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Emperyalizmin ve oligarﬂinin
zulmüne, tecritine karﬂ›
Direniyorlar

‹stanbul’da kepenkler
Filistin ve Lübnan halk›yla
dayan›ﬂma için kapand›!

7 y›l geçti
Ac›lar dün gibi
Tehlike dünkü kadar
Çünkü her ﬂey dünkü gibi!
❃ 17 A¤ustos 1999'da sabaha karﬂ› 03.00’de sars›ld› yer. 40 bin insan›m›z can verdi. Yaklaﬂ›k 675 bin kiﬂi evsiz kald›. 7 y›lda ne çarp›k yap›laﬂma engelenebildi, ne baﬂka önlemler al›nd›. Depreme uygun evlerde
oturma imkan› bulanlar›n oran› yüzde 10’a bile ulaﬂamad›. Temel Haklar
Federasyonu 17 A¤ustos’un y›ldönümünde yapt›¤› aç›klamada “Tam 7
Y›ld›r Hiç Bir Önlem Yok!” diyerek özetledi gerçe¤i. Bir halk, “do¤al
afet”lerin önüne at›lm›ﬂ kurbanl›k koyun gibi...

❃ Gölcük'te Kavakl› Sahili’nde, Kocaeli
An›t Park`ta, Karamürsel`de, ‹stanbul Kad›köy’de anma törenleri yap›ld›. Unutmad›k ölenleri. Ama hesap sormay› unuttuk.
40 bin insan›m›z öldü. Ve düﬂünebiliyor
musunuz; 40 bin insan›m›z›n ölümünden
hiç kimse sorumlu tutulmad›. Katliamlar›,
infazlar›, iﬂkenceleri, faili meçhulleri örtbas ettikleri gibi örtbas ettiler 40 bin insan›m›z›n ölümünün sorumlular›n›.



❃ 7 y›ld›r güçlendirilmesi gereken 308 hastane binas›ndan sadece 11’i,
24 ö¤renci yurdundan sadece 5’i, 97 çocuk yuvas›ndan 18’i güçlendirildi. Ya ötekiler?.. Ötekiler için ödenek yoktu. Ayn› 7 y›lda F Tipleri, polis
karakollar› için s›n›rs›z ödenek vard›... Dünyada deprem yüzünden hayat›n› kaybedenlerin çoklu¤u s›ralamas›nda, Çin ve ‹ran’dan sonra üçüncü
s›rada geliyor Türkiye. Buna ra¤men 2007–2013 dönemi 9. Kalk›nma
Plan›nda depremle ilgili bir tek kelime yok. Herkes kendi baﬂ›n›n çaresine baks›n diyor devlet. Çare bulamayan, yani para bulamayan ölüme
raz› olsun!
❃ Ankara Temel Haklar, 17 A¤ustos’la ilgili aç›klamas›n› ﬂu sözlerle
bitiriyordu: 17 A¤ustos yaﬂad›¤›m›z ülkeyi bir kez daha düﬂünmenin bir
vesilesidir. Unutturmaya çal›ﬂt›klar› gerçekleri asla unutmad›¤›m›z› gösterelim. Gerçek yüzlerini bildi¤imizi hayk›ral›m! Yok say›lmad›¤›m›z,
aﬂa¤›lanmad›¤›m›z bir ülke için mücadele edelim!

31 A¤ustos
6 Eylül

Sözler

Halkın çıkarı en yüce yasa
olmalı.
(Latin Atasözü)

●
Halkını tüketen devletlerin kendileri de tükenir.
(Eflatun)

●
Adaleti çiğneyen devlet
adamlarını
cezalandırmayan milletler
çökmek zorundadır.
(Hz. Muhammed)

●
Halkın kadrini bilen,
kendi kadrini de bilir.
(Türkmen Atasözü)

❃ Türkiye’nin % 66’s› aktif fay hatlar›
üzerinde. Bu do¤an›n ve tarihin takdiri.
Evet, gerçekten bu meselede “do¤al” olan
sadece bu; “afet”ler de¤il. Türkiye’yi baﬂka bir co¤rafyaya taﬂ›yamay›z. Ama
binalar›m›z depreme dayan›kl› hale getirilebilir. Türkiye’nin hangi fay hatlar›n›n
üzerinde olaca¤›n› de¤iﬂtiremeyiz ama Türkiye’nin hangi yönetim alt›nda olabilece¤ini de¤iﬂtirebiliriz. Bu “do¤asal” gerçe¤in, do¤al afetlere dönüﬂmemesinin tek yolu da budur.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler
Hülya ﬁ‹MﬁEK- Küçükarmutlu direniﬂ mahallesinde, aln›ndaki k›z›l bantla açl›kta geçirdi¤i her gün, bilgeli¤iyle ö¤retti. Pir Sultan ve Mahir sevgisiyle büyümüﬂtü, “15 yaﬂ›ndan beri kat›ks›z bir anti-faﬂist”ti, bir halk önderi olarak ölümsüzleﬂti. 4 Mart 1963’te Erzincan’da do¤du. Anadolu TAYAD’›n kurucu üyelerinden biriydi. F Tipleri gündeme geldi¤inde, Bursa’da destek eylemine baﬂlad›. Tutuklanmas›na ra¤men eylemini b›rakmad›. Tahliyesinin ard›ndan Küçükarmutlu’ya gelerek ölüm orucunu orada sürdürdü. 31 A¤ustos 2001’de direniﬂ evinde ﬂehit düﬂtü.

89-90 ö¤retim y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ö¤rencisiyken
DEV-GENÇ saflar›na kat›ld›.
Fedakarl›¤›yla, kendini geliﬂtirmesiyle, militanl›¤›yla
Ekrem Ak›n DEV-GENÇ’in yönetici kadrolar›ndan
biri oldu. 31
SAVAﬁ
A¤ustos 1992’de ‹stanbul Reﬂitpaﬂa’daki evinde polis taraf›ndan pusuya düﬂürüldü. Tüpgaz› silah yaparak direndi ve
ﬂehit düﬂtü.

Fatma Tokay KÖSE- 1922 Aral›k Katliam›’n›n
ard›ndan Kütahya Hapishanesi’ne sevkedildi. 6. Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçisi olarak
ölüm orucuna baﬂlad›.
Direniﬂin 96. ﬂehidi olarak 31 A¤ustos
2002’de ölümsüzleﬂti.
Fatma Tokay Köse, 14 Eylül 1967, Elaz›¤Alacakaya Çatakl› Köyü do¤umluydu.
1987’de Hacettepe Üniversitesi’nde ö¤renciyken devrim mücadelesine kat›ld›. 1990’a
kadar, gençlik örgütlenmesinde yerald›. Bir
süre sonra illegal örgütlenmede K›rﬂehir,
Nevﬂehir ve K›r›kkale sorumlusu olarak görev üstlendi. 1994’te tutsak düﬂtü.

Gazi halk›n›n faﬂizme
karﬂ› mücadelesi içinde
büyüdü. Gazi halk›n›n
sevdi¤i, sayg› duydu¤u bir
devrimciydi. 1991’de Silahl› Devrimci Birlikler
Ali R›za
üyesi oldu. 1 Eylül
KARAGÖZ
1992 günü ‹stanbul Avc›lar’da bir iﬂkenceci polisin cezaland›r›lmas› eyleminde SDB Komutan›
olarak ﬂehit düﬂtü.
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Kahramanl›klar Do¤uran Analara
Kahramanlar› do¤uran kahramanlar
Bu toprakta nice tohumlar ekip
Fidanlar yetiﬂtirdiniz.
Analar ah analar
Yaﬂatmak için onuru
Korumak için namusu
Ve büyütmek için umudu

"yetmiyorsa feda olan can parçalar›m›z,
bu kez biz can verece¤iz.
En önde biz gidece¤iz" dediniz
Analar ah analar
Kurdu¤umuz ölüm ve zafer halay›n›n
D›ﬂardaki mendil sallayanlar›
Bitmeyecekti bu kavga bildiniz
Al, mor, ak, kara yemenilerinizi düﬂürmediniz.
Analar ah analar
Kahramanlar büyüten kahramanlar
Kahramanlar do¤urmak yetmedi
Kahramanl›klar do¤urdunuz.
Analar ah analar
ﬁimdi zafer daha yak›n
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Aydemir
ﬁAH‹N

Nurhan
AZAK

Asuman
KOÇ

Hülya
ATEﬁ

Orhan
KORKURT

Aydemir Hekimhan’dan, Nurhan Pertek’ten, Asuman Çemiﬂgezek’den, Hülya Hozat’tan, Orhan Maraﬂ’tan, bulunduklar› yerlerde halk›n mücadelesini örgütleyerek, üç kad›n gerilla, daha köylerinde iken düzenin kad›na biçti¤i
rolleri reddederek umudun bayra¤›n› dalgaland›rmak üzere da¤larda biraraya gelmiﬂlerdi.
Dersim ‹brahim Erdo¤an K›r Gerilla Birlikleri Hayri Koç Müfrezesi’ne ba¤l›yd›lar. Grup Komutanlar› Aydemir ﬁahin’di. 1994’ün 3-4 Eylül günleri boyunca Dersim’in Çemiﬂgezek ‹lçesine ba¤l› Ulukale Köyü Arasor Deresi mevkiinde süren çat›ﬂmalarda ﬂehit düﬂtüler.

"Hay›r. Ülkemizi kaybetmekten ve köleleﬂmektense, her ﬂeyimizi feda ederiz. En a¤›r yoksullu¤a ve en
büyük ac›lara katlanmak zorunda kalsak da her fedekarl›¤› yapmaya haz›r›z. Zafer kesinlikle bizim olacak."

(Ho Chi Minh)

Fatma Tokay Köse

Dünya halklar›n›n “Ho Amca”s›yd›. Bu s›fat›, Vietnam devrimindeki teorik, pratik
önderli¤iyle, halk›n› kurtuluﬂa ulaﬂt›ran
kurmayl›¤›yla kazand›. 1925’te yakt›¤›
kurtuluﬂ ateﬂi, Amerikan emperyalistleri
Vietnam’dan kovuluncaya kadar sönmedi.
Giap’›n sözleriyle “Gücünü proleterya enternasyonalizmine ve sosyalizmine s›k› s›k›ya ba¤l›l›ktan, halk›na duydu¤u s›n›rs›z
Ho Chi M‹NH
aﬂktan, kahramanl›k ve yurtseverlik gelene¤inden al›yordu... M-L ›ﬂ›¤›nda en
3 Eylül 1969
yüksek düzeye ulaﬂan ça¤›m›z›n sosyalist devriminin getirdi¤i ahlaki ilkeler Ho Amca'da somutlaﬂm›ﬂt›r...” 3
Eylül 1969’da aram›zdan ayr›ld›¤›nda eﬂsiz bir direniﬂ destan›n› ve
parlak bir zaferi dünya halklar›na miras b›rakt›.

Yozlaﬂmaya izin
vermeyece¤iz!
Yozlaﬂma oligarﬂinin teﬂvik etti¤i bir unsursa, oligarﬂinin
bir politikas›ysa, halk›n örgütlü güçlerinin de yozlaﬂmaya
karﬂ› bir politikas› ve plan› olmal›d›r.
ozlaﬂmay›, bugün toplumun üzerine çökmekte olan bir karabasana benzetebiliriz. Televizyonlardan,
gazetelerden, burjuva politikac›lardan, burjuvazinin sinemas›ndan, müzi¤inden, edebiyat›ndan, devletin polisinden, e¤itiminden empoze edilen
düﬂünceler, al›ﬂkanl›klar ve yaﬂam
biçimleriyle, ﬂu veya bu biçimde
yozlaﬂmaya sürükleniyor toplum.
Yozlaﬂma, bir tür kuﬂatmad›r. Yozlaﬂt›r›lan bir toplumun sosyal ve siyasal
yaﬂam›, art›k denetim alt›na al›nm›ﬂ
demektir. Yaﬂam›n ipleri “yozlaﬂt›rma merkezleri”nin eline geçmiﬂtir.

Y

eki kim bu “yozlaﬂt›rma merkezi”? Baﬂka türlü sorarsak, toplumu kim, nas›l yozlaﬂt›r›yor? Ve kimler bundan fayda umuyor? Bunun cevab› aç›k olsa da, en geniﬂ kitleler
için ayn› aç›kl›ktan sözedilemez...
Yukar›da dedik ki, yozlaﬂmay› teﬂvik
edenler burjuva televizyonlar, gazeteler, politikac›lar, düzenin polisi, sanatç›lar›...d›r. Fakat, ayn› burjuva politikac›lar, ﬂikayet ediyorlar yozlaﬂmadan. Uyuﬂturucu, fuhuﬂ operasyonlar›n› yapan da iktidar ve onun
polisi. Uyuﬂturucu, fuhuﬂ operasyon-
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lar›n› polise övgüler dizerek haber
yapan da onlar. ‹ﬂte bu tablo, yozlaﬂman›n as›l kayna¤›n›n ve teﬂvikçilerinin görünmesini engelliyor. S›radan
insan›m›z, “devlet kendi vatandaﬂ›n›
uyuﬂturucuya al›ﬂt›r›r m›?” diye veya “devletin polisi fuhuﬂ yapt›r›r
m›?” diye düﬂünür. Hele her a¤›zlar›n› aç›ﬂta, ahlaktan, milli ç›karlardan,
milletin yüceli¤inden sözeden burjuva politikac›lar›n›n uyuﬂturucunun,
fuhuﬂun, kumar›n, çeteleﬂmenin, k›sacas› yozlaﬂman›n teﬂvikçisi oldu¤una pek ihtimal vermez. Aralar›nda
birkaç tane öyle varsa bile “münferittir” diye düﬂünür.
irincisi, sistem, yozlaﬂman›n objektif olarak teﬂvikçisidir. Halk›
yoksullaﬂt›rarak, iﬂsizleﬂtirerek, çaresizleﬂtirerek, insanlar› “geçinmek”
için her türlü aﬂa¤›lanmay›, horlanmay› kabul etmeye ve her türlü namussuzlu¤u yapmaya zorluyor. ‹nsanlar› önce çaresizlik batakl›¤›na
at›yor; o batakl›k, yozlaﬂma batakl›¤›na geçiﬂ yeridir. Çaresizlik batakl›¤›na düﬂen, oradan ç›kmak için rüﬂvete, h›rs›zl›¤a, gaspa, fuhuﬂa, uyuﬂturucuya sar›ld›¤› anda, öteki batakl›-
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12 HÖC’ün ça¤r›s› ile kepenkler Filistin ve
Lübnan halk› için indi

¤a çekilmiﬂ oluyor. Sefaletin oldu¤u
yerde, her türlü yozlaﬂman›n üreyece¤i, sosyolojik bir gerçektir.
kincisi, sistem, ideolojik ve kültürel olarak yozlaﬂman›n teﬂvikçisidir. Oligarﬂi tüm araçlarla, köﬂeyi
dönmek, para kazanmak, lüks içinde
yaﬂamak için her türlü ahlaki de¤erin
terkedilebilece¤ini, her türlü de¤erin
sat›l›¤a ç›kar›labilece¤ini empoze
ediyor. Böyle yapanlar› topluma “örnek” modeller olarak sunuyor, tüm
toplumsal sorumluluklar unutturulup,
“bireysel baﬂar›” her ﬂeyin önüne konuluyor. Ve “baﬂar›”ya giden yolda,
her ﬂeyin ama her ﬂeyin mübah oldu¤u ö¤retiliyor.

‹

çüncüsü, oligarﬂinin yozlaﬂmadaki rolü, sadece izledi¤i ekonomik politikalar ve empoze etti¤i ideoloji aç›s›ndan “dolayl›” bir rol de¤ildir. Oligarﬂi, do¤rudan da yozlaﬂmay›
teﬂvik eden, organize eden bir konumdad›r. Uyuﬂturucu, kumar, fuhuﬂ
ve benzeri pislikleri örgütleyen, yayan tüm mafya örgütlenmeleri, devletle bir ﬂekilde iliﬂkilidir. “Kara para” diye adland›r›lan uyuﬂturucu, fuhuﬂ, insan kaçakç›l›¤›ndan elde edilen
paralar, oligarﬂinin bütçesinin önemli
bir bölümünü oluﬂturmaktad›r.

Ü

ligarﬂinin yozlaﬂmay› teﬂvik politikas›, ekonomik, siyasi, sosyal
birçok amac› içerir. Baﬂka bir deyiﬂle, oligarﬂi yozlaﬂmay› teﬂvikle, bir
taﬂla birkaç kuﬂ vurmuﬂ olur. Bu politikayla, hem toplum yozlaﬂt›r›lm›ﬂ
(ki belirleyici olan› budur), hem oligarﬂinin bütçesine hat›r› say›l›r mik-
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36 Umudun Kaptan›
39 “Benim vicdan›m kald›rm›yor”

15 Katil ABD Ortado¤u’dan defol

41 Sald›r›, linç, provokasyon özgürlü¤ü

3 Yozlaﬂmaya izin vermeyece¤iz

16 Emek: AKP memurla dalga geçiyor

42 Hayat›n ‹çindeki Teori: “Milli ç›kar”, “insani

5

18 Avukatlar tecriti tart›ﬂ›yor-2

Arkalar›nda polis varsa, karﬂ›lar›nda
HALK var

misyon” demagojileriyle perdelenen

21 ‹srail Bölüm: 3

46 Hem h›rs›z hem mürteci

7 BM gölgesinde sald›rganl›k

26 ‹ran’›n Kürt düﬂmanl›¤›

47 Kapitalist Batakl›k: Bir sürtü¤ün peﬂindeki

9 Lübnan’a asker göndermek, Siyonistlere

29 Devrimci Yol üzerine bir kitap

askerliktir
11 Kad›köy’de miting

medya

34 15 yaﬂ›nda katledildi

48 Aleviler tav›r almal›d›r

35 ‹hlal ve sald›r›lar sürüyor

50 Söz gençlikte: “Gönüllü ba¤›ﬂ” haraçlar›

tarlarda kara para girmiﬂ ve hem de
bürokratik kesimin devlet bütçesinden karﬂ›lanamayan parasal ihtiyac›
karﬂ›lanm›ﬂ olur.
öyle oldu¤u içindir ki, hiçbir iktidar, fuhuﬂun, uyuﬂturucunun,
kumar›n, mafya çetelerinin yayg›nlaﬂmas›n› engellemekte “baﬂar›l›”
olamam›ﬂt›r bugüne kadar. Hiçbir iktidar döneminde, “uyuﬂturucu kullan›m oran› ﬂu kadar düﬂtü” diye bir
haber okuyan var m›? Yoktur. Ama
tersi haberler süreklidir. Peki bu tablo içinde iktidarlar›n, polisin “operasyonlar›n›” nereye oturtaca¤›z? Bunun
da bir aç›klamas› var elbette: Bir; her
iktidar, halk nezdinde teﬂhir olmamak için, bu konularda asgari bir mücadele sürdürmek zorundad›r. ‹ki; sömürücü egemen s›n›flar, gerek ülkemizde, gerekse de dünyan›n her yerinde, yozlaﬂman›n as›l teﬂvikçisi olmakla birlikte, bunu ayn› zamanda
kendi denetimlerinde tutmaya çal›ﬂ›rlar. Her ülkede bunun biçimleri, mekanizmalar› farkl› olsa da, sonuçta
yozlaﬂma denilen olgu, belli boyutlarda s›n›rland›r›lmak da istenir. Çünkü tersi, mesela uyuﬂturucunun yay›lmas› kapitalist üretimi, gasp›n, h›rs›zl›¤›n yay›lmas› kapitalist mülkiyeti tehdit eder hale gelebilir. Keza, bir
baﬂka neden, oligarﬂi içi ç›kar çat›ﬂmalar›d›r. Bu da mafya gruplar›na
yönelik operasyonlar›n nedenlerinden biridir.

B

ütün bunlar›n ötesinde, oligarﬂi
aç›s›ndan esas olan›n s›n›f mücadelesinin yükselmesini önlemek oldu¤u unutulmamal›d›r. Oligarﬂinin
politikalar›nda öncelik budur. Ve herﬂey buna tabi k›l›n›r. Yozlaﬂman›n gerek ideolojik, kültürel bak›mdan, gerekse de bizzat çetelerin önünü açarak teﬂvik edilmesi, do¤rudan halk›n
mücadelesinin engellenmesi için baﬂvurulan bir politikad›r.

B

arihsel dönemlerin herhangi bir
noktas›nda, halk kitlelerinin mücadelesi, örgütlenmesi, isyan› veya
suskunlu¤u ﬂu veya bu seviyede bulunabilir. Fakat halklar›n gelece¤ini
belirleyen, sadece o anki durum de¤il, halklar›n potansiyel olarak sahip
olduklar› dinamiklerdir. O an bir
suskunluk da olsa, mücadelenin seviyesi geri de olsa, bilinir ki, sömürü ve

T

zulmün oldu¤u yerde isyan birikmektedir. O dinamikler gün gelip harekete geçecektir. ‹ﬂte bu dinamikler, halk›n de¤erleridir, direnme tarihidir,
eﬂitsizli¤e, adaletsizli¤e, haks›z kazanca, h›rs›zl›¤a, fuhuﬂa karﬂ› do¤al
tepkileri, eﬂit, adil, özgür bir yaﬂama
duydu¤u özlemlerdir.
ozlaﬂt›rma politikas›, iﬂte ayn›
zamanda bu dinamikleri yoketmenin politikas›d›r. Yoksullaﬂman›n
her zaman isyanlara, büyük tepkilere
de¤il, ayn› zamanda büyük bir çürümeye yolaçabilmesi de bu politikadan ba¤›ms›z de¤ildir.

Y

oksullaﬂabiliriz ama yozlaﬂmayaca¤›z. Yozlaﬂmak, yoksullaﬂmay› kal›c›, de¤iﬂmez bir “kadere”
dönüﬂtürür. Bir devrimci örgütlülü¤ün, çal›ﬂman›n bulundu¤u her yerde, en baﬂta bu dinamikleri korumak
için, yozlaﬂmaya izin vermeyece¤iz.
Yozlaﬂman›n bugün ulaﬂt›¤› boyutlar
ve oligarﬂi taraf›ndan teﬂvik edilip
kullanmas› gözönünde bulunduruldu¤unda, her devrimci, demokratik
örgütlenme, bunu bir görev olarak
kabul edip, buna yönelik pratik bir tav›r ve program sahibi olmal›d›r.

Y

ozlaﬂmaya karﬂ› mücadelede ayr›m noktalar› iyi konulmal›d›r
elbette. Semtimizde, mahallemizde
uyuﬂturucu kullanan, kumara dadanan, çetelere bulaﬂan, hatta fuhuﬂa
sürüklenen genç delikanl› ve k›zlar›m›z, bizim insan›m›zd›r asl›nda. Biz
onlara ulaﬂamad›¤›m›z için baﬂkalar›
ulaﬂm›ﬂ ve batakl›¤a çekmiﬂtir. Onlara karﬂ› düﬂünece¤imiz ilk ﬂey, onlar›
d›ﬂtalamak, cezaland›rmak de¤il, kazanmak olmal›d›r. ‹nsanlar›m›z› oligarﬂinin çürütmesine, kullanmas›na
izin vermeyelim. Onlar› e¤itmek,
al›ﬂkanl›klar›ndan kurtarmak için
araçlar ve yöntemler, yozlaﬂmaya
karﬂ› halk denetimini süreklileﬂtirmek için kolektif örgütlenmeler, dayan›ﬂma biçimleri geliﬂtirmeliyiz.

Y

lbette ki, de¤iﬂmemekte, pislik
yaymakta devam edenleri, özellikle yozlaﬂmay› ﬂu veya bu alanda
organize edenleri, mahallelerimizden
temizleyece¤iz. Uyuﬂturucunun, fuhuﬂun, kumar›n, çetelerin kurbanlar›n› kazanmaya çal›ﬂ›rken, gençlerimizi uyuﬂturucunun, fuhuﬂun kurban›
haline getiren cellatlara hoﬂgörü gös-

E
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termeyece¤iz. Bunlara prim verilemez. Mahallelerimizde, semtlerimizde kap›lar›m›z› gönül rahatl›¤›yla kilitlemeden yaﬂamak, genç k›zlar›m›z›n, delikanl›lar›m›z›n batakl›klara
çekilmedi¤inden emin olmak, namusumuzla, de¤erlerimizle yaﬂamak istiyorsak, yozlaﬂman›n, çetelerin karﬂ›s›na güçlü bir barikat olarak dikilece¤iz.
alka ﬂunu anlatabilmeli ve gösterebilmeliyiz. Yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadele, sadece bir “protesto” meselesi de¤ildir. Bu protestoyu içeren
ama onu aﬂan, aﬂmas› gereken, süreklileﬂmesi gereken bir mücadeledir.
‹kincisi, halk bu mücadeleye girildi¤inde sonuç al›nabilece¤ini görmelidir. Yozlaﬂmaya karﬂ› yap›lan halk
toplant›lar›nda görülen “elimizden ne
gelir ki, arkalar›nda polis varken ne
yapabiliriz ki” türünden düﬂüncelere
karﬂ›, halk›n müdahalesinin sonuç
yaratabilece¤ini göstermeliyiz.

H

erkes devrimcilerin bulundu¤u,
halk›n örgütlendi¤i yerlerde bu
pis iﬂlerin eskisi gibi sürdürülemeyece¤ini görmelidir. Yozlaﬂman›n yay›c›lar›n›, halk içinde tecrit ederek, evlerimize, iﬂyerlerimize, kahvahanelerimize sokmayarak, selam sabah› keserek, her gördü¤ümüzde yüzlerine
tükürerek, daha olmazsa baﬂka yöntemleri kullanarak semtlerimizde pis
iﬂlerini yapamaz hale getirmeliyiz.
Dolay›s›yla yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelede iki temel yan vard›r; birincisi,
bu pislikleri yayanlar›n “meydan›n
boﬂ olmad›¤›n›” görmesi, ikincisi,
halk›n seferber edilmesidir. Halk›n
yozlaﬂmaya “el koymas›” budur. Yap›lmas› gereken bunu örgütlemektir.

H

ozlaﬂma oligarﬂinin teﬂvik etti¤i
bir unsursa, oligarﬂinin bir politikas›ysa, halk›n örgütlü güçlerinin
de yozlaﬂmaya karﬂ› bir politikas› ve
plan› olmal›d›r. Bu konuyu, s›n›f mücadelesinin d›ﬂ›nda, tali bir konu, sadece “sosyal, kültürel” çal›ﬂman›n bir
parças› olarak görmek, emperyalizmin ve oligarﬂinin yozlaﬂt›rma politikas›ndan hiçbir ﬂey anlamamakt›r.
Bugün yozlaﬂma, do¤rudan s›n›f mücadelesinin önündeki bir engeldir.
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele, bu engelin kald›r›lmas›, yani devrimin
önünün aç›lmas› mücadelesidir.

Y

Arkalar›nda POL‹S varsa, karﬂ›lar›nda HALK var!
Küçükarmutlu
direnerek varoldu.
Mücadele ederek,
örgütlenerek
ayakta kald›.
Armutlu’yu hem
siyasi, hem fiziki
olarak y›kmak için
her yolu denediler.
“Yozlaﬂt›rma” son
yöntemleriydi.
Armutlu buna da
direnecek!
Y›llard›r y›k›mlara, bask›lara
karﬂ› direnen Küçükarmutlu’da, 5
y›l önce 5 Kas›m 2001'de yap›lan
katliam›n ard›ndan mahalleye polis
karakolunun girmesiyle Türkiye
aç›s›ndan yeni olmayan ama Küçükarmutlu aç›s›ndan yeni olan geliﬂmelerle karﬂ›laﬂt›. Uyuﬂturucu, fuhuﬂ ve h›rs›zl›k, bizzat polisin teﬂvik ve himayesiyle semte taﬂ›nd› ve
yayg›nlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›.
Küçükarmutlu halk›, bu konuda
da hemen her zaman belli bir mücadele sürdürdü, bir buçuk ayd›r ise
daha yo¤un bir çaba ve örgütlenmeyle mahallesini yozlaﬂmaya karﬂ› korumaya çal›ﬂ›yor.
1.5 ayd›r her akﬂam 50-100 kiﬂilik gruplar halinde mahallenin genelinde devriyeler gezerek, kontroller yap›yor. Mahallede uyuﬂturucu
satan, gençleri özendiren, fuhuﬂ yapan, yapt›rd›klar› tespit edilen, h›rs›zl›k yapan kiﬂiler, halk›n karﬂ›s›na
ç›kar›l›p teﬂhir edilerek yine halk taraf›ndan dövülerek cezaland›r›l›yor.
Bu süre içinde;
- Fuhuﬂ ve uyuﬂturucu iﬂlerinde
bulundu¤u ö¤renilen bir kad›n mahalleden kovuldu. H›rs›zl›k ve
uyuﬂturucu iﬂi yapt›¤› ö¤renilen bir
kiﬂi uyar›larak mahalleden kovuldu,
tekrar mahalleye girmeye çal›ﬂ›nca,
dövülerek cezaland›r›ld›.
- Devriye s›ras›nda suçüstü ya-

kalanan 3 h›rs›z, halk taraf›ndan dövülerek cezaland›r›ld›.
- H›rs›zlara, uyuﬂturucu sat›c›lar›na arabas›n› kulland›rd›¤› tesbit
edilen bir kiﬂi uyar›lmas›na ra¤men
bu iﬂe devam edince dövülerek cezaland›r›ld›.
- 26 Temmuz günü iki genç k›z›n
taciz edilmesi üzerine halk tacizciyi
döverek cezaland›rd›, bu s›rada polis tacizciyi halk›n elinden alarak
sahiplendi. Polisin tacizciyi sahiplenmesi üzerine halk karakol önünde toplanarak polisi protesto etti.
- 6 A¤ustos’ta, yozlaﬂmaya karﬂ›
çal›ﬂma yapanlar›n "terörist" oldu¤u
propagandas›n› yapan semt d›ﬂ›ndan MHP’li bir çetebaﬂ›, yan›na
toplad›¤› bir grupla parkta içki ve
esrar içerken, Armutlu gençli¤i ve
mahalle halk› 150 kiﬂiyle park› bast›. Bask›n s›ras›nda panikleyip havaya silah s›karak kaçmaya çal›ﬂan
çete mensuplar› dövülerek cezaland›r›ld›. Bunlara ait iki motosiklet ve
bir otomobil tahrip edilerek kullan›lamaz hale getirildi.
- Mahallede devriye gezilirken
fuhuﬂ yaparken yakalanan kiﬂiler
dövülerek cezaland›r›ld›.
- Uyuﬂturucu batakl›¤›na sürüklenmiﬂ biri, iki gencimize esrar teklif etmesi üzerine, gençler taraf›ndan dövülerek cezaland›r›ld› ve
üzerinde bulunan esrar yak›larak
5
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imha edildi. Bu gencin ailesi daha
sonra çal›ﬂmalara kat›larak yozlaﬂmaya karﬂ› baﬂlat›lan kampanyaya
destek vermeye baﬂlad›.
Armutlu halk› can güvenli¤ini
de, adaleti de, temizli¤i de kendilerinin sa¤layaca¤›n› bilerek sahip ç›k›yor bu mücadeleye. Yozlaﬂman›n
kayna¤›n›, çetelerin hamisi Karakol
önünde "Yaﬂas›n Halk›n Adaleti"
sloganlar› at›larak sabahlara kadar
nöbet tutuluyor.

Mafyac›-polis komplosu
18 A¤ustos’taki bir olayda, batakl›¤›n hamisinin kim oldu¤unu bir
kez daha gördüler.
O gün, esrar sat›ﬂ›, fuhuﬂ gibi
pislikleri yürütmesi nedeniyle halk›n tepkisini çeken Kardeﬂler Market sahibi ve kardeﬂleri, kendileriyle konuﬂmak isteyen Armutlu halk›ndan insanlara sald›rd›. Halka
“benim arkamda polis var, istedi¤imi yapar›m” diyerek sald›ran market sahipleri, iki kiﬂiyi b›çaklad›ktan sonra karakola s›¤›nmaya çal›ﬂt›lar. Üç kiﬂiden biri karakola s›¤›n›rken di¤er ikisi halk taraf›ndan
yakalanarak dövüldü. Ayn› gece polise giden bu kiﬂiler, as›ls›z ifadeler
vererek mahallede yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele eden halktan insanlar›
ve devrimcileri polise ihbar etti. Bu
ihbar ve komplo sonucunda halktan
Murat Ça¤an polis taraf›ndan gözalt›na al›n›p, “Kardeﬂler Market'den
haraç istedi¤i” gibi uydurma bir
gerekçeyle tutukland›.
Bu olay üzerine ertesi gün, Armutlu halk› Cemevi önünde toplanarak 'Çeteler Halka Hesap Verecek, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z'
sloganlar›yla yozlaﬂmaya izin vermeyeceklerini tekrarlad›lar. Ard›ndan yaklaﬂ›k 500 kiﬂi Cemevi'nden
Köyiçi'ne kadar yürüyüﬂ yapt›.
21 A¤ustos’ta da Armutlu halk›ndan kalabal›k bir grup, Sar›yer
Adliyesi'nde toplanarak, Kardeﬂler
Market ve mahalledeki çeteler hakk›nda suç duyurusunda bulundu

Alibeyköy
Mahallemizde Çetelere, Fuhuﬂa,
Uyuﬂturucuya, Gasba ve H›rs›zl›¤a

‹Z‹N VERMEYECE⁄‹Z!
Hat›rlanaca¤› gibi, geçen haftaki say›m›zda Alibeyköy’de yap›lan bir toplant›n›n haberini “Alibeyköy’de yozlaﬂma sorununa halk el koyuyor” baﬂl›¤›yla aktarm›ﬂt›k.
Sözkonusu toplant›da al›nan karar do¤rultusunda, Alibeyköy Karadolap Mahallesi halk› 19 A¤ustos Cumartesi
günü büyük bir yürüyüﬂ düzenledi. Yaklaﬂ›k 700 kiﬂi kat›ld› yürüyüﬂe, mahalle yüzlerce kiﬂinin “Susma Hayk›r Yozlaﬂmaya Hay›r!, Çeteler Halka Hesap Verecek!, Susma
Hayk›r Mahallene Sahip Ç›k!, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Yozlaﬂmaya ‹zin Vermeyece¤iz” sloganlar›yla inledi.
Saat 18.00 s›ralar›nda Saya Yokuﬂu Top Sahas› önünde
toplanan halk, en önde "Mahallemizde Çetelere Uyuﬂturucuya Fuhuﬂa, Gasba ve H›rs›zl›¤a ‹zin Vermeyece¤iz"
pankart›yla yürüyüﬂe geçti. Yürüyüﬂ boyunca çevredeki
halk da alk›ﬂlar›yla, z›lg›tlar›yla yürüyenlere destek verirken at›lan sloganlara da eﬂlik etti.
Yürüyüﬂ sonunda yap›lan konuﬂmalarda halk›n birli¤inin, bu meseleyi sahiplenmesinin önemi dile getirildi. Eyüp
Temel Haklar ad›na konuﬂan Halil ‹brahim ﬁahin de, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelenin süreklili¤inin önemine dikkat
çekti. Yaklaﬂ›k 700 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem Grup Yel'in türküleriyle sona erdi.

Gelece¤imiz ‹çin!

Ankara’da faaliyet yürüten ‹dilcan
Kültür Merkezi taraf›ndan yozlaﬂmaya karﬂ› çal›ﬂmalar kapsam›nda Mamak-ﬁirintepe Mahallesi’ndeki Yaﬂl›lar Park›’nda 19 A¤ustos’ta film gösterimi ve halk toplant›s› yap›ld›.
“S›r Çocuklar›” filminin gösterildi¤i etkinlikte ayr›ca uyuﬂturucu ve yozlaﬂma konulu sohbet yap›ld›. Sorunun
nas›l çözülece¤i tart›ﬂ›ld›.

"Biz mahallemizi eski günlerdeki gibi yaﬂanabilir
k›lmak için biraraday›z. Bu sorun hepimizin sorunu. Bana dokunmayan y›lan bin yaﬂas›n diyerek
sorunu görmezden gelemeyiz. Bu ne sadece ailelerin, ne sadece gençlerin ne de sadece duyarl› kesimlerin sorunu. Bu genci yaﬂl›s›, kad›n› erke¤i ile hepimizi ilgilendiren toplumsal bir sorun.
Mahalleli olma bilincini biz sa¤layabiliriz. Sorunlar›m›z› mahalle sakinleri olarak çözdükçe birbirimize
daha fazla yak›nlaﬂacak ve dayan›ﬂmac› yönlerimiz
artacakt›r. Bizler bunu geliﬂtirdikçe, mahallemize
uyuﬂturucu fuhuﬂ ve çeteler giremeyece¤i gibi, h›rs›zl›¤›n önüne de geçilmiﬂ olacakt›r."

Talana
Hay›r!

TMMOB’dan
Önlem Ça¤r›s›

Ülkemizin
her köﬂesi, haraç mezat sat›l›yor. Yeralt›ndaki zenginlikler kadar, yerüstündeki maddi, tarihi
de¤erler talana aç›l›yor. Haydarpaﬂa
Gar Alan› da talanc›lar›n göz dikti¤i
yerlerden biri.
Toplum Kent ve Çevre Haydarpaﬂa
Dayan›ﬂma Platformu, 19 A¤ustos’ta
gerçekleﬂtirdikleri eylemde, Haydarpaﬂa Gar Binas› ve liman›n düzenlenmesini öngören “kentsel dönüﬂüm
projesi”ni protesto ederek, “rant projeleri”ne son verilmesini istediler.
Platform üyeleri taraf›ndan Haydarpaﬂa Gar› içinde gerçekleﬂtirilen
eylemde, “Anadolu'nun Tarihi Giriﬂ
Kap›s› Kapat›lamaz” , “K›y›lar Halka
Kapat›lamaz” yaz›l› dövizler taﬂ›nd›.
6
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TMMOB, 17 A¤ustos’ta
yapt›¤› bir aç›klamayla, Bolu'nun Mengen ‹lçesi’ne ba¤l›
Gökçesu Beldesi’ndeki bir kömür oca¤›nda 13 A¤ustos’ta
meydana gelen kazay› belirterek, “madencilik sektöründe
benzeri iﬂ kazalar›n›n son y›llarda belirgin olarak artt›¤›na” dikkat çekti.
Aç›klamada “kamusal ve
mesleki denetimin” engellenmesinin kazalar› kaç›n›lmaz
hale getirdi¤ini ortaya koyan
TMMOB, ﬂu ça¤r›da bulundu:
“Giderek artmakta olan iﬂ
kazalar› konusunda ilgilileri
uyar›yor ve görevlerini eksiksiz yapmaya, gereken önlemleri acilen almaya davet ediyoruz.”

BM karar›n›n mürekkebi kurumadan, ‹srail 19
A ¤ u s t o s ’t a
Lübnan’›n
Bekaa Vadisi’ndeki Baalbek bölgesini bombalad› ve “komando operasyonu” yapt›. Üst düzey bir Hizbullah yetkilisinin hedeflendi¤i duyurulan operasyonda, ‹srail askerleri karﬂ›lar›nda Hizbullah gerillalar›n› buldu ve geri çekilmek zorunda
kald›. ‹srail resmi aç›klamas›na göre, bir asker ile üç gerilla öldü. Baz›
kaynaklar ‹srail’in kayb›n›n 6 oldu¤unu duyurdu. ‘Çat›ﬂmalar›n durdurulmas›’ karar›n› alan emperyalistler seslerini ç›karmazken, BM Genel Sekreteri Koffi Annan "ihlalden
endiﬂesini” (!) dile getirdi sadece.
‹srail, yenilgiyi bertaraf etmeye
çal›ﬂ›yor. Y›pranan imaj›n› düzeltecek, kendi kamuoyuna bir “zafer”
arma¤an edecek hesab›yla yap›lan
bir operasyondur bu. Öyle ya, Lübnan içlerine giren ve “tereya¤›ndan
k›l çeker gibi bir Hizbullah yetkilisini öldüren/yakalayan ordu!” Ama
yine hesap tutmad›. 34 gün bir ülkeyi y›k›p, Hizbullah’a ciddi bir darbe
vuramam›ﬂ olman›n getirdi¤i sorun,
daha bu tür birçok ‹saril sald›r›s›n›
da beraberinde getirecektir. Adaletsiz BM karar›n›n uygulanmas› da
esasen ‹srail sald›r›lar›n›n bir biçimde sonuç almas›na ba¤l›d›r.

derek,
El
Cezire’ye ﬂu
aç›klamay›
yapt›: “‹srail sald›rganl›¤› sorununu halledebilecek alternatif bir savunma stratejisi bulundu¤undan
emin olana dek direniﬂin sürmesi
gerekiyor.”
Hizbullah meﬂru direniﬂ hakk›n›,
ülkesini savunma sorumlulu¤unu
yerine getirecektir. Bu tutuma, “terörizm” diyenler, b›rak›n ‹srail istedi¤ini yaps›n diyenlerdir. Direnenlere teslimiyet dayatanlard›r. Ancak,
‹srailli Tümgeneral ‹do Nehuﬂtan’›n
da söyledi¤i gibi, "Bir Hizbullah siperine beyaz bayrak çekilmesini
bekliyorsan›z, sizi temin ederim ki
böyle bir ﬂey olmayacakt›r."
Hizbullah, bir yandan ülkesine
yönelik sald›r›y› püskürtürken, öte
yandan imar çal›ﬂmalar›na baﬂlad›
bile. Mevzilerde çarp›ﬂan gerillalar
ﬂimdi de Siyonistlerin y›kt›¤› enkazlar›n aras›nda hasar tespitleri yap›yor, ailelere para yard›m›nda bulunuyorlar, yollar› yap›yorlar. Hizbullah’›n çok k›sa sürede yaﬂama
geçirdi¤i bu örgütlenmesi ise, en
fazla emperyalistleri rahats›z etti.
ABD, iﬂbirlikçisi Arap rejimlerine
ultimatom vererek, halka yard›mda
öncülük almalar›n› istedi. Üst düzey
bir Amerikal› yetkili ise, “Bu adamlar (yani Hizbullah) buldozerleriyle
oradalar. Peki biz ne yap›yoruz?”
sözleriyle rahats›zl›¤›n› dile getirdi.
Sizin iﬂiniz y›kmak!

‹srail ‘ateﬂkesi’ ilk günden ihlal etti

BM gölgesinde sald›rganl›k

1701 izinli sald›r›
Bu sald›r›, BM karar›n›n “aç›k
ihlali” olarak yorumland›. Bir yan›yla do¤ru olsa da, asl›nda tam tersine 1701 say›l› karar›n kendine
verdi¤i “haklar›” kullan›yor ‹srail.
BM karar›n› de¤erlendirdi¤imiz yaz›lar›m›zda bu durumun alt›n› çizmiﬂ, karar›n ‹srail’in sald›r›lar›na
son vermesini aç›k bir ﬂekilde istemeyerek, yeni sald›r›lara yeﬂil ›ﬂ›k
yakt›¤›n› dile getirmiﬂtik. Yine
“Hizbullah’a silah sevkiyat›” ile ilgili bölümün yeni sald›rganl›klar›n
zemini oldu¤unu söylemiﬂtik.
‹srail cephesinin aç›klamalar› da
bu yönde. Örne¤in; ‹srail Çevre

Bakan› Gideon Ezra, "Lübnan ordusu ve uluslararas› güç konuﬂlanmad›¤› sürece Suriye'den silah sevkini önleme operasyonlar›n› durdurmayacaklar›n›” belirtirken, Turizm Bakan› Isaac Herzog, "1701'i
ihlal etmedik. Karar›n Suriye ve
‹ran'dan Lübnan'a silah naklini önlemeye yönelik net talimat› var" dedi. Sanayi Bakan› Eli Yiﬂay ise, teröristliklerini gizlemeden, “Hizbullah'a silah sevkine izin vermenin sorumlulu¤u Lübnan'dad›r. Ona 'ya
sevk›yat› durdur ya da altyap›n› imha ederiz' ültimatomu vermeliyiz"
diye konuﬂtu. (21 A¤ustos, Radikal)
‹srail “demokrasisinin” ironik
bir örne¤i olarak, çevre, sanayi ve
turizm bakanlar›n›n kontra ﬂeflerini
aratmayan aç›klamalar›, s›rt›n› BM
karar›na, yani emperyalistlere dayayan bir küstahl›¤›n ifadeleridir.
BM karar›, ülkesini savunan›n,
direnenin elini ba¤lay›p, sald›rgan›
özgür b›rakma karar›ndan baﬂka bir
anlam taﬂ›mamaktad›r.
1701 gerçekte ‹srail'i Lübnan iﬂgalini bitirmeye ça¤›rmad› ki! ‹srail'in Lübnan ordusu ve UNIFIL'in
güneye konuﬂlanmas›na paralel olarak çekilmesi öngörülüyor. Yani, ‹srail’in ne zaman çekilece¤i tamamen meçhul ve kendince Hizbullah’a iliﬂkin herhangi bir “ﬂüphe”
öne sürerek sald›r›lar›n› sürdürmesinin zemini bizzat 1701’in içinde
var. Hizbullah'a 'tüm sald›r›lar›n›
durdur’ deyip, ‹srail'e ise sadece
'sald›r›ya yönelik askeri operasyonlar›n› durdur’ denilmesi; ‹srail'in
'kendini savunma’ gerekçesi ile, her
türlü sald›r›y› yapmas›na daha baﬂtan zemin haz›rl›yor.

Hizbullah: Direniﬂ sürecek
Hizbullah liderlerinden ﬁeyh
Naim Kas›m, Lübnan ordusunun ülkeyi savunmaya haz›r hale gelene
dek, geri çekilmeyeceklerini kayde7
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‹srail hezimeti tart›ﬂ›yor
‹srail cephesinde ise, yenilgi tart›ﬂmalar› artarak devam ediyor.
Baﬂbakan Ehud Olmert ve Savunma
Bakan› Peretz’in istifas› istenirken,
‹srailli askerler Genelkurmay’a karﬂ› birbiri ard›s›ra aç›klamalar yap›yor, suçlamalarda bulunuyorlar. 21
A¤ustos’ta bir aç›k mektup yay›nlayan ‹srailli askerler, “Operasyonun
baﬂar›s›zl›¤›n›n sorumlusu olan askeri ve sivil yetkililerin cezaland›r›lmas›n›” talep etti. Yüzlerce genç
subay›n imza att›¤› mektup, Haaretz

Gazetesi’nde yay›nland›. Mektupta
ﬂu ifadeler yerald›:
“Akl›m›zda ‘‹srailliler’in hayat›n› korudu¤umuz’ düﬂüncesi vard›.
Ancak amac› belli olmayan savaﬂta
görevler iptal edildi; profesyonel
olmayan kararlar al›nd›. Hatalar
yüzünden arkadaﬂlar›m›z öldü. Bu
savaﬂa olan inanc›m›z› sorgulamam›za yol açt›. Biz savaﬂç›lar ile yönetim aras›ndaki güven bunal›m› bu
savaﬂla ilgili kapsaml› bir soruﬂturma aç›lmadan aﬂ›lamayacakt›r.”
12 Temmuz’da baﬂlat›lan sald›r›dan üç gün sonra, “Hizbullah’›n
muharebe gücünün yüzde 60’›n› çökerttik. Yak›nda zafer bizim olacak”
aç›klamas› yapan ‹srail Genelkurmay Baﬂkan› Dan Halutz, protestolar›n da hedefi oluyor. Halutz’un 21
A¤ustos’ta konuﬂmas›n› dinleyen
askerler, “Savaﬂ› senin yüzünden
kaybettik” yaz›l› bir pankart açarak,
“Hatalar sürerse bir sonraki savaﬂta, cepheye gelecek asker bulamayacaks›n›z” sloganlar› att›lar.
Hizbullah’›n zaferi sadece ‹sra-

il’i kar›ﬂt›rmad›, emperyalistleri de
endiﬂelendirdi. Hizbullah’›n “ﬁii islam” kimli¤inden önce Arap ulusalc›, ‘anti-emperyalist’ söylemleri öne
ç›karmas›, bu endiﬂeyi daha da art›r›yor. Bush’un “biz kazand›k” hamasetinin gerçe¤i yans›tmad›¤›n›
bilen ve bölgede emperyalist ç›karlar aç›s›ndan engellerin büyüme potansiyeli taﬂ›d›¤›n›n fark›nda olanlar, kendi cephelerinden, sistemin
genel ç›karlar› aç›s›ndan daha “ak›lc›” öneriler getiriyorlar.
18 A¤ustos tarihli Financel Times’te (bilindi¤i gibi, dünya çap›nda tekellerin gazetesidir) ‘Hizbullah
Ortado¤u'yu baﬂtan çizdi’ baﬂl›kl›
yaz›s› yay›nlanan, Frans›z Sosyal
Bilimler Profesörü Olivier Roy,
bunlardan biri. Hizbullah’›n “k›smi
baﬂar›s›n›n” Ortado¤u’yu de¤iﬂtirmeye baﬂlad›¤›n› belirten Roy, geçmiﬂte ﬁiiler’i k›nayan Sünniler’in
de “ABD-‹srail karﬂ›tl›¤› nedeniyle
Hizbullah'a destek vermesiyle, bölgede yeni bir ‹slamc›-Arap milliyetçi ak›m do¤du¤unu” kaydediyor ve

yap›lmas› gerekeni ﬂöyle ifade ediyor: “Hizbullah ne silah b›rak›r ne
de marjinalleﬂir; Hizbullah'la baﬂa
ç›kman›n tek yolu, örgütün siyasi
parti olarak merkeze konumlanabilece¤i yeni bir Lübnan siyaseti için
bask› yapmak. Bat›, Afganistan'dan
Lübnan'a kadar tüm savaﬂ alanlar›n› birbirine ba¤layabilecek bir
Arap milliyetçili¤i-Sünni militanl›¤›-ﬁii hilali sinerjisini k›rmak istiyorsa, Hamas ve Hizbullah gibi ‹slamc› hareketleri daha da merkeze
çekmeye çal›ﬂmal›.”
Türkçesi; emperyalist politikalar›n baﬂar›s›n› istiyorsak, direniﬂ
güçlerini sistem içine çekmeli, merkezde, yani emperyalist kapitalizmin s›n›rlar› içinde eritmeliyiz.
Bombalar, Hamas’a yönelik ambargolar, BM karar› ya da Lübnan siyasetine Harriri suikastinden bu yana
yap›lan müdahaleler; tümü temelde
bu amaca yönelik: Emperyalizmin
Büyük Ortado¤u Projesi önündeki
engelleri ya imha ile ya da “zarars›z” hale getirerek etkisizleﬂtirmek.

Hizbullahç›lar roket yerleﬂtiriyor ve buradan ‹srail’e
ateﬂ ediyor, hemen evi boﬂaltm›ﬂlar ve ard›ndan ‹srail
bu evi vurmuﬂ. Teori ise ﬂu: ‹ﬂte bütün y›k›lan evler
böyle y›k›ld›, suçlu Hizbullah’t›r... Ortado¤u “çocuklar› mazlum” haline getiriyormuﬂ, propagandas›nda kullan›yormuﬂ, ama ‹srail bunu yapm›yormuﬂ!
‹nsaf! Binlece evi, binlerce insan› böyle aç›klayabilmek ancak ars›z bir ‹srail uﬂa¤›, uslanmaz bir Amerikanc›l›kla ve direnen herkese düﬂmanl›kla mümkündür.
Çocuk katillerini sorgulamay›p, katledilenleri suçlamak, nas›l bir ahlakla mümkündür?
Onlar›n ahlak›n›, bunlar› söyleten ideolojiyi biliyoruz elbette. Ama as›l dikkat çekici olan, Özgür Gündem’in kimi yazarlar›n da ayn› ﬂekilde “Hizbullah’›n
çocuklar›, sivilleri kalkan yapt›¤›n›, kulland›¤›n›” söylemesidir. Yelda (15.08.2006) ve Ayﬂe Günaysu
(16.08.2006), “çocuklar› kullanmakla”
suçlanan ve Diyarbak›r’da Enesler’in
katlini bu demagoji ile aç›klayan oligarﬂik kesimlerle, Özkökler’le yanyana gelirken, as›l olarak Enes’e kurﬂun s›kt›klar›n› bilmeleri gerekir.
Boﬂ yere ç›rp›nmay›n; savundu¤unuz
sistemin gerçek yüzü tüm ç›plakl›¤›yla
ortadad›r, ne jandarmalar›n›z› ne de a¤ababalar›n›z› aklayabilmeniz mümkündür.

Bebek katillerinin avukatlar›
Lübnan’da yaﬂanan vahﬂette, emperyalizmin bölge
jandarmas› ‹srail kadar, ABD’si Avrupas› ile sistemin
as›l sahipleri de büyük teﬂhire u¤rad›. Bugüne kadar
dillerine dolad›klar›, insan haklar›, demokrasi vb. bütün
kavramlar parçalanm›ﬂ bebek ölülerinin alt›nda kald›.
ﬁimdi tüm bunlar› enkaz alt›ndan ç›kar›p yeniden
parlatma zaman›. Bunun ilk ﬂart› ise, o çocuk, bebek,
sivil ölümlerini Hizbullah’a yüklemek. ‹srail’in “Hizbullah sivilleri, çocuklar› kalkan yap›yor” türü aç›klamalar› baﬂ›ndan beri vard›, ancak hiçbir inand›r›c›l›¤›
da yoktu. ﬁimdi onun yerine, burjuva bas›n›n Amerikanc› tak›m›, kapitalizmin k›l›c›n› sallayan liberaller ald›. Ülkemizde genel havan›n direniﬂten yana basmas›ndan da büyük rahats›z duyan bu kesimler, Hizbullah’›
suçlayan, “terörist” oldu¤unu kan›tlamaya çal›ﬂan yaz›lar döﬂenmeye baﬂlad›lar.
Bu suçlamalar aras›nda en alçakça olan›
ise, “Hizbullah bilerek çocuklar› katlettiriyor” yalan›.
Bir Frans›z gazetesi yazm›ﬂ, Vatan’dan Mine G. K›r›kkanat taﬂ›m›ﬂ, Ertu¤rul Özkök de al›nt› yaparak teorisini
yapm›ﬂ. Olay ﬂu: Bir Lübnanl› gece evinin dam›ndan sesler duymuﬂ, bakm›ﬂ
8
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Lübnan’a asker göndermek,
siyonistlere askerliktir!
BM karar› do¤rultusunda Lübnan’›n güneyinde konuﬂland›r›lacak
‘Ulusulararas› Güç’ UNIFIL hem
emperyalistler, Lübnan ve ‹srail boyutuyla tart›ﬂ›l›yor, hem de Türkiye’nin bu güce kat›l›m› boyutuyla.
Emperyalistler, ‹srail katliamlar›yla boyun e¤diremedikleri Hizbullah ve Lübnan halk›n› BM karar› ve
UNIFIL ile istedikleri yere getirmeyi amaçlamaktad›rlar. Ancak mesele bununla bitmiyor, ﬂimdi bu güce
kim asker verecek, gücün görevi ne
olacak gibi en temel sorunlar oda¤a
oturmuﬂ durumda. Emperyalistler,
Hizbullah’› silahs›zland›rmay› çok
istemelerine karﬂ›n, bir ço¤unun asker verme konusunda gönülsüz olduklar› da bir gerçek. Çünkü, aç›ktan telafuz edilmesi de bu gücün en
temel misyonu, Lübnan’›n güvenli¤i ya da “bar›ﬂ” de¤il, Hizbullah’›n
silahs›zland›r›lmas›d›r. Bu da,
onunla çat›ﬂmak demektir. ‹ﬂte bu
nedenle birçok ülke asker say›lar›n›
azalt›yor, ya da hiç göndermeyeceklerini aç›kl›yor. Kendilerinin deyiﬂiyle, “bar›ﬂ gücü kuﬂa dönmüﬂ” durumda. Direniﬂin gücü, emperyalistlere, iﬂbirlikçilerine geri ad›m att›r›yor.
Emperyalistlerin, “Müslüman
co¤rafya”da böyle bir güç oluﬂturmak için, tepkileri asgariye çekme
hedefiyle UNIFIL’e müslüman ülkelerden asker katma politikas› malum. Can› tatl› Bat›l› emperyalistler,
ucuz askerleri cepheye sürmek istiyorlar. UNIFIL'e toplam 4 bin askerle kat›lmay› öneren Endonezya,
Malezya ve Bangladeﬂ bu ülkelerden üçü. Ancak, ‹srail Baﬂbakan›
Ehud Olmert, ‹srail'le diplomatik
iliﬂkisi bulunmayan ülkelerin UNIFIL'e kat›lmas›n› kabul etmemeyi
kararlaﬂt›rd›klar›n› aç›klayarak, ‹srail ile diplomatik iliﬂki kurmay›
reddeden bu ülkeleri de bir anlamda
reddetmiﬂ oldu. ‹srail’in iste¤i baﬂ-

tan bu yana, “Avrupa devletlerinden
kurulu bir güç”. En son gelinen aﬂamada, ‹talya’n›n bu güce komuta etmesi tart›ﬂ›l›yor.
Emperyalistlerin “müslüman ülke ihtiyac›n›” karﬂ›lama konusunda
en önemli seçene¤i ise, elbette Türkiye. AKP iktidar› da bu konuda gönüllü oldu¤unu en baﬂ›ndan aç›klam›ﬂt› zaten.

AKP ‘Haz›rolda’ Bekliyor
AKP iktidar› Lübnan’a asker
göndermek için haz›rl›klar›n›n son
aﬂamas›na geldi. Bunun için, D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah Gül ‹srail,
Lübnan, Filistin ve Suriye’yi kapsayan geziler düzenledi, BM Genel
Sekreteri Kofi Annan ülkemize geliyor, emperyalist liderlerin telefon
trafikleri durmadan iﬂliyor. Bakanlar Kurulu asker gönderme karar›n›
ald›, ﬂimdi bunu meclisten geçirmek için tezkere haz›rl›yor. Yap›lan
aç›klamaya göre, tezkere 19 Eylül
tarihinde TBMM’de görüﬂülüp oylanacak.
MGK toplant›s›nda, emperyalistlerin BM karar›n›n “Tam uygulanmas›na” destek verilerek, iﬂbirlikçili¤in devlet politikas› oldu¤u
bir kez daha teyid edildi.
Hükümet cephesinden yap›lan
bütün aç›klamalar, Türkiye’nin
“muharip güç olarak gitmeyece¤i”
üzerine oturuyor. “‹nsani yard›m”
amaçl› gidilecekmiﬂ!
Hiçbir demagoji, hiçbir “diplo9
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masi turu” ﬂu gerçe¤in üzerini örtemez:
Lübnan’a
asker
göndermek, emperyalist-siyonist ittifaka askerlik yapmakt›r.
AKP’nin asker
gönderme demagojileri, “insani boyut”,
“biz savaﬂmaya de¤il,
yeniden yap›lanmaya
hizmet için gidiyoruz” söylemleri, emperyalizmin hizmetine girmeyi perdele-

mek içindir.
Uluslararas› güç, Lübnan halk›n›
‹srail sald›r›lar›ndan korumayacak,
böyle bir görev tan›mlamas› da zaten yok. Birinci görevi, ‹srail’in sald›r›lar›na Hizbullah’›n cevap vermesini engellemek. ‹kincisi, Hizbullah’› silahs›zland›rmaya çal›ﬂmak. Üçüncüsü, Lübnan’da emperyalizm iﬂbirlikçisi bir hükümet yaratman›n askeri aya¤›n› oluﬂturmak... Bu güce asker veren bütün
ülkeler de, hangi demagojiye baﬂvururlarsa vursunlar, temel olarak
bu iﬂlevleri yerine getireceklerdir.
Bir an, UNIFIL’e Lübnan halk›n› koruma görevi de verildi¤ini varsayal›m. Nas›l yapacak bunu? UNIFIL 1982’de Güney Lübnan’a konuﬂland›r›ld›. 1996’da ilk Kana
Katliam› yaﬂand›¤›nda sivil halk
BM bayra¤› alt›ndaki UNIFIL karargah›na s›¤›nm›ﬂlard› ve ‹srail buray› bombalayarak katliam yapt›.
BM müfettiﬂi Hollandal› General
Franklin Van Kappen’in olay sonras› haz›rlad›¤› rapor da, ‹srail’in sivil
halk›n s›¤›nd›¤› BM kamp›n› bilerek bombalad›¤›n› ortaya koyuyordu. Peki ne yapt› BM buna karﬂ›; ‹srail’e yönelik hiçbir yapt›r›m sözkonusu olmad›. Bu sald›r›da da 4 BM
gücü askeri öldürüldü yine buna
karﬂ›n UNIFIL ya da BM ne yapt›
‹srail’e karﬂ›? Hiçbir ﬂey.
Lübnan’a gidecek güç her halükarda, emperyalistlere ve siyonist
‹srail’e hizmet edecek demektir.
“Oraya gidersek istihkam ve insani
yard›m amaçl› gideriz” söylemleri

AKP iktidar›n›n ‹srail’in Lübnan halk›na sald›r›s›na
iliﬂkin söyledikleri
her söz laftad›r,
pratikte yap›lanlar
ise, sadece ‹srail’in istedikleri ve
‹srail-ABD politikas› do¤rultusunda
olanlard›r.

aldatmad›r. BM
ya da NATO
ad›na oluﬂturulan bütün bu
güçlerin ad›na
bak›n, oligarﬂinin kat›lma gerekçelerini inceleyin, mutlaka
hepsinde “bar›ﬂ,
insani yard›m”
gibi kavramlar›
bulursunuz.
Afganistan iﬂgalini sürdürmenin
ad› da bar›ﬂ ve insani yard›md›r;
Balkanlar’› paramparça eden emperyalist sald›r›n›n askerli¤ini yapmak da “bar›ﬂ ve insani” görevdir.
Somali’ye de ABD ad›na gittiklerinde “bar›ﬂ misyonu” ile gitmiﬂlerdi.
Bunlar masald›r.

AKP Emperyalizme Hizmet
‹çin Anadolu Gençlerinin
Kan›n› Pazarl›yor
Yok “Ortado¤u’da Türkiye’nin
artan önemi”ymiﬂ... “Türkiye bölgeye ilgisiz kalamaz”m›ﬂ... “Irak’a
asker göndermemenin bedelini
PKK’nin artan eylemleriyle ödemiﬂ...” Yok “bar›ﬂ›n sa¤lanmas›na
katk› sunacaklar”m›ﬂ... Bunlar›n tümü iﬂbirlikçili¤i gizlemek için y›llard›r baﬂvurulan hamasi, ﬂovenist
yalan ve demagojilerdir.
Peki AKP iktidar› neden bu kadar gönüllü asker gönderme konusunda?
Birincisi; 1 Mart tezkerisini telafi etme, yani ABD’ye kendini yeniden ispatlama arac› olarak görüyor.
‹kincisi; bu görev, AKP iktidar›n›n defalarca desteklediklerini aç›klad›¤› “Büyük Ortado¤u Projesi”nin
bir parças›d›r. Abdulllah Gül’ün,
bölgede yapt›¤› görüﬂmeler de esas
olarak bu misyonun bir parças›d›r.
Bu geziler için yap›lan resmi
aç›klamalar bir yana, as›l olarak iki
hedefle yap›lm›ﬂt›r. Birincisi; emperyalistlerin isteklerini özellikle
Suriye, Lübnan ve Filistin’e dayatmak. Suriye’nin BM karar›na des-

tek vererek, kendisi için emperyalist kuﬂatmay› kald›rmakta “f›rsat”
olarak de¤erlendirmesini istemesi,
bunun aç›k örne¤idir. BM karar›n›n
niteli¤i malum. Bu karara destek,
direnen halklara düﬂmanl›kt›r. Düzen islamc›s›n›n ahlak›, iﬂte bunu
f›rsat olarak görmekte, Suriye’ye
“Hizbullah’›, Lübnan halk›n› sat,
kendini kurtar” teklifini, ABD baﬂta
olmak üzere emperyalistler ad›na
yapmaktad›r.
Askere gitmeye çoktan haz›r ve
naz›r olan burjuva bas›n›n aktard›¤›na bak›l›rsa, Abdullah Gül’ün görüﬂtü¤ü tüm ülkeler, “ille de Türkiye gelsin” demekteler. ‹srail’in,
Türkiye’nin bu güçte yeralmas›n›
istedi¤ini biliyoruz, kendi resmi
aç›klamalar›nda yerald›. Bu da anlaﬂ›l›r oland›r. ‹srail’i ilk tan›yan ve
stratejik askeri iﬂbirli¤i bulunan tek
“müslüman ülke”yi neden istemesin. Esir al›nan ‹srail’li askerlerin
aileleriyle görüﬂen, ancak ‹srail’i
k›zd›rmamak için Hamas hükümetinin hiçbir yetkilisiyle görüﬂmeden
“Filistin gezisi” yapmay› beceren
Abdullah Gül, ABD’nin “posta güvercini” rolünü oynamaya devam
etmektedir.
AKP’nin Anadolu gençlerinin
kan›n› siyonistlere ve emperyalistlere pazarlamas›n›n üçüncü nedeni
ise, alt› boﬂ bir “Ortado¤u’da söz
sahibi olma” hevesidir. Emperyalizme ra¤men ve onun izin verdi¤i s›n›rlar›n ötesinde bir söz sahipli¤i
sözkonusu de¤ildir Türkiye için.
Kendisi göbe¤ine kadar ba¤›ml›
olan bir ülke ancak taﬂeron olabilir.
Türkiye'nin Orta Asya'da, Kafkaslar'da, Ortado¤u'da, Balkanlar'da
görevi de bununla s›n›rl›d›r. “Söz
sahibi olma” söylemine ba¤l› olarak
bir etken de, “PKK meselesi”dir.

Türkiye hava sahas›,
ABD ve ‹srail taraf›ndan
yönetiliyor!
‹srail’in Lübnan’a sald›r›s›n›n
sürdü¤ü günlerde ve devam›nda, ülkemiz hava sahas›n› kullanan 5
‹ran, 1 Suriye uça¤›, Türkiye tara10
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f›ndan aramaya tabi tutuldu.
Peki ne ar›yordu Türkiye bu
uçaklarda? Ne bulursa el koyacakt›?
Suriye’nin veya ‹ran’›n Lübnan’da siyonist katliama karﬂ› direnen Hizbullah’a herhangi bir destek
gönderememesi için yap›l›yordu bu
aramalar. Çünkü ABD ve ‹srail böyle yapmas›n› istemiﬂlerdi Türkiye’den. Direniﬂe her türlü destek
kesilmeliydi. ‹srail bunun için Lübnan’dan Suriye’ye uzanan karayollar›n›, köprüleri bombalam›ﬂt›. Türkiye de kendi hava sahas›ndan direniﬂe herhangi bir destek verilmemesini sa¤lamal›yd›.
Çünkü ‹srail ve Türkiye müttefikti!
AKP iktidar›n›n ‹srail’in Lübnan
halk›na sald›r›s›na iliﬂkin söyledikleri her söz laftad›r, pratikte yap›lanlar ise, sadece ‹srail’in istedikleri ve ‹srail-ABD politikas› do¤rultusunda olanlard›r.

‹srail’e Askerli¤e Hay›r!
‹ﬂbirlikçili¤e Karﬂ›
Mücadeleyi Yükseltelim
Halk›m›z; AKP ve oligarﬂik
devlet, bir kez daha emperyalizme
hizmet etmek için Anadolu gençlerini ucuz asker olarak kiralamak istiyorlar. Emperyalizme ve siyonizme karﬂ› direnen halklar›n karﬂ›s›na
ç›kararak, emperyalizmin açl›k, sefalet, ölüm ve y›k›mdan baﬂka bir
ﬂey olmayan, dünya düzenine direnenleri yok etmek istiyorlar.
Türkiye halk› olarak susamay›z,
kardeﬂ halklara düﬂmanl›¤›n, iﬂbirlikçili¤in önünde barikat olmal›y›z.
Ba¤›ms›z bir ülke kurmad›kça daha
çok “tezkerelerin” gündeme gelece¤ini sak›n unutmay›n. Bu yüzden,
Filistin ve Lübnan halk›yla dayan›ﬂmam›z›, asker gönderilmesine karﬂ›
ç›karak gösterirken, Ba¤›ms›z Türkiye ﬂiar›n› her zamankinden daha
gür hayk›rmal›y›z. ‹ﬂbirlikçi iktidara, Türkiye halk›na ra¤men, gençlerimizi siyonist ‹srail’e, emperyalist
ç›karlara askerlik yapt›ramayacaklar›n› gösterelim.

HÖC’lüler 700 kiﬂilik
kortej oluﬂtururken,
en
önde bombalarla katledilen Lübnanl›
‘Vaad’ isimli

Kad›köy’de miting

Direnenler kazanacak
‹srail'in Lübnan ve Filistin'de
gerçekleﬂtirdi¤i
katliamlara, iﬂbirlikçi AKP iktidar›n›n "bar›ﬂ gücü"
ad› alt›nda Lübnan'a asker göndermek istemesine karﬂ› ç›kan binlerce kiﬂi Haydarpaﬂa Gar› ve Tepe
Naitulus önünde toplanarak Kad›köy Meydan›'na yürüdü. Devrimci
gruplar, sendika, DKÖ ve çeﬂitli
platformlar›n kat›ld›¤› eylemde, ‹srail ve Amerikan emperyalizmi öfkeli sloganlarla lanetlendi.
Miting iki koldan yürüyüﬂle baﬂlad›. Haydarpaﬂa Gar› önünde Yurtsever Cephe, Halkevleri ile sendikalar toplan›rken; Tepe Naitulus
önünde KESK, TMMOB, HÖC'ün
de içinde oldu¤u Irak'ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu, HKP, Divri¤i
Kültür Derne¤i, BDSP, Al›nteri,
PSAKD Marmara ﬁubeleri, EMEP,
SDP, DTP, TÖP, SODAP, ‹ﬂçi Mücadalesi topland›. Küresel BAK ve
ÖDP ise program d›ﬂ› olarak Numune önünden ayr› kol oluﬂturdu.
HKP, Divri¤i Kültür Derne¤i,
BDSP, Al›nteri ve PSAKD, Koordinasyon’la birlikte yürürken, kortejin en önünde “‹srail’le Yap›lan
Tüm Anlaﬂmalar ‹ptal Edilsin, Lübnan'a Asker Gönderilmesin, S›n›r
Ötesi Operasyonlara Hay›r" ve "Her
Yer Filistin, Her Yer Lübnan; Hepimiz Filistinli, Hepimiz Lübnanl›y›z,
Katil ‹srail Ortado¤u'dan Defol" ortak taleplerin oldu¤u pankartlar taﬂ›nd›. Ard›ndan her grup kendi pankart ve dövizleri ile s›raland›.

çocu¤a atfen, "Hepimiz Birer Vaad'iz" pankart› ile çocuklar yürüdü.
‘Haklar ve Özgürlükler Cephesi’
pankart›n›n ard›ndan TAYAD'l›lar
s›ralan›rken, "Filistin ve Lübnan
Halk› Yaln›z De¤ildir” pankart› ve
Lübnan ve Filistin bayraklar› taﬂ›nd›. Kortejde ayr›ca Arapça pankart,
k›z›l bayraklar ve "AKP ‹srail ‹le ‹ﬂbirli¤ine Son Vermelidir”, “Lübnan'da Filistin'de F Tipleri’nde Direniﬂ Kazanacak" dövizleri yerald›.
Tüm kortejlerin alana girmesiyle
baﬂlayan mitingte aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› Tertip Komitesi ad›na Yunus Öztürk yapt›. Öztürk, "Kahrolsun ABD
emperyalizmi diyenlerin bugün en
temel görevinin, stratejik ortakl›klar›n› geliﬂtirmek için Lübnan'a iﬂgal
gücü göndermek isteyen AKP Hükümetini uyarmak ve engellemek”
oldu¤unu hat›rlatarak, “Ortado¤u
halklar› BM gibi siyonizmin suç orta¤› olan birliklere de¤il kendi güçlerine güvenmelidir" dedi. 1 Mart
tezkeresi gibi bunun da engellenebilece¤ini kaydeden Öztürk'ün ard›ndan TMMOB Baﬂkan› Mehmet So¤anc› söz ald›. ‹srail’in sald›r›lar›n›n, ABD Emperyalizminin Büyük
Ortado¤u Projesine dayand›¤›n› belirten So¤anc›, “Halklar›n
kardeﬂlik içinde yan yana ve
özgürce yaﬂayaca¤› bir baﬂka dünya mümkündür. diyerek, emperyalizmin iﬂgallerine karﬂ› direnenleri selamlad›. KESK Baﬂkan› ‹smail
Hakk› Tombul; Bush, Blair,
Olmert ve di¤er suçlular› tarihin affetmeyece¤ini belirtirken, TTB ad›na Ali Çer11
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kezo¤lu ve HAK-‹ﬁ ad›na Celal Özdo¤an konuﬂtu.
10 bine yak›n kiﬂinin kat›ld›¤›
mitingin sonunda sahneye ç›kan
Grup Yorum, Filistin intifadalar›n›
anlatan marﬂlar› ile emperyalizme
karﬂ› direnenleri selamlad›.
◆ Mitinge kat›lan gruplar 17 A¤ustos
günü Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray Lisesi’ne yürüyerek, mitinge
kat›l›m ça¤r›s›nda bulundular.
Irak'ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu bileﬂenleri de 18 A¤ustos’ta Taksim Tramvay Dura¤›’nda pankartlar›
ve sloganlar› ile mitinge ça¤r› yapt›lar ve bildiriler da¤›tt›lar.
◆ HÖC mitinge en kitlesel kat›lan
grup olurken, DTP 45 kiﬂiyle eylemde yerini ald›.
◆ Bir saate yak›n sahnede kalan Grup
Yorum, miting alan›ndaki coﬂkuyu
yükseltirken, direnen halklar›n kardeﬂli¤ini notalar›nda, sözlerinde
yans›tt›.
◆ Grupçu tav›rlar›yla dikkat çeken
EMEP’lilerin, Evrensel Gazetesi’nde mitingin haberini yaparken de ayn› tutumlar›n› sürdürdükleri görüldü. Çok say›da
devrimci grubun
ad›n› anmaktan
kaç›nan Evrensel, onlarca grubun arkas›nda
yürüdü¤ü Koordinasyon’u dahi
yok
sayarak,
temsili kat›l›mlar› dikkat çeken
sendika ve partilerin adlar›n› s›ralad›.

Haklar ve
Özgürlükler
Cephesi’nin
ça¤r›s›na uyan
esnaflar,
22
A¤ustos günü,
‹stanbul’da;
Gaziosmanpaﬂa, Okmeydan›, Gülsuyu,
Nurtepe, Ba¤c›lar, ‹kitelli,
Esenler, Bahçelievler, Esenyurt, Kartal ve
1 May›s Mahalleleri
ile
Gebze’de kepenklerini kapatarak, Filistin ve Lübnan sald›r›lar›n› protesto
ettiler ve direnen halklar› selamlad›lar. ‹srail terörüne karﬂ› oldu¤unu
söyleyen AKP iktidar›n›n polisi ise,
eylemlere terörle cevap vererek,
AKP’nin gerçekte kimin saf›nda
yerald›¤›n› gösterdi.

kapat›lan yerlerden biri de
Ba¤c›lar Yeni
Mahalle, Kaz›m Karabekir
Mahallesi,
Barbaros Mahallesi ve Fatih Mahallesi’ydi.
Eyleme yo¤un kat›l›m›n
sa¤land›¤› Ahmet Kabakl›
Caddesi'ndeki
esnaflara polis
müdahale etti.
Caddedeki esnaf›n tamam›na yak›n›n›n kepenklerini indirmeye baﬂlad›¤› saatte, esnaflara destek için orada bulunan Karanfiller Kültür Merkezi çal›ﬂanlar›ndan Ali Uluda¤ ve
Ersin isimli kiﬂiler polis taraf›ndan
dövülerek gözalt›na al›nd›. “Zorla
kepenk kapatt›r›yorlar” iddias›na dayand›r›lan gözalt›lara en anlaml› cevab›, yine esnaflar verdi. Gözalt›na
al›nanlara destek vermek isteyen esnaflardan Levent Aksünger, Hüseyin
Uluda¤ ve Erdal Atik de polisin sald›r›s›na u¤rayarak gözalt›na al›nd›lar. Bu esnada çevrede toplanan halk,
alk›ﬂ ve ›sl›klarla polisin ‹srail yanl›s› tavr›n› protesto etti.
Bunun üzerine esnaflar hem ‹srail sald›r›lar›n› hem de onlar›n iﬂbirlikçilerinin gözleri önünde gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›lar› protesto etmek
için kepenklerini indirdi. Polis tek
tek esnaflar› dolaﬂarak tehditle kepenkleri açt›rmaya çal›ﬂt›. “Valilik
karar› olmadan kapatamazs›n›z, size
zorla kapatt›r›yorlar, de¤il mi" ﬂeklinde esnaflar› tehdit eden polise tepki gösteren esnaflar, “biz kendi iste¤imizle kapat›yoruz, kimse bizi zorlam›yor” cevab› verdiler. Arkadaﬂlar›n› sahiplenmek için gelen Karanfiller Kültür Merkezi çal›ﬂanlar› ile polis aras›nda yaﬂanan tart›ﬂma s›ras›nda da, polisin kendi tavr›n› savunamad›¤› görüldü. Esnaflar›n, “Biz kepenkleri bu kez bu insanlar gözalt›na
al›nd›¤› için, bunu protesto etti¤imiz
için kapat›yoruz” demeleri dikkat
çekti. Kepenklerini indiren esnaf, ya-

HÖC’ün ça¤r›s› ile
kepenkler Filistin ve
Lübnan halk› için indi

*D]L0DKDOOHVL Gaziosmanpaﬂa'ya ba¤l› Gazi Mahallesi,
Karayollar›, Zübeyde Han›m, Yunusemre ve 75. Y›l Mahalleleri’nde esnaf›n tamam›, HÖC’ün ça¤r›s›na
uyarak, saat 13.00-17.00 aras›nda
kepenklerini Filistin ve Lübnan halk›
için indirirken, Esentepe Mahallesi
esnaf›n›n bir bölümü eyleme destek
verdi. Kepenklerini kapatan esnaf,
camlar›na ve kepenklerin üzerine
ABD ve ‹srail’i protesto etti¤ini, direnen halklar› selamlad›¤›n› ifade
eden yaz›lar ile Filistin ve Lübnan
bayraklar› ast›.
Polis kepenk kapatma eylemi sürerken, bayraklar›, yaz›lar› indirmeleri, dükkanlar›n› açmalar› konusunda esnaflara bask› yapmaya baﬂlad›
ve foto¤raf, kamera çekimi ile fiﬂlemeye, korkutmaya çal›ﬂt›. Bunun

üzerine yer yer polisle esnaflar aras›nda tart›ﬂmalar yaﬂan›rken, bu yöntemlerle eylemi k›ramayan, siyonistlere deste¤ini ortaya koyamayan polis, panzerler, akrep araçlar› ve yüzlerce çevik kuvvet eﬂli¤inde sald›r›ya
geçti. Gaz ve tazyikli su s›kan polis,
direniﬂle, barikatlarla cevapland›.
Ara sokaklarda süren taﬂl› çat›ﬂmalar sonras› 16 kiﬂi gözalt›na al›n›rken, s›k s›k “Filistin Halk› Yanl›z
De¤ildir, Lübnan Halk› Yaln›z De¤ildir, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i,
Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede,
Katil ABD Ortado¤u'dan Defol" sloganlar› at›ld›.

6DOG¿U¿\D 3URWHVWR Gazi
Temel Haklar, polisin sald›rganl›¤›n›
ayn› günün akﬂam› 200’den fazla kiﬂinin kat›ld›¤› bir yürüyüﬂle protesto
etti ve gözalt›na al›nanlar›n serbest
b›rak›lmas›n› istedi. Dernek önünde
toplanarak, "Filistin ve Lübnan Halk›
Yaln›z De¤ildir" pankart› açan ve
“Gözalt›lar Derhal Serbest B›rak›ls›n, Katil ABD Ortado¤u'dan Defol,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz" dövizleri
taﬂ›yan grup, sloganlarla yürüyüﬂe
geçti ve ‹smetpaﬂa Caddesi’ni trafi¤e
kapatt›. Burada dernek ad›na aç›klama yapan Mehmet Yayla, esnaf›n bu
anlaml› dayan›ﬂmas›n› selamlayarak
baﬂlad›¤› konuﬂmas›n›, “AKP iktidar› ve kolluk güçleri ‹srail ve ABD
uﬂakl›¤› yap›yor” diye sürdürdü. Filistin ve Lübnan bayraklar›n›n taﬂ›nd›¤› eylem marﬂlarla sona erdi.

%D½F¿ODU Ayn› gün kepenk
12
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p›lan ça¤r› bir saat olmas›na karﬂ›n, geliﬂen bu olaylar nedeniyle
3 saat açmad›.
Ayn› gün Ba¤c›lar’›n Kaz›m
Karabekir, Barbaros ve Fatih
Mahalleri’ndeki esnaflar da kepenk kapatarak eyleme desteklerini verdiler.

2NPH\GDQ¿ Polisin
‹srail ve ABD protestolar›na gözalt›larla cevap verdi¤i yerlerden
biri de Okmeydan› oldu. “Filistin ve Lübnan halklar›n›n yan›nda oldu¤umuzu göstermek için
kepenklerimizi kapatal›m” ça¤r›s› yapan; Elif Kaya, ‹lker Ekiz,
Harika Y›lmaz, Mahir... Eray…
isimli HÖC’lüler gözalt›na al›nd›lar. Sivil polislerin HÖC'lülere
sald›rd›¤› s›rada toplanan halk,
polise taﬂlarla karﬂ›l›k verdi ve
polis arac› tahrip edildi. Arac›n
tahrip edilmesi nedeniyle, yoldan geçen ‹GDAﬁ arabas›n› duduran polis, HÖC'lüleri bu araçla kaç›r›rcas›na karakola götürdü.
Bu sald›r›ya ra¤men Okmeydan› esnaf› yüzde 100’lük bir kat›l›mla kepenklerini indirdi ve
“ABD ve ‹srail’in Katliamlar›n›
Lanetliyor Filistin ve Lübnan
Haklar›n› Selaml›yoruz Bugün
Saat 1 ‹la 5 Aras› Kapal›y›z” yaz›l› dövizler ast›.
Okmeydan›’na ba¤l› Piyale
Paﬂa, Mahmut ﬁevket Paﬂa, Fetih, Fatih Sultan Mehmet, Kuruçeﬂme Mahalleleri’nde gerçekleﬂen eylem esnas›nda, HÖC’lüler,
gözalt›n›n yaﬂand›¤› Dikilitaﬂ
Park›’na dövizler ve Filistin ve
Lübnan bayraklar› ile yürüyerek
gözalt›lar› protesto ettiler. Yürüyüﬂ esnas›nda da halka yönelik
konuﬂmalarla polisin iﬂbirlikçi
tutumu teﬂhir edildi ve Dikilitaﬂ
Park›’nda yap›lan aç›klama ile,
eylemin meﬂrulu¤u savunuldu ve
gözalt›lar›n b›rak›lmas› istendi.

*HE]H

Kocaeli’nin

Gebze ilçesinde kepenk kapatma
ça¤r›s› yapan HÖC’lülerden Özgür Türk, polisin sald›r›s› ile gözalt›na al›nd›. Bu esnada çevrede

toplanan halk, Türk’ün gözalt›na
al›nmas›n› engellemeye çal›ﬂt›.
Özgür Türk bir süre gözalt›nda
tutulduktan sonra ç›kar›ld›¤›
savc›l›kta serbest b›rak›l›rken,
esnaflar Filistin ve Lübnan halk›na deste¤ini kepenklerini kapatarak gösterdi. Temel Haklar
üyeleri de Adliye önünde arkadaﬂlar›na destek verdi.
Ayn› gün Gebze Temel Haklar üyleri, Osmangazi Mahallesi’nde yapt›klar› eylemle, sald›r›y› protesto ettiler. “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” pankart› aç›lan
aç›klamada, sald›r›lar›n halk›n
Filistin ve Lübnan halk›n›n yan›nda olmas›na karﬂ› bir tahammülsüzlük oldu¤u vurguland›.
Balkonlara ç›kan halk alk›ﬂlarla
Temel Haklar üyelerinin dile getirdi¤i gerçeklere deste¤ini ifade
ederken, “gözalt›lar, bask›lar
dünyan›n mazlum halklar›yla
dayan›ﬂmam›z›, onlar›n mücadelesini sahiplenmemizi engelleyemeyecek” sözleriyle aç›klama
sona erdi.

*D]L
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LNLWHOOL M.Akif Mahallesi Pazar Pazar› Caddesi esnaflar›
13.00 – 17.00 aras› kepenklerini
kapatt›. 2 km’lik cadde boyunca
6 esnaf d›ﬂ›nda tümünün, polisin
engelleme çabalar› ve tehditlerine ra¤men eyleme kat›ld›¤› görüldü. “‹slamc›” olarak tan›nan
bir hipermarketin, üç beﬂ kuruﬂluk kâr› Filistin halk›n›n kan›na
tercih ederek, polise “zorla kepenk kapatt›r›yorlar” ihbar›nda
bulunmas› ise, eylemi etkilemedi.

.DUWDO

%D½F¿ODU

Kartal’a ba¤l›

Kurfal› Cumhuriyet Mahallesi
esnaflar›n›n bir k›sm›, 14.00 16.30 aras›nda camlar›na “Lübnan ve Filistin’de ‹srail ve ABD
iﬂgalini protesto amaçl› kapal›y›z” yaz›l› dövizler asarak kepenklerini indirdi.

1XUWHSH

2NPH\GDQ¿

Nurtepe’nin

Çayan Mahallesi’nde ça¤r›ya
yüzde 100’lük bir kat›l›mla ce13
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vap verilirken, di¤er bölgelerindeki kat›l›m da yüzde 90’› buldu.

0D\¿V 22 A¤ustos günü Ümraniye 1 May›s Mahallesi’nde bulunan yaklaﬂ›k 300 esnaf›n tamam›, Filistin ve Lübnan'da yap›lan katliamlar› protesto etmek
için saat 12-14 aras› kepenk kapatt›.
Baz› esnaflar kepenklerine Filistin bayra¤› asarak dayan›ﬂmalar›n› ifade ettiler.

(VHQOHU %DKoHOLHYOHU
(VHQ\XUW Esenler’e ba¤l› Karabay›r,
Nam›k Kemal ve Tepe Mahalleleri’nde esnaflar›n büyük ço¤unlu¤u kepenk kapatma
eylemine kat›l›rken, Bahçelievler Çavuﬂpaﬂa ve Yenibosna-Zafer Mahallesi ile
Esenyurt-Yeﬂilkent Mahalleleri’nde de esnaf›n bir k›sm› kepenklerini kapatarak Filistin ve Lübnan’a destek verdi.

Temel Haklar Federasyonu: ‹srail’e AKP Deste¤i Çeﬂitli mahallelerde
yaﬂanan sald›r›lara iliﬂkin yaz›l› bir aç›klama yapan Temel Haklar Federasyonu, bu
sald›r›lar›n “AKP’nin ‹srail’e verdi¤i destek” oldu¤u ifade edildi. Toplam 27 kiﬂinin
dövülerek, yerlerde sürüklenerek gözalt›na
al›nd›klar› bilgisi verilen aç›klamada,
“Düzen iﬂbirlikçilikte s›n›r tan›mad›¤›n›,
kendi halklar›n›n üzerine namlular do¤rultarak, panzerlerle, gaz bombalar›yla sald›rarak göstermiﬂtir.” denildi. AKP hükümetinin kendini emperyalist ve siyonist
sald›rganl›¤›n d›ﬂ›nda gösterme çabas›n›n
do¤ru olmad›¤› kaydedilen aç›klamada
ﬂöyle denildi: “Yaln›zca dünkü sald›r›lar›
bile gerçek niyetini aç›¤a ç›karmaktad›r.
Evet, dünya halklar› emperyalizm karﬂ›s›nda ne zaman birlikte, dayan›ﬂma halinde olsalar, emperyalistler ve onlar›n iﬂbirlikçi iktidarlar› halkalara karﬂ› her türlü
terör yöntemini uygular, her türlü bask› ve
gözda¤› operasyonu ile halklar aras›ndaki
dayan›ﬂmay› bo¤maya, yoketmeye çal›ﬂ›r.
Dünya halklar› emperyalizme, siyonizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› birleﬂerek, mücadelelerini yükselterek tüm sald›r› politikalar›n› boﬂa ç›karacaklard›r.”

Gazi, Gazze
için direndi
Bas›n, Gazi sokaklar›nda
kurulan barikatlar›, taﬂlarla
direniﬂi “Buras› Gazze de¤il
Gazi” ﬂeklinde verdi.
Yan›l›yorlard›, evet buras› Gazze’ydi; çünkü devrimciler dünyan›n neresinde direnen bir halk varsa, bulunduklar› her yerde o halk›n
sesi solu¤u, kendisi olurlar.
Dünyan›n neresinde emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin katletti¤i bir halk varsa,
ac›s›n› kendi
topraklar›na taﬂ›r, yüreklerinde hissederler.
Gazze direniyorsa, elbette
Gazi direniﬂiyle onun yan›nda
olacakt›,
böyle de oldu.
Eylemin meﬂrulu¤unu savunan
bir
HÖC’lüyü gözalt›na almaya çal›ﬂan polis, bu kez 15 kiﬂinin megafonla ayn› konuﬂmalar› yapmak için harekete geçmesine tan›k oldu.
Bunun üzerine, 7 akrep, 2 panzer, 2 Çevik
Kuvvet otobüsü dolusu polis, sald›r›ya
geçti. Caddeye kurulan barikat›n arkas›nda yaklaﬂ›k 60 kiﬂi bir süre direndikten
sonra, bu barikat›n y›k›lmas›n›n ard›ndan
50 metre geride yeni bir barikat kuruldu.
Barikat›n arkas›ndakilerin say›s› ise 100’e
yaklaﬂt›. Polisin bu barikata da gaz bombalar›, tazyikli suyla sald›rmas›, polisin
havaya ateﬂ açmas› üzerine, direniﬂ sokak
aralar›na taﬂ›nd›. Panzerlere taﬂlarla direnen devrimciler sokak aralar›nda çat›ﬂmay› sürdürdüler. Telsizlerden duyulan “kimi bulursan›z al›n” talimat› üzerine, 12’si
çocuk yaﬂta 16 kiﬂiyi gözalt›na ald›lar.
Kepenkleri açt›rma giriﬂimleri ise, baﬂar›s›zl›kla sonuçland›.
22 A¤ustos günü Gazi’nin sokaklar›, gençlerin ellerindeki taﬂlar,
dillerindeki sloganlar ile Gazze ve Beyrut’la bütünleﬂti. Yüre¤i, bütün
varl›¤›yla, direnen halklar›n yan›nda att›.

Gazi gençli¤i
Filistin ve Lübnan halklar› için
taﬂlara sar›ld›.

onlar da ‹srail
aﬂk›na silahlar›na sar›ld›lar...
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Katil ABD Ortado¤u’dan Defol
Ankara HÖC Temsilcili¤i üyeleri 18 A¤ustos günü
ABD Büyükelçili¤i önünde
düzenledi¤i eylemde, ABD
ve ‹srail bayraklar›n› yakt›.
“Katil ABD Ortado¤u’dan
Defol” pankart› ve Ortado¤u halklar›yla dayan›ﬂma
ifade eden dövizler açan
HÖC’lüler, ‹srail’in baﬂta
ABD olmak üzere, emperyalistlerin deste¤iyle katliam düzenlediklerini, ancak
halklar›n onurlu direniﬂine
çarpt›klar›n› ifade ettiler.
“Tüm emperyalistler, onlar›n çocu¤u terörist ‹srail ve tüm iﬂbirlikçileri yaratt›klar› kan denizinde bo¤ulacaklar ve yok olacaklard›r”
sözleriyle biten aç›klaman›n ard›ndan, eylem, sloganlar aras›nda
ABD ve Siyonist bayra¤›n yak›lmas›yla sona erdi.
Siyonizm’e Karﬂ› Ankara Platformu her Cuma düzenledi¤i meﬂaleli yürüyüﬂün ikincisini, 18
A¤ustos’ta yapt›. Sakarya Caddesi’nden Yüksel Caddesi’ne kadar,
“Emperyalizm Yenilecek Direnen
Halklar Kazanacak” yaz›l› pankart›n arkas›nda yürüyen platform
üyeleri, “Ortado¤u Halklar› Yaln›z
De¤ildir” önlükleri, giydiler ve dövizler taﬂ›d›lar. Yürüyüﬂün ard›ndan aç›klama yapan Murat Korkut,
BM gücüne asker göndermenin
‹srail vahﬂetine ortakl›k oldu¤unu
belirtti ve “Emperyalizmin ve Siyonizm’in ç›karlar› için Lübnan’a asker gönderilmesine izin vermeyelim, emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadeleyi yükseltelim!”
ça¤r›s›nda bulundu.
‹stanbul Esenler Kaz›m Karabekir Mahallesi'nde DHP, ESP,
HKM, HÖC, SDP ve Dayan›ﬂma
Evleri taraf›ndan 16 A¤ustos günü
düzenlenen yürüyüﬂle, Filistin ve
Lübnan katliamlar› protesto edildi.
"Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir, Lübnan Halk› Yaln›z De¤ildir" sloganlar›yla yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan
yap›lan aç›klamada, katliamlar lanetlendi ve direnen halklara destek verildi.

Adana’da HÖC, ÇHKM, BDSP,
‹ﬂçi Mücadelesi, Partizan, DHP ve
Al›nteri’nin oluﬂturdu¤u Ortado¤u
Halklar›yla Dayan›ﬂma Platformu,
16 ve 28 A¤ustos günlerinde ‹nönü Park›’nda yapt›klar› eylemde,
“Katil ABD Ortado¤u’dan Defol,
Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP” sloganlar›n› att›lar. HÖC’lülerin “‹srail Siyonizm’i ‹le Yap›lan Tüm Antlaﬂmalar
‹ptal Edilsin” dövizleriyle kat›ld›¤›
eylemde ayr›ca katliam›n resimleri
yerald›. Aç›klaman›n ard›ndan
oturma eylemi yap›ld› ve Arapça
Türkçe türküler söylendi. Platform
üyeleri, 18 A¤ustos’ta da Gülbey
Karataﬂ Caddesi giriﬂinden Anadolu Mahallesi Asma Alt› K›raathanesi’ne kadar emperyalizm ve ‹srail’in katliamlar›n› protesto eden
bir yürüyüﬂ düzenlediler. Burada
yap›lan aç›klamada, Adana halk›
Filistin ve Lübnan halk›n› katleden
siyonistleri, emperyalizmi ve iﬂbirlikçilerini lanetlemeye ça¤›r›ld›.
Mersin’de BDSP, DDSB, DHP,
ESP, HÖC, Partizan ve TÖP üyeleri 18 A¤ustos’ta Büyükﬂehir Belediyesi önünde eylem yapmadan
önce halka bildiri da¤›tarak, emperyalizme karﬂ› mücadele ve direnen halklarla dayan›ﬂma ça¤r›s›nda bulundular. “Kahrolsun ‹srail Siyonizmi! Direnen Halklar Kazanacak” yaz›l› ortak pankart›n aç›ld›¤› eylemde, aç›klamay› yapan
Nihal Gül, BM karar›n›n ‹srail’e
destek verdi¤ini ifade etti. Eyleme,
SDP ve Halkevleri de destek verdi.
20 A¤ustos’ta ise, HÖC, TÖP,
15
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DHP, ESP ve Partizan Demirtaﬂ
Mahallesi’nde meﬂaleli yürüyüﬂ
düzenleyerek, Filistin ve Lübnan
halk›na destek verdi.
“Kahrolsun ‹srail Siyonizm’i, Direnen Halklar Kazanacak” pankart› aç›lan
eylem sonunda yap›lan
aç›klamada, meﬂaleli yürüyüﬂlerin her cuma tekrarlanaca¤› duyuruldu.
Bursa' da HÖC’ün de
içinde yerald›¤› platform,
ABD'nin ‹ran ve Ortado¤u
üzerindeki
sald›r›lar›na
karﬂ›, 21 A¤ustos'tan itibaren 2 ay sürecek imza
stand› açt›.
22 A¤ustos’ta ise,
HÖC, BDSP, Kurtuluﬂ Partisi, Partizan, TKP ve ESP taraf›ndan Heykel’de bulunan AVP önünde düzenlenen eylemde, “Siyonizmin
Askeri Olmayaca¤›z” pankart› aç›ld› ve Lübnan’a asker gönderilmesine karﬂ› ç›k›ld›.
‹zmir Emperyalizme ve Siyonizm’e Karﬂ› Birlik, 21 A¤ustos’ta
Karﬂ›yaka Çarﬂ›’da meﬂaleli yürüyüﬂ düzenledi. Gün Do¤du Marﬂ›
söyleyerek yürüyen kitle, “Katil
ABD Ortado¤u’dan Defol, Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar
Kazanacak, Lübnan Halk› Yaln›z
De¤ildir, Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir” sloganlar› att›. 150 kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂ esnas›nda halk›n alk›ﬂlar ve sloganlarla kat›larak destek verdi¤i görülürken, yap›lan
aç›klamada, mücadele ça¤r›s›nda
bulunularak, Lübnan’a asker gönderilmesine karﬂ› ç›k›ld›. HÖC’ün
de yerald›¤› eylemin sonunda,
Gün Iﬂ›¤› Müzik Grubu, Ortado¤u
halklar›n›n öfkesini, ac›s›n›, direniﬂini anlatan parçalar›n› seslendirdi.

e mek
gular. Neredeyse hiç de¤iﬂmez
bu oyun...

Sendikalar
alanlarda
KESK Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul, umut
verici bir geliﬂme olmad›¤›n›
kaydederken, ﬂu
ana kadar hükü-

AKP memurla dalga geçiyor
Memur sendikalar› ile hükümet
aras›nda süren toplu görüﬂmelerin
22 A¤ustos’ta yap›lan üçüncü turunda, hükümet zam oran›n› aç›klad›. Buna göre, birinci ve ikinci alt›
aylar için yüzde 2’ﬂer olmak üzere
y›ll›k yüzde 4 zam oran› önerdi. Bunun üzerine memur sendikalar› toplant›y› terk ettiler.
Beklendi¤i gibi hükümet bu komik zamm›, “mali disiplin hedefleri” ve “memura verirsek iﬂçiye,
köylüye ne diyece¤iz” gibi demagojilerle aç›klad›. Yine önceki y›llarda
oldu¤u gibi, sendikalar›n isteklerini
çarp›tarak, “yüzde 60 istiyorlar” diyen M. Ali ﬁahin, “toplu görüﬂme
tiyatrosunun” bir sonraki aﬂamas›
olan “ek baﬂka
ne zam yapabiliriz bakanlar kuruluna götürece¤iz, Baﬂbakan›m›z karar verecek” aç›klamas›
yapt›.
Önce düﬂük
zam aç›klan›r.
Ard›ndan “padiﬂah›n lütfu” misali
baﬂbakan
“haydi yüzde ﬂu
kadar da benden” diyerek,
“ölümü gösterip
s›tmaya raz› etme” takti¤i uy-

metin dizinin dibinden ayr›lmayan
ve görüﬂmeler sonras› Devlet Bakan› Mehmet Ali ﬁahin ile ortak aç›klamalar yapan, Kamu-Sen Baﬂkan›
Bircan Aky›ld›z ise bu kez ﬁahin olmadan aç›klama yapt› ve verilen
zamm›n memura “hakaret” oldu¤unu dile getirdi. Aky›ld›z’a cevap, M.
Ali ﬁahin’den geldi. ‹ﬂbirlikçi sar›
sendikac›l›¤›n ayak oyunlar›n› bilen
ﬁahin, geçen y›l› hat›rlatarak, “Geçen y›l yüzde 5 enflasyon hedefimiz
karﬂ›s›nda yüzde 2.5 art› yüzde
2.5’luk zamm›n alt›na imza atarken
kamu çal›ﬂanlar›na hakaret de¤ildi
de ﬂimdi yüzde 4 enflasyon hedefi
karﬂ›s›nda yüzde 4’lük zam önerisi
mi hakaret. Sevgili dostum Bircan
Bey’e hat›rlatmak isterim” diye konuﬂtu. Bu geliﬂmeler üzerine,
KESK’in zaten varolan eylem karar›n›n yan›s›ra, Kamu-Sen de 26
A¤ustos’ta Ankara’da eylem yapma
karar› ald›.
24 A¤ustos tarihinde yap›lan
dördüncü tur görüﬂmelerinde ise,
sosyal haklar ele al›nd›. KESK, toplu görüﬂme tiyatrosunun figüran› olmak istemediklerini kaydederek,
dördüncü tur görüﬂmelerden çekildiklerini aç›klad› ve art›k meydanlarda olacaklar›n› söyledi. ‹. Hakk›
Tombul, ç›k›ﬂta yapt›¤› aç›klamada,
içeride “aile foto¤raf›n› baﬂbaﬂa b›rakt›klar›n›” belirterek, “biz ﬂimdi
esas aile foto¤raf›m›za, soka¤a ç›k›yoruz” diye konuﬂtu.
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%4’ü tart›ﬂm›yoruz bile
Görüﬂmelerden umudunu kesen
KESK üyeleri, Yüksel Caddesi’ne
yürüdü. KESK üyeleri, “Hükümet
Zamm›n› Al Baﬂ›na Çal”, “Sadaka
De¤il Toplu Sözleﬂme” sloganlar›
att›lar. Burada yap›lan konuﬂmalarda, KESK’in yüzde 4’ü bir öneri
olarak dahi kabul etmedi¤i belirtilerek, “bunu tart›ﬂmay›z. Toplu görüﬂme süreci bitmiﬂtir. Yap›lmas›
gereken toplusözleﬂme anlay›ﬂ›yla
hareket etmek ve iﬂyerlerinden hareketle toplusözleﬂme hakk›n› kullan›labilir hale getirmektir” denildi.
23 A¤ustos’ta ise, Milli Müdafa
Caddesi üzerinde oturma eylemi yapan 2 bin KESK üyesi, sinevizyon
gösterimi ve çeﬂitli etkinliklerle eylemlerini akﬂam saatlerine kadar
burada sürdürdü.
YKM önünde toplanarak, konfederasyon isminin yerald›¤› pankartlar› ve "Toplu Sözleﬂme Hakk›m›z
Vard›r Kullanaca¤›z" yaz›l› dövizleriyle, sloganlar›yla Milli Müdafa
Caddesi üzerinde toplanan emekçilere seslenen KESK Baﬂkan› Tombul, "Toplu Sözleﬂme Grev hakk›m›z
var, kullanaca¤›z demek için bir
araya geldik. Biz gaz bombalar›
yerken baz› sendika müsfetteleri
meclis koridorlar›nda fink att›lar”
sözleriyle Kamu-Sen ve Memur
Sen’i eleﬂtirdi.
Tombul ﬂunlar› söyledi:
“Bizim aln›m›z aç›k, baﬂ›m›z dik.
Hiçbir zaman kamu emekçilerini
satmad›k, satmayaca¤›z da. Bu dönem toplu sözleﬂme, grev haklar›m›z› kullanma dönemidir. Çal›ﬂma yasas› 12 Eylül'den kalma. Bu faﬂist
yasa kalkmal› dedik. Bir kiﬂinin
yoksulluk s›n›r› 1050 YTL. Ortalama kira 314 YTL. Bunlar göz önünde bulundurulmal›".
Çeﬂitli sendika, parti ve DKÖ’lerin destek verdi¤i eylemde, s›k s›k
"Devlet Güdümlü Sendikaya Hay›r,
Katil ABD Ortado¤u’dan Defol,
Kahrolsun Emperyalizm Yaﬂas›n
Halklar›n Kardeﬂli¤i, ‹ﬂte Sendika
‹ﬂte KESK, Zafer Direnen Emekçinin Olacak" sloganlar› at›ld›.

e mek
‘Kazan›ncaya kadar devam edece¤iz’
‹zmir’de TANSAﬁ iﬂçileri örgütlenme hakk› için baﬂlatt›klar› direniﬂe
devam ediyorlar.
‹ﬂçilerin örgütlendi¤i D‹SK / Nakliyat-‹ﬂ Sendikas›’n›n yetki için baﬂvuru yapmas›n›n ard›ndan, TANSAﬁ’› sat›n alan Koç Holding’in bask›lar›na
maruz kalmaya baﬂlam›ﬂlard›. TANSAﬁ ve Koç’un M‹GROS ma¤azalar›
önünde birçok eylem yapan iﬂçiler, son olarak ‘muhatap’ bulmak için TANSAﬁ depolar›n›n bahçesini iﬂgal ettiler. Yönetimin sendika ile görüﬂme sözü
vermesi üzerine eyleme son veren iﬂçilerle henüz hiçbir görüﬂme yap›lmad›.
Bunun üzerine 15 A¤ustos’ta maaﬂlar›n› alabilmek için depo giriﬂini tutarak giriﬂ ç›k›ﬂlara izin vermediler. ﬁu anda depo önündeki eylem çad›r› ve
günlük eylemler devam ediyor. ‹ﬂçiler 19 A¤ustos günü de, Karﬂ›yaka iskelenin önünde aç›klama yapt›ktan sonra, Karﬂ›yaka Çarﬂ›s› içindeki Migros ma¤azas›na kadar
Koç Holding’i teﬂhir eden bildiriler da¤›tt›lar.
Görüﬂtü¤ümüz iﬂçilerden Lütfi At›lm›ﬂ, amaçlar›n›n depoyu iﬂgal olmad›¤›n›, son olarak bu
yola baﬂvurabileceklerini göstermek istediklerini
belirterek, “Ayn› zamanda depoda bizim yerimize Migros’tan getirilip çal›ﬂt›r›lan MNB iﬂçilerine de mesaj vermiﬂ olduk.” diye konuﬂtu. At›lm›ﬂ eylemlerinin etkisine ve
bundan sonras›na iliﬂkin ise ﬂunlar› söyledi: “O gün yaklaﬂ›k 50 iﬂçi iﬂi b›rakt›. ‹ﬂ b›rakan 15 iﬂçi aktif olarak bize kat›ld›. Bu arkadaﬂlar ﬂu an yan›m›zda. Bizimle beraberler, destek oluyorlar. Kazan›ncaya kadar mücadele
etmeye devam edece¤iz? Bunun için ne gerekiyorsa onu yapaca¤›z.”

MENSA
iﬂçisi
alacaklar›
için
iﬂ b›rakt›

D‹SK/Tekstil üyesi Adana MENSA Mensucat
Fabrikas› iﬂçileri, aylard›r ücretlerin ödenmemesini 23 A¤ustos’ta iﬂ b›rakarak protesto ettiler. Eyleme, bir süre önce iﬂten at›lan iﬂçiler de destek
verdi. Sendika yöneticilerinin iﬂçilerle görüﬂmek
için fabrikaya giriﬂi ise, patron taraf›ndan engellendi. Bunun üzerine ça¤r›lan jandarma da, önce
patronu dinleyerek, her zaman oldu¤u gibi, görevinin sermayenin güvenli¤i oldu¤unu gösterdi.

Tersane iﬂçileri: “Art›k ölmek istemiyoruz”
Tuzla tersanelerinde yaﬂanan iﬂ cinayetleri iﬂçiler taraf›ndan protesto
edildi. Son olarak 22 A¤ustos’ta alt› iﬂçinin yaralanmas›na neden olan olay›n ard›ndan, iﬂçiler ertesi günü “Art›k Ölmek ‹stemiyoruz” slogan›yla, patlaman›n yaﬂand›¤› Dearsan Tersanesi önünde topland›.
Limter-‹ﬂ Sendikas›’n›n ça¤r›s› ile düzenlenen eylemde konuﬂan, E¤itim
Uzman› Kamber Sayg›l›, “Çocuklar›m›z›n yetim, eﬂlerimizin dul kalmamas› için, art›k sesimizi yükseltelim” diye konuﬂarak, iﬂ b›rakma ça¤r›s› yapt›.
Bunun üzerine polis bölgeye y›¤›nak yaparak, iﬂçilere cop ve biber gaz›
kullanarak sald›rd›. En temel haklar›n›, can güvenliklerini talep eden iﬂçilere sald›ran polis, 6 kiﬂiyi gözalt›na ald›. Buna ra¤men, iﬂçiler iﬂ b›rakarak
ölümlerin sorumlusunun patronlar oldu¤unu belirttiler. Sald›r› sonras› aç›klama yapan Limter-‹ﬂ, patron örgütü G‹SB‹R’i sorumlu tuttu.
Dearsan’de meydana gelen patlama ard›ndan iﬂ b›rakan 250 iﬂçi, patronlar› protesto ederken, kendilerine hakaret eden bir taﬂeronu da dövdüler.
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Maaﬂlar›n› istediler
Polis copu ald›lar
Eskiﬂehir'de, AKP iktidar›n›n toplu
konut kuruluﬂu olan Toplu Konut ‹daresi (TOK‹) inﬂaat›nda çal›ﬂan yaklaﬂ›k 300 iﬂçi son iki ayd›r ücretlerini alamad›klar› için
17 A¤ustos günü bas›n aç›klamas› yapmak istedi. Polis iﬂçilerin etraf›n› sararak sald›rd› ve
100 iﬂçiyi gözalt›na ald›.
‹ﬂçiler maaﬂlar›n› alamaman›n yan›s›ra, bar›nd›klar› ﬂantiyeye
yaklaﬂ›k bir ayd›r elektrik, su ve
yemek verilmiyor, AKP emekçileri tam anlam›yla köle niyetine
çal›ﬂt›rmak istiyor.

Al-Co iﬂçisi direniyor
D‹SK/Birleﬂik Metal-‹ﬂ’e üye olduklar› için iﬂten at›lan iﬂçilerin
direniﬂi sürüyor. Sendika ile patron aras›nda yap›lan görüﬂmelerden henüz sonuç al›namazken, 41 iﬂçinin fabrika önündeki
direniﬂi Kocaeli’nde bulunan
sendika, DKÖ ve partilerin destek ziyaretleriyle sürüyor.

Gemlik Gübre iﬂçisi
bask›lara öfkeli
Gemlik Gübre patronunun, bask›lar ve iﬂten atmalarla sendikas›zlaﬂt›rma çabas›, iﬂçilerin öfkesi ile karﬂ›laﬂt›. ‹ﬂçiler 22
A¤ustos günü fabrika önünden
Gemlik merkezine yürüdü. Polisin engelleme giriﬂimlerine karﬂ›n, ‹skele Meydan›’na kadar
yaklaﬂ›k 7 kilometre sloganlarla
yürüyen iﬂçiler, burada sendikalar› Petrol-‹ﬂ’e sahip ç›kan sloganlar att›lar. Sendika Genel
Baﬂkan› Mustafa Öztaﬂk›n, “biz
IMF programlar›n›n de¤il halk›n
ç›kar›na bir ekonominin uygulanmas›n› istiyoruz, patronun
bask›lar›na boyun e¤meyece¤iz” diye konuﬂtu.

Ayd›nlar
tecriti tart›ﬂ›yor (2)
Tulgar: Ayd›nlar devletten
bu insanl›k suçunu
durdurmas›n› istemeli
Ahmet Tulgar (Gazeteci) Ben bir haberci, yazar
olarak ve cezaevinde yatm›ﬂ bir insan olarak ordaki
kiﬂilere karﬂ› sorumluluk
hissediyordum. Ve elimden
geldi¤ince bu meseleyi
gündeme getirmeye çal›ﬂt›m. Fakat "Hepimiz Tecritteyiz" oyununda, ne zaman
ki gardiyanlar› canland›ran arkadaﬂlar›n seslerini duymaya baﬂlad›m,
cezaevinin benim de asl›nda kiﬂisel
olarak ne kadar yak›n›mda oldu¤unu hissetmeye baﬂlad›m tekrar.
Tecritin insana yap›labilecek en
büyük kötülük oldu¤unu düﬂünüyorum. Bu anlamda bir kiﬂi bile tecritteyse, hepimiz tecritteyizdir demektir. ‹kincisi; o insanlarla empati kurdu¤umuz sürece hepimiz tecritteyiz. Yoksa hepimiz tecritteyiz dememiz, oradaki insanlar›n durumunu biraz hafife almak anlam›na ge-

Sakman: Umut ediyorum,
bu utanç kalkar
Vedat Sakman
(Müzisyen) Hepimiz
tecritteyiz oyununa kat›lmam›z gerekti¤ini
düﬂündü¤üm için kat›ld›m. Çünkü düﬂünce
suçuyla ilgili bu tip uygulamalar bütün dünya
da art›k olmamal›. ‹nsanl›¤›n geldi¤i bu medeniyet seviyesinde bu iﬂler art›k bitmeli diye kat›ld›m ve her zaman kat›l›r›m da. Oyun s›ras›nda hissettiklerimiz, hapishanelerde yaﬂayan insanlar›n hissettiklerinin binde biridir diye
düﬂünüyorum ama süre biraz uzad›¤›

l i r .
Orada
yaﬂam a k
ç o k
a¤›r,
insan
hayat›n› yoketmenin en ›st›rapl›
yöntemlerinden biri, insanl›k suçu
bir bak›ma tecrit.
Tecriti kald›rmak elbetteki
mümkün. Bir dakika bile geçirilmeden kald›r›lmal›. O kadar insanl›k
d›ﬂ› bir durum ki devletin orada uygulad›¤› politika. Bir; gerçekten orda insanlar› tecritte tutmas›, ikincisi
bu sorun yokmuﬂ gibi davranmas›.
Derhal, devletin bu uygulamay›
durdurmas› gerekiyor. Asl›nda ortada uzlaﬂ›lacak bir durum yok. Bu
insanl›k suçunun nesi tart›ﬂ›lacak.
Zaten daha ne istiyorsun cezaevine
atm›ﬂs›n. Cezaevinde bu insanlar›n
bir hayat kurmas›n› nas›l engellersin. ‹nsan ruhu öyle biﬂey nereye
koyarsan koy insan›, tecrit d›ﬂ›nda,
yan›nda baﬂka insanlar oldu¤u sürece o insanlarla birlikte bir sosyal yaﬂam oluﬂturacakt›r. Bu insanlar baﬂka bir sistem, baﬂka bir dünya özlüyorlar, siyasi tutsak olduklar›n› düﬂünüyorum. O anlamda da uluslararas› yasalar uygulanmal›. Ama en
önemlisi tabi ki dedi¤im gibi, tecrit
korkunç biﬂey. Bu yüzden insanlar

zaman gerçekten o havaya giriyorsunuz ve gerçekten sinir sisteminizde
önemli de¤iﬂiklikler oluyor.
Kat›lmadan önce de ﬂiddetle karﬂ›yd›m meseleye, kat›ld›ktan sonra
zaten daha da. Kamuoyu oluﬂturmas›
ad›na bu tür gösterilerin yap›lmas› taraftar›y›m. Daha da büyüyerek, kitlelere ulaﬂt›rarak bu düﬂünceyi yaymal›y›z diye düﬂünüyorum.
Tecritin kald›r›lmas›n›n bir medeniyet göstergesi oldu¤unu düﬂünüyorum. ‹nsanlar›n ulaﬂacaklar› uygarl›k
düzeyiyle de ilintili bu. Bu ay›p biﬂey
bunun kalkmas› gerekiyor, insan haklar›na çok ayk›r› bir ﬂey. Umut ediyorum ki bizim baﬂlatt›¤›m›z iﬂler büyür
ve büyük kamuoyular› oluﬂur, bu
utanç ortadan kalkar.
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ölüyor, merkezi otoritenin bunu
çözmesi gerekiyor.
‹ﬂte bir ayd›n komitesi kural›m,
tekrar iki taraf aras›nda arabuluculuk yaps›n; bir tarafta bütün ﬂiddet
mekanizmas›yla devlet var, bir tarafta bütün haklar› ellerinden al›nm›ﬂ tutsaklar. Ve siz bunlar›n aras›nda bir arabuluculuk, tabi bi ad›m sen
at bi ad›m da sen at, onu da yanl›ﬂ
buluyorum. Ayd›n inisiyatifinin direk devletten bu insanl›k suçuna dur
demesi gerekti¤ini düﬂünüyorum.

Güleç: Bu sorun insanl›¤›n
sorunu haline geldi
Nurettin Güleç (Müzisyen) 19 Aral›k 2000 tarihinden beri ölüm orucunda 122 insan›m›z› yitirdik.
Halen ölüm orucu sürmekte. Av. Behiç Aﬂç›'y› ziyaretimizle birlikte böyle bir
oluﬂum gerçekleﬂtirdik.
‹çerdeki koﬂullar› az da olsa alg›layabilmek ad›na böyle bir
oyun haz›rlad›k. Tecrite karﬂ› oldu¤um için böyle bir oyuna kat›ld›m.
‹çerinin koﬂullar› farkl›. Oyunda,
sanki birebir o hücrelerde o tecrite
tabi tutulanlar›n direncini yere düﬂürmeyece¤i duygular› ben de hissettim. D›ﬂar›daki insanlar›n yaﬂam›
da tecrit alt›nda. Daha önce asl›nda
soyut düﬂünüyordum ama art›k bu
oyundan sonra baﬂ›m› yast›¤a koydu¤um zaman içerdeki mahkumlar›n nas›l bir tecritte oldu¤unu düﬂünmeye baﬂlad›m.
Çok klasik olacak ama, tecrit insan› yaln›zlaﬂt›rmad›r diyebiliriz. O
insanlar›n ideolojilerinden korktuklar› için bunu yap›yorlar.
Bu sorun sadece cezaevinin de¤il, insanl›¤›n sorunu haline geldi.
122 insan›m›z yaﬂam›n› yitirdi. Di¤er yanda ise boyal› bas›n›n etkisi
alt›nda duyars›z hale gelmiﬂ bir toplum var. Art›k insanlar›m›z ölmesin,
hapishanelerde tecrit kald›r›lmal›.
Bizim cephemizden bakarsak tecrit
kald›r›labilir ama hükümet cephesinden bakt›¤›m›zda, kendi dünyalar›n› görüyor. Asl›nda bunu baﬂba-

kana sormak laz›m, o y›llar önce bir
ﬂiirinden ötürü hapishaneye düﬂtü.
Baﬂbakan üzerinde bunu denemek
laz›m.

Yaman: Varl›¤›m›z tehdit
alt›nda
Feyyaz Yaman (Ressam) Ben
bunu sanatç› kimli¤inden öte insan
olarak sahipleniyorum. Çünkü bugün için toplumumuz giderekten
merkezi iktidar bask›s› alt›nda yaﬂama itildi, insan etraf›ndaki hava nas›l kendisini sarmal›yorsa art›k yaﬂama alanlar›n›n her noktada benzer
bir bask› ﬂeklinde etraf›m›z› sard›¤›na inan›yorum. Bunu sanatç›
kimli¤iyle özdeﬂleﬂtirirsem, bir
varl›k sorunu olarak görüyorum. Varl›¤›m›z tehdit alt›nda. Bunlar yeme, içme, nefes
alma, organik en temel noktalar›na kadar ili¤imizde, tenimizde hissetti¤imiz bir durum
haline geldi. Bu ayn› zamanda küresel bir yapt›r›m, ona entegre bir
yapt›r›m. Tecrit kavram›n› geniﬂ anlama taﬂ›mak ve hak ve özgürlüklerimizi talep etmekten yanay›z. Modernitenin de ayn› zamanda insanl›¤a dayatt›¤› bir kurum bu.
Meﬂhur bir kavram vard›r panoktikom diye, bununla iliﬂkilendirdi¤imiz zaman; e¤er herhangi bir
teknoloji, bir üst gözetim organ›
böyle bir imkana sahip olup da bizim gündelik davran›ﬂlar›m›z› bir
ﬂekilde etkileyip seçim yapma hakk› varm›ﬂ gibi, dayat›lan iki üç alternatiften birini tercih etmeye zorlamak gibi bir durumda örgütleniyorsa ve biz bu örgütlenme karﬂ›s›nda
bir iﬂgalle karﬂ› karﬂ›yaysak ve bir
yapt›r›m gücümüz yoksa o zaman
içinde bulundu¤umuz durum gerçekten korkutucudur, vahimdir.
Çünkü bizim üzerimize gelen her
türlü yapt›r›m Filistin ‹srail savaﬂ›
gibi, Irak'taki iﬂgal gibi, çok net ve
alg›lanabilir olsa... Onlara karﬂ› insan›n bedensel refleksi ve korunma
mekanizmalar› daha nettir. Ama bu
tür alanda öyle bir yapt›r›mla karﬂ›
karﬂ›yay›z ki, siz bunu birebir gün-

delik hayat içinde direk hissedemiyorsunuz, dolayl› yoldan hissediyorsunuz ve o dolayl› iliﬂkiyi de kuramad›¤›n›z zaman onun yapt›r›m
gücüne ister istemez esir durumda
kal›yorsunuz. Hani bir kurba¤a projesi vard›r. S›cak bir suya atars›n›z
kurba¤ay›, z›plar ç›kar. Ancak su
yavaﬂ yavaﬂ ›s›t›l›rsa kurba¤a ona
al›ﬂa al›ﬂa kaynama noktas›na kadar
orada kal›r ve ölür. Bence insanl›k
böyle bir deneyin içerisinde yaﬂama
ve ölüme karﬂ› b›rak›l›yor. Ne yaz›kki bu bilinçlilik sürecinin oluﬂmas› ayr›, bir de buna karﬂ› örgütlenip
refleks

tecrit uygulan›yor. Amaçlar›,
devrimciler üzerindeki bilinci yoketmek. Bu bir y›k›md›r. D›ﬂar› ç›k›p s›radan, bilinçsiz insanlara dönüﬂtürmek için. Amaç bu direniﬂi
k›rmak. Hapishaneler daha
önce bir okul gibiydi. Bunun
önüne geçmek için hücreleri yapt›lar. Maksat her ﬂeyi sineye çeken s›radan birey haline getirmek. Tecriti
tek kelime ile anlatal›m dersek, savaﬂç›l›ktan ç›karmakt›r.
Hepimiz tecritteyiz demek, bir
baﬂka yaﬂam›n inﬂaat›n› sürdürüyorlar demek. Demokrasi yok demek.
Onun için demokrasi hedefimizdir,
ba¤›ms›zl›k hedefimizdir. Demokratik ve ba¤›ms›z bir Türkiye
yaratmak için. ﬁu anda ba¤›ml› ve anti demokratik patronlar›n egemen oldu¤u bir Türkiye'de sosyalleﬂme olmaz.
Tecrit politikas›, halk hareketi ile baﬂ edemeyecekleri
anda kalkar.

ﬂeklinde
s›çramak ayr›. ﬁu anda bunun imkanl›l›¤› içindeyken, bu imkan› kullanmak gerekir diye düﬂünüyorum.
Yoksa ilerde s›çray›p, kaçabilece¤imiz bir nokta, zaman ve moment
olarak geçmiﬂ olacak.
Yani yine Troya Savaﬂlar› yaﬂ›yoruz, yine hak ve özgürlüklerimizi
kaybettik ama gerçekler çuvala s›¤m›yor. Sanat›n da titreyip kendine
dönece¤i nokta yani. ‹nsanl›k kaçamaz art›k. Çünkü varl›k sorunu olarak karﬂ›s›na gelecektir. Ya delirir
kendini kand›ra kand›ra ya da kafas›n› önündeki o gerçe¤e çarpar.
ﬁimdi konuﬂulmas› çok do¤ru. Herkes önündeki perdeyi çekip bakmal›, yoksa baﬂka türlü yaﬂayamaz.

Belli: F Tipleri’nde Ortaça¤
zindan› denilen olay var

Belli: Tecrit, örgütlülük
bilincini yoketmek içindir
Mihri Belli (Yazar, devrimci
politikac›) Halklara zulmetmek
için, y›kmak için dayan›ﬂmay› ve
örgütlülük bilincini yoketmek için
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Sevim Belli (Çevirmen) Tecrit, toplumsal bir yarat›k olan insan›
yar›da kesmek. ‹nsan olmaktan men
etmektir. Hepimiz tecritteyiz derken
tabi Türkiye insan›n› kasdediyorum.
Bilgi al›ﬂveriﬂine, birbirimizden haberdar olmaya, düzenden ve dünyadan haberdar olmaya engel olunmas› demek. Ve hepimizi belli oranlarda tecrit alt›nda tutmak demek. Ve
dayan›ﬂmay› engellemek demek.
Türkiye insanlar› aras›nda sevgi
al›ﬂveriﬂini, duygu al›ﬂveriﬂini engellemek, araya tecrit koymak demek. Yani Türkiye'nin bütün insanlar›, hatta kendini çok özgür
sananlar da tecritte. Çünkü
onlar›n d›ﬂ›nda bu uygulamay›, dayan›ﬂmay› engelleme, haberleﬂmeyi engelleme
durumu var.
Tek kelime ile yönetmeyi
kolaylaﬂt›rmak, itirazlar›,
hak aramalar›, baﬂkald›rmalar› önlemek için tecrit poli-

tikas›n› uyguluyor iktidar. Ve tek
kelimeyle, tecrit eﬂittir insan› kiﬂiliksizleﬂtirmek demek.
Tecriti kald›rmak çok da mümkün de¤il, ama tam demokratik bir
ülkede muhakkak ki kalkm›ﬂ olacakt›r. Ben öyle düﬂünüyorum. Yoksa gelece¤e güvenimiz inanc›m›z
sars›l›r e¤er öyle düﬂünmezsek.
(Geçmiﬂte yaﬂad›¤›n›z tecrit deneyiminden biraz bahseder misiniz?) Ben ailemden dolay› biraz
kayr›lm›ﬂt›m. Yaln›zd›m ama küçük
bir odada alt› ay falan. Asl›nda tecritten daha kötüsü, memurlar›n gündüz çal›ﬂt›¤› odada bir sandalye
üzerinde böyle oturuyordum. Toplam iki seneye yak›n yaln›z kald›m.
Tecritin yaln›zl›¤› atlayabilir, gençsiniz o zaman. Eskiden uygulanan
tecrit sorguya yönelik tecritti. Sizi
yaln›z b›rak›p itirafta bulunmaya,
suç atmaya, ihanete kadar varacak
duygulan›mlara girmenizi sa¤lamak
içindi. Halbuki F Tipleri’ndeki tecrit, eskiden ta Ortaça¤’da falan zin-

dan dedi¤imiz olay var F Tipleri’nde. Yani tecrit bir ceza olarak uygulanmakta. Sizi hakikaten kiﬂiliksizleﬂtirmek için uygulanan bir ﬂey. ‹nsan olmaktan ç›karmak için, duygular›n›z› düﬂüncelerinizi inkara yönelmeniz için uygulanan bir ﬂey. Bizim zaman›m›zda sorgu bittikten
sonra art›k hapishaneye gidiyordunuz, baﬂkalar›yla beraberdiniz.
Umumi bir hapishanede ki bir
sene tecritteki bir aya karﬂ›l›k gelebilir belki de. F Tipi’ne giren adama
ayn› cezay› uygulad›¤›n›z zaman,
ona verdi¤iniz bir sene beﬂ seneye
bedel bir hapisane cezas› demektir.
Bunu da düﬂünmek laz›m. Tecritin
bu taraf› da çok önemli. Bu çok büyük bir ceza. Cezadan çok bir iﬂkence yöntemi, zulüm.

Gümüﬂ: Yar›n
size de yap›labilir!
Mehmet Gümüﬂ (Müzisyen)
Alt› y›ld›r yaﬂanan bu dram› günde-

me getirmek, kamuoyunun dikkatlerini konuya
yo¤unlaﬂt›rmak; t›kan›kl›¤›n çözümüne katk›
sunmak için, Hepimiz
Tecritteyiz isimli oyuna
kat›ld›m. Empati yapma
olana¤› buldum. Tecrittekilerin yaﬂad›klar›n› tahmin etmeme ra¤men bu prati¤i bizzat yaﬂayarak konunun daha içinde
olmak istedim. Bir hayli uzun y›llar
cezaevi koﬂullar›n› ve hayat›n› bilen
biri olsam da kendimi bu pratikle s›n›yarak konuya daha yak›n durmam› sa¤lad›m. Bir ﬂeyi yanl›ﬂ buluyorsan›z ve bu yanl›ﬂ birilerine yap›l›yorsa duyars›z kalamazs›n›z.
Çünkü yar›n size de yap›labilir. Ayr›ca yanl›ﬂlara, anti-demokratik uygulamalara karﬂ› ç›kmak bir yurtseverlik görevidir.
Tecriti kald›rmak için, hem bu
eylemleri ço¤altmak, hem de yönetimle iliﬂkiyi ve diyalo¤u canl› tutmak gerekir.

A¤abeyo¤lu: Direniﬂleri Kutlu Olsun!

tan sonra ﬂunlar› söyledi: “Savaﬂs›z bir dünya istiyoruz... Çocuklar ölmesin istiyoruz... Tecrite hay›r! diyoruz... Direniﬂleri kutlu olsun!”
Mazlum-Der’in de destek verdi¤i eylemin ard›ndan, TAYAD’l›lar Yüksel Caddesi’nde bildiriler da¤›tt›lar.

TAYAD’l› Aileler 19 A¤ustos
günü Abdi ‹pekçi Park›’nda mektup
okuma eylemine devam ettiler. Her
hafta oldu¤u gibi tecrite son talebini
içeren pankart, döviz ve direniﬂçilerin resimlerinin aç›ld›¤› eyleme bu
hafta da ayd›nlardan destek vard›.
ﬁair Selma A¤abeyo¤lu, Sincan 1
ﬁair Selma A¤abeyo¤lu No’lu F Tipi’nden Rabbena Hanetutsak mektubu okudu
dar’›n yazd›¤› mektubu okudu.
A¤abeyo¤lu’ndan önce bir aç›klama yapan Ayﬂe
Arapgirli, tutsaklar›n yaﬂad›klar›n› anlatt›klar› mektuplar› okuduklar›n›, 20 haftad›r eyleme kat›lan ayd›nlarla, sanatç›larla, sendikac›larla, demokratik kitle
örgütleriyle “Tecriti kald›r›n ölümleri durdurun!” talebini AKP’ye hayk›rd›klar›n› hat›rlatarak, “122 evlad›m›z›n sorumlusu AKP’dir” dedi. “Efendileri
Irak’›, Filistin’i, Lübnan’› kana bo¤arken; uﬂaklar› da
6 y›ld›r tecrit hücreleriyle evlatlar›m›z› katlediyor”
diyen Arapgirli, “Ama baﬂaram›yorlar, Ortado¤u
halklar› direniyor, bu ülke halklar›n›n umudu olan
devrimciler, evlatlar›m›z tecrite karﬂ› içeride ve d›ﬂar›da direniyor” ﬂeklinde konuﬂtu.
Arapgirli’nin ard›ndan tecrit maketi içine giren
ﬁair Selma A¤abeyo¤lu, tutsak mektubunu okuduk-

***

Antalya Yazar Kamile Y›lmaz’dan destek
Tutsak mektubu okunarak oturma eylemi düzenlenen yerlerden Antalya’da da bu hafta, yazar Kamile Y›lmaz “tecrite son” ça¤r›s›na destek verdi. 20
A¤ustos günü 22.’si düzenlenen, K›ﬂlahan Meydan›’ndaki eylemde, “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” pankart› aç›ld›. TAYAD’l›lar
ad›na aç›klamay› yapan Dilan
Balc›, tecritten sözettikten sonra,
‹srail’in Lübnan sald›r›s›n›n da, F
Tipleri’nin de emperyalizmin yeni dünya düzeninin politikalar›n›n ürünü oldu¤unu kaydetti.
Balc›’n›n ard›ndan, Ümit ‹lter’in
mektubu, Yazar Kamile Y›lmaz
taraf›ndan okundu¤u s›rada, TAYazar Kamile Y›lmaz
YADl›lar da oturma eylemi yapt›.
tutsak mektubu okudu
20
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Siyonist rejim, sadece Ortado¤u’da de¤il, dünyan›n her yerinde
ilerici hareketlerin karﬂ›s›ndad›r

‹SRA‹L

3

emperyalizmin koçbaﬂ›
terörist bir devlet
Siyonizmin lanetli eli
Siyonist ideoloji ve ‹srail’in kuruluﬂundan itibaren emperyalizmle
iliﬂkilerini ele ald›¤›m›z yaz›m›z›n
ilk iki bölümünde, siyonizmin emperyalist politikalar içindeki yerine,
›rkç› yap›s›na, neden Filistin topraklar›n›n devlet kurmak için seçildi¤ine yer verdik.
1. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›
sonunda, General Allenby Komutas›’ndaki ‹ngiliz Birlikleri 8 Kas›m
1918 günü Kudüs’e girdiklerinde,
Allenby ﬂöyle diyordu: “As›rlar önce baﬂlayan Haçl› Seferleri art›k sona ermiﬂtir. Çünkü muzaffer olduk.”
XI. yüzy›l›n baﬂlar›nda Bat› Avrupa feodallerinin Do¤u’nun zenginliklerini ele geçirmek için, “kutsal kentleri kurtarma” söylemiyle,
kilise taraf›ndan kutsanan Haçl› Seferleri’ne yap›lan bu at›f elbette generalerin dindarl›¤›ndan de¤ildi. Filistinliler’i ﬂaﬂ›rtan bu konuﬂma,
Bat› krallar›n›n yerini alan emper-

yalistlerin, Ortado¤u’yu
“nihayet” ele geçirdiklerini
düﬂünmeleriydi. Daimi bir
iﬂgalin zor oldu¤u koﬂullarda,
bu durumun süreklili¤i içinse,
iki seçenekleri vard›. ‹ﬂbirlikçi
Arap krall›klar› arac›l›¤›yla sömürgeleﬂtirme ve bölgede “emperyalizmin uzant›s›” bir devletin kurulmas›. Bu devletin siyonist proje üzerine oturan ‹srail oldu¤unu ve siyonistlerin ‹ngilizler’le iliﬂkilerinin nas›l baﬂlad›¤›n›
ilk bölümde ele alm›ﬂt›k.
‹ngiliz himayesinde Filistinliler’in yurtlar›na el koyan siyonistler,
2. Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonunda amaçlar›na ulaﬂt›lar. Savaﬂtan emperyalist kamp›n lideri olarak ç›kan
ABD, Fransa ile ‹ngiltere’nin öncülü¤ünde ve SSCB’nin dönemin koﬂullar›nda tarihsel bir hata ile destek verdi¤i BM karar›, devlet kuruluﬂunun meﬂruiyetini sa¤lad›. Birleﬂmiﬂ Milletler 29 Kas›m
1947’de Filistin’de biri Arap biri
Yahudi olmak üzere iki devlet kurulmas›n› öngören taksim karar›n› ald›. Filistinliler karara karﬂ›
ç›karak, böyle bir devleti kurmay› reddettiler. ‹ngilitere’nin
BM karar› uyar›nca 15 May›s
1948’de Filistin’den çekilece¤ini
aç›klamas›n›n hemen ard›ndan siyonist çeteler de sald›r›lar›n› yo¤unlaﬂt›rd›. Deir Yassin Katliam› bugünlerde yap›ld›. Ayn› günlerde siyonsit ‹rgun Çetesi Yaffa’ya sald›rd›
ve 70 bin Filistinli’den 67 bini terörden kaçt›. Siyonist çeteler, bu
katliamlar›n propagandas›n› bizzat
yap›yor, korkuyu tüm halka yaymak
suretiyle göçe h›z veriyordu. ‹ngiliz
ordusu güya “tarafs›zl›k” politikas›
izliyordu, ancak hem Suriye’den
gelen Arap yurtseverlere karﬂ› siyonistleri destekliyor, hem de boﬂaltt›¤› alanlar›n siyonistlerin eline geçmesi için istihrabat sa¤l›yordu. Son
‹ngiliz askeri 14 May›s’ta çekildi
Filistin’den ve ertesi günü, 15 May›s 1948’de ‹srail devleti ilan edildi.
Siyonist devlet, ABD baﬂta olmak üzere, emperyalistlerce hemen
tan›n›rken, “mazlum ve yurtsuz Yahudiler” bak›ﬂ›n›n etkisiyle Müslü21
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man ülkeler d›ﬂ›ndaki ülkeler de ‹srail’i tan›d›lar. 1947 taksim karar›nda Arap ülkeleriyle birlikte Filistin’in bölünmesine, Yahudi devleti
kuruluﬂuna karﬂ› ç›kan Türkiye, ‹srail’i ilk tan›yan müslüman ülke oldu ve tam diplomatik iliﬂki kurdu.
Birleﬂik Arap ordular›, Yahudiler’i Filistin’den atmak üzere ülkeye girdiler. Ancak çeﬂitli komplolar
sonucu Filistin direniﬂçileri yaln›z
kald›. Arap ordular›n›n bir k›sm› savaﬂmadan geri çekildi, bir k›sm› da
Siyonistler önünde bozguna u¤rad›.
Bu ilk Arap-‹srail savaﬂ› sonunda
‹srail, s›n›rlar›n› geniﬂletti ve yüzbinlerce Filistinli yurtlar›n› terk etmek zorunda kald›. Silah zoruyla,
emperyalist destekle Filistinliler’i
terörize ederek kurulan devlet, en
baﬂtan itibaren tüm emperyalistlerin
büyük deste¤ini ald›. Devletin s›n›rlar› içinde kalan yar›m milyona yak›n Filistinli ise, her türlü insan hakk›ndan yoksun olarak yaﬂamaya
mahkum ediliyordu.
Emperyalist cephede de¤iﬂen
güç iliﬂkilerinin yans›mas›
‹ngiltere, Araplar’› tümden kaybetmemek için 1939 y›l›nda, Filistinliler’in r›zas› d›ﬂ›nda Yahudi göçünün olmayaca¤›, gelecek beﬂ y›l
içinde Yahudi göçünün 75 bin ile s›n›rl› olaca¤› gibi hükümler içeren
“Beyaz Kitap”› yay›nlarken, 30 bin
Yahudi gönüllü olarak ‹ngiliz ordusunda “Yahudi Birli¤i” olarak savaﬂa kat›l›yor, savaﬂa kat›lmayanlar da
Arap nüfusa yönelik sald›r›lar düzenliyor ve kaçak Yahudi göçünü
örgütlüyordu. Siyonistlerin bu iki
cephenin d›ﬂ›nda, as›l yo¤unlaﬂt›klar› ise, emperyalist cephenin liderli¤ine h›zla yükselmekte olan ABD
ile kurulan iliﬂkilerdi. 4.5 milyon
Yahudi’nin yaﬂad›¤› ABD’de propaganda faaliyetleri yo¤unlaﬂm›ﬂ, çeﬂitli düzeylerde iliﬂkiler geliﬂtirmiﬂlerdi. Bu haz›rl›klar›n sonucu 1942
y›l›nda New York’ta Amerikan Siyonist Konferans› düzenlendi ve
Yahudi devleti talebini içeren Biltmore Program› kabul edildi.
Savaﬂ›n sonunda ABD, ‹ngiliz

Yahudi devleti
Arap devleti

1950’den sonra
Bat› Ürdün

Yahudi
yerleﬂimler

Kaynak: Sosyalizm ve Toplumsal
Mücadeleler Ansiklopedesi

BM’nin 1947’deki taksim plan› 1949 sonras› ‹srail’in geniﬂlemesi

1947 BM karar›; en verimli topraklar dahil Filistin’in %56.4’ünü Yahudiler’e verdi. O tarihte 840 bin Filistinli’ye karﬂ›l›k
640 bin Yahudi yaﬂ›yordu. Siyonistlerin
sald›r›lar›, savaﬂlar sonras› ‹srail, Filistin’in %11’ini daha ilhak ederek, ülkenin
%67.4’ünü ald›. 1949’da; ‹srail ve iﬂgal
alt›ndaki topraklarda Filistinliler’in
%63’ü yaﬂarken, göç ettirenlerin oran›
%37’yi buldu. 1967 savaﬂ› sonras›, Filistinliler’in %50’si mülteci durumuna
düﬂtü. 1982’ye gelindi¤inde ise bu oran
%59.2’ye ç›kt›. Bugün 3 milyon Filistinli
ülkesi d›ﬂ›nda. Bu gerçek; neden ‘geri
dönüﬂ’te ›srar edildi¤ini de gösteriyor.
emperyalizminin bütün sömürgelerini ele geçirirken, elbette Ortado¤u
uzun y›llar sürecek bir güç çat›ﬂmas›n›n da oda¤› durumuna geliyordu.
Emperyalist kamp›n liderli¤iyle birlikte devral›nan bir miras gibi, Siyonist varl›¤›n “tasmas›”n› da yavaﬂ
yavaﬂ eline alacakt› ABD. Tümüyle
ABD denetimine geçmesinin as›l
dönüm noktas› ise, 1956 Süveyﬂ
Bunal›m› oldu. Emperyalistler aç›s›ndan hem bir iktidar boﬂlu¤u hem
de güç ve denetim savaﬂ›n›n boyutland›¤› 1950’li y›llar›n ikinci yar›s›,
as›l olarak Fransa’n›n ‹srail üzerinde etkinli¤ini art›rd›¤› dönemdir.
Fransa, ‹srail’in baﬂl›ca silah kayna¤› olurken, ABD’nin henüz Ortado¤u politikalar› tümüyle netleﬂmiﬂ
de¤ildi ve petrol ihtiyac›ndan kaynakl› olarak Araplar› karﬂ›s›na almak istemiyor, özellikle M›s›r ile
iliﬂkiler geliﬂtiriyordu.

Suriye ve Lübnan’› kaybeden
Fransa’n›n ve ‹ngiliz emperyalizminin en büyük kayg›s›, M›s›r Devlet
Baﬂkan› Nas›r’›n “ulusalc› sosyalizminin” bütün Ortado¤u ve özellikle
Frans›z sömürgelerinin oldu¤u Kuzey Afrika’n›n Arap ülkelerine yay›lmas› ve Arap ulusunun birli¤ini
yaratma yolunda ciddi bir yol katetme e¤iliminde olmas›yd›. ‹ngiltere
de buna karﬂ› Irak ve Türkiye aras›nda “Ba¤dat Pakt›”n› imzalatarak
bir karﬂ› blok oluﬂturmaya çal›ﬂ›yordu. Ayn› kayg›lar elbette ‹srail
için de geçerliydi. Özellikle s›n›rlar›n› geniﬂletme ve “güvenlik”, en temel sorundu. Nas›r’›n öncülü¤ünde
‹srail’e uygulanan iktisadi boykot
da etki yaratmaya baﬂlam›ﬂt›. ‹srail,
M›s›r’›n öncülük etti¤i Arap ülkelerine karﬂ› sald›rgan politikalar›n›
yo¤unlaﬂt›rd›, 1953 ve ‘54 y›llar›nda Gazze baﬂta olmak üzere Araplara karﬂ› katliamlar gerçekleﬂtirdi,
M›s›r-ABD ittifak›n› sabote etmek
için ajanlar gönderdi, ancak Nas›r
bunlar› yakalayarak idam etti.
1948 Birinci Arap-‹srail savaﬂ›n›n yenilgisi ve artan ‹srail sald›r›lar› karﬂ›s›nda silahlanma ihtiyac› duyan Nas›r, “Yahudi oylar›n› kaybederiz” kayg›s› nedeniyle ABD hükümetinden karﬂ›layamay›nca, bu
ihtiyac›n› Çekoslavakya üzerinden
Sovyetler’den karﬂ›lamaya baﬂlad›.
‹ﬂte bu geliﬂme, emperyalistler için
ciddi bir tehdidin büyümesi anlam›na geliyordu. Savaﬂ sonras› tüm
dünyada artan, sosyalizme yönelik
sempati Ortado¤u’yu da sar›yordu.
ABD ve ‹ngiltere’nin cevab›, daha
önce vaadettikleri Assuan baraj›
için yat›r›m› iptal ederek M›s›r’› cezaland›rmak oldu. Nas›r ise, ‹ngiltere kontrolünde bulunan Süveyﬂ Kanal›’n› millileﬂtirerek cevap verdi.
Temmuz 1956’da yaﬂanan bu geliﬂme üzerine, emperyalistler art›k Nas›r’›n devrilmesi zaman›n›n geldi¤ine karar verdiler. Bu konuda ABD,
‹ngiltere ve Fransa ayn› fikirdeydi,
ancak paylaﬂ›mda anlaﬂamamalar›
üzerine, Fransa ve ‹ngiltere, Ortado¤u’daki ezeli “bekçi köpe¤i”nden
yararlanmaya karar verdiler. Hat›rlanaca¤› gibi, ‹srail Cumhurbaﬂkan›
22
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olacak olan Siyonist lider Weizmann, 1900’lerin baﬂ›nda "‹ngiltere Yahudilerin Filistin'e yerleﬂmesini desteklerse... Suveyﬂ Kanal›'n›n bekçileri olabileceklerini”
söylemiﬂti. ‹srail Süveyﬂ Kanal›’na
sald›rarak ç›k›ﬂ bölgesini kontrolleri alt›na ald›. Öte yandan da ‹ngiliz
ve Frans›z ordusu harekete geçmiﬂti. Ancak plan tutmad›¤› gibi, Amerika, emperyalist kamp›n lideri oldu¤unu hat›rlat›r biçimde, kendi
onay› olmadan geliﬂen bu harekete
sert tepki göstererek M›s›r’› destekledi, ‹ngiltere’ye yapt›r›m uygulad›.
Sald›r› püskürtüldü. Bu olay Ortado¤u’da ABD hegamonyas›n›n artmas›n› beraberinde getirirken, ‹srail’in denetimi de ABD’ye geçti.
Süveyﬂ’e Fransa-‹ngiltere ç›karlar› için sald›ran ‹srail, bu tarihten
sonra katliamlar›n›, iﬂgallerini öncelikli olarak ABD ç›karlar› paralelinde gerçekleﬂtirecekti. Nitekim,
1967 Arap-‹srail ‘6 gün savaﬂ›, “Siyonist rejimin kolonyalist yay›lmas›n›n önünü açmak için iki y›l önce
Washington’da planlanm›ﬂt›. (‘Siyonist ‹srail’e dair gerçe¤i söylemek!’ - Fikret Baﬂkaya) ﬁimon Peres de “bu savaﬂa on y›ld›r haz›rlan›yorduk” diyerek, bu durumu teyid
ediyordu. Bu savaﬂta da, öncekiler
gibi, Siyonistler ve emperyalizm;
Arap ulusunun birli¤ine yönelik çabalar boﬂa ç›karmay› hedefledi.
Çünkü böyle bir geliﬂim, kendi
ayaklar› üstünde duran bir Arap ulusu, emperyalist ya¤man›n önüne ç›kabilecek en güçlü engeldi. Burada
da Siyonist rejimin baﬂl›ca iﬂlevi
görülmüﬂ oldu.
50 y›ld›r süren iliﬂkiyi
karﬂ›l›kl› ç›karlar belirliyor
‹srail’in “Amerika sevgisi” de,
ABD emperyalizminin “‹srail’in
a¤abeyi” rolü de elbette ki, karﬂ›l›kl› ç›karlara dayan›yor.
ABD; ‹srail’in her platformda
arkas›nda yer al›yor, askeri ve mali
olarak destekliyor, bütün dünyan›n
lanetledi¤i koﬂullarda dahi uluslararas› platformlarda arkas›nda duruyor, tecrit olmas›n› engelliyor,

BM’de Filistin lehine kararlar al›nmas›n› engelliyor, Arap topraklar›n›n ortas›nda “güvenli¤inin” baﬂ teminat› oluyor.
‹srail ise; emperyalizmin dünya
hakimiyeti için strajik bir bölgeyi
ABD’nin öncülü¤ündeki emperyalist cephe ad›na kontrol alt›nda tutuyor, direnen unsurlara karﬂ› yoketme sald›r›lar› düzenliyor, Ha'aretz
Gazetesi’nin deyiﬂiyle, “Bat›'ya
karﬂ› izin verilenden daha öte bir
sayg›s›zl›kta bulunan” bölge ülkelerini cezaland›r›yor. Sadece Filistin
de¤il Suriye, Lübnan, ‹ran, Irak...
bölgede emperyalist ç›karlar önünde kim engel olmuﬂsa, nerede emperyalizmin bölge politikalar›na
karﬂ› bir direniﬂ geliﬂmiﬂse, mutlaka
‹srail karﬂ›s›na ç›kmaktad›r.
Raﬂid El Gannuﬂi, ‘Filistin Sorunu ve FKÖ’ isimli kitab›nda, ‹srail’e
ABD yard›m›na iliﬂkin ﬂu veriyi aktar›r: "’67 savaﬂ›ndan önce 200 milyon dolar tutar›ndaki askeri yard›m
savaﬂ sonras›nda iki kat artt›r›lm›ﬂt›r. ‘73 savaﬂ›ndan sonra da ‹srail'e
yap›lan askeri yard›m ve verilen d›ﬂ
borç 2 milyar dolara yükseltilmiﬂtir.
Bugün ise ‹srail'in ald›¤› askeri
yard›m ve d›ﬂ borç 24 milyar dolara ulaﬂm›ﬂt›r ki bu, ‹srail'in milli
geliriyle eﬂde¤erdir." (Syf: 67, 68)
Bu art›ﬂta çarp›c› olan ﬂudur: ‹srail’in katliamlar› ne kadar artm›ﬂsa,
ABD yard›m› da buna paralel art›yor. Elbette tüm bu katliamlar, salt
Siyonist proje do¤rultusunda geliﬂmiyor, baﬂtan bu yana alt›n› çizdi¤imiz gibi, emperyalist ç›karlara hizmet etti¤i için, yard›mlar da buna
paralel art›yor. Lübnan vahﬂeti sonras› daha da artmas› beklenmelidir.
Ortado¤u, tarih boyunca dünya
imparatorlu¤u kurmak isteyen bütün güçler için denetim alt›nda tutulmas› gereken bir yer oldu. Bunun
birinci nedeni; bölgenin yeralt› ve
yer üstü zenginlikleridir. Ki, bu y›llarda art›k petrol kaynaklar›n›n zenginli¤i de büyük oranda biliniyordu.
‹kinci neden, Asya’n›n devasa enerji kaynaklar›n›n, enerji yolunun
kontrolüdür. Üçüncüsü ise, Ortado¤u’nun anti-emperyalist devrimlere
gebe bir bölge olmas›d›r. Özellikle

ABD-‹srail aras›ndaki iliﬂkiler ne Bush ile s›n›rl›d›r ne de Amerika’daki güçlü Yahudi Lobileri ile
ilgilidir. 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ› öncesi ‹srail’in ipleri, emperyalist cephenin o günkü lideri ‹ngilizlerin elindeydi, bugün lider de¤iﬂti, emperyalist
ç›karlar›n Ortado¤u bekçili¤ini yapma sözüyle
kurulan siyonist varl›¤›n ipleri yeni liderin, Amerika’n›n eline geçti. ‹srail, emperyalist ç›karlara
hizmet etti¤i ölçüde varolmakta, ABD ve AB’nin
deste¤ini almakta ve iﬂledi¤i bütün insanl›k suçlar›na arka ç›k›lmaktad›r.
2. Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonunda emperyalizmin sosyalizme karﬂ› “so¤uk
savaﬂ” politikalar›n›n bölgede uygulay›c›s›, emperyalizmin müttefiki
üç ülkeden biri oldu. (Di¤er ikisi,
ﬁah’›n ‹ran› ve Türkiye) Bölgede
Sovyetler’in etkisine karﬂ› bir jandarma rolü oynad› ‹srail. Sovyetler’le iliﬂkide bulunan ülkeler ve
ilerici, devrimci, ulusal hareketler
hedef al›nd›, bugün savaﬂt›¤› ‹slamc› güçleri, devrimlerin önünü kesmek için destekledi. Örne¤in, El Fetih ve FHKC’ye karﬂ› Hamas’›n geliﬂimine gözyuman bizzat ‹srail oldu.
Burada alt› çizilmesi gereken bir
baﬂka nokta ise ﬂudur. Nixon Doktrini’yle ABD'nin küresel güç kayb›na u¤rad›¤› kabul edilmiﬂ ve bunu
telafi etmek için, sistem ad›na bölgesel ç›karlar›n savunmas›nda yard›mc› olacak müttefiklerle ilgili politikalar geliﬂtirilerek, ABD ç›karlar›n› tehdit eden Sovyetler’in etkisini
art›rd›¤› Ortado¤u'da uygulanm›ﬂt›r.
‹srail-Türkiye-Irak-‹ran gibi iﬂbirlikçilerini ve gerici Arap rejimlerini
bu zeminde ittifaka zorlam›ﬂt›r. Ancak ABD’nin bu hesaplar›, Irak’ta
BAAS iktidar›yla, ‹ran ‹slam Devrimi ile ve Türkiye’nin içinde bulundu¤u istikrars›z durum nedeniye
tam olarak yaﬂama geçmedi, tutmad›. Bu nedenle, bölgede tarihsel olarak öfke kayna¤› olmas›na karﬂ›n,
ciddi bir ekonomik dinami¤i bulunmayan ve askeri gücüne dayanan ‹srail üzerine oynamak durumunda
kald›. Ony›llard›r da iliﬂkinin bu düzeydeki önemi de¤iﬂmedi.
Siyasi, askeri tüm gücüyle bölgeye abanan ABD’nin Afganistan
ve Irak iﬂgali sonras›nda, müttefiki/iﬂbirlikçisi ülkeler kendi konumlar›n› yeniden tan›mlad›lar. Burada
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yine ‹srail baﬂat rolü oynamaya devam etmektedir. Amerikan emperyalizmi öncülü¤ünde sürdürülen
“terörle savaﬂ”›n, halklara karﬂ› savaﬂ oldu¤unu anlatmayaca¤›z. Bu
savaﬂ›n temel hedefinin bugün için
Ortado¤u oldu¤u da aç›kt›r. Emperyalist kapitalizmin pazar a¤lar› d›ﬂ›nda kalan bölgeler bu söylemle
ele geçirilmeye çal›ﬂ›l›rken, direnen
güçlerin yokedilmesi savaﬂ›n odak
noktas›d›r. ‹srail, bu savaﬂta emperyalistlerin sadece en sad›k iﬂbirlikçisi de¤il, ayn› zamanda vurucu gücü durumundad›r. Ortado¤u’nun denetim at›na al›nmas›nda, emperyalizmin Büyük Ortado¤u Projesi
önünde engel olan devletlerin ve örgütlerin dize getirilmesinde stratejik
bir role sahiptir Siyonist devlet.
Öte yandan “terörle savaﬂ” söylemi, ‹srail aç›s›ndan da, ony›llard›r
yakalamayad›¤› bir “meﬂruiyet” zemini durumuna gelmiﬂtir. Daha düne kadar öne ç›kan söylem “‹srail’in
güvenli¤i” olurken, bugün “terörle
savaﬂ›yoruz” söylemi bunun önüne
geçmiﬂ, kendine yeni bir ideolojik
söylem, terörünü meﬂrulaﬂt›racak
bir dil bulmuﬂtur siyonist varl›k. O
zaman nas›l ki, as›l güvenlik sorunu
olan ‹srail de¤il, bölge halklar› ise,
bugün de ‹saril ve emperyalistlerin
“terörist” tan›mlar› s›n›rs›zl›k üzerine kurulu bir keyfilik ve demagojiye dayan›r. Filistin’de Hamas dahil
tüm Filistinli direniﬂ örgütleri de teröristtir, Lübnan’da milyonlar› temsil eden ve hükümette yer alan Hizbullah da. Hedef ülke bir devletse,
(Suriye ve ‹ran), onlar da “teröre
destek veren ülkeler”dir.
Yarat›lan “terörizm” propagandalar› etraf›nda, ‹srail düne göre
katliamc›l›kta çok daha pervas›zd›r.

Evlerin tepesine bombalar ya¤d›r›l›yor, siyasi liderlere suikastler düzenleniyor, tekerlekli sandalyedeki
insanlar füzelerle hedef al›narak vuruluyor, çocuklar›n katledilmesi
“terörle savaﬂ›n üzücü sonuçlar›”
diye aç›klan›yor, bir ülkenin yerlebir edilmesinin ad›, “terörle savaﬂ›yoruz” oluyor. ‹srail, tarihsel olarak
yoketmeye çal›ﬂt›¤› Filistin direniﬂine sald›r›lar›n› s›n›r tan›madan, resmen Filistin devlet baﬂkan› olarak
tan›nan Arafat’› günlerce karargah›nda kuﬂatt›ktan sonra zehirleyerek
öldürme, Hamas hükümetinin üyelerini kaç›rma gibi boyutlara vard›r›rken, yapt›¤› her ﬂey Amerika taraf›ndan “kendini savunma hakk›”
olarak tan›mlan›p destek buluyor.
‹srail’in, emperyalist “terörle savaﬂ” söylemi içinde bir baﬂka misyonu ise; bu savaﬂ›n en vahﬂi biçimlerinin meﬂrulaﬂt›r›lmas›d›r. Do¤rudan sivilleri, çocuklar› ve bir defaya
mahsus de¤il, defalarca hedef alarak vurma; Filistin-‹srail aras›nda
bugüne kadar bir anlamda ad› konulmam›ﬂ bir anlaﬂma gibi duran,
siyasi liderlere yönelmeme vb. örneklerde oldu¤u gibi, hukukun,
meﬂrulu¤un “s›n›rlar›n›n aﬂ›lmas›nda” ön aç›c› durumundad›r siyonist
terör. “Teröriste ne yap›lsa yeridir”
anlay›ﬂ› tüm dünyaya baﬂta ‹srail
arac›l›¤›yla dayat›lmakta, ard›ndan
tüm emperyalistler izlemektedir.
‹srail, ABD’si Avrupas› ile
emperyalist cephenin
silahl› gücüdür
Unutulmamas› gerekir ki ‹srail;
sadece ABD için de¤il, tüm emperyalistlerin ortak ç›karlar› için varedilen bir ülke olma misyonunu bugün de koruyor. Yine bu misyon,
özelde direnen güçlere, halklar›n
mücadelelerine karﬂ› oldu¤u için,
ayn› zamanda feodal bask›c› Arap
diktatörlerinin de ç›karlar›nad›r.
1956’dan bugüne temel olarak
ABD’nin ç›karlar›n›n jandarmal›¤›n› yap›yor oluﬂu, Amerika’n›n
emperyalist kamp içindeki liderli¤iyle ilgilidir, bu liderlik de¤iﬂti¤inde ‹srail’in ipini yeni emperyalist li-

derin ele alaca¤›na kuﬂku yoktur.
Siyonist pragmatizm için de, bir sorun olmayaca¤› aç›kt›r. Bugün Lübnan sald›r›s›nda ABD’si, AB’si ile
tüm emperyalist cephenin ‹srail’e
aç›k destek vermesi, iﬂbirlikçi M›s›r, Suudi Arabistan gibi ülkelerin
‹srail’i de¤il, Hizbullah’› suçlamas›
ve fetvalar ç›karmas›, ‹srail bu gerici ittifak ad›na savaﬂt›¤›n›n yeniden
teyid edilmesidir.
Filistin’de yaﬂananlar bir baﬂka
örnektir. “Bölgeye demokrasi getirme” ad›na Afganistan ve Irak’› iﬂgal
eden emperyalistlerin, b›rak›n burjuva demokrasisini, yaﬂam hakk›n›
yok ettikleri ortada. Buna karﬂ›n,
Filistin'de tarafs›z gözlemcilerin de
onaylad›¤› seçimler yap›ld› ancak,
bu demokrasiyi be¤enmedi emperyalistler. ABD ve AB, siyasi ve ekonomik ambargo karar› ald›, HAMAS'› dize getirmek için. K›sa süre
sonra da bu ambargo karar› ‹srail taraf›ndan Gazze Katliam›’yla desteklendi. ‹srail de emperyalistlerin
ortak amac›na, kendi bildi¤i yöntemle kat›lm›ﬂ oldu.
Yine ‹srail’in nükleer silahlar›
önemli bir örnektir. Tüm emperyalistler elbirli¤i içinde ‹ran ve Kuzey
Kore’nin “nükleer silahlar›” üzerine
f›rt›nalar kopar›p ambargo kararlar›
al›rken, ‹srail’in dünyan›n 6. büyük
nükleer gücü oluﬂunu görmezden
gelmeyi sürdürüyorlar. Kuzey Kore
ve ‹ran için “haydut devletler” tan›mlamas› yapan ve bu ülkelerin
nükleer güç haline geliﬂinin “dünya
bar›ﬂ› için tehdit olaca¤›n›” söyleyen emperyalistler, elbetteki ‹srail’in nas›l bir haydut devlet oldu¤unu çok iyi bilirler. E¤er dünya için
bir tehditten söz edilecekse, Amerika’dan sonra ‹srail gelir. ‹srail’in
kendi tarihi dahi, bir haydutluk tarihidir. Filistin’de, Lübnan’da bu
vahﬂeti yaratanlar›n, çok s›k›ﬂt›¤›nda nükleer silahlar kullanmaktan
çekinmeyece¤ini görmek için kahin
ya da uzman olmaya gerek yoktur.
Ancak, ‹srail’in varl›¤› gibi, nükleer
gücü de as›l olarak emperyalistlerin
bölgedeki nükleer gücü anlam›na
geldi¤i için, bu konuda büyük bir riyakarl›¤› sürmektedir.
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Siyonist devlet sadece Ortado¤u’da de¤il, dünyan›n baﬂka yerlerinde de, emperyalist ç›karlarla tam
bir uyum içindedir. Özellikle Latin
Amerika’daki devrimci hareketlere
karﬂ›, ABD ile birlikte faﬂist oligarﬂilere destek vermiﬂ, kontralar›n örgütlenmesinde, silah ve e¤itim sa¤lanmas›nda rol oynam›ﬂt›r. Örne¤in,
‹srailli askeri “uzmanlar›n”, El Salvador’da devrimci gerillalara karﬂ›
kontra güçlere e¤itim verdikleri,
1981'deki büyük gerilla sald›r›s›
karﬂ›s›nda Amerikanc› hükümetin
saf›nda savaﬂa do¤rudan kat›ld›klar›
bilinir. Yine, Etiyopya’da anti-gerilla birliklerini e¤iten ‹srail, Küba’ya
yönelik ABD ambargosunun kald›r›lmas› konusunda yap›lan bütün
BM’de oylamalar›nda, 100’den fazla ülkenin karﬂ›s›nda ABD ile yanyana oldu. 1987’de Nikaragua devrimci hükümetine yönelik ticaret
ambargosunun kald›r›lmas› oylamas›nda ve yine Nikaragua’ya karﬂ›
düzenlenen askeri ve paramiliter
kontra faaliyetler için uluslararas›
Adalet Mahkemesi kurulmas›na
iliﬂkin bir baﬂka oylamada da, 94 ülkenin olumlu oylar›na karﬂ›n, ABD
ve ‹srail’in ambargosunun sürmesi,
kontralar›n yarg›lanmamas› yönündeki oylar› biliniyor.
Bu ikilinin BM’de birleﬂti¤i bir
baﬂka çarp›c› oylama ise, Naziler’le siyonistlerin Yahudiler’i Filistin’e göçettirme temelindeki iﬂbirli¤ini hat›rlatmaktad›r. 1985’te; “Nazi, faﬂist ve Neo-faﬂist faaliyetlere
karﬂ› al›nacak önlemleri” içeren
40/148 No’lu tasar›ya, 121 ülke
‘evet’ derken, ABD ve ‹srail faﬂistlere, Naziler’e karﬂ› önlem al›nmas›na karﬂ› ç›kt›lar. Siyonistlerin, Yahudi katliam› nedeniyle, Naziler’e
“düﬂman” olmas› beklenir. Ancak
emperyalizmin dünya hakimiyetine
hizmet eden, ilerici hareketlerin
önünde barikat olabilecek bütün gerici örgütlenmelere destek vermekten çekinmediklerini, ABD politikalar›na, temsil ettiklerini iddia ettikleri Yahudiler’e hakaret pahas›na
uyum sa¤lad›klar›n› burada da görüyoruz.
- Sürecek -

‹ran’›n Kürt düﬂmanl›¤›
‹ran rejimi, iﬂbirlikçi oligarﬂik iktidarla
“Kürt’ü imha ve inkar” temelindeki ittifak›na, Kürt yurtseverlerine yönelik
operasyonlar›na son vermeli, Kürt
halk›n›n haklar›n› tan›mal›d›r.
‹ran ordusu
bir
kez daha,
Kürt yurtseverlerine karﬂ› askeri operasyon baﬂlatt›.
13-14 A¤ustos’ta Xinêre Bölgesi’nde HPG kamplar›na top at›ﬂlar›nda bulunan ‹ran Ordusu, operasyonlar›n› Hac› Umran Bölgesi ile Kandil
Da¤› eteklerinde bulunan Seripaye,
Kanikoxereﬂe, Geruy Gezgezke, Gabalek, Berdunaz, Mêrgan, Derawi
Melazade, Hozi Mergesir ve Pirerok
bölgelerinde yo¤unlaﬂt›rd›.
HPG’liler ve Abdullah Öcalan’›n
görüﬂleri do¤rultusunda ‹ran Kürdistan’›nda örgütlenen Partiya Jiyana
Azad A Kurdistan (PJAK) gerillalar›n› hedefleyen ‹ran ordusu, top ve roket at›ﬂlar›n› aral›ks›z sürdürürken,
HPG ve PJAK taraf›ndan da misilleme eylemleri düzenlendi. F›rat Haber
Ajans›'n›n verdi¤i bilgilere göre, ‹ran
ordusu bu sald›r›larda 30’a yak›n asker kay›p verdi.

Oligarﬂiyle gerici ittifak
‹ran rejiminin, s›n›rlar› içinde yaﬂayan Kürtler’e yönelik düﬂmanl›¤›
yeni bir olgu de¤ildir. Ancak, özellikle Kandil’e yönelen bu sald›r›lar›n
zamanlamas› ve izlenen politika,
farkl›l›k arzetmektedir.
Sald›r›lar›n yo¤unlaﬂt›r›lmas›n›n
bir yan›n›, Mollalar rejiminin antidemokratik, inkarc› tutumu ve geleneksel Kürt düﬂmanl›¤› oluﬂtururken,
bugün için öne ç›kan yan›, Türkiye
oligarﬂisi ile iliﬂkilerdir.
‹ran rejimi, Türkiye ile ‘Kürt düﬂmanl›¤›’ temelinde ittifak halindedir,
bu konuda çeﬂitli anlaﬂmalar yap›lm›ﬂ, kimi zaman ortak operasyonlar

düzenlenmiﬂtir. Irak’ta yaﬂananlar›n
ard›ndan her iki ülke de kendi Kürt
muhalefetini ve silahl› güçleri imhay›
kendileri aç›s›ndan daha “acil” bir
sorun olarak görmektedirler.
Öte yandan ‹ran, PKK’ye yönelik
sald›r›lar arac›l›¤›yla, Türkiye oligarﬂisini yan›nda tutmaya çal›ﬂmakta,
böylece ‹ran’a yönelik ABD kuﬂatmas›nda bölgesel güç kazanma hesab› yapmaktad›r. “ABD, senin düﬂmanlar›na operasyon düzenlemiyor, Kandil’i biz bombal›yoruz”
mesaj› veren ‹ran, ‹slamc› pragmatizmin kanl› yüzünü sergilemektedir. Bu
tür pragmatik hesaplarla, muhtemel
ABD operasyonunda ne Türkiye iﬂbirlikçi oligarﬂisini yan›nda tutabilir,
ne de bu hareket tarz› ABD operasyonunu geriletici bir rol oynar. Türkiye
oligarﬂisi “Kürt’ü imha” konusunda
‹ran ile birliktedir, ancak Amerikan
Büyük Ortado¤u Projesi’nin en sad›k
destekçisi ve iﬂbirlikçisi olmaktan da
asla vazgeçmeyecektir. Buna, ‹ran
operasyonu da dahildir. ‹ran’›n Kandil’i bombalad›¤› günlerde, beﬂ ‹ran
uça¤›n›n “Hizbullah’a silah taﬂ›yor”
bahanesi ile ‹srail ve ABD iste¤i do¤rultusunda aranmas›, bunun en aç›k
ve ﬂimdiden görülen örne¤idir. ‹ran,
ne kadar Kürt’ün kan›n› dökersem,
Türkiye’yi o kadar yan›ma çekerim
hesab›nda yan›lmaktad›r.
‹ran’da yaﬂayan tüm halklar› emperyalizme karﬂ› birleﬂtirme yerine,
muhalif olan› bast›rma, imha etme
üzerine yürütülen politika ters teper,
halklar› düﬂmanlaﬂt›r›r, emperyalizmin de¤irmenine su taﬂ›r. Ancak, ister milliyetçi isterse islamc› olsun;
politikalar›n›n temeline pragmatizmi
oturtan güçler, soruna halklar›n genel
ç›karlar› penceresinden bakmazlar.
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Avrupa’da Kürt
yurtseverlere bask›lar
Almanya ve Hollanda'n›n son
dönemde, demokratik faaliyet
yürüten Kürt yurtseverlerine yönelik tutuklamalar› ve derneklere
yönelik bask›lar, YEK-KOM taraf›ndan protesto ediliyor.
Oligarﬂik iktidara yaranmak,
siyasi ve ekonomik ç›karlar elde
etmek için Muzaffer Ayata, Nedim Seven ve Gazeteci R›za Erdo¤an'› tutuklayan Almanya ve
Hollanda’n›n bask›lara son vermesi istenen eylemlerde, tutuklanan yurtseverlerin serbest b›rak›lmas› istendi.
Kürt Dernekleri Federasyonu
YEK-KOM, bask›lar› protesto
etmek, demokratik faaliyet olana¤›n›n b›rak›lmad›¤›n› dile getirmek için, Almanya'da kendine
ba¤l› 65 derne¤i kapatt›¤›n› duyurdu. 20 A¤ustos’ta ise, Fransa'n›n baﬂkenti Paris'te, Almanya'n›n Saarland eyaleti, Hamburg
ve Köln kentlerinde, Danimarka'n›n baﬂkenti Kopenhag'da kitlesel gösteriler düzenlendi.
YEK-KOM karar› uyar›nca
Almanya’daki derneklerin 27
A¤ustos Pazartesi gününden itibaren kapanaca¤› aç›klan›rken,
protestolar kapsam›nda yürüyüﬂlerin düzenlenece¤i, açl›k grevlerinin yap›laca¤› ve konuya iliﬂkin
bilgilendirme standlar›n›n aç›laca¤› kaydedildi.
Tutuklamalar› k›nayan KNK,
bunun “sadece Kürt sorununu
çözmek istemeyen Türkiye'yi cesaretlendirdi¤ini” belirtirken,
KON-KURD
ise, tutuklamalar›n ABD
taraf›ndan
Türk devletine kendi ç›karlar› için
verdi¤i vaatlere dayand›¤›n› duyurdu.

‹smail ﬁammut’un
‘Tel El Zaatar’da katledilen
Filistinli mülteciler’ deseni

Sen kurﬂun ya¤murlar› alt›nda
güneﬂin delik deﬂik edildi¤i
bir ülkede do¤dun
öptü kan revan içinde seni
ç›r›lç›plak bir ölüm
ölümü ve gözyaﬂ›n› gördün yavrum
kan emmeyi ö¤rendin yaralar›ndan
saplan›rken geceye
ilk ç›¤l›¤›n›n sesi
kestik göbe¤ini süngüyle senin
terli bir asker kaputuna
sard›k sonra
kurﬂunlar ya¤›yordu
cesedine annenin
a¤la yavrum a¤la
dindirsin içindeki ac›y› gözyaﬂlar›n
dönsün toz duman aras›nda
h›çk›r›klar›n
ve kalks›n art›k kanl› duvarlar›ndan kuﬂatmalar›n

Lübnan iç savaﬂ› s›ras›nda ‹srail
ad›na Filistin Kurtuluﬂ Hareketi’ni
yoketmek için Tel El Zaatar Mülteci
Kamp›’n› kuﬂatan Falanjistler, karﬂ›lar›nda çocuk genç yaﬂl› kad›n erkek on
bin Filistinli’nin iki ay süren direniﬂini bulmuﬂlard›. Günlerce bombalar,
füzeler, kurﬂunlar ya¤d› kamp›n üzerine. Elektri¤ini, suyunu, yiyece¤ini
kestiler. Ortaça¤’›n “kale kuﬂatmalar›n›n” ayn›s›, mülteci kamp›na uyguland›. Gazeteciler günler sonra kampa
girdiklerinde, teslim olmaya haz›r bir
halk bulacaklar›n› umarak mikrofonlar›n› uzatt›lar. Kamp sorumlusu Muhsin’in cevab› tek cümle oldu: “Sonuna kadar direnece¤iz”
10 bin Filistinli 54 gün
boyunca yak›n tarihin en
görkemli direniﬂini gerçekleﬂtirdi. Suriye’nin sald›r›s›
nedeniyle FKÖ’nün yard›ma gelemedi¤i kampta, çocuklar, yaﬂl›lar açl›k, susuzluk ve hastal›ktan öldü,
genç savaﬂç›lar siyonizmin
uﬂaklar›na karﬂ› kahramanca direnerek can verdiler.
Sonunda yap›lan bir anlaﬂmayla kamp› boﬂaltt›klar›nda da, faﬂistler sözlerini tutmayarak yürüyüﬂ halindeki Filistinliler’i ac›mas›zca tarad›lar, kad›nlar›
k›zlar› kaç›rarak tecavüz ettiler, bu esnada 1300’ü daha katledildi. 500’ü savaﬂç› 4 bin Filistinli, kuﬂatma alt›nda
hayat›n› kaybetmiﬂti. “Uluslararas›
toplum” yine “seyirci”ydi, yine sessizdi; çünkü onlar da direnen Filistin istemiyorlar, Kurtuluﬂ Hareketi’nin yok
edilmesini istiyorlard›. Ama baﬂaramad›lar. Tel Zaatar’›n binlerce ölüsü,
Filistin devriminin en önemli direniﬂ
sembolleri, kuﬂatmalar alt›nda direnme gücü oldular...
O günden sonra da defalarca kuﬂat›ld› Filistin. Tarihin barbarl›k döneminde kullan›lan en ac›mas›z yöntemler kullan›ld› siyonist cellatlar taraf›ndan. Daha yak›n zamanda yaﬂanan Ramallah kuﬂatmas› tüm dünya taraf›ndan canl› izlendi. Duvarlar› y›k›lm›ﬂ,
ahlaks›zl›¤›n dip noktaya vurdu¤unun
simgesi olarak duvarlar›na siyonist askerlerin iﬂedi¤i, elektri¤i kesilmiﬂ, baﬂ›na durmadan bombalar ya¤an Arafat
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ve yoldaﬂlar› teslim olmad›lar, teslim
olmad› halk.
◆
Bugün de Gazze kuﬂatma alt›nda;
karadan, denizden, havadan dört bir
yan› tutan siyonist düﬂman, hareket
eden her ﬂeye ateﬂ aç›yor, füzelerle vuruyor. Halk insani ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamakta dahi büyük zorluklar yaﬂ›yor.
Tam bir ölü ﬂehre dönüﬂtü Gazze, y›k›nt›lar aras›ndan öfkenin ve direncin
sesi duyuluyor sadece. Filistin, gerillalar›yla direniyor, sessizli¤iyle direniyor, teslim olmayan tarihiyle direniyor.
Filistinli gerillalar, kuﬂat›lan Gazze’ye, Bat› ﬁeria’dan ses veriyor. 19
A¤ustos’ta bir ‹srail askeri, Filistin
topraklar›na girmenin cezas›n›, gerillar›n kurﬂunlar›yla ödedi. ‹srail 18-20
A¤ustos aras›ndaki sald›r›lar›nda Gazze ve Bat› ﬁeria’da 3 Filistinli hayat›n›
kaybetti, 2 Filistinli de yaraland›.
◆
Uluslararas› kamuoyu dedikleri
emperyalist güçler, yine sessiz, yine
kuﬂat›lm›ﬂ Filistin’in teslimiyetini dört
gözle bekliyorlar. Dize getiremedikleri Hizbullah’a karﬂ› “ateﬂkes” ilan etmek zorunda kald›klar› BM karar›nda,
Gazze’nin sözünü bile etmediler. Haydutlarca kaç›r›lan Filistin hükümet
üyelerinin, binlerce Filistinli esirin
ad›n› dahi anmad›lar, Lübnanl› esirlerden dil ucuyla sözettiler. Onlara göre,
Hizbullah “iki askeri derhal b›rakmal›yd›”, y›llard›r ‹srail zindanlar›nda tutulan Lübnanl› esirlerse sadece “hassasiyet konusu”ydu. ‹srail askerlerini
b›rakt›rmak için sorumlulu¤u üzerine
alan emperyalistler, Lübnanl› esirlerin
özgürlü¤ünü ise, “aktörlerin” çabalar›na ba¤layarak, baﬂvuru adresi olarak
yine ‹srail’i gösterdiler. ‹ﬂte böyle bir
adaletsizlik dayatmas›na karﬂ›, tüm
emperyalist güçlerin en üst düzeydeki
siyasi, askeri ve ekonomik kuﬂatmalar›na karﬂ› direniyor halklar.
Emperyalistlerden cesaret alan siyonist varl›k, Lübnan hezimetinin
üzerini, Gazze’ye daha fazla bomba
ya¤d›rarak, haydutlu¤u t›rmand›rarak
örtmeye çal›ﬂ›yor. Son olarak Filistin
Meclis Baﬂkan›’n›n ard›ndan, bu kez

de, 18 A¤ustos gecesi evini bast›klar› Baﬂbakan Yard›mc›s› Nas›r ﬁaer’i, ertesi günü de Meclis Genel
Sekreteri Mahmud Rahmi’yi kaç›rd› ‹srail iﬂgal askerleri. ﬁu ana kadar 33 bakan ve milletvekili tam bir
haydutluk örne¤i esir edilmiﬂ durumda. Emperyalistler istedikleri
sonuç ç›kmayan demokratik seçimleri, ‹srail haydutlu¤uyla baltalayarak, o meﬂhur demokratl›klar›n›n
güzide örneklerini veriyorlar.
Gazze’yi kuﬂatan gerçekte ne sadece ‹srail’dir ne de esir al›nan onbaﬂ› yüzündendir. Gazze kuﬂatmas›,
Filistin seçiminin ard›ndan Amerikas›, Avrupas› ile emperyalistlerin
uygulad›¤› siyasi, ekonomik kuﬂatman›n devam›d›r. D›ﬂiﬂleri Bakan›
Abdullah Gül de, gitti¤i Filistin’de
halk›n seçti¤i hükümetle görüﬂmeyerek bu kuﬂatmaya kat›lm›ﬂt›r.
Gazze’yi; ellerindeki bütün askeri, siyasi, ekonomik, kültürel
araçlarla kuﬂatabilirler, ac›mas›zca,
hiçbir hukuk, ahlak kural› tan›madan katliamlar düzenleyebilirler, Filistinli bebeleri “nas›lsa terörist olacaklar” diye kundaktayken kalleﬂ
pusulara getirebilirler; ama Tel Zaatarlar’dan baﬂ› dik ç›kan bir halk›
asla teslim alamazlar. K›y›mla, vahﬂetle bu halk›n direncinin k›r›laca¤›n› düﬂünenler için tarihi bir olay›
hat›rlatarak bitirelim:
Siyonistlerin planlar›na ve terörüne direndikleri için, ‹ngiliz manda
yönetiminin idam karar› verdi¤i
1929 Devrimi’nin üç önderinden biri olan Fuad Hicazi, idam sehpas›na
ç›kmadan önce, “Ölümümüz vatan›m›zda bulunan düﬂman› sarsacaksa, vars›n yüzlercesi ölsün” demiﬂ,
di¤er ikisi (Ata El Zeyr ile Muhammed Cimcem) ise, idam öncesi ‘dü¤üne gittiklerini’ varsayarak ellerine k›na yakm›ﬂlard›.
Bugün görülmedik bir adaletsizlik içinde k›y›ma u¤rat›lmalar›na
karﬂ›n asla teslim olmay› akl›ndan
geçirmeyen bir halk varsa; ölüme
k›nalar yakarak, idam sehpalar›na
baﬂlar› dik ç›karak, silahla, taﬂla direnerek ölümsüzleﬂenlerin yaratt›¤›
tarih ve hakl›l›kt›r.

“batakl›ktan nas›l kurtuluruz? ”
Amerika’da Irak baﬂar›s›zl›¤› tart›ﬂ›l›yor

“Karamsarl›k, teslimiyet ve
umutsuzluk duygular›n›n asl›nda
Amerikan ruhuna yabanc› olmas›
gerekir. Ancak, baﬂta Irak olmak
üzere Ortado¤u'daki olaylar Amerika'da her iki partiden de siyasileri
ümitsizli¤e sürüklüyor.”
Bu tespit, emperyalist kapitalizmin genel ç›karlar› için kafa yoran
Financial Times’ta yazan Gideon
Rachman’a ait. Rachman, Vietnam’da daha fazla askeri kay›p verilmesine karﬂ›n Irak’taki baﬂar›s›zl›¤›n siyasi sonuçlar›n›n çok daha
a¤›r olaca¤›n› hat›rlatarak, “özgürlük ad›na at›lan onca nutuktan sonra Amerika'n›n Irak'a b›rakt›¤› miras iç savaﬂ olursa, bu giriﬂim muazzam bir beceriksizlik olarak görülecek. Bu sürecin sonunda Irak,
‹ran'›n yo¤un etkisi alt›na girebilir”
diye uyar›yor. (15 A¤ustos 2006)
Bush yönetimi politikalar›nda ›srar etse de, Amerikan askeri ve politik çevrelerde, savaﬂ›n teorisyenli¤ini yapan ideologlar aras›nda, “Irak
batakl›¤›ndan nas›l ç›kar›z” sorusu
bugünlerde daha yo¤un bir ﬂekilde
tart›ﬂ›l›yor. Irak’› bölmekten tamamen geri çekilmeye, Kürdistan’a
çekilerek oradan savaﬂ› sürdürmekten “bölge bar›ﬂ›” konferans› düzenleyerek iﬂgalle yapamad›klar›n› diplomasi ile yapmaya kadar onlarca
seçenek tart›ﬂ›l›yor. Bütün seçeneklerin ortaklaﬂt›¤› nokta ise, iﬂgalin
baﬂar›s›zl›¤› üzerinden hareket ediliyor olmas›d›r.
ABD ordusunun üst düzey yetkililerinin önceki hafta ABD Senatosuna verdikleri ifadede, “Irak'ta
mezhep ve cemaatler aras› çat›ﬂman›n bir iç savaﬂa dönüﬂmesi tehlikesinin art›k çok yüksek oldu¤unu"
söylemelerinin ard›ndan, bu kez de,
Genelkurmay Baﬂkanl›¤› yapm›ﬂ
isimlerin de yerald›¤› 21 emekli general ve üst düzey ulusal güvenlik
yetkilisi, ABD Baﬂkan› Bush’a bir
mektup yazarak, “ﬂiddet politikas›27
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n›n Amerikan güvenli¤ini daha riskli hale getirdi¤ini, politika de¤iﬂtirmesini” talep etti. Mektupta, “‹ran,
Irak ve Kuzey Kore ile yeni bir müzakere dönemi baﬂlamas›” istenirken, iﬂgalin istenen sonucu alamad›¤›, alamayaca¤› kaydedildi ve Fransa’n›n 134 y›l süren Cezayir iﬂgali
hat›rlat›ld›.
Amerikan kamuoyunda da iﬂgale
verilen destek h›zla düﬂtü. CNN’in
son kamuoyu yoklamas›na göre,
Amerikal›lar’›n sadece %36's› Irak
savaﬂ›n› destekliyor. Savaﬂ baﬂlad›¤›nda bu oran %72'ydi.
Daha çarp›c› olan› ise, tekeller
ad›na iﬂgali örgütleyen “neo-muhafazakâr” denilen kesimin büyük ço¤unlu¤unun Irak’ta baﬂar›s›zl›¤›n
sözkonusu oldu¤unu itiraf etmesidir. Bulduklar› çözüm ise ﬂu: “Amerikan misyonunun baﬂar›ya ulaﬂt›¤›
Kürdistan’da, bir Amerikan askeri
gücü konuﬂland›rarak, Irak’›n di¤er
bölgelerindeki teröristlerle savaﬂma.” (David Frum) “Özgür Kürdistan”›n ne iﬂe yarayaca¤› da böylece
görülüyor! Halklara karﬂ› savaﬂta
“Özgür Kürdistan” üssü de emperyalistlere zafer getiremez, ama Kürt
halk›n› daha fazla kirletir.
“Neo-muhafazakâr” ideologlar›n
bir bölümünün “çözümü” ise,
Irak’tan tümüyle çekilip Irak ile
‹ran aras›ndaki tarihsel düﬂmanl›¤›
k›ﬂk›rtmak ve Irak’ta iç savaﬂ› derinleﬂtirerek Büyük Ortado¤u Projesi’ni sürdürebilmek. Bunlar›n baﬂ›nda da, ülkemiz burjuva ideologlar›n
pek sevdikleri Thomas Friedman
geliyor. Friedman, "savaﬂ› desteklemiﬂ biri olarak, ABD'nin Irak'ta
daha fazla kalmas›n›n yarar› olmad›¤›n› kavrad›¤›n›" söylüyor (9
A¤ustos, Radikal)
Amerikan hükümeti, kendi partisi dahil, ülke içinden yükselen tüm
bu sesleri ﬂimdilik, “çekilirsek,
Irak’ta terörist bir devlet kurulur ve
petrolü bize karﬂ› silah olarak kul-

lan›r” sözleri ile bast›rmaya çal›ﬂ›yor. ‹ﬂgalin “özgürlük, demokrasi”
ile ilgisi olmad›¤›n›, tekellerin ç›karlar› için oldu¤unu itiraf eden bu
mant›k da, krizin derinleﬂmesini
engelleyemeyecektir.
*
Bugün Irak tablosuna bak›ld›¤›nda, bu tart›ﬂmalar daha bir anlam kazan›yor. Emperyalistlerin
umutsuzlu¤unu büyüten direniﬂe
karﬂ›, her türlü yöntemi kullanmalar›na karﬂ›n k›ramad›lar. Görünürde kurumlar› olsa da, bir devleti
yaratamad›lar. ‹ﬂbirlikçi kuklalar›n
“her ﬂeye ra¤men iﬂlerin yolunda
oldu¤unu” söylemelerine en önce
iﬂgalcilerin kendisi gülüyor ve yalanl›yor. Örne¤in, 275 bin kiﬂilik
“güvenlik gücü” kuruldu, ancak 18
vilayetten sadece birinde, güvenli¤i sa¤l›yor. Ba¤dat’da ABD askerleriyle baﬂlat›lan operasyon dahi,
durumu özetliyor. Ba¤dat’ta güvenli¤ini sa¤lamaya çal›ﬂt›klar› tek
yer, “yönetim” ve iﬂgal karargah›n›n oldu¤u “Yeﬂil Bölge”. Buras›
ve Kürdistan d›ﬂ›nda tüm Irak “k›rm›z› bölge” durumunda. 125 bin
olan iﬂgalci asker say›s› bu yüzden
iki hafta önce 133 bine ç›kar›ld›.
‹ﬂgalcilerin Irak’ta baﬂard›klar›
tek ﬂey, mezhep çat›ﬂmas›. ‹ster
do¤rudan k›ﬂk›rtm›ﬂ olsun, isterse
iﬂgalin do¤al sonucu olarak ortaya
ç›km›ﬂ olsun; bu eser iﬂgalcilerindir. Ad›na ne denirse densin, bugün
aleni bir iç savaﬂ havas› hakim hale geliyor giderek. Bunun iﬂgalcilerin iﬂine yarad›¤›n› ise, söylemeye
bile gerek yok. Direniﬂ aç›s›ndan
söylenecek ﬂey ise ﬂudur: ‹ﬂgalcilerin Irak’taki baﬂar›s›zl›klar›n›n
kendi içlerinde siyasi krizlere uygun bir zemini giderek olgunlaﬂt›rd›¤› bir ortamda, bu oyuna gelmek
intihar›n öteki ad›d›r. Nitelik olarak ulusal kurtuluﬂ savaﬂ› olmas›na
karﬂ›n, ulusal bir cephe yaratamam›ﬂ olman›n derin sanc›lar›n› yaﬂayan direniﬂ, iﬂgalciler taraf›ndan
de¤il ama, “kendi içinden” darbeler al›yor. ‹slamc›l›¤›n çeﬂitli mezhep ve kollar›n›n tarihsel düﬂmanl›klar›ndan beslenen bu çat›ﬂma,

maalesef bugün iﬂgalciye vuruﬂlardan daha ön plana geçmiﬂ durumda. Hem sonuçlar› itibariyle ön
plana geçiyor, hem de iﬂgalcilere
yönelik direniﬂ hareketinin üzerini
örtüp sansürlenmesini kolaylaﬂt›rarak gündeme oturuyor. Sadece bu
y›l›n ilk alt› ay›nda ölen 14 bin sivilin ezici ço¤unlu¤u iﬂgalciler taraf›ndan öldürülmedi, ﬂii ve sünni
gruplar›n birbirine yönelik sald›r›lar›nda öldüler.
ﬁii Hizbullah’›n ‹srail’e direndi¤i s›rada Arap rejimlerin “Sünni
Ulemalar›”n›n ﬂiili¤i “kafirlik” ilan
eden fetvalar›nda çarp›c› olarak ortaya ç›kt›¤› gibi, islamiyetin bu iki
mezhebi aras›ndaki tarihi “düﬂmanl›k”, emperyalistlerin iﬂini kolaylaﬂt›r›yor ve Irak’› mezhepler ve
milliyetler temelinde “Balkanlaﬂt›rma” amac›na hizmet ediyor.
Irak’ta durum bu iken, ‹srail
arac›l›¤›yla Lübnan’a yönelik sald›r›, Amerikan emperyalizminin
Irak batakl›¤›n› bölgede çat›ﬂmalar› yayg›nlaﬂt›rarak ve bölgenin çeﬂitli güçlerini birbirine vuruﬂturarak aﬂma hesaplar›n›n da yads›nmamas› gerekti¤ini gösteriyor. Friedman’›n batakl›¤a çözüm olarak
sundu¤u “teorisi” de temelde buna
dayan›yor. Marks, kapitalist sistemin bu yap›s›n› ‘Komünist Manifesto’da 150 y›l önce söylemiﬂti.
Burjuvazinin krizleri nas›l atlatt›¤›n› soran Marks, ﬂu cevab› verir:
“Bir yandan üretici güçlerin büyük
bir kısmını zorla yokederek; öte
yandan yeni pazarlar ele geçirerek
ve eskilerini de daha kapsamlı bir
biçimde sömürerek. Yani daha yaygın ve daha yıkıcı bunalımlar hazırlayarak ve bunalımları önleyen
araçları azaltarak.” Emperyalist
kapitalizmin ve onun egemen s›n›f› burjuvazinin neden tüm savaﬂlar›n, halklar› yoksullu¤a sürükleyen
krizlerin kayna¤› oldu¤u ortada.
Özgürlükmüﬂ, demokrasiymiﬂ,
medeniyet götürmekmiﬂ; tüm bunlar kapitalizmin kirli yüzünü gizlemenin, tekellerin ç›karlar›n›n üzerini örtmenin söylemleridir. Ve o
kutsanan kapitalizm, bugün Irak’ta
100 binden fazla ölü yaratm›ﬂt›r.
28
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➟ Fidel'e ‘Geçmiﬂ
Olsun’ Mesaj›
Belçika'n›n baﬂkenti Brüksel'de 16
A¤ustos sabah› Haklar ve Özgürlükler
Cephesi (HÖC) ad›na bir heyet Küba
Elçili¤i’ni ziyaret ederek, Küba Devrimi’nin önderi Fidel Castro'ya acil ﬂifalar diledi. Elçili¤in siyasi dan›ﬂman›
Mirtha Hormilla taraf›ndan karﬂ›lanan
HÖC heyeti, Fidel'e iletilmek üzere
çiçek ve bir mesaj sundu. Hormilla ise
HÖC heyetine teﬂekkür ederek, birkaç
saat içinde mesaj›n Fidel'e ulaﬂt›r›laca¤›n› belirtti.
HÖC’lüler mesajlar›nda, hastal›¤›
nedeniyle derin üzüntü duyduklar›n›
ifade ederek, “Haklar ve Özgürlükler
Cephesi olarak, bir an önce halk›n›n
yan›nda Devrim'in komutas›na dönmeni diliyoruz” deniliyor.

➟ Devlet Dersim’i
Yak›yor
Dersim’de askerler taraf›ndan yürütülen operasyonlarda ormanlar yak›l›yor. Dersim’in birçok bölgesinde
gerillaya yönelik operasyonlar sürerken Hozat'ta birçok alan›n at›lan bombalar sonucu yand›¤› belirtildi.
15 A¤ustos günü Kutu Dere Karakolu etraf›ndaki alanlar› yakan askerler, Hozat'ta da Karao¤lan, Torut ve
Sin bölgelerini bombalayarak orman›
yakt›. Yine yang›nlar›n birçok bölgeye yay›ld›¤› bilgisi verilirken, devlet
söndürmek için hiçbir giriﬂimde bulunmad›. Köylülerin kendi çabalar› ile
Pülümür, Çemiﬂgezek, Merkez Güleçte süren yang›nlar söndürülürken,
Hozat Merkez Geyiksuyu ve Ovac›k
ilçeleri aras›nda süren yang›n›n ise 3
günden beri sürdü¤ü bildirildi.
Olay; ‹HD Temsilcili¤i taraf›ndan
düzenlenen Temel Haklar, EMEP,
DTP ve ESP’nin destek verdi¤i bir eylemle protesto edildi. Aç›klamada,
köylülerle yap›lan görüﬂmelerde yang›nlar›n askeri operasyonlar sonucu
ç›kt›¤›n›n ö¤renildi¤i bilgisi verildi.

Devrimci Yol Üzerine Bir Kitap:

Miras Kaygısına Kurban
Edilen Bir Muhasebe
- Önceki sayıdan devam -

Devrimci Sol Ayrılığı
Tarihsel bir çıkış, ‘iki taraf
da eksikti...’ kolaycılığıyla
açıklanabilir mi?
Türkiye Solu’nun tarihindeki
“ayrılıklar”a bakan herkes, Devrimci Sol ayrılığının diğerlerinden
farklı bir ayrılık olduğunu açıkça
görür. Ülkemiz solunda, bir ayrılıktan sonra kısa sürede kalıcılaşıp, örgütsel ve siyasal anlamda
böyle bir güce erişen başka bir hareket yoktur. İkincisi, ilk oluşumla,
o oluşumdan ayrılan grubun bu
kadar farklı yönlere gittiği başka
bir örnek de yoktur. Bu olgular,
Devrimci Sol ayrılığının subjektif
nedenlere değil, tarihsel, nesnel ve
ideolojik bir temele sahip olduğunu gösterir.
Solun tarihine bakıldığında görülür ki, ayrılanlar çoğunlukla ayrıldıklarıyla hemen hemen aynı
şeyleri söylemeye, aynı şeyleri
yapmaya devam etmiş, “bunların
arasındaki ayrılık nedir” sorusu,
solun içindekiler açısından bile
bir muamma olarak kalmıştır. Bazı ayrılıklarda “istim arkadan gelir” misali, ayrılığın teorisi sonradan yapılmıştır. Devrimci Sol ayrılığında ise, ayrılığın ideolojik, teorik nedenleri daha baştan sistematik bir şekilde ortaya konulmuş, bu farklı stratejik yaklaşıma
bağlı olarak pratik de farklı bir seyir izlemiştir. Sonuçta Devrimci
Yol çizgisinin bugün geldiği noktayla, Devrimci Sol çizgisinin geldiği nokta karşılaştırıldığında da,
kimse, “Devrimci Sol’un Devrimci
Yol’dan temelde bir farklılığı yokmuş” diyemeyeceği gibi, kimse de
Devrimci Sol’a, “sizin Devrimci Yol
hakkında söyledikleriniz ve öngörüleriniz yanlış çıktı” diyebilecek
durumda değildir.
28 yıl önce bunları söyleyenler
vardı. Bu Tarih Bizim yazarları, ol-

guların tarihsel, siyasal sonuçlarının tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmış
olmasına karşın, ayrılıktaki nesnel, tarihsel ve ideolojik temeli
görmekten uzaktırlar hâlâ. Devrimci Sol ayrılığını, tarihsel yerine
oturtma cesareti gösterememişlerdir. Yazımızın önceki bölümünde “tasfiyecilik” meselesinde de
belirttiğimiz üzere ayrılığın ideolojik boyutlarını tam olarak kavramış değillerdir. Kavradıkları kadarını da, Devrimci Yol’a “dokunmamak”! için geçiştirmişlerdir.
Ayrılıktaki nesnel, tarihsel, ideolojik temeli yok sayınca, tabii geriye Türkiye solundaki alışılmış
subjektif nedenler kalır. “Bu Tarih
Bizim” yazarları da, ayrılığı bu türden sığ gerekçelerle açıklamaya
çalışmak gibi bir basitliğe düşmüşlerdir. Şöyle diyorlar:
“Yerel militan örgütlenmelerin
özerkliklerini koruma eğilimleri,
bu sorunların gelişiminde önde gelen bir yer tutar. Devrimci Sol ayrılığında da bu etkili olmuştur.”
“Devrimci Sol ayrılığının başını
çeken grup, Devrimci Gençlik militanlarının bu duyarlılığını olumlu
bir enerjiye dönüştürmek yerine,
bir güvensizlik kaynağı olarak
besledi.” (syf. 89-90)
“Elbette dönemin yerel militan
örgütlenmelerinin merkezileşmeye
karşı direnişine kariyerizm, tayfacılık ve benzeri türden birçok
olumsuz öğe eşlik ediyordu.” (syf.
89-90)
“Ayrılanlara yönelik olarak yapılan ‘kariyerizm’ suçlamaları,
gerçeğin bir yönünü temsil etmekle birlikte, sorunun çözücü biçimde ele alınmaması, her iki taraf
açısından da yıkıcı sonuçlara yol
açtı.” (syf. 92)
Bu Tarih Bizim yazarları, bunları saydıktan sonra “tek neden
bunlar değil” diyerek, “stratejik
anlayışın bir an önce açıklığa ka29
27 A¤ustos 2006 / 67

vuşturulması ve ayrıntılı bir ‘geçmiş değerlendirmesi’ yapılması yönündeki istekleri; Sovyetler Birliği
ile diğer reel sosyalist ülkelerdeki
‘geri dönüş sürecinin doğası’nın
çözümlenmesi...” gibi etkenler de
vardı diye güya bir nesnellik gösteriyorlar.
Birincisi; “Tek neden bunlar
değil” derken, bunların –yani,
“özerkliklerini koruma eğilimi, İstanbul’daki liderliğin hata ve zaafları, güvensizliği beslemek, kariyerizm, tayfacılık, benzeri türden bir
çok olumsuz öğe”– olduğu konusunda “Bu Tarih Bizim” yazarlarının şüphesi yok anlaşılan. Ama kitapta böyle olduğunu gösterecek
tek bir olay, tartışma, teorik metin
örneği de yoktur. Bir hareketin varoluşunu, bu nedenlerle açıklıyorsan, elbette o “sıfat”ları hangi
olaylardan, yaklaşımlardan çıkardığını ortaya koymak zorundasın.
Bunu yapmadan “kariyerizm,
özerklik eğilimleri” diye saymak,
siyasal bir değerlendirme iddiasıyla bağdaşmaz.
İkincisi; arkadaşlar, tek neden
bu değildi deyip, birkaç neden daha sayıyorlar ama, kitapta her şeyi
tartışırken nedense zaten eksik
saydıkları bu nedenleri tartışma
gereği bile duymuyorlar. Çünkü
arkadaşlara göre, aslında ayrılıkta
bunlar tali nedenlerdir. Esas neden, tayfacılık, özerklik ve benzeri
diye saydıklarıdır. Aktardığımız
alıntılarda da görüldüğü gibi,
olumsuzluk vurgusu hep Devrimci Sol önderliğine yöneliktir.
Devrimci Yol önderliğine ise,
ayrılık konusunda “lütfen” bir şeyler söylenmiştir. Bu Tarih Bizim’e
göre, Devrimci Yol önderliğinin bu
konudaki temel hatası, ortaya çıkan sorunu “son derece kötü yönlendirmiş” olmasıdır. Bu kadar
basit yani. Her sorunda olduğu gibi, Devrimci Sol ayrılığı konusunda da asıl neden “liderlerin yeteneksizliği”!dir.
Bu kötü yönlendirmenin de DY
liderliğinin 1973-74 dönemindeki
gelişme sürecinin dokusunu ve dinamizmini kavrayamaması, genç
militanların politik gereksinimlerini acelecilik olarak ele alması’ndan kaynaklandığı söyleniyor.

Devrimci Yol liderliğinin ayrılıktaki rolünün esası yoktur bu
tahlilde. Devrimci Yol liderliğinin
tasfiyeci ideolojisi yoksayılmaya
devam edilmektedir. Oysa ayrılık
tartışması burada düğümleniyor.
Devrimci Sol ayrılığını açıklayan
kitabın adının “Devrimci Yol Hareketi’nde Tasfiyecilik ve Devrimci
Çizgi” olması bir tesadüf değildir.
“Özerklik eğilimleri”nden sözediyor arkadaşlar. Bizi örgütlemek
istediler, partinin, THKP-C’nin yeniden yaratılması doğrultusunda
somut adımlar attılar da biz mi direndik? Bilinçli ve iradi bir tavırla,
THKP-C çizgisini savunan kadrolara görev verilmemiştir. (74 sonrasının doğal gelişim sürecinde
üstlenilen görevler vardır. Ona da
pragmatik hesapları nedeniyle bir
itirazları olmamıştır, zaten olması
da sürecin karakteriyle terstir.)
Biz örgütlenelim diyorduk.
PASS’yi örgütleyelim diyorduk. Biz
“dikey örgütlenme”nin ihmal edilmesini eleştiriyorduk. Peki onlar
ne diyordu? Hiçbir şey.
Bu Tarih Bizim yazarları, ayrılık
sürecini açıklarken “Devrimci Yol
liderliği... örgütlenmenin silahlı
mücadelenin iniş-çıkışlarındaki
birliğini korumasının önemine
vurgu yapıyor ve bununla çelişen
eğilimleri etkisiz hale getirmeye
öncelik veriyordu.” (syf. 91) diyerek adeta DY önderliğinin tasfiyeciliğine mazeret uydurmaya çalışmaktadırlar. DY liderlerinin kafasında THKP-C çizgisinin tasfiyesi
vardır ve buna bağlı olarak tasfiyeye direnmeyecek bir kadrolaşmamerkezileşme gerçekleştirmeye
çalışmaktadırlar. Mesele budur.
DY liderleri o dönem şunu yapmak istiyorlardı, bunu yapmak istiyorlardı diye eğip bükerek hiçbir
şey açıklanmış olmaz.
Örgüt, merkezileşme sorunu,
THKP-C çizgisini hayata geçirme
sorunu, o dönem Devrimci Yol’un
gündeminde değildi. Eleştirilerimiz de bunaydı zaten. Bu Tarih Bizim yazarlarının kendilerinin de
belirttikleri gibi, DY, ancak ayrılıktan sonra merkezileşmeye yönelmiştir. Çünkü artık kendi tayfalarını oluşturmuşlardır ve inkarcı düşüncelerini hayata geçirebilecek-

lerdir. Nitekim hayata geçirilen
Devrimci Yol çizgisi, THKP-C’nin
inkar çizgisi olmuştur.
Bizim “iradiliğimizi” eleştirmenin hiçbir mantığı yoktur bu
noktada. Böyle bir durum karşısında, sorgulanması gereken irade
ve insiyatif değil, o iradeyi ve insiyatifi gösterememektir.
Kitabın bütününde arkadaşlar
sık sık “kurucu irade” diye bir
kavramdan sözetmekte, mesela
THKP-C'nin ve Mahir Çayan’ın en
belirgin yönünün güçlü “kurucu
iradesi” olduğu belirtilmekte;
Devrimci Yol’un ÖDP’lileştirilmesi
sürecinde DY kadrolarının en
önemli eksikliğinin de böyle bir
kurucu iradeyi gösterememeleri
olduğu vurgulanmaktadır. Ama
arada bir süreci atlamaktadırlar;
tasfiyeciliğe karşı Devrimci Sol, işte o çok sözünü ettikleri “kurucu
iradeyi”, dönemin tüm zorluklarına, “eski”lerin, “cazip şöhretler”in
kitleler üzerindeki etkilerine karşın gerçekleştirmişlerdir. Devrimci Sol’un ortaya çıkışında en azından bunun hakkını teslim etmeleri gerekirken, bu hakkı da teslim
etmiyorlar.
THKP-C çizgisini her koşul altında ve her şeye rağmen savunma cüretini gösteren kadrolar, sizlerin 20 yıl sonra bile hala aşamadığınız “barikatları” aşmış ve tasfiyeciliği tasfiye etme iradesini ortaya koymuşlar. Bu iradeden ders
çıkarmaları gerekirken, hala bu
devrimci insiyatif ve iradeyi
“özerklik eğilimleri” vb. gibi sığ
gerekçelerle izah etmeye çalışmak, tarihsel muhasebe iddiasıyla
çelişen basit bir subjektivizmdir.
Ama bunun da ötesinde Bu Tarih Bizim yazarlarının Devrimci
Sol ayrılığını ele alışlarının en zayıf noktası, sonuç hükmü olarak
belirttikleri bölümdedir. Şöyle diyorlar sonuç olarak:
“Devrimci Yol liderliğinin ayrışmaya giden süreci, kendisini aşmayı hedefleyen özeleştirel bir tutumla kavraması halinde, bu süreçte ortaya çıkan gerilimler,
olumlu bir gelişme dinamiği haline getirilebilirdi. ... Devrimci Sol'u
oluşturan unsurlar da, merkezileşme sürecinde ortaya çıkan tepkile30
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rini, ‘tepkisel’ bir çizgiye sürüklemeseler... ‘yerel özerklik’ eğilimine
yol açan kendi zaaflarını kavramanın ve bunlardan arınmanın
bir aracı haline getirebilselerdi,
Devrimci Hareketin daha sonraki
gelişiminde görülen birçok eksiklik
ortaya çıkmayabilirdi.” (syf. 95)
“DY önderliği şöyle yapsaydı,
DS grubu da böyle yapsaydı...” tarzındaki bir değerlendirme siyasal
bir muhtevadan yoksundur. Tarihsel bir olgu böyle ele alınamaz.
“Keşke”lerle değerlendirilemez.
Olan olmuştur. Tarihsel bir değerlendirme ve muhasebenin yapacağı, olan olayları tarih içindeki
yerine oturtmaktır.
Bir “ayrılık” sözkonusuysa, bu
ayrılık doğru mudur, yanlış mıdır,
hangi sonuçları doğurmuştur, ayrılık noktasında ileri sürülen düşünce ve tezler, ne kadar doğrulanmış, ne kadar yanlışlanmıştır?
Bunlar cevaplanmalıdır. Devrimci
Sol ayrılığı üzerine bu kadar yıl
sonra bir değerlendirme yapılıyorsa, değerlendirmeyi yapanların
sorumluluğu, bu sorulara cevap
vermektir.
Bu soruya cevap arayanlar, Bu
Tarih Bizim’de bunu bulamayacaklardır. Ama kitaba bakanlar,
ayrılığı değerlendirmekteki “esastan kaçış”ın, ayrılık sonrasının değerlendirilmesinde bir “Devrimci
Yol güzellemesi” ve “Devrimci Sol
karalaması” olarak devam ettiğini
görebilirler.
Devrimci Sol da tarihin bir yana savurduğu hareketlerden biri
olsaydı, “Bu Tarih Bizim” yazarları,
tarih karşısında daha nesnel olma
cömertliğini göstereceklerdi belki.
Ama Devrimci Sol, Türkiye solunun büyük bölümünün savrulduğu, döküldüğü, düzeniçileşmeye
yöneldiği tüm dönüm noktalarını,
devrimci çizgide ısrar ederek, Kızıldere çizgisinde yürüyerek, destanlar yaratarak aşıp, partileşerek
bugüne gelmiş bir harekettir. İşte
bu noktada Bu Tarih Bizim’in Devrimci Sol’a yönelik değerlendirme
ve söylemi, değerlendirmenin tarihsel bağlamından kopup, rekabetçilikle, grupçulukla şekillenmeye başlıyor.
Ayrılıktan sonra ne oldu? Dev-

rimci Yol nasıl bir tarih yazdı, Devrimci Sol nasıl bir tarih yazdı? Bu
Tarih Bizim yazarları bu soruya,
size “subjektivizm nedir”e örnek
olarak gösterilebilecek bir cevap
veriyorlar:
“Devrimci Sol'un bu dönemde
solun etkisiz bir grubu olarak kalması ve daha 12 Eylül öncesinde
yenilmesinde, çok aşırı bir iradi
zorlama vurgusu yaparak kendiliğindenliğin devrimci rolünü küçümsemesinin ciddi bir payı olmuştur. Devrimci Yol, özellikle
halka zarar veren, halkta korku ve
dehşet duygusu uyandıran eylem
biçimlerine karşı duyarlılığıyla
THKP-C'nin politik mücadele
kültürünü güncel mücadeleler
içinde yeniden üretmeyi başarır
ve halkın devrimci eğilimleriyle
bütünleşen yeni bir devrimci politik kültürü mayalandırabilirken,
Devrimci Sol ‘iradi’ olmak adına,
esnaftan zorla para toplama, zorla
kepenk kapattırma gibi yöntemleri
yaygın bir biçimde kullanarak, bugünkü ‘militarist sol’ anlayışın tohumlarını atmıştır.” (syf. 93-94)
Zorlama ve çarpıtma!
Devrimci Yol tarihi adına yazılan teslimiyet dolu bir geçmişin ve
karikatürize etmeye çalıştıkları
Devrimci Sol’un yazdığı direniş
dolu tarihin karşısında, arkadaşların en azından biraz daha “mütevazi” olmaları beklenirdi. Ama
Devrimci Yol kültürünün yabancısı olduğu bir kavram bu. Dolayısıyla Bu Tarih Bizim yazarları da
yabancı. Bütün yaşadıklarından
sonra yine ve hala burunlarından
kıl aldırmıyorlar.
Soralım o zaman; “Devrimci
Yol’un güncel mücadeleler içinde
yeniden ürettiği” iddia edilen
THKP-C kültürü, yeni bir devrimci
politik kültür” nedir, nasıl bir şeydir, kendini nerede göstermiştir?
Bu nasıl bir THKP-C kültürü ki, sıkıyönetimler, cuntalar karşısında
bir direniş yaratmamış? Sıkıyönetimleri, cuntaları “bekle gör” tavrıyla izlemek miymiş yeniden üretilen THKP-C kültürü? “Faşist devletin yanıbaşında halk iktidarının
nüvelerini kurduk” diye övünülen
yerde bile, oligarşinin saldırıları
karşısında direnmeyip barikatları

kaldırmak mıdır? Yeniden üretilen
THKP-C kültürü, hapishanelerdeki teslimiyet çizgisi midir yoksa?
Yeni politik kültür, mahkemelerde
örgüt olduğunu savunamayacak,
devrimci olduğunu söyleyemeyecek kadar acizliğe düşmek midir?
O kültür, bir daha ağzına silahlı
mücadeleyi bile almaya tövbeli bir
partiyi nasıl yarattı?
“Zorla kepenk kapattırma” gibi
oligarşiden alınmış görüşler, ya da
Devrimci Sol’un daha 12 Eylül öncesi yenildiği gibi, 12 Eylül’e karşı
direniş sürecinden bihaber, kaynağı kendinden menkul iddialar
üzerinde durmayı burada lüzumsuz görüyoruz. Ama arkadaşlara
biraz daha mütevazi olmaları anlamında sadece şunu söyleyebiliriz: Devrimci Sol’un yukarıda size
soru olarak yöneltilen tüm tarihsel
kesitlerde neler yaptığını, kendi
yarattıklarınızla kıyaslayarak tekrar düşünün!

Bu Tarih Bizim’in
Sorgulayamadığı Yan:
Siyaset ahlakı ve direniş kültürü açısından Devrimci Yol
Öyle hareketler olur ki, yenilmişlerdir, tasfiye edilmişlerdir, fakat yine de geriye çok önemli bir
devrimci miras bırakabilmişlerdir.
Fakat Devrimci Yol, direnerek,
mevzi mevzi çatışarak yenilmiş,
tarih sahnesinden direnerek tasfiye olmuş bir güç değildir. Dolayısıyla bakılması gereken, bugün,
tarihin eleğinin üstünde Devrimci
Yol’dan siyaset tarzı olarak neler
kaldığıdır. Ne yazık ki bunlar içinde “Bu Tarih Bizim” sayfalarını
dolduran o “güzellemeler” yoktur.
Bu Tarih Bizim yazarları, Devrimci Yol’dan solun kültürüne miras kalan, tasfiyecilik, grupçuluk,
hizipçilik, siyaset yasakçılığı ve direnmeme kültürünü masaya yatırmıyorlar. (Hatta mesela siyaset yasakçılığını teorileştirmeye kalkıyor.) Kitap boyunca Devrimci Yol
liderliğine yöneltilen onca eleştiriye karşın, ihaneti, sapmayı, savrulmayı ve teslimiyetçiliği sorgulamaları çok geri bir noktadadır.
Olguların, tavırların adını koy31
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makta ürkektirler. Çürümenin sebeplerinden biri olan “yaşam tarzı”nı sorgulamaya hiç girişmiyorlar. Statükoculuğu lanetlemiyorlar. Çünkü bugün de benzerlikler
çoktur.
Tasfiyecilikle birlikte başlayan
ve bugünlere uzanan süreç içinde
militan devrimcilik öldürülmüştür. Direniş kültürünün içi boşaltılmıştır. Daha 1974’den itibaren
örgütlenme, kadrolaşma adına
alavere, dalavere, tayfacılık yapılmıştır. 90’ların başında yine aynı
yöntemlere başvurulmuştur. Tabii
tavırların sahipleri ahlaki olarak
da sorgulanmalıdır. Bunun için
1974’te hapishaneden çıkıştan itibaren ne yapılmış, nasıl yapılmış
yeniden bakmak zorundadırlar.
“Bu Tarih Bizim”de, THKP-C
süreci anlatılırken, THKP-C’de somutlanan “yüksek ahlaksallık”,
“ideolojik parlaklık, politik atılganlık, tarihsel dönemeçlerde risk
alabilme sorumluluğu, yaşamını
davasına adayabilme kararlılığı,
dava insanı kimliği”ne vurgular
yapılıyor.
Peki, bunlar nirengi noktası
olarak ele alındığında Devrimci
Yol’un “THKP-C kültürünü yeniden ürettiği ve onun devamı” olduğu nasıl iddia edilebilir?
DY liderliğinin uzlaşmacı, pasifist ve 12 Eylül’den sonra teslimiyetçiliğe dönüşen çizgisinin
THKP-C’ye bir ilişkisi var mı? Daha önemli bir soru da şudur: Teslimiyeti, ardından düzeniçileşmeyi
örgütleyen bir önderlik nasıl oldu
da kabul görmeye devam etti?..
Hemen tüm hapishanelerdeki
Devrimci Yol örgütlülükleri, Mamak çizgisini nasıl onaylayıp meşrulaştırdılar?
THKP-C’nin önderlik ve kadro
anlayışı, THKP-C’nin tüm stratejik
tezleri ve savaş kültürü gibi, Devrimci Yol tarafından tasfiye edilen
olgular arasındadır. Bunun için
Devrimci Yol’un tayfalaştırılan,
sağcılaştırılan kadroları Devrimci
Yol yönetiminin teslimiyetçiliğini
sorgulama sorumluluğunu ve cüretini göstermemişlerdir.
Arkadaşlar, bugünden geriye
dönüp, Devrimci Yol cuntaya karşı, THKP-C’nin Elrom eylemi gibi

eylemler yapmalıydı diyorlar? Bugün tartışılması gereken bu mu?
Bugün arkadaşların tartışması gereken bunun niye yapılmadığıdır.
Ve bu da “DY liderlerinin temkinliliği”yle açıklanamayacak bir sonuçtur. İşte buralarda Devrimci
Yol’un THKP-C inkarcılığı ve tasfiyeciliği gerçeğinden kaçıyor Bu
Tarih Bizim yazarları.
Silahlı Propaganda, Devrimci
Yol’un dilinde bile yoktur artık.
Daha cuntadan önce “Sıkıyönetim
ilanı” karşısında bu pasifist, inkarcı çizgi açığa çıkmıştır. Ama kitabın başka yerlerinde bu tavrı eleştiren Bu Tarih Bizim yazarları, iş
Devrimci Yol çizgisine gelince,
DY’nin sıkıyönetim karşısındaki
tavrını bile aklamaktadırlar.
Devrimci Yol’un, sıkıyönetim
karşısında haftalarca tavırsız kaldığını kendileri de belirten Bu Tarih Bizim yazarlarına göre, süreç
sonra şöyle gelişmiş: “Devrimci
Yol... çok yaygın propagandif etkiler yaratan eylemler başlattı. Afişpankart asmadan, yazılamaya,
kuşlamadan, küçük gösterilere,
duvar gazetelerinden, anlık sokak
tiyatrosu mizansenlerine uzanan
bu eylemlerde, mizah, alay ve küçük düşürme unsurları son derece
etkin bir biçimde kullanıldı. Bu sayede, sıkıyönetimin muhalif kitleler nezdindeki baskıcı-psikolojik
etkisi kısa bir süre içinde silindi...”
(syf. 59)
Sıkıyönetimin etkisi DY’nin bu
eylemleriyle silinmiş! Sıkıyönetime karşı sürdürülen -tabii Devrimci Yol dışındaki hareketlerin
sürdürdüğü- silahlı mücadeleden
hiç bahis yoktur burada. Bu Tarih
Bizim yazarları, söylemde sık sık
THKP-C çizgisini savunmaktan
sözetseler de, hala DY’nin sıkıyönetim karşısındaki o mantığını taşımaktadırlar.
Devrimci Yol, ısrarla devlete
karşı silahlı mücadeleden kaçmıştır. Kendilerinin de dile getirdiği
gibi, “Resmi güçler, ilk kez, 1980
Ağustosunda hedef alınmaya”
başlanmıştır. Yani cuntadan sadece bir ay önce. Bu Tarih Bizim yazarları bu konuda da diyorlar ki,
“artık çok geç kalınmıştı.”
Devrimci Sol, o zamandan çok

daha önce, faşizme karşı mücadelenin resmi faşist teröre yönelmesi
gerektiğini söylemiş ve üstelik bunu yapmış. Siz 28 yıl sonra ancak
geç kalındığını tespit edebiliyorsunuz. Fark bu. Buna rağmen Bu
Tarih Bizim, bunlardan bahsetmediği gibi, tersine bu devrimci çizgiyi “militarist”, “iradeci” vs. diye
mahkum etmeye çalışıyor hala.
“Bu Tarih Bizim” yazarları,
DY’nin anti-faşist mücadeleyi anti-MHP mücadele olarak ele aldığı
gibi bazı eleştirileri de kendilerinin her şeyi “içeriden” bildikleri
gerekçesiyle savuşturmakta, “bizden daha iyi mi bileceksiniz” tavrıyla yazmaktadırlar. Evet, Devrimci Yol’un en sistematik eleştirisini yazanlar, elbette “içeriden”
yazmışlardı o eleştiriyi. Evet, o dönemin Devrimci Yol’unu tabii ki
sizden iyi biliyoruz ve dahası, sizden daha isabetli tahlil ettiğimiz
kesindir. Ne kadar iyi tanıdığımız,
gerek DY hakkında söylediklerimizin hepsinin zaman içinde gerçekleşmiş olmasından, gerekse de bugün kendilerinin yazdıklarından
da bellidir.
Bu Tarih Bizim yazarları, bizim
o zamandan görüp söylediklerimizi, hem görmeyen, hem de gösterilmesine rağmen, görmemekte
ısrar edenler içindedirler. Üstelik
bu geçici, birkaç aylık, birkaç yıllık
bir siyasi körlük de değildir. Bunları ancak yirmi yıl geçtikten sonra
görüp söyleyebiliyorlar. Bu nesnel
gerçek, onların Devrimci Sol ayrılığında neler denildiğine tekrar
dönmek zorunda olduklarını gösteriyor.

Sonuç Olarak:
Devrimci Yol’u aynen tekrarın
varacağı yer, geçmişte vardığı
yerden farklı olmaz!
Devrimci Sol’u “militan tepkisel bir çizgi” izlemekle eleştirdikten sonra arkadaşlar sözkonusu
kavrama bir de dipnot düşmüşler.
Dipnot AYNEN şöyle:
“Devrimci Sol'un mayasındaki
bu tepkisellik, sonraki süreçte de
(1985'ten bugüne) onun pozitif bir
siyaset izlemesine engel olarak, her
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tıkanmasını tepkisel özelliğinin
yarattığı savrulmalarla, önce büyük suikastlar çizgisine; ardından
militarist bir çizgiye, mezhepçiliğe, lider fetişizmine neden olmuştur. ” (syf. 95-İfade bozukluğu kendilerine aittir.)
Bu Tarih Bizim’den bir Devrimci Sol değerlendirmesi daha:
“Militarist çizginin en ısrarlı
savunucusu olan Devrimci Sol, silahlı mücadelenin sürekliliğini
sağlayamaz hale geldiği noktada,
düzenle “sürekli ve uzlaşmaz bir
kavga içinde olmanın” pratik imkanını, ölüm orucunu süreklileştirmekte buluyor.” (syf. 195)
Geçmişe ilişkin bölümlerdeki
tüm o ağırbaşlı, nesnel görünmeye çalışan hava, günümüze gelince birden paramparça oluyor ve
devrimci hareketi, burjuvaziden,
küçük-burjuvaziden alınma kavramlarla değerlendirmeye başlıyorlar. Önce “büyük suikastlar çizgisi” izlenmiş, ardından “militarist” çizgi (ilkini neden ‘militarist”
çizgiye dahil etmemişler bilemiyoruz!)... Sonra silahlı mücadelenin de yerine ölüm orucu konulmuş... Böyle bir karikatürleştirme,
ya siyasi cehalet ürünüdür ya da
rekabetçiliğin, siyasi arenada bir
türlü etkili bir güç olarak varolamamanın hazımsızlığının ürünü.
Silahlı mücadeleyi sürdüremedikleri için onun yerine ölüm orucu
yapıyorlar gibi bir iddia, 12 Eylül
Cuntası’nın sınıf mücadelesi cahili savcılarının bile aklına gelmezdi
herhalde... Ya da bugün Adalet Bakanı’nın tecritin kaldırılması talebi karşısına “siz bakmayın onların
tecrit falan dediklerine, onlar silahlı mücadele yerine ölüm orucu
yapıyorlar” diye çıktığını bir düşünün!..
Bu Tarih Bizim’e göre, Türkiye
solu “yasalcılık” ve “militarizm”
olarak saflaşmış. Kendileri tabii bu
ikisinin de dışında ve “devrimci
çizgi”yi temsil ediyor olmalılar.
Esamesi okunmayan bir “devrimci
çizgi”! Türkiye solunu “yasalcılık
ve militarizm”den ibaret gösterip
mahkum etmek, tek kelimeyle
“ben yoksam hiçbir şey yok” mantığıdır. Bu “saflaşma” tasviri, kendilerinin onlarca yıldır siyasi süreç

üzerinde belirleyici bir insiyatif ve
yönlendiricilik sahibi olmamalarının yarattığı baskılanmayla geliştirilen bir reddiyeciliktir.
Tabii bütün bu yıllarda reddedemedikleri gelişmeler de var;
ama onların karşısındaki tavırları
da ilginç. Gençliğin Nisan eylemlerinden, 1 Aralık Basın Yayın işgaline, memur hareketinin örgütlenmesinden Zonguldak grevine, Bahar eylemlerine kadar, birçok şeyi
ya kendilerine malediyor, ya da
“Devrimci Yol kökenli devrimcilerin kayda değer etkisi”nden sözediyorlar. Bunlar bu yazı kapsamında tartışma konumuz değil, ama
Devrimci Yol benmerkezciliğinin
ve grupçuluğunun Bu Tarih Bizim’e damgasını vuran etkisini
gösteriyor.
1989 1 Mayıs’ını bile “İstanbul
İşçi Sendikaları Şubeleri Platformu”na malederek yazılan bir tarih, ne düne, ne bugüne dair özellikle Devrimci Sol konusunda nesnel olamaz elbette. Devrimci Sol’a
dair bir bölüm daha:
“Devrimci Sol, 1985 sonrasında
İstanbul'daki cezaevlerinde süreklileşen açlık grevlerini örgütsel toparlanmasının ana zemini haline
getirdi. Devrimci Sol'un zorladığı
bu mücadele, dışarıda gelişen insan haklan hareketinin ivmesini
yükseltti.” (syf. 172)
Arkadaşlar, şu 28 yıllık tarihte
Devrimci Sol’un en azından “insan hakları hareketinin ivmesini
yükseltmek”(!) gibi olumlu bir iş
yaptığını teslim etmişler!.. Diye
düşünürken, görüyoruz ki, bu
“olumlu”luğa da bir dipnot düşmekten kendilerini alıkoyamamışlar. Devrimci Sol için olumlu
bir şey söylersek, günahkar oluruz
diye düşünüyor olsalar gerek ki, şu
dipnotu eklemişler:
“Cezaevlerindeki baskılara karşı mücadele, kuşkusuz 12 Eylül
sonrasında solun uğradığı yenilginin aşılması açısından... kritik
önemdeydi. Ama zamanla bu mücadele alanı gerekli gereksiz kullanılarak, özellikle bu mücadelenin
dışarıyı cesaretlendirici etkisinin
ötesinde, dışarıya siyaset taşıma
iddiasına girmesiyle birlikte dışarıyı güdükleştirici ve kolaycılığı

besleyen yönü ön plana çıkmaya
başladı. Türkiye solu, cezaevlerinde yanlış bir zeminde oluşan bu
yeni çizginin bedelini 1995’ler sonrasında ağır bir şekilde ödedi.” (syf.
172)
1995 sonrası hapishanelerde
ödenen bedellerin nedeni olarak
“izlenen çizgiyi” göstermek, oligarşinin 1990’ların başından beri
başvurduğu ve halen uyguladığı
politikaları anlamamaktır. Küçükburjuvaziden mezhepçilik, lider
fetişizmi gibi “eleştirileri” alan Bu
Tarih Bizim yazarları, bu eleştiriyi
de Kürt milliyetçiliğinden veya reformist teorisyenlerden almış olsalar gerek. Veya kimseden almamış da soruna zaten onlar gibi bakıyorlarsa bu daha vahim; çünkü
bu, kitaptaki THKP-C’yi savunma
iddiasıyla bağdaştırılamayacak bir
mantığın tezahürüdür.
“Sonuç olarak” altbaşlığında
aktardığımız bu alıntılarda asıl
önemli olan şudur: Silahlı mücadele konusundaki yaklaşımları,
hapishaneler ve ölüm oruçlarına
yönelik değerlendirmeleri ve bu
değerlendirmelerde kullandıkları
mezhepçilik, örgüt içi şiddet, militarizm, lider fetişizmi gibi kavramlar, ÖDP’nin yaklaşım ve kavramlarından pek de farklı değildir. Bu
Tarih Bizim’de ÖDP’yi “yasalcılık”
çizgisi diye mahkum etmeleri,
THKP-C’den sözetmeleri, bu gerçeği değiştirmiyor. Sorun sadece
kavramlarda da değildir; kitabı yayınlayan Devrim Dergisi çevresi,
pratik olarak da yıllardır reformizmden ayrı değildir. Bu durum,
Devrimci Yol’u vareden ideolojiyle, politikalarla gerçek anlamda
bir hesaplaşma yapmamanın kaçınılmaz sonucudur. Devrimci
Yol’daki reformist özle yüzleşme
cesaretini gösteremedikleri sürece, o reformizm, sivil toplumcu
görüşler, DY’yi savunduğu iddiasındaki her kesimin ayağına dolanmaya devam edecektir.
Bu Tarih Bizim yazarları, Devrimci Yol’un 1990’ların başında
yaşadığı “tartışma süreci”ni de şu
kelimelerle anlatıyorlar:
“Devrimci Yol önderleri tasfiyeci siyaset tarzını, bilerek ve tasarlayarak, militan çalışmaları eritmek
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için kullandılar. Çünkü tercih edilen siyasi çizginin ihtiyacı; militan
bir gençlik yerine lafebesi bir gençlik, yoksul halkın mücadelesi yerine orta sınıfların talepleri; meşruluk yerine yasallık...tı. Sonuçta
kaybeden, devrimci mücadele ve
devrimcilerin canları pahasına
oluşturdukları devrimci miras...
oldu.” (Syf. 200-201)
Bu Tarih Bizim yazarları, ısrarla
görmezden gelseler de, 197778’deki de işte böyle bir tasfiyecilikti. Ancak 78, Devrimci Sol çıkışı
işte bu “kaybetmeye” izin vermemiştir. Belki de DY’nin “tartışma
süreci” adı verilen bu sürecinin ihtiyacı da böyle bir çıkıştı. Ama sonuçtan görülüyor ki, onu yapacak
güçte bir dinamik kalmamıştı artık Devrimci Yol’da.
Sonuç olarak belirtilmesi gereken şudur: Devrimci Yol’u aynen
tekrar etmeye çalışmanın varacağı yer, geçmişte vardığı yerden
farklı olmaz! Bugün yeniden düşünmek gerekir. Devrimci Sol’un
ayrılığı yerli yerine oturtulmadan,
tam bir Devrimci Yol değerlendirmesi yapılmış olmaz. Bu Tarih Bizim, bunun olmayacağının bir
belgesidir.
DY çevresinden gelen herhangi
bir grup, “Devrimci Yol’un devamı
olma” veya “Devrimci Yol çizgisini
sürdürme” iddiasında bulunabilir.
Bu iddiayı saygıyla karşılarız. Silahlı mücadelede, devrimde,
PASS’ta ısrar anlamına gelen bir
sahiplenmeyi olumlu da buluruz.
Ama bu iddianın henüz pratik bir
tezahürü de yoktur. Bu anlamda,
Türkiye solunun bu siyasi hareketleri Devrimci Yol’la özdeşleştirmesi subjektif olur zaten. Öte yandan, nesnel bir gerçektir ki, Devrimci Yol, önderliğiyle, yönetimiyle, gövdesini oluşturan kadrolarıyla, geride kalan tabanıyla, ideoloji
ve politikasıyla belli bir evrim yaşayarak ÖDP’ye dönüşmüştür.
Devrimci Yol’dan bir ÖDP doğuran ideolojik temel ve politikalar, örgütsel ve politik kültür sorgulanmadan “ÖDP, Devrimci
Yol’un devamı değildir” diyerek
kimse işin içinden çıkamaz. Ve bu
sorgulama yapılmadan, o sularda
dolanmaktan kurtulunamaz.

15 Yaﬂ›nda

Katledildi
Türkiye’nin bir ﬂehrinde, herkesin gözleri önünde 15 yaﬂ›ndaki bir
çocuk, polis taraf›ndan alenen infaz
ediliyor. Ve ﬂu ana kadar Türkiye
Cumhuriyeti hükümetinin veya bakanlar›n›n bu konuda yapt›¤› tek bir
aç›klama yok. AKP’liler susuyor.
TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu’nun AKP’li ve CHP’li üyeleri
yok ortada. Burjuva medyada bu infaz› sorgulayan yok. B›rak›n sorgulamay›, haberini bile yapm›yorlar.
‹ktidar›n ve polisin infazc›l›¤›ndan sözederken, Lübnan’da katledilen Vaad üzerine gözyaﬂlar› döküp
Fevzi Abik’i görmeyen riyakarl›ktan da sözetmeliyiz elbette. Cadde
ortas›nda silahs›z, savunmas›z 15
yaﬂ›ndaki bir çocu¤un kafas›ndan
vurularak katledilmesinin, özünde
‹srail’in politikalar›ndan ne fark›
var?
12 A¤ustos’ta bu ülkenin büyükﬂehirlerinden birinde, cadde ortas›nda 15 yaﬂ›nda bir çocuk öldürüldü;
POL‹S TARAFINDAN. Çocuk silahl› de¤ildi, çocuk kaçm›yordu,
çünkü eli kelepçeliydi. Kelepçesini
çözüp hemen orada baﬂ›ndan kurﬂunlay›p infaz edildi.

Yalanc›l›¤› tescilli bir
resmi kurum: Polis
Bu ülkede polisin aç›klamalar›
ancak mizah konusu olabilecek
aç›klamalard›r; tabii kara mizah!
Yalanlar›n›n biraz inand›r›c› olmas›
için beyinlerini yorma zahmetine
bile katlanmazlar. Çünkü bilirler ki,
onlar ne derse, devletin bütün kurumlar› buna göre hareket eder ve

aklamakta kullan›rlar.
‹ki küçük çocuk vard›; adlar› Berivan ve Dilan’d›. Biri 1.5, di¤eri 3
yaﬂ›ndayd›. Adana polisi taraf›ndan
Küçükdikili’de gerçekleﬂtirilen bir
bask›nda katledildiler. Özel timler
kurﬂun ya¤d›rd› babalar›n›n kuca¤›ndaki Berivan ve Dilan’a. Babalar›yla birlikte öldüler. 1996 y›l›yd›.
Günlerden 8 A¤ustos. Katilleri halen görevlerini baﬂ›nda, çünkü bu
bebek katilli¤i için tutuklanmad›lar,
cezaland›r›lmad›lar.
Diyarbak›r’da cenazeye kat›lan,
evinin balkonunda oynayan çocuklar› kurﬂunlad›lar, “terör örgütü çocuklar› öne sürüyor” diye aklad›lar.
ﬁimdi Fevzi Abik’te de ayn› akibeti bekleyin. Polisin ilk aç›klamas›,
ard›ndan de¤iﬂen aç›klamalar› ve
halkla alay edercesine “havaya ateﬂ
açt›k, vuruldu” demesi, yalana, aldatmaya nas›l al›ﬂt›klar›n›n, hesab›n›
vermeyeceklerini biliyor olmalar›-

Adana Polisi’nin 1. Aç›klamas›:
Bildiri da¤›tan gruba polis ateﬂ açmam›ﬂt›r. Fevzi Abik, polise ateﬂ
açan kiﬂiler taraf›ndan vurulmuﬂtur.
Adana Polisi’nin 2. Aç›klamas›:
Olay günü polis HAVAYA ateﬂ açm›ﬂ, HAVAYA at›lan kurﬂunlardan
biri Fevzi Abik'e isabet etmiﬂtir.
“Evet, biz vurduk, sokak ortas›nda
‘teslim ol’ ça¤r›s› bile yapmadan
biz infaz ettik” deseler de FARKETMEZ! Nas›l olsa bu ülkede onlar›n
elini so¤utmak istemeyen politikac›lar ve onlar›n ‘terörle mücadele’ ad›na yapt›¤› her ﬂeyi aklayan
mahkemeler var!
1.5 yaﬂ›ndaki Dilan’la 3 yaﬂ›ndaki
Berivan’› vurduklar›nda ne oldu?

n›n bir örne¤idir. 15 yaﬂ›ndaki Fevzi
“havada m› geziyordu ki, s›kt›¤›n›z
kurﬂun ona de¤di” diye hiçbir hukuk kurumunun soraca¤›n› da düﬂünmeyin. Veya herhangi bir savc›,
hakim veya gazeteci, polise “peki
neden önce ‘polis ateﬂ açmad›, Fevzi Abik, polise ateﬂ açanlar taraf›ndan vuruldu?’ diye aç›klama yapt›n›z, neden resmen kamuoyuna yalan
söylediniz?” diye de sormayacak.
Çünkü infazlar, bu ülkede bir
devlet politikas›d›r, y›llard›r uygulanmaktad›r ve infazc›lar, tüm düzen kurumlar›n›n himayesindedir.
Demokrasi, hak, hukuk, yarg›,
adalet laftad›r. Adana Temel Haklar
ve Özgürlükler Derne¤i üyeleri, 17
A¤ustos’ta, ‹nönü Park›’nda yapt›klar› eylemde “‹ﬂkence ve Katliamlara Son” yaz›l› dövizler taﬂ›yarak,
halk›n bu bask›lara ra¤men mücadelesini sürdürmek durumunda oldu¤unu belirttiler.
Ve ayn› eylemde belirtildi¤i gibi,
Fevzi Abik’in katledilmesi, ne münferitti, ne de dönemsel. Oligarﬂinin
her kesiminin aylarca ›srarla istedi¤i yeni Terörle Mücadele Yasas›, iﬂte bu infazlar› süreklileﬂtirebilmek,
ço¤altmak içindi. AKP’si, CHP’si,
di¤er düzen partileri el ele verip bu
yeni yasay› haz›rlarken, bunun daha
fazla bask›, zulüm oldu¤unu söyledi
devrimciler. Yine hakl› ç›kt›lar.
Terörle Mücadele Yasas›’yla “elleri” daha da serbest b›rak›lan polis,
yeni komplolar düzenliyor, cadde
ortas›nda, meydanlarda iﬂkenceler
yap›yor ve “elleri” daha çok silahlar›na gidiyor.
Hiçbir ﬂey rastlant› de¤il; emperyalizmin halklara yönelik olarak
sald›rganl›¤›n en üst boyutta yaﬂand›¤› bir dönemde, ülkemizdeki iﬂbirlikçi AKP iktidar›n›n halk›m›za
yönelik terörünü art›rmas› da rastlant› de¤ildir. Amaçlar› birdir. Planlar› birbirinin kopyas›d›r. “Terör”
söylemleri ayn›d›r. Ve bu planlar, ﬂu
veya bu kesime de¤il, tüm halka
karﬂ›d›r. ‹ﬂte bu nedenle, Fevzi
Abik’in katledilmesi davas›, hepimizin davas›d›r. 15 yaﬂ›ndaki Fevzi’ye s›k›lan kurﬂunlar, hepimizedir.

Hapishanelerde TECR‹T Var !
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‹hlal ve sald›r›lar sürüyor
Öcalan’a hücre cezas›
Tek kiﬂilik adada, tek kiﬂilik hücrede tutulan, PKK
Lideri Abdullah Öcalan’a,
yine “hücre cezas›” verildi.
Bu kez gerekçe, avukat görüﬂleri s›ras›nda yapt›¤› konuﬂmalardan yola ç›karak, “örgüt propagandas› yapmak”! Örgüt liderine,
“niye örgüt propagandas› yapt›n”
cezas›! Tecritte mant›k aranmamas›
gerekti¤ini birçok örnekte dile getirdik.
Zaten hücrede olan Öcalan’a bu
ceza nas›l uygulanacak? Asr›n Hukuk Bürosu taraf›ndan yap›lan aç›klamaya göre, 20 A¤ustos’tan bu yana geçerli olan ceza kapsam›nda
Öcalan, 20 gün boyunca ailesi ile
görüﬂtürülmeyecek, kitaplar›, gazetesi ve radyosu kendisine verilmeyecek. Aç›klamada, cezan›n 9
A¤ustos’ta gerçekleﬂtirilen görüﬂmede Öcalan’›n bahsetti¤i soruﬂturma sonucunda verildi¤i kaydedildi.
Cezan›n hukuki hiçbir dayana¤›
yok! Tek dayana¤› oligarﬂinin “Kürt
düﬂmanl›¤›” politikas›d›r.

Erol Zavar'a iﬂkence
Odak Dergisi eski yaz›
iﬂleri müdürü Erol Zavar,
mesane kanseri olmas›na
karﬂ›n, halen Sincan F Tipi
Hapishanesi'nde tutulmaya
devam ederken, bununla yetinmeyen zebanilerin, Zavar’a sald›rd›¤›
ö¤renildi.
Elif Zavar, eﬂinin 2 A¤ustos’ta
ameliyat olduktan sonra, 7 A¤ustos'ta hastaneden taburcu olarak hapishaneye götürülürken, arama s›ra-

s›nda dövüldü¤ünü anlatt›. 16
A¤ustos’ta görüﬂtü¤ünde olay› ö¤rendi¤ini anlatan Zavar, eﬂinin kolunda bundan kaynakl› morluklar
oldu¤unu anlatt›.
ÇHD Genel Sekreteri Selçuk
Koza¤açl› da, hapishanelerde iﬂkence, dayak olaylar› konusunda, çok
say›da baﬂvuru ald›klar›n› belirterek, Erol Zavar'›n yaﬂad›klar›n›n istisnai bir durum olmad›¤›n› söyledi.

Sincan Kad›n
Hapishanesi’nde
Bask›, Ahlaks›zl›k,
Sincan’da F Tipleri’nin
yan›s›ra ﬂimdi bir de Kad›n
Hapishanesi var. 22 A¤ustos’ta Ankara ‹HD ve ÇHD taraf›ndan düzenlenen bir bas›n toplant›s›yla Ulucanlar'dan Sincan Kad›n Hapishanesi’ne
sevk edilen kad›n tutsaklar üzerindeki bask›lar anlat›ld›.
Bas›n metnini okuyan Ankara
ﬁube Baﬂkan› Sait KIRAN, 4 A¤ustos’ta ÇHD Ankara ﬁubesi yönetici
ve üyelerinin Sincan Kad›n Hapishanesi’ne giderek sorunlar› tespit
etti¤ini belirterek, ﬂunlar› söyledi.
"Haziran ay›nda Ulucanlar Cezaevi'nde bulunan kad›n tutuklu ve
hükümlüler Sincan Kad›n Kapal›
Cezaevi'ne sevk edilmiﬂlerdir. Sevk
s›ras›n da yaﬂanan hak ihlalleri halen cezaevinde devam etmektedir ve
sistemli iﬂkenceye dönüﬂmüﬂtür.
Cezaevi idaresi ile görüﬂme yapma
talebi haftalarca kabul edilmemiﬂtir. En son 15 A¤ustos tarihinde kad›n tutuklulardan 3 kiﬂinin kald›¤›
hücre, cezaevi idaresi taraf›ndan
"pano konulmas›" gerekçesi ile "ziyaret edilmiﬂ" ve zorla pano as›l35
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mak istenilmiﬂtir. Kad›nlar buna
izin vermemiﬂtir ve görevliler ayr›lm›ﬂt›r. On dakika sonra görevliler
tekrar dönmüﬂler ve kad›nlara ait
çocuk resimleri baﬂgardiyan taraf›ndan y›rt›lm›ﬂ, kad›nlardan Nilüfer ﬁAH‹N zorla ve sürüklenerek
hücreden taﬂ›nm›ﬂ, bu s›rada kötü
muameleye maruz b›rak›lm›ﬂt›r.”
Ayr›ca aç›klaman›n di¤er bölümlerinde de aramalar›n keyfili¤i,
tutsaklar›n üç kiﬂilik hücrelerde tek
tutularak tecritin a¤›rlaﬂt›r›ld›¤›, ahlaks›z arama dayatmas›n›n sevkten
itibaren sürdü¤ü, bu nedenle görüﬂ
ve savunma haklar›n›n k›s›tland›¤›,
çeﬂitli kitaplar›n›n “görevli” olmad›¤› gerekçesiyle verilmedi¤i, yüksek sesle müzik dinletildi¤i belirtilerek, “Cezaevinde yaﬂanan hak ihlallerinin takipçisi olmaya kamuoyunu ça¤›r›yoruz” denildi.

Kürkçüler’de faﬂist
damgalama yöntemi
Kürkçüler E Tipi Cezaevi’ne Nesrin Yazar’› ziyaret eden 55 yaﬂ›ndaki annesi Ayﬂe Yazar’›n koluna
‘Önce Vatan’ ve ‘Görülmüﬂtür’
damgalar› vuruldu.
Bir insana ‘Görülmüﬂtür’ damgas› vurulmas›n›n abesli¤i bir yana,
‘Önce Vatan’ damgas› nas›l ›rkç›,
faﬂist bir zihniyetle karﬂ› karﬂ›ya
olundu¤unun damgal›, belgeli ispat›
gibidir. Naziler’in Yahudiler için
baﬂvurdu¤u bu yöntemi kendine örnek alan oligarﬂi, hapishanelerde
keyfi, bask›c› uygulamalar›n›n adeta doruklar›nda dolaﬂ›yor.
‹HD Adana ﬁubesi’nde 23 A¤ustos’ta aç›klama yapan anne Yazar,
damgay› silmemesi için gardiyanlar›n tehditlerine maruz kald›¤›n› belirtirken, “Onur k›r›c› bir uygulamayd›. Bu damgay› di¤er ailelere de vurdular. Ziyaretçi 2 kiﬂi, kolundaki damgay› silince gardiyanlar›n bask›s›na maruz kald› ve
uzun bir süre cezaevinde bekletildi.” dedi.

ﬂand›¤› böyle bir direniﬂi
ilk ö¤rendi¤inde ﬂaﬂ›r›yor.
ﬁaﬂk›nl›kla birlikte hayranl›k duyuyor. Kendi topraklar›ndan uzakta, gurbet elde olup ülkesindeki geliﬂmelere uzaktan bakmak zoruna gidiyor. Konuﬂurken
s›k s›k gülüyor, “heyecanl›y›m anlatam›yorum” diyor
s›k s›k. ﬁimdi direniﬂçinin
yan›baﬂ›nda. "Kendimi çok
coﬂkulu hissediyorum, heyecanl›, mutlu... Yani tüm duygular›m içiçe. Nas›l anlatay›m bilmem ki. Buras› çok güzel. Yani Behiç abi merhaba deyip elinizi
s›karken bile bir s›cakl›k, bir yak›nl›k, içtenlik hissediyorsunuz. Ben
hiç birisinden bu kadar etkilenmedim" diyor. Ellerini ne yapaca¤›n›
bilmemenin telaﬂ›yla, ses tonundaki
heyecanla anlat›yor.
Biz sohbet ederken di¤er açl›k
grevindekiler etraf›m›z› sar›yor. Yan›baﬂ›m›za oturan Özcan Bayram,
19 yaﬂ›nda, Tokatl›. Okmeydan›'ndan eﬂlik ediyor kaptan›n yolculu¤una. 5 gün sürecek yolculu¤u.
Sansürü k›rman›n sevinciyle "sansürü tek baﬂ›m›za k›rd›k, zaferi de
kazanaca¤›z" diyor. 5 gün boyunca
yurtd›ﬂ›ndaki desteklerin yo¤unlu¤una ﬂaﬂ›rd›¤›n› anlat›yor bize. 4
y›ld›r ölüm orucunun fark›nda. Birçok cenazeye kat›lm›ﬂ, onlar› u¤urlamak hep zor gelmiﬂ. Her ﬂehitlikte insan iradesinin gücünü gördü¤ünü, bunun onuruyla onlar› u¤urlad›¤›n› anlat›rken, “insanlar›n ölmesi
basit gelmemeli bize” diyor. Açl›k
grevine kat›lmaya nas›l karar verdi¤ini sordu¤umuzda cevab› herkes
için geçerli olmas› gereken bir durum asl›nda. "Kendimi borçlu hissediyorum. Bu fedakarl›¤› yapanlara
karﬂ› kendimi borçlu hissediyorum.
Burda olmak çok güzel. Biz tarihin
saf›nday›z" diyor. 122 cana, ölüme
her gün biraz daha yaklaﬂanlara karﬂ› hiç borcumuz yok mu sizce de?
Sercan Gürenin ise Kocasinan'dan kat›l›yor. 16 yaﬂ›nda. 1 senedir ölüm orucunun bilincinde.
Devrimci bir ortamda büyüyor Sercan. Behiç Aﬂç›'y› önceden tan›yor-

Umudun Kaptan›
Direniﬂ defterine düﬂülen notlara
gözatarken Behiç Aﬂç› için "umudun kaptan›" tan›mlamas› çekti dikkatimizi. 20 A¤ustos'ta Almanya'ya
dönen Leyla Stengl'in yazd›¤› notta
geçiyor bu söz. "Umudun Kaptan›"... 139 gündür direniﬂin o engin
›rma¤›nda tayfas›n› sürüyor Behiç,
umut adas›na giden yolda umudun
kaptan› oluyor. Rotas› belli gemisinin. Dünyan›n en uç sahillerine
umudu taﬂ›yor O. Dalgalar›n›n vurdu¤u k›y›larda umudun izi kal›yor.
139 gündür nice yolcular bindi
bu gemiye. Hepsinin gözü kaptanda. Mavi sular kadar duru bir inançla yol al›yor, ne f›rt›nalardan korkuyor ne de azg›n dalgalardan... ‹ﬂte
bu cüret ve inanç sar›yor herkesin
yüre¤ini, umudun güzelli¤iyle tan›ﬂ›yorlar O’na bakarken. Umudun
gücüyle.... ‹ﬂte bu güçle yarataca¤›z
yar›nlar›m›z›, biliyoruz. Umudumuz kadar parlak olacak yar›nlar...
O’na her bak›ﬂ›m›zda bir kez daha
hissediyoruz bunu.
Herkes bu duyguyla bak›yor
O’na bugün, bu hayranl›kla. ‹sviçre'den gelen bir genç k›z oturuyor
Behiç'in tam yan›nda. Gözleri ›ﬂ›lt›l›, her sözünü can kula¤›yla dinliyor. Etraf›na bak›n›p duruyor, açl›k
grevindekilere, Behiç'e, duvarlara,
resimlere, her bir karesini içine çekiyor. Duygular›n› soruyoruz, ‹sviçre'de ölüm orucunu nas›l ö¤rendi¤ini, neler hissetti¤ini. Yar›m bozuk
Türkçesiyle anlatmaya çal›ﬂ›yor. ‹lk
internetten ö¤renmiﬂ. Bu zamanda
böylesine bir direniﬂ örne¤i, fedakarl›¤›n, vefan›n en üst boyutta ya-
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muﬂ, duyunca çok daha farkl› olmuﬂ, 16 yaﬂ›nda, ama kendini küçük görmüyor. Bu yolculukta O da
yerini al›yor, gözlerinde çocuklu¤undan kalma bir masumlukla.
Direniﬂin meﬂrulu¤una inanarak,
bu meﬂrulu¤u hissederek geliyor
Gültekin Türky›lmaz, ‹kitelli'den
buraya. Kuaförlük yap›yor, 28 yaﬂ›nda. Süreci baﬂ›ndan beri biliyor,
Armutlu sürecini biliyor. Ama hiç
gitmemiﬂ Armutlu'ya. Bunu söylerken sesi mahcup. Ölümler durmuyor 6 y›ld›r. Devlet çözüme yanaﬂm›yor. ‹nsanlar ölüme biraz daha
yaklaﬂ›yor. Tüm bunlar O’na da 'art›k yeter' dedirtiyor. Ve ‹kitelli'den
ç›k›p geliyor ﬁiﬂli’ye.
18 yaﬂ›nda Serdar Aç›kel. O da
‹kitelli'den. Devrimci bir çevrede
büyümüﬂ. 2003’te duymuﬂ ölüm
orucunu, ama yeterli bilgisi olmad›¤› için özel hiçbir ﬂey hissetmemiﬂ.
“Bedeller ödeniyor ama sen yok say›yorsun” diyerek zamanla bir ﬂeylerin fark›na varm›ﬂ. Büyüdü Serdar, büyüdükçe yoksaymamay› ö¤rendi, devrimcilerle iliﬂkisi geliﬂti
ve düzenin bencilli¤inden s›yr›lmay› ö¤rendi. "‹nsan iliﬂkileri burda
çok güzel. Düzendeki yaﬂamdan çok
farkl›. Paylaﬂ›m, beraberlik, direniﬂ... Bu insani de¤erler çekiyor. Bu
direniﬂ hepimiz için. Burdaki herkes
bunun fark›nda" diyerek, yaﬂad›klar›yla gördükleriyle devrime inanc›n›n pekiﬂti¤ini söylüyor.
Dün bir ﬂey yapmayanlar art›k
yapmaya baﬂl›yor zamanla. Yoksayarak bu sorunun çözülemeyece¤ini
görenler destek vermeye çal›ﬂ›yor.
Bugün 64 kiloda Behiç... Gün
gün eriyor, erirken etraf›n› ayd›nlatan
bir mum misali ›ﬂ›k saçmaya devam
ediyor. Umudun Kaptan› umudun
›ﬂ›¤›n› yay›yor her gün biraz daha.

Matematik ve psikoloji. ‹kisi de
bilim denen sonsuzun gözbebeklerinden. Ama nedense fazla yak›ﬂmazlar birbirlerine. Biraraya da fazla gelmezler. Onlar da bilir yan yana
fazla uyumlu durmad›klar›n›.
Direniﬂ Evi'ndeki ölüm orucu
yolculu¤unun günlerini gösteren tabelaya bak›yorum. “109” yaz›yor.
Baﬂtaki düﬂünceler bu rakamla ortaya ç›kt›. Bugüne kadar yüzlerce, binlerce belki de tam 109 bin kez hayat›m›za girip ç›kan bir rakam. Ama bu
rakam› bugüne kadar, ﬂu anki gibi
hiç düﬂünmedim. Bu bazen enflasyon oran›yd›, bazen bir yolculuktaki
kilometre tabelas›, bazen bir göçükte
ölen insan say›s›yd›. Bunlar›n hepsi
bizdendi, bizimle ilgiliydi. Ama ﬂimdi inanç, umut, gelecek, insanl›k ve
daha pek çok olup hiçbir mekana,
zamana s›¤amayacaklar›n hepsi bir
rakama s›¤m›ﬂ durumda. Açl›¤›n kokusu sinmiﬂ üzerine ama etraf›na bir
papatyan›n hoﬂ kokusunu yay›yor.
Gülcan Görüro¤lu 109 gündür
aç. Tam 109 gün önce hapishanelerde tecritle yokedilmeye çal›ﬂ›lan hayatlar›n insanca olabilmesi ad›na,
122 olan ölümlere yenilerinin eklenmemesi için ölüm orucuna baﬂlad›.
Bu 109 günde Türkiye ve dünyan›n
oldu¤u gibi Gülcan'›n evi de birçok
ﬂeylere tan›k oldu. Kimi zaman gözyaﬂlar› sel olup akt›, kimi zaman
coﬂkun kahkahalar ç›nlad› ve s›¤mad› bu eve, Akdeniz'e do¤ru yol ald›.
Kap›s›ndan içeri girerken iki büklüm
girenlerin baz›lar› bilenmiﬂ b›çak
misali dimdik ç›kt›.
109 günün her saniyesinde fedakarl›¤› insanlar için olan biri vard›
bu evde. Gördüler, duydular ve geldiler, kendileri için olan bu ça¤r›ya.
Hatay, Elaz›¤, ‹stanbul, Antalya, Diyarbak›r, Erzincan, K›br›s, Almanya,
Yunanistan'dan. Yaﬂl›yd›lar, çocuk-

tular, anneydiler, ö¤renciydiler. Her yaﬂtan, her yerden,
her inançtand›lar, ama geldiler. Bu kadar ziyaretçinin yan›s›ra, gelmek için 109 gün
bekleyenler oldu.
109 gün sonra gelen iki
kiﬂi var ﬂimdi Direniﬂ
Evi'nde. Öyle Edirne'den,
Fransa, ‹ngiltere’den de¤il,
Adana'ya bir el uzat›ml›k
yerden gelenler. Direniﬂ
Evi'nin hiçbir ferdinden daha tek kelime ç›kmadan "biz asl›nda geçen ay
gelmeyi düﬂünüyorduk" diyorlar. Yani onlar da biliyor çok daha önce yap›lmas› gerekeni ertelediklerini.
Ama gene de önemli de¤il, “hiçbir
ﬂey için geç de¤il” demiyor muyuz
109 gündür? Sonunda gelmiﬂler ve
bundan sonras› için neler yap›labilece¤ini konuﬂuyoruz. Mutlaka tekrar
geleceklerini söylüyorlar.
1. gün geldiler, 35., 68., 93. ve
109. günde geldiler. Ama geldiler.
Bir de gelmeyenler var. Ölüm döﬂe¤inde olmad›klar› halde, topraklar›
kendilerine yasakl› olmad›¤› halde,
bir otobüs bileti alacak paralar› oldu¤u halde gelmeyenler.
Kiminiz ölüm orucuna karﬂ›s›n›z,
tamam. Ama gelin ölüm orucu yap›n
diyen oldu mu size? Ne demiﬂtiniz;
"biz de tecrite karﬂ›y›z". Gülcan da
tecrite karﬂ›, kendi yöntemiyle savaﬂ›yor, peki ayn› ﬂeye karﬂ› olanlar
araçlar› farkl› olsa da, çalmaz m› kap›s›n› önde gidenin? Ne “zaman›m›z
yoktu”, ne de baﬂka bir ﬂey “gerekçe” olabilir mi?
Kiminizin baz› kayg› ve korkular› vard›. Ama Direniﬂ Evi'ne yapaca¤›n›z 10 dakikal›k ziyaret ile ilgili
korkunuzu ve di¤er korkular›n›z› hiç
karﬂ›laﬂt›rd›n›z m›? Karﬂ›laﬂt›r›n. Yar›n sabah eve ekmek alamama korkusu, iﬂ korkusu, çocuklar›n gelece¤i korkusu ve daha binbiri. Ve Gülcan'›n bütün bu korkular›n›z›n son
bulmas› için ölüm orucunda oldu¤unu düﬂünün.
Kiminizin haberi yoktu. 6 y›ld›r
belki de 109 bin kez tekrarlanan ç›¤l›¤›n sansüre tak›ld›¤›n› biliyoruz;
iﬂte ﬂimdi duydun. Gö¤üs kafesinin
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109 ve Davet
orta yerinde çarpan nesnenin ça¤r›s›na kulak ver, O ses seni, 109 gündür
hiç susmayan Gülcan'›n sesine ulaﬂt›racakt›r.
Anadolu insan›n›n zulme karﬂ›
yal›n k›l›ç aya¤a kalkt›¤› günlerde,
“bu iﬂler duyulur da durmak olur
mu” demiﬂ büyük ozan. Sefaletin ve
zulmün kol gezdi¤i bir ülkede, tüm
bunlara yüre¤iyle, akl› ve bilinciyle,
inanc› ve umuduyla çarp›ﬂan bir anay› duyup da durmak olur mu? O’nun
her geçen gün eriyen bedeninde güçsüzleﬂen nefesine güç katmadan durulur mu?
Belki 209. gün için de çalaca¤›z
vicdanlar›n›z›n kap›s›n›. Ama içinde
309 geçen bir yaz›m›z olmayacak
belki de. Tecrit kald›r›lmazsa,
122’lere eklenecek Gülcan, bir ana
eksilecek Çukurova’dan...
***
Daha önce sa¤l›k sorunlar›ndan
dolay› 3 günlük açl›k grevi yapan, 2
çocuk annesi Sema Kasar, 17 A¤ustos’ta yeniden Direniﬂ Evi’ndeydi,
bu kez 3 günlük açl›k grevi yaparak
Gülcan’a destek verdi. Buradan eve
gittikten sonra rahat edemedi¤ini
söyleyen Kasar, “rahat edemedi¤im
için gene buraday›m. Bu iki hafta süresince farkl› insanlara tecriti anlatmaya çal›ﬂt›m. Birkaç mahalleye gidip insanlarla konuﬂtum, Gülcan'›
anlatt›m. Tekrar burada oldu¤um
için mutluyum" sözleriyle anlat›yor
duygular›n›. 5 gündür destek veren
Murat Güleç evden ayr›l›rken, yerini
Lise ö¤rencisi Ramazan Alabal›k
al›yor. 4 günlük açl›¤›yla paylaﬂ›yor
Gülcan’›n uzun yürüyüﬂünü.

Adana Direniﬂ Evi günlü¤ünden...
102. Gün: Destek açl›k grevcimiz Bilgesu'nun ailesi
ziyaretimizde. Mahalleden 2 bayan misafirimiz var. Biri
Gülcan'› görmek için iﬂ yerini kapatm›ﬂ, di¤eri küçük k›z›n› b›rakm›ﬂ dükkana. Ellerinde ﬂekerle geldiler. ‹lk kez
gelen yaﬂl› amca dernekten arkadaﬂ›m›z›n babas›. ‹ki bayan›n biri A.G’cilerimizden Ulus'un annesi ve halas›.
Yaﬂl› amca, Gülcan'› ölüm orucundan vazgeçirmek için
gelmiﬂ. “Bu ölüm orucu çare de¤il. Pir Sultanlar, Hz. Hüseyinler’in kellesi gitti. Bu çare de¤il k›z›m gel vazgeç.
Baﬂka ﬂeyler yap. ‹llaki ölmen mi gerekiyor?" diyor. Refakatçimiz, "Pir Sultan, Hz. Hüseyin zulmün önünde baﬂ
e¤seydi bugün kim tan›rd› onlar›” diye baﬂl›yor anlatmaya, “kelleleri gitti ama inançlar›n›, düﬂüncelerini yokedebildiler mi? Hay›r. Bugün milyonlarca insan onlardan,
Mahir'den, Deniz'den sözediyor, onlar›n çizdi¤i yoldan
ilerliyor...” Amca a¤layarak ayr›l›yor, samimi, duygusal...
ﬁimdi 9. Ekip karﬂ›m›zda, 8. Ekip’ten ayr›lacak olman›n
hüznü. Yeni ekip 2 genç arkadaﬂ›m›z. Birinin ailesi kendi
elleriyle Direniﬂ Evi'ne b›rak›p, ayn› ﬂekilde mutlulukla
Direniﬂ Evi'nden al›rken.

Üniversite ö¤rencisi 3 genç
misafirimiz var. Onlar› ‘‹biﬂ
day›” izliyor. Yine mahalleden 2 yaﬂl› teyze. Mersin'den
4 üniversite ö¤rencisi s›rayla geliyorlar. Komﬂular›m›z›n Antalya'dan gelen 2 genç misafiri bizi de ziyaret ediyorlar. Tecriti ve ölüm orucunu hiç bilmiyorlar. Uzun
uzun anlat›l›yor. Çal›ﬂan bir bayan olan komﬂumuz Gülcan'la iﬂ yaﬂam›n›n zorluklar›n› paylaﬂ›yor. Son misafirimiz mahalleden 8 ayl›k Eren ve annesi.

107. Gün: Okuma saatinden hemen sonra ﬁakirpaﬂa'dan 2 genç misafirimiz var. Onlar›n da direniﬂle tan›ﬂmalar› daha yeni. Biri garsonluk yap›yor, di¤eri iﬂsiz.
Garsonluk yapan anlat›yor: "Duvardaki afiﬂlerden Gülcan Abla'y› görüyordum, Ölüm orucunu ilk duydu¤umda çok ﬂaﬂ›rd›m. Fazla varsa Gülcan Abla'n›n bir afiﬂini
eve asmak için alabilir miyim?" Direniﬂi bugüne kadar
uzaktan takip eden Mersin'den 2 belediye iﬂçisi geliyor.
Onlarla sohbet sürerken Adana'dan bir eczac› yan›nda
bir baﬂkas›yla geliyor. Direniﬂe katk›lar›n› çevrelerine
anlatarak sunuyorlar. Tekstil fabrikas›nda çal›ﬂan bir arkadaﬂ›m›z ayn› iﬂyerinden 2 arkadaﬂ›n› da beraberinde
getirmiﬂ. Hayatlar›nda bir ilki yaﬂamalar›n›n bütün izleri yüzlerinde Gülcan'› dinliyorlar. Neden ölüm orucu
yapt›¤›n› anlat›yor. Bir süredir maaﬂlar›n› alamad›klar›
için eylemdelermiﬂ. Biri Mersin'den 2’si Adana'dan olmak üzere 3 misafirimiz daha var.

103. Gün: Direniﬂ Evi 103. güne uyan›yor. Güneﬂin
do¤madan önceki k›z›ll›¤›n› izliyoruz. Gece direniyor
saatlerce güne. Mümkün de¤il gecenin bu savaﬂtan zaferle ç›kmas›. Bizim gözlerimizi dolduran k›z›ll›k gecenin son ç›rp›n›ﬂlar› ayn› zamanda. Biraz sonra Adana'daki 2 milyon insan›n bekledi¤i, yaﬂam denen motorun dü¤mesine basacak olan usta gelecek. Gecenin k›z›ll›kla güne karﬂ› son ç›rp›n›ﬂlar›; oligarﬂinin tecritle
halk›n karﬂ›s›ndaki son ç›rp›n›ﬂlar›. Bu tablonun k›z›ll›¤›n› Sevgi, Behiç ve Gülcan oluﬂturuyor. Az kald› Gülcan, az kald› Behiç ve az kald› Sevgi; bedenlerinizle k›z›llaﬂt›rd›¤›n›z bu mücadelede halklar›m›z›n üzerine bir
daha hiç batmayacak olan güneﬂin do¤mas›na.
Afetevleri Mahallesi'nden bir arkadaﬂ geldi. Antalya'dan gelir gelmez ziyarete gelmiﬂ. Direniﬂin 40'l› günlerinden sonra Antalya'ya gitmiﬂ, dolay›s›yla gelememiﬂ, bunun mahcuplu¤unu taﬂ›yor ve “telafi edece¤ini”
söyleyerek ayr›l›yor. Gün içinde Adana, Dersim, ‹ngiltere, Mersin ve Suudi Arabistan'dan telefonlar al›yoruz.

ﬁiﬂli Direniﬂ Evi’nden....
◆ Behiç Aﬂç›, 140. gün aç›klamas›nda ﬂöyle sesleniyor: “Haklar ve özgürlükler mücadelesi veren devrimci
bir avukat olarak, müvekkillerimin haklar›n› her türlü yolu deneyerek savunmaya devam ediyorum. Bütün hukuki yollar›n t›kanm›ﬂ olmas› ‘çaresiz’ oldu¤umuz anlam›na gelmiyor. Hukukun üstünde bir hak vard›r. O da
bütün haklar›n anas› direnme hakk›’d›r. Devrimci avukat
olarak müvekkillerim için tecrite, hukuksuzlu¤a ve adaletsizli¤e karﬂ› bugün direnme hakk›m› kullan›yorum.
Tecrit insanl›k suçudur. Tecrite karﬂ› herkesin yapabilece¤i bir ﬂeyler vard›r. Elbette herkesin ölüm orucu
yapmas›n› bekledi¤imiz de yok. Kim ne yapabiliyorsa,
ne kadar yapabiliyorsa yapmal›d›r. Esas olan budur.
Yapt›klar›m›z›n, yapacaklar›m›z›n terazisi vicdan›m›z
olacakt›r. Nihayetinde herkes kendi vicdan›yla baﬂ baﬂa
kalacakt›r.”
◆ 12. Destek Açl›k Grevi Ekibi’ne, 22 A¤ustos günü,
63 yaﬂ›ndaki Nuri Ünlü, bir günlük açl›k greviyle kat›ld›.
◆ Devrimci ‹ﬂçi Komiteleri’nden, tekstil, f›r›n ve matbaa iﬂçileri ölüm orucunun 131. gününde ﬁiﬂli Direniﬂ
Evi’ne gelerek, Av. Behiç AﬁÇI'ya ziyarette bulundular,
karanfiller sundular. D‹K’li iﬂçiler ziyaretin ard›ndan yapt›klar› aç›klamada, Behiç Aﬂç›’n›n yaln›z olmad›¤›n› hat›rlatarak, “Aln› k›z›l bantl›lar onurumuzdur” dediler.

104. Gün: Günün ilk ziyaretçisi Hatay'dan. Fransa'da yaﬂ›yor, ilk iﬂlerinden biri ziyaret oluyor. Gülcan'la
sar›l›yorlar ve ablam›z›n gözleri doluyor. Bir süre devam eden bu hüzün tablosunu ba¤lamam›z ve türkülerimiz da¤›t›yor. Mahalleden iki genç k›z ve bas›n-yay›n
sektöründe da¤›t›mc›l›k yapan baﬂka bir arkadaﬂ›m›z
geliyor. ‹ki haftad›r gelememe nedenlerini anlat›yor. Çal›ﬂt›¤› ﬂirket milyar dolarl›k bir yat›r›mla özel donan›ml› el bilgisayarlar› alm›ﬂ. Bu bilgisayarlardaki teknik donan›mla elemanlar› nerede, ne kadar kald›, nereye gidiyor hepsini takip edebiliyorlar. Yani patronlar›n izni ve
iste¤i d›ﬂ›nda nefes almalar› yasak. Büyük bir medya
ﬂirketinin bu uygulamas› bizi ﬂaﬂ›rtmad› asl›nda.
38
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“Benim vicdan›m kald›rm›yor”
d›ndan sloganlar ve çevrede
toplananlara yönelik konuﬂmalarla bir saatlik oturma
eylemi yap›ld›.
Bir baﬂka oturma eylemi
ise, Mersin Taﬂ Bina önündeydi. 28. haftas›n› dolduran eylemde, “Tecrite Son”
Adana
pankart› ve ölüm orucu direniﬂçilerinin resimleri taﬂ›nd›. “Tecriti Kald›r›n ÖlümBu sözler, Adana’da her hafta
leri Durdurun, Yaﬂas›n Ölüm Orucu
‹nönü Park›’nda düzenlenen oturma
Direniﬂimiz” sloganlar› at›lan eyeylemini, geçen hafta izleyen ve bu
hafta da parka gelerek eylemi takip
lemde konuﬂan Gülbeyaz Karaer,
eden, 74 yaﬂ›ndaki Mustafa Çift“Tüm halk›m›za ça¤r›m›zd›r gelin
çi’ye ait. “Tecriti benim vicdan›m
hep beraber tecrite karﬂ› mücadele
kald›rmaz. Vicdan›m sars›l›yor, üzüedelim” dedi. Daha sonra yap›lan
lüyorum. ‹nsanlara zaten ceza veoturma eylemi s›ras›nda, K›r›klar F
rilmiﬂ. Hücrelere konularak ikinci
Tipi’nden gelen tutsak mektubu
bir ceza verilmesi vahﬂettir. Medeni
okundu. ‹ki kiﬂinin ﬂovenist histeri
bir ça¤da bu insanl›k d›ﬂ› muameleiçindeki provokasyonu boﬂa ç›karyi benim vicdan›m kald›rm›yor. Daken, TAYAD’l›lar eylemin ard›ndan
yanam›yorum onlar› görünce ya da
halka tecriti anlatan bildiriler da¤›düﬂününce hep a¤l›yorum” diyor
tt›lar.
Mustafa Çiftçi. Eylem sona erdikTAYAD’l› Aileler, 19 A¤ustos
ten sonra da Adana Temel Haklar’›
günü ‹zmir Kemeralt› giriﬂinde de
ziyaret ederek, Gülcan hakk›nda
eylemdeydi. Tecriti anlatan aç›klabilgi al›yor ve O’nu da ziyaret edeman›n ard›ndan, tutsak mektubu
ce¤ini belirtiyor.
okuyan ve oturma eylemi yapan
Evet! Halk›n vicdanlar›na sesleTAYAD’l›lar, halka “Hepimiz Tecnen, oligarﬂik iktidar›n sansür poliritteyiz! Emperyalizm ve iﬂbirlikçitikas›n› yaﬂam›n içinde etkisiz hale
si iktidarlar karﬂ›lar›nda direnen ülgetirmeyi amaçlayan eylemler sürükeler, haklar›n› arayan, gerçek deyor. Adana ‹nönü Park›’nda 17
mokrasiyi isteyen, örgütlü halklar,
A¤ustos günü düzenlenen eylem
insanlar görmek istemiyorlar” diye
bunlardan biriydi. “Tecrite Son”
seslendiler ve mücadele ça¤r›s›nda
pankart› açan TAYAD’l›lar, Gülcan
bulundular. 28. haftas› tamamlanan
Görüro¤lu’nun, Behiç Aﬂç›’n›n ve
eylemde, “Tecrite Son, Behiç Aﬂç›
Sevgi Saymaz’›n resimlerini de taOnurumuzdur, Sevgi Saymaz Onuﬂ›d›lar. Ba¤lama eﬂli¤inde söylenen
rumuzdur, Gülcan Görüro¤lu Onu“bir mevsim” türküsünün ard›ndan
rumuzdur” sloganlar› at›ld›.
yap›lan aç›klamada, tecrit politikaAntakya Ulus Meydan›’nda
s›n› uygulayanlar›n, Lübnan’da katda, 18 A¤ustos günü düzenlenen eyliamc›lara hizmet etmeye haz›rlanlemde ayn› sloganlar yank›land›.
d›¤› hat›rlat›larak, devrimci tutsak26. kez oturma eylemi yapan TAlar›n iﬂte bu iﬂbirlikçi politikalara
YAD’l›lar, Lübnan sald›r›s›na da
karﬂ› sessiz kalmad›klar› için düyer verdikleri aç›klamalar›nda,
ﬂüncelerinin de¤iﬂtirilmeye çal›ﬂ›l“Bizler buradan halk›m›za seslenid›¤›, tecritin bu amaçla uyguland›¤›
yoruz; Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri
kaydedildi. Tecrit kald›r›lmad›kça
nerede direnen bir halk varsa tankdireniﬂin sürece¤ini belirten ﬁemlar›yla, toplar›yla göklerden ya¤d›rd›klar› bombalar›yla sindirmek
settin Kalkan’›n aç›klamas›n›n ar39
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istiyorlar. Emperyalizm ve
iﬂbirlikçileri bugün bizleri F
Tipi hapishanelerde tecrit
ederek direniﬂimizi yoketmeye çal›ﬂ›yorlar. Çünkü bizler bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n› istedi¤imiz için
bugün tecritle yokedilmeye çal›ﬂ›l›yoruz” dediler.
Sertan ‹laslan’›n yapt›¤› aç›klaman›n ard›ndan, Gülcan Görüro¤lu’nun 100. gününde yapt›¤› aç›klama okundu ve ço¤alt›larak oturma
eylemi s›ras›nda halka da¤›t›ld›.
TAYAD’l› Aileler, Samsun Süleymaniye Geçidi’nde 19 A¤ustos
günü düzenledikleri eylemde, “Tecrite Son” hayk›r›ﬂ›n› yinelerken, ya-

Samsun
p›lan aç›klama ve oturma eyleminin
ard›ndan, cadde boyunca halka bildiriler da¤›t›ld›. Samsun’da da Merve Yavuz taraf›ndan, Gülcan Görüro¤lu’nun 100. gün aç›klamas›
okundu.

Açl›k Grevleri Sürüyor
TAYAD’l›lar
düzenledikleri
oturma eylemlerinin yan›s›ra, ‹zmir
Buca Forbes’te 90 gündür gruplar
halinde üçer günlük açl›k grevleri
ile halka tecriti anlat›yorlar.
Antakya Büyük Park›’nda yap›lan süresiz açl›k grevi ise, 80. günü
geride b›rakt›. 10 günlük destek Açl›k Grevi’nde olan ‹brahim Arslanhan yerini 16 A¤ustos günü Leyla
Arac›’ya devretti. Arac› ise üç gün
sonra nöbeti Canan Yabanc›’ya b›rakt›. Canan Yabanc› açl›k grevi
önlü¤ünü giyerken yap›lan törende,
TAYAD’l›lar, “onurlar› için, ba¤›ms›z bir vatan ve iﬂsizli¤in, yoksullu-

¤un, ahlaks›zl›klar›n olmad›¤› bir
ülke için canlar› pahas›na direnen
devrimci tutsaklar› sahiplenmeye
devam edeceklerini” ifade ettiler.

Sab›r Çiçekleri
Tecrite karﬂ› mücadelenin en
uzun soluklu oldu¤u yer kuﬂkusuz
Ankara Abdi ‹pekçi Park›’nda süren
oturma eylemi. 1070 günü geride
b›rakan TAYAD’l›lar, “sab›r çiçekleri” ismini çoktan hak ettiler ve
herkesi direniﬂlerine destek vermeye ça¤›rmaya devam ediyorlar.
Bugünlerde memurlar›n toplu
görüﬂmeleri takip için kurduklar›
çad›rlar nedeniyle hareketli olan
parkta, memurlar› ziyarete gelenler
aras›nda Susurlukçu katil Mehmet
A¤ar da vard›. A¤ar’›n geliﬂi ile TAYAD’l›lar›n etraf›n›n yo¤un polis
ablukas›na al›nmas› dikkat çekti.

Yurtd›ﬂ›nda Kampanya
Tecrite karﬂ› yurtd›ﬂ›nda da eylemler, açl›k grevleri sürüyor. Avrupa çap›nda 30 günlük açl›k grevlerinin ard›ndan, TAYAD Komite’nin
Almanya’da kentlerin birbirine devrederek sürdürdü¤ü birer haftal›k
açl›k grevleri devam ediyor.
14-20 A¤ustos aras›nda Dortmund'da yürütülen kampanyada 24
kiﬂi açl›k grevlerine kat›l›rken, yaklaﬂ›k 100 avukat ve 60 civar›nda
milletvekiline tecrite iliﬂkin dosyalar iletildi, afiﬂlemeler yap›ld›,

TAYAD'l› Aileler’in oynad›¤›, "Bu ﬁark› Burada Bitmez" isimli tiyatro
oyunu, Nurtepe’nin ard›ndan bu kez de Gazi Mahallesi'nde sergilendi.
19 A¤ustos akﬂam› aç›khavada sergilenen oyunu 1000’e yak›n kiﬂi
izlerken, tiyatro öncesi tecrit ve yozlaﬂma üzerine konuﬂmalar yap›ld›.
ﬁehit ailelerinden Sad›k Çakmak, Gazi Mahallesi'nde çocuklar›n uyuﬂturucu, kumar gibi kötü al›ﬂkanl›klarla beyinlerinin uyuﬂturulmaya, yozlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› bir ortamda TAYAD'l› Aileler'in mahallelerinde tiyatro oynamas›n›n çok anlaml› oldu¤unu belirtirken, TAYAD'l› Eylül ‹ﬂcan, oyun hakk›nda bilgi vererek, tutuklular ile ailelerinin aralar›ndaki s›k› ba¤lara vurgu yapt›. TAYAD'l› Davut Çelik ise, Mahir Çayan'›n "Adal›" adl› ﬂiirini okudu.
Abdi ‹pekçi Direniﬂi'ni anlatan iki bölümlük oyunda, ilk bölümün ard›ndan yine TAYAD’l›lar›n oluﬂturdu¤u ﬁiir Grubu k›sa bir ﬂiir dinletisi
sundu. Oyunun özellikle ikinci bölümü tecrit gerçe¤ini izleyenlerin kafas›nda canland›rmalar›na vesile olurken, duygulu anlar da yaﬂat›yor.
Oyunun sonunda, Büyük Direniﬂ’in 122 ﬂehidinin foto¤raflar›n›n yer
ald›¤› bir pankart›n aç›lmas› ise dakikalarca alk›ﬂland›.

standlar aç›larak tecrit Alman halk›na anlat›ld›, bildiriler da¤›t›ld›.
Kampanyada yeralan bir baﬂka etkinlik ise, Türkiye’de sanatç›lar›n
oynad›¤› “Hepimiz Tecritteyiz”
oyununun 20 A¤ustos’ta Dortmund
Kültür Merkezi'nde sergilenmesi oldu. Oyuna kat›lan 15 kiﬂi, yaﬂad›k-

Yürüyüﬂ Derince’de

lar›n›, hissettiklerini oyun sonunda
dile getirdiler.
Hagen ﬁehri’nde 21 A¤ustos’ta
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” yaz›l› pankart as›l›rken, TAYAD
Komite kampanyas› 21 A¤ustos’tan
bu yana Frankfurt'ta sürdürülüyor.

Elif Kahraman An›ld›

Dergimizin mahallelerde toplu sat›ﬂlar› sürüyor. 66. say›m›z
‹stanbul’un d›ﬂ›nda Kocaeli’nin Derince ‹lçesi Ö¤retmenler Mahallesi’nde de toplu olarak sat›ld›.
Yürüyüﬂ önlükleri giyen okurlar›m›z
25 derginin sat›ﬂ›n› yapt›lar.
21 A¤ustos’ta Okmeydan› Hac›
Hüsrev Mahallesi'nde 10 okurumuzun kat›ld›¤› ve 1 saat süren tan›t›m
faaliyetinde, 23 dergi sat›l›rken, ayn› gün Gazi Mahallesi’nde 415 dergi emekçi Gazi halk›na ulaﬂt›r›ld›.

Kocaeli’nde 17 A¤ustos Depremi’nde kaybetti¤imiz
Elif Kahraman, ailesi ve HÖC’lüler taraf›ndan Derince’de
bulunan mezar› baﬂ›nda an›ld›. 17 A¤ustos mezarl›¤›nda
düzenlenen anmada, ilk olarak Elif Kahraman’›n yaﬂam›
ve mücadelesi anlat›ld›.
Elif’in kapitalist düzene karﬂ› mücadele ederken, o düzenin insana de¤er vermeyen politikalar›n›n sonucu hayat›n› kaybetti¤i ifade edilen konuﬂman›n ard›ndan, sayg›
duruﬂunda bulunuldu. Depremin do¤al bir afet oldu¤u, ancak kay›plar› art›ran›n as›l kapitalizmin kâr h›rs› ve devletin politikalar› oldu¤u ifade edildi. Anman›n ard›ndan
HÖC’lüler, Elif Kahraman’›n aile evini ziyaret ettiler.
40
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Devrimcilere, demokratlara, ilericilere karﬂ›

Sald›r›, Linç, Provokasyon Özgürlü¤ü!
Yüzlerce kiﬂi bir olup, mesela
bas›n aç›klamas› yapmakta olan bir
gruba sald›rabilir, onlar› darp edebilirsiniz; kim oldu¤unuz apaç›kt›r,
zaten kameralarla da kaydedilmiﬂtir; ama b›rak›n iﬂledi¤iniz suçun
cezas›n› çekmeyi, gözalt›na bile
al›nmazs›n›z; buras› Türkiye’dir
çünkü.
Türkiye’nin özelli¤i, devrimci,
demokrat, ilerici güçlere karﬂ›, her
türlü linç sald›r›s›n›n, provokasyon
örgütlemenin devletin teﬂvik ve
onay verdi¤i bir ülke olmas›d›r.
Bir provokatör, ﬂovenist k›ﬂk›rtmalarla azd›r›lm›ﬂ, yalanlarla
kand›r›lm›ﬂ bir linççi, bu koﬂullarda
niye sald›rmas›n ki!
***

tursuzlaﬂan bu tahrikçilere göz yumulmas› da ibret verici” diye yazd›.
‹bret verici ve ö¤retici. Ayn› zamanda faﬂizme karﬂ› tutarl›, militan,
örgütlü bir mücadele için birleﬂmek
gerekti¤ini gösteriyor herkese.
***

Dikili’de sald›r›!
Bergama’daki alt›n madenini ya-

Sald›r› ve çat›ﬂma, yaklaﬂ›k yar›m saat sürdü; çat›ﬂman›n yaﬂand›¤› yere 30 metre uzakl›kta bulunan
ilçe emniyet müdürlü¤üne ba¤l› polisler ise uzun süre müdahale etmediler. Koza Madencilik çetesi, zaten
günler öncesinden de tehdit etmiﬂti
paneli yapacak olanlar› ve polis yine bir önlem almam›ﬂt›. AKP’nin
topraklar›m›za tecavüz etme izni
verdi¤i ﬂirkete, AKP’nin polisi de
do¤al olarak sald›r› izni veriyordu.
Dikili Belediye Baﬂkan› Osman
Özgüven’in de Koza Alt›n çetesi taraf›ndan tartakland›¤› sald›r›ya ra¤men, panel gerçekleﬂtirildi. Panelin
sürdü¤ü s›rada, Koza Alt›n çetesi
yeniden sald›rd› ve taﬂl› sopal› kavga yeniden baﬂlad›. Madencileri ilk
sald›r›dan sonra bile da¤›tmayan
polis, ancak ikinci sald›r› sonras›
“müdahale” etti.

Aleni Provokasyon Daveti!
Bir grup, Beyo¤lu’nda pervas›zca ba¤›r›yor: “Orhan Pamuk ve Ahmet Altan’› asal›m!”
Grup bir de bildiri da¤›tarak,
“Türk düﬂmanl›¤›n› durdurmak
için!” herkesi yazar Elif ﬁafak’›n 21
Eylül’deki duruﬂmas›na ça¤›r›yor.
‹lk sözlerini “asal›m” ç›¤l›klar›n›
ve bildirinin alt›ndaki imzay› görmezden gelirseniz, ne var ki bir duruﬂma ça¤r›s› diye düﬂünebilirsiniz.
Fakat bildirinin alt›ndaki imza,
“Büyük Hukukçular Birli¤i”...
Ayd›nlara karﬂ› onlarca provokasyon ve linç giriﬂiminin örgütleyicisi olan bir grup oldu¤u biliniyor
bunlar›n. Hiçbir sald›r›lar›nda gözalt›na al›nmad›lar, polis taraf›ndan
engellenmediler bile. Polis, provokatörler yapacaklar›n› yapt›ktan
sonra, göstermelik müdahalelerde
bulundu hep. Sadece 2006 y›l› içinde 80 gazeteci, yazar ve ayd›na dava açarak onlar› susturmaya çal›ﬂan
iktidar politikas›, liççiler taraf›ndan
tamamlan›yor.
Gazeteci Can Dündar, köﬂesinde “Beyo¤lu sokaklar›nda ‘yazarlar› asal›m’ diye hayk›racak kadar fü-

yap›laca¤› alana ellerinde sopalar, Türk bayraklar› ve Bergama’daki alt›n madenini destekleyen pankartlarla geldiler.
“Türk”lü¤ü de¤il, emperyalist
bir ﬂirketi ve Fetullahç› orta¤›n›
savunduklar›n›n bile fark›nda olmayan güruh, panelistlere ve dinleyicilere sald›rd›. Pek çok kiﬂi yaraland›.

sad›ﬂ› olarak iﬂleten Koza Alt›n ﬁirketi’ne ba¤l› bir güruh, ‘Dikili Bar›ﬂ, Demokrasi ve Emek ﬁenlikleri’
kapsam›nda düzenlenen “SiyanürAlt›n Çevre Paneli”ne sald›rd›.
Bilindi¤i gibi, Koza adl› Fetullahç›lar’›n da ortak oldu¤u ﬂirket,
“maden iﬂletilemez” ﬂeklindeki
birçok mahkeme karar›na ra¤men,
AKP’nin himayesinde Bergama
madenini iﬂletmeye, bölgeyi ve halk› zehirlemeye devam ediyor.
AKP iktidar›n›n himayesinde
koskoca bir alt›n madenini “yasad›ﬂ›” olarak iﬂletebilen bir maden ﬂirketi, faﬂist çetelerini muhaliflerin
üzerine sald›rtma cüretini de bu himayeden buluyordu.
Madende çal›ﬂan iﬂbirlikçi iﬂçiler ve ﬂirketin çetesinden oluﬂan
linç güruhu, 19 A¤ustos’ta panelin
41
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Dikili Belediye Baﬂkan›, sald›r›y› “Kurtlar Vadisi Dikili’ye indi.
Bunlar kravatl› eﬂk›ya” olarak nitelendirdi. Do¤ru fakat eksik bir benzetme. “Kurtlar Vadisi”, zaten ülkenin baﬂ›nda!
***

Tokat’ta faﬂist sald›r›
Tokat Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi’nde Beden E¤itimi ve Spor
Yüksekokulu için s›nava giren bir
ö¤renci, PKK'li oldu¤u iddias›yla
linç edilmek istendi.
22 A¤ustos’ta ö¤le aras›nda s›navdan ç›kan bir ö¤renciye yaklaﬂ›k
15-20 kiﬂilik d›ﬂar›dan gelen faﬂist
bir grup taraf›ndan “PKK'li oldu¤u”
gerekçesiyle sald›r›ld›. Ö¤renci dövüldükten sonra olay yerine gelen
polis, ö¤renciyi sald›rganlar›n “elinden ald›”. Faﬂistler, BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yavuz Selim A¤ao¤lu'na da sald›rmak istedi.

hayat›n
içindeki

teori
Emperyalist ve Oligarﬂik
Sistem ‹çinde

ORDUNUN ROLÜ -1
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, Merhaba. Gündemin en çok tart›ﬂ›lan
konular›ndan biri Lübnan’a asker
gönderip göndermemek.
Lübnan’a asker gönderilmesini
savunan kesimlerin kulland›¤› iki
gerekçe var: Biri en hamasi gerekçe: “Bayra¤›m›z› Lübnan’da, kaç
yüz y›l Osmanl› egemenli¤inde kalm›ﬂ topraklarda yeniden dalgaland›rmak...” ‹kinci gerekçe ise, “Türkiye’nin ç›karlar› için gitmeliyiz”.
Biz de bu gerekçelerden hareketle, Türk Silahl› Kuvvetleri’nin millili¤ini, baﬂka bir deyiﬂle, TSK’nin
s›n›r ötesinde kimin bayra¤›n› dalgaland›rd›¤›n› ve kimin ç›karlar›n›n
temsilcisi oldu¤unu tart›ﬂaca¤›z.
Keza, orduyla ilgili son dönemde iki önemli geliﬂme daha var.
Bunlardan birincisi, Yüksek Askeri
ﬁura toplant›s›nda Özel Kuvvetler
Komutanl›¤›’n›n Kolordu seviyesine ç›kar›lmas› karar›n›n al›nmas›d›r.
‹kincisi ise, Kuvvet Komutanl›klar›’n›n la¤vedilerek tüm kuvvetlerin
Genelkurmay karargah›nda birleﬂtirilmesi, Kuvvet Komutanl›klar›’n›n
yerine Genelkurmay Yard›mc›l›¤›
sisteminin getirilmesi, her Kuvvet
Komutanl›¤›’na ba¤l› ayr› ayr› istihbarat gibi birimlerin tek bir birimde
birleﬂtirilmesi plan›d›r.
Bu geliﬂmeler de hiç kuﬂkusuz,
emperyalizmle halklar aras›nda sürmekte olan mücadeleyle iliﬂkilidir.
Yeni planlamalar, emperyalizm ve
oligarﬂinin bölge ve ülkemiz konjonktürü aç›s›ndan nas›l bir orduya
ihtiyaç duydu¤unu, orduya önümüzdeki süreçlerde hangi rolleri
yükleyeceklerini de ana hatlar›yla
göstermektedir. Bu anlamda Lübnan’a asker gönderme meselesinin

“Milli ç›kar”, “insani misyon”
demagojileriyle perdelenen
emperyalizme hizmet
de ötesinde, ordunun sistemdeki yeri, yap›s›, rolü, son derece önemli ve
güncel bir konudur.

Mazlum: Konu bizim aç›m›zdan bir de ﬂunun için önemlidir. Bilindi¤i gibi, ülkemizde, sistem içinde oynad›¤› rol hakk›nda halk›n en
fazla yan›lg› içinde oldu¤u kurumlar›n baﬂ›nda ordu gelir. Ço¤u maniplasyon amaçl›, ama belli bir do¤ruluk pay› da taﬂ›yan anketlerde ordunun “en güvenilir” kurum s›ralamas›nda hep üst s›ralarda ç›kmas›
da bir anlamda bu yan›lg›yla ilgilidir. Devrimci çal›ﬂma ya da baﬂka
bir deyiﬂle halk›n bilinçlendirilmesi
aç›s›ndan ordunun ne olup olmad›¤›n›n kavrat›lmas› ve teﬂhiri gerçekten çok önemli.
Orduya iliﬂkin böyle bir yan›lg›n›n, çeﬂitli çarp›k bak›ﬂ aç›lar›n›n
gerek tarihi, gerek sosyal pekçok
nedeni var tabii. Bunlar›n hepsini
burada ele alamay›z ancak ordunun
yap›s›n› ve iﬂlevini ele almakla tüm
bunlara da bir cevap vermiﬂ oluruz.
Kemal: ﬁimdi konuyu iki türlü
ele alabiliriz. Önce ordunun niteli¤ini, yap›s›n›, sistem içindeki rolünü ortaya koyup ard›ndan emperyalizm taraf›ndan yurtd›ﬂ›nda kullan›lmas› konusuna geçebiliriz. Veya tersinden de ele alabiliriz. Nas›l yapal›m?
Mazlum: K›smen içiçe de geçebilir belirtti¤in iki yan. Ama ben
somut ve güncel olandan, yani yurtd›ﬂ›na asker gönderme meselesinden baﬂlayal›m diyorum. Bu somutluk içinde ordunun niteli¤inin ana
hatlar›n› da örneklemiﬂ oluruz zaten.

Kemal: Peki o zaman, ordunun
yani resmi ad›yla Türk Silahl› Kuvvetleri’nin emperyalizm taraf›ndan
çeﬂitli bölgelerde görevlendirilmesi42
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nin tarihi ve bugün Lübnan’da kulland›r›lmak istenmesiyle baﬂlayal›m. Özlem bu tarih üzerine biraz
araﬂt›rma yapm›ﬂt›.

Özlem: Evet, giriﬂ olarak ﬂöyle
bir özet yapabilirim. Türk Silahl›
Kuvvetleri, bugüne kadar 13 kez
yurtd›ﬂ›nda emperyalizm ad›na görev üstlendi.
‹lk olarak bildi¤iniz gibi emperyalizmin Kore halk›na sald›r›s›na
kat›ld›. Ki bunun üzerinde tekrar
dururuz. Bunun d›ﬂ›nda, Yugoslavya sald›r›s›na kat›ld›. Makedonya’ya, Gürcistan’a, Kuveyt’e, Somali’ye, Arnavutluk’a, Do¤u Timor’a ve Bosna-Hersek’e emperyalizmin istekleri do¤rultusunda asker
gönderildi.
Halen Afganistan, Bosna-Hersek, Kosova ve Letonya’da TSK askerleri görev yap›yor.
Tabii Türkiye ordusunun emperyalizmin askeri operasyonlar›na
kat›lmas›n› sadece bu ﬂekilde asker
göndermeyle s›n›rl› görmemek gerek. Emperyalizmin Ortado¤u’daki
pekçok sald›r›s›nda ‹ncirlik, Erhaç
gibi üsler kulland›r›ld›. Yugoslav
halk›n› bombalamas› için Bal›kesir,
Band›rma ve Çorlu'da emperyalistlere üsler verildi.
Ordu, emperyalizmin ç›karlar›
için birçok kez askeri harekata giriﬂmiﬂtir. Ba¤dat'ta iﬂbirlikçi iktidar
devrildi¤inde, Türkiye, ordusunu
Ba¤dat'a gönderip ihtilali bast›rmaya talip oldu. Nas›r'›n Süveyﬂ kanal›n› millileﬂtirmesine karﬂ› gerçekleﬂtirilebilecek emperyalist müdahale için de yine “aday”d›. Suriye'de Baas'ç›lar›n iktidar› almas›
üzerine bu ülkeyi iﬂgal için Ekim
1957'de Türk Silahl› Kuvvetleri Suriye s›n›r›na y›¤›nak yapt›, fakat
SSCB'nin sert müdahalesi nedeniyle bunu gerçekleﬂtiremedi.
En yak›n örnek olarak bilindi¤i

T

gibi, oligarﬂi ve TSK generalleri,
ABD’nin Irak iﬂgaline de kat›lmak
istemiﬂlerdi. Ama bunu da ülke içi
koﬂullar nedeniyle gerçekleﬂtiremediler.
Bu k›sa özet tarihin bize gösterdi¤i ﬂudur; hemen hemen 1950’den
beri Türk Silahl› Kuvvetleri emperyalizmin emrinde “haz›r k›ta” olarak bulunan bir güçtür. 50 y›l› aﬂk›n
süredir, emperyalizmin gel dedi¤i
her yere gitmiﬂ, hatta verdi¤imiz örneklerde görülece¤i gibi, emperyalizm gel demeden bile emperyalizm
ad›na savaﬂa girmeye talip olmuﬂtur. Irak’ta, M›s›r’da, emperyalizme
vurulan herhangi bir darbeyi “kendisine vurulmuﬂ bir darbe” olarak
görmüﬂtür. Ki bu da san›r›m ordunun en temel niteli¤inin ne oldu¤unu göstermektedir.

Mazlum: Biz birçok kez ordunun niteli¤ini belirtirken, ordunun
“iç savaﬂa göre örgütlendirilmiﬂ”
bir ordu oldu¤unu belirtmiﬂizdir.
ﬁimdi Özlem’in anlatt›klar›yla birlikte ele ald›¤›m›zda ﬂu ﬂekilde daha
tam ifade etmiﬂ oluruz san›r›m. Ordu, ülke içinde devrimci mücadeleyi engelleme amac›yla iç savaﬂa göre örgütlendirilirken, ayn› zamanda
emperyalizmin ucuz askeri olarak
görüldü; “so¤uk savaﬂ” döneminde
sosyalizme karﬂ› emperyalizmin ilk
kalkanlar›ndan biri olarak konumland›r›ld›. “Türkiye’nin en iyi ihraç
mal› ordusudur” sözü, asl›nda daha
Kore’den bu yana geçerlidir. ‹ﬂbirlikçi oligarﬂi, sadakatini o zaman ordusunu emperyalizmin hizmetine
vererek kan›tlam›ﬂt›r. Gerek iç savaﬂta, gerekse de emperyalizmin
dünyan›n çeﬂitli yerlerinde kullanmas›, esas olarak TSK’n›n emperyalizmin gizli iﬂgalinin ordusu olmas›n›n do¤al sonuçlar›d›r. Bunu ﬂu
ﬂekilde de formüle edebiliriz: Emperyalizme karﬂ› Türkiye’nin milli
s›n›rlar›n› ve milli ç›karlar›n› koruma ordusu de¤il; Türkiye halk›na
karﬂ› emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin ç›karlar›n› koruma ordusudur.
Kemal: Buna tekrar gelece¤iz.
Ama ﬂimdi TSK’n›n kimin ç›karla-

r›n› savundu¤u meselesini “s›n›r d›ﬂ›na asker gönderme”yle birlikte
ele alal›m. ﬁöyle soray›m: Emperyalizmin hizmetinde baﬂka ülkelere
asker göndermenin halka aç›klanan gerekçeleriyle, gerçek nedenleri nelerdir?

SK; 50 y›l› aﬂk›n süredir, emperyalizmin gel dedi¤i her yere gitmiﬂ, hatta emperyalizm gel demeden bile emperyalizm ad›na
savaﬂa girmeye talip olmuﬂtur. Irak’ta, M›s›r’da, emperyalizme vurulan herhangi bir
darbeyi “kendisine vurulmuﬂ bir darbe” olarak görmüﬂtür. Ki bu da san›r›m ordunun en
temel niteli¤inin ne oldu¤unu göstermektedir.

Özlem: Yurtd›ﬂ›na asker göndermelerle ilgili çeﬂitli kaynaklar›
tararken bu konuda bir sürü çarp›c›
örne¤e rastlad›m. Daha do¤rusu demagoji, aldatma örneklerine.
Türkiye, bilindi¤i gibi 1999’da,
Yugoslavya’n›n bombalan›p parçalanmas›n›n ard›ndan Kosova’ya
2000’e yak›n asker gönderdi. Kosova “uluslararas› emperyalist bir
güç” taraf›ndan iﬂgal edildi. Gönderilen “yabanc›” asker say›s› bak›m›ndan Türkiye, ABD’nin ard›ndan
ikinci s›rada yeral›yordu. Gerekçe
“bar›ﬂ›n ve demokrasinin tesisi”
olarak aç›kland›. Gönderilen askeri
güçlerle, ekonomik yard›m yap›p,
bombalad›klar› kentleri inﬂaa edeceklerdi. Mülteci sorununu çözüp,
bölgedeki etnik çat›ﬂmalara son vereceklerdi. Bunlar gerçekleﬂmedi,
ama Kosova’da emperyalizmin tam
denetiminde bir yönetim oluﬂturuldu.
"Mehmetçik Kosova'da göreve
haz›r." 29 Nisan l999 tarihli Hürriyet Gazetesi'ndeki baﬂl›k böyleydi.
Ayn› baﬂl›¤› geçen hafta da “Mehmetçik Lübnan’a göreve haz›r”
diye okuduk. Ama bu görevin ne oldu¤u hep mu¤lak b›rak›l›yor veya
gerçe¤in d›ﬂ›nda bir görev tarifi yap›l›yor.
Kosova'ya gönderilecek "Kosova Türk Bar›ﬂ Gücü Görev Kuvveti
(KTBGGK)"nin görevinin ne olaca¤›n› o zamanki Ankara Garnizon
Komutan› Erol Tutal ﬂöyle aç›kl›yordu: "Kosova'da zavall›, çaresiz
insanlar›n, genç, yaﬂl›, kad›n, k›z,
çocuk demeden silahl›, silahs›z ayr›m› yap›lmadan katledildi... Türk
Silahl› Kuvvetleri ﬂartlar›n uygun
oldu¤u ilk f›rsatta bu ac›l› insanlar›n yan›na koﬂtu, onlar›n yaralar›n›
sard›... Dün Somali'deydi bugün Arnavutluk ve Bosna-Hersek'te. Kosova'da da yine insanlar›n yard›m›na
43
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koﬂacakt›r...”

Mazlum: Mübarek sanki “silahl› kuvvetler” de¤il de, “hilâl-i
ahmer” cemiyeti. (ﬁimdi genç
okurlar›m›z “hilâl-i ahmer” nedir
diye sorabilir; K›z›lay’›n eski ad›d›r,
bu ﬂekliyle deyimleﬂmiﬂtir.) Geçen
haftaki Lübnan’la ilgili aç›klamalarda da ayn› ﬂeyler vard›. Gönderilecek birlikte inﬂaat uzmanlar›, sa¤l›kç›lar olacakm›ﬂ... Mesele oysa,
bir K›z›lay birli¤i gönderin, niye
TSK birli¤i gönderiyorsunuz?..
Özlem: Evet, yap›lan demagoji
asl›nda bu kadar da kaba. Örnekler
daha çok. Kosova’ya asker gönderme meselesinde “din kardeﬂlerimiz,
soydaﬂlar›m›z” söylemi de çok yo¤un kullan›lm›ﬂt›r. Resmi aç›klamalarda "Kosoval› Türkler ve din kardeﬂlerimiz olan Kosoval› Arnavutlar›n güvenlikleri"ni sa¤lamaktan sözediliyordu. Mesela, Baﬂbakan Bülent Ecevit; "Kosova'daki kargaﬂada, oradaki Türkler ihmal edilebilirdi. ﬁimdi Kosova'daki Türkler’in
güvencesi, oraya gönderilecek askeri birlik olacak." (21 Haziran
1999) diyordu.
Ama oraya güya “Türkler’in ihmal edilmemesi” için gönderilen
TSK taburunun hangi ﬂehre yerleﬂtirilece¤ine bile emperyalistler karar
verdi. Birlik Prizren'e yerleﬂtirilmiﬂti ve burada çok az Türk vard›.
Prizren'e gönderilen tabura da
emperyalizm taraf›ndan resmi olarak “may›nlar›n imhas›, halk›n iﬂgalci NATO kuvvetlerine karﬂ› olas›
sald›r›lar›n› ve kargaﬂal›¤› önleme”
görevi verilmiﬂti. Yani bir direniﬂ
geliﬂse, “din kardeﬂimiz, soydaﬂ›m›z” demeyip oradaki halkla çat›ﬂmaya gitmiﬂti TSK. Çat›ﬂma sözkonusu ollmasa bile, oluﬂturulan ulus-

lararas› güç, oradaki direnme dinamiklerine karﬂ› bir tehdit ve gözda¤›d›r. Nitekim, NATO Genel Sekreteri Robertson, içlerinde TSK birliklerinin de yerald›¤› askeri güce
s›rt›n› dayayarak Kosoval›lar’a ﬂöyle diyordu; “Kosoval›lar, uluslararas› müdahaleyle gelen f›rsat› de¤erlendirmemeleri halinde uluslararas› toplumun deste¤ini ve iyi niyetini kaybetmek riskiyle karﬂ› karﬂ›yad›rlar!” (23 Mart 2000, Cumhuriyet) NATO ﬂemsiyesi alt›ndaki
iﬂgalin söyledi¤i aç›k: “Emperyalist
iﬂgale karﬂ› ç›kmay›n, yoksa ezeriz”
diyor NATO. Bu tehdidin sahiplerinden biri de tabii ki TSK’yd› orada. Yani TSK, “soydaﬂ ve din kardeﬂi” Kosoval›lar’a böyle diyordu.
Dedim ya, demagojisinin s›n›r›
yok. Buna belki güleceksiniz. Ecevit, o kadar gerekçenin belki halk›
ikna etmeye yetmeyebilece¤ini düﬂünerek bir de ﬂöyle diyordu: "Sultan Murat'›n Kosova'daki türbesinin
de güvenli¤ini Türkiye üstlenmiﬂ
bulunuyor." Mesele, ﬂu veya bu ülkeye asker gönderme konusunda
kamuoyunu ikna etmek, en az›ndan
nötrleﬂtirmektir. Bunun için iﬂgal
edilecek ülkenin milli, dini, sosyal
özelliklerine göre pek çok gerekçe
uydurulabilir...
Peki iﬂin asl› ne? Yine Kosova’ya asker gönderildi¤i dönemde,
generaller taraf›ndan ç›kar›lan Ulusal Strateji adl› dergide Kosova’ya
asker gönderilmesinin gerekçeleri
ﬂöyle aç›klan›yor: “Pazarlar›n aç›k
ve iﬂler, hammadde ve enerji kaynaklar›n›n ulaﬂ›labilir olmas› ve bu
maksatla dünyada bar›ﬂ ve istikrar›n korunmas› geliﬂmiﬂ ülkeler için
ortak hayati ç›kar olarak de¤erlendirilmektedir:”

B

ütün mesele... çat›ﬂmal› herhangi
bir bölgeyi, emperyalizmin sömürüsü ve
yönetimi için uygun hale getirmektir. ‹ster
“Bar›ﬂ Gücü” ad› alt›nda, ister NATO veya
BM ﬂemsiyesinde olsun, uluslararas› emperyalist askeri güç oluﬂturman›n amac›,
mant›¤› budur. Türk Silahl› Kuvvetleri de
ayn› amaçla yeralmaktad›r bu güçlerde.

Bütün mesele budur. Çat›ﬂmal›
herhangi bir bölgeyi, emperyalizmin sömürüsü ve yönetimi için uygun hale getirmek. ‹ster “Bar›ﬂ Gücü” ad› alt›nda, ister NATO veya
BM ﬂemsiyesinde olsun, uluslararas› emperyalist askeri güç oluﬂturman›n amac›, mant›¤› budur. Türk Silahl› Kuvvetleri de ayn› amaçla yeralmaktad›r bu güçlerde.
Esas rol, uluslararas› askeri güçlerde emperyalizm ad›na bulunmakt›r. Ancak “asker ihrac›” karﬂ›l›¤›nda, oligarﬂi kendisine de iﬂgal pastas›ndan küçük bir pay koparmaya çal›ﬂ›r. O zaman Kosova'n›n imar›ndan inﬂaat ihaleleri kapmaya çal›ﬂm›ﬂlard›. Geçen haftaki Yürüyüﬂ’te
vard›, Tayyip Erdo¤an, Lübnan’a
asker göndermeyi, “istikrar› sa¤layacaks›n ki, bölgeye yat›r›m yapabilesin” diyordu. Tabii esas yat›r›m›
emperyalizm yapacak, oligarﬂiye de
k›r›nt›lar düﬂecektir. Ki, 1995'te, ayn› niyetle iç savaﬂtan harabeye dönmüﬂ Bosna-Hersek'e de asker gönderen oligarﬂi, Bosna-Hersek'in
imar›ndan umdu¤u pay› alamam›ﬂ,
Türkiye ﬂirketlerine hemen hiçbir
ihale verilmemiﬂti.
Dolay›s›yla, Türkiye’nin Kosova’daki veya Afganistan’daki veya
Lübnan’daki ç›kar› diye bir ﬂey
yoktur temelde; sözü edilen ç›kar,
Türkiye oligarﬂisinin emperyalizmle ortaklaﬂan ç›karlar›d›r.

Mazlum: Biz oraya (ister Kosova olsun, ister Afganistan veya
Lübnan) inﬂaat yapmaya, hastaneler, okullar kurmaya gidiyoruz söylemi, esas olarak halk›n “bizim askerimiz niye baﬂka bir ülkenin halk›yla çarp›ﬂs›n?” ﬂeklindeki sorusunu etkisizleﬂtirmeye yönelik bir
söylemdir. Gönderilen askeri birliklerin gerçekten “lojistik” a¤›rl›kl›
olarak kullan›ld›klar› durumlar yok
mu? Var elbette. Ama bu da oligarﬂinin de¤il, emperyalizmin tercihinin sonucudur. Emperyalizm Bosna-Hersek ve Arnavutluk gibi iﬂgal
etti¤i bölgelerde büyük çapl› herhangi bir direniﬂle karﬂ›laﬂmad›¤›
koﬂullarda, "Mehmetçik"leri hizmet
eri olarak, buralarda emperyalist or44
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dular›n ve iﬂbirlikçi yönetimin “hizmet” iﬂlerine bakan, üslenme bölgelerinde WC, banyo, yemekhane yapan amele birlikleri olarak da kullanmaktad›r. Bu da halka “bak›n biz
oran›n imar› için birlik gönderdik”
ﬂeklinde yans›t›lmaktad›r.
Keza, Türk Silahl› Kuvvetleri’nin “müslüman” bir güç olmas›,
emperyalist iﬂgal alt›ndaki çeﬂitli ülkelerde, askeri birlik gönderilmesi,
TSK’ya “tampon” bir rol yüklenmesi biçiminde de olabilmektedir. Ki
burada da “islam” dünyas›ndan olman›n emperyalizmin hizmetinde
kullan›lan bir özelli¤e dönüﬂtürülmesi sözkonusudur.

Kemal: Koreye asker gönderilmesi, hem oligarﬂik rejim, hem de
ordu aç›s›ndan önemli bir dönüm
noktas›d›r. Ordu için kullan›lan
“Ba¤›ms›zl›k savaﬂ› veren ordudan
emperyalizmin kuklas›na dönüﬂme”
sürecinde dönüﬂümün simgesidir bir
bak›ma. O çizgi devam edip gitmektedir bugün de. Bu anlamda Kore’ye
asker gönderme meselesi üzerinde
durabiliriz bu noktada.

Mazlum: Ben devam edeyim
isterseniz. Kendi iktidarlar›n› kurmak için Kore halk› aya¤a kalkm›ﬂt›. Dünya jandarmal›¤›na soyunan
ABD emperyalizmi, di¤er emperyalist ülkelerle birlikte Kore halk›na
karﬂ› sald›r›ya geçti. O günlerin moda deyimiyle "Hür dünya’y› ‘Komünist tehlike’den kurtarmak” istiyorlard›!
Ayn› dönemde ülkemizdeki egemen s›n›flar bileﬂiminde ve yönetimde de¤iﬂiklikler olmuﬂtu; oligarﬂi, gelece¤ini emperyalistlerle girilecek iﬂbirli¤inde görüyordu. Bunun
için en iyi yolun NATO üyeli¤i oldu¤unu düﬂünerek üyelik için baﬂvurdular. Ancak ABD ve ‹talya d›ﬂ›ndaki di¤er emperyalist ülkeler,
Türkiye'nin NATO'ya girmesine
“Avrupa ülkesi olmad›¤› için” karﬂ›
ç›kt›lar. ‹ﬂte tam bu noktada Kore
savaﬂ›, emperyalistlere rüﬂtünü ispat
etmek için bir f›rsatt› oligarﬂi aç›s›ndan. Ama tabii önce kamuoyunu ikna etmek gerekiyordu.

A

Bas›nda "Komünizm, özgürlük
içinde yaﬂamak isteyen Kore halk›n›
tehdit ediyor", "Birleﬂik Amerika ve
Ankara buna sessiz kalamaz", "Bugün Kore, yar›n Türkiye olabilir"
türünden mant›k s›n›rlar›n›, ahlak
s›n›rlar›n› zorlayan yaz›larla asker
göndermenin alt yap›s›n› haz›rlamaya giriﬂti.
Kore halk›yla Türkiye halk›n›n
al›p veremedi¤i ne olabilirdi? Ankara ta Kore’deki bir geliﬂmeye niye
“sessiz” kalamazd›?.. Bu sorular›n
tart›ﬂ›lmas›n› engellemek için de tabii demagojinin yan›s›ra, terör estirildi. Kore savaﬂ›na kat›lma karar›n›
k›nayan bildiri yay›nlayan "Türkiye Bar›ﬂsever Derne¤i" yöneticileri tutukland›. Asker gönderme aleyhine yazan 17 gazetenin sorumlular› hakk›nda davalar aç›ld›. Zaten c›l›z olan muhalefet susturulmuﬂtu!
Menderes hükümeti, Anayasaya göre askeri savaﬂa göndermek için
meclis karar› al›nmas› gerekmesine
karﬂ›n, hükümet karar›yla bir askeri
birli¤i Kore’ye gönderdi.
28 Temmuz 1950'de Kore'yi iﬂgal eden emperyalizm, ummad›¤›
bir direniﬂle karﬂ›laﬂ›nca en tehlikeli cepheye elinin alt›ndaki Mehmetçik'leri gönderdi. Türkiye’den giden
4500 askerden 3130'u geri dönemedi. Emperyalizm, maﬂa varken elini
ateﬂe uzatmam›ﬂt›. Maﬂa, TSK’yd›.
Uluslararas› güç, bar›ﬂ gücü vs. ad›na ne denirse densin, olay bu kadar
ç›plakt›r asl›nda.
Menderes iktidar›, binlerce gencimizin kan›yla, emperyalizme kendini ispat etmiﬂti. Savaﬂ bitti¤inde
emperyalistler de bu kullu¤u ödüllendirdiler. Savaﬂta yeralan Türkiye
Tugay›'ndaki subay ve askerlere gümüﬂ, bronz y›ld›zlar ve “liyakat
madalyalar›” verdiler. Kimeydi bu
‘liyakat’? (Liyakat yararl›l›k demektir.) Kime yararl›l›k gösterilmiﬂti peki? ‹ﬂte TSK’n›n rolü, niteli¤i sorusunun cevab› da buradayd›.
Kore’de emperyalizmin hizmetinde savaﬂman›n as›l ödülü ise, 18
ﬁubat 1952'de Türkiye’nin NATO
üyeli¤ine kabul edilmesi oldu. Bu
ayn› zamanda TSK’nin biçimsel

olarak da “milli” olmas›n›n ortadan
kalkmas› ve emperyalist bir askeri
merkeze ba¤lanmas› anlam›na geliyordu.

Kemal: Peki bu noktada bir de
ﬂöyle bir soru soral›m. Emperyalistler neden kendi ülkelerinin ordular›n› kullanm›yor da baﬂka ordular›
kullan›yorlar?
Özlem: Emperyalizmin çeﬂitli
askeri operasyonlarda iﬂbirlikçi ordular› kullanmas›n› bir tek nedene
ba¤layamay›z. Bunun ekonomik,
askeri ve siyasal nedenleri var.
Hiç kuﬂkusuz en baﬂta akla gelen
neden, emperyalizmin kendi askerlerinin ölmesi yerine yeni-sömürge
ülkelerin askerinin ölmesini tercih
etmesidir. Fakat bu tek baﬂ›na yeterli bir neden de¤ildir; emperyalist tekeller, ç›karlar› sözkonusu oldu¤unda kendi vatandaﬂlar›n› da milyonlar halinde savaﬂa sürmekten, öldürtmekten çekinmez. Emperyalist
paylaﬂ›m savaﬂlar› bunun aç›k örnekleridir.
Emperyalistler, askeri operasyonlar›nda kendi askerlerinin ölümünün kendi kamuoylar›nda yarataca¤› tepkiyi en aza indirgemek için
sömürge ülke ordular› kullan›rlar.
Mesela ABD yönetiminde “Vietnam
sendromu” hala güçlüdür; ABD’de
muhalefeti en çok harekete geçiren
asker ölümleridir. Bunun için operasyonlar›nda mümkün oldu¤unca
“yabanc›” ordu askerleri kullan›r.
‹kincisi, sömürge, yeni-sömürge
ordular›n ekonomik maliyeti daha
düﬂüktür. NATO içinde en ucuz asker TSK askerleridir. 1988 verilerine göre 23 TC askerinin maliyetinin
1 ABD askerine denk oldu¤u hesaplan›yordu. Oran bugün de pek de¤iﬂmemiﬂtir. Bu da demektir ki,
ABD için 40 bin kiﬂilik bir Amerikan ordusu kurmak yerine, 1 milyonluk bir TC ordusu yaratmak
ekonomik olarak daha avantajl›d›r.
Üçüncüsü, askeri nedendir. Hem
say›sal olarak, hem co¤rafi olarak
emperyalizmin do¤rudan müdahalesinin yetersiz kald›¤› durumlarda iﬂbirlikçi ülke ordular› kullan›l›r.
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sker gönderme, ba¤›ml›l›k iliﬂkisinin bir parças›d›r. Yeni-sömürge ülke ordusunun bunu reddetmesi mümkün de¤ildir... Emperyalistler aç›s›ndan, herhangi bir
yeni-sömürge ülkenin ordusu asl›nda “kendi ordular›” gibi görülmektedir. Burada “gibisi” fazlad›r belki. Amerikan yönetiminin
12 Eylül darbesini “bizim çocuklar yapt›” diye karﬂ›lamas› da zaten bunu gösteriyor.

Ama bu nedenlerin hepsinin ötesinde, bu, “ba¤›ml›l›k” iliﬂkisinin
bir parças›d›r. Sömürge, yeni-sömürge ülke ordular›n›n ve iktidarlar›n›n emperyalizmin orduyu kullanma talebini reddetmesi genel olarak
mümkün de¤ildir. Emperyalistler
aç›s›ndan, herhangi bir yeni-sömürge ülkenin ordusu asl›nda “kendi
ordular›” gibi görülmektedir. Burada “gibisi” fazlad›r belki. Amerikan
yönetiminin 12 Eylül darbesini “bizim çocuklar yapt›” diye karﬂ›lamas› da zaten bunu gösteriyor. ‹ﬂte bu
noktada geriye, emperyalizm ad›na
üstlenilen askeri görevlerin halka
“milli ç›karlar”, “insani görev” ve
benzeri demagojileriyle pazarlanmas› kal›yor.

Kemal: Ordunun oluﬂum sürecine geçemedik, art›k önümüzdeki
hafta oradan devam ederiz. Sohbetimizi toparlarken, “insani misyon”
konusunda ﬂunlar› belirtmek yeterlidir san›r›m: Kendi ülkesinde 30 y›ld›r binlerce insan bu ordu taraf›ndan
katledildi. ‹ﬂkencehanelerde insanlara bu ordu taraf›ndan iﬂkenceler
yap›ld›. Kad›nlara, k›zlara bu ordu
mensuplar› taraf›ndan tecavüz edildi. Bu ordu ölmüﬂ kad›n gerillalara
tecavüz etti. Bu ordu taraf›ndan gerillalar›n kulaklar›, burunlar› kesilerek koleksiyon yap›lmaktad›r. Bu
ordu taraf›ndan yüzlerce köy yak›lm›ﬂ, y›k›lm›ﬂt›r. Bu ordu taraf›ndan
insanlara d›ﬂk› yedirilmiﬂtir. Bu ordu kendi halk›na karﬂ› s›k›yönetimler uygulay›p, cuntalar yapt›. Anadolu'da kendi halk›na bunlar› yapan
bir ordunun Kosova'ya, Lübnan’a
“insanlara yard›ma” gitmesi hiç de
inand›r›c› olmaz elbette... Sohbetimize, gelecek say›ya kadar ara veriyoruz. ﬁimdilik hoﬂçakal›n.

Ad›nda hem “adalet” hem “kalk›nma” var;

Hem h›rs›z, hem mürteci
AKP iktidar›, icraatlar›na ﬂaibeli
bir ihale daha ekledi.
Antalya'daki Lara Park ihalesi,
aç›k bir ihalenin yasal gerekleri yerine getirilmeden, Antalya halk›n›n
protestolar› ve talepleri gözönüne
al›nmadan Fettah Tamince'ye verildi... Fettah Tamince kim?
Rixos otellerinin sahibi. Tayyip
Erdo¤an’a tatillerinde ev sahipli¤i
yapan (tabii en lüks taraf›ndan) bir
turizmci. Baﬂka özellikleri de var;
“idolüm Fethullah Gülen’dir” diyen biri. Çeﬂitli ortamlarda kendisini “Tayyip Bey'in adam›” olarak nitelemekte de sak›nca görmüyor.
Tamince, y›llard›r bu alan› istiyordu. Fakat finansal koﬂullar› yerine getiremedi¤i için ilk ihaleye kat›lamam›ﬂt›. AKP iktidar›, “laf› m›
olur” diyerek ilk ihaleyi iptal etti.
Tamince, ikinci ihalenin yap›ld›-

¤› günlerde, Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an'› günlü¤ü 9 bin 500
dolarl›k bir süitte a¤›rl›yordu.
Bu arada “islamc›, muhafazakar,
halk adam›!” Tayyip’in, yine muhafazakar ve türbanl› eﬂiyle, çocuklar›yla birlikte günlü¤ü 9 bin 500 dolarl›k villada kalarak lüks tatil yapmalar› da pek tart›ﬂma konusu olmad›. Bir baﬂbakan›n devletle ihale
iﬂi olan birinin villas›nda, hem de
tam o ihale yap›l›rken kalmas›n› bile ahlaki aç›dan sorgulamad› yalaka
bas›n.
Oysa ihalenin her yan› hem ahlaks›zca, hem yasad›ﬂ› ve hem halka
karﬂ›. Sahil beldesi Lara Park, kamu
yarar› ve endemik bitkileri nedeniyle 1992'de “sit alan›” ilan edilmiﬂti.
Ama buraya talana açmakta kararl›
olan iktidar, Lara’y› önce “turizm
geliﬂtirme alan›” ilan edildi. Ancak

Sokak isimlerine AKP operasyonu
AKP, faﬂist, gerici katliamlar› unutturmak m› istiyor?
AKP iktidar›, hayat›n her alan›nda sürdürdü¤ü gerici politikalar› cadde, sokak isimlerine de taﬂ›d›.
Tayyip Erdo¤an’›n ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi baﬂkanl›¤›
döneminde baﬂlayan cadde sokak
isimleri operasyonu, Kadir Topbaﬂ
yönetiminde de devam ediyor.
Özellikle Eyüp'te gerçekleﬂtirilen
isim de¤iﬂiklikleri oldukça dikkat
çekici.
Eyüp’te, Ruhi Su Sokak’›n ad›
Evyap Caddesi yap›ld›, Muammer Aksoy Sokak yerine Erciyas
Sokak, Çetin Emeç Sokak yerine
Kaya Sokak, Ümit Kaftanc›o¤lu
Sokak yerine Yavuz Selim Caddesi, Kemal Türkler Sokak yerine
Çi¤dem Sokak adlar› konuldu.
Cuntalar, faﬂistler, gericiler taraf›ndan katledilenlerin adlar›n› silerek, katlederek onlar› yoketmeye

çal›ﬂanlar›n amaçlar›na hizmet
ediyor AKP de.
‹stanbul'da de¤iﬂtirilen baz› sokak, park, cadde isimleri de ﬂunlar:
Fatih’de, Sar›güzel Caddesi,
Mehmet Zaid Kodku Caddesi yap›ld›. ﬁeyhlerinin hat›ras›na olsa
gerek.
Ba¤c›lar’da Papaz Köprüsü’nün ad›, Yunus Emre Köprüsü’ne çevrildi.
Ümraniye’de Çiftlik Sokak’›n
ad› Sezai Karakoç Sokak, Gökçe
Park›’n›n ad› Orhan Gazi Park›,
U¤ur Mumcu Caddesi’nin ad› Kavakl›dere Caddesi, Cumhuriyet
Caddesi’nin ad› Sojnifa Caddesi,
Özgürlük Caddesi’nin ad› Cevher
Dudayev Caddesi olarak de¤iﬂtirildi.
Sol veya solu ça¤r›ﬂt›ran herﬂeye düﬂman zihniyet kendini her
alanda gösteriyor.
46
27 A¤ustos 2006 / 67

Lara’ya “Kent Park›” yap›lmas›,
Koruma Kurulu taraf›ndan onaylanmad›. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›,
bu defa ''Temal› Park'' projesi diye
bir ﬂey ortaya at›p, inﬂaat alan›n› da
2 kat›na ç›kararak yeniden ihale açt›.
‹hale sonucuna göre, 3.5 milyon
metrekarelik sahil arazisi, 49 y›ll›¤›na Tamince’ye tahsis edildi. ‹lk
ihaleyi kazanan Limak adl› ﬂirket
ikinci ihaleye girmedi. ﬁirket yetkilileri, neden ihaleye girmediniz sorusuna “baz› ﬂartlar› çok zorlamamak laz›m” diye ﬂaibeli bir cevap
veriyorlar. “Çak›c›”lar m› devredeydi acaba? Yoksa Çak›c› rolünü
bizzat iktidar›n kendisi mi oynad›?
Bu sistemden resmi veya gayri-resmi “Çak›c›”lar eksik olur mu hiç?
Bu arada, Antalya'daki 30 meslek odas›, çeﬂitli demokratik örgütler ve baz› partilerden oluﬂan "Lara'y› Kurtarma Komitesi" kuruldu. Komite, Lara’n›n Fettah Tamince'ye sat›ﬂ›n›n iptali için dava açmaya haz›rlan›yor.

Kitaplar› ‘islamileﬂtirme’
operasyonu
Milli E¤itim Bakanlı¤ı tarafından tavsiye edilen '100 Temel Eser' içinde yeralan
yabanc› eserlerin, islamc› yay›nevleri taraf›ndan orjinallerinden farkl› olarak çevirilip yay›nland›¤› aç›¤a ç›kt›.
Bu çevirilerde, mesela Pinokyo’nun a¤z›ndan “Allah rızası için.” sözünü duyuyorsunuz; Pinokyo’dan “El benden sebebi
Allah'tan” diye bir tekerleme okuyorsunuz. La Fontaine'in balıkçıs› oltay› denize
'Ya nasip' diye at›yor, bir baﬂka bal›kç›
"Allah yolunuzu açık etsin.” diye sesleniyor.
Heidi, “Allah'tan” yardım istiyor.
Anton Çehov’un, Oscar Wilde'ın eserlerinde kahramanlar islamc› söylemle konuﬂuyor. Hurafeler serpiﬂtirilmiﬂ oraya buraya.... “Tanr›” sesleniﬂleri hep “Allah’a çevrilmiﬂ.
Gerçekte bunu yapanlar fark›nda de¤il
ki, yapt›klar› hem bir ahlaks›zl›k, hem bir
acizliktir. Ama AKP ne ahlaka bak›yor, ne
baﬂka bir ﬂeye; gerici düﬂünceyi, söylemi
yaymak için her f›rsat› kullan›yor.

Köﬂemizde yer verdi¤imiz iki foto¤raf, alt›na pekala “yorumsuz” yaz›labilecek foto¤raflar. Ama her türlü
yozlu¤un teorileﬂtirilerek kan›ksat›ld›¤› bir dünyada yaﬂad›¤›m›z için,
birkaç noktaya dair, birkaç söz etmekte yarar var.
‹lk foto¤rafa bak›yoruz. Onlarca kameraman, muhabir, bir sürtü¤ün (hay›r, ‘sanatç›’ demiyoruz, çünkü olay›n sanatla, sanatç›l›kla ilgisi yok!) peﬂinde.
Ancak burjuva bas›n yay›n›n
durumunu yans›tmak aç›s›ndan bu cümle de eksik; ﬂöyle
düzeltelim cümleyi; yüzlerce
kameraman, muhabir, onlarca
sürtü¤ün peﬂinde. Çünkü medyan›n ‹ﬁ‹ bu. Öte yandan....
Haklar› için eylem yapan emekçiler veya kamuoyunu önemli
bir konuda bilgilendirmek için
aç›klama yapan DKÖ yöneticileri, tüm gazetelere bilgi vermelerine ra¤men, karﬂ›lar›nda birkaç muhabir bulabilirlerse, kendilerini ﬂansl› say›yorlar.
Muhabirlerin bu ﬂekildeki istihdam›yla, gazetelerin içeri¤i birbirine
paralel tabii.
Gazetelerin art›k eskisi gibi bir magazin sayfas› yok. Çünkü bu sürtükleri, art›k her gün manﬂetlerde,
sürmanﬂetlerde görüyoruz. bir
avuç orospunun etraf›nda dönen
“kim kiminle ne halt yedi” haberlerinin art›k belli sayfalardan ç›k›p birinci sayfalara, manﬂetlere, televizyonlarda ise “televole”lerden ç›k›p
ana haber bültenlerine taﬂ›nmas›,
burjuva medyan›n nas›l o çürüme
ve çürütmenin merkezi haline geldi¤ini en k›sa yoldan özetliyor.
“Halk›n haber alma hakk›” için mi bir
sürtü¤ün peﬂinde medya ordusu?
Onlar›n birinci sayfadan manﬂetlerden verilmesi “ülke gündemi”ni
yans›tma kayg›s›ndan m›? “Okur
temsilcileri” okurlar›ndan bu konuda gelen eleﬂtirileri, “ne yapal›m,
internet sitelerine bak›n, en çok bu
haberler t›klan›yor” diye cevapl›-

yor. Aferin, batakl›¤› bu kadar cazip hale getirmekle övünebilirsiniz.
Ama sanki, bütün bunlar kendi d›ﬂ›nda oluﬂuyormuﬂ gibi sorumluluktan da s›yr›lmaya çal›ﬂ›yorlar.
Köﬂe yazarlar›, sanki bu ahlaks›zl›¤›, yozlu¤u yayan kendi gazeteleri
de¤ilmiﬂ gibi, “toplumdaki yozlaﬂmadan, medyan›n magazinleﬂmesinden” ﬂikayet ediyorlar. Güya
eleﬂtiriyorlar ama holding patronlar›ndan her ay üstü bol s›f›rl› çeklerini almaktan vazgeçemedikleri için
de, suça ortak olmaya devam ediyorlar.
Medyada bir “magazinleﬂmekten”

“özgürce fuhuﬂ” yapmaya ça¤›r›yor. “Tatil kaçamaklar›” için ülkelerinin ideal oldu¤unu anlat›yor. Bas›nda afiﬂler ﬂöyle anlat›l›yor: “Macaristan Turizm Masas›, ‘seks ve
aldatma’n›n oldu¤u k›sa çizgi filmler haz›rlad›. Çizgi filmde seksi sar›ﬂ›n bir Macar k›z› göle ziyarete
gelen bir turistle sandal›n içinde
beraber oluyor”... K›sacas›, kendi
ülkesinin kad›nlar›n›, genç k›zlar›n›
pazarlayarak turizm geliri elde etmeye çal›ﬂ›yor. Gazeteler bundan
bir süre önce Polonya’n›n da benzer bir turizm reklam› kampanyas›
yürüttü¤ünü yaz›yor.
Kapitalizmin
nas›l
h›zla
çürüttü¤üne
bundan daha çarp›c›
örnek bulmak azd›r.
Çürümenin s›n›r› yok.
SSCB’de, Do¤u Avrupa’da karﬂ›-devrimleri ve kapitalizmin restorasyonunu
alk›ﬂlayanlar, asl›nda
bu muhtemel geliﬂmeleri de alk›ﬂl›yorlard›.
Kapitalizm ne oldu¤u
bilinmeyen bir ﬂey de¤ildi ama ﬂimdi “dönüﬂ”ün ard›ndan o karakteristik özellikler
daha göze bat›c›. Ve ﬂimdi daha
aç›k ki; kapitalizmin restorasyonu,
sömürünün, ahlaks›zl›¤›n, alçakl›¤›n, çürümenin restorasyonudur.
Tüm batakl›klar gibi, kapitalist batakl›k da içine bir ad›m atan› daha
derine çekiyor. Batakl›¤a ad›m›n›
atan gittikçe bat›yor.
‹ﬂbirlikçi yönetimlerin e¤itimi, medyas›, asl›nda o batakl›¤a aç›lan kap›lard›r. S›radan görünen haberlerle, s›radan görünen afiﬂlerle, kendini satarak ünlü olmay›, genç k›zlar›n› pazarlayarak para kazanmay›
meﬂrulaﬂt›r›p, toplumsal bir batakl›k yarat›yorlar. Gözünüz ekranlarda, gazetelerdeyken unutmay›n;
kapitalizmde hiçbir ﬂey masum de¤ildir.

Bir sürtü¤ün
peﬂindeki medya

de¤il, düpedüz yozlaﬂmadan sözedilmelidir. Çünkü s›radan ve klasik
anlamda magazinin s›n›rlar› çoktan
aﬂ›lm›ﬂt›r. Ve bu, tekelci burjuvazi
taraf›ndan son derece bilinçli,
planl› sürdürülen bir politikad›r. Sadece sözkonusu sürtükle ilgili haberlerin muhtevas›na bakmak bile
bunu görmeye yeter. Bu kiﬂinin kimi kimlerle aldatt›¤›na iliﬂkin haberler, düz bir aldatma haberi olarak da sunulmuyor. Ya ne yap›l›yor? Mesela bir gün o haberin üstüne “O bir devrimci” baﬂl›¤› oturtuluyor. Bir baﬂka gün “ben özgür
biriyim” sözü ç›kar›l›yor baﬂl›¤a.
Bunlar, aç›k ki “magazin haber”
baﬂl›¤› de¤il, ideolojik baﬂl›klard›r.
Ve P›nar Altu¤ haberleri, nas›l bir
ideolojiyi pompalad›klar›n›n
resmidir.
***
‹kinci foto¤rafa bakal›m ﬂimdi:
Macar Turizm Bakanl›¤›, ülkeye turist çekebilmek için
çeﬂitli afiﬂler haz›rlat›yor.
Afiﬂler, aç›kça yabanc›lar›
47
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Aleviler

t›lmas›ndan yap›lan konuﬂmalara kadar devlet damgas›n›n ön plana ç›kmas› say›labilir. Oysa, törenler resmisiyasi rant hesaplar›na,
leﬂtirilmeden önce, yine belediye taraf›ndan düzenleniAlevili¤in içinin boﬂalt›lmas›na
yordu ancak ilçenin devrimci gençlerin, Alevi kurumlar›n örgütlemedeki kat›l›m›
içerikte belirleyici oluyordu.
Devletin Aleviler’i düzenin yedek gücü haline getirOy avc›lar› doluﬂtu
me, “laiklik” ad›na faﬂist
sistemin kitle taban› yapma
ﬁenliklerin resmi aç›l›ﬂ›,
politikalar› ile, Hac›beköncesinde yaﬂanan tart›ﬂmataﬂ’ta son y›llarda yarat›llar›n etkisinde gerçekleﬂtimaya çal›ﬂ›lan hava birbiririldi. Hac› Bektaﬂ Belediye
ne paraleldir. Gerek davetliBaﬂkan› Ali R›za Selmanler, programlar›n içeri¤i, papako¤lu'nun, d›ﬂlay›c› ve
nellerin
konuﬂmac›lar› ve seAlevileri devletin resmi ideHac›
B
ektaﬂ
V
eli
A
nma
çilen
konular
hep bu çerçevedeolojisine yedekleme amac›ndan
dir.
Örne¤in,
her y›l panellerin
kaynaklanan tahrikleri nedeniyEtkinlikleri yap›ld›
de¤iﬂmeyen
konusu,
“Laiklik ve
le, Alevi Birlikleri Federasyonu
Aleviler”,
de¤iﬂmeyen
konuﬂmagibi çok say›da Alevi kuruluﬂu
sesi toplu sat›ﬂlar›yla Hac›bektaﬂ
c›lardan
biri
de
‹lhan
Selçuk’tur.
törenlerde yeralmad›lar. Alevi kuhalk›na ulaﬂt›r›ld›.
Elbette Aleviler gericili¤in karﬂ›rumlar›na söz hakk› vermeyen BeTAYAD'l›lar
ikinci
günü
olan
17
s›nda
olacaklar. Ama bu kesimler,
lediye Baﬂkan›, özellikle “ulusalc›”
A¤ustos’ta,
“Filistinde
F
Tiplerinde
Alevili¤i bir baﬂka gericili¤e, faﬂist
geçinen düzen partilerinin halk› alDireniﬂ Kazanacak” yaz›l› pankartla
düzene yedekleyerek, onlar›n geridatmas› için uygun zemini haz›rlabelediye önünden müze önüne kam›ﬂt›. Törenlere, düzenlenen panelcili¤e karﬂ› tutumlar›n› istismar etdar bir yürüyüﬂ yapt›lar. Yürüyüﬂte
lere de, genel olarak devletin resmi
mektedir.
Filistin ve Lübnan halklar›na destek
Alevilik politikalar› ve düzen parti“Alevi-Bektaﬂi inanc›na ba¤l›
veren sloganlar›n yan›s›ra, “Yaﬂas›n
lerinin oy avc›l›¤› damgas›n› vurdu.
yurttaﬂlar›n
ﬂu günlerde gözlerini
Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Tecriti
CHP’nin, Selmanpako¤lu ile yaﬂadört
açmas›
gerek!..
Birlik ve bütünKald›r›n Ölümleri Durdurun" slod›¤› sorunlar nedeniyle Deniz Baylük
içinde
Anadolu'yu,
Türkiye'yi,
ganlar› at›ld›. Yürüyüﬂe ‹ﬂçi Köylü,
kal törenlere kat›lmazken, DSP,
laik
Cumhuriyeti
korumak
için elMücadele Birli¤i taraftarlar›n›n yaSHP, ANAP, Hür Parti ve iki devlet
den
ne
gelirse
yapmak,
geçmiﬂten
n›s›ra, Araﬂt›rmac› Yazar Esat Korkbakan› Alevi halk› aldatmak için
gelece¤e yürüyüﬂte Alevili¤in özmaz ve Hac›bektaﬂ halk›ndan kat›oradayd›lar.
günlü¤üne al›nyaz›s› olmuﬂ.” (‹lhan
l›m oldu. Yürüyüﬂün sonunda yap›Kat›l›m ve coﬂku, daha da geriSelçuk, Cumhuriyet 18 A¤ustos)
lan konuﬂmayla eylem bitirildi.
lerken, sokaklar Aleviler’in sorunSömürü iﬂte bu! Aleviler “laik
lar›n›n tart›ﬂ›ld›¤› de¤il, DSP gibi
Resmileﬂtikçe düﬂen
Cumhuriyeti” koruyacaklarm›ﬂ! ﬁeﬂovenist partilerin seçim otobüsleriatla korkut, bölücülükle korkut,
kat›l›m ve 10. Y›l marﬂl›
rinden bang›r bang›r müziklerin çasonra da faﬂizme yedekle! Peki o
ﬂovenist propaganda
l›nd›¤› bir yere dönüﬂmüﬂtü. Halk›n
Cumhuriyet katletmedi mi Alevien fazla ilgi gösterdi¤inin, Aﬂ›k
ler’i? Maraﬂlar, Çorumlar, Sivaslar
ABF’nin protesto etmeme karaMahsuni ﬁerif’in mezar› olmas› ise,
“ﬂeriatç›” bir iktidar taraf›ndan m›
r›na karﬂ›n, törenlere kat›lmamas›
dikkat çeken bir baﬂka noktayd›.
gerçekleﬂtirildi?
ve belediyenin Alevi kurumlar› d›ﬂHac›bektaﬂ Belediye Baﬂkalamas›, kat›l›m›n düﬂük olmas›n›n
TAYAD stand açt›
n›’n›n örgütlemesi ile, ilçede ﬂenlikbirinci nedeni olarak dikkat çekti.
ﬁenliklerde ‹dil Kültür Merkezi,
ler boyunca tam ﬂovenist, milliyetçi
Bir baﬂka nedeni de, törenlerin her
dergimiz ve TAYAD'l› Aileler, açhava estirildi. Ali R›za Selmany›l birbirini tekrarlayan ve devletin
t›klar› standlar›yla kat›ld›lar. Standpako¤lu, "Hac› Bektaﬂ'ta Kürtçe
resmi geçit törenine dönüﬂtürmesi,
lara olan ilgi yo¤undu. Dergimizin
türkü söyletmem, hiçbir sanatç›n›n
sokaklar›n polisler taraf›ndan kuﬂaBu sene 43.'sü düzenlenen Hac› Bektaﬂ Veli Anma
Kültür ve Sanat Etkinlikleri,
Nevﬂehir'in Hac›bektaﬂ ‹lçesi’nde 16/19 A¤ustos tarihleri aras›nda yap›ld›. Hac›bektaﬂ Belediyesi'nin düzenledi¤i etkinliklere, Alevi
dernekleri kat›lmayarak, bir
gün önce Kapal› Spor Salonu’nda bir etkinlik ve Cem
düzenlediler.

Tav›r almal›d›r
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repertuar›nda Kürtçe parçalar yeralmayacak" aç›klamalar›yla ortaya ç›kan bu tutum, dev ses düzenlerinden 10. y›l marﬂlar›n›n çal›nmas› ile
tamamlan›yordu.
Görüﬂtü¤ümüz Aleviler’in ço¤u,
bu durumdan, ﬂenliklerin büründürüldü¤ü içerikten rahats›zl›klar›n›
dile getirirken, Aleviler’i bilinçlendirmeye yönelik hiçbir faaliyetin
yap›lmad›¤›ndan yak›nd›lar ve
“sonraki y›l protesto edip gelmeyece¤im” diyenler hiç de az de¤ildi.
Dikkat çeken bir baﬂka nokta
ise, yozlaﬂt›rma politikalar›n›n yaratt›¤› etkiydi. Alkol tüketiminin sokaklara taﬂt›¤›, serseri kavgalar›n›n
orta yerde yaﬂand›¤› manzaralar›n
Alevilik’le ilgisi oldu¤unu kimse
söyleyemez. Devrimci faaliyetleri
engelleme konusunda canla baﬂla
çal›ﬂan polisin, birbirine silah b›çak
çekenlere, olay ç›karanlara müda-

n
nda
›
s
ba

✍

hale etmemesi, bu yozlaﬂt›rma
politikalar›n›n kimin taraf›ndan
körüklendi¤inin de cevab›d›r
ayn› zamanda.

Pülümür’de
13. Bal Festivali

Aleviler izin vermemeli

Do¤al güzellikleri ve bal› ile ünlü, Dersim’in Pülümür ‹lçesi'nde, 13. Geleneksel Bal
Festivali 19 A¤ustos günü yap›ld›. Arap K›z›
Da¤›'na ödüllü t›rman›ﬂ ile baﬂlayan festivalde, daha sonra bal dolum tesisinin aç›l›ﬂ› gerçekleﬂti. Hükümet Kona¤› önünde yap›lan
konuﬂmalarla devam eden festivalde bir de
futbol turnuvas› gerçekleﬂtirildi.
Akﬂam saatlerine yerel sanatç›lar›n yan›
s›ra Emre Salt›k, Abidin Biter ve Arzu’nun kat›ld›¤› konserler ilgiyle izlenirken, Dersim Temel Haklar Derne¤i da stand açt› ve dergimizin sat›ﬂ›, halka yönelik ajitasyon yap›larak
gerçekleﬂtirildi. Polisin engelleme ve GBT
kontrolü gibi keyfilikleri yaﬂanan festivale
yaklaﬂ›k 2000 kiﬂi kat›l›rken, festivalin coﬂkusunun düﬂük geçti¤i gözlendi. Festival boyunca Pülümür ilçe merkezinde Özel Timler
ve polisler ellerinde uzun namlulu silahlarla
gezerek kat›lanlar› tedirgin etmeye çal›ﬂt›lar.

Kültürel, sanatsal ﬂenlikler
aç›s›ndan en baﬂta gelen tehlike;
etkinli¤in tümüyle bir e¤lence
havas›nda geçmesi, iﬂin “kültürel” boyutunun, halk› bilinçlendirme, e¤itme gibi misyonlar›n›n yok
edilmesidir. Hac›bektaﬂ aç›s›ndan
bu sorun da varolmakla birlikte, asl›nda daha köklüdür. Zira, düzenlenen etkinlikler bir ﬂenlik, festival
olmas›n›n ötesinde, milyonlarca insan›, onlar›n inanç merkezleri arac›l›¤›yla etkilemeye çal›ﬂmas›d›r.
Kuﬂkusuz Alevi halka yönelik
idelojik, kültürel boyuttaki bu sald›r›lar hayat›n her alan›ndad›r. Bu nedenle Hac›bektaﬂ dahil, her alanda
bu politikalara karﬂ› tav›r almak,
Alevili¤in içinin boﬂalt›lmas›na,
özünün sapt›r›lmas›na izin vermemek gibi bir sorumluluklar› vard›r.
Temel Haklar Federasyonu’nun
ﬂenliklerde düzen partilerinin istismarlar›na ve Aleviler’in haklar›n›n
tan›nmas›na iliﬂkin yapt›¤› aç›klaman›n sonunda ifade etti¤i gibi;
“‹nanç ve ibadet özgürlü¤ü dâ-

ATEﬁ‹N ÇOCUKLARI

(...)
Grup Yorum'un her zaman yapmaya çal›ﬂt›¤› da zaten buydu. Bizi
silkelemek, "Kendinize gelin!" demek. 20 y›la yak›nd›r bunu yapmaya çal›ﬂ›yor Grup Yorum. Söyledikleri, anlatt›klar› büyük bir k›sm›m›z›n
umurunda olmad›. Olmad› ve bu nedenle iﬂte böyle bir noktaday›z: Aç,
iﬂsiz, sefil, borçlu, ölümüne borçlu.
Bakkala borçlu, ev sahibine borçlu,
apartman yöneticisine borçlu, 'patron'a borçlu, bankaya borçlu... Bu
grubun 'S›yr›l›p Gelen'ine, 'Ce-

Naim D‹LMENER

mo'suna vaktinde bir kulak verebilseydik bugün düﬂtü¤ümüz 'aciz' duruma düﬂmezdik muhtemelen. Ya
da (her ﬂey tamamen bizim d›ﬂ›m›zda geliﬂip durdu¤u için) düﬂerdik
düﬂmesine ama bu kadar 'ﬂaﬂk›n ve
ürkek' olmaz, "Biz sizin ne mal oldu¤unuzu çok iyi biliriz!" diyebiliyor
olman›n gururunu yaﬂar, aya¤›m›z›
kay›p duran bu dünyaya bir parça
daha sa¤lam basabilirdik. Yorum ve
benzeri gruplar›n (müzi¤i ve ﬂark›lar› ezdirmeden) yapabildi¤i bir ﬂeydir bu, hep yapabildi¤i. Onlar› din49
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hil hiçbir hakk›m›z› bu düzen veremez. ‹nanç ve de¤erlerimizi kullanmalar›na, bizi aldatmalar›na izin
vermeyelim. Hak ve özgürlüklerimizi ancak kendi mücadelemizle kazanabiliriz. Hak ve özgürlüklerimiz
için birleﬂelim mücadele edelim.”

lerken bütün 'ﬂifre'lerin çözüldü¤ünü görürsünüz; dü¤ümler de çözülür, 'neden'ler, 'niçin'ler cevaplan›r,
her ﬂey daha anlaﬂ›l›r olur, kafalar
berraklaﬂ›r. 'Berrak bir kafa' da, o
kanal›n, ﬂu gazetenin, filanca grubun oyununa gelmemek, tuza¤›na
düﬂmemek için olmazsa olmaz bir
ﬂartt›r. "Çeli¤ine volkan vurmuﬂ bir
k›l›ç" olan 'nefret'imiz, ancak Yorum ve benzeri gruplar›n söyledikleri, anlatt›klar›yla baﬂ edilebilir bir
'durum' haline gelebiliyor, bunu hiç
kimsenin unutma lüksü kalmad›...
(...)
(20/08/2006 tarihli Radikal 2’de
yeralan ‘Herkes biraz gözalt›nda’
baﬂl›kl› yaz›dan bir bölüm)

S öz g ençlikte:

yapmalar› yönünde aç›klamalar
oluyor.
Her
kay›t
döneminde art›k klasikleﬂmiﬂ
bir hal alan,
"ba¤›ﬂ" paralar›, k›t kanaat geçinen velileri bezdirmiﬂ ve çocu¤unu okula göndermekten vazgeçme durumuna getirmiﬂtir. Kay›t
"haraçlar›" milyonluk rakamlardan milyarlara ulaﬂ›yor. Para vermek istemeyenlerin kayd› yap›lm›yor, zorluklar ç›kar›l›yor. Ve bu
durum ilerleyen günlerde daha
yak›c› bir sorun olarak karﬂ›m›za
ç›kacakt›r. Bu noktada yap›lan bütün "kay›t paras› kesinlikle al›nmayacak" aç›klamalar› tamamen
göstermeliktir, kafa buland›r›c› bir
ﬂey olmaktan ileri gitmeyecektir.
Onlar için halk›n hiçbir de¤eri olmad›¤›ndan, çok rahat bir ﬂekilde
“paras› olan okusun paras› olmayan okumas›n” denilmektedir.
AKP'nin ve Milli E¤itim Bakan›’n›n
e¤itim-ö¤retim süreçlerine, tüccar
kafas›yla yaklaﬂt›klar› iﬂte bugünlerde gün yüzüne ç›kmaktad›r.
Ayn› sorunlar›n yine yaﬂanaca¤›n›
tahmin etmek güç de¤ildir. Kapitalizmin ayaklar› olan iﬂbirlikçi
AKP iktidar›n›n da dinleri imanlar›
parad›r. Para karﬂ›l›¤›nda satamayacaklar› de¤erleri kalmam›ﬂt›r.

“Gönüllü ba¤›ﬂ” haraçlar›
Tüm ilk ve ortaö¤retim kurumlar›nda kay›t döneminin baﬂlamas›yla ö¤rencilerin ve velilerinin çilesi de baﬂlar. Çocuklar›n› daha iyi
oldu¤unu düﬂündü¤ü bir okula
veya semtindeki herhangi bir
okula kaydettirmek isteyen velilerin karﬂ›s›na okul idaresince belirlenen bir ba¤›ﬂ miktar› ç›kar.
Geçen sene ailelerin ve ö¤rencilerin yaﬂad›klar› ibretlik olaylar
hala haf›zalar›m›zda tazeli¤ini koruyor. Kay›t paras›, "ba¤›ﬂ", vb.
adlarla kendilerinden istenen paray› ödeyemeyen ailelerin okullarda belirli bir süre zorunlu hademe olarak çal›ﬂt›r›lmas›na ya da
çocuklar›n›n okul kay›tlar›n›n yap›lmad›¤›na hepimiz tan›k olduk.
Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri
her alan› ve de her ﬂeyi para-meta iliﬂkisi üzerinden yeniden düzenlemeye çal›ﬂ›yor. Her el att›¤›
ﬂeyi al›n›r-sat›l›r bir mala dönüﬂtürüyor. Tabi durum böyle olunca,
bilgi ve e¤itimin de parayla al›n›rsat›l›r bir meta olarak bizlerin önlerine sunulmas› ﬂaﬂ›rt›c› olmuyor.
E¤itimde, dünya ve Türkiye'de
büyük bir özelleﬂtirme furyas› yaﬂan›yor. Her bireyin temel hakk›
say›lan e¤itim hakk›n›n tamamen
ortadan kald›r›lmas› amaçlan›yor.
Bir yandan ‘e¤itim ﬂart’ propagandas› yap›l›rken di¤er yandan e¤itimi paral› hale getirerek, özel okullar özel üniversiteler açarak sadece paras› olan›n okuyabilece¤i bir
sistem dayat›l›yor bizlere. 12 y›la
ç›kar›lan e¤itimle 12 y›ll›k paral›
e¤itim ﬂeklinde okullar›m›z birer
ticarethaneye dönüﬂüyor. Durum
böyle olunca ilkö¤retim ve lise kay›tlar›n›n baﬂlad›¤› ﬂu günlerde,
zorla dayat›lan “ba¤›ﬂ” adl› paralar
gündeme geliyor. Geçmiﬂ y›llarda
oldu¤u gibi, gerek Milli E¤itim Bakan›'n›n gerekse il ve ilçe Milli E¤itim müdürlerinin, "kay›t paras›
kesinlikle al›nmayacak" aç›klamalar›, bu y›l da önceden dillendirilmeye baﬂlan›yor. Ancak hemen
ard›ndan halk›n "gönüllü" ba¤›ﬂ

“E¤itim ve ö¤retim paras›zd›r
ve her devletin halka karﬂ› yerine
getirmesi gereken bir yükümlülüktür.” Ancak bu söylemler ülkemizde karﬂ›l›¤›n› bulmad›¤› gibi,
gerçekte kapitalist ülkelerin tümünde de giderek tasfiye olan bir
süreçtir.
ﬁöyle dönüp de ülkemizin gerçekliklerine bakt›¤›m›zda, her y›l
milyonlarca ö¤renci okula baﬂlarken, milyonlarca ö¤renci de mezun oluyor, ama ald›¤› e¤itimle bir
ﬂeyler yapabilecek nitelikte olmuyor. Milyonlarcas› ÖSS'ye girmek
için dershanelere para yat›rmak
zorunda kal›yor, s›nav sonras›nda
ise bir üniversiteye girebilmek için
kendi gibi milyonlarla yar›ﬂ›yor.
milyonlarcas› KPSS' ye giriyor ama
ülkemizde birçok ilde ö¤retmen
vs. aç›¤› varken birçoklar› diplomal› iﬂsizler ordusuna kat›l›yor.
Halk›n bir k›sm› maddi zorluklar50
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dan kaynakl› ya çocu¤unu okuldan al›p çal›ﬂt›rmak zorunda kal›yor ya da en do¤al ihtiyaçlar›n› k›s›p okutmaya çal›ﬂ›yor.
Ama Sabanc›lar’›n Koçlar’›n hamili¤ini yapan iktidarlar para babalar›n›n çocuklar› için özel okullar açt›r›lmas›na olanak sa¤layarak 3-5 kiﬂilik s›n›flarda özel ö¤retmenlerle ders ald›r›l›yor.
Bu haks›zl›klar karﬂ›s›nda;
halk için bilim halk için e¤itim
isteyen, okul kap›lar›n›n halk çocuklar›na aç›lmas›n› isteyen gençlik “terörist”, “vatan haini” ilan
ediliyor.
E¤itime bütçe yeterince ayr›lm›yor denilerek toplanan paralar›
meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂan iﬂbirlikçi
iktidarlar, di¤er yandan hapishane
yapt›rmak için bütçeden milyarlar
ay›rabiliyor. Bugün hapishanelere
ayr›lan bütçenin, e¤itime ayr›landan kat be kat fazla oldu¤u bilinen bir gerçek. Halk›, gençli¤i susturmak sindirmek, haklar ve özgürlüklür mücadelesini engellemek, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
mücadelesinin önünü kesmek için
hiçbir masraftan kaç›nmayan iktidarlar›n bizlere sundu¤u e¤itim
böyle ﬂekilleniyor iﬂte.
Elbette “kader” deyip oturamay›z. Bu gidiﬂe “dur” demek gerek.
Bunun için birleﬂmek ve örgütlü
bir ﬂekilde hareket etmek gerek.
Tüm bu yaﬂad›¤›m›z sorunlar, en
yak›c› gündemimizin örgütlenmek
oldu¤unu, sömürü düzenini baﬂtan aﬂa¤›ya de¤iﬂtirmek gerekti¤ini gösteriyor.

Gençlik Federasyonu

E¤itim-Sen: Kay›t paras›
almak suçtur
E¤itim-Sen yaz›l› aç›klama yaparak,
'zorunlu ba¤›ﬂ' ve 'kay›t paras›' uygulamas›n›n bu y›l da devam etti¤ini ve bu
tür parasal zorlama ve dayatmalar›n,
yasalara, hukuka göre suç oldu¤unu
belirtti. Aç›klamada, kay›t paras› ödemedi¤i için çocu¤unun okula kaydedilmemesi durumunda velilerin E¤itimSen ﬂubelerine baﬂvurmalar› istendi.

