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● Ümraniye KKatliam›     
Davas›

Tarih: 25 Temmuz 2006
Saat: 10.00
Yer: Üsküdar 1. ACM

● Armutlu-Der YYöneticileri  
Yarg›lan›yor     
Tarih: 26 Temmuz 2006
Saat: 11.00 
Yer: Befliktafl 12.ACM

● 1 NNisan DDavas›
Tarih: 26 Temmuz 2006
Saat: 08.30
Yer: ‹st. 12. ACM

● Adres dde¤ifliklikleri

Kocaeli GGençlik DDerne¤i'nin yeni
mail adresi:
kocaeligenclikdernegi@gmail.com

Merhaba! 

... Cumhuriyet gazetesinde Zehra’n›n cena-
zesinin resmi vard›. Gazeteden ve TV'den ö¤-
rendi¤imiz kadar›yla Zehra’ya yarafl›r bir cena-
ze töreni yap›lm›fl. Bundan üç hafta önce de
....n›n mektubunu alm›flt›k. Armutlu’ya ziyare-
te gitmifl. Bize anlatm›flt›. Canan’›n, Zehra’n›n
flehitli¤i hepimize çok fley ö¤retti de¤il mi? Ya-
n›m›zdayd› yan›bafl›m›zdayd›, bizim gibiydi,
kahramanlaflt›. Kahramanl›k böyle yan›bafl›-
m›zda Ahmet. Tercih etmek belirleyici. Zehra-
y› sen de tan›yorsundur gençlikten. Bugünler-
deyse ardarda havalan›yor boranlar›m›z. Sevgi
ablam›z; y›llar›n on y›llar›n ablas›. Bütün yafla-
m›n› devrime adam›fl. Devrimle bütünleflmifl.
Kimbilir neler neler yaflad›. Benim bildi¤im ta-
rihimizin büyük bir bölümünde Sevgi abla sa-

vafl›yor. 12 Eylül’de, o karanl›k denilen y›llar-
da, mücadelenin yeniden o karanl›¤› yar›p geç-
ti¤i y›llarda, 12 Temmuzlarda, 16-17 Nisan-
larda, darbe y›llar›nda... ve bugün. Devrimcili-
¤i yaflam flekli seçmenin ad› olmufl. ... Ve flim-
di en onurlu bir flekilde yaflad›¤› gibi öldü.
Esen f›rt›nalardan sonra en güzel flekilde bitir-
di yaflam›n›. Kal›c›laflmak diye hep tart›fl›r›z da-
ha do¤rusu tart›fl›rd›k ya, savafl›m›z›n içinde
y›llar›n ö¤rettikleriyle yan›m›zda görebildi¤i-
miz nadide insanlar›m›zdan biri. 

Hiç gittin mi son zamanlarda Armutlu’ya?
Ne güzeldir flimdi oralar. Her evinde direnifl,

her evinde zafer, her soka¤›nda direnifl. Hülya
ablam›z› anlat bize. Tav›rda resimleri varm›fl.
Yeni ç›kan say›da, ama henüz hapisaneye gel-
medi. YÜRE⁄‹M‹Z HEP ONLARLA. 

... Devrimi savunan, demokrasiyi savunan,
insanl›¤› savunan herkes içerde d›flarda direni-
yor. Direnmeyenler bu özelliklerini kaybedi-
yorlar. Hepimizi, bizi, devrimimizi bitirmeye,
umudumuzu yok etmeye çal›fl›yorlar. Hepimiz
ölece¤iz belki, ama biz öldükçe zaferimiz bü-
yüyor. Biz öldükçe umudumuz büyüyor. Biz
öldükçe kazan›yoruz. 

Önceden tarihimizi ö¤rendikçe hay›flan›-
yordum, niye o dönem ben bunun bir parças›
de¤ildim diye. Ama flimdi biz öyle bir dönemin
devrimcileriyiz ki, zaferimiz on y›llar›n önünü
açacak.

�����������
Semra Baflyi¤it

Gözalt›ndayken ve
tutuklu kald›¤› süre
boyunca gördü¤ü ifl-
kenceler sonucunda
yakaland›¤› bir has-
tal›k nedeniyle tahli-
ye olduktan k›sa bir
süre sonra Temmuz
1986’da kaybettik.

Ali KALKAN

27 Temmuz 1980’de
iflkenceye karfl› yürütü-
len bir kampanyan›n
afifllerini asarken polis
taraf›ndan kurulan pu-
suda katledildi. Kad›-
köy Dev-Genç’tendi.

Osman
SÜMBÜL

Salih BADEMC‹

Londra’da Ana-
dolu Halk Kültür
Merkezi’nin yö-
neticilerindendi.
30 Temmuz
2001 sabah›,
intihar ederek
aram›zdan ayr›l-
d›.

Haydar
AKDEM‹RSemra BBAfiY‹⁄‹T- 27 Temmuz 1978’de Kütahya-

Domaniç’te do¤du. Uluda¤ Üniversitesi, T›bbi Dokümantasyon
ve Sekreterlik bölümüne girdi. 1996 ortalar›nda devrimci mü-
cadeleye kat›ld›. 1996 ölüm orucu, onu o dönem en çok etkile-
yen geliflmelerden biriydi. Bir süre Kurtulufl Dergisi’nin muha-
birli¤ini ve temsilcili¤ini yapt›. 

F Tipleri’ne karfl› Bursa’da açl›k grevi yaparken tutukland›.
Direniflini içeride de sürdürdü. Kartal Özel Tip Hapishanesi
Ölüm Orucu 6. ekibinde ölüm orucuna bafllad›. 30 Temmuz
2002’de, açl›¤›n›n 367. gününde flehit düfltü. Aln› k›z›l bantl›
bir özgür tutsak olarak ölümsüzleflti.

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

17 Temmuz 1995’de Buca hapishanesinden firar
ettikten sonra 27 Temmuz’da ‹zmir’de kald›¤›
evde katledildi.
12 Eylül öncesinden hareketin bir sempatizan›
olan Ali R›za, 1986’dan itibaren birçok görev al-
d›. 1989-1990 At›l›m y›llar›nda ‹stanbul Dev-
Genç’in yöneticilerindendi. 1990’dan itibaren
farkl› alanlarda görev ald›.

Ali R›za KURT

1 May›s mahallesinde
gecekondu halk›n›n
elektrik sorununu çöz-
meye çal›fl›rken, elekt-
rik çarpmas› sonucun-
da Temmuz 1978’de
aram›zdan ayr›ld›.Ferhan PEKER

31 Temmuz 1993’de
Mersin Silifke k›rsal
alan›nda jandarma ile
ç›kan çat›flmada flehit
düfltüler. 12 Eylül önce-
si mücadele saflar›na
kat›lan Tar›k, flehit düfl-
tü¤ünde Akdeniz Böl-
gesi siyasi sorumlulu¤u
görevini yürütüyordu.
Mustafa ise komutan
yard›mc›s› idi. Mücadele
yaflamlar› boyunca tut-
sakl›klar yaflad›lar, bir
çok görevler üstlendi-
ler.

Ali Tar›k
KOÇO⁄LU

Mustafa
SEFER

31 Temmuz
1980’de Ay-
bast› Kabatafl’ta
faflistler taraf›n-
dan öldürüldü-
ler.

Yusuf TEC‹M 

Fatma
ÖZÇEL‹K

Adem TEC‹M

Temmuz 1989- 1980 öncesi
Liseli Dev-Genç içerisinde yer al-
d›. Cunta öncesinde bir süre tut-
sak kald›. 1984’te ‹TÜ ö¤rencisi
olarak Ö¤renci Derne¤i çal›flma-
lar›na kat›ld›. 1989 Temmuz
ay›nda ‹stanbul’da geçirdi¤i bir
trafik kazas›nda kaybettik.

Yüksel
MUNZUR

29 Temmuz
1980’de ‹s-
tanbul Süley-
m a n i y e ’ d e
gericiler tara-
f›ndan katle-
dildi.

Yürüyüfl dayan›flmaya ça¤r›d›r...
Toplu Yürüyüfl tan›t›m ve sat›fllar› sürüyor.
Dergimizin 61. say›s› 16 Temmuz'da Yakac›k
Hürriyet Mahallesi'nde sat›ld›. Av. Behiç
Aflç›'dan F Tipleri'ne Gülcan Görüro¤lu'ndan
Filistin'e direnenlerin onurlu sesi halka duyuru-
lurken, herkese direnen Filistin halk›yla
dayan›flma ça¤r›s› yap›ld›. 8 okurumuzun kat›ld›¤› tan›t›m 1 saat sürerken
75 dergi sat›ld›. 

17 Temmuz günü ise Taksim Tramvay Dura¤›'nda toplanan Yürüyüfl
okurlar› burada Yürüyüfl önlükleri ve megafonla yapt›klar› anonsla dergi-
mizi tan›tt›lar. Polisin okurlar›m›z›n yan›nda dolaflarak taciz etmeye
çal›flt›¤› tan›t›mda 26 dergi sat›ld›. 

‹D‹L KÜLTÜR MERKEZ‹
Film Gösterimi

Munzur FFestivali BBafll›yor
Munzur türkülerle coflacak bir kez daha 
Özgürlük ç›¤l›¤› yank›lanacak Munzur’un her
gözesinden

* TTAYAD’l›lar 27 Temmuz'da Munzur Festivali'nde 

* GGrup YYorum, 27 Temmuz- 1 A¤ustos 
Munzur Festivali’nde

S›r Çocuklar› 
Tarih: 21-22-23 Temmuz 2006

Saat: 21.15

Yer: ‹stanbul Okmeydan› Sibel
Yalç›n Direnifl Park›

Tel: 0 212 253 78 88

Not: Film Gösterimleri Ücretsizdir

Sultanahmet’te ANMA 
ve Tecritten Mektuplar

TAYAD’l›lar, tecrit gerçe¤ini bir
kez de '96 ölüm orucu flehit-
lerini anarken dile getirecek. 

Tarih: 27.07.2006
Yer: Sultanahmet Park›

Saat: 13.00

* GGrup YYorum

23 Temmuz’da 

Alt›noluk
Aç›khava

Tiyatrosu’nda

Direnifl Evleri’ne ve Direniflçilere Ulaflabilece¤iniz Adresler:

fiiflli DDirenifl EEvi:
Adres: Abide-i Hürriyet Caddesi. No:133 kat:4 Daire: 9 fiiflli
–‹stanbul
Av. Behiç Aflç›'ya ile görüflmek için: 0090 (0) 212 343 46 33

Av. Behiç Aflç›'ya faks göndermek için: 0090 (0) 212
2945271
Mail göndermek için: mailto:tecritiskencedir@yahoo.com

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

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



“Yar›n çok fleylere gebe” dedi
Baflbakan. Ve yar›n›n neye gebe

oldu¤unu da ayn› konuflma içinde
“Bugüne kadar ‘demokratik çizgi-
de’ sabrettik, art›k böyle olmaya-
cak” diyerek aç›klad›. AKP’nin 3,5
y›ll›k iktidar›ndaki “demokratik çiz-
gisi”ni(!) bilenler için bu sözlerin
dünkünden daha boyutlu bir terör
politikas› anlam›na geldi¤ini tahmin
etmek güç de¤ildir. 

Yürüyüfl’ün 30 Nisan 2006 tarih-
li say›s›n›n kapa¤›nda flöyle ya-

z›yordu: “‹KT‹DAR, HALKA
KARfiI YEN‹ B‹R SAVAfi AÇTI!”
Bu savafl›n o günkü göstergeleri de
bafll›¤›n alt›nda flöyle s›ralanm›flt›:
“Terörle Mücadele Yasas›... S›n›ra
Ordu Y›¤›na¤›... fiemdinli'nin Üstü-
ne Sünger, Savc›'ya ihraç... Faflist
Sald›r›lar...” Say›lanlar›n hepsi bir
üst aflamaya t›rmand›r›l›yor flimdi.
TMY onayland›. S›n›ra y›¤›nak, s›-
n›r ötesi sald›r›ya çevrilmek isteni-
yor. En üst düzey generallerin kat›l-
d›¤› cenaze törenlerinde, televizyon

ekranlar›nda “hükümet gerekeni
yapmazsa millet yapar” denilerek
provokasyonlar›n, linç sald›r›lar›n›n
önü aç›l›yor.

Bu sald›rganl›¤›n öncelikli hede-
fi, Kürt halk›n›n hakl› ve meflru

mücadelesini bo¤makt›r. Ama daha
genelde hedef, tüm halk›n mücade-
lesidir. Terörle Mücadele Yasa-
s›’nda yap›lan son düzenleme, bu
genel hedefe göre yap›lm›fl bir dü-
zenlemedir. 

Oligarfli, Kürt sorununda 80 y›l-
l›k politikalar›n› sürdürmekten

medet umuyor. Kürt sorununda 80
y›ld›r söylediklerinin üzerine tek bir
yeni kelime koyamamaktad›rlar.
“Kürt realitesi”, “üst kimlik” gibi
yeni say›labilecek birkaç kelimeyi
de sarfettiklerinin ertesi günü çar-
ketmektedirler. Bu k›s›r döngünün
sonucudur ki, bugün hâlâ 1925’te
ç›kar›lan Takrir-i Sükun (Sükuneti
Yerlefltirme) Yasas› sürecinin bir
benzerini yafl›yoruz neredeyse. O

zaman da bir yandan Kürtler’in üze-
rine “sefer”ler düzenleniyor, 12 ilde
s›k›yönetim ilan ediliyor ve ayn› za-
manda tüm muhalefeti sindirecek
yasalar ç›kart›l›yordu. Hatta Ankara
‹stiklal Mahkemesi, “ayaklanmaya
yard›m edenlerin, ayaklanmac›larla
bir tutulaca¤›n›” aç›kl›yordu. Ba-
k›n TMY’de yap›lan son de¤iflikli-
¤e; örgüte yap›lan her türlü yard›m›
örgüt üyeli¤i ve terör suçu sayan
mant›k, ‹stiklal Mahkemesi’nin
mant›¤›yla ayn›d›r. 

Peki ne oldu? 80 y›ld›r izlenen bu
politikalarla hangi sonuç al›nd›.

Akl›bafl›nda herkesin, bu ülkeyi se-
ven, halk› seven herkesin sormas›
gereken soru budur. “Asal›m, kese-
lim” ç›¤l›klar›, flovenist hezeyanlar,
bu sorunun sorulmas›n›n, sorunun
gerçek nedenlerinin ve çözümünün
tart›fl›lmas›n› engelliyor. fiovenist
dalga içinde yalanlar durmaks›z›n
tekrarlan›yor ve bir süre sonra ger-
çek gibi alg›lanmaya bafllan›yor.
Kürt sorunu, Kuzey Irak meselesin-
den önce yok muydu? Sorun Kuzey
Irak’ta Kandil Da¤› sorunu mu? Ey-
lemler Kuzey Irak’tan at›lan füzeler-
le mi yap›l›yor? Diyelim Kandil’i
bombalad›n›z, peki Do¤u’yu, Gü-
neydo¤u’yu, hatta ‹stanbul’un, An-
talya’n›n, Ankara’n›n, ‹zmir’in zorla
topra¤›ndan kopart›lm›fl Kürt yok-
sullar›n›n oturdu¤u semtleri, mahal-
leleri de mi bombalayacaks›n›z?

“‹srail gibi” yapmak iste¤i, iflte
bu noktada anlam kazan›yor.

‘Bölücülük’ oligarflinin
politikalar›ndad›r

AKP’nin Kürt Sorunu konusunda bugüne kadar ki iktidarlardan
hiçbir fark› yoktur... “‹srail gibi” olmay› politika haline 

getirenler, ‹srail ne kadar “huzurluysa” ancak o kadar huzurlu
olabilir, sorunlar›n› ancak o kadar çözebilirler. 

3   “Bölücülük” oligarflinin politikalar›ndad›r

5   AKP kendine yak›flan› söyledi: ‹srail

gibi yapar›z

9   ‹srail emperyalist cephe ad›na sald›r›yor

13  Kefiye boynumuzda bayrak ellerimizdedir

14  Emperyalizm, bütün direnifl güçlerini

yoketmek istiyor

16  Direnen Filistin ve Lübnan kazanacak 

18  Ümraniye’de kim ‘hayata döndürdü’

19  fiiflli Direnifl Evi: Kazanma inanc›

22  Adana Direnifl Evi: “Aç kalaca¤›m›z her gün

tecrit sald›r›s›n›n ömrünü bir gün...

24  Yunan heyetten Aflç›’ya ziyaret

26  Sevgi Saymaz’dan mektup 

30  Polis uyuflturucuyu yakalay›nca ‘O¤lum

yapacaksan büyük yap ama...’

33  Direnifl ve bir gencin öyküsü

34  Marksistler hep hakl›yd›

36 Tecrit sürdükçe bu meydanlar hiç bofl

kalmayacak

39  Hayat›n ‹çindeki Teori: Emperyalistler

üzerinden yarat›lan her umut aldatmacad›r

43  Kim ‹l Sung’un yoldafllar› direnecek

44  Kapitalist Batakl›k: Zidane’nin kafas› tüketim

pombalama arac› oluyor

45  Emek: KESK ek zam için eylemdeydi

46  F›nd›k üreticisi öfkeli

-Not düflüyoruz

47 Sultanbeyli PSAKD yönetimi görevine iade

edildi

48  Yurtd›fl›: ‹talya-1 Nisan komplosu sürüyor

49  Kültür: Evvel Temmuz Festivali
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Oligarflik iktidar, birçok aç›dan “‹s-
rail gibi”dir zaten. Katliamc›l›kta,
iflkencecilikte ‹srail’den eksi¤i yok-
tur. Ama bunun da ötesinde Kürt so-
rununda “‹srail gibi” yapmay› iste-
mek, Türkiye oligarflisinin Do¤u ve
Güneydo¤u’da “iflgalci” oldu¤u-
nun, Kürt halk›n›n “baflka bir halk”
olarak görüldü¤ünün itiraf›d›r. Bü-
tün bunlar bize tek ve gerçek “bölü-
cü”nün oligarfli oldu¤unu gösteri-
yor. Oligarfli, Kürt halk›n› d›fltal›-
yor, iteliyor. En hakl› ve meflru ta-
lepleri, katlederek, hapsederek bas-
t›rmak istiyor.  

AKP’nin Kürt sorunu konusunda
bugüne kadarki iktidarlardan

hiçbir fark› yoktur. Birkaç kez  bafl-
vurdu¤u demagojik söylemlerin de
burjuva politikas›n›n klasik manev-
ralar›ndan baflka bir fley olmad›¤›n›
yine kendisi sonraki sözleriyle ve
bizzat prati¤iyle gösterdi. Klasik in-
kar, imha ve asimilasyon politikas›
AKP’nin de politikas› olmufltur. 

Baflbakan, “yar›n çok fleye gebe”
sözlerini sarfetti¤i A¤r›’daki

konuflmas›nda “780 bin kilometre
karesiyle Türkiye'nin her yeri bizim
için eflit... Biz etnik milliyetçili¤e
karfl›y›z. Türkiye'de 30'u aflk›n etnik
unsur var. Türkiye Cumhuriyeti üst
kimli¤iyle el eleyiz” demagojisini
ihmal etmese de, “Kürt sorununu
yok sayarsan›z yok olur” diyen de
kendisidir. 

AKP iktidar›, Amerikan emper-
yalizminin “Büyük Ortado¤u

Projesi”nde üstlendi¤i rolle zaten
sadece Türk ve Kürt halk›n›n de¤il,
tüm Ortado¤u halklar›n›n karfl›s›nda
olan bir siyaseti benimsemifltir.
Amerikan emperyalizmiyle AKP
(ve zaman zaman da Genelkurmay)
aras›nda ç›kan sorunlar ise, temel-
de, ABD’nin BOP’uyla, oligarflinin
geleneksel statüleri aras›ndaki çelifl-
kilerden kaynaklanmaktad›r. AKP
ve Genelkurmay, esasta ABD’nin
Ortado¤u planlar›na, politikalar›na
angaje olmufllar, ABD’nin Ortado-
¤u’daki müdahalelerini destekle-
mektedirler. Fakat, Kuzey Irak’taki
Kürt özerk yönetimi nedeniyle, bu
projenin bir ucu da oligarflinin ilhak

etti¤i topraklara, 80 y›ld›r sürdürdü-
¤ü inkar ve asimilasyon politikas›na
dokunmaktad›r. Amerikan emper-
yalizminin flemsiyesi alt›nda da ol-
sa, bir Kürt devletleflmesi süreci,
kaç›n›lmaz olarak di¤er ülkeler ta-
raf›ndan ilhak edilen bölgelerdeki
Kürtler’i de etkilemektedir. Ama bu
da sorunun yine “tali” yan›d›r. Ku-
zey Irak’ta bir “Kürt federe devleti”
kurulmadan önce, ABD’nin Irak’›
iflgal etmesinden önce de Türki-
ye’de bir Kürt sorunu vard›. Di¤er
ülkelerdeki geliflmeler ne olursa ol-
sun, bu sorun varolmaya da devam
edecektir. 

Kürt halk›n›n –her halk gibi–
kendi dilini konuflma, kendi

kültürüyle yaflama, kendi kaderini
tayin etme hakk› vard›r. Sorun bu
hakk›n tan›nmamas›ndad›r. Sorun
“Kürt meselesine çözüm” diye, ya-
r›m saatlik televizyon yay›nlar›yla
bir halk› aldatmaya çal›flmaktad›r.
Gericiler, faflistler “Kürtçe yay›n
hakk› verseniz baflka fleyler ister-
ler” diye Kürtler’e en küçük bir
ulusal hak tan›nmamas›n› savunur-
lar. Evet do¤rudur, hiçbir hak k›r›n-
t›s›, göstermelik düzenlemeler Kürt
sorununun çözümünün yerine geçe-
mez ve Kürt halk› baflka fleyler de
istemeye devam eder. Çözüm, “hiç-
bir hak tan›mamak” de¤il, kökten
çözmektir; yani kendi kaderini ta-
yin hakk›n› tan›makt›r. Oligarfli ne
kadar bunu engellemeye çal›fl›rsa
çal›fls›n, bunun gerçekleflmesini en-
gelleyemez. Kürt ve Türk halk›,
önünde sonunda bu hakk› tart›flma-
s›z, koflulsuz tan›yacak bir iktidar›
kuracakt›r bu ülkede. 

Ülkemizin yak›n tarihine bak›l-
d›¤›nda, en kaba hatlar›yla bir

“tekerrürün” yafland›¤› görülür.
Kuflkusuz hiçbir süreç, bir baflka sü-
recin ayn›s› de¤ildir, olmas› da
mümkün de¤ildir. Fakat özellikle
baz› konular sözkonusu oldu¤unda
ana hatlar› itibariyle çok büyük pa-
ralellikler vard›r. Mesela, yukar›da
da örnek verdi¤imiz gibi “Kürt so-
runu” sözkonusu oldu¤unda böyle-
dir. Mesela, “teröre karfl› mücadele”
konusunda da böyledir. 1990’dan

beri oligarfli taraf›ndan ilan edilen
“teröre karfl› mücadele” “seferber-
lik”leri, “topyekün savafl”lar birçok
defa yafland›. Generallerin, polisin
“yetkimiz yok” yak›nmalar›, ard›n-
dan ç›kar›lan yeni yasalar, ard›ndan
“kökünü kaz›yaca¤›z” demeçleri,
burjuva medyan›n birbirinin adeta
kopyas› olan manfletleri, yorumla-
r›... Sald›r›lar ayn› planlar›n, ayn›
“kamuoyu oluflturma” mekanizma-
lar›yla, tekrar tekrar yürürlü¤e ko-
nulmas› biçiminde geliflir. AKP ikti-
dar› olsun, burjuva medya olsun
“AB’ye uyum” yasalar› ç›kard›klar›
süreçte tafl›d›klar› maskeyi bir yana
f›rlat›p as›llar›na rücu etmifllerdir.
As›llar› budur. Oligarflik devlet aç›-
s›ndan reformlar, geçici ve göster-
melik, bask› ve terör asloland›r. Ya-
k›n tarihimize adeta “tekerrür” edi-
yor görüntüsü veren de budur. Ba-
zen iç, bazen d›fl nedenlerle “de-
mokratikleflme” manevralar›na bafl-
vurulmakta, sonra ilk f›rsatta eskiye
dönülmektedir. Böyle oldu¤u için
de gerek Kürt sorunu, gerekse de
halk›n tüm kesimlerinin sorunlar›
çözümsüz b›rak›lmakta, sürekli bas-
k› ve terörü katmerlefltirerek emper-
yalistler ve iflbirlikçileri için bir
“huzur ve istikrar” yarat›lmaya çal›-
fl›lmaktad›r. 

Kürt halk›n›n ulusal haklar›n›n
tan›nmad›¤›, emekçilerin açl›-

¤a, sefalete mahkum edildi¤i, hak-
s›zl›klar›n, adaletsizliklerin günlük
yaflam›n bir parças› haline geldi¤i,
iflkencenin, infazlar›n, katliamlar›n
sürdü¤ü bir ülkede “huzur  ve istik-
rar” olmaz. “‹srail gibi” olmay› po-
litika haline getirenler, ‹srail ne ka-
dar “huzurluysa” ancak o kadar hu-
zurlu olabilir, sorunlar›n› ancak o
kadar çözebilirler. Ne s›n›r ötesi
operasyonlar, ne yeni yeni terör ya-
salar›, halk›n mücadelesini durdura-
maz. S›n›r ötesinde veya içinde
bombalar ya¤d›rabilirler, yeni terör
yasas›yla F Tipi hapishaneleri daha
fazla doldurabilirler ama bugüne
kadar ald›klar› sonuçtan daha farkl›-
s›n› ve fazlas›n› elde edemezler.
Halk›m›z, Türk’üyle, Kürt’üyle bu
sald›r›y› da püskürtecektir.
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"Biz flu ana kadar bu iflin üzeri-
ne hep sab›rla gittik. Hep demok-
ratik çizgide bu ifli halledelim de-
dik. Ancak, bu gece 8 yavrumuz fle-
hit oldu... Bunlar çekilir fleyler de-
¤il. Yar›n yapaca¤›m›z toplant› ve
ard›ndan yapaca¤›m›z Bakanlar
Kurulu toplant›s› çok fleylere gebe-
dir."

Oligarflinin terör kampanyas›n›n
fitili bu sözlerle atefllendi. 

Hemen ard›ndan 16 Temmuz’da
Terörle Mücadele Yüksek Kurulu
topland›. Onu “çok fleylere gebe”
oldu¤u belirtilen Bakanlar Kurulu
toplant›s› izledi. 

Bu arada Cumhurbaflkan› Sezer,
kampanyaya kat›larak, önünde bek-
lemekte olan Terörle Mücadele Ka-
nunu’nu hemen onaylad›. 

Medyada üç befl katliamc›n›n
“‹srail gibi yapal›m” ça¤r›s›, AKP
Hükümeti taraf›ndan “‹srail gibi
yapar›z” denilerek cevapland›.

Kan içiciler, her ne kadar sonra-
ki günlerde “hükümetin h›z›n›” ye-
terli bulmasalar, “da¤ fare do¤urdu”
deseler de, Kürt sorunu aç›s›ndan
da, demokratik mücadele aç›s›ndan
da oligarflinin yeni sald›r›lar karar-
laflt›rd›¤›, halk›m›z›n yeni bask›larla
karfl›laflaca¤› aç›kt›r. 

Karfl› karfl›ya oldu¤umuz bask›
ve terör politikas›n›n hiç kuflkusuz
en çarp›c› yan›, bu politikan›n biz-
zat sahipleri ve savunucular› tara-
f›ndan “‹srail politikalar›”yla özdefl-
lefltirilmesidir. 

“‹srail gibi olmak”, art›k
AKP’nin ve tüm kan içicilerin
kimlik kart› olacakt›r!

‹srail, tüm dünya halklar› tara-
f›ndan lanetlenmifl bir ülkedir. “Te-
rörist devlet” tan›m›n›n en karakte-
ristik karfl›l›¤›d›r. Ve böyle oldu¤u
içindir ki, yeryüzünde hemen hiçbir
devlet, hiçbir faflist diktatörlük,

kendi politikalar›n› ‹srail’le özdefl-
lefltirmek istemez. 

Halka karfl› bask› ve terör politi-
kas›n›n savunucular› ve bizzat AKP
hükümeti bu kez tüm maskeleri kal-
d›r›p atarak kendi politikalar›n› “‹s-
rail gibi olmak” diye tan›mlad›lar.
“Siyonizm karfl›tl›¤›” islamc› ide-
olojisinin bir parças› olan AKP, bir
gün önce ‹srail’i Baflbakan’›n a¤-
z›ndan elefltirirken, ertesi gün Ada-
let Bakan›’n›n a¤z›ndan “‹srail gibi
yapar›z” diyordu. Kuflkusuz bu ta-
n›mlama, AKP’nin ve bu politikay›
savunan herkesin bundan sonraki
tarihinde, onlar›n damgas› gibi ka-
lacak, hiç unutulmayacakt›r.  

Ne yap›yor ‹srail?
Bir halk›n topraklar› üzerinde 58

y›ld›r bir iflgalci olarak oturuyor. ‹fl-
kencecili¤in, katliamc›l›¤›n en afla-
¤›l›k biçimlerinin “yarat›c›s›” ve
uygulayac›s›d›r. Bebek katilidir.
Onun için “askeri hedef” diye bir
fley yoktur; Filistinli herkes, düfl-
mand›r ve hedeftir. Ayn› mant›k
Lübnan’a sald›rd›¤›nda da geçerli-
dir; her Lübnanl› düflman ve hedef-
tir. Okullar, hastaneler, içindeki in-
sanlarla birlikte ‹srail bombalar›yla
yak›l›p y›k›l›r. 

Bütün bu gerçeklere ra¤men, bir
iktidar›n “‹srail gibi yapar›z” sözü-
nü kullanabilmesi, gazetecilerin
“Biz niye ‹srail gibi yapam›yoruz”
diyerek adeta amigo havas›nda bu-
na alk›fl tutmalar›, katliamc›l›¤›n,
terörist bir devlet olman›n burjuva-
zinin kafas›nda ne kadar do¤al ve
meflru görüldü¤ünü gösteriyor. 

Ba¤›ml› bir ülkenin iktidar›,
efendisi izin vermezse, “‹srail
gibi” de olamaz!

Tüm ç›¤›rtkanl›klara karfl›n, “‹s-
rail gibi” yapmak da o kadar kolay
de¤ildi. Çünkü ‹srail, yapt›¤› her fle-
yi, efendisinin yani Amerikan em-

peryalizminin onay ve teflvi¤iyle
yap›yordu. Bakal›m Amerika, Tür-
kiye oligarflisine “‹srail’e verdi¤i
gibi” destek verecek miydi? 

Asl›nda “‹srail gibi olal›m” di-
yenlerin gözard› etti¤i veya bilinçli
olarak görmezden geldi¤i bir fley
vard›: ‹srail, Amerikan emperyaliz-
min Ortado¤u halklar›na karfl› kul-
land›¤› kadrolu cellad›d›r. Ameri-
kan emperyalizmiyle Siyonist ‹srail
aras›ndaki s›n›rlar, politika ve
amaçlar aç›s›ndan hemen hemen
belirsizdir. Amerikan emperyaliz-
minin “kadrolu cellad›” olursan›z
istedi¤iniz s›n›r ötesi operasyonu
yapabilirsiniz. Yok, ABD’ye pürüz-
ler ç›kar›rsan›z, kafan›za çuval geçi-
rirler. 

AKP’nin Ortado¤u ve Filistin
konusundaki riyakar politikalar›, bu
meselede aya¤›na dolaflm›flt›r. Bir
yandan kendi taban›n›n gözünü bo-
yamak için ‹srail operasyonunu
elefltirirken, ertesi gün “‹srail gibi
yapar›z” diyerek o sald›r›lar› meflru-
laflt›rm›flt›r. “‹srail s›n›r ötesi ope-
rasyon yapmas›n, biz yapal›m” de-
me durumuna düflmüfltür. 

Tayyip Erdo¤an’›n “s›n›r ötesi
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AKP, kendine yak›flan› söyledi:

‘‹srail gibi yapar›z’

Terörle Mücadele 
Yasas› Onayland›

TÜM HALK 
SUSTURULACAK!..

S›n›r ötesi operasyon
haz›rl›klar› 

yo¤unlaflt›r›ld›
KÜRT SORUNU 

YOKED‹LECEK!..

Asal›m, keselim korosu
iflbafl›nda

SORUNLARIN, 
GERÇEKLER‹N ÜSTÜ

ÖRTÜLECEK!..

‹Z‹N VERMEYECE⁄‹Z!



operasyon karar›n› ABD büyükelçi-
si veremez, Türkiye Cumhuriyeti ka-
rar al›r ve uygular” sözü, emperya-
lizme göbekten ba¤›ml›l›¤› gizle-
meye çal›flan bofl bir fliflinmeden
baflka bir fley de¤ildir. Türkiye
Cumhuriyeti, ABD’den ba¤›ms›z
öyle bir karar alamaz, alsa da uygu-
layamaz. ABD karfl›s›nda “sürçü li-
san” edip sonra kendilerini affettir-
mek için olmad›k yaltaklanmalar
yapan, “bizi süpürmeyin, kullan›n”
diye yalvar yakar olan, kendileri de-
¤il mi?

Nitekim esip gürlemelerinin ar-
d›ndan ABD “yeflil ›fl›k” yakmay›n-
ca, “çok fleylere gebe” günden, yine
ABD’ye yalvar yakar olmaktan bafl-
ka bir sonuç ç›kmam›flt›r. 

AKP, zaten ‘‹srail gibi’ yap›yor;
terör demagojisi ikisinin ortak
yan›d›r!

Oluflturulan bu hava, sadece “s›-
n›r ötesi operasyon” meselesiyle s›-
n›rl› de¤ildir. Baflbakan›n aç›klama-
s› bunu da gösteriyordu zaten. “Bu-
güne kadar demokratik çizgide kal-
d›k, art›k bu de¤iflecek” diyordu Er-
do¤an. 

Bugüne kadar “demokratik çiz-

gide” olup olmad›¤› zaten tart›flma-
ya muhtaç ama bir baflbakan›n art›k
demokratik haklar› rafa kald›raca-
¤›z demesi önemlidir. Terörle Mü-
cadele Yasas›’n› -hukuka ayk›r› bul-
du¤u maddeler olmas›na ra¤men-
onaylayan Sezer de ayn› politikaya
onay vermifltir. 

AKP, “terörle mücadele ad›na”,
Kürt halk›na karfl› savafl›yor ve “te-
rörle mücadele ad›na” zaten budan-
m›fl hak ve özgürlükleri iyice gasbe-
diyor. Terörle Mücadele Yasas›’na
bak›ld›¤›nda herkesin görece¤i ilk
fley, “terörle” uzaktan veya yak›n-
dan bir iliflkisi kurulamayacak fley-
lerin “terör” suçu kapsam›na al›n-
m›fl oldu¤udur. Yasa öyle düzenlen-
mifltir ki, en s›radan haklar›n kulla-
n›m› bile “terör eylemi” olarak nite-
lendirilebilecektir. 

‹srail de böyle yap›yor. “Teröre
karfl› savafl” ad›na, kendi ülkesini
savunan, iflgale karfl› ç›kan bir halk›
terörist ilan ediyor. “Teröre karfl› sa-
vafl” ad›na, herhangi bir askeri ör-
gütlenme içinde olmayan, herhangi
bir eylem içinde de olmayan halk›
bombalayarak katlediyor. “Teröre
karfl› savafl”›n mant›¤›, esas olarak
tüm halk›n “potansiyel terörist” ola-
rak görülmesidir. Ve bugün ‹srail’in

uygulad›¤›, AKP’nin uygulamaya
niyetlendi¤i politikalar›n özü de bu-
dur. 

Hükümet sözcüsü, Adalet Baka-
n› Cemil Çicek “terör gündemiyle”
iki gün üst üste yapt›klar› toplant›-
dan sonraki aç›klamas›nda “ilave
tedbirleri görüfltüklerini, bütçe
kaynaklar› gözetilmeksizin duyu-
lan ihtiyaçlar›n tereddütsüz kar-
fl›lanaca¤›n›” söylüyor ve ekliyor-
du: “Terörle mücadelede hükümet-
ten istenen direktif var ise tereddüt-
süz yap›lacakt›r.”

“Teröre karfl› mücadele” denil-
lince tüm iktidarlar›n gösterdi¤i cö-
mertli¤i AKP de tereddütsüz göste-
riyor ve e¤er ç›kard›¤›m›z TMY de
ihtiyaçlar›n›z› karfl›lamazsa, yenile-
rini ç›kar›r›z, siz elinizi korkak al›fl-
t›rmay›n diyordu. 

Oligarflinin “terör” ittifak›
Birkaç c›l›z itiraz d›fl›nda, s›n›r

ötesi operasyona oligarflinin hiçbir
kesiminin itiraz› yoktur. Terörle
Mücadele Yasas› da oligarflinin tüm
kesimlerinin ittifak›yla ç›kar›lm›fl-
t›r. Burjuva medya, sadece ucu ken-
disine dokunabilecek birkaç teferru-
ata itiraz etmifl, ama oligarfli o kada-
r›n› bile dikkate almam›flt›r. 

Güya ana muhalefet partisi CHP
Genel Baflkan› Deniz Baykal, Si-
sam Adas›'nda kat›ld›¤› Sosyalist
Enternasyonal(!) toplant›s›ndan
“ezelim, bitirelim” diye ça¤r› ya-
parken, tüm di¤er düzen partileri
ad›na yap›lan aç›klamalarda da bas-
k› ve teröre, “‹srail gibi olmaya”
tam destek verildi. 

Anavatan Partisi Grup Baflkan-
vekili Süleyman Sar›bafl, ‹srail’i ör-
nek vererek “‹ki askeri rehin al›nd›
diye dünyay› aya¤a kald›ran, sivil
demeden baflkentleri de bombala-
yan devlet de devlet. Hergün 7-8 fle-
hit veren Türkiye Cumhuriyeti’nin
art›k bu iflin üstesinden gelmesi ge-
rekir” diyordu.

Asl›nda bu cümle oligarflinin ruh
halini aç›kça yans›t›yor: “‹srail gi-
bi” olman›n “sivil demeden katlet-
mek” oldu¤unu bilen ve bunu aç›k-
ça da söyleyen bir gözü dönmüfllük
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Hukukçu Sezer, Hukuku Rafa Kald›rd›
5532 say›l› “Terörle Mücadele Kanununda De¤ifliklik Ya-

p›lmas›na Dair Kanun”, Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer
taraf›ndan onayland›. 

Yap›lan aç›klamaya göre, yasan›n içinde hukuka ayk›r›
yönler vard› ve Sezer, o maddelerin iptali için Anayasa Mah-
kemesi’nde dava açacakt›. 

Peki o halde Sezer neden yasay› iade etmedi de onaylad›? 

“Güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak için” onay vermifl. 

“Terör”ün sözkonusu oldu¤u yerde hukukun laf› da edilir? Sezer de “hukuk
feda olsun terörle mücadeleye” diyerek bast› imzay›. 

Çankaya’da bir “hukukçu”nun bulunmas› üzerine güzellemeler döktüren-
ler, o koltuklarda oturanlar›n hukukçu mu, maliyeci mi, muslukçu mu, özel
timci mi oldu¤unun hiçbir önemi olmad›¤›n› ne zaman görecekler acaba?

Sezer’in tavr›n›n Türkçesi fludur; bu yasalar hukuka ayk›r› ama siz flimdilik
yapaca¤›n›z› yap›n. As›n, kesin. Amaç has›l olduktan sonra, bunlar› yürürlük-
ten kald›r›r›z. Sezer’in yasay› onaylamas›ndaki mant›kla, “flu insan haklar›,
demokrasi olmayacak ki, iki haftada bu ifli bitiririz” diyen kontrgerilla flefinin
mant›¤› aras›nda ne fark var?



içindedir oligarflinin tüm kesimleri. 

DYP Genel Baflkan›, kontrgeril-
la flefi Mehmet A¤ar “bizim muha-
lefetimiz Habur’a kadard›r” diye-
rek sald›r›ya aç›k destek verirken,
asl›nda olay› çarp›tarak ifade etmifl-
tir. Do¤rusu “bizim muhalefetimiz
Kürt sorununda ve halk›n sindiril-
mesi sözkonusu oldu¤u yerde biter”
demesi laz›md›. Oligarflinin tüm ke-
simlerinin tavr›n›n özeti de budur.
Ve bu, oligarflinin “topyekün savafl”
politikalar›n›n ayr›lmaz bir parças›-
d›r. Halk›n susturulmas› için,  tüm
burjuva muhalefetin de ayn› hizaya
getirilmesi gerekir. Onlar›n ayn› hi-
zaya getirilmesi için tabii ayr›ca bir
“bask›” gerekmiyor, çünkü halka
karfl› politikalar sözkonusu oldu-
¤unda, hepsinin zihniyeti “ayn› hi-
zada”d›r zaten. 

“Solculu¤un” bu türü de 
ayn› hizada!

SHP Genel Sekreteri Ahmet
Güryüz Ketenci, yapt›¤› yaz›l›
aç›klamada, “teröre karfl› topyekûn
ve büyük bir mücadele verilmesi ge-
rekti¤ini” belirtip flöyle diyordu:

“Bunun için ABD'nin icazetini
beklemenin bir anlam› yoktur... Tür-
kiye bütün ihtimalleri hesaba kata-
rak kendi insan› için her türlü riski
göze almal› ve terör yuvalar›n› da-
¤›tmal›d›r”...

SHP’ye göre de “‹srail gibi”
yapmal›yd› Türkiye. Güya bir de
“ABD’nin icazetine” karfl› ç›k›yor.
“ABD’nin icazetine” ekonomik po-
litikalar›nda, özellefltirmelerde, Or-
tado¤u politikalar›nda, ordunun or-
ganizasyonunda karfl› ç›kabiliyor
musun? Yok! Burjuva muhalefetin
en “solcusu” bunlar iflte. Daha ge-
çen seçimlerde DEHAP‘la ittifak
yaparak parlamentoya girmeye kal-
kan ve reformist solun hala “ittifak”
yapmaya çal›flt›¤› bir parti bu. Ve ta-
bii ayn› zamanda 1991-93’te ikti-
dardayken Çiller’le birlikte uygula-
d›klar› politikalarla faili meçhulleri,
infazlar› doru¤a t›rmand›ran parti. 

SHP’nin tavr›nda asl›nda flafl›la-
cak bir fley yok; flafl›rt›c› olan, onun
bu niteli¤inin s›k s›k unutulmas›d›r. 

“Terörle mücadele” de¤il, 
sesini ç›karan herkesi ‘terörist’
ilan etme yasas›

Yeniden düzenlenen TMY’ye
göre, “göçmen kaçakç›l›¤›ndan, in-
tihara teflvi¤e; e¤itim ve ö¤retimin
engellenmesinden, ifl ve çal›flma
hürriyetinin ihlaline; suçu veya suç-
luyu övmekten, halk› askerlikten so-

¤utmaya...” kadar birçok fiil terör
kapsam›na al›n›yor.

Mesela diyelim okulda akade-
mik haklar›n›z için boykot örgütlü-
yorsunuz. Öyleyse siz “e¤itimin en-
gellenmesi” suçunu iflliyorsunuz ve
bu da bir terör suçu’dur. Grev de
bu yasaya göre bir terör suçu. Ba-
¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm
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Manfletlerine ‘Kan’ Çeken Kaniçiçiler: 
Medyada Savafl Hali: “Girin bitirin!”

Halka karfl› ilan edilen her yeni savaflta
oldu¤u gibi, “kamuoyunun” bu savafla
haz›rlanmas›nda koç bafl› görevi yine bur-
juva bas›n ve yay›n organlar›na verilmiflti.
Ve onlar da her zamanki gibi, “içten” bir
kat›l›mla yerine getirdiler bu görevi.
Baflbakan’›n “demokratik çizgiden vaz-
geçiyoruz” aç›klamas› bak›n burjuva
bas›n›n manfletlerinde nas›l bir yank› buldu:

Milliyet (PKK’ya sert darbe sinyali), Akflam (Barda¤› tafl›ran Eruh
bask›n›), Cumhuriyet (fiehitsiz gün yok), Hürriyet (Bu da bizim ac›m›z), Gözcü
(Kendi flehitlerini gör Baflbakan!), Posta (Yetti art›k), Vatan (Yetti art›k), Günefl
(Girin bitirin!), Yeni fiafak (Bizden günah gitti)...

Kimse Baflbakan’a “demokratik çizgiden vazgeçilmez” demiyor, aç›k sald›r›
ç›¤›rtkanl›¤› yap›yordu. En aç›k Günefl ifade etmiflti: Girin bitirin. Günefl, bu
manfletin devam›nda da flöyle yaz›yordu. “Unutun ‘Amerika ne der’i; söndü-
rün art›k flu Kandil’i”.

Köfle yazarlar› da manfletlerinin izindeydi. 

“fiimdiki baflbakan e¤er Kuzey Irak Fatihi olacaksa, dualar›m›z onunla bir-
liktedir. Yürüyelim arkadafllar” diye yaz›yordu biri. (Rauf Tamer, Posta, 20
Temmuz)

Yürüyün! Yürüyün bakal›m, hangi batakl›¤a sokacaks›n›z burnunuzu. 

fiaron kafal› köfle yazarlar› bir de¤il, befl de¤ildi. “‹SRA‹L G‹B‹  YAPALIM”
politikas›n› hemen benimseyivermifllerdi. Hatta Mehmet Y. Y›lmaz, Tayyip Er-
do¤an’›n ‹srail’i “Arap ülkelerinden daha fliddetli elefltirmesini” hat›rlatarak,
flimdi Kuzey Irak’a yap›lacak bir harekatta dünyaya ne diyece¤ini soruyor ve ‹s-
rail’in o kadar da sert elefltirilmemesi gerekti¤ini söylüyordu. 

Biz de “‹srail gibi” yapaca¤›m›za göre, ‹srail elefltirilmemeliydi. 

Oktay Ekfli’den, Bekir Coflkun’a, Emin Çölaflan’a kadar flovenizmle beyinle-
ri ve duyarl›l›klar› körelmifl herkes sald›r›ya alk›fl tutuyordu. 

1 Mart tezkeresini de, bölgede terörün güçlenmesini önleme gerekçesiyle sa-
vundu¤unu söyleyen Cüneyt Ülsever, “Türkiye bir an evvel s›n›r ötesi müdaha-
lede bulunmak zorundad›r” diye yazarak, hala ABD’nin istedi¤i tezkerenin red-
dedilmesini hazmedemediklerini bir kez daha ortaya koyuyordu. 

“Terör uzman›” diye CNN Türk ekranlar›na ç›kar›lan Ercan Çitlio¤lu, “e¤er
hükümet gerekeni yapmazsa, baflkalar› yapar” diyordu. O “baflkalar›”n›n
Kandil’i bombalayacak hali yoktu elbette, onlar meydanlarda linç için haz›r ve
naz›rlard›. Ve Do¤an Medya, bu “topyekün savafl” kampanyas›nda, ekranlar›na
farkl› görüflleri savunacak birini de¤il de bu linç teorisyenini ç›kar›yordu. 



için mücadele eden herhangi biri
tutsak edilmiflse, onun mücadelesini
övemezsiniz, “suçu ve suçluyu öv-
müfl” olursunuz ve bu da bir  terör
suçu olur!

Tafl›d›¤›n›z herhangi bir amb-
lem, iflaret, “terör örgütünün iflareti”
diye nitelendirilirse, siz de bir “terör
suçlusu” say›l›rs›n›z. Veya diyelim
ki “Kahrolsun Amerikan Emperya-
lizmi” diye bir slogan att›n›z. Gerek
ABD’nin, gerekse de AB’nin “terör
örgütleri listesi”ne ald›¤› onlarca
örgüt at›yor bu slogan›. O zaman siz
de pekala “bir terör örgütüne ait slo-
gan›” atm›fl say›l›rs›n›z ve tabii te-
rör suçu ifllemifl olursunuz. 

Eski hukuktaki “yard›m, yatak-
l›k” gibi fleyleri unutun, art›k “terör
örgütüne” yard›m edenler de “ör-
güt üyesi gibi cezaland›r›lacak”.
Yasada aynen böyle yaz›yor. 

Gözalt›na al›nanlar›n haklar› is-
tenildi¤i gibi s›n›rlanabilecek. ‹ster-
lerse sizi avukat›n›zla görüfltürme-
yecekler. Gözalt›na al›nman›zla il-
gili belgeler, dosya içeri¤i, avukat›-
n›za gösterilmeyebilecek. Daha
do¤rusu “gösterilmeyebilecek” de-
memek laz›m; GÖSTER‹LMEYE-
CEK! Bu yetkiyi alan polis, bunu
hiç kullanmamazl›k eder mi?

Telefonlar›n, internetin izlenme-
si, “gizli soruflturmac› görevlendi-
rilmesi”, evinizin, iflyerinizin takibi,
art›k polis için hiç zor bir fley de¤il.
Bunlar› istedi¤i gibi yapabilecek.

Dahas›; polise bu yasayla “do¤-
rudan ve duraksamadan silah
kullanabilme” yetkisi verilmifltir.
Bugüne kadar duraks›yor muydu
denilebilir? Evet duraksam›yordu,
ama “polisin elini so¤utmama” po-
litikas›n›n sahipleri bu yasayla “po-
lisin bile¤ine güç verme” karar› al-
m›fllard›r. ‹stisnai de olsa, infazc›la-
r›n mahkeme kürsülerinde “zaman
kaybetmeleri” önlenecektir. Yasan›n
dili bile bunu ortaya koyuyor:
“Do¤rudan ve duraksamadan”
diye vurguyla ifade ediyor. Kelime-
lerden biri yetmiyor, belki polisimiz
tam anlamaz, duraksar diye düflü-
nüp bunun da önlemini alm›fllar. 

Bütün bunlar›n elbette “bas›n›n

susturulmas›”yla tamanlanmas› ge-
rekirdi, ki TMY bunu da tam anla-
m›yla sa¤lamay› hedefliyor. Dev-
rimci, muhalif her dergi, her yaz›
için, cezalardan ceza be¤enin derce-
sine düzenlenmifl yasa... 

Daha ayr›nt›lar› çok; ama ayr›n-
t›lar önemli de¤il. Bunlar onlar›n
“amaçlar›”; bütün sorun bunlar›
gerçeklefltirmelerine bizim izin ve-
rip vermeyece¤imizdedir. Bundan
sonraki sözümüz ise, bu yasay› ç›-

karanlara. 

Diyelim bütün bunlar› en kat› bi-
çimde uygulad›n›z. Ne olacak? Kürt
sorunu yok mu olacak birden bire?
Halk›n haks›zl›¤a, adaletsizli¤e is-
yan›n›, haklar ve özgürlükler müca-
delesini bitirebilecek misiniz?

Ne yapacaks›n›z? Kürt halk›na
karfl› daha önce Ola¤anüstü Hal ilan
ettiniz, OHAL Valili¤i kurdunuz.
Peki sonuç ne oldu? Kürt sorunu
yok mu oldu?
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Terörle, flovenizmle dumura u¤ram›fl 
beyinlerin foto¤raf›d›r

Bir gazeteci, ABD Büyükelçisi Wilson’a flu soruyu soruyor: "‹srail'in ken-
disini savunmas› için düzenledi¤i sald›r›lar› hakl› gören uluslararas› toplum
Türkiye'nin K.Irak'ta PKK'ye karfl› operasyon yapmas› durumunda da ayn›
anlay›fl› gösterecek mi?"

Nas›l benzefltiriyor, ‹srail’in aleni kendi deyimleriyle “sivilleri” katletmesi-
ni nas›l meflru görüp bu soruyu soruyor; beyinler dumura u¤ram›fl. 

Hadi bu s›radan bir muhabir diyelim. 

fiu sat›rlar› yazan da “mesle¤in duayenlerinden” biri, ‹lhan
Selçuk: “RTE iktidara geçti¤i zaman Türkiye'de PKK terörünün
icabına bakılmıfltı... 2002'de RTE'ye ve AKP'ye terörsüz bir Tür-
kiye teslim edilmiflti” diye yaz›yor. 

PKK’nin icab›na bak›lm›fl da, binlerce gerilla, onu destekley-
en milyonlarca insan, nereden ç›kt›? PKK’nin ateflkes ilan etme-
sini “PKK’nin yokedilmesi” diye de¤erlendirip, sonra da bu
yalanlar›na kendileri inand›lar. Selçuk, bu kadar cahil olamaya-
caklar›na göre, flovenizm beyin damarlar›n› kireçlendirmifl
olmal›. Kürt sorunu sözkonusu olunca çünkü, Rauf Tamer, Emin Çölaflan gibi-
lerden farkl› tek bir cümle kuram›yor. 

Anavatan Partisi Grup Baflkanvekili Süleyman Sar›bafl, parlamentoda dü-
zenledi¤i bas›n toplant›s›nda, diyor ki: “olaylar›n Baflbakan Erdo¤an’›n Di-
yarbak›r’da dile getirdi¤i kimlik tart›flmalar›yla bafllad›¤›n›” savundu.

Bu da bu kadar cahil, bilgisiz, olaylardan habersiz olamaz de¤il mi?

Ama iflte böyle diyor. 

Daha birkaç gün önce, yine gözyafllar›yla ekranlara gelen
“duygusal” TBMM Baflkan› Bülent Ar›nç, flu sözleri sarfediyor:
''Bu olaylara sebep olanlar ölü veya diri ele geçirilecektir. Ce-
zalar› verilecektir... Bundan en küçük bir kuflkumuz yok''.
Bush’un Bin Laden’le ilgili demecinin ayn›s›.

Kediler, köpekler için her gün sütununda gözyafllar› döken ve
çeflitli konularda pekala “demokrat” tav›rlar tak›nabilen Bekir
Coflkun gibi bir yazar, hiç yüre¤i s›zlamadan, operasyonlara alk›fl
tutuyor. 

‹slamc›lar›n ikiyüzlülü¤ü, Kürt sorunu sözkonusu oldu¤unda bir kez daha
ayyuka ç›k›yor. ‹srail’e lanetler ya¤d›ran islamc›lar, “‹srail gibi yapma” poli-
tikas›n›n da flakflakç›l›¤›n› yap›yor. 

Gerçe¤in hükmü flok flovenizm histerisinin esti¤i yerde. 

fiovenizmin ele geçirdi¤i beyinlerde ak›l, mant›k kalm›yor. 



Alev alev yan›-
yor Beyrut. Gazze
semalar›nda füze-
lerin gümbürtüsü
hiç eksik olmuyor.
Ve ölüyor insanlar.
Bir top mermisiyle
parçalan›yor dört
yafl›ndaki çocuk-
lar, emperyalist te-
rör ça¤›n›n vahfleti,
burjuva demokra-
sisine inanm›fl

olanlar› dahi çileden ç›kar›yor. Ve
“terör” demagojisi bir kez daha zin-
cirlerinden boflanarak, ezilen maz-
lum halklar›n, ülkelerinin ba¤›ms›z-
l›¤›n› istemekten, bir vatan topra-
¤›nda yaflamay› istemekten baflka
hiçbir suçu olmayanlar›n üzerine
ölüm olup ya¤›yor. Kim bu denli
pervas›zlaflt›rd› “terör” söylemini?
Amerika m›? ‹srail mi? Evet onlar
zaten bu kavram› egemenlik politi-
kalar›n›n kald›rac› yapmaya çoktan
karar vermifllerdi. Ama yeter miydi,
lanetli ‹srail’in “terör terör” diye
yat›p kalkmas›? Yeter miydi, em-
peryalist Amerika’n›n “teröre karfl›
savafl” nutuklar› atmas›? Yetmezdi!
Solcusundan liberaline bu söylemle
yat›p kalkt› akl›evveller, meflrulafl-
t›rd›lar zulmün yeni ad›n›. Rüzgar
öyle güçlüydü ki, oligarflinin terö-
rist ilan ettikleri de, tüzüklerine te-
röre karfl› olduklar›n› yazd›. 

Ancak masa bafl› hesaplar gibi,
demagojilerin de tükendi¤i yer,
halklar›n direndi¤i yerdir. Bir kez
daha terör demagojisi Beyrut’un so-
kaklar›nda can çekifliyor, Gazze’nin
mülteci kamplar›nda befl yafl›ndaki
Leyla’n›n parçalanm›fl cesedine çar-
p›yor. Sadece katliamlar de¤il terör
demagojisini etkisizlefltiren, ayn›
zamanda Filistinli gerillalar›n, Hiz-
bullah’›n tüm dünya halklar›n›n gö-
zünde meflru direniflleridir, onu pa-

çavraya çeviren.
‹srail ve ABD’nin
terör üzerine yap-
t›¤› bütün aç›kla-
malara karfl›n, Ha-
mas ya da baflka
Filistinli örgütler
veya Hizbullah’›
terörist gösterme-
yi baflaram›yorlar.

Önce Gazze,
sonra Lübnan...
Haydut devlet di-

renen bütün güçleri ezmek için sal-
d›r›y› sürdürüyor. Art›k herkesin ka-
bul etti¤i gibi, hedef flu bu örgüt ya
da Filistinliler ve Hizbullah’›n ka-
ç›rd›¤› askerleri kurtarmak de¤il. Ya
da kimilerinin iddia etit¤i gibi, sal-
d›r› nedeni bu eylemler de¤il. ‹srail
Gazze’de, Lübnan’da tüm halka
karfl› savafl›yor. Lübnan sald›r›s›,
Hizbullah’la s›n›rl› olmay›p, Lüb-
nan iç siyasetine müdahale etmeyi,
Suriye ve ‹ran’› güçsüzlefltirmeyi ve
hedef haline getirmeyi amaçl›yor.
‹flte bu gerçekler, sald›r›n›n salt ‹s-
rail’in sald›r›s› olmad›¤›n› da göste-
ren somut veriler. ‹srail’in varl›¤›-
n›n bölgedeki emperyalist ç›karlarla
do¤rudan ilgisi bir yana, mevcut
katliam, iflgal, imha temelindeki
sald›r› da, emperyalist cephe ad›na
gerçeklefltirilmektedir. ‹srail’in ken-
di kâdim politikalar›, Filistin’i ilhak
etme çabas›, emperyalist cephenin
politikalar›yla bütünlefliyor.

G-8 emperyalistleri: Katli-
ama devam! ‹srail’i emperya-
lizmden ay›rarak hiçbir de¤erlendir-
menin yap›lmamas› gerekti¤ini, ge-
çen hafta emperyalistler kendileri
hat›rlatt›lar. ABD’nin tutumu bilin-
mektedir. Sadece siyasi olarak des-
teklemiyor ‹srail’i, askeri ve ekono-
mik olarak da besliyor. Örne¤in sal-
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✡ G-8 emperyalistleri
‹srail terörüne aç›k
destek verdiler. Bu
sald›rganl›¤›n ABD’si,
Avrupas› ile tüm em-
peryalistlerin sald›r›s›
oldu¤u resmileflti

✡ Lübnan’da 300’ü,
Gazze’de 100’ü aflan
ölümler; emperyalist
terör demagojisinin
aynas›d›r

✡ Beyrut’tan ‘can› de-
¤erli’ bat›l›lar kurtar›-
l›yor, halk kendi ülke-
sinde mültecilefliyor

★ Kan›yla, can›yla di-
renen Gazze ve Bey-
rut’un direnifli, tüm
ezilen halklar›n dire-
niflidir. Direnifli sa-
hiplenelim, büyütelim

‹srail emperyalist cephe ad›na sald›r›yor
Lübnan ve Filistin’in direnifli tüm ezilenlerindir



d›r› sürerken, hava sald›r›lar›n›n de-
vam edebilmesi için ‹srail'e jet yak›-
t› gönderme karar› ald›. ABD, ‹sra-
il'e her y›l 5 milyar dolar yard›m ya-
p›yor. Dünyada en çok ABD yard›-
m› alan ‹srail, ABD D›fl yard›m büt-
çesinin %30’unu kullan›yor. Bu
yard›mlar›n dörtte üçü ise, F-16 ve
Apache sald›r› helikopterleri gibi
askeri malzemelerin ithalat›nda kul-
lan›yor. En büyük destek ABD’den
olsa da, onunla s›n›rl› de¤ildir. 

G-8 ülkeleri olarak bilinen, dün-
yan›n en zengin, bir baflka deyiflle
açl›¤›m›z›n, ac›lar›m›z›n, savafllar›n
bafl sorumlusu olan ülkeler, Rus-
ya’da topland›lar. 

ABD, ‹ngiltere, Fransa, Alman-
ya, ‹talya, Rusya, Kanada ve Japon-
ya’n›n oluflturdu¤u G8’ler, do¤ru-
dan Hizbullah’›, Suriye ve ‹ran’›
suçlad›lar. Emperyalist kapitalizmin
patronlar› ortak aç›klamada, krizi

“bölgeyi istikrars›zl›¤a sürükleyip
Filistin, ‹srail, Lübnan halklar›n›n
demokrasi ve bar›fl arzular›n› en-
gellemeye çabalayan afl›r› güçler
yaratt›¤›n›” söylüyor, ‹srailli asker-
lerin serbest b›rak›lmas›n›, ‹srail
topraklar›na atefl aç›lmamas›n› isti-
yor. ‹srail’e hiç mi bir fley söylenmi-
yor bu vahflet yaflan›rken, diye dü-
flünebilirsiniz. Söylüyorlar! “‹srail
operasyonlar›na son versin” denil-
dikten sonra, asl›nda usülen söylen-
di¤ini gösterircesine, ‹srail’in ken-
dini savunma hakk›ndan sözederek,
“sen bakma böyle dedi¤imize, ‘ken-
dimi savunuyorum’ diye devam et
katliama” diyorlar. 

Rusya ya da Fransa’n›n “fark”
koyma, ‹srail’i elefltirme gibi numa-
ralar› bu tablo içinde aldatmad›r.
Sald›r›y› onlar da onaylamakta, sa-
dece bölgede insiyatif kapma, halk-
lar› aldatma manevralar› yapmakta-
d›rlar. Mesela, Ortado¤u’da ç›karla-
r› bulunan Fransa, bir yandan ‹sra-
il’i elefltiriyor, öte yandan Fransa’da
‹srail ordusuna destek amaçl› yap›-
lacak etkinli¤e tüm tepkilere ra¤-
men üst üste ikinci kez izin veriyor. 

Avrupa emperyalistlerine özel-
likle dikkat çekmek istiyoruz. ‹nsan
haklar›ndan sözeden Avrupa’n›n
ikiyüzlülü¤ü tüm ç›plakl›¤›yla orta-
ya ç›km›flt›r. ‹ngiltere zaten aleni
Amerikan politikalar›n›n kuyrukçu-
sudur. Almanya, iktidar de¤iflimi ile
birlikte daha da Amerikan politika-
lar›na yaklaflm›flt›r. Örne¤in, Baflba-
kan Angela Merkel, “Sald›r›lar› ‹s-
rail bafllatmad›. Kaç›r›lan askerler
serbest b›rak›lmal›, fliddet durdu-
rulmal› ve ‹srail’e roket sald›r›lar›-
na son verilmeli” demekte, ‹srail
zulmünü hiç anmamaktad›r. Avru-
pa’n›n “solcu” görünen iktidarlar›
ise bu tablo içinde sadece görüntü
kurtarma telafl›ndad›r. Örne¤in, ‹tal-
ya’n›n “zeytin dal›” iktidar› hem G-
8 karar›na imza atmakta hem de G-
8’in “aile resmi” olarak nitelenen
resim çekilirken “iflim var” gibi ço-
cukca bir gerekçe ile resimde gö-
rünmemeye, böylece solculu¤una
halel getirmemeye çal›flmaktad›r.
Tüm bu ülkeler en iyimser de¤er-
lendirme ile ABD çizgisine boyun

e¤mifllerdir, ki böyle de olsa mese-
lenin özünü de¤ifltirmemektedir. 

Tüm emperyalistler, ‹srail terö-
rünün arkas›nda olduklar›n› hiçbir
tereddüte yer b›rakmayacak flekilde
ortaya koydular. Bununla da kalma-
yarak, tetikçilerinin yaratt›¤› terörü,
Suriye ve ‹ran’› hedef haline getir-
mekte kullanmaya çal›flmaktad›rlar.

Utanmazl›k ve demagogluk o
boyuttad›r ki, o masada oturanlar
Ortado¤u’da iflgalci olarak bulun-
duklar›n›, ‹srail’in Filistin halk›n›
katletmek için herhangi bir bahane-
ye de gerek olmad›¤›n› bilmelerine
ve savunduklar› ‹srail’in kendi BM
kararlar›n› dahi takmamas›na kar-
fl›n, Suriye, Hizbullah, ‹ran “Orta-
do¤u'yu kaosa sürüklemek istiyor”
diye suçlanabiliyor. ‹srail böylesine
güçlü deste¤i arkas›na alman›n ra-
hatl›¤›yla katlederken, s›n›ra “Bar›fl
Gücü” konuflland›r›lmas› yönünde-
ki önerilere pervas›zca, hay›r önce
katledeyim, ezeyim, güçsüzlefltire-
yim anlam›nda “henüz zaman› de-
¤il” cevab› vermektedir. 

Saflaflma, emperyalizm ve
halklar saflaflmas›d›r G-8 ka-
rar› “malumun ilan›”d›r. Bilinen
gerçek teyid edilmifltir. Savafl alan›
Lübnan ve Gazze de olsa, bu savafl-
ta iki cephe vard›r. Emperyalizm
cephesi ve halklar cephesi. ‹srail,
kendi politik hesaplar›n› da yapmak
kayd›yla, emperyalist cephenin koç
bafl› rolünü oynamaktad›r. Bush ile
Blair’in bas›na yans›yan ikili ko-
nuflmalar›ndaki üsluplar›ndan da
anlafl›laca¤› üzere, ‹srail sald›r›s›n›
do¤rudan kendi sald›r›lar› olarak
görmekte, buna göre tutum belirle-
mektedirler. Filistin ve Lübnan di-
renifli ise, ezilen dünya halklar›n›n
direnifli cephesinde yeralmaktad›r. 

G-8 karar› sadece bu çat›flmada
de¤il, bugünkü dünya gerçe¤ini be-
lirleyen saflaflmaya, bir kez daha
›fl›k tutuyor. Bu saflaflma emperya-
lizm ve halklar saflaflmas›d›r. Bu
saflaflman›n d›fl›nda bir “uluslarara-
s› toplum” arayanlar, böyle bir ol-
gunun olmad›¤›n› bir kez daha gör-
düler. Dünyan›n bütün demokratik,
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ilerici güçleri, anti-emperyalistler,
islamc›lar, kendini ezilenler cephe-
sinde tan›mlayan güçler; hiçbir te-
reddüte yer b›rakmadan, tutumunu
bu gerçekler ›fl›¤›nda belirlemelidir. 

Tam da bu noktada iki yanl›fl an-
lay›fla dikkat çekmek istiyoruz. Bi-
rincisi, sol demokratik güçlerin,
özellikle Avrupa solunun Hizbullah
ve Hamas faktörlerinden dolay› di-
renifli sahiplenmekte pasif kalmas›.
‹kincisi ise, islamc›lar›n sald›r›y›
“Yahudili¤in” sald›r›s› olarak yans›-
tan, daha do¤ru deyiflle din eksenine
oturtan tutumu. ‹slamc›lar›n miting-
lerinde, aç›klamalar›nda, köfle yaz›-
lar›nda görülen bu çarp›k anlay›fl,
sadece bu olaya da özgü de¤il, bir-
çok çat›flmada ortaya ç›kmaktad›r.
Yanl›flt›r. Direnifl cephesini daraltt›-
¤› gibi, Suudi Arabistan’›n ‹srail’i
de¤il Hizbullah’› suçlamas› örne-
¤inde oldu¤u gibi, birçok olgu kar-
fl›s›nda da aç›klama getiremez. Em-
peryalistler ve iflbirlikçileri için din,
milliyet yoktur. Tüm bunlar ancak
belli bir düzeyde halklara yönelik
motivasyon, manipilasyon arac›d›r. 

Can› de¤erli Bat›l›lar kur-
tar›l›yor, Lübnan halk› ölüyor
BM verilerine göre, Gazze’de katle-
dilen Filistinli say›s› 100’ü aflt›. Ço-
¤unlu¤u ise çocuk yafll› ve silahs›z.
Mülteci kamplar› bombalan›yor, ev-
ler y›k›l›yor, alt yap› yokediliyor.
Tüm halkla savafl gerçe¤i o kadar
somut, pervas›zl›k öylesine dizgin-
siz ki, ‹srail tanklar› mülteci kamp›-
n› terk ederken, tanklar›n arkas›na
pulluk tak›p yollar› tahrip ediyor.

Lübnan’daki tablo ise çok daha
a¤›r. 12 Temmuz’da bafllayan Lüb-
nan sald›r›s›nda flu ana kadar, çocuk
ve kad›nlar›n da bulundu¤u 400’e
yak›n sivil yaflam›n› kaybetti. Sade-
ce 19 Temmuz’da yerleflim yerleri-
ne yönelik bombard›manlarda 42
Lübnanl› katledildi. Emperyalistle-
rin onay verdi¤i sald›r›, savafl kural-
lar›n› alt üst ederek do¤rudan sivil-
leri ve alt yap›y› hedef al›yor. Hava-
dan, karadan, denizden Lübnan top-
raklar›na bomba ya¤d›ran ‹srail,
çok say›da köprü, bina, yol, hava-

alan›, liman, sosyal tesis, elektrik
santrali, petrol deposu, televizyon
binas› ve di¤er alt yap› tesislerini
vuruyor. Birkaç örnek bile, “kendi-
ni savunma hakk›” demagojisinin
gerçe¤ini göstermeye yeterlidir:

Lübnan’›n güneyindeki Srifa Kö-
yü’ne düzenlenen hava sald›r›s›nda,
aralar›nda çocuklar›n da bulundu¤u
10’u ayn› aileden olmak üzere 12 ki-
fli yaflam›n› kaybetti. 30 kifli yaralan-
d›. Onlarca ev yerlebir edildi.

‹srail 15 Temmuz’da s›n›rdaki
köylerin boflalt›lmas› talimat›n› ver-
di. Lübnanl› köylüler bu do¤rultuda
köylerini boflaltmaya bafllad›. An-
cak, ‹srail ordusu Filistin’de oldu¤u
gibi, Lübnan’da da tüm halka karfl›
savafl›yordu. Bir helikopter Mirva-
hin’den ayr›lan araçlara nokta at›fl›
yapt› ve 9'u çocuk 18 köylü yanarak
öldü. AFP muhabiri, bir babayla en
büyü¤ü 7 yafl›ndaki 4 çocu¤unun
yanm›fl cesetlerini gördü¤ünü belir-
tirken, helikopterin nokta at›fl›nda,
birçok kifli de a¤›r yaraland›. 

Gazze’de ve Lübnan’da Ortado-
¤u halklar›n›n katline onay veren
Bat›, Beyrut’ta yaflayan kendi va-
tandafllar›n› kurtarmak içinse sefer-
ber olmufl durumda. ‹sveç’ten Fran-
sa’ya birçok ülke vatandafllar› tahli-
ye ediliyor. Bombard›manlar yü-
zünden yaklafl›k 100 bin Lübnanl›
ise kendi topraklar›nda mülteci du-
rumuna düfltü. Beyrut fiam yolu ve
Beyrut’u d›fl dünyaya ba¤layan Be-
kaa yolu bombalanarak tahrip edil-
di¤i için Lübnan halk›n›n tüm ç›k›fl
yollar› kapat›ld›.

Zenginlerin yoksullara reva gör-
dü¤ü dünya ve halklara bak›fllar› ne
kadar ç›plak yaflan›yor Ortado-
¤u’da. Arap ölsün, bat›l› kurtar›l›r-
s›n! Bu kadar aç›kt›r yap›lan! Eflit-
likmifl, demokrasiymifl, adaletmifl,
insan haklar›ym›fl; emperyalist bat›-
n›n kulland›¤› ne kadar kavram var-
sa flu anda Beyrut ve Gazze tümünü
yalanlamaktad›r.

AKP suç orta¤›d›r Peki bu
vahfletin sorumlusu sadece emper-
yalistler ve ‹srail mi? Arap rejimleri
ve AKP iktidar› suça ortakt›r. 

Tayyip Erdo¤an kendi taban›n›n
ve genel olarak Türkiye halk›n›n
duygular›na seslenerek ‹srail’i her
gün “sert” bir flekilde elefltirmeye
devam ediyor. ‹srail ile Türkiye ara-
s›ndaki askeri, siyasi, ekonomik ifl-
birli¤i anlaflmalar›n› s›ralayacak de-
¤iliz, en köklüsü bir baflka islamc›
iktidar taraf›ndan, Erbakan taraf›n-
dan imzalanan bu anlaflmalar bilin-
mektedir. Erdo¤an’›n nas›l bir de-
magoji yürüttü¤ünü gösteren bir
baflka örne¤i hat›rlataca¤›z. 

Baflbakan Erdo¤an, özellikle
ABD’ye seslenerek ‹srail sald›r›la-
r›n›n durdurulmas›n› istedi¤i konufl-
malar›ndan birinde, “Büyük Orta-
do¤u Projesi’nden çekilmekten”
söz etti ve “Türkiye BOP’da insan-
l›k ad›na görev ald›. BOP bölgeye
bar›fl, demokrasi getirmek için gün-
deme getirildi. Bu daveti biz de bun-
lar olacak diye eflbaflkan olarak ka-
bul ettik. Ama geliflmeler onu gös-
termiyor. Öyle ise bize düflen bu du-
rumu gözden geçirmektir. Biz de
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gözden geçirece¤iz” dedi.

Baflbakan’›n BOP’un gerçekte
ne oldu¤unu bilmedi¤ini -flimdi
uyand›¤›n›!- düflünmek safl›k olur.
BOP tam da budur iflte! Emperya-
lizmin hedef ilan etti¤i ülkeleri ve
güçleri dize getirmektir, emperya-
list hegamonyay› tüm bölgeye yay-
makt›r. Bar›fl, demokrasi gibi kav-
ramlar› bu amaç için kullan›yor.
Irak’ta da ayn› fleyi bombalarla
ABD bizzat kendisi yap›yor. 

Ancak Erdo¤an, bu aç›klama ile
hem BOP’da emperyalizme hizme-
tini gizlemek, hem de güya Filis-
tin’e sahip ç›k›yor havas› yaratmak
istiyor. Ayr›ca, iflbirlikçi iktidar›n
ABD politikalar›na s›rt›n› dönmesi-
nin mümkün olmad›¤› bilinir. 

Erdo¤an daha önce de ‹srail’i te-
röristlikle suçlam›fl, ard›ndan, Be-
yaz Saray’a kabul edilebilmek için
önce ‹srail’in aya¤›na kapanmak
zorunda kalm›flt›. fiu anda kapal›
kap›lar ard›nda, “aman yanl›fl anla-
may›n, biz bu sözleri iç kamuoyu
için söylüyoruz” nedametleri geti-
rildi¤inden de emin olabilirsiniz.
Baflbakan›n dan›flman› Cüneyt Zap-
su’nun, 20 temmuz günü ABD’li ve
‹srailli yetkililerle özel bir toplant›
yapt›¤›n› hat›rlatal›m. Ki, Ameri-
ka’n›n Erdo¤an’› “delikten afla¤› sü-
pürmeyip kullanmas›n›” söyledi¤i

hat›rlan›rsa, Zapsu’nun misyonu-
nun ne tür ifller oldu¤u da anlafl›l›r. 

Peki tüm bu aç›klamalar›n riya-
karca yap›ld›¤› gerçe¤ini bir yana
b›rakal›m. AKP iktidar› gerçekten
bu sald›rganl›¤› durdurmak m› isti-
yor, ‹srail’e tav›r m› al›yor? Ya da
‹srail’i “k›namak” yeterli midir? 

‹srail ile ekonomik ve siyasi ola-
rak çeflitli düzeylerde iliflkileri bu-
lunmayan, ‹srail aç›s›ndan çok
önemli yat›r›mlar› bar›nd›rmayan
bir ülke k›narsa anlafl›labilir, onun
tutumu Filistin’den yanad›r denile-
bilir. Ancak askeri, ekonomik bir di-
zi anlaflmas› halen de ileri düzeyde
süren bir ülke k›namakla yetinirse,
elinde ‹srail’e karfl› kozlar›n› kul-
lanmazsa, asl›nda tav›r alm›yor, ya-
sak sav›yor demektir. ‹flte bu yüz-
den diyoruz ki, AKP iktidar› göz
boyamaktad›r. Filistin’den yanaysa,
katliama dur demek istiyorsa; ‹srail
ile bütün ikili anlaflmalara son ver-
meli, yat›r›mlar›n› dondurmal›d›r.

‹flgal ve sald›rganl›k böyle
çarp›t›l›yor Emperyalistler, ‹srail
ve onlar›n borazan› burjuva medya
korkunç bir demagoji ve yalan kam-
panyas› ile gerçekleri ters yüz edi-
yorlar. En büyük demagoji, son sal-
d›r›lar›n kaç›r›lan askerlerle bafllad›-
¤›d›r. Oysa, ‹srail daha bir hafta ön-
cesinde hiçbir neden yokken Filistin
sahillerinde piknik yapan halk› vur-
mufltu. Askerin kaç›r›lmas›, ateflke-
sin sona erdirilmesinde de bu olay
önemli bir etken oldu. Bir baflka
çarp›tma ise, “kaç›r›lan askerler b›-
rak›ls›n”. Bunu söyleyenler, ‹srail
hapishanelerinde onbinlerce Filis-
tinli oldu¤undan haberdarlar elbette,
en son bakan ve milletvekillerinin
dahi tam bir haydutluk örne¤iyle
kaç›r›ld›klar›n› da bilirler. Yine ‹sra-
il zindanlar›nda onlarca y›ld›r tutu-
lan çok say›da Lübnanl› esir vard›r.
‹ngiltere’nin denetimindeki hapis-
haneyi bas›p Anmed Saadat’› kaç›-
ran ‹srail’den baflkas› de¤ildir. Tüm
bu gerçekleri görmezden gelip “‹s-
rail askerleri b›rak›ls›n” demek,
çarp›tmad›r. T›pk›, aleni katliamc›l›-
¤›n “orant›s›z güç kullan›m›” deni-

lerek hafifletilmesi gibi. Veya kenti,
sivilleri bombalayan ‹srail sald›r›la-
r›n›n burjuva medyada “Hizbullah
mevzilerine sald›r›” diye sunulma-
s›nda oldu¤u gibi. Hizbullah’›n kay-
b› flu ana kadar sadece 1 kifli. Yüz-
lerce sald›r› aras›nda Hizbullah
mevzilerinin say›s› ise 10’u geçmi-
yor. Buna karfl›n sözde sald›r›n›n
hedefi olmayan Lübnan Hükümeti,
her mezhepten halk hedefleniyor.

Gazze kap›lar›ndan Bey-
rut’a direnifl ‹srail’in büyük as-
keri gücüne karfl›n, direnen halklar›
yenemeyece¤inin en aç›k örnekleri
de yine Gazze ve Lübnan’da yaflan-
maktad›r. Gazze’de Filistinli geril-
lalar sokak sokak ‹srail askerleriyle
çat›flmaktad›rlar. Gazze’nin M›s›r
s›n›r›nda yaflanan bir olay ise, neden
Filistin’in teslim al›namayaca¤›n›n
belgesi gibidir adeta. 

A¤›r bombard›man ve kuflatma
alt›nda olmas›na, her gün onlarca
insan katledilmesine karfl›n, Gaz-
ze’nin M›s›r s›n›r›nda befl bin kifli
Gazze’ye girmek için kap›ya dayan-
d›. Filistin’de ‹srail’e karfl› savafl-
mak için gelen, kimi silahl› gençle-
rin de oldu¤u halk›n geçifli engel-
lenmeye çal›fl›l›rken, El Fetih’e
ba¤l› El Aksa fiehitleri Tugay› kap›-
y› patlatarak binlerce kiflinin Gaz-
ze’ye giriflini sa¤lad›. Bu direnifl ka-
rarl›l›¤›, bu intifada ruhu oldukça,
Filistin’i yenemezler.

Lübnan’da da durum farkl› de-
¤il. Çok çeflitli dinlere, mezheplere
mensup halk›n birarada yaflad›¤›
Lübnan’da, halk› ve Lübnan hükü-
metini Hizbullah’a karfl› k›flk›rtma-
ya çal›flan ‹srail ve emperyalistlerin
plan› ters tepmektedir. Lübnan Hü-
kümeti böyle bir tavra girmedi¤i gi-
bi, y›llarca süren ‹srail iflgaline karfl›
direniflle sadece fiiiler içinde de¤il,
tüm Lübnan halk›nda sayg›nl›k ka-
zanan Hizbullah, bu konumunu
güçlendirmektedir. Öte yandan,
kendini muktedir gören ‹srail’in
Hayfa kentine her gün f›rlatt›¤› yüz-
lerce füze ile, ülkesini kuflatan ge-
milere sald›rarak, direnifli çok daha
üst boyutta sürdürmektedir. 
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Bir tafl› kavrasa Arafat’›n küçük
generallerinden biri, bizim kolumuz
kalkar flöyle geriye do¤ru güç ala-
rak f›rlat›r›z zalimin kafas›na. Bir
gerilla bassa teti¤e, barut kokular›n›
duyar›z genizlerimizde. Bir ana tüm
isyan›yla kald›rsa gökyüzüne avuç-
lar›n›, yüre¤imizin en derin yerin-
den bir parça kopar, kanar durma-
dan. ‹flgalcinin pusuya düflürülen
tank›na bir el bombas› da biz f›rlat›-
r›z binlerce kilometrelik uzakl›¤a
ald›rmadan. Her düflen bombada biz
de ölür, yükselen her direnifl ç›¤l›-
¤›nda g›rtlaklar›m›z y›rt›lana kadar
hayk›r›r›z. Biz biliriz ki, enternas-
yonalist dayan›flman›n da ötesinde-
dir Filistin’le kardeflli¤imiz. 

“Filistin” denildi¤inde tereddüt-
süz, “biziz” deriz en samimi dev-
rimci duygular›m›zla. 

Buruktur elbette biraz içimiz, Fi-
listin solunun kendi kendini tüketen
sürecinden, Filistin halk›n›n gerçek
anlamda kurtuluflunu sa¤layamaya-
ca¤›n› bildi¤imiz islamc› çizginin
konjoktürel hakimiyetinden. Ama
bu buruklu¤umuz asla “so¤uklu¤a”
dönüflmez, yine
yanar yüre¤i-
mizdeki Filistin
atefli. ‹deolojik
mücadelemizi
elden b›rakma-
dan, yine “Filis-
tin biziz” deriz. 

Kefiye, Filis-
tin’in simgesidir,
neredeyse bayrak-
la efltir desek yeri-
dir. Filistin’i Orta-
do¤u s›n›rlar› d›fl›na
tafl›y›p dünyan›n
gündemine sokan
sol devrimci hareket-
ler, onu bir “dava” düze-
yine yükselttiklerinde,
omuzlar›nda Kefiyeler vard›.
Leyla Halid Kefiye’nin aras›ndan

bakan inanc› gerilla gözleriyle gü-
zellefliyor, ‹srail Konsolosu El-
rom’u cezaland›ran Mahirler’in
boynunda dalgalan›yordu Kefiye. 

“Kefiye gitti, Kefiye art›k yok”
diyor bir küçük-burjuva ayd›n. ‹kti-
darda islamc› bir gücün bulunma-
s›yla Filistin’in solun yüre¤indeki,
bilincindeki yerinin sars›ld›¤›n›, so-
¤udu¤unu söylüyor, kendi dünyas›
d›fl›nda bir dünyay› göremeyen kü-
çük-burjuva. Hani sol olsa, direnifl
kültürünü, feda ruhunu coflkun bir
kalemde duyuracak m› okuruna; bu
da ayr›. Kendi yan›bafl›nda feda ru-
huyla yaflanan direnifle dönüp bak-
mayan Filistin’in ateflini ne denli
samimi duyar, bu da baflka. 

Ama bu ruh hali sadece onda m›,
küçük-burjuva ayd›nda m›; as›l me-
sele de burada. Biliriz, tahmin ede-
riz ki, hiçbir devrimci, demokratik
yap› kabullenmeyecek, Filistin bi-
zim davam›z demeye de devam
edecektir. Elbette öyledir de.
Ama, alelacele kotar›lm›fl ey-
lemlerde bir tek Filistin bayra¤›
dahi dalgaland›rmay›, Kefiye-
yi flöyle omuzuna at›p “bizim
davam›z” demeyi akl›na ge-
tirmeyecek. Senin bayra¤›n,
benim flamam, flunun dövi-

zinin birlikte yap›lan bir
eylemde nas›l olup

da öne ç›kaca-
¤›na daha

çok ka-

fa yorup itip kakacak yan›ndaki. Bir
yol bulup ön saflara f›rlar, bir de re-
sim karesi yakalarsa, basacak dergi-
sine; “iflte bak›n”!

Grupçuluk illeti, sol çocuklu¤un
da ötesinde bir çi¤ili¤e savururken,
‹srail sald›r›s›n› “yahudili¤in sald›-
r›s›”, Filistin direniflini “islam›n di-
renifli” dar kal›plar›na sokmaya ça-
l›flan düzen islamc›s›n›n mitingle-
rinde dalgalanan Filistin bayraklar›-
n›n kitlelere hangi mesajlar› tafl›d›-
¤›n› düflünmeyecek bile küçük dün-
yas›nda. Ve Filistin davas›, Filis-
tin’in kendi içindeki geliflmelerden
ba¤›ms›z olarak böyle böyle, bizim
davam›z olmaktan da ç›kacak. 

Ve öte yandan bir baflkas›, bizim
davam›zda solun tüm kesimleriyle
biraraya gelmek varken, el çabuklu-
¤u marifet kendi mitingini kotar›p,
pratiksizli¤inin üzerine bir flal gibi
örterken, kendi kendine gaz verecek
durmadan. ‹srail’le tarihin en iflbir-
likçi anlaflmas›na imza atan düzen
islamc›lar› halk› aldat›p Filistin için
onbinleri alana ç›kar›rken, kendi
dükkan›n›n çap› kadar görüntüyle
tatmin olacak. 

As›l burukluk iflte bu ve benzeri
manzaralarda. Solun devrimci de-

¤erlerini çürüten yanlar›n›n gi-
derek “bizim davam›z›” sa-

hiplenme coflkusunu da
afl›nd›rmamas› mümkün

mü? Sol bu olmamal›,
Direnen Filistin halk›-

n›n davas›, Türkiye
solunun boynunda

Kefiye, ellerinde
bayrak bayrak

dalgalanmal›.
Unutmay›n

o Kefiye
solla an-

lam›n›
bulur. 
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Kefiye boynumuzda
Bayrak elimizdedir
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Filistin ve Lübnan halk› bombalar alt›nda. KAR-
DEfiLER‹M‹Z bombalar alt›nda. 

Emperyalistlerin ve iflbirlikçilerinin halklar›n aras›na
çekti¤i çitlere, ektikleri düflmanl›k tohumlar›na ra¤men,
dünya halklar› aras›ndaki tüm milliyet, inanç farkl›l›kla-
r›na ra¤men, DÜNYA HALKLARI KARDEfiT‹R. Kar-
defllerimiz, kad›n erkek, yafll› çocuk bebek, USA dam-
gal› ‹srail bombalar› alt›nda parçalan›yor. 

Kardeflleri katledilirken dünya halklar› suskun kala-
maz.  

Diyorlar ki “dünya suskun”. Diyorlar ki “uluslarara-
s› toplum” suskun. Hay›r! Emperyalist dünya SUSKUN
DE⁄‹LD‹R! Emperyalist dünya konufluyor; ‹srail Cep-
hesi'nden konufluyor. ‹srail'in politikalar›ndan “bizim
politikalar›m›z” diye, amaçlar›ndan “bizim amaçlar›-
m›z” diye sözediyorlar. “‹srail'in kendini savunma
hakk› vard›r” diyerek konufluyor. Bu sözün ne anlama
geldi¤ini onlarca y›ld›r herkes ö¤rendi art›k. Bu, ‹srail'e
“sald›r›ya devam et” demenin flifresidir. 

Emperyalist dünya bombalar›yla konufluyor. Biz de
konuflmal›y›z. Hem de en gür sesimizle. 

Slogan›yla, tafl›yla, kurflunuyla, Katyuflalar›yla, zul-
me lanetiyle, bedduas›yla, her dilden ve her biçimde ko-
nuflan dünya halklar›; emperyalizmin ve iflbirlikçilerinin
karfl›s›nda tek vücut olal›m!   

‹srail ne istiyor mazlum Filistin halk›ndan? 
Ne istiyor Lübnan'dan? 
Emperyalistler, Suriye'den, Irak'tan, “hedef” ilan et-

tikleri tüm di¤er ülke ve halklardan ne istiyor?

Evet, Ortado¤u'nun petrollerini ele geçirmek istiyor-
lar. Evet, tüm dünya ticaretine el koymak istiyorlar. FA-
KAT; bunlardan daha önemlisi dünya halklar›na BO-
YUN E⁄D‹RMEK istiyorlar. As›l mesele budur. E¤er
dünya halklar›na boyun e¤direbilirlerse, o zaman zaten
yeryüzünün tüm yeralt› ve yerüstü zenginlikleri onlar›n
eline geçmifl olacak, tüm dünya halklar›n› emperyalist
tekellerin kölesi haline getirmifl olacaklard›r. 

Emperyalizm, böyle bir dünyay› yaratabilmek için,
emperyalizme karfl› flu veya bu biçimde direnen tüm
güçlere karfl› savafl açm›flt›r. “Teröre karfl› mücadele”
ad›n› verdikleri strateji, bu savafl›n ad›d›r. Bu savaflta
amaç, direnen her kim olursa olsun, ister bir ülke, ister
bir örgüt, ister bir grup, ister tek bir ayd›n, tüm muhalif
güçleri ezmek, sindirmek, yoketmektir. Emperyalizm,
direnen güçleri, “terör örgütü listeleri”, “fler ekseni”,
“teröre destek veren ülkeler”, “demokratiklefltirilmesi

gereken ülkeler” ve benzeri biçimde kategorilere ay›r›p
hedef haline getirerek, amac›n› meflrulaflt›rmak istemek-
tedir. Gazze'de, Lübnan'da “askeri” hiçbir niteli¤i bu-
lunmayan hedeflere yapt›¤› sald›r›lar›n, çoluk çocuk de-
meden halk› katletmenin ad› da yine ayn›d›r: “Teröre
karfl› savafl” !

K›sacas›, emperyalizm, yeryüzünde kendisine dire-
nen tüm güçleri “listelemifl” ve bu listelerin bafl›na “te-
rör” yazarak bu politikas›n› tüm dünyaya dayatmaktad›r. 

Bu “listeler”den ç›kar›lman›n tek koflulu, emperya-
lizme direnmekten vazgeçmektir. 

Dünya Halklar›!
Devrimci, demokratik, anti-emperyalist, 
vatansever, islamc›, tüm örgütler!
Emperyalizmin “terör” listelerinde yeralmak, hiçbir

ülke, hiçbir örgüt, hiçbir kifli için utanç de¤il, onurdur. 

Hangi biçimde karfl›m›za ç›kar›lm›fl olursa olsun,
“terör” demagojisini bir böcek gibi ayaklar›m›z›n alt›n-
da ezerek, emperyalizm taraf›ndan “terörist” diye dam-
galanmaktan korkmadan, emperyalizme karfl› direnen
tüm güçlerle (halklar, örgütler, ülkeler) birlikte olmal›-
y›z. 

Emperyalizme teslim olmakla emperyalizme karfl›
savaflmak aras›nda üçüncü bir yolun olmad›¤› bir dö-
nemde yafl›yoruz. Halktan yana olmak, demokrasiden,
ba¤›ms›zl›ktan yana olmak, emperyalizme ve iflbirlikçi-
lerine karfl› olmakt›r. Bugün Filistin ve Lübnan halk›n›n
yan›nda olmamak, katliamc› Siyonist ‹srail'in ve emper-
yalizmin yan›nda olmakt›r. 

Halk›m›z!
Filistin ve Lübnan halk›yla dayan›flman›n en güzel

ve en güçlü yolu, Amerikan emperyalizmine ve siyoniz-
me destek veren ülkemizdeki iflbirlikçi iktidara ve Terö-
rist ‹srail'in en s›k› askeri müttefiki olan Genelkurmay’a
karfl› mücadeleyi yükseltmektir.  

Ülkemizdeki iflbirlikçilerini elefltirmeden yaln›zca
‹srail'i elefltirmek, ‹srail'i elefltirip ABD'yi elefltirme-
mek, riyakar siyasetin iflidir. Riyakar siyaset, birbirin-
den kesin ve keskin s›n›rlarla ayr›lm›fl iki cephe aras›n-
da oyun oynamakta, kâh egemenleri, kâh halk› aldatma-
ya oyalamaya çal›flmaktad›r. Ama as›l aldatt›¤› halkt›r.
Halk›n gerçek düflmanlar›na karfl› mücadelesini engelle-
mekte, halk›n siyonizme düflmanl›¤›n›, Filistin'e sevgi-
sini yanl›fl hedeflere yönlendirip kendi iktidar oyunlar›

Emperyalizm, Bütün Direnifl
Güçlerini Yoketmek ‹stiyorHÖC:
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için kullanmaktad›rlar.
Etraf›n›zdaki tüm siyasi güçlere, kurumlara bir de bu

gözle bak›n. 
Oy verdi¤iniz veya vermeyi düflündü¤ünüz parti-

lere bak›n; Amerikan'›n çocu¤u olan ‹srail, Filistin ve
Lübnan halk›n›n üzerine bombalar ya¤d›r›rken,
ABD'yle ve ‹srail'le müttefik olmay› hâlâ savunuyorsa,
‹srail'le yap›lm›fl ekonomik ve askeri tüm anlaflmalar›n
hâlâ yürürlükte olmas›na sesini ç›karm›yorsa, ‹srail sal-
d›r›lar›n›n destekçisi olduklar›n› G-8 toplant›lar›nda bir
kez daha gösteren Avrupa emperyalist ülkeleriyle müt-
tefik olup hâlâ Avrupa Birli¤i'ni savunuyorsa, LANET
OLSUN O PART‹LERE! Demeçlerinde ne derlerse
desinler bilin ki, onlar emperyalizmin ve siyonizmin ya-
n›ndad›rlar.    

Üyesi oldu¤unuz sendikalar›n›za, derneklerinize,
odalar›n›za bak›n; Filistin halk› katledilirken sesini ç›-
karm›yorsa, katliamc›, iflgalci ‹srail ve ABD'nin ülke-
mizdeki iflbirlikçileri olan AKP'ye veya Genelkurma-

y’a karfl› sesini ç›karm›yor tersine onlar› destekli-
yorsa, LANET OLSUN O ÖRGÜTLERE! 

Bak›n çevrenize; ister politikac›, ister
gazeteci, hangi s›fatla olursa olsun, Filis-

tin ve Lübnan halk› bombalar alt›n-
dayken, onlar›n ac›s›n› hissetme-

yip, üstüne üstlük flovenist,
katliamc› bir hezeyan

içinde “biz de ‹srail
gibi yapmal›y›z”

diye Kürt
halk›-

n a

k a r fl ›
a ¤ z › n -

dan kan
daml›yor-

sa, LANET
OLSUN ON-

LARA! 
Halklar›n ç›-

karlar›, birlikte ol-
malar›ndad›r. Tüm Or-
tado¤u halklar› birlikte

olup, ‹srail'den bafllaya-
rak bölgedeki tüm Ame-
rikan iflbirlikçisi iktidar-
lara karfl› mücadeleyi

yükseltmelidir.

Halk›m›z!
Filistin'e destek olmak
için, AKP iktidar›ndan

‹srail'le tüm ikili anlaflmalar› iptal etmesini talep ede-
lim!

‹srail, siyonist bir devlettir. Katliamc›d›r. ‹flgalcidir.
Teröristtir. 

Peki bu siyonist, katliamc›, iflgalci, terörist devletin
Ortado¤u'daki EN YAKIN MÜTTEF‹K‹ K‹M? Bu
sorunun cevab› ne yaz›k ki, Türkiye için bir utançt›r.
Çünkü ‹srail'in bölgedeki en yak›n müttefiki Türki-
ye'dir. 

Sadece bölgede de de¤il; tüm dünyada, ‹srail'le “sa-
vunma iflbirli¤i anlaflmas›” olan ABD d›fl›ndaki tek ülke
de Türkiye'dir. Bunun d›fl›nda, say›s›z ekonomik ve as-
keri iflbirli¤i anlaflmalar› vard›r Türkiye ve ‹srail aras›n-
da. Gazze'yi, Beyrut'u bombalay›p çoluk çocu¤u katle-
den ‹srail pilotlar›, Konya Ovas›’nda e¤itim görmekte-
dirler. 

AKP e¤er ‹srail katliamlar›na karfl›ysa, bunu göster-
menin yolu, kürsülerde lafazanl›k yapmak de¤ildir; ‹s-
rail'le ekonomik, askeri tüm anlaflmalar› iptal etmektir.
Bunu yapmad›¤› sürece Tayyip Erdo¤an bofl konufluyor,
demagoji yap›yor, Türkiye halk›n› aldat›yor demektir.  

Halk›m›z! Dünya Halklar›!
Emperyalizm, bütün direnifl güçlerini yoketmek isti-

yor; FAKAT YOKEDEMEYECEK. Direnece¤iz. Em-
peryalizm, hangi ülkede ve hangi k›l›kta karfl›m›za ç›-
karsa ç›ks›n, direnece¤iz. 

En baflta belirtti¤imiz gibi, ya teslim olmak ya da di-
renmek ve savaflmak d›fl›nda bir seçenek yoktur. O hal-
de, tercihimiz bellidir; bu iflgalleri, bu katliamlar›, bu
kuflatmalar› yaflamamak için daha fazla direnecek, daha
güçlü savaflaca¤›z. Direnerek, savaflarak emperyalizmi,
iflbirlikçi iktidarlar› altedece¤iz.

Gazze, Beyrut ve tüm dünya böyle özgürleflecek. 

fiimdi, hiç beklemeksizin, hiç duraksamaks›z›n,
bombalar alt›ndaki Filistin halk› için, Lübnan halk› için
sesimizi yükseltelim, emperyalizme karfl› direnen güç-
ler saf›nda yerimizi alal›m.   

- KAHROLSUN EMPERYAL‹ZM VE S‹YON‹ZM!
- KAHROLSUN EMPERYAL‹ZM VE S‹YON‹ZM‹N 

‹fiB‹RL‹KÇ‹S‹ AKP!

- YAfiASIN HALKLARIN KARDEfiL‹⁄‹! 
- YAfiASIN HALKLARIN EMPERYAL‹ZME KARfiI 

D‹REN‹fi VE SAVAfiI!

Haklar ve Özgürlükler Cephesi
(19 Temmuz 2006 tarihli, 82 Say›l› aç›klamadan

al›nm›flt›r)



‹srail sald›r›lar› sürerken, dünya-
da ve ülkemizde protesto eylemleri,
direnen halklar›n kazanaca¤›n› hay-
k›r›yor. 

13 Temmuz ‹zmir’de Ameri-
kan Konsoloslu¤u önünde HÖC’ün
de yerald›¤› siyasi gruplar, DKÖ ve
sendikalar, “Filistin’de ‹ntifada
Irak’ta Direnifl Kazanacak” pankar-
t›yla gösteri düzenledi. Eylemde,
“Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir” slo-
ganlar› at›ld›. 

14 Temmuz ESP, ‹srail Konso-
loslu¤u önünde yapt›¤› eylemde,
"Filistin Lübnan Halk› Yaln›z De-
¤ildir, Siyonist ‹srail Halklara He-
sap Verecek" pankart› açt›.

15 Temmuz ‹stanbul Maltepe
Meydan›'nda toplanan birçok de-
mokratik kitle örgütü ve devrimci
grup, “Filistin'de ‹ntifada Irak'ta Di-
renifl Kazanacak” sloganlar›yla ifl-
gali protesto etti.

Irakta ‹flgale Hay›r Koordinas-
yonu ‹zmir bileflenleri Kemeralt› gi-
riflinde imza masas› açt›lar. ‹mza
metinlerinde 1-  Tüm ABD ve NA-
TO üsleri kapat›ls›n 2-  Emperya-

listlerle yap›lan  aç›k-gizli tüm an-
laflmalar iptal edilsin 3-  Topraklar›-
m›zdaki tüm nükleer silahlar imha
edilsin” talepleri yeral›yor. 

16 Temmuz Saadet Partisi tara-
f›ndan Diyarbak›r’da düzenlenen
mitinge kat›lan binlerce kifli, “Filis-
tin’e Uzanan Eller K›r›ls›n” slogan-
lar› hayk›rd›. Ayn› gün ‹stanbul’da
Halkevleri, Ankara’da Emperyaliz-
me Karfl› Yurtsever Cephe taraf›n-
dan ‹srail’i protesto eylemleri dü-
zenlendi. 

Karadeniz Temel Haklar’da dü-
zenlenen seminerde, Ortado¤u’daki
geliflmeler tart›fl›ld› ve Filistin hal-
k›n›n direnifline destek ifade edildi.
Seminerde emperyalist politikalar›n
iç yüzü anlat›ld›.

17 Temmuz HÖC’ün de içinde
yerald›¤› Irak’ta ‹flgale Hay›r Koor-
dinasyonu, Al›nteri, BDSP, Divri¤i
Kültür Derne¤i, Filistin Halk›yla
Dayan›flma Derne¤i, Halkevleri,
Kurtulufl Partisi, ÖDP, SEH, SDP
ve TÖP taraf›ndan Taksim Atatürk
Kültür Merkezi önünden Dolma-
bahçe’ye yap›lan meflaleli yürüyüfle
kat›lan yaklafl›k 1100 kifli, “Her Yer

Filistin Hepimiz Filistinliyiz, Em-
peryalistler-Siyonistler Yenilecek
Direnen Halklar Kazanacak” dedi.
“Emperyalistler ‹flbirlikçiler 6. Filo-
yu Unutmay›n” pankart›n›n da ta-
fl›nd›¤› eylemde emperyalizmi ve
siyonizmi lanetleyen, direnifle des-
tek veren sloganlar eksik olmazken,
yap›lan aç›klamada, yarat›lan kan
denizinden sadece ‹srail’in sorumlu
olmad›¤›, ayn› zamanda tüm emper-
yalistler ve iflbirlikçi iktidarlar›n da
sorumlu oldu¤u vurguland›. 

Ba¤c›lar HÖC Temsilcili¤i ak-
flam saatlerinde düzenledi¤i yürü-
yüflte, Filistin’de iflgale son veril-
mesini istedi ve ‹srail bayra¤›n›
yakt›. Halk›n alk›fllarla destek ver-
di¤i eylemde, "Filistin Lübnan Hal-
k› Yaln›z De¤ildir, Katil ‹srail ABD
‹flbirlikçi AKP” sloganlar› at›ld›. 

Ankara’da; BDSP, DHP, Dev-
rimci Hareket, ESP, EHP, HÖC,
Halk›n Kurtulufl Partisi, Kald›raç,
Partizan taraf›ndan düzenlenen ey-
lemde, Filistin Konsoloslu¤u önün-
den ‹srail Konsoloslu¤u’na yürün-
dü. “Kahrolsun Siyonist ‹srail Dire-
nen Halklar Kazanacak” pankart› ve

Direnen Filistin ve Lübnan kazanacak!
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‹srail’i lanetleyen dövizler tafl›yan
kitle, Lübnan Konsoloslu¤u önünde
de bir aç›klam yapt›. 

Bursa’da çeflitli DKÖ, parti ve
sendikalarca ortak yürüyüfl düzenle-
nirken, Kocaeli'nde düzenlenen yü-
rüyüflte Filistin halk›n›n direnifline
destek verildi. Belediye ‹fl Han›
önünde toplanan grup 'Filistin Halk›
Yaln›z De¤ildir' yaz›l› pankart açt›.
HÖC’ün de oldu¤u DKÖ, parti ve
sendikalar›n düzenlendi¤i yürüyü-
flün ard›ndan yap›lan aç›klamada,
“‹srail'e katliam cesaretini ABD ve
onun AKP gibi destekçileri veriyor"
denildi. 

18 Temmuz KESK ‹stanbul
fiubeler Platformu, Levent Metro
Dura¤›’nda aç›klama yaparak, ‹srail
Konsoloslu¤u'na yürüdü ve “‹srail
ve ABD Sald›rganl›¤›n› K›n›yoruz”
yaz›l› siyah çelenk b›rakt›. 

‹ran Eylem Birli¤i, Kartal Mey-
dan›’nda açt›¤› standa, imza topla-
yarak, ‹ran halk›n›n yaln›z olmad›-

¤›n› ifade etti.  

19 Temmuz Filistin halk›na an-
laml› bir destek de, Samsun’da tec-
rite karfl› açl›k grevinde olan TA-
YAD’l›lardan geldi. Açl›k grevi ya-
p›lan evdeki bas›n toplant›s›nda ko-
nuflan Nurgül Acar, "Zafer direnen
Filistin halk›n›n olacak" dedi. 

‹SRA‹L’E LANET, 
D‹RENENLERE SELAM!

Avrupa’dan Ortado¤u’ya dünya-
da da eylemler düzenleniyor. 

12-13 Temmuz’da Almanya’y›
ziyaret eden Bush, iki gün boyunca
protestolarla karfl›land›. Duisburg
ve Stralsund'da düzenlenen eylem-
lere Anadolu Federasyonu da kat›-
l›rken, Berlin'de Cepheliler "Bush
Go Home” pankartlar› ast›. 

Filistin’in Kurtuluflu için De-
mokratik Cephe’nin ça¤r›s› ile Gaz-
ze’de yap›lan eyleme kat›lan binler-

ce kifli BM Temsilcili¤ine yürüdü. 

Belçika’da, 14-19 Temmuz ta-
rihleri aras›nda düzenlenen çok sa-
y›da gösteride, Filistin ve Lübnan’a
destek verilirken, Cepheliler tüm
eylemlere kat›larak, halklar›n dire-
niflinin birli¤ine dikkat çektiler. Av-
rupa Parlamentosu’nun bulundu¤u
meydanda yap›lan eylemde konu-
flan Bahar Kimyongür, emperyaliz-
min halklar›n direnifliyle yenilece-
¤ini vurgulad›. Ayr›ca, Cepheliler
Brüksel’de “Filistin Kazanacak”
yaz›l› pankart› Avrupa Parlamento-
su yak›n›na ast›.

19 Temmuz’da; Cezayir, Bah-
reyn, Yunanistan, Almanya, ‹ran ve
Ürdün’de ‹srail protesto edildi. Bah-
reyn’deki gösteriye kat›lan onbinler
Hizbullah’a destek verirken, Yuna-
nistan’›n baflkenti Atina’da ise sol
gruplar taraf›ndan düzenlenen iki
ayr› gösteride binlerce kifli, Filistin
ve Lübnan bayraklar›yla ABD ve ‹s-
rail Büyükelçilikleri’ne yürüdü. 

Rusya'daki G-8 Zirvesi’nde em-
peryalistler ‹srail’e net bir flekilde
destek verirken, Bush ve ‹ngiltere
Baflbakan› Tony Blair’in -özel- ko-
nuflmas› aç›k mikrofonlardan tüm
dünya taraf›ndan duyuldu. 

‹srail sald›r›s›n› kendi sald›r›lar›
olarak gören bir üslupla konuflan
Bush, Kofi Annan’a da “akl› fikri
ateflkeste” diye k›zarken, bölgeye
gönderece¤i D›fliflleri Bakanlar› ve
di¤er emperyalist diplomatlar›n gö-
revini flu cümlelerle ifade etti:

"Yapmalar› gereken Suri-
ye'nin, Hizbullah'›n bu b.ku yeme-
sinin engellenmesini sa¤lamak.” 

Burjuva bas›n bu konuflmay› ga-
yet sempatik bir hale getirerek
“Bush’un gaf›” olarak verdi,
“Bush’un gaflar›n›n gazetecileri
güldürdü¤ü” söylendi. 

Oysa bu sözlerde halklara bak›fl
var, orada parçalanan çocuklara ba-
k›fl var, yoksullara, kendi dünya dü-
zenine direnenlere bak›fl var. 

Bush’un lümpenli¤i, emperya-
list dünyan›n nas›l bir kültüre sahip
oldu¤u iflin ayr› bir yan›. As›l ola-
rak halklara bak›fl› tam da bu küfür-
de ifadesini bulan mant›k yans›-
maktad›r. Bir ülkenin bafl›na bom-
balar ya¤arken, parçalanm›fl çocuk
cesetleri ekranlara yans›rken, gevifl
getirerek kraker yiyip, küstahça
keyf alan zihniyet var.

Onlar›n gözünde halklar bir si-
nekten, böcekten farks›zd›r. Bunu
defalarca ve çeflitli biçimlerde gös-
terdiler. Sadece Bush için de¤il, ba-
s›n›ndan devlet baflkan›na bütün
emperyalist dünya için böyledir.

Bu yüzden Afrika’da açl›ktan
ölen yüzbinler, Ortado¤u’da, As-
ya’da Amerikan ve ‹srail bombala-
r›yla parçalanan onbinlerin sinek
kadar de¤eri yoktur bunlar›n gö-
zünde. 

Peki Hizbullah ne “b.k” yemifl?

Direnmifl, Filistin halk›na des-
tek vermifl, teslim olmam›fl emper-
yalistlerin bölge jandarmas› siyo-
nistler karfl›s›nda. Engellenmesi ge-
reken iflte bu. 

Ama baflaramayacaklar. Ortado-
¤u’dan Asya’ya, Latin Ameri-
ka’dan Kafkaslar’a halklar direne-
cek. Ve o afla¤›lanan, hor görülen
dünyan›n bütün yoksullar›, ezilen-
leri karfl›s›nda dize gelmek zorunda
kalacaklar. Çünkü onlar sadece G-
8, biz alt› milyar›z. 

Ve o kelimeyi, tüm emperyalist-
lere ve iflbirlikçilerine yedirece¤iz.
Direnecek, savaflacak ve dünya dü-
zenlerini alt üst edece¤iz. Bundan
kimsenin kuflkusu olmas›n.

O kelimeyi tüm emperyalistlere yedirece¤iz
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19-22 Aral›k Ümraniye katliam›-
na kat›lan jandarmalar›n yarg›land›-
¤› davan›n görülmesine 14 Tem-
muz’da Üsküdar Adliyesi’nde de-
vam edildi. 

Duruflmaya; San›k Ast. ‹smail
Özdemir, Ast. Köksal Koçak, Uz-
man Erbafl ‹zzet Güçlü, erler ‹smail
Gebefl, Nurullah Semiz, Hüseyin
Mahir Enginkaya ve Güven Düzgün
ile eski tutsaklar Necla Can, Yemifl
Ayr›ç kat›ld›. 

Katliamda önemli pay› olan Hal-
kal› 2. Komando Taburu’na ba¤l› 1.
Komando Bölü¤ü 5. Timde görevli
San›k Ast. ‹smail Özdemir, görevi-
nin komutan yard›mc›l›¤› oldu¤unu
belirtti¤i ifadesinde, “cezaevinin ön
girifl bahçesine bizim bölük koruma

olarak girdi, bahçede görevli oldu-
¤umuz için tüm operasyon boyunca
nöbet tuttuk. Biz hiç sevk›yata kat›l-
mad›k” dedi.

Av. Güçlü Sevimli’nin sorusu
üzerine, Tabur Komutanlar›n›n Ser-
vet Çak›r, Bölük Komutanlar›n›n
Üstte¤men Yasin Özcab›r oldu¤unu
söyleyen Özdemir, kendilerinin gir-
medi¤ini yineleyerek, “Bizim bö-
lükten 1. ve 2. tim ile 2. bölükten ce-
zaevine  girenler oldu” dedi. 

Polenezköy Jandarma Karako-
lu'nda görevli uzman erbafl ‹zzet
Güçlü de, Karakol Komutanlar›n›n
Köksal Koçak oldu¤unu belirterek
bafllad›¤› savunmas›nda, “Biz Ceza-
evinin duvar›n›n d›fl›nda bulunan
araçlar›n bafl›nda nöbet tutuyorduk,
hiç içeriye kar›flmad›k" dedi. Av.
Güçlü Sevimli, dosyadaki Üstte¤-
men Yavuz Ya¤c› imzal› görev bel-
gesinde cezaevi içi E-1 Blok malta
giriflinde görevli olarak göründü¤ü-
nü hat›rlatmas› üzerine, ‹zzet Güç-
lü, kendisinin Köksal Koçak’a ba¤-
l› oldu¤unu belirterek, d›flar›da ol-
du¤unda ›srar etti. 

San›k Köksal Koçak da ayn› fle-
kilde kendisine ba¤l› askerlerin
çöplüklerin, araçlar›n bafl›nda nöbet
tuttu¤unu iddia etti. Av. Güçlü Se-
vimli’nin, askerlerin vurdu¤u uz-

man çavufl ile ayn›
yerde bulundu-
¤unu hat›rlatarak,

nas›l öldü¤ünü sormas› üzerine,
Koçak, “San›r›m Nurettin Merak
etmifl ne oldu¤unu bafl›n› koridora
ç›kartm›fl. O s›rada vurulmufl” dedi.

Necla Can ve Yemifl  Ayr›ç yafla-
d›klar›n› anlatarak flikayetçi olur-
ken, Güçlü Sevimli taleplerini ifade
etti. Mahkeme bu taleplerden “olay
tespit tutana¤›” alt›nda sicil nolar›
belirtilen görevlilerin dinlenilmesi-
ni reddederken, operasyona kat›lan
di¤er san›klar›n dinlenmesi için il-
gili askeri birimlere yaz›lar yaz›l-
mas›na karar vererek, duruflmay›
24.11.2006 tarihine erteledi. 

Önceki duruflmalarda oldu¤u gi-
bi, askerler operasyona kat›lmad›k-
lar›, cezaevi d›fl›nda görevlendiril-
dikleri yalanlar›na baflvurmaya de-
vam ediyorlar. Devletin resmen üst-
lendi¤i bir operasyonda, operasyo-
na kat›lan kimse yok! “Vatan” göre-
vi yapan subay ve askerlerin hiçbiri
“operasyona kat›ld›k” demiyor, biz
girmedik falanca birlik girdi diye-
rek birbirinin üzerine suç at›yor.
Mahkemelerdeki bu hava bile, orta-
da büyük bir suç oldu¤unun, huku-
ka uygun hiçbir fleyin bulunmad›¤›-
n›n kan›t›d›r. 5 tutsa¤›n katledildi¤i
operasyonda, halen tutsaklar› “ha-
yata döndürenler”, yapt›klar›n› üst-
lenmifl de¤iller!

Ümraniye’de kim ‘hayata döndürdü’!

Bu ooperasyonda 
hiçbir aasker 

cezaevi iiçine 
girmemifl! 
Nerede bbu 

hayata 
döndürenler?

9 Temmuz-15 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde
toplam 167 trafik kazas› meydana geldi. Bu kazalarda
ölenlerin say›s› 116, yüzlerce insan da yaraland›. 

Terör ç›¤›rtkanlar›n›n bu konuda söyleyecek bir fle-
yi var m› acaba? Neden bu kadar ölüm? Alkollü sürü-
cüler mi, dikkatsizlik mi... Haydi diyelim bunlar da ol-
sun! Bu kadar ölümü, bir haftadaki onlarca “kazay›”
aç›klamaya yeterli midir?

Ama terör ç›¤›rtkanlar› bu tablonun nedenini sorgu-
lamazlar, sorumlular›n› suçlamazlar. Örne¤in; “demir-
yolu komünist ifli” diyerek, k›flk›rtt›klar› anti-komüniz-
mi otomotiv tekellerinin ç›kar›na kullanan ve demir-

yollar›n› bir yana b›rak›p, kara tafl›m›na öncelik veren
politikac›lar› sorgulamazlar. Bu yollar› yapan müteah-
hitlerin iktidarlarla nas›l bir yolsuzluk iliflkisi içinde,
çürük alt yap›yla hem halk› soyup hem de canlar›n› al-
d›¤›n› söylemezler. 

Onlar, yüzlerce insan›n katillerini sormazlar, flove-
nist histeri içinde bir askerin ölümünü manfletlerine ta-
fl›r, halk› k›flk›rt›rlar.

Trafik kazalar›nda 1 haftada 116 ölüm

Terör ç›¤›rtkanlar› ne diyor?

“Terör” çç›¤l›klar›
atanlar, bbu
ölümlerden

kimlerin ssorumlu
oldu¤unu nniye

sorgulamazlar?



Bugün 18 Temmuz... fiiflli Dire-
nifl Evi'ne yol al›yoruz biz de. Su sa-
tan çocuklar "abla buz gibi su ister
misin? 500 bine abla" diyor ve su
fliflesini küçük, kirli elleriyle uzat›-
yorlar. Onlara bak›yoruz, çocukluk-
lar›n› yaflayamaman›n buruklu¤unu
gizleyen gözlerine, kirli ellerine...
Metro ç›k›fl›na do¤ru ilerliyoruz, bir
kad›n iki küçük bebe¤ini ayaklar›na
yat›rm›fl sallarken dileniyor, "ne
olur ekmek paras› verin. Allah aflk›-
na çocuklar›ma yemek yediremiyo-
rum. AÇIZ” diyor. Her gün gördü-
¤ümüz ve asla kabullenmedi¤imiz,
kabullenmeyece¤imiz tablolar. Ka-
d›n›n AÇIZ sözü kal›yor akl›m›zda.
Biz de AÇIZ demek istiyoruz ona.
Hem de 105 gündür, hem de mev-
simler boyu. 6 senedir. Nisan May›s
Haziran Temmuz aylard›r, y›llard›r
aç›z. Senin gibi binlerce insan›n, bir
halk›n açl›¤› dinsin diye AÇIZ. Sa-
na ekmek paras›ndan çok daha faz-
las›n›, yaflan›lacak bir ülke vermek
için AÇIZ demek geliyor içimizden.
Behiç’i görmeye giderken, halk
yazmaya bafll›yor yaz›m›z› bile.
Sözlerimizi içimizde b›rakarak kirli
minik ellerden, aç›z feryatlar›ndan
uzaklaflarak umut ‘ada's›na var›yo-
ruz. 

105 gün yazan gün sayac›n›n ya-
n›ndan geçip giriyoruz. Nefleli bir
sohbetin ortas›nda buluyoruz kendi-
mizi. Behiç Aflç› ziyaretçisine güle-
rek bir fleyler anlat›yor. O gülüflün
resmini çekmek istiyoruz, ama se-
lamlaflma tokalaflma derken o gülü-
flün sesi kal›yor kulaklar›m›zda. Ye-
ni ekiple tan›fl›yoruz. Önce 5 kifli
demifllerdi sonra iki kifli daha ç›k›p
geliyor ‘Tecriti kald›r›n’ önlükleriy-
le. Onlar destek için 3-4 günlük gi-
renlermifl. ‹ki de çocuk dolafl›p gü-
rültü yap›yor ortal›kta. Alev uyar›-
yor onlar›, "Siz gürültü yaparsan›z
Behiç Abi’niz rahats›z olur, erken
hastalan›r, iyi olmas›n› istiyorsan›z
sessiz olmal›s›n›z!" Çocuklardan ar-
t›k gürültü ç›km›yor. Gözleri Behiç
Abileri’nde. Açl›k grevi ekiplerinde

analar çocuklar›yla geliyorlar Dire-
nifl Evi’ne. 9. Ekip’in çocuklar› da
Eylem ve Sinan. "Behiç Abi ölme-
sin diye" buradalarm›fl, Eylem "tec-
rit kalks›n diye" ekliyor kardefline. 

Behiç'i daha canl› hareketli gö-
rüyoruz. Herkesle konufluyor, ilgile-
niyor. Kand›ra 1 No'lu F Tipi'nde
kardefli olan bir tutsak yak›n› geli-
yor. "Sizin direniflinize sayg› duyu-
yorum. Görüfllerde çok sorun yafl›-
yoruz. Bunlar basit fleyler de¤il.
Afla¤›lan›yoruz. Sürekli insanl›k d›fl›
uygulamalara maruz kal›yoruz. Ben
insanlara direniflinizi anlatmaya
çal›fl›yorum" diyor. Behiç Aflç› da,
"insanlar zamanla daha iyi anlaya-
caklard›r. Sansür var. Bunu gözard›
edemeyiz. Ama sansürü de aflaca-
¤›z. Devlet insanlar› örgütlemeye
çal›fl›yor. Tecrit ve sansür de bu ör-
gütlemenin bir faktörü bir yerde"
diyor. Tutsak yak›n› görüfllerde ya-
flad›klar›n› anlat›rken biz de 9. Açl›k
Grevi Ekibi'yle tan›fl›yoruz. 

Bugün 1. günlerindeler. Ama hiç
yabanc›l›k çekmiyorlar birbirlerine.
Hepsinde direniflin heyecan›, Dire-
nifl Evi’nde olman›n mutlulu¤u, cofl-
kusu hakim. Bu duygular par›ldayan
gözlerine, ses tonlar›na yans›yor. 

Sitiye Ateflkan 40 yafl›nda. Er-
zurumlu. Sultanbeyli'den gelmifl. 6
çocuk anas›. Çocuklar›n›n 5'i ö¤ren-
ci. 3 günlük yap›yor. 

"Bu onurlu direnifle destek
amaçl› burday›m. Tecrit mezard›r.
Bu mezarlar çocukla-
r›m›z için tuzakt›r. Be-
nim çocu¤um da yar›n
soka¤a ç›k›p hakk›n›
arayabilir. Paras›z
e¤itim eylemine kat›-
labilir. Kendi sorunla-
r›na sahip ç›kabilir.
Yani her an F Tiple-
ri'ne düflebilir. Bunu
biliyorum. Tecrit tehli-
kesi hepimiz için. Biz
her yönden haks›zl›¤a
u¤ruyoruz. Buna karfl›

ç›kan herkesi tecrite atabiliyorlar.
Seyirci kalanlar hiç flüphe etmesin
yar›n kendi çocuklar› da tecrit edi-
lebilir. Seyirci kalmas›nlar."

Behiç Aflç›'y› direnifle bafllama-
s›yla tan›m›fl ve çok etkilenmifl. 

"Ben yokluk içinde binbir çileyle
çocuklar›m› okutuyorum avukat ol-
sunlar, ö¤retmen olsunlar diye. Ama
Behiç Aflç› bir avukat ve ölüm oru-
cuna giriyor. Biz rahat yaflayama-
d›k bari çocuklar›m›z rahat yaflas›n
diyerek okutmaya çal›fl›yoruz ama
ne yaz›k ki art›k okusa da rahat ya-
flayacaklar›na inanm›yorum. Hak-
s›zl›k herkesi vuruyor.  

Zaten insanlar bencillefliyor. Bir
de tecrit edilerek daha kötü oluyor-
lar" diyerek tecritin kendi yaflam›
için ne anlam ifade etti¤ini anlat›-
yor. Söz dönüp dolafl›p Sultanbeyli
Cemevi’ne geliyor. Ne zamand›r
bunun mücadelesini veriyorlar. "Bi-
zi kendi içimizdekiler vuruyor. Ama
direndik, kazanaca¤›z ve cemevimi-
zi yapaca¤›z” diyor. 

Yeter Çam ise 35 yafl›nda. Esen-
yurt'tan, ev han›m›, 3 çocuk annesi.
2 çocu¤unu yan›na al›p ta gelmifl.
On gün çocuklar›yla birlikte Direnifl
Evi'nde olacak. Daha önce devrim-
cileri hiç sevmiyormufl, evlerine
gelmelerinden rahats›zl›k duyuyor,
efliyle tart›fl›yormufl. Ama zamanla
tan›m›fl, tan›d›kça sevmifl. "O za-
manlar 17 yafl›ndayd›m, yeni evliy-
dim. Cahildim" diyor. Behiç’in ey-
lemiyle ilgili soruyoruz: 

"Ben Behiç Aflç›'y› daha önce ta-
n›yordum. ‹nanamad›m duyunca.
Vucüdum buz gibi oldu. Zor geldi.
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Kazanma inanc›



Heyecanland›m. Yani hem avukat
hem de sevdi¤imiz birisi. Mahalle-
mizde baz›lar› niye ölüyorlar? De-
¤er mi? diyorlar. Anlat›yorum, bun-
lar boflu bofluna de¤il, de¤er. Sizin
için bizim için herkes için diye. Ben
ne olursa olsun insanlar›m›z›n bo-
fluna ölmedikleri biliyorum. Destek
vermeli herkes diye düflünüyorum."

Devrimcileri sevmeyen suçlayan
bir süreçten devrimcileri sahiplen-
meye evrilen bir sürecin insan›.
Esenyurt halk›na da, y›k›mlar› ha-
t›rlatarak, “Y›kt›rmamakta kararl›-
y›z. Ama önemli olan geldiklerinde
de kararl› olmak. Direnenlerden
ders almal›y›z. K›ral›m zincirleri-
mizi. Bu kadar ölüm yeter. Esenyurt
halk› da bir olsun direnenlerle" di-
yor. H›zl› h›zl› konufluyor, sesi he-
yecanl›, bazen hüzünleniyor sesi,
bazen de sertlefliyor.

Alev Akgün 22 yafl›nda. Y›ll›k
iznini alm›fl ve o izni Direnifl Evi’n-
de geçirmeye karar vermifl. Alibey-
köy'den, babas› flehit, abisi tutsak.
"Her fleyden önce bir flehit k›z›y›m,
tutsak kardefliyim. Bu 6 y›l› dolu do-
lu yaflad›k. Armutlu'yu yaflad›k, o
kahraman insanlar› tan›d›k. Behiç
Aflç› en son akl›ma gelebilecek ki-
fliydi. Çok heyecanland›m. Biz tecri-
ti birebir yaflayanlar›n ailesiyiz.
Her fleyden önce bizim yapmam›z

gereken bir fleydi, belki onun yerin-
de olmal›yd›k. Olmal›y›z da. Onun
direnifli böyle bir sorgulatmay› da
getirdi. Ve bir fley yapmamak daha
zor geldi. Ben bir fleyler yapmal›y›m
diye düflündüm."

Babas› flehit düfltü¤ünde, yan›-
bafl›nda görmüfl Behiç Aflç›'y›. Eline
uzanan bir el olmufl o ac›l› günlerin-
de. Sonra abisi tutsak düflmüfl. Yine
Behiç Aflç› varm›fl yanlar›nda. En
çok DGM'lerde görürmüfl, gülen
gözleriyle selamlarm›fl onlar›. Çok
fazla konuflmazlarm›fl. Bir gülüfl bir
selam... O bile yetmifl yürekten yü-
re¤e direnenlerin sevgisiyle bir köp-
rü kurmaya. DGM'lerdeki gülüflü,
selamlay›fl› gelmifl akl›na direnifle
bafllad›¤›n› ilk duydu¤unda. "O bi-
zim ac›m›z› paylaflt›, biz de onun aç-
l›¤›n› paylaflmaya geldik. Behiç Abi
her yan›mdan geçti¤inde ben halen
heyecanlan›yorum. Tecrit oldukça
direnifl de sürecek. Özellikle tutsak
yak›nlar› daha çok sahiplenmeli."

Bahar Ertürk, 15 yafl›nda. Ö¤-
renci. Gültepe’den. Tiyatroya ilgisi
var. Devrimci sanatç› olmak istiyor.
Grup Yorum Korosu'nda, Ayçe ‹dil-
ler'in, Ayfle Gülenler'in emek harca-
d›¤› s›ralarda büyüyor, ö¤reniyor.
Devrimci bir çevrede büyümüfl Ba-
har. Çocuklu¤undan beri devrimci-
lerle olmufl, kendinden bilmifl. 

"Biz ailece tecritin kald›r›lmas›,
iflkencelerin sona ermesi için eli-
mizden geleni yap›yoruz. Zaten Sa-
bit Ertürk benim amcam. Biz bu mü-
cadeleye can verdik. Behiç Abi’yi
önceden tan›m›yordum. Ama dergi-
lerden takip ediyordum. Arkadaflla-
r›ma okulda tam anlatam›yorum-
dum. Dergiyi vermifltim birine, tam
anlayamad› ve bana siz deli misiniz
neden ölüm orucu yap›yorsunuz de-
di. Cevaplayamad›m, alaca¤›m tep-
kiden de korktum. Ailemle paylafl-
t›m, anlatmal›s›n dediler, anlatmaya
çal›fl›yorum. Sonra, amcam›n, ha-
pishanedeki day›m›n benden bunu
istediklerini hissediyorum. Sanki
onlar gibi olmam› bekliyorlar ben-
den. Onlar benimle çok ilgilenirler-
di. fiimdi açl›k grevindeyim ama aç-
l›k ad›na hiçbir fley hissetmiyorum,
mutluluk var, onur, heyecan, gurur
var. Herkesin Behiç Abi’nin yan›nda
olmas›n› istiyorum. Tecritin kalkma-
s› ve devrimci abilerimin, devrimci
ablalar›m›n ölmemesi için, bunu
kendime bir görev olarak gördü¤üm
için açl›k grevine girdim." 

Oktay Kelebek 24 yafl›nda. Ga-
zi'den kat›l›yor. Tecriti insanl›k suçu
olarak görüyor. "Tecrit insanlar›n
kabullenemeyece¤i bir fleydir karfl›
ç›kmak hepimizin görevidir" diyor.
Tecritin kalkmas› için eylemlere ka-
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Ziyaretlerden...
ÇA⁄DAfi HUKUKÇULAR DERNE⁄‹ üyesi avukatlar, meslek-

tafllar›n›n direniflin 100. gününe gelmesinden dolay›, Direnifl Evi’nin
önünde bir aç›klama yapt›lar ve Aflç›’y› ziyaret ettiler. 14 Temmuz’da
fiiflli Adliyesi’nden Direnifl Evi’ne yürüyen 70 avukat burada bir aç›k-
lama yapt›. Aflç›’n›n resimlerini tafl›yan hukukçular ad›na konuflan Av.
Hakan Günaslan, “Siyasi iktidar temel insan haklar›n›n aç›k ve a¤›r

bir ihlali olan ve rahat-
l›kla çözülebilecek bu
sorunu yok sayarak çö-
zümsüz b›rakmas›n›n
meslektafl›m›z›n ölümü-
ne neden olaca¤› konu-
sunda uyar›yor ve buna
izin vermeyece¤imizi
aç›kl›yoruz” dedi. Avu-
katlar, daha sonra Behiç
Aflc›’y› ziyaret ettiler. 

‹RAN EYLEM B‹RL‹⁄‹ bileflenleri 15 Temmuz günü Direnifl
Evi’ne gelerek, desteklerini sundular. HÖC’ün de oldu¤u Irak’ta ‹flga-
le Hay›r Koordinasyonu, Divri¤i Kültür Derne¤i, Pir Sultan Derne¤i,
TKP, HKP, BDSP’nin oluflturdu¤u ‹ran Eylem Birli¤i’nden Günefl Çelik
flunlar› söyledi: “Biz tüm Ortado¤u halklar›na yönelik sald›r›lara karfl›
tepkimizi gösteren bir grubuz. Emperyalizmin Ortado¤u halklar›na
yönelik politikalar› çok boyutlu, Guantanamolar, Ebu Garipler ve Tür-
kiye’de de F Tipleri, emperyalizmin sald›r›s›d›r. Biz aç›klamalar›m›zda
F Tipleri’nden de bahsediyoruz. Türkiye’de bu politikay› uygulayanlar-
la Ortado¤u’da bu politikalar› uygulayanlar ayn› kifliler, ayn› sistem.”

M‹MAR MÜHEND‹SLER 16 Temmuz’da, Makine ve Çevre Mü-
hendisleri ile mimarlar›n ç›kard›¤› ‹vme Dergisi’nin yaz› kurulunda bu-
lunan mimar ve mühendisler ziyarette bulundu. Tecritin emperyaliz-
min politikas› oldu¤unu ve tüm demokratik kurumlar› ilgilendirdi¤ini
ifade eden mimarlardan Ayhan Tu¤cu flunlar› söyledi: “Tecrite yaban-
c› de¤iliz. Uluslararas› tekeller ve Türkiye’deki iflbirlikçi tekeller yafla-
m›n her alan›nda izole edip tecriti yaflat›yor bize. Bu politikan›n bitiril-
mesi için biz devrimci – demokrat mimarlar, mühendisler çevre mü-
hendisleri daha aktif, daha çok çal›flmal›y›z.”



t›lm›fl, destek olmufl, imza vermifl, imza
toplam›fl ama tecrit duruyor. Korsakof-
lulardan etkileniyor. O da tecrite karfl›
verilen mücadelede saf›n› belirliyor. Zi-
yarete gelenlerden orta yafll› birisinin,
‘6 y›ld›r böyle bir sorun var. Ben nas›l
fark›nda olmam. Nas›l hiç tepki ver-
mem’ diye üzüldü¤üne tan›k oldu¤unu
anlat›yor bize Oktay ve direniflin insan-
lar› nas›l sorgulatt›¤›n› örnekliyor. 

Birgül Acar 36 yafl›nda. Nurte-
pe'den. Tecrite karfl› mücadelenin kesin-
likle zafere ulaflaca¤›na inan›yor. 12 ya-
fl›ndan beri devrimcilerle iç içe. Ölümü-
ne inanç onu en çok etkileyen fley.
"‹nanc›n gücünü görüyorum devrimci-
lerde. Ve bu çok etkileyici. Tecritle dev-
let insanlar› diri diri mezara gömmek
istiyor. Biz asla düflüncelerimizden
ödün vermeyece¤iz. 12 yafl›mdan beri
devrimcileri tan›yorum. Düflüncelerin-
den ödün verdiklerine hiç tan›k olma-
d›m, öldüler düflüncelerinden vazgeç-
mediler. Bizim tek silah›m›z yüre¤imiz
ve inanc›m›z. Devletin silah› var ama en
güçlü silah yürek ve inanç bence. Bu
yüzden diyorum ki biz kazanaca¤›z."

“Biz kazanaca¤›z” derken Birgül'ün
sesini duysan›z, ya da “tecritin kalkma-
s› ve devrimci abilerimin, ablalar›m›n
ölmemesi için, bunu benim kendim için
bir görev olarak gördü¤üm için açl›k
grevine girdim" diyen Bahar'›n 15 ya-
fl›ndaki sesini duysan›z, "Tecrit oldu¤u
sürece direnifl sürecek" diyen Alev'in
ça¤r›s›na kulak verseniz, Direnifl
Evi'ndeki zafere olan inanc› iliklerinize
kadar hissedersiniz. Elbette ki, Behiç
Aflç› bu duygular›, bu havay› yarat›yor
ve O, huzurlu, mütevazi ve mutlu yüzü,
inanan bak›fllar› ile, buraya gelen herke-
se, hepinize zaferi yaflatacakt›r. 

Biz yeni ekiple sohbeti bitirip Be-
hiç’in yan›na dönerken, Karadeniz'den
iki kiflinin geldi¤ini gördük. Özgür Ka-
radeniz'in Sesi Gazetesi'nin hediye ola-
rak yollad›¤› kemençe'yi getirmifller.
Karadeniz havas› eserken, biz de ziyaret
defterini kar›flt›r›yoruz. Küçükköy'den
Gazi'ye, Alibeyköy'den Armutlu'ya,
Ça¤layan'dan Pendik'e birçok mahalle-
den ziyaretçilerin düflünceleri var. Kara-
yollar›, Nurtepe, Esenler, ‹stanbul Üni-
versitesi'nden toplu olarak gelenler.
ESP, EHP ve Bilinç ve Eylem Dergi-
si'nden gelenler olmufl. 
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Sayg›yla e¤iliyorum
Avukat Behiç Aflç›’n›n Ölüm Orucu eyleminde 100. gü-
nü geride b›rakt›¤›, 13 Temmuz akflam›, Direnifl Evi’nde
bir etkinlik düzenlendi. Sayg› durufluyla bafllayan et-
kinlikte, direnifle adanm›fll›¤›n simgelerinden biri olan
k›na yak›l›rken, Avukat Behiç Aflc› flunlar› söyledi:
“‹ktidar 6 y›l önce F Tipi politikalar›yla devrimcili¤e bir
darbe vurmak, geriletmek istedi. Ama ayn› zamanda
bir direnifl geliflti ve bu direniflin ad› bugün ölüm orucu
olarak her yerde meflru olarak kabul ediliyor. Ölüm
orucu bugün devrimcili¤in yüz ak›d›r. 122 flehit bizlere
umut, gelece¤e dair inanç tafl›m›fllard›r. Onlar›n önün-
de sayg›yla e¤iliyorum. Onlar flunu göstermifltir, devrimci irade asla teslim al›namaya-
cak ve Türkiye halklar›na devrim arma¤an edilecektir. Ve bunu yapan da biz olaca¤›z.” 
TAYAD Baflkan› Mehmet Güvel yapt›¤› konuflman›n ard›ndan, HÖC ad›na haz›rlanan he-
diyeyi Aflç›’ya sunarken, TAYAD’l› babalardan ‹brahim Polat da Ahmet Arif’ten fliirler
okudu. Direnifl Evi’nin haz›rlad›¤› 6 y›ll›k direniflin anlat›ld›¤› destan›n ard›ndan Grup Yo-
rum Korosu türküler söyledi. Çeflitli kurumlardan mesajlar›n geldi¤i etkinlikte, Selahat-
tin Erol, Cemalettin Ç›nar ile Gençlik Federasyonu ad›na Elif Kaya konuflmalar yapt›. Sa-
r›gazi Temel Haklar’›n müzik grubu Yürek Ça¤r›s› da türküleri ile etkinlikte yerini ald›. 

100. Gün

Tüm sanatç›lar burada olmal›y›z
“Ben her fleyden önce devrimci bir insan›n bu konudaki geliflme-

lere sessiz kalmas›n› anlam›yorum. Hangi fraksiyondan olursa olsun,
bir devrimci insan›n bu flekilde ölümüne göz yummamak gerekir di-
ye düflünüyorum. Ben baflka arkadafllar›mla da buraya gelmek isti-
yorum. Sanatç› arkadafllarla konser vermek gerekir. Tüm sol düflün-
cede olan ya da olmayan tüm insanlar, buraya gelip bu mücadeleyi
desteklemeli. Bizi zaten bölmeye çal›fl›yorlar. Sanatç› ve ayd›nlar ola-
rak da biraraya gelemiyoruz. Ben tekrar gelmeyi düflünüyorum. ‹çim
parçalan›yor. Hepimiz burada olmal›y›z. Oturup bir film seyrederken
filmin kahraman›n bafl›na bir kötülük geldi¤inde a¤l›yoruz. Buna se-
yirci kal›yoruz. Sanatç›lar›n, müzisyenlerin flark›lar›n›n samimiyetini
o zaman görece¤iz. Herkesin bu eve gelmesini istiyorum.”

sanatç›
ROJ‹N

Sevgili Behiç Aflç›; 
Destan›m›z›n coflkusu, kahramanlar›m›z›n s›cakl›¤›yla kucakl›yoruz.
Karanl›k, sonsuzluk kadar büyük olsa dahi, bir mumun ayd›nl›¤›n›
deviremez. Tecrit karanl›¤›na karfl› 122 karanfilimizin ›fl›¤›yla, inanç
ve kararl›l›kla alt› y›ld›r sürüyor direniflimiz. Zafere kadar da sürecek.
Güçlü sesinle; unutanlara, kulaklar›n› t›kayanlara, s›rtlar›n› dönenle-
re sesimizi hayk›rd›n, sesimiz-solu¤umuz oldun yüz gün boyunca.
Senin müvekkilin ve de yoldafl›n olmaktan onur ve gurur duyuyoruz.
Onurlu yürüyüflünün yüzüncü gününde aln›ndan sayg› ve ba¤l›l›kla
öpüyoruz...

Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden Kenan Günyel

hücredenhücreden
Aflç›’yaAflç›’ya
mesajmesaj



Gülcan Gö-
rüro¤lu, ölüm
orucunda 3.
ay›n› tamamla-
mak üzere.
Avukat Behiç
Aflç› ve tutsak
Sevgi Saymaz’la birlikte “ya zafer,
ya ölüm” kararl›l›¤›yla sürdürüyor
yürüyüflünü. 

Direnifl Evi’ndeki refakatç›lar› ve
destek açl›k grevcileri ona bu yolcu-
lu¤unda efllik ediyorlar. 

15 Temmuz’da Arif Ersönmez
ve Kayhan Sakar’dan oluflan des-
tek Açl›k Grevi Ekibi nöbeti devral-
d›. Ertesi gün de Mersin'den Özlem
Tatl› Adana Direnifl Evi'nde 10 gün-
lük destek açl›k grevine bafllad›. 

Önceki ekipten Y›lmaz Bozan
nöbeti devrederken flöyle diyordu:
“Bugüne kadar tecritle mücadelede
ben de kofluflturuyordum. Ama Dire-
nifl Evi’nde geçen süre zarf›nda ‘6
y›ld›r ne yapt›m, ne kadar yeterliydi’
sorgulamas›n› yap›yor insan. Yani
Direnifl Evi muhasebe evi ayn› za-
manda... Bafllarken de demifltim,
Gülcan’la beraber aç kalaca¤›m›z
bu on gün tecrit sald›r›s›n›n ömrünü
on gün k›saltacak diye... Direnifl
Evi’nde al›nacak o kadar çok fley var
ki. Bunlar›n çoklu¤unu göz önünde
bulundurdu¤umuzda belki de en
önemsiz fley açl›k. Direnifl evinden
neler alaca¤›z sorusunun cevab› da
Gülcan’›n gözlerinde sakl›.”

6. Ekip’ten Arif Ersönmez önlü-
¤ünü giydikten sonra duygular›n›
flöyle ifade etti: “Direnifl Evi’nde
olmak, bu mücadeleye ortak olmak
politik düflüncelerin ötesinde insani
bir fley. Ben de siyasal do¤rulardan
ziyade insanl›k görevim için bura-
day›m.”

*

Direnifl Evi’nin ‘gündemi’ hiç
kuflkusuz tecrite kilitlenmifl durum-
da. Ama buna karfl›n dünyada, ülke-

mizde olan
biten her
fley onlar›n
gündemin-
de yine. 

‹flte böyle oldu¤u için, Gülcan
Görüro¤lu 15 Temmuz’da, direnifli-
nin 72. gününde yapt›¤› aç›klamada,
iflgalci ‹srail’in Filistin ve Lübnan’a
yönelik sald›r›lar›na da tepki göster-
di. Görüro¤lu, aç›klamas›n› flöyle
bitiriyordu:

“AKP iktidar›, kendi ülkesinin
hapishanelerini kan gölüne çeviren
tecrit sorununu çözüp, Ortado-
¤u’daki katliam ortakl›¤›na da der-
hal son vermelidir!” 

Biliyor ve hissediyorlar ki, dire-
niflleri Filistin’in direnifliyle ortak-
t›r. Bu dünya çap›nda ve kesintisiz
bir mücadeledir. Yine bu anlay›flla,
14 Temmuz günü Direnifl Evi’nde-
kiler, 12 Temmuz flehitlerini and›lar.
“Bize Ölüm Yok” yaz›s›n›n alt›nda
Direnifl Evi o gün sözlerde, fliirler-
de, türkülerde 12 Temmuz’dan bu-
güne süren feda gelene¤ine tan›kl›k
etti.

Gülcan Görüro¤lu k›sa konufl-
mas›nda “Bizleri bugünlere tafl›yan
inanc›, kararl›l›¤› ve feda bilincini
sürdürdüklerini” vurgulad›. 

Ve ayn› gün, Arap halk› için en
anlaml› günlerden biri olan  “Evvel
Temmuz bayram›” kutland› Dire-
nifl Evi’nde. Hasad›n kald›r›ld›¤›,
bereket kazand›¤› bu günde, kendisi
de Arap halk›ndan olan Görüro¤-
lu’nun avucuna k›na yak›ld›. 

*

11 Temmuz’da CHP Adana ‹l
Baflkan› Serdar Seyhan ve ‹l Sek-
reteri ziyaret etti Direnifl Evi’ni.
CHP’nin politikalar› ve tecrite bak›-
fl› üzerine sohbet edildi CHP’lilerle.
“CHP olarak bu konuda biz de ye-
terli fleyler yapt›¤›m›z› söyleyemiyo-

ruz” diyordu il baflkan›. Baflka bir
fley söylemesi gerçe¤e ayk›r› olurdu.
Kurumsal olarak de¤il ama Akdeniz
Bölgesi’nde bu konuya duyarl›
CHP’lilerle çabalar›n›n olaca¤›n› be-
lirttiler. TUHAY-DER’den bir heyet
de ziyaret etti Direnifl Evini. Birlikte
mücadele üzerine konufluldu. 

Direnifl Evi’ni ziyaret eden “Ku-
rum”lar›n bu azl›¤›na karfl›n, Ada-
na’n›n hemen tüm mahallelerinden,
Yüre¤ir’den, Mersin’den ziyaretçi-
leri hiç eksik de¤il. Kimisi “eli bofl
gitmek ay›p olur” diye içecek bir-
fleyler, kimisi bir demet çiçek, kimi-
si Direnifl Evi’nden ald›¤› esinle yaz-
d›¤› fliirlerini al›p getiriyor. Gelenler,
sonraki gelifllerinde ço¤unlukla ar-
kadafllar›n›, komflular›n›, iflyeri arka-
dafllar›n› yan›na al›p geliyor. Direnifl
Evi’ndekiler, tüm ziyaretçilere geti-
recekleri en iyi arma¤an›n bu oldu-
¤unu belirtiyorlar sürekli. 

1 May›s'a kat›ld›klar› için saba-
h›n köründe evleri bas›larak gözalt›-
na al›nanlar da, ilk f›rsatta Direnifl
Evi’ne geliyor. TAYAD'›n ony›llar-
d›r sembolü olan eflarp ve üzerine
tak›lan k›rm›z› bantlar bu kez “tek
tip” olarak de¤erlendirilip suçlan-
m›fllar. Acizli¤in bu kadar›na pes.

Bas›n yay›n tarihinin belki de en
utanç dolu sayfalarla an›laca¤› bu
süreçte, sorumlu duyarl› yerel gaze-
teciler de var Direnifl Evi’nin ziya-
retçileri aras›nda. Direnifl Evi’nin
programl› yaflam›, sabah günlük ga-
zetelere bakarak bafll›yor zaten; sa-
bah ilk ifl gazetelere bak›l›yor: Aca-
ba direnifl ile ilgili bir haber var m›?
Sansür duvar›ndan bir tu¤la daha
ç›kt› m› diye?! 

Fakat iki çocuk annesi Gülcan
Görüro¤lu, tecritin de, sansür du-
varlar›n›n da parçalanaca¤›ndan
emin; bunun için hücre hücre eri-
meye devam ediyor. 
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‘Aç kalaca¤›m›z her gün 
tecrit sald›r›s›n›n ömrünü 
bir gün k›saltacak’
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‹simleri farkl› farkl› da olsa ac›-
lar›, özlemleri bir olan emekçi ka-
d›nlar›m›z. Pamuk tarlas›nda s›rt›n-
da bebeleri, döktükleri ter ayn›; fab-
rikalarda tezgâh bafl›nda narin ol-
maktan çoktan ç›k›p nas›rlaflan elle-
ri ayn›, evlerinin içinde bulafl›k y›-
kamalar›, yemek yapmalar›, dayak
yemeleri ayn› kad›nlar›m›z. Milyon-
larca farkl› yürek tafl›rken, milyon-
larca kez farkl› atmas› gerekirken bu
yüreklerin, kafeslerinin içindeki yü-
reklerinin at›fllar› bile ayn› olan ka-
d›nlar›m›z. 

Ad›na kader denilen bin y›ll›k
döngü çatlamakta Çukurova’da.
fiakirpafla’daki k›rm›z› renkli iki
katl› evden yükselen ç›¤l›k, en çok
kad›nlar› sar›p sarmalamakta. ‹çer-
deki ç›¤l›¤›n sahibi bir kad›n çünkü.
‹çerdeki sesin sahibi bir ana çünkü. 

‹ki katl› k›rm›z› evin merdivenle-
rini en çok kad›nlar afl›nd›r›yor.
15’indeki Ayfer K›z, 30 yafl›ndaki
Leyla Kad›n ve 70 yafl›ndaki Asiye
Nine. Merak ediyorlar ç›¤l›¤›n sahi-
bini. Kendilerinin yüzy›llard›r içle-
rine gömdükleri ve ço¤u kez gözle-
rinden bir damla yafl olarak yanakla-
r›na süzülen gözyafllar›n›n, bir sese
ve ç›¤l›¤a nas›l dönüfltü¤ünü merak
ediyorlar. Ve çok yak›ndan tan›ma-
salar da sesin sahibi olan kad›n›, ona
g›pta ile bak›yorlar. “Nas›l olabilir?
Bu nas›l bir cesaret, bu nas›l bir
yürek?” sorular›n› kendi kendilerine
soruyorlar: “Ço¤umuzun akl›n›n
ucundan bile geçiremeyece¤i, dü-
flüncesinin bile daha fazla bask›, da-
ha fazla ac› olaca¤›n› bildi¤imiz bu
meydan okuma nas›l olur? Üstelik
bir kad›n, üstelik ana, üstelik bir ba-
fl›na ve üstelik elindeki tek silah› her
gün biraz daha eriyen bedeni.” 

Sorular›yla yürekleri s›k›flan ka-
d›nlar›m›z bir solukta kofluyorlar
flimdi k›rm›z› iki katl› evin merdi-
venlerine do¤ru.

Merakla t›rmand›klar› evin mer-
divenlerinde karfl›l›yor Gülcan onla-
r›. Yüzündeki gülümseme ve gözle-

rindeki ›fl›k o kadar güçlü ki, evin
giriflinde sar›yor gelenleri. Hele bu-
na evin içindeki “Analar›n gözyafl-
lar›n›n dinmesi için…” yazan k›r-
m›z› bezin oldu¤u odadaki paylafl›m-
lar eklenince. Gülcan’la yüreklerin-
de kol kola girip gidiyorlar sonra ça-
paya, kazmaya, atölyelere, bebeleri
emzirmeye. Eriyen bu bedenden
yükselen ç›¤l›kla, bir solukluk za-
manda yoldafl oluyor kad›nlar›n
gözyafllar› ve hayalleri. Böylesi bir
s›cakl›k bu kadar k›sa sürede nas›l
olur sorusuna onlar da tam cevap
veremiyor. Ama bildikleri tek fley o
s›cakl›¤›n koynunda olmalar›n›n
verdi¤i huzur ve güç.

Yüzy›llar›n a¤›rl›¤› omuzlar›nda
kavruk teniyle Hacer Abla ç›k›yor
flimdi merdivenlerden. Arkas›nda
katar gibi dizilen 8 kifli daha. Dü¤ün-
leri var. Ve dü¤üne geciktiler. fiimdi
dü¤ün salonunun merdivenlerini t›r-
manmalar› gerekiyordu. “Hay›r! Ol-
maz, önce ç›¤l›¤›n yükseldi¤i ev” di-
yor Hacer Abla ve ard›ndan katar gi-
bi dizilen 8 akrabas›. “Burada da bir
dü¤ün var” diyor. “122 kiflinin omuz
omuza verdi¤i ve bafl›n› Gülcan’›n
çekti¤i. Tillililer yerine ç›¤l›klar›n,
davul zurna yerine açl›¤›n ritmiyle
halaylar›n çekildi¤i bir dü¤ün var”
diyor Hacer Abla. “Hem öteki dü-
¤ünlerden zaten her hafta oluyor.
Önce senin halay bafl›n› çekti¤in dü-
¤ün“ diyerek bafll›yor ard›nda dizi-
len 8 akrabas›yla bafl›n› Gülcan’›n
çekti¤i halaya omuz katmaya.

14’ünde genç bir k›z ç›k›yor flim-
di merdivenlerden. Ad›mlar›ndan
belli ilk kez girece¤i o kap›dan içeri.
‹lk kez görecek o da ç›¤l›¤›n sahibi-
ni. Ve o da inanmayacak, biraz son-
ra ardlar›na al›p s›cac›k rüzgâr›, se-
sin sahibiyle kol kola yürüyece¤i
yollar›. Yolculuk boyunca yüre¤inin
en kuytu yerinde y›llard›r saklad›k-
lar›n› tereddüt etmeden nas›l göster-
di¤ine o da ilk önce inanamayacak.
Çalmam›fl m›yd› öz annesi onlarca
kez yüre¤inin kap›lar›n› “hadi k›z›m
bana da göster” dememifl miydi?

Teyzesi, abisi, halas› kaç kez yap-
m›flt› annesinin yapt›¤›n›. Ama nafi-
le. Hepsi eli bofl dönmüfltü yürek ka-
p›s›ndan genç k›z›n. fiimdi ise hiç
sorulmam›fl iken, hiç zorlanmam›fl-
ken sonuna kadar aç›yor 14’lük
genç k›z gönül kap›lar›n› Gülcan’›n
önünde.

Y›llard›r kocas›n›n 5 ad›m geri-
sinde her yere yürüyen 2 çocuklu
Kezban Kad›n, hayat›nda ilk kez ko-
cas›n›n 5 ad›m önünde yürüdü¤üne
inanamadan dayan›yor ç›¤l›¤›n yük-
seldi¤i evin kap›s›na. Kocas› tam 5
ad›m gerisinde. Yüzy›ll›k umutlar›-
na ç›¤l›¤›yla can katan o kad›na s›m-
s›k› sar›l›yor Kezban Kad›n. ‹lk yan-
k›s›yla kader denilenleri bir bir rezil
rüsva eden sesin sahibine sar›l›yor
ve “devam” diyor. ”Bu ç›¤l›k daha
da yükselmeli” diyor. “Öyle bir yük-
selmeli ki, bu kaderi yaratanlar›n
kulaklar› bir daha duyamamal›, dil-
leri lâl olup bir daha “kader diyeme-
meli” diyor Kezban Kad›n. Orac›kta
hemencecik nas›l da anlafl›yorlar.
Ayr›l›k vakti ve o k›rm›z› iki katl›
evin merdivenlerinden kocas›yla be-
raber ve ayn› hizada ve yan yana ini-
yorlar. Soka¤›n sonuna kadar Gül-
can ardlar›ndan bak›yor. Gözlerin-
deki ›fl›k bedeninin erimesine inat
daha da parlak, sesindeki ç›¤l›k ina-
d›na daha da güçlü.

Yüzy›llard›r ad›na kader denile-
ni, ony›llard›r ad›na umut denilenle
de¤ifltirmeye devam ediyor Gülcan.
Ve Çukurova’n›n kad›nlar› ardlar›na
kat›p hemcinslerini, koflmaya de-
vam ediyor iki katl› k›rm›z› evin
merdivenlerine do¤ru...

Gülcan’›n 74 gündür açl›¤›yla
verdi¤i mücadele sessiz sedas›z hay-
k›ranlar›n sesi olmaya devam edi-
yor. Gülcan’›n bedeninin erimesiyle
ç›¤l›¤a dönüflen ses Çukurova’da
yank›lanmaya devam ediyor.

DirDirenifl Evi ve Kad›nlarenifl Evi ve Kad›nlar
“Hacer, Kezban, Leyla, Asiye...”



Bugünlerde “Ege’nin iki yakas›-
n›n dostlu¤u”, egemen s›n›flar›n po-
litik hesaplar için kulland›¤› alt›
bofl, ucuz bir söylem olmaktan ç›ka-
rak, gerçek anlam›n› buluyor. Bir
halk, Ege’nin bu yakas›ndaki dire-
nifli kendi direnifli görüyor, ac›y›
kendi ac›s›, onuru kendi onuru gö-
rüp sahipleniyor. Sahiplenmesini
sözde b›rakmay›p, prati¤e yans›t›-
yor. “Ege’nin iki yakas›n›n dostlu-
¤u”, direniflle canlan›yor.

Emekçi örgütlerinin temsilcile-
rinden oluflan üçüncü Yunan heyeti
geçen hafta Direnifl Evi’ndeydiler.
Devrimci demokratik bir duyarl›l›-
¤›n ötesinde direnifli sahiplendikle-
rini, gerek üst üste gelen heyetlerle,
gerek Yunanistan Meclisi’nin gün-
demine tafl›yarak, gerekse de Yunan
kamuoyuna direnifli anlatarak gös-
teren Yunanl› emekçiler, devrimci
ve demokratlar; ziyaret s›ras›ndaki
sözleri ve samimiyetleriyle de, bu
sahiplenmeyi ortaya koyuyorlard›. 

Baz› heyet üyelerinin Adana’ya
giderek Gülcan Görüro¤lu’nu da zi-
yaret etti¤ine geçen haftaki say›-
m›zda yer vermifltik. 15 Temmuz’da
tüm heyet üyeleri biraraya gelerek,
fiiflli Direnifl Evi’nde Behiç Aflç› ile
birlikte bir bas›n toplant›s› düzenle-
diler. Tecrite Karfl› Dayan›flma Ko-
mitesi’nin de oldu¤u çeflitli kurum-
larla görüflmelerde de bulunan he-
yet üyeleri, desteklerinin sürece¤i-
nin alt›n› bir kez daha çizdiler. 

Patulias: Namus sözümdür, Yu-
nan emekçi halk›na anlataca¤›z Ati-
na Mahkeme Çal›flanlar› Derne¤i,
Yunanistan Mahkeme Çal›flanlar›
Federasyonu, Kamu Emekçileri
Sendikalar› Konfederasyonu
(ADEDY) ve ‹flçi Mücadelesi Cep-
hesi (PAME) temsilcileri; Yan›s Di-

mu, Yorgos Makris, Vasilis Bisbikis
ve Thanasis Patulias'dan oluflan he-
yetten sözü ilk olarak, ADEDY üye-
si ve PAME Temsilcisi Thanasis Pa-
tulias ald›. Ziyaretlerinin Avukat
Behiç Aflç›'yla dayan›flmak amaçl›
oldu¤unu kaydeden Patulias, Afl-
ç›’n›n siyasi bask›lar› protesto et-
mek ve F Tipi cezaevlerindeki tecri-
ti kald›rmak için ölüm orucuna bafl-
lad›¤›n› hat›rlatt› ve “F Tipi cezaev-
lerini kald›rmak için mücadele bi-
zim de görevlerimiz aras›ndad›r.
Burada herkese namus sözü veriyo-
rum, flahit olduklar›m›z› Yunanistan
emekçi halklar›na anlataca¤›z. Par-
lamentoda tart›fl›lmas› için de eli-
mizden geleni yapaca¤›z” dedi. 

Dimu: 122 arkadafl›m›z› kaybet-
tik. F Tipleri’ne karfl› mücadelemiz
sürüyor Yunanistan Mahkeme Çal›-
flanlar› Federasyonu Temsilcisi
Yann›s Dimu ise, 2001 Temmuzu’n-
dan beri geldi¤ini hat›rlatarak ko-
nuflmas›n›, direnifli kendi direnifli
gören bir üslupla flöyle sürdürdü:

“Küçükarmutlu'daki açl›k grev-
lerini ziyaret ettim. O zamandan be-
ri F Tipleri’ne karfl› mücadelemiz
sürüyor. 122 arkadafl›m›z yaflam›n›
yitirdi, 600 insan sakatland› tecrite
karfl› mücadelede. O günden bugü-
ne emperyalizm çirkin yüzünü iyice
gösterdi. Hücre cezaevleri insanl›¤a
karfl› yap›lan barbarca bir sald›r›-
d›r ve tecrite karfl› mücadele emper-
yalizme karfl› mücadelenin bir par-
ças›d›r. Kabul edebilece¤imiz tek
çözüm hücrelerin kald›r›lmas›d›r.
Görevimiz bu mücadeleyi Yunan
halk›na anlatmak ve Atina Barosu
avukatlar›yla iflbirli¤i yapmakt›r."

TMY’ye de¤inerek, bütün kapi-
talist ülkelerde hak ve özgürlükleri
k›s›tlayan bask› yasalar› ç›kar›ld›¤›-

n› kaydeden D›mu, bu bask›lar›n
Türkiye'deki sonucunun ise F Tipi
hapishaneler oldu¤unu dile getirdi. 

“F Tipleri’ne karfl› olmak, em-
peryalizme karfl› olmakt›r. Biz bu
nedenle buraday›z" diyen D›mu,
daha sonra Behiç Aflç›'ya dönerek
konuflmas›n› flöyle sürdürdü:

"Behiç'le tan›flmaktan onur du-
yuyoruz. Mektubunu okudum, çok
duyguland›m. Üzerimize düflenleri
yapmaktan çekinmeyece¤iz. Senin
ömrün adaletin gerçekleflmesine
vahdedilmifltir. Adalet mücadelen
gönlümüzü ayd›nlat›yor. Hak ve öz-
gürlüklerin savunulmas›n› üstlen-
din. Bu hukuk anlay›fl›nla halk›n ç›-
karlar›n› savundun. Dün senin dire-
niflinle oluflturulan komiteyi ziyaret
ettik. Onlar›n bir aç›dan ö¤retmeni-
sin. Bizim içinse fleref ve namus an-
lam›nda örneksin. En zor mücadele
yöntemini seçtin. Sen düflüncelerini
savunuyorsun. Bu düflünceler asla
yenilmez. Bu mücadelen bütün dün-
yada dayan›flmaya yolaçm›flt›r. Mü-
cadelene büyük sayg› duyuyoruz.
Zafer yak›nd›r." 

Bas›n toplant›s›n›n ard›ndan, he-
yet üyelerine, Mahir Çayan'›n res-
minin çizildi¤i bir tablo ve hapisha-
nelerdeki Cephe tutsaklar›n›n yapt›-
¤› bir pano hediye edildi. 

Mücadeleniz, Mücadelemizdir

Biz de bas›n toplant›s› sonras›,
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Yunan Heyetten Aflç›’ya ziyaret:

F Tipleri’ne karfl› olmak, 
emperyalizme karfl› olmakt›r 
Bunun için buraday›z

Yunan Heyetten Behiç Aflç›’ya:
Senin ömrün adaletin gerçek-
leflmesine vahdedilmifltir. Bi-
zim için fleref ve namus anla-
m›nda örneksin. Sen düflünce-
lerini savunuyorsun. Bu dü-
flünceler asla yenilmez.



heyette yeralan Adliye Mensuplar›
Sendikas› yöneticisi Yorgos Makris,
ve ADEDY üyesi ve PAME temsil-
cisi Thanasis Patulias ile görüfltük. 

Makris ve Patulias gelifl amaçla-
r›n› flu sözlerle anlatt›lar:

Yorgos Makris: Ölüm orucun-
dan ve süreçten zaten bilgiliyiz. Ge-
rek birey olarak, gerekse yöneticisi
oldu¤um sendikay› temsilen bu mü-
cadeleyle dayan›flmak amac›yla
Türkiye'ye gelmifl bulunuyorum.
Ölüm orucunun taleplerini destekle-
mek için, duyarl›l›¤›m› ve dayan›fl-
mam› iletmek için burday›m. Beni
sendikam görevlendirdi¤inde, hiç
düflünmeden kabul ettim. 

Thanasis Patulias: Bu 4. ziya-
retim. Mensubu bulundu¤um ‹flçi
Mücadelesi Cephesi de sürekli bu-
raya gelip gitmektedir. Burada ya-
flananlara canl› bir ilgi var. Düflün-
celeri için mücadele eden bütün in-
sanlarla dayan›flmam›z› ifade etmek
için burday›z. Buraya F Tipi ceza-
evlerinin ortadan kald›r›lmas›, in-
sanlar›n zorla düflüncelerinden vaz-
geçirilmesi politikalar›na son veril-
mesi ve tecritin kald›r›lmas› için
gelmifl bulunuyoruz. 

Açl›¤›n, mücadelenin vatan› yok
Bu mücadele desteklenmelidir
Ölüm orucunu yak›ndan izleyen

Yunanl› emekçiler de, kuflkusuz bir
avukat›n ölüme yatmas›yla farkl›
duygular yaflam›fllard›. Markis ve
Patulias neler düflündüklerini flu fle-
kilde ifade ettiler:

Yorgos Markis: Ben bunu duy-
du¤umda, haks›zl›klar›n beni bo¤-
du¤unu hissettim. Baz› fleylerin va-
tan› olmaz. Açl›¤›n, yoksullu¤un,
mücadelenin vatan› yoktur. Bu mü-
cadeleyi kesinlikle desteklemek ge-
rekti¤ini düflündüm. Sayg› duydum.
“Vatan› olmayan” tüm insanl›¤›n
mücadelesi diye düflündüm. 

Thanasis Patulias: Ben Behiç'i
ilk tan›m›yorum. Daha önceki gelifl-
lerimde de tan›m›flt›m. O bizim dos-
tumuzdur. Behiç'in ölüm orucuna
girmesiyle flunu ö¤renmifl oldum,
devrimci bir avukat kendi müvek-
killeri için can› pahas›na sahip ç›k-

maktad›r. Sayg› duymamak elde de-
¤il. Ayd›nl›k için kendini yakan bir
arkadafl›m›zd›r. Sayg›m›z sonsuz.
Direnifl hakl›d›r. Kazanacakt›r.

Yüzbinlerce üyeli sendikalar›
temsil eden heyet üyeleri, Yunan
halk›n›n ölüm orucu konusundaki
yaklafl›m›n› da anlatt›lar.

Yorgos Markis: Yunanistan'da
hemen herkesin bu olaydan haberi
vard›r. Biz de üzerimize düfleni yap-
maya çal›fl›yoruz. Bazen s›n›rl› fley-
ler yapabiliyoruz, ama Yunanis-
tan'da bilenlerin hemen hemen hep-
si sayg› duyuyor. Biz dönünce ko-
nuyu halka anlatmay› düflünüyoruz.
Önce sendika organlar›m›zla konu-
flaca¤›z, de¤erlendirece¤iz. Daha
sonra Mecliste tart›fl›lmas›n› sa¤la-
maya çal›flaca¤›z. D›fliflleri Bakanl›-
¤›'n› harekete geçirmek için zorlay›-
c› olaca¤›z. Biz bu sesi ülkemize ta-
fl›yaca¤›z. 

Tecrite karfl› mücadele bizim de 
gündelik mücadelemiz olmufltur

Thanasis Patulias: Bütün Yu-
nan sendikalar›ndan ve demokratik
kitle örgütlerinden destek için he-
yetler gelmifltir. Geldiklerini Yunan
halk›yla paylaflm›fllard›r. Biz de ge-
ri döndü¤ümüzde bu sesi tafl›yaca-

¤›z. Sendikalar›n gündemine yeni-
den canl› bir flekilde sokaca¤›z. Bü-
tün üyelerimizi bilgilendiriyoruz.
Toplant›lar yapaca¤›z. Ben Yuna-
nistan Kominist Partisi üyesiyim.
KKE milletvekilleri konuyu meclis-
te gündeme getirdiler ve hem Yunan
Adalet Bakan›’na hem de D›fliflleri
Bakan›’na Türkiye'deki bask›lar›n
son bulmas› için neler yapmalar›
gerekti¤ini sordular. Türkiye'deki
bask›lar›n son bulmas› ve F Tipi ce-
zaevlerinindeki tecritin kald›r›lmas›
için verilen mücadele art›k bizim de
gündelik mücadelemiz olmufltur.
Yapt›¤›m›z etkinliklerde de iflliyo-
ruz. Yunanistan'daki Türk arkadafl-
lar›m›z da kat›ld›klar› her toplant›da
bu konuyu gündeme al›yorlar. 

Türk halk›n›n mücadele eden
yoldafllar›ma diyorum ki; mücade-
leleri mücadelemizdir. Daima yan-
lar›nda olaca¤›z. Her zaman destek
olaca¤›z. Onlar› takdir ediyoruz. 
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Yunanistan Kad›nlar Federasyonu’ndan 
hücrelerdeki devrimcilerle dayan›flma mesaj›

Yunanistan Kad›nlar Federasyonu (OGE), Türkiye’de devam eden tecrit hücreleri ay›b›n› k›-
namakta ve hücrelere karfl› olan sesini yükseltmektedir. ‹flkence ve bask›ya dayal› tüm yöntem-
leri, cezaevlerindeki devrimci tutsaklar›n sesini bo¤may› amaçlayan hücreleri ve Yeni Dünya
Düzeni’nin di¤er sald›r›lar›n› protesto etti¤imizi bir kez daha ifade ediyoruz.

‹nan›yoruz ki, Avukat Behiç Aflç›’n›n ve iki k›z çocu¤u annesi olan Gülcan Gorüro¤lu’nun
hücreler d›fl›nda bafllatt›klar› ölüm orucu, “küreselleflmifl” sömürücülerin tüm çabalar›na ra¤men
insanl›k onurunu yokedemediklerini göstermektedir.   

Dostlar, yoldafllar;
Bizler, OGE saflar›nda örgütlü Yunanistanl› kad›nlar olarak yan›bafl›m›zdaki ül-

kede direnen ve mücadele eden tüm kad›n ve erkek devrimcilere en s›cak dostluk
ve dayan›flma mesajlar›m›z› iletiyoruz. Hücrelerde ve d›flar›da süren bu mücadele
hepimizindir diyoruz. Biliyoruz ki onlar, politik tutuklular› hücrelere kapatarak, “insanc›l”
bombard›manlar gerçeklefltirerek, “terör” yasalar›yla bu onurlu mücadeleyi yoketmek istiyor-
lar. Emperyalizmin planlar›na, savafllar›na, yoksullu¤a ve devlet terörüne karfl› verdi¤imiz ce-
vapta bu mücadeledir. Atina 11.07.2006

OGE Yönetim Kurulu



Hepinizi yürüyüflümüzün coflkusuyla kucakl›yorum. 

Nas›ls›n›z? Bizler iyiyiz. Coflkumuz, moralimiz ye-
rinde. Yürüyüfle bafllayal› iki ay›m› doldurdum. Fatma-
m›z›n Cengizimizin izinden yürümenin onurunu, gururu-
nu yafl›yorum. Slogan atmaktan dolay› verilen 3 ayl›k
mektup “cezas›” 24 Haziran’da bitti. Biriken mektuplar›
ald›m ve bugünlerde onlara cevap yazmaya çal›fl›yorum.
Zarfta bir de iflleme pano var. Çam sak›z› çoban arma¤a-
n› ufak bir iflleme. Yaln›z burada çerçeve yapt›rma imka-
n› yok, bu yüzden öylece gönderiyorum. Çizim Kand›-
ra’dan, ifllemesi benden... Kazanaca¤›m›za olan inançla
sizleri kucakl›yor, selam ve sevgilerimi yolluyorum.

3 Temmuz 2006

***

“Birgün herkes ölecek. 
Mesele nas›l öldü¤ümüzdür.” 
Birileri size annenizi, baban›z›, eflinizi, çocuklar›n›-

z›, kardefllerinizi, tüm yak›nlar›n›z›, sevdiklerinizi
terketmenizi ve bir daha onlar› hiç görmemenizi söyle-
se ne yapars›n›z? Dahas› onlar› art›k hiç mi hiç düflün-
memenizi, onlar›n size, sizin onlara verdi¤iniz eme¤i,
paylaflt›¤›n›z pek çok fleyi, ac›lar›n›z›, sevinçlerinizi,
onlardan ö¤rendiklerinizi unutman›z› söylese? Diyelim
ki bunlara “hay›r!” dediniz, sizi onlardan zorla ay›rsalar
ve onlar› görmenizi, onlarla haberleflmenizi engellese-
ler?

Ben bir devrimciyim. Ülkemde Amerikan üsleri gör-
mek istemedi¤im, insan›n insan gibi yaflamas›n› istedi-
¤im için devrimci oldum. Ve devrimci oldu¤um için hap-
sedildim. Hapsedildim ama hiçbir zaman kendimi suçlu
görmedim. Düflüncelerimde hakl›yd›m, devrimcilik be-
nim için yaflam biçimiydi ve nerede olursam olay›m dü-
flüncelerimden, devrimcili¤imden vazgeçemezdim.

15 y›ld›r hapisteyim. Benimle ayn› duygu ve düflün-
celeri paylaflan pek çok arkadafl›mla hapishanede tan›fl-
t›m. Baflka baflka flehirlerden gelmifltik. Kimimiz 20’li
yafllardayd›, kimimiz 30’lu, kimimiz 40’l›... Kimimiz

ö¤renciydik, kimimiz
iflçi, kimimiz memur...
Kimimiz okulda, kimi-
miz iflyerinde hakk›n›
arad›¤› için tutsak düfl-
müfltü. Kimimiz y›llar-
d›r devrimci mücadele-
de pek çok yükü omuz-
lam›flt›. Hapishanedey-
dik ama kocaman dev-
rimci bir aileydik ve
duygular›m›z›, düflün-
celerimizi asla dört du-
var aras›nda hissetme-
dik. Çünkü biz d›flar›-
dayken de sadece bur-
numuzun ucundakiyle
yan›m›zda, yak›n›m›zda
olanla de¤il, ülkemizin her yan›nda olan bitenle ilgiliy-
dik ve hapiste de bu ilgimizi yitirmedik. Zaten bu ilgiyi
yitirmifl olsayd›k, gerçek hapislik iflte o zaman bafllard›. 

2000 y›l›yd›. Pek çok yerde, 25-30 metre karelik
hücrelere bölünmüfl F Tipi hapishaneler infla edilmifl, E
Tipi hapishanelerin ko¤ufllar›, içlerine pek çok kal›n du-
varlar örülerek hücrelere dönüfltürülmüfltü. Bunun için
halktan hep esirgenen trilyonlarca lira para harcanm›flt›.
Dönemin Adalet Bakan› H. Sami Türk, bu küçücük hüc-
relerin reklam›n› yap›yordu.  

Plastik bir masan›n üzerine plastik çiçekler oturtul-
mufl, flirin, rahat, yaflan›las› bir mekan süsü verilmiflti
hücrelere.. Ama orada insan yoktu ve olmayacakt›. 

Ülkenin pek çok hapishanesinde bulunan devrimci
tutsaklar› hücrelere atacaklard›. Ben o zaman 9 y›ld›r
tutsakt›m ve Çanakkale Hapishanesi’ndeydim. Orada
100 kiflinin üzerindeydik ve pek çok arkadafl›mla 9 y›l-
d›r günün 24 saatini paylafl›yordum. Aram›zdan tahliye
olanlar› sevinçle, törenlerle u¤urluyorduk d›flar›. Ama
bu kez bizi birbirimizden ay›rmak için hücrelere atmak
istiyorlard›. Hücreler insan›n olmad›¤›, paylafl›m›n ol-
mad›¤›, bir sesin, bir gülüflün olmad›¤› yerlerdi. Bize
ayr›lacaks›n›z, birbirinizi unutacaks›n›z dediler. Kendi
düflüncelerinizden, devrimcili¤inizden vazgeçeceksiniz
dediler. Günün 24 saati bizim çizdi¤imiz s›n›rlar içinde
düflünecek ve hissedecek, bizim çizdi¤imiz s›n›rlar için-
de yaflayacaks›n›z dediler. Tabii buna “yaflam” diyen
onlard› ve asl›nda çizdikleri o s›n›r›n içinde yaflam yok-
tu art›k.. Bunu yapamazd›k, hücre duvarlar›yla s›n›rla-
nan yaflam dedikleri o fleyi kabullenemezdik. Hücrelere
girmemek, birbirimizden ayr›lmamak için direnecektik. 

Nas›l direnece¤imize dair tart›flmalar, toplant›lar yap-
t›k. Hapiste, dört duvar aras›ndayd›k ve direnmek için
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Sevgi Saymaz’dan Mektup: 
“Siz olsaydınız ne yapardınız?”

Ölüme yürüyen insanlar karfl›s›nda mektup, ziyaret yasak-
lar›na baflvurmak ne büyük bir acizlik ve nas›l bir insanl›k d›-
fl›l›kt›r. F Tipi hapishaneler, bu insanl›k d›fl› uygulamada ›srar
ediyorlar. Ölüm Orucu direniflçisi Sevgi Saymaz’dan, uzun bir
aradan sonra, mektup yasa¤›n›n ard›ndan ald›¤›m›z mektubu
okuyucular›m›za sunuyoruz. Sevgi, içiçe iki mektup yazm›fl. Bi-
ri k›sa bir not gibi, arkadafl›na yazm›fl; di¤eri ise, uzun bir so-
runun, neden ölüm orucunda oldu¤unun cevab› ve herkese ya-
z›lm›fl. ‹kisini de afla¤›da sunuyoruz. (Sevgi’nin mektubunda
sözetti¤i ve kendi eme¤inin ürünü olan ip ifllemeli panoya da
sayfalar›m›zda yer verdik.)



kendi bedenlerimizden baflka silah›m›z yoktu. Hücrelere
girmektense ölürüz dedik. Toplant›lardan birinde, ölüm
orucuna gönüllü olan bir arkadafl›m›z Sergül’ü (Albay-
rak) iflaret ederek “Ben günün herhangi bir saatinde
onun kahkahas›n› duymad›ktan sonra ne anlam› var ya-
flaman›n” dedi. Bu, Sergül nezdinde ifade etti¤i yoldafl
sevgisiydi. Ve Sergül de bu sevgi u¤runa, 2004’de bu-
lundu¤u hücrede ölüm orucuna bafllad›. Tahliye oldu,
2004 27 Aral›k’›nda Taksim Meydan›’nda tecritin kalk-
mas› için feda eylemi yapt›, ertesi gün flehit düfltü.

Ve 2000 y›l›n›n ekim ay›nda ekipler halinde ölüm
orucuna bafllad›k. Bu arada dönemin Adalet Bakan› H.
Sami Türk ile ve konunun muhataplar›yla görüflme ve
çözüm yollar›n› hep aç›k tuttuk. Fakat sonuç alamad›k.
Bizi birbirimizden zorla ay›r›p hücrelere atacaklar ve
tam bir yaln›zl›¤a mahkum edeceklerdi. Bu, tutsakl›¤›n
çok ötesinde bir fleydi. Ölümden beter ölüm demekti.
Öleceksek insan gibi, direnerek ölecektik. 

19 Aral›k 2000’de, sabaha karfl› ayn› saatte 20 ayr›
hapishaneyi (hapis-
hane idaresi tara-
f›ndan karalan-
m›flt›r)... Ben Ça-
nakkale Hapishane-
si’ndeydim. ‹lk Fi-
dan ç›kt›, çeflit çeflit
silahla, bombayla
gelenlerin karfl›s›na;
“operasyonu dur-
durmazsan›z kendi-
mi yakaca¤›m” de-
di. Fidan, hemflirey-
di. Her derdimize
koflard›. Dersim’in
ac›lar› ve isyanla-
r›yla doluydu yüre-
¤i. ‹lk flehidimiz ol-
du. Bomba ve kur-
flun sa¤ana¤› alt›nda
54 saat sürdü Ça-
nakkale’de direnifl.
Fidan’›n ard›ndan 3
arkadafl›m›z (hapis-
hane idaresi tara-
f›ndan karalan-
m›flt›r)... ‹lker flehit
düfltü¤ünde operas-
yonun son saniyele-
riydi. Delikanl›m›z-
d› ‹lker. Koruyan ve
kollayand›. Yan›n-
daki arkadafl› at›lan
bombadan korumak
için üzerine kapak-
lanm›fl ve bomba
bafl›n› parçalam›flt›. 

O operasyona “Hayata Dönüfl” ad›n› vermifllerdi.
Oysa operasyonun sonucunda 28 arkadafl›m›z öldürül-
müfl, yüzlercemiz yaralanm›flt›k. Ve operasyonun he-
men ard›ndan sa¤ kalanlar›m›z hayat›n ve hayata dair
hiçbir fleyin olmad›¤› baflka baflka illerdeki hapishanele-
rin ayr› ayr› hücrelerine at›lm›flt›k. 

6 y›ld›r hücrelerdeyiz. Bu 6 y›l bizim için ölüm ve
yaflam›n içiçe geçti¤i y›llar oldu. Yaflam bizim için
(hapishane idaresi taraf›ndan karalanm›flt›r)... Dire-
nifl ve ölüm!... Ama insanl›¤›m›z›, onurumuzu, gelecek
güzel günlere olan inanc›m›z› ve sevgimizi ancak böyle
koruyabilirdik.  

Birgün herkes ölecek. Mesele nas›l öldü¤ümüzdür.
Bu da nas›l yaflad›¤›m›zla ba¤lant›l›. E¤er yüre¤inizde,
bilincinizde onuru, sevgiyi, umudu, inanc› ve tüm bun-
lar için zulme karfl› direnme kararl›l›¤›n› tafl›yorsan›z,
ölümü bu flekilde karfl›l›yorsan›z, bu de¤erler mutlaka
baflka yüreklere, baflka bilinçlere direnifl ruhunu tafl›ya-
cakt›r. Biz buna inand›k ve 6 y›ld›r inanc›m›z›n bofla git-
medi¤ini gördük. 122 arkadafl›m›z hücrelere karfl› dire-
niflte ard arda hayat›n› feda etti. 122. flehidimiz Fatma,
y›llard›r ayn› hapishanede kald›¤›m arkadafl›md›. Hayat
doluydu. Sevgi doluydu. “Ben son olmak isterim” di-
yordu. “Benden baflka arkadafl›m ölmesin...” diyordu. 

fiimdi ben de ölüm orucunday›m.. Ve t›pk› Fatma gi-
bi diyorum ki; “Benden baflka kimse ölmesin!..”

Bu ölümleri durdurmak için, tecritin kald›r›lmas›
için herkesin yapabilece¤i bir fleyler vard›r. 

Sevgi SAYMAZ / Uflak Hapishanesi
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Günü 
gelip de 

kavufltu¤um vakit karanfillere
memleketime yahut 

Ankara’ya gitmek isterim

Do¤du¤um büyüdü¤üm topraklar...
Hâlâ duyar›m

köknar reçinesinin kokusunu
ceviz a¤açlar›n›n gölgesi 

serin mi serin
negolar burcu burcu
bostan k›nas› avuçlar›mda...

Günü gelip de 
kavufltu¤um vakit karanfillere
Ankara’dan da vazgeçmem

‹lk randevu
“yoldafl” diye bafllayan ilk not

ve kalbimin vuruflu
Sokaklar›n› arfl›nlad›m / ad›m ad›m
Terim buharlaflt› 

gri gökdelenler aras›ndan
Gülen yüzleri

ve coflkun sabahlar›n› düflledim.

Vasiyet
Sevgi Saymaz 

Tekirda¤ 2 No’lu’da Cunta Uygulamas›
“Ercan Kutlu, 14 Haziran’da göz muayenesi için

hastaneye götürüldü. Bildi¤in gibi muayene s›ra-
s›nda kelepçenin aç›lmas› gerekiyor. Ancak asker
kelepçeyi açmamakta ›srar ediyor. "Kural böyle"
diye dayat›yor. Tart›flma sonras› kelepçesi aç›l›yor.

Muayene sonras› tekrar kelepçe tak›l›rken, asker bilinçli
olarak bile¤i kesecek halde kelepçe vuruyor. Ercan "as-
ker... asker" diye kelepçenin gevfletilmesi için seslenir-
ken "kes sesini" cevab›n› alarak muayene odas›ndan ç›-
kar›l›yor. O ara erlerden biri "sen asker diye sesleniyor-
sun, 'komutan›m' demen laz›m. Komutan›m demedi¤in
için böyle oldu" diyor. Muayene odas› d›fl›nda tekrar ke-
lepçenin gevfletilmesini isterken rütbeli "al›n götürün bu-
nu" diyerek arkadafl›m›z› yumrukluyor. Hastane içinde
bafllayan sald›r› ringe kadar sürüyor. Yüzlerce hastan›n,
hastane görevlisinin önünde sald›rmaktan çekinmeyen
rütbeli, ringin önüne toplanan kalabal›¤› da da¤›t›yor... 

Bu yaflanan olay cunta dönemi hapishanelerini hat›r-
lat›yor. Cunta döneminde k›fllaya çevrilmek istenen ha-
pishanelerde, tutsaklar da "asker" haline getirilmek iste-
nirdi. Her tutsa¤›n erlere dahi komutan›m diye hitap et-
mesi ve ona uygun davranmas› dayat›lan faflist uygula-
malar›n bafl›nda geliyordu.”

(Kenan Günyel’in 2 Temmuz 2006 tarihli mektubundan)



Merhaba Ümit;

Nas›ls›n diye sormuyorum, iyi
oldu¤unu biliyorum. Galiba müve-
killerimi savunaca¤›m derken sizle-
ri ziyaret etmeyi ihmal ettim. Ama
ülkemiz gerçe¤i bu. Belki gazeteler-
de okumuflsundur, Almanya'da Ah-
met Bey de AG'ye bafllam›fl. Onun-
la 1996 Ölüm Orucu’nda da açl›¤›
paylaflm›flt›k. Biz büro olarak ken-
dili¤inden AG'ye bafllam›flt›k. fiim-
di de açl›¤› paylafl›yoruz. Bu duygu-
yu tarif etmek mümkün de¤il. Sizle-
rin de benimle birlikte l May›s’a ka-
dar açl›¤› paylaflt›¤›n› biliyorum.
Teflekkür ederim. fiu anki duygula-
r›m› tarif edemiyorum, anlatam›yo-
rum. Art›k açl›¤›m›z konufluyor.
Gerçi 6 y›ld›r konufluyordu. S›ra
bende. Her geçen gün büyüyor, güç-
leniyoruz. Bunu somut olarak göre-
bilmek ne güzel. Ümit daha önce
gönderdi¤in kartlar› ald›m. Sana
mektup da yazm›flt›m ulaflt› m› bil-
miyorum?

Söylememe gerek yok, ben çok
iyiyim. Zaman ak›p gidiyor. Biz de
öyle... ziyaretçilerimiz çok oluyor.
Bürokratik ziyaretçilerimiz de olu-
yor tabi. Ayn› zamanda s›radan in-
sanlar›n ziyaretleri de oldu. Türki-
ye'nin de¤iflik yerlerinden duymufl-
lar. Kimi internetten, kimi gazete ve
TV’lerden. Duyunca merak edip
gelmifller, Ege bölgesinden, Kara-
deniz bölgesinden, Akdeniz bölge-
sinden, ‹ç Anadolu bölgesinden.
Belki en fazla CHP’lilerdi. Ama
merak edip gelmifller. Güzel sohbet-
ler yapt›k. Tecriti anlatt›k. Niye bir
avukat›n bu koflullarda Ölüm Orucu
yapt›¤›n› anlatt›k.

Baz› sendikalar geldi. BES, E¤i-
tim-Sen flubeleri, Emekli-Sen, Ta-
r›m-Orkam-Sen, Nakliyat-‹fl, Ge-
nel-‹fl flubeleri geldi. SHP Gazios-
manpafla ‹lçe Baflkan› geldi. Müca-
dele Birli¤i geldi. ‹HD ‹stanbul fiu-
besi geldi. Halk›n Kurtulufl Partisi
geldi. SDP geldi. ESP geldi. Teori

ve Politika Dergisi geldi. Ve tabiki
Baro Baflkan›m›z geldi, ilk anda ak-
l›ma gelen ziyaretçiler bunlar. Belki
baflka da olmufltur, art›k kusura bak-
mas›nlar. Tabii ki ziyaretlerimiz ba-
zen duygulu, bazen flaflk›n oldu. Ba-
z› ziyaretçilerimiz bir tek kelime
dahi söyleyemeden ayr›l›p gittiler.
‹lk zamanlardaki flaflk›nl›k at›ld›.
Art›k gelen ziyaretçilerdeki gururu
gözlerinden görebiliyoruz. Evet biz
avukatlar da onlardan biriyiz, onla-
r›n içindeyiz. Biz de onlar gibi ölüm
orucu yap›yoruz, yapabiliyoruz.
Kendimizi feda ediyoruz. Statüleri-
mize s›¤›nm›yoruz.

“Sen bizi kaçarken 
arkam›zdan vurdun”
Çok de¤iflik çevreleri sarst›¤›m›-

z› düflünüyorum. Avukat arkadaflla-
r›m›z halen sars›nt› halindeler. Tek-
rar tecriti gündemlerine ald›lar. Sü-
rece iliflkin de¤erlendirmeleri gü-
zeldi. Bir avukat arkadafl›m›z "biz
tecriti gündemimizden ç›kard›k, se-
nin ölüm orucuna bafllamanla bir-
likte tekrar gündemimize ald›k. Ar-
t›k tecrite karfl› mücadele edece¤iz”
dedi. Baflka bir avukat arkadafl›m›z
da "biz F Tipleri’ne arkam›z› dön-
müfl, kaç›yorduk. Sen bizi kaçarken
arkam›zdan vurdun” dedi. Ve
güzel bir pratik yapmaya bafl-
lad›lar, örne¤in son ç›kan
ilan avukat arkadafllar›m›-
z›n baflar›s›d›r. Bu ilan
birçok insana umut ver-
di, güven verdi. Bu ila-
n›n gücü ile de¤iflik ga-
zeteciler gelip röportaj
yapt›lar. Yay›nlan›r m›
bilemeyiz. Ya da baro
baflkan›m›z ziyarete
geldi. Elinden geleni
yapaca¤›n› söyledi. Tec-
ritin bir insan haklar› so-
runu oldu¤u, tutuklu ve hü-
kümlülerin hapishanelerde
50-100 kiflilik ko¤ufllar isteme-

di¤i konusunda ikna oldu. Baronun
gücünü de kullanarak elinden gele-
ni yapaca¤›n› söyledi.

Yurtd›fl›ndan Yunanistan'dan bir
heyet geldi. Atina Barosu’nu temsi-
len bir avukat. Ortaokul Ö¤retmen-
leri Sendikas›’ndan 2 ö¤retmen ve
bir parti temsilcisi geldi. Çok duyar-
l› idiler. Yurtd›fl›nda, Avrupa Parla-
mentosu’nda tecritin duyurulmas›
konusunda ellerinden geleni yapa-
caklar›n› söylediler. Söyledikleri
fluydu; Türkiye bu hapishaneler ger-
çe¤i ile AB’ye giremez. Bak›p göre-
ce¤iz.

Bizler çok iyiyiz. Hemen hemen
her gün Gülcan ile görüflüyoruz. O
da çok iyi. Ankara'da Abdi ‹pekçi
Direnifli’nin 1000. günü etkinlikle-
rinde biraraya geldik. Ankara’y›
TV’lerden ve bas›ndan izlemiflsi-
nizdir. Çok güzel ve etkili bir eylem
idi. ‹nsanlar gece so¤u¤una ve ya¤-
mura ra¤men park› terk etmediler.
Polis sald›r›s›nda park› terk etmedi-
ler, direndiler. Analar›m›z, babalar›-
m›z çok iyiydiler. Onlar›n hakk›n›
ödemek mümkün de¤il. Biz çok
utand›k. Pazartesi gününden itiba-
ren biz par-
ka gi-
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Behiç Aflç›’dan tutsaklara mektup

Sizleri ttecritten çç›kartaca¤›z

Bugüne
kadar 122

tabutu izle-
mifl bir avukat
baflka ne yapar?
Yapabilece¤im bir
fley yok deyip köflesi-
ne mi çekilir? Hay›r.
Asla. Asla bu iha-

neti yapmay›z. As-
la sizlere arka-

m›z› dön-
meyiz



demedik. Avukat arkadafllarla bera-
berdik. Ama gözümüz ve kula¤›m›z
parkta idi. Yine çok ezildik, üzül-
dük. Gerçekten ailelerimizin yan›n-
da olamamak korkunç bir fley. Yine
Ankara’y› sarst›lar. Yine damgalar›-
n› vurdular alana. Destek ziyaretleri
de oldu. KESK yönetimi, SHP
gençlik kollar›, BES, SES yönetim-
leri ziyarete geldi. Yaralanan 20 ka-
dar arkadafl›m›z oldu. Tedavisini
ayak üstü yapt›ran hemen parka
kofltu. Hiçbiri hastanede kalmad›.
Oysa ciddi yaralar› vard›. Travma
geçirenler, geçici haf›za kayb› yafla-
yanlar, insanlar çok iradi, disiplinli,
kararl› idi. Bu eylemde birçok yeni
insanla tan›flt›k, ‹stanbul’da u¤urla-
ma esnas›nda yan›m›zdan geçen in-
sanlar gelip sohbet ettiler. Birkaç ta-
nesi bizim bas›n aç›klamam›za ka-
t›ld›. Ankara’da da parktan geçen
birçok insan bizlerle ilgilendi. Dö-
nerken biri yan›m›za gelip “ben 40
yafl›ndan sonra sizin sayenizde dev-
rimci oldum” dedi. San›r›m sansürü
böyle böyle afl›yoruz. Vars›n gazete-
lerde, TV’lerde sansür uygulas›nlar.
V›z gelir. Biz insanlara, vicdanlara
ulafl›yoruz. Bunu nas›l engelleye-
cekler. Gerçe¤i ne kadar gizleyebi-
lirler? Günefl balç›kla s›van›r m›?
‹flte biz buraday›z, hayk›r›yoruz.
Gülcan Adana’da, Sevgi Uflak'ta. 

Eminim ki benim ölüm orucuna
bafllad›¤›m› duydu¤unuzda hiç fla-
fl›rmad›n›z. Elbette bir avukat ta
ölüm orucu yapar ve ölür. Niye yap-
mas›n ve ölmesin? Bugüne kadar
122 tabutu izlemifl bir avukat baflka
ne yapar? Yapabilece¤im bir fley
yok deyip köflesine mi çekilir? Ha-
y›r. Asla. Asla bu ihaneti yapmay›z.
Asla sizlere arkam›z› dönmeyiz.
Hep derim, her cenazede ben de öl-
düm. Her birisi ayr› birer cand›, de-
¤erdi. Onlar› anlatabilmek mümkün
mü? Y›ld›zlar gibi birer birer kayd›-
lar. Fatma'y› kime nas›l anlatabili-
riz? Kelimeler yeter mi? O kararl›-
l›k, o irade, o sevgi ve mütevazilik.
Öldü¤ünde bir insan nas›l böyle hu-
zurlu, mutlu olabilir? Fatma öldü
mü gerçekten? ‹dil öldü mü gerçek-
ten? Canan ve Zehra öldü mü ger-
çekten? Bak›n son 6 y›lda kaç tane
Canan, Zehra, ‹dil do¤du? Ya da ba-
kal›m kaç Behiç do¤acak?

Ben ölüm orucuna bafllad›ktan
sonra birçok yeni avukatla tan›flt›k.
Genç avukat arkadafllar›m›z geldi-
ler. Etkilenmifller, ÇHD'de çal›flmak
istediklerini söylediler. Ve flimdi de
aktif olarak çal›fl›yorlar. ‹flte bunlar
bizlerin kazan›mlar›d›r.

Elbette bu süreç bir yan›yla da
gerçek dostun daha da aç›¤a ç›kt›¤›

süreç oluyor. Örne¤in ‹stanbul
ÇHD beni sahiplenme konusunda
ayak diriyor. Avukat dostlar›m›z bi-
zi görmezden gelmeyi tercih ediyor.
T‹KB, MLKP davalar›na giren avu-
kat dostlar›m›z direniflin genel ç›-
karlar›n› düflünmeyip benim sahip-
lenilmemem gerekti¤ini söyleyebi-
liyor. Ne acizlik? ‹nsanl›k d›fl›l›k!
‹flte gerçek yüzler böyle zamanlarda
ortaya ç›k›yor. Bir yanda taa
Ege'den, Karadeniz'den bizi arayan-
lar, ziyarete gelenler, di¤er yandan
da bu ayd›nlar(!).

Çok duygulu anlar da yaflad›k.
Örne¤in yurtd›fl›ndan birisi arad›.
Telefonu açt›, bir süre bekledi sonra
da a¤lamaya bafllad› ve kapatt›. Yi-
ne ‹stanbul’dan birisi arad›, a¤laya-
ca¤› için gelemeyece¤ini söyledi ve
a¤lamaya bafllad›. Bütün bunlar bi-
rer örnek. Türkiye çap›nda yay›lan
açl›k grevleri ile çok say›da insana
ulaflt›k. Antakya'da, Elaz›¤'da, ‹z-
mir'de, Karadeniz'de müthifl bir ilgi
var. ‹nsanlar AG yapanlar›n ihtiyaç-
lar›n› karfl›l›yor, ak›n ak›n ziyarete
geliyor. Sesimiz her geçen gün daha
fazla insana ulafl›yor.

Sizin için mücadelemize devam
edece¤iz. Sizleri tecritten ç›kartaca-
¤›z. Bu sözümüz olsun.

Kendinize çok iyi bak›n.
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Sevkte iflkence ve kad›n 
tutuklulara tecavüz tehdidi

Sivas Hapishanesi'nden Erzurum E Tipi Hapis-
hanesi'ne sevk edilen bayan tutuklular, hakaret ve

kaba daya¤a maruz kaldılar. Müvekkilleriyle görüflen Avu-
kat Fahrettin Kaya, yetkililer hakkında suç duyurusunda
bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde okurken tutuklanan
ö¤rencilerin Avukat› Fahrettin Kaya, Erzurum Hapishanesi
giriflinde, soyunmaya zorland›klar›n› belirterek yaflananlar›
flöyle anlatt›: 

“Ancak müvekkillerim, Zelal Y›lmaz, Keziban Alp ve
Fehmiye Bask›n, zorlamaya karfl› ç›kmalar› üzerine kad›n
ve erkek gardiyanlar›n hakaret ve küfürlerine maruz kal-
m›fllar. Keziban Alp adl› müvekkilim, hamile olan kad›n
gardiyan taraf›ndan tokatlanm›fl ve 'Burada bizim dedi¤imiz
olur' diyerek afla¤›lam›fl. Yine erkek gardiyanlar da her üç
müvekkilime, 'Size tecavüz ederiz' diye tehdit etmifller.”

‹rlandal› tutsaklar AG’de

Kuzey ‹rlanda'da bulunan Maghaberry
Hapishanesi’nde üç ayr› örgütten 32 tut-
sak ortak eylem karar› alarak, sa¤l›ks›z
hücre koflullar›n› protesto amac›yla açl›k

grevine bafllad›lar. 

‹rlandal› Özgürlük Komitesi'nden ald›¤›m›z bil-
giye göre, tutsaklar 21 Haziran’dan itibaren, hücre-
lerdeki aç›k tuvalet kap›lar›n›n yan›nda havaland›r-
ma olmaks›z›n yemeklerini yemek zorunda b›rak›-
l›yorlard›. 

Özgürlük Komitesi yapt›¤› aç›klamayla tüm
üyeleri ve destekçilerini insanl›kd›fl› bu uygulama-
ya karfl› ç›kmaya ça¤›rarak, Maghaberry Hapisha-
nesi’nin Avrupa'daki en güvenlikli hapishanelerin-
den biri oldu¤unu belirtip, politik tutsaklar›n da di-
¤er tutsaklar gibi yemeklerini kantinde yemelerinin
yasaklanmas›n›n geçerli hiçbir sebebi olmad›¤›n›
belirtti.



Devrimciler engelliyordu, 
polis nas›l engelleyemiyor?
52 yafl›ndaki Selma... o¤lunun

ne zaman uyuflturucuya bafllad›¤›n›
farkedememifl, bir gerekçe de bula-
m›yor kafas›nda, “arkadafl çevresi-
dir” diyebiliyor sadece. 

“Çok sakindi o¤lum, efendiydi,
devrimcileri severdi. Ama onu kul-
lanmaya bafllay›nca, sanki yeni bi-
riyle tan›fl›yor gibi olduk. Sinirli ol-
du¤unda bize vuramad›¤› için yum-
ruklar›n› s›kard›, duvarlar› yumruk-
lard›, yani çok kötü oluyordu, biz de
çok kötü oluyorduk. Ne yapaca¤›n›
flafl›r›yorduk.” 

Devrimcilerin faaliyet yürüttü¤ü
bir mahallede, Armutlu’da yaflayan
Selma, kendisinin de içine düfltü¤ü
bir duyars›zl›¤› flöyle anlat›yor:

“Önceden uyuflturucu kullan›m›-
n›n mahallemizde artt›¤›n›, daha
do¤rusu bunun mahallemize girdi-
¤ini hep duyuyordum. Komflular›-
m›zla sohbet konumuz oluyordu bu.
Tabii konuyu biraz da kendimizden
uzak tutuyorduk. Yani sanki komflu-
nun o¤lu bafllar kullan›r da kendi
çocu¤un kullanmaz gibi geliyordu.” 

Böyle düflünmenin ne kadar yan-
l›fl oldu¤unu söyleyen anne Sel-
ma’n›n tesellisi, bugün o¤lunun
uyuflturucuyu terk etmifl olmas›.
“Hep güvenmek istedim” diyor o¤-

luna ve ekliyor, “güvenim bofla ol-
mad› diye çok mutluluk oldu benim
için. Yani onu suçlamak istemiyor-
sun, bir yandan da k›z›yorsun. ‹çin-
de bir fleyler kopuyor. Nerdedir aca-
ba diye kayg›lan›yorsun. Arkadafl
çevresinden ayr›lmas›n› istiyorsun.
Asla çocuklar›m›z› d›fllamayal›m.
K›z›p dövmek kolay ama anlamaya
çal›flmak zor. Küfür hakaret etme-
sinler yani. Biz çocuklar›m›z› kurta-
rabiliriz.” 

Bizim mahallemizde olmamal›y-
d› diyor Selma. “Neden” diye soru-
yoruz, karfl›daki karakola bakarak
konuflmas›n› sürdürüyor:

“Biz hep birlikte yaflad›k kaç y›l.
Y›k›m olacak diyorlar, yoksulluk
art›yor. Ama biz bunlarla u¤raflaca-
¤›m›za uyuflturucuyu fuhuflu konu-
fluyoruz. Yani bir de bu dert ç›kt›
bafl›m›za. Yar›n evlerimiz bafl›m›za
y›k›lmak isteniyor. Gençler uyufltu-
rucu ile sanki keyif yapt›¤›n› san›-
yor. Yani ben de bilmiyorum nas›l
geldi buraya. Türkiye'ye nas›l gel-
diyse öyle. Polis rahats›z olsa engel-
ler. Ama artt›r›yor. 4-5 y›ld›r kara-
kol kurdular bafl›m›za. Nas›l dev-
rimciler engel oldu, nas›l polis en-
gel olmuyor, bilmiyorum. ‹sterse
engel olur. Görmezden geliyorlar. 

‹zin vermemeliyiz mahallemiz-
de olmas›na. Polisle çözülmez bunu
biliyorum.” 

O¤lum devrimci olmas›n 
diyen aileler, çocu¤unun 
bu haline ne diyorlar
Armutlu, tüm bask›lara karfl›n

devrimci faaliyetin varl›¤› nedeniy-
le, birçok gecekondu mahallesine
nazaran, yozlaflma karfl›s›nda kendi
dinamikleriyle direnmeye çal›fl›yor.
Devlet de örgütlü yap›s›n› yoketmek
için, t›pk› Gazi’de oldu¤u gibi, özel
olarak bu tür araçlar› mahalleye
sokmak için politika belirliyor. Bile-
rek zehirliyor gençlerimizi, batakl›-
¤a sürüklüyor k›zlar›m›z›. 

55 yafl›ndaki Hakk› Karabulut’a
mahalledeki durumu soruyoruz.
Kendi o¤lu da uyuflturucu kul-
lanm›fl. Önce onu anlat›yor;

“Özgür flimdi b›rakm›fl durumda
ama burada k›zlarda, erkeklerde
gençlerimizde önemli bir sorun. 5
sene önce uyuflturucu kullanmaya
bafllad› Özgür, flimdi 22 yafl›nda. 7-
8 ayd›r da hiç a¤z›na vurmuyor,
ama bunun bir tedirginli¤i var üze-
rinde. O laneti almad›¤› zaman çok
sinirli oluyordu, evde çok huzursuz-
lu¤umuz oluyordu. Kesinlikle arka-
dafl çevresi ve özenti. Baflka hiçbir
fley de¤il bafllama nedeni.” 

Hakk› Karabulut, ilk olarak o¤-
lunun davran›fllar›ndan, agresifli¤i
ve daha önce hiç olmad›¤› flekilde
argo konuflmaya bafllamas›ndan
kuflkulan›yor ve sonra netlefltiriyor. 

“Mahalle d›fl›nda içiyorlar” di-
yor, Reflitpafla’da, Emirgan Korula-
r›'nda. Uyuflturucuyu kullanan
gençlerin, psikopat davran›fllar›na,
serseri tav›rlar›na dikkat çekiyor,
“Bunlar tamamiyle toplumun yüz
karas›d›r. Kimisinin kollar› kesik,
kimisi üstünü bafl›n› parçal›yor, ya-
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Polis uyuflturucuyu yakalay›nca, 
‘O¤lum yapacaksan büyük yap, 
ama siyasete asla bulaflma’ derdi

Röportajlar - 2

Armutlu’da katliam›n ard›ndan, halk›n evini
gasbederek karakola dönüfltüren, dönemin
‹stanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir,
“Armutlu’ya huzur geldi” diyordu, “Gazi gi-
bi yapmak”tan sözediyordu. Huzurun nas›l
geldi¤i flimdi daha aç›k! Gazi’de de ayak-
lanma sonras›, yozlaflt›rma politikalar›n› yo-
¤un olarak devreye sokmufllard›. 



ni insanl›¤a yak›flmayacak fleyler
var, görüyoruz.” 

Ailelerin çocuklar›n›n uyuflturu-
cu kulland›¤›n› anlad›klar› zaman,
onlar› d›fllamamalar›, sahiplenme-
leri konusunda uyar›lar yapan Hak-
k› Karabulut, kendisinin ilk baflta
k›zd›¤›n›, ba¤›r›p ça¤›rd›¤›n›, anne-
si ile karfl›l›kl› birbirlerini “sen ilgi-
lenmedin” diye suçlad›klar›n› anla-
t›yor. Sonra, tüm bunlar›n çare ol-
mad›¤›n› görerek, daha sahiplenme-
ci, o¤lunu anlay›p yönlendirmeye
çal›flan bir tavra yöneliyor. 

Hakk› Karabulut da konufltu¤u-
muz di¤er insanlar gibi, Armutlu’da
bu tür olaylar›n özellikle son 4-5
y›lda artt›¤›na dikkat çekiyor. 

“Ölüm orucu süreci Armutlu'da
bittikten sonra. Zaten daha önce
olanlar da pek ortaya ç›km›yordu.
Çünkü burada devrimcilerden kor-
kular›ndan, çekindiklerinden ortada
dolaflm›yorlard›. Yapsalar da kenar-
da köflede yap›yorlard›. 

“Biraz sayg›lar›ndan biraz da
korktuklar›ndan devrimcilerin ya-
n›nda kimse bunun meflrulu¤unu sa-
vunamazd›, dillendiremezdi. Yapan
varsa da gizli gizli yapmak zorunda
kal›yorlard›. Ne zaman ki ölüm oru-
cu süreci burada bitti, devrimcilerin
yo¤unlu¤u azald›, karakol kuruldu,
bu gençler gerek uyuflturucu, gerek
fuhufl, gerek balici, tinerciler olsun
mahalle içlerine hep odakland›lar.
Meydan› bofl buldular. Mafyavari
çetevari ifller türedi. Devrimcilerin
eksikli¤i böyle doluyor. 

“Zaten polisin yapmak istedi¤i
buydu. Polis ölüm oruçlar› döne-
minde de Armutlu'ya kinini büyüt-
müfltü. Armutlu'da bu tür fleyler ne
kadar artarsa polis o kadar sevinir.
Yani çocuklar gençler devrimci ol-
mas›n da ne olursa olsun. Bunu da
ailelere benimsetmeye çal›fl›yor, bu-
nun için özendirmeye çal›fl›yor. On-
lar için en büyük tehlike devrimci-
lerin artmas›. Ayr›ca onun için ka-
zanç kap›s›. Bunu biliyoruz. Polis-
leri çok iyi tan›yor Armutlu halk›.
Böyle yaklafl›yorlar. H›rs›zl›ktan
uyuflturucudan medet umuyorlar.” 

Aileleri huzursuz eden, gençle-

rin gelece¤ini karartan bu sorunla-
ra karfl› ne yap›lmal› diye sordu¤u-
muzda da flunlar› söylüyor:

“Benim çocu¤um devrimci ol-
mas›n diyen aileler var. Devrimcili-
¤in bedelini Armutlu'da yap›lan kat-
liamla görüp korkan aileler var. Ve
sözde çocuklar›n› korumak için
devrimci olmas›n diyorlar. Devrim-
ci olmas›n diyenler çocu¤unun bu
haline ne diyorlar? ‹çlerine siniyor
mu diye sormak istiyorum. Yine gö-
rev bilinçli kesime düflecek. Polis-
lerden yetkililerden medet ummak
onlar› tan›mamakt›r. Biz alan› bofl
b›rak›rsak meydan bofl kal›r ve ki-
min dolduraca¤› belli olmaz. 

Gençli¤imize sahip ç›kal›m di-
yorum. Bu sorunu çözmek için eli-
mizden geleni yapal›m her ne gere-
kiyorsa, diyorum. “

Eflim “uyuflturucu mu 
ben mi” dedi, 
“uyuflturucu” dedim
Liseli gençler uyuflturucu tacir-

lerinin en önemli hedef durumunda.
Okul önlerinden eksik olmayan
“torbac›lar” ya da çevresindeki
“esnaflar” arac›l›¤›yla uyuflturucu
bulmakta hiç zorlanmayan gençler,
kokainle bafll›yor ve giderek derin
bir uçurumun dibine do¤ru savrulu-
yorlar. 

fiimdi 32 yafl›nda olan Murat T›-
rak, o gençlere nazaran biraz daha
flansl› belki. 11 yafl›nda bir o¤lu
olan Murat, son aylarda devrimci-
lerin, eflinin deste¤iyle büyük bir
u¤rafl veriyor b›rakmak için. 

Ondan dinleyelim hikayesini:

“Uyuflturucuya lise-1'de pasif
içici olarak bafllad›m. Sebeplerden
birisi arkadafl ba¤›yd›. Kopuk aile
ba¤›, anne baba ilgisizli¤i. Kendimi
daha rahat ifade edebiliyordum. Da-
ha sonra uyuflturucunun dozu artt›.
‹lk baflta zevk için içiyordum ama
belli bir dönemden sonra hapa bafl-
lad›m. 25 yafl›ndayd›m. Hapa düfltü-
¤üm zaman daha kötü olmufltum.
Onu da ilk baflta e¤lencesine içmifl-
tim. ‹flte e¤lenmek gezmek ama on-
dan sonra bu ifli para bulmak için
yapmaya bafllad›m. Yalanlar söyle-
yebiliyordum. Hap almaya bafllad›-
¤›mda daha cesaretli oluyordum.
‹nsanlara karfl› daha farkl› yaklafl›-
yordum. Daha sonra bu ihtiyaç hali-
ne geldi, her gün kullanmak istiyor-
dum. Art›k yaflam›m altüst olmufltu.
Daha sonra hap içsem de mutsuz iç-
mesem de mutsuz hale gelmeye
bafllad›m. Hap at›nca yalanla tehdit-
le para toplayabiliyordum. Ama as-
la uyuflturucu ticareti yapmad›m.

Üç kere hastaneye yatt›m, çok
para harcad›m. Aile durumum iyi
idi, ya olmayanlar? Eflim b›rakmam
için çok u¤raflt›. Bana uyuflturcu mu
yoksa ben mi dedi. Ben “uyuflturu-
cu” dedim, o kadar çaresizdim. 

Eflimle ailemle çok sorun yafla-
d›m. ‹ntihar etmeye kalkt›m. Uyufl-
turucu insanlarda anl›k durumlar
yarat›yor. Bir dakika önce mutlu
olursun bir dakika sonra mutsuz. ‹n-
san kendi kiflili¤ini bulam›yor. Ma-
hallede Temel Haklar Derne¤i ile
tan›flt›ktan sonra b›rakmak için mü-
cadele ettim. Ve baflaraca¤›m.” 

Peki diyoruz, polisle hiç karfl›
karfl›ya gelmedin mi, neler oldu?
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Uyuflturucu kkullananlarda bbelirtiler:

Bitkinlik, dalg›nl›k, uyuklama, konuflma güçlü¤ü,
burun ak›nt›s›, terleme, titreme, gözde kanlanma,
göz bebe¤inde daralma, yüzde k›zarma ve so¤uk-
luk, kab›zl›k, ishal, mide ve ba¤›rsak yak›nmala-
r›, yürüme bozuklu¤u, solunum güçlü¤ü ve vücu-
dun de¤iflik yerlerinde a¤r›lar. Duygu ve davran›flta
de¤ifliklik; ayn› gün içinde bazen nefleli, sakin, bazen öfkeli, sald›r-
gan. ilgi kayb›, donukluk, bak›ms›z d›fl görünüfl, gerçek d›fl› konufl-
ma, içe kapanma, madde kokusuna ilgi. Gençlerde arkadafl çevresi
de¤iflir. Aile iliflkileri azal›r, yaln›z kalmay› tercih eder. 



“Birçok defa üzerimizde yakala-
d›lar, b›rakt›lar. Ben kendimi kay-
betti¤im zaman ortal›¤› da¤›t›yor-
dum. Polis de ‘o¤lum yapacaksan
büyük yap. Böyle ufak tefek ifllerle
u¤raflma’ diyorlard›. Ayr›ca ‘siyase-
te kesinlikle kar›flma’ diyordu. Son
olarak b›rakaca¤›ma inan›yorum.
Temel Haklar sayesinde oldu¤unu
özellikle belirtmek istiyorum.” 

Uyuflturucu kimsenin 
sorunlar›n› çözmez
Ka¤›thane’nin gecekondular›n-

da oturan 22 yafl›ndaki Selim, 2.5
y›l boyunca uyuflturucu kulland›k-

tan sonra, son sekiz ayd›r b›rakt›¤›-
n› belirterek bafll›yor sözlerine. Bir-
çok gencimizin uyuflturucuya baflla-
mas›na, arkadafl çevresi, aile sorun-
lar› gibi cevaplar al›yoruz. Bir gözü
görmeyen Selim ise, kendisiyle alay
edilmesinin yaratt›¤› psikolojik so-
runlar›, uyuflturucuya s›¤›narak
unutmaya çal›flm›fl. 

“Uyuflturucuda çözüm arad›m
ama hiçbir fleyi çözmedi. O an ra-
hatlat›yor, dünyam› de¤ifltiriyor
sonra her fley yine ayn›. Uyuflturu-
cuyu Gaziosmanpafla Sar›göl'den
al›yordum. Sadece esrar kulland›m.
Etrafa zarar vermiyordum, b›rak-
maya çal›flt›¤›m için zarars›zd›m.

Çok pahal›. Ben çal›flt›¤›mdan ala-
biliyordum, alamayanlar, h›rs›zl›k,
anneden babadan zorla para alma
gibi fleyler yap›yor.

13 yafl›nda bir kardeflim var onu
düflündüm. Yi¤enimle zaman geçi-
rip esrar› unutmaya çal›flt›m. Be-
nimle daha önce devrimciler, Cep-
heliler konuflmufltu. Söyledikleri
benim için etkili oldu. Ben de ka-
famda bitirmek istemifltim, baflar-
d›m. Gençler, uyuflturucu bata¤›na
düflmesinler. Ailevi veya baflka so-
runlar, asla uyuflturucu insanlar›n
sorunlar›n› çözmez.” 

-Sürecek-
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Hatice... 33 yafl›nda, Tarlaba-
fl›'nda oturuyor, fuhufla 18 yafl›nda
bafllam›fl ve 5 y›l önce b›rakm›fl.
Fuhuflun yayg›nl›¤›n›n en önemli
etkeninin devletin kendisi oldu¤u-
nu söylüyor Hatice. “Kurtarma” tü-
rü propagandalar›na da inanm›yor,
“ikiyüzlü” diyor. Manukyan’›n
vergi rekortmeni olmas› örne¤ini
vererek, kad›n›n teninden para ka-
zanman›n bir tek ad› oldu¤unu be-
lirterek, “Devlet en büyük peze-
venktir” diyor. Fuhuflun düzeni
ayakta tutan önemli bir sektör ol-
du¤unu söyleyen Hatice, büyük pa-
ralar döndü¤ünü belirtiyor. 

Tarlabafl›'nda polislerin burnu-
nun ucunda kad›nlar pazarlan›yor.
Bir yanda da huzur operasyonlar›.  

Hatice: Görüyor tabii. Her fleyi
de biliyor. Polis rüflvet al›yor. Han-
gi sokakta ifllerin nas›l döndü¤ünü
anlatmak istemiyorum. Çünkü ko-
nu bas›na s›çray›nca polis çok kötü
davran›yor. Sadece fuhufl da de¤il,
esrar uyuflturucu hap iflleri de maf-
ya polis ikilisiyle yürüyor. Devletin
haberi olmadan hiçbiri olmaz. Tar-
labafl›'nda da ayn› fleyler yaflan›yor.
Medyaya yans›y›nca polis kendini
göstermek için operasyon yap›yor.
Ama ne oluyor bir polis geliyor, bu
akflam bask›n var diyor, al›yor pa-

ras›n›, gidi-
yor. Baflka

bir polis geliyor, ayn›s›n› söylüyor,
bildi¤imiz halde ona da para veri-
yoruz, çünkü öyle dönüyor bu ifller. 

Taksim’de de aleni... 
Hatice: Çünkü konu kan›ksan›-

yor. Meflru görülmeye bafllan›yor. 

Polis bask›n yapt›¤›nda neler
yafl›yorsunuz? 

Hatice: Benim dönemimde po-
lis saçlar›m›zdan yerlerde sürüklü-
yordu.  fiimdi gözalt› süresini uza-
t›yor, psikolojik bask› yap›yor. Aç
b›rak›yor, d›fll›yor, hakaret ediyor,
afla¤›l›yor. AB görmesin diye mo-
rartmaya yönelik iflkenceler yap›l-
m›yor. Beyin olarak öldürüyor in-
san›. F Tipleri de öyle. 

Küçük yaflta çocuklar›n fuhufl
ifline sürüklendiklerini söylediniz.
Sizin tan›k oldu¤unuz var m›? Na-
s›l düflüyorlar bu ifle? 

Hatice: Üniversite ö¤rencisi bir
k›z vard›. fiafl›rd›m, ne yap›yorsun
burda dedim. “Tamamen ekonomik
nedenlerden kaynakl›. Ailemin ha-
beri yok. Günde iki müflteri al›yo-
rum. Bana bir iki ay yetiyor” dedi.
Tamamen bilinçli seçmifl. Sonra 14
ya da 15 yafl›nda bir k›z vard›. An-
nem babam beni öldürür diye çok
korkuyor. Öldürseler de bundan
daha iyi. Güneydo¤uluydu. Mini

etek giymifl diye çok dayak yemifl
ve evden kaçm›fl. Teyzesine s›¤›n-
m›fl, teyzesi evine almam›fl. Bir
adam alm›fl onu yoldan ve sonu bu-
raya kadar uzanm›fl. Bara giden
var. ‹ki k›z arkadafl. “Özgür k›zlar”
yani. Bir iki içki içip 2 erkekle ç›-
k›yorlar. Erkekler bunlara para ve-
riyor, cazip geliyor, evden kaç›yor
ve flimdi fuhufl yap›yor. Meflrulafl-
t›rmak tehlikeli bu yüzden. Bu para
mafyaya dek ulafl›yor. Bedenini pa-
zarl›yor ama eline para geçemiyor. 

Son günlerde özellikle Tarlaba-
fl›'nda fuhufl yapan kad›nlar›n dur-
du¤u noktalarda polis duruyor. En-
gellemek için mi yap›yorlar? 

Hatice: Bence de¤il. Tamamen
ifl yap›yorum görüntüsü. Toplum
rahats›z. Eee ne diyecek. Kendisi
anayolda duruyor arka sokaklarda
fuhufl sürüyor. Zaten ald›¤›n› da
arabas›na al›yor. 3 seçenek sunu-
yor. Ya bir arkadafl›m›zla olacak-
s›n, ya para vereceksin ya da kara-
kola götürece¤iz.  Para veren olu-
yor, polislerle birlikte olan oluyor.
Kimse karakola gitmeyi istemez.
Asl›nda onlar da karakola almak is-
temezler. Çünkü kendi pislikleri ç›-
kacak. Bizden rüflvet ald›klar› orta-
ya ç›kacak. Suç duyurusunda bulu-
nan çok az. Çünkü hepimiz bunu
biliyoruz. Kimi kime flikayet edi-
yorsun. Benim bir suç duyurum
vard›. Takipsizlikle sonuçland›.

Fuhuflta polis ve mafya birlikte
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Adana Direnifl
Evi’nde 6. Ekip destek
Açl›k Grevi’ne baflla-

yanlardan Kayhan Sakar’›, flim-
diye kadarki destekçilerden ay›-
ran bir özelli¤i var. Sakar 5 y›l
boyunca uyuflturucu ba¤›ml›s›
bir gençti. 2 ay öncesine kadar
bu al›flkanl›¤› tafl›yan Sakar so-
rular›m›z› cevaplad›.

Nas›l bafllad›n uyuflturucuya,
buraya nas›l geldin?

Kayhan Sakar: Yaflad›¤›m›z
mahalle genelde fakir fukaran›n
yaflad›¤› bir yer. Ben de onlardan
biriyim. Yani iflsizlik, fakirlik ve
buna bir de ailevi sorunlar ekle-
nince bir anda kendimi uyufltu-
rucu içerken buldum. 4 y›l esrar
içtim, 6 ay kadar da Extazy hap›.
‹çerken de kötü oluyordum. Yani
birkaç saat iyi hissediyordum
ama etkisi gidip, kendime gelin-
ce piflman oluyordum. 5 y›l böy-
le sürdü. Son dönemde arkadafl-
larla, direniflle tan›flmam bu dö-
neme denk geliyor. Arkadafllar
dergi sat›yordu bizim mahallede.
Orda tan›flt›k. Bana ölüm orucu-
nu, Gülcan Abla’y› ziyaret edip
etmeyece¤imi sordular. 2 ayd›r
gidip geliyorum ve o 5 y›ll›k kö-
tü günler geride kald› flimdi.

‹yi ki bu arkadafllarla tan›fl-
m›fl›m. Yoksa eski çevremde
kalsayd›m daha kötü olurdu. Ya-
ni ordayken de beni çok rahats›z
eden fleyler vard›. Ama ne yapa-
caks›n çevren oras› sonuçta. Ar-
kadafllar›n var, geziyorsun, ko-
nufluyorsun. Ama burada oldu-
¤uma, bu insanlar› tan›d›¤›ma
gerçekten çok mutluyum. Çünkü
insana de¤er veriyorlar. D›flar›da
her fley ç›kara göre ama burada
öyle de¤il. K›sa da olsa 2–3 ay-
da bunlar› gördükten, yaflad›ktan
sonra o eski günlere üzülüyorum
ve iyi ki de buraday›m diyorum.

Gülcan’›n eylemini ilk duy-
du¤un an neler hissettin?

Müthifl flafl›rd›m. Duydu¤um,
bildi¤im bir fley de¤ildi. Çok he-
yecanland›m. Hele buraya gelip
gördükten, Gülcan Abla ile ko-
nufltuktan sonra çok farkl› ol-
dum. Mesela daha önce ölüm
orucunu, Gülcan Abla’n›n 2 k›-
z›n› düflündükçe kafam bir türlü
alm›yordu. Ama ablan›n anlat-
t›klar› beni çok etkiledi, daha net
gördüm ve anlad›m.

Direnifl Evi’ne gelip gitmene
ailen, arkadafllar›n ne dedi?

Arkadafllar›m›n baz›lar› “iyi
ki gidip geliyorsun. Bu pislikle-
rin içinde kal›p eskisi gibi ol-
mazs›n aferin” diyorlar. Baz›lar›
da, “ülkeyi sen mi kurtaracak-
s›n?” diyor. Böyle diyenler be-
nim ç›k›p geldi¤im ortamdalar
ve birçok fleyi bilmiyorlar. An-
neme Gülcan Abla’y› anlatt›m.
Destek verdi¤im için sevindi,
“iyi yap›yorsun” dedi. O da ge-
lecek. 

10 günlük destek Açl›k Grevi
karar›n› nas›l ald›n Kayhan?

‹lk bafllarda gidip geliyordum.
Arkadafllar anlatt›kça, ben de bir
fleyler okudukça ve özellikle Gül-
can Abla’y› gördükçe gerçekten
daha iyi anlamaya bafllad›m tecri-
ti. Kötü bir fley oldu¤unu kavr›-
yorsun. Haks›zl›k yap›ld›¤›n› bi-
liyorsun. Benim de katk› sunmam
gerekti¤ini düflündüm. Kendimi
hücredeki insanlar›n yerine koy-
dum. Ölüm orucuna ben de yatar-
d›m. Burada Abla’n›n yan›nda
çok mutlu oldum. Bir düzen var,
her fleyi beraber yap›yoruz, s›cak-
l›k var. Ve bu s›cakl›¤›n ç›kars›z
oldu¤unu çok iyi görüyor insan.
Kitap okuyorum, flu an Canan ve
Zehra’y› okuyorum. Buradaki ar-
kadafll›k insan› mutlu ediyor.

Okmeydan› Çetelere
karfl› halk toplant›s›
O k m e y -

dan› Temel
Haklar, çete-
ler taraf›ndan
Erdinç isimli
bir gencin öl-
dürülmesiyle
mahal lenin
gündemine
oturan çeteleflme ve yozlaflmaya karfl› 12
Temmuz’da bir halk toplant›s› düzenledi.
Bir kahvehanede yap›lan toplant›ya yak-
lafl›k 200 kifli kat›ld›. Okmeydan› halk›
uyuflturucuya, çeteleflmeye karfl› neler
yapabileceklerini tart›flt›. 

Okmeydan› Temel Haklar Baflkan›
Musa Aykanat, mahallede bu tür pislikle-
rin artt›¤›n› belirterek, “Sessiz kald›¤›m›z
sürece bunlar daha da artacak çünkü bu
politika devletin yürüttü¤ü bir politikad›r
yozlaflt›rman›n amac› bizleri birbirimiz-
den koparmakt›r” dedi.

Genç yafll› mahalle halk› tek tek söz
alarak, düflüncelerini ifade ederken,
gençlere alternatif yerler yarat›lmas› üze-
rinde duruldu. Toplant› sonunda 26 kifli-
den oluflan bir komisyon kuruldu.  

Bir gün önce de yine ayn› konuyla il-
gili toplant› düzenlenmifl ve halk›n ilgisi
büyük olmufltu.

Okmeydan›-Ankara Film
gösterimi ve turnuva

‹dil Kültür Merkezi ve Okmeydan›
Temel Haklar’›n düzenledi¤i, ücretsiz
yaz sinemas› günleri bafllad›. Cuma, Cu-
martesi, Pazar günleri yap›lan gösterim-
ler, Sibel Yalç›n Direnifl Park›’nda ger-
çeklefliyor. 14 Temmuz’da Karpuz Kabu-
¤undan Gemiler Yapmak adl› filmin gös-
terimi 500 kifli taraf›ndan izlenirken,
ikinci ve üçüncü gün 300’er kifli kat›ld›. 

Ankara’da ise, ‹dilcan Kültür Merke-
zi'nin ‘Yozlaflmaya Karfl› Alternatif Fut-
bol Turnuvas›’ 16 Temmuz’da sona erdi.
Final maç›nda, mahalledeki gençlerin
kurdu¤u ‘öylesine’ tak›m›n› 7-5 yenen
Abdi ‹pekçi Spor flampiyon oldu.

Direnifl ve bir gencin öyküsü
5 y›l uyuflturucu kulland›, devrimcilerle
tan›flt›, batakl›ktan ç›kt›
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MHP Ankara ‹l Baflkan› Ömer
Demirel, 12 Eylül öncesinde “Eko-
nomik ba¤›ms›zl›k olmad›kça si-
yasi ba¤›ms›zl›k
olmaz” diyen
Marksistler’e çok
k›zd›klar›n› belirte-
rek, flöyle diyor:
“Asl›nda çok do¤-
ru söylemifller.
Bugün bunlar›
yafl›yoruz.” (14
Temmuz, Milliyet)

Evet Marksist-
ler hep hakl›yd›lar. Sadece ekono-
mik ba¤›ms›zl›kla siyasal ba¤›ms›z-
l›k aras›ndaki kopmaz iliflki konu-
sunda m›? Ekonomi politikada, sos-
yal bilimlerde, felsefede, hukukta,
kapitalizmin tahlilinde... Yaflam›n
her alan›nda Marksizm bilimi hak-
l›yd›, hep gerçekleri ortaya koydu.
‹flte bu yüzden Komünist Manifes-
to’nun yay›nlanmas›n›n üzerinden
160 y›la yak›n bir zaman geçti¤i hal-
de, orada söylenenler bugünkü dün-
ya koflullar›nda da geçerlili¤ini ko-
rumaktad›r. Kimileri tersini ispatla-
maya çal›flsa da, Marks ve Engels’in
toplum ve do¤al bilimleri ve di¤er
alanlardaki çal›flmalar›ndan geçerli-
li¤ini yitiren tek bir tez yoktur. Aksi-
ne geçen her gün, Marksizm-Leni-
nizm’i, ezilen ve sömürülen halkla-
r›n kurtulufl yolunun sosyalizm ol-
du¤unu kan›tlamaktad›r. 

Kim diyebilir ki, Lenin’in em-
peryalizm konusunda Ocak-Tem-
muz 1916'da yazd›klar› bugünkü
emperyalizm gerçe¤ine ›fl›k tutmu-
yor. Aksine tüm sapt›rmalara, em-
peryalizmin 1990’lardan bu yana
dizginsizce süren propagandalar›na
karfl›n, Lenin’in tarif etti¤i emper-
yalizm vard›r karfl›m›zda. Keza
Marks’›n kapitalist sermaye biriki-
mi, emekçilerin nas›l bir mekaniz-
ma içinde sömürüldükleri, kâr deni-
len olgunun temelleri nedir, kapita-
list üretim süreci nas›l flekillenir...
gibi, kapitalist sistemi tahlil eden
ola¤anüstü eseri ‘Kapital’de yaz›-
lanlar, Lenin’in emperyalist ekono-
minin iflleyiflini ortaya koydu¤u
“Kapitalizmin en yüksek aflamas›;
Emperyalizm”de söyledikleri, bu-
gün yaflananlar de¤il midir?

Marksizm dünyay› ayd›nlatan
biricik bilimdir. Ama bunun da öte-
sinde, Marksizm-Leninizm, sadece
mevcut sistemin tahlilini yapma-
m›fl, onu de¤ifltirmenin yollar›n› da
göstermifltir. Ölümsüzlü¤ünün ve
bugün de ezilen halklar›n, proletar-
yan›n mücadelesine ›fl›k tutmas›n›n
s›rr› da burada yatmaktad›r. 

Kapitalizm ve ba¤›ms›zl›k

Gelelim, MHP’linin “özelefltiri-
si”ne. Kuflkusuz ki, misyonunu so-
la, Marksizm-Leninizm’e düflman-
l›k temelinde tan›mlam›fl; ba¤›ms›z-
l›k eylemlerine sald›rm›fl; soyut bir
‘milli ç›kar’ söylemi ile ‘milletin’
egemen s›n›flar›ndan yana tutum al-
m›fl bir hareketin yöneticisinin ger-
çe¤i görmesi sevindiricidir. Daha
baflka gerçekleri görmelerini de tav-
siye ederiz. Mesela, linç giriflimleri
ile kime hizmet ettiklerini ve o hiz-
met ettiklerinin bu ülkeyi ba¤›ml›-
laflt›ran polikalar›n sahipleri oldu-
¤unu. Ya da siyasal ranta çevirmeye
çal›flt›klar› milliyetçilik rüzgar›n›n
emperyalist ve iflbirlikçi tekellere,
sermayeye karfl› mücadelelerin üze-
rini örtmeye yarad›¤›n› vb. 

Bir an için özelefltirisini samimi
kabul edelim. Peki “ekonomik ba-
¤›ms›zl›k”tan ne anl›yor MHP’li.
Aç›k ki, kastetti¤i emperyalist ser-
mayeden ba¤›ms›z olmakt›r, ekono-
mi politikalar›n›n IMF taraf›ndan
belirlenmemesidir. 

Elbette bunlar baflat kofluldur.
IMF’ye ba¤›ml› olmayacaks›n›z.
Emperyalist sermayenin ülke eko-
nomisini her ne ad alt›nda olursa ol-
sun denetimine alma yönündeki gi-

riflimlerine karfl› duracaks›n›z. Peki
bu yeterli mi? Ya da flöyle soral›m;
ba¤›ml› olmayan milli bir sermaye

var m›d›r? Bugün-
kü dünya koflulla-
r›nda kapitalizmi
savunup ayn› za-
manda ekonomik
ba¤›ms›zl›ktan söz
edilebilir mi?

Sovyetler Birli-
¤i’nin varl›¤› ko-
flullar›nda k›smen

mümkündü bunlar. Birçok ülke,
sosyalist olmamas›na karfl›n, denge
koflullar›ndan yararlanarak ba¤›m-
s›zl›¤›n› koruyabiliyordu. Ancak,
MHP’nin de anti-komünizm kam-
panyas› arac›l›¤›yla hizmet etti¤i
sürecin sonunda sosyalizm, emper-
yalist sistemin karfl›s›nda bir güç ol-
maktan ç›kt›. Ve yukar›da tan›mla-
d›¤›m›z nitelikte onlarca ülke, em-
peryalist kapitalizmin halkalar›na
eklemlendiler. Direnenler, iflgaller-
le, yapt›r›mlarla bu sürece kat›ld›lar
ve halen de bu süreç devam ediyor.
Keza, kapitalist ekonomi ulusal s›-
n›rlar› tan›mayan bir geniflleme ya-
flamaktad›r. Dünya kapitalist siste-
mini belirleyen güçlerden kendini
azade tutarak kapitalizmi uygula-
mak, basit bir demagojidir sadece. 

Bugün ülkemizde ve bizim gibi
ülkelerde ekonominin çarklar›n›
elinde tutan tekellerin tümü ayn› za-
manda emperyalist tekellerle iflbirli-
¤i iliflkileri içindedirler. Yani adlar›
“Türk”tür, “milli”dir, ama emperya-
list sermayenin ortaklar›, temsilcile-
ri olarak vard›rlar. Bu niteli¤e sahip
olmayan orta düzeydeki sermayenin
ise, sistem üzerindeki belirleyecili¤i
yok denecek düzeydedir. Burjuvazi-
si iflbirlikçi olan bir ülkede, isterse
tek bir kurufl yabanc› sermaye yok-
mufl gibi görünsün, orada siyasi ba-
¤›ms›zl›k yoktur. Çünkü, “bir s›n›-
f›n öteki s›n›flar üzerindeki tahak-
küm arac›” olan devlet, egemen s›-
n›f›n, yani burjuvazinin elindedir ve
do¤al olarak izledi¤i politikalar da,
onun ç›karlar›n› temel alacakt›r. ‹fl-
birlikçi tekelci burjuvazinin ç›karla-
r› ise, emperyalist tekellerin dünya-
s› ile her düzeyde bütünleflmedir. 

Marksistler hep hakl›yd›
MHP bugün de ba¤›ms›zl›k

savafl›n›n karfl›s›ndad›r
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Peki bugün MHP bu tablo içinde
nerede durmaktad›r? 

“Devletin bekas›” cephesinde,
bir baflka deyiflle iflbirlikçi tekelci
burjuvazinin ç›karlar› cephesinde.
Bütün burjuva partileri gibi, politi-
kalar›n› sistemin as›l sahiplerine
“sizin ç›karlar›n›z› en iyi biz koru-
ruz” mesaj› verme hesab›yla belirle-
mektedirler. Önceki seçim broflürle-
rinde de aç›kça ortaya koyduklar›
gibi, mesela emperyalist tekellerin
küresel sald›r›s› olan özellefltirmele-
ri savunmakta, sonra “millilik” oyu-
nunu sürdürebilmek için de, “Özel-
lefltirme uygulamalar›nda, yabanc›
sermaye ile milli sermayenin ortak
yat›r›mlar›n› teflvik edece¤iz” de-
mektedirler. 

Faflist hareket, en sermaye karfl›-
t› görünmeye çal›flt›¤› dönemlerde
dahi, bu tür çeliflkileri hep içinde
bar›nd›r›r. Bu durum sadece ülke-
mize de özgü de¤ildir, faflizmin ge-
nel karakteridir denilebilir. MHP
çizgisinin, 12 Eylül öncesinde bir
dönem kapitalizm elefltirisi üzerin-
den kitlelerle ba¤ kurmaya çal›flma-
s› da bunun ürünüydü. Bugün, do¤-

rudan kapitalizm elefltirisine yönel-
meseler de, kapitalizmin sonuçlar›
üzerinden (yoksulluk, yolsuzluk,
yabanc› sermaye vb.) politika yap-
maya devam etmektedirler. 

Faflist hareketlerin kitle taban›n›
esas olarak yoksullaflma tehdidi al-
t›nda bulunan orta s›n›flar, proter-
leflme korkusu yaflayan küçük-bur-
juvalar, s›n›f bilinçsiz emekçi y›¤›n-
lar› oluflturur. Tüm bu kesimler ayn›
zamanda, bugün ya da gelecekte
sosyalizmden ç›kar› olan, sosyalist
politikan›n hitap etti¤i kesimlerdir.
Bu yüzden faflist hareketler; militan
bir milliyetçi söylemle donat›lm›fl,
sosyalizmin kapitalizm elefltirisin-
den al›nm›fl propaganday› s›kça kul-
lan›rlar. Ancak kulland›¤› söylem
kendi iç bütünlü¤ünden yoksun,
özünden soyutlanm›fl, kitleleri cez-
betmeye dönük sloganlaflt›rma dü-
zeyindedir. Örne¤in, anti-kapitalist
sloganlarla kitleleri yedeklemeye
çal›fl›rlar, ama asla kapitalizmi orta-
dan kald›rmaya dönük bir program
ortaya koymazlar. E¤er iktidar olma
durumlar› olursa, muhalif sistem
elefltirilerini de bir yana b›rak›rlar.

Almanya’da Nazi partisi NSDAP
özgülünde çok aç›k yaflanm›flt›r. Al-
man tekellerinin iktidar› olan Nazi-
ler, demagojik propaganday› kendi
parti adlar›na kadar yans›tm›fllar,
“milli sosyalizmi” kurmaktan söz
etmifller, hatta bu görüntüyü ta-
mamlamas› için parti içinde bir
“sol” kanad›n varl›¤›na da 30 Hazi-
ran 1934’te kanl› bir flekilde tasfiye
edene kadar izin vermifllerdir.

Keza, birebir ayn›laflt›r›lmasa
da, MHP, iktidar orta¤› oldu¤u dö-
nemde, muhalefetteyken karfl› ç›kt›-
¤› bütün siyasi, ekonomik ba¤›ml›-
l›k anlaflmalar›n›n alt›na imza at-
makta sak›nca görmemifltir. 

MHP’nin bugün özellefltirmeler,
IMF ile iliflkilere karfl› ç›k›fl›nda da,
kapitalizm, emperyalizm karfl›tl›¤›
de¤il, hamasi milliyetçilik vard›r,
ba¤›ms›zl›kç›l›k yoktur. 

Evet, ekonomik ba¤›ms›zl›k ol-
madan, siyasal ba¤›ms›zl›k olmaz.
Bugünün dünyas›nda, ekonomik
ba¤›ms›zl›¤› savunmak, sosyalizmi
savunmakla özdeflleflmifltir. MHP
dahil herkes, bu gerçe¤i de kabul et-
mek zorunda kalacaklar.

78’liler Vakf› Giriflimi’nin bir
süredir flehit düflen devrimcileri
kullanarak politika yapmalar›, 17
Temmuz günü Taksim Tramvay
Dura¤›’nda protesto edildi.       

BDSP, Devrimci Hareket,
Emekli-Sen 3 Nolu fib., HKM,
HÖC, Kald›raç, Mücadele Birli¤i,
Odak ve Proleter Devrimci Durufl
taraf›ndan düzenlenen aç›klamada,
“Devrimcilerin ‹radesini Yans›t-
mayan Hiçbir fiey Meflru De¤ildir.
78’liler De¤erlerimizden Derhal

Elini Çekmelidir” yaz›l› pankart›n
yan›s›ra, “Devrim Savaflç›lar›
Ölümsüzdür, Devrimci De¤erlerin
Rant Arac› Olarak Kullan›lmas›na
‹zin Vermeyece¤iz, 78’liler De¤er-
lerimizden Elinizi Çekin Devrim
Savaflç›lar› Birer De¤erdir, De¤er-
lere Sahip Ç›kmak Kavgada Israr›
Gerektirir” dövizleri tafl›nd›.

Yap›lan ortak aç›klamada, dev-
rim savaflç›lar›n›n örgütlü mücade-
le içinde flehit düfltükleri hat›rlat›la-
rak, örgütlü devrimci mücadeleye

s›rt çeviren bu grubun, dev-
rim savaflç›lar›n› ve devrimci
de¤erleri bir ma¤duriyet ze-
mini üzerinden kendi politi-
kalar›na konu yapmalar›n›n
asla kabul edilemeyece¤i
kaydedildi. “78’liler Vakf›
giriflimi ad›na hareket eden

bu grup devrim savaflç›lar›n›n ve
devrimci de¤erlerin üzerinden elini
çekmelidir.” denilen aç›klamada,
flunlar söylendi:

“Bu de¤erler ölümsüzleflenleri-
mizin kanlar›, canlar› pahas›na ya-
rat›lm›fl de¤erlerdir ve bunlar›n sa-
hipleri ise bütün olarak bu ülkede
devrim mücadelesi veren devrimci-
lerdir, onlar›n örgütleridir. Bu siya-
si yap›lar› yok sayarak böyle bir
kampanya düzenlenemez; sözünü
etti¤imiz kampanya da iflte tam
böyle bir kampanyad›r. Bu yüzden
78’liler devrimci hareketlerin ta-
rihlerine, de¤erlerine ve bu tarih ve
de¤erlerin en önemli bilefleni olan
devrim mücadelesinde ölümsüzle-
flenlerin an›lar›na müdahale anla-
m›n› tafl›yan bu kampanyay› derhal
durdurulmal› ve devrimci hareket-
ten, bu u¤urda savaflarak ölümsüz-
leflenlerin ailelerinden özür dilen-
melidir.”

‘78'liler fiehitleri ‹stismar Edemez



TAYAD’l› Aileler Abdi ‹pekçi
Park›’nda tecriti tutsaklar›n dilinden
anlatmaya devam ediyor! 1034. gü-
nüne giren Abdi ‹pekçi Direnifli’nde
haftalard›r yap›lan mektup okuma
eylemleri, 15 Temmuz günü de de-
vam etti. “Sana Tecriti Anlatmak ‹s-
tiyorum” ve “Tecrite Son” yazan
pankartlar açan aileler, direniflçile-
rin resimlerini tafl›d›lar ve ‹srail zul-
münü elefltiren islamc› iktidara sor-
dular: “Daha Kaç ‹nsan Ölecek”? 

Semiha Eyilik taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, F Tipleri’nde yaflanan
hak ihlallerine de yer verilirken,
“Emperyalizmin direnen halklar›
teslim almak için kulland›¤› tecrit
politikas› ülkemizde devrimci tut-
saklara yönelik uygulamalarla yafla-
n›yor” denildi. ‹çeride ve d›flar›da
direniflin sürdü¤ünü hat›rlatan TA-
YAD’l›lar, “123. ölüm, yeni sakat-
l›k ve hastal›klar olmadan tecritin
kald›r›lmas›n› istiyoruz. Tecriti Kal-
d›r›n Ölümleri Durdurun!” ça¤r›s›
yapt›lar. Her hafta tutsak mektupla-
r›n›n sendikac›lar, DKÖ ve parti yö-
neticileri taraf›ndan okunmas›na bu
hafta da devam edildi. Bu hafta hüc-
re maketi içine giren EMEP Ankara
‹l Baflkan› Haydar Kaya, ‹srail sal-

d›r›lar›n› lanetledi¤i k›sa konuflma-
n›n ard›ndan Edirne F Tipi’nden
Hac› Demir’in mektubunu okudu.
Kaya mektubun ard›ndan flunlar›
söyledi:

“Mektubu yazan arkadafl›n da
anlatt›¤› gibi tecrit herkesin soru-
nudur. Üstelik sadece belli bir siya-
si düflünceye sahip olan kiflilerin,
devrimcilerin, demokratlar›n soru-
nu da de¤il. Yar›n oralara herkes
girebilir. Bu nedenle mücadele et-
mek gerekiyor.” 

Eyleme, Mazlum-Der ve Tar›m
Orkam-Sen de destek verdi.

*

Samsun’da süren açl›k grevinde,
4. ekip olarak Nurgül Acar ve Eray
Demirci, 14 Temmuz’da eylemleri-
ne bafllad›lar. “Tek talebimiz tecrit
iflkencesinin duvarlar›n› y›kmak, bu
direnifle ses olmakt›r” diyen Acar ve
Demirci, befl gün sonra görevlerini
bir baflka ekibe devredecekler. Çe-
flitli kesimlerinden destek ziyaretle-
ri gerçekleflirken, Samsun TA-
YAD’l›lar, EMEP, Halkevi ve ‹flçi
Köylü Gazetesi Samsun Temsilcisi
taraf›ndan direnifl evi ziyaret edile-
rek destek verildi. 

Ayr›ca açl›k grevi yap›lan evde,

12 Temmuz günü bir anma etkinli¤i
de vard›. 12-14 Temmuz 1991 tarih-
lerinde, ‹stanbul ve Ankara’da flehit
düflen devrimciler için yap›lan an-
mada, “Bize Ölüm Yok” fliar›n›n di-
reniflte yaflad›¤› ifade edildi. 

Öte yandan Samsun TAYAD’l›-
lar, Süleymaniye Geçidi’nde her
hafta düzenledikleri oturma eylemi-
ni de, 15 Temmuz’da gerçeklefltirdi-
ler. “Tecrite Son” pankart› aç›lan
eylemde bir hücre maketi de kulla-
n›l›rken, aç›klamay› yapan Banu
Özcan, açl›k grevini ziyaret etme ve
tecriti ö¤renme ça¤r›s› yapt›. Daha
sonra, açl›¤›n›n, 100. gününe gelen
Avukat Behiç Aflç›’n›n yapt›¤› aç›k-
lama okundu. 

*

Açl›k grevinin Buca Forbes giri-
flinde sürdü¤ü ‹zmir’de ise eylem
50 günü geride b›rakt›. 

12 Temmuz’da, açl›k grevinin
50. günü nedeniyle yap›lan etkinlik,
direnifl flehitleri için sayg› durufluy-
la bafllad›. Fatma Alan taraf›ndan
yap›lan konuflmada, tecrit ve direnifl
hat›rlat›larak mücadele ça¤r›s› ya-
p›ld›. Fatma Alan, “Hapishanelerde
direnen yak›nlar›m›z gibi bizler de
tecrite karfl› direnmeye devam ede-
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Tecrit sürdükçe bu meydanlar
hiç bofl kalmayacak!

‹stanbul, An-
kara, Adana,
‹zmir, Sam-
sun ve Ha-
tay’da açl›k
grevleri sürü-
yor. Tutsak-
lar›n sesi,
“sana tecriti
anlatmak isti-
yorum” diyen
TAYAD’l›lar
taraf›ndan
herkese ulafl-
t›r›l›yor



ce¤iz. Tecrite karfl› sizler de direni-
flin bir parças› olmal›s›n›z. Çünkü
tecrit sadece hapishanelerdeki tut-
saklara karfl› uygulanm›yor. Tüm
halka karfl› uygulan›yor” dedi.

Daha sonra içeriden ve demok-
ratik kurumlardan gelen mesajlar
okundu. Yenikap› Tiyatro Toplulu-
¤u’nun, tecriti anlatan “Umut” adl›
tek kiflilik oyunu ilgiyle izlenirken,
polisin, TAYAD’l›lar› izleyen halk›
“Bunlar Apo’nun serbest b›rak›lma-
s›n› istiyorlar” fleklinde provokas-
yon yaratma giriflimi, TAYAD’l›la-
r›n halka direnifli ve tecriti anlat›p
etkinli¤e davet etmesiyle bofla ç›ka-
r›ld›. Birçok kiflinin bu davete uy-
mas› üzerine bu kez de “yolu kapat-
may›n, da¤›l›n” diye halk› da¤›tma-
ya çal›flt›. Buna karfl›n etkinlik cofl-
kuyla devam etti. Grup Gün›fl›-
¤›’n›n türkü ve marfllar› hep bir
a¤›zdan söylendi ve halaylar çekil-
di. Avukat Behiç Aflç› ve Gülcan
Görüro¤lu ile telefon görüflmesi ya-
p›lan etkinli¤e 100 kifli kat›ld›.

‹zmir’deki tek eylem bu de¤ildi.
Her hafta oldu¤u gibi, Kemeralt› gi-
riflinde tecriti anlatan eylemlerini

sürdüren TA-
YAD’l›lar, bu
kez ac›lar›n› Fi-
listin ve Lübnan
halk›n›n ac›s›yla
bütünlefltirerek
zulme karfl› mü-
cadele ça¤r›s›nda
bulundular. 

Fatma Alan,
“Filistin halk›n›,
Filistin'in yi¤it
analar›n›, çocuk
generallerini, di-
r e n i fl ç i l e r i n i
Anadolu toprak-
lar›nda 6 y›ld›r evlatlar›n›n onurlu
direniflini sahiplenen TAYAD'l› Aile-
ler olarak selaml›yoruz. Ac›lar› ac›-
m›zd›r, öfkeleri öfkemizdir” fleklin-
de konufltu.

15 Temmuz’da düzenlenen ey-
lemde, her hafta okunan tutsak
mektubu bu kez, flair-yazar Uysal
Himmet taraf›ndan hücre maketi
içinde okundu. 

*

Açl›k grevini meydanda sürdüren
Antakya TAYAD’l›lar, 14 Temmuz

günü, oturma eylemlerinin 21.’sini
gerçeklefltirdiler. Ulus Meyda-
n›’ndaki eylemde “Sana Tecriti An-
latmak ‹stiyorum, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” yaz›l› pankar-
tlar açan TAYAD’l›lar ad›na konu-
flan Enis Aras; “Evet, insanlar›m›z
ölüyorlar hem de aç kalarak. Üstelik
hücre hücre eriyerek ölüyorlar. Çün-
kü onlar ‘biz onursuz, kifliliksiz bir
flekilde yaflamay› kabul etmiyoruz’
dediler. E¤er bize bu onursuzlu¤u
dayat›rsan›z iflte bedenlerimiz dedi-
ler ve ölüme yatt›lar” diye konufltu.

‹srail’in sald›r›lar›na da de¤inen
Aras, AKP iktidar›n›n kendi ülke-
sinde insanlar› katlederken, Filis-
tin’e sahip ç›k›yor görünmesindeki
ikiyüzlülü¤ü elefltirdi. Aç›klaman›n
ard›ndan oturma eyleminde Tekir-
da¤ 1 No’lu Hapishanesi’nden Er-
can Kutlu’nun mektubu okundu. 

*

‹stanbul’da TAYAD'l› Aileler, 15
Temmuz’da, ‹stiklal Caddesi bo-
yunca, Boran Yay›nevi'nden ç›kan
"Yaflayanlar Anlat›yor-TECR‹T" ki-
tab›n›n sat›fl› ve tan›t›m›n› yaparak,
tecriti anlatt›lar. 100 TAYAD’l›n›n
önlükleri, ellerinde kitaplar›yla dol-
durdu¤u cadde boyunca insanlara
anonslar yap›larak tecrit anlat›ld›. 

Galatasaray Lisesi önüne gelin-
di¤inde ise, burada tecrite iliflkin k›-
sa bir aç›klama yap›ld›. Tutsak an-
nesi Melek Akgün herkesi tecrite
karfl› mücadeleye destek vermeye
ça¤›rd›. 

TAYAD’l›lar ertesi günü de, her
pazar oldu¤u gibi Sultanahmet Par-
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‹zmir

“Kocaeli Ayd›nlar›ndan ilan”
Kocaeli’de, ayd›nlar, sanatç›lar, gazeteciler, sendikac›lar, ö¤retim gö-

revlileri, avukatlar, doktorlar, çeflitli kitle örgütleri ve partilerin yöneticile-
rinden oluflan 225 imzal› bir ilan yay›nland›. 15-16 Temmuz günlerinde ye-
rel gazetelerde yay›nlanan “Tecrit ‹flkencedir” bafll›kl› ilanda, daha önce
ulusal bas›nda ç›kan ayd›nlar›n ilan›yla ayn› içerik ve talepler yer ald›.

*

“Tecrit sona erene kadar eylemler sürecek”
Tecriti protesto eden bir baflka eylem ise, DHKC taraf›ndan gerçeklefl-

tirildi. Dergimize telefonla yap›lan üstlenmeye göre; 6 Temmuz akflam› sa-
at 23.30'da Ümraniye Örnek Mahallesi'nde bir polis ekip otosu tarand›.
Üstlenmede, “Tecrit zulmü sona erene kadar eylemlerimiz sürecektir” de-

nildi. 

*

‹zmir’de avukatlar taraf›ndan
oluflturulan Tecrite Karfl› Dayan›flma
Komitesi üyesi avukatlar, ‹zmir Ad-
liyesi kantininde, 17 Temmuz’da Av.
Behiç Aflç› ile dayan›flmak amac›yla
imza masas› açt›lar, kart ve CD da¤›-
t›m› yapt›lar. Avukatlar, 24 Tem-
muz’da yapacaklar› eyleme, tüm
meslektafllar›n› davet ettiler. 



k›'ndayd›lar. Temsili hücre içinde
yap›lan aç›klaman›n ard›ndan,
Alev Akgün taraf›ndan, Edirne F
Tipi Hapishanesi'nde tutsak olan
Hac› Demir'in mektubu okundu.
Türkçe ve ‹ngilizce pankartlar›n,
direniflçilerin büyük resimlerinin
tafl›nd›¤› oturma eyleminde çev-
rede bulunanlara tecrit anlat›ld›.
Eylem, “Behiç Aflç› Onurumuz-
dur, Gülcan Görüro¤lu Onuru-
muzdur, Sevgi Saymaz Onuru-
muzdur, Yaflas›n Ölüm Orucu Di-
reniflimiz" sloganlar›yla sona er-
di.

*

Ölüm orucu direniflinin sürdü-
¤ü flehirlerden biri olan Adana’da
TAYAD’l›lar 17 Temmuz’da ‹nö-
nü Park›’nda oturma eylemlerini
sürdürdüler. “Tecrite Son” pan-
kart›n›n aç›ld›¤› ve sloganlar›n
at›ld›¤› eylemde konuflan Hasan
Kutlu, “AKP iktidar› ve Adalet
Bakan› Çiçek hâlâ büyük bir iki-
yüzlülükle sorunu gizlemeye ve
çarp›tmaya devam ediyor” dedi.
Oturma eylemi boyunca parkta
toplanan halka Gülcan Görüro¤lu
baflta olmak üzere ölüm orucu di-
reniflçileri ve tecrit uygulamala-
r›yla ilgili aç›klamalar sürerken,
Sincan F Tipinden Rabbena Ha-
nedar‘›n mektubu okundu. 

*

Mersin TAYAD’l›lar da 17
Temmuz’da Tafl Bina önünde
oturma eylemindeydiler. ‘Tecrite
Son’ pankart›n›n ve direniflçileri-
nin resimlerinin tafl›nd›¤› eylem-
de konuflan Gülbeyaz Karaer,
“Direniflin hakl› taleplerine derhal
cevap verilmelidir. ‹ktidar çözüm-
süzlük dayatt›¤› sürece yeni
ölümler de yaflanacakt›r. Sorum-
lusu da iktidar olacakt›r” dedi.
Hac› Demir’in mektubunun okun-
du¤u eylem “Tecrite Son, Sansüre
Son” sloganlar›yla sona erdi. 

*

Zonguldak'ta 15 Temmuz gü-
nü TAYAD’l›lar, Madenci An›-
t›’nda düzenledikleri aç›klamada,
“F Tipi Hapishanelerde Tecrite
Son” pankart› açt›lar. 
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Y›ld›r›m Türker (17 Temmuz 2006, Radikal)

Bakan›n gözyafllar›
Sorumlusu oldu¤u tecrit düzeni durmadan insan ö¤ütüyor. Ba-
kan, 4 yafl›nda bir çocu¤un hamasi duygu taklidine a¤l›yor

Son olarak onu gözyafllar› içinde gördük. Yüzü, içinde sürüklendi¤i duygu se-
linin gücüyle buruflmufl, gözleri iyice k›s›lm›fl, besbelli hâkim olamad›¤› göz-
yafllar› yanaklar›ndan inci gibi süzülüyor.

Siz de benim gibi tuhaf bir duyguya kap›lm›fls›n›zd›r mutlaka. ‹flte Cemil
Çiçek de; o yüzünden genellikle mesafeli bir öfke, derin bir küçümseme oku-
nan, neredeyse difllerinin aras›ndan konuflan Adalet Bakan›m›z da duygulan›r,
kimi durumlar karfl›s›nda gözyafllar›na mani olamazm›fl.

....

Cemil Çiçek hakk›nda birkaç y›l önce flöyle yazm›fl›m: "Cemil Çiçek,
AKP'yle ordu aras›nda gölge arabulucu olarak duruyor. Bu konudaki yetene-
¤i s›n›rs›z. Askerin tepkisini yumuflatma konusunda k›vrak zekâs›n› kullana-
rak ifl bitiriyor. Geçmiflinden de ald›¤› dersler sonucunda fevri, sert ç›k›fllar-
dan kaç›n›yor. Uyum paketinin haz›rlanma sürecinde aslen temsil etti¤i tutu-
cu milliyetçilere “8. maddeyi kald›r›yoruz ama daha iyisi var. 311-312 ne gü-
ne duruyor” diyor. Sezer'in veto gerekçesine yol gösteren de sevgili bakan›-
m›z Çiçek. 312. madde her pakette de¤ifltiriliyor. 159. madde üç kez de¤iflti-
riliyor. Dernekler Yasas› dört kez de¤ifltiriliyor. Statüko sözcüsü Çiçek, asl›n-
da hiçbir fley de¤iflmesin diye ç›rp›n›yor. Naml› Dönmezer'le birlikte haz›rla-
d›¤› Ceza ‹nfaz Yasas›'yla bir zamanlar toplum vicdan›nda a¤›r yaralar açm›fl
olan 'tek tip elbise' konusunu ›s›t›p yeniden gündeme getiriyor. Mahkûmlar›n
okuduklar› kitaplardan duvarlar›na asacaklar› resimlere kadar her fleyi kapsa-
yan bir s›k›düzen yaratma peflinde. 'Sessiz protesto'da bulunanlara bir y›l ge-
cikmeli tahliye de onun katk›lar›ndan.

....

Terörle Mücadele Yasas›'n› boynu bükük, bize yak›narak ama çaresizli¤i-
ni de belirterek ilan eden Cemil Çiçek, bu resimde "Cezaevi sözü içime do-
kunuyor. Buras› konukevi" dedi¤i F tipi hücrelerde sonsuz iflkence koflullar›
alt›nda yaflayan insanlara de¤il, tecritte ölüme-intihara sürüklenenlere de¤il,
ölüm orucunda sönüp giden hayatlara de¤il, yarg›n›n hal-i pür melâline hiç
de¤il, o s›rada istismar›na tan›kl›k etti¤i bir k›z çocu¤una a¤l›yor. Hay›r, yan-
l›fl anlamay›n. 4 yafl›nda bir k›z çocu¤unun 38 dizelik bu okunaks›z fliiri kor-
kunç bir sirk gösterisi gibi ezbere ve el-kol-g›rtlak hareketleriyle bo¤ula bo-
¤ula okumas› karfl›s›nda dehflete kap›larak 'kim bu çocu¤a bu iflkenceyi reva
gören münasebetsiz' diye hayk›raca¤›na o bebe¤in yans›lad›¤› duygu hallerin-
den etkilenmifl, ona a¤l›yor. Nüfusun en az yüzde doksan dokuzunun müm-
kün de¤il anlayamayaca¤› a¤dal› dizeleri kendisine ö¤retilmifl seferberlik
g›rtla¤›yla papa¤an usulü hayk›ran bu çocuk onu utand›rm›yor, güldürmüyor,
bu durumun sorumlular› onu k›zd›rm›yor. 'Yüce Türk adaleti'nin önde gelen
temsilcisi, ancak böylesine yüz k›zart›c› bir gösteri karfl›s›nda duygulanabilen
bir muhterem. Ona bu durumun gayriahlaki, gayriinsani oldu¤unu anlatabilir
miyiz san›yorsunuz?...

4 yafl›nda çocuklar›n s›kt›klar›nda flüheda f›flk›racak topraklar üstünde,
bafllar›n› ba¤lay›p bilmedikleri bir dilden ezberlerle dinle tan›flmalar›nda bir
beis görmüyor. Sorumlusu oldu¤u tecrit düzeni durmadan insan ö¤ütüyor.
Bakan, 4 yafl›nda bir çocu¤un hamasi duygu taklidine a¤l›yor.

Bas›ndan
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Sevgili okurlar›m›z, merhaba!
Yüre¤i halkla birlikte, halktan yana
atan herkesin yüre¤i Gazze’nin,
Beyrut’un ac›s› ve öfkesiyle dolu.
Filistin ve Lübnan halk›n›n bomba-
larla katledilmesi karfl›s›nda insan-
lar bazen kendini “çaresiz hissetti-
¤inden” sözediyor. Oysa çare bizzat
tan›k oldu¤umuz bu tablonun için-
de. Direnen bir halk, direnen örgüt-
ler, kök söktürüyorlar Siyonist ‹sra-
il’e ve tabii onun arkas›ndaki efen-
dilere. ‹srail’in gücünü anlatmak
için hep Arap devletleriyle yapt›¤›
savafl örnek verilir; do¤rudur, kaç
tane Arap devleti birleflmifl ama alt›
günde ‹srail’e yenilmifllerdir. Bu bir
gerçek. Ama bir gerçek daha var;
ayn› ‹srail, üstelik Arap devletleri
gibi ordular›, tanklar›, toplar› olma-
yan 3,5 milyonluk Filistin halk›n›
yenemedi onlarca y›ld›r. Neyse, as›l
de¤inmek istedi¤im bu de¤il. Bu ol-
guyu görmeyen veya halklar›n gü-
cünün fark›nda olmayanlar, “çare-
siz”lik” içinde, “kim durduracak bu
‹srail’i?” diyerek, flu veya bu em-
peryalist ülkeye, kuruma bel ba¤l›-
yorlar. ‹flte bizim bugünkü konu-
muz da meselenin emperyalizm
cephesi. 

Emperyalist cephenin ‹srail sal-
d›r›lar›na iliflkin son tavr›n› özetle-
yerek bafllayal›m istersen Özlem.

Özlem: Geçen hafta gözler G-
8 zirvesindeydi. Say›s›z köfle yazar›
“zirve”ye ça¤r› yapt› bu savafl›n
durdurulmas› için. Fakat G-8 zirve-
sinden ç›kan karar, emperyalizme,
emperyalistler aras› çeliflkilere bel
ba¤layan kesimlerde hayal k›r›kl›¤›
yaratt›. “En az›ndan bir ateflkes
ça¤r›s› yapmas› bekleniyordu” diye
yazd› hayal k›r›kl›klar›n›n sahipleri.
Ama G-8 ateflkes ça¤r›s› “bile”

yapmad›. Oysa, G-8’de aralar›nda
çeflitli bariz çeliflkiler olan Amerika,
Avrupa ve Rusya yeral›yordu. Bir
teoriye göre, Avrupa, dünyada
Amerikan sald›rganl›¤›n› “dengele-
yecek” tek güçtü... Veya bir baflka
teoriye göre, Rusya, “Avrasya”n›n
bir parças› olarak Amerikan ege-
menli¤indeki bir dünyaya karfl› tek
alternatifti...

Ama “zirve”den tek bir ses ç›kt›.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
aç›klamas›nda da belirtildi¤i gibi, o
ses de “‹srail Cephesi'nden konu-
flan” bir sesti. Hiçbir emperyalist
gücün ABD sald›rganl›¤›n› durdur-
ma, “dengeleme” gibi bir rol üstlen-
medi¤i görüldü.     

Kemal: Evet, durum budur; o
zaman flu soru gündeme geliyor:
Emperyalistler aralar›ndaki çeliflki-
lere ra¤men nas›l ortak bir ses ç›ka-
rabiliyorlar, aralar›ndaki çeliflkilerin
türü nedir? Bu durumu daha iyi
kavrayabilmek için bu haftaki soh-
betimizi emperyalistler aras› iliflki
ve çeliflkiler bahsine ay›rd›k. 

Bu konuyu ele al›rken, Avrupa
Birli¤i’ne “ABD karfl›s›ndaki tek
dengeleyici güç” misyonu yükleyen
anlay›fllar›, “uluslararas› toplum”
kavram›n› yerli yersiz gündeme ge-
tiren politikalar›, emperyalizmin
müdahalelerine “demokratik” bir
rol yükleyen anlay›fllar› da tart›flm›fl
olaca¤›z. 

Mazlum: Hepsi ‹srail cephe-
sinden konufltu¤una göre, emperya-
listler “yekpare” bir bütün mü? Ön-
ce bunu tespit edelim. Hay›r, böyle
de¤il. Çeliflkili ve çat›flmal› bir bü-
tün bu. Zaten çeliflkisiz bir bütün
olmas›, kapitalizmin ve emperyaliz-
min tabiat›na ayk›r›d›r. Emperya-
listler aras› iliflkileri anlamak, bu
iliflkilerin s›n›f mücadelesi aç›s›n-
dan sonuçlar›n› do¤ru tespit etmek
de zaten bu “çeliflkili bütün”ü kav-

ramaktan geçer. 

Emperyalizm belli bir döneme
kadar böyle bir “bütünlük” göster-
miyordu. Tersine, aralar›ndaki çe-
liflkiler belli noktalarda uzlaflmaz-
l›k kazan›p askeri savafllara dönüflü-
yordu. Yani, yüzy›l›n bafl›nda, em-
peryalistler aras›nda bir nevi “or-
man kanunlar›” geçerliydi. Kim as-
keri olarak güçlüyse, pazarlara o el
koyuyordu. Bunun için iki kez dün-
ya savafl› ç›kard›lar. 

Her iki savafl da bilindi¤i gibi,
dünya tarihinin en kanl› savafllar›-
d›r. 1. Paylafl›m Savafl›’nda tam
8.700.000 insan hayat›n› kaybetti.
Dünya tarihinde ilk kez bir savaflta
bu kadar insan ölüyordu. Savafl›n
di¤er alanlardaki tahribat› da bü-
yüktü; 812.000 bina, 54 milyon km
yol, 2 milyon hektar toprak tahrip
edilmiflti... Ama bütün bu kay›p ve
tahribat rakamlar›, bir sonraki sava-
fl›n yan›nda küçük kalacakt›. Tekno-
lojinin ve dolay›s›yla silahlar›n ge-
liflmesi, pazar kavgas›n›n daha flid-
detlenmesi nedeniyle, 2. savafl, bi-
rincisinden daha kanl› oldu. 40-43
milyon insan öldü bu savaflta... Em-
peryalizm adeta kan gölüne çevirdi
dünyay›. (Ama birazdan belirtece-
¤im gibi, döktükleri kanda da bo-
¤uldular bir yerde; sömürü alanlar›-
n›n 1/3’ünü kaybettiler.) 

2. Emperyalist Paylafl›m Savafl›
sonras›, emperyalistler bir çok aç›-
dan yeni koflullarla karfl› karfl›ya
kald›lar. 

Savafl sonunda Almanya, ‹talya
ve Japonya hem ekonomik, hem as-
keri olarak çökmüfltü. Fakat bunun
karfl›l›¤›nda galip durumdaki em-
peryalist ülkelerin tekelleri büyük
kârlar sa¤lam›fllard›. ABD, savafl›n
hem ekonomik, hem askeri cephe-
sinde en az kayb› verip en çok kaza-
nan› durumundayd›. 

Emperyalist ülkeler, bu savafl sü-
recinin sonunda sömürgelerinin bir

hayat›n
içindeki 
teori

Emperyal is t ler  Aras›
‹ l iflk i  ve  Çel iflk i ler  -1

Emperyalistler üzerinden
yarat›lan her umut, 

aldatmacad›r!
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k›sm›n› daha kaybettiler. “Dünya
pazar›”n›n bir bölümü daha sosya-
list sisteme dahil oldu. Sovyet K›z›l
Ordusu’nun verdi¤i destekle Polon-
ya, Çekoslovakya, Macaristan, Ro-
manya, Bulgaristan ve Arnavut-
luk'ta gerici faflist iktidarlar y›k›ld›.
Emperyalist Almanya ikiye bölüne-
rek do¤usunda Demokratik Alman-
ya kuruldu. Savafltan k›sa bir süre
sonra, 1949’da Çin gibi büyük bir
ülkenin de emperyalist sistemden
kopmas›yla, emperyalistler büyük
bir pazar daralmas›yla yüzyüze gel-
diler. Ama bunun ötesinde bir ol-
guyla daha yüzyüzeydiler: Sosyalist
blok!

Emperyalistler, bu paylafl›m sa-
vafl›yla, emperyalist bunal›ma çare
aram›fllar; ama savafltan daha büyük
kay›plarla ç›km›fllard›. Pazar için
savaflm›fllard› ama ellerindeki pa-
zarlar› kaybetmifllerdi. Ve üstelik
art›k karfl›lar›nda sadece Sovyetler
Birli¤i de¤il, sosyalist blok vard›. 

Biraz önce de sözünü etti¤imiz
geliflmeyi de bu tabloya ekleyelim:
Savafl teknolojisi gelifltikçe geliflmifl
ve savafl›n sonunda ABD’nin Ja-
ponya’ya att›¤› atom bombalar›yla
da görüldü¤ü gibi, bundan sonra
birbirleriyle yapacaklar› bir savafl,
kendilerinin de tümden yok olmas›-
n›, bir daha aya¤a kalkamayacak
kadar y›k›ma u¤ramas›n› ihtimal
dahiline sokmufltu. Nitekim k›sa bir
süre sonra hem ABD d›fl›ndaki baz›
emperyalist ülkeler, hem de SSCB
nükleer silaha sahip olacakt›. 

Kemal: Mazlum arkadafl em-
peryalizmi entegrasyona götüren
süreci özetledi. fiimdi bu süreçte or-
taya ç›kan sonuçlar› ve onlar›n da
beraberinde getirdi¤i di¤er olgular›
alt alta s›ralarsak:

Bir; emperyalistler aras› savafl-
lar›n (ve o güne kadar ki emperya-
list sömürünün temel biçimi olan
aç›k iflgallerin) ulusal ve sosyal kur-
tulufl savafllar›n› tetikleyen bir rol
oynamas›, 

‹ki; sosyalist blokun varl›¤›,

Üç; nükleer silahlar›n ulaflt›¤›
seviye. 

‹flte bu olgular›n varl›¤›, emper-
yalistler aras› çeliflkilerin ekono-
mik plandan -emperyalistler aras›
savafl biçiminde- askeri plana s›ç-
ramas›n›n önüne bir engel olarak
ç›km›flt›r. Hem askeri, hem siyasi
koflullar, emperyalistleri kendi ara-
lar›ndaki sorunlar› daha farkl› bir
flekilde çözmeye yöneltmektedir.
Buna ba¤l› olarak da emperyalistler
aras› iliflki ve çeliflkiler iki temel
cephede de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r:

Bu iki temel de¤ifliklikten birin-
cisi, çeliflkilerini paylafl›m savafl› ile
çözümleyemeyen emperyalistlerin
zorunlu olarak entegrasyona git-
meleri, ikincisi ise yeni-sömürgeci-
lik metodlar›n› gelifltirmeleridir.
(Yeni sömürgecilik, emperyalist ül-
ke ekonomileri askerilefltirilirken,
emperyalizmin iflgal biçiminin, ih-
raç edilen sermayenin bilefliminin
de¤iflmesi gibi unsurlar› içerir ama
konumuz bu olmad›¤› için burada
özel olarak açmaya gerek yok.) Biz
burada de¤iflikli¤in birinci cephesi
üzerinde durmaya devam edelim. 

Özlem: Peki emperyalistleri
birbiriyle askeri veya baflka biçim-
lerde sürekli çat›flma içinde olmaya
zorlayan sebep nedir?

Kemal: Esas›nda önemli bir
soru. Ço¤u zaman da zaten bilini-
yormufl kabul edilerek üzerinde du-
rulmayan bir yan; flimdi bizim de
yapt›¤›m›z gibi. Ama bu nedenin
anlafl›lmas›, sadece paylafl›m savafl-
lar›n› ve devam›ndaki entegrasyon
sürecini de¤il, mesela bugün
ABD’nin Afganistan’›, Irak’› iflgal
etmesindeki temel nedenleri anla-
mak için de önemli. 

Bunun cevab› kuflkusuz ekono-
mik anlamda daha ayr›nt›l› bir ince-
lemeyi gerektirir belki ama k›saca
flöyle cevaplayabiliriz. 

Kapitalizmin do¤as›, onlar› böy-
le yapmaya zorluyor. Ellerinde top-
lanan sermayenin yo¤unlu¤u, onlar›
sermaye ihrac›na, ihraç ettikleri
sermayeden elde edecekleri kârlar›n
da maksimum olmas›n› hedefleme-
ye yöneltiyor. Sermayeyi en uygun
koflullarda ihraç etmek, sömürgele-

re sahip olmay› gerektirir. 

Fakat hat›rlayaca¤›n›z gibi, em-
peryalizm zaten dünya pazar›n›n
paylafl›m›n›n tamamlanm›fl olmas›
demektir. Biraz önce Mazlum arka-
dafl›n anlatt›¤› 1. Paylafl›m Savafl›
öncesi de dünya pazar› paylafl›lm›fl
durumdayd›. Fakat, kapitalizmin
eflitsiz geliflim yasas› sonucu, bu
arada baflka emperyalist ülkeler ge-
liflir, onlar›n ellerinde sermaye biri-
kir ve mevcut paylafl›m onlar› rahat-
s›z etmeye bafllar ve dünyan›n yeni-
den paylafl›lmas›n› isterler. Tekelci
kapitalizm elinde biriken sermayeyi
aktaracak yeni pazarlar bulmak zo-
rundad›r. Biriken sermaye akacak
pazarlar bulup maksimum kârlar
sa¤layarak tekrar sermayeye dönüfl-
mezse, bu sistemin iflleyiflinde bü-
yük krizlere neden olur ve “pazar”
sorununu çözememek, asl›nda em-
peryalizmin sonu demektir. 

San›r›m sorunun cevab›n› eko-
nomik temeli aç›s›ndan k›saca ver-
mifl olduk. Sorun sermaye birikimi
ve pazar sorunudur. Mesela, burju-
vazinin göstermek istedi¤i gibi, flu
veya bu ülkenin, liderin “ihtiraslar›”
sorunu de¤ildir. Lenin daha yüzy›-
l›n bafl›nda bu paylafl›m meselesine
iliflkin Emperyalizm kitab›nda flöyle
der, onu aktararak tamamlayay›m
sorunun cevab›n›: 

"Kapitalistler dünyay› paylafl›-
yorlarsa, bunu, kendilerinde bulu-
nan hain duygulardan ötürü de¤il,
ulaflt›klar› yo¤unlaflma düzeyi, kar
sa¤lamak için kendilerini bu yola
baflvurmak zorunda b›rakt›¤›ndan
yap›yorlar. Ve dünyay›, 'mevcut ser-
mayeleri', 'güçleri' oran›nda payla-
fl›yorlar, çünkü kapitalizmin ve meta
üretimi sisteminin var oldu¤u bir
ortamda, daha baflka bir paylaflma
biçimi sözkonusu olamaz." (syf. 90)

Mazlum: Biraz önce savafllar›

u konuyu ele al›rken, Avrupa Birli¤i’ne
“ABD karfl›s›ndaki tek dengeleyici güç”
misyonu yükleyen anlay›fllar›, “uluslara-
ras› toplum” kavram›n› yerli yersiz gün-
deme getiren politikalar›, emperyalizmin
müdahalelerine “demokratik” bir rol
yükleyen anlay›fllar› da tart›flm›fl olaca¤›z. 

B
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anlat›rken tarihi bilgilere pek gir-
memifltim ama bu sorunun cevab›n›
somutlamas› aç›s›ndan biraz tarih
bilgisi eklemek iyi olacak san›r›m. 

Kemal arkadafl dedi ki, ekono-
mik olarak geliflen emperyalist ül-
keler yeni pazarlara ihtiyaç duyarlar
ve paylafl›lm›fl olan pazarlardan pay
isterler. 1. emperyalist savafl öncesi
durum tam böyleydi. Ulusal birli¤i-
ni ve ekonomik geliflmesini geç ta-
mamlayan Almanya, h›zl› bir geli-
flim göstermifl, elinde büyük bir ser-
maye birikmiflti. Ama yat›r›m yap›-
lacak pazarlar ‹ngiltere, Fransa gibi
emperyalist devletlerin elindeydi.
Ve bunlar pazarlar›n› di¤er emper-
yalistlerle paylaflmak istemiyorlar-
d›. Öyleyse yeni pazarlara sahip ol-
mak için savafl kaç›n›lmazd›. Önce
Avusturya-Macaristan’›n S›rbis-
tan’a, ard›ndan da Almanya’n›n
Belçika’ya sald›rmas›yla savafl bafl-
lad›. 

Biliyorsunuz, “‹ttifak Devletle-
ri” diye adland›r›lan Almanya ve
Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu-
¤u ve onlarla ayn› safta savafla kat›-
lan Osmanl› ‹mparatorlu¤u bu sa-
vaflta yenildiler. Savafl ma¤lup ülke-
lere imzalat›lan Versailles, Sevr ve
di¤er anlaflmalarla sonuçland›r›ld›,
yenilenlerin topraklar› paylafl›ld›. 

2. Paylafl›m Savafl›na bakt›¤›-
m›zda da ayn› temel etkeni görüyo-
ruz. I. Paylafl›m Savafl›’yla sömür-
geleri paylaflan emperyalistlere
1930’lar›n ortalar›na gelindi¤inde
pazarlar yetmemeye bafllad›. ‹lk sa-
vafl›n›n ma¤luplar›ndan Alman em-
peryalizmi kendisini toparlam›fl, ye-
niden geniflleme ihtiyac› duyuyor-
du. Japonya, ‹talya da benzer du-
rumdayd›. Alman tekellerinin deste-
¤iyle faflizmin iktidara getirilmesiy-
le süreç bafllad›. 

Japonya Mançurya’y›, ard›ndan
Almanya Avusturya’y› ve sonra da
Çekoslavakya’y› iflgal etti ve II.
Paylafl›m Savafl› bafllad›. (Ç›k›fl›nda
yine pazar paylafl›m› olan bu savafl,
bir noktada emperyalist sistemin
Sovyetler’i ve Avrupa ülkelerindeki
ihtilalci geliflmeleri yoketme sald›-
r›s›na dönüflmüfl ancak Sovyetler bu
sald›r›y› püskürtmüfltür.) 

Her iki emperyalist paylafl›m sa-
vafl› da bir “bunal›m dönemi”nin te-
pe noktas›na denk düfler. “Bunal›m
dönemi” denilen olgu, sermaye biri-
kiminin afl›r› yo¤unlaflmas›, arz-ta-
lep dengesinin bozulmas› ve di¤er
çeflitli ekonomik kriz unsurlar›yla
karakterize olur zaten. “Bunal›m”›
çözmek için savafla baflvurulur, em-
peryalizm ayn› zamanda sürekli bir
bunal›m demek oldu¤u için, bir bu-
nal›m biter, baflka bir bunal›m döne-
mi bafllar. Emperyalizmin birinci
bunal›m dönemi, 1. Emperyalist
Paylafl›m Savafl›’yla, savafl sonras›
bafllayan 2. bunal›m dönemi, 2. Em-
peryalist Paylafl›m Savafl›’yla bit-
mifltir. 3. bunal›m dönemi, 3. bir
emperyalist savafla sahne olmad›,
çünkü 3. bunal›m dönemi, yukar›da
açt›¤›m›z gibi, emperyalizmin en-
tegrasyona gitti¤i bir dönemdi. 

Kemal: Emperyalistlerin en-
tegrasyona yönelmesinin nedenleri-
ni belirtmifltik. Entegrasyon süreci
nas›l bir süreçtir ve nas›l geliflti, bu-
nu da sen aç istersen Özlem.

Özlem: Entegrasyon, kelime
anlam›yla birleflme/birlefltirme de-
mektir. Fakat burada as›l dikkat
edilmesi gereken, bu birleflmenin
“zorunlu” bir birleflme olmas›d›r.
Baflka bir biçimde söylersem: en-
tegrasyon emperyalist ülkeler ve te-
keller aras›ndaki rekabete son ver-
memifl, sadece yeni bir biçim ver-
mifltir. Pazarlar› savaflarak paylafla-
mad›klar›na göre, birleflerek payla-
flacaklard›. Ki birleflmelerini zorun-
lu k›lan bir güç vard›. 

Entegrasyon çerçevesinde neler
yapt›klar›ndan da k›saca sözede-
yim. Sosyalist blok ve onun yo¤un-
laflm›fl bir ifadesi olarak ulusal kur-

tulufl savafllar› karfl›s›nda ortak bir
cephe oluflturup ortak politikalar
gelifltirdiler. Askeri güçlerini birlefl-
tirmek için NATO’yu kurdular. Da-
ha sonra sosyalist blok karfl›s›ndaki
cepheyi büyütmek için baz› yeni sö-
mürge ülkeler de bu askeri birli¤e
dahil edildi. 

Ekonomik alanda ise IMF, Dün-
ya Bankas› gibi kurulufllarla, hem
kendi içlerindeki ekonomik rekabe-
ti bu kurumlar bünyesine tafl›d›lar,
hem de bu kurumlar arac›l›¤›yla  sö-
mürge ve yeni-sömürge ülkelerin
ekonomilerini denetim alt›na ald›-
lar. Emperyalistler aras› pazar mü-
cadelesi bir yan›yla art›k bu kurum-
lar içinde sürecekti. Buralarda eko-
nomik, siyasi, askeri olarak güçlü
olanlar›n sözü geçti¤inden her em-
peryalist ülke sömürüden daha fazla
pay almak, dünya pazar› üzerinde
daha etkili olabilmek için, ekono-
mik, siyasi, askeri gücünü bu ku-
rumlara yans›tmaya çal›flacakt›. 

Keza emperyalistler aras›ndaki
entegrasyonun ifadesi olarak bu
merkezi askeri ve ekonomik kuru-
lufllar›n yan›s›ra, ikili-üçlü gruplar
halinde ülkeler düzeyinde veya böl-
gesel birlikler, ittifaklar da kuruldu. 

Kemal: Burada flunu da belirt-
mek ilginç olacakt›r. Bugün de var-
l›¤›n› sürdüren bu emperyalist kuru-
lufllar›n bir ço¤u, hemen 2. Emper-
yalist Paylafl›m Savafl› sonras›nda
gündeme gelmifltir. Bunlar›n kuru-
luflu s›ras›nda 2. Emperyalist Payla-
fl›m Savafl›’ndaki ittifaklar ve düfl-
manl›klar birden bire de¤iflmifltir. 

Hat›rlanaca¤› gibi, savaflta ABD,
‹ngiltere, SSCB, faflist kamp› olufl-
turan Almanya, ‹talya, Japonya, ‹s-
panya’ya karfl› birlikteydi. Savafl
sonras› iki taraftaki ülkelerin, biri
hariç hepsi, o birine -SSCB’ye- kar-
fl› birleflti.

Birbirlerinin ülkelerini yak›p y›-
kan, pazarlar› ele geçirmek için bir-
birini bo¤azlayan eski düflmanlar,
dost olmufltu bu yeni konjunktürde. 

Bu geliflme bize entegrasyonun
siyasi muhtevas›n› da göstermekte-
dir. Entegrasyon, emperyalizmin ni-

urada as›l dikkat edilmesi gereken,
bu birleflmenin -yani entegrasyo-
nun- “zorunlu” bir birleflme olmas›-
d›r. Baflka bir biçimde söylersem:
entegrasyon emperyalist ülkeler ve
tekeller aras›ndaki rekabete son ver-
memifl, sadece yeni bir biçim ver-
mifltir.

B
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teli¤inin de¤iflmesinin, emperyalist-
ler aras› çeliflkilerin zay›flamas›n›n
sonucu de¤ildir, bir güç karfl›s›nda
ortak bir güç oluflturma ihtiyac›d›r.
Evet sen devam et. 

Özlem: Bölgesel entegrasyon-
lar›n en eski ve en önemlilerinden
birisi Avrupa Birli¤i'dir. 2. Paylafl›m
Savafl›'ndan y›pranmam›fl büyük bir
güç olarak ç›kan ABD emperyaliz-
minin bu avantaj›n› kullanarak tüm
dünyay› kendi pazar› haline getir-
mek istemesinin karfl›s›nda Avrupa-
l› emperyalistler en baflta kendi iç
pazarlar›n› korumak ve ABD ile re-
kabet edebilmek için AET’yi olufl-
turdular. 

Bu entegrasyonun belli bir afla-
mas›nda, 1993'te, birlik üyesi ülke-
lerde mallar›n, sermayenin, kiflilerin
ve hizmetlerin “serbest dolafl›m
hakk›” tan›narak, Avrupa tek bir
pazar haline getirildi. Bu oluflum
Avrupa emperyalizmine AB arac›l›-
¤›yla, ABD, Japonya ve Rusya em-
peryalizmine karfl› “tek vücut” ha-
linde hareket etme imkan› kazand›r-
d›. Ancak, entegrasyonun bugüne
kadarki en ileri biçimini oluflturan
(ki bilindi¤i gibi, AB sadece ekono-
mik birli¤i de¤il, siyasi birli¤i de
hedefledi¤ini aç›klayan bir birliktir)
AB içinde bile emperyalistler aras›
k›yas›ya rekabet son bulmam›flt›r.
AB, entegrasyon sürecinde de em-
peryalistler aras› pazar kavgas›n›n
sürdü¤ünün bir ifadesidir. Biçimsel
olarak Avrupa “tek pazar”a dönüfl-
türülmüfl gibi görünse de bu pazar›
kullanma konusunda Avrupa em-
peryalist tekelleri aras›nda yo¤un
bir rekabet yaflanmakta, bu kavga-
n›n yans›mas› olarak birlik içinde
farkl› bloklaflmalar oluflmaktad›r. 

Kendi içlerindeki çeliflkilerin çö-
zümü çeflitli AB kurumlar› arac›l›-
¤›yla belli kurallara ba¤lanm›fl olsa
da, bu ç›plak ekonomik gücün hiç
etkili oldu¤u anlam›na gelmez.
Güçlü olan emperyalistler, AB poli-
tikalar›nda da belirleyici olmakta-
d›r. Ki bugün AB içinde belirleyici
olan üç emperyalist Almanya, ‹ngil-
tere ve Fransa’d›r. Pazar hakimiyeti
esas olarak onlardad›r. 

Mazlum: Neden sürekli olarak
“entegrasyon sürecinde” de emper-
yalistler aras› pazar kavgas›n›n sür-
dü¤üne vurgu yap›yoruz? Çünkü,
emperyalistlerin entegrasyona yö-
nelmesi konusu ne zaman gündeme
gelse, orada “ultra emperyalizm”
teorileri de bir flekilde gündeme ge-
lir. Ki bu teorinin kökü de oldukça
eskilere uzan›r. 

K›saca iddia edilen fludur; ma-
dem ki emperyalistler bu flekilde
ekonomik, askeri, siyasi birlikler
oluflturuyorlar, giderek hepsi sanki
tek bir ülkeymifl gibi birleflecekler-
dir. S›n›rlar›n kalkmaya yönelmesi,
ülkeler aras›ndaki sald›rmazl›k
paktlar›, emperyalist tekellerin
“ulusal” niteliklerini kaybederek
“çokuluslu” ya da düpedüz “milli-
yetsiz” bir karakter kazanmalar› gi-
bi olgular da bu teorinin kan›tlar›
olarak say›l›r. 

Kapitalizmi ve burjuva demok-
rasisini insanl›k için en iyi ekono-
mik ve siyasi sistem olarak görenler
için de bu olumlu bir geliflmedir.
Yani “ultra emperyalizm” onlar
için dünyaya bar›fl›n hakim olmas›
anlam›na da geliyor. Mesela flimdi
Avrupa Birli¤i konusunda kimileri
“ülkeler aras›ndaki tüm sorunlar›n
çözüldü¤ü, hepsinde demokrasinin
gerekirse d›fl zorlamalarla hakim
k›l›nd›¤›, iflsizin kalmad›¤›, tüm s›-
n›rlar›n kalkt›¤› bir Avrupa hayal
ediyorum” diyerek asl›nda bu ultra
emperyalizmin daha lokal bir biçi-
mini dile getiriyorlar. 

Ultra emperyalizm teorisinin ilk
savunucular›ndan biri malum ve
meflhur dönek Kautsky’dir. Daha
sonralar› k›saca “ÇUfi’lar” diye ad-
land›r›lan çok uluslu tekellerin ön-
cüleri olan “uluslararas› kartellerin
geliflimine bakarak, “sermaye en-
ternasyonalizmi bar›fl› getirecek”
demeye bafllam›flt›. Ve Lenin de ona
flöyle bir cevap vermiflti:

“Bir k›s›m burjuva yazarlar›,
sermaye enternasyonalizasyonu-
nun en belirgin bir ifadesi olan
uluslararas› kartellerin kapitalist
rejim içinde yaflayan halklar ara-
s›nda bar›fl umudu do¤urdu¤u kan›-

s›ndayd›lar. Teorik aç›dan al›n›rsa,
bu görüfl tamamen saçmad›r; pra-
tikte ise, en kötü cinsten bir oportü-
nizmin hiç de dürüst olmayan bir
savunma biçimi ve bir bilgiçlik an-
lam›na gelmektedir." (Emperya-
lizm, syf.90)

Ve flunu da ekler: “Kapitalizm
içinde sürekli bar›fl›n olanakl› oldu-
¤u umudunu uyand›rarak, dikkatle-
ri günün keskin uzlaflmaz karfl›tl›k-
lar›ndan ve a¤›r sorunlar›ndan çe-
virip, gelecekteki düflsel bir ultra-
emperyalizmin yalan umutlar›na
do¤ru yönelterek y›¤›nlar› avutmak,
aldatmak; Kautsky'nin 'Marksist'
teorisinde bundan baflka hiçbir fley
yoktur.” (syf. 143) 

Kemal: Evet, konumuza hafta-
ya devam edece¤iz. Sohbetimizin
bu bölümü aç›s›ndan sonuç olarak
söylersek; emperyalist bloku, çelifl-
kisiz, çat›flmas›z bir birlik olarak
düflünmek ne kadar yanl›fl ve yan›l-
t›c›ysa, emperyalistlerin kendi ara-
lar›nda kendi sorunlar›n› çözmek
için kurduklar› birliklerden bar›fl,
demokrasi beklemek ne kadar yan-
l›flsa, emperyalistler aras› çeliflkile-
re afl›r› anlamlar yüklemek, bu çe-
liflkiden do¤rudan halklar›n lehine
müdahaleler beklemek de o kadar
yanl›flt›r. Varolan çeliflkiler belli
konjunktürlerde halklar›n mücade-
lesinin geliflmesi aç›s›ndan daha uy-
gun ortamlar›n ç›kmas›na yolaçabi-
lir. Ama kendini sadece bu çeliflkile-
re dayanarak vareden bir politika
veya örgütlenme, o çeliflki zay›fla-
d›¤› an kendini yoklu¤a mahkum et-
mifl demektir. K›sacas›, bu konuda
da sapmalar, yanl›fllar, çeliflkileri
abartmaktan veya yok saymaktan
do¤ar. Haftaya buluflmak üzere flim-
dilik hoflçakal›n. 

mperyalist bloku, çeliflkisiz, çat›fl-
mas›z bir birlik olarak düflünmek
ne kadar yanl›fl ve yan›lt›c›ysa,
emperyalistler aras› çeliflkilere afl›-
r› anlamlar yüklemek, bu çeliflki-
den do¤rudan halklar›n lehine
müdahaleler beklemek de o kadar
yanl›flt›r.
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Lübnan ve Filistin topraklar›na
füze ya¤d›ran ‹srail siyonizminin
sald›rganl›¤›na destek veren emper-
yalistler, Kuzey Kore’nin kendini
savunma amaçl› füze denemelerine
karfl› yapt›r›m karar› ald›lar. 

Kuzey Kore’nin 5 Temmuz’da
sekiz füzeyi denemesinin ard›ndan
toplanan BM Güvenlik Konseyi ka-
rar›nda, Kuzey Kore'den balistik fü-
ze program›na ba¤l› bütün faaliyet-
lerini ask›ya almas› istendi. Çeflitli
ekonomik yapt›r›mlar da içeren ka-
rarda, Kuzey Kore ile iliflkide bulu-
nan ülkelere de gözda¤› verildi.

Kuzey Kore D›fliflleri Bakanl›¤›
taraf›ndan yap›lan aç›klamada ise,
bu karar reddedildi ve bunun
“ABD’nin düflmanca politikas›-
n›n ürünü” oldu¤u söylendi. Kara-
r›n hiçbir ba¤lay›c›l›¤› olmad›¤›n›
belirten Kuzey Kore, cayd›r›c› si-
lah program›n› her flekilde ve bü-
tün yöntemleri kullanarak gelifl-
tirmeye devam edece¤ini duyurdu. 

ABD emperyalizminin bölgede-
ki en has iflbirlikçisi Japon emper-
yalistleri ise, füze denemesini baha-
ne ederek sald›rgan tutumunu t›r-
mand›r›yor. Sözkonusu karar tasar›-
s› da, ABD ile iflbirli¤i içinde Ja-
ponya taraf›ndan gündeme getirildi.
Japonya’n›n önerisinde, ilgili BM
maddesine at›f yap›larak “güç kul-
lanma”n›n önü aç›k tutulurken,
denge politikas› izleyen Çin de ayr›
bir önerge haz›rlam›flt›. Çin’in “zor
kullanma” içermeyen önerisi, ‹ngil-
tere, Fransa ve ABD taraf›ndan ‘za-
y›f’ bulunmufltu. 

Emperyalist tehdit bunlarla da
s›n›rl› kalmad›. ABD ve iflbirlikçile-
ri 10 Temmuz’da Pasifik’te Çin ve
Kuzey Kore’yi hedef alan “Rimpac
2006” deniz tatbikat› gerçeklefltirdi. 

Hat›rlanaca¤› gibi Kuzey Kore,
‹ran ve Irak ile birlikte bafltan beri
“fler ekseni” içinde say›lm›fl ve reji-
mi de¤ifltirilmesi gereken ülkeler s›-
ralamas›nda üstlere konulmufltu. 

Bush’un fino köpe¤i Blair, ‹ngil-

tere Parlamentosu’nda bir milletve-
kilinin Irak sonras› “peki flimdi s›ra-
da kim var” sorusuna, 2003 fiuba-
t›nda flu cevab› vermiflti: “BM ara-
c›l›¤›yla Kuzey Kore ile mücadeleyi
bafllatmal›y›z.”

Ayn› milletvekili “peki nerede
duraca¤›z” diye sordu¤unda ise,
Blair’in cevab› “güvenli¤imize yö-
nelik tehdit tam anlam›yla bitti¤i
zaman” olmufltu. Ki, benzeri sözle-
ri defalarca Bush’tan da duyduk. 

BM’nin bugün ald›¤› karar›n,
emperyalist ç›karlar›n arac›s› rolüne
denk düfltü¤ü Blair’in sözünden de
anlafl›lmaktad›r. “Güvenliklerine
yönelik tehdit”in anlam›n›n, ABD
öncülü¤ündeki emperyalist cephe-
nin kurmak istedi¤i dünya düzenine
muhalif bütün ülkeleri, rejimleri,
örgütleri kapsad›¤›n› ise söylemeye
bile gerek yoktur. Bugün çok aç›k
yaflan›yor. Direnen, muhalif olan
bütün güçler yokedilmelidir! Em-
peryalizm için tek geçerli kural bu-
dur. Gerisi, bu amac› gerçeklefltir-
mek için üretilen bahanelerdir. 

Ne nükleler programlar, ne de
füze denemeleri, bu kuflatman›n ne-
deni de¤ildir. Amerikan emperya-
lizminin dünya düzeni önünde en-

gel olan bütün güçler, bu tür baha-
neler üretilerek yokedilmek, boyun
e¤dirilmek istenmektedir.

Pasifik’i denetim alt›nda tutan
ABD savafl gemilerinin, iflbirlikçi
Güney Kore’deki ABD üslerinin ve
Japonya baflta olmak üzere, bölge-
deki emperyalist ve iflbirlikçi güçle-
rin tehdit ve kuflatmas› alt›nda olan
Kuzey Kore’nin, kendini savunmas›
en meflru hakk›d›r. 

Kuzey Kore’nin yokedilmek is-
tenmesi ise, esas olarak rejimiyle il-
gilidir. Karfl›-devrim rüzgarlar›na
direnmifltir Kuzey Kore. Bütün ek-
siklerine, zay›fl›klar›na karfl› sosya-
lizmde ›srar etmektedir. Emperya-
lizmin çaresizlefltirmek istedi¤i
halklara bu anlamda “kötü ör-
nek”tir. Amerikan dünya düzenine
boyun e¤meyerek, ABD’nin bölge-
sel ç›karlar› önünde de engel teflkil
etmektedir. ‹flte tüm bu nedenler,
onu hedef tahtas›na oturtmaktad›r.  

Küba neden yokedilmek isteni-
yorsa, Kuzey Kore de o nedenle yo-
kedilmek isteniyor. 

Emperyalistler Kore’yi yoket-
mek için 1950’de de sald›rm›fllard›.
Oligarflinin de NATO’ya girmek
için kendi çocuklar›n›n kan›n› satt›-
¤› bu savaflta emperyalistler istedi¤i
sonucu alamad›lar. fiimdi yaratt›k-
lar› “teröre karfl› savafl” havas›n›n
etkisiyle bu amaçlar›na ulaflmak is-
tiyorlar. Daha devrimini yapt›¤› gün
emperyalizme boyun e¤meyece¤ini
ilan etmifl olan Kuzey Kore ise, bu
kararl›l›¤›n› sürdürmektedir. 

Amerikan emperyalizmi son 6
y›ld›r “O rejim yok olmal›” düflün-
cesini sürekli olarak en kaba biçim-
de yinelemekte, bunun için çeflitli
araçlar› devreye sokmaktad›r. Dün-
ya halklar›n› açl›¤a bo¤an emperya-
list tekeller de¤ilmifl gibi, “halk› aç-
ken füze yap›yor” gibi demagojiler,
Kuzey Kore liderinin yaflam›na ilifl-
kin afla¤›l›k spekülasyonlar hep bu
çerçevede üretilmekte ve halklar
cephesinden verilecek deste¤in önü,
bu tür kara propaganda yöntemle-
riyle kesilmeye çal›fl›lmaktad›r. 

Baflaramayacaklar! Kuzey Kore,
Kim ‹l Sung’un evlatlar›, yoldafllar›
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Kim ‹l Sung’un yoldafllar› direnecek

“Füze de-
nemeleri,
nükleer
çal›flma-

lar” bahanedir. Kuzey
Kore; bütün eksiklerine,

zay›fl›klar›na karfl›n
sosyalizmde ›srar etti¤i,

emperyalizmin dünya
düzenine boyun e¤medi¤i

için yok edilmek
istenmektedir.

Baflaramayacaklar! Kuzey
Kore halk›, Kim ‹l Sung’un

evlatlar›, yoldafllar›
emperyalizme direnecek!



emperyalizm karfl›s›nda boyun e¤-
meyecek. Ülkenin tarihi, bu konuda
en büyük güvencedir.

fiimdi Kuzey Kore füzelerinin
kendini tehdit etti¤ini söyleyen Ja-
pon emperyalizminin iflgali alt›n-
dayken emperyalizme karfl› savafla-
rak, Stalin önderli¤indeki Sovyet-
ler’in deste¤iyle ba¤›ms›zl›¤›n› ka-
zand›. K›z›l Ordu 1945’te Japon
emperyalistlerini kovmak için ku-
zeyden girdi¤inde; fiubat 2000’de
Kuzey Kore s›n›r›na giderek provo-
ke etmeye çal›flan ve “Güney Kore-
’yi, Kuzey Kore’nin despotik reji-
minden koruyacaklar›n›” söyleye-
rek sosyalizme tarihsel, s›n›fsal ki-
nini kusan Bush’un atalar› da gü-
neyden girerek iflbirlikçi faflist reji-
min yan›nda yerald›. 

Kim ‹l Sung önderli¤indeki Ko-
münist Partisi (daha sonra Yeni
Halk Partisi ile birleflerek ‹flçi Parti-
si ad›n› ald›), öncülü¤ünde sosyaliz-
mi inflaa etmeye giriflti. 9 Eylül
1948’de Kuzey Kore Demokratik
Halk Cumhuriyeti ilan edildi.
ABD emperyalizmine karfl› ilk tav›r
al›fl da, 1950’de s›n›rda bafllayan ça-
t›flmalar oldu. Çat›flma, güneydeki
faflist rejimi devirmeye yönelik bir
savafla dönüfltü. Güneydeki faflist
rejime büyük darbeler vuruldu¤un-
da, gerici rejimin imdad›na ABD ve
Türkiye’nin de yerald›¤› 16 ülkeden
oluflan ittifak yetiflti. Ülkenin bö-
lünmüfllük  halini sürdüren emper-
yalistler, esas olarak Kuzey Kore
rejimini y›kmak istiyorlard›. Ama
baflaramad›lar. Bir milyon flehitle
büyük bir direnifl göstererek tüm bu
güçlere karfl› direndi Kore halk›.
Güneyden çekilmek zorunda kalsa
da, anti-emperyalist tutumunu son-
raki y›llarda da sürdürdü. Vietnam
savafl›’na yard›m organizasyonlar›,
gönüllü savaflç›lar gönderilmesi bu-
nun bir örne¤iydi. Enternasyonalist
dayan›flma anlam›nda, Kim ‹l Sung
sonras›nda gerileme ve içe kapanma
yaflansa da, Kuzey Kore sürekli sal-
d›ran emperyalizmin karfl›s›ndaki
onurlu tavr›n› sürdürdü ve sosyaliz-
mi savunmas›yla da ezilen halklar›n
moral de¤erlerinden biri olmaya de-
vam etti. 
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Reklam arac› olmayan hiçbir fley
yoktur kapitalist piyasalar için.
Ürettikleri mallar› satmak, tüke-
tim kültürünü ç›lg›nca körükle-
mek için her yola baflvururlar.
Bu konuda hiçbir de¤erleri, ilke-
leri, kurallar› yoktur. Kundak’da-
ki bebek de reklam arac›d›r, ka-
d›n için kutsal olan bir hamilelik-
te sat›l›kt›r bu pazarda. Kad›n›n
cinselli¤i ise, “en iyi para eden”
malzemedir, kapitalist reklam
piyasas›nda. Örne¤in tan›t›lan
ürünle hiçbir ilgisi olmasa da, -
otomobil gibi- mayolu bir kad›n›
görürsünüz reklam›nda. Kirletil-
meyecek, kullan›lmayacak hiçbir
de¤er, duygu yoktur. Kitlelerin
(onlar›n dilinde tüketicinin), has-
sas nok-
talar›na,
duyarl›l›k
ve duy-
gular›na
z e h i r l i
oklar gi-
bi f›rlat›-
lan reklam spotlar›, kapitalist
toplumun ayn› zamanda bir tü-
ketim toplumu olmas›nda çok
önemli bir yer tutmaktad›r. Tüke-
tim toplumunun bireyleri kapita-
listin mallar›n› tüketmeye koflul-
land›r›l›rken, öte yandan kendile-
rini, birbirlerini, kifliliklerini, insani
yanlar›n› da tüketirlermifl, bunun
önemi yoktur kapitalist için. 

*

Cezayir as›ll› Frans›z futbolcu Zi-
dane’nin Dünya Kupas› finalinde
Materazzi’ye kafa atmas›n›, ken-
disi ‘annesi ve k›z kardefline küf-
retti¤i’ gerekçesiyle aç›klarken,
bu konuda onlarca teori de ya-
p›lm›flt›. Varofllar›n, ezilmiflli¤in
öfkesi oldu¤u, faflist ›rkç›l›¤a at›-
lan kafa oldu¤u vb. Olabilir, bü-
tün bunlar Zidane’nin kafas›nda
görülmüfl olabilir, hatta gerçek-
lik paylar› da bulunabilir.

Peki o kafa baflka ne ifllere yara-

m›fl, Frans›z bas›n›na yans›yan-
lardan aktaral›m. 

France Footbol Dergisi, Zida-
ne’nin de¤erinin artt›¤›n›, y›ll›k
reklam gelirinin 8.5 milyon euro
olarak tahmin edildi¤ini yazd›.
Ünlü reklamc› Seguela, at›lan
kafan›n “alt›n kafa”ya dönüfle-
ce¤ini söyledi. Seguela, “Bu hha-
reket kkamuoyu ttaraf›ndan çço-
cukça bbir jjest oolarak ggörülecek.
Yani kkahraman›m›z ççok ddaha iin-
sani bbulunacak. HHalk kkolay eerifl-
tikleri kkahramanlar› ssever.” Bir
baflka reklamc› da, futbolcular›n
reklam de¤erlerinin genel olarak
birkaç ülke ile s›n›rl› kald›¤›n› be-
lirterek, “flimdi Zidane’nin imaj›
futbolculu¤un ötesine taflt›, kül-
lerinden do¤an tavuskufluna dö-
nüfltü. Yani k›talararas› ddüzeyde
kullan›labilir hhale ggeldi” dedi. 

G›da devi Danone, Zidane’nin ye-
ni imaj›n› sadece Avrupa’da de-
¤il tüm dünyada kullanmaya ha-

z›rlan›yor.
Yine Zi-
dane’nin
sponsoru
olan ve
r e k l a m
anlaflma-
lar› bulu-

nan Adidas, Sigorta fiirketi Ge-
nerali, Orange gibi tekeller de,
“alt›n kafa”y› paraya çevirmek
için kollar›n› s›vad›lar bile çok-
tan.

*

Reklamc›lar ddiyor kki, ZZidane hhan-
gi ssaikle aatm›fl oolursa oolsun oo kka-
fay›, bbiz kkendi çç›karlar›m›z iiçin
kullanal›m, hhalklar›n oo kkafada
gördü¤ü oolumlu flfleyleri pparaya
çevirelim. 

Belki küfür yemifl bir futbolcunun
o andaki “insani” refleksiydi o
“kafa”, ama kapitalizmin dünya-
s›nda o safl›¤› ile kalmas› müm-
kün mü? Üç yafl›ndaki bir çocu-
¤un safl›¤›n› da ayn› mant›kla
kullanm›yorlar m›? Ya da kitlele-
rin kendinden bir fleyler buldu¤u
film y›ld›zlar›, bu imajlar›n› an›n-
da reklam piyasas›na sürmüyor-
lar m›? Kapitalizm ranta dönüfl-
türmedik hiçbir fley b›rakm›yor.

Zidane’nin kafas›, 
tüketimi pompalama 

arac› oluyor
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KESK Ek Zam ‹çin Eylemdeydi

Hükümet, memur sendikalar›yla “top-
lu görüflme”nin bir oyundan ibaret oldu-
¤unu gösterircesine, konfederasyonlarla
görüflme yapmadan komik zamm›n› aç›k-
larken, KESK üyeleri 14 Temmuz’da çe-
flitli kentlerde yapt›klar› eylemle, ek zam
taleplerini bir kez daha dile getirdiler.

Toplu görüflme de¤il toplu sözleflme
istediklerini hayk›ran emekçiler, ‹stan-
bul’da Aksaray Metro önünde topland›-

lar. “Sefalete Teslim Olmayaca¤›z” slogan› atan emekçilere seslenen, E¤i-
tim-Sen Genel Baflkan› Alaadin Dinçer, AKP iktidar›n›n IMF programlar›
do¤rultusunda yüksek vergi ve düflük ücretlerle emekçileri s›kbo¤az etti¤i-
ni dile getirerek, memur ücretlerinin daha y›l›n ilk alt› ay›nda enflasyonu-
nun alt›nda kald›¤›n› ifade etti. Memurlar›n enflasyon alt›nda ezilmemesi
için maafllar›na yüzde 10 ek zam yap›lmas›n› isteyen Dinçer, taleplerine ku-
lak verilmemesi durumunda, meydanlara ç›kacaklar›n› kaydetti.

Ankara’daki eylem ise, Baflbakanl›k önündeydi. YKM önünden baflba-
kanl›¤a yürüyen emekçiler, toplu görüflmeyi orta oyununa benzeterek, “Biz
bu oyunun figüranlar› olmayaca¤›z” dediler.

Eski Sümerbank önünde toplanan KESK üyesi 150 memur, Tansafl Mü-
dürlü¤ü'ne kadar yürüdü. “Devlet Güdümlü Sendikaya Hay›r, Hükümet
Zamm›n› Al Bafl›na Çal, IMF Defol Bu Memleket Bizim" sloganlar›n› atan
emekçilere seslenen, Yap› Yol-Sen Genel Sekreteri Bahri Y›ld›r›m, krizin fa-
turas›n›n emekçiye ç›kar›ld›¤›n› kaydederek, ek zam talebini dile getirdi.
Y›ld›r›m, Filistin halk›n›n katledilmesine de de¤inerek, KESK olarak sal-
d›r›y› k›nad›klar›n› ifade etti. KESK üyeleri, Malatya, Kayseri, Gaziantep
gibi kentlerde de aç›klamalar düzenleyerek, sefalete teslim olmayacaklar›n›
hayk›rd›lar. 

4C Ma¤durlar› Ankara’da
Özellefltirilen K‹T’lerde iflten at›lan iflçilerin büyük ço¤unlu¤u, 4C de-

nilen uygulamayla aldat›lm›fl, baflka ifllere yerlefltirilecekleri, haklar›n›n
korunaca¤› söylenmiflti. Büyük k›sm› iflsiz b›rak›lsa da bir bölümü 4C kap-
sam›nda, devletin çeflitli kurumlar›nda ifle yerlefltirildiler. Ancak tüm hak-
lar› gasbedilmifl, kadrolar› dahi olmayan bir statü ile kölece...

Konya, Kayseri, K›rflehir, Afyon, Bilecik, Ankara, Kahramanmarafl,
Kastamonu, fianl›urfa ve Samsun’dan özellefltirme ma¤duru iflçiler, Anka-
ra’ya yürüyüfle geçti. Kentlerde bas›n aç›klamalar› yaparak, 4C uygulama-
s›yla haklar›n›n gasbedildi¤ini söylediler. Elaz›¤ Ferrokrom iflçileri, daimi
kadro, sendika ve sosyal haklar›n›n bulunmad›¤›n› kaydederek, yerlefltiril-
dikleri iflyerlerinin ba¤l› bulundu¤u bakanl›klar isterse çal›flabildiklerini
yoksa iflsiz olduklar›n› dile getirdiler. 

“Özellefltirme Ma¤duruyuz” yaz›l› önlükler giyen iflçiler, 18 Tem-
muz’da Ankara’ya ulaflt›lar. Mamak Köprüsü’nden ç›plak ayakla 80’nci
Y›l Park›’na yürüyen iflçiler, burada aç›klama yapt›lar. Ertesi günü ise, di-
¤er kentlerden yürüyen iflçiler Abdi ‹pekçi Park›’nda buluflarak, bir miting
düzenlediler. “‹flçi miyiz, Memur muyuz, Sözleflmeli miyiz, Biz Neyiz” gi-
bi dövizler tafl›yan iflçiler, 4 C uygulamas›n›n iflçileri kölelefltirdi¤ine dik-
kat çektiler ve gasbedilen haklar›n›n tan›nmas›n› istediler. 

Balcal›’da yürüyüfl
Tafleronlaflt›rarak iflçileri bölüp

birbirinin rakibi haline getirme po-
litikas›n›n karfl›s›na, tüm emekçile-
rin birlik olarak ç›kt›¤› Çukurova
Üniversitesi Balcal› Hastanesi’nde
çal›flan iflçiler, 14 Temmuz’da yürü-
yüfl düzenledi. Rektörlü¤ün sorun-
lar›na çözüm getirmemesini protes-
to eden iflçileri, D‹SK Baflkan› Sü-
leyman Çelebi, KESK Baflkan› ‹s-
mail Hakk› Tombul, SES Baflkan›
Köksal Ayd›n ile Dev Sa¤l›k-‹fl
Baflkan› Do¤an Halis de destekledi. 

Sendikac›lar, Balcal›’n›n iflçi,
memur, tafleron kadrolu tüm emek-
çilerin birleflmesinin güzel bir örne-
¤i oldu¤unu kaydederek, bunun ge-
lifltirilmesi gerekti¤ini kaydettiler.

“Köle De¤il ‹flçiyiz, Örgütlüyüz
Güçlüyüz, ‹flçi Memur El Ele Mü-
cadeleye” sloganlar› atan iflçilere
seslenen Köksal Ayd›n, sa¤l›kta ta-
fleron iflçi say›s›n›n bakanl›kça dahi
bilinmedi¤ini hat›rlatarak, “çal›flan-
lar birbirinin rakibi haline getiril-
mek isteniyor. Onlar›n bu bölme
çal›flmalar›na karfl› Balcal› önemli
bir örnektir” dedi. Do¤an Halis “di-
reniflimiz sonuna kadar devam ede-
cek” derken, Tombul da emekçile-
rin çeflitli adlar alt›nda parçalanma-
s›na karfl› mücadele edilmesi gerek-
ti¤ine vurgu yapt›. Çelebi ise, üni-
versite yönetimini, sendikal haklara
sayg› göstermeye ça¤›rd›. 

özelleflti, sendika 
yasakland›
Artvin’in Murgul ‹lçesi’nde bu-

lunan Karadeniz Bak›r ‹flletmele-
ri’ni sat›n alan ET‹ Bak›r, iflletmede
sendikalaflmay› alenen yasaklad›.
Özellefltirilme ve sendikas›zlaflt›r-
ma karar›n› 14 Temmuz’da iflbafl›
yapt›klar›nda ö¤renen 250’ye yak›n
iflçi, iflletme kap›s› önünde oturma
eylemi yaparak, “Sendika Hakk›-
m›z Söke Söke Al›r›z, Ceka fiafl›r-
ma Sabr›m›z› Tafl›rma” sloganlar›y-
la protesto ettiler. 

emek
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El KKad›, AAKP vve ‘‘Terör LListeleri’
✔✔Bir Suudi ‘ifladam›’ Yasin El Kad› tart›flmas›d›r gi-
diyor. Muhalefet, Tayyip Erdo¤an’› El Kad› ile vur-
maya çal›fl›rken, O “cüretli” bir ç›k›fl yaparak, El Ka-
d›’ya kefil oldu, “hay›r sever ifladam›” olarak tan›m-
lad›. Yasin El Kad› BM, AB ve ABD’nin “terörü des-
tekleyenler listesi”nin bafl s›ralar›nda yeral›yor. 

Emperyalizmin terör listelerinin halklar aç›s›ndan
gayri meflrulu¤u tart›flmas›zd›r. Onu meflru gören,
AKP gibi iktidarlard›r, egemen s›n›flard›r. Devrimci-
lere yönelik histerik ç›¤l›klar atarken, “terör listesi-
ne al›n” diye kampanyalar yapan da bu iktidar de-
¤il miydi? Falanca kifli listede diye terörizm dema-
gojisi yapan bu Erdo¤an de¤il miydi? ‹fline gelince
“terör listesi” diye yat›p kalkacaks›n, gelmeyince
kaale almayacaks›n! 

✔✔ ‘‘Çete’yi kkuranlar bbelli dde¤il mmi?
fiemdinli’nin gerekçeli karar› aç›kland›. Kararda, J‹-
TEM’cilerin üstlerinin bilgisi, emri olmadan bu tür
eylemler yapamayacaklar›, üç kontrac›n›n “çeteyi
kuran” olmad›klar›, Jandarman›n “ihbar ald›k gittik”
diye yans›tt›¤› bir ihbar telefonunun bulunmad›¤›
net flekilde ifade ediliyor. 

Bu karar›n hukuki devam›, “çete”yi kuran› san›k san-
dalyesine oturtmakt›r. Kimdir bunlar, bilinmektedir.
“Çete” dedikleri, devletin ordusudur, ona ait bir bi-
rimdir, J‹TEM’dir. J‹TEM, Kara Kuvvetleri’ne ba¤l›
olarak kontrgerilla faaliyetleri yürütür. Çeteyi yöne-
tenler, kontra eylemlerin talimatlar›n› verenler adlar›,
rütbeleri ile bellidir. J‹TEM’cileri kimler savundu, ko-
rumaya ald› ise, “çete”nin yöneticileri de onlard›r.
San›k sandalyesine oturtulacaklar m›, görece¤iz!

Bu arada, fiemdinli’nin “intikam›” olarak komployla
tutuklanan Seferi Y›lmaz’›n tutuklatt›r›lmas›nda kul-
lan›lan itirafç›, ilk duruflmada beraatle ödüllendirildi.

✔✔ Tümgenerali kkim ddinledi?
Harbiye Komutan› Tümgeneral Reha Taflkesen’in te-
lefonlar›n›n dinlenmesi ve istifas›n›n ard›ndan yeni-
den “telekulak” tart›flmalar› bafllad›. Taflkesen’in
önüne telefon çözümlerini koyan Genelkurmay “biz
dinlemedik” dedi, polis ve M‹T de dinlemediklerini
aç›klad›. Yani, resmi dinleme yetkisi olanlar, dinle-
memifller(mifl). Peki kim dinledi? Genelkurmay,
dinleme kay›tlar›n› kendine verene “kimsin, niye
dinledin” diye sormam›fl, öyle mi? Halk› aptal yeri-
ne koymaya al›flm›fllar. Oligarfli içi it dalafl›nda bir-
birlerini dinlerler, “milli ordu” safsatas› ile korkunç
rant›n üzerinin örtüldü¤ü TSK’da rütbe/koltuk sa-
vafllar› nedeniyle birbirlerini dinlerler... Telekulaklar
bitmez bu ülkede. Ama devrimci demokratlar›n ya-
sad›fl› flekilde dinlenmesi ise, hiçbir zaman haber
dahi olmaz. 

not düflüyoruz

Hakk›n› isteyen köylüye 
AKP’den dayakl› cevap

8 ayd›r Fiskobirlik'ten paras›n› alamayan f›nd›k üre-
ticileri, 19 Temmuz’da Ordu’da 2 bin kiflinin kat›ld›¤›
bir miting düzenledi. 

Mitingin ard›ndan yürüyüfle geçen binlerce üretici
polisin engellemesine ve coplar›na karfl›n Ordu-Samsun
Karayolu’nu bir süre trafi¤e kapatt›. Biber gaz› s›kan po-
lis köylüleri yerlerde sürükleyerek yolu açmaya çal›flt›. 

Üreticiler bir saat süren eylemin ard›ndan önce Fis-
kobirlik binas› önüne yürüyerek yönetimi istifaya ça¤›r-
d›. Daha sonra AKP il binas› önünde hükümeti istifaya
ça¤›ran köylüler, AKP binas›na yumurta att›lar. 

Mitingte, ''Erdo¤an-Zapsu El Ele, F›nd›k Yerin Dibi-
ne'', ''Köylü Milletin Efendisidir, Enayisi De¤il'', ''AKP
Sonun F›nd›k Gibi Olsun'', ''Karadenizin Yüz Karas›
AKP'' yaz›l› pankartlar tafl›nd›.

◆

‹flten at›lan iflçiler 
mücadeleden vazgeçmiyor
Adana Seyhan Belediyesi’nden iflten at›lan tafleron

iflçilerin ‹nönü Park›’ndaki eylemleri 19 Temmuz’da da
devam etti. Aileleri ile parkta toplanan iflçiler, “‹flçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› att›lar ve ifle dönene
kadar mücadele edeceklerini hayk›rd›lar. 

‹stanbul’da ise, iflten at›lan Gaziosmanpafla Beledi-
yesi’nde tafleron Akmercan iflçileri, patron hakk›nda aç-
t›klar› davan›n görülece¤i 20 Temmuz öncesi, 18 Tem-
muz’da Gazi Cemevi önünde eylem yaparak, duruflma-
ya kat›l›m ça¤r›s›nda bulundu. ‹flçiler, “‹flçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Birlik Mücadele Zafer” sloganlar› att›lar.

Öte yandan D‹SK taraf›ndan haz›rlanan bir raporda
sendikalaflma özgürlü¤ü önündeki engeller de¤erlendi-
rildi. 3 y›ll›k AKP iktidar›nda sendikal örgütlenme ne-
deniyle iflten atmalar› ele alan raporda; 

D‹SK’e üye sendikalar›n, 3 y›ll›k AKP iktidar›nda
58 ilde 339 iflyerinde 31 bin 230 iflçiyi kapsayan örgüt-
lenme çal›flmas› yapt›¤›, 17 bin 33 iflçiyi üye yapt›¤›, sa-
dece sendikal faaliyetlerden dolay› ise 4 bin 159 iflçinin
iflten at›ld›¤› bilgileri yerald›. Sendiklaflma nedeniyle ifl-
ten at›lanlar›n say›s›n›n, üye yap›lan iflçilerin yüzde
25’ine denk geldi¤ine dikkat çekildi. 

F›nd›k 
üretcisi öfkeli



Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
Genel Merkezi’nin anti-demokratik
karar›yla görevinden al›nan, Sultan-
beyli fiubesi, yeniden görevinin ba-
fl›nda. 

AKP’li belediyenin cemevi ya-
p›m›n› engelleme çabalar›na karfl›
Sultanbeyli halk›yla bütünleflerek
direnen flube yönetimi, genel mer-
kezin tasfiye giriflimine de, gerek
hukuki itirazla, ama as›l olarak da
direniflle karfl›l›k vermiflti. fiube
Baflkan› Sadegül Çavufl 10 Tem-
muz’da açl›k grevine bafllam›fl, gö-
reve iade edilmesine kadar açl›k
grevini sürdürece¤ini belirtmiflti. 

Sadegül Çavufl’a Sultanbeyli
halk› büyük destek verirken, eyle-
min 7. gününde göreve iade karar›
geldi. ‹dare Mahkemesi, görevden
alma karar›n› durdururken, PSAKD
Genel Merkezi bu karara itiraz et-
meyeceklerini, yönetimi görevine

iade ettikleri bilgisin ver-
di. 

17 Temmuz günü Ge-
nel Merkez yöneticileri,
Sadegül Çavufl ve Sultan-
beyli fiube Yöneticileri’-
nin de kat›l›m ile Sultan-
beyli Belediyesi önünde
bir aç›klama yapt›. 

Genel Baflkan Kaz›m
Genç, AKP'li Belediye

B a fl k a n ›
A l a a t t i n
E r s o y ' u n
cemevi ya-
p›m›na izin
verece¤ine

iliflkin sözlerini hat›rlatt›¤› aç›kla-
mas›nda, “sözlerinin kamuoyunu
yan›ltmaya ve aldatmaya yönelik
oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Alaattin
Ersoy 7 Nisan günü yöneticilerimi-
zin ve halk›m›z›n huzurunda bas›na
yönelik olarak yapm›fl oldu¤u aç›k-
lamada, ‘Sultanbeyli’nde cemevi
olmamas› bir ay›pt›r' aç›klamas›n-
da bulunmas›na ra¤men, bugün ce-
mevi yapanlar› savc›l›¤a ihbar ede-
rek ay›ba ortak olmakta ve bu ay›b›
sürdürmektedir” dedi. Sadegül Ça-
vufl'un açl›k grevine ve flube yöneti-
mini görevden neden ald›¤›na dair
hiçbir aç›klamada bulunmayan Ka-
z›m Genç, gazetecilerin, “Sadegül
Çavufl’un genel merkeze yönelik
yapt›¤› açl›k grevi için ne düflünü-
yorsunuz? fiubenin görevini iade et-
tiniz mi?" fleklindeki sorular› da ce-
vaps›z b›rakarak; "bu iç sorundur
kendi içimizde çözece¤iz" dedi. 

*

Sadegül Çavufl’un açl›k grevinin
merkezinde oldu¤u, direniflin sür-
dü¤ü günlerde, Sultanbeyli fiube-
sinde yo¤un bir hareketlili¤in baflla-
d›¤›, 15 Temmuz’da halk toplant›s›
için mahallede megafonlarla dolafl›-
larak ça¤r›lar›n yap›ld›¤›, mahalle
halk›n›n bu konuda adeta seferber
oldu¤u ö¤renildi. Özellikle kad›nla-
r›n açl›k grevine destek için kap›
kap› dolaflt›klar› ö¤renilirken, ma-
hallede yaflayan binlerce alevinin,
çal›flmalar› ile tan›d›klar› flube yö-
netiminin neden görevden al›nd›¤›-
na anlam veremedikleri bildirildi.
AKP iktidar› ve özelde Sultanbey-
li’deki belediyenin düflmanca tu-
tumlar›n›n sürdü¤ü bir s›rada, Ge-
nel Merkez karar›n›n halkta yaratt›-
¤› incinmifllik, insanlar›n haklar›n›
sünni devletin mahkemelerinde ara-
mak zorunda b›rak›lmas›n›n yaratt›-
¤› k›zg›nl›¤›n ise sürdü¤ü ö¤renildi. 

Bu arada, göreve iade karar›n›n
bildirildi¤i 17 Temmuz’da, mahal-
leden 18 kiflinin daha Sadegül Ça-
vufl’a destek için açl›k grevine otur-
duklar›, duyarl› gazetecilerin, Esat
Korkmaz gibi ayd›nlar›n da Sadegül
Çavufl’a efllik ettikleri ö¤renildi. Bu
süre içinde cemevi yap›m› da tüm
engellere ra¤men sürdü. Son olarak
geçen hafta içinde belediyenin mü-
dahalesi olaca¤› yönündeki duyum-
lar› üzerine, 1000’den fazla kiflinin
soka¤a ç›karak “y›kt›rmayaca¤›z”
sloganlar›yla yürüyüfl yapt›¤›, bu-
nun üzerine belediyenin geri çekil-
di¤i bildirildi. 
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Sultanbeyli PSAKD Yönetimi 
Görevine ‹ade Edildi

ESP Temsilcisi Hülya Gerçek ve Naz›m Sar›kaya, ‹zmir’de ABD Kon-
soloslu¤u önünde 13 May›s’ta yap›lan eylem sonras› gözalt›na al›n-
d›. Ayn› gün 11 ESP’li daha gözalt›na al›nd›. Gözalt›lar ESP taraf›n-
dan 14 Temmuz’da, BDSP, HÖC, SDP, DTP, Limter-ifl, Tekstil-
Sen’in de destek verdi¤i  bir eylemle Kemeralt› giriflinde protesto
edildi. Gözalt› gerekçesinin 1 May›s mitinginde “yasad›fl› slogan at-
mak” oldu¤u bilgisi verildi.  

Partizan okuru Mehmet ‹flcan, 7 Temmuz günü ‹zmir-Ödemifl'te
faflistlerin sald›r›s›na u¤rayarak ölümle tehdit edildi. Çeflitli yerle-
rinden yaralanan ‹flcan, 14 Temmuz’da ‹HD fiubesinde yapt›¤›

aç›klamada, son dönemde yaflanan faflist sald›r›lar› hat›rlatarak,
bunun da onlardan biri oldu¤unu kaydetti.

Ülkede Özgür Gündem Gazetesi muhabiri Birgül Özbar›fl ve
avukat›, ‹HD ‹stanbul fiubesi'nde 18 Temmuzda düzenledikleri ba-
s›n toplant›s›nda, Birgül Özbar›fl'a Genelkurmay talimat›yla onlar-
ca soruflturma aç›ld›¤›na, her haberin dava konusu oldu¤una dik-
kat çektiler. 

Devrimci Bas›n çal›flanlar› 18 Temmuz’da Kartal Meydan›’nda
düzenledikleri eylemle, sosyalist bas›n üzerindeki  bask›lar›,
TMY’yi protesto ettiler. Eylem; ‹flçi-Köylü, Devrimci Demokrasi, At›-
l›m, Odak, ‹flçi Gazetesi, K›z›l Bayrak, Proleter Devrimci Durufl Kar-
tal Temsilcilikleri taraf›ndan düzenlendi. 

Bask›lar... Protestolar...
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yurtd›fl›

2004 y›l›nda, Türkiye oligarflisinin iste¤iyle
‹talya’da düzenlenen “1 Nisan” operasyonuna ilifl-
kin davan›n son duruflmas› 15 Temmuz’da Perugia
flehrinde görüldü. 1 Nisan hukuksuzlu¤u Türki-
ye’de çökmüfl olmas›na karfl›n, ‹talyan Devleti hu-
kuksuzlu¤u sürdürmeye devam etti. 

‹ki y›ldan fazla zamand›r tutuklu bulunan dev-
rimcilerden Zeynep K›l›ç mahkemeye getirilirken,
Sardunya Adas›’ndaki yüksek güvenlikli bir hapis-

hanede tutulan Avni Er ise ring arac›n›n kaza yapmas› nedeniyle mahkeme-
ye kat›lamad›. Kazada, omuz ve ensesinden yaralanan Avni Er Sardunya’da-
ki Nuoro Hastanede tedavi gördükten sonra hapishaneye tekrar götürüldü.

Zeynep K›l›ç ve avukatlar›n›n kat›ld›¤› duruflma, yine tiyatro sahnelerini
aratmayan bir hukuksuzluk içinde, 10 dakikaya s›¤d›r›ld›. Avukatlar›n sa-
vunmalar›n› dikkate almak istemeyen mahkeme, davay› izlemek için salona
girmek isteyenleri de engellenmeye çal›flt›. 29 Eylül 2006 tarihine ertelenen
duruflmay› izleyenler, devrimci tutsaklar›n yaln›z olmad›¤›n› hayk›rarak,
‹talyanca, “Avni ve Zeynep’e Özgürlük, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”
sloganlar› atarak, ‹talyanca pankart açt›lar.

Türkiye’de görülen 1 Nisan komplo davas›nda polisin düzmece ifadele-
ri sonucu tutuklanan insanlar›n hepsinin serbest b›rak›lmas›na ra¤men, ‹tal-
ya mahkemeleri iki devrimciyi tutuklu olarak yarg›lamaya devam ediyor. 

‹talya 1 Nisan komplosu sürüyor

Antalya’da 1 May›s’a kat›ld›klar› için
tutuklanan ve keyfi olarak 80 gün
tutuklu bulunan  15 HÖC’lünün
davas›n›n görülmesine 19 Temmuz
Çarflamba günü Antalya 7. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi.  
Görevli polislerin ve tertip komitesinin
dinlenildi¤i mahkemede  polislerin
verdikleri ifadelerin çeliflmesi, sahte
tutanaklar›n düzenlenmesinin ortaya
ç›kmas› ile hukuksuzluk tüm
ç›plakl›¤›yla  gözler önüne serildi. 
Mahkeme heyeti Ömer Faruk
ERCEYLAN, Serhan SENEM, Sema
KOÇ, Mehmet GELMEZ, Birkan
SATI, Umut DURMAZ, U¤ur
GÜÇLÜ, Ufuk BAYRAK, Abdullah
SARICA, Selda BULUT, Hasan
ÇEL‹K, Bülent IfiIK, Hüsnü BULUT,
Ümit Ç‹MEN, Ça¤r›
NEFESO⁄LU’nun  tahliyesine karar
verdi.
Mahkemeye gelen ailelerin olay ç›kar-
aca¤›n› söyleyen  Antalya polisi tutuk-

lu
HÖC'lüleri
sahiplen-

meye gelenleri duruflmaya almayarak
pervas›zl›¤›n› sürdürürken mahkemeye
gelenler sonuna kadar bekleyerek
sahiplenmeye devam ettiler. Polisin
tüm keyfi uygulamalar›na ra¤men tah-
liyelerini hapishane önünde de   bek-
leyen HÖC’lüler türkülerle halaylarla
tahliye olan arkadafllar›n› karfl›lad›lar. 
Mahkemeden önceki gün 18 Temmuz
Sal› günü de Antalya K›fllahan
Meydan›'nda "1 May›s'ta Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n" pankart› açan HÖC
üyeleri arkadafllar›n›n serbest
b›rak›lmas›n› isteyerek hukuksuzlu¤a
son verilmesini istediler. Müslüm
Dulkadir taraf›ndan yap›lan aç›klama-
da  "Ortada suç yokken 80 gündür
tutukluluklar›n devam›yla süren bir
davad›r bahsetti¤imiz! Bu nas›l bir
hukuk nas›l bir adalet! Bunun ad›
hukuk de¤ildir. Bunun ad› faflizmdir.
Ve faflizmin hukukunu kabul etmiyo-
ruz!” dedi. Aç›klama  “Yaflas›n 1
May›s, Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” “1
May›s”ta Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n” sloganlar›yla sona erdi. 

1 May›s Tutsaklar›na Özgürlük

‹ngiltere Uyuflturucuya 
karfl› kampanya

Londra’da faaliyet yürüten Anadolu Halk
Kültür Merkezi taraf›ndan uyuflturucu kulla-
n›m›na karfl› temmuz bafl›nda bafllatt›¤› kam-
panya sürüyor. Uyuflturucuyla Mücadele
Ekipleri (DAT) ve Hackney Belediyesi Gönüllü
Çal›flma Bölümü (HCVS) deste¤iyle, “Genç-
lerimiz Gelece¤imizsiniz Gelece¤imize Sahip
Ç›kal›m” ad›yla sürdürülen kampanyada,
gençler ve aileleri bilgilendirilirken, 16 Tem-
muz’da, kültür merkezinin lokalinde seminer
düzenlendi.
Addiction'dan Vulung Nguyen ve DETRU'dan
Avukat Greg Poulter kat›ld›¤› seminer gençler
taraf›ndan ilgiyle izlendi, sorularla canl› bir
tart›flma havas› içinde geçti. Nguyen, uyufltu-
rucu maddelerin insan üzerinde yaratt›¤› de-
rin tahribatlar› anlat›rken, Poulter ise uyufltu-
rucu kullan›m›n›n, tafl›man›n, sat›c›l›¤›n›n ya-
salarla olan iliflkisini ele ald›.

‹sviçre Basel’de pankart

Basel’de Tutsak Yak›nlar› taraf›ndan 14 Tem-
muz günü, “Türkiye’de Tecrite Karfl› Mücadele
6. Y›l›nda” yaz›l› pankart as›ld›. 

Belçika Bahkem pikni¤i

BAHKEM taraf›ndan 16 Haziran’da, Charlo-
va’da piknik düzenlendi. Çeflitli kültürel et-
kinliklerin yer ald›¤› piknikte, dünyadaki  ve
ülkemizdeki  geliflmelere iliflkin konuflmalar
ve sohbetler yap›ld›. Ölüm orucu ve 12 Tem-
muz ile, Filistin ve Ortado¤u’nun gündem ol-
du¤u konuflmalarda, duyarl›l›k ça¤r›s› yap›ld›.

Meksika Seçim protestosu

Amerikanc› sa¤c› Ulusal Hareket Partisi (PAN)
Lideri Felipe Calderon’un küçük bir farkla ka-
zand›¤› seçimde yaflanan hileler, yüzbinleri
soka¤a döküyor. Hafta sonunda yap›lan
üçüncü gösteriye 900 bin kifli kat›ld›. Sol’un
aday›, Demokratik Devrim Partisi Lideri Lo-
pez Obrador’un ça¤r›s›yla düzenlenen miting-
de Calderon’un baflkanl›¤›n›n tan›nmayaca¤›
ilan edildi, “Hileye Son” sloganlar› at›ld›. Ob-
rador, “Demokrasiyi savunmak için bar›flç› bir
sivil direnifle bafllayaca¤›z” diye konufltu. 



Her y›l 12-14 Temmuz tarihle-
rinde Hatay’›n Samanda¤ ‹lçesi’nde
bir festival düzenleniyor. 

Evvel Temmuz Festivali. 

Asl›nda bir bayram›n ad› Evvel
Temmuz. Oligarflik devletin bu top-
raklarda yaflayan halklar› birbirine
düflürmeye çal›flt›¤› ülkemizde, hal-
k›n kardefllik içinde yaflayabilece¤i-
nin, yaflad›¤›n›n da bir örne¤i.

Evvel Temmuz, miladi 14 Tem-
muz rumi 1 Temmuz'a rastlayan Be-
reket ve Hasat bayram› olarak bili-
nir bölgede. Nusayri yani Arap Ale-
vi, Nasrani yani Arap Hristiyanlar›,
Türkiye’deki tek Ermeni köyü olan
köyde yaflayan Ermeniler ve Türk
Sünni halk›n mesire yerlerine ve
özellikle deniz sahiline giderek bir
arada piknik, flenlik vb. fleklinde sa-
bahlara kadar halaylarla e¤lenerek
kutlad›¤› sevgi, kardefllik, hoflgörü,
bereket ve hasat bayram›d›r.

Neredeyse tüm kültürlerde görü-
len, “do¤an›n yeniden dirilmesine
olan inanc›n” ve bu çerçevede kut-
lanan bayramlar›n, Hatay bölgesine
özgü versiyonu demek de do¤rudur.

Sümerolog Muazzez ‹lmiye
Ç›¤’›n aktar›m› ile;

“MÖ 3000 y›llar›nda Sümer dü-
flünür ve din bilimcileri Sümer'in
önde gelen flairlerinden Uruk'un bafl
tanr›s› kabul ettikleri sevgi kayna¤›
‹nanna'y› krallar› ile evlendirirlerse
ülkelerine bolluk ve bereket getire-
ce¤ini düflünmüfllerdi. Bunun için
Sümer krallar› listesine göre

Uruk'un dördüncü kral› Dumuzi'yi
çoban tanr›s› yaparak tanr›ça ile ev-
lenmek üzere seçmifllerdi.” 

Tarih boyunca Anadolu’da yafla-
m›fl tüm uygarl›klar›n izini tafl›yan
bayram›n, Samanda¤'da festival
olarak kutlanmas› ise, elbette kendi
tarihi kadar eski de¤ildir.

12 Eylül Cuntas›, Evvel Tem-
muz’un içeri¤ine olan düflmanl›¤›-
n›, bayram› yasaklayarak gösterdi.
Ancak buna ra¤men, cuntan›n yol-
lara kurdu¤u barikatlar› aflarak me-
sire yerlerine koflan halk, inanc›n-
dan, kültüründen, kardeflli¤inden
vazgeçmedi. Vazgeçmek, faflizmin
bu topraklarda çeflitli yollarla
yoketti¤i tarihe, kültüre bir yenisini
daha eklemesine izin vermekti. ‹zin
vermedi Samanda¤ halk›.

‹lk kez 2000 y›l›nda festival ola-
rak kutlanmaya bafllad› Evvel Tem-
muz. Kapal› alanda bafllayan festi-
val giderek aç›k alanlara tafl›nd›.
Kültürel, sanatsal etkinliklerle zen-
ginleflti. ‹lçenin devrimci demokrat
yap›s›yla geleneksel, tarihsel olan›n
bütünleflti¤i festival böyle ortaya
ç›kt›. 

Bu y›l ki festival Asi Kültür
Merkezi, E¤itim-Sen ve ilçede bu-
lunan çeflitli demokratik kurumlar›n
kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Çeflitli
ayd›n, yazarlar festivale bu y›l da
kat›l›m gösterirken, programda yer-
alan baz› sanat ve gruplar flu flekil-
de: Grup Yorum, Hilmi Yaray›c›,
Ali Asker, Suriyeli sanatç› Ali Dik,

Hakan Yeflilyurt, Grup Nidal...

Bu y›l 7.’si yap›lan Festival’de
demokratik kurumlar standlar açar-
ken, geleneksel Hrisi yeme¤ini bin-
lerce kifli yedi.

Etkinlikler kapsam›nda 12 Tem-
muz gecesi konser veren Grup Yo-
rum, 30 bin kifli taraf›ndan dinlendi.
Konser öncesinde Kumsal Aile Çay
Bahçesi'nde dinleyicileriyle bir söy-
lefli düzenleyen Grup Yorum üyele-
ri, sorular› cevapland›rd›lar. 

Samanda¤ Sahil'de kurulan plat-
formda gerçekleflen konser ise bü-
yük bir çoflkuya tan›kl›k etti. Yo-
rum’dan önce yerel grup ve sanatç›-
lar sahneye ç›karken, Samanda¤ ço-
cuk korosu da ilgiyle dinlendi.

'Haydi Kolkola' adl› türküleriyle
sahneye ç›kan Grup Yorum ise yo-
¤un alk›fllarla bafllad› program›na
ve yaklafl›k 2,5 saat sahnede kald›.
Eski albümlerinden ve “Y›ld›zlar
Kufland›k”tan parçalar seslendiren
Grup Yorum’un birçok parças› bin-
lerce kifli taraf›ndan söylendi. Ce-
mo’yu alan› dolduran herkesin söy-
lemesi ise dikkat çekti. Hep bir
a¤›zdan söylenen türküler ve çeki-
len halaylarla konser gece 24.00'e
kadar sürdü. 
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Evvel TTemmuz FFestivali

AKP Halk›n Sa¤l›¤›n› 
Hiçe Say›yor

Siyanürlü alt›n madeninin hal-
k›n muhalefetine karfl›n AKP ikti-
dar› taraf›ndan aç›l›fl›n›n yap›ld›¤›
Uflak’›n Eflme ‹lçesi ve köylerinde,
geçti¤imiz ay 2000’e yak›n köylü-
nün zehirlenmesinden sonra yap›-
lan araflt›rmalar, sözkonusu zehir-
lenmelerin Eflme K›fllada¤’daki si-

yanürlü alt›n madeninden kaynak-
land›¤› bildirildi. Elele Hareketi ta-
raf›ndan yap›lan aç›klamada, zehir-
lenmelerin bir k›sm›n›n siyanürden
kaynakland›¤› kaydedilirken, Te-
mel Haklar Federasyonu da konuya
iliflkin aç›klamas›nda flöyle dedi:

“Bu madenin aç›l›fl› AKP’nin
enerji bakan› Hilmi Güler taraf›n-
dan yap›lm›flt›... 2000’in üzerinde
insan alt›n madeninin daha fazla
kâr› u¤runa siyanürle zehirlenmifl-

tir. Tekellerin kâr› için her zaman
oldu¤u gibi ilk vazgeçilen fley, hal-
k›n sa¤l›¤›d›r.

Siyanürle alt›n araman›n halk›n
sa¤l›¤› aç›s›ndan tehlikeli oldu¤u
aç›kça ortadayken AKP’nin enerji
bakan› kendi elleriyle aç›yor bu al-
t›n madenlerini. Alt›n tepsi içinde
halk›n sa¤l›¤›n›, insan hayat›n› su-
nuyorlar tekellere.

Sorumlu tüm yetkililer cezalan-
d›r›lmal›d›r.”

kültür
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DDEEMMEEKK  GG‹‹DD‹‹YYOORRSSUUNN

Duydum ki... Türbelerde de¤il
Pamuk tarlas›nda buldu¤un
Okul s›ralar›nda de¤il
Narenciye bahçelerinde gördü¤ün
Gerçe¤in peflindesin.
Nimet yerine öfke ve zulüm
Toplad›¤›n topraklara
Ekti¤in çocuklar büyüsün diye
Yollara düflmüflsün.

Okulu Çukurova'da
Amik Ovas›'nda okudu¤unu da
Ders zili yerine...
Ezan sesleriyle yola düfltü¤ünü de bilirim
Kalem yerine çapa ile yazd›¤›n
O eme¤in öyküsünü de okudum

Orda tan›m›flt›n beyleri paflalar› de¤il mi?
Orda ö¤renmifltin ekonomi-politi¤i
Felsefeyi ve s›n›flar›...
Görünce sivri ve kara sineklerin

Aras›ndan umutla bakan
Zeytin gözlü çocuklar›
Bafl›n› kald›r›p nerede dercesine
Gerçe¤i orada sormufltun.

Do¤ru... Bizim gerçe¤imiz da¤larda
Da¤lar›n ard›nda...
Binbo¤alardad›r...
Bizim gerçe¤imiz sadece
Da¤lar›n ard›nda... Binbo¤alardad›r.
Bizim gerçe¤imiz sadece
‹skenderun Körfezi, Mersin Liman›,
Ya da Karatafl sahili de¤il
Akdeniz’i boydan boya görebilmektir.

fiimdi içimdeki f›rt›nalar›n
Neden hep Toroslar’a bakt›¤›n›
Çok daha iyi anl›yorum
Biz böyleyiz iflte...
Durgun zamanlarda bile
‹çimizde hep bir Asi nehri tafl›r›z
Toroslar’dan gelip
Seyhan ve Ceyhan gibi
Kardefl kardefl denizlere akar›z

Demek da¤lara gidiyorsun
Savurdun saçlar›n›
Deli deli rüzgarlara
Düflüncelerim bayrak olsun
Dalgalans›n diyorsun.

Demek onun için
Kat›ks›z sevdalara doldurdun
Kat›k yerine 
Nice koçyi¤itler s›¤d›rd›n yüre¤ine

Onun için heybe yap›p
S›rt›na ald›n

Demek onun için...
Ald›n eline

Alkanlar içinde
Parlayan y›ld›z›m›z›...

Demek gidiyorsun

Hac› Demir
Edirne F Tipi Hapishanesi


