorlar, gardiyanlar içeri gir-
di¤inde son enerjisiyle kitap okuyor
gibi yaparak, yani daha zinde bir gö-
rünüm vererek zorla müdahaleye en-
gel olma takti¤ini düflünmemiflti.
Ama oligarflinin “ölümleri engelle-
yerek direnifli k›rma” takti¤i, iflte
böyle bir takti¤i de ortaya ç›karm›fl-
t›r. Bunun “eylem biçimi olarak”
do¤rulu¤u, yanl›fll›¤› üzerine tart›fl›-
labilir mi? Tart›fl›lacak tek fley, oli-
garflinin tecrit politikas›n›n nas›l par-
çalanaca¤›, direnifli k›rma yöntemle-
rinin nas›l etkisizlefltirilece¤idir. 

Statükoculuk, hiç kuflku yok ki, sa-
dece F Tipleri’ne karfl› direnifl

nezdinde de¤il, hayat›n her alan›nda
olumsuz sonuçlar üreten bir siyaset-
tir. Statükoculuk, iktidar iddias› ve
perspektifine sahip olup olmamakla
do¤rudan ilintilidir. Ancak iktidar id-
dias› olanlar, mevcut statükolarla uz-
laflmazlar. Devrimcilik, Marksist-Le-
ninist olmak da burada somutlan›r.
Bir reformist de varolan koflullar›n,
s›n›rlar›n de¤iflmesini isteyebilir.
Devrimci, reformistten farkl› olarak
hem de¤ifltirme iste¤ine, hem de¤ifl-

tirme gücüne ve iradesine sahip
oland›r. Devrimci, nesnelli¤i aflmak
için ortaya siyasi bir irade koyan ve
bedeli ne olursa olsun o iradesinin
arkas›nda durand›r. Hapishanelerde-
ki direnifllerden memurlar›n sendika-
laflma mücadelesine, anti-faflist mü-
cadeleden demokratik alandaki mü-
cadeleye kadar devrimci çizgiyle sta-
tükoculuk bu temelde sürekli ayr› bir
hatta geliflmifltir. 

Öte yandan, reformist bir müca-
deleyi bile statükolara hapsola-

rak sürdürmek ço¤u kez imkans›zd›r
ülkemizde. Düzen öyle bir kuflatm›fl-
t›r ki, en reformist hareket, en yasal-
c› kitle örgütü bile, önüne konulan
sansür duvar›n› aflacak, hak alma ey-
lemlerini sonuç al›c› hale getirebile-
cek bir yarat›c›l›k, bir irade göster-
mek zorundad›r. Ülkemizdeki de-
mokratik kesimlere yöneltti¤imiz
elefltiri iflte tam da bu noktadad›r.
Demokrat olmak da bazen statülerce
çarp›flmay› gerektirir. Ülkemiz de-
mokratlar› bunu göze almayarak, de-
mokrasi mücadelesinin de gerisine

düflmektedir.  

fiu elbette prati¤in de defalarca
gösterdi¤i bir olgudur. Düzen

için hayati önem tafl›yan statükolar›n
parçalanmas›, her zaman büyük be-
deller ödemeyi gerektirmifltir. Bunun
için a¤›r darbeler yenilir, a¤›r kay›p-
lar verilir. Ama flu da bir gerçektir ki,
hiçbir fley kaybedilmeden hiçbir za-
fer de kazan›lamaz.

Bir avukat›n ölüm orucu, asl›nda
sadece bir hukukçunun rolü so-

rununu gündeme getirmekle kalma-
y›p, Türkiye solunun, ayd›nlar›n›n
gerek devrim, gerek demokrasi mü-
cadelesindeki en temel sorunlar›ndan
birini gündeme getirmektedir. Bu so-
run statükoculuktur ve F Tipleri’n-
den Kürt sorununa, ba¤›ms›zl›ktan
demokrasiye e¤er yeni mevziler ka-
zanmak istiyorsak, bu afl›lmal›d›r.
Biz, mücadele biçimlerine, taktikle-
re, yöntemlere flöyle bakt›k hep:
"Devrimin... sorunlar›, hiçbir flema-
ya, programa ve takti¤e s›¤d›r›lama-
yacak kadar büyük ve de¤iflkendir.
Örgütlenmeler, programlar, tüzükler,
taktikler, yeni çal›flma biçimleri, yeni
politikalar ve hemen her fley devrim
yürüyüflünü h›zland›rmak, engelleri
aflmak, t›kan›kl›klar› ortadan kald›r-
mak ve devrime biraz daha yaklafl-
mak içindir. [Bir hareket] eski tarz
örgütlenmeler ve çal›flma tarzlar›yla
yeni aç›l›mlar sa¤layamad›¤›n›, kit-
lenin savafl›n› yükseltemedi¤ini gör-
dü¤ünde, kendini yenileyebilmeli, es-
ki tarz›n› ve örgütlenme biçimini, ge-
rekti¤inde 'art›k eskimifl eflyad›r' di-
yerek bir kenara itebilmeli, yerine
yenilerini koyabilmelidir."

‹flte bunu yapabildi¤imiz için ve ya-
pabildi¤imiz ölçüde, statükolar›

parçalayabildik, faflizmin sald›r›lar›
karfl›s›nda boyun e¤meyip, geri çe-
kilmeyip mevzilerimize sahip ç›ka-
rak direnifl destanlar› yaratabildik.
‹flte bu anlay›fl›n sonucu olarak Gül-
sümanlar, Cananlar, Zehralar, Veli-
ler, Gülcanlar, Behiçler ç›k›yor. Ç›k›-
yor ve emperyalizme, oligarfliye kar-
fl› direniflin bayra¤› hiç yere düflmü-
yor bu ülkede. Tüm devrimciler, de-
mokratlar, kitle örgütleri, ayd›nlar,
statükolar› reddederek, onlar› parça-
layarak gelin bu bayra¤› birlikte tafl›-
yal›m. 
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34 gün süren ‹s-
rail sald›r›s›, BM
Güvenlik Konse-
yi’nin 1071 No’lu
karar›yla, 14 A¤us-
tos’tan itibaren -
flimdilik- sona erdi.
Direnifl karfl›s›nda
acz içine düflen ah-
laks›z düflman,
“ateflkes”e dakika-
lar kalana kadar kat-
liamlar›n› sürdürdü.
Bu bile, burjuva
medyan›n anlamaz-
l›ktan geldi¤i savafl›n
sonucuna dair bir fleyler söylüyor-
du. Zafer, direnenlerindir, baflta
Hizbullah, tüm Lübnan halk›n›nd›r. 

Emperyalist cephenin en katli-
amc› ve sözde en profesyonel/güçlü
ordusuna sahip olan ‹srail, direnifli
seçen bir gerilla örgütünü, Hizbul-
lah’a destek veren halk› yenemedi,
boyun e¤diremedi. Yakt›lar, y›kt›lar,
bütün ülkeyi yerlebir ettiler, tüm
emperyalist cephe Ortado¤u’daki
jandarmas›na bugüne kadar ki en
aç›k deste¤ini verdi, ‹srail bir yan-
dan görülmedik yo¤unlukta füzeler,
bombalar ya¤d›r›rken, Amerika ay-
n› anda bombalar yetifltirdi, kendi
tan›mlar› olan “savafl suçlar›n›n” tü-
mü ifllendi, siviller, savunmas›z
halk hedef al›nd›, ahlaks›zl›k, hu-
kuksuzluk en dip noktas›na ulaflt›...
Yine de direnen bir güce, Siyoniz-
me teslim olmayan bir halka boyun
e¤diremediler. Hizbullah’›, Lübnan
halk›n› kutluyoruz. Direnifle öncü-
lük eden gücün siyasal düflüncesi ne
olursa olsun, bu zafer tüm halklar›n
zaferidir, bizim zaferimizdir. 

Hizbullah’›n askeri taktikleri,
Suriye, ‹ran ya da baflka bir ülkeden
ald›¤› füzeler üzerinden “ama bu
bildi¤iniz gerilla örgütü de¤il” diye-
rek, emperyalistlerin bekçi köpe¤i-
nin hezimetini hafifletmeye çal›flan-
lar›n veya BM karar›n›n ‹srail lehi-
ne haz›rlanmas›n› göstererek “bu
nas›l zafer o zaman” diye, emperya-
list diplomasinin alçakl›¤›n› kendi-
lerine siper edenlerin çabalar› boflu-
nad›r. Afla¤›lad›klar› bald›r› ç›plak-
lar›n, yoksullar›n direnifline bir kez

daha tan›k olmufllar, savunduklar›
sistemin en devasa askeri gücünün
halklar›n karfl›s›ndaki güçsüzlü¤ünü
görmüfllerdir. 

Y›k›lan Lübnan’da Sevinç

‹srail’de Bozgun Havas› 

Ateflkesin ard›ndan bir aç›klama
yapan Hizbullah Lideri Hasan Nas-
rallah, “Savaflç›lar›m›z ‹srail'e kar-
fl› tarihi ve stratejik bir zafer ka-
zand›. Bugün büyük bir gün. ‹sra-
il, hatas› ve güçsüzlü¤üyle büyük
yenilgiye u¤rat›lm›flt›r" dedi. Hiz-
bullah da¤›tt›¤› el ilanlar› ile de hal-
k› zafer için kutlad› ve gösterdikleri
sabra teflekkür ederek, evlerinin ya-
p›m›n› üstlendi. Lübnan halk› se-
vinç gösterilerinde bulundu. Millet-
vekili Hasan Fadlallah, Beyrut’un
y›k›lan binalar›n›n enkaz› üzerinde,
milislere ve halka seslenerek, “dire-
niflleri onlar için büyük bir zafere
dönüfltü; flimdi Lübnan halk› baflla-
r› dik, vakar içinde evlerine döne-
cekler” dedi. Öyle de oldu, ‹srail’in
ablukan›n sürdü¤ü, dönüfle izin ve-
rilmedi¤i aç›klamalar›na karfl›n,
yüzbinlerce insan, evleri y›k›lm›fl,
çocuklar› katledilmifl olmas›na kar-
fl›n zafer iflaretleri ve Hizbullah
bayraklar›yla dönüyor evlerine.
Dünya bas›n›n›n mikrofon uzatt›¤›
Lübnanl›lar’›n tümü, direniflin onu-
ruyla ve zaferin sevinciyle konufltu.

‹srail’de ise, tüm o sahte zafer
aç›klamalar›na karfl›n, tam tersi bir
hava vard›. Elbette ‹srail ve a¤aba-
bas› emperyalistlerin tüm dünyan›n

tan›k oldu¤u baflar›-
s›zl›¤› gizlemeye ça-
l›flmalar› anlafl›l›r-
d›r. Tersi, halklar›n
gücünü itiraf etmek-
tir, ki bu da onlar
için ölüm demektir.

Hayali zafer ilan
eden ABD Baflkan›
Bush, 34 gündür ço-
cuklar›n, sivillerin
katledildi¤i sald›r›-
y›, “‹srail’in savafl›
özgürlük ile terör
aras›ndaki savaflt›”

diye tan›mlayarak so-
nucu ilan etti: “Terör kaybetti, Hiz-
bullah yenildi.” Bush, Irak’›n iflga-
linin ard›ndan ünlü konuflmas›nda
da, zaferin kazan›ld›¤›n›, savafl›n
bitti¤ini söyleyerek, askerlerin için-
de kutlamalar yapm›flt›!!!

‹srail cephesinden kimi aç›kla-
malarda da Bushvari bir zafer hava-
s› estirilmeye çal›fl›lsa da, as›l ola-
rak bozgun ve iç çat›flmalar ön plan-
da. ‹srail bas›n› ordu ve hükümete
elefltirilerini yo¤unlaflt›rd›, baflara-
s›zl›¤›n nedenleri tart›fl›l›yor. Örne-
¤in Ha’artz Gazetesi siyasi ve aske-
ri liderlerin cevaplamas› gereken iki
soruyu flöyle s›ralad›: “1. Ordu,
Hizbullah’›n ‹srail’e ateflkesin yü-
rürlü¤e girmesine bir gün kala dahi
roket ya¤d›rmas›na neden engel
olamad›? 2. ‹srail, dünyada öfke
uyand›ran ço¤u sivil 1100 Lübnan-
l›’n›n ölümüyle sonuçlanan bu bir
ayl›k savaflta tam olarak neyi ba-
flard›?” Yine ülkenin ikinci en bü-
yük gazetesi Maariv de, baflar›s›zl›-
¤›, “ateflkesin ard›ndan, ikinci Lüb-
nan savafl› için de geri say›ma bafl-
layabiliriz” diye ifade etti. Parla-
mentoda yaflanan tart›flmalar da bu-
nun ürünüydü. Parlamentoda sorgu-
lanan savafl›n kendisi de¤il, daha
büyük y›k›mlarla da olsa kazanma-
l›yd›k, çerçevesindeydi. ‹srail halk›-
n›n %55’i savafl›n baflar›s›z oldu¤u-
nu söylerken, hükümete destek de
azald›. Savafl›n bafl›nda verilen yüz-
de 90’lardaki destek, ateflkesin yak-
laflt›¤› günlerde yüzde 45’lere kadar
düfltü. Nasrallah nas›l Araplar’›n
gözünde kahramanlaflt›ysa, Ehud
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Olmert’in siyasi bedel ödemesi de
beklenen bir durumdur. Savafl› yö-
neten General Halutz’un savafltan
rant elde etmesinin ortaya ç›kmas›
ise, tuz biber ekti. 

‹srail hükümeti de asl›nda sava-
fl›n sonucunu kendileri itiraf ediyor-
lar. Lübnan Baflbakan›’n›n ülkesi-
nin y›k›lmas›na gözyafl› dökmesine
ahlaks›zca “gözünü sil ülkeni yö-
net” diyen D›fliflleri Bakan› Tzipi
Livni’nin, “Dünyadaki hiçbir ordu
Hizbullah’› silahs›zland›rmay› ba-
flaramazd›” sözleri; Devlet Bakan›
Yaakov Edri’nin “‹srail’in Hizbul-
lah karfl›s›nda tam anlam›yla bir
zafer kazand›¤›n› söylemek do¤ru
olmaz.” (14 A¤ustos Milliyet) söz-
leri; D›fliflleri Bakanl›¤› sözcüsü-
nün, kendi baflaramad›klar›n› “ulus-

lararas› topluma” ha-
vale eden aç›klamala-
r›; bu itiraf›n örnekle-
ridir. ‹srail Baflbakan›
Ehud Olmert’in, ‹srail
içinde elefltirilerin yo-
¤unlaflmas›na karfl›,
söyledi¤i flu sözler
dahi, durumu özetli-
yor: “fiimdi bu tart›fl-
malar› bir yana b›-
rakmal›, ‹srail ordu-
sunu ve toplumunu

daha güçlendirmeye bakmal›y›z.”
Bu kez beceremedik, orduyu da-

ha da güçlendirelim. Hakl›l›k, mefl-
ruluk ve direnifl ruhu olmayan bir
orduyu istedi¤iniz kadar güçlendi-
rin, yine yenemeyeceksiniz!

‹srail’in avuntusu flu; diplomatik
olarak avantajl› ç›kt›k. Emperyalist
a¤abalar› bir metin haz›rlam›fl, ‹sra-
il’i aklay›p Hizbullah’a yüklenmifl;
bununla avunuyorlar. Bu BM kara-
r›n›n ne kadar uygulanabilir oldu¤u-
nu ise, görece¤iz. 

BM Karar›, ‹srail Karar›d›r

Emperyalistler Lübnan operas-
yonunu, eski Baflbakan Refik Harri-
ri’nin öldürülmesi ile bafllatm›fllar-
d›. Ard›ndan Suriye bölgeden ç›ka-

r›ld› ve istedikleri düzeyde olmasa
da, iflbirlikçi bir hükümet kurmaya
çal›flt›lar. ‹kinci aflamas›, Hizbul-
lah’› yoketmekti, ‹srail görevlendi-
rildi. O da baflaramay›nca flimdi BM
karar› devreye girdi. 

Aç›k bir “ateflkes” yerine “çat›fl-
malar› durdurma” ça¤r›s› yapan ka-
rar için ilk söylenecek fley fludur:
Emperyalistler, istedikleri anda dur-
durabilecekleri ‹srail’e 34 gün za-
man tan›m›fllar, katliamlarla askeri
olarak amaca ulafl›lamamas› üzeri-
ne, bu karar› alm›fllard›r. Bombala-
r›n yapamad›¤›n› yapmay› hedefle-
mektedir. Bir baflka nokta ise, her
sat›r›nda, bugüne kadar kendilerinin
belirledi¤i “hukuk” kurallar›n› çi¤-
nemeye devam etmeleridir. 

‹srail sald›rganl›¤›n›n mahkum
edilmedi¤i kararda, savafl›n bafllan-
g›c› olarak, Hizbullah’›n ‹srail as-
kerlerini esir almas› gösteriliyor.
Böylece ‹srail'in, Lübnan’› y›kmas›,
katliamlar›, 'meflru müdafaa' söyle-
mine sokuluyor. Lübnan’da yafla-
nan y›k›m ve vahflet ile ‹srail’in “si-
vil” kay›plar›n› k›yaslamak bile en
büyük ahlaks›zl›k ve hukuksuzluk-
ken; “her iki taraf›n ac› kay›plar›n-
dan” sözediliyor. Hizbullah’›n si-
lahs›zland›r›lmas› ve 15 bin kiflilik
BM Gücünün (UNIFIL) Lübnan or-
dusu ile birlikte Güney Lübnan'a
yerleflmesi öngörülüyor. ‹srail iflga-
linin de buna paralel sona erdirilme-
si isteniyor. ‹srail'in bafltan belli is-
tekleri bunlar. Burada da “savun-
ma” ile ilgisi olmayan sald›rganl›¤›
meflrulaflt›rma yönündeki ‹srail tale-
bi hakl› görülmüfl oluyor. UNIFIL
gücünün “gerekti¤inde” kuvvete
baflvurmas› da, aç›k ki, sadece Hiz-
bullah’› kaps›yor. Bu da, ‹srail’in
yeni sald›r›lar›na flimdiden yeflil ›fl›k
yakma anlam›na geliyor. Karardaki
bir baflka bölüm de, Lübnan'a silah,
mühimmat, vb. maddelerin sevk›ya-
t›n› engelleme konusunda 'tüm dev-
letlere' yönelik uyma zorunlulu¤u
içeren paragraf. Yani, ileride buna
uymad› diye sald›rganl›¤› ‹ran ve
Suriye’ye s›çratman›n gerekçesi
yapmaya elveriflli. Ki, ABD D›fliflle-
ri Bakan› Rice’nin, “bu karar yeni
Ortado¤u’nun önünü açabilir” de-
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◆ Üçte biri çocuk olmak üzere,
1110 sivil katledildi. 3 bin 700 kifli
yaraland›. Halen enkaz alt›nda çok
say›da ceset bulunuyor. ◆ 40 Lüb-
nan askeri, 61 Hizbullah gerillas›, 7
fiii Emel militan›, 1 FHKC militan›
öldü. ◆ 5 BM görevlisi ‹srail tara-
f›ndan öldürüldü.  ◆ 973 bin 334
kifli yerinden oldu, 220 bin kifli ül-
keyi terk etti. ◆ 630 km karayolu,
145 köprü ve üst geçit, 32 benzin
istasyonu, 7 bin ev, 900 fabrika, ifl-
yeri ve çiftlik imha edildi. Beyrut
havaalan›, limanlar, su ve ar›tma
tesisleri, elektrik santralleri gibi ha-
yati önemdeki 29 tesis tahrip oldu.
Radyo-TV ve telefon vericileriyle
ibadet yerleri de y›k›mdan pay›n›
ald›. Akdeniz, petrol kirlili¤i Suri-
ye karasular›na kadar dayand›. Y›-
k›m›n maliyetinin 6 milyar dolar
oldu¤u düflünülüyor. 

Lübnan’da 

‹srail 

y›k›m›

◆ 117 asker öldü,
312’si yaraland›
◆ 41 “sivil” öldü.
◆ 4 bini aflk›n fü-
ze ‹srail toprakla-

r›na düfltü. ◆ ‹srail or-
dusu, 100 binden çok
havan topu att›, 12 bini
aflk›n hava ak›n› dü-
zenledi. ◆ Savafl›n ma-
liyetinin 1.6 milyar do-
lar oldu¤u san›l›yor.

‹srail

cephesi



¤erlendirmesi de bundand›r.

Elbette ki, karar en çok ‹srail-
ABD cephesini memnun etti. ‹srail
Baflbakan Yard›mc›s› fiimon Pe-
res’in memnuniyetini ifade ederek,
“BM karar›, ‹srail’i hakl› ç›kar›yor
ve Hizbullah’›n sald›rgan oldu¤u-
nu, kaç›r›lan askerleri teslim etmesi
gerekti¤ini belirtiyor. BM’den elde
edebilece¤imizin hepsini ald›k”
sözlerinde oldu¤u gibi.

“Püf” nokta, ‘Hizbullah’›n silah-
s›zland›r›lmas›’ ve kolay olmad›¤›
kan›tlanan bu ifli kimin yapaca¤›. 

Hizbullah ateflkesi kabul etti, an-
cak silahs›zlanmay› reddetti. BM
gücüne asker verece¤i aç›klanan ül-
keler de, bu konuda isteksizliklerini
aç›kl›yorlar. Örne¤in, en fazla aske-
ri verecek olan Fransa, Hizbullah si-
lahs›zlanmadan tek bir asker verme-
yeceklerini aç›klad›. Yine UNI-
FIL’in Frans›z Komutan› Tümgene-
ral Alain Pellegrini, silahs›zland›r›l-
man›n ‘bar›fl gücü’nün de¤il, Lüb-
nan hükümetinin ifli oldu¤unu aç›k-
lad›. Emperyalistlerin ve ‹srail’in
yapmak istedi¤i, Lübnan ordusu ile
Hizbullah’› karfl› karfl›ya getirme
amac› da tafl›yan bu sözler, ayn› za-
manda Hizbullah ile karfl› karfl›ya
gelme korkusunu da yans›t›yor. 

Lübnan hükümeti ile Hizbullah’›
karfl› karfl›ya getirerek, kendilerince
sorunu çözme amaçlar› aç›k. Ancak,
Lübnan’›n bir parças› olan ve dire-
niflle gücünü pekifltiren Hizbul-
lah’›n karfl›s›na hükümetin bu flekil-
de ç›kmas› hem askeri, hem de iç
dengeler aç›s›ndan zor. Bu, kendi
halk›yla çat›flmas› demektir. Nite-
kim, Lübnan Savunma Bakanl›¤›,
direniflin kendileri ile en üst düzey-
de iflbirli¤i yapt›¤›n› kaydederek,
“Lübnan ordusu Hizbullah› silah-
s›zland›rmak gibi bir görev üstlen-
meyecek” aç›klamas› yapt›.

Emperyalistler masa bafl›nda her
türlü hesab› yapabilir, savafl›n aske-
ri sonucunun tam tersi bir karar ala-
rak, emperyalist diplomasinin bütün
alçakl›¤›n› sergileyibilirler; ama si-
lahs›zlanmay› reddeden bir güç, di-
renifli seçen bir halk karfl›s›nda ba-
flar›l› olamayacaklar.

Masa Bafl› Hesaplar ve 

Direniflin Yaratt›¤› Sonuç

Öne ç›kan yanlar›yla bu savafl ve
direniflin askeri ve siyasi sonuçlar›
nelerdir, bunlara bakal›m.

◆ Disiplinli, feda ruhuyla sava-
flan, s›rt›n› halka dayayan bir gücün
en güçlü ordulara karfl› direnebile-
ce¤i, bir bütün olarak halklar›n em-
peryalizme direnebilece¤i görüldü.
Bu güven baflta, bugün emperyalist
sald›rganl›¤›n bafl hedefi durumun-
daki Ortado¤u halklar› olmak üzere,
tüm dünyan›n ezilen halklar›na dal-
ga dalga yay›lan bir moral güç ka-
zand›rd›. 

Halklar›n direnifl noktas›nda mo-
ral kazanmas›, direnebileceklerini
görmesi, emperyalistler aç›s›ndan
en ölümcül silahtan daha ölüm-

cüldür. Amerika ve Avrupa emper-
yalistlerinin direnifli -bu düzeyde
teflhir olacaklar› bir katliamc›l›kla-
k›rma konusunda verdikleri deste-
¤in arkas›nda da, birçok etkenle bir-
likte, bu yatmaktad›r. Bir ABD d›-
fliflleri yetkilisinin, Hizbullah tarz›
direniflin yayg›nlaflmas›n›n felaket
oldu¤unu söylemesi, bunun sonucu-
dur. Ony›llard›r yenilgiler, katliam-
lar içinde onurlar› k›r›lan, özgüven-
leri y›pranan Arap halklar› düne gö-
re çok daha güçlüdür. ‹srail’in san-
d›klar› gibi güçlü olmad›¤›n› gördü-
ler. Bu güvenin mayas›nda Filistin
direnifli vard›, halen önemli bir et-
ken olarak varl›¤›n› sürdürse de,
emperyalistlerden “bar›fl” arama si-
yaseti, direnifli geriletmifl, iç çürü-
meye zemin haz›rlam›flt›. Hizbullah
bu havay› da tersine çevirdi. Bu an-
lamda Filistin direnifli de daha güç-
lü bir flekilde ortaya ç›kacakt›r.

◆ Elbette emperyalizm vazgeç-
meyecektir, ancak Amerikan “yeni
Ortado¤u” projesi, bu direniflten
sonra, sald›r› öncesine göre çok da-
ha zora girmifltir. Her fleyden önce,
“iç dinamiklerle demokratikleflme”
gibi yalanlar art›k, iflbirlikçi Tayyip
taraf›ndan bile reddediliyor. Kald›
ki, Ortado¤u halklar› zaten inanma-
d›klar› bu söylem konusunda  flimdi
daha netler. Amerika’n›n “Yeni Or-
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‹srail-ABD sald›r›y› 

önceden planlad›
Vietnam ifl-

galinde My
Lai Katliam›’-
n›, Irak’ta Ebu
Gureyb iflken-
celerini ortaya
ç›karan Ame-
rikal› Gazeteci
S e y m o u r
Hersh, Ameri-
ka ve ‹srail’in
sald›r›y› çok
önceden plan-
l a d › k l a r › n ›
yazd›. Ameri-
kal› yetkililere
dayand›r›lan haberde, ‹srail’in asker-
leri Hizbullah taraf›ndan esir al›nma-
dan önce sald›r›y› planlad›¤› ve
Amerika’ya göstererek onay ald›¤›
ifade ediliyor. Haberde, Amerikal›
yetkili flunlar› söylüyor: “‹srailliler

bize bunun, az masrafl› çok karl›

bir savafl olaca¤›n› söyledi. Niye

karfl› ç›ksayd›k ki? Füzeleri, s›¤›-

naklar› havadan izleyip vurabili-

yoruz. Bu ‹ran’a karfl› gövde gös-

terisi olurdu.”

“Çarfl›ya uymayan” bir “ev hesa-
b›” daha. Onlar için hiç de “çok kar-
l› ve ucuz” olmad›¤› çok aç›k. 

Seymour Hersh; Bush ve yard›m-
c›s› Dick Cheney’in, Hizbullah’a
karfl› harekete geçilmesinin ‹srail’in
güvenlik endiflelerini azaltaca¤›n› ve
Amerika’n›n ‹ran’›n nükleer tesisle-
rini hedef alacak muhtemel sald›r›la-
r›n›n ‘aç›l›fl hamlesi’ oluflturaca¤›
konusunda ‹srail devleti ile hemfikir
olduklar›n› ifade etti. 

Ateflkes öncesi darbe

‹srail ateflkesten iki gün önce en
büyük kayb›n› verdi. 12 A¤ustos gü-
nü Hizbullah gerillalar› 29 ‹srail as-
kerini öldürdü, 2 tank ve bir helikop-
teri imha etti. ‹srail ordusu düflen he-
likopterden cesetlerini almak için
gitti¤inde de onlar› gerillar karfl›lad›
ve cesetlerini alamadan kaçmak zo-
runda kald›lar. 

Evet! BBu yy›k›m,
bu öölümler ““Ame-
rikan yyap›m›”d›r;
‹srail eemperyaliz-
min çç›karlar› iiçin

yaratt› bbu ttabloyu



tado¤usu”; kan, iflgal, katliam, vah-
flet demektir. Halklar›n bu noktada
gördü¤ü bir baflka gerçek ise, ka-
zand›klar› özgüvenle birlikte; dire-
nerek kendi Ortado¤ular›’n› yarata-
bilecekleridir. Bu anlamda gerici,
Amerikan iflbirlikçisi Arap rejimleri
de, kendi halklar›n›n tehdidi alt›nda
olacakt›r. Direnen Hizbullah örne¤i,
en az ‹srail ve emperyalizm kadar
onlar› da sarsm›flt›r.

◆ Bu özgüven sadece halklar
de¤il, Suriye ve ‹ran gibi emperya-
lizmin yak›n hedefi durumundaki
ülkelere de yans›m›flt›r. Daha düne
kadar diplomasi cephesinde manev-
ralarla kendine yönelen sald›rganl›-
¤› atlatmaya çal›flan Suriye Lideri
Beflar Esad’›n aç›klamalar› bu ko-
nuda çarp›c›d›r. Emperyalistlerin
“terörist” ilan etti¤i Hizbullah’›n
zaferini kutlamakta, deste¤ini aç›k-
ça ifade etmekte ve “tek yolumuz
direnifl” demektedir. Üst düzey bir
ABD Savunma Bakanl›¤› yetkilisi-
nin, Suriye’nin “giderek yükselen
özgüveninden” rahats›z olduklar›n›
dile getirmesi de bunun sonucuydu.
(Ha’aretz, 10 A¤ustos) Ayn› durum,
‹ran için de geçerlidir. 

◆ Emperyalistlerce dayat›lan
BM karar› ne derse desin, sald›r›; ne
bahane yapt›klar› konularda ne de
as›l askeri siyasi hedeflerine ulafla-
mad›. “Askerlerini kurtaracakt›”,
kurtaramad›. ‹srail’e “füze sald›r›-
lar›n› önleyecekti”, önleyemedi; sa-
vafl›n son gününde dahi Hizbullah
250 füze f›rlatt› ‹srail’e. Hizbullah
askeri ve siyasi olarak geriletilecek
ve bu yolla da Suriye ve ‹ran’a yö-
nelik operasyona h›z verilecekti.
Hizbullah askeri gücünü korudu¤u
gibi, siyasi olarak daha da güçlü
ç›kt›. Lübnan iç siyasetinde bugün-
kü koflullarda Hizbullahs›z hiçbir
denklemin yaflam flans› yoktur. Sa-
dece Lübnan halk› nezdinde de¤il,
tüm Ortado¤u’da ciddi bir prestij
kazanm›flt›r. ‹srail’in 1978 iflgaline

göre, en büyük
açmaz› da bura-
dayd›. O zaman
Lübnan içinde
“dostlar›” vard›;
Manini, Sünni,
Dürzi gruplar›.
Manini Falanjist-
ler Filistinliler’e
karfl› savafl›yor,
‹srail ad›na Sab-
ra-fiatilla Katli-
amlar›’n› gerçek-
lefltiriyorlard›.
‹srail’in do¤ru-
dan sivilleri he-
deflemesi de bu
çat›flmay› ortaya
ç›karmakt›, an-
cak flu an için ba-
flaramad›lar. Ak-
sine, ‹srail ve
Amerikan em-
peryalizmi bu
kesimleri de en
az›ndan savafl sü-

recinde kaybetti. Direnifle aç›k des-
tek verdiler, Hizbullah’a, beklendi¤i
gibi “senin yüzünden” demediler.
Bu durum Lübnan’da ulusal birlik
aç›s›ndan da zemin yaratt›. Nitekim,
yap›lan müslüman-h›ristiyan zirvesi
bu noktada ad›m olmufl, zirvede hü-
kümete destek verilmekle yetinil-
memifl, direnifle ve flehitlerine de se-
lam gönderilerek ‹srail k›nanm›flt›r.
Yine k›flk›rtmak, mezhep-din çat›fl-
malar›yla ikinci bir Irak yaratmak,
Lübnan’› ikiye bölmek için birçok
yolu kullanacakt›r ‹srail ve emper-
yalistler. Ancak, Hizbullah’la çat›fl-
mak halk taraf›ndan do¤rudan siyo-
nist-emperyalist iflbirlikçilikle dam-
galanacak, di¤er güçler bu durumu
kaç›n›lmaz olarak hesap etmek du-
rumunda olacaklard›r. 

‹ran ve Suriye konusunda da
güçsüzlefltirme de¤il, aksine güçle-
nen bir durum sözkonusudur. ‹ran
ve Suriye’nin her ne kadar emper-
yalistlerin “ateflkes” için kendi ka-
p›lar›n› çalaca¤›, siyasal güçlerini
katlayacaklar› hesab› yerine gelme-
miflse de, her iki ülke de bölgede
düne göre daha güçlüdür.

◆ Direnifl; ‹srail’e politik, aske-
ri, ekonomik, ahlaki  çöküntü yaflat-
t›. Güçlü ‹srail ordusu imaj› y›pran-
d›, “cayd›r›c›l›k” gücü azald›. ‹srail
silah stoklar›n› dahi tüketerek Ame-
rika’dan yeni bombalar almak sure-
tiyle görülmedik bir hava bombar-
d›man›yla savafl›rken (savafl denir-
se!), s›n›rl› say›da girdi¤i çat›flmalar
ve kara harekât›nda büyük kay›plar
vererek, “yenilmez ordu” miti
önemli darbe ald›. ‹srail toplumu-
nun ony›llard›r süren Filistin iflgali-
ne deste¤inin temelinde ve as›l ola-
rak da Siyonist projenin oda¤›nda
“güçlü ve yenilmez ordu” durmak-
tayd›. Toplum bu güvenle ayakta tu-
tulmaya çal›fl›ld›. Bu güvenin sars›l-
mas›, militarize yap›y› da uzun va-
dede etkileyecektir. Siyasal planda
da “kriz” denilebilecek bir durum
sözkonusudur. ‹srail bas›n› ve parla-
mentosundaki yenilgi tart›flmas› bu
çerçevede yo¤unlaflmaktad›r. 

Tüm dünyan›n canl› izledi¤i
vahflet, özellikle y›k›mlar ve çocuk
ölümleri; Siyonist ideolojiyle zehir-
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Emperyalistler asla; dire-
nen, silahlanm›fl ve örgüt-
lenmifl halklara bafle¤dire-
meyecekler. En üst perde-
den zafer ç›¤l›klar› att›kla-

r› anda dahi, karfl›lar›na
direnen güçler ç›kacak.

Katliamc›lar›n ayn› zamanda en büyük yalanc› ve demagoglar oldu¤u
tarihsel bir gerçektir. Bir Arap TV’sinin ‹srail ordu sözcüsü ile afla¤›daki
diyalo¤u bunun bir örne¤i. Bak›n her fley nas›l tersine çevrilirmifl. Kat-
liama “hayata dönüfl” diyenler kimlerle ayn› soydan gelirmifl...
Gazeteci: Bugün 12 ‹srail askerinin ölmesinin planlar›-

n›z üzerindeki etkisi nedir? 

‹srail ordu sözcüsü: 12 ‹srailli katledildi. 

Gazeteci: Siz buna katliam diyorsunuz ancak onlar asker
ve bu bir savafl. 

Sözcü: Aksine bu bir katliam. Çünkü bombalar ‹srail va-
tandafllar›n› hedef ald› ve as-
kerler tesadüfen öldürüldü. 

Gazeteci: Fakat siz de Kana
ve baflka kentlerde katliam
yapt›n›z.

Sözcü: Hay›r Kana'da katli-
am yap›lmad›. Bombard›ma-
n›n hedefi Hizbullah savafl-
ç›lar›yd› fakat tesadüfen si-
viller hedef oldu.

Kana’da bafls›z çocuk cesetleri ve 

bir katilin ibretlik demagojisi



lenmifl olsalar da, ‹srail top-
lumundaki ahlaki ve vicdani
y›pranm›fll›¤› derinlefltirdi.
Çeflitli araçlarla suskun b›ra-
k›lan ‹srail toplumu bunun
hesaplaflmas›n› kendi içinde
kaç›n›lmaz olarak yaflaya-
cakt›r. Bir binaya s›¤›nm›fl
onlarca çocu¤a bombalar
atan bir ahlak, tart›fl›lacakt›r.
Savafl›n ‹srail’e ekonomik
maliyeti de küçümsenemeye-
cek boyutta olmufltur. 

BM karar›n›n bütünü ken-
di lehlerine olmas›na karfl›n,
y›llard›r iflgal alt›nda tuttu¤u
fiebaa Çiflikleri’nin durumu-
nun müzakere gündemine so-
kulmas› da, direniflin kazan›-
m›, ‹srail’in kayb›d›r. 

‹flte bu tahribatlar ve ama-
ca ulaflamad›¤› için, tersine
çevirme umuduyla, ‹srail’in
uygun ilk f›rsatta sald›rmas›
sürpriz olmayacakt›r. Elbette
emperyalist politikalar›n ihti-
yaç duymas› durumunda...

◆ “Terörle mücadele”
kavram› ciddi darbe ald›. Fi-
listin halk›n›n deste¤ini alan
Hamas’a terörist demeleri
geri tepen bir etki yaratt›ysa
ayn› durum Hizbullah için de
olmufltur. Öte yandan bu sa-
vafl›n halka karfl› savafl oldu-
¤u ‹srail katliamlar›yla daha
net görülmüfltür. “Teröre kar-
fl› savafl”› yürütenlerin, adeta
kendilerini ‘savafl’ kavram›-
na uzak, “bar›fl içinde yafla-
mak isteyen uygarlar” olarak
göstermeleri abesten de öte-
de bir komediye dönüfltü.

◆ Amerikas›, Avrupas› ile
bütün bir emperyalist sistem
büyük teflhire u¤ram›flt›r. On-
lar›n uluslararas› kurumlar›
ve hukuklar›na yönelik, kimi
kesimlerde varolan güven ze-
delendi. Bu durum, sadece
ezilen, direnen halklar için
de¤il, küçük burjuva ayd›n-
lar, hatta emperyalistlerin k›-
l›c›n› sallayan burjuva ide-
ologlar için de geçerlidir.

Onlar da bundan sonra “ulus-
lararas› hukukun” üstünlü-
¤ünden, BM’nin meflhur “ba-
r›fl› sa¤lama” misyonundan
sözetmekte düne göre daha
cüretsiz olacaklard›r. 

◆ ‹srail’e aç›k destek,
Halklar-emperyalizm saflafl-
mas› ve çat›flmas›n› daha net
görülür hale getirdi. Bu an-
lamda Venezuella Devlet
Baflkan› Chavez’in ‹srail el-
çili¤ini çekmesinde ve ülke-
miz dahil birçok yerde yap›-
lan gösterilerde somutlanan,
anti-emperyalist güçler, ezi-
len halklar aras›ndaki daya-
n›flma bir ad›m daha ilerledi.

Yenilecekler!

Kuflkusuz emperyalistler
ve siyonizm vazgeçmeye-
cektir, BM kararlar›n› uygu-
latma ya da baflka biçimlerde
Lübnan’da, yine dünyan›n
dört bir yan›nda sald›r›lar›n›
sürdüreceklerdir. Ancak hiç-
bir hesaplar› tutmayacak. 

Irak’ta batakl›¤›n içinde-
ler. ‹flgalin ve emperyalist
politikalar›n teorisyenli¤ini
yapanlar, Thomas Fried-
manlar dahi bugün Irak’tan
bir an önce ç›k›lmas› gerekti-
¤ini söylemeye bafllad›lar.
Filistin’de yaratt›klar› bütün
y›k›mlara karfl›n direnifli ye-
nemiyorlar, k›ram›yorlar.
fiimdi Lübnan’da yaflad›lar
bu hezimeti. Latin Amerika
halklar› Amerikanc› hükü-
metleri bafl›ndan defetti. Tür-
kiye’de devrimcileri teslim
alam›yor, sindiremiyorlar. 

Evet! Sadece yeni bir
“Ortado¤u” de¤il, yeni bir
“dünya”; halklar›n direniflle-
riyle yarat›lacak. Emperya-
listler asla; direnen, silahlan-
m›fl ve örgütlenmifl halklara
bafle¤diremeyecekler. En üst
perdeden zafer ç›¤l›klar› at-
t›klar› anda dahi, karfl›lar›na
direnen güçler ç›kacak.
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Vahflet, çocuk-
lar›n, sivillerin
katliam›, ülke-
nin altyap›s›
ve yerleflim bi-
rimleriyle y›-
k›m› dünyan›n
gözü önünde
gerçekleflti.
C e n e v r e
Sözleflme-
si’ne, ‘ulusla-
raras› hukuk’a göre savafl suçu-
nun da ötesinde, “insanl›¤a
karfl› suç”, alenidir. ‘Hizbullah
silahs›zlans›n’ diyen emperya-
listler, onlar›n Lahey Adalet
Divan›, “S›rp kasab›” diye
Radko Miladiç’in pefline düflen
Avrupa; bu suçlar› yarg›layabi-
lecek misiniz? ‹srailli general-

lerin pefline de düflecek misi-
niz? Siyonist liderleri san›k
sandalyesine oturtabilecek mi-
siniz? “Lübnan topraklar›ndaki
askerlerimiz su veya g›da s›-
k›nt›s› çekiyorsa, Lübnan dük-
kanlar›na girip ihtiyaçlar›n›
karfl›layabilirler” emri veren
Siyonist Tu¤general Avi Mizra-
hi hakk›nda çapulculuk ve ya¤-
mac›l›ktan tutuklama kararlar›
ç›karabilecek misiniz?

Hay›r! Bunlar›n hiçbirini yap-
mayacaklar. Çünkü bu vahflet
onlar›n onay›yla ve onlar›n ç›-
karlar› için gerçeklefltirildi. Hâ-
lâ, enkazlar alt›nda halk›n ce-
setleri ç›kar›l›yor Lübnan’da,
halen ölüyor çocuklar›m›z,
gençler ve yafll›lar›m›z.

Ama kimsenin kuflkusu olma-
s›n ki, halklar›n kan›n› döken-
ler birgün mutlaka san›k san-
dalyesine oturtulacaklar. Hitler
faflizminin ve Naziler’in sonu
ne olduysa, Siyonistler ve em-
peryalist destekçilerinin de o
olacakt›r.

‹srail yarg›lanmal›d›r

✡✡

✡✡

✡✡

✡✡

Hani nnerede 

‘savafl ssuçlar›’ 

mahkemeniz’?



BM’nin Lübnan’da “çat›flmala-
r›n durdurulmas›” karar›yla birlikte
Lübnan’a “Uluslararas› Güç” yer-
lefltirme karar› da almas› üzerine,
oligarflinin çeflitli kesimlerinde koro
halinde “Mehmetçik Lübnan’a”
sesleri yükselmeye bafllad›. 

AKP iktidar› ve Genelkurmay,
Irak’a asker gönderme politikalar›
halk›n ve TBMM’nin engeline çar-
parak sonuçsuz kald›¤›ndan bu ya-
na, emperyalizmin hizmetine asker
vermek için adeta f›rsat kollamakta-
d›rlar. Emperyalizmin emrine asker
vermeyi, bir anlamda “kendilerini
emperyalistlere affettirme”nin arac›
olarak görmektedirler. 

“Mehmetçik Lübnan’a” korosu,
askerin oradaki rolünün ne olaca¤›-
n› ›srarla gözlerden gizlemek iste-
mekte, kimisi Ortado¤u politikala-
r›nda ancak böyle söz sahibi olabi-
lece¤imizi, kimisi “emperyal Os-
manl›” geçmiflimizin bu görevden
kaçmamay› gerektirdi¤ini ileri sür-
mekte, kimisi de “Türk bayra¤›

Lübnan’da dalgalanacak” hamase-
tiyle sanki asker oraya “milli” bir
görev için gönderilecekmifl gibi flo-
venizme yaslanmaktad›r. Tayyip Er-
do¤an ise, orada yat›r›m yapabil-
mek için önce asker göndermek ge-
rekti¤ini söyleyerek tüccar zihniye-
tini sergilemektedir. 

Uluslararas› Güç karar› 

Lübnan halk›n›n karar› 

de¤ildir!

Uluslararas› Güç, Lübnan’a yer-
leflecektir ama, amac› Lübnan halk›-
n› korumak de¤ildir. BM karar›nda
buna yönelik hiçbir ifade yoktur.
Ama tam tersine, bu gücün Lübnan
halk›na ve baflta Hizbullah olmak
üzere Lübnan halk›n›n örgütlenme-
lerine karfl› bir “kontrol ve denetim”
amac› tafl›d›¤› aç›kt›r.

Emperyalizm, bu güce esas ola-
rak Hizbullah’›n silahs›zland›r›lma-
s› görevini yüklemek istemektedir.
Ancak bunun o kadar kolay olmad›-

¤›n› da herkes tecrübeleriyle bil-
mektedir. Emperyalizm yaklafl›k 20
y›l önce Lübnan’dayd›. Cesetlerini
toplayarak kaçmak zorunda kald›
Lübnan’dan. ‹srail’e karfl› askeri ye-
tene¤ini de kan›tlayan Hizbullah,
bu koflullarda silahs›zland›r›lmay›
kabul etmeyece¤ini aç›klarken,
Lübnan hükümeti de böyle bir poli-
tikaya baflvurmayaca¤›n› aç›klad›. 

‹flte bu noktada kendini “Lüb-
nan’›n sahibi” olarak görenlerden
emperyalist Fransa bile, gönderece-
¤i askerin “Hizbullah’›n silahs›zlan-
d›r›lmas› iflini üstlenmeyece¤ini”
aç›klad›. Pabucun pahal› oldu¤unu
gören AKP iktidar› da, ilk bafltaki
söyleminden daha farkl› bir söylem
kullanmaya bafllayarak, “askeri ça-
t›flmaya göndermeyeceklerini... infla
ve yeniden yap›lanma hizmeti vere-
cek birlikler göndermek istedikleri-
ni” aç›klad›.

Sonuçta hangi biçimde olursa ol-
sun, Uluslararas› bir gücü davet
eden Lübnan halk› de¤ildir. O gücü,
zorla Lübnan topraklar›na sokmak
isteyen emperyalizmdir. Lübnan
Lübnan halk›n›nd›r. Dolay›s›yla
Lübnan’da hangi güçlerin olup ol-
mayaca¤›n› belirleme hakk›na sahip
tek güç de Lübnan halk›d›r. 

Lübnan’da emperyalizmin da-
yatt›¤› bir güç içinde yeralmak,
ABD ve ‹srail ad›na bekçilik yap-
mak demektir. Hiçbir biçim ve ge-
rekçe bunu de¤ifltirmez. 

Burjuva bas›n, tezkereyi 

çoktan ç›kard› bile:

“Mehmetçik Haz›r” manfletini
att› bir gazete. Bir baflkas› “Meh-
metçik gün say›yor” diyordu. Bir
ço¤u “Mehmetçik Beklemede” bafl-
l›¤›n› seçmiflti. 

Peki Lübnan’a gönderilecek as-
kerler içinde burjuva medyan›n pat-
ronlar›n›n, kalemflörlerinin çocukla-
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Lübnan Lübnan halk›n›nd›r!

Emperyalizm ad›na bekçili¤e hay›r!

‹ncirlik, Ortado¤u halklar›na kar-
fl› kullan›lan bir cephanelik, bir üs
olmaya devam ediyor. 

T›rlar dolusu cephane yükleniyor
ve nereye götürüldü¤ünü ABD hariç
kimse bilmiyor. “‹ncirlik TSK’ya

ba¤l›” diyen generaller ve iktidar da bilmiyor belki; çünkü onlar daha ge-
çen hafta bir kez daha aç›¤a ç›kt› ki, o üssün s›n›rlar› içinde kendi subay-
lar›n›n onurunu koruyabilecek kadar bile söz hakk›na sahip de¤illerdir. 

Geçen hafta ‹ncirlik Üssü’nden ç›kar›lan t›rlar dolusu cephanenin nere-
ye gitti¤i o kadar önemli de de¤il. Bu defa baflka bir ülkeye gider, yar›n ‹s-
rail’e. Önemli olan bu üssün Ortado¤u’nun kalbinde emperyalizmin sald›-
r›lar› için kulland›¤› bir üs olmas›d›r. Böyle bir halklara düflmanl›k üssü,
hangi ülkenin topra¤›nda olursa olsun, o ülke için bir utançt›r. Türkiye on-
y›llard›r bu utançla yafl›yor. Bu utanca son vermek için ‹ncirlik ve tüm
ABD, NATO üsleri kapat›lmal›d›r. 

‹ncirlik Üssü derhal 

kapat›lmal›d›r



r› olacak m›? Elbette hay›r. Onlar
için askerin kan›n›n, can›n›n hiçbir
de¤eri yoktur. Daha do¤rusu “Tür-
kiye oligarflisine sa¤layaca¤› dolar”
kadar de¤eri vard›r. Ve tekellerin ç›-
karlar› için askeri emperyalizmin
hizmetine vermektedirler. Bu zihni-
yet, “bir koyup üç alma” politikas›-
n›n zihniyetidir. Peki bu politikada-
ki “bir” nedir? ‹flte o “bir”, askerdir.
Askeri kurban edip, ekonomik, si-
yasi avantajlar elde edeceklerdir.

“Türkiye’nin en iyi ihraç ürünü
ordusudur” denmiyor muydu? ‹flte
AKP’si, medyas› elbirli¤iyle asker
ihraç ediyorlar.   

Temel Haklar Fedeasyonu:

Asker Göndermek, 

‹srail Vahfletine Ortak 

Olmak Demektir

Temel Haklar Federasyonu 15
A¤ustos’ta bir aç›klama yaparak,
Lübnan’a asker gönderilmesine kar-
fl› ç›kt›. Aç›klamada özetle flöyle de-
niliyordu:

“BM karar› Lübnan halk›n›n le-
hine, ‹srail sald›rganl›¤›n› mahkûm
eden bir karar de¤ildir. Her fleyden
önce BM’de bu kararla bir kez daha
emperyalizmin ç›karlar› do¤rultu-
sunda kararlar alan ve uygulayan

bir kurum oldu¤unu kan›tlam›flt›r. 

Bu ateflkes nas›l bir ateflkestir?
Yar›n ayn› sald›r›n›n yaflanmayaca-
¤›n›n güvencesi nedir? Ki BM kara-
r›nda ‹srail’e hücum amaçl› sald›r›-
lar› durdurma ça¤r›s› yap›larak sal-
d›r› için aç›k kap› b›rak›lm›flt›r. Bu
kararla ‹srail istedi¤i zaman kendi-
mi savunuyorum diyerek tekrar sal-
d›rabilir. 35 gün içinde binden fazla
kifliyi ‘kendimi savunuyorum’ diye-
rek katletmemifl miydi?

‹srail’in ve onun hamisi emper-
yalizmin ç›karlar› do¤rultusunda
al›nan BM karar› uluslararas› güç,
“bar›fl gücü” ad› alt›nda Lübnan’da
flu ana kadar ‹srail’in yapmaya ça-
l›flt›¤›ndan baflka bir fley yapmaya-
cakt›r. BM karar›nda da yaz›ld›¤›
gibi uluslararas› güç as›l olarak Hiz-
bullah’›n bölgedeki gücünü kontrol
alt›na almaya, ‹srail’in sald›rganl›-
¤›na karfl› Lübnan halk›n›n kendisi-
ni savunmas›n› engellemeye çal›fla-
cakt›r. Bar›fl gücü denilen fley em-
peryalizmin ve Siyonizm’in bekçili-
¤inden, korumal›¤›ndan baflka bir
fley de¤ildir ve sözde ateflkes karar›-
na ra¤men devam eden ‹srail vahfle-
tine ortak olmak demektir. 

‹ktidar asker gönderme karar›n›
her zaman oldu¤u gibi “bu bir BM
karar›d›r” diye meflrulaflt›rmaya ça-

l›flmaktad›r. BM karar› demek em-
peryalizmin ve Siyonizm’in karar›-
d›r demektir. ‹ktidar Lübnan’a asker
gönderme karar›yla bir kez daha
emperyalizmin isteklerini ona biçti-
¤i rolü yerine getirece¤ini göster-
mifltir. 

Hay›r, bu karar meflru de¤ildir.
“Bar›fl gücü askeri” denerek de
meflrulaflt›r›lamaz. Lübnan’a asker
göndermek ‹srail vahfletinin yan›n-
da, Lübnan halk›n›n karfl›s›nda ol-
mak demektir. 

Türkiye halklar› emperyalizmin
halklara sald›r›s›na ortak olmaya-
cakt›r, olmamal›d›r. Emperyalizmin
ve Siyonizm’in ç›karlar› için Lüb-
nan’a asker gönderilmesine izin
vermeyelim, emperyalizme ve ifl-
birlikçilerine karfl› mücadeleyi yük-
seltelim.”
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Savafllar, silah te-
kelleri için her zaman
bir kâr arac›d›r, bu bili-
niyor. Ama savafllarda
sadece onlar “kasalar›n› doldurmay›” dü-
flünmezler. “Askerlerini kurtarma, teröre
karfl› savaflma, ‹srail’in kendini savunma
hakk›n› kullanma” gibi söylemlerle, Lüb-
nan’a sald›ran ‹srail ordusunun en tepesin-
deki isim, Genelkurmay Baflkan› Dan Ha-
lutz’un, iki ‹srail askerinin Hizbullah tara-

f›ndan esir al›nmas›ndan saatler sonra borsadaki hisse
senetlerini satt›¤› ortaya ç›kt›. Kendini “o s›rada savafl
ç›kmas›n› beklemiyordum” gibi, çocuklara masallar tü-
ründen bir ifade ile savunan Halutz’un satt›¤›, yaklafl›k
27.9 bin dolar de¤erindeki hisse senetlerin de¤eri, sal-
d›r›n›n bafllamas›yla birlikte ilk 3 gün düflüfl yaflam›fl. 

fiimdi dönüyoruz, islamc› ve de ‹srail’in sald›r›s›n›
en sert elefltirenlerden Baflbakan Tayyip Erdo¤an’a.
Lübnan’a asker göndermek için can atan Tayyip Erdo-

¤an, “oraya birileri ile
çat›flmak için asker
göndermediklerini” be-
lirttikten sonra, niye

göndermek istediklerini flöyle anlat›yor:
“Biliyorsunuz, istikrar sa¤lanmadan yat›-
r›m ortam› olmaz. Önce istikkar› sa¤laya-
caks›n ki, bölgeye yat›r›m yapabilesin...”

Demek ki, y›k›lan evler, parçalanan ço-
cuklar, a¤layan analar de¤il mesele. Ney-
mifl; yat›r›m! Kim yapacak yat›r›m›. Elbet-
te tekeller, Koçlar, Sabanc›lar, Albayraklar... Lübnan’›n
y›k›lmas›yla ekonomik faaliyetlerinin de y›k›ma u¤ra-
d›¤›n› gören, Tayyip’in Devlet Bakan› Kürflat Tüzmen
ne diyordu: “Lübnanl› ifl adamlar›n›n dünya ticaretin-
den ald›klar› pay›n en az›ndan bir k›sm›n› Türkiye’ye
çekece¤iz...” (31 Temmuz 2006, Türkiye)

Ha Halutz ha Tayyip ya da Tüzmen; farklar› var m›?
Yoktur çünkü onlar›n hepsi kapitalist sistemin savunu-
cular›d›r ve kapitalizmin ahlak› yoktur.

Tayyip ve Halutz



‹stanbul 20 A¤ustos mitingine
haz›rlan›yor. Sendika ve DKÖ’ler
taraf›ndan Pazar günü saat 15.00'te
Kad›köy'de düzenlenecek olan mi-
tinge ça¤r› amaçl›, Taksim PTT
önünde biraraya gelen, HÖC’ün de
oldu¤u çeflitli sendika, meslek odas›
ve DKÖ üyeleri, "Her Yer Lübnan
Hepimiz Lübnanl›y›z" slogan› att›-
lar. HÖC’ün de içinde yerald›¤›
Irak'ta ‹flgale Hay›r Koordinasyonu
da yay›nlad›¤› bir aç›klama ile mi-
tingde yeralacaklar›n› ve Lübnan’a
asker gönderilmemesi, ‹srail’le tüm
anlaflmalar›n iptal edilmesi için, s›-
n›r ötesi operasyonlara hay›r demek
için tüm halk›, Irak'ta ‹flgale Hay›r
Koordinasyonu pankart› arkas›nda
mitinge kat›lmaya ça¤›rd›. 

‹HD ve Mazlum-Der üyeleri 10
A¤ustos günü ‹stanbul Lübnan
Konsoloslu¤u önünde oturma eyle-
mi yapt›lar. ‹stanbul Özürlüler Plat-
formu 12 A¤ustos’ta ‹srail siyoniz-
mini ‹stiklal Caddesi'nde yapt›klar›
bir yürüyüflle protesto etti. Eylem-
de, "Savafl Nedir Biliyoruz Görme-
yenler Utans›n, Filistin Lübnan
Halk› Yaln›z De¤ildir” gibi dövizler
tafl›nd›. Ayr›ca; Halkevi üyeleri,
ESP’liler yapt›klar› eylemlerle ‹sra-
il’i protesto ederek ‹ncirlik’in kapa-
t›lmas›n› istediler. 

10 ve 12 A¤ustos günlerinde
S›hh›ye Yeniflehir Pazar› ve Sakarya
Caddesi'nde bildiriler da¤›tan ‘Em-

peryalizme ve Siyonizme Karfl›

Ankara Platformu’ üyeleri, 11
A¤ustosta da Sakarya Caddesi’nden
Yüksel Caddesi'ne meflaleli yürüyüfl
yapt›lar. "Emperyalizm Yenilecek
Direnen Halklar Kazanacak" yaz›l›

pankart›n arkas›nda
toplanan ve HÖC’ün
de yer ald›¤› platform
üyeleri, tafl›d›klar› dö-
vizler ve att›klar› slo-
ganlarla da ‹srail kat-
liam›n› lanetlerken,
emperyalizmin yeni-
lece¤ini direnen halk-
lar›n kazanaca¤›n›

hayk›rd›lar. 100 kiflinin kat›ld›¤› yü-
rüyüflün ard›ndan, Yüksel Cadde-
si'nde bir aç›klama yap›ld›. 

Platform ad›na bir heyet, 10
A¤ustos günü de Filistin Büyükelçi-
li¤i’ne destek ziyaretinde bulun-
mufltu. Filistin halk›na deste¤in ifa-
de edildi¤i ziyarette, Büyükelçi ‹b-
rahim Temin, ABD ve ‹srail’in ç›-
karlar›n› destekleyecek bir devlet
istendi¤ini belirterek, “Mücadeleye
devam edece¤iz. Ba¤›ms›z Filistin’i
kuraca¤›z!” dedi. Ziyaretin ard›n-
dan büyükelçinin de kat›ld›¤› bir
aç›klama yap›ld›. Aç›klamay› yapan
Nurcan Temel, “Emperyalistler Or-
tado¤u’da yeni bir harita çizmek is-
tiyorlar. Ama Direnen Halklar Ka-
zanacak” dedi. 

Ankara HÖC

üyeleri, 15 A¤ustos’ta
Yüksel Caddesi'nde
bildiri da¤›tt›lar. 

Ankara Ayd›n ve

Sanatç› Giriflimi, ‹s-
rail Büyükelçili¤i
önünde, çocuklar›n
katledilmesini kalem-
ler, boya f›rçalar› ata-
rak protesto etti. Giri-
flim ad›na konuflan
Ahmet Telli, ‹srail’in
dünyan›n ç›¤l›¤›n›
duymad›¤›n› kayde-
derken, “Kaybedecek-
siniz” yaz›l› pankart
büyükelçilik önüne
as›ld›. Sanatç›lar eyle-
min ard›ndan Filistin
Büyükelçili¤i’ne de
destek ziyaretinde bu-

lundular.

Ankara’da Dev Sa¤l›k-‹fl Sen-
dikas›, SES ve ATO üyeleri, "Filis-
tin ve Lübnan'› yaflatal›m kampan-
yas›" çerçevesinde 11 A¤ustos’ta
Cebeci Hastanesi’nde stand açt›lar,
‘Atefl Alt›nda’ adl› resim sergisi ile
katliam› sergileyip imza toplad›lar.

Ankara’da Alevi Bektafli Fede-
rasyonu, ‹srail katliamlar›n› 12
A¤ustos’ta Yüksel Caddesi'nde
“Bar›fl'a Semah” dönerek protesto
etti. HÖC’ün de destekledi¤i ey-
lemde konuflan, ABF Genel Sekre-
teri Av. Fevzi Gümüfl, ABD, ‹srail
ile aç›k/gizli tüm müttefiklerini dur-
durmak için küresel muhalefetin
içinde yerald›klar›n› ifade etti. 

‹zmir’de 12 A¤ustos günü AKP
Konak ‹lçe Binas› önünde toplanan,
Al›nteri, Belediye-‹fl ‹zmir fiubeleri
(2-4-6), BDSP, EHP, ESP, Ege
78’liler Derne¤i, HÖC, ‹LPS, Kal-
d›raç ve Kurtulufl Partisi üyeleri,
“Emperyalizm ve Siyonizm Yenile-
cek Direnen Halklar Kazanacak”
pankart› açt›lar.  AKP iktidar›n›n,
emperyalistler ve siyonist ‹srail ile
yapt›¤› antlaflmalarla katliam ve ifl-
galden sorumlu oldu¤u belirtilen
aç›klamada, ‹srail’le iliflkilerin ke-
silmesi istendi.

Mersin'de 11 A¤ustos günü
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‹srail’le iliflkiler kesilsin!

PANKART VE YAZILAMALAR...
Geçen hafta içerisinde, ‹stan-
bul ve Ankara’da çok say›da
gecekondu mahallesinde; ‘Di-
renen Ortado¤u Halklar› Ka-
zanacak’, ‘Kahrolsun ABD Em-
peryalizmi ve ‹srail Siyonizmi’,
‘Katil ABD Ortado¤u'dan De-
fol’ gibi yaz›lamalar yap›ld›.
Ayr›ca; 11 A¤ustos’ta Nurtepe
Hac›ethem Dörtyol'a, ‹kitelli
Köy ve Atatürk Mahallesi’ne,
Ba¤c›lar’da merkez ve Çiftlik
Meydan›’na, Ankara’da fiirin-
tepe’de; ‘Emperyalizm ve Si-
yonizm Yenilecek Direnen
Halklar Kazanacak’, ‘Katil ABD
Ortado¤u'dan Defol’ yaz›l›,
HÖC imzal› çok say›da pankart
as›ld›. ‹kitelli Atatürk Mahal-
lesi'nde as›lan pankart sabah-
tan akflama kadar as›l› kald›. 

Kocaeli



TÖP, BDSP, DHP, ESP ve HÖC
üyeleriyle Partizan okurlar›, Büyük-
flehir Belediyesi önünde düzenle-
dikleri etkinlikte, Filistin bayraklar›
tafl›d›lar ve “Kahrolsun ‹srail Siyo-
nizm’i Yaflas›n Filistin Direniflimiz”
pankart› açt›lar. Arapça flark›lar›n
söylendi¤i ve fliirlerin okundu¤u et-
kinlikte, direnifle destek verildi. 

Hatayl› 34 ayd›n 10 A¤ustos’ta
bir bildiri yay›nlayarak, ‹srail'in
Lübnan ve Filistin'e yönelik sald›r›-
lar›n› k›nad›. Hüsamettin Çal›fl tara-
f›ndan okunan bildiride, “Lübnan
halk›n›n yan›nda oldu¤umuzu belir-
tiyoruz” denildi.

Kocaeli'nde 10 A¤ustos günü
sald›r›y› protesto eden HÖC, D‹SK,
KESK, Belediye-‹fl 1 ve 2 No’lu
fiube, KSMMM, TMMOB, Halkev-
leri, ‹HD, Vartolular, Hac› Bektafl
Veli, Tuncelililer ve Sivasl›lar Der-
nekleri'nin yürüyüflüne 400 kifli ka-

t›ld›. Yurtsever Cephe,  SDP, EMEP,
ESP ve DTP'nin de destekledi¤i yü-
rüyüflte s›k s›k "Her Yer Filistin He-
pimiz Filistinliyiz, Her Yer Lübnan
Hepimiz Lübnanl›y›z” sloganlar›
at›ld›. HÖC korteji coflkulu slogan-
lar› ve Lübnan ile Filistin bayrakla-
r› ile eylemde yerini al›rken, yürü-
yüflün ard›ndan aç›klama yapan
Bedriye Y›ld›zeli; BM ve AB’nin
sessizli¤ini ifade ederek, “Talep
ediyoruz: Bu vahflet durdurulmal›-
d›r, ABD ve ‹srail ile iliflkiler derhal
kesilmelidir, Lübnan'a asker gönde-
rilmemelidir, Türkiye'nin ‹srail bü-
yükelçisi geri çekilmelidir" dedi. 

Elaz›¤ Temel Haklar, Ortado-
¤u’daki emperyalist-siyonist katli-
am ve iflgale karfl› 7 A¤ustos’ta bafl-
latt›¤› imza kampanyas›n› 13 A¤us-
tos’ta düzenledi¤i bir aç›klama ile
bitirdi. Binlerce imzan›n topland›¤›
kampanyaya iliflkin bilgi verilen

aç›klamada, Dernek Baflkan› Hüse-
yin Çelik, “Ülkemizdeki tüm ABD
ve NATO üsleri kapat›lmal›, emper-
yalistlerle yap›lan aç›k-gizli tüm an-
laflmalar iptal edilmelidir" dedi. 

***

Ayr›ca, Almanya, Fransa, ‹ngil-
tere’de oldu¤u gibi, dünyan›n
birçok ülkesinde de onbinler ‹srail’i
ve ABD’yi lanetledi. Bu eylemler-
den biri de, Avusturya’n›n baflkenti
Viyana’dayd›. 12 A¤ustos’ta düzen-
lenen yürüyüfle HÖC üyeleri, “Lüb-
nan ve Filistin’de Siyonist Teröre
Son” pankart›yla yerlerini ald›lar.
ABD Konsoloslu¤u önünde yap›lan
eylemde Lübnan ve Filistin bayrak-
lar› tafl›nd›. Avustralya’da ise, bafl-
kent Sydney, Brisbane ve Canberra
kentlerinde düzenlenen gösterilere
kat›lan binlerce kifli, ‹srail’i lanetle-
di. Baflkentteki eyleme, TAYAD
Komite de kat›ld›. 
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Haklar ve Özgürlükler Cephesi
üyesi 400 kifli, 12 A¤ustos’ta Be-
yaz›t Meydan›'nda Lübnan ve Fi-
listin bayraklar›n› dalgaland›rd›.
‹srail’in katliamlar›n› ve AKP
iflbirlikçili¤ini protesto
eden ve direnifle des-
tek veren HÖC’lüler,
katliamlar›n so-

rumlusu-
nun em-

peryalistler oldu¤unu ifade eden
dövizler tafl›rken, Türkçe ve
Arapça olarak "Katil ABD Orta-
do¤u'dan Defol!" pankartlar› aç-
t›lar. “Hepimiz Lübnanl›y›z, Hepi-
miz Filistinliyiz” sloganlar›yla La-
leli'ye yürümek isteyen HÖC’lü-
lerin önü, polis barikat›yla kesil-
di. 

Yap›lan aç›klamada, Türkiyeli
devrimcilerin direnen halklar›n
yan›nda oldu¤u ifade edilirken,
tafl›nan onlarca Lübnan, Filistin
bayra¤›yla kucaklaflan HÖC’ün
k›z›lbayraklar› bu sözleri ta-
maml›yordu. Katliama iliflkin re-
simler de tafl›yan HÖC'lüler  s›k
s›k "Katil ‹srail Ortado¤u'dan
Defol, Hepimiz Lübnanl›y›z, He-
pimiz Filistinliyiz” gibi sloganlar

att›lar. 

Yürüyüfle izin ve-
rilmemesi üzerine
Beyaz›t’ta yap›lan
aç›klaman›n ard›n-
dan, oturma eyle-
mi gerçeklefltirildi.
Marfllar söyleyen,
sloganlar›n› dire-
nen halklar›n kar-
deflli¤i için atan
devrimcilere, mey-
danda bulunan ba-
z› turistlerin de Fi-
listin ve Lübnan
bayraklar›n› alarak
kat›ld›¤› görüldü. 

Oturma eyleminde
2 saat boyunca
marfl ve sloganlar
hiç susmad›. 

Direniflin sesi Beyaz›t Meydan›’nda
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“Sevgili Yoldafllar

Barbar Siyonist iflgal güçleri Gaz-
ze'de tafl üzerinde tafl b›rakmad›.

Yoldafllar inan›n flu anda Gazze
bir hayalet flehrine dönüflüldü, so-
kaklar insanlardan yoksun çünkü Si-
yonist uçaklar› hareket eden her fleye
atefl aç›yorlar. Dünyada yasaklanm›fl
bomba ve silahlar kullan›l›yor, fos-
for, tesirli ve çok ayr›lan ve bir insa-
na isabet etti¤i zaman bütün vücudu-
nu paramparça ediyor... Gazze hava,
deniz ve karadan kuflat›lm›fl durum-
da. Ama bütün bunlara ra¤men halk›-
m›z direniyor, direnifli sürüyor ve ön-
cesinden daha fazla ba¤›ms›zl›¤a ve
özgürlü¤üne kofluyor.

ABD'nin yeni Ortado¤u projesini
Filistin ve Lübnan halklar›n›n ceset-
lerin üzerinde kurdurmayaca¤›z, di-
reniflimizin sürmesi için her fleyi fe-
da edece¤iz. 

Filistin, Lübnan direnifli ve halk-

lar›, sizin gibi halklar›n dostu
olan enternasyonal devrimci
düflünce sahip olan insanlar›n
yard›mlar›n› çok ve acil bek-
liyoruz. Deste¤inizle direnifli-
miz sürebilir, sizleri özledim
ve e¤er hayatta kal›rsak özgür
Filistin'de görüflmek umu-
duyla...”

Yoldafl›n›z Meryem Abu
Dakka (Filistinli Kad›n Arafl-
t›rma ve Gelifltirme Merkezi)

***

FHKC’li Meryem’in ça¤-
r›s›nda her fley... Gazze’de bir
katliam var. Orada bir ateflkes
de yok. Orada vicdan, insaf
ve merhamet yok... 

Ve dahas›, Gazze “gün-

demde” yok! Mesela, Birlefl-
mifl Milletler’de “Gazze’de

ateflkes” diye bir fley tart›fl›lm›yor bi-
le. Çünkü, emperyalist merkezlerde
Gazze’de katliam ‹srail’in “do¤al
hakk›” görülüyor! Biliyorlar ki, Fi-
listin dünya halklar› için hâlâ direni-
flin bir örne¤idir; biliyorlar ki, Filis-
tin, emperyalizmin Ortado¤u’da kur-
mak istedi¤i düzenin önündeki en
büyük engellerden biridir. Bunun
için Filistin direniflinin ezilmesi ko-
nusunda tüm emperyalistler hemfi-
kirdir. ‹flte bundan dolay›, dünya
halklar› bugün için özel olarak Gaz-
ze’ye, genel olarak Filistin’i günde-
minden hiç ç›karmamal›. Filistin
dünya halklar›n›n emperyalizm kar-
fl›s›ndaki direniflinin en önemli mev-
zilerinden biridir.  

***

Siyonizmin, dünya halklar›yla
alay edercesine, katliamlar›na güzel-
leme yaparcas›na “yaz ya¤muru”

ad›n› verdi¤i sald›r›da, FKÖ’nün
aç›klamas›na göre; son 44 günde ‹s-

rail, 190 hava ak›n› düzenledi ve
3500 havan/top mermisi att›, 768
sald›r› düzenledi. Filistinli doktorlar,
sald›r›larda aralar›nda 40 çocu¤un
da bulundu¤u 200 Filistinli’nin öl-
dü¤ünü, 600’ünün yaraland›¤›n› du-
yurdu. 64 Hamas’l› Bakan ve Millet-
vekili zorbal›kla tutsak edildi. Gazze
sadece bir y›ll›k bir aradan sonra ye-
niden iflgal alt›na al›nd›. 

Bir ‹srailli yazar, Gazze’de yafla-
nanlar›, Hizbullah füzelerinin düfl-
meye bafllad›¤› ‹srail’in Kuzey kent-
lerindeki yaflamla k›yaslayarak, flöy-
le tan›ml›yor: “Kuzeydeki halkın bir
ayda yafladıklarını binle çarpın, bu-
na ekonomik abluka, elektrik ve su
kesintisi ve parasızlı¤ı ekleyin. Son 6
yıldır Gazze fieridi'ndeki Filistinliler
böyle ‘yaflıyor’ iflte.” (Amira Hass,
Haaretz, 9 A¤ustos)

‹flte bu koflullarda yaflamalar›na
ra¤men direniyor Gazzeliler. ‹ki ay-
d›r bombalar alt›nda olmalar›na ra¤-
men hiçbir Gazzeli, ‹srail askerlerini
kaç›ran direnifl örgütlerine “askerleri
b›rak›n” demiyor. Hakl›l›klar›ndan,
meflruluklar›ndan eminler.  

Lübnan’da Hizbullah’›n ezilmesi
ve tecrit edilmesi politikas›n›n ters
tepti¤i gibi, Filistin’de de HAMAS’›
tecrit etme politikas› ters tepiyor.
Geçti¤imiz hafta, El Fetih ve Ha-

mas ortak hükümet kurma konusun-
da anlaflt›klar›n› aç›klad›lar. Bu da
direniflin yaratt›¤› bir sonuçtur. Em-
peryalizmin hedefindeki tüm güçler,
ç›karlar›n›n emperyalizme karfl› bir-
likte direnmek oldu¤unu önünde so-
nunda görmek durumundad›rlar. Ve
art›k aç›kça görülmelidir ki, emper-
yalizme, farkl› dinleri, mezhepleri,
milliyetleri birbirine karfl› kullanma
f›rsat› veren her politika, halklara
karfl› ihanettir. 

Emperyalistler, iflbirlikçi iktidar-
lar, Gazze’yi gündemlerinden ç›ka-
rabilirler. Halklar ç›karamaz. Ç›kar-
mamal›. Gazze’yi savunmak, tüm
halklar›n ba¤›ms›zl›¤›n›, özgürlü¤ü-
nü savunmakt›r. 

Yan›nday›z Gazze. Yan›n›zday›z
Meryem. “‹srail Gazze’den derhal

çekilmelidir! Filistin’e Özgürlük!”

diye hayk›rmaya devam edece¤iz. 

Dalga dalga kefiyesi 

Ço¤alan yaln›zl›¤›yla 

Boylu boyunca isyand›r

Oy havar, Filistin 

çarp›flan kalbimizdir

Gazze’yi

Unutma!
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‹SRA‹L
emperyalizmin kkoçbafl› 

terörist bir devlet

Siyonizmin llanetli eeli

‹lk bölümde, ‹srail devletinin
resmi ideolojisi olan siyonizmin do-
¤uflunu, baz› özelliklerini inceledik.
Yine, Ortado¤u’da emperyalist cep-
hede oynad›¤› rolün daha kurulu-
flundan itibaren oldu¤unu gösteren
kimi verileri ortaya koyduk. ‹sra-
il’in ‹ngiltere ile bafllayan Amerika
ile devam eden emperyalizmle ilifl-
kisine devam etmeden önce, yaz›-
m›z›n bu haftaki bölümünde, bu
misyonundan ba¤›ms›z olmayan si-
yonist ideolojiyi ve onun kurdu¤u
devlet yap›s›n› tan›ma aç›s›ndan,
birkaç noktaya daha bakal›m. 

Siyonizm sömürü ve 
›rkç›l›kt›r

Birleflmifl Milletler’in bugünkü
gibi emperyalistlerin mutlak bir yan
kurumu haline gelmedi¤i 1970’li
y›llarda, ‹srail aleyhine birçok karar
al›nm›flt›. 1975 tarihli bu kararlar-

dan birinde özetle flöyle
deniliyordu: “Siyonizm ›r-

ç›l›kt›r, Filistin halk›n›n di-

renifli meflrudur...” Bu karar,
Sovyetler’in y›k›lmas›n›n ar-

d›ndan, ABD’nin bask›lar› ile
1991’de kald›r›lm›fl olsa da, bir

gerçek tescil edilmiflti. Elbette
bunun için, BM karar›na da ge-
rek yoktu. Do¤uflundan, Ortado-
¤u’ya tafl›nmas›na ve gerek ‹srail
toplumu içinde gerekse de Filistin
halk›na karfl› uygulamalar› ile giz-
lenemeyen bir gerçektir ›rkç›l›k.

Siyonist ›rkç›l›k, Avrupa’da
gördü¤ümüz ve Yahudiler’in ken-
disinin de hedef oldu¤u ›rkç›l›ktan
farkl›d›r elbette. Filistinliler’i top-
raklar›ndan sürme temelinde flekil-
lenmifl, sömürüyle iliflkisi de bu
çerçevede kurulmufltur. 

Siyonizm do¤uflu itibariyle fel-
sefi düzeyde ›rkç›d›r. ‹lk bölümde
de¤inmifltik. Yahudi düflmanl›¤›n›
“insan do¤as›n›n de¤ifltirilemez
parças›” olarak kabul ederek, bu-
nun karfl›s›na kendi ›rkç›l›¤›n› ç›-
kararak varolmufltur. Pratik dü-
zeydeki ›rkç›l›¤› ise, devletin
mutlak bir flekilde tek bir ›rk›
bar›nd›rmas›nda, di¤er ›rklar›

d›fllamas›nda kendini ifade eder.
“Yahudiler’den oluflan ve Yahudile-
r’e ait bir devlet kurma” düflüncesi-
nin kendisi ›rkç›d›r. Resmi düzeyde
kabul edilmese dahi, siyonist lider-
ler birçok kez bu yaklafl›m› çok aç›k
bir flekilde, “tek çözümün Arapla-
r’›n bulunmad›¤› bir Filistin” oldu-
¤u sözleriyle ortaya koymufllard›r.
Yaln›z burada görülece¤i üzere,
“›rk” anlay›fl›, bilinen ›rk özellikleri
üzerinden de¤il, dini inanç üzerin-
den flekillenmektedir. Örne¤in, bir
Afrikal› Yahudi ile Orta Avrupal›
Yahudi ayn› ›rksal özellikleri gös-
termez. Bu nedenle siyonist liderler
Hitler gibi bir ›rk prototipi ortaya
ç›karmakta zorlanm›fllard›r. ‹srail
toplumunun kendi içindeki çeliflki-
lerinden biri olarak da bu durum
varl›¤›n› hep korumufltur. Dünyan›n
dört bir yan›ndan Yahudiler’in göç
ettirilmesine dayanan bir yap›da, bu
çeliflki elbette kaç›n›lmazd›. Bu ne-
denle uzun y›llar, örne¤in ordunun

propaganda afifllerinde vb. “‹srailli”
tiplemeleri, Avrupa kökenliler üze-
rinden yap›lm›fl, esmer ‹srailliler
daha silik ya da hiç gösterilmemifl-
tir. Bu kendi içinde de olan ›rkç›l›k,
as›l olarak da, gerek devlet s›n›rlar›
içinde, gerekse de d›fl›nda yaflayan
Araplar’a, Filistinliler’e yöneliktir.

Filistin halk›na yönelik katliam-
lara varan politikan›n temelinde,
emperyalizmle uyumlu siyasi, eko-
nomik ç›karlar›n yan›s›ra, devlet
ideolojisinin ›rkç› niteli¤i gözard›
edilemeyecek bir paya sahiptir.
“Utanç Duvar›”n›n kendisi dahi bu
yaklafl›m›n en yal›n ifadesidir. 

‹srail s›n›rlar› içinde yaflayan,
Araplar ise, her zaman ikinci s›n›f
olmufllard›r. Sonraki y›llarda kimisi
kald›r›lan flu uygulamalar kat›ks›z
bir ›rkç›l›¤›n ifadesidir: Devletin
resmi dilinin ‹branice olmas› ve nü-
fusun yaklafl›k %30’unu oluflturan
Araplar’›n kendi dilinde e¤itim gö-
rememesi. Filistinli iflçilerin ücret-
lerinin bir ‹srailli’nin ancak yar›s›
kadar olmas›, sendikalaflma haklar›-
n›n bulunmamas›, hangi iflte ve ne-
rede ç›laflacaklar›n›n s›n›rlanmas›,
kamuda çal›flmalar›n›n yasak olma-
s›, en temel insan haklar›ndan mah-
rum b›rak›lmalar›... 

Filistin’in ‹ngiliz yönetiminde
oldu¤u 1929’da kurulan ve tüm si-
yonist örgütlerin üst kuruluflu ve si-
yasi temsilcisi olan Yahudi Büro-
su’nun finanse etti¤i projelerde sa-
dece Yahudiler’in çal›flabilece¤i
resmi olarak karar alt›nda al›nm›flt›.
1967’lerde büyüyen sanayinin ucuz
iflgücünü karfl›lamak üzere Filistin-
liler’in ‹srail’de çal›flmalar›na izin
verildi. Ancak gündüz çal›fl›yor, ge-
ce ‹srail’de kalam›yorlard›, soka¤a
ç›kmalar› yasakt›. Birçok iflletme,
onlar› daha fazla sömürebilmek için
geceleri kaçak olarak fabrikalarda
üzerlerinden kilitleyerek, hapsede-
rek tuttu. Bu tür durumlarda yafla-
nan birçok yang›nda ç›kamad›klar›
için ölen Filistinliler oldu. Irkç›l›k,
sömürü politikalar›yla içiçe geçer-
ken, s›n›rda kurulan ‘köle pazar›’
benzeri yerlerde, Filistinli aileler
çocuklar›n› gündelikçi olarak kiral›-

“Filistin’i dünya hakimiyeti için
stratejik bir askeri merkez olma-
s›ndan ötürü seçtik..” 
(Yahudi Kongresi 3. Bflk. Goldman)
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yorlard›. ‹srail’de çal›flan Filistinli
bir emekçi, asla süreli bir ifl sahibi
olam›yor, istedikleri zaman iflten
at›l›yor, maafllar›ndan sendika aida-
t› kesiliyor ama sendikaya üye ola-
m›yorlar. Ayn› flekilde maafllar›ndan
vergi, sosyal sigorta, emeklilik gibi
kesintiler yap›lmas›na karfl›n, bu
haklardan yararlanamazlar. Çünkü
bu haklardan yararlanmak için ‹sra-
il’de yaflamak gerekiyor ve onlar›n
geceleri kalmas›na dahi izin veril-
miyordu. 

Siyonist sermayenin Filistin’i sö-
mürgelefltirdi¤i, devlet kurulmadan
önce üç temel sloganlar› vard›. ‘Top-
ra¤›n Fethi’ slogan›; topra¤›n sade-
ce Yahudiler taraf›ndan ifllenmesini
ifade ediyordu. Bunun için parayla
sat›n alma ya da Filistinliler’i zorla
sürerek ele geçirme yöntemleri kul-
lan›ld›. ‘Eme¤in Fethi’ slogan›; Ya-
hudi iflletmelerinde sadece Yahudi-
ler’in çal›flmas›n› öngörüyor, sendi-
kalar da Arap iflçileri örgütlemedik-
leri gibi, Arap eme¤inin boykot edil-
mesine öncülük ediyorlard›. ‘Topra-
¤›n Ürünü’ slogan› ise; Arap toprak-
lar›n›n ürünlerinin boykotunu içeri-
yordu. Bu ›rkç›l›k devletin kurulu-
fluyla, resmi ideolojiye dönüfltü.
“Dönüfl Yasas›” bunun örneklerin-
den biridir. Buna göre; dünyan›n ne-
resinde do¤arsa do¤sun bir Yahudi
gelip ‹srail’e yerleflebilir, ama iflgal
edilen bir yerde, örne¤in Kudüs do-
¤umlu Filistinli terk etmek zorunda
b›rak›ld›¤› topra¤›na geri dönemez.

Siyonizm, ayn› zamanda emper-
yalizm ad›na bir sömürgecilik hare-
ketidir. Ancak bu sömürgecilik, Av-
rupa sömürgecili¤inden farkl› ola-
rak, sadece sömürgelefltirilen top-
raklarda yaflayan halk›n eme¤ini,
zenginliklerini sömürmeyi de¤il,
daha çok onlar› topraktan sürmeyi
amaçlayan bir sömürgeciliktir. Ken-
di toplumu içinde de, emekçilerin
daha yo¤un sömürüsünün ideolojik
kalk›fl noktas› olmufltur. Yukar›da
Arap emekçilere yönelik ›rkç› uy-
gulamalar bu konuda örnektir. Bir
baflka örnek ise, Arap’›, Yahudisi ile
bütün emekçilerin, ‹srail devletinin
(siyonizmin) güvenli¤i ad›na her tür
hak aramalar›n›n birçok kez yasak-

lanmas›d›r. Çarp›c› olan ise, güya
bir “iflçi örgütü” olarak kurulan
Histadrut arac›l›¤›yla yaflama geçi-
riliyor olufludur. Özellikle Yahudi
göçünün yo¤unlaflt›¤› ve siyonist
sermayenin aktarma yoluyla de¤il
do¤rudan göçle geldi¤i 1920-35
aras›nda, siyonizmin ç›karlar›yla
çat›flt›¤›na karar verdi¤i birçok grev
bizzat Histadrut taraf›ndan yasak-
lanm›flt›r.

Bugün de ›rkç›l›k hem içeride,
hem de Filistin halk›na karfl› en
yayg›n flekilde sürmektedir. Güney
Afrikal› Baflpiskopos Desmond Tu-
tu, 2002 Nisan›’nda ‘Kutsal Toprak-
larda Aparthaid’ bafll›¤›yla The Gu-
ardion’da yay›nlanan konuflmas›n-
da, flunlar› söylüyordu: “Anlafl›lmaz
ve hakl› görülemez olan fley, ‹sra-
il’in kendi varl›¤›n› güven alt›na al-
mak için baflka halklara yapt›klar›-
d›r. Kutsal Topraklar’a yapt›¤›m
son gezide çok derin flekilde üzül-
düm; buras› bana Güney Afrika’da
biz siyahi insanlara yap›lanlar› çok
hat›rlatt›. Filistinliler’in kontrol
noktalar›nda ve yollarda maruz kal-
d›klar› afla¤›lamay› gördüm; aynen
beyaz polislerin bizi etrafta serbest-
çe dolaflmaktan al›koymalar›nda ol-
du¤u gibi ac› çekiyorlard›.”

Güney Afrika’n›n Aparthaid

rejiminin yerinde siyonist devlet;

zencilerin yerinde ise Filistinliler

vard›r. ‹srail’e yönelik elefltirileri
hemen anti-semitizmle suçlayarak
bast›ran siyonistler, ›rkç› Güney Af-
rika rejimiyle de en s›k› iliflkilere
sahip ülkelerden biriydi. Aparthaid
rejimi zencilere en koyu ›rkç› uygu-
lamalar› yaparken, ‹srail onunla as-
keri anlaflmalar imzalam›fl, ›rkç› re-
jime destek vermifltir. 

Ordu ve Militarist Yap›
Filistin Ulusal Konseyi'nin Tem-

muz 1968 tarihli “Filistin Ulusal
Sözleflmesi”nin bir maddesinde, si-
yonizm flöyle tarif edilmektedir:

“Madde 22 - Siyonizm uluslara-
ras› emperyalizmle organik ba¤lar›
bulunan ve dünyadaki kurtulufl ha-
reketleriyle ilerici hareketlerle çeli-
flen siyasal bir harekettir. Do¤as› ge-

re¤i ›rkç› ve fanatik, amaçlar› gere-
¤i sald›rgan, yay›lmac› ve sömürge-
ci ve yöntemleri gere¤i faflisttir. ‹s-
rail, siyonist hareketin aletidir, Arap
yurdunun ortas›na stratejik olarak
yerlefltirilmifl, Arap ulusunun kurtu-
lufl, birlik ve ilerleme umutlar›yla
savaflan dünya emperyalizminin
co¤rafi üssüdür. ‹srail, Ortado¤u'da
ve tüm dünyada bar›fla yönelik sü-
rekli bir tehdit kayna¤›d›r.”

S›kça “Ortado¤u’da bar›fl”tan
sözeedilir. Siyonist devletin tam da
burada ifade edilen varl›k nedeni ve
nitelikleri anlafl›lmadan, bu “bar›fl”
söylemlerinin de hiçbir anlam› yok-
tur. Zira, daha kuruluflundan, hatta
ilk Yahudi göçünden itibaren Orta-
do¤u’yu emperyalist ç›karlarla bü-
tünlefltirme hedefiyle yola ç›kan bir
haraketten ve onun kurdu¤u devlet-
ten sözediyoruz. 

‹srail’in kurucular›ndan, Dünya
Yahudi Kongresi 3. Baflkan› Dr. Na-
hum Goldman, 1947'de Montreal'de
devletin “neden ille de Filistin’de
kurulmak istendi¤i?” sorusuna,
“Uganda'y›, Madagaskar'› ya da
baflka yerleri elde edebilirdik” de-
dikten sonra, flu cevab› veriyordu:

“Filistin'in dini öneminden, ölü
deniz sular›ndan buharlaflma yoluy-
la befl trilyon de¤erinde metaloid ve
toz halinde metal elde edilece¤in-
den, Filistin toprak alt›n›n Amerika
k›tas›n›n tüm rezervlerinin toplam
yirmi misli fazla petrol ihtiva etti-
¤inden de¤il, Filistin'in Avrupa, As-
ya ve Afrika aras›nda bir kavflak
noktas› olmas›ndan, Filistin'in
dünya hakimiyeti için stratejik bir
askeri merkez olmas›ndan ötürü!"

“Süveyfl Kanal›’n›n bekçisi ola-
ca¤›z” söylemiyle örtüflen bu sözler,
‹srail devletinin emperyalizmin böl-
ge ve dünya hakimiyeti aç›s›ndan
önemini gösterdi¤i gibi, bu önemin
“stratejik askeri merkez” olarak ta-
n›mlanmas›n› da ortaya koyuyor.

Bu misyonun oynanabilmesi,
yani Ortado¤u’nun emperyalist ç›-
karlarla bütünlefltirilmesi ise; ancak
sürekli bir savafl, halklar›n terörize
edilmesi, katliamlar, suikastler, top-
rak iflgalleri, direnenlerin sindiril-
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mesi ve ezilmesi ile mümkündür.
Emperyalistler bir yandan Arap dik-
tatörler arac›l›¤›yla, sömürü ç›karla-
r›na darbe vuracak olan, “Arapla-
r’›n birli¤i”ni engellerken, as›l ola-
rak da ‹srail’i kullan›r. siyonist dev-
let, Arap ulusunun birli¤ine karfl› bir
sabotaj unsurudur. Ony›llard›r hiç
bitmeyen iflgal ve katliamlar› ile
bölge halklar›n›n kendi ayaklar›
üzerinde durmas›n› engelleyerek,
bölgeyi, emperyalist politikalar›n
uygulanabilece¤i bir zeminde tut-
maktad›r.  ‹srail’in bir devlet olarak
neden “savafl makinas›” olarak ör-
gütlendi¤inin ve “ordu devlet” ta-
n›mlamas›n›n cevab› da buradad›r.

Siyonistlerin bir ordu kurma ça-
l›flmalar›, 1920’den itibaren bafllar,
yani Filistin’e ilk göçlerin k›sa süre
sonras›nda. Haganah, ‹rgun, Stern
(Lehi) gibi siyonist çeteler, bugün-
kü ordunun çekirde¤idir. Daha ku-
rulufllar›ndan itibaren Filistinliler’e
karfl› terör eylemlerine bafllad›lar,
Arap nüfusu sürmek için say›s›z
sald›r› gerçeklefltirdiler. Ve bu sü-
reçte Filistin halk›n›n örgütlü bir di-
renifl hareketi de yoktur. Yani, o bi-
linen ‹srail vahfletinin, terörün, Fi-
listin halk›n›n direnifliyle aç›klan-
mas› da do¤ru de¤ildir. ‹ngilizler’in
de deste¤iyle teröre ve toprak iflgal-
lerine yönelen siyonist çetelerin kat-
liamlar›ndan biri olan, 1948 Deir
Yassin Köyü Katliam›’nda 250 kifli
katledilirken, tutsak ald›klar› kad›n-
lar›, genç k›zlar› Kudüs sokaklar›n-
da k›rbaçlayarak dolaflt›rm›fllard›.
Örgütsüz Arap halk› üzerinde bu tür
vahflet örnekleriyle korkuyu büyüt-
müfl ve 700 bin Filistinliyi toprakla-
r›ndan sürmüfltür. 1902'de Filis-
tin'deki Yahudi nüfusu 25 bin iken,
1947'de 600 bine ulaflm›fl, toprak
mülkiyetinde de 1918'de %2.5 iken,
1947'de %77.5'e yükselmifltir. ‹srail
devleti de bundan sonra kurulur.

15 May›s 1948'de ‹srail devleti-
nin ilan edilmesinden sadece on gün
sonra, çeteler birlefltirilerek ‹srail
Güvenlik Güçleri'nin kuruluflu ilan
edildi. Yeni bir devlet olmas›na kar-
fl›n, iki ay gibi k›sa bir süre içinde
de, dönemin koflullar›nda en gelifl-
mifl teçhizatlarla donat›lm›fl, en mü-

kemmel ordulardan biri haline gel-
di. Elbette ki, ‹srail’in kendi dina-
mikleriyle de¤il, ABD, Fransa ve
‹ngiltere deste¤iyle. Klasik bir or-
duda bulunabilecek birliklerinin ya-
n›s›ra, özel birlikleri de ihtiva eden
ordu, 1970’lere gelindi¤inde, dünya
çap›nda en geliflmifl ordular›n bafl›n-
da yeral›yordu. Bu y›llarda ‹srail or-
dusu 170 bin kiflilik bir askeri güce
sahipti. Bu bile, o y›llarda 3.2 mil-
yon olan nüfusa göre “normal” ol-
mayan bir rakamd›r. Ancak, askeri-
leflmifl toplumun çarp›c› bir örne¤i
olarak, bu say› bir ça¤r› ile 455 bine
kadar yükseliyordu. Milli gelirden
orduya ayr›lan pay da, hiçbir ülkede
olmayacak flekilde yüzde 25-30 ara-
s›ndad›r.

‹srail hükümetlerinin oluflumun-
da, karar mekanizmalar›nda, ordu-
nun ve ordu kökenli unsurlar›n mut-
lak bir hakimiyeti vard›r. Tüm bir
tarihi boyunca, siyonist çete ve ordu
geçmifli olmayan çok ender hükü-
met kabinesi görülür. Öyle ki, 1955-
67 aras›nda Savunma Bakanlar› ile
Baflbakan ayn› kifli olmufl, siyasi ve
askeri tüm kritik kararlarda, askeri
gereklilik öncelikli olmufltur. 

Savafl makinas› böyle yarat›l›r-
ken, toplumsal yap› da buna uygun
olarak flekillendirildi. Sürekli bir fle-
kilde “güvenlik, ‹srail devletini
Araplara karfl› koruma” propagan-
das› etraf›ndan militarize edilen
toplumsal yap›da, gerçekte sivil
olan neredeyse hiçbir kurum yoktur.
Geçen hafta ‹srail Genelkurmay
Baflkan›, ne kadar “demokratik” ol-
duklar›n› göstermek için flöyle di-
yordu: “Ne pahas›na olursa olsun,
‹srail’in demokratik görünüflünü
korumas› gerekir.” Evet, y›llard›r
dünyaya yutturulan “Ortado¤u’nun
en demokratik devleti”nde, sivil ve
demokratik olan her fley “görün-
tü”dür. 1999-2003 aras›nda ‹srail
Meclisi Baflkanl›¤› yapan Avraham
Burg da, “Siyonizmin sonu yak›n-
d›r” bafll›kl› yaz›da, bu yalana baflka
bir aç›dan flu cevab› veriyordu: “Bir
yandan Filistinli ço¤unlu¤u ‹srail
çizmesi alt›nda bast›r›p di¤er yan-
dan Ortado¤u'daki tek demokrasi
oldu¤umuzu iddia edemeyiz.” (15

Eylül 2003, The Guardion) 

Siyonist sa¤ ve merkez solun
aras›ndaki çat›flma da geçmiflten be-
ri sahte, düzmece bir fleydir. Siyo-
nist projede, emperyalizmin jandar-
mal›¤›nda hiçbir farklar› yoktur. ‹s-
railli Arap Milletvekili Azmi Bifla-
ra’n›n deyifliyle, ‘‹srail parlamento-
su' diye adland›r›lan savafl sirkinin,
yani savafl dans› yapan bir kabile-
nin demokratik oldu¤u söyleniyor;
savafl davullar› çalan, askeri or-
kestra ritmiyle stüdyo ve matbaada
yürüyüfl yapan tabura da çok sesli
‹srail medyas› deniliyor.”

‹srail’in bütün kurumlar› onun
misyonuna uygun olarak askeri
tarzda ve siyonist ideolojinin gerek-
lerine göre dizayn edilmifltir. Yerin-
de olarak yap›lan, ‘‹srail’in ordusu

yok, ordulaflm›fl devleti var’ tespi-
ti de, bu gerçekli¤i yans›t›r. Yukar›-
da örnek verdik, Histadrut, san›r›z
dünyan›n en tuhaf iflçi sendikas›d›r.
‹srail parlamentosunun 2002 fiuba-
t›’nda, sorguda iflkence yap›lmas›n›
yasallaflt›rarak, dünyada bu ünvana
sahip tek ülke olmas›, bu yap›n›n
do¤al sonucu olarak karfl›m›za ç›-
kan bir baflka örnektir. 
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Eylül 1982'de ‹srail, Lübnan'› bir kez
daha iflgal etti. FKÖ üslerinin oldu¤u
Bat› Beyrut’un dünyayla iliflkisi kesil-
di, yiyecek, su, yak›t her fley yasakt›,
Üniversiteler kapat›ld›, silahs›z kitle
gösterilerine atefl aç›ld›, Belediye

Baflkanlar› görevden al›nd›. ‘Beyrut
Kasab›’ fiaron komutas›ndaki ‹srail

Ordusu, Sabra ve fiatilla mülteci
kamplar›na sald›rd›. 4 bin Filistinli

mülteci vahfli yöntemlerle katledildi.



Savafl makinas›n›n as›l gücünü,
dün oldu¤u gibi, bugün de emperya-
listlerin askeri ve mali deste¤i sa¤-
lamaktad›r. 1948-1968 aras›nda ‹s-
rail 7.5 milyar dolar ile Amerikan
yard›m› alan ülkeler aras›nda ilk s›-
raya oturdu ve bu durumunu, em-
peryalizmin Ortado¤u politikalar›n-
daki yerini korudu¤u ölçüde, terk
etmedi. Bugün ABD, her y›l -borç
ad› alt›nda verilenlerin d›fl›nda- 5
milyar dolar yard›m yap›yor. ABD
D›fl Yard›m Bütçesi’nin %30’unu
alan ‹srail, yine dünyada en çok
ABD yard›m› alan ülke konumun-
da. Bu yard›mlar›n dörtte üçünün
yine Amerika, Almanya baflta ol-
mak üzere emperyalistlerden F-16
ve Apache sald›r› helikopterleri gibi
askeri malzemelerin al›nmas›nda
kullan›lmas› ise, yard›m›n neden
verildi¤inin bir baflka cevab›d›r. 

Amerikan askeri yard›m› salt si-
lah sat›fl›, deste¤iyle de s›n›rl› de¤il-

dir. Tank, uçak, savunma sistemleri
gibi alanlarda, teknoloji transfer
ediyor ve bu silahlar›n sat›fl› ‹srail
arac›l›¤›yla yap›l›yor. Burada, ‹srail
savafl makinas›n› destekleme ama-
c›n›n d›fl›nda dikkat çeken bir baflka
nokta daha vard›r. Sat›c›n›n ‹srail
olmas›, siyonist devletin iliflki gelifl-
tirmesine ve do¤al olarak meflrulafl-
mas›na hizmet ediyor. 

Militarist yap›n›n bir baflka un-
suru da yerleflimcilerdir. Avraham
Burg’un da kabul etti¤i gibi, “yerle-
flimler devleti” haline gelen ‹srail’in
devlet politikas›nda, yerleflim bi-
rimleri özel yere sahiptir. Tarihsel
olarak birkaç aflamas› bulunur, bu-
günkü yo¤unlu¤una ise, 1967 iflgali
ve sonras›nda, Bat› fieria ve Gaz-
ze’de iflgali süreklilefltirmenin bir
arac› olarak kullan›lmas›yla kavufl-
tu. Askeri-stratejik amaçlara uygun
olarak, 1975'te tasarland› ve ad›m
ad›m uyguland›. Filistin içine soku-

lan yerleflim birimleri do¤ald›r ki,
kendi içinde risk de tafl›yordu. Dini,
›rkç› ideolojik motivasyona sahip
unsurlara devletin özel deste¤i de
çok gerekmiyordu. Zira, bu ideloji-
ye göre, Bat› fieria zaten ezelden
beri ‹srail topraklar›yd›. Bunun d›-
fl›nda da yerleflimcilere büyük dev-
let yard›mlar› ile teflvik sa¤land›. 

‹flgalcili¤in ve emperyalist ç›kar-
lar› ikame edebilecek güce ulaflma-
n›n vazgeçilmez bir politikas› ola-
rak ony›llard›r uygulanan yerleflim-
cilerin, özellikle ideolojik motivas-
yona sahip ›rkç› unsurlar›, daha ilk
günden itibaren Filistin halk›na yö-
nelik binlerce sald›r› gerçeklefltirdi-
ler. Zaten yerleflimcilerin öne ç›kan
özellikleri de, silahl›, sald›rgan
olufllar›d›r ve ne derece “sivil” ola-
rak kabul edilmesi gerektikleri dahi
tart›fl›l›r düzeyde askerileflmifllerdir. 

- Sürecek - 
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Siyonistlerin meflrulaflmas›nda,
Naziler’in 6 milyon Yahudi’yi kat-
letmesinin büyük etkisi oldu. Holy-
wood ve daha baflka araçlar› etkin
olarak kullanan siyonistlerle, f›r›n-
larda yak›lan Yahudiler iki neden-
den dolay› ayr› tutulmal›d›r. 1) Si-
yonist devletin ony›llard›r Naziler’le
yar›flan bir vahfleti uygulamas›. 2)
Siyonist-Nazi iflbirli¤i.  

2. Paylafl›m Savafl› arifesinde
flöyle bir tablo vard›. Siyonistler,
devlet kurmak için Yahudiler’i Filis-
tin’e göç ettirmek istiyorlard›. Nazi-
ler; baflta Almanya olmak üzere
tüm Avrupa’y› “Yahudisizlefltir-
me”yi (judenrein) amaçl›yorlard›.
‹ngiltere; Ortado¤u’da emperyaliz-
min ileri karakolu olacak bir siyo-
nist devlet kurmak için göçe des-
tek veriyor, ayn› zamanda, Naziler

kendi ç›karlar›n› tehdit edene ka-
dar, sosyalizme karfl› “ittifak” ola-
rak görüyorlard›. Bunu, 1938 Mü-
nih Anlaflmas› ile de ortaya koy-
mufllard›. 

Naziler’in iktidara gelifliyle;
SS’ler baflta Yahudiler olmak üze-
re, tüm toplumu, muhalifleri bask›
alt›na al›rken, Almanya Siyonist
Federasyonu’nun önü aç›ld›.
SS’lere bu konuda talimat da veril-
miflti. Mart 1935 tarihli bir polis ka-
rarnamesi, aç›kça Yahudi eylemle-
rinin önlenmesini, siyonistlere ayr›-
cal›k tan›nmas›n› söylüyordu. Ya-
hudili¤i ifade eden tüm simgeler
yasak, Nürnberg Yasalar› ile vatan-
dafll›k haklar› dahi ellerinden al›n›r-
ken, sadece siyonist amblemin ta-
fl›nmas›na, kendi üniformalar›n›
giymelerine izin verildi. SS’ler, bas-
k›yla göç ettiremedikleri Yahudiler
aras›nda siyonist düflüncenin ya-
y›lmas› için de çal›flt›lar. Siyonist
gazete Juedsche Rundschau’un
sat›fl› dört kat artt›. Yahudi düfl-
man›, Nazi Partisi ve SS üyesi Von
Mildenstein, siyonistlerle dost ve
iliflkiyi sürdürüyor, Filistin’e gidiyor,
Nazi gazetesinde siyonizme övgü-
ler içeren yaz›lar yaz›yordu. 

Siyonistlerin, Yahudiler’i “Filis-

tin’in zorlu koflullar›na haz›rlama”
düflüncesi de SS’lerce desteklen-
di. Bin kadar siyonist genç,
1935'de, Viyana Yahudi Göç Da-
iresi Baflkan› Eichmann ile siyonist
liderlerden Mofle Bar Gilad aras›n-
daki anlaflma gere¤i, Avusturya SS
kamplar›nda e¤itildiler. Benzeri bir
anlaflma Almanya’da Gestapo ile
Siyonist örgütten Pinhas Ginsberg
aras›nda imzaland›. Irgun, Hagana
ve Stern gibi siyonist çetelerde bu
gençler oldukça “faydal›” oldular
ve ö¤rendikleri Nazi yöntemleriyle
Filistin halk›n›n kan›n› döktüler.

Naziler, ‹ngilizler’in de deste¤iy-
le siyonistlerle aç›k ve z›mni iflbirli-
¤i içinde gönderebildikleri Yahudi-
ler’i Filistin’e gönderdikten sonra,
kalanlar› f›r›nlara yollad›lar. 

Elbette, “Yahudiler’i göç ettir-
me” temelindeki bu iflbirli¤i, onla-
r›n sürekli müttefik olaca¤› anlam›-
na gelmiyor, böyle de olmad›. Na-
ziler amaçlar›na ulaflt›kça siyonist-
leri de “dost” defterinden sildikleri
gibi; siyonistler de, ç›karlar› ters
düfltü¤ünde, israil’in kuruluflunun
önünü açan ‹ngiltere’ye karfl› da
sald›r›lar düzenledi. Ancak tarih,
Siyonistlerin Naziler’le olan iflbirli-
¤ini de kay›tlara geçti.

‘Judenrein’ vve 

Siyonist-Nazi 

iflbirli¤i
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fiimdi, AKP iktidar›n›n “Talim
ve Terbiye Kurulu” baflkan› yapt›-
¤› ‹rfan Erdo¤an’›n ‘Ça¤dafl E¤itim
Sistemleri-Sistem Yay›nc›l›k) isim-
li kitab›ndan birkaç bölüm akta-
ral›m. Bakal›m AKP iktidar› kendi
e¤itim anlay›fl›n› uygulayaca¤›n›
düflünerek “Talim Terbiye”yi ki-
me emanet etmifl.

‹rfan Erdo¤an merkeziyetçi
sistem yerine yerelden yönetilen
kurumlar› savundu¤u (bildi¤iniz
özerklikten sözetmiyor!) kitab›n-
da flunlar› söylüyor:

“Yerinden yönetime dayal› bir
sistemle e¤itim kurumlar›n›n ön-
celikle h›zla de¤iflen ekonomik
geliflmelere daha etkili bir fle-
kilde cevap verebilmesi kolay-
lafl›r. Özellikle serbest piyasa ku-
rallar›na göre iflleyen ekonominin
ihtiyaç duydu¤u bilgi ve beceri da-
ha etkili ve çabuk karfl›lan›r.”

Bir kere net olan flu: E¤itim de-
di¤iniz her aflamada, “serbest pi-
yasa” diye niteledikleri, kapitalist
sömürünün ihtiyaçlar›na hizmet
etmeli, onun ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mal›d›r. Bu sorgulanamaz ilahi bir
buyruktur! Sorgulayan bozgun ve
teröristtir! Talim ve Terbiyeci bafl-
kan mevcut durumu yetersiz ve
sermayenin “de¤iflen” ve sürekli
artan ihtiyaçlar›na cevap vereme-
di¤ini düflünerek, kendi önerdi¤i-
nin sömürü çarklar›n› “daha iyi”
döndürece¤ini söylüyor. 

Devam edelim, özellefltirmeci
mant›k baflka ne diyor: 

“Paral› okullar›n yayg›nlafl-
maya bafllamas› e¤itim sektörün-
de bir rekabeti do¤uracakt›r...
Merkezi hükümetin yetki ve so-
rumluluklar›n›n azalt›lmas› gibi fi-
nansal sorumlulu¤u da azalt›la-
cakt›r.”

Ve... Gençlere hangi zihniyetin
“Talim ve Terbiye” verece¤ini gös-
teren as›l çarp›c› sözler:

“E¤itimin üretilebilir ve tü-

ketilebilir özel bir  'mal'  oldu-
¤unu kabul edersek, sat›labilir

ve sat›n
al ›nabi l ir
olmas› ge-
rekti¤ini de
söyleyebili-
riz. Ö¤renim

yapmak yat›r›m düflüncesiyle bi-
reysel bir kararla gerçeklefliyor-
sa; ö¤renim yapmaya karar veren
birey karfl›l›¤›n› neden ödemesin?..
O halde bütün di¤er insanlar, kifli-
sel bir kararla dünyaya gelen ço-
cu¤un e¤itim maliyetini niye pay-
lafls›n? Bu aç›dan bak›ld›¤›nda pa-
ral› okullar›n yan›nda normal dev-
let okullar›n›n da belli ölçüde,
en az›ndan zorunlu ö¤retimden
sonra ücretli olmas›n›n da bir
mant›¤› vard›r diyebiliriz.''

Kapitalizmin, hele de bizim ül-
kemizdeki çarp›k kapitalist yap›-
n›n e¤itime bak›fl›n› birçok yaz›-
m›zda masaya yat›rd›k. Özetle,
piyasa tanr›lar›n›n buyru¤u uya-
r›nca, e¤itimin bir hak de¤il, para-
s› olan›n ulaflabilece¤i bir meta
(t›pk› bir tencere ya da kasaptan
al›nan pahal› bir bonfile gibi!) gö-
rüldü¤ünü söyledik. Teorize edi-
len tam da budur. Ve rahatl›kla
söyleyebiliriz ki, e¤itimi, kâr geti-
ren bir “mal” olarak gören bak›fl,
sadece Erdo¤an’a ait de¤ildir.
O’nun fark›, bu durumu teorize
edip, aç›kça söylemesi. Bu zihni-
yetle verilen e¤itimin nas›l bir
gençlik yetifltirece¤i ayr› bir ko-
nu, ama özetle; bencil, ç›karc›, pi-
yasalar önünde diz çökmüfl, dini
iman› para olan, hiçbir ideal ve
de¤er tafl›mayan bir “insan” (yok-
sa ‘mal’ m› deseydik!).

Bugünlerde yine gündeme ge-
len kay›t ve de¤iflik adlarla al›nan
paralar, yetkililerin “al›nmayacak”
demelerine karfl›n nas›l al›n›r? Üni-
versitelerde harç ve baflka adlarla
gençler neden soyulur? Paras› ol-
mayanlara e¤itim neden reva gö-
rülmez? Tüm bunlar›n cevab› var.
Devrimci gençlik olarak neden
“Halk için Bilim Halk ‹çin E¤itim” is-
tedi¤imizin cevab› da burada var.

E¤itim bireysel, di¤er insanlar
niye yükünü çeksin? iflçiye vere-
lim de köylü niye yükünü çeksin?
Memura verirsek toplum yükünü

çeker!... Uzay›p gidiyor bu dema-
gojik mant›k. Hem toplumsal olan
her fleyi yoksayan pespaye bir ka-
pitalist zihniyet, hem de çok tan›-
d›k bir demagoji. Ama ayn› zihni-
yet hortumculu¤u “toplumsal” gö-
rüyor ki, bedelini halka ödetiyor.

Vergi ödeyeceksiniz, ama kapi-
talist devlet size e¤itim, sa¤l›k gibi
en temel hizmetleri dahi satacak
ve tek “toplumsal” hizmet olarak,
polis-ordu ve onlar›n tepemize
inen coplar›n› verecek! 

Hem “haydi çocuklar okula” di-
ye kampanyalar yapacaks›n, hem
de devlet okullar›n›n dahi paral›
olmas›n› savunan birine o çocuk-
lar›n “talim ve terbiyesi”ni emanet
edeceksin!

As›l olarak bu bak›fl; kapitaliz-
min dünyaya, insana bak›fl›n›n ye-
rel düzeyde yans›mas›ndan baflka
bir fley de¤ildir. Kapitalist her fleye
“kâr” penceresinden bakar. Kâr
getirmeyen fley, “yük”tür ve bu
yükten kurtulunmal›d›r ya da bir
yolunu bulup kâr arac›na dönüfl-
türülüp pazara sürülmelidir. E¤i-
tim de böyledir. Aylard›r Alman-
ya’da gençlik, e¤itimin paral› hale
getirilmesine karfl› sokaklarda.
Sosyalist sistemin y›k›lmas›yla bir-
likte üzerindeki bas›nc›n kalkt›¤›n›
hesap eden kapitalistler, o meflhur
“sosyal devlet”in anavatan› Avru-
pa’da da ayn› yolda yürüyorlar. 

Öte yan›m›zda ise Küba’da sos-
yalist e¤itim örne¤i duruyor. E¤iti-
min tümüyle paras›z ve ö¤rencinin
tüm ihtiyaçlar›n›n sosyalist devlet-
çe karfl›land›¤›, üniversitenin bir
hak ve herkese aç›k oldu¤u, bu-
nunla da yetinilmeyerek yine yok-
sul ülke halklar›n›n gençlerine üc-
retsiz olarak t›p gibi alanlarda e¤i-
timin verildi¤i bir sistem...

Biz de gençler olarak, halk ola-
rak; e¤itimi bir “mal” olarak bize
satmaya çal›flan bir sistemde ya-
flamay› m› kabul edece¤iz yoksa
onurlu Küba halk›n› m› örnek ala-
ca¤›z? Yapmam›z gereken seçim
buradad›r. Yoksa AKP gider, yar›n
bir baflkas› gelir ama e¤itim siste-
mindeki bu anlay›fl, tüm alanlarda
oldu¤u gibi de¤iflmez. 

Gençlik Federasyonu

“E¤itim sat›labilir bir ‘mal’d›r”
PARASI OLAN SATIN ALIR!

gS ençlikte:öz
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‹ z -
m i r ,

S a m s u n
ve Ha-

tay’da destek
açl›k grevleri

sürüyor. ‹zmir ve
Hatay’da meydan-

larda, parklarda yap›-
lan açl›k grevleri, halka

tecritin anlat›ld›¤› yerler
olarak öne ç›karken, açl›k

grevi ekipleri nöbetlefle giyi-
yorlar önlükleri, ama tek bir ses

ç›k›yor onlardan; tecriti kald›r›n
ölümleri durdurun. Açl›k grevi yap›-

lan yerler, geçen hafta ‹zmir’de ‹srail
katliamlar›n›n lanetlendi¤i gibi, çeflitli

etkinliklere de sahne oluyor. Bu hafta da

Hatay’da, ölüm orucu flehidi Fatma Bilgin için anma
gerçeklefltirildi. Ölümünün 5. y›l›nda, 13 A¤ustos'ta

an›lan Fatma Bilgin’in direnifl ruhunu anlatan TAYAD'l›-
lar, resimlerini karanfillerle süslediler. 74 gündür açl›k gre-

vini sürdüren TAYAD’l›lar ad›na konuflan Niyazi Harnubo¤-
lu, Fatma’n›n fedakarl›¤›n›, kahramanca direniflini anlatt›. Har-

nubo¤lu, “Sana ant olsun ki özgür,
ba¤›ms›z, eflit bir ülke yaratana ka-

dar bayra¤›n ellerimizde olacak. Ya-
ratt›¤›n de¤erleri koruyaca¤›z. Büyük

direnifli zaferle taçland›raca¤›z. Biz Kaza-
naca¤›z” fleklinde konufltu. 

Ard›ndan Temel Haklar Müzik Grubu ve Ka-
raksi Köyü’nden Umuda Yolculuk Grubu Arapça

ve Türkçe türküler söylediler. Anma s›ras›nda top-
lanan 100'ü aflk›n insana ölüm orucu ve tecritin yan›

s›ra Antakyal› olan Fatma Bilgin anlat›ld›. 

TAYAD'l› Aileler’in haftalard›r birçok kentte düzen-
ledikleri, tutsak mektubu okuma ve oturma eylemleri
devam ediyor. 

13 A¤ustos günü ‹stanbul Sultanahmet Meyda-

n›'nda toplanan TAYAD’l›lar, "Sana Tecriti Anlatmak
‹stiyorum, Tecrite Son" ve ‹ngilizce hapishanelerde 122
insan›n yaflam›n› yitirdi¤ini anlatan pankartlar açt›.
Kand›ra 1 No'lu F Tipi’nden Ümit ‹lter'in mektubunun
temsili hücre içinde okunmas›n›n ard›ndan, "Tecrite
Son, Yaflas›n Ölüm Orucu Direniflimiz, Behiç Aflç› Onu-
rumuzdur, Gülcan Görüro¤lu Onurumuzdur, Sevgi Say-
maz Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›. Ayn› gün Uflak'ta

oturma eylemi vard›. Sivas Hapishanesi’nde tecritte tu-
tulan Nursel Demirdö¤ücü'nün mektubunu okuyan TA-
YAD’l›lara, Yeni Demokratik Kültür Derne¤i de destek
verdi. Yine 13 A¤ustos’ta Antalya K›fllahan Meyda-
n›’nda da eylemin 21. haftas› gerçeklefltirildi. Aç›klama-
y› yapan Mustafa Abac›, “Adalet için direniyor avukat
Behiç Aflç›! Halk›n›n çocuklar›n›n gelece¤i için ölüme
yürüyor iki çocuk annesi Gülcan Görüro¤lu! Tecrite
karfl› ölüme yürüyor Sevgi Saymaz. Yenecekler Tecrit
iflkencesini” diye konufltu. Sloganlar at›lan eylem, otur-
ma eylemi ve Ezgin Engin’in Kocaeli 1  No’lu F Ti-
pi’nden yazd›¤›  mektubun okunmas›yla son buldu.

Her hafta bir sen-
dikac›n›n, ayd›n›n ka-
t›larak tutsak mektu-
bu okudu¤u Ankara

Abdi ‹pekçi Par-

k›’nda da direniflin
sesi vard›. 12 A¤us-
tos’ta yap›lan eylem-
de, bu hafta SES Ge-

nel Baflkan› Köksal

Ayd›n tutsak mektu-
bu okudu. "Tecrite
Son" pankart›yla 6
y›ld›r dile getiri-
len talebi bir
kez daha hay-

k›ran TAYAD’l›lar ad›na konuflan Mehmet
Y›lmaz, tecritte katleden iflbirlikçi AKP ikti-
dar›n›n, halk›n tüm kesimlerine sald›rd›¤›-
n›, hakk›n› arayan üreticileri bizzat emir
vererek coplatt›¤›n› söyledi. Direnen
Ortado¤u halklar›na da de¤inen Y›l-
maz’›n ard›ndan mektubu oku-
mak için hücre içine giren Kök-
sal Ayd›n, bir sa¤l›k örgütü
olarak tecritin insan sa¤l›¤›-
na zararl› oldu¤unu dü-
flündüklerini ve kald›-
r›lmas›n› istediklerini

belirterek, Ümit ‹lter'in gönderdi¤i mektubu okudu. Ey-
leme Genel-‹fl, E¤itim-Sen, BES, Tar›m Orkam-Sen,
Mazlum-Der temsilcileri de destek verdi. 

‹zmir’de 27.’si 12 A¤ustos günü Kemeralt› Çarfl› gi-
riflinde yap›lan oturma eyleminde de “F Tipi Hapishane-
lerde Tecrite Son!’’ pankart›n›n yan› s›ra Behiç Aflç›,
Gülcan Görüro¤lu ve Sevgi Saymaz’›n resimleri tafl›nd›.
Dursun Göktafl taraf›ndan yap›lan aç›klamada, tecrit
kalkmad›kça direniflin sürece¤i kaydedilirken, bugün
tecrit politikas›n›n Ortado¤u’da uygulan›fl›na Lübnan ve
Filistin örnekleri verildi. Tutsak Ezgin Engin’in san-
sürlenen mektubunun okundu¤u eylem, “Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun” sloganlar›yla son
buldu.

Hatay’da ise, 25. haftas›na giren oturma
eylemi, 10 A¤ustos’ta Ulus Meydan›'nda
yap›ld›. "Haftalard›r size tecriti sansürü
anlatmak için buraday›z. 71 gündür de
Büyük Park'ta destek açl›k grevimiz
sürüyor” diyen TAYAD’l›lar, “122
ölüm yetmez mi? 123. ölüme
izin vermeyelim” ça¤r›s›nda
bulundular. 

Daha sonra okunan
tutsak mektubu ço¤alt›-
larak halka da¤›t›ld›
ve konuflmalarla da
AKP iktidar›n›n
‹srail iflbirlikçi-
li¤i, Lüb-
n a n ’ d a k i
k a t l i a m
l a n e t -
lendi.

Tecrit kalkana kadar

Susmayacaklar!



“Tecritin kald›r›lmas›, analar›n
gözyafllar›n›n dinmesi için ölüm
orucunday›m”... 

Böyle diyerek ç›kt› yola. 

K›zlar›n›n gözü önünde, anala-
r›n, kardefllerin, yoldafllar›n, kom-
flular›n, iflçilerin, iflsizlerin, memur-
lar›n, küçük k›z çocuklar› ve genç
delikanl›lar›n, Adanal› ve Hatayl›-
lar’›n, Mersinli ve Tarsuslular’›n
deste¤iyle ad›mlad› açl›¤›n a¤r›l› ve
sanc›l› yollar›n›. 

Tam 100 gün oldu Gülcan Görü-
ro¤lu bedenini açl›¤a yat›ral›. 

100 gündür bir anan›n zulme is-
yan ç›¤l›¤› duyuluyor, Çukuro-
va’n›n kavruk s›ca¤›n›n ortas›nda. 

Ayn› ça¤r›yla 100. gün

5 May›s günü tecritin kald›r›l-
mas› talebiyle, Adana’n›n fiakirpafla
Mahallesi’ndeki evinde ölüm oru-
cuna bafllayan Gülcan Görüro¤lu,
12 A¤ustos’ta 100. gününü doldur-
du. Bu vesileyle evinin önünde dü-
zenlenen etkinlikte de yine ayn› se-
sin, talebin oldu¤u pankart as›l›yd›. 

“Tecritin Kald›r›lmas› Analar›n
Gözyafllar›n›n Dinmesi ‹çin Ölüm
Orucunday›m”. 

Yaln›z de¤ildi: Biri F Tipi hapis-
hanelerde, di¤eri ‹stanbul fiiflli’de
iki direnifl yoldafl› vard›. Eriyen
hücreleriyle döfledikleri yolda omuz
omuza yürüyorlard›; Behiç Aflç› ve
Sevgi Saymaz’›n resimleri, pankar-

t›n her iki yan›nda yerlerini ald›lar. 

Bu direnifl, somut talebiyle F
Tipleri’ndeki tecritin kald›r›lmas›n›
istiyordu. Siyasal boyutu ise, direni-
fli sadece tüm Türkiye halk›n›n de-
¤il, dünya halklar›n›n emperyaliz-
me karfl› direnifllerinin bir kolu hali-
ne getiriyordu. Bu yüzden, “Tüm
Halklar ‹çin Direniyoruz” dövizinin
yaz›l› oldu¤u ve Filistin’de, Lüb-
nan’da katledilen kardefllerimizin
resimleri yerlefltirilmifl bir pano
sahnedeki yerini alm›flt›. 2. bir pano
ise, Gülcan’›n 100 günlük yürüyü-
flünden kareler yans›t›yordu. 

Direniflin ezilen halklar›n yolunu
ayd›nlatt›¤›n›n bir simgesi gibi par-
lak ›fl›klar›n› saçan mumlar›n karfl›-
s›nda bekleyen, Adana’n›n fiakirpa-
fla ve di¤er yoksul gecekondu ma-
hallelerinden gelen 200 kiflinin al-
k›fllar› aras›nda evin önüne indi
Gülcan. Bir s›ra neferiydi O. 122 in-
san o ›fl›¤›n hiç sönmemesi, zulüm
ne denli güçlü olursa olsun, direni-
lebilece¤inin Anadolu topraklar›n-
daki efli görülmedik örne¤inin yolu-
na devam edebilmesi için canlar›n›
vermifllerdi. ‹lk yumruklar da onlar
için kalkt› havaya. 200 yumruk s›-
k›ld›, 200 yürek onlara minnettarl›-
¤›n› ve yollar›nda yürüyeceklerini
ifade etti¤i yüreklerinin en derinli-
¤inden. Çocuk c›v›lt›lar›n›n hiç ek-
sik olmad›¤› gecekondu sokaklar›
sessizli¤e bürünerek efllik etti kah-
raman evlatlar›n›n kavgas›na duyu-
lan sayg›ya.

Tecrit duvar›ndan 

bir tu¤la da sen sök!

Kardefli o 122’den biri olan
Sevtap Türkmen, Gülcan’›n
direniflini anlatan bir konuflma
yapt›. “100 gündür direniyor
Gülcan… 100 gündür, analar›n
gözyafllar› dinsin diye, hücre
hücre eriyor bedeni Gülcan’›n.
100 gündür halk›n›n açl›¤›n›n
son bulmas› için yürüyor ölü-
mün üzerine. ‘Gökteki y›ld›z-
lar› de¤il’ tecritin kald›r›lmas›
için direniyor Gülcan” diyerek
sözlerine bafllayan Türkmen,
Behiç Aflç›’n›n 130, Sevgi
Saymaz’›n da 104 gündür ayn›

taleple açl›¤›n koynundaki yürüyüfl-
lerini sürdürdü¤ünü söyledi. Türk-
men konuflmas›n› flöyle sürdürdü:

“6 y›ld›r tecritten ve ald›¤› 122
candan haberdar de¤il mi AKP ‹kti-
dar›? ‹flsizlikten, açl›ktan haberdar
de¤il mi? Hepsinden haberdar.
Çünkü tüm bunlar› yaratan politi-
kalar›n uygulay›c›s›d›r. Halk›m›z›n
yaflam›n› zindana çeviren ve evlat-
lar›m›z› 6 y›ld›r tecritle öldüren bu
politikalar karfl›s›nda tek çaremiz
beraber olmam›zd›r. ‹flte fiakirpafla
Mahallesi. H›rs›zl›¤›n, esrar›n ve
organ mafyas›n›n cirit att›¤› mahal-
lemizde olup bitenleri 500 metre
ötedeki AKP’nin polisi bilmiyor
mu? Biliyor. Ama bu sorunlar› çöze-
ce¤i yerde daha da büyütüyor. Çün-
kü yaln›zlaflt›rd›¤›, uyuttu¤u ve aç-
l›kla terbiye etti¤i insanlar›n bu zu-
lüm ve sömürü düzenine karfl› ç›ka-
mayaca¤›n› biliyor. Ve böyle olma-
s›n› istiyor. Mahalle halk› olarak ya
izlemeye devam edip evlerimize
hapsolaca¤›z ya da elbirli¤i edip
sorunlar›m›-
z› çözece-
¤iz.”

Direniflin
ilk günkü
kararl›l›¤›yla
s ü r d ü ¤ ü n e
vurgu yapan
T ü r k m e n ,
122’ye Gül-
c a n l a r ’ › n ,
Sevgi ve Be-
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Bir anan›n 

100 günlük açl›¤›



hiçler’in eklenmesini istemiyorsak,
“onlar›n sesine sesinizi katarak tec-
rit duvar›ndan bir tu¤la da siz sö-
kün” diye konufltu. 

Bu gücü kimse yenemez!

Türkmen’in ard›ndan Gülcan
Görüro¤lu, yo¤un alk›fllarla baflla-
d›¤› konuflmas›n›, bu deste¤in ken-
disini mutlu etti¤ini ifade ederek
sürdürdü. Gülcan’›n, “fiu an kar-
fl›mda duran birlikteli¤i ve gücü
asla yenemeyecekler. Çünkü biz
halk›z ve hakl›y›z” sözleri, “Gül-
can Görüro¤lu Onurumuzdur, Yafla-
s›n Ölüm Orucu Direniflimiz” slo-
ganlar›yla kesilirken, O, “Ben de si-
zinle onur duyuyorum ve hepinizin
önünde sayg› ile e¤iliyorum” diye-
rek sözlerini tamamlad›.

Biz de birer halkay›z

Etkinlik, fliirlerin okunmas› ve
tarlas›ndan F Tipleri’ne uzanan bir
çiftçinin öyküsünün anlat›ld›¤›
skeçle devam ederken, mesajlar da
coflkuyla karfl›land›. Bunlardan biri
de Behiç Aflç›’n›n mesaj›yd›. 

“Merhaba Gülcan,
Milyarlarca y›ll›k insanl›k tari-

hinde 100 gün nedir ki denebilir.
Ama destanlar böyle yaz›l›yor. Kah-
ramanl›k böyle yaz›l›yor. 6 y›ld›r,
100 gündür bir ana açl›¤›yla konu-
fluyor. Her gün bir fleyler anlat›yor.
Bu sese kulak t›kamak mümkün mü?
Bu sese arkam›z› dönüp rahat uyu-
mak mümkün mü?

Biz büyük ve güçlü bir aileyiz.
Aram›zdaki ayr›l›klar› mesafeler
belirlemez biz, nerede olursak ola-
l›m ayn› fleyi düflünür, ayn› fleyi his-
sederiz. ‹nsanl›¤›n en güzel de¤er-
lerini, bize miras b›rakanlara lay›k
olarak ancak biz devrimciler tafl›ya-
biliriz. Feda da geçmiflten al›p ya-
r›nlara tafl›yaca¤›m›z de¤erlerimiz
aras›ndad›r.

Biz de bir halkay›z. Biz de birer
y›ld›z olaca¤›z. Selam ve sevgile-
rimle baflar›lar diliyorum...” 

Ayr›ca Uflak, Tekirda¤ 1 No’lu F
Tipi, Kürkçüler, Elbistan Hapisha-
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Gülcan’a gelen mesajlardan biri de, Sevgi
Saymaz’a aitti. Duvarlar›n arkas›ndan flöyle
sesleniyordu Gülcan’a:
“Merhaba! 100. günün coflkusuyla... Merhaba! Zafe-
re olan inanc›m›zla...
Bugün dünyan›n her yerinde analar›n yürekleri yan-
g›n yeri. Ama ille de Anadolulu, Ortado¤ulu ve Arap
Analar›n yüre¤indeki ac› öfkeyi büyütüyor. Analar fle-
hit çocuklar›n›n s›cak bedeniyle kucakl›yor silahlar›n›
ve emperyalizme boyun e¤miyorlar.
100 gündür çocuklar›n gelece¤i nas›l t›rnakla diflle ve aç-
l›kla kopar›l›p al›n›r diye ö¤retiyorsun tüm Anadolu’ya.
Sevgili Gülcan; yürüyüflümüzün 100. günü coflkusunu
seninle paylafl›yor, 122’lerimizin s›cakl›¤› ile aln›ndan
öpüyorum. Selam ve sevgilerimizle”

Ben, Gül-
can Görüro¤-
lu, F Tipi ha-
pishanelerde-
ki tecritin kal-
d›r›lmas› için
5 May›s 2006

günü bafllad›¤›m ölüm orucu eylemimin
100. günündeyim. 6 y›ld›r 122 insan›n ha-
yat›na mal olan tecrit kald›r›ls›n ve yeni
ölümler olmas›n diye bafllad›m. 100 gün-
dür açl›¤›mla bu sorunu çözmesi gereken
AKP ‹ktidar›na ve Adalet Bakanl›¤›'na bunu
anlatmaya çal›fl›yorum. Ama 100 günün
sonunda 6 y›ld›r sa¤›r ettikleri kulaklar›n›
t›kamaya devam ettiklerini görüyorum.
Anlafl›lan o ki, 123. 124. 125’nci ölümleri
de yaflayaca¤›z. Oysa istenilen; ilk günde
de belirtti¤im gibi; "Gökteki Y›ld›zlar De¤il",
tutsaklar›n paylaflabilecekleri, üretebile-
cekleri ortak yaflam koflullar›n›n iyilefltiril-
mesidir. Yani insanca yaflayabilmelerinin
önünde tamam›yla keyfi uygulamalarla
sürdürülen tecritin kald›r›lmas›. Bu istek sa-
dece benim de de¤il, bugün yüzlerce
DKÖ'nün, partinin, sendikalar›n, odalar›n,
ayd›nlar›n ve hukukçular›n dile getirdi¤i bir
gerçektir. Aylard›r ülkenin duyarl› bütün
kesimlerinin aya¤a kalkarak dile getirdi¤i
ve çözülmesini istedi¤i bir sorundur tecrit.
Buna ra¤men Adalet Bakanl›¤› somut hiçbir
ad›m atmam›flt›r. 122 ölümden sonra geli-

nen bu aflamada AKP ve Adalet Bakanl›-
¤›'n›n flunu çok net görmesi gerekiyor.
Sansürle, bask›yla ve yok saymayla önceki
iktidar da oldu¤u gibi, AKP iktidar› süresin-
ce de tecrit sorunu ne yok olmufltur ne de
çözülmüfltür. Aksine daha da yak›c› hale
gelmifltir. 

Lübnan'da yaflanan katliam›n bir ben-
zeri de 6 y›ld›r Türkiye Hapishaneleri'nde
yaflan›yor. 122 insan›n öldü¤ü, 600 insan›n
sakat kald›¤› bu katliama AKP daha ne ka-
dar seyirci kalacak?

Tecrit er ya da geç kalkacak. Bunun için
122 insan öldü. fiu an Av. Behiç Aflç› 130,
Sevgi Saymaz 104 ve ben 100 gündür tec-
ritin kald›r›lmas› için ölüm orucunday›z.
Tecrit kalkmad›kça ölüm orucu eylemimiz
sürecektir. AKP'nin bu duyars›zl›¤› sürdü¤ü
müddetçe 122 ölüme bizim de ölümlerimiz
eklenecektir. Bunun yan›nda tecrite bugü-
ne kadar seyirci kalan kesimlerin de duyar-
l› olmalar›n› istiyorum. Hiçbir fley için geç
de¤il ve herkesin yapabilece¤i bir fleyler
mutlaka vard›r. Tecrit hepimizin sorunudur.
Gelin bu sorunun çözülmesi için el birli¤i
edip TECR‹TE SON diyelim.

100. Günde Sa¤l›k Durumum:
Tansiyon: 90/60 Nab›z: 81 Kilo: 47
Sa¤ kol ve sol bacakta uyuflma, uyku

düzensizli¤i devam ediyor. Kemik batmas›
ve vücutta morluklar bafllad›. 

Gülcan’dan aç›klama: Tecrit kalkacak



neleri’nden, açl›k grevlerinin sürdü-
¤ü Samsun, ‹zmir ve Hatay’dan ve
DTP ve ESP’nin de yerald›¤› çok
say›da DKÖ ve partinin mesajlar›y-
la selamland› Gülcan. 

Etkinli¤in konuklar›ndan biri
olan TAYAD Baflkan› Mehmet Gü-
vel direnifle iliflkin bir konuflma ya-
parken, Bolu F Tipi’nde tutsak olan
Nurettin Erenler’in kardefli K›ymet

Erenler de, bir tutsak yak›n› olarak
F Tipleri’ni, tecriti ve direnifli anlat-
t›. Gülcan’›n direniflinin 100 günün-
den ve Lübnan’daki katliamlar› an-
latan foto¤raflardan oluflan bir slâyt
gösterimiyle devam eden etkinlikte,
Direnifl Evi’nin ziyaretçilerinin dü-
flüncelerini yazd›klar› defterden,
duygulu, umut dolu notlardan bö-
lümler okundu. 

Ölümle niflanlanan Gülcan’›n k›-
nas› yak›l›rken, 100. gün kararl›l›¤›-
na Arapça ve Türkçe türkü ve marfl-
lar›yla, Grup Nidal ve Gençlik Der-
ne¤i Müzik Grubu da güç verdi. Her
yafltan ve meslekten insan›n kat›ld›-
¤› etkinlik 2.5 saat sürdü ve halay-
larla, direnifle destek verilmesi ça¤-
r›s›yla son buldu.
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➥ CHP il baflkan›: Tecrite çözüm bulunmal›
CHP Adana ‹l Baflkan› Serdar Seyhan, Gülcan

Görüro¤lu'nun ölüm orucunun 100. gününe girdi¤ini
hat›rlatarak, "‹nsan›n ölüm orucunu tercih etmesi, ce-
zaevlerindeki  koflullar›n, yaflanan dram›n ne kadar
ciddi bir boyutta oldu¤unu da ortaya koymaktad›r"
diye konufltu. 9 A¤ustos tarihinde yerel ‹lk Haber Ga-
zetesi’nde yeralan demecinde, tecriti insanl›k suçu
olarak niteleyen Seyhan, tecritin ceza içinde cezalan-
d›rma sistemi oldu¤unu kaydetti. Seyhan, “Bu nokta-
da mutlaka çözüm yolu bulunmal›. Bugüne kadar ce-
zaevlerinde 122 insan hayat›n› kaybetti” dedi.

Birçok kentte yap›lan oturma ey-
lemlerinden, Adana ve Mersin’de
olanlar, Gülcan Görüro¤lu’nun sesi-
ni duyurmakta ön plana ç›k›yor.

14 A¤ustos’ta yine her iki kentte
de oturma eylemleri yap›ld›. Adana
TAYAD'l›lar, TAYAD Baflkan›
Mehmet Güvel’in de kat›larak ko-
nufltu¤u eylemde, ‹nönü Park›'nda
bir saat boyunca Gülcan’› anlatt›.
Sevgi, Gülcan ve Behiç’in resimleri
ile direnenlerin kararl› bak›fllar›n›
Adana halk›yla buluflturan TA-
YAD’l›lar, “Tecrit er ya da geç kal-
kacak. Bunun için 122 insan öldü.
AKP'nin bu duyars›zl›¤› sürdü¤ü
müddetçe 122 ölüme bizim de
ölümlerimiz eklenecektir” diyen
Gülcan’›n aç›klamas›n› okudular. 

Mersin’de ise, eylem 27. haftas›-
na girdi. Pankartlar›, dövizleri ile
zalime karfl› yükselen öfkeli slogan-
lar› ile tecritin kalkmas›n› isteyen
TAYAD’l›lar, Ortado¤u’daki em-
peryalist-siyonist katliama da de-
¤indiler. ‹zleyenlerin alk›fllarla des-
tek verdi¤i aç›klamada, son haftala-

r›n de¤iflmez manzaras› yine yaflan-
d›. Y›ld›rmak, provoke etmek iste-
yen polis, adresleri belli olan insan-
lara, eylem yerinde tebligat yapma
oyununu bu kez de Deniz Kutlu ve
Cihan Güler’e uygulad›. Savc›n›n
ifade için ça¤›rd›¤›n› belirten polis-
lerin bu keyfi tutumuna karfl›n, TA-
YAD’l›lar, eylemden sonra gittiler.

Baflkalar› yaflas›n diye 

ölebilmeye soruflturma aç›ld›

Suçlama fluydu: Geçen iki hafta-
da yap›lan aç›klamalarda, "kimin

kan› Fatma'n›nkinden k›rm›z›"

diyerek suçluyu övdünüz... 

Suçlu kim? Fatma Koyup›nar. 

Suç ne? Zulme, iflkenceye son
verin diyerek kendini feda etmesi.

Peki Fatma suçluysa, hakk›nda
aç›lm›fl bir dava var m›? Yok! Kim
karar vermifl suçlu oldu¤una ki,
O’nun fedakarl›¤›na dikkat çekenler
“suçluyu övmüfl” oluyorlar... 

Sorular› ço¤altmak mümkün
ama, faflizmin hukukunda mant›k

aramak gereksizdir. Hele hele, bu
hukukun temsilcilerinin, “son ölen
ben olay›m” diyebilen ve tereddüt-
süz ölen bir fedakarl›¤› anlamalar›n›
hiç beklemiyoruz. Onlar kapitaliz-
min en ahlaks›z sözündan anlar:
Her koyun kendi baca¤›ndan as›l›r!

Afifle tahammülsüzlük

Oturma eyleminin ard›ndan
“tecrite son” afiflleri asan Y›lmaz
Viraner ve Özkan Kay›kç› polisin
sald›r›s›na u¤rad›. Yerlerde sürükle-
nerek gözalt›na al›nan, 5 saat Cum-
huriyet Karakolu'nda iflkenceye ma-
ruz kalan Viraner ve Kay›kç›’ya,
3.600’er YTL ‘çevre kirlili¤i’ cezas›
kesip serbest b›rakt›. 

HÖC’lüler bu keyfi sald›r› ve
gözalt›n› 15 A¤ustos’ta Tafl Bina
önünde “Bask›-
lar Bizi Y›ld›ra-
maz” pankart›
açarak protesto
ettiler. Yap›lan
a ç › k l a m a d a ,
“Tecrite Son”
ç›¤l›¤›n›n asla
susturulamaya-
ca¤› belirtildi.

Adana ve Mersin’de oturma eylemleri

Ziyaretçilerin Bileklerine Damga!

Mesane kanseri nedeniyle sa¤l›k durumu
gün geçtikçe kötüleflen, tedavisinin yap›lmas›
için tahliye talepleri geri çevrilen Odak Dergisi
Yaz›iflleri Müdürü Erol Zavar’›n efli Elif Zavar,
Sincan 1 No'lu F Tipi Hapishanesi'ne yapt›¤›
son ziyarette, keyfi bir uygulamaya maruz kald›: Elif
Zavar’›n bile¤ine "Görüldü" damgas› vuruldu. 

Oligarflinin bir dönem uygulamaya çal›flt›¤› ancak
direnifllerle kald›r›lan kola mühür vurma uygulamas›,
Sincan F Tipi’ndeki bu keyfilikle yeniden gündeme
getirilmeye çal›fl›l›yor. 



“Hepimiz tecritteyiz” etkinli¤ine
kat›lan ayd›n ve sanatç›lar›n tecrite
iliflkin görüfllerini ald›k. Amatör ti-
yatrolar çevresi oyuncular›ndan
Ça¤dafl Ataman, Gizem ve Behruz
Esato¤lu ile fianar Yurdatapan ve
Atilla Dorsay’›n ortak düflünceleri,
tecritin kald›r›lmas› gerekti¤i. 

Dorsay: Sinemac›lar›m›z 

tecriti anlatabilirler

Sineme elefltirmeni Atilla Dor-
say, hapishane sisteminin kendisi-
nin insanl›k d›fl› oldu¤unu belirte-
rek, bunun içinde hücrenin daha da
insanl›k d›fl› oldu¤unu söylüyor. Sa-

y›n Dorsay’a, “tecrit” deni-
lince ne anlad›¤›n› ve bu
konuda ayd›nlara, sanatç›-
lara bir ça¤r›s›, önerisi
olup olmad›¤›n› sorduk.

Bir insan› al›yorsunuz,
belli ölçüde insanc›l ortam-
dan ay›r›p tek

bafl›na, son derece
dar bir mekanda, en
küçük bir insani do-
kunufltan, sesten, temastan uzak, sa-
atler günler haftalar aylar geçirme-
ye mahkum ediyorsunuz. Tabi bunu
hayal etmek bile zor. Ne yaz›k ki
biz hücre cezas›n›, tecrit olay›n› ne-
redeyse yaln›z Amerikan kökenli
hapishane filmlerinden biliyoruz.
Bunlardan biri flu an oynuyor bir
kanalda; hücre cezas›na mahkum
edilmifl bir Amerikal› kahramana
ben bir çok insan›m›z›n göz yafl›
döktü¤ünü gördüm. Oysa bizim ha-
pishanelerimizde var, yine de bir
Amerikan dizisi arac›l›¤›yla bile ol-
sa bu cezan›n insanl›k d›fl›l›¤›n› kor-
kunçlu¤unu anlamam›z hiç yoktan
iyidir diye düflünülebilir. 

‹nsanl›k d›fl›, hiçbir savunulacak
yan›n›n olmad›¤›n› düflünüyorum.
Dolay›s›yla bu tür bir uygulamaya
karfl› ç›kmak tabi ki her ça¤dafl, uy-
gar ve içinde insanl›k denen fleyden

b i r
fley le r
kalm›fl
a y d › n
insan-
l a r › n

bir görevidir. Ben de bu uygulama-
ya tabi ki karfl› ç›k›yorum. Bunu
protesto için ‹stanbul Barosu’nda
yap›lan bu olaya kat›ld›m. Nerdeyse
“gösteri” diyecektim, ama bu bir
gösteri de¤il, her ne kadar içinde ti-
yatro unsuru olan bir gösteri yan›
var idiyse de, bir eylemdi. Bunun
içinde gösteri, oyun ve sanat ö¤ele-
ri de belli ölçüde, tam gerekti¤i öl-
çüde bence, vard›. 

Sanatç›lar›m›z› bu olaya daha
çok ilgi duymaya ça¤›rmak hemen
ilk akla gelen görev. Gerçekten de
ülkemiz sinemas› büyük bir at›l›m
içinde, ama yap›lan filmlerin çok
büyük bir ço¤unlu¤unu tümüyle in-
sanlar› rahatlatmaya, e¤lenmeye ça-
¤›ran fleyler oldu¤unu görüyoruz.
Bu da tabi genel durumun bir parça-
s›, Türkiye bir çok bat› toplumunda
oldu¤u gibi ama onlardan da daha
öte biçimde bir tüketim, haz, e¤len-
ce toplumu olmaya do¤ru gidiyor.

Ve bu toplumda o kadar genifl bir
duyars›zl›k yaratm›fl halde ki, en ac›
olaylara bile insanlar›n gerçek an-
lamda ilgisini çekemiyorsunuz.
Tecrit tek bafl›na böyle bir olay. 

Bu olay› protesto etmek için gi-
riflilen ölüm orucu, bence bir insan›-
n›n düflünmesi gereken en trajik
olaylardan biri. Çünkü hayat dedi-
¤imiz en de¤erli fleyimizi, bir ideal
u¤runa, bir düflünce u¤runa kendi
elimizle yok etmeyi göze al›yoruz.
Böyle yapan kahramanlar var, onla-
ra kahraman diyebilirim kendi ad›-
ma. Ama flunu gözlemliyoruz.
Ölüm orucu bile bas›nda hiç yer
bulmuyor ve o insanlar hala her gün
bir ad›m daha ölüme yaklafl›yorlar.
Bu kadar trajik bir olay olabilir mi?
Ve bu trajik olay karfl›s›nda bu ka-
dar duyars›z kalm›fl bir toplum mo-
deli olabilir mi? Türkiye ne yaz›k ki

bu aflamada. Dolay›s›yla sanatç›la-
r›m›za yapaca¤›m bu davetin ne ka-
dar yank› bulaca¤›n› bilemiyorum
ama bu ça¤r›y› biz yine de yapmak
zorunday›z. Ben sinemac›lar›m›z›n,
biraz da Türkiye toplumunun ger-
çek ciddi yaflamsal konular›n› iflle-
melerini istiyorum. Bu çerçeve için-
de de, ölüm oruçlar›na neden olan
tecrit. Sanatç›lar›m›z özellikle bu
olaya e¤ilseler, belgeselini çekseler,
o olaydan yola ç›kan bir belge film
yap›p adalet sisteminde ki tecriti
gündeme getirseler ve mesela bu te-
may› iflleyen bir tiyatro oyunu ya-
z›lsa... Ben böyle fleyler özlüyorum.
Her zaman vur patlas›n çal oynas›n
diyen bir toplumla nereye var›l›r, ifl-
te nereye var›ld›¤›n› görüyoruz. 

Yurdatapan: Tecrit kiflili¤i 

yoketmeye yönelik cinayet 

“Tecrit nedir?” sorumuza, “bir
kere ikinci bir cezad›r” sözleriyle
cevaplamaya bafllayan, fianar
Yurdatapan, hücre cezas›n›n
flimdi normal bir “hapis
sistemi” haline getirildi¤ini
belirtiyor. 

fi i m d i
tecrit ce-
zas› nor-
mal bir

hale getirildi ve özellik-
le politik insanlar iki
defa ceza verilmifl olu-
yor, ki bugünkü huku-
kumuzda bile asl›nda
yeri yok. Tecrit, insanlar› yaln›zlafl-
t›rmaya, onlar›n insan olarak diren-
cini k›rmaya, bunu k›rabilmek için
de kifliliklerini yok etmeye yönelik
ikinci bir cinayettir. Bir insan sürek-
li olarak tek bafl›na baflka bir insan›
görmeden bir beyazl›k içinde uzun
süre kald›¤› vakit, bunu dünyadaki
deneylerde göstermifltir ki, yavafl
yavafl zaman mekan duygular›n›
kaybediyor ve kiflili¤i zedeleniyor
parçalan›yor, bu bir çeflit iflkencedir.

Yurdatapan kendisi de 24 günlük
bir “ceza” sonucu tecrit deneyi ya-
flam›fl. 19 Aral›k’tan önce tecritin
tart›fl›ld›¤› günlerde, Adalet Bakan›
Sami Türk’e mektup yazm›fl; madem
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Ayd›nlar 

tecriti ttart›fl›yor

Tecriti yok etmek zorunlu



bu kadar övüyorsunuz, hadi beni
oraya yollay›n, ne gördüysem anla-
taca¤›m, diye. Kendine özel mu-
amele yap›laca¤›n› bildi¤ini belir-
ten Yurdatapan, konuldu¤u Kartal
Cezaevi’nde, 6 kiflilik bir mekanda
tek bafl›na tutulmufltu. Oradaki ko-
flullar›n bugünkü tecritle çok farkl›
oldu¤unu kaydeden Yurdatapan,
orada kendisinin sahip oldu¤u hak-
lar›n bugün tutsaklarda olmad›¤›n›
belirtiyor. fiöyle sürdürüyor sonra:

“Bütün bunlara ra¤men orda ge-
çirdi¤im günler sonucunda ayn› fle-
yi ben de hissetmeye bafllad›m. Yal-
n›zl›k, insans›zl›k; a¤›r a¤›r insan›
ne hale getirebiliri birazc›kta olsa
hissedebildim. Tabi bu 24 gün de¤il
24 ay 24 y›l oldu¤u vakit her halde
bu insan insanl›ktan ç›kar.

Çözüme ve çeflitli çevrelerde
varolan tecritin kald›r›lmas›n›n
mümkün olmad›¤›na iliflkin de sor-

duk say›n Yurdatapan’a. 

Tecriti yok etmek tabi ki müm-

kün ve de zorunlu. Söyledi¤im gi-
bi bizim hukukumuzda bile yeri
yok, bu ikinci bir ceza, özellikle po-
litik nedenlerden dolay› tutuklanan
insanlara uygulan›yor, bunu kald›r-
mak mümkün. Argümanlardan biri
neydi, içeriyi kontrol edemiyoruz.
Kontrol edilemeyecek bir fley yok.
Hep birlikte sosyal bir hayat olmal›.
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Behruz Esato¤lu: 1999’dan
beri tecriti yafl›yoruz. O y›llarda 'F
Dönemecinde' diye bir sözsüz oyun
yazm›fl ve yo¤un bir flekilde oyna-
m›flt›k. Sonra F tipi ve hukuku tar-
t›flmak istedik, ‘Dreyfus Davas›’
oyununu yapt›k. ‹ki temel fleyi tar-
t›fl›yordu; insanl›¤›n binlerce y›lda
biriktirdi¤i adalet mi öne ç›kmal›
yoksa linç kültürü mü? Görüyoruz
ki F Tipleri birer linç yuvas›na dö-
nüfltü. ‹nsan oldu¤um, tecrite karfl›
oldu¤um için böyle bir çal›flmaya
kat›ld›m. Ne yaz›k ki, mikrofondan
komut veren, iflin bafl›ndaki adam-
d›m. Baflta komutlar› verdi¤im kifli-
ler sanatç›lar, ayd›nlard›. Ama son-
raki komutlarda oran›n bir parças›
haline geldim. Uzun zamand›r F Ti-
pi’ni ve yaflanan ac›lar› izliyordum.
Fakat bir baflka yan› vard› o çal›fl-
man›n: Bizzat yaflamak. Oyunda
bask›n›n ayn› türden sürmesini sa¤-
lamak gerekiyordu. Bir süre sonra
su içemedi¤imi, tuvalete gidemedi-
¤imi gördüm. Ben de tecritteydim.
Çok bildi¤imizi sand›¤›m›z tecritin
insan ruhunda, kimli¤inde yaratt›¤›
tahribat› gözden geçirdim.

Avrupa turnesi s›ras›nda dünden
bugüne iflkence aletleri sergisini
görmüfltüm. Son derece korkunçtu.
Fakat Ulrike Meinhoff'un hikayesi-
ni okurken, insan›n en a¤›r cezalan-
d›rma biçiminin insans›z b›rak›l-
mak oldu¤unu anlad›m. Son alt›
y›ld›r görüyoruz ki, insans›z b›rak›-
lan insan›n ruhunda, kimli¤inde bü-
yük yaralar aç›l›yor. Bu büyük in-
sanl›k ay›b›na karfl› daha yüzlerce
oyun yapmam›z laz›m. Kalkana
dek bu oyunlar da bitmeyecek. F

Tipi insan› insan› olmaktan ç›kar-
tan bir cezaland›rma biçimidir. Bu-
nu insanlara sab›rla anlatmak gere-
kiyor. Ta ki bu ac›mas›zl›k bitince-
ye kadar. F Tipleri’ni tarihin batak-
l›¤›na gömmeliyiz. Sanatç›lar hare-
kete geçmeli, romanlar yaz›lmal›,
orada ac› görmüfl insan›n dram›
herkesin önüne konulmal›. Bütün ifl
bizde, sabr›m›zda, anlatt›¤›m›z sü-
rece insanlar›m›z bir gün anlaya-
caklar. Gelin bu ay›b› kald›rmak
için her gün yeni yoll7ar bulal›m.
Buna ça¤›r›yorum herkesi...

Ça¤dafl Ataman: Okudukla-
r›m ve duyduklar›m üzerine tecrit,
insanl›¤› soyutlama, insan olmama-
d›r. Hepimizin bir ad› vard›r, ama
burada da gördüm ki, sizi bir mal
gibi görme olay› var. Mesela benim
numaram ‘19’du, dilekçe olmadan
hiçbir ifli yapamad›m, su içemedim,
sigara içmeye ç›kamad›m, bunlar
gibi... Orada flu bize empoze edil-
meye çal›fl›ld›. Sen kendin olma-
may› kabul etmezsen hiçbir ihtiya-
c›n› karfl›layamayacaks›n. Art›k or-
da siz tüm benli¤inizden s›yr›lm›fl
bir mal gibi oturuyorsunuz ve gö-
revlilerin ‘yap’ dediklerini bir süre
sonra yapmak zorunda kal›yorsu-
nuz. Çünkü insan›n su içmesi, ye-
mek yemesi laz›m. Ne kadar oku-
sak ta yaflamak daha ayr›. Yaflad›k-
tan sonra gerçekten ben diyorum,
keflke Samsun’da bulundu¤um sü-
reçte, daha fazla etkinlik yapsayd›k
bu konuda. Tiyatrocuyum, biz in-
sanlarla çal›fl›yoruz, insana de¤er
veriyoruz, bir insan bu kadar afla¤›-

lanamaz, ora-
da flu söyle-
niyor, “siz ar-
t›k bir insan
de¤ilsiniz.”
‹nsan›m ben.

O y u n u -
muzda, AKP
hükümetinin
u y g u l a d › ¤ ›
sistem, ABD iflbirli¤i. Asl›nda he-
pimiz tecritteyiz, yürüyoruz, gezi-
yoruz ama özgür de¤iliz. Tabii bu
sistemi y›kmak için bir çaba sarf et-
medi¤imiz sürece... 

Bu eylem belki k›v›lc›md›. Ben
büyümesini istiyorum. 

Gizem: Tecrit, insan› k›s›tla-
mak diyebiliriz. ‹nsani ihtiyaçlar›-
n›n bile baflka kiflilerden izin iste-
yerek, izin ç›kmas›n› bekleyerek
yaflamaya çal›flmas›... Ben gardi-
yan rolünü üstlendi¤im için, ayd›n-
lara nas›l davranaca¤›m› düflünerek
geldim. Ama oyun bafllad›¤›, hoca-
m›z›n 'içeri girin lan' diye ba¤›rd›¤›
anda, çok fazla inand›m, bu kadar
inanaca¤›m›, kendimi gardiyan ola-
rak hissedece¤imi düflünmemifltim.
Sora ben nas›l gardiyan olurum,
kendimle bir iç hesaplaflma oldu,
ama o masadan bir flekilde emirler
geldikçe, siz de kodlan›yorsunuz,
gardiyan olarak yapmak zorunda-
y›m. Onlar tecritteydi ama biz de
tecritteydik o gelen emirler alt›nda. 

Bunu devleti yönetenlerin izle-
mesi, insani de¤erleri sorgulamala-
r› gerekti¤ini düflünüyorum.

Amatör Tiyatrolar Çevresi: FF   TT ii pp ll ee rr ii   LL ii nnçç   YYuuvvaass ››



130 gün
oldu direni-
fle bafllayal›.
130 günün
fiziki, sosyal
ve politik et-
kilerini nas›l de¤erlendirdi¤ini ö¤-
renmek istiyoruz. 

Benim eylemim, direniflin 

bütünü içinde anlaml›d›r

“Fiziki etkileri konusunda söyle-
yebilece¤im tek fley kilo kayb› oldu,
23 kilo kaybettim. 

Politik etkileri, direniflin bütünü
aç›s›ndan de¤erlendirmek gerekir.
Bunun içinde benim ölüm orucuna
bafllamam ne ifade ediyor? Tabi bir
yan› da benim kendi kiflisel gelifli-
mim aç›s›ndan politik etkisi var. 

Ölüm orucuna oldukça uzun sü-
ren de¤erlendirme sonunda karar
verdim. Bu bir s›çramad›r. Kiflisel
geliflimim, devrimcilik aç›s›ndan.
Bizler devrimciyiz. Kifli, elbette her
türlü bedeli göze alarak devrimcilik
yapmal›d›r. Gözalt›, tutuklama, ifl-
kence ve ölüm var. Bunlar›n bilinç-
li bir tercih haline gelmesi bir ol-
gunluk, birikim gerektiriyor. Bu sü-
re sonucunda bedeller daha bilince
ç›karak ödenmeye haz›r hale geli-
yor. Benim yapt›¤›m da budur. Dev-
rimcili¤in do¤al bir sonucunu ilan
etmekten baflka bir fley de¤ildir. 

Evet ölüm orucu 6 y›ld›r sürü-
yor, 122 flehit 600'den fazla sakatla
direnifl bugüne geldi. Bunlar, tecrite
karfl› verilen mücadelenin bedelleri-
dir. Ayn› zamanda bugüne gelmesi-
ni sa¤layan da onlard›r. Sansürün
bir flekilde k›smen afl›lmas›, tecritin
daha çok insana ulaflmas›, daha çok

insan›n yüzünün direnifle döndürül-
mesi, direniflin bütünlü¤ü içinde ele
al›nmal›. Yani salt benim bafllamam
de¤il. Direniflin bütünlü¤ünden ko-
part›ld›¤›nda, zaten anlams›z sapta-
malar ortaya ç›k›yor. "Sizin ölüm
orucuna bafllaman›z pek çok insan›n
gündemine tecriti soktu" deniyor.
Eksik ve do¤ru de¤il. Tek bafl›na bir
avukat›n ölüm orucuna bafllamas›n›
ele alarak böyle bir sonuca ulaflmak,
6 y›l›, 122 ölümü, 600 sakat› yoksa-
yarak bu sonucu ç›karmak hiç bi-
limsel de¤il. Direnifl bir bütün. 

Demokratik eylemlere sald›rd›-
lar, gözalt›lar, tutuklamalar oldu, sa-
dece tecritin kald›r›lmas›n› istedi¤i
için insanlar tutukland›lar. Ama si-
yasi iktidar politikalar›n› sadece bu
silahla uygulamad›. Sansür önemli
silah›yd› ve sonuç ald› diyebilirim.
Sansür, otosansüre dönüfltü, televiz-
yonlar, gazeteler haber yapmama
gibi bir uzlaflma sa¤lam›fllard›. Hat-
ta ac›d›r ölümler bile haber olma-
maya bafllam›flt›. Bu, sansürün ya-
ratt›¤› bir sonuçtur. Elbette insanlar
bilgisiz olduklar› oranda hapishane-
lere, tecrite arkalar›n› döndüler. Bir
kan›ksama oldu. Bütün bu karanl›k
tabloyu parçalamak gerekiyordu.
Hapishanelerdeki direnifl odakt›,
ama yetmiyordu. Ben bu nedenle
karar verdim. Avukatl›k kimli¤im
bir biçimde etkili olacakt›, sonuçta
bu düzenin içinde ileri bir statüyü
temsil ediyor, avukatlar. Hem düzen
cephesinde hem de halk›m›z nez-
dinde böyle. Bütün bunlar insanla-

r›n yüzünü
tecrite dön-
d ü r m e l e r i
konusunda
bizim için
olumlu yan-

lar oldu. Bir avukat›n ölüm orucuna
bafllamas› ciddi bir dalgalanma, sar-
s›nt› yaratt›, hem sol camiada, hem
siyasi iktidar›n kurumlar›nda. 

Onbinlerce insan›n 

vicdanlar›n› sarst›k

“fiu an politik olarak hedefledi-
¤imiz yerde de¤iliz elbette. Ama flu-
nu söylememiz mümkün, sansürü
aflmada ileri noktaday›z. Art›k bur-
juva bas›nda, sol, devrimci bas›nda
tecritle, ölüm orucuyla ilgili daha
fazla haberler yap›lmaya baflland›.
Ama bence sansüre iliflkin as›l ölçü
bu da de¤ildir. Esas ölçümüz, biz
insanlara ne kadar ulaflabildik; o ko-
nuda da çok daha iyi noktaya geldi-
¤imizi söyleyebilirim. Gerek yurti-
çinde gerek yurtd›fl›nda kendi gücü-
müzü gördük. Demokratik mücade-
le nas›l verilir, olumlu bir kampan-
ya yürüttük. Sonuçta flu ortaya ç›kt›,
belkide onbinlerce insana ulaflt›k,
onbinlercesinin vicdanlar›n› sarst›k,
gündemlerine tecriti soktuk.  

fiu an politik olarak, istedi¤imiz
noktaya ulaflm›fl de¤iliz, tecritin
kald›r›lmas› konusunda henüz ba-
kanl›k geri ad›m atm›fl de¤il. Ama
do¤ru yolday›z. Elbetteki kazan›m-
lar bizi daha da umutland›rd›, moral
oldu, daha coflkulu hale geldik, çok
daha fazla insan umudunu büyüttü-
ler. Daha çok insandan, flunu duyar
olduk. Biz tecriti kald›rabilece¤iz.
Bu ciddi bir kazan›m. Bu kazan›m›
örgütlü hale getirmek önemli.” 

26

20 A¤ustos 2006 / 66

5 Nisan'dan beri sürekli yer verdik O’na dergimizin sayfalar›nda. Ölüm oru-
cuna bafllad›¤› günden beri birçok kez konu¤u olduk. Hep güler yüzle karfl›-
lad› bizi, yüzünde yar›na dair bir ayd›nl›kla... Samimi sohbetleri, bak›fllar›n›n
içtenli¤i, ölüme giderken ki yaflama sevinci, tüm bunlar bir etki b›rak›yor...
Bugün onun a¤z›ndan ç›kan her söz daha da anlaml›, çünkü kendi yaflam›n-
da somutlan›yor, her sözü her gün eriyen hücresiyle söylüyor. 130 gündür
direniflin diliyle konufluyor Av. Behiç Aflç›. Biz de direnifli, ayd›nlara, tutsak-
lara ve tabii ki kendisine dair sorduk. Bulundu¤umuz oda, Fatma Koyup›-
nar'›n flehit düfltü¤ü yer. Her yan› O’nun an›lar›yla dolu. Gelen hediyeler bu-
rada korunuyor, flehit resimleri, karanfiller, hediyelik eflyalar...

Biz insanl›¤› temsil ediyoruz

‹nsanl›k asla kaybetmez



Ayd›nlar birikimlerini 

kullanacaklard›r

O’nu dinlerken, düflüncelerinde-
ki ve davran›fllar›ndaki mütevazili¤i
görmemek mümkün de¤il. Ayd›n-sa-
natç›lar›n ‘hepimiz tecritteyiz’ oyu-
nunu, gazetelere verdikleri ilanlar›
hat›rlat›yoruz. Bu cephedeki gelifl-
meleri nas›l de¤erlendirdi¤ini soru-
yoruz. Acaba kafas›nda ayd›nlar›n
yapabileceklerine iliflkin ‘flöyle bir
fley yap›lsa’ diye bir önerisi var m›?

“Ayd›nlar›n konumu farkl›, hal-
ka güven veren bir kesim. “Tecrit
iflkencedir” bafll›kl› bir ilan verdiler.
260 kusür ayd›n›m›z. ‹nsanlara çok
ciddi moral verdi. Bu, halk›n onlar-
dan beklentilerini de gösteriyor.
Halk›m›z, ayd›nlar›m›zdan kendi
sorunlar›na sahip ç›kmas›n›, çözüm
önerileri bekliyor, mücadelede ya-
n›nda görmek istiyor. Tecrit de hal-
k›n temel sorunlar›ndan biri. Bu ne-
denle ayd›nlar›m›z›n ç›k›fl› onlara
moral verdi. TAYAD'l›lar›n 6 y›ld›r
istikrarl› mücadelesine duyars›z ka-
lan birçok kesimi de etkiledi, tecriti
gündemlerine ald›lar. Bunun nedeni
ayd›nlar›n potansiyel güçleridir.
Nas›l avukatlar bu düzenin statüle-
rinde ayr› bir yere sahiplerse, ayd›n-
lar da öyle. Dolay›s›yla yapt›klar›
daha farkl› bir etki yapabiliyor. Tec-
riti gündemlerine almalar› ve bir
mücadele program› ç›karmalar› çok
güzel ve olumlu bir ad›md›r. fiu afla-
mada kimseye 6 y›ld›r neredeydiniz
demiyoruz. Hedefimiz flu: En genifl
kesimin yüzünü direnifle döndür-
mek; partileri, DKÖ'leri, sendikala-
r› bu mücadelede biraraya getirmek.
Bu konuda ayd›nlar›m›z güzel bir
çal›flma yapt›lar. Kendilerini ayr›ca
tebrik ediyorum. Ve teflekkür etmek
isterim derginiz arac›l›¤›yla. Özel-
likle müvekkillerimiz ad›na. Sansü-
rü k›rma konusunda içerideki insan-
lar›n sesine ses katt›lar.” 

Ayd›nlar›n bu çal›flmalar›ndan
söz ederken sesi sevecen bir hal al›-
yor. Umutlu bu ülke topraklar›n›n
ayd›nlar›ndan...

“Ayd›nlar›m›z kendilerini tecrite
ald›lar. Oyunun temeli buydu zaten,

ilginç sonuçlar ç›kt› ortaya. Oyun
12 saat planlanm›flt› ama 7 saat da-
yanabildiler. Biz d›flar›da 7 saat da-
yand›ysak, içerdekiler ne yaps›n?
dediler. Hepsinin ortak söyledi¤i
fluydu. Biz asl›nda bugüne dek ölüm
orucunu, tecriti tam olarak anlama-
m›fl›z. Art›k tecriti anlataca¤›z, tec-
rite karfl› mücadeleyi büyütece¤iz
dediler. Samimi olduklar›n› düflünü-
yorum. Gerçekten de asl›nda tecriti
tam olarak anlayamad›lar. Belki de
insan›n yaln›zl›¤›n› hayal etmeye
çal›flt›lar ama bunu yeterince bafla-
ramad›lar. Bu insanlar niye direni-
yor, niye ölüyorlar, bunu anlaya-
mad›lar. fiimdi anlad›klar›na
eminim. Bu onlar aç›s›n-
dan bir ad›m. Bugün tec-
riti anlayan, anlat›r ve
çözümü için u¤rafl›r. 

Ayd›n kesimin bir
özgünlü¤ü var, onlar
kendi programlar›n›
kendileri uygulamay›
seviyorlar. Gerçekten bu
konuda ola¤anüstü bir
yarat›c›l›klar› var. Örne¤in
bu oyun kendi önerileridir,
o kadar baflar›l› oldu ki, An-
kara, ‹zmir, Mersin, Adana,
Kocaeli’deki sanatç› ve ay-
d›nlar›m›z bu oyunu oynamaya
karar verdiler. Onlara bir ey-
lem önerisi yapma konusunda
kendimi yetkili ve
yetkin gör-
müyorum.
Sorun bil-
gi, birikim
ve yarat›c›-
l › k l a r › n ›
tecrite kar-
fl› kullan-
mama so-
r u n u y d u ,
san›r›m bu
konuda bir
g e l i fl m e
kaydettiler,
flimdi tecri-
tin kald›r›l-
mas› için
k u l l a n a -
caklard›r.
Benim on-

lardan bekledi¤im ancak flu; yüzleri
hep halka dönük olsun, hapishane-
lere, tecrite dönük olsun ve kararl›
olsunlar. Bu mücadele uzun, kazan-
mak kolay olmayacak. Hiçbir fleyi
kazanmak kolay de¤il, bedeller isti-
yor. Eminim çok fley üretecek ve
tecriti halka tafl›yacaklard›r." 

Avukatlar gerekeni yapmad›

Ayn› flekilde hukukçular cephe-
sinde de bir hareketlenme yafland›.
Röportaj› yapt›¤›m›z saatlerde mes-

lektafllar›
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‘Ac›d›r’ dedikten sonra bir süre duruyor ve 122 flehidin
ac›s›n› yans›tan ses tonuyla yineliyor bu kelimeyi. O
bu ac›y› en yak›ndan yaflad›. Neredeyse 122 flehidin
de cenazesini musalla tafl›nda gördü. Erimifl, yanm›fl
bedenlere bakarken duydu¤u ac›y› tahmin etmek...

Yüre¤inde bu ac›y› kat be kat büyüttü¤ü belli. fiimdi ‘o
ac›lar için...’ diyerek geride b›rak›yor her günü...



Galatasaray Lisesi önünde imza
topluyorlar mesela. Belki de hukuk-
çular cephesinden ilk kez böyle ha-
reketli bir süreç. Hakl› olarak bu-
nun gururunu, mutlulu¤unu yafl›yor.
K›sa ve uzun vadede hukukçu anla-
y›fl› aç›s›ndan ne gibi etkileri oluyor
ve olacak bu direniflin? 

"Elbette bir avukat›n ölüm oru-
cuna bafllamas› hukuk cephesinde
daha farkl› bir tart›flma yaratt›. Ayn›
mesle¤i yap›yoruz, ço¤uyla ayn› za-
manda insani iliflkimiz var. Sars›c›
bir etki yaratt› diyebilirim, ciddi bir
tart›flma bafllat›ld›. fiöyle bir nokta-
ya gelindi. Biz bir avukat›n ölüm
orucu yapmas›n› do¤ru bulmuyo-
ruz, ama bir meslektafl›m›z›n ölü-
müne kay›ts›z kalamay›z, elimizden
geleni yapaca¤›z. Bence do¤ru bir
düflünce tarz›. Ölüm orucuyla ilgili
düflünceleri ayr›, beklentimiz buy-
du, tecriti gündemlerine als›nlar,
mücadeleyi yükseltsinler. Nitekim
de¤erlendirmelerinden ç›kard›klar›
sonuçlar oldu, bunlar› iki fleyle ifa-
de ettiler. Biz avukatlar tecriti gün-
demimizden ç›kartm›flt›k, Behiç
tekrar gündemimize almam›z› sa¤-
lad›. Bir avukat arkadafl›m›z›n de-
¤erlendirmesi flöyleydi; biz hapis-
hanelere arkam›z› döndük kaç›yor-
duk, Behiç s›rt›m›zdan vurdu ve
tekrar yüzümüzü döndük dedi. Ger-
çekten arkadafllar›m›z avukatl›k
mesle¤inin gere¤ini yapmad›lar.
Çünkü avukatl›k toplumsal bir mes-
lektir. Yani para kazanmak için bile
yapsan›z, hukuktan, adaletten, öz-
gürlüklerden bahsetmeniz gerekir.
Avukatlar tarih boyunca haklar ve

özgürlükler mücadelesinin önünde
olmufllard›. Tarihe yön veren isim-
ler aras›nda da birçok avukat vard›r.
Bu raslant› de¤ildir. Madem ki avu-
katlar toplumsal mesle¤i ifade edi-
yorlar, o zaman ülkemizde dünyada
yaflanan hiçbir haks›zl›¤a seyirci
kalamazlar. Buna haklar› yoktur. Bu
gerçeklikle ele ald›¤›m›zda hem 6
y›l›, hem de 130 günü de¤erlendir-
di¤imizde, avukatlar›n yeteri kadar
duyarl› davranmad›klar›n› görürüz.
Çünkü biliyoruz ki avukatlar›n mü-
cadelesi tecriti kald›rabilirdi. Bir
fley yapmam›fllarsa elbette sorumlu-
luklar› çok büyük ve a¤›rd›r. 

HHB, devrimci avukatl›¤›n

örnek kurumudur

“Bugün geldi¤imiz noktada ben
bir sonuç olarak henüz düflünmüyo-
rum. Zaten 6 y›ld›r tecritin verdi¤i
tahribat o kadar boyutlu ki, bu tahri-
battan avukatlar da etkilendiler. Du-
rumlar› halktan farks›z de¤il asl›n-
da. Örgütsüzler, kendi küçük dün-
yalar›na kapanm›fl haldeler. Haklar
ve özgürlükler mücadelesine katk›-
lar› olmuyor. fiimdi ciddi bir sars›n-
t› yafland›. Bunun bir bafllang›ç ol-
du¤unu düflünüyorum. ‹stanbul, An-
kara ve di¤er kentlerin gerek benim
de içinde oldu¤um ÇHD avukatlar›
gerekse de onun d›fl›ndaki avukat
arkadafllar›m, herkes bir fley yapma-
ya çal›fl›yor. fiu an biraz da¤›n›k ve
örgütsüz bir mücadele var ama ör-
gütlü hale getirece¤iz. De¤iflim o
kadar h›zl› olmuyor. Y›llar›n yarat-
t›¤› tahribat bir anda silinemiyor.

Bunu aflmak
için ad›mlar
at›yorlar. Bir
a fl a m a d a n
sonra isteni-
len yere gele-
cektir. 

S o r u n ,
devrimci avu-
katl›k gelene-
¤inin yarat›l-
mas›, büyü-
tülmesidir as-
l›nda. Bir
ad›m vard›

zaten. Bu ad›m Halk›n Hukuk Büro-
su’dur. HHB, devrimci avukatl›k
misyonunu hayata geçirmeye çal›-
flan, bu konuda e¤itici, ö¤retici,
devrimci avukatlar yetifltirmeye ça-
l›flan bir kurumdur. Gönül ister ki
HHB Türkiye'nin her yerinde olsun.
Çünkü HHB'ye her yerde ihtiyaç
var. Evet HHB devrimci avukatl›k
konusunda örnek bir kurumdur. Gü-
cü örgütlü olmas›ndan gelmektedir.
Yaratt›¤› birçok ilk vard›r HHB'nin.
Örne¤in Fuat polis taraf›ndan katle-
dildi. Yine orada çal›fl›pta gözalt›na
al›nmayan, iflkence görmeyen kal-
mam›flt›r. Buna ra¤men 15 y›ld›r
haklar ve özgürlükler mücadelesin-
de yerini alm›flt›r. Tek bir geri ad›m
atmadan halk›n her kesiminde her
sorununda, orda olmufltur. Gece-
kondu y›k›mlar›nda, infazlarda, yü-
rüyüfllerde, mitinglerde her yerde
statükolar›m›za s›¤›nmadan, halk›-
m›z›n yan›nda, içinde, önünde ol-
duk. Do¤rusu da buydu. Biz bu ge-
lene¤in büyütülmesi ve Türkiye’nin
her yan›na yayg›nlaflt›r›lmas› gerek-
ti¤ini düflünüyoruz. Hedefimiz bu-
dur. Bu direniflte bu hedefe hizmet
etmelidir. Bir yan› budur. 

Di¤er yan›yla, avukatlar› da et-
kilemifltir. Bizi daha çok tan›r hale
gelmifllerdir arkadafllar›m›z. Dev-
rimci avukatl›k daha çok tart›fl›l›r
olmufltur. Avukatl›¤›n nas›l yap›la-
ca¤›n› tart›flt›rmaktad›r. Bütün bun-
lar devrimci avukatl›k tarihi aç›s›n-
dan ciddi olumlu geliflmelerdir.
Ama dedi¤im gibi yeterli de¤il.
Anadolu'da avukat arkadafllar›m›z
kendili¤inden bir fleyler yapmaya
çal›fl›yorlar ama örgütlü de¤il. Ada-
let Bakanl›¤›'na protesto mesajlar›
çekiyor, yerel gazetelerine yaz›lar
yaz›yor, kendi barolar› arac›l›¤›ya
bir fleyler yapmaya çal›fl›yorlar.
Bunlar daha örgütlü, bilinçli hale
getirilmeli. Sadece tecrit için de¤il,
ayn› zamanda devrimci avukatl›k
geleneklerine yeni bir halka ekle-
meye çal›fl›yoruz. Belki bu cephede
daha öncelikli olan yönü budur.
Böyle bir sars›nt› yaratmak gereki-
yor. Avukatlar gerçekten de müca-
delede izleyen konumuna geriledi-
ler. Bu siyasi iktidardan yana taraf

28

20 A¤ustos 2006 / 66

Av. Fuat Erdo¤an'dan sözederken,
yan›nda duran foto¤raf›na bak›yor.
Avukatlar›n direnifle iliflkin tavr›n-
dan sözederken, sanki O’na yap›-

yor aç›klamas›n›. Avukatl›¤› ondan
ö¤renmifl, izinde yürüyor. Gözü
O’nda flimdi de, her daim oldu-

¤u gibi. Fuat’›n yaratt›¤› de-
¤erleri büyütmek

istiyor.



olmakt›r. Biz onlar› devrimci avu-
katl›k cephesine katmaya çal›fl›yo-
ruz. HHB'yi örnek almaya çal›flt›k-
lar›n› söyleyen, birçok genç avukat
arkadaflla tan›flt›k. Bir süre sonra
daha örgütlü bir flekilde mücadelede
görece¤imize eminim." 

Adalet özlemi vard›

K›sa bir ara veriyoruz. Evin her
taraf›nda bir destek açl›k grevcisi
ile karfl›lafl›yorsunuz. Hepsinin yü-
zünde gülümseme. Bu evde olmak
bafll›bafl›na bir mutluluk nedeni.
Behiç’i yordu¤umuzu düflünüyoruz,
ama o bitirmeden daha uzun bir ara
vermeye yanaflm›yor. Biraz geçmifle
dönmek istiyoruz. Hukuk fakültesin-
de nas›l bir ö¤renciydi, devrimci
düflüncelerle bütünlefltiren etkenle-
rin neler oldu¤unu, mesela HHB’de
çal›flmaya nas›l bafllad›¤›n› ö¤ren-
mek istiyoruz. Biz soruyu sorarken
gülümsüyor...

“Hukuk fakültesinde s›radan bir
ö¤renciydim. Devrimcileri tan›m›-
yordum, gazetelerden, devrimcili-
¤in üzerimdeki etkisinden dolay› ta-
n›d›¤›m› zannediyordum. Sempati
duyuyordum. Sosyal demokratt›m.
Okudu¤um “en sol” yay›n Cumhu-
riyet Gazetesi’ydi. Ciddi anlamda
okulu bitirince tan›d›m. HHB'den
bahsettiler, tereddütsüz kabul ettim.
Devrimcilerle tan›flt›m, stajerli¤imi
yap›yordum. Devrimcili¤i, devrim-
cilik yaparken tan›d›m. 

82'de okula bafllam›flt›m zaten.
O koflullara ra¤men ülke toprakla-
r›nda devrimcili¤in oldu¤unu hisse-
diyorduk. Bir adalet özlemi hep var-
d› içimde. Hani haks›zl›klara karfl›

mücadele edelim, insanlar
ezilmesin, sömürülmesin,
yoksulluk çekmesin, açl›k-
tan ölmesin gibi bir adalet
duygum hep oldu. Bir de ha-
yal kurard›k, okulu bitirince
hakim olup adalet da¤›taca-
¤›m. Ad› üstünde hayal.
Devrimcilik yapmaya baflla-
d›ktan sonra bilimsel düflün-
meyi ö¤renmeye bafllad›m.
Ve bu hayale de güldüm. O
geliflim zaten bugünü yarat›-

yor.”

Biz direniyoruz, sorun 

art›k Adalet Bakan›’n›nd›r

Adalet Bakan›’n›n Baro baflkan-
lar›yla k›sa bir görüflmesi oldu ve
randevu verece¤ini söyledi tecriti
görüflmek için. Ancak henüz görüfl-
me olmad›, bakanl›¤›n bu tavr›n›
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

"Aç›kças› bu bizim problemimiz
de¤il, Adalet Bakanl›¤›'n›n proble-
midir. Biz ölüme yatt›k, kararl›l›¤›-
m›z› ilan ettik, ölece¤iz dedik. Orta-
da çok basit bir insanl›k sorunu var,
sorun büyük ama çözümü basit.
Müvekkillerimizin tecritin kald›r›l-
mas› için ortaya koydu¤u bir for-
mül de yok, flu kadar kifli olsun di-
ye. Diyorlar ki bakan bize bir for-
mül getirsin. Yani tecritin varl›¤›n›,
bir sorun oldu¤unu kabul etsin. 6
y›lda tecritin insan›n sa¤l›¤›n› tahrip
etti¤ini de gördük. Siyasi tutuklular,
adliler, sa¤l›klar›n›, yaflamlar›n› yi-
tirdi. Adliler psikolojik olarak bir-
çok sorun yafl›yorlar. Sald›rganlafl›-
yorlar, içe kapan›yor, kendilerine
zarar veriyorlar. Siyasiler ise bütün
fiziki hasarlar› yafl›yorlar. Denge,
iflitme ve görme kayb›, alg›lama ve
konuflma bozukluklar› gibi bütün
sorunlar› yafl›yorlar. Ercan Kartal
örne¤ini vereyim. Bir duruflmada
dilekçe okurken yar›da kesmifl, ken-
di sesimi duyam›yorum diye. Yani
flimdi Ercan böyle de¤ildi. 6 y›lda
tecrit nedeniyle geldi¤i noktad›r.
Tabip odalar› ›srarl› bir flekilde Ada-
let Bakanl›¤›'ndan F Tipleri'nde
sa¤l›k kontrolü yapmak için izin is-
tiyor, bakan ›srarla vermiyor. Giz-

lenmek istenen nedir: Bu bile asl›n-
da durumu ortaya koyuyor. Direnifl
F Tipleri'nde devam ediyor.  

19 Aral›k'tan önce hep flöyle bir
demagoji yapt› bakanl›k. Ko¤ufllar
100 kiflilikti, 50 kiflilikti, giremiyor-
duk, arama yapam›yorduk vs vs.
Do¤ru de¤ildi. Kalabal›k olmas›
katliamlar› engelleyemedi. Bir dö-
nem barolar üç kap› üç kiliti öner-
mifllerdi. Örne¤in Adalet Bakan›
kabul etseydi, 9 kifliye istedi¤i za-
man girip operasyon yapt›ramaya-
cak m›? Sorun say›da de¤il. Onu da
zaten bakanl›k yetkilisi, bir arabulu-
cuya söylemifl. “Biz tecriti kald›r›-
r›z ama devrimcilere zafer kazand›k
dedirtmeyiz” demifller. Bunun için
122 ölümü 600 insan›n sakat kalma-
s›n› seyretti. 123 de olabilir, 125
de... Çünkü bakanl›k siyasi tercihle
bak›yor, biz de direnifle ve tecrite el-
bette insani oldu¤u kadar siyasi ola-
rak da bak›yoruz. Bu nedenle geri
ad›m atmayaca¤›z. Biz direniflimi-
zin büyüklü¤ünü düflünüyoruz. So-
run art›k Adalet Bakanl›¤›'n›n soru-
nudur.” 

Tutsaklarla ayn› duyguyu

ve coflkuyu yafl›yorum

Tutsaklar, en hassas oldu¤u ko-
nu. Direnifle bafllad›ktan sonra, tut-
saklardan birçok mektup alm›fl ol-
mal›, onlarla elbette farkl› bir iliflki-
si var. Mektuplar içinde en çok etki-
leyen ne oldu?...

“Direnifle bafllad›ktan sonra çok-
ça mektup ald›k. Birço¤u da hapis-
hane idareleri taraf›ndan gönderil-
memifl. Ayn› ruh hali, ayn› duygu,
ayn› coflku içindeyiz, ayn› fleyleri
yafl›yoruz, ayn› fleyleri hissediyo-
ruz. Birbirimize anlatmak istedi¤i-
mizi anlatmakta s›k›nt› çekmiyoruz.
Gelen her mektubu yo¤un ziyaretçi-
lere ra¤men cevaplamaya çal›fl›yo-
rum. Ayn› duyguyu yafl›yoruz. Hep
deriz ya biz büyük bir aileyiz diye.
‹flte yaflad›¤›m›z da o. ‹çerisi d›flar›-
s› diye bir ayr›m kalmad› art›k. Du-
varlar, mesafeler kalkt›, belki ka¤›t-
lar üzerinde duygular›m›z› aktar›yo-
ruz, ama hepsinde ayn› coflku, ayn›
umut, ayn› ba¤l›l›k, ayn› sevgi unu-
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11 Mart 1965’te Sakarya
Ortaköy'de do¤du. 1994’te
Ankara Hukuk Fakültesi'ni
bitirir bitirmez Halk›n Hu-
kuk Bürosu'nda avukatl›k
yapmaya bafllad›. Haklar
ve özgürlükler mücadele-
sinde birkaç kez gözalt›na
al›nd›. 2004’te 1 Nisan
komplosu sonucu tutuk-
land› ve 25 gün Tekirda¤
2 No'lu F Tipi'nde kald›. 



tulmaz bir fley tabii. Eylemimizi da-
ha da bir anlamland›ran bir öneme
sahipler. Yani mektuplar içerisinde
özel olarak ay›raca¤›m bir mektup
yok, ay›rmak mümkün de¤il, onlara
haks›zl›k olur gibi geliyor zaten.
Ama size bir hayalimi söyleyeyim.
Zaferden sonra flöyle onlar›n görü-
flüne gitmeyi çok isterdim. Bunu dü-
flününce heyecanlan›yorum. Onlara
söz veriyorum, imkan›m olursa mut-
laka yanlar›na bir kereli¤ine de olsa
görmeye gidece¤im. Onlarla yafla-
d›klar›ma, an›lar›ma sad›k kalaca-
¤›m. Ben onlar› görecek olman›n
özlemini ve heyecan›n› çok yafl›yo-
rum. Beklesinler beni...” 

Kazanaca¤›m›za inan›yorum

Onu epey yordu¤umuzun fark›n-
day›z. Asl›nda daha sorulacak çok
soru var, ancak 130 gündür direni-
flin içinde. Son olarak eklemek iste-
di¤i olup-olmad›¤›n› soruyoruz. 

"6 y›lda, flu 130 gün içerisinde
flunu gördük. Yo¤unlaflt›¤›m›zda,
her fleyi çözebiliriz. 130 günde yap›-
lan kampanyay› düflünüyorum, o ka-
dar çok insana ulaflt›k, o kadar çok
yöntemler bulduk ki. Bu bize örnek
olmal›. Haklar ve özgürlükler müca-
delesi nas›l yürütülür? Bu zaman de-
¤erlendirme için uzun bir zaman de-
¤il, ama o bile kendi içinde son de-
rece ö¤reticidir. Hep potansiyel gü-
cümüz olarak duran ama bir türlü
aç›¤a ç›kmayan gücümüzü kullan›p,
halk› süratle örgütlemeliyiz. Tecrit
ve her konuda... Kazanaca¤›m›za
inan›yorum. Çünkü biz hakl› olan›z,
biz insanl›¤› temsil ediyoruz. ‹nsan-
l›k asla kaybetmez." 

Y›llar›n› verdi mücadeleye. Yap›-
lanlardan ve yap›lacaklardan umut-
lu. Duru konufluyor. Bazen de seri,
kitap okur gibi. Hiç farketmiyorsu-
nuz zaman›n nas›l geçti¤ini. Konufl-
tuklar›ndan emin, tecrite karfl› yük-
seltilen her ses onu mutlu ediyor. Bu
da sesine yans›yor. Sohbetimiz bo-
yunca arada bir ada çay›n› yudum-
luyor. Yaflad›¤› 6 y›ll›k sürecin biri-
kimiyle ve ona katt›klar›yla 130
gündür aç Behiç Aflç›. 

30

20 A¤ustos 2006 / 66

➥ Çerkesler'in ç›kard›¤› Jineps Gazetesi, Aflç›’ya iliflkin bir yaz›n›n da
yerald›¤› say›lar› ile birlikte, Direnifl Evi’ndeydi. Jineps çal›flan› Gör-
kem Y›lmazer’in yan›s›ra Av. An›t Baba da ziyaretçiler aras›ndayd›.
Ölüm orucunu ilk kez duyan, Almanya'da avukatl›k yapan Nurhan As-
lan, tecriti ve bir meslektafl›n›n bu zulmü durdurmak için bedenini aç-
l›¤a yat›rmas› karfl›s›nda flaflk›n; "Art›k ben de biliyorum bu sorunu ve
ülkemde elimden geleni yapaca¤›m” diyor. fiehit aileleri ise Direnifl
Evi'nin de¤iflmez ziyaretçileri aras›nda. Fatma Koyup›nar'›n akrabala-
r›, Fatma’n›n flehitli¤inin ard›ndan da Direnifl Evi’nin kap›s›n› çalmaya
devam edenlerden. 10 A¤ustos’ta Devrimci Demokrasi okurlar› kitle-
sel bir ziyaret gerçeklefltirirken, 12 A¤ustos'da Gazeteci Ertu¤rul Ma-
vio¤lu, Avusturya'dan Mansur Ay›k, Malatya E¤itim-Sen Baflkan› Er-
do¤an Canbolat da ziyaretçiler aras›ndayd›. 

➥ 13 A¤ustos’ta Trakya’dan, Babaeski Halkevi
üyeleri, evin önünde aç›klama yapt›lar. “Behiç
Aflc› Yaln›z De¤ildir”, “Tecrite Son” sloganlar›
at›ld›. Halkevi Baflkan› Hasan Veli Ok, “Soruyo-
ruz; 122 can yetmedi mi? Soruyoruz; tarih kar-
fl›s›nda nas›l hesap vereceksiniz?” diye, AKP ik-
tidar›ndan hesap sordu. Spartaküsler’in diyar›n-
dan geldiklerini hat›rlatan Ok, Vize’deki linç sal-
d›r›s›n› hat›rlatarak, “Trakya halk›yla bir ilgisi
yoktur. Sald›ranlar; do¤rudan polisin örgütledi¤i bir avuç faflist güruh-
tur. Bizler bu sald›r›y› fliddetle k›n›yoruz” dedi. Grup daha sonra, Afl-
ç›’y› ziyaret etti ve desteklerini ifade etmek üzere, Babaeski’den Bü-
lent Bulut, Lüleburgaz’dan gelen Deniz fientürk ve Edirne’den gelen
Mustafa Uluç Gavazo¤lu birer günlük destek açl›k grevine bafllad›lar.

➥ Tutuklu Aileleri Dayan›flma Derne¤i (Tuad-Der) üyesi aileler ve Ça¤-
dafl Gazeteciler Derne¤i üyesi bas›n emekçileri de ayn› gün Behiç Afl-
c›’y› ziyaret ettiler. Merkezi Diyarbak›r’da bulunan federasyonlar›n›n
karar› do¤rultusunda geldiklerini söyleyen Tuad-Der’liler, “Kürt halk›
olarak zulmün karfl›s›nday›z, tecrit bizim de sorunumuz” dediler. Her-
kesin tecrite karfl› ç›kmas› gerekti¤ini söyleyen Tuad-Der’liler, Behiç
Aflç›’n›n direniflini desteklediklerini ifade ettiler. 

➥ Destek açl›k grevi yapanlarla da konufltuk. Umudunu hiç kaybetme-
yenlerden Deniz fifientürk, “onlar› yaflataca¤›z. Behiç Abi’yle birlikte ol-
mak ona destek vermek insan›n içindeki coflkuyu uyand›r›yor. Unuta-
mayaca¤›m bir süreç yafl›yorum” diyor. Rusya'da ö¤renci olan ve di-
renifli bafl›ndan beri takip eden Mustafa OOluç GGavazo¤lu, “Yaflam›n en
kutsal oldu¤una inand›¤›m bir yerde birileri bizim yaflam›m›z için ken-
dini ölüm orucuna yat›r›yor. Rahat bir çevreden geldim, ilk defa açl›k
grevi yapt›m. Burada insanlarla tan›flmak, bu sürecin bir gün de olsa
içinde olmak bana umut verdi” diyerek, direnifle halk›n çok çeflitli ke-
simlerinden gelen deste¤in bir örne¤i oluyor. Babaeskili Bülent BBulut
32 yafl›nda bir çiftçi: “Behiç Abi’nin anlatt›klar› beni çok etkiledi. Ben-
ce yapt›¤› fley do¤ru” sözleriyle özetliyor duygular›n›. Armutlu gece-
kondular›ndan gelen, 5 çocuk babas› iflçi Ce-
lal AAlpgündüz, “burada çok fley ö¤rendim” di-
yor. 40 yafl›nda, evli ve iki çocuklu bir anne
olan  Meral HHalistürk ise Kartal'dan. “Çok sev-
di¤im çok sayg› duydu¤um bir insan. Günler-
ce a¤lad›m, ölüm orucuna yatt›¤›n› duyunca.
Sonra gelmem gerekti¤ini düflündüm. Geldim
gördüm. Onun o dirili¤i onun o canl›l›¤›...”
fleklinde anlat›yor duygular›n›.

fi‹fiL‹ D‹REN‹fi EV‹’NE Z‹YARETLERDEN...



Bir avukat vard›, ad› Hanadi Ca-
radat’t›. Hat›rlad›n›z m›? Filistinliy-
di? Belki hat›rlamad›n›z. 4 Ekim
2003’te ‹srail’e karfl› gerçeklefltirdi-
¤i feda eyleminde flehit düflmüfltü.
bir kad›nd›, avukatt› ve feda savafl-
ç›s›yd›. 

Bir avukat feda eylemi yapar m›?
Pek tart›fl›lmad› o zaman. Belki “ora-
s› Filistin” denilip geçildi, belki tar-
t›flman›n ucu “zülfü yare” dokunur
diye gerçe¤in etraf›ndan dolan›ld›. 

Kimdi bir avukat? Bir doktoru,
bir avukat›, bir sanatç›y› mesleki
anlamda farkl›laflt›ran neydi? Daha
önemlisi, bir avukat›n, bir ayd›n›n
neyi yap›p neyi yapmayaca¤›n› be-
lirleyen kimdi? Neye, kime göre be-
lirlenmiflti statükolar? ‹ntifadan›n
s›ra neferi olup tafl f›rlatan Edvard
Said, Latin Amerika’n›n da¤lar›nda
silah elde savaflan flairler, halk›n
adaleti için silah kuflanan ülkemizin
ö¤retmenleri, mühendisleri, bu sta-
tükolara ayk›r› fleyler yapm›fllard›,
yanl›fl m›yd› peki yapt›klar›? fiu ey-
lemleri flunlar yapar, flunlar yapmaz
diye de¤iflmez s›n›rlar m› vard›?

Ölüme yatan bir avukat, iflte bu
sorular› gündeme getiriyor yeniden. 

Ölüme yatan “Halk›n Hukuk
Bürosu avukatlar›ndan Behiç Afl-
ç›”... Herkesin elbette dikkatini

çekmifl olaca¤› gibi, Behiç Afl-
ç›’dan, bu s›fat›yla sözediliyor hep.
Bu s›fat, onun hukukçu kimli¤inin
ve siyasal kimli¤inin bir parças›
çünkü. Bu s›fat, onun statükolara
meydan okuyan bir anlay›fla sahip
oldu¤unu da anlat›yor. 

Halk›n Hukuk Bürosu, 1989
y›l›nda kuruldu. Daha çok dava al›p
daha çok para kazanmak, müvekkil-
lerini daha iyi “yolmak” için kurul-
mam›flt› bu büro. Onlar bambaflka
amaçlarla ç›kt›lar yola. Büronun
kurucular›, devrimci, demokrat avu-
katlard›. Birço¤u, Devrimci Sol Ana
Davas›’n›n genç avukatlar›yd›lar.
Düzenin hukukuyla ilk s›navlar›n› o
davada vermifller, mevcut hukukun
niteli¤ini o mahkeme salonlar›nda
çok daha yak›ndan tan›m›fllar, bir
avukat›n toplumsal sorumluluklar›-
n› orada netlefltirmifllerdi. 

Onlar mevcut hukuka karfl› ç›-
kan, kendilerine “adalet” diye ö¤re-
tilen adaleti reddeden hukukçulard›.
Devrimci Sol Ana Davas›’nda yap-
t›klar› avukat savunmas›nda diyor-
lard› ki; “Biz eskimifl, çürümüfl, yoz,
anti-demokratik hukuku savunmu-
yoruz. Yaflad›¤›m›z toplumun ve hu-
kukçu kimli¤imizin bilincinde ola-
rak, verili burjuva hukukuna, art›k
kendisinin yads›d›¤› evrensel hukuk
ilkeleri ve insansal de¤erler teme-
linde karfl› ç›k›yoruz.” 

Onlar, yaln›z bürolar›n›n kap›s›-
n› çalan “ma¤dur”lar›n de¤il, tüm
ezilenlerin avukat›yd›lar. Nitekim, o
günden sonra, iflten at›lan iflçi, grev-
li-toplu sözleflmeli sendika mücade-
lesi veren memur, YÖK cenderesi
alt›ndaki ö¤renci, kondusu bafl›na
y›k›lmak istenen gecekondulu, ha-
pishanelerde siyasi kimlikleri için
mücadele veren tutsaklar, çocuklar›
iflkence gören, kaybedilen, katledi-
len aileler, Halk›n Hukuk Büro-
su’nu yanlar›nda gördüler. 

Bir misyonu üstlenmek önemliy-
di elbette, ama daha önemli ve tarih
aç›s›ndan belirleyici olan, o misyo-
nu her fleye ra¤men sürdürebilmek-
ti. Çünkü e¤er üstlendi¤iniz mis-
yon, düzenin yerleflik kurallar›na,
iflleyifline, dahas› kendisine karfl›y-
sa, o misyonu üstlenebilmek, ancak
bedellerini gö¤üsleyerek mümkün
olabilirdi. O bedeli cesaretle, feda-
karca ödedi Halk›n Hukuk Bürosu
avukatlar›... 

Gençtiler, deneyimsizdiler, say›-
ca azd›lar, ama üstlendikleri mis-
yon, büyüktü. Ülkemizdeki avukat-
l›k statüsünü alt üst edecek bir mis-
yondu bu. Bu oluflum, iktidarlar› ve
polisi rahats›z etmekte gecikmedi.
Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›n›
tek tek y›ld›rmaya yönelik bask›lar,
tehditler bafllad› önce, bunlar kâr et-
meyince, haklar›nda “toplu dava-
lar” aç›ld›. 

Halk›n Hukuk Bürosu avukatla-
r›, mesleklerinin do¤al sonucu ola-
rak sürekli mahkeme salonlar›nday-
d›lar. Ama o salonlardaki yerleri s›k
s›k de¤iflti; s›k s›k san›k sandalyesi-
ne oturtuldular. Defalarca dava aç›l-
d› haklar›nda. Devrimci örgütlerin
davalar›na giren avukatlara karfl› ‹s-
panya’dan Almanya’ya Türkiye’ye
kadar yöntem her yerde ayn›yd›:
“Demek siz de örgüt üyesisiniz!”

Örgüte üyelik, kuryelik, devrim-
ci avukatlar›n mesleklerinin hemen
her aflamas›nda maruz kald›klar›
suçlamalar›n bafl›nda geliyor. Ama
as›l ve tek suçlar›; ayd›n hukukçu
sorumlulu¤unu tafl›mak, emekçilere
sahip ç›kmakt›. Aç›lan davalar,
HHB’nin yüklendi¤i misyonayd›. 

HHB’nin hakl›l›¤›n›, misyonunu
gölgelemek, statükolar› korumak
için çok komplolar kuruldu. HHB
avukatlar›, haklar›nda aç›lan dava-
larda, savunmalar›n›, TCK’n›n
maddelerinden çok, tarihsel hakl›-
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Halk›n Hukuk Bürosu
bir misyon, bir gelenek



l›klar›na dayand›rd›lar. Ve her sefe-
rinde bir kez daha tekrarlad›lar:

“E¤er ayd›n ve hukukçu sorum-
lulu¤umuzun gere¤ini yerine getir-
mek, bask›n›n, sömürünün olmad›¤›
eflit, özgür ve adil bir toplum düzeni
için mücadele etmek, haks›zl›klara,
insanl›k d›fl› uygulamalara karfl›
ç›kmak, devrimcilerin savunmalar›-
n› üstlenmek, suçsa, bizler bu suçu
her zaman iflleyece¤iz!” 

Statükolar› parçalayarak 

kazan›lan bir mevzi

Halk›n Hukuk Bürosu, statüko-
lara bir meydan okuyufltur. Devrim-
ci avukatlar onlardan önce de vard›
kuflkusuz. Siyasi davalarda cüretli
savunmalar yapan, a¤›r bask› koflul-
lar›nda her türlü riski göze alarak si-
yasi davalar› üstlenen avukatlar ol-
mufltu. Ama bu çabalar, kurumsal,
örgütlü bir niteli¤e kavuflmam›flt›
hiçbir zaman. 

12 Eylül döneminde avukatlar
böyle bir örgütlülükten ve kurum-
sallaflmadan, tutsaklar ve aileleri de
böyle avukatlardan yoksundu. Az
say›daki fedakar ve cüretli avukat›n
d›fl›nda, tutsaklar›n ve ailelerin nas›l
sorunlar yaflad›klar›n›, nas›l büyük
ekonomik yüklerin alt›na girdikleri-
ni o dönemi yaflayanlar bilir. 

Halk›n Hukuk Bürosu’nun kap›-
s›, sömürenlerle, zulmedenlerle da-
vas› olan herkese aç›kt›. Sömüren-
lere, zulmedenlere karfl› direnen
herkesin yan›ndayd›lar. Üstelik sa-
dece “mahkemelerde” de¤il; halk›n
haklar ve özgürlükler için yapt›¤›
say›s›z eylemde onlarla omuz omu-
zayd›lar. Düzenin anlay›fl›, avukat-
lar› duruflma salonlar›na hapsetmek
istiyordu. Onlar halk›n oldu¤u her
yerde biz de var›z diyerek bu statü-
yü de parçalad›lar. 

‹stanbul Emniyet Müdürü Nec-
det Menzir “biz, kendimizi savuna-
cak avukat bulamazken, onlar hu-
kuk bürolar› kuruyorlar” diyordu.
Bu sözler Halk›n Hukuk Büro-
su’nun, halk›n mücadelesinde oyna-
maya bafllad›¤› kurumsal rolün de
bir ifadesiydi. Direnen, mücadele
eden kimse bu ülkede savunmas›z

kalmayacakt› art›k; hiçbir devrimci-
nin cenazesi sahipsiz kalmayacakt›;
hiçbir devrimci tutsak avukats›z
kalmayacakt›... Çünkü Halk›n Hu-
kuk Bürosu vard›! 

Siyasal davalarda, iflkencehane-
lerin, Adli T›p morglar›n›n kap›la-
r›nda sürdürdüler kavgay›. Bu mü-
cadelenin içindeki herkesten daha
çok ac› çektiler belki, çünkü o¤lunu
k›z›n› kaybeden her anne baban›n,
iflkenceye maruz kalan herkesin en
yak›n›ndakiler onlard›. Otopsilerde
müvekkillerinin parçalanm›fl vücut-
lar›n› gören onlard›. 

Ama iflkence ve ölümler, yaln›z-
ca müvekkilleriyle s›n›rl› bir olgu
da de¤ildi onlar için. Bizzat da ya-
flayacaklard›. Defalarca en a¤›r ifl-
kencelerden geçirildiler. Avukat ol-
malar›, onlara düzenin iflkencecileri
karfl›s›nda hiçbir güvence ve ayr›ca-
l›k sa¤lam›yordu!

‹stanbul Emniyet Müdür Yar-
d›mc›s› Reflat Altay, bir devrimcinin
cenazesine sahip ç›kt›klar› için gö-
zalt›na ald›¤› Behiç Aflç›’ya flöyle
diyordu: “Büronuzu yasalar›n el-
verdi¤i ölçüde yok edece¤iz, yasa-
lar elvermiyorsa baflka yöntemlerle
yok edece¤iz.” 

Tehditler hiç durmad›. F Tiple-
ri’ne karfl› Büyük Direnifl’e de tüm
gücüyle kat›ld› Halk›n Hukuk Büro-
su avukatlar›. 19 Aral›k Katliam›’n›
aç›¤a ç›karmak için, sansürü parça-
lamak için büyük mücadeleler ver-
diler. Tüm bunlar›n karfl›l›¤›nda,
bugün ölüm orucunda olan Avukat
Behiç Aflç›, 2003 Mart’›nda bir kez
daha yasad›fl› bir flekilde gözalt›na
al›narak polis taraf›ndan ölümle
tehdit ediliyordu. ‹stanbul Emniye-
ti’nin “Terörle Mücadele” birimin-
de Behiç Aflç›’ya söylenenler aynen
flöyleydi: “Halk›n Hukuk Büro-
su’nda çal›flma, büroda çal›flmaya
devam edersen en geç bir y›l içinde
cesedin bir kenarda bulunur”...
(Bkz, Ekmek ve Adalet, say›: 53)

Yapabilirlerdi de. Halk›n adalet
kavgas›yd› bu, her fley olabilirdi.
Behiç Aflç›, ölüm orucuna bafllad›-
¤›n› aç›klarken, arkas›nda bir resim
as›l›yd›. 28 Eylül 1994’te ‹stanbul

polisi taraf›ndan katledilen Avukat
Fuat Erdo¤an’›n resmiydi o resim.
Fuat Erdo¤an Halk›n Hukuk Büro-
su’nun emektarlar›ndand›. Burjuva,
küçük-burjuva bir avukat statüsünü
yaflam›n›n hiçbir an›nda ve alan›nda
benimsemeyen proletaryan›n prole-
ter bir avukat›yd› o. Oligarfli komp-
lolarla avukatl›¤›n› sürdürmesine
engel oldu¤unda, o yine de halk›n
davas›n› savunmaya devam etti. Be-
hiç o gelene¤in sürdürücüsüydü. 

Halk›n Hukuk Bürosu tek tek bi-
reylerden ibaret olmayan bir mis-
yon, bir gelenektir. Böyle oldu¤u
içindir ki, 18 y›ld›r, halk›n mücade-
lesinde demokratik bir mevzi, hu-
kuk alan›nda bir direnifl oda¤› ola-
rak var. Hem siyasal, hem kültürel,
hem mesleki bir direnifl oda¤›d›r
HHB. Hayat›n her alan›nda bireyci-
li¤e, bencilli¤e karfl› kolektivizmin,
örgütsüzlü¤e karfl› örgütlülü¤ün sa-
vunulmas›n›n hukuk alan›ndaki
mevzisidir Halk›n Hukuk Bürosu. 

Açl›k grevleriyle tan›fl›kl›klar›
da eskiye uzan›yor. 1994’te iki Hal-
k›n Hukuk Bürosu avukat›n›n gö-
zalt›na al›nmas› üzerine 1994’te sü-
resiz açl›k grevine bafllam›fllard›.
Bürolar›nda açl›k grevleri yap›yor-
lard›. O açl›k grevi, Halk›n Hukuk
Bürosu’nun halk›n mücadelesiyle,
adalet savafl›yla nas›l bütünleflti¤i-
nin bir göstergesiydi. Her zaman
yanlar›nda olduklar› gençlik, TA-
YAD’l› Aileler, devrimci sanatç›lar,
flimdi onlar›n yan›nda  açl›k grevine
bafll›yorlard›. 

Avukat Behiç Aflç›’n›n etraf›nda
bugün çok daha genifl, yayg›n, bü-
yük bir destek çemberi var. Bu des-
tek bir yan›yla da HHB’nin tarihine
ve misyonuna verilen destektir.

Bir hukukçu, yaflad›¤› toplum-
dan, o toplumdaki halk›n mücadele-
sinden ayr› düflünülemez. Klifleler,
“adalet mülkün temelidir” diyen
burjuvazinin hukuk düzeninin klifle-
leridir. Halktan ve adaletten yana
olan avukatlar, o kliflelere teslim
olamazlar. Bu anlamda da gerekti-
¤inde feda savaflç›s› Hanadi Cara-
dat, gerekti¤inde ölüm orucu dire-
niflçisi Behiç Aflç› olurlar. 
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H ü k ü -
met ile 1.5
m i l y o n
m e m u r u
t e m s i l
eden kon-
f e d e r a s -
y o n l a r

(Kamu-Sen, Memur-Sen ve KESK)
aras›ndaki 15 gün sürecek toplu gö-
rüflmeler 15 A¤ustos’ta bafllad›. 

Görüflme masas›, daha bafltan
dayatmalar ve sendikalar› yoksay-
ma havas›nda kuruldu. AKP, “ma-
sa”n›n koflullar›n› tek tarafl› belirle-
di. Konfederasyonlar›n kaç kifliyle
kat›laca¤›n› belirleyen, yüzbinleri
temsil eden konfederasyon baflkan-
lar›n›n yakas›na “yaka kartlar›” ta-
kan ve KESK ile Memur-Sen’in ko-
nuflmak için, en fazla üyeye sahip
Kamu-Sen’den izin almalar›n›, on-
lar› Kamu-Sen’in temsil etti¤ini da-
yatan hükümet, iflbirlikçisi ile “top-
lugörüflme” oyunu oynamak iste-
mektedir. Bu tutumun as›l hedefi
olan KESK, bu nedenle ilk etap gö-
rüflmelere kat›lmad›.

Daha sonra dahil olduklar› gö-
rüflmelerin sonucunu, KESK Bafl-
kan› ‹smail Hakk› Tombul, “‹lk
maddesi tart›fl›ld›. Biz %10 zam is-
tedik. ‹lk 6 ay için %5 ikinci 6 ay
için %5. Hükümet yine %2.35 enf-
lasyona göre verebilece¤ini belirt-

ti” sözleriyle aç›klad›. Kamu-Sen
Baflkan› Bircan Aky›ld›z ise, Devlet
Bakan› M. Ali fiahin ile ortak bas›n
toplant›s› düzenledi.

Hükümet zaten görüflmeler ön-
cesi aç›klad›¤› oran›, konfederas-
yonlara da onaylatmak, olmazsa da,
daha önceki görüflmelerde oldu¤u
gibi, bildi¤ini okumak amac›nda.
Memurlara karfl› ise, yine “kaynak-
lar k›s›tl›” ya da “olsa vermez mi-
yiz” demagojilerine baflvuracak.
Sendikan›n göstermelik, toplu söz-
leflme yerine toplu görüflmenin ol-
du¤u bu koflullarda baflka türlüsü de
zor. Zira, memurun istedi¤ini alma-
s›, fiili direniflleri ›srarl› ve sürekli
bir biçimde yaflama geçirmesiyle
mümkün.

KESK’in talepleri

‹. Hakk› Tombul, görüflmeler ön-
cesi düzenledi¤i bas›n toplant›s›n-
da, Kamu-Sen ve Memur-Sen’in “5
YTL’lik sendika aidatlar›n›n devlet-
çe ödenmesi” karfl›l›¤›nda %5’lik
zamma raz› oldu¤unu söylerken, en
az %10 ek zam verilmesinde ve
A¤ustos’ta ödenmeye bafllanmas›n-
da kararl› olduklar›n› dile getirdi.

KESK’in taleplerinin baz›lar› flu

flekilde: - Toplu sözleflme ve grev
hakk› tan›nmal›. - 655 YTL olan en
düflük maafl 1050 YTL’ye yükseltil-
meli. - Sosyal haklar günün koflulla-
r›na göre belirlenmeli, y›lda iki ik-
ramiye verilmeli. - Görev tazminat›
tüm kamu çal›flanlar›na uygulanma-
l›, 300 YTL kira yard›m› verilmeli. -
Çal›flmayan efl için 188 YTL, çocuk
için 105 YTL verilmeli. - En az 50
çal›flan›n oldu¤u iflyerlerinde krefl
aç›lmal›. - Sözleflmeli istihdama son
verilmeli, sözleflmeliler kadroya
al›nmal›, ifl güvencesi sa¤lanmal›. -
Siyaset yasa¤› kald›r›lmal›, sürgün-
lerin ma¤duriyeti giderilmeli,
SSGSS Yasas› geri çekilmeli.

KESK eylem takvimi

Bu arada KESK, toplu görüflme-
lere iliflkin bir eylem takvimi aç›k-
lad›. Bu kapsamda, görüflmelerin
bafllad›¤› 15 A¤ustos’ta, tüm illerde
alanlarda aç›klamalar düzenlendi. 

Yine görüflmeler s›ras›nda iller-
den KESK yöneticileri Ankara’ya
gelecek. ‹flyerlerinde kokart tak›la-
cak. 29 A¤ustos’ta tüm illerde ey-
lemler yap›lacak. Bütçe görüflmele-
rine müdahil olunarak, ifl b›rakma
dahil bir dizi eylem yap›lacak.

Memur eylemleri
➤ KESK üyeleri, görüflme heyetini 300 kifliy-

le u¤urlad›. Taleplerini ifade ederek Baflba-
kanl›k karfl›s›na gelen emekçilere seslenen ‹.
Hakk› Tombul, “Siz ne söylerseniz söyleyin
biz bildi¤imizi yapaca¤›z diyen bir iktidar
var. ILO’da toplu sözleflme hakk›m›z ve grev
hakk›m›z vard›r. Bu haklar› kullanaca¤›z”
dedi. KESK’liler, “Memuruz Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z” slogan› ile gelen Memur-Sen üyelerini

alk›fllarken, Kamu-
Sen’i “Devlet Güdüm-
lü Sendika ‹stemiyo-
ruz” slogan›yla karfl›-
lad›. Kamu-Sen’liler
ise, flovenist slogan-
larla karfl›l›k verdiler
ve bir süre arbede

yafland›. KESK üyeleri, görüflme heyeti ç›ka-
na kadar Yüksel Caddesi’nde oturma eylemi
yapt›lar ve “Zafer Direnen Emekçinin Ola-
cak” sloganlar› att›lar.

➤ Yap›-Yol Sen, ‘Toplu Sözleflme ve
Grev Hakk›n› Kullanaca¤›z’ fliar›yla Ba-
y›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› Yap› ‹flleri Genel
Müdürlü¤ü önünde 2 haftal›k açl›k grevine
bafllad›. ‘Toplu Sözleflme Hakk›m›z› Kullana-
ca¤›z’ ve ‘Açl›k Grevindeyiz’ pankartlar›
asan emekçiler, Aral›kta da ifl b›rakacaklar›-
n› duyurdular. KESK aç›klamas›nda, “O ma-
sa bizim masam›z de¤il. Umudumuzla, mü-
cadele azmimizle kazanaca¤›z” denildi.

➤ BES 1 No'lu fiube üyeleri, 10 A¤ustos’ta
‹stanbul Vatan Maliye Binas› önünde, toplu
görüflme taleplerini duyurdular. fiube Baflka-
n› Ejder Erbulan’›n konufltu¤u eylemde, ‹sra-

il'le tüm anlaflmalar›n iptali de istendi.

➤ Dev Sa¤l›k-‹fl, SES ve Ankara Tabip Odas›,
Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n› 14 A¤ustosta
Cebeci Hastanesi’nde protesto etti.

➤ BES üyeleri 14 A¤ustos’ta Ankara’da sür-
günleri ve ücret adaletsizli¤ini protesto etti.
Adalet Bakanl›¤› Ek Binas› önünde “Yarg›da
Adalet ‹stiyoruz, Sürgünler Cezalar Geri Al›n-
s›n” sloganlar› atan emekçiler, bakanl›k çal›-
flanlar› aras›nda adaletsizli¤in derinlefltiril-
meye çal›fl›ld›¤›n› ifade ettiler. 

➤ BTS üyesi TCDD emekçileri, %5’lik iyilefl-
tirme zamm›n›n yap›lmamas›n›, 14 A¤ustos’-
ta Mersin, Adana, Malatya, Zonguldak, Kay-
seri ve Bal›kesir’de vizite eylemiyle protesto
ettiler. Eylemler nedeniyle, Adana-Mersin se-
ferleri iptal edildi. 

Toplu görüflmeler bafllad›



34

20 A¤ustos 2006 / 66

Nebio¤lu 
u¤urland›
D‹SK kurucusu Kemal

Nebio¤lu, 14 A¤ustos
günü D‹SK önünde
yap›lan törenin ard›n-
dan topra¤a verildi. D‹SK yöne-
tici ve iflçilerin kat›ld›¤› u¤urla-
mada konuflan Süleyman Çele-
bi, Kemal Nebio¤lu'nun yaratt›-
¤› bu büyük mücadeleyi onun
izinde yürüyerek sürdürecekle-
rini belirterek flöyle dedi; "Nebi-
o¤lu büyük bir emek lideri ve
sorumluluk sahibi bir devrim-
ciydi". Nebio¤lu, D‹SK önünde-
ki törenin ard›ndan, Zincirlikuyu
Mezarl›¤›'nda topra¤a verildi.

Oleyis: Grev karar›
D‹SK Oleyis Sendikas›, ‹zmir Bü-

yükflehir Belediyesi’ne ba¤l›
Grand Plaza’ya grev ilan› ast›.
Oleyis ile belediye aras›nda 57
iflçiyi ilgilendiren toplu sözlefl-
me görüflmelerinin anlaflmaz-
l›kla sonuçlanmas› üzerine, 11
A¤ustos günü Grand Plaza fiir-
keti’nin bulundu¤u Teleferik’te
toplanan iflçiler, yapt›klar› aç›k-
laman›n ard›ndan grev karar›n›
ast›lar. fiube Baflkan› Hüseyin
Güler, emekten yana oldu¤unu
söyleyen sosyal demokratlar›n
yönetti¤i belediyenin eme¤in
hakk›n› gasbetmesine seyirci
kalmayacaklar›n› söyledi.

‹flçi düflman› Koç
D‹SK Nakliyat-‹fl’te örgütlenmeye

bafllad›ktan sonra iflten at›lan,
Koç Holding'in sahibi oldu¤u
‹zmir Tansafl iflçileri, 12 A¤us-
tos’ta iflyerini iflgal etti. 150 iflçi
ile polis aras›nda k›sa süreli bir
arbede yaflan›rken, iflçiler otur-
ma eylemi yapt›. ‹flçiler slogan-
larla direnirken, sendika baflka-
n› Ali R›za Küçükosmano¤lu,
“ifle al›n›ncaya kadar her türlü
eylemi yapaca¤›z” dedi.

Patron istedi, jandarma sald›rd›

Sendikalaflmay› engellemek için patronun bir arkadafllar›n› iflten atmas›-
n›n ard›ndan fabrikay› iflgal ederek bir gün kap›lar› kaynaklarla kapatan Al-
co Tencere iflçilerine jandarma sald›rd›. 

Birleflik Metal-‹fl üyesi iflçiler jandarma sald›r›s› sonucunda gözalt›na
al›nd›lar ve sorgulamalar›n›n ard›ndan serbest b›rak›ld›lar. Ancak fabrikaya
döndüklerinde, tazminats›z olarak iflten at›ld›klar›n› ö¤rendiler. ‹flçilerin da-
yan›flmas›n›, örgütlenmesini hazmedemeyen ve jandarma ile iflbirli¤i içinde
iflçileri sindirmeye çal›flan patron, sendikan›n görüflme talebini de kabul et-
medi. Bu geliflmeler üzerine, iflten at›lan iflçiler fabrika bahçesinde direnifle
geçtiler. Ancak karfl›lar›nda yine jandarmay› buldular. Düzenin “güvenlik
güçleri”nin sermayenin güvenli¤i, eme¤in düflman› olarak varoldu¤unu gö-
ren iflçiler, akflam saatlerinde bahçeden ç›kar›lmalar›na karfl›n, direnifllerini
sürdürdüler.

Halen direnifli sürdüren iflçiler, ifle dönene kadar eyleme devam edecek-
lerini belirttiler. Fabrikada üretimin durmas› üzerine patron, sözleflmeli iflçi-
lerle üretimi sürdürmeye çal›fl›rken, iflçiler de, sözleflmeli iflçilerin bir
bölümünü ikna ederek çal›flmamalar›n› sa¤lad›.

Malatya ‹plik A.fi.’de çal›flan iflçi-
ler; dört ayd›r maafllar›n›n öden-
memesi üzerine, 10 A¤ustos’ta
ifl b›rakt›lar. Fabrika müdürü Er-
dal ‹çaçan ile görüflen iflçi tem-
silcileri, emeklerinin karfl›l›¤›n›
istediklerini belirtirken, müdür,
tam bir kapitalist haydutluk ör-
ne¤iyle, “iflinize ggelirse ççal›fl›n,
gelmezse kkap› oorada” cevab›
verdi. Bunun üzerine ifl b›rakan
iflçiler, fabrika d›fl›na ç›kt›lar.
‹çaçan iki iflçiyi burada döverek

provokasyon yaratmaya çal›fl›r-
ken, iflçiler postane önünde
yapt›klar› oturma eylemiyle ma-
afllar›n›n verilmemesini protesto
etti.

‹flçilerin haklar› için birleflmesi
patronu tedirgin ederken, 600
iflçinin bu birli¤i parçalamak için
bir hafta izne ç›kar›ld›¤› belirtil-
di. ‹flçiler; maafllar›n›n düzenli
olarak ödenmesini, mesailerinin
verilmesini, sendika haklar›n›n
tan›nmas›n› talep ediyorlar.

‹fl kazas› de¤il, cinayet D‹SK/Limter-‹fl üyesi Tuzla Tersane

iflçileri, son 50 günde tersanelerde 4 iflçinin “ifl kazalar›” ile yaflam›n› yitir-
mesinin, patronlar›n kâr h›rs› oldu¤unu belirterek 15 A¤ustos’ta eylem yap-
t›. Tuzla Gemi Tersanesi önünden ölümleri simgeleyen tabutlar tafl›yarak
“‹fl Kazas› De¤il ‹fl Cinayeti” sloganlar›yla, patronlar›n örgütü G‹SB‹R’e ka-
dar  yürüyen iflçiler, ''Savaflta De¤il, Tersanede Öldüler''  pankart› tafl›d›lar.

Lee Cooper’de eylem Adana Tarsus yolu üzerinde bulunan Lee

Cooper fabrikas› iflçileri maafllar›n› alamad›klar›ndan dolay› eylemdeler.
Önceki hafta perflembeden itibaren ifl b›rakma eylemi bafllatan iflçiler, bir
yandan patronun ve polisin, öte yandan fabrikada örgütlü bulunan Türk-‹fl'e
ba¤l› TEKS‹F sendikas›n›n bask›lar› ile karfl›lafl›yorlar. Sendika, adeta pat-
ron ad›na konuflarak, iflçilere “fabrikan›n durumu bu. Çal›flmaktan baflka ça-
remiz yok" diye direnifli b›rakmalar›n› isterken, iflçilerin kararl›l›¤› karfl›s›n-
da geri ad›m atmak zorunda kald›. ‹flçiler, alacaklar›n›n tümü ödenene kadar
iflbafl› yapmamakta kararl› olduklar›n› ifade ettiler.

Malatya ‹plik’te ifl b›rakma eylemi



Sevgili Yürüyüfl okurlar› merha-
ba! Hat›rlarsan›z iki hafta önceki
sohbetimizin bafll›¤› “Emperyalist-
lerin Entegrasyonuna Karfl› Halkla-
r›n Enternasyonalizmi” idi. Enter-
nasyonalizm bahsini oldukça k›sa
geçmifltik orada. Bugün bir yan›yla
o konuya da devam etmifl olaca¤›z.

Yaklafl›k iki ayd›r Gazze’ye ve
Lübnan’a sald›r›lar vesilesiyle ulus-
lararas› dayan›flma, halklar›n birlik-
te mücadelesi üzerine ister istemez
çok konufluldu. “Dünyan›n suskun-
lu¤u”na, enternasyonalizmin yeter-
sizli¤ine dair çeflitli yorumlar yap›l-
d›. Asl›nda bu yorumlar›n ötesinde
gerçek durum fludur; dünyan›n çe-
flitli ülkelerinde halk›n devrimci
mücadelesi ne kadar geliflkinse, en-
ternasyonalist dayan›flma da ancak o
kadar geliflkin olabilir. Dolay›s›yla,
e¤er enternasyonalist dayan›flmada
bir yetersizlik varsa, bu -tek belirle-
yici olmasa da- en baflta çeflitli ülke-
lerdeki devrim mücadelelerinin dü-
zeyiyle ilgilidir. Bu sohbetimizde ifl-
te bu konunun yani enternasyonalist
mücadeleyle, her ülkenin kendi için-
deki iktidar mücadelesi aras›ndaki
iliflki üzerinde duraca¤›z. Cevap
arayaca¤›m›z soru fludur: Bu iliflki
nas›l bir iliflkidir ve bu aç›dan solun
yaflad›¤› sorunlar nelerdir? Önce bu
konuda ortaya ç›kan çarp›kl›klar›
örnekleyelim. 

Mazlum: Önce en yal›n yan›n-
dan bafllayal›m. Bir ülkedeki müca-
delenin geliflmesi, enternasyonalist
mücadeleyi de gelifltirir veya di¤er
yan›yla, enternasyonalist mücadele-
nin geliflmesi de, o ülkedeki müca-
deleyi gelifltirir. Do¤al olan budur. 

Bu niçin böyledir? Çünkü, enter-
nasyonalizm, bugün örgütsel anlam-
da ne kadar uzak bir hedef ve düflün-

ce olursa olsun, bir anlay›fl olarak
dün de, bugün de, yar›n da mücade-
lemize yön veren ve verecek bir
kavramd›r. Örgütsel bir Enternasyo-
nal’in varl›¤›ndan, yoklu¤undan ba-
¤›ms›z olarak, Marksist-Leninist bir
hareket her zaman enternasyona-

listtir ve s›n›flar mücadelesi her ko-
flulda enternasyonalist bir muhteva-
ya sahiptir. Marksizm-Leninizm’in
ustalar› bunu “proletaryan›n müca-
delesi muhtevas› bak›m›ndan enter-
nasyonal, flekil bak›m›ndan ulusal-
d›r” diye ifade etmifllerdir. Baflka
bir biçimde söylersek, enternasyo-
nalist mücadeleyle, kendi ülkesinde
iktidara karfl› mücadele, birbirinden
farkl› fleyler de¤il, ayn› mücadelenin
parçalar›d›r. 

Dolay›s›yla bunun için ikisinin
birlikte geliflmesi, ikisinin birbirini
güçlendirmesi do¤al oland›r dedik. 

Ancak bu diyalektik ba¤›n, do¤al
olan›n pratikte tam ifadesini bulma-
d›¤›n› görüyoruz. Mesela... 

Çok s›k örnek verilmifltir; Filis-
tin’deki veya çok daha uzaklardaki
katliamlara, bask›lara, sorunlara du-
yarl›l›k gösterip, yan›bafl›ndakileri
görmezden gelme tavr› hiç de istis-
na de¤ildir. Bu aç›k ki, enternasyo-
nalizm ve dayan›flmayla, kendi ül-
kesindeki mücadele aras›ndaki ba¤a
iliflkin çarp›k bir kavray›flt›r. 

Bir baflka örnek; Irak’›n iflgaline
karfl› mücadele ederken, ülkemiz so-
lunun önemli bir k›sm›n›n bu müca-
deleyi iflbirlikçi iktidara karfl› müca-
deleyle birlefltirmekten özel olarak
ve özenle kaçt›¤›na tan›k olduk. 

Bir örnek daha; Irak’›n iflgaline
karfl› ç›kanlar içinde yeral›p da,
ABD’nin Ortado¤u’ya müdahalesi-
ne, Barzani-Talabani milliyetçili¤i-
nin ABD’yle ittifak›na onay veren-
lere tan›k olduk. 

Yine Irak iflgali döneminde Av-
rupa’daki yayg›n muhalefetin de ›s-

rarla kendi ülkelerindeki iktidarlara
karfl› mücadele bayra¤› açmad›¤›n›
biliyoruz. 

Irak’ta Saddam diktatörlü¤ü, Af-
ganistan’da Taliban iktidar›, Lüb-
nan’da Hizbullah var diye, buralara
yönelik sald›r›lara yeterince aç›k ve
güçlü biçimde karfl› ç›kmayanlar da
var bilindi¤i gibi. 

Örnekleri ço¤altabiliriz, ama ç›-
kan sonuç flu; demek ki üzerinde du-
rulmas› gereken bir sorun var. En-
ternasyonalizmin, dayan›flman›n
kavran›fl›nda bir çarp›kl›k var. 

Kemal: fiunu aç›kl›kla söyle-
yelim. Kendi ülkesindeki emperya-
list ve iflbirlikçi iktidarlara karfl› ç›k-
mayanlar, enternasyonalist ola-
maz!.. Bu kadar aç›k ve nettir. Diye-
lim ki Avrupa’da baz› güçler, ‹sra-
il’in Lübnan’a sald›r›s›n› protesto
ediyorlar, ama asl›nda o sald›r›n›n
arkas›ndaki güçlerden biri olan ken-
di ülkelerindeki iktidarlara karfl› bir
mücadeleleri yok. O zaman bu pro-
testo devrimci anlamda bir enternas-
yonalizm de¤ildir, sadece bir daya-
n›flmad›r. Demokratik bir protesto-
dur ama daha fazlas› de¤ildir. Ayn›
fley elbette ülkemiz için de geçerli.
Reformizm, tart›flt›¤›m›z sorunu çok
karakteristik biçimde ifade eden iki
flekilde ç›k›yor ortaya. Birincisi, en
net ifadesini ÖDP’de bulan “iflbir-
likçi iktidarla çat›flmaya girmeden”
iflgale karfl› ç›kma tavr›d›r. ‹kincisi
ise DEHAP’ta ifadesini bulan, Filis-
tin, Lübnan halk›n›n yaflad›klar›n›
esas olarak “kendi sorunu” görme-
yen, bu konuda gücünü seferber et-
meyen, sadece temsili kat›l›m sa¤la-
yan tavr›d›r. ‹kisindeki ortak nokta
ise, enternasyonalizmin çarp›k kav-
ran›fl›d›r. 

Peki flimdi flunu ele alal›m: Av-
rupa veya ülkemiz solunda, enter-

nasyonalizmle kendi ülkesindeki

mücadeleyi birlefltirme aç›s›ndan

hayat›n
içindeki 
teori

Entenrasyonal i zmde
çarp›k l ›k lar

“Kendi” Ülkesinde
Mücadele ve

Enternasyonalizm
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ortaya ç›kan bu çarp›kl›klar, hangi
yanl›fl düflüncelerden besleniyor? 

Özlem: fiu flekilde maddeleye-
biliriz san›r›m. Birincisi; sizin de
ifade etti¤iniz gibi, çarp›k enternas-
yonalizm anlay›fl›. Ama flunu ilave
edeyim; enternasyonalizm konusun-
daki bu çarp›kl›k kan›mca sadece bir
yanl›fl kavrama meselesi de¤ildir;
enternasyonalist anlay›fl baflka ko-
nulardaki sapmalar›n sonucu olarak
çarp›klaflmaktad›r. Bu anlamda di-
¤er nedenleri sayarsak; ikinci

önemli neden; anti-emperyalizmden
uzaklaflm›fl olmakt›r. Üçüncü ne-
den; icazeçi bir politikay› benimse-
mifl olmakt›r. Dördüncüsü ise, bur-
juvazinin ideolojik etkisine girmifl
olmalar›d›r. 

Kemal: Bence do¤ru bir flekil-
de maddeledi Özlem. Ancak bunlar›
daha somutlamam›z gerek. 

Mazlum: Evet, Özlem’in de-
di¤i gibi, anti-emperyalizmden
uzaklaflmayla bu çarp›k tav›rlar ara-
s›nda do¤rudan bir iliflki vard›r. Bu-
nu flöyle açabiliriz. 

Bugün, daha do¤rusu emperya-
lizm ve devrimler ça¤›nda, enternas-
yonalist olabilmenin olmazsa olmaz
koflullar›ndan biri, anti-emperyalist
olmakt›r. Emperyalizm tüm ezilen
halklar›n ortak ve en büyük düflma-
n›d›r. Emperyalizme karfl› ç›kmayan
hiçbir hareket enternasyonalist ola-
maz. 

Böyle oldu¤u içindir ki, anti-

emperyalist tutum terkedildi¤inde,
anti-enternasyonalist tutumlar bir-
birini izler. Mesela, emperyalizmin
1991’de Irak’a sald›r›s›n› “Kürtler
için bir f›rsat” olarak görmek veya
2003’te “kendi ulusal ç›karlar›” için

Irak’›n iflgal edilmesine onay ver-
mek, tabii ki enternasyonalizmle
ba¤daflt›r›lamaz. Enternasyonalizm,
halklar›n kardeflli¤i düflüncesidir,
ezilenlerin birleflmesi düflüncesidir.
Avrupa Birli¤i’ne destek veren, sö-
mürü ve zulümdeki sorumlulu¤una
ra¤men Avrupa Birli¤i’ne karfl›
aç›kça mücadele etmekten kaç›nan
güçler için de ayn› fley sözkonusu-
dur. Böyle bir politikan›n sahipleri-
nin enternasyonalist olmalar›, ihti-
mal dahilinde bile de¤ildir. Enter-
nasyonalizm tüm emekçilerin, tüm
halklar›n ç›karlar›n› savunmakt›r.
Emekçileri, halklar› karfl› karfl›ya
getiren politikalara karfl› ç›kmakt›r. 

K›sacas›, emperyalizme yaklafl›-
l›rken, devrimden, sosyalizmden ve
tabii enternasyonalizmden de uzak-
lafl›l›yordur. “Emperyalizm ve dev-
rimler ça¤›”nda veya baflka bir de-
yiflle, bafl çeliflkinin emperyalizm ile
halklar aras›nda oldu¤u bir dönem-
de, böyle olmas› da kaç›n›lmazd›r.
‹flte bu anlamda, anti-emperyalist
savafl›, politikay› terkedenlerin en-
ternasyonalistlikleri biçimsel davra-
n›fllar›n, pratik karfl›l›¤› olmayan
sloganlar›n ötesine geçemez. 

Özlem: Tam bu noktada fluna
da de¤inebiliriz san›r›m; enternas-
yonalistlik salt bir “dayan›flma” de-
¤ildir. Enternasyonalizm’in Türkçe
karfl›l›¤›nda “uluslararas›c›l›k” yaz›-
yor. Ancak Marksizm-Leninizm’de
enternasyonalizm, kelime karfl›l›¤›-
n›n çok ötesinde politik bir muhteva
tafl›r. En baflta görülmesi, kavranma-
s› gereken, enternasyonalizmin sa-
dece bir örgütlenme veya bir iliflki
biçimi olmay›p, bir anlay›fl, bir poli-
tika, bir ruh ve kültür meselesi oldu-
¤udur. Enternasyonalizmin, prole-
taryan›n mücadelesinin muhtevas›n›
oluflturdu¤udur. Bu anlamda bir
“enternasyonal” örgütlenme içinde
yeralmak veya sürekli “baflka ülke-
lerdeki” halklar için eylem yapmak,
kimseyi kendili¤inden enternasyo-
nalist yapmaz. Enternasyonalizm bir
anlay›fl, bir politika, bir politik kül-
türdür. Dolay›s›yla kimin enternas-
yonalist oldu¤u, kimin politikalar›-
n›n enternasyonalizme uygun oldu-

¤u böyle bir bak›fl aç›s›yla belirlene-
bilir ancak. 

Kemal: Özlem’in belirtti¤i di-
¤er iki nedeni, icazetçi politikalar ve
burjuvazinin ideolojik tahakkümüne
girme meselesini de ben açay›m. 

Enternasyonalizm meselesindeki
son çarp›tmalardan birinin kayna¤›
de emperyalizmin “küreselleflme”
politikalar›d›r. Bilindi¤i gibi, küre-
selleflmenin s›n›rlar› y›kt›¤›, bu an-
lamda da küresel bir enternasyonale
insanl›¤› daha fazla yaklaflt›rd›¤›,
küreselleflmeye karfl› ç›kmak yerine
ona yön vermeye çal›flman›n daha
do¤ru oldu¤u gibi çeflitli teoriler
at›ld› ortaya. Bu teoriler do¤rultu-
sunda da “yeni” örgütlenme ve mü-
cadele biçimleri gündeme getirildi.
Irak’›n iflgaline karfl› mücadele süre-
cinde, “Sosyal Forumlar’da, Porto
Allegre merkezli “küreselleflme kar-
fl›t›” harekette bu anlay›fllar› görü-
yoruz. 

Bu geliflmeler içinde mesela
özellikle Troçkist, anarflist tezlerin
etkisi alt›nda olan veya kendilerini
“otonomcu”, “yeni sol” gibi tan›m-
larla nitelendiren kesimler, mücade-
lenin ulusal niteli¤ini reddederek,
bir anlamda kendi ülkesinde oligar-
fliyle, faflizmle, burjuvaziyle do¤ru-
dan ve aç›k çat›flmaya girmekten ka-
ç›narak, “dünya devrimi” düflünce-
sini diriltmeye çal›flmaktad›rlar. Bu
kesimlerin “dünya devrimi” teorisi,
“ülke devrimi”nden kaç›fl›n teorisi-
dir asl›nda. 

‹cazet ve burjuvazinin ideoloji-
sinden etkilenme iflte özellikle Avru-
pa’daki bu kesimler üzerinde çok
somuttur. Irak’›n iflgalinin arifesinde
bu kesimler çok yayg›n bir muhale-
fetin önündeydiler. Çünkü Avrupa
emperyalizmi de -kendi pazar kav-
gas› nedeniyle de olsa- karfl›yd› ifl-
gale. Yani Avrupa emperyalizminin
aç›k icazeti vard› bu muhalefete. 

Peki Gazze’nin, Lübnan’›n iflgal
edilmesi karfl›s›nda bu kesimler ne-
redeydi dersiniz? Pek yoktular orta-
da, çünkü Avrupa emperyalizminin
icazeti yoktu bu kez. Dahas›, ideolo-
jik olarak da asl›nda burjuvazinin et-
kisi alt›nda olduklar› için “islamc›

mperyalizme yaklafl›l›rken, dev-
rimden, sosyalizmden ve tabii enternasyo-
nalizmden de uzaklafl›l›yordur. Bafl çeliflki-
nin emperyalizm ile halklar aras›nda oldu¤u
bir dönemde, böyle olmas› da kaç›n›lmazd›r.
‹flte bu anlamda, anti-emperyalist savafl›, po-
litikay› terkedenlerin enternasyonalistlikle-
ri biçimsel davran›fllar›n, pratik karfl›l›¤› ol-
mayan sloganlar›n ötesine geçemez. 
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terör”, “dikkatörlükler” gibi propa-
gandalar›n ilk etkisi alt›nda kalan
kesimler de onlar olmaktad›r. 

Bu kesimler içinde Troçkist,
anarflist teorilerle hareket edenler,
zaten ulusal çapta örgütlenmeyi,
ulusal çapta iktidar mücadelesini de
reddetmektedirler. Daha ileri gidip
genel olarak “Stalinist” diye tan›m-
lad›klar› devrimci bir örgüt yaratma-
y› reddedenleri de var içlerinde.
fiimdi durmadan “dünya devri-
mi”nden, uluslararas› çapta örgüt-
lenmeden sözediyorlar diye, bu ke-
simler enternasyonalist say›labilir
mi? Bu içi boflalt›lm›fl bir enternas-
yonalizmdir. 

Özlem: “Eme¤in Avrupas›”
kavram›n› da enternasyonalizmin
içini boflaltman›n bir baflka örne¤i
olarak sayabiliriz de¤il mi?

Kemal: Evet, ülkemiz refor-
mizmi, “Eme¤in Avrupas›” teorisini
gerekçelendirebilmek için bu teoriy-
le enternasyonalizm aras›nda para-
lellikler kurmaya kalk›flt›. Hatta da-
ha ileri gidip kendilerinin “Eme¤in
Avrupas›n›” savunmakla ne kadar
enternasyonalist davrand›klar›n›,
devrimcilerin AB’ye karfl› ç›karak
MHP, ‹P gibi “milliyetçilik” yapt›k-
lar›n› bile söyleyebildiler. Düzeniçi
siyasetleri perdeleyebilmek için
baflvurulmufl ucuz polemikler tabii
bunlar. Sen, kendi ülkende emper-
yalizmi kovmak, iktidar› y›kmak he-
definden vazgeçmiflsin, zaten bun-
dan vazgeçildi¤i andan itibaren en-
ternasyonalist mi de¤il mi diye bir
tart›flma bile gereksizdir. Sen, Avru-
pa iflçi s›n›f›na da sosyalist devrimi
de¤il, AB adl› emperyalist birli¤i sa-
vunma görevi yüklüyorsun, burada
bir enternasyonalizmden sözedilebi-
lir mi? 

Sonuç olarak bunu flöyle toparla-
yabiliriz: Burjuvazinin ideolojik ve-
ya politik hegomanyas› alt›na gir-
mifl, politik hat olarak mevcut ikti-
darlar›n yasall›¤›n› mutlaklaflt›r›p
icazetçi bir çizgiyi kabul etmifl hare-
ketler, ne emperyalizmle, ne iflbir-
likçileriyle aç›k çat›flmay› göze ala-
mamaktad›rlar. Dolay›s›yla, tüm si-

yasal geliflmeler karfl›s›nda, böyle
bir çat›flmadan kaçmay› esas olarak
belirlemektedirler politikalar›n›. 

Irak’›n iflgaline karfl› ç›karken,
iflbirlikçi, iflgal orta¤› AKP’yi, Ge-
nelkurmay’› da topun a¤z›na koyar-
san, elbette iktidar da senin muhale-
fetine karfl› daha sert davranacakt›r.
O zaman ne yap›l›yor; iflgale karfl›
ç›k›yor, ama uzaktaki bir iflgale... O
iflgalin bafl›ndaki ortaklar›na söz
söylemiyor... Gazze’nin, Lübnan’›n
bombalanmas›na karfl› ç›k›yor; ama
onda da Avrupa emperyalistlerinin
sorumlulu¤unu es geçiyor. Çünkü
öyle yapmasa, kendi politikalar›yla
çeliflmifl olacak... Velhas›l, anti-em-

peryalist, anti-oligarflik çizgiden
sap›ld›¤›nda, çarp›kl›klar da birbiri-
ni izler. Anti-emperyalist, anti-oli-
garflik devrim çizgisi, enternasyona-
lizmin de en özlü ifadesidir. Çünkü
bu çizgide dünya halklar›n›n ortak
ç›karlar›yla, proletaryan›n uluslara-
ras› mücadelesinin gelifltirilmesiyle
ulusal mücadele birbiriyle bütündür. 

Mazlum: Zaten tart›flt›¤›m›z
konunun esas› da budur. Hiç kuflku
yok ki, enternasyonalizm aç›s›ndan
dünya halklar›n›n mücadelesine ya-
p›labilecek en büyük katk›, kendi ül-
kemizde devrimimizi zafere ulaflt›r-
makt›r. Veya flöyle de diyebiliriz:
Devrimcilerin en temel enternas-

yonalist görevi, kendi ülkelerinde

devrim yapmakt›r. ‹lk bak›flta çe-
liflkili gibi görünen bu cümle prole-
taryan›n mücadelesinin muhtevas›
bak›m›ndan enternasyonalist, flekli
bak›m›ndan ulusal oldu¤u gerçe¤iy-
le birlikte ele al›nd›¤›nda daha iyi
anlafl›l›r. Bu, tüm dünya çap›nda
proletaryay› iktidara getirecek dev-
rimci stratejinin de ifadesidir. 

Stalin bunu flöyle formüle edi-
yor: “Herhangi bir ülkenin komü-
nist partisi, e¤er kendini, ‘kendi’ ül-
kesinin, ‘kendi’ yurdunun, ‘kendi’
proletaryas›n›n ç›karlar›yla s›n›rla-
may›p, tersine kendi ülkesinin ko-
flullar›n› ve durumunu gözönüne
alarak uluslararas› proletaryan›n
ve di¤er ülkelerdeki devrimin ç›-
karlar›n› odak noktas› yaparsa, ya-
ni özünde, ruhunda enternasyonalist

ise, "bütün ülkelerdeki" devrimlerin
geliflmesi, desteklenmesi, güçlendi-
rilmesi için bir ülkede (kendinin-
kinde) ‘mümkün olan›n›n en fazla-
s›n›’ yaparsa bu partinin strateji ve
takti¤i ancak o zaman do¤ru olabi-
lir...” (Strateji ve Taktik)

Yani, odak noktam›z uluslararas›
proletaryan›n, dünya halklar›n›n ç›-
karlar›n› gözetmek ve kendi ülke-
mizde devrim için mümkün olan›n
en fazlas›n› yapmak; iflte enternas-
yonalizm budur. Ve bu anlamdad›r
ki, devrimci bir bak›fl aç›s›yla ele
al›nd›¤›nda, pragmatik, dar milliyet-
çi, icazetçi politikalarla hareket edil-
medi¤inde, enternasyonalist müca-
deleyle ülkedeki mücadele birbirini
gelifltirir, birbirini tamamlar. Ama
pragmatik, dar milliyetçi ve icazetçi
politikalar, enternasyonalist de ol-
mayan, kendi devrimini de gelifltir-
meyen ucube taktikler ç›kar›r ortaya. 

Kemal: fiu somut vurgularla
toparlamak istiyorum. Dünyan›n
baflka ülkelerindeki “ulusal so-
run”lar için duyarl›l›k gösterirken,
yan›bafl›ndaki Kürt sorunu karfl›s›n-
da susmak, dünyan›n baflka yerlerin-
deki direnifllerle dayan›flma eylem-
leri yaparken, yan›bafl›ndaki direnifl-
leri yok saymak, Filistin’deki vahfle-
te karfl› ç›karken bu ülkedeki katli-
amlar› görmezden gelmek, bunlar
alt› bofl enternasyonalistliklerdir.
Enternasyonalizm ad›na kendi ülke
gerçe¤inden kaçmakt›r. Enternasyo-
nalizmin bu içi boflalt›lm›fl biçimi,
dünya halklar›n›n kurtuluflunu da,
halk›m›z›n iktidar mücadelesini de
ilerletmez. O halde, dünya ve ülke-
miz sorunlar› karfl›s›nda anti-emper-
yalist, anti-oligarflik perspektifle ha-
reket etmek en do¤rusu ve kurtulufla
götürecek olan›d›r... Haftaya bulufl-
mak üzere flimdilik hoflçakal›n.

nti-emperyalist, anti-oligarflik
devrim çizgisi, enternasyonalizmin
de en özlü ifadesidir. Çünkü bu çizgi-
de dünya halklar›n›n ortak ç›karlar›y-
la, proletaryan›n uluslararas› müca-
delesinin gelifltirilmesiyle ulusal mü-
cadele birbiriyle bütündür.
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‹ngiltere Baflbakan› Tony Blair,
1 A¤ustos’ta Los Angeles’ta Dünya
‹fl Konseyi de hizmet etti¤i patron-
lar önündeki konuflmas›nda “terö-
rizmle savafl”lar›n› ve ‹srail’in Lüb-
nan vahfletini flöyle de¤erlendirdi: 

“Terörizme karfl› savafl, küresel
de¤erler için verilen küresel bir sa-
vaflt›r. Bu savafl›n amac› ‹slam›n
kendi içinde ve d›flar›yla iliflkilerin-
de modernleflmesini sa¤lamakt›r.
Bu savafl, kendi de¤erler sistemimi-
zin onlar›nkini yenecek kadar güç-
lü, ilkeli ve çekici olup olmad›¤›n›
göstermek ile ilgilidir. ‹srail mese-
lesi de sonuçta, bölgenin ruhu için
verilen bu daha genifl mücadelenin
bir parças›d›r.”

‹srailli bir bakan da zaten Lüb-
nan vahfletini “dünyay› savunuyo-

ruz” diye aç›klam›flt›. “Dünya”n›n
emperyalist “Bat›” oldu¤u sorgula-
namaz bir gerçekti. Zaten “uluslara-
ras› kamuoyu” denildi¤inde de, sa-
y›lar› 10’u bulmayan emperyalist
devletler anlafl›lmal›, 200’e yak›n
ülke dikkate bile al›nmamal›yd›. Bu
nedenle ‹srailli Bakan, 200’e yak›n
ülkenin lanetledi¤i bir savafl da yü-
rütse, mutlaka “dünyay› savunuyor-
dur”. Mesela, Londra’da yap›laca¤›
iddia edilen eylemler için emperya-
list ve burjuva bas›n “dünya faci-
adan döndü” manfletleri att›. Lüb-
nan yerlebir olurken, “dünyan›n y›-

k›m va vahflete u¤rad›¤›” söylenme-
di. “Dünya” dedikleri Bat›’yd› ve
gerisi zaten tufand›! 

Yüzy›llard›r ‘Uygarlaflt›r›yorlar’

Blair’in atalar›ndan Joseph
Chamberlain, 1895'te “Bu ›rka ina-
n›yorum..." diye bafllayan ve ‹ngi-
lizler’in zaferi için emperyalist bir
nutuk att›¤›nda, “daha alt” halklara
‹ngiliz bilgisinin üstünlü¤ünü tafl›-
yordu. “Beyaz adam›n omuzunda
tafl›d›¤› yük”, dünyay› uygarlaflt›r-
makt› ve ça¤›n en büyük emperya-
list gücü ‹ngilizler bunun yolunu
gösteriyorlard›. Bu görev, di¤erleri-
nin asl›nda afla¤› kültürün temsilci-
leri olduklar› anlam›na geliyordu.
Dönemin öteki emperyalist gücü
Frans›zlar da yerlileri afla¤› görü-
yordu, ancak onlar Cumhuriyetçi
inançlar› gere¤i, -kalabal›klar önün-
de söyledikleri ile mesela Ceza-
yir’de yapt›klar› birbirini tutmasa
da- farkl› bir söylem tutturuyorlar-
d›. ‹ngiliz’i, Frans›z’› ve di¤er sö-
mürgecileri birbirine yaklaflt›ransa,
uygarl›¤› kendilerinin temsil ediyor
olufluydu. Egemenlikleri alt›na al-
d›klar› halklara bu uygarl›¤› tafl›ya-
caklard›. Yani uygarlaflt›racaklard›. 

Bunun gereklerini yerine getir-
meyenler suçlu, bafl› bozuk yani ce-
zaya müstahak addedildiler. 

Örne¤in Hindis-
tan’da, ‹ngilizler ki-
mi toplumsal grup-
lar›n tamam›n› “suç-
lu kabileler” olarak
ilan etti. 1871 tarihli
‘Suçlu Kabileler
Kanunu’, 1911 ta-
rihli ‘Suçlu Kastlar
ve Kabileler Kanu-
nu’, iflgal edilmifl ül-
kenin hukukuna el
koymadaki kararl›l›-
¤›n ifadeleri olarak

yap›ld›. Bu yasalar, “yol eflkiyas›”
dedikleri, “uygarl›k getirmeye” di-
renen yerli halklar› bertaraf etmeye
yarad›. 

“Uygarl›k götürme” iflinin siyasi
ve ekonomik temellerinden hiç söz
etmediler elbette. T›pk› Belçika
Kral› II. Leopold gibi. Kral 1876'da,
Brüksel’de co¤rafyac›lar› ve bilim
adamlar›n› biraraya getirdi¤i bir
konferans düzenlemiflti. Konu fluy-
du: “Uygarl›¤›n hiç u¤ramad›¤›

yerkürenin baflka bölgelerini uy-

garlaflt›rmak.” Kral, ülke kamu-
oyunun sömürgecili¤e karfl› tepkisi-
ni bildi¤i için, bu ifli “toprak elde et-
mek” olarak de¤il de, “misyonerler
göndermek” olarak dile getiriyordu.
Bonaparte da M›s›r’a sefer düzenle-
di¤inde, devasa Frans›z ordusunun
yan›s›ra, beraberinde “uygarl›¤›n”
simgesi olarak; 21 matematikçi, 3
astronom, 17 mühendis, 13 do¤abi-
limcisi, 22 bas›mc› vb. ile gidiyor,
uygarl›¤›n cisimleflmifl haliyle ç›k›-
yordu Afrika Araplar›’n›n karfl›s›na.  

Emperyalistlerin ve atalar›n›n
yüzy›llard›r “uygarl›k, medeniyet”
götürme misyonu asla bitmedi. H›-
ristiyand›r ama ‹slam› modernlefltir-
meyi kendinde hak görür. Çünkü o
“üstün”dür. Onlar›n pespaye kapita-
list de¤erleri (de¤ersizleflmenin en
dip noktas› diye okuyun) tart›flma-
s›zd›r. Sömürgecilik tarihleri ve
halklar›n ya¤malad›klar› de¤erleri
üzerinden inflaa ettikleri bilimsel,
teknolojik üstünlüklerini de o pes-
payeli¤i “çekici” k›lmak için kulla-
n›rlar. Onlar›n bu bilimi, teknolojiyi
insanl›¤›n ortak yarar›na kulland›¤›-
n›n bir tek örne¤i gösterilemez.

XVI. ve XVII. yüzy›llarda sö-
mürgecili¤in söylemi “h›ristiyan-
laflt›rma” idi. Sonra “uygarlaflt›r-
ma” kullan›lmaya baflland›. Sömür-
gecilikle h›ristiyan misyoner e¤ilim
harmanland›¤›nda ortaya ç›kan, h›-
ristiyanl›¤›n kendini uygarlaflt›rma
göreviyle özdefllefltirmesi oldu. M.
Ferro’nun ‘Sömürgecilik Tarihi’nde
söyledi¤i gibi, “Zira uygarl›k ancak
H›ristiyan olabilirdi.” Cezayir Pis-
koposu Monsenyor Lavigerie de, bu
topraklara “eski bir barbarl›¤›n ka-
ranl›klar›ndan ve karmaflas›ndan
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Yüzy›llard›r bitmeyen 

‘Modernlefltirme’ savafl›

“uygarlaflt›r›lan” hhalklar yyüzy›llarca ssömürge-
ciler ttaraf›ndan aafla¤›land›lar, zzulmedildiler.

Y›l 1861



yeni bir Fransa do¤uracak olan...
büyük H›ristiyan eserine katk›da
bulunmak için” geldi¤ini söylüyor-
du. Oras› Cezayir’di ama uygarlafl-
t›r›c›lar, Fransa yapmakta kararl›y-
d›. Yüzy›l sürdü bu çaba ve yurtse-
verlerin, sosyalistlerin öncülü¤ünde
ba¤›ms›zl›k kazan›lana kadar yüz-
binlerce Cezayirli katledildi. 

Üçyüz y›l önce sömürgecilik bir
halk›n farkl› topraklarda kendini
“ço¤altma gücü”nü olufltururken,
kuflkusuz ki, emperyalizmin ilk he-
defleri, sömürgelefltirmek, kültürü-
nü egemen k›lmak ve yay›lmakt›.
“Uygarlaflt›rmak” bunun için gerek-
liydi. Afganistan’da ABD birlikleri-
ne komuta eden bir general de flöy-
le diyordu: “Eski so¤uk savaflta ide-
lojimizi komünist ideolojiye karfl›
mobilize etmifltik. Yeni sa¤uk savafl
da de¤erler savafl›d›r. Bu, demokra-
tik de¤erlerimizi yayma ve yerlefltir-
me savafl›d›r.” (Akt: Ferai T›nç,
Hürriyet 14.8.06) 

Dünyan›n bütün kara parçalar›na
kendi de¤erlerini tafl›mak, kendi
ekonomik sistemlerini de tafl›mak-
t›r. Bunun anlam› ise tek kelimedir:
Sömürü. “Komünizme karfl› sa-
vafl”›n, tüm dünyaya büyük ac›lar
yaflatan sürecin önünü açmak için
verildi¤i bugün daha aç›k bilinmek-
tedir. Generalin mant›¤› bu yan›yla
do¤rudur; “demokratik de¤erlerimi-
zi yayma ve yerlefltirme savafl›” da
ayn› amac› ikame etmeye dönüktür.

Y›pranan “Terörizm”

Kavram›n› Güçlendirme Çabas›

Blair’in buram buram ›rkç›l›k
kokan ve bu savafl›n dünyan›n geri
kalan k›sm›n› kapitalist sömürü a¤›-
na dahil etmek için yap›ld›¤›n› giz-
leme çabas›n› yans›tan sözleri, bir
baflka fleyi de göstermektedir: Terö-
rizm demagojisini kullanmak düne
göre çok daha zorlaflm›fl, kavram
alabildi¤ine y›pranm›flt›r. Filis-
tin’de, Lübnan’da yaflanan vahflete
“terörizmle savafl” ad› verilmesi, bu
konuda eflsiz bir bilinç oluflturmufl-
tur. Bu nedenle “teröre karfl› savafl”
argüman› güçlendirilmeli, yeniden
tahkim edilmelidir. ‹flgal edilen,

tehdit ve tecrit alt›nda tutulan halk-
lar zaten bu söyleme inanmad›klar›
gibi direnifl yolunu seçiyorlar. Her
ne kadar bu toplumlarda da aldata-
cak birilerini bulma e¤iliminden
vazgeçmemifl olsalar da, art›k o
halklar toptan düflmand›r. Lübnan
ve Filistin’de silahl› militanlardan
çok halka yönelmenin, baflka politik
hesaplarla birlikte, alt›nda yatan da
bu gerçektir. Bu tahkimat›n as›l he-
defi kendi kamuoylar›d›r, Bat› top-
lumlar›d›r. Onlar› inand›rma sorunu
ile de daha ciddi olarak karfl› karfl›-
yalar. Bu yüzden yükselen muhale-
feti, “fanatik, barbar radikal islam-
c›l›¤a” yöneltecek araçlar gerekli-
dir. Halklar bu savafl›n meflrulu¤unu
sorgulad›kça, istedikleri kadar kaale
almama tutumunu sürdürsünler, bir
yerde t›kanacakt›r.

Ayn› s›k›nt›y›, savafl›n as›l patro-
nu Amerika’da da görüyoruz. Son
aylarda ‘islamc› faflist’ ya da yay-
g›n kullan›l›flla ‘‹slamofaflizm’

kavram› türetildi ve Amerikan med-
yas›nda yayg›n flekilde kullan›l›yor.
T›pk› Blair gibi, ‹srail sald›rganl›¤›-
n› dünyayla alay edercesine“özgür-
lük ile terör aras›ndaki savafl” ola-
rak tan›mlayarak “özgürlü¤ün”
temsilcisi ‹srail’in sahte zaferini
ilan eden Bush, Londra’da ortaya
ç›kar›ld›¤› iddia edilen uçaklara
karfl› sald›r› olay›n›, “ABD'nin ‹s-

lamc› faflistlerle savafl halinde ol-

du¤unu gösterdi¤i” fleklinde de-
¤erlendirdi. Rumsfeld ve Cheney de
Irak ve Filistin direnifli için “‹sla-
mofaflist” kavram›n› son süreçte
s›kça kulland›lar. 

“ ‹ s l amofa fl i s t ” ;
halk kitlelerinin fafliz-
me karfl› varolan po-
tansiyel tepkisini, bu-
gün konjoktürel olarak
emperyalizme karfl›
savaflan ve Amerikan
imparatorluk ç›karlar›
önünde engel olan ra-
dikal islamc›l›¤a yön-
lendirmek için özel
olarak seçilmifltir. Ki-
mi burjuva bas›n›n kö-
fle yazarlar› da bu kav-
ram› hemen sahiplen-

mekte bir sak›nca görmediler. Afga-
nistan’da Taliban uygulamalar›n-
dan, islamc›lar›n kafa kesmelerin-
den örnekler vererek, güya “faflist”
olduklar›n› ispatlamaya çal›flt›lar.
Faflizm, tekelci kapitalizmin bir yö-
netim biçimidir. Yani, olgunun ne
siyasal ne de ekonomik temeli yok-
tur. T›pk›, kapitalizm öncesi bask›c›
yönetimleri de faflist olarak nitelen-
dirmek gibi, tümüyle yanl›flt›r. Ama
emperyalist propaganda mekaniz-
mas›nda ya da demagojisinde bilim-
sellik aramak gereksizdir. 

Blair’in a¤z›ndan ifade edilen
“modernlefltirme” söylemi de, esas
itibariyle, savafl› en az›ndan kendi
toplumlar›n›n gözünde meflrulaflt›r-
ma ve emperyalist tekellerin ç›karla-
r› için yürüttükleri vahfleti “modern-
lefltirmenin kaç›n›lmaz zaiyatlar›”
olarak gösterme anlay›fl›n›n ürünü-
dür. Klasik sömürgecilik y›llar›nda
da böyle de¤il miydi; uygarlaflt›r›lan
halklar k›l›çtan geçirilmedi mi?

Bush’un da benimsedi¤i, Hun-
tington’un emperyalist hegomanya-
y› din ve uygarl›klar çat›flmas›yla
aç›klama tezi, “Medeniyetler Sava-
fl›” da Bush’un 11 Eylül sonras›
söyledi¤i; “bu sald›r› Bat›’n›n uy-
garl›k de¤erlerine yöneliktir” sözle-
ri de, Irak iflgalini “Haçl› Seferleri”
diye adland›rmas› da... Tüm bunlar
ABD’nin dünya imparatorlu¤unu
tahkim etme amaçl› sald›rganl›¤›n›
meflrulaflt›rmak için ortaya at›lm›flt›. 

Evangelist Bush’un inanc› ya da
emperyalist politikac›lar›n h›risti-
yanl›¤›n üstünlü¤üne, di¤er inanç
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‘uygarlaflt›rma’n›n aad› ‘‘demokratiklefltirme’
oldu, aafla¤›lama vve zzulüm dde¤iflmedi.

Y›l 2005



ve kültürlerin afla¤›l›¤›na inanmala-
r›, bu sözlerde felsefi bir temel olufl-
turabilir. Ama asla, halklara karfl›
aç›lan savafl› aç›klamaz. Bugün em-
peryalistlerin kapitalist sömürü a¤-
lar›na katmak istedi¤i co¤rafya, da-
ha a¤›rl›kl› olarak müslüman top-
lumlar oldu¤u için, “gaf” k›l›f› al-
t›nda bu tür ç›k›fllar yapabilmeleri-
nin de bir objektif zemininin mev-
cut oldu¤u aç›kt›r. Bu yüzden, yu-
kar›daki kavram ve söylemleri baz
alarak, bunun karfl›s›nda “cihad
ça¤r›s›” yapan ve savafl› bu çerçeve-
de aç›klayan islamc› güçler de sade-
ce derin bir yan›lg› içinde de¤il, ay-
n› zamanda Bushlar’›n de¤irmenine
su tafl›yan konumundad›rlar. Konu-
muz bu olmad›¤› için de¤inip geçi-
yoruz... 

Emperyalistler tekelci kapitaliz-
min ç›karlar› için yürüttükleri sava-
fla bir ‘misyon’ biçmek, bir ‘ideolo-
ji’ gelifltirmeliler. Bunun ad› “mede-
niyet götürme” ya da “demokrasi,
özgürlük götürme” olabilir; ama
mutlaka emperyalist politika “ulvi”
bir amaçla gerekçelendirilmelidir.
Elbette, götürecekleri demokrasi-
nin, kapitalist piyasa kurallar›n›, ya-
ni sömürü hortumlar›n›n ucunu Ba-
t› tekellerine ba¤lamay› içerdi¤ini
gizlemek kayd›yla. Sömürge impa-

ratorlu¤u infla edenler aras›nda en
devasa tasar›y› gelifltiren Cecil Rho-
des de, “Tüm savafllara son vermek
için dünyan›n olabildi¤ince en bü-
yük bölümünü kendi yasalar›m›z al-
t›na almal›y›z” diyordu, yani ‹ngil-
tere’nin yasalar›. Tüm savafllar›
sona erdirme gibi ulvi bir amaç için
ilk elden Afrika’n›n Anglosakson
uygarl›¤a tabi k›l›nmas› gerekiyor-
du, sonra Latin Amerika, Kutsal
Topraklar... iflgal edilmeliydi.

Elbette gerçek anlamda “uygar-
l›¤a” kimsenin itiraz› olamaz. Mese-
le, bunun emperyalist politikayla
iliflkilendirilmesi ve di¤er halklar›n
afla¤›lanmas›d›r. Ki, bu kavram›n
kendisinin de reddidir ayn› zamanda.
Bugün Bat›’n›n temsil etti¤i uygarl›-
k; eksik, çarp›k, ç›karc›, sap›k bir
uygarl›kt›r... Bu uygarl›¤›n, iki dün-
ya savafl› ve bugün Ortado¤u’da sür-
dürdü¤ü savafl; bu gerçe¤in elle tutu-
lur ve gözle görülür kan›tlar›d›r. Ve,
sosyalist sistemi y›kt›klar›nda halk-
lara gösterdikleri yalanc› cennet, bu-
gün tüm ç›plakl›¤›yla ortadad›r. Za-
fer sarhofllu¤u içinde, gazetelerden,
TV’lerden, üniversite kürsülerinden
ve bütün ideolojik propaganda araç-
lar›ndan bu cennet üzerine nutuklar
at›l›rken de söylemifltik bu gerçekle-
ri. Ama, emperyalist ideologlar›n ç›-

¤›rtkanl›klar›na para sayma makina-
lar›n›n flak›rt›lar›n›n eklendi¤i o gü-
rültü içinde gerçekleri söyleyenlerin
sesleri duyulmad›. fiimdi söze gerek
kalmayan, “resmin kendini” anlatt›¤›
bir dünya ile karfl› karfl›yad›r halklar. 

Bak›n, Uygar Bat›’n›n vaadetti¤i
cennette neler var? Nas›l bir dünya
resmi çizdi, emperyalist güçler; 

Afrika’n›n açl›¤›n›n ç›¤l›¤›, Ru-
anda’daki soyk›r›mdan ve Balkan-
lar’da birbirine k›rd›r›lan halklardan
akan kan, Lübnanl› çocuklar›n par-
çalanm›fl cesetlerinden s›çrayan et
parçalar›, ‘benim gibi düflüneceksin,
bana direnmeyeceksin’ dayatmas›yla
hücre yaflamlara mahkum edilmifl
tutsaklar, yerle bir edilen Lübnan,
“Elektriksizlikten kimse ölmez” ar-
s›zl›¤›nda altyap›s› yokedilen ve Ba-
t› standartlar›n›n çok üstünde bir de-
mokratik seçimle ortaya ç›kard›¤›
iradesi cezaland›r›lan ve her gün
durmadan katliamlara u¤rat›lan Fi-
listin...

Öte yanda ise, yüzy›llard›r dire-
nen halklar›n çizdi¤i bir resim var.
Spartaküsler’den Mahirler’e, Cab-
rallar’dan Fideller’e, Filistin’in kah-
raman evlatlar›ndan Lübnan’›n yi¤it
savaflç›lar›na; herbirinin f›rça darbe-
leri vurdu¤u bir resim. 
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13 yafl›ndaki Fevzi Abik ve 17
yafl›ndaki Cumali Sa¤lam, 12 A¤us-
tos günü Adana’n›n Gülbahçesi Ma-
hallesi’nde Genç Bak›fl adl› bir der-
ginin sat›fl›n› yap›yorlard›. ‹ki genç,
önce polisler taraf›ndan durduruldu-
lar. Ard›ndan elleri kelepçelendi.
Ard›ndan Fevzi ve Cumali’ye sokak
ortas›nda iflkence yap›ld›. 

Ama, yeni ç›kar›lan Terörle Mü-
cadele Yasas›’yla ipleri çözülen ifl-
kencecilerin, katillerin yapacaklar›
daha bitmemiflti. 

13 yafl›ndaki Fevzi Abik’in elle-
rine biraz önce kelepçe takan polis-
ler, kelepçeleri çözüp, ard›ndan da
Fevzi’nin üzerine atefl ettiler. Fevzi
a¤›r yaralan›p düfltü. Ayn› anda Cu-

mali Sa¤lam da yere yat›r›larak üze-
rinden polis arac› geçirildi. 

Adana Numune Hastanesi’ne
kald›r›lan 13 yafl›ndaki Fevzi Abik
kafas›na ald›¤› polis kurflunun-

dan dolay› bitkisel hayata girmiflti
ve 16 A¤ustos’ta da hastanede can
verdi. 17 yafl›ndaki Cumali Sa¤lam
ise halen Balcal› Hastanesi’nde.

Ailelere, tan›klara tehdit!

Adana polisi sokak ortas›nda
pervas›zca gerçeklefltirdi¤i iflkence
ve kurflunlaman›n ard›ndan da ola-
y›n tan›klar›n› ve çocuklar›n ailesini
“polis üzerine ifade vermeyin” di-
yerek tehdit etmifltir.

Fevzi Abik’in katledilmesi, 17
A¤ustos’ta ‹nönü Park›’nda demok-
ratik kitle örgütlerinin kat›l›m›yla
protesto edildi ve infazc› polislerin
cezaland›r›lmas› istendi. 

Sokak ortas›nda iflkence ve kurflun!
13 Yafl›ndaki Fevzi Abik Adana Polisi Taraf›ndan Katledildi 

Gazetelerde, ekranlarda

TMY’yi savunan, Meclis’te

TMY’ye ‘evet’ oyu verenler; Bu

cinayetin sorumlusu sizsiniz!



1974-78, Mahirler’in izinde yü-
rüyen THKP-C potansiyeli açısın-
dan bir oluşum ve şekillenme sü-
recidir. İlk başta inkarcılar çekip
gittiler. Onların ardından THKP-C
çizgisini karikatürize eden sol
sapma gruplar oluştu. Ancak bun-
ların hiçbiri o potansiyeli yanına
çekememişti. THKP-C potansiye-
linin en yoğun olarak bulunduğu
Ankara ve İstanbul’daki grupların
biraraya gelmesiyle, tüm THKP-C
potansiyelini kucaklayacak ve
THKP-C çizgisini sürdürecek bir
örgütlenme yaratılmaya çalışıldı.
Devrimci Gençlik Dergisi’nin ve
ardından Devrimci Yol Bildirge-
si’nin çıkarılmasıyla şekillenen bu
süreç bir noktada tıkandı. THKP-C
çizgisini sürdürme ve partiyi yeni-
den yaratma idealine sıkı sıkıya
bağlı kadrolar, mevcut örgütlen-
menin THKP-C’yi inkar ve tasfiye-
ye yönelen doğrultusunu açığa çı-
kararak hareketin asıl yönelmesi
gereken çizgiyi gösterdiler. Bu, bir
ayrışma noktasıydı. 

THKP-C’yi savunma iddiasın-
da olan iki örgütlenme ortaya çık-
tı bu ayrışmanın sonucunda: Dev-
rimci Yol ve Devrimci Sol... 

İkisi de THKP-C’yi savunduğu-
nu iddia ediyordu, ama ikisinin
gittiği yönler, farklıydı. Peki hangi
yön THKP-C çizgisindeydi, hangi
yön devrime gidiyordu ve hangisi
devrimden bir sapmaydı. Hüküm
artık tarihindi. 

O ayrışmadan bugüne 28 yıl
geçti. Tarih hükmünü verdi. 

Şimdi o sürece dair yapılacak
her tartışma, tarihin bu hükmünü
esas almak zorundadır. 

Devrim Dergisi Yayınları tara-
fından Mayıs 2006’da yayınlanan
“THKP-C ve Devrimci Yol'dan
Bugüne Geçmiş Değerlendirme-
si, Bu Tarih Bizim” adlı kitap, her-
şeyden önce bu hükmü yok sayı-
yor. Kitap, adından da anlaşılacağı
üzere, esas olarak Devrimci Yol’u
değerlendirmeyi amaçlıyor. Ve bu

değerlendirme kaçınılmaz olarak
yukarıda sözünü ettiğimiz süreci
ve ayrışmayı da içeriyor. 

Devrimci Yol, THKP-C’yi sür-
dürme iddiasıyla başlayan bir si-
yasal serüvenin sosyal-demokrat-
laşma yolundaki bir siyasi oluşu-
ma, anti-emperyalist anti-oligar-
şik devrim stratejisi’ni savunma-
nın AB’ciliği savunmaya evrilme-
siyle, başlı başına tartışılmaya de-
ğer ve sol açısından derslerle dolu
bir oluşumdur. Keza, bir dönemki
kitleselliğiyle, konjonktürel bir ha-
reket olarak kalmasıyla, anti-faşist
mücadelede yeralışıyla, 12 Eylül
süreci ve 12 Eylül hapishanelerin-
deki tavrıyla, 1990’lardaki refor-
mistleşmede oynadığı rolle de
üzerinde durulması gereken bir
siyasi harekettir. 

Devrimci Yol çevresinden 28 yıl
sonra da olsa, böyle bir muhasebe
girişiminin ortaya konulması,
önemli ve olumludur. Muhasebe
yapmaya girişmek, kendi içinde
bir siyasi cesaret göstermektir. “Bu
Tarih Bizim”, çıkış noktasında gös-
terdiği bu cesareti, muhasebeyi
somutlarken gösterememiştir. Bu
nedenle de kitap, pek çok şey söy-
leyen ama asıl temelleri üzerine
oturmayan bir muhasebe olarak
kalma talihsizliğine uğramıştır.
Devrimci Yol’a yönelik ilk ve aynı
zamanda en sistemli ve kapsamlı

eleştirilerin, daha da önemlisi ta-
rih önünde doğrulanan eleştirile-
rin sahibi olarak, “Bu Tarih Bi-
zim”in üzerine gitme cesareti gös-
teremediği bu ideolojik ve politik
temeli bir kez daha özet de olsa
göstermekte yarar var. 

Devrimci Sol ayrılığı konusun-
da, 28 yıl sonra, Devrimci Yol cep-
hesinden “üç beş kariyerist” naka-
ratının dışında bir şeyler söyleme
çabası gösterilmesi de “Bu Tarih
Bizim”i, DY’nin klasik yaklaşımın-
dan bir nebze ayırmakla birlikte,
bu konuda da tarih karşısında
nesnel olamamışlardır ve gerçeği
yerli yerine oturtma cesaretinin
uzağındadırlar. Kuşkusuz, bu ar-
kadaşlar da sadece “üç beş kariye-
rist” nakaratını tekrarlamış olsa-
lardı, böyle bir değerlendirmeyi
ciddiye alıp cevap vermeye de ge-
rek duymazdık. Bu anlamda “Bu
Tarih Bizim” kitabının Devrimci
Sol’un ortaya çıkışı ve gelişimi
üzerine eksik, yanlış veya çarpık
ortaya koyduğu tarihi bilgileri de
düzeltmek durumundayız. 

“Devrimci Yol’u savunma” 

ad›na düflülen idealizm:

İdeoloji doğru... Politikalar
başarılı... Ama liderlik kötü!

“Bu Tarih Bizim”in önsözünde
şöyle denilmektedir: “Bu çalışma,
tarihsel bir karalama ya da güzel-
leme beklentisinde olanları hayal
kırıklığına uğratacaktır.” Doğru
bir çıkış noktasıdır. Geçmiş değer-
lendirmesi adına “karalama” yap-
mak, yenilgiler karşısında her şeyi
yadsıyan ve adeta geçmişinde tu-
tunacak dal bırakmayan bir kü-
çük-burjuva inkarcılığının, “gü-
zelleme” yapmak ise, süreci nere-
den ve nasıl ilerletebileceğinin di-
namiklerini yakalamaktan uzak
varolanla yetinen statükoculuğun
ürünüdür. 

Ancak; karalama ya da güzelle-
me bekleyenlerin ne bulduğu bir
yana, “Bu Tarih Bizim”, gerçek bir
muhasebe ihtiyacına da cevap
vermiyor. Tüm “sorgulayıcılık”,
“eleştirellik” iddialarına rağmen,
birçok noktada değerlendirmeyi
bir güzellemeye çevirmişlerdir. 

Bunun nedeni ise, kitabın bü-
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Miras Kaygısına Kurban
Edilen Bir Muhasebe

Devrimci Yol Üzerine Bir Kitap:



tününe damgasını vuran temel bir
sorundur: Bu temel sorun, Dev-
rimci Yol mirasına sahip çıkma
kaygısıyla, tarihsel hesaplaşma
arasında bir çelişkinin ortaya çık-
tığı hemen her noktada, arkadaş-
ların “mirasa sahip çıkma” kaygı-
sıyla savunmacı, aklayıcı bir tutu-
mu tercih etmiş olmalarıdır.
Marksist-Leninist bir yöntemle
ele alındığında, bir mirasa sahip
çıkmakla mirasın devrimci eleşti-
risini yapmak birbiriyle çelişmez;
ama böyle bir yöntem yerine, mu-
hasebe, “Devrimci Yol biziz” iddi-
asına kurban edilmiştir. 

Devrim Dergisi, “Devrimci
Yol’un devamı olma” veya başka
bir deyişle “Devrimci Yol’u sürdür-
me” iddiasındadır. Kitabın birçok
bölümünde bu iddiayla, gerçek bir
tarihsel muhasebe arasında sıkış-
mış bir görünüm sergilemektedir-
ler. Bu temel çelişki çözülemediği
için de ortaya son derece sorunlu
ve yetersiz bir Devrimci Yol değer-
lendirmesi çıkmıştır.

Bu savunmacı tutumun kendi-
ni en bariz gösterdiği yer, ileride
tekrar değineceğimiz gibi, Dev-

rimci Sol ayrılığıdır. Kendilerinin
zamanında göremeyip bugün de

ancak kısmen görebildikleri olgu-
ları zamanında gördüğü ve kendi-

lerinin 20 küsur yıl boyunca bir
türlü olumsuzluklara tavır alama-
masına karşın, öyle bir süreçte ta-
vır alacak siyasi cesareti gösterdi-

ği için, Devrimci Sol’un haklılığını
teslim edeceklerine hala “özerklik

eğilimi, tepkisellik, iradecilik” vs.
diyerek ayrılığı ve Devrimci Sol’u

eleştirmeye çalışmaktadırlar. 

“Biz, daha o zaman Devrimci
Sol’un gündeme getirdiği bu nok-
taları sorup, sorgulayıp, tartışmayı
derinleştirmemiz gerekirken, bunu
neden yapmadık, yapamadık” di-
ye kendilerini sorgulamaları gere-
kirken, hala Devrimci Sol karşısın-
da Devrimci Yol’u aklama peşin-
dedirler. Bunun Devrimci Yol’u
değerlendirmeye bir katkısı ol-
maz; tersine yakalanan bazı doğru
noktaların da ideolojik, mantıksal
sonuçlarına götürülmesine engel
olur. Bu yüzden de yaptıkları bu
kapsamlı çalışmanın kendi iç bü-
tünlüğü baştan kaybolmuştur. Sa-
dece bir örnek olması bakımın-

dan; bir yerde Devrimci Yol’un
kendiliğindenci olduğunu kendi-
leri belirtirken, başka bir yerde,
sözkonusu olan Devrimci Sol’un
kendiliğindencilik eleştirisi olun-
ca, bu eleştiriye karşı çıkmaktadır-
lar. Bu ikili yaklaşım ve ruh hali,
daha önce de belirttiğimiz gibi, ki-
tabın bütününde egemendir. Bu
nedenle kitapta başta ortaya ko-
nulan amaçla varılan sonuç ara-
sında bir paralellik yoktur. 

Yakaladıkları bazı noktaların
ideolojik kaynaklarına, mantıksal
sonuçlarına ulaşmak yerine, tüm
günahların, yenilginin, teslimiye-
tin, sağa savruluşun, legalizm ba-
tağına saplanmanın sorumluluğu
iki lidere yıkılıp Devrimci Yol çiz-
gisi “aklanmış”tır! 

Hiç kuşku yok ki, bu açıklama
tarzı idealizme özgüdür. Sorun
Devrimci Yol’un ideolojisinden,
politikalarından koparılıp kişisel-
leştirilmiştir.

Kitabın Önsöz’ünde bir eğili-
me dikkat çekiliyor: “Her yenilgi
sürecinde olduğu gibi, sorunların
tümünü birtakım günah keçileri-
ne yıkma kolaycılığı da sık rastla-
nan bir tutumdur. Özellikle bugü-
nün genç devrimcileri arasında,
genel siyasal donanım zayıflığın-
dan ötürü, sorunları bir kısım li-
der kadronun üzerine yıkarak
izah etme eğiliminin oldukça yay-
gın olduğu bir gerçektir.” (syf. 11)

Ne yazık ki “genç devrimcilere”
atfettikleri bu eğilimden kitabın
yazarları da kendilerini kurtara-
mamışlar. Böyle kolaycı bir eğili-
min farkında olmalarına rağmen
buna nasıl düştüklerine gelince,
orada da karşımıza aynı temel so-
run, geçmişe dair ikircikli düşün-
ce çıkıyor. “Devrimci Yol’u kurtar-
mak için”, Devrimci Yol çizgisinde
çıkışından bugüne yaşanan tüm
olumsuzlukları ideolojik-politik
temellerinden ve sonuçlarından
koparıp Devrimci Yol liderleriyle
açıklamışlardır. Kitapta yer yer
farklı şeyler söylense de bunlar so-
nuçta tali etkenler konumuna dü-
şürülmektedir. 

“Devrimci Yol'un yenilgisi, ide-
olojik bir yenilgi değil; odağında
örgütsel yenilgi bulunan, politik
bir yenilgidir. Örgütsel yenilginin

temel sorumlusu ise, hareketin ge-
rekli dönüşümleri yapmasını sağ-
layamayan merkez yönetim, esas
olarak da lider kadrolardır. Yani,
Devrimci Yol'un temel zaafı, lider-
lik düzeyindeki bir zaaf olarak ta-
nımlanabilir.” (syf: 96)

“Bu kritik sorunların ifade etti-
ği zaafların gösterdiği en önemli
gerçek, hareketin yetersizliğinin
merkezinde, hareketin liderliğinin
siyasal-örgütsel yetersizliğinin
bulunmasıdır.” (syf. 101)

Liderlik zaafının altı da boştur.
Arkadaşlara göre, DY liderlerinin
eksikliği “ideolojik” değildir; esas
olarak “yönetme yeteneğiyle, ka-
pasitesiyle”, “temkinlilik” gibi kişi-
sel özellikleriyle ilgili hatalardır. 

Devrimci Yol’un yenilgisi, baş-
ka herhangi bir hareketle karşılaş-
tırılamayacak kadar kapsamlı,
köklü ve yokoluşa götüren bir ye-
nilgidir. Böyle bir yenilgi bununla
açıklanabilir mi? Liderlik zaafına
yol açan politikalar, o politikaların
kaynağındaki ideoloji ortaya ko-
nulmadığı sürece, DY yenilgisi
açıklanamaz. 

Mesela şu paragrafa bakalım:

“Kuşkusuz gelişmelere sıcak
kanlılıkla siyasi müdahalede bu-
lunma özelliği korunmuş; ancak,
her bir yeni adımın, temel strate-
jik hedef açısından zorunlu kıldı-
ğı yeni atılımlar görülememiş;
özellikle de örgütsel atılımlar açı-
sından temkinli davranma eğili-
mi ağır basmıştır.” (syf. 97) 

Burada sözü edilen “temel
strateji açısından zorunlu adım-
ların atılmaması”nın nedenini,
“temkinlilik” gibi “kişisel” özellik-
lerin sonucuna indirgeyen anti-
bilimsel yaklaşım yerine, temkin-
liliğin ideolojik nedenlerini sorgu-
lasalar hiç kuşkusuz daha doğru
yapmış olurlardı. 

Keza, bir başka yerde yine şöy-
le deniyor:

“Lider kadroların birinin ba-
rındırdığı komitacı özellik... Bir
diğerinde varolan pragmatizm,
temkinlilik ve bürokratik eğilim...
Bu durum inisiyatifin elden kaçtı-
ğı son dönemlerde, tali alanları
aktüel kaygılarla öne çıkartan ve
hareketin ana ideolojik-politik
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hattında kaymalara yol açan,
özünde sağ bir basınca dönüştü.”
(syf. 100 -abç)

“Devrimci Yol liderliği bu açı-
lardan yapması gereken kritik ter-
cihleri ya öngöremedi ya da bun-
ları gerçekleştirmekten kaçındı.”
(syf. 97-98)

Sorgulamayı derinleştirmekten
kaçıp Devrimci Yol’un sorununu
“liderlikte düğümlemekte” özel
bir gayret olduğu açıktır. O kadar
ki, kapsamlı bir değerlendirme id-
diasındaki bir kitapta yeralması
bile sığlıktan başka bir anlam taşı-
mayan “ya öngöremedi, ya kaçın-
dı” gibi ifadelerle yenilginin bu
çerçevedeki nedeni bile ortada bı-
rakılmaktadır. Aradan geçen bu
kadar yıl sonra, sorunun öngöre-
meme mi, yoksa kaçınmak mı ol-
duğunu hala anlayamamışlarsa,
hiçbir şeyi anlamamışlar demek-
tir. Aslında ne olduğu ortadadır.
Ama Bu Tarih Bizim yazarları bu-
nu görmemekte ısrar ediyorlar. 

Kitabın yazarları, her şey se-
bepleri ve sonuçlarıyla çırılçıplak
ortaya çıkmışken, hala Devrimci
Yol liderliğinin neyi niçin YAPTI-
ĞINI veya YAPMADIĞINI tahlil
edemiyorlarsa, böyle bir değer-
lendirmeye de girişmemeliydiler.
Fakat belirttiğimiz gibi, bu tutum,
esas olarak bazı cevapları bilme-
mekten değil, DY’nin “ideolojisi-
ne dokunmama” tavrının sonu-
cudur. Mesela diyorlar ki, “ana
ideolojik politik hatta kaymalar
oldu”, diyorlar ki, “temel strateji-
nin gerektirdiği zorunlu adımlar
atılmadı”; sonra da bunu liderle-
rin bürokrat, temkinli olmasıyla
açıklamaya kalkıyorlar. O liderle-
rin zaten bu stratejiyi (THKP-C
stratejisini) değil de başka bir an-
layışı savunuyor olmaları hiç akıl-
larına gelmiyor anlaşılan. Bu ihti-
mali hiç tartışmıyorlar bile. Çünkü
bunu tartıştıklarında liderleri de-
ğil, gerçekten Devrimci Yol’u tar-
tışmış olacaklardır. Devrimci Yol’u
tartıştıklarında ise, Devrimci Yol’a
getirilen eleştirilerin haklılığı orta-
ya çıkacak, tarih karşısında bir
hakkı teslim etmek zorunda kala-
caklardır.

İşte bundan kaçmak için, so-
run liderliğin kişisel yetersizliğine

hapsedilip, bütün bu sıralanan ol-
guların ideolojik, stratejik bir so-
run olduğu görmezden geliniyor.
Doğal olarak sürecin bütün aşa-
malarının ve belli başlı olaylarının
değerlendirilmesi de bu “sorunla-
rın kaynağını görmezden gelme”
yaklaşımıyla şekillendirilmiştir. 

1974 Sonras› Sürece 

Müdahale ve DY’nin ‹radili¤i

THKP-C’yi sürdürme ideali
değil, parsa toplama hesabı

“Bu Tarih Bizim”de, 1974-76
süreci, tam bir başarı öyküsü ola-
rak anlatılmakta, Devrimci Yol’un
sürece en başından itibaren son
derece iradi, son derece program-
lı bir şekilde müdahale ettiği bir
tarih anlatılmaktadır: 

“Devrimci Yol'un...anti-faşist
mücadele eğilimini... sömürge tipi
faşist rejime karşı sistematik bir
devrimci mücadele siyaseti öneri-
sine dönüştürmesi, ‘yeni sömürge
devrimi’ modeli dahilinde oluştu-
rulan bir güncel sentezi temsil
eder.” (syf. 44) 

Tarihi gerçek böyle değildir. Ta-
rihin bu şekilde anlatılması tam
da bir “Devrimci Yol güzelleme-
si”dir. Devrimci Yol önderlerinin o
süreçteki tavırları, alıntıda ifade
edildiği gibi büyük, kapsamlı
“sentez”lerden, “sistematik bir si-
yaset önerisi”nden hareketle sap-
tanmış bir politikanın sonucu ol-
mayıp, fırsatçı ve pragmatiktir.

Arkadaşlara kısa bazı hatırlat-
malar yapalım:

“THKP-C yenilgisinden sonra,
geçmişte THKP-C mücadelesine
katılmış ve ‘içeriden’ çıkan (bugün
KSD, Aydınlık içinde olanlar ve
DYD yazarları), 1974'de biraraya
gelerek ‘hareketi’ yeniden inşa et-
mek doğrultusunda bir platform
oluştururlar. Bu platformda
KSD'liler geçmişi eleştirirken, bu-
gün DYD'nin iki sözcüsünden biri
ise geçmişi savunur. DYD başyaza-
rı durumundaki kişi [Oğuzhan
Müftüoğlu] ise geçmişi inkar ve
savunmak arasında bocalayıp
durur.” (Devrimci Yol Hareketi’nde
Tasfiyecilik ve Devrimci Çizgi)

Demek ki bırakın bir sentezi,
bırakın sistematik siyaset belirle-

miş olmayı, THKP-C’yi savunup
savunmama konusunda bir kafa
karışıklığı vardır ortada. “Bu Tarih
Bizim” yazarlarının hiç değinme-
diği noktalardan biri DY önderle-
rinin 12 Mart sonrası hapishane-
den çıkışta yaşadıkları bu ideolo-
jik tereddütlerdir. Onların yazdığı
ve sandığı gibi, DY önderleri, daha
işin en başından THKP-C’yi de-
vam ettirme gibi bir amaçla mü-
dahale etmediler sürece. O dö-
nemden biraz daha ayrıntı vere-
lim. 

1974’de hapishaneden çıktıkla-
rında, Devrimci Yol önderliğini
oluşturacak isimlerin kimi okulu-
nu bitirmeye, kimi evlenmeye, ki-
mi askerlik meselesini halletmeye,
kimi iş-güç sahibi olmaya girişti...
Devrimci Yol’un bir süre sonra
“tartışılmaz” önderi olarak anıla-
cak kişi, tahliyesinin ardından
avukatlık stajı yapıyordu. 

Bu tabloyu bilmenin, hatırla-
manın önemi şudur; onların ruh
hali, 1974 sonrasının THKP-C po-
tansiyelinden çok farklı ve çok
uzaktı. Onlar ne zamanki bu po-
tansiyelin farkına vardılar, ne za-
manki kendi yenilgili ruh halleriy-
le kitlenin ruh halinin arasındaki
farkı gördüler, ancak o zaman –en
azından görünürde– “THKP-C sa-
vunuculuğu”nda karar kılıp(!) bir
şeyler yapmaya soyundular. 

Bu tablonun gösterdiği bir baş-
ka gerçek ise, Devrimci Yol’un ön-
derliğini oluşturan kadro içindeki
çeşitli isimlerin o gün düzenden
kopmaya karar vermiş bir ko-
numlarının olmayışıdır. Düzen-
den kopmayan düzeniçi yaşam-
larla, düzeni devirecek, silahlı mü-
cadele sürdürecek bir örgütü yö-
netmek arasındaki çelişki, DY’nin
kadrolaşmasını, merkezileşmesi-
ni, çeşitli dönüm noktalarındaki
tavırlarını etkileyen çelişkilerden
biri olmaya devam etti. Her şeyi li-
derliğe bağlayan “Bu Tarih Bizim”
yazarları, liderliklerinin tarihine,
statüsüne ilişkin bu gerçekleri de-
ğerlendirmeliydiler en başta.
(Ama bugün de esasen bu statü-
lerden pek kopmamış oldukları
için, bu sorgulamayı da eksik bı-
rakmışlardır.)

Gerek THKP-C ideolojisini ya-
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vaş yavaş ve sinsice tasfiye etme
politikası, gerekse de iktidarı he-
defleyen bir savaş örgütü yarat-
manın gerçekte gündeme alınma-
mış olması nedeniyle, bu süreç
kelimenin gerçek anlamıyla ken-
diliğindenci bir süreçtir. Kendili-
ğindencilik, çeşitli eksiklikler ne-
deniyle ortaya çıkmış bir sonuç
değil, tasfiyeciliğin kaçınılmaz de-
vamı olarak bir politikadır; “Bu
Tarih Bizim” yazarlarının iddia et-
tiği gibi DY’nin “kitle hareketinin
kendiliğinden karakterine verdiği
önem”in sonucu da değildir. Za-
ten, kendiliğindencilik kabul edil-
mediğinde, Devrimci Yol sürecin-
de yapılamayanları izah etmek de
mümkün değildir. Veya yapılama-
yan her şeyin, bir kişinin temkinli-
liğiyle açıklanması gibi idealist bir
çözümleme çıkar ortaya. 

Bu süreçte, gençliğin ve halkın
anti-faşist mücadele eğiliminin
sistematik bir mücadele çizgisine
dönüştürüldüğü iddiası da o süre-
cin gelişimiyle uyuşmayan bir id-
diadır. Tersine, Devrimci Yol’un
anti-faşist mücadele anlayışında
daha baştan bir sorun vardır. Ki
bu sorun, Ankara ve İstanbul ör-
gütlenmeleri, mücadelesi arasın-
daki farkın ve ayrılığın da önemli
nedenlerinden biridir. “Bu Tarih
Bizim”in süreçleri ele alıştaki tüm
ayrıntıcılığına karşın, bu olguya
bir kelimeyle bile olsa değinme-
mesi elbette dikkat çekicidir. 

Yine bilinçli bir tercihle, bu sü-
recin bir parçası olarak 1977-78’de
Devrimci Gençlik Dergisi’nin çıkı-
şında, Bildirge Platformu’nun olu-
şumunda İstanbul’daki Cepheliler
ve Ankara Grubu arasında nasıl
bir süreç yaşandığından da söze-
dilmemektedir. Devrimci Sol ayrı-
lığından sözedilen bölüm dışında,
sürecin genel anlatımında İstan-
bul’daki mücadele, oradaki Cep-
heciler’in THKP-C potansiyelinin
toparlanmasındaki rolü, anti-fa-
şist mücadelenin tüm ülke çapın-
da örnek yaratacak şekilde gelişti-
rilmesi, yoktur. Orada bir şeyler
olmuşsa, o da zaten DY önderleri-
nin müdahaleleriyle olmuştur ha-
vasında yansıtılmaktadır, ki bu da
gerçek değildir. 

Kitapta anti-faşist mücadele-
nin büyük önemine ve DY’nin bu

konudaki rolüne sürekli dikkat çe-
kilirken, Ankara ve İstanbul’daki
Cepheci örgütlenmelerin anti-fa-
şist mücadele pratiği arasındaki
fark da görmezden gelinmektedir.
Dolayısıyla, ayrışmada anti-faşist
mücadele anlayışlarındaki farklılı-
ğın yeri de yok sayılmıştır. 

1975-77 süreci, Devrimci Yol
açısından ülkedeki THKP-C po-
tansiyeline, sürmekte olan sınıflar
mücadelesine, faşist saldırılara
karşı hayatın her alanına iradi bir
müdahale süreci değil, Devrimci
Yol liderlerinin kendi kafa yapıla-
rına uygun bir kadrolaşma oluş-
turmayı her şeyin önüne koyduk-
ları bir süreçtir. Böyle olduğu için,
diğer gruplara karşı THKP-C ide-
olojisinin savunulmasında da An-
kara Grubu alabildiğine tutuk, is-
teksizdir. THKP-C’ye yönelik eleş-
tirilere gerekli cevap verilmediği
gibi, bu tavırsızlık nedeniyle özel-
likle Ankara Grubu’nun ve aynı
kafadaki kadroların etkili olduğu
yerlerde THKP-C potansiyeli du-
rumundaki çeşitli kesimlerin in-
karcı başka grupların etki alanına
girmesi de engellenememiştir.

Özcesi, Devrimci Yol önderliği-
nin tasfiyeci niteliği görülmeden,
o süreçte atılan adımları doğru de-
ğerlendirmek mümkün değildir ve
“Bu Tarih Bizim” yazarları da de-
ğerlendirememiş; sürece dair “ira-
di, planlı, THKP-C doğrultusunda”
diye suni bir tarih yazmışlardır.

Tasfiyecilik, Devrimci 

Yol Gerçe¤inin Özetidir 

ÖDP’yi doğuran bu ideolojik 
temelle hesaplaşmamak,

DY gerçeğiyle yüzleşmekten
kaçmaktır

Devrimci Yol, siyasi arenaya çı-
kışından itibaren sistemli ve sinsi
bir biçimde THKP-C düşünceleri-
ni tasfiyeye yönelmiştir. Bu olgu
görülmediği zaman yapılacak her
değerlendirme boşluğa düşer. “Bu
Tarih Bizim”in kapsamlı değerlen-
dirmesinin başına gelen de budur. 

Arkadaşlar, Devrimci Yol ön-
derliğinin “tasfiyeci” düşünceleri-
ni ve Devrimci Yol’un politikaları-
na damgasını vuranın da bu tasfi-
yecilik olduğunu yoksaydıkları

için şöyle diyebilmişlerdir:

“... Devrimci Yol'un gelişim sü-
reci ve dinamikleri, esas olarak,
THKP-C tezlerinin üzerinde inşa
edilmiştir. ... 1970’lerin devrimci
mücadelesinin ana kulvarını oluş-
turan Devrimci Yol, THKP-C'nin
örgütsel devamı olmamasına rağ-
men... onun ideolojik-politik de-
vamı olmuştur.” (Syf. 29)

28 yıl sonra, bütün bu yaşa-
nanların ardından Devrimci
Yol’un THKP-C'nin ideolojik-po-
litik devamı olduğunu iddia ede-
bilmek büyük cesaret işi! Ama altı
boş bir cesaret bu. Devrimci Yol
gerçeğine gözlerini kapamış bir
cesaret. 

Devrimci Yol’un THKP-C tezleri
üzerine inşa edildiği iddiasının iç
yüzü, daha 1978’de ortaya çıkarıl-
mıştır. Peki Devrimci Sol ayrılığın-
dan sonra ne oldu, onu da soralım
arkadaşlara? Devrimci Yol, bu ay-
rılıktan sonra THKP-C çizgisine
daha mı yaklaştı, yoksa “giden git-
ti” anlayışıyla, tasfiyeci düşünce-
lerini daha açık dile getirerek
THKP-C düşüncesinden daha da
uzaklaştı mı? 

Birincisi, Devrimci Yol’un
THKP-C’nin “ideolojik-politik de-
vamı” olduğunu pratikte kanıtla-
mak mümkün mü? İkincisi, bunu
söylemek, zaten DY’nin bu süreç-
teki tüm politikalarını ve pratiğini
aklamak, sahiplenmektir; ki bu ta-
vırla, zaten bazı eksikliklerden sö-
zedilmesi de anlamsızlaştırılmış
olmaktadır. 

Devrimci Yol, ne ideolojik an-
lamda, ne de politik anlamda
THKP-C’nin devamı olmamıştır. 

THKP-C gibi bir savaş örgütü
yaratıp, öncü savaşı vermeyi mi
hedefledi Devrimci Yol?  Veya poli-
tik anlamda mesela THKP-C’nin
12 Mart’ı karşılaması gibi, 12 Ey-
lül’ü karşılayan bir politik hat mı
izledi? Kızıldereler mi yarattı?.. 

Daha o zaman öncü savaşını,
silahlı propagandayı, halk savaşı-
nı, hatta devrimci bir partiyi gün-
deminden çıkarmış, her konuda
THKP-C’nin “sağ” bir yorumunu
geliştirmiş bir örgütten, dahası
bugün ÖDP’ye dönüşmüş bir çiz-
giden sözettiklerini unutuyor ar-
kadaşlar. 
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Daha da ileri gidilip, Devrimci
Yol’un THKP-C’nin 60’lardaki ide-
olojik ve politik cesaretini, yırtıcı-
lık ve ataklığını, saflığını, cesur ve
iddialı politik-pratik hattını,
70’lerdeki iç savaş koşullarına
uyarladığı iddia ediliyor. Bu cesa-
ret, ataklık, cüret, iddia DY’nin an-
ti-faşist mücadeledeki edilgen çiz-
gisinde mi? Devletle açık çatışma-
ya girmekten tüm tarihi boyunca
kaçınmasında mı, Mamak prati-
ğinde mi, nerede?

Devrimci Yol bütün bunları ya-
pan bir hareketse, bütün kitap bo-
yunca Devrimci Yol önderliğine
yönelttiğiniz eleştirilerin tümü
haksız ve altı boş eleştirilerdir. Ya
o eleştirilerden, ya da Devrimci
Yol’un tartışmasız THKP-C’nin
ideolojik-politik devamı olmayı
başardığı iddiasından vazgeçmek
durumundasınız.

İşte yine kitaba damgasını vu-
ran o ikilemle, “mirası sahiplen-
mekle muhasebe yapmak arasın-
daki” ikircikli ruh haliyle karşı kar-
şıyayız. Devrimci Yol tasfiyeciliğini
mahkum etmeden, Devrimci Yol’u
THKP-C çizgisi temelinde sahip-
lenmeya kalkışmak, içi boş bir ça-
ba olarak kalmaya mahkumdur. 

Ayrılığın ideolojik boyutlarını
tam olarak kavradıkları da şüphe-
lidir demiştik. Şüphemizin en te-
mel nedeni, ayrılığın ana nedenini
oluşturan “tasfiyecilik” meselesi-
ni hiç anlamamış olmalarıdır. 

“Bu Tarih Bizim”de şöyle deni-
yor: “Grubun [Devrimci Sol’un],
Devrimci Yol'a yönelttiği iki özgün
eleştirisi de vardı. Bunlardan birin-
cisi, Devrimci Yol liderliğinin tasfı-
yecilik yaptığıydı. Tasfiyecilikten
kast edilen, Devrimci Yol'un ‘dev-
rimci ve militan eğilimi’ olduğu
ileri sürülen ilişkilerin tasfiyesi; ya-
ni kendi ilişki çevrelerinin özerk et-
ki alanının daraltılmasıydı. Oysa
gerçekte özerklik eğilimlerinin üze-
rine gidilmesi, devrimci hareketin
merkezileştirilmesinin doğrudan
bir parçasını oluşturuyor ve Leni-
nist anlamdaki ‘tasfiyecilik’ kavra-
mının tam tersi bir anlam taşıyor-
du.” (syf. 25 -abç)

“Devrimci Sol, 1983'den sonra
‘tasfıyecilik’ kavramıyla, Taner Ak-
çam’ın temsil ettiği sivil toplumcu-

lukda ifadesini bulan ve gerçekten
de tasfiyeci bir nitelik taşıyan yak-
laşımları tanımlamaya başladı.
Böylece Devrimci Yol'a yönelttiği
eleştirilerde ‘tarihsel bir süreklilik’
sağlamış oluyordu. Oysa bu iki
eleştirinin hedef aldığı olgular ara-
sında herhangi bir nesnel veya öz-
nel bağ bulunmuyordu.” (Syf. 92)

Devrimci Yol’u “en kapsamlı
biçimde” değerlendirme iddiası
taşıyan kitabın yazarları, sanırsı-
nız ki, Devrimci Yol’a yönelik ilk ve
en sistematik eleştiriyi getiren
Devrimci Sol’un bu eleştirilerini
tarihe kaydettiği “Devrimci Yol
Hareketi’nde Tasfiyecilik ve Dev-
rimci Çizgi” kitabını okumamış-
lar. Bilemiyoruz, belki de gerçek-
ten okumamışlardır. Eğer öyleyse,
soyundukları işin ciddiyetiyle
bağdaşmayacak bir şeydir bu. Öy-
le değilse, sözkonusu kitabı oku-
muşlarsa, o zaman meseleyi açık-
ça çarpıtmaktadırlar. 

Baştan “tasfiyecilikten kastedi-
leni” çarpıttıkları için, sonraki hü-
kümlerinin de bir hükmü yoktur.

İşte 1978’de yazılmış sözkonu-
su kitaptan birkaç cümleyi buraya
aktarıyoruz. 

“Ankara hizbi yöneticileri par-
tileşme süreci ilkelerini tasfiyeye
yönelmişlerdir.”

“Ankara hizbinin temel yapı-
lanmasında örgütsel ve ideolojik
olarak tasfiyecilik yatar.”

Demek ki, daha Taner Ak-
çam’ın sivil toplumculuğu ortada
yokken, ilişkilerin değil, ideolojik
bir tasfiyecilikten sözedilmekte-
dir. Devam edelim. 

“Ankara hizbinin, kendi sağ an-
layışına ve hizipçiliğine karşı çıkan
‘biz’ ve bizim gibi düşünenleri tas-
fiyeye yönelmesi, meselenin sadece
görünüşüdür. Olayın arkasında
yatan çıplak gerçek ise, THKP-C
düşüncesinin ve mücadele anlayı-
şının tasfiye edilmesidir.”

Demek ki, “ilişkilerin, kişilerin”
tasfiyesi, “meselenin sadece görü-
nümüdür”diye biz 28 yıl önce yaz-
mışız. Ama arkadaşlar hala o görü-
nüme takılıp kalmışlar. 28 yıl geç-
mesine rağmen olayın arkasındaki
ideolojik tasfiyeyi görememişler. 

Bunlar yeter sanırız. Bunlardan

“tasfiyecilikten kastettikleri kendi
ilişki çevrelerinin özerk etki alanı-
nın daraltılmasıydı” anlamını çı-
karmanın, basit bir yanlış anlama,
olmadığı ortada. Devrimci Yol ta-
rihindeki bu, tam da Leninist an-
lamdaki ideolojik tasfiyeciliği
kendileri yok saydığı gibi, bunu
dile getirenlerin söylediklerini de
çarpıtmaktadırlar. Çünkü bunu
yok saymasalar, ne DY, THKP-
C’nin ideolojik-politik devamıydı
diye yazabilirler, ne de o süreç
hakkında böyle bir güzelleme ya-
pabilirlerdi. 

Ama Devrimci Yol’un en temel
gerçeğini yok sayarak “o dönem ne
kadar iyiydik, başarılıydık, etkiliy-
dik” diye yazmak, ne tarihi bir so-
rumluluğa, ne bir muhasebe ama-
cına denk düşmez; olsa olsa bu
satırların yazarlarının o geçmişle
kendilerini avutmasına yarar. 

Taner Akçam’ın “gerçekten de
tasfiyeci” olan görüşleriyle Dev-
rimci Yol’un öncesinin ilişkisi yok-
muş. Peki Akçam’ın o sivil top-
lumcu, liberal görüşleri nasıl Dev-
rimci Yol’un “askeri kesimi, geril-
laları” dahil, her yerde o kadar ÇA-
BUK ve YAYGIN kabul gördü? Bu
düşünceler nereden geldi, nasıl
itirazsız yaygınlaştı, nasıl hakim
oldu? Devrim Dergisi yazarlarının
buna bir cevabı var mı? 

Devrimci Yol değerlendirmesi
yapmak için yola çıkıldığında
bunların da cevabının verilmesi
gerekir. Bunların cevabını verme-
mek, Devrimci Yol gerçeğiyle yüz-
leşmekten kaçmaktır. Sivil top-
lumcu, liberal düşünceleri “kişisel
etkilenmeler” düzeyine indirge-
mektir ki, o zaman bütün bu sü-
rüklenişleri, yenilgileri de kişilerle
açıklamaya varılır ki, hiçbir tarih,
hiçbir örgüt böyle değerlendirile-
mez. Bu kaçış ve idealizmdir. 

Bu nasıl bir ideolojiydi, nasıl
bir örgütsel şekillenişti ki, bu so-
nuçları yarattı? Demek ki sorun
sadece Taner Akçam’da değil. Bu
sağcı görüşlerin Devrimci Yol kad-
rolarında, militanlarında nasıl bu
kadar kolay ve hızlı yeşerebildiği
sorunudur. Kitabın sorgulamadı-
ğı, sorgulamaktan korktuğu bu-
dur. 

- devam edecek-
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13 A¤ustos’ta Ali-
beyköy Cemevi'nde top-
lanan Alibeyköy halk›,
yozlaflmaya karfl› neler
yap›labilecekleri tart›flt›-
lar. Temel Haklar'›n da
içinde bulundu¤u birçok
kurum ve mahalle insa-
n›n›n çal›flmas›yla ger-
çeklefltirilen toplant›ya
yaklafl›k 500 kifli kat›ld›. 

Bu toplant›dan önce
daha küçük gruplar ha-
linde ev, kahvehane top-
lant›lar› yap›lm›fl ve çal›flma giderek
genifl kesimleri kapsam›flt›. Esnafla-
r›n, kahvehanelerin dükkanlar›n› ka-
patarak yo¤un bir kat›l›m sa¤lad›¤›-
n›n görüldü¤ü toplant›da ilk olarak
mahalle muhtar› bir konuflma yapa-
rak flunlar› belirtti:

“Biz bu mahallede Türkiye'ye
örnek bir tablo yaratabiliriz. Buna
inan›yorum ama sadece inanmak
yetmez, çok çal›flmak gerekiyor.”

Ard›ndan yozlaflmaya karfl› ça-
l›flmalar› yürüten Komisyon ad›na
Çayan Dursun, “bu toplant› henüz
Karadolap Mahallesi özelinde bir
toplant›. Daha önce burada güzel
fleyler de yap›ld› ama bu sorunu
tam anlam›yla çözemedik. Halk ol-
madan bu sorunun çözülmesi müm-

kün de¤il. Bu sorunda birinci dere-
cede ma¤dur olan halk›n kendisidir
ve halk bu meselenin çözümünü
kendisi bulmal›d›r.” diyerek, bir re-
çete sunmayacaklar›n›, bunu birlik-
te oluflturacaklar›n› belirtti. Bundan
sonra önerilerin tart›fl›lmas›na geçil-
di. Görüldü ki, herkes öfkeliydi,
herkes duruma mutlaka müdahale
edilmesi gerekti¤inde hemfikirdi.
Sorunun çözümünün baflka yerler-
den beklenemeyece¤i konusunda da
herkes hemfikirdi. Kat›l›mc›lar, po-
lisin bu çetelere nas›l gözyumdu¤u
konusunda örnekler verdiler.  

Yap›lan konuflmalarda kad›nla-
r›n komisyon çal›flmalar›nda yeral-
mamas› elefltirildi. Komisyon çal›fl-
malar›nda yeralan fievket Avc› yap-

t›¤› konuflmada “biz yürümedi¤imiz
için lefl kargalar› cirit at›yor” diye-
rek önerilerde bulundu. Toplant› so-
nucunda çeflitli kararlar al›nd›. Bu
kararlar›n baz›lar› flöyleydi.

Cumartesi günü Saya Yoku-
flu’ndan bafllayacak bir yürüyüfl
yap›lmas›. Gençlere sosyal alanla-
r›n yarat›lmas›. Mahalleye özgü ge-
leneksel bir festival düzenlenmesi.
Gençleri biraraya getirmek için fut-
bol turnuvas› düzenlenmesi. Batak-
l›¤›n içinde olan gençlerle ve ailele-
riyle konuflulmas› için bir komisyon
oluflturulmas›. Sokak komiteleri ku-
rulmas›. Kad›nlar›n çal›flmalara ka-
t›l›m›n› teflvik için evlere gidilmesi.

Alibeyköy, yozlaflt›rma karfl›s›n-
da çaresiz olunmad›¤›n› gösteriyor. 
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‹dilcan Kültür Merkezi'nin "Gelece¤imiz ‹çin Uyufl-
turucuya Yozlaflmaya ‹zin Vermeyelim" kampanyas›

kapsam›nda 12 A¤ustos’ta fii-
rintepe Yafll›lar Park›'nda,
uyuflturucu konusunda kat›lan-
lar›n bilgilendirildi¤i, çözüm
yollar› üzerine konufluldu¤u bir
toplant› düzenlendi. 

‹dilcan Kültür Merkezi çal›-
flanlar›ndan Ali Sinan Ça¤-

lar’›n yozlaflmaya karfl› sürdürülen kampanya ile ilgili
bilgiler verdi¤i konuflmas›n›n ard›ndan Rehberlik Uz-

man› Hümeyra To¤an, madde ba¤›ml›l›¤›n›n nas›l bafl-
lad›¤›n›, zararlar›n› ve çözüm yollar›n› anlatt›. 

Yaklafl›k 70 kiflinin kat›ld›¤› toplant›da ayr›ca uyufl-
turucu ba¤›ml›l›¤› ve çözüm yollar›n›n anlat›ld›¤› bir si-
nevizyon gösterimi yap›ld›. Önümüzdeki günlerde yap›-
lacak etkinlikler duyuruldu. ‹dilcan Müzik Grubu da
türküleriyle etkinlikte yerald›. 

Ayr›ca Ankara’da Haklar ve Özgürlükler Cephesi ta-
raf›ndan 8 A¤ustos’ta Ege Lisesi Duvar›na ve fiirinte-
pe'de Yafll›lar Park›’na “Mahallemize Sahip Ç›kal›m
Uyuflturucuya Yozlaflmaya izin Vermeyelim” yaz›l› pan-
kartlar as›ld›. 

fiirintepe’de Toplant›:

Yozlaflmaya izin Vermeyelim!

Alibeyköy’de
Yozlaflma Sorununa

Halk El Koyuyor!

Toplant›dan NOTLAR... ▼ Emniyetin 30
metre ilerisinde kapkaç, uyuflturucu her ifl ya-
p›l›yor. Sorunu çözecek güç biziz. 

▼ 98 soka¤›m›z var. 98 soka¤›m›z› bu konu-
da örgütleyece¤iz. Bunlara yaflayabilecekleri

alan b›rakmayaca¤›z. Bu
meseleyi böyle çözece¤iz.

▼ Bu çocuklar bizim ço-
cuklar›m›z, bizden sistem
çald›. Onlara sahip ç›kal›m.

▼ Biz yürümeye yürü-
meye, onlar yürüyor ra-
hatl›kla. O sokaklar› tek-
rar almak için yürümeli-
yiz. Çünkü biz yürürsek,
esnaf yürürse halk yürür-
se bizden korkacaklard›r.
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Pisli¤in sahipleri kendilerini deflifre
ettiler. ‹stanbul’un Ba¤c›lar sem-
tinde, halk›n eylemleri, devrimcile-
rin uyar›lar› sonucunda pislik ya-
yan iflyerlerini kapatan veya art›k
iflyerinde kumar oynatmamaya
bafllayan, iflyerindeki kad›nlar› ç›-
karan iflyerlerini tek tek dolaflan
polis, bunlarla bir toplant› yaparak
“daha öönceki iifllerine aaynen dde-
vam eetmelerini” söylüyor ve “aksi
halde kkendileriyle bbafllar›n›n bbela-
ya ggirece¤ini” söylüyor. 

Her fley aç›k. Fuhuflun, uyuflturucu-
nun, kumar›n kimlerin himayesin-
de oldu¤unu itiraf ediyorlar. Yoz-
laflt›rma politikas›n›n nas›l “devlet
politikas›” oldu¤unu kan›tl›yorlar.
Devrimcilerin hakl›, meflru uyar›la-
r›yla iflyerini pislik yayan bir yer ol-
maktan ç›kartanlara, “kumar oy-

natmazsan, fuhufl yapt›rmazsan, o
zaman biz bafl›n›za bela oluruz”
diyor. Bunu söyleyen “devletin ppo-
lisi”! 

Ayn› günlerde bas›nda yine flöyle
bir haber vard›: “Polis okullarda
zehirli madde kullan›m›na karfl› sa-
vafl açt›”! (Türkiye, 16 A¤ustos)
Polisten masallar!!!

Hangi y›l okullar aç›ld›¤›nda benzer
haberler yay›nlanmad› acaba? Her
y›l okullar›n aç›ld›¤› dönemde polis
böyle bir iki flov yapar, sonra çark-
lar aynen dönmeye devam eder.
Ba¤c›lar örne¤i gösteriyor ki, es-
kaza bir çete okullar›n önünde
uyuflturucu satmaktan vazgeçse,
karfl›s›nda ilk polisi bulacak, “ifline
aynen devam et!” diye. Alibey-
köy’de yozlaflmaya karfl› yap›lan
halk toplant›s›nda, herkes bu ger-

çe¤i dile getiriyor. Çünkü
herkes hergün tan›k olu-
yor bunlara.
Evet fuhufl, uyuflturucu,
kumar, her geçen gün
genç k›zlar›m›z› o¤ullar›-
m›z› içine çeken bir ba-

takl›k. Ve ancak, bu batakl›k, dev-
letin yyaratt›¤›, kkorudu¤u vve bbüyüt-
tü¤ü bbir bbatakl›kt›r. Hiç kimse, bu
batakl›¤›n kurutulmas›n› devletten,
polisten bekleyemez. Hâlâ böyle
bir beklentisi olanlar, Ba¤c›lar poli-
sinin icraat›na baks›nlar yeter. 

Bu arada yozlaflma konusunda en
az polis kadar iki yüzlü olan ve
devrimcilerin pislik yuvalar›na kar-
fl› eylemlerini "Kanunsuz AAdalet”,
“Asayifl-C" gibi manfletlerle veren
burjuva bas›n, Ba¤c›lar polisinin
“asayifl”i sa¤lama yöntemine nas›l
bir yorum yapacak acaba? Yoksa
her zaman ki gibi görmezden mi
gelecekler? Ne yaparlarsa yaps›n-
lar, burjuva medyan›n zemin haz›r-
lay›p polisin himaye etti¤i yozlafl-
t›rma politikas›n›n karfl›s›nda flimdi
ad›m ad›m halk barikat› örülüyor.

Pislik yuvalar›n›
devrimciler kapat›yor

polis aç›yor

Geçen hafta büromuza, pislik
yuvalar›na karfl› gerçeklefltirilen ey-
lemlerle ilgili “Cephe” imzal› bir
aç›klama daha ulaflt›. Aç›klamada,
geçti¤imiz günlerde burjuva bas›n-
da da yeralan çeflitli eylemler üstle-
nilerek, eylem gerçeklefltirilen pis-
lik yay›c›lar›n daha önce uyar›ld›¤›
ancak bu uyar›lara uymad›klar› için
hakettikleri cezan›n verildi¤i belir-
tildi. 

Büromuza ulaflan bilgilere göre
geçen hafta içinde fuhufl, kumar ve
uyuflturucu ifline bulaflan üç ayr› ifl-
yerine yönelik eylemler yap›ld›. 

Okmeydan›’nda "Çekiç'in Yeri"
olarak bilinen h›rs›zlar›n da mekan›
olarak geçen kumarhane devrimci-
lerin uyar›lar›n› dikkate almad›¤›
için 7 A¤ustos’ta bas›ld›. ‹çerdekiler
etkisiz hale getirildikten sonra ku-

marhane tahrip edildi ve ard›ndan
yak›ld›.

Ba¤c›lar Yenimahalle Ahmet
Kabakl› Caddesi’ndeki "Kardefller
Birahanesi" kad›n çal›flt›rd›¤› ve
uyar›lar› dikkate almad›¤› için 7
A¤ustos’ta bas›ld›. ‹çeride çal›flan-
lara zarar vermeden birahane tahrip
edilip yak›ld›.

Gebze Dar›ca Kaz›m Karabekir
Mahallesi’ndeki "fiark Kahvesi"
kumar oynatt›¤› ve uyar›lar› dinle-
medi¤i için bas›ld›. Kahvehanede-
kiler d›flar› ç›kar›larak yere yat›r›ld›.
Halka suçlar›n›n anlat›lmas›ndan
sonra içerisi tahrip edildi. Eylem
yerine "Kumar Oynatmak Suçtur,
Bu Suçtan Vazgeçin-CEPHE" yaz›-
l› pankart b›rak›ld›.

8 A¤ustos tarihli aç›klamada,
“Halk›m›z›n olumlu, güzel de¤erle-

ri bizim, devrimcilerin de¤erleridir.
Bu de¤erlere sald›r› bize tüm toplu-
ma sald›r›d›r. Kumar, fuhufl, h›rs›z-
l›k, uyuflturucu, çete kurma... halk›-
m›z›n de¤erlerini ve kültürünü kir-
leten araçlar›n bafl›nda gelmekte-
dir.” denilerek, bu faaliyetler içer-
sinde yeralanlar›n "halka karfl› suç
iflledi¤i” vurgulanarak, bu suçtan
vazgeçmeleri istendi. Aç›klaman›n
sonunda ise flu cümle yeral›yordu:
“Hiç kimse unutmas›n ki bu halk,
bu vatan sahipsiz de¤ildir.”

Eylemlerin, semt sakinleri tara-
f›ndan da olumlu karfl›land›¤› göz-
leniyordu. Çünkü herkes bu tür pis-
lik yuvalar›ndan yaka silkmifl, “yet-
kililerin” bunlar› himayesinden b›k-
m›fl durumda. 

Pislik yuvalar›na karfl› eylemler sürüyor...

Devrimcilerden yozlaflma batakl›¤› içinde yaflayanlara

ça¤r›: Halk›m›z›n de¤erlerini, kültürünü kirletmeyin!



Ümraniye 1 May›s Mahalle-
si’nde bulunan Anadolu Temel Hak-
lar ve Özgürlükler Derne¤i, 13
A¤ustos akflam›, onlarca polis tara-
f›ndan kap›lar› k›r›larak bas›ld›.
Mahallede baflka bir grubun düzen-
ledi¤i yürüyüflü bahane eden polis,
derne¤e girmeye çal›flt›, gaz bom-
balar› att›lar. Bu hukuksuz fiili ara-
ma durumuna karfl› ç›kan dernek
üyeleri, direnme hakk›n› kulland›. 

Derne¤in kap›lar›n› k›rarak içeri
giren çevik kuvvet polisleri, toplam
11 kifliyi yerlerde sürükleyerek gö-
zalt›na ald›. Gözalt›lar ertesi günü
serbest b›rak›ld›.

TMY yetkili polisin terörü 

Serbest b›rak›lan, Temel Haklar
üyesi Gülin Günbil, bask›n› flu fle-
kilde anlatt›. 

“Akflam saat 23.30 civar›yd›.
Dernek önündeydik, yan›m›zda ai-
leler de vard›. Çok yak›n mesafeden
yo¤un flekilde gaz s›kt›lar, gaz›n et-
kisiyle derne¤e girdik. Bunun üzeri-
ne soka¤a akrep araçl› polisler ve
Çevik Kuvvet y›¤›na¤› yap›ld› ve

dernek kap›s› zorland›. Kap›y› zor-
lamamalar›n›, ne söyleyeceklerse
kap›dan söyleyebileceklerini söyle-
dik. Polisler bunun üzerine bir fley
söylemeden kap›y› k›r›p içeri girdi-
ler. “Herkes duvara yaslans›n, gö-
zalt›na al›yoruz” dediler, avukatla-
r›m›za haber verece¤imizi, yasal bir
gerekçe göstermeleri gerekti¤ini
söyledik. Polis “hiçbir yere haber
veremezsiniz, suçlusunuz, suçüstü
yakaland›n›z... Biz Yunan polisi de-
¤iliz Türk polisiyiz” dediler. Gözal-
t›na ald›ktan sonra derne¤in aran-
mas› s›ras›nda, bir dernek üyesinin
aramada bulunaca¤›n› söylemeleri-
ne ra¤men daha sonra “Sizden biri
olsa da olmasa da bir fley de¤iflmez
zaten buras› cephanelik gibi” deyip
arama s›ras›nda birimizin kalmas›-
na izin vermediler… Ümraniye Em-
niyet Müdürlü¤ü’ne götürdüler.
23.30’da gözalt›na almalar›na ra¤-
men saat 01.00’de gözalt›na al›n-
m›fl gibi gösterdiler. Toplant› ve
gösteri yasas›na muhalefet, polise
tafl ve molotof atmak, polise muka-
vemet iddialar›yla savc›l›¤a ç›kar-
m›fllard›. Savc› ifadelerimizi bile al-

madan, b›rakt›.”
Dernek üyelerinin ço¤u, bask›n-

da ve gözalt› s›ras›nda polis sald›r›-
lar› sonucu çeflitli yerlerinden yara-
land›. 

“Bask›lar bizi y›ld›ramaz”

Anadolu Temel Haklar üyeleri,
ertesi günü düzenledikleri eylemle,
bask›n› protesto ettiler ve gözalt›na
al›nan arkadafllar›n›n serbest b›ra-
k›lmas›n› istediler. 

Derne¤in bulundu¤u caddede
toplanan Anadolu Temel Haklar
üyeleri, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”
pankart› açarak, “Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Polis Terörüne Son”
dövizleri tafl›d›lar. Sa¤l›k Oca¤›
önünde yap›lan aç›klamada, gözal-
t›na al›nanlar›n derhal serbest b›ra-
k›lmas› istendi.

Temel Haklar Federasyonu da
yapt›¤› aç›klama ile bask›n› protes-
to etti.
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Temel Haklar Federasyonu’na
ba¤l› derneklerin üye ve yöneticile-
rine yönelik son süreçte yo¤unlaflan
komplolar, yap›lan aç›klama ve ey-
lemlerle protesto ediliyor. 

Hat›rlanaca¤› gibi, Eyüp Temel
Haklar Baflkan› Y›ld›z Keskin, ‹ki-
telli Temel Haklar üyesi Edip Tar-
han ve Bahçelievler Temel Haklar
üyeleri Taner Korkmaz, Aliflan Gül
ve Mehmet Sa¤l›k, çeflitli tarihlerde
komplolarla tutuklanm›flt›. 

Bahçelievler Temel Haklar Der-
ne¤i üyeleri, Taner Korkmaz’›n gö-
zalt›na al›nd›¤› So¤anl› Yüksel Pas-
tanesi önünde, 12 A¤ustos günü ey-
lem düzenlediler. Cem Koyup›nar
taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Ta-
ner Korkmaz'›n, bafl›nda ‹stanbul

Emniyet Müdürü Ce-
lalettin Cerrah'›n bu-
lundu¤u bir komp-
loyla tutukland›¤›

kaydedilerek, “buna sessiz kalma-
yaca¤›z” denildi. Eyleme kat›lan 40
kifli, “Taner Korkmaz Serbest B›ra-
k›ls›n, Komplolar› Bofla Ç›karaca-
¤›z, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
sloganlar›n› att›.

‹kitelli Temel Haklar üyeleri de
13 A¤ustos’ta, Atatürk Mahalle-
si’ndeki PTT önünde gerçeklefltiri-
len eylemde, “Komplolar› Bofla Ç›-
kartaca¤›z” pankart› açt›lar. 45 kifli-
nin kat›ld›¤› eylemde konuflan Meh-
met Özdemir, Edip Tarhan’›n
komplo sonucu tutukland›¤›n› hat›r-
latt›. “Edip ve di¤er devrimciler,
halk›n yan›nda oldu¤u, mahalleler-
deki yozlaflmaya karfl› mücadele
yürüttükleri, hapishanelerde 122 in-
san›n tecrit alt›nda ölümüne karfl›

olduklar› için polisin komplolar›yla
karfl›laflt›klar›n›” ifade etti. Eylem
sloganlarla son buldu.

Eyüp Temel Haklar ise 10 A¤us-
tos’ta yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile
Y›ld›z Keskin’in derhal serbest b›-
rak›lmas›n› istedi. 

Ayr›ca Temel Haklar çal›flanlar›;
10 A¤ustos’ta; Ça¤layan Dere yolu
üzerine, Nurtepe-Güzeltepe Köprü’-
sü yan›nda bulunan elektrik dire¤i-
ne, 11 A¤ustos’ta ise Ba¤c›lar Yüz-
y›l Köprüsü'ne; “Komployla Tutuk-
lanan Temel Haklar Çal›flanlar› Ser-
best B›rak›ls›n, Komplolarla Haklar
ve Özgürlükler Mücadelemiz En-
gellenemez, Komployla Tutuklanan
Arkadaflla-
r›m›z Ser-
best B›ra-
k›ls›n” ya-
z›l› pankart-
lar ast›lar.

Komplolara protesto

Polis Terörü s›n›r tan›m›yor
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Grup Yorum’un Ege Turnesi cofl-
kulu konserlerle devam ediyor. 

8 A¤ustos günü, Apollon Tap›na-
¤›’nda Didim halk›yla buluflan Grup
Yorum, iki y›l›n özlemini giderdi. 850
kiflinin izledi¤i Grup Yorum, “Haydi
Kolkola” flark›s›yla bafllad›¤› konse-
rinde, “Kuflatma” ve “Zafere Kadar
Devrim” marfllar›n› direnen Filistin
ve Lübnan halklar› için söyledi. Ko-
nuya iliflkin bir de konuflma yapan
‹nan Alt›n, direnen halklar›n sesi ol-
maya devam edeceklerini kaydetti.

Yüzlerce kiflinin hep bir a¤›zdan Filistin ve Lübnan için söyledi¤i bu flark›-
lar›n ard›ndan, bu kez de bir baflka direnifl için, ölüm orucu direnifli için “Va-
siyet” isimli parça seslendirildi. 

Eski ve yeni albümlerinden marfl ve türküler seslendiren Grup Yorum
“Çav Bela” ile konserin ilk bölümünü tamamlarken, ikinci bölüm, “Haziran-
da Ölmek  Zor” ile bafllad› ve Ege türküleri ile devam etti. Ege türkülerine
Didim Belediye Baflkan› Mümin Kamac› ve seyirciler zeybek oynayarak efl-
lik ederken, konser hep bir a¤›zdan söylenen “Cemo” ile sona erdi. Grup
Yorum 15 A¤ustos 2006 tarihinde de Manavgat Delta Dü¤ün Salonu’nda
dinleyicileriyle bulufltu. Yaklafl›k 400 kiflinin kat›ld›¤› konser saat 21.00’de
"Haydi Kolkola" adl› flark›yla bafllad›. Konserde Yorum klasiklerinden
"U¤urlama, Cemo, Haziranda Ölmek Zor" gibi flark›lar›n›n yan›nda
"Y›ld›zlar Kufland›k" albümünden flark›lara da yer verdi. 2.5 saat süren kon-
ser boyuca dinleyicilerin coflkusu gözlerden kaçmad› ve konser çekilen
halaylarla son buldu.

Ege Turnesi coflkusu sürüyor

Hac›bektafl ttörenleri
semahla bbafllad›

Kürtçe ggünlük ggazete

Geleneksel
Hac›bektafl
anma tö-
renleri 16
A¤ustos’ta
bafllad›.
Belediye-
nin yasakç›
ve devlete endeksleme tutumu
nedeniyle Alevi kurulufllar› ayr›
bir etkinlik gerçeklefltiriyor.
Kültürel oldu¤u kadar politik
bir havada ve belediye ile dev-
rimcilerin öncülü¤ünde düzen-
lenmeye bafllanan ve y›llarca
böyle devam eden törenlere,
devlet el koyarak “resmi” hale
getirmifl ve burjuva partilerinin
oy avc›l›¤› yapt›¤› yer olmufltu.
Belediye Baflkan›, Emekli Ge-
neral Ali R›za Selmanpako¤lu
da, apolitizasyonu daha da pe-
kifltirmeye çal›fl›yor. Etkinliklere
iliflkin haberleri 67. say›m›zda
okuyabilirsiniz.

‹lk Kürtçe günlük ga-
zete Azadiya Welat
Gazetesi, ‘Çavên we
ronî (Gözünüz ayd›n)’
manfletiyle ç›kt›.

Gazetenin anlaflma
yapt›¤›, Ciner Gru-
bu’na ba¤l› Merkez
Da¤›t›m fiirketi, da¤›tmaktan
son anda vazgeçerken, ‘Amiral
gemisi’nde “Türkiye Türkler’in-
dir” yazan Do¤an Medya’ya
ba¤l› da¤›t›m flirketi de “da¤›-
t›m yapmayaca¤›n›” aç›klaya-
rak, flovenist tutuma kat›ld›.

Daha ilk günden yaflanan bu
engellemelere karfl›n, 12 y›ld›r
haftal›k olarak yay›nlanan Aza-
diya Welat, gazete bürolar› ve
F›rat Da¤›t›m fiirketi bürolar›n-
dan halka ulaflt›r›l›yor. 

Bu y›l ikincisi gerçeklefltirilen ‘Düzgün Baba Anma Etkinlikleri’, Der-
sim'in Naz›miye ‹lçesi’nde 12 A¤ustos’ta, Düzgün Baba Da¤›'na yap›lan ge-
zi ile bafllad›. Düzgün Baba Cemevi'nde kurban kesiminin ard›ndan Dereova
fielalesi'ne gezi yap›ld›.

Etkinlikler çerçevesinde Cumhuriyet Meydan›'nda düzenlenen konser-
lerde, Veysel Ayd›n, Gülseren K›l›ç, Zele Mele, fiair Y›lmazcan fiane ve Fer-
hat Tunç sahneye ç›kt›lar. Naz›miye ve Pülümür Belediye Baflkanlar› ile
TUDEF Temsilcisi Cemal Yücel’in konuflma yapt›¤› etkinliklerde Dersim
Temel Haklar Derne¤i de tecriti anlatan faaliyetlerde bulundu ve bu kapsam-
da Cumhuriyet Meydan›'nda Özgür Tutsak el ürünleri ve kitap stand› açt›. 

3500 kiflinin izledi¤i konserlerde son olarak sahneye ç›kan Ferhat Tunç
da, coflkulu türkülerinin yan›s›ra, Dersim'deki bask›lara ve hapishaneler so-
rununa iliflkin bir konuflma yapt›. Tunç’un “Türkiye'de tutuklular alt› y›ld›r
F Tipleri’nde direniyorlar. Bir hukukçu bedenini ölüme yat›r›yorsa, bu ülke-
de çözülmesi gereken büyük sorunlar vard›r. Devlet bu sorunu çözmelidir"
sözleri, “Yaflas›n Ölüm Orucu Direniflimiz, Dersim Faflizme Mezar Olacak,
Behiç Aflç› Onurumuzdur, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” sloganlar›y-
la karfl›lan›rken, Tunç, konuflmas›n›n ard›ndan ‘Özgürlük Mahkumlar›’ adl›
parças›n› tutsaklar için seslendirdi. 

Düzgün Baba Anma Etkinlikleri

kültür
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Fidel iyilefliyor

Emperyalizmin dört gözle ölümü-
nü bekledi¤i, Fidel Castro’nun geçir-

di¤i ameliyat sonras› iyileflmeye bafllad›¤› duyuruldu. Fidel,
Küba Komünist Partisi yay›n organ› Granma'da yay›nlanan
foto¤raflar›yla halk›n› selamlad›. 

Venezüella Devlet Baflkan› Hugo Chavez taraf›ndan ziya-
ret edilen Fidel’in görüntülerinde, emperyalizme karfl› direni-
fli temsil eden iki “kardefl”in dostlu¤u yans›rken, ziyaret esna-
s›nda, Fidel’in görevlerini devretti¤i Raul Castro da bulundu. 

Bu arada, Fidel’in 80. do¤um günü de ülkede çeflitli etkin-
liklerle kutlan›yor. Fidel’in ilk kez kat›lamad›¤› kutlamalar›n
biri de, Amerikan temsilcili¤i önünde kurulan anti-emperya-

list platformda gerçekleflen dev konser oldu. Latin halklar›n›n devrimci
marfllar›n›n söylendi¤i etkinlikte, tam gece yar›s› “Do¤um Günün Kutlu Ol-
sun” “Yaflas›n Fidel, Yaflas›n Raul, Yaflas›n Özgür Küba” sloganlar› at›ld›. 

Fidel’e geçmifl olsun diyor, bir an önce sa¤l›¤›na kavuflmas›n› diliyoruz. 

Kübal› 5’ler Viyana’da selamland› 

Küba’ya yönelik karfl›-devrimci faaliyetlere aç›¤a ç›karmak için bulun-
duklar› Amerika’da tutsak edilen Kübal› befl devrimciye destek için Viya-
na’da 9 A¤ustos günü bir resim sergisi düzenlendi. Küba Büyükelçili¤i ve
Kübal› 5’lere Özgürlük Komitesi taraf›ndan düzenlenen ”Söz ve Resim” ad-
l› sergide, dünyan›n farkl› ülkelerinden sanatç›lar›n eserleri yer al›rken, Kü-
ba Elçilik Dan›flman› Luis Prado Garcia, Amerikan emperyalizminin dünya
çap›ndaki sald›r›lar›na de¤inen bir konuflma yapt›. Küba halk flark›lar›n›n
seslendirildi¤i bir dinletinin de sunuldu¤u sergiye, Küba Konsoloslu¤u da-
vetlisi olarak kat›lan Anadolu Federasyonu üyeleri de, “Bize Ölüm Yok”
marfl›n› koro halinde söyleyerek Kübal› Beflleri selamlad›lar.

‹srail öörnek ooluyor

Sri Lanka ordusu

okulda katliam yapt›

Sri Lanka'ya karfl› Tamil’in ba-
¤›ms›zl›¤› için savaflan Tamil Ee-
lam Özgürlük Kaplanlar› (LTTE)
gerillalar› ile hükümet güçleri ara-
s›nda çat›flmalar yeniden fliddetle-
nirken, 15 A¤ustos günü, gerillala-
r›n kontrolündeki Mullaitivu böl-
gesini uçaklarla bombalayan Sri
Lanka ordusu, bir ö¤renci yurdun-
da katliam yapt›. 

Önce Tamil Gerillalar› taraf›n-
dan duyurulan, ard›ndan UNICEF
taraf›ndan da do¤rulanan katliam-
da, k›z yurduna düzenlenen sald›r›
sonucunda 15-18 yafl aras› 61 ö¤-
renci öldü, 60’› yaraland›. Hükü-
met bombard›man›n ard›ndan tüm
okullar›n kapat›lmas› talimat› ve-
rirken, katliam› aklamak için “Ta-
mil gerillalar›n›n kamp›n› vur-
duk” aç›klamas› yapt›. Hükümet
sözcüsü Chandrapala Liyanage,
ö¤rencilerin hedef al›nd›¤›n› söy-
lemenin “bir yalan” oldu¤unu sa-
vunarak, “çocuklar, çocuk asker
olabilir” dedi.

Yurtta incelemede bulunan BM
Çocuk Fonu UN‹CEF yetkilileri,
gerilla kamp› oldu¤una dair hiçbir
emareye rastlamad›klar›n›, çocuk-
lar›n 2 gün süren ilk yard›m semi-
nerleri için çevre okullardan topla-
nan ö¤renciler oldu¤unu duyurdu.
LTTE de, ölenlerin kendi militan-
lar› olmad›¤›n› aç›klam›flt›. 

Yalan›n, demagojinin ve katli-
amc›l›¤›n s›n›rs›zl›¤› Ortado¤u
co¤rafyas›nda en üst boyuta ç›kar-
ken, Asya’ya böyle yans›yor.

Sri Lanka hükümetinin bafl
destekçisi olan Avrupa emperya-
listleri ise, bir yandan “bar›fl gö-
rüflmeleri” arac›l›¤›yla Tamil hal-
k›n›n ba¤›ms›zl›k mücadelesini
bo¤maya çal›fl›rken, öte yandan
bu vahflete hiçbir itirazda bulun-
muyor ve katliamc›lara deste¤i
sürdürüyor. 

Türkiye emekçi halk›n›n her yeni say›s›y-
la Türkiye gerçe¤ini ö¤-
rendi¤i dergimizin toplu
sat›fllar› yurtd›fl›nda da
gerçeklefltiriliyor. 64. sa-
y›m›z, Viyana sokaklar›n-
dayd›. Yürüyüfl okurlar›
Türkiyeliler’in yo¤un ola-
rak yaflad›¤› bölgede Yü-

rüyüfl önlükleri giyerek sat›fl yapt›lar. 1 saat-
te 15 dergi Türkiyeli emekçilere ulaflt›r›ld›. 

‹stanbul’un gecekondular›ndaki tan›t›m
ve sat›fl faaliyetlerimiz ise, aral›ks›z sürüyor.
65. say›m›z Hac›hüsrev, Ümraniye Birlik ve
Gazi Mahalleleri’nde toplu olarak sat›ld›. Ha-
c›hüsrev sokaklar›nda 25 okurumuzun kat›l-
d›¤› faaliyette, 68 dergi sat›ld›. 30 dergi sat›-
lan Birlik Mahallesi’nde, di¤er sat›fllarda ol-
du¤u gibi megafonlarla dergi içeri¤inden du-
yurular yap›l›rken, Gazi Mahallesi'nde 15
okurumuzun kat›ld›¤› da¤›t›mda, 2 saatte
380 dergi emekçi halk›m›za ulaflt›r›ld›. 

Tecrite Karfl› Mücadele Sürüyor
Yurtd›fl›nda TAYAD Komite taraf›ndan düzenlenen 30 günlük açl›k

grevlerinin ard›ndan, Almanya’n›n çeflitli kentlerinde birer haftal›k açl›k
grevleri yap›l›yor. Tecrit kalkana kadar sürece¤i belirtilen açl›k grevlerin-
den biri de Köln’de 7-13 A¤ustos tarihleri aras›nda gerçeklefltirildi. 

Ayr›ca Köln TAYAD Komite üyeleri, Köln Belediye Baflkanl›¤›na, Tür-
kiye'de uygulanan tecriti anlatan bir dosya ilettiler. 

Gecekondulardan Viyana’ya; 

Yürüyüfl halka ulafl›yor


