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Gazi Halk Şöleni
Tarih: 17 Eylül PAZAR

Yer: Gazi Bar›fl Üstü Orman›

Grup Yorum, Ferhat Tunç, Tolga Sa¤, K›-
v›rc›k Ali ve daha birçok sanatç› Gazi
halk›yla birlikte olacak!

3. Armutlu Güz Şenliği
Tarih: 10 Eylül Pazar

Yer: Küçükarmutlu, 

Bo¤aziçi Cemevi Bahçesi

Saat: 111.00

Bir sevdad›r Umut'la, umudun ad›yla yafla-
mak. Nice genç yürekler bu sevdayla yand›,
tutufltu. Sevdalar› için ac›lara ayr›l›klara, öz-
lemlere, büyük fedakarl›klara tutuldular. Ki-
misi gülüflündeki tazelikle kald› akl›m›zda.
Kimisi genç ömrünün, bir bahar kadar güzel
yüzüyle... Ama ille de ö¤rettikleriyle, bize
devrettikleri de¤erleri, gelenekleriyle kald›-
lar akl›m›zda...

Nüfus kimli¤iyle Abdülbari, yoldafllar›n›n ve
halk›n›n diliyle Bahri; yüre¤ine halk›n›n ac›la-
r›n›, yoksullu¤unu, umudunu, sevincini ek-
mifl o genç kahramanlardand›r. Yüzünde bin
y›llar›n ac›lar›n›n, ezilmiflli¤inin, yoksullu¤u-
nun ve kavgas›n›n izleri vard›r. Yüre¤inde
umuda olan sevdas›...

Bu sevdad›r Bahrimiz’i kahramanlaflt›ran.
Sevdas›nda tertemiz bir halk sevgisi... Sev-
das›nda dolu dolu yoldafl sevgisi... Sevdas›n-
da emek, onur, namus, adalet vard›r.

Abdülbari Nusaybin'de 15 çocuklu Kürt bir
ailenin çocu¤u olarak dünyaya gelir. Çocuk-
lu¤u ‹zmir'in gecekondu mahallesi olan Kadi-
fekale'de geçmifltir. Çocuk yaflta çal›flmaya
bafllar: Midyecilik, simitçilik, seyyar sat›c›l›k,
ayakkab› boyac›l›¤› yapar. 

... Uflak Meslek Yüksek Okulu'na kayd›n›
yapt›rd›¤›nda bir yandan da seyyar sat›c›l›k
yap›yordur.

- "Simit-taze simit el yak›yor! Beyaz"

- "Tartal›m abiler", "Boyac›", "Midye tava"

Her gün yasak ülkeden kopup, göçüp gelen
nicesi gibi kahrederek uyan›r yaflama. Tam
vakti s›rtlan›r tezgah›n›. Kadifekale’den vu-
rur kendini Konak'a, Kordon'a... Kimi za-
man simittir, boyozdur satt›¤›, kimi zaman
midye. Satt›klar› de¤iflir ama de¤iflmez tasa-
s›. Büyüdükçe büyür öfkesi. Bir yol arar, bu-
lur da Abdülbari. Tan›r umudu, bulur sevda-
n›n yolunu. Bulur s›ms›k› sar›l›r; ba¤lan›r yo-
luna. Koflar meydanlara 1 May›s'a...

Bahri bu dönemler emekçili¤i, özverisiyle
sevdirir kendini. Ege’de Kültür Sanat ve
Gençlik çal›flmalar›nda yeral›r. Daha sonra
EGE TAYAD'l› olur. Mücadelenin ön saflar›n-
dad›r ve tutsak düfler.

Bergama Hapishanesi'nde, Abdullah Bozda¤,

Gürel Akmaz tan›d›¤› ve çok etkilendi¤i fle-
hitlerimizdir. "Apo day›n›n (Abdullah Boz-
da¤) yaflam›mda çok ayr› bir yeri var" diyor-
du.

Tan›r tutsakl›¤›, tan›r bizleri... Tan›fl›r iki
Mardinli, vurulur voltaya, ad› yasak ilinde
sohbetlere. Al›r laf laf›...

Apo ile kaynafl›rken, daha bir kaynafl›r aile-
mizle. Anmalarda, e¤lencelerde, maçlarda,
derslerde, ifllerde tereddütsüz her yerde
vard›r: Gözü kara sözünü esirgemez.

Ulucanlar’›n öfkesini birlikte paylaflt›lar mal-
tada. Zafer coflkusunu birlikte yaflad›lar ha-
layda. Apo onda kendi gençli¤ini O Apo'da
kendi olgunlu¤unu buluyordu. Yak›nd› tahli-
yesi, "Haz›r›m" diyordu gözleri. Tahliye gü-
nü ortam›zdayd›. K›sa ama özce konufltu;
"Lay›k oolaca¤›m!" Omuz omuza halaya du-
rup, ard›ndan kucaklafl›p tek tek gitti. Apo
ile kucaklafl›rken gözlerinden iki damla yafl
süzülüverdi. Ne çok fley söylemek istiyorlar-
d› birbirine. Ama bo¤azlar›nda dü¤ümleni-
yordu kelimeler. Birbirlerine sadece "yine
görüflece¤iz" diyebilmifllerdi...

������������			
Abdülbari YUSUFO⁄LU

15 Eylül 1994’te Sivas Hafik’e ba¤l› Eki-
nözü Köyü’nde jandarma taraf›ndan gözalt›-
na al›nd› ve yo¤un iflkencelerden sonra kat-
ledildi. 
R›fat, Samsun Vezirköprülü’ydü. Devrimci
hareketle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ö¤-

rencisiyken tan›flt›. Mücadele Gazetesi’nin Sivas
Temsilcili¤i’ni yapt›. 2 Temmuz 1993’te Sivas

katliam› sonras›nda halk›n direniflini örgütleyen komitenin en fa-
al eleman›yd›. Bu süreçten sonra gerillaya kat›ld›. fiehit düfltü-
¤ünde Ahmet Karlangaç K›r Silahl› Devrimci Birlikleri’ndeydi.

R›fat
ÖZGÜNGÖR

Ümüfl fiAH‹NGÖZ- Yozgat fiefaatli ‹lçesi’nin Halaçl› Köyü’ndendi
fiahingöz. 1969 do¤umluydu. 1992’de kat›ld› mücadeleye. Anka-
ra’da, Malatya’da, Bursa’da görev ald›. ‹flçiye, memura, ö¤renciye
devrimi anlatt›. 1997 Mart’›nda tutsak düfltü. 
F Tipi sald›r›s› gündeme geldi¤inde, en ön siperde, Ümraniye Hapis-
hanesi Birinci Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›. Direniflin ilerleyen gün-
lerinde tahliye edildi; oligarflinin rüflvetini al›p suratlar›na çarparak
ölüm orucunu Küçükarmutlu’daki direnifl evinde sürdürdü. 330 gün
boyunca açl›¤a ve zulme direnerek 14 Eylül 2001’de ölümsüzleflti. 

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

21 yafl›ndayd› Abdülbari.
Mardin’in Nusaybin ‹lçe-
si’nde do¤mufl, ortaokul
y›llar›ndan itibaren dev-
rimcilere sempati duymufl
ve mücadeleye kat›lm›flt›.
‹ktidar›n F Tipleri’ni gün-
deme getirmesi üzerine,
TAYAD’l›lar›n mücadele-
sinde yerald›. ‹zmir’de
hücrelere karfl› mücadelenin emekçisi oldu ve
nihayetinde bu mücadelenin en ön cephesinde
yeralmaya karar vererek ‹zmir’de ölüm orucu-
na bafllad›. Daha sonra ölüm orucunu Küçükar-
mutlu’da sürdürerek 137. gününde, 20 Eylül
2001’de direnifl evinde ölümsüzleflti.

1972 ‹stanbul Kas›mpafla do-
¤umluydu Erler. 1989’da kat›ld›
mücadeleye. 1997’de milis ko-
mutan› olarak görev ald›. Bir sü-
re bu görevini sürdürdükten
sonra tutsak düfltü. 
19 Aral›k Katliam›’na yoldaflla-
r›yla omuz omuza direndi. Te-
kirda¤ F Tipi’ne sevkedildikten sonra, 4. Ölüm Orucu
Ekibi Direniflçisi olarak aln›na k›z›l band›n› takt›. 
Açl›¤›n koynunda yürüyüflünü sürdürürken, “Armut-
lu’ya yap›lacak bir sald›r›y› kendimize yap›lm›fl kabul
edecek ve cevap verece¤iz” demifllerdi tutsaklar. Kü-
çükarmutlu’ya sald›r›ld›¤›n› ö¤rendiklerinde 19 Eylül
2001’de bedenini tutuflturan üç tutsaktan biri ‹bra-
him Erler’di. Direniflin 67. flehidi olarak ölümsüzleflti.

‹brahim ERLER Abdülbari
YUSUFO⁄LU

Teorisiyle, örgütledi¤i halk savafl›yla, 20.
Yüzy›l’a damgas›n› vuran devrimci önder-
lerdendir. En büyük eseri olan Çin Devri-
mi’yle, dünyan›n bu en kalabal›k ülkesinin
emperyalizmden, kapitalist sömürüden
kurtuluflunu sa¤larken, tüm sömürge halk-
lar›n kurtulufl yolunu ayd›nlatm›flt›r.
Mao Zedung’un teorik eserleri ve bu
teorinin ›fl›¤›nda gerçeklefltirdi¤i halk
savafl› prati¤i,  bugün de dünya devrimci-

leri için önemli bir mirast›r. 9 Eylül 1976’da ölümsüzleflen Mao,
sömürge halklar›n kurtulufl savafllar›nda yaflamaya devam ediyor.

Afrika devrim-
lerinin önder-
lerinden biriy-
di. fiair, t›p
doktoru, An-
gola Halk
C u m h u r i y e -
ti'nin ilk devlet
baflkan› olan

Agostinho Neto, 17 Eylül 1922'de
do¤du, 10 Eylül 1979'da Mosko-
va'da aram›zdan ayr›ld›.

Mao ZEDUNG

Agostinho
NETO

Adalet Bakanı Cemil Çiçek'e!
Ben Eflfle Güzel. 3 çocuk sahibi

bir anne olarak Adana'dan yaz›yo-
rum bu mektubu size.

Hayat›mda ilk kez bir Direnifl
Evi’ne geldim. ‹lk kez ölüm orucun-
da olan bir anne gördüm. Gördükle-
rim karfl›s›nda duygular›ma hakim
olamad›m. fiu an bu sat›rlar› yazar-
ken bile hâlâ gözlerim doluyor ve
içim bir tuhaf oluyor. Ben sadece,
ölüm orucunda olan bir tek insan›
görerek kendime hakim olamad›m
ve bu duygulara kap›ld›m. Siz Adalet
Bakan› olarak 122 insan›n ölmesin-
den haberiniz oldu¤u halde, sizin
emrinizdeki cezaevlerinden bu
ölümlerin ç›kmas›ndan haberdar ol-
man›za ra¤men ne kadar etkilendiniz? Ve bu 122 insan›n ölmemesi sizin iki duda-
¤›n›z›n aras›ndan ç›kacak bir cümleye ba¤l›yken, bunu yapmad›¤›n›z için insanla-
r›n ölmesi sizi hiç etkilemedi mi?

Bu mektubumun çevrenizdeki yard›mc›lar›n›z, korumalar›n›z taraf›ndan de¤il,
sizin taraf›n›zdan okunmas›n› istiyorum. Bu mektubumu akflam yatmadan önce
sakin bir kafayla okuman›z› istiyorum. Tecritin kald›r›lmas› için en yetkili isim
olarak bir fleyler yapsayd›n›z 122 insan ölmeyecekti ve yüzlercesi sakat kalmaya-
cakt›. Tecriti kald›rmak çok mu zordu?

Siz Ramazan Ay›'nda oruç tutan birisiniz. Ramazan Ay›'nda ortalama 8 saat aç
kal›yor insan ve birçoklar›m›z dayanam›yor 8 saat süren bu açl›¤a. Gerçekten zor
de¤il mi açl›k? Peki, bu insanlar aylarca aç kal›yor. 8 saat bile dayan›lamayan aç-
l›¤a bu insanlar aylarca nas›l dayan›yor? Bunu düflünmeniz gerekiyor bence. Ben
bir anne olarak 123 gündür aç olan bir annenin, Gülcan Görüro¤lu'nun yan›nda-
y›m flimdi ve buradan yaz›yorum size. 123 gün aç olman›n ne demek oldu¤u kar-
fl›mda duruyor. Bir de ‹stanbul'da sizin gibi bir hukukçu olan Avukat Behiç Aflç›
153 gündür ölüm orucunda. Sizinle ayn› meslekten, bir hukukçunun, avukat›n 153
gündür aç olmas› sizi hiç düflündürdü mü? Adalet dedi¤imiz fley bir tane de¤il mi-
dir? Adalet kifliden kifliye de¤iflen bir fley mi say›n bakan?

‹ki k›z› olan bir annenin aç olmas› sizi hiç düflündürdü mü? Gülcan Görü-
ro¤lu 2 k›z› olan bir anne ve tecriti kald›rmazsan›z ölecek. ‹ki k›z› yetim kalacak.
Buna insan yüre¤i nas›l dayans›n? Sizin de çocuklar›n›z vard›r say›n bakan, siz de
annelik babal›k nedir bilirsiniz. Normalde çocuklar›m›z›n t›rna¤› bile çizilse yüre-
¤imiz c›z eder biz annelerin. Ölüm orucunun kendisi bafll› bafl›na bir ac›, ölüm
orucunun sonucunda 2 evlad›n yetim kalma ihtimali ölüm orucundan daha büyük
bir ac›. Siz bir baba olarak evlatlar›n›z›n yetim kalabilece¤ini hiç düflündünüz mü
bakan bey? Bu mektubumu okurken lütfen bunu düflünün.

Say›n bakan, sizin yönetti¤iniz hapishanelerde tecritin kald›r›lmas›n› istiyo-
rum. Adalet Bakan› olarak bu sizin yetkinizde. Elinizi vicdan›n›za koyman›z› is-
tiyorum. Ben bir anne olarak daha fazla insan ölmemesini istiyorum. Siz bir baba
olarak daha fazla insan ölmesini istiyor musunuz? Siz bir Adalet Bakan› olarak
daha fazla insan ölmesini istiyor musunuz? E¤er siz de daha fazla insan ölmesini
istemiyorsan›z, Gülcan ve Behiç'in yeni ölümler olmamas› için tecriti kald›r›n.

Ben bir anne ve bu ülkenin bir vatandafl› olarak bu sorun hakk›nda ne dü-
flündü¤ünüzü ve ne yapaca¤›n›z› yazaca¤›n›z cevab›n›z› mutlaka bekliyorum sa-
y›n bakan.

Eflfle GÜZEL



Birleflmifl Milletler’de Lübnan’la
ilgili al›nan karar›n politik muh-

tevas› nedir? “Lübnan’a asker gön-
derilmesi tart›flmas›”nda do¤ru poli-
tika gelifltirebilmek için bu sorunun
do¤ru cevaplanmas› gerekir. Tem-
muz-a¤ustos aylar› boyunca Lüb-
nan’da karfl› karfl›ya gelen, emperya-
lizm ve halklard›. Lübnan, emperya-
lizm-halklar aras›ndaki savafl›n mev-
zilerinden biri durumundayd›. ‹srail,
emperyalizm ad›na sald›r›rken, Hiz-
bullah ve di¤er direnifl güçleri (ide-
olojik konumlar› ne olursa olsun,
nesnel olarak), dünya halklar› ad›na
direniyorlard›. 

E¤er, ‹srail, emperyalizm ad›na
sürdürdü¤ü bu sald›r›da kesin bir

zafer elde edebilecek durumda ol-
sayd›, “uluslararas› güçler”in, yani
emperyalizmin sald›r›ya müdahale
etme niyeti yoktu. ABD-‹srail cep-
hesinden “zafer”, halk›n silahl› ör-
gütlenmesinin tasfiye edilmesiydi.
Ancak halk›n direnifli, böyle bir so-
nucu alamayacaklar›n› gösterince,

devreye BM sokuldu. Birleflmifl Mil-
letler’de “Lübnan’a uluslararas›
güç yerlefltirilmesi” karar› al›nmas›-
n›n odak noktas›, ‹srail’in yapamad›-
¤›n›n, yani Hizbullah’›n silahs›zlan-
d›r›lmas›n›n “uluslararas› güç” eliy-
le yap›lmas›d›r. 

Peki emperyalistler aç›s›ndan bu
karar›n politik anlam› nedir? Bu

müdahalenin içeri¤i, halklar›n si-

lahs›zland›r›lmas›d›r. Bunu hem
politik, hem askeri bir silahs›zland›r-
ma olarak tarif etmek daha do¤ru
olur. Emperyalizmin 1980’lerin son-
lar›ndan itibaren uygulamaya çal›flt›-
¤› politikada, emperyalizme karfl›
ç›kma potansiyeli tafl›yan tüm ülke-

lerin, örgütlerin, halklar›n silah-
s›zland›r›lmas› özel bir yer tutmufl-
tur. Çünkü aç›k ki, emperyalizmi
dün de, bugün de as›l korkutan ve
yar›n da as›l korkutacak olan, halkla-
r›n silahl› savafl›d›r. 

Bundan 36 y›l önce Mahir Çayan
flöyle diyordu: “Emperyalizmin

tahakkümüne, karfl›-devrimin flidde-
tine karfl›, silaha sar›lmaktan baflka
çare yoktur.” Bu tespit, dünyan›n ve
ülkemizin koflullar›n›n do¤ru tahlil
edilmesinin sonucuydu. 20. yüzy›l›n
tüm tarihi, emperyalist iflgale (ister
gizli, ister aç›k olsun) karfl› zafer ka-
zanman›n tek yolunun bu oldu¤unu
gösteriyordu. fiu bir gerçekti ki, sila-
ha sar›l›nmadan emperyalizme karfl›
kazan›lm›fl tek bir zafer yoktu. 

Bu gerçe¤i en iyi emperyalistler
biliyordu. Hangi ülkeyi terket-

mek zorunda kald›larsa, oray› halk›n
silah zoruyla terketmifllerdi. Bu ger-
çe¤i solun bir kesimi unuttu belki;
“emperyalizm de¤iflti” teorileriyle
bu nesnelli¤i inkar etmeye kalk›flt›
ama emperyalizm hiç unutmad›.
Sosyalist sistem karfl›s›nda kazand›-
¤› geçici baflar›n›n askeri-siyasi ve
psikolojik üstünlü¤üyle ilk elde si-
lahl› mücadele yürüten örgütleri si-
lahl› mücadeleyi terke zorlad›. ‹kinci
ad›mda, emperyalizme boyun e¤me-
yen ülkelerin silahs›zland›r›lmas›n›
gündemine ald›. 

Burjuvazi dünya çap›nda “düzen
içi yasal mücadele” propagan-

das› yapmaya bafllad›. Söylenen
özetle fluydu: “Zor zaman›n› doldur-
mufltur, art›k silahl› mücadelelerle
sonuç alma dönemi kapanm›flt›r...”
Bunun devam›nda da flu öneriliyor-
du herkese: “Silah› b›rak›n, müca-
delenizi, direniflinizi yasal, demokra-
tik yollarla sürdürün!” ‹flgal alt›nda-
ki Irak’ta bile bunu söylüyordu em-

Silahlanmay› emperyalizm
dayatmaktad›r 

Halklar›n emperyalizme karfl› direniflini sa¤layan, halklar›n talepleri
için mücadele yürüten ulusal, s›n›fsal, dini hiçbir örgütün silahs›zland›-

r›lmas› savunulamaz. Savunulmamal›d›r. Halklar› silahs›zland›rmaya
çal›flanlar emperyalistlerdir... Halklar›n emperyalizm karfl›s›nda tek di-

renme flans›, silahl› örgütlenme, silahl› savaflt›r.
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peryalistler ve iflbirlikçileri.

Peki Irak’› düflünün; e¤er Irak hal-
k› silaha sar›lmasayd›, iflgale kar-

fl› bir direnifl gerçekleflebilir miydi?
Düflünmeye devam edin; Irak halk›
silahl› direnifle bafllamasayd›, ‹ran
halk› elde silah, direnifle haz›r oldu-
¤unu göstermeseydi, ABD; ‹ran’›,
Suriye’yi ve belki daha baflka ülke-
leri çoktan iflgal etmifl olmaz m›y-
d›?.. En yak›n örnek olarak Lüb-
nan’a bakal›m yine ve düflünelim:
E¤er Lübnan halk›n›n önemli bir bö-
lümü silahlanm›fl bir halk olmasayd›,
süreç böyle mi geliflirdi? Yoksa, bu-
gün siyonist politikac›lar, Beyrut’ta
kurduklar› karargahta Lübnan halk›-
na talimatlar m› dikte ettiriyor olur-
lard›? 

Ezilen halklar›n emperyalist iflgal-
lere, sald›r›lar› karfl› silahlanma-

s›n›n meflrulu¤u günümüz dünyas›n-
da hiçbir flekilde tart›flma konusu ya-
p›lamaz. Tart›flma konusu yapanlar,
emperyalizm cephesindekilerdir.
Emperyalizm, kendisi alabildi¤ine
silahlan›rken, tüm halklar› silahs›z-
land›rmaya çal›fl›yor. Nükleer silah
üretmeye devam eden emperyalist-
ler, çeflitli ülkeleri “nükleer silah el-
de etmeye çal›flmakla” suçluyor ve
hedef ilan ediyorlar. Kendi beyniyle
düflünen herkesin görebilece¤i bu
aç›k çeliflki bile, burjuvazinin silah,
fliddet üzerine sözlerinin riyakarl›¤›-
n› göstermeye yeter. O halde bu ko-
roya “sol”dan kat›lmak, kabul edile-
mez. Bu koroya soldan kat›lanlar
gerçekte, emperyalizmin ve karfl›-
devrimin fliddeti karfl›s›nda direnme-
yi, savaflmay›, bedel ödemeyi göze
alamay›p, kendi statülerine uygun
teoriler üretenlerdir. 

Her slogan, bir politika demektir.
“Ç›karsa Tezkere, Tayyip Gitsin

Askere” slogan› da bir politikad›r ve
bu slogan›n ifade etti¤i politika, so-
runun esas›n› tart›flmaktan uzakt›r.
Kuflkusuz, egemen s›n›flar›n savafl-
maya hep “halk çocuklar›n›” gönde-
rip kendi çocuklar›n› esirgemeleri
bir teflhir konusudur. Ama sorun bu-
nunla s›n›rl› ele al›nd›¤›nda, mesela
çeflitli ülkelerde oldu¤u gibi ordunun
tümünün “profesyonellefltirilmesi”

durumunda, bu kesimlerin itiraz ede-
cek bir fleyi de kalmaz. Bu anlamda,
sorun Lübnan’a kimin gidece¤i de-
¤il, ne için gidilece¤idir. Sözkonusu
“BM askeri gücü”nün ne için olufltu-
ruldu¤udur. 

Ohalde, Türkiyeli devrimciler, va-
tanseverler, sadece bu “uluslara-

ras› güç”e asker verilmesine karfl›
ç›kmakla yetinemezler; bu uluslara-
ras› gücün kendisine ve amac›na kar-
fl› ç›k›lmal›d›r. Türkiye’nin Lübnan’a
asker gönderip göndermemesinden
ayr› olarak Birleflmifl Milletler ad›na
yap›lan bu emperyalist müdahaleye
karfl› ç›k›lmal›d›r. Halklar›n emper-
yalizme karfl› direniflini sa¤layan,
halklar›n talepleri için mücadele yü-
rüten ulusal, s›n›fsal, dini hiçbir ör-
gütün silahs›zland›r›lmas› savunula-
maz. Savunulmamal›d›r. Halklar› si-
lahs›zland›rmaya çal›flanlar emper-
yalistlerdir.

‹srail’in silahl› güç sahibi olmas›
meflru, bir halk›n silahlanmas›

gayri-meflrudur. Tüm emperyalist,
faflist, iflbirlikçi devletlerin silahl›
güç sahibi olmas› meflru, halklar›n
emperyalizme, faflizme karfl› direnifl
için silahlanmas› gayri-meflrudur.
Gerek Lübnan’la ilgili BM karar›-
n›n, gerekse de tüm burjuva düflün-
celerin “tart›fl›lmaz” gördü¤ü temel-
lerinden biri budur. Hay›r! Bu mefl-
ruluk gayri-meflruluk tan›m›, halkla-
r› sömürmek, ülkeleri sömürgelefltir-
mek isteyen, emperyalist dünya dü-
zenini sürdürmek isteyen tekellerin
ç›karlar›na göre yap›lm›fl bir tan›m-
d›r. Bu tan›m› hiçbir koflul alt›nda
kabul etmiyoruz.

Emperyalist dünya düzeni, en faz-
la nükleer silaha, en ak›ll› bom-

balara, en çok savafl gemilerine sa-
hip olan›n “en güçlü” ve “en hakl›”
say›ld›¤› bir dünya düzenidir. Sosya-
list sistem parçaland›ktan sonra ge-
lifltirilen emperyalist politikalar için
hiç öyle uzun uzad›ya teorik aç›kla-
malara gerek yoktur; bu politika,
“tüm dünya benim askeri gücüm
önünde boyun e¤ecek, tüm ülkeler
benim önümde s›n›rlar›n› kald›ra-
cak, benim tekellerim dünyan›n her
yerinde sömürüsünü azami düzeyde

sürdürebilecek” olarak özetlenebilir.
Bu politika, dünya halklar›na karfl›
sadece sömürü de¤il, ayn› zamanda
büyük bir afla¤›lama politikas›d›r.
Böyle bir dünyada, emperyalizmin
bombalar›na karfl› dilekçelerle, gök-
ten ya¤d›rd›¤› ölümlere karfl› bildiri-
lerle direnilemeyece¤i aç›k de¤il mi-
dir? Halklar›n emperyalizm karfl›s›n-
da tek direnme flans›, silahl› örgüt-
lenme, silahl› savaflt›r. Emperyalist
sald›rganl›¤› durduracak olan da,
emperyalizme karfl› halklar için “za-
fer” flans›n› yaratacak olan da sadece
ve sadece budur. 

Silahlar, silahl› örgütlenme, silahl›
mücadele üzerine soyut, burjuva

hümanizmas›yla flekillenmifl tart›fl-
malar›n ne zaman›d›r, ne de bu tar-
t›flmalar›n bir hükmü vard›r. Halkla-
r› kurtulufla götürecek bir hatt›n nas›l
olmas› gerekti¤i o ülkenin ve dünya-
n›n tarihsel, siyasal, sosyal koflulla-
r›ndan ayr› ele al›namaz. Her fleyden
önce nas›l bir dünyada ve nas›l bir ül-
kede yafl›yoruz sorusunun do¤ru ce-
vaplanmas› gerekir. Bu cevap do¤ru
verildi¤inde, halklar›n silahlanmas›-
n›n zorunlulu¤u da aç›kça görülür.
Sömürü ve zulme, ba¤›ml›l›¤a, ulu-
sal onursuzlu¤a, adaletsizli¤e nas›l
son verece¤iz? Hal- k›n söz ve karar
sahibi oldu¤u bir düzeni nas›l kura-
ca¤›z? ‹cazetle mi, devrimle mi?
Burjuvazinin yasalar›yla m›, o yasa-
lar› de¤il, meflrulu¤u esas alan bir
örgütlenme ve mücadele çizgisiyle
mi?

Silah da, atefl de, ölüm de olacak
kurtulufl kavgas›nda. Halklar,

yüzy›llard›r özgürlü¤ü sevdi¤i için
katland›lar savafla. Gençlerimiz, ha-
yattan b›kt›klar› için de¤il, aksine ha-
yat› sevdikleri, daha iyi ve daha mut-
lu bir hayata, daha iyi bir gelece¤e
inand›klar› için direndi, savaflt› ve öl-
düler. S›n›flar mücadelesinde, halk-
lar›n kurtulufl kavgalar›nda bu aç›dan
yeniden keflfedilecek bir fley yoktur.
Savafl ve bar›fl, hayat ve ölüm, böyle
bir diyalektik içinde birlikte olmufltur
hep ve bu durum, emperyalizm halk-
lar taraf›ndan kesin yenilgiye u¤rat›-
l›ncaya kadar da böyle olmaya de-
vam edecektir. 
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Lübnan’a asker gönderilmesi
konusunda 5 Eylül’de TBMM’de
yap›lan oylamada emperyalistlerin
iste¤i do¤rultusunda bir karar ç›kt›.
533 milletvekilinin kat›ld›¤› oyla-
mada, 340 milletvekili emperyaliz-
min ve siyonizmin ç›karlar› do¤rul-
tusunda oy kullan›rken, 192 red, 1
de çekimser oy kullan›ld›.

Evet oylar›, AKP’lilerin oylar›y-
d› ve evet oylar›, Siyonizm için,
Amerikan emperyalizmi için veri-
len oylard›. 

‹flbirlikçiler, koltuk için düflün-
celerini, inançlar›n› satanlar “tezke-
re”yi onaylarken, bu ülkenin anti-
emperyalist güçleri, meydanlarday-
d›lar. AKP iktidar›, “iflbirlikçili¤e
hay›r” diyen halka da sald›rd›!

Türkiye halklar› bu kadar karfl›y-
ken AKP neden böyle bir karar al-
d›? Bunun tek cevab› var elbette:
AKP’nin gerçek siyasi niteli¤i.
AKP emperyalizmin iflbirlikçisi bir
partidir. Emperyalist tekellerin ç›-
karlar›n› ve isteklerini yerine getir-
me vaadiyle iktidar olmufltur ve ay-
n› çizgiyi sürdürerek iktidarda kal-
may› istemektedir.  

AKP iktidar›, asker gönderme
karar›yla  hem ABD’ye karfl› 1 Mart
tezkeresinden dolay› kendini affet-
tirmeye, hem de askeri güç olarak
AB emperyalistlerinin yan›nda yer
alarak AB sürecinde bir mevzi elde
etmeye çal›flm›flt›r. Nitekim ABD
yönetiminin hemen karardan duy-
du¤u memnuniyeti aç›klamas›, AB
baflkentlerinde “AB’nin yolu Lüb-
nan’dan geçiyor” türünden yorum-
lar›n yeralmas›, AKP iktidar›n›n il-
gili emperyalist merkezlerin talep-
lerini karfl›lad›¤›n› göstermektedir. 

Ancak hiç kuflkusuz AKP’nin bu
“konjoktürel” hesaplar›n›n ötesin-
de, Lübnan’a asker gönderilmesi
karar›, ABD emperyalizminin “Bü-
yük Ortado¤u Projesi”nin askeri

aya¤›nda da yeralman›n bir ad›m›-
d›r. Bu noktada elbette AKP kadar,
“asker gönderme” talebine karfl›
ç›kmayan, buna gönüllü olan Türk
Silahl› Kuvvetleri’nin de ABD’nin
emri alt›nda BOP’un silahl› gücü
olmaya evet dedi¤inin alt›n› çizmek
gerekir. 

Lübnanl› analar›n göz-

yafllar›yla iflbirlikçili¤i mefl-

rulaflt›rma demagojisi: AKP
iktidar›n›n gerçekte bu karar› savu-
nabilecek tek bir gerekçesi yoktu.
Bunun için Tayyip Erdo¤an, en ha-
masi söylemlere, aleni yalanlara sa-
r›ld› günler öncesinden. 

En baflta sar›ld›¤› gerekçe, lüb-
nan halk›n›n ac›lar›yd›. Tayyip Er-
do¤an: “Bir taraftan çocuklar an-
neler öldürülürken a¤layacaks›n;
buraya yönelik bir ad›m atma nok-
tas›nda bir gayret gösterdi¤in anda
‘sak›n ha oraya asker göndermeye-
lim diyeceksin. ‹flte bu tutars›zl›k-
t›r” diyerek, karfl› ç›kanlar› suçlama
yoluna baflvurdu. 

Sanki oraya Lübnanl› annelerin,
çocuklar›n öldürülmesini engelle-
mek için gidiliyordu... Onlar öldü-
rülürken gitseydi, onlar öldürülür-
ken gidip siyonist katliamc›lar›n
karfl›s›na dikilseydi, bu sözleri söy-
leme hakk› olabilirdi; ama flimdi
AKP iktidar›, oraya anneleri ve ço-

cuklar› öldürenin saf›nda gidiyor. 

"Mehmetçik masum kad›n, çocuk
ve yafll›lar›n yan›nda yeralmal›",
"Dün Kosova'da Bosna'da benzer
insanl›k trajedilerine seyirci kalma-
d›ysak burada da kalamay›z" tar-
z›nda yürütülen demagojilerde as-
l›nda asker göndermeyi meflrulaflt›-
ramaman›n, savunamaman›n s›k›n-
t›s› vard›r. Bu nedenle dini, hüma-
nist, flovenist tüm duygular› istis-
mar ederek iflbirlikçili¤i gizlemek
istemifltir. 

E¤er Ortado¤u'da anneler, ço-
cuklar› öldürülmesin diyorsa
AKP’nin, yapaca¤› tek fley var: Or-
tado¤u’da akan her damla kandan
sorumlu olan ‹srail siyonizmi ile her
türlü iliflkisini kesmek!

‹hanet Nerede? Kim Va-

tan Haini? Tayyip Erdo¤an,
“hem suçlu hem güçlü” takti¤inin
bir parças› olarak yine karfl› sald›r›-
ya geçip “Lübnan’a asker gönder-
memek milletimize ihanettir” diye
bir ç›k›fl daha yapt›. Vatan hainli¤i-
ni, vatan hainli¤i suçlamas›yla ört-
meye çal›flan bu ucuz ve kaba de-
magoji, AKP’nin nas›l bir suçluluk
içinde oldu¤unu da gösteriyor asl›n-
da. 

Vatanseverlik, emperyalizmin
askeri olmak m›? Vatanseverlik ve
vatan hainli¤i, tersyüz edilmifltir.
AKP bunu aç›kça yapacak kadar
Menderes çizgisinin devam›n› tem-
sil ediyor.

AKP, Ortado¤u halklar›na karfl›
emperyalizmin saf›nda askeri gö-
revler üstlenirken, bu konuda riya-
karl›¤› da doruklara tafl›m›flt›r; ken-
di taban›na “Lübnanl›lar’›, Hizbul-
lah'› korumak için gidiyoruz” der-
ken, emperyalistlere de “Hizbul-
lah'a karfl›, ‹srail yanl›s›” bir pozis-
yonda durmaktad›r. Ki gerçek olan
ikincisidir.   

Baflbakan’›n “halk›”,

Türkiye’de de¤il, baflka bir

yerde yafl›yor anlafl›lan! Yap›-
lan tüm anketler, gerekçeleri, ne-
denleri farkl› farkl› olmakla birlikte
Türkiye halk›n›n ezici bir ço¤unluk-
la Lübnan’a asker gönderilmesine
karfl› ç›kt›¤›n› gösteriyordu. Mey-
danlar “iflbirlikçili¤e” karfl› gösteri-
lere sahne oluyordu. “Lübnan’a as-
ker gönderilsin!” diye sokaklarda
yürüyen tek bir topluluk yoktu. Bu-
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Lübnan’a asker gönderme karar› al›nd›;

Halk›n de¤il, ABD’nin ve ‹srail’in dedi¤i oldu!

AKP; HALKA KARfiI, ABD’N‹N EMR‹NDE



na ra¤men Tayyip Erdo¤an, tüm
halk›n gözünün içine baka baka flu
sözleri söyleyebildi.

“Sokaktakiler toplumun iste¤ini
yans›tm›yor... Bizim yapt›rd›¤›m›z
kamuoyu araflt›rmalar›... tam tersi-
ni söylüyor...”

Ayda m› yapt›rd› acaba bu arafl-
t›rmay›? ‹flte, bir ço¤u Lübnan’a as-
ker gönderilmesini savunan burjuva
bas›n›n sitelerindeki anketlerin so-
nuçlar›:

Milliyet sitesi: Halk›n yüzde
84’ü asker gönderilmesine karfl›.
Hürriyet sitesinde bu oran yüzde
76.8, Sabah’›n sitesinde yüzde 70,
NTV’nin sitesinde ise yüzde 74.61.

K›sacas›, halk›m›z hay›r diyor;
Tayyip Erdo¤an yalana sar›l›yor. 

Oligarflinin parlamento-

sunda, ilkeler, inançlar, ulu-

sal de¤erler yoktur; orada

sadece koltuk hesaplar›na

yer vard›r! TBMM’de el  kald›-
rarak, Türkiye ordusunu emperya-
lizmin ve siyonizmin hizmetine su-
nan, belki yüzlerce askerin ölüm ka-
rar›n› veren milletvekilleri, ne BM
karar›n› okumufllard›, ne de hükü-
metin meclise sundu¤u tezkereyi. 

AKP grubu toplanm›fl ve karar
alm›flt›. AKP grubu karar ald›¤›nda,
hiçbir milletvekili tezkere metnini
görmemiflti daha. Grup toplant›s›n-
dan sonra “bu önemsiz eksiklik”
farkedilerek tezkere metni fotoko-
piyle ço¤alt›l›p vekillere da¤›t›ld›.
Ama milletvekillerinin ona bakma-
s›na gerek yoktu. 

Çünkü ellerini ne o tezkerede
yaz›lanlara, ne ulusal ç›karlar› ne de
inançlar›na göre kald›racak de¤il-
lerdi. Zaten Tayyip Erdo¤an da bu-
nu iyi bildi¤i için bu kez AKP gru-
bundan emindi... Bir yazar Tay-
yip’in neden emin oldu¤una dair
yal›n bir aç›klama getiriyor:

“Çok basit. Seçim yaklafl›yor, flu
andaki milletvekillerinin ço¤u yeni-
den aday olmak istiyor. fiimdi tezke-
reye karfl› ç›k›p, Genel Baflkan’la
papaz olman›n anlam› yok.” (Yal-
ç›n Do¤an, 7 Eylül Hürriyet) 

K›sacas›, elleri kald›r›p indirir-
ken, onlar için önemli olan tek fley,
kendi ç›karlar› oldu. 1 Mart tezkere-
sini reddettirmekle y›llard›r övünen
AKP’liler, Hizbullah’a övgüler dü-
zen AKP’liler, müslümanl›k ad›na
ABD’ye lanetler ya¤d›ran AKP’li-
ler, hiçbiri yoktu TBMM salonun-
da. 

Lübnan’a asker göndermek, em-
peryalizmin, ‹srail’in askerli¤ini
yapmakt›r. AKP’liler ABD askeri
olmaya, ‹srail askeri olmaya evet
oyu vermifllerdir ve bu gerçek art›k
siyasi yaflamlar› boyunca onlar›n
yakas›n› hiç b›rakmayacakt›r. 

ABD’ye ve “Uluslararas›

Güç”e s›rt›n› dayayan ‹srail

tehditlerine devam ediyor:
‹srail, 5 Eylül’de bir kez daha Suri-
ye’yi tehdit etti.  ‹srail Baflbakan›
Ehud Olmert, yapt›¤› aç›klamada,
“Suriye ile olas› bir çat›flma halin-
de bu ülkeyi bütün güçleriyle vura-
caklar›n›” ilan etti. Olmert, “Suriye
ile çat›flma halinde, askeri güç kul-
lanma bak›m›ndan, Lübnan’da uy-
gulad›¤›m›z bütün s›n›rlar› kald›r›-
r›z” dedi. Lübnan’da “dikkate al-
d›klar›” s›n›rlar gözönünde bulun-
duruldu¤unda, Olmert’in sözlerin-

deki tehdit boyutu aç›kt›r. 

AKP “çat›flmayaca¤›z”

diyor, BM Karar› “silahs›z-

land›rma” ve “çat›flma”dan

sözediyor: Lübnan'a gönderile-
cek askeri güçler için BM taraf›n-
dan haz›rlanan “angajman kural-

lar›” TBMM’de yap›lan oylamadan
birkaç gün önce Ankara'ya gönde-
rildi.

1 Eylül tarihli Cumhuriyet Gaze-
tesi’nde yay›nlanan bu belge,
AKP’nin ve Genelkurmay’›n “çat›fl-
maya gitmiyoruz” demagojilerini
gösteriyor.  

“Kurallara  göre uluslararas› güç
askerleri, karfl› taraf›n atefl açmas›,
atefl aç›lmasa bile tehdit olarak

alg›lanmas› ve hasmane unsurlar›

tespit etmesi durumunda çat›flmaya
girebilecek.”

UNIFIL askerleri, çat›flmalarda
''havan topu, makineli tüfek''  ve
''süngü''  kullanabilecek.  

BM Bar›fl Gücü askerleri, Lüb-
nan ordusuna bölgenin silahs›zlan-

d›r›lmas› için yard›mc› olacak! Si-
lahs›zland›rma s›ras›nda BM gücü
flu durumlarda çat›flmaya girebile-
cek:

* Asker, atefl aç›l›rsa karfl›l›k ve-
recek.

* Atefl aç›lmasa bile, tehdit alg›-
lanmas› durumunda BM gücü bu
durumu ortadan kald›rmak için si-
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“Askerimizi
L ü b n a n ’ a
g ö n d e r i y o -
ruz, çünkü ‹s-
rail’in güven-
li¤ini garanti

alt›na almak istiyoruz.”
(‹talya D›fliflleri Bakan› Massimo

D’Alema)

Gerçek budur; bunun d›-
fl›nda  kim ne gerekçe göste-
rirse göstersin, YALAN söylü-
yordur.

“Bush yönetimi
BM Güvenlik Kon-
seyi'nin 1701 sa-
yılı kararı uyarın-
ca UNIFIL'in hızla
geniflletilmesini
istiyor; buna kufl-

ku yok. Yine Bush yönetimi, birçok
Avrupalı müttefiki gibi Türkiye'nin
de UNIFIL'e katkısından yana.”

(Yasemin Çongar, Milliyet)

Gerçek budur; Türkiye’nin
Lübnan’a asker göndermesini
Lübnan halk› de¤il, BUSH ‹ST‹-
YOR! Tersini iddia eden, YALAN
söylüyor.



lahl› çat›flmaya girecek.

* ''Hasmane unsurlar›n tespit
edilmesi durumunda''  yine UNI-
FIL müdahale edecek.

Türkiye halk›na söylenen ya-
lanlar bir yana b›rak›ld›¤›nda,
AKP’nin TBMM’ye sundu¤u Lüb-
nan'a asker gönderilmesine iliflkin
tezkere de çat›flmay› içeriyor: Tez-
kere “Gönderilecek askeri birlik,
BM Güvenlik Konseyi görev yöner-
gesi alt›nda yürüttü¤ü faaliyetleri
engellemeye yönelik teflebbüslere
güç kullanarak karfl› koymaya
yetkili k›l›nm›flt›r” ifadesini içeri-
yor. Bunun çat›flma demek oldu¤u
aç›k. 

Zaten Türkiye, BM karar›na gö-
re asker göndermektedir; BM ka-
rar›nda ise Hizbullah’›n silahs›z-
land›r›lmas›, Lübnan s›n›rlar›n›n
ABD ve ‹srail’in talepleri do¤rul-
tusunda denetim alt›na al›nmas›
son derece aç›k hükümler halinde-
dir. 

Hizbullah lideri Hasan Nasral-
lah ise geçen hafta yapt›¤› aç›kla-
mada, ellerindeki füzeleri muhafa-
za edeceklerini ve gerekti¤inde
bunlar› ‹srail’e karfl› kullanacakla-
r›n› aç›klad›.

AKP her koflulda emper-

yalizmin hizmetinde oldu-

¤unu göstermek için ç›rp›-

n›yor: AKP iktidar›, tezkere gö-
rüflmeleri öncesinde ald›¤› bir ka-
rarla, BM’ye ba¤l› olarak Lüb-
nan’da konufllanacak tüm askeri
güçlerin Türkiye'deki üs, havali-
manı ve limanlardan yararlanabil-
mesi için karar ç›kartt›. 

Hükümetin 28 A¤ustos'ta ald›¤›
bu karar, “Lübnan’a asker gönde-
rilmesi”ne karfl› ç›kan, “Baflka ül-
kelerin güvenlik sorunlarını çöz-
mek bizim iflimiz de¤il” Cumhur-
baflkan› Sezer taraf›ndan da bekle-

tilmeden onaylandı. Karar, ayn›
gün BM'ye bildirildi. Dolay›s›yla
tezkere meclisten geçse de, geçme-
se de AKP, Türkiye’yi emperyaliz-
min planlar›n›n üssü yapmaya ha-
z›r oldu¤unu bafltan ortaya koymufl
oldu.

TBMM’den ç›kar›lan karar ise,
AKP iktidar›n›n emperyalizmin
projelerinde yeralma konusundaki
“kararl›l›¤›”n› bir kez daha efendi-
lerine gösterdi. 

AKP iktidar›n›n ve Genelkur-
may’›n Lübnan’a asker gönder-
mekteki bu “gönüllülük”leri em-
peryalistlerin o kadar hofluna git-
mifl olacak ki, meclisten karar
ç›kt›¤›n›n ertesi günü, emperya-
list cenah›ndan “Türk ordusunun
muharip güçlerini Afganistan’a

istiyoruz” sesleri duyulmaya
baflland›. Afganistan’da dire-
nen Taliban güçlerine karfl›
bir sald›r› bafllatan NATO
güçlerinin komutan› flu aç›k-
lamay› yapt›: “Özellikle
Türklere ihtiyac›m›z var. Bu-
nun kafirlerin islam ile sava-
fl› olmad›¤›n› göstermeliyiz.”

Böyle bir iflbirlikçilik ikti-
darda oldu¤u sürece, emper-
yalizm Türkiye ordusuna,
hükümetlerine daha çok gö-
revler yükleyecek, Türki-
ye’nin üslerini, limanlar›n›,
hava sahas›n›, kardefl halkla-
ra karfl› bir düflmanl›k üssü
olarak daha çok kullanacak-
t›r. 
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Kimin iiçin ddökülecek bbu

kan? KKimin iiçin öölecek bbu

halk›n ççocuklar›? 

Aç›klama No: 200

‹flbirlikçilik “Milli Menfaatler”

Yalan›yla Gizlenemez

Aç›klama No: 201

Meclisin Karar› Ülkemiz

Halklar›n›n De¤il,

Emperyalizmin Karar›d›r

Lübnan'a asker gönderme tezkeresi
bugün mecliste kabul edildi. Mecliste
yap›lan oylamada 340 milletvekili, bu
ülke halklar›n›n "hay›r" demesine ra¤-
men asker göndermeye "evet" diyerek
Türkiye halklar›n› temsil etmedik-

lerini bir kez daha gösterdiler. 

Bu karar, AKP hükümetinin 340
milletvekiline imzalatt›¤› bir ihanet
karar›d›r ve iflbirlikçilerinin ihanet ta-
rihine yeni bir kara leke olarak eklen-
mifltir. 

Lübnan ve Filistin halklar›yla da-
yan›flmam›z kendi ülkemize, sahip
ç›kmam›z demektir. Emperyalizm, si-
yonizm ve iflbirlikçili¤ine karfl› müca-
deleyi yükseltelim. 

Baflbakan Erdo¤an'›n "Ulusa sesle-
nifl" konuflmas› 'halk› tehdit, emperya-
lizme seslenifl' konuflmas› gibiydi.
Emperyalistlere seslenip, "bak›n gö-
rün, sizin ç›karlar›n›z› nas›l savunuyo-
rum, sizin için Lübnan'a asker gön-
dermeye ne kadar istekliyim" dedi. 

Baflbakan Lübnan'a asker gönderil-
mesine karfl› ç›kanlar› vatan haini diye
nitelendirmesi AKP'nin emperyaliz-
min ç›karlar›n› savunmak, onlar›n is-
teklerini yerine getirmek için her fleyi
yapabilece¤inin göstergesi olmufltur. 

Emperyalizme hizmete yeminli bu
kafa, gençlerimiz ‹srail askeri olma-
s›n, Lübnan'da emperyalizmin bekçili-
¤ini yapmas›n diyen herkesi "hain"
ilan ediyor. "Ulusa seslenifl" konuflma-
s›nda bütün bir halka vatan haini diye-
bilecek kadar gözü dönmüfl bir iflbir-
likçilik... Daha baflka ne denebilir ki...

TEMEL

HAKLAR 

FEDERASYONU:



5 Eylül günü
TBMM Genel Ku-
rulu, Lübnan'a asker
gönderilmesine ilifl-
kin Baflbakanl›k
tezkeresini onaylar-
ken, ayn› gün baflta
Ankara sokaklar›
olmak üzere, mey-
danlarda Türkiye
halk›n›n talebi, iste-
¤i vard›. Türkiye
halk›n›n asker gün-
derilmesine karfl› ç›-
kan sesini meydan-
lara tafl›yan devrim-
ciler, demokratlar bir kez daha bu
topraklardaki anti-emperyalist gele-
ne¤in yegane temsilcileri olduklar›-
n› gösterdiler. ‹stisnalar› d›fl›nda, is-
lamc› kesimlerin tezkere karfl›s›nda
sessiz kalmalar› da alt› çizilmesi ge-
reken bir baflka nokta olarak dikkat
çekti bu süreçte.  

Ankara sokaklar›nda 
direnen halklar›n sesi
Tezkerenin mecliste görüflüldü-

¤ü saatlerde yaklafl›k 6 bin kifli Kur-
tulufl Park›'ndan yürüyüfle geçti.
HÖC’ün de bileflenlerinden oldu¤u
Irak’ta ‹flgale Hay›r Koordinasyonu,
D‹SK, KESK, TMMOB, TTB, gibi
oda ve sendikalar, BAK
ve çeflitli siyasi parti ile
DKÖ’ler, Lübnan’a as-
ker gönderilmemesini
isteyen sloganlar› ve
pankartlar› ile iflbirlik-
çili¤e tav›r ald›lar. 

Yürüyüflte Koordi-
nasyon kortejinde “‹sra-
il ile Yap›lan Tüm An-
laflmalar ‹ptal Edilsin,
Lübnan’a Asker Gönde-
rilmesin, S›n›r Ötesi
Operasyonlara Hay›r”
slogan›n›n yerald›¤›
pankart en önde tafl›n›r-

ken, “Emperyalizm Yenilecek Dire-
nen Halklar Kazanacak” yaz›l› ‹z-
mir ve Ankara Emperyalizme ve Si-
yonizm’e Karfl› Birlik imzalar›n›n
oldu¤u iki ayr› pankart s›raland›.

HÖC’lüler eyleme kitlesel ola-
rak “Lübnan’a Asker Göndermek
Emperyalizm ‹flbirlikçili¤idir” pan-
kartlar›, k›z›l bayraklar, Lübnan ve
Filistin bayraklar› ile kat›l›rken, s›k
s›k “Katil ABD Ortado¤u’dan De-
fol, Ortado¤u Haklar› Yaln›z De¤il-
dir, Her Yer Filistin Hepimiz Filis-
tinliyiz, Her Yer Lübnan Hepimiz
Lübnanl›y›z, Mahir Hüseyin Ulafl
Kurtulufla Kadar Savafl, Zafer Cep-
hede, Kurtulufl Kavgada” fleklinde

sloganlar› att›lar. 

Binlerce kifli
emperyalizme öfke-
lerini sloganlarla
dile getirirken,
meclise ç›kan bütün
sokak ve caddeler
polis panzerleriyle
kapat›lm›fl, iflbirlik-
çiler kendilerini
böyle korumaya al-
m›fllard›. Kitle, Zi-
ya Gökalp Cadde-
si'ne geldi¤inde bu-
rada KESK Baflkan›
‹smail Hakk› Tom-

bul bir aç›klama yapt›. 

Mecliste süren tezkere görüflme-
lerini hat›rlatan Tombul, “Biz Lüb-
nan’a asker gönderilmesini istemi-
yoruz. ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lma-
s›n› istiyoruz” fleklinde konufltu.
Kitle burada uzun süre bekleyiflini
sürdürürken, Tertip Komitesinin ses
araçlar›na polis taraf›ndan el konul-
du.

Kortejin ortalar›nda yeralan Hal-
kevciler’in kortejin önüne geçmele-
rinin ard›ndan polis panzerlerinin
üzerine ç›k›p bayraklar›n› sallad›k-
tan sonra inip beklemeye devam et-
tikleri görülürken, Küresel BAK
üyelerinin, Grup Yorum'un kürsüye

ç›kmas›n› engellemele-
ri dikkat çekti. BAK
üyeleri bir süre sonra
alandan ayr›l›rken, Ko-
ordinasyon üyeleri ise
tekrar yürüyürek Yük-
sel Caddesi girifline gel-
diler ve burada oturma
eylemi yaparak tezkere
sonucunu beklediler. 

Bu esnada ayr› ey-
lem örgütleyen TKP’li-
ler de Akay Kavfla-
¤›'ndan Yüksel Cadde-
si'ne döndüler. 

Bir baflka protesto
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TBMM çat›s› alt›nda emperyalist-siyonist ç›karlar

Meydanlarda Türkiye halk›n›n talebi



ise, Manisa-Develi Köylülerinden geldi.
Köylüler sloganlar› ve "Ay›pt›r Yetti Gari!
Hep Bizimkiler Ölüyor. Çocuklar›m›z› Sa-
vafla Göndermiyoruz. Cumhuriyeti Siz Ka-
rartt›n›z Biz Ayd›nlataca¤›z" yaz›l› pan-
kartlar› ile Lübnan’a asker gönderilmesine
karfl› ç›kt›lar. 

Di¤er kentlerde tezkere 
protestolar› 
5 Eylül günü protestolar sadece Anka-

ra’da de¤ildi. Baflta ‹stanbul olmak üzere
çeflitli kentlerde yap›lan aç›klamalar ve ey-
lemlerle Lübnan’a asker gönderilmesine
karfl› ç›k›ld›. 

Belediye-‹fl ‹stanbul fiubeleri, Yol-‹fl 1
No'lu fiube, Haber-‹fl 1 No'lu fiube, Teksif
Bak›rköy fiube, Tezkop-‹fl 2 No'lu fiube ve
Tekstil Sen üye ve yöneticileri, Sirkeci
Postanesi önünde düzenledikleri eylemde
“Kahrolsun Emperyalizm Yaflas›n Ortado-
¤u Halklar›n›n Direnifli" yaz›l› pankart
açarak, "Lübnan Halk› Yaln›z De¤ildir,
ABD Askeri Olmayaca¤›z, Tezkereye Ha-
y›r" sloganlar› att›lar. 

KESK ‹stanbul fiubeler Platformu, ‹s-
tiklal Caddesi’nde yapt›¤› yürüyüflte, "‹s-
rail Askeri Olmayaca¤›z, Ç›karsa Tezkere
Meclis Gitsin Askere" yaz›l› dövizler tafl›-
yarak iktidar› protesto etti. Sloganlarla
Tramvay Dura¤›'na gelen KESK ad›na
aç›klama yapan, SES Aksaray fiube Bafl-
kan› Songül Beydili, “AKP Hükümeti her
zamanki 'yüksek ç›karlar ve seyirci kalma-
mak' gerekçesine s›¤›narak, Türkiye'yi so-
nu belli olmayan bir maceraya sürüklü-
yor” dedi.

Taksim Meydan›'nda bulunan Burger
King'e "Gençlik ABD Askeri Olmayacak"
yaz›l› pankart asan SODAP üyesi 4 kifli
polis taraf›ndan tartaklanarak gözalt›na
al›nd›. EMEP'li kad›nlar Galatasaray Pos-
tanesi önünde toplanarak, "Türkiye ‹srail
Olmas›n, ‹mha ve ‹nkar De¤il Eflit Hakla-
ra Dayal› Demokratik Çözüm, Lübnan'a
Asker Gönderme ‹flgale Ortak Olma" yaz›-
l› dövizler açt›lar. 

‹zmir’de sendika, oda ve DKÖ’lere üye
yüzlerce kifli AKP Konak ‹lçe Baflkanl›¤›
önünde eylem düzenlerken, Alia¤a’da ise
Petrol-‹fl Alia¤a fiubesi, “insani yard›m›n”
asker de¤il, g›da, ilaç, doktor vb. yard›m›
oldu¤unu belirterek, iktidar› halkla dalga
geçmemesi konusunda uyard›. Mersin’de
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5 Eylül tezkeresinin kabul
edilmesinin ard›ndan Anka-
ra’da bekleyiflini sürdüren
Irak’ta ‹flgale Hay›r Koordi-
nasyonu üyeleri, 6 Eylül gü-
nü, protestolar›n› sürdürdü-
ler. Asker gönderme karar›
için ülkemizde bulunan BM
Genel Sekreteri Kofi Annan’›
protesto
e d e n
Koordi-
nasyon
bileflen-
leri “Lübnan’a Asker Göndermek Halklara ‹hanettir. Kofi Annan De-
fol” yaz›l› pankart ile Kolej Kavfla¤›’n› trafi¤e kapatarak Baflbakan-
l›¤a yürümek istedi. 

Koordinasyon üyelerinin önü polis taraf›ndan kesilirken, yap›lan
görüflmelerde polisin, protesto eylemini Yüksel Caddesi’ne hapset-
me dayatmas› kabul edilmedi. 

‹flbirlikçiler sald›rd› 

Sloganlarla bekleyiflini sürdüren Koordinasyon üyeleri bir yan-
dan da sald›r›ya karfl› haz›rl›klar›n› yapt›. Kolej Kavfla¤›’nda “Katil
ABD Ortado¤u’dan Defol”, “Katil ABD ‹flbirlikçi AKP”, “Kurtulufl
Kavgada Zafer Cephede”, “Katil Annan Ülkemizden Defol”, “‹sra-
il’in Köpekleri” sloganlar› atan Koordinasyon üyelerine sald›ran po-
lis yo¤un flekilde gaz bombalar› kulland›, tazyikli su s›kt›. HÖC’lü-
lerin de yerald›¤› Koordinasyon üyesi yüzlerce kifli sald›r›ya tafllarla
karfl›l›k verdi ve OYAK binas›n› tafl ya¤muruna tuttu. Sokak arala-
r›nda protestolar, sloganlar devam ederken, bir grup da, Kocatepe’de
bulunan AKP binas›n› tafllayarak iflbirlikçili¤e öfkesini ifade etti. 

Ankara Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i müdahalenin ar-
d›ndan polis taraf›ndan kuflat›l›rken, polis sokakta, kafelerde insan
av›na ç›kt›. Sald›r› s›ras›nda üç kiflinin yaral› oldu¤u ö¤renilirken,
kimlikleri hakk›nda bilgi al›namad›. Ankara Temel Haklar yapt›¤›
yaz›l› aç›klamada, derne¤e gelen 20 kiflinin kap› önünden gözalt›na
al›nd›¤›n›, ayr›ca Ankara’n›n birçok yerinde kimlik kontrolleri yap›-
larak gözalt›lar›n yafland›¤›n› duyurdu. Polisin Ankara’da terör estir-
di¤i eylem sonras›nda gözalt›na al›nan 61 kifliden 18’i 8 Eylül günü
ç›kar›ld›klar› mahkemede tutukland›lar. 

Koordinasyon’dan ABD 
memuru Annan’a protesto



sendika ve DKÖ’ler, E¤itim-Sen
Mersin fiubesi önünde toplanarak
AKP ‹l binas› önüne kadar yürüdü-
ler. 

Kocaeli’nde ise, aralar›nda
HÖC’ün de oldu¤u sendika, DKÖ
ve siyasi gruplar, Belediye-‹fl Han›
önünde toplanarak, “Bizler bu ülke-
nin iflçi ve emekçileri olarak tezkere
meclisten ç›kmamal› diyor ve bar›fl
talebimizi bugün buradan bir kez
daha hayk›r›yoruz" dediler.

Direnen halklar 
kazanacak!
Tezkerenin onayland›¤› 5 Eylül

öncesinde de, devrimciler, anti-em-
peryalist güçler meydanlarda halk›n
sesi oldular. Meydanlarda hayk›rd›-
¤›m›z her slogan, Türkiye halk›n›n
duygular›na tercüman oldu, siyo-
nistlere ve emperyalistlere öfkesini,
direnen haklara deste¤ini ifade etti. 

Irak'ta ‹flgale Hay›r Koordinas-
yonu 5 Eylül’de Ankara'da yap›la-
cak eylem için bir gün önce ‹stanbul
Galatasaray Lisesi önünde toplana-
rak sloganlarla TRT önüne kadar
yürüdü. Koordinasyon ad›na, Figen
Yüksekda¤ ve Yasemin Karada¤
yapt›klar› konuflmalarda, emperya-

lizme ve iflbirlikçilerine
karfl› devrimcilerin mü-
cadeleyi aral›ks›z sürdü-
receklerini söylediler. 

"‹nsanlar› Tabutta
Görmek ‹stemiyoruz.
Asker Gönderme" kam-
panyas› bafllatan D‹SK,
1 Eylül günü OLEY‹S
Sendikas› önünden Tak-
sim Gezi Park›’na yürü-
yüfl yapt›. Lübnan’a as-

ker gönderilmesine karfl› ç›kan slo-
ganlar atan 150 kadar D‹SK’li, as-
ker göndermenin ABD’nin Ortado-
¤u politikalar›na yedeklenmek ol-
du¤unu hayk›rd›. D‹SK Genel Sek-
reteri Musa Çam, "ABD ç›karlar›
için gençlerimizi peflkefl çekenler
vatana ihanet içerisindedirler" de-
di. Ankara’daki D‹SK eyleminde de
iflçiler, Lübnan’a asker gönderme
karar›n› “Baflka Tabutlar ‹stemiyo-
ruz” slogan›yla protesto ettiler. Sa-
karya Caddesi’nde toplanan D‹SK
üyeleri ad›na aç›klama yapan Anka-
ra Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün,
Lübnan’daki, Filistin’deki ac›lar›n,
Büyük Ortado¤u Projesi’nin gere¤i
olarak yafland›¤›n› söyledi. 

1 Eylül günü ABD Büyükelçili¤i
önünde ABD ve ‹srail bayraklar›
yakan “Emperyalizme ve Siyoniz-
me Karfl› Ankara Platformu” üyele-
ri, “Emperyalizm Yenilecek Dire-
nen Halklar Kazanacak” yaz›l› pan-
kart tafl›d›lar. Ülkemizdeki tüm
ABD ve NATO üslerinin kapat›lma-
s›n›, iflbirlikçi politikalara son veril-
mesini isteyen platform üyelerinden
baz›lar›, emperyalizmin katliamlar›-
n› simgeleyen kefenler giydiler. Di-
renen Filistin, Irak ve Lübnan halk-
lar›n›n bayraklar›n›n tafl›nd›¤› ey-
lemde konuflan Sait K›ran, 1 Eylül
Dünya Bar›fl Günü’nü hat›rlatarak,
bar›fl›n ezilenlerin mücadelesi ile
gelece¤ini söyledi. ABD ve ‹srail
bayraklar›n›n yak›lmas›n›n ard›n-
dan, yeniden Yüksel Caddesi’ne yü-
rünerek eylem bitirildi. 

Platform üyeleri, 31 A¤ustos gü-
nü de, PSAKD Mamak fiubesi’nin
de kat›l›m› ile, Tuzluçay›r'da mefla-
leli yürüyüflle asker gönderilmesine
karfl› ç›km›fllard›. Eylemde konu-

flan, HÖC üyesi Umut fiener, asker
gönderme karar›n›n BM karar› ile
meflrulaflmayaca¤›n› hat›rlatarak,
“BM emperyalizmin bir kurumu-
dur. Bundan dolay› BM 'nin karar›
emperyalizmin karar›d›r” demiflti. 

Adana Ortado¤u Halklar›yla Da-
yan›flma Platformu, 31 A¤ustos gü-
nü ‹nönü Park›’nda toplanarak as-
ker gönderme karar›n› protesto etti
ve direnen halklara destek verdi. ‹s-
rail ile oligarflik iktidar›n iflbirli¤i
anlaflmalar›na dikkat çekilen eylem-
de, “Kahrolsun ‹srail Siyonizmi”,
“Katil ‹srail Ortado¤udan Defol”,
“Direnen Halklar Kazanacak”, “Ya-
flas›n Halklar›n Hakl› Savafl›” slo-
ganlar› at›ld›.

HÖC’ün de yerald›¤› ‹zmir Em-
peryalizme ve Siyonizme Karfl› Bir-
lik Platformu, 3 Eylül günü Buca ‹l-
çesi’nde bulunan NATO Orgeneral
Vecihi Ak›n K›fllas› önünde kanl›
kefenlerle protesto eylemi düzenle-
di. Filistin’e ve Lübnan’a yap›lan
sald›r›lar› lanetleyen yaklafl›k 100
kifli, “Emperyalizm ve Siyonizm
Yenilecek Direnen Halklar Kazana-
cak” pankart› açarak, fiirinyer’den
NATO K›fllas›’na sloganlarla yürü-
dü. Yürüyüflün ard›ndan yap›lan
aç›klamada, “NATO üsleri kapat›l-
s›n, Lübnan’a asker gönderilmesin”
denildi. NATO’nun halklar›n düfl-
man› oldu¤unun da alt› çizilen ey-
lem s›ras›nda emperyalistlerin kanl›
yüzü, kefenli protesto ile dile geti-
rildi.

ESP üyeleri tezkereye karfl› 1
Eylül'de Kad›köy ‹skele Meydan›
ve Taksim Postanesi önünde imza
standlar› açt›lar. 

‹HD ‹stanbul fiubesi 4 Eylül gü-
nü Beyo¤lu Postanesi önünde aç›k-
lama yaparak, TBMM Baflkan› Bü-
lent Ar›nç'a mektup gönderdiler. 

Yurtsever Cephe üyeleri, 15
Temmuz’da ‹ncirlik'ten bafllatt›klar›
yürüyüflü 1 Eylül günü Dolmabah-
çe'de düzenledikleri eylemle ta-
mamlad›lar. AKM önünden Dolma-
bahçe'ye yürüyen Yurtsever Cephe-
liler, "Lübnan'a Asker Gitmeyecek,
Katil ABD Ortado¤u'dan Defol”
sloganlar› att›lar. 
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KESK’e ba¤l› Büro Emekçileri
Sendikas› (BES), “Yarg›da Adalet
‹stiyoruz” slogan›yla ‹zmir’den An-
kara’ya yürüdü. 3 Eylül’de ‹zmir
Adliyesi önünde yap›lan bas›n aç›k-
lamas› ile bafllayan yürüyüfl, 6 Eylül
günü Adalet Bakanl›¤› önünde son
buldu. ‹ktidar›n BES’li memurlar›n
taleplerine cevab› panzerler, tazyik-
li su ve plastik mermiler oldu. 

KESK ve BES yöneticilerinin
kat›ld›¤› yürüyüflün bafllang›c›nda
‹zmir Adliye Binas› önünde aç›kla-
mada bulunan BES Genel Baflkan›
Mustafa Ç›nar, adliye emekçilerinin
çal›flt›¤› adliyelerde adaletten söz
etmenin mümkün olmad›¤›n› kay-

dederek, Adliye çal›flanlar› aras›n-
daki ücret uçurumuna dikkat çekti.
BES’in sorunlar› çözmek için tüm
yollar› denedi¤ini ancak baflta Ada-
let Bakan› Cemil Çiçek olmak üze-
re, yetkililerin bu sesi duymak iste-
mediklerini kaydeden Ç›nar, “Adli-
ye memurlar› olmazsa, adliyelerde
hiçbir ifl yürümez, duruflmalar gö-
rülmez, nöbetler tutulmaz yani ada-
let felç olur” diye konufltu. Onbin-
lerce yarg› emekçisinin taleplerini
Adalet Bakanl›¤›’na ileteceklerini
belirten Ç›nar’›n ard›ndan sözalan
‹smail Hakk› Tombul da, BES’in
eyleminin KESK’e ba¤l› di¤er sen-
dikalar›n kendi talepleri etraf›nda
örgütleyece¤i eylemlerin ilki oldu-
¤unu söyledi. 

Sendika yöneticileri buradan ha-
reket ederken, 6 Eylül’e kadar yol
boyunca geçilen Manisa, Eskiflehir,
Bal›kesir, Bursa gibi kentlerde adli-
yeler önünde aç›klamalar yap›ld›. 

“Sözleflmeli Köle 

Olmayaca¤›z”

Adli y›l›n aç›ld›¤›, 6 Eylül günü
Ankara’ya ulaflan BES’li emekçile-
ri, sorunlar›n›, taleplerini dinlemek
için Bakanl›k yetkileri de¤il, polis
panzerleri karfl›lad›. 

BES’liler, Ankara Adliyesi
önünde toplanarak “Yarg›da Adalet
‹stiyoruz, Grev ve Toplu Sözleflme
Hakk› ‹çin, Eflit ‹fle Eflit Ücret ‹çin,
Devlet Memurlar› Kanunu Yasa Ta-
sar›s›na Hay›r Demek ‹çin Anka-

ra’ya Yürüyoruz” pankart› ile Ada-
let Bakanl›¤›’na yürüyüfle geçtiler.

BES’lilerin yürüyüflüne izin ver-
meyen polis panzerlerden su s›ka-
rak sald›r›ya geçti. Sald›r› karfl›s›n-
da da¤›lmayarak direnifle geçen
BES’liler, oturma eylemine geçtiler.
Burada emekçilere seslenen BES
Baflkan› Mustafa Ç›nar, taleplerini
dile getirmeye devam edeceklerini
hat›rlatarak, onurlu bir direnifl kar-
fl›s›nda kimsenin ayakta kalamaya-
ca¤›n› bildirdi. Konuflmas›na de-
vam eden Ç›nar, Adalet Bakanl›-
¤›’na taleplerini mutlaka iletecekle-
rini belirtti. 

Oturma eylemi esnas›nda polis
ikinci kez sald›r›da bulundu. Bu kez
plastik mermilerin de kullan›ld›¤›
sald›r›da, 4 kifli yaraland›. “Sözlefl-
meli Köle Olmayaca¤›z, Yarg›da
Adalet ‹stiyoruz, Hükümet Zamm›-
n› Al Bafl›na Çal, Yaflas›n Grev Top-
lu Sözleflme, Bu Ülke Bu Halk Sat›-
l›k De¤il, Katil ABD ‹flbirlikçi AKP,
Yaflas›n Örgütlü Mücadelemiz” slo-
ganlar›yla direnen emekçiler bir sü-
re sonra Adalet Bakanl›¤› önünde
toplanarak, sald›r›y› protesto ettiler
ve taleplerini içeren dosyalar› Ada-
let Bakanl›¤›’na verdiler. 

Burada yap›lan aç›klamada,
"Adalet Yoksa Bar›fl Da Yok, Bask›-
lar Bizi Y›ld›ramaz" sloganlar› at›-
l›rken, Mustafa Ç›nar, yarg›da yafla-
nan sorunlar›n› dile getirmek için
Adalet Bakanl›¤›'na s›k›nt›lar›n›
sunmak istediklerini ancak bakan›n
kulaklar›n› t›kad›¤›n› söyledi. So-
runlar›n çözülmesini isteyen Ç›nar,
örgütlenme önündeki engellere son
verilmesini istedi. Yap›lan aç›kla-
man›n ard›ndan BES üyeleri talep-
lerini içeren dosyalar› Adalet Ba-
kanl›¤›'na verilmek üzere Özel Ka-
lem Müdürlü¤ü'ne teslim ettiler.

iktidar bu taleplere panzer ve tazyikli su ile cevap verdi
◆ Yarg› çal›flanlar›n›n tümünü kapsayan yeni bir yasal düzenleme yap›ls›n. ◆ Ad-

li yyarg› ttazminat› ggünün kkoflullar›na ggöre aart›r›ls›n. ◆ Yarg› çal›flanlar› aras›ndaki

ücret adaletsizli¤ine son verilsin. ◆ Mesaiye kkalma ggönüllülük eesas›na ggöre bbe-

lirlensin. ◆ Devlet Memurlar› Kanunu Tasar›s› Tasla¤›’ndan vazgeçilsin. ◆ Ser-

vis, kkrefl, yyiyecek, ggiyecek vve ddi¤er ssosyal hhaklar yyayg›nlaflt›r›ls›n. ◆ Adli y›l›n

aç›l›fl›nda tüm yarg› çal›flanlar›na bir maafl tutar›nda ikramiye verilsin.

BES ‘Yarg›da Adalet’ ‹stedi
AKP Copla Karfl›l›k Verdi
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Hükümet ile yetkili sendikalar aras›nda gerçekleflti-
rilen ve anlaflmazl›kla sonuçlanan toplu görüflmelerin
ard›ndan aç›klama yapan KESK Baflkan› ‹smail Hakk›
Tombul, Kas›m sonu ile Aral›k bafl›nda hizmet üretimin-
den gelen güçlerini kullanarak toplu olarak ifl b›rakacak-
lar›n› ilan etti. 

Bu mücadele sürecini, sadece toplu görüflme dönemi
ile s›n›rlamad›klar›n› ve bütçe görüflmelerine kadar sü-
recek bir kampanya olarak de¤erlendirdiklerini kayde-
den Tombul, di¤er konfederasyonlara da birlikte müca-
dele etme ça¤r›s›nda bulundu. 

Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Mehmet Ali
fiahin'in memurlar› tehdit etmesini elefltiren Tombul, ça-
l›flanlar›n grev ve toplu sözleflme hakk›n›n bulundu¤unu
dile getirdi ve “memurlar zengin” ifadelerine de, “686
YTL maaflla acaba Say›n fiahin bir ay geçinebilir mi?”
sorusuyla cevap verdi. 

BES’in Ankara yürüyüflüne bafllamas› dolay›s›yla
eyleme kat›larak emekçilere seslenen ‹smail Hakk›
Tombul, bu eylemin KESK’in eylemlerinin bafllang›c›
oldu¤unu ve KESK’e ba¤l› di¤er sendikalar›n da birer
birer taleplerini dile getiren eylemlere bafllayaca¤›n› ifa-
de ederek, “bütçe görüflmelerine kadar giderek eylemin
dozunu art›racaklar›n›” kaydetti. 

Tombul, toplu görüflmeleri de flu sözlerle de¤erlen-

dirdi: “Hükümet istedi¤ini yap›yor, istemedi¤ini yapm›-
yor. Böyle bir toplu görüflme olmaz diyerek o masay›
terk ettik. Önceki y›llarda yap›lan 4 toplu görüflmede
uzlafl›lan konular›n hiçbirinin gere¤i yerine getirilmedi.”

‹ktidar sadece tehdidi biliyor

‹ktidar ise; memurlar karfl›s›nda ne söyleyece¤ini,
bu sadaka zamm›n› nas›l kabul ettirece¤ini flafl›rm›fl du-
rumda. Önce uzun uzun “memurlar›n asl›nda zengin ol-
du¤unu” anlatt›lar. Ard›ndan, iktidarlar› döneminde bu
“zengin” memurlar› daha da ihya ettiklerinin örnekleri-
ni sundular. 

Elbette tüm bu yalanlara, masallara kimseyi inand›r-
malar› mümkün de¤ildi. Ve emekçilerin eylem kararlar›
almalar›n›n ard›ndan gerçek yüzlerini gösterdiler. 

Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Mehmet Ali
fiahin, mimik ve jestleriyle de tam bir polis flefi edas›n-
da milyonlarca emekçiyi tehdit etti. 

“Memuriyetten at›l›rs›n›z, çolu¤unuzu çocu¤unuzu
düflünün...” diye tehditler ya¤d›ran fiahin, AKP iktidar›-
n›n demokrasiden, hukuktan, hak ve özgürlüklerden ne
anlad›¤›n› da ortaya koymufl oldu. “Demokratik müca-

dele” diye bir fley yok iktidar›n literatüründe, onun po-
litikalar›na itiraz eden, verdi¤iyle yetinmeyerek hakk›n›
isteyen herkes her yol ve yöntemle susturulmas› gere-
kenlerdir. ‹flkencehanelerde polis fleflerinin kulland›¤›
bu dilin, tehditlerin faflist bir zihniyetin ürünü oldu¤u
aç›kt›r. AKP’nin yüzünü takt›¤› ve kimi kesimlerin de
cilalayarak parlatt›¤› maskenin alt›ndaki kimli¤inde ya-
zan da bu zihniyettir. KESK, bu faflist zihniyet karfl›s›n-
da geri ad›m atmamal›, direnmelidir. 

KESK ‘Grev’ Dedi
AKP Tehdit Etti

Birleflik Metal-‹fl Sendikas›’nda
örgütlenmelerinin ard›ndan iflten
at›lan Al-Co Tencere iflçilerinin di-
renifli sürüyor. 

2 Eylül günü iflçilere destek için
fabrika önünde düzenlenen mitin-
ge, Kocaeli’nde bulunan sendika,
DKÖ ve partiler kat›larak destek
verdiler. Mitingde konuflan Birleflik
Metal-‹fl Kocaeli fiube Baflkan› Ah-
met Durak, sendikalaflman›n ard›n-
dan patronla anlaflmaya var›lmas›-
na karfl›n iflten atmalar›n bafllad›¤›-
n› hat›rlatarak, at›lan iflçilerin yeri-
ne çal›flt›r›lan iflçilerin çal›flmas›na
izin vermeyeceklerini söyledi. 

Birleflik Metal-‹fl Genel Baflkan›
Adnan Serdaro¤lu ise, son befl ayda
80 üyelerinin iflten at›ld›¤›n› hat›r-

latarak, Al-Co patronlar›n›n bu ya-
s›d›fl› tutumda s›rtlar›n› kime daya-
d›klar›n› sordu. 

Bu eylemin ard›ndan Kocaeli
Valisi, sendika ile patronu uzlaflt›r-
mak için devreye girerken, patro-
nun iflten att›¤› sendikal› iflçilerin
yerine ald›¤› 120 iflçiyi fabrikat›
yat›rarak çal›flt›rd›¤› ö¤renildi. 

Grev k›r›c›s› olarak getirilen bu
iflçiler, 3 Eylül günü de, fabrika
önünde sürekli olarak bekleyen 15
direniflçi iflçiye sopalar, demir çu-
buklarla sald›rd›lar. 100’den fazla
iflçinin kat›ld›¤› sald›r› sonucunda
Engin Er isimli direniflçi iflçinin ba-
ca¤› k›r›ld›. Sald›r›y› duyan, Birle-
flik Metal-‹fl üyesi, Kalibre Boru ifl-
çileri Al-Co önüne gelerek s›n›f
kardefllerine destek verdiler. 

Edinilen bilgiye göre; valili¤in
devreye girmesi ile son olarak Al-

Co patronu ile sendika aras›nda ya-
p›lan görüflmelerden de sonuç al›-
namad›.

Direniflteki iflçiler, Kocaeli
HÖC taraf›ndan da ziyaret edilerek
destek verildi. Kocaeli Gençlik
Derne¤i'nin müzik grubu, Grup K›-
v›lc›m’›n iflçilere bir dinleti verdi¤i
ziyaret, hep birlikte söylenen Hak-
l›y›z Kazanaca¤›z marfl›yla sona er-
di. 31 A¤ustos günü ise, KESK'e
ba¤l› sendikalar, partiler ve
DKÖ'ler iflçilere kitlesel destek zi-
yaretinde bulundular.

Al-Co iflçileri, 6 Eylül günü
Merkez Bankas› önünden ‹nsan
Haklar› Park›'na yürüyerek taleple-
rini bir kez daha hayk›rd›lar.
HÖC’ün de yerald›¤› siyasi gruplar
ve DKÖ’ler taraf›ndan desteklenen
iflçiler, Lübnan’a asker gönderilme-
sine de karfl› ç›kt›lar. 

Al-Co’da direnifl



Birb i r -
l e r i n d e n
y ü z l e r c e
ki lometre
uzakta üç
insan, 6 y›l-
d›r destan-
laflan bir di-
renifli, 7.
y›l›na tafl›-
yorlar. Bir
avukat, bir
anne ve bir
tutsak; al›nlar›ndaki k›z›l bantlar
üçünü birbirine ba¤l›yor. Üçünün
resimleri, zulme karfl› direnenlerin
onuru olarak dövizlerde tafl›n›yor. 

Üçü de ölüm orucunun 100’lü
günlerindeler. Açl›¤›n, dördüncü,
beflinci ay›nda, iradeleri, kararl›l›k-
lar›yla tecrite karfl› Büyük Dire-
nifl’in zaferi için yürümeye devam
ediyorlar. 

Uflak Hapishanesi’nin hücrele-
rindeki direniflçi Sevgi Saymaz’›n
sansür engelini ancak aflarak elimi-
ze ulaflan bir mektubundan bir bö-
lüm aktar›yoruz önce:

“Fatmam›z›n peflinden ve Cen-
gizimizin ad›yla yola koyulmam›n
onurunu, gururunu yafl›yorum.. ‹ki
ay›m› geride b›rakt›m. 

12 Haziran tarihli mektubunu
ald›m. Slogan att›¤›m için 3 ay mek-
tup “cezas›” verilmiflti. Tam da biti-
mine denk gelmifl oldu mektubun. 

Sevgili ...., anlad›¤›m kadar›yla
yo¤un günler yafl›yorsunuz. Kofltu-
rup duruyorsunuzdur. Gelen kart ve
mektuplarndan öyle anlafl›l›yor. Ta-
bii imkanlar ölçüsünde... Yürüyüfl
Dergileri’ni her zaman alam›yoruz.
Saçmasapan gerekçeler ileri sürü-
yorlar. Mesela benim resmim veya
bana dair haber varsa verilmiyor. 

... Bugün akflam üzeri doktor

geldi. ‘Muayene kabul ediyor mu-
sun?’ dedi. Defalarca etmedi¤imi
söylememe ra¤men haftada birkaç
defa gelip soruyorlar. Normalde re-
vire gitti¤imizde ya da hastanede
sürekli geçifltiriyorlar. Ama direnifl-
çi olunca sa¤l›¤›m›z “düflünülme-
ye” baflland›. Neye çok k›z›yorum
biliyor musun? “‹nsan yaflam›n›n
kutsall›¤›”ndan dem vuranlara. O
kadar insan yaflam›n› kaybederken
sesi ç›kmayanlar, ölüm orucu karfl›-
s›nda yaflam› keflfediyorlar... 

... Sevgili ... ve tüm arkadafllar;
sonunda mutlaka bizlerin kazana-
ca¤›na inançla hepinizi kucakl›yo-
rum.. Selam ve sevgilerimle. Sevgi
Saymaz...”   

fiiflli’de 150. gün!

Kaç gün oldu yola düfleli, kaç
mevsim de¤iflti, dünya nas›l da dön-
dü durdu günefl etraf›nda... Günler
akt› gitti zaman›n sonsuzlu¤unda...
Bir gözlerinde yakt›¤›n atefl de¤ifl-
medi, bir de a¤z›ndan ç›kan ilk sö-
zün... ‹lk sözümüz son sözümüzdür
genelde bizim. Böyle de tan›r tarih
bizi. Dedi¤ini yapan yapt›¤›n› savu-
nan. Sen gibi, biz gibi. 

Zafer türküsü söylüyorsun. Sesi-
ni duyuyor Çukurova'n›n yi¤itleri,
sesini duyuyor Uflak'›n efeleri... On-
lar da efllik ediyor sesine, türküne.

T ü r k ü n ü
her duyan
sesini kat›-
yor katabil-
di¤i ka-
dar... 

B e h i ç
A fl c › ' n › n
ölüm orucu
direniflinin
150. günü
dolay›s›yla
evde bir tö-

ren düzenlendi. 1 Eylül akflam› ya-
p›lan törende Aflc›, k›sa bir konufl-
ma yapt›. Konuflmas›nda "150 gü-
nün de¤erlendirmesini tarih yapa-
cakt›r. 150 günde sansürü aflt›k ama
yeterli mi? Hay›r. Çünkü tecrit hala
kalkmad› ama zafere yak›n›z buna
inan›yoruz” diyen Aflc› bir gelenek
yarat›ld›¤›n› vurgulad›. 

Destek açl›k grevi için Direnifl
Evi’nde bulunanlar›n haz›rlad›klar›
program dahilinde direnifle iliflkin
fliirler ve yaz›larla devam eden tö-
rende, 150. gün k›nas› yak›ld›. Ar-
d›ndan Tecrite Karfl› Dayan›flma
Komitesi'nden avukatlar ad›na Ha-
kan Karada¤, TKDK'nin kuruluflu-
nu ve mücadelesini anlatan bir ko-
nuflma yapt›. Komite'nin Behiç Afl-
c›'n›n direnifliyle birlikte kuruldu¤u-
nu, O'nun direniflinin avukatlar› k›s-
mi de olsa örgütledi¤ini belirtti. Ar-
d›ndan HHB avukatlar› Ebru ve
Bark›n Timtik Behiç Aflc›'yla yafla-
d›klar›n›, paylaflt›klar›n› anlatt›lar.
150. gün töreni, Grup Yorum'un
Anadolu'daki yerel müzik gruplar›-
n›n üyeleriyle oluflturdu¤u yaklafl›k
20 kiflilik kadrosuyla verdi¤i dinle-
tiyle son buldu. 

150. gün aç›klamas›

“Bugün ölüm orucu eylemimin
150. gününde açl›¤›mla müvekkille-
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Aln› K›z›l Bantl›lar, Direnifli 7. Y›l›na Tafl›yorlar
fiiflli Direnifl Evi’nden.. Adana Direnifl Evi’nden..
Tecrit Hücreleri’nden



rimi savunmaya devam ediyorum.”
1 Eylül tarihli “150. gün aç›klama-
s›”nda böyle diyordu Avukat Behiç
Aflc›.

Behiç Aflc›’n›n aç›klamas›nda
destek açl›k grevleriyle ilgili olarak
da flu bilgiler yerald›:

“Tecrite sessiz kalmay›p tecrite
karfl› bir tepki flekli olarak destek
açl›k greviyle eylemime destek olan
13. destek açl›k grevi ekibi, 12. des-
tek açl›k grevi ekibinden görevi dev-
rald›. 13. ekibe 27 A¤ustos’ta Hasi-
be Çoban 10 günlük, 30 A¤ustos’ta
Sevgi Daylan 2 günlük, 31 A¤us-
tos’ta Hatice Kaya 10, Pelgüzar
Bozkaya 2, Özlem Deniz 2 günlük
açl›k greviyle kat›ld›lar."

Ayr›ca 154. gün yap›lan aç›kla-
mada da destek açl›k grevcileriyle
ilgili flu ek bilgiler verildi: “Direni-
flime destek olmak için açl›k grevin-
de olan 13. ekibe, Zeynep Y›ld›r›m 5
günlük destek açl›k greviyle kat›l-
m›flt›r. Yine 2 Eylül tarihinde Serkan
Ya¤›z da iki günlük destek açl›k gre-
vine kat›larak deste¤ini sunmufltur.”

Aflc›, aç›klamas›nda “tecrit so-
runu, bu ülkenin haklar ve özgür-
lükler mücadelesinin en acil çözül-
mesi gereken sorunudur” diyerek,
tecrite karfl› mücadeleyi daha iradi-
lefltirme ve yayg›nlaflt›rma ça¤r›s›
yapt›. 

Gülcan’›n gözleriyle 

bakan Gülsüman

Gökyüzünde öbek öbek kara bu-

lutlar... San-
ki ya¤mur
ya¤acak ku-
rak toprak-
lara, sanki
tohum sa-
b›rs›z, ha
çatlad› ha
ç a t l a y a -
cak... Ol-
mayan gü-
nefli gökyü-
zünde ara-
m›yoruz ha-
y›r, çünkü o
günefl bu

evdeki direniflçinin gözlerinde, göz-
bebeklerinde parl›yor. S›cakl›¤› sa-
r›p sarmal›yor yürekleri... 

fiiflli Direnifl Evi’ndeki açl›k
grevcilerinden biri Zeynep Y›ld›-
r›m... 48 yafl›nda, 18 y›ld›r Armut-
lu'da oturuyor... Nice devrimciyi ta-
n›m›fl, kardeflini flehit vermifl. Dire-
nenlerin türküsüne hep gönül veren
birisi... 28 A¤ustos'ta Çukuro-
va'dayd›. Gülcan'›n yan›bafl›nda aç-
l›¤›n› paylaflmaya gitmiflti. Emekçi
yüre¤i emperyalizme oligarfliye
karfl› direnmeyi seçmiflti. Adana'da
bafllad›¤› açl›k grevini flimdi ‹stan-
bul'a Behiç'in yan›na tafl›m›flt›. Çu-
kurova'dan kavgan›n baflkentine di-
renenlerin solu¤uyla gelmiflti. 

Gülcan'›n gözlerinden çok etki-
lendi¤ini anlat›rken tüm direniflçi-
lerde ayn› bak›fl› gördü¤ünü söylü-
yor. Gülsüman'da, fienay'da ve di-
¤erlerinde. Gülsüman, fienay kom-
flular›yd› onun. Yaz k›fl demeden,
ayaz so¤uk demeden henüz birçok
kifli uykular›ndayken onlar yola ç›-
k›p ifle gidiyorlard›. Hayat›n emek-
çisiydi her biri. Son
anlar›na kadar yanla-
r›ndayd› Zeynep. Son
anlar›na kadar gözle-
rinin içine bakanlar-
dand›. fiimdi Gül-
can'›n gözlerine bak-
t›¤› gibi. Bir an flu
bakt›¤› Gülcan'›n
gözleri mi, yoksa
Gülsüman m› karfl›-
s›ndaki diye tereddüt
etmifl. Ayn› gözler ay-

n› bak›fllar. Ayn› s›cakl›k ayn› p›r›l-
t›...

Siz hiç ölümüne inanan gözlere
bakt›n›z m›? O gözlerdeki bak›fl›n
berrakl›¤›yla göz göze geldiniz mi
hiç? fiöyle bir bak›n Gülcan'›n, Be-
hiç'in gözlerinin içine. Zeynep'i da-
ha iyi anlayacaks›n›z. 

Kim bu ölümlerin 

sorumlusu?

Hatice Kaya da destek açl›k
grevcilerinden. Gülen gözleriyle bi-
ze bak›yor oturdu¤u yerden. Biz so-
rarken o birara duruyor sonra uzun
uzun cevaplar veriyor. 25 yafl›nda
Samsunlu. Ba¤c›lar'dan gelmifl Di-
renifl Evi'ne. Bu ilk gelifli de¤il Ha-
tice'nin. Daha önce çal›flt›¤› için sa-
dece 2 günlük kat›labilmifl. Ama o
iki günün sonunda mutlaka 10 gün-
lükte gelece¤im diyerek ayr›lm›fl
evden. fiimdi 10 günlük açl›k gre-
vinde. Birgün Armutlu'da bir flölene
gitmifl 2000'de. Ölüm orucu yapan-
lar oldu¤unu duymufl ve merak edip
gitmifl oraya. Arzu Güler'le sohbeti
olmufl. Etkisinde kalm›fl ordaki or-
tam›n. Sonra Ba¤c›lar'a gitmifl ama
tecrite karfl› hep duyarl› olmufl o
günden bu yana. Elinden geleni
yapmaya çal›flm›fl. Mahallesindeki
devrimcilerle tan›flm›fl. 

Behiç'le de tesadüfen tan›flm›fl.
Enifltesinin avukat›ym›fl. Sonra
ölüm orucuna girdi¤ini ö¤renmifl
bir gün. fiimdi o tesadüfen tan›flt›¤›
insan›n gözlerinin içine bakamad›-
¤›n› söylüyor Hatice. Gözüne her
bak›fl›nda sanki ölüm orucunda bu
kadar gün kalmas›n›n, böylesine
zay›flamas›n›n bir nedeni kendisiy-
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mifl gibi suçluluk psikolojine kap›-
l›yormufl. Daha çok ifl yapma telafl›-
na giriyormufl böylesi durumlarda.
"Behiç Abi ölmeyecek buna inan›-
yorum" sözünü o kadar emin söylü-
yor ki. 

“Ben de bir anne 
olarak” deste¤e geldim!

Gülcan Görüro¤lu’nun yan›nda
bu hafta destek açl›k grevi için ge-
lenlerin ço¤unu anneler oluflturu-
yordu. ‹ki çocuk annesi 41 yafl›n-
daki fieker Y›ld›r›m, 1 Eylül’de bir
günlük açl›k greviyle, 4 Eylül’de
Adana'n›n Yumurtal›k ‹lçesi’nden
üç çocuk annesi Eflfle Güzel bir
günlük destek açl›k greviyle  Gül-
can’›n açl›¤›n› paylaflt›lar. Y›ld›r›m
duygular›n› flöyle ifade etti: “Asl›n-
da duygular›m› nas›l ifade edece¤i-
mi bilemiyorum. Gülcan’› tan›ma-
dan önce ölüm orucu eylemine kar-
fl›yd›m. Ama tan›d›ktan sonra içim-
de bir fleyler de¤iflti, bak›fl aç›m de-
¤iflti ve tecridin kald›r›lmas› için
yap›lan bu eylemde bugün Gülcan’›
desteklemek için buraday›m.”

Yücel ve Mucide Dilmen, Po-
zant›’dan gelerek Adana Direnifl
Evi’nde 2 Eylül’de bir günlük açl›k
grevi yapt›lar. Mucide Dilmen de

dört çocuk annesiydi
ve neden orada oldu-
¤unu flöyle anlat›yor-
du: "Ben de bir anne
olarak deste¤e geldim.
Tecrit kalks›n, Gül-
can'›n çocuklar› anne-
siz kalmas›n diye ya-
n›nda olmaya geldim."
Yücel Dilmen de flöyle
tamaml›yordu onun
sözlerini: “Söyleyecek
fazla sözümüz yok.
Kendimizi direniflçile-
rimize borçlu hissedi-
yoruz. Gücümüz yetti-
¤ince yanlar›nda ola-
ca¤›z.” 

Adana Direnifl
Evi’nde son olarak
Emirhan Özcan açl›k
grevine bafllad›. 

Zay›flayan hücrelerde 

büyüyen irade

fiiflli Direnifl Evi’ndeyiz yine.
Behiç Aflç›, ziyarete Antalya’dan
gelen bir meslektafl›yla konuflurken
bir ara serçe parma¤›na bak›yor. 150
gün dolay›s›yla k›na gecesi yap›l-
m›flt› birkaç gün önce. K›nas›n›n ko-
kusu vuruyor burnuna. Bugün 153.
gününde. 153 günlük bir açl›kla kar-
fl›m›zda duruyor. Yanaklar› çökmüfl,
gözleri biraz daha büyümüfl. 153
günlük bir zay›flama, bir erime dik-
katimizi çekerken gözleri yad›rgar
gibi bak›yor bize. Zay›fl›¤›m› de¤il
irademi görün diyor gözleri. Gül-
can’›n iyice zay›flam›fl resimlerine
bak›yoruz ve sanki onun gözleri de
ayn› fleyi söylüyor bize: ‹nanc›m›z›,
›srar›m›z›, 122 can›m›za ba¤l›l›¤›-
m›z› görün. Sonuna dek diyen ka-
rarl›l›¤›m›z› görün diyor duruflu... 

Bir mevsim boyunca diyerek yo-
la ç›kt›k, kaç mevsim devirdik, kaç
sonbahar, kaç eylül? Ve yine bir ey-
lül ay›nday›z. Hava bulutlu d›flarda.
Ama direniflçinin gözleri yaz›n en
yak›c› s›cakl›¤›n› yans›tmaya de-
vam ediyor. Gökyüzünü ayd›nlat-
mak ve sonsuz ayd›nl›¤a erdirmek
için 153. gününde açl›¤›n›n ›fl›¤›yla
selaml›yor herkesi.  
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Direniflçilerin 

sa¤l›k durumlar›:

Direnifl evlerinden gelen foto¤-
raflarda, yüzler art›k daha çökük.
fiiflli’deki direniflçi 63 kiloya, fiakir-
pafla’daki direniflçi ise 43 kiloya
düflmüfl durumda. Her iki direnifl
evinden yap›lan son aç›klamalarda
direniflçilerin sa¤l›k durumlar› özet-
le flöyle aktar›l›yor:

Ziyaret Saatleri: 

11.00-13.00 aras›

14.00-17.00 aras›

19.00-22.00 aras›

Adres:

fiakirpafla Mah. 37.
Sok. No: 7  

Seyhan /ADANA

Telefon: 0 322 432 60 66  /  Cep: 0 537 553 48 14 

Adana Direnifl Evi
Behiç Aflc›: Ölüm orucu

e y l e m i -
min 154.
günü iti-
b a r i y l e
sa¤l›k du-
r u m u m
flöyledir:

G ö z
sinirlerin-
de zay›f-
lama, kas-

larda (özellikle bacaklarda) uyufl-
ma ve a¤r›, vücutta ödem bafllan-
g›çlar›, ba¤›rsak hareketlerinde
düzensizlik, yürürken denge bo-
zuklu¤u, afl›r› yorgunluk hissi ra-
hats›zl›klar›m bulunmaktad›r. Bu
sabah yap›lan ölçümlere göre ise;
tansiyon: 95-65 nab›z: 53, atefl:
36.7, kilo: 63'tür.

Gülcan Görüro¤lu:
Ölüm oru-
cu eylemi-
min 125.
g ü n ü n d e
sa¤l›k du-
rumum:

Tans i -
y o n :
80/50, Na-
b›z: 84,
Kilo: 43      

Kemik batmas›, her iki bacak ve
sa¤ kolda yo¤un flekilde uyuflma,
çok çabuk yorulma, bafl dönmesi,
vücutta morluklar, s›v› al›m›nda
zorlanma, uyku düzensizli¤i, mide
bulant›s›, difl etlerinde çekilme, ilti-
haplanma ve fliflkinlik.



Av.Behiç Aflc›’n›n ölüm orucuna
bafllamas›n›n 150. günü, ayn› zaman-
da avukatlar›n kurdu¤u Tecrite Kar-

fl› Dayan›flma Komitesi’nin de ku-
ruluflunun 150. günüydü. fiiflli Dire-
nifl Evi’nde 150. gün dolay›s›yla dü-
zenlenen törende, Dayan›flma Komi-
tesi ad›na konuflan avukatlar, “Avu-
katlar olarak müvekkillerinin hakla-
r›n› korumak” konusunda bu süreç-
ten ve Aflc›’dan çok fley ö¤rendikle-
rini, “ö¤rendikleriyle haklar müca-
delesini sürdüreceklerini” belirtiyor-
lard›.

Dayan›flma Komite-
si’nden avukatlar, bir

süreden beri de her
gün fiiflli Direnifl
Evi’nde nöbet tutu-

yorlar. Direnifl Evi’ni
ziyaretimizde, refakat-
ç› avukatlardan Bark›n

Timtik’le görüfltük. 
"Tecrite Kar-

fl› Avukatlar" ya-
z›l› bir önlük giy-
miflti. Halk›n Hu-
kuk Bürosu avu-
katlar›ndan Bar-
k›n, ‹stanbul
Marmara Hukuk
mezunu. Staj-
yerli¤ini, avu-
katl›¤›n› hep
Halk›n Hukuk
B ü r o s u ' n d a
yapm›fl. Meslek
hayat›na ilk ad›-
m›n› orda atm›fl,
t›pk› Behiç gibi.
7 ayd›r avukat-
l›k yap›yor ama
toplam 3 y›ld›r

H H B ' d e .
Halk›n Hu-
kuk Büro-
su'nda nas›l
çal ›flmaya
bafllad›¤›n›,
buna nas›l

karar verdi¤ini so-
ruyoruz. "Hukuk Fakültesi son s›-

n›fa geldi¤imde bir yol ayr›m›nda ol-
du¤umu hissettim. Ya s›radan bir
avukat olacakt›m, insanlar› yürüyen

bir dolar olarak görecektim. Ya da
düflüncelerim do¤rultusunda haklar
ve özgürlükler mücadelesine katk›da
bulunacak bir ifl yapacakt›m. Halk›n
Hukuk Bürosu'nda çal›flmaya baflla-
mam kendimi bu yol ayr›m›nda his-
setmemin bir sonucu. Düflüncelerim
do¤rultusunda halk muhalefetine
destek olabilecek düflüncelerime hiz-
met edebilece¤im bir yer olarak gör-
dü¤üm için HHB'ye geldim." 

Onunla daha farkl› bir sohbet ge-
lifliyor do¤all›¤›nda. Çünkü Behiç
ölüm orucuna bafllamadan önce ner-
deyse 24 saatini onunla geçirenler-
den. ‹flinde görmüfl onu, hayat›n için-
de, ayr›nt›lar›nda. 3 y›ld›r tan›yor. 

“Behiç Aflc› nas›l biri?” diye so-
ruyoruz ona. fiafl›r›yor. "Hepimizin
gördü¤ü gibi" diyor. Ama biz bugün
onu di¤er yönleriyle de tan›mak isti-
yoruz. Kiflili¤ini, karakterini... Öyle
sayg›yla sözediyor ki ondan Bar-
k›n... "‹lk tan›flt›¤›n›zda so¤uk gibi
geliyor, çok ciddi. Onunla tan›flan
herkes hemen hemen ayn› izlenime
kap›l›r. Biraz mesafelidir insanlara
karfl›. ‹liflkilerini asla laubalilefltir-
mez ama bu insanlara so¤uk oldu¤u
anlam›na gelmiyor. Çünkü sohbetin-
de davran›fllar›nda hep onun insanla-
ra duydu¤u sayg›y› hissedersiniz. Si-
zi dinler, ama gerçekten dinler, ilgiy-
le. Düflüncenizi anlamaya çal›fl›r. Si-
ze fikrini söyler. fiakalafl›r. Bu dire-
nifliyle insani olarak vard›¤› düzeyi
anlat›yor asl›nda. Yeni insana yaklafl-
m›fl biri. Düzen kiflili¤inden fark›n›
çok rahat hissedersiniz. Çok erken
kalkar, yaflam› düzenlidir. Kalkt›¤›n-
da kahvalt›y› haz›rlar, temizlik ya-
par, günlük ifllere koflturur. Bu yafla-
d›¤› yeri sahiplenmesiyle de ilgili,
emekçili¤iyle de. Yaflad›¤› mekana

her haliyle hakimdir. Çok titizdir me-
sela. Temizlik konular›nda hassas-
t›r... Neyin nerde oldu¤unu çok iyi
bilir. Onun oldu¤u yerde hiçbir fley
kaybolmaz. Arad›¤›n›z fleyi bulam›-
yorsan›z ona sorman›z yeterlidir.
fiimdi bu konuda onun yoklu¤unu
çok hissediyoruz. 

Büyüklerine hep siz diye hitap
eder. Bu mesafeden de¤ildir, sayg›-
s›ndan kaynakl›d›r. En yak›n oldu¤u
kiflilere karfl› da böyledir mesela.
Ama onlardan bahsederken sevgisini
gösterir, hissettirir. Biz de ona öyle
al›flt›k. Hep siz diye hitap ettik, bunu
yaparken de Behiç Abi diyoruz, her
türlü s›k›nt›m›z› paylaflabiliyoruz.
fiakalafl›yoruz. Bir aile gibi. Zaten
onun babacan yan›n› hissetmememiz
çok zor. Hiçbir zaman sen siz diye
mi hitap etsek diye tart›flmad›k bile.
Çünkü bizim için bir mesafe de¤ildi
bu. 

Bize güvenir. Bize flunu çok der-
di: 'Siz HHB avukat›s›n›z kendinize
güvenmelisiniz. Bu misyonun fark›n-
da olmal›s›n›z.' Bu sahiplenmeyi ö¤-
retirdi. Zaten biz stajyerken ö¤retici
yan›n› çok gördüm. Bize 'rahat olun,
hata yapmaktan korkmay›n. Ama
yapt›¤›n›z hatalar› tekrarlamamaya
çal›fl›n. Kendinize güvenle yaklafl›n'
derdi. Bizim deneyim kazanmam›z
ad›na iflleri bize yapt›r›rd›, yapt›¤›-
m›z› be¤enmese de bize yapt›r›r ö¤-
retirdi. Yol yöntem gösterirdi ve ifli
bize b›rak›rd›. 

Çok duygusald›r. Bu yönünü pek
göstermez, göstermeyi de sevmez.
Ölüm orucuna bafllad›¤›n› duyurdu-
¤u aç›klamas›nda Ceyhan Hapisha-
nesi'nin yazd›¤› hoflçakal›n mektu-
bunu okuyacakt›, okuyamad›. Çünkü
orda yaz›lan her sözü yüre¤iyle his-
sediyordu. 122 kez yüre¤inde ne f›r-
t›nalar koptu biz göremedik. Duygu-
lar›n› çok aç›¤a vuranlardan de¤il.
Onun direnifliyle hepimiz sars›ld›k.
Çok büyük bir onur duygusu kaplad›
yüre¤imi direnifle bafllayaca¤›n› ö¤-
rendi¤imde. Heyecanland›m. Yerim-
de duramaz oldum. Üzerimize düflen
misyonun fark›nday›z. Bunlar› düflü-
nünce de heyecanlan›yorum. Ona ve
onun güvenine lay›k olaca¤›z."
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adaleti savunmanın
tek yolunun 
mahkeme kürsüleri 
olmadığını 
öğretiyor
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Tecrite Karfl›
Dayan›flma Ko-
mitesi, yeni adli
y›l›n aç›l›fl günün-
de, ‹stanbul Baro-
su önünde yapt›k-
lar› gösteriyle
“Tecrite Son!”
ça¤r›lar›n› dile
getirdiler. 

Yeni adli y›l›n
aç›l›fl günü, meslektafllar› Behiç Aflc›'n›n direniflinin
154. günüydü. Yani “hukukun ve adaletin olmad›¤›
yerde” bafll›yordu adli y›l. 5 Eylül günü Baro önünde
biraraya gelen avukatlar taraf›ndan yap›lan aç›klama-
da, “tecritin aç›k ve a¤›r bir insan hakk› ihlali, sessiz
ve sistematik olarak uygulanan bir iflkence ve yoketme
yöntemi oldu¤u” belirtilerek flöyle denildi: “154 gün-
dür Adalet Bakanl›¤›'na yöneltti¤imiz tecritin çözülme-

si noktas›nda somut
ad›m at›lmas› iste¤i
görmezden gelinmifl,
sorun yok say›lmaya
devam edilmifltir. Biz-
ler meslektafllar›m›z›
öldürtmeyece¤imizi
buradan bir kez daha
ilan ediyoruz... Derhal
tart›flmay› olanakl› k›-
lacak ölçüde temel tec-

rit uygulamas›ndan vazgeçilmelidir. Çünkü tecrit bir
insanl›k suçudur. Bu suçun ifllenmesine sessiz kalarak
ortak olmayacak, tecrit kald›r›l›ncaya kadar da susma-
yaca¤›z!"

Aç›klaman›n ard›ndan yaklafl›k 60 avukat, meflale-
ler yakarak, "Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Be-
hiç Aflç› Savunman›n Sesi, Behiç Aflç› Onurumuzdur"
sloganlar›yla Galatasaray Lisesi'ne kadar yürüdüler. 

“Behiç Aflc› Savunman›n Sesi,“Behiç Aflc› Savunman›n Sesi,
Behiç Aflc› Onurumuzdur"Behiç Aflc› Onurumuzdur"

Av. Mustafa YA⁄CI, Bursa'da 6-7 Eylül’de
meslektafl› Behiç Aflç›’n›n direniflini desteklemek
amac›yla 2 günlük destek açl›k grevi yapt›. 

Av. Ya¤c›, açl›k grevine bafllarken yapt›¤› aç›k-
lamada, “bir avukat ölüm orucuna giriyorsa bura-
da durup düflünmek gerekir, hem meslektafl›m ola-
rak hem de insan olarak benim ve sizlerin yapa-

caklar› bir fleyleri mutlaka olmal›d›r” dedi.

Av. Ya¤c›, destek açl›k grevine özellikle adli tatilin bitti¤i gün ve saat-
te bafllayarak “Adaletin olmad›¤› yerde direnmek hakt›r” sözünün alt›n›
çizdi. Ya¤c›’y› destek açl›k grevi s›ras›nda, Bursa Baro Baflkan›, ‹HD ‹l
baflkan›, çeflitli demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, meslektafllar› zi-
yaret ederken, Bursa Temel Haklar üyeleri de Ya¤c›’y› yaln›z b›rakma-
d›lar. 

Ölüm orucunun 150. günlerini aflan Avukat Behiç Aflc› ile dayan›flmak
amac›yla Tunceli Barosu taraf›ndan bir bas›n toplant›s› düzenlendi. Baro
binas›nda 5 Eylül günü Baro Baflkan› Bülent Tafl taraf›ndan yap›lan aç›k-
lamada Adalet Bakanl›¤›’na ça¤r›da bulunularak tecritin kald›r›lmas› is-
tendi. 

Dersim Temel Haklar Derne¤i, TAYAD’l› Aileler, DTP, EMEP, ESP ve
DHP taraf›ndan da destek verilen aç›k-
lamada, Behiç Aflc›’n›n sesine kulak ve-
rilmesi istenirken, daha önce ayd›nlar,
avukatlar, DKÖ’ler taraf›ndan aç›klanan
taleplerin paylafl›ld›¤› belirtildi. 

‹stanbul Barosu, adli y›l aç›l›-

fl›n› her sene geleneksel ola-

rak yapt›¤› gibi Sultanahmet

Adliyesi önünde bir aç›klama

ve resim sergisiyle yapt›. 6

Eylül’de Adliye önünde ‹stan-

bul Baro Baflkan› Kaz›m Kol-

cuo¤lu'nun bas›n metnini

okumas›n›n ard›ndan, adliye

içinde avukatlar›n yapt›¤› re-

simlerden oluflan serginin aç›-

l›fl› yap›ld›. Etkinli¤e Tecrite

Karfl› Mücadele Komitesi de

'Avukat: HHukukun SSesi BBehiç

Aflç› :: SSavunman›n SSesi TTecri-

te SSon' yaz›l› kokartlar takarak

kat›ld›lar. Tecrite Karfl› Müca-

dele Komitesi etkinlik boyun-

ca bildiri ve Behiç Aflç› CD'le-

rini avukatlara da¤›tt› ve imza

toplama çal›flmas› yapt›lar.

Adli YY›l AAç›l›fl›nda

Tecrit GGündemi 

TUNCEL‹ BAROSU: "BEH‹Ç AfiÇININ
ÖLMES‹NE ‹Z‹N VERMEYEL‹M"

Bursa’da Bir Hukukçu

Deste¤i Daha
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TAYAD’l› Aile-
ler’in tecritin kald›r›l-
mas›, ölümlerin son
bulmas› için ›srarl› bir
flekilde sürdürdü¤ü ey-
lemler, geçen hafta da
devam etti. 

‹zmir Buca For-

bes’te tecrite karfl›
bafllat›lan açl›k grevi
100. günü geride b›-
rakt›. 31 A¤ustos günü
eylemin 100. günü dolay›s›yla
düzenlenen etkinlikte, “100. gü-
nümüzde sen de yan›m›zda ol-
mal›s›n! Bu sese kulak ver!” ça¤r›s›
yap›ld›. “Tecrite Son” pankart› alt›n-
da süren oturma eylemi ve üçer gün-
lük açl›k grevi nöbetleri, daha fazla
‹zmirli’nin tecritten haberdar olma-
s›n› sa¤lad›. 100. gün dolay›s›yla ya-
p›lan etkinlikte, tecrit ve direnifl bir
kez daha anlat›ld›. “Yaflam hakk›
için tecrite karfl› direniyoruz” diyen
TAYAD’l›lar ad›na yap›lan konufl-
man›n ard›ndan, hapishanelerden ve
DKÖ’lerden gelen mesajlar okundu,
Grup Gün›fl›¤› ve Ege Temel Haklar
müzik grubu dinleti verdi. 

‹zmir’de ayr›ca her hafta düzen-
lenen oturma eylemi ve tutsak mek-
tubu okunmas›na, 2 Eylül günü Ke-
meralt› giriflinde devam edildi. Bu
hafta Behiç Aflç›’n›n 150. gün aç›k-
lamas›, BES Genel Merkez yöneti-
cisi Abidin S›rma taraf›ndan hücre
maketi içinden okundu. “Tecrite
Son, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Dur-
durun, Behiç Aflç› Onurumuzdur,
Sevgi Saymaz Onurumuzdur. Gül-
can Görüro¤lu Onurumuzdur, Yafla-
s›n Forbes Direniflimiz” sloganlar›-
n›n at›ld›¤› eylemde Fatma Alan da
TAYAD’l›lar ad›na bir aç›klama
yapt›. 

Kent meydan›nda açl›k grevinin
sürdü¤ü yerlerden biri de Hatay.
Antakya Belediye Park›’nda ey-
lemlerinin 100. gününü cuma günü
tamamlayacak olan TAYAD’l›lar,
bugün için herkesi befl dakika eyle-
me kat›lmaya davet ettiler. Bu arada
açl›k grevi nöbetini de 4 gündür des-
tek açl›k grevinde olan Gönül Dur-
gun’dan, Seval Arac› devrald›. 

Hatay Ulus Meydan›’nda her
hafta düzenlenen oturma eylemine
de 1 Eylül günü devam edildi. “Sa-
na Tecriti Anlatmak ‹stiyorum Tecri-
ti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” pan-
kart›yla direniflçilerin resimlerinin
tafl›nd›¤› eylemde Seher Do¤ru tara-
f›ndan bir aç›klama yap›l›rken, Sev-
gi Saymaz ve Behiç Aflc›’n›n aç›kla-
malar› okundu ve ço¤alt›larak da¤›-
t›ld›.  

Antalya TAYAD’l›lar 24. kez de
K›fllahan Oteli önünde sloganlar ve
“Tecrite Son” pankart›yla biraraya
gelerek, 1 Eyül Dünya Bar›fl Günü
ile direnifl ve tecrit anlatt›lar. Müs-
lüm Dulkadir’in aç›klamas›n›n ar-
d›ndan, Avukat Behiç Aflc›’n›n 150.
güne dair aç›klamas› okundu. Bu es-
nada, polisin yönlendirdi¤i aflikar
olan 35-40 yafllar›nda bir kad›n›n
provokasyon yaratma giriflimi ya-
fland›. “Antalya’da daha yeni bomba
patlatt›n›z, sizi burada görmek iste-
miyoruz” diye ba¤›ran kad›na önce
TAYAD’l›lar müdahale etti. Kendi-
sini polisin gönderdi¤ini, provokas-
yon yaratmaya çal›flt›¤›n› söyleyen
TAYAD’l›lar karfl›s›nda panikleyen
kad›n önce “gönderdiyse gönderdi”
diye itirafta bulundu, sonra da ora-
dan h›zla uzaklaflmaya ve ba¤›r›p
ça¤›rmaya bafllad›. Bunun üzerine,
çevrede bulunan esnaflar kad›n› ko-
lundan tutup azarlayarak provokatö-
re tepki gösterdiler. Polis bu tepkiler
üzerine provokatörüne sahip ç›karak
korumaya ald›. 

Mersin’de 4 Eylül günü 30. haf-
tas›nda Tafl Bina önünde oturma ey-

lemi yapan TAYAD’l›
Aileler, “Dünya hak-
lar›na karfl› örülen
tecrit duvar›n› y›kaca-
¤›z” dediler. Özkan
Kay›kç› taraf›ndan ya-
p›lan aç›klaman›n ar-
d›ndan, oturma eylemi
s›ras›nda Tekirda¤ F
Tipi’nden F›rat Özçe-
lik’in mektubu oku-
ndu. 

‹stanbul Sultanahmet Par-

k›'nda 3 Eylül günü düzenlenen
oturma eyleminde okunan tut-

sak mektubunda geçen “umutla-
r›m›zdan korkanlar sald›r›yorlar bi-
ze. Ama umudumuzu bitiremeye-
cekler. Biz umudumuzu büyütmeye
devam edece¤iz" sözleri coflkulu
sloganlarla karfl›land›. 

Bir evde destek açl›k grevinin
sürdü¤ü Samsun’da, bu cumartesi
günü de TAYAD’l›lar Süleymaniye
Geçidi’nde  oturma eylemindeydi-
ler. Eyleme, açl›k grevinde bulunan
Zeynep Erdu¤rul ve Banu Özcan da
kat›l›rken, polisin gönderdi¤i bir ki-
fli, provokasyon yaratmaya çal›flt›
ancak baflar›l› olamad›. 

Gülcan Görüro¤lu’nun ölüm
orucunu sürdürdü¤ü Adana’da da,
her hafta ‹nönü Park›’nda bir saat
oturma eylemi yapan TAYAD’l›lar,
4 Eylül günü de “Tecrite Son” pan-
kartlar› ve direnifle destek ça¤r›lar›
içeren dövizleriyle, direniflçilerin re-
simleriyle ‹nönü Park›’ndayd›lar.

Tecrite karfl› mücadele, yurtd›-

fl›nda da TAYAD Komite taraf›ndan
sürdürülüyor. Birer hafta boyunca
açl›k grevleri ve çeflitli eylemlerle
Almanya kentlerinde devam eden
eden kampanyada, 28 A¤ustos-4
Eylül aras›nda Stuttgart Anadolu
Kültür Sanat Evi’nde 22 kifli taraf›n-
dan açl›k grevi yap›ld›. Stuttgart ile
Almanya’da tamamlanan kampan-
ya, Fransa TAYAD Komite taraf›n-
dan devral›nd›. Komite taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, tecriti protesto
ve teflhir amaçl› çeflitli faaliyetlerin
yap›laca¤› duyurulurken, açl›k gre-
vini 23 kiflinin yapaca¤› bilgisi ve-
rildi. 

Yaflam hakk› için 
tecrite direniyoruz



Fincanc›: Tecrit çok a¤›r  
sonuçlar ortaya ç›kar›yor 

Prof. Dr. fiebnem Korur

Fincanc›: (Doktor, Adli
T›p Uzman›) Uzun y›llar-
d›r fliddet ma¤durlar›yla ça-
l›fl›yorum, o nedenle yafla-
nan sorunlar› fark edebildi-
¤imi düflünüyordum. Ancak
özellikle cezaevinde yafla-
nanlar bir hekim, bir adli t›p
uzman› olarak buralarda ça-
l›flan biri olarak beni çok

daha derinden yaralam›flt›r. Ancak
bunu gerçekten hissedip hissedeme-
di¤imi, empati yap›p yapamad›¤›m›
da bilmek istiyordum. Ayr›ca ‘Hepi-
miz Tecritteyiz’ etkinli¤inin çok
önemli oldu¤unu düflünüyorum.
Önemli olan orada bunu gerçekten
önemseyen ve bir çaba göstermeye
çal›flan insanlar›n biraraya gelme-
siydi. Fakat flöyle bir durumla karfl›-
laflt›m, örne¤in tecrit duygusunu
çok fazla yaflamad›¤›m› söylemeli-
yim, çünkü insanlar› görebiliyorum,
yüzlerini, gözlerindeki ›fl›¤›, ifadeyi
görebiliyorum, bu çok önemli. Ayr›-
ca birkaç saat sonra gidece¤iz duy-
gusu vard›. Ama gene de özelliklede
fliddet boyutundan etkilendi¤imi
söylemeliyim. Yani k›s›tlanm›fl ol-
mak, baz› davran›fllar›n engellen-
mesi, konuflman›n engellenmesi et-
kiledi beni. K›s›tlanan insanlar›n
gösterdikleri tepkiler, oyuncu olma-
lar›na ra¤men benim zaman zaman
bu oyunlar› gerçek gibi alg›lamama
neden oldu. Ben de çok yaralanm›fl
hissettim kendimi, üzerime böyle
bir a¤›rl›k çökmüfl gibi, hani o duy-
guyu ben de yaflam›fl›m gibi hisset-
tim. Muhtemelen yafl›yoruz. Fakat
cezaevlerinde çok daha farkl› uygu-
lamalar›n oldu¤unu biliyoruz. Tüm
bu s›n›rlamalar›n k›s›tlamalar›n flid-
detin yan› s›ra bir de insanlar›n bir-
birlerinin gözlerinin içine bakama-
mas› çok ciddi bir eksiklik. Özellik-

le tabip
odas›na
g e l e n
baflvu-
r u l a r ›
incele-

di¤im için biliyorum. 

‹flitme duyusu, uyaranlardan yal-
n›zca biri ama onun d›fl›nda gör-
mek, dokunmak, koklamak bütün
bunlar önemli uyaranlar. Yani sizin
kokunuzdan farkl› bir insan›n koku-
su bile çok de¤erli olabilir. Bunlar›
çok önemsemiyoruz gündelik haya-
t›m›zda. Dolay›s›yla çok daha a¤›r
yafl›yorlar süreci cezaevinde. 

Bir adli t›p uzman› olarak tecri-
tin etkilerini anlatabilir misiniz?

fiimdi tabi çok farkl› tepkiler ve-
riyor insanlar, çok farkl› duygularla
ortaya ç›kabiliyor. Cezaevinde ha-
len kalan insanlara ulaflmam›z
mümkün de¤il. Ancak onlarla ilgili
baz› raporlar ya da yak›nlar›n›n bafl-
vurular›ndan haberdar olabiliyoruz.
Ancak özellikle adli tutuklularda in-
tihar oranlar›nda bir yükselme e¤ili-
mi oldu¤u gözleniyor. Adli tutuklu-
larda siyasi tutuklulara oranla daha
fazla etkilenme oldu¤u görülüyor.
Bu asl›nda benim iflkence ma¤dur-
lar›yla ilgili çal›flmamda da gözledi-
¤im bir durum. Siyasi nedenlerle
gözalt›na al›nm›fl ya da tutuklanm›fl
insanlar iflkenceye maruz kald›kla-
r›nda onlarda ruhsal bulgular daha
az, bazen hiç ruhsal bulgularla kar-
fl›laflm›yoruz. Ama siyasi olmayan
insanlar›n gözalt› süreçlerinden
sonra çok a¤›r bulgularla karfl›lafl-
t›k. Ruhsal durumlar› ciddi anlamda
sars›lm›fl oluyor. 

Dolay›s›yla adli tutuklularda ki
bu intihar e¤iliminde ki art›fl, tan›m-
lay›c› olabilir. ‹nsanlar›n bir geç-
miflleri, siyasal düflünceleri olmad›-
¤›nda ve kendilerini böyle bir du-
rumla karfl› karfl›ya bulduklar›nda
daha fazla etkileniyorlar. Ancak
böyle bir geçmifle sahip olan insan-
larda dahi engellenemez bir tak›m
s›k›nt›lar ortaya ç›k›yor. Çünkü,
uyaranlara uygun ve yaflam› sürdür-
meye yetecek bir tak›m reaksiyon-

lar gelifltirmek asl›nda canl›l›k du-
rumu. Bir uyar› olmad›¤›nda bir ge-
reksinim de kalm›yor. Yani insan›n
yaflama yönelik bir mücadele yürü-
tebilmesi için bir gereksinim de kal-
m›yor. Örne¤in art›k herhangi bir
ses yok yaflam›n›zda, dolay›s›yla
sesi alg›layan hücrelerinizin ifllevi
de giderek azal›yor. Tabi bu belki
çok daha uzun zamanlarla, çok daha
dehflet verici sonuçlar do¤urabilir.
Evrimin geliflmesinde, baz› organlar
gereksiz oldu¤u için ortadan kalk›p
gidiyorsa, binlerce y›l, milyonlarca
y›l içinde... Daha k›sa sürelerde de
ifllevsizli¤e ba¤l› aksakl›klar›n ç›k-
mas› çok do¤al. Ç›kt›¤› da gösteril-
mifl zaten. Örne¤in iflitmeyle ilgili
kay›plar ortaya ç›k›yor. Daha önce
bu insanlar›n iflitmeyle ilgili hiç so-
runlar› olmam›fl ama her hangi bir
sesin olmamas› zaman içinde iflit-
meyle ilgili sorunlar›n ortaya ç›k-
mas›na neden olabilir. Bir tak›m
ruhsal bulgular en önde. Örne¤in
halisünasyon görmesi, gerçekte ol-
mayan bir tak›m sesler duydu¤unu
zannetmesi, bunun yan›nda gerçek
sesleri duymamak, alg›layamamak.
‹nsanlar›n konufltu¤unu görüp ama
o sesleri duymamak. 

Örne¤in olgulardan birinde, ko-
nuflmuyordu, çünkü insanlar›n sesi
de kendisine ulaflm›yordu. Böyle
bir durumla karfl›laflabilir. Neye
karfl› mücadele edecek? Organizma
kendisi için motive edici bir müca-
dele alan› belirleyemedi¤i için örne-
¤in ba¤›fl›kl›k sisteminde çok ciddi
aksakl›klara yol aç›yor bu durum.
Her türden enfeksiyona çok daha
aç›k bir hale gelebiliyor, toplu alan-
larda enfeksiyon hastal›klar›n›n da-
ha kolay yay›lmas› gibi riskten sö-
zedilir, ama tecritte daha yo¤un ola-
cak. Tabip odalar›na baflvurularda
genellikle ruhsal yak›nmalar ön pa-
landa ama birçok hastal›k da söz
konusu. Bunlar›n her biri d›fl uya-
ranlar›n ortadan kalmas›na ba¤l›,
çok riskli de¤iflimler. 

K›s›tlamalar var. Yürüme bozuk-
luklar›, denge bozukluklar› ortaya
ç›k›yor bu insanlarda. Baz› insan-
larda çok daha farkl› reaksiyonlarla
karfl›lafl›labiliyor. Örne¤in kendisini
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Ayd›nlar 
tecriti ttart›fl›yor ((4)
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d›fla vurmak, teflhir etmek, var oldu-
¤unu kan›tlamak. Çünkü o hücrede
var de¤il, d›flar› ç›kt›¤› anda kendini
var k›labilmek için sürekli kendini
teflhir etmek gibi davran›fl modelle-
ri geliflebiliyor. Yani ortaya ç›k›fl bi-
çimleri birbirinden o kadar farkl›. 

Tabi çok a¤›r ruhsal bulgular
olaca¤›ndan kuflku yok. Belki siya-
si, ideolojik geçmiflleri ve özellikle-
ri nedeniyle bundan korunabilir ba-
z› insanlar ama bu da çok uzun sür-
meyecektir. Eninde sonunda direnç
mekanizmalar› y›k›l›yor insanlar›n.
Çok daha artan oranlarda intiharlar
ya da kendisini ifade etme olanakla-
r› elinden al›nd›¤› için fliddet uygu-
lay›c›s› olmak gibi durumlarla kar-
fl›laflmak mümkün. 

Bunlar›n tabi çok ayr›nt›l› ince-
lenmesi gerekiyor. Ama elimizde
yeterince veri yok. Cezaevi hekim-
lerine bu anlamda önemli bir ifl dü-
flüyor, en az›ndan bulgularla ilgili
iyi bir kay›t tutmas› önemlidir. 

Tecriti birkaç kelimeyle tan›mla-
mak gerekirse, ne söyleyebilirsiniz
ve ‘Hepimiz Tecritteyiz’ ne demek? 

Onlar tecritte oldukça hepimiz
tecritte olaca¤›z Tecrit için ilk ak-
l›ma gelen fley, insan olmamak, can-
l› olmamak, ölüm.

Asl›nda ben kiflisel olarak ger-
çekten hepimizin zaten uzun za-
mand›r tecritte oldu¤unu, hatta tec-
rite sokulmak için elden gelen çaba-
n›n gösterildi¤ini düflünüyorum.
Asl›nda bize dayat›lan bir yaflam
modeli var zaten, yani d›flarda ol-
mak çok fazla bir fley de¤ifltirmiyor.
Yani yaln›z olmak biraraya gelme-
mek dolay›s›yla da bir araya gelip
düflünmemek size dayat›l›yor. Çün-
kü biraraya gelip düflündü¤ümüzde
zaten bize yönelen tüm bask›lar›,
fliddeti, sömürüyü hep birlikte fark
edebilme olana¤›m›z olacak ama
yaln›z kald›¤›m›zda bunlar› do¤ru-
dan farkedemeyebilirsiniz. 

Zaten özellikle 12 Eylül 1980
cunta ile birlikte da¤›t›l›p parçalan-
d›k çok etkili biçimde. Afla¤› yuka-
r›da bütün dünyada 70'ler sonras›

Timtik: Çok yetersiz  kald›k ki, süreç bu kadar uzad› 

Bark›n TTimtik (Avukat) Tecrit emperyalizmin uygulad›¤› bir

politika. Halklar› birbirinden tecrit etmek, halk›n içinde ki s›n›flar›

birbirinden tecrit etmek -memurlar› iflçileri ö¤rencileri birbirlerin-

den ve birbirlerinin sorunlar›ndan tecrit etmek- için uygulan›yor. F

Tipi hapisanelerinde de kendi iktidar›na, sistemine muhalif olan insanlar›

sindirmek, düflüncelerinden ar›nd›rmak, yok etmek, kimliksizlefltirmek, ki-

fliliksizlefltirmek, hiçlefltirmek için yap›yor bunu. Amaçlar› halklar›, muhalif-

leri teslim almak esas›nda. 

Avukat olmam sebebiyle F Tipi hapisanelerde tecrit uygulamalar›n›n bir

k›sm›yla karfl›laflmaktay›m. Biz de bu Hepimiz Tecritteyiz oyununda avukat

olarak yerimizi ald›k. Oyuna bafllad›ktan sonra, ciddi anlamda içine girdik

ve sanki hapishane önündeyiz ve gardiyanla tart›fl›yoruz. Bir duvarla karfl›

karfl›yayd›k yine derdimizi anlatam›yorduk.

Tecriti kald›rmak tabi ki mümkün. Zaten bütün yapt›¤›m›z bu umut ve

inanç üzre. Tecriti kald›rmak her fley kadar mümkün. Av. Behiç Aflç›, ‹stan-

bul Barosu eski baflkan› Yücel Sayman'›n bir sözünü ölüm orucuna bafllar-

ken aktarm›flt› zaten. "Ölüm oruçlar›n› ve F Tipleri sorununu on dakikada

çözmek mümkün” fleklindeydi. Bu kadar basit bir sorun ama yine de 122

insan›n hayat›n› kaybetmesine 600'den fazla insan›n sakat kalmas›na ve

çok çeflitli psikolojik ve fizyolojik rahats›zl›klar›n yaflanmas›na yol açan bü-

yük bir insanl›k sorunu olarak önümüzde duruyor tecrit.

Alt› y›ld›r süre giden bir süreç bu. ‹nsanlar ölmeye devam ediyorlar. F Ti-

pi hapisanelerinde her gün tecritle, beyaz duvarlarla bo¤uflmak durumun-

dalar. Biz flimdiye kadar neler yapt›k? Çok yetersiz kald›k ki bu süreç bu

kadar uzad›. Av. Behiç Aflç›'n›n da ölüm orucuna bafllamas›ndan sonra

hem meslektafllar›nda hem de di¤er ayd›n ve sanatç›larda bir hareketlen-

me zaten gözleniyor. Biz avukatlar olarak "Tecrite Karfl› Dayan›flma Komi-

tesi" ad›nda bir komite kurduk, çeflitli çal›flmalar yapt›k ve halen de  devam

ediyor. Adalet Bakanl›¤›’n› sürekli olarak eylemlerimizle uyarmaya, ölümler-

den do¤acak bütün sorumlulu¤un kendi omuzlar›nda oldu¤unu hat›rlatma-

ya çal›fl›yoruz. Çözüm üretmesi için bask›da bulunmaya çal›fl›yoruz. 

Meriç: Bu çabalar sürmeli 

Atilla MMeriç (.....) Tecrit bana göre insanlar›n, tepkisiz yaflamaya mah-

kum edilip kifliliksizlefltirilmesi, kimliksizlefltirilmesi ad›na yap›lm›fl olan bir

harekettir. 

‘Hepimiz Tecritteyiz’ giriflimi oldu¤unda da seve seve kabul ettim. O ar-

kadafllar›m›z›n neler yaflad›¤›n› daha iyi anlamak ad›na. Çok da güzel bir

uygulamayd›, o bütünün içerisinde yeralmaktan çok mutluyum. Tabi kifli-

sel görüfllerim de de¤iflti bu konuyla ilgili olarak. Özellikle ç›k›fl aflamas›n-

daki yo¤un tecrit uygulamas›yla tamamen olay›n flokunu yaflad›m aç›kça-

s›. Tabi bu bire bir yaflamak de¤ildi ama bu uygulama benim düflünsel ya-

p›m üzerinde çok büyük bir de¤ifliklik yapt› diyebilirim. Bu tip çal›flmalar›n

muhakkak surette devam›n› diliyorum, çünkü çok sevdi¤im bir söz vard›r;

"baflar› diye bir fley yoktur, istikrar diye bir fley vard›r". ‹stikrarl› bir biçim-

de bu çal›flmalar sürerse muhakkak ses getirir diye düflünüyorum.

Tecriti sadece F Tipi Cezaevi uygulamas› olarak görmemek laz›m. Bu-

gün yaflam›fl oldu¤umuz ülkede hepimizin d›flar›da da olsak tecrite dahil

oldu¤unu düflünüyorum. K›s›tlanm›fl vaziyettesiniz.  

Tecriti kald›rmak bir kurumun ya da sadece ayd›n kesiminin

mücadelesinde olacak bir fley de¤ildir. Bunun çok genifl bir mü-

cadele biçimine dönüfltürülmesi, halka götürülmesi gerekti¤ini dü-

flünüyorum. Halk›n da art›k bu mücadelenin, bu bütünün bir par-

ças› oldu¤unu düflünmesi gerekti¤ini düflünüyorum. Bunu da dü-

flündürtmek herhalde bizim çal›flmalar›m›z dahilinde olacakt›r. 
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insanlar›n depolitize ve yaln›zlaflt›-
r›lmaya çal›fl›ld›¤› bir süreç. Yaln›z
yakalad›¤›n›z insanlara her türlü ifli
yapt›rabilmek, dayatabilmek müm-
kün. O nedenle biz fark etmiyoruz,
as›l tehlike burda. Sokakta tecritte
oldu¤umuzu fark etmeden yaflay›p
gitti¤imiz için hiçbir tepki de gös-
termiyoruz. Cezaevindekiler tecritte
olduklar›n› çok iyi biliyorlar, müca-
dele ediyorlar. Hani onun üzerinden
toplum üzerindeki tecriti göstermek
anlaml› olacakt›r. 

Hepimiz tecritteyiz. Bir, onlar
tecritte oldu¤u sürece biz hep tecrit-
te olaca¤›z, çünkü di¤er insanlar›n
böyle bir yaflama mecbur k›l›nmas›-
na tepki göstermedi¤imiz sürece bi-
zi de ayn› flekilde tecrite sokmufl de-
mektir. ‹kincisi, bir yaflam modeli
çizildi. Yirmi birinci yüzy›l›n insan
modeli. ‹nsanlar yaln›z, tepkisiz ve
bir araya gelmeyecekler. Her türlü
araç da bunu olanakl› k›l›yor. 

Tecriti kald›rmak mümkün mü,
önerileriniz neler? 

E¤er bu mimari devam edecek-
se, gün içinde ortak kulan›m alanla-
r› açmak. ‹nsanlar›n odalar› olabilir,
istedi¤inde gidip yatabilirler ama o
alanlar› gün içinde kullanmakta öz-
gür olmal›lar ve o özgürlü¤ü k›s›tla-
mak bir cezaland›rma arac› olma-
mal›. Çözümü son derece basit; ka-
p›lar› açmak gün içinde. Çünkü bir
disiplin arac› de¤il insanlar› kapat-
mak. Böyle olmamas› gerekir. 

Oysa bizde sadece baz› kurallara
uyulursa o ortaklardan yararlanabil-
me imkanlar› oluyor. Üstelik orada
çok korkutucu, riskli, çok tehlikeli
bir ifade kullan›l›yor. Türkçe'ye da-
ha yumuflak bir ifade gibi geçti, ama
"tredman" iyilefltirme demektir. Ki-
mi neden iyilefltiriyorsunuz, hangi
hastal›ktan dolay› ald›n›z da oraya,
iyilefltirdi¤inizi san›yorsunuz? Ya
da bir hastal›k m› bu? Yani böyle
farkl› bir perspektifi örmek müm-
kün. Düflünce hep suç oldu bu top-
raklarda, onu iyilefltirmek beyin y›-
kamak anlam›na geliyor zaten. Do-
lay›s›yla kabul edilemez. 

4 0 2
doktorun
imzas›n›
t a fl › y a n ,
t e c r i t i n
kald›r›lmas›na iliflkin ilan›n karfl›lafl-
t›¤› sansürcülü¤ü, geçen haftaki sa-
y›m›zda aktarm›flt›k. ‹stanbul Tabib
Odas› yöneticilerinin verdi¤i bilgiler
›fl›¤›nda, k›saca hat›rlayal›m. 

Vatan Gazetesi; “yay›n politika-
m›za ayk›r›” diyerek, ilan› yay›nla-
may› reddetti. 

Radikal Gazetesi; yay›nlama-
mak için ilan›n fiyat›n› normal uy-
gulaman›n çok üzerinde tutarak, pa-
ray› “cayd›r›c› unsur” olarak kullan-
maya çal›flt›. 

Milliyet Gazetesi; ilana iki kez
müdahale etmeye çal›flt›. Müdahale-
nin temelinde “ölüm orucu” cümle-
sini sansürleme iste¤i vard›, böyle
bir durum ilan›n gerek-
çesini ortadan kald›ra-
ca¤›, içinin boflalt›laca-
¤› için, doktorlar tara-
f›ndan kabul edilmedi.

Her üç gazete de
sayfalar›nda demok-
rasiden, insan hakla-
r›ndan en s›k söz
eden gazetelerdir.
D e m o k r a t t › r l a r ,
“halk›n haber alma
hakk›na sayg›” dil-
lerinden düflmez. 

Vatan Gazete-

si yöneticilerine

soral›m; 122 insan öl-
dü, 123. insan ölmesin diyen bir se-
sin duyulmas›, böyle bir talebin dile
getiriliyor olmas›, hangi yay›n poli-
tikan›za uygun düflmüyor? Bu ülke-
nin son alt› y›l›n›n en kanl› sayfas›n›
oluflturan en önemli insan haklar› ih-
lalinin çözülmesini istemek, hangi
yay›n politikan›za ayk›r›? Aleni bir
düflmanl›kla tecritte ölümleri des-
teklemiyorsan›z; gazetecilik anlay›-
fl›n›z, “beni iktidarla karfl› karfl›ya
getirecek sorunlar› görmem, göster-
mem” fleklinde midir? 

Tecrit neden tart›fl›l›yor? Bu
ilan neden veriliyor? 122 insan›n
ölümü ve halen süren ölüm orucu

g e r ç e ¤ i
i f a d e
e d i l m e -
den bu
sorulara

cevap verilebilir mi? Ama Milliyet

yönetimi “bu gerçek yok say›lacak”
diye dayat›yor. Peki kim istiyor bu-
nu? ‹ktidar istiyor? Neden istiyor?
Tecriti sürdürebilmek, sansürle ger-
çe¤i karartarak daha fazla insan› da-
ha rahat katledebilmek için istiyor.
Bu yüzden zulme karfl› direnenlerin,
ölüm orucu diye bir eylemin duyul-
mas›n› istemiyorlar. Milliyet de san-
sürün otosansüre dönüfltü¤ü bir sü-
recin sonunda, art›k iktidar›n do¤ru-
dan iste¤ine de gerek duyulmadan,
bu konuda destek veriyor. Evet sen
katletmeye devam et, biz böyle bir
eylem oldu¤unu gizleriz, halka du-
yurmay›z. Söylenen özetle budur. 

Radikal ise, bu sansürcülü¤ü
çok daha ucuz, üç-
ka¤›tç›, ikiyüzlü
biçimde yap›yor. 

*

19 Aral›k katli-
am›ndan bu yana
sansür, tecritle, kat-
liamc›l›kla, ölümler-
le birlikte hep gün-
demde oldu, tart›fl›l-
d›. Yukar›daki örnek
bu sürecin devam›d›r.
Dünyada benzerine
fazla rastlanmayacak
flekilde, ölümleri, yani
sorunun kendisini gün-
deme getirebilmek için,

“sansüre son” slogan›yla eylemler
yap›ld›. Bu bile, bas›n aç›s›ndan
utanç olmal›yd›. Demokratik ku-
rumlar›n, iktidar›n zulmüne maruz
kalanlar›n, iktidar›n sansürü kadar,
bas›n›n otosansürünü protesto etme-
si, aç›k ki do¤al bir durum de¤ildir. 

Ama bas›n yine ayn› sansürcü-
lükle, sansüre/otosansüre karfl› bu
protestolar› da gizleyerek, bu kara
lekenin al›nlar›na yaz›lmayaca¤›n›
düflündüler. Böyle düflündükçe zul-
me ortak olmaya, ölümlerin sorum-
lulu¤unu en az tecritçiler kadar pay-
laflmaya devam edecekler. 

Doktorlar›n ‘tecrit’ ilan› 
ve sansürcülük



Haziran Temmuz'a, Temmuz
A¤ustos'a döndü... A¤ustos Ey-
lül'e... Gazze hâlâ atefl alt›nda, Gaz-
ze hâlâ kuflatmada... Lübnan’› gün-
demine alan Birleflmifl Milletler,
Gazze’yi gündemine bile almad›.
“Gazze saatli bomba-
dan farks›z” diye rapor
haz›rlay›p bomban›n
tik-taklar›n› dinlemekle
yetiniyor. Tüm emper-
yalist dünya ve iflbirlik-
çileri, ‹srail’in Gaz-
ze’deki katliam›n› “si-
yonizmin hakk›” olarak
görmeye devam edi-
yor. Ve emperyalistler
ve iflbirlikçileri, buna
ra¤men, dünyan›n en
afla¤›l›k, en riyakar ti-
yatrosunu oynamaya
devam ediyorlar.

* 

‹sveç'in baflkenti Stockholm'de 1
Eylül’de “Filistin’e yard›m konfe-

rans›” topland›. 

“Yard›m melekleri” bir gün önce
de “Lübnan’a yard›m” için toplan-
m›fllard›. 1 Eylül’deki toplant›ya
yaklafl›k 60 ülkenin temsilcisi kat›l-
d›. Toplant› sonucunda “Filistin
için 500 milyon dolar topland›.”
Yani dünyadan Filistin’e sadaka!

Bu sadaka, emperyalistlerin ve
iflbirlikçilerinin ‹srail katliamc›l›¤›
karfl›s›ndaki suskunlu¤unun diyeti
olsa gerek. 

Ama bu da tiyatronun bir parça-
s›; sözü edilen 500 milyon dolar he-
nüz sadece “toplanmas› için söz ve-

rilen” miktar; yani haz›r, Filistin’in
kullan›m›na sunulmufl bir para da
de¤il. Bugüne kadar benzer kararla-
r›n al›nd›¤› “uluslararas›” toplant›-
larda, telaffuz edilen rakamlar›n
dörtte birine bile ulafl›lamam›flt›r.
500 milyon dolarl›k “yard›m sö-
zü”nün 55 milyon dolar›, BM fonla-
r›ndan karfl›lanacak. Avrupa Birli¤i
ise 50 milyon dolar sözü verdi...

Emperyalistlerin temsilcileri,
konferansta al›nan karar› “müthifl
bir sonuç” diye de¤erlendirdiler.
Müthifl olan neydi acaba? Bir ülke-
yi kuflat›p, bir halk› katlettikten, aç
susuz b›rakt›ktan sonra “yard›m
mele¤i” olarak sahneye ç›kmak m›
müthifl olan? Evet, bu müthifl bir
oyun!

*

Yard›m melekleri’nin Stock-

holm'deki konferans› sürerken, ko-
ca bir suskunluk dolafl›yor susuz
topraklarda. Bir rüzgar dolafl›yor
bombalanm›fl evlerin aralar›nda.
Rüzgar insan ar›yor, insan bir ç›¤l›k
ar›yor. 

Evlerin, mahallelerin üzerinde
insans›z bir uçak uçuyor. Gökyü-
zünden bereket de¤il bildiriler ya¤›-
yor. "Direnmeyin, evlerinizden ç›k-
may›n" diyor bildiriler, yan›nda fle-
ker ve çikolata paketleri düflüyor.
Kuflatma ve iflgal alt›ndakileri, a¤z›-
na bir parmak fleker çal›p susturabi-
lece¤ini san›yor bencil siyonist. 

Gün ›fl›yor, günefl önce toprak
daml› evlere vuruyor, sonra tanklara
ve buldozerlere. Günün ilk ›fl›kla-

r›yla tanklar›n a¤z› alev saç›yor,
buldozerler y›k›yor. ‹nsanl›-insans›z
uçaklar bombal›yor Gazze'yi. Evler,
okullar yerle bir ediliyor ve ‹srail
"örgüt militanlar›"n›n hedef al›nd›-
¤›n› aç›kl›yor her zamanki gibi... 

Yata¤›ndaki çocuklar, beflikteki
bebeler, analar, genç k›zlar, yi¤it de-
likanl›lar havadan ve karadan ya¤an
ölümün alt›nda. 

Bugün kaç kifli öldü günefl ›fl›-
d›ktan sonra düflen bombalar alt›n-
da? Dün kaç kifliydi? Say›lar› dört
olsa ne olacak, 40 olsa ne, 400 olsa
ne?.. Siyonist zulüm gelip al›yorsa
canlar› ve susuyorsa insanl›k, 8 ya-
fl›ndaki bir k›z çocu¤u "utan›n" diye
a¤l›yorsa, “Vaad”lar tan›yamadan
dünyay› gömülüyorsa toprak alt›na,
ne önemi var say›lar›n. Hastaneler
bas›l›yorsa, iflkencehaneler dolu-

yorsa, Filistin halk›n›n
kan› sokaklarda kuru-
muyorsa, ne önemi var
say›lar›n?..

"‹yi bugün ölü say›s›
fazla de¤ilmifl" mi diye-
cek dünya?

*

4 Eylül’de, 5 Ey-
lül’de, 6 Eylül’de gaze-
telerde birbirinin ayn›s›
küçük haberler yerald›:
“Gazze'de  hava sald›r›-
s›”... “Gazze fieridi'nin
kuzeyine hava ak›n›”...

Cibaliye Mülteci Kamp›'nda bir ev
bombaland›, ‹srail evin El Aksa ta-
raf›ndan silah imalathanesi olarak
kullan›ld›¤›n› iddia etti...” Benzeri
haberler, 10 Eylül’de, 11 Eylül’de
de devam edecek ve ‹srail her katli-
amdan sonra ayn› iddialar› sürdüre-
cek. Santralleri vurularak karanl›kta
b›rak›lm›fl, Gazze’yi d›flar›ya ba¤la-
yan kara ve deniz yollar›n›n kesil-
mesiyle açl›¤a mahkum edilmifl Fi-
listinliler, bombalara bo¤ulacak. 

Stockholm'deki konferansta bir
rapor sunan Dünya G›da Program›
Temsilcisi  Arnold Vercken, “'Gaz-
ze ekonomisinin çökmekte oldu¤u-
nu... ‹srail'in s›k s›k kapatt›¤› kont-
rol noktalar›ndan geçen g›da sevk›-
yat›na ba¤l› yaflayan Gazze'de, bir
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Haziran’dan Eylül’e; Gazze
hâlâ kuflatma alt›nda

Siyonist katiller yak›p
y›k›yor, emperyalistler

merhamet mele¤i 
rolüne soyunuyor



ayl›k yiyecek stoku kald›¤›n›” belirtti.

Arnold Vercken, raporunda Gaz-
zeliler’e bir “umut sinyali verilmesi
gerekti¤ini” söylerken neyi düflünü-
yordu acaba? Filistinliler’i mi, yok-
sa baflka fleyleri mi? Bu sözleri, Fi-
listinliler’e ac›maktan m›, yoksa Fi-
listinlilerden korkudan m› söylüyor-
du?.. Stockholm toplant›s›na kat›lan
BM ‹nsani Yard›m Koordinatörü
Jan Egeland, sorunun cevab›n› flöy-
le veriyor: “Umudun olmad›¤› yer-
de, afl›r› gruplar›n Filistinliler ara-
s›ndaki yüz binlerce genci saflar›na
katmak için önemli f›rsatlar yakala-
mas› mümkündür...”

BM uzmanlar›, emperyalist
efendileri uyar›yorlar; biraz yiyecek
yard›m› yap›n, yoksa radikaller
güçlenir...  

*

Filistin’den haberler akmaya de-
vam ediyor medyaya:

“‹srailli yetkililer, Bat› fieria'da
yeni Yahudi yerleflim birimleri infla-
s›na yeflil ›fl›k yakt›.”

Yeflil ›fl›¤› yakan
emperyalist dünya as-
l›nda. Siyonist iflgalci-
ler, bu ›fl›k sayesinde
iflgale devam ederken,
ekonomik, siyasi ablu-
ka emperyalistler tara-
f›ndan güçlendiriliyor. 

“HAMAS”› seçti¤i
için Filistin halk›n› ce-
zaland›r›yor “demok-
rasinin flampiyonlar›.
Filistin'de ö¤retmenle-
rin de dahil oldu¤u
yaklafl›k 170 bin kamu
çal›flan›, ödenmeyen
ücretleri için geçen
hafta genel grev yapt›-
lar. 

Gazze’de ve Bat›
fieria’da okullar, kamu
binalar›n›n ço¤u hiz-
met veremez durumda;
Hamas hükümeti, em-
peryalistlerin ve ‹sra-
il’in mali yapt›r›mlar›
nedeniyle çal›flanlar›na
ödeme yapam›yor... 

*

Paras›z, yiyeceksiz
b›rakarak m› teslim
alacaklar Filistin’i?
Günefl ve bombalar›n
alevleri, Kerbela s›ca¤›n› yayarken
Gazze'ye, "elektriksizlik öldürmez"
diyordu Siyonist Baflbakan Olmert.
Neyin öldürece¤ini, nas›l öldürece-
¤ini çok çok iyi bilen bir katliamc›-
n›n a¤z›ndan utanmazca dökülüyor
bu kelimeler. Gözlerine yak›ndan
bak›n, gözbebeklerinde bombalan-
m›fl evlerin, parçalanm›fl Filistinlile-
r’in aksini göreceksiniz ve dudakla-
r›nda pis bir s›r›tma. Katliamc›n›n
simas› bu.

Filistin'in evlatlar› barikatlarda.
Gazze'nin direniflçileri kahramanca
çat›fl›yor, sokak sokak savunuyor
Gazze'yi. Bir ad›m bile geri çekil-
mek istemiyorlar. Bir ad›m gerisi
yok belki de... Savafl›n s›ca¤› kavu-
ruyor bedenleri; siperde Gazze'yi,
Filistin'i, vatan› savunuyor kefiyeli
direniflçi.  

Aln›ndan akan teri silah›n›n üs-

tüne daml›yor. Gözlerinin önünden
yaras›n› sard›¤› ve belki topra¤a
verdi¤i kahramanlar›n görüntüleri
geçiyor... Gökten ya¤an bombalar›n
rüzgar› okfluyor aln›n›.

Aylard›r sürüyor kuflatma.
Aylard›r al›nlar›nda ayn› rüzgar...
Buna ra¤men ve her fleye ra¤men
"Filistin Kazanacak!" diyor mevzi-
sinde çarp›flan direniflçi. Filistin ka-
zanacak diyor evindeki yoksul Fi-
listin kad›n›. Filistin kazanacak di-
yor çocuk, elinde sapan›... Herhangi
birinin de¤il, silahl› bir halk›n sözü
dolafl›yor tüm Gazze'yi. Dolafl›yor
tüm Filistin'i... Rüzgar sözü tüm Or-
tado¤u'ya ulaflt›r›yor. Rüzgar Filis-
tin için atan bütün kalplere duyuru-
yor o sözü. Susan dünyan›n karfl›-
s›nda konuflan, direnen, savaflan
dünya tek bir a¤›zdan hayk›r›yor:
Filistin Kazanacak!
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Ça¤layan’da

Dayan›flma   
Bayraklar›

HÖC taraf›ndan Ça¤layan Vatan Cad-
desi’ne dev Filistin ve Lübnan bayrak-
lar› as›ld›. Halk›m›z›n Lübnan ve Filis-
tin halk›yla dayan›flmas›n› ifade eden

bayraklar 15 gündür as›l› duruyor.

KANA KKANA ‹‹Ç‹N!...

Yukar›daki karikatür, Sincan F Tipi Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklar
taraf›ndan ç›kar›lan V›zgelir’in 87. say›s›ndan al›nm›flt›r.  



T›pk› Sovyetler Birli¤i gibi, Yu-
goslavya Federasyonu da bir halklar
mozayi¤i idi. S›rp, Boflnak, Arna-
vut, H›ristiyan, Müslüman birçok
milliyet ve dini inançtan halklar y›l-
larca birarada yaflam›fllard›. Ön
planda olan bu farkl›l›klar› de¤il,
ortak ç›karlar› olmufl, farkl›l›klar or-
tak devletin zenginlikleri, onu güç-
lendiren unsurlar olarak görülmüfl-
tü. Tito’nun ölümünden sonra, özel-
likle 1980’lerin sonuna do¤ru, em-
peryalistlerin Yugoslavya’y› y›kma-
ya dönük politikalar›n›n eksenine
de, iflte bu farkl›l›klar oturtuldu.
Halklar çok çeflitli olaylarla, provo-
kasyonlarla birbirine düflmanlaflt›-
r›ld›, farkl›l›klar düflmanlaflt›rman›n
malzemeleri yap›ld›. Dini farkl›l›k-
lar›n da motive edici bir unsur oldu-
¤u bu politika içinde, as›l olarak
milliyetçilik, etnik farkl›l›klar bölüp
parçalaman›n arac› oldu. Sonras› bi-
liniyor; onbinlerin dökülen kan›,
paramparça edilmifl bir ülke, her bi-
ri emperyalizmin uydular›, fuhufl
merkezleri ve sömürü alanlar› hali-
ne getirilmifl ülkecikler... 

Siyasal literatüre “Balkanlaflt›r-

ma” olarak giren bu politika, flimdi
Irak’ta yürürlüktedir. Emperyaliz-
min kadîm böl-parçala-yönet politi-
kas›n›n uygulanmas› için, Irak’ta
son derece uygun bir zemin oldu¤u
aç›kt›r. Bu kez milliyetler de¤il, da-
ha çok mezhep farkl›l›klar› üzerin-
den yarat›l›yor düflmanl›k. Daha
do¤rusu tarihsel olarak, fiii ve Sun-
ni inanc›n temellerinde varolan za-
aflar kullan›ld›, körüklendi.

Art›k Irak’›n bir “iç savafla” git-
ti¤i, iflgalciler taraf›ndan da resmi
olarak dile getirilir oldu. Oysa daha

bu y›l›n Mart ay›nda, ABD Baflkan
Yard›mc›s› Dick Cheney, "‹ç savafl
ç›karmak isteyenlerin baflar›l› ola-
caklar›n› hiç zannetmedi¤inden”
sözediyordu. Irak’taki iflgal güçleri
komutanlar›n›n ABD senatosu
önündeki iç savafl uyar›s› içeren ko-
nuflmalar›n›n ard›ndan, bu kez de
ABD Savunma Bakanl›¤› (Penta-
gon) raporunda, iç savafl itiraf edili-
yor. ‹flgal alt›ndaki ülkenin “iç sa-
vafl›n efli¤inde” oldu¤u belirtiliyor.
Çat›flmalar›n “henüz iç savafl ola-
rak tan›mlanamayaca¤›n›, ancak iç
savafla dönüflmesi için gerekli ko-
flullar›n da bulundu¤unu” söyleyen
rapor, son üç aydaki sald›r›larda
yüzde 15 art›fltan sözederken, ölen
Irakl› say›s›n›n da ayn› dönemde
yüzde 51 artt›¤›n› kaydediyor. 

Irak’a özgürlük, demokrasi gö-
türeceklerdi, iç savafl, y›k›m, düfl-
manl›k götürdüler. Bu gerçe¤in üze-
rini örtmek, iç savafl›n iflgalin sonu-
cu oldu¤unu gizlemek için, ABD
yönetimi her ne kadar “iç savafl”
kavram›n› kullanmaktan kaç›nsa da,
Pentagon’un raporu, bir itiraft›r.
Ama ayn› raporda, bu çat›flman›n,
bugünkü Irak tablosunun sorumlu-
sunu göremezsiniz. Kimseyi inand›-
ramayacaklar›n› bilseler de, Suriye
ve ‹ran’› suçlayarak, gerçe¤i gizle-
meye çal›flmaktad›rlar.

Her gün onlarca insan›n öldü¤ü
ve bunlar›n ezici ço¤unlu¤unun fiii
ya da Sünni s›radan halk oldu¤u,
kutsal yerlerin hedef al›nd›¤› sald›-
r›lar›n ard› arkas› kesilmiyor. fiiile-
r’in en büyük dini otoritesi Ayetul-
lah Ali El Sistani’nin, “iç savafl ç›k-
mas› durumunda, kendisinin buna
engel olamayaca¤›n›” aç›klamas›

da, gidiflat›n yö-
nünü göstermek-
tedir.

Ad› konul-
mufl, ilan edilmifl

bir iç savafl yaflanm›yor olabilir, bu-
na askeri terimle kimileri “düflük yo-
¤unluklu çat›flma” vb. adlar da vere-
bilir. Sald›r›lar›n fliddetine bak›ld›-
¤›nda, “iç savafl›n efli¤inde” mi, yok-
sa bu eflik afl›ld› m›; tart›flmal›d›r.
Ancak tart›fl›lmayacak gerçek,
Irak’ta yaflayan halklar birbirlerine
düflmanlaflt›r›lm›flt›r, Felluce kuflat›l-
d›¤›nda orada direnen Sünniler’e
destek için binlerce kifliyle Felluce
kap›lar›na yürüyen fiiiler yoktur bu-
gün. Ya da fiii Sadr milisleri iflgalci-
lerle çarp›fl›rken, onlara destek veren
Felluce fedaileri gündemde de¤ildir.

‹flgalcilerin iç savafl itiraflar›, ay-
n› zamanda iflgalin baflar›s›zl›¤›n›n
itiraf›d›r. Hani diktatörlü¤ü y›k›p
demokrasi kuracaklard›, flu kadar
zamanda istikrarl› bir devlet inflaa
edeceklerdi... Tüm bunlar olmad›
ama, Irak’ta yaflayan halklar birbiri-
ne düflmanlaflt›r›ld›, çat›fl›r hale ge-
tirildi. ‹ç savafl›n derinleflmesi bir
yan›yla iflgalin baflar›s›zl›¤›n›n ilan
edilmesi anlam›na da gelece¤i için,
iflgalcilerin böyle bir çat›flmay› iste-
medi¤i düflünülebilir. Nitekim bir-
çok de¤erlendirmenin bu yönde ol-
du¤u görülmekte ve daha çok “Irak
El Kaidesi” ve kimi fiii gruplar so-
rumlu tutularak ya da ‹ran, Suriye
adresleri gösterilerek durum aç›k-
lanmaya çal›fl›lmaktad›r. 

E¤er iflgal, Amerika’n›n istedi¤i
gibi yürüseydi, iflbirlikçi bir devle-
tin yönetiminde istirarl› bir Irak ya-
rat›labilseydi, bu tarz de¤erlendir-
meler bir yere kadar anlafl›labilirdi.
Ancak tablo tam tersidir, direnifl
güçlenmekte, demokrasicilik oyu-
nundan istemedi¤i güçler iktidar
olarak ç›kmakta ve “Yeni Ortado-
¤u”ya s›çrama tahtas› ve bir model
olabilecek bir “istikrarl› Irak” bir
türlü yarat›lamamaktad›r. 

Öte yandan, ABD Savunma Ba-
kanl›¤›’n›n resmi yayg›n organla-
r›nda dahi yeralan “üçe bölünmüfl

Irak” haritalar›, ABD D›fliflleri Ba-
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Pentagon’dan ‘‘Irak’ta ‹‹ç SSavafl’ ‹‹tiraf›

Emperyalistler halklar› düflmanlaflt›r›r
Demokrasi, özgürlük götüreceklerdi; y›k›m ve iç savafl ya-

ratt›lar. Arap, Kürt, Türkmen tüm milliyetlerden; Müslüman,
H›ristiyan, Sünni, fiii tüm inanç ve mezheplerden Irak halk›-

n› birbirine düflmanlaflt›ran, çat›flt›ran emperyalistlerdir



kan› Condoleeza Rice’in sözünü et-
ti¤i “Yeni Ortado¤u”nun tam da bu
çat›flmalar› da içeren, halklar›n kan›
üzerine kurulmak istendi¤ini gös-
termektedir. Lübnan’da iç savafl/ça-
t›flma yaratmak için yo¤un olarak
harcanan çaba düflünüldü¤ünde, sa-
dece Irak özelinde de¤il, Ortado¤u
genelinde halklar› birbirine k›rd›r-
ma, çat›flmalar› yayg›nlaflt›rarak bu-
nun üzerinden “yeni Ortado¤u”yu
flekillendirmeyi bir politika olarak
kulland›¤›n› güçlü bir olas›l›k ola-
rak gündeme getirmektedir. Yani,
bugün Irak’ta yaflanan mezhep ça-
t›flmas›n›n objektif olarak koflullar›-
n›n iflgalin kendisi olmas›n›n yan›s›-
ra, do¤rudan iflgalcilerin politikala-
r›n›n bir parças› olarak da görmek
gerekir. Örne¤in; bu tarz mezhep
çat›flmalar› daha yo¤unlaflmadan
önce, direnifli destekleyen Sünni-
ler’e, bilim adamlar›na, eski Baas-
ç›lar’a yönelik sistemli bir biçimde
kontra tarz› sald›r›lar yafland›¤› ha-
t›rlan›r. fiu an iktidarda bulunan en
büyük fiii partisine ba¤l› Bedir Tu-
gaylar›'n›n yeni polis teflkilat› içinde
paramiliter tarzda örgütlendirildik-
leri ve iflgalcilerin bilgisi dahilinde
bu sald›r›lar› gerçeklefltirdikleri de
yine bu y›l›n bafl›nda ortaya ç›kan
bir gerçekti. Bedir Tugaylar›'n›n bu
sald›r›lar›n›n, nas›l bir çat›flmay›
körükleyece¤ini elbette biliyordu
iflgalciler. 

Bu noktada, flu ya da bu biçimde
iflgale karfl› ç›kan, hatta silahl› dire-
nifl içinde bulunan kimi güçlerin ay-
n› zamanda emperyalizme hizmet
eden bu çat›flman›n taraf› olmalar›
ise, bir çeliflki gibi görülebilir. An-
cak bu güçlerin temel niteliklerinin,
islamc›l›k ve milliyetçilik oldu¤u ve
bu çizgilerin politik nitelikleri gö-
zönünde tutuldu¤unda, bir çeliflki
yoktur. Tam da bu yüzden halklar›n
kurtuluflunu sa¤layamazlar. 

Tüm inanç ve milliyetlerden Irak
halk›, iflgalcilerin mezhep çat›flmas›
ve iç savafl oyununu bozma sorum-
lulu¤u ile karfl› karfl›yad›r. Bu so-
rumluluk sadece Irak’›n gelece¤i
sorunu de¤il, tüm bir bölge aç›s›n-
dan, direniflin gelece¤i aç›s›ndan
stratejik önemdedir.
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ABD OOrdusu’nda ‘‘Afrika KKomutanl›¤›’ 

Emperyalist haydut s›n›r tan›m›yor
ABD Savunma Bakanl›¤›'n›n “Afrika'dan Amerika’ya yönelebile-

cek olas› tehditlere” karfl›, Afrika k›tas› için yeni bir komutanl›k olufl-
turmay› düflündü¤ü aç›kland›. Bas›na yans›yan bilgilere göre, Savun-
ma Bakan› Donald Rumsfeld taraf›ndan haz›rlanan bu proje, özellikle
Afrika Boynuzu ad› verilen bölgeyi denetim alt›nda tutmay› öngörüyor.

ABD D›fliflleri Bakanl›¤›, Somali, Moritanya ve Mali'nin militanlar
için güvenli bir s›¤›nak olmas›ndan, köktendincili¤in k›tan›n baz› bö-
lümlerinde yükselifle geçmesinden endifleli(!) imifl. 

ABD Savunma Bakanl›¤›’n›n, yani daha meflhur ad›yla Penta-
gon’un Afrika Komutanl›¤› için aç›klad›¤› gerekçe de oldukça çarp›-
c›: Pentagon’a göre, “Afrika'n›n orta kesimlerindeki baz› halklar, dü-
flünce biçimi, yoksulluk ve hastal›klara ba¤l› olarak afl›r› uçlara kar-
fl› zay›f”m›fl. Bu nedenle, Afrika'daki “ordular›n yeteneklerini gelifltir-
mek, teröristlerin geçiflini engellemek, ekonomik olanaklar›n› kulla-
nabilmek için” Amerikan müdahalesinin flart oldu¤u belirtiliyor. 

Aç, yoksul b›rakm›fl, yüzy›llard›r k›tay› sömürmüfl, flimdi bu yok-
sullu¤a karfl› isyan düflüncesinin geliflmesini
de, iflgalci politikalar›n› meflrulaflt›rmak için
kullanmaya çal›fl›yor. Bofluna “dünyan›n jan-
darmas›” denilmiyor ABD’ye. Halklar düflün-
ce ve yaflam biçimlerini ABD’ye sormadan
nas›l flekillendirebilirler?!

‘Kurtar›lan’ Afganistan Haflhafl Cenneti
Birleflmifl Milletler Uyuflturucu ve Suç Bürosu’nun raporuna göre,

bu y›l dünyadaki afyon üretiminin yüzde 92’sinin Afganistan’da ger-
çekleflmesi bekleniyor. (4 Eylül Milliyet) Haflhafl hasad›n›n bu y›l yüz-
de 59 artaca¤›n› belirten Büro Baflkan› Antonio Maria Costa, flöyle di-
yor: “Afgan afyonu, uluslararas› mafyay› besliyor ve her y›l afl›r›
dozdan 100 bin kiflinin öümüne yol aç›yor.”

Afganistan iflgalinin birinci bahanesi “terör” iken, ikincisi de, Tali-
ban yönetiminin zorbal›¤› ve ülkenin uyuflturucu üretim merkezi ol-
mas› gibi gerekçelerdi. Emperyalistlerin ve onlar›n iflbirlikçilerinin yö-
netti¤i Afganistan’da kad›nlara yönelik ayr›mc›l›k ve bask›lar azalma-
d›¤› gibi, uyuflturucu üretiminde tablo tam tersine gidiyor. Anlay›fl›n›
tasvip edin ya da etmeyin, Taliban idaresinde azalan uyuflturucu üre-
timi, emperyalistlerin müdahalesi ile katlanarak art›yorsa, orada suç-
lu olan, haflhafl eken Afganl›lar de¤il, savafl lordlar›yla, uyuflturucu
a¤alar›yla iflbirli¤i yapan emperyalistlerdir, haflhafl›n rant›n› yerel un-
surlarla birlikte yiyen iflgalcilerdir. 

Her y›l uyuflturucudan ölen 100 bin insan›n katili de onlard›r. Em-
peryalistler “kurtard›klar›” ülkeleri kan gölüne çevirmekle, iç çat›fl-
malarla halklar› birbirine düflürmekle kalm›yor, ayn› zamanda her tür-
lü pisli¤i ekiyor, batakl›k haline getiriyor. 

açl›¤a uzanan ellerin yumruklafl-
mas›ndan, silaha sar›lmas›ndan
korkuyorlar. Korkular› büyüyecek
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Bir gazete, cami içinde birinin
linç edilerek öldürülmesinin ard›n-
dan “linç kültürü olufltu” diye bafll›k
att›. Bir baflka gazete ise, Trab-
zon’da TAYAD’l›lara yönelik linç
sald›r›s›ndan bugüne gerçeklefltiri-
len linç sald›r›lar›n›n bilançosunu
hat›rlatarak “Linç kültürü yayılıyor
ne ceza ne tedbir var” bafll›¤›n› kul-
land›. 

“Linç”, öyle bir politikad›r ki,
bir süre sonra, onu teflvik edenlerin,
örgütleyenlerin de denetimi d›fl›na
ç›k›p devam eder. Hele bu linç, dini
veya ulusal farkl›l›klar›n üzerine in-
fla ediliyorsa, bu politikan›n sahiple-
ri ateflle oynuyorlar demektir ve atefl
sadece düfltü¤ü yeri de¤il, bu politi-
kan›n sahiplerini de yakar. 

Son on gün içinde arka arkaya üç
linç olay› yafland›. Önce ‹stanbul’da
30 A¤ustos törenlerinde, ard›ndan
‹stanbul’da bir camide ve ard›ndan
‹zmir’de. Nas›l oldu, devam›nda ne-
ler oldu, k›saca onlar› özetleyelim. 

Resmi törende, polis 
gözetiminde linç
Son on günün ilk olay›, ‹stan-

bul’da Vatan Caddesi’nde yap›lan
30 A¤ustos törenleri s›ras›nda ya-
flanm›flt›. Önceki say›m›zda da yera-
lan sald›r›da, dört ö¤renci “‹srail’e

Asker Olmayaca¤›z” yaz›l› pan-
kartla protestolar›n› dile getirmek
istemesi üzerine, çevik kuvvet men-
subu polisler “bunlar vatan haini”
diyerek linç güruhunu harekete ge-
çirdi. 

Olay› daha da vahim hale getiren
ise, linç sald›r›s›n›n ard›ndan yine
linççilerin de¤il, lince maruz kalan
ö¤rencilerin gözalt›na al›nmas› ve
hemen ard›ndan da ‹stanbul Emni-
yet Müdürü Celalettin Cerrah’›n
“vatandafl›m›z gereken tepkisini
göstermifltir, güzel bir tepki” deme-
cini vermesi oldu.  

Linççi Emniyet Müdürü’ne, 
Emniyet Genel Müdürlü¤ü 
sahip ç›kt›
‹stanbul Emniyet Müdürü’nün

linççileri aleni sahiplenmesi, bugü-
ne kadarki linç sald›r›lar›na pek ses-
lerini ç›karmayan kesimlerin bile
tepkisini çekti. Ancak Emniyet Ge-
nel Müdürlü¤ü Sözcüsü Çal›flkan,
haftal›k bas›n toplant›s›ndaki aç›k-
lamayla bu tepkilerin kaale al›nma-
d›¤›n› gösterdi. Emniyet Genel Mü-
dürlü¤ü, 10 milyonluk kentin Emni-
yet Müdürü’nün linççileri övmesin-
de “soruflturma, inceleme yapacak
bir unsur” görmüyordu. 

Emniyet Sözcüsü, bununla ye-
tinmeyip “Cerrah'›n sözlerinin yan-
l›fl anlafl›ld›¤›n›” belirterek herkesi
aptal yerine koyarken, polisin göre-
vini yapt›¤›n›, eylemcileri kurtar›p
tedavi ettirdi¤ini söylüyordu. Ama
verdi¤i örnek, linççili¤in polisin
resmi politikas› oldu¤unu da göste-
riyordu; aynen flöyle dedi Çal›flkan:

“Burada polisin davran›fl› önemli-
dir. Bunu geçmiflte Trabzon'da da
polisimiz göstermifltir.”

Asl›nda Emniyet Sözcüsü, Cer-
rah’›n ve ‹stanbul polisinin tavr›n›
elefltirenlere flöyle demifl oluyordu;
“niye itiraz ediyorsunuz, dün polis
Trabzon’da ne yapm›flsa, flimdi de
yap›lan odur, o zaman itiraz etmi-
yordunuz...”

Camide linç ve polisin linçi 
örtbas etme çabas›
3 Eylül’de ‹stanbul Fatih’te, ‹s-

maila¤a Camisi'nin emekli imam›
Bayram Ali Öztürk, cami içinde
Mustafa Erdal adl› kifli taraf›ndan
b›çaklanarak öldürüldü. ‹mam Öz-
türk’ü öldüren Erdal da, hemen ora-
da, caminin içinde cemaat taraf›n-
dan linç edilerek öldürüldü. 

Linççileri yakalay›p gözalt›na
almakla görevli ‹stanbul polisi ise,
yapt›¤› ilk aç›klamada linç olay›n›
örtbas ederek “Sald›rgan, bafl›n›
mihraba vurarak kendisini öldür-
dü” fleklinde rapor düzenledi. Hem
linççileri, hem tarikatç›lar› koruyan
polis, linçle ilgili hiç kimseyi de gö-
zalt›na almad›. ‹stanbul polisinin
linç olay›n› örtbas etme gayreti, Ad-
li T›p Raporu’yla bozuldu. Adli T›p,
Mustafa Erdal adl› kiflinin darp neti-
cesinde öldürüldü¤ü raporu verdi. 

L‹NÇ

‘Linç Ülkesi’nden
Manzaralar:
➜ ‹stanbul Emniyet Müdürü, linç giriflimini övdü! 

➜ Linççi Emniyet Müdürüne, Emniyet Genel Müdürlü¤ü 
sahip ç›kt›: ‘Soruflturulacak bir fley yok!’

➜ Tarikat üyeleri kutsal bir mekanda birini linç etti

➜ Polis camideki linç olay›n› örtbas etti

➜ ‹zmir’de linç güruhu ve polis ö¤rencilere sald›rd›... 
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‹zmir’de ö¤rencilere linç 
sald›r›s›; polisten linççilere 
yine “hoflgörü!”
‹zmir'de, Lübnan'a asker gönde-

rilmesini protesto etmek için göste-
ri yapan Ö¤renci Kolektifleri üye-
si bir grup, önce çevik kuvvet’in,
ard›ndan linç güruhunun ve ard›n-
dan tekrar polisin sald›r›s›na maruz
kald›. 

2 Eylül’de Konak Çankaya böl-
gesinde bulunan bir kavfla¤› trafi¤e
kapatan ö¤renciler, "Amerikan

Ufla¤›, ‹srail Askeri Olmayaca-

¤›z!" ve "Katil ABD Ortado-

¤u'dan Defol!" yaz›l› pankartlar
açt›. Göstericilere çevik kuvvet
ekipleri müdahale etti. Polisin sald›-
r›s› sürerken, çevredeki baz› sivil
giyimli kifliler de ö¤rencilere sald›-
rarak linç girifliminde bulundu. De-
mokratik haklar›n› kullananlar›n
“da¤›lmas›n›” isteyen polis, linç gü-
ruhuna hiçbir müdahalede bulun-
mad›. Sonuçta demokratik haklar›n›
kullanan dört ö¤renci kelepçelene-
rek gözalt›na al›n›rken, linççilere
yine dokunulmad›. 

‹ktidar böyle polis istiyor!
Celalettin Cerrah’›n linç sald›r›-

s›n› onaylamas›, pek çok demokra-
tik kitle örgütü taraf›ndan protesto

edildi. Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i
‹zmir fiubesi ''Cerrah, derhal gö-
revden al›nmal›d›r'' aç›klamas› ya-
parken, ‹zmir Barosu avukatlar›n-
dan Noyan Özkan, ‹çiflleri Baka-
n›’na gönderdi¤i dilekçeyle Cerrah
hakk›nda soruflturma bafllat›lmas›n›
istedi. Özkan, dilekçesinde flu yal›n
gerçe¤i dile getiriyordu: “Zorbala-
r›n linç giriflimini öven bir emniyet
müdürü görevdeyken yurttafllar›n
Anayasal protesto haklar› tehdit
alt›ndad›r!” 

Noyan’›n dedi¤i do¤ruydu ve
mesele tam da buydu zaten; oligar-
fli, Trabzon’dan bu yana linç sald›r›-
lar›n› teflvik ve himaye ederken bu-
nu amaçl›yor zaten; demokratik
mücadele zeminini ortadan kald›r-
may› amaçl›yor. Celalettin Cerrah,
oligarflinin bu politikas›n› kavram›fl
olarak buna uygun bir aç›klama
yapm›flt›r. 

Cerrah’›n aç›klamas›n›n ard›n-
dan iktidar›n suskunlu¤u da bunun
bir göstergesidir. Burjuva bas›n ya-
y›n kurumlar› da bu kadar aç›k bir
tepki göstermiflken, iktidar›n ‹çiflle-
ri Bakan›’ndan, Adalet Bakan›’ndan
hiçbir ses ç›km›yor. Çünkü onlar,
Cerrah’›n tavr›n› onaylamaktad›rlar. 

Sadece AKP de de¤il; gelmifl
geçmifl tüm iktidarlar, Cerrah gibi,
iflkenceci, katliamc›, linççi polis

fleflerini el üstünde tutmufl, onlar›
terfi ettirmifllerdir. Cerrah, tam oli-
garflinin istedi¤i tipte bir “mü-
dür”dür. 10 milyonluk kentin bafl›na
“kura”yla getirilmifl de¤ildir zaten;
yüzlerce Emniyet Müdürü’nün ara-
s›ndan seçilip getirilmifltir.  

“Bana hassas vatandafllar 
suç  iflliyor dedirtemezsiniz!”
Evet bugün iktidar›n, generalle-

rin, polis fleflerinin, tüm düzen par-
tilerinin linç sald›r›lar› karfl›s›ndaki
tavr›n›n özeti bu sözlerdir. Dün na-
s›l ki faflist sald›r›lar karfl›s›nda “ba-
na milliyetçiler suç iflliyor dedirte-
mezsiniz” diyorlar idiyse, bugün de
“bana hassas vatandafllar suç iflli-
yor dedirtemezsiniz” diyorlar. 

Linç biçimine bürünen faflist te-
rörün, anti-emperyalistleri, vatanse-
verleri, devrimcileri, sosyalistleri
sindirmesi, oligarflinin tüm kesimle-
rinin ortak politikas›d›r. Bu politi-
kan›n devam› için de onlarca linç
sald›r›s›nda iktidar, polis alenen tefl-
hir olmas›na karfl›n, “linççilerin eli-
ni so¤utacak, cesaretini k›racak”
hiçbir fley yapmamaktad›rlar. 

Devrimcilere, yurtseverlere 
yönelik linç sald›r›lar›na 
gözlerini kapayanlar, yar›n 
kap›lar›nda linç güruhunu 
görürlerse flafl›rmas›nlar!
Tekirda¤’›n Vize ‹lçesi’nde 20-

21 Temmuz’da (yani üzerinden he-
nüz iki ay bile geçmedi) yaflananlar,
Trabzon’dan sonra linç politikas›-
n›n ve “kültürü”nün hangi boyutla-
ra geldi¤ini göstermesi aç›s›ndan
çok çarp›c›yd›. Ama bütün burjuva
bas›n yay›n ve bütün düzen kurum-
lar› görmezden geldiler Vize’de ya-
flananlar›. 

fiimdi bir kez daha hat›rlay›n Vi-
ze’de yaflananlar›: Polis ve jandar-
ma Temel Haklar Federasyonu üye-
lerini zaten gözalt›na alm›flt›r. Yani
linç güruhunu harekete geçirmek
için kullan›lan gerekçeler yoktur.
Ancak say›lar› 100 civar›nda olan
bir güruh karakolun kap›s›na “On-
lar› bize verin!” diye dayan›r. Polis,

CHP’liler, Cerrah’tan önce 

Baykal’› sorgulay›n!
Baz› CHP milletvekilleri, hakl› ve yerinde olarak linççi Emniyet

Müdürü Cerrah’›n aç›klamas›n› elefltirdiler. Baz› milletvekilleri ola-
yı soru önergesiyle TBMM gündemine taflıd›. 

Ancak... CHP’liler, Trabzon’daki sald›r›lardan sonra Deniz Baykal’›n
ne dedi¤ini de hat›rlamal›d›rlar. Baykal’›n linç sald›r›lar›n› “hükümet su-
sarsa, meydanlar konuflur” diyerek meflrulaflt›rd›¤›n› hat›rlamal›d›rlar. 

Tayyip Erdo¤anlar, Celalettin Cerrahlar linççileri ne kadar cüretlendir-
mifllerse, Baykal da ayn› cesareti vermifltir o güruha. Teflvik etmifltir. Nite-
kim, bu teflvi¤in sonucunda baz› yerlerde linç sald›r›lar›na CHP’lilerin de
kat›lm›fl olmas› tesadüf de¤ildir.

Ve yine CHP’liler unutmamal›d›rlar ki, Baykal’›n MHP’den fark› kal-
mayan söylem ve politikalar› ne olursa olsun, yar›n linç güruhunun hedef
alaca¤› kesimlerden biri de “solcu” bilinen CHP olacakt›r. 1980 öncesi fa-
flist terörü unutmamal›d›r CHP’liler ve bu anlamda da linç politikas›na
aç›kça karfl› ç›kmal›d›rlar. 
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jandarma aç›kça yasad›fl›l›k içinde
olan bu güruhu da¤›tmaz. “Bu ülke-
nin kanunlar› var” demez, aksine
sivil polisler bizzat o 100 kiflilik gü-
ruhun önünde k›flk›rt›c›l›k yaparlar.
Ard›ndan, ilçeye gelen avukatlar
linç edilmeye çal›fl›l›r. Polisin dahi
savc› izni olmadan dokunamad›¤›
avukatlar, polis ve jandarman›n gö-
zü önünde dövülür, araçlar› ters
çevrilir, yak›lmaya çal›fl›l›r. Sonra
ikinci bir grup avukat daha gelir.
Onlar›n araçlar› da tam jandarma
karakolu önünde ayn› flekilde sald›-
r›ya u¤rar, darp edilirler. 100 kiflilik
güruh o gece sabaha kadar ilçe so-
kaklar›nda turlar atar, flovenist slo-
ganlarla süren bu gösteri ertesi günü
akflama kadar devam eder. Tek bir
müdahale dahi görmezler, resimlere
de yans›d›¤› gibi, polisler linç güru-
hunun içinde, onlarla sarmafl dolafl-
t›rlar adeta. 

Bir ilçenin Ortaça¤ kültürüne

devlet taraf›ndan teslim ediliflidir

Vize. Bir baflka nokta ise, linç kül-
türünün ve bu teyakkuz halinin “en
sakin” ilçeye kadar harekete geçire-
cek bir güruh bulabilecek boyutlara
ulaflmas›d›r. As›l tehlike buradad›r. 

Tüm linç giriflimlerinde yasalar-
ca da “öldürmeye teflebbüs... darp
etme, yasad›fl› gösteri...” suçlar›n›
aç›kça iflleyen hiçbir linççinin gö-
zalt›na al›nmamas›, tutuklanmama-
s›, cezaland›r›lmamas›, aksine linçe
maruz kalanlar›n yarg›lanmalar›;
devlet politikas›n›n yarg› aya¤›n›n
rolünü göstermektedir. 

“Vatan millet” edebiyat› ile linç
kültürünü aç›kça savunanlar, bu ül-
keyi yönetenlerdir, güvenlikten so-
rumlu olanlard›r, yerel-genel düzey-
deki devlettir, devlet politikas›n›
uygulayan hükümettir, yarg›d›r.

Bu tabloyu görmeden, Celalettin
Cerrah’›n sözlerini anlamak, yo-
rumlamak mümkün de¤ildir. Bu
tabloyu görmeden sadece Cerrah’›
suçlamak, etkisiz bir karfl› ç›k›flt›r.
Linç, iktidar›n politikas›d›r. Tüm
devlet kurumlar›, linç politikas›n›n
hizmetindedir. Linçleri durdurmak
için kime karfl› ve nas›l mücadele
edilece¤i bu tabloda aç›kt›r.

Niçin daha önce

flafl›rmad›n›z?
5 Eylül tarihli Milliyet’in man-
fletinde böyle yaz›yordu iflte:
“Cami cinayetinde flafl›rtan geliflme: Linç var gözalt› yok”!
Oysa ne vard› bunda flafl›racak?
Daha önceki onlarca linç sald›r›s›nda gözalt›, tutuklama olmufl muydu?
Ama as›l flafl›rt›c› olan Milliyet’in manfletidir. Onlarca linç sald›r›s›nda
böyle bir manflet yapmad›n›z. Onlarca linç girifliminde, linç güruhunun
polis ve iktidar taraf›ndan himaye edilmesini görmezden gelerek, linç
güruhuna yeni sald›r›lar için siz de cesaret verdiniz. 

Niçin daha önce ‘koyun yerine’

konulmaya itiraz etmediniz?
Oktay Ekfli, ‹stanbul polisinin camideki linci örtbas etmek

için “flah›s bafl›n› minbere vura vura ölmüfltür!” aç›klamas› üze-
rine 5 Eylül günkü köfle yaz›s›nda flöyle yazd›:

“Bizleri insan de¤il ancak koyun sayan bir kafa bunu [‹stan-
bul polisinin resmi aç›klamas›n›] yapabilir. 

Bizi koyun yerine koyan her kim ise o flahsa bu sütundan ba¤›ra ba¤›-
ra söylüyoruz: Hay›r! ‹nsan olmayan da sensin, koyun olan da...”

Herkes itiraz edebilir ama Oktay Ekfli gibilerinin polisin bu tür aç›kla-
malar›na itiraz etmeye hakk› da, yüzü de olmasa gerek. Çünkü devrimci-
ler, iflkencede katledilirken ve “bafl›n› duvara vura vura öldü”, “hücrede
kendini ast›” aç›klamalar› yap›l›rken, “koyun yerine konulmaktan” rahat-
s›z olmad›n›z hiç. Tersine polisin bu aç›klamalar›n› sorgusuz, sualsiz
do¤ru kabul edip yer verdiniz gazetelerinizde. 

‹nfazlarda, silahs›z savunmas›z insanlar›n katledilmesinden sonra
gerçekleri de¤il, polisin “teslim ol ça¤r›lar›na ateflle karfl›l›k verdiler”
aç›klamalar›n› do¤ru kabul ettiniz. Yani k›sacas›, polisi bu flekilde herkesi
aptal yerine koyan aç›klamalar yapmaya ve bu aç›klamalar›n›n
“do¤ruymufl gibi kabul edilmesine” siz al›flt›rd›n›z. fiimdi neden flikayet
ediyorsunuz?

Esas yan›lg›n›z faflist devleti 

hukuk devleti sanmakt›r zaten!
Vatan Gazetesi Yazar› Güngör Mengi, 5 Eylül günkü yaz›s›nda

flöyle diyordu: “Emniyet Müdürü Cerrah’tan gelen aç›klama,
hukuk devletinden hâlâ ümidini kesmeyenleri flafl›rtm›flt›r.” 

‹flte bütün mesele de burada!

Türkiye bir “hukuk devleti” mi? 

Bir “hukuk devleti”nde linççiler bu kadar “özgür” olabilir mi?

Bir “hukuk devleti”nde, istisnas›z her linç sald›r›s›nda, sald›ranlar de¤il,
sald›r›ya maruz kalanlar gözalt›na al›n›r m›?

Bir “hukuk devleti”nde, infazc›lar, iflkenceciler, Susurlukçular, linççiler
“cezas›z” kal›r m›? Güngör Mengiler, bu sorular› sormal›d›rlar. 



Baflbakan Tay-

yip Erdo¤an: "Trab-
zon'da olan olaylarda,
tabii ki halk›m›z›n hassa-
siyeti çok ama çok önem-
li. Halk›m›z›n bu hassasi-
yetlerini göz önünde bu-
lundurarak herkes kendi

tavr›n› belirlemelidir ve halk›m›z›n
bu milli hassasiyetlerine dokunul-
du¤u zaman, flüphesiz ki bunun tep-
kisi farkl› olacakt›r." 

‹çiflleri Bakan› Abdülka-

dir Aksu: “Aziz milletimizin
üzerinde hassasiyetle durdu-
¤u konular bizim de üzerinde
durdu¤umuz konulard›r.”

AKP'li Rize Belediye

Baflkan› Halil Bak›rc›: “E¤er on-
lar (TAYAD üyeleri) oldu¤unu bil-
sem, inip ben de vururdum. Kimse-
nin, insan›m›z›n sabr›n› tafl›rmaya
hakk› yok. Halk›m›z gereken cevab›
verdi. Gelirlerse çok farkl› olur. Bir
daha kolay kurtulamazlar.”

AKP Milletvekili Abdül-

kadir Kart: “Devletine ve
milletine son derece ba¤l› Ka-
radeniz insan› onlara gerekli
dersi verdi. Bir daha buraya
gelmeye cesaret edemezler.”

Bozüyük ‹lçe Emniyet

Müdürü, otobüsleri tafllayan, ya-
kan, yafll› genç demeden insanlar›
linç etmek isteyen güruha sesleni-
yor: “Hassasiyetiniz için teflekkür
ederim.”

AKP Trabzon ‹l Baflkan› Ah-

met Metin Genç: “Sorumlu vatan-
dafllar olarak tüm hemflerilerimizi
bu nevi olaylarda güvenlik güçleri-
mize yard›m etmeye davet ediyo-
ruz.”

(Trabzon) Türkiye Kamu-

Sen, EMO, ‹nflaat Mühen-

disleri Odas›, Esnaf ve Sa-

natkarlar Odas›, Makine

Mühendisleri Odas› ve

Türkav: “fiehrimizin ve
milletimizin huzurunu
bozmak isteyenlerin
halk nazar›nda kar-

fl›laflmas› gereken tepki, olay
an›nda verilmifltir. Halk›m›z›n

sa¤ duyusuna teflekkür ederiz.”

CHP Genel Baflkan› De-

niz Baykal: “Hükümet susar-
sa meydanlar konuflur, Türki-
ye'nin bayra¤›na sahip ç›kma-
s›n›n ciddi nedenleri var.”

Trabzon Tabip Odas›

Baflkan› Ahmet Ömero¤lu:

“Sa¤olun gençler, sa¤olun Trab-
zonlular...”

Trabzon Ülkü Oca¤› Baflkan›

Tolgay Sivrikaya: “Trabzon halk›
dün de bu günde gerekli tepkisini
göstermifltir, yar›n da gösterecek-
tir.”

Trabzon Valisi Hüseyin

Yavuzdemir: Linççileri hofl-
görüyle karfl›lay›p TAYAD’›
“Trabzon'da kamu düzenini
bozmakla” suçlad›¤›nda, ya-
n›nda, kentin “güvenli¤i”nden
sorumlu ‹l Jandarma Komuta-
n› K›demli Albay Ali Öz ile Emni-

yet Müdürü Ramazan Akyürek

oturuyordu. Ki, polis içindeki
Fethullahç› örgütlenmenin or-
ganizatörlerinden oldu¤u or-
taya ç›kan Ramazan Akyürek,
olay an›nda da linççilere ses-
lenerek, "sizlere teflekkür edi-
yorum” dedi. 

K›rklareli Vize Belediye Bafl-

kan› Selçuk Y›lmaz: “Son günler-
de Türkiye’de yaflanan olaylar ve
flehit cenazeleri ile gözalt›na al›nan
kiflilerin slogan atmas›, vatandaflla-
r› tahrik etti.”

Seferihisar Kaymakam› Meh-

met Gödekmerdan: “Vatandafl
devlete ve askere karfl› hakarete
pabuç b›rakm›yor.” 

‹stanbul Emni-

yet Müdürü Cela-

lettin Cerrah:

“Güzel bir tep-
ki... Vatandafl›-
m›z gereken
tepkisini gös-
termifltir...” 

Bu 

Ülkeyi

Cerrahlar

Yönetiyor!

Bir ülkede linç giriflimlerinin
hofl görülmemesi, fliddetle

cezaland›r›lmas› için, klasik
anlamda “hukuk devleti”

olmak da gerekmez asl›nda.
Sadece yasalarla yönetiliyor

olmak dahi yeterlidir. 

Ancak bu ülkede, ulusal ve
s›n›fsal mücadele temelinde,
halka karfl› bir savafl gerçe¤i
vard›r ve herfley bu gerçek-
li¤e göre belirlenmektedir. 

Bu yüzdendir ki, linç güruhu
her düzeyde korunmakta,

ayd›nlar›n yarg›land›¤› mah-
kemelerin önünde höyküren
faflist güruh s›rt›n› devlete
dayam›fl olman›n rahatl›¤›

içinde hareket etmekte, ceza-
land›r›lmayacaklar›n› bilerek
binlerce kifli birkaç kifliyi linç

etmeye yönelebilmektedir. 

Cerrah, tekil bir örnek, istis-
nai bir polis flefi de¤ildir.

Genel ve karakteristik
oland›r. A¤arlar, Menzirler
gibi terfi ettirilecek oland›r.

Hepsi bbirer

Cerrah!



Sevgili okurlar›m›z, merhaba.
“Linç”, geçen hafta gazete bafll›kla-
r›nda en fazla kullan›lan kelimeler-
den biri oldu. Linç sald›r›lar›n›n ve
bunun kaç›n›lmaz bir sonucu olarak
“linç kültürü”nün giderek yayg›n-
laflt›¤› aç›k bir olgu. Trabzon’da
TAYAD’l›lara yönelik ilk linç sald›-
r›s› yafland›¤›nda, çeflitli kesimler
bunu flovenist k›flk›rtmalar›n kendi-
li¤inden veya lokal bir sonucu ola-
rak de¤erlendirmifl, faflizmin politi-
kas› içindeki yerini ve muhtemel so-
nuçlar›n› görememifllerdi. Devam
eden sald›r›lar içinde de bunu gör-
memeye devam etti birçok kesim. 

‹stanbul Emniyet Müdürü Cela-
lettin Cerrah’›n sözleri, çeflitli ke-
simlerin gözünü açm›fl görünüyor...
Oysa, Trabzon’dan bu yana yaflanan
onlarca linç sald›r›s›nda devletin en
tepesinden en s›radan memuruna
kadar söylenenin ve tak›n›lan tutu-
mun Cerrah’›n tutumundan hiçbir
fark› yoktu.

Süreç, yanl›fl de¤erlendirmelere
flans tan›mayan bir seyir izledi. Tek-
rarlanan ve bir çizgi haline dönüflen
sald›r›lar, münferit, lokal, kendili-
¤inden, tepkisel gibi de¤erlendir-
meleri iflas ettirdi. Hat›rlay›n ilk iki
linç sald›r›s›nda, kimileri “DHKP-
C ve MHP kafl›yorlar” türünden
tahliller yap›yordu. Veya sald›r›lar,
Trabzon’un sosyo-ekonomik yap›-
s›ndan Lazlar’›n psikolojisine kadar
nelerle aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›...
Elbette bu ve benzeri etkenler gö-
zard› edilemez. Ama mesele bunla-
r›n ötesindedir... 

Bu anlamda da tabloyu bütün
olarak görmek gerekiyor. Dergimiz-
de çeflitli yaz›larda linç sald›r›lar›-
n›n politik boyutlar› ortaya konul-
mufltur. Ancak bir kez daha ve siste-

matik olarak ele almakta yarar var.
Bu sohbetimizde iflte bunu yapmaya
çal›flaca¤›z. Oligarflinin linç politi-
kas›na baflvurmas›n›n temel politik
nedenleri görülmedi¤inde sald›r›
tali nedenlerle aç›klanmaya kalk›fl›-
l›r ki; bu da asl›nda linç olay›n› kav-
ramamak ve dolay›s›yla da buna
karfl› nas›l mücadele edilmesi ge-
rekti¤ini do¤ru tespit edememektir. 

Mazlum: Bugüne kadarki linç
sald›r›lar›n› gözönüne ald›¤›m›zda,
görüyoruz ki; birincisi; “anl›k” ve-
ya “lokal” bir durum sözkonusu de-
¤ildir; bu süreç bilinçli, planl› bir
flekilde bafllat›ld› ve halen de böyle
sürdürülüyor. ‹kincisi, sald›r›lar,
tek bir neden, tek bir gündem ve
tek bir hedefle de s›n›rl› de¤ildir. 

Bu anlamda linç meselesini sis-
temin niteli¤inden ba¤›ms›z ele ala-
mayaca¤›m›z gibi, salt “kitle psiko-
lojisi” gibi aç›klamalar da yeterli ol-
maz. Tabii, niye bir baflka zaman
de¤il de flimdi bu yöntem gündeme
getirildi sorusu sorulacakt›r. Bu çer-
çevede konjonktürel nedeni ve bu
nedenin sistemin mant›¤›yla ba¤-
lant›s›n› ortaya koyal›m öncelikle.

“AB’ye uyum” çerçevesinde
göstermelik de olsa yap›lan kimi ya-
sal de¤ifliklikler nedeniyle, faflist
devletin “güvenlik zaafiyetine”

düfltü¤ü düflüncesi,  linçin bir politi-
ka olarak yayg›nlaflt›r›lmas›n›n
önemli nedenlerden biridir. 

Demokrasicilik oyununu zaten
bir zûl olarak gören ve “ah flu insan
haklar› olmasa...” diye düflünen fa-
flist devlet zihniyeti, AB süreciyle
ortaya ç›kt›¤›n› düflündü¤ü “zaafi-
yeti”, sivil faflist terörle, fiili sindir-
me araçlar› ile telafi etmeye yönel-
mifltir. Bu da “vatandafl hassasiye-
ti” olarak lanse edilen bu sald›r›la-
r›n kontrgerilla politikalar› içinde
görülmesi gerekti¤ini gösterir. Bu-
rada sözkonusu edilen politik ge-
rekçe, hemen tüm kontrgerilla ör-

gütlenmelerinin ve eylemlerinin
ana ideolojik zeminini oluflturur.
Kontrgerilla politikalar›n›n karakte-
ristik gerekçesi, “Yasalar›n ve resmi
güçlerin terörle mücadelede yeter-
siz kald›¤›” tezidir. Bu görüflten ha-
reket eden resmi güçler, yasad›fl›
operasyonlara (kaybetme, faili meç-
huller, sabotaj, provokasyon vb.)
baflvururken, ayn› temelde sivil fa-
flist hareketler de “devletin güven-
lik güçlerine yard›mc›” bir rolle or-
taya ç›karlar. 

Dün nas›l sivil faflist terör, kontr-
gerilla politikalar›yla, devlet güçle-
riyle iflbirli¤i içinde halk›n mücade-
lesinin karfl›s›na ç›kar›lm›flsa, resmi
ama yasad›fl› güçler nas›l kaybetme-
lere, faili meçhullere baflvurmuflsa,
bugün de linç giriflimlerine politik
olarak ayn› görev yüklenmifltir. 

Kemal: Evet, ilk görülmesi ge-
reken nokta, lincin faflist terörün bir
biçimi oldu¤udur. Dolay›s›yla olaya
mesela “baz› kesimler AKP’yi s›k›fl-
t›rmak istiyor... baz› kesimler AB sü-
recini sabote etmek istiyor” gibi
spekülatif yaklafl›mlardan öte, biraz
daha sistemin yap›s› aç›s›ndan ba-
k›lmak zorundad›r. Bu yan›yla sen
devam et Özlem. 

Özlem: Yukar›dan afla¤›ya ör-
gütlenen “sömürge tipi faflizm”, bi-
lindi¤i gibi, klasik faflizmden farkl›
olarak afla¤›dan yukar›ya geliflen bir
kitle hareketi üzerine infla edilme-
mifltir. Ancak sömürge tipi faflizm
de kitle taban›na ihtiyaç duyar. Bu
kitle taban›n› yaratman›n en önemli
örgütsel arac› sivil faflist hareket-
ler, en önemli ideolojik arac› ise
flovenizmdir. Ve ikisi de bugünkü
linç politikas›n›n en önemli unsurla-
r› durumundad›r. 

Dolay›s›yla flunu belirtebiliriz:
Linç politikas›, sömürge tipi fafliz-
min, flovenizm zemininde sivil ve
resmi faflist güçleri arac›l›¤›yla uy-
gulad›¤› bir politikad›r. 
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fiovenizmin faflizmin politikalar›
içindeki yeri birbirine ba¤l› iki te-
mel amaçla belirlenmektedir. Birin-
cisi, ulusal ve s›n›fsal mücadelenin
önüne geçmek, ikincisi halk›n tep-
kilerini farkl› yönlere kanalize et-
mektir. Salt askeri-polisiye yöntem-
lerle, bask› yasalar› ile bunun müm-
kün olamayaca¤›n› bilen devlet,
halk›n ulusal ve sosyal taleplerinin
karfl›s›na, flovenizmle zehirlenmifl
kitleleri ç›karmak istemektedir.
Kürt-Türk çat›flmas›n›n zeminini ol-
gunlaflt›rarak, bunu hem bir tehdit
arac› olarak kullanmakta, hem de
milyonlarca Kürt’ün taleplerini
gayri meflru bir zemine sürüklemeyi
hesaplamaktad›r. 

Bunun pratikteki yans›malar› da
çeflitlidir; mesela, sürekli körükle-
nen flovenizm sayesinde, politik
malzeme yapt›¤› asker cenazeleri-
nin, kendi Kürt politikas›n›n sonuç-
lar› oldu¤u gerçe¤ini tart›fl›lamaz
hale getirmifltir oligarfli. 

Lincin somuttaki di¤er hedefi
ise, devrimci demokratik mücadele-
dir. Devrimci, demokratik mücade-
lenin yaflam alanlar›n› daraltmay›,
soka¤a ç›kamaz hale getirmeyi
amaçlamakta, ony›llarca ödenen be-
dellerle sa¤lanan devrimci mücade-
lenin meflrulu¤unu yoketmek iste-
mektedir. Bizzat Baflbakan’›n a¤-
z›ndan demokratik haklar›n kullan›-
m›n›n linççilerin hassasiyetine en-
dekslenmesi, bunu göstermektedir
zaten. 

Bir baflka pratik yans›mas› da
fludur: Linçlerle devrimci demokra-
tik örgütlenmelerde, devrimci mili-
tan ve taraftarlarda, devrimcilere
umut ba¤layan kitlelerde demorali-
zasyon yarat›lmak istenmektedir.
Önce linççilere “vatandafl” deyip,
ard›ndan “bak›n halk size karfl›, sizi
istemiyor” propagandalar› yo¤un-
laflt›r›lmakta, böyle bir psikolojik
hava yarat›lmaya çal›fl›lmaktad›r.
Kalabal›k güruhlar›n s›n›rl› say›daki
insan› linç etme görüntüleri üzerin-
den, güçsüzlük, çaresizlik havas›
pekifltirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Poli-
sin iflkencehanelerde devrimcilere
karfl› bu tür propagandalara baflvur-

mas› bofluna de¤ildir. Linçlerin na-
s›l örgütlendi¤ini, “vatandafl” deni-
len güruhun nas›l harekete geçirildi-
¤ini ve kimler oldu¤unu bilmeyen
en genel kitle ve devrimci sempati-
zanlar üzerinde böyle bir bask›lan-
man›n etkili olmas› da muhtemeldir. 

Mazlum: Burada flunu da ek-
leyelim. Hiç kuflkusuz flovenizm sö-
mürge tipi faflizmle bafllamad›. Ke-
malist iktidar›n belli bir noktada an-
ti-emperyalist tavr›n› kaybetmesi ve
içte iktidar›n› sa¤lamlaflt›rmak için
“Türklefltirme” politikas›na yönel-
mesiyle, Kemalizm’in milliyetçili-
¤i, Kürt halk› ve di¤er az›nl›klara
karfl› ezen ulus milliyetçili¤i konu-
muna dönüflmüfltür. Bugün flove-
nizm denilince esas olarak “Kürt
düflmanl›¤›” anlafl›lsa da floveniz-
min tek kayna¤› ve tek yöneldi¤i
hedef Kürt meselesiyle s›n›rl› de¤il-
dir. K›br›s meselesinden AB’ye ka-
dar birçok konu flovenizmin kapsa-
m›na girebilir. 

Faflizmin kitle taban› yaratmak
için izledi¤i politikalar, kulland›¤›
tezler, ülkeden ülkeye de¤ifliklikler
gösterir elbette. Çok uluslu, çok
kültürlü Türkiye’de saf haliyle “üs-

tün ›rk” düflüncesinin yaflam bula-
mayaca¤› aç›kt›; bu anlamda ülke-
mizde flovenizm biraz daha farkl›
temellendirilmifltir. fiovenist politi-
kalar›n zemini “dört yan›m›z düfl-
manla çevrili”, “herkes Türkiye’yi
zay›flatmaya, bölmeye çal›fl›yor”,
“iç ve d›fl düflmanlar›n komplolar›”
söylemleriyle beslenmifltir. Tüm de-
magojilere karfl›n, oligarflinin flove-
nist politikalar›n›n özünü de, kuflku-
suz üstün ›rk-üstün ulus anlay›fl›
oluflturur. “Bir Türk dünyaya bedel-
dir” türünden söylemler bunu yan-
s›tmaktad›r zaten. 

Bu “üstünlük” düflüncesi flove-
nizmin ana g›das›d›r denilebilir.
Çünkü bunun d›fl›ndaki demagojiler
daha zay›ft›r. Mesela “tüm dünya-
n›n Türkler’e, Türkiye’ye karfl›
komplolar peflinde oldu¤u” iddias›;
Kim düzenliyor bu komplolar›? Av-
rupa ve Amerika... ‹flin demagojik
boyutu da iflte burada somutlafl›yor
zaten. AB ve ABD Türkiye’ye karfl›

komplo düzenliyor iddias›nda bulu-
nanlar, ony›llard›r ABD ve Avrupa
emperyalizminin ülkemizdeki iflbir-
likçileridir. Böyle olmas›na karfl›n
“d›fl güçler” demagojisi her dönem
flovenizm için güçlü bir temel sa¤la-
m›flt›r. 

Kürtler’in talepleri bu anlay›flla
“d›fl güçlerin oyunu” olarak göste-
rilmifl, bu taleplerin bast›r›lmas› için
“milli” bir histeri içinde sürekli se-
ferberlik hali canl› tutulmufltur. fio-
venizmin ihtiyac› olan “iç düflman”,
bugün için Kürtler olmakla birlikte,
50-60 y›l öncesine gitti¤imizde ise,
Ermeniler’i, Rumlar’› ayn› pozis-
yonda görmek mümkündür. Baflta
de¤inildi¤i gibi, k›flk›rtma malze-
meleri, hedefler de¤iflse de, s›n›f
mücadelesindeki ifllevi ayn› kal-
maktad›r. 

Kemal: Linç sald›r›lar›nda en
çok sorulan sorulardan biri “kitlele-
rin bir avuç faflistin k›flk›rtmas›na
nas›l geldiklerini ve bir anda nas›l
linç güruhuna dönüfltükleri”dir. Na-
s›l oluyor sizce?

Özlem: Kitlelerin ony›llard›r
nelerin etkisi alt›nda kald›klar›n› ve
nelerin etkisiyle harekete geçtikleri-
ni daha yak›ndan görmek için, ben-
ce önce flovenizmin ülkemizde han-
gi unsurlar› içerdi¤ine bakmal›y›z.
Yukar›da k›saca de¤inildi ama mad-
delefltirdi¤imizde sorunun cevab›
daha net görülür san›r›m. 

Bir: fiovenizmin karakteristik
özelliklerinden biri anti-komünist-
liktir. Ülkemizde flovenizmin gelifli-
mine bak›ld›¤›nda, “ulusal birli¤in
önündeki bölücü, y›k›c› engel” ola-
rak yans›t›lan komünizme karfl›t ol-
man›n belirgin bir unsur oldu¤u gö-
rülür. 

‹ki: Halk kitlelerini “ulusun veya

inçlerle devrimci demokratik örgüt-
lenmelerde, devrimci militan ve taraftarlarda,
devrimcilere umut ba¤layan kitlelerde demora-
lizasyon yarat›lmak istenmektedir. Linçlerin na-
s›l örgütlendi¤ini, “vatandafl” denilen güruhun
nas›l harekete geçirildi¤ini ve kimler oldu¤unu
bilmeyen en genel kitle üzerinde böyle bir bas-
k›lanman›n etkili olmas› da muhtemeldir. 

L
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vatan›n varl›¤›n›n tehlikede oldu¤u”
halet-i ruhiyesine sokan oligarfli, bu
havay› egemen k›labildi¤i ölçüde,
s›n›f mücadelesini de “vatana iha-

net” olarak göstermektedir. Bu an-
lamda flovenizm oligarfli aç›s›ndan
çok verimli bir politikad›r, baflka
deyiflle, bir taflla birçok kufl vurma-
s›n› sa¤layan bir politikad›r. 

Üç: fiovenizm, bir “ulusal gu-
rur” yaratma yönelimi içinde Os-

manl›’ya sahip ç›karak kendine
oradan tarihsel bir dayanak yarat-
m›flt›r. Ki, bu son süreçte de Osman-
l›c›l›k yükselen bir “de¤er” olarak
prim yapmaktad›r. Osmanl›c›l›k ay-
n› zamanda islamc› kesimleri flove-
nizme yedeklemek için de bir mal-
zemedir. 

Dört: fiovenizm kitleleri etkile-
mek için dini de kullanmaktan çe-
kinmez. Hitler’in “Tanr›n›n yap›t›n›
korumak için savafl›yorum" sözü-
nün Türkiye versiyonu; “bayrak in-
mez ezan susmaz” fleklindedir.

K›sacas›, görülece¤i gibi, linç
politikas›, halk›n gelenekleri içinde-
ki tüm geri yanlara seslenen bir po-
litikad›r. Açl›k, iflsizlik, yoksulluk
derinlefltikçe tepki büyümekte, tep-
ki kendisine yönelecek yer aramak-
ta, solun bu tepkiyi do¤ru hedeflere
kanalize edemedi¤i koflullarda da,
memnuniyetsizlik linç politikas›n›n
arac› haline gelmektedir. Yani flove-
nizm, bütün sorunlar›n kayna¤› olan
kapitalizmi, faflist devlet yap›s›n›
ustaca örtmektedir. Özetledi¤imiz
bu tablo, kitlelerin bir avuç faflistin
k›flk›rtmas›ndan hangi malzemeler-
le etkilendiklerini ve bir anda nas›l
linç güruhuna dönüfltüklerini de
izah etmektedir. 

Mazlum: fiöyle tamamlayabi-
liriz. Asl›nda bu ayn› zamanda bir

yönetme tarz›d›r. 6-7 Eylül olayla-
r›ndan bugüne bak›ld›¤›nda, oligar-
flik devletin ony›llard›r bu ülkeyi
buna benzer politikalarla ve buna
uygun güçlerle yönetti¤i gerçe¤ini
görürüz. Provokatif kontra eylem-
lerle, halk›n çeflitli kesimlerinin ki-
mi “kutsal” de¤erlerine yönelik ya-
lan haberlerle provokasyonlar yara-
t›larak, sürecin politikalar› hayata
geçirilmifltir. Kontrgerilla merkezle-
ri, (M‹T’ten MGK Genel Sekreterli-
¤i’ne ba¤l› Toplumla ‹liflkiler Daire
Baflkanl›¤›’na kadar hepsi), y›llarca
bu tür faaliyetlerin kurmayl›¤›n› yü-
rütmüfltür. Halk› birbirine veya mu-
halif güçlere karfl› k›flk›rtarak, “te-
rör” demagojisi ile yönlendirerek,
“Sevr”, “bölücülük”, “anarfli” gibi
korkular› yayarak, kitlelerin en
az›ndan bir k›sm›n›n faflist politika-
lar›n destek gücü haline getirilmesi,
“psikolojik savafl”›n esas›d›r zaten. 

Özlem: O zaman MGK’n›n
linç sald›r›lar›yla ayn› dönemde ›rk-
ç›l›¤› “tehdit” olmaktan ç›karmas›
da daha özel bir bir önem kazan›yor
de¤il mi?

Kemal: Evet, linç sald›r›lar›-
n›n sistemlefltirilmesiyle Milli Gü-
venlik Siyaset Belgesi’nde yap›lan
bu de¤iflikli¤in ayn› döneme denk
gelmesi tesadüf de¤ildir. “Gizli

Anayasa” olarak da bilinen ve hü-
kümetler de¤iflse de devletin temel
politikalar›n›n belirlendi¤i bu bel-
gede, fiili olarak bir karfl›l›¤› bulun-
masa da, “afl›r› sa¤” ve ›rkç›l›k teh-
dit olarak gösteriliyordu. Ekim
2005’te yap›lan de¤ifliklikle “›rkç›-
l›k, afl›r› sa¤”, tehditler aras›ndan
ç›kar›ld›. Irkç›l›k gerilemifl miydi,
afl›r› sa¤ yok mu olmufltu? Tabii ki
hay›r. O zaman Yürüyüfl’te flöyle
demifltik: “Bu de¤iflikli¤in yap›ld›¤›
sürece dikkat edin; linç giriflimleri
alm›fl bafl›n› gidiyor. Irkç›l›k, flove-
nizm yükseliyor ve devlet diyor ki,
‘›rkç›l›¤›, afl›r› sa¤› art›k tehdit ola-
rak görmüyoruz.’

Böylece, faflist hareketin devletin
çocu¤u oldu¤u, linç giriflimlerini
örgütleyenlerin ‘ülke için tehdit’
oluflturmad›¤› belgelenmifl oldu.”

(30 Ekim 2005, say›: 24)

Bu de¤ifliklik, ›rkç›l›¤›n gerile-
mesinin de¤il, tam tersine faflistlerin
yeniden sahneye sürülmesinin ifa-
desiydi. De¤iflikli¤in bas›na yans›-
mas›na en çok AKP hükümeti tepki
gösterdi. AKP’nin linç giriflimlerin-
de gösterdi¤i aç›k sahiplenme düflü-
nüldü¤ünde, bu tepkinin nedeni de
daha iyi anlafl›lm›fl oldu. 

Ayn› dönemde Genelkurmay
Baflkanl›¤›’n›n, “Teröre karfl› top-
yekün mücadele” ça¤r›s› gündeme
geldi. Nas›l ve kimlerle olacakt› bu
mücadele? Elbette ki, ça¤r› TSK’ya,
polise, devletin güçlerine de¤ildi,
onlar zaten o “mücadeleyi” sürdü-
rüyordu. Ça¤r› kitlelereydi. 2. Or-
du Komutan› Org. fiükrü Sar››fl›k,
Malatya’da 30 A¤ustos kutlamala-
r›nda yapt›¤› konuflmada, ça¤r›n›n
kime oldu¤unu daha aç›k ifade etti:
“Bütün halk›m›za da mesaj veriyo-
ruz. Ülke bir mücadele içinde.
Halkla beraber terörün ortadan
kald›r›lmas› gerekir...” 

Bütün bunlar, tart›flmas›z bir bi-
çimde linç politikas›n›n “resmi bir
politika” oldu¤unu gösteren gelifl-
melerdi. Keza, bunun peflinden bur-
juva medyan›n flovenizme tam en-
tegre olarak k›flk›rt›c› yay›nlar›n›
yükseltmesi, linç haberlerini sald›r›-
lar› onaylayan bir havada vermesi,
polis ve “yarg›” kurumlar›n›n linç-
çileri himaye etmesi gibi tüm gelifl-
meler de lincin resmi politika oldu-
¤unun kan›tlar› oldular. 

Mazlum: Lincin sömürge tipi
faflizmle, oligarflinin kontrgerilla
politikalar›yla do¤rudan ba¤›n› gö-
zönünde bulundurarak flimdi yeni-
den süreci hat›rlamak, konuyu daha
da aç›kl›¤a kavuflturur san›r›m. Bu
anlamda k›sa bir özet yapay›m.
Mersin’deki bayrak provokasyonu,
sürecin nas›l geliflece¤ini de göste-
riyordu. Oligarflinin, Süleymani-
ye’de bafl›na çuval geçirilmesine
karfl› göstermedi¤i tepkiyi, 10 ya-
fl›nda bile olmayan çocuklar bayra¤›
yere att›lar diye göstermesinin “nor-
mal” oldu¤unu kimse iddia edemez.
‹ktidar›ndan muhalefetine tüm dü-
zen güçleri k›flk›rtma seferberli¤ine

inç politikas›, sömürge tipi fafliz-
min, flovenizm zemininde sivil ve resmi
faflist güçleri arac›l›¤›yla uygulad›¤› bir po-
litikad›r.... Halk›n gelenekleri içindeki tüm
geri yanlara seslenen bir politikad›r. 
fiovenizm, bütün sorunlar›n kayna¤› olan
kapitalizmi, faflist devlet yap›s›n› ustaca
örtmektedir. 
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girdiler. As›l iflaret ise, yine Genel-
kurmay’dan geldi. Irkç› flovenist
zihniyetini aç›k etti¤i o ünlü aç›kla-
mas›ndaki, “Türk milleti, hiçbir za-
man kendi vatan›nda, kendi sözde
vatandafllar› taraf›ndan böyle bir
alçakl›kla karfl›laflmam›flt›” sözleri,
en üst düzeydeki k›flk›rtma olarak
tarihe geçti ve “sözde vatandafl” ilan
edilenler hedef gösterildi. Buradaki
“sözde vatandafl” en baflta Kürt hal-
k› olmakla birlikte, esasen tüm dü-
zen muhalifi güçlerdi. Linçlerde da-
ha çok devrimcilerin hedeflenmesi
bunu kan›tl›yordu. Keza, devletin
flu veya bu politikas›n› elefltiren ay-
d›nlar›n susturulmas› giriflimleri,
Cemil Çiçek’in Ermeniler’le ilgili
konferans düzenleyen ve kat›lanlar›,
“Türkiye Cumhuriyeti’ni arkadan
hançerlemekle” yani o klasik deyifl-
le “hainlikle” suçlamas› vb. de,
“sözde vatandafl” kategorisinin ge-
niflli¤ini gösteren örneklerdir. 

Genelkurmay, sözde olmayan
“has vatandafllara” düflmanlar›
iflaret etmiflti. Madem bayrak tehli-
kedeydi, madem vatan sald›r› alt›n-
dayd›, öyleyse kendisi gibi düflün-
meyenlerin bafl› ezilmeliydi! Mer-
sin sonras› yayg›n bir flekilde onlar-
ca kentte “Bayrak Mitingleri” dü-
zenlendi, en uzun bayrak rekorlar›y-
la flovenizm k›flk›rt›ld›. Bayrak ko-
nusunda öylesine bir psikolojik bas-
k› ortam› yarat›ld› ki, yasal bir zo-
runluluk ya da gelenek olmamas›na
karfl›n, en s›radan etkinliklerde bay-
raklar aç›l›yor, ‹stiklal Marfl› okunu-
yor, bunlar› yapmayanlar adeta “va-
tan haini” ilan ediliyordu. Ki, bu ko-
nuda zaten bir süredir, özellikle
Türk-‹fl, Kamu-Sen, Memur-Sen gi-
bi gerici sendikalar›n bafl›n› çekti¤i
kesimlerce, alakas›z eylemlerde
bayrak tafl›mak, ‹stiklal Marfl› oku-
mak geleneksellefltirilmiflti. Bayrak
meselesinin bir yan›n› da devlete
“bak›n biz terörist” de¤iliz mesaj›
olufltururken, iflin flirazesinden ç›k-
t›¤›n›n çok say›da örne¤i yafland›.
Mesela, bir etkinlikte önce ‹stiklal
Marfl› okunuyor, bayraklar dalgala-
n›yor, ard›ndan “fl›k›d›m fl›k›d›m”
dansözler ç›k›yor sahneye...

Cenazalerden Kuzey Irak mese-

lesine kadar her geliflme üzerinden
manipüle edilmifl bir “infial” hava-
s› ad›m ad›m yarat›ld›. “‹nfial” ve-
ya “hassasiyetler”, linç ortam›n›n
meflrulaflt›r›c› söylemiydi. “‹nfiale
gelen hassas vatandafl” kimli¤i, si-
vil faflistlerin yeni kimli¤i oldu. Bu
s›fat› kullanan faflistlerin her türlü
sald›r›lar› böylece bafltan meflru ka-
bul ediliyordu. 

Sonuçta düzen, kendi yasalar›na
göre de yasad›fl› olan bu hareketlere
kendi denetim ve gözetiminde izin
verdi. ‹ster do¤rudan talimat yoluy-
la, isterse önlerinin aç›ld›¤›n›n ifla-
retini alm›fl olmalar›n›n sonucu ola-
rak, faflistler harekete geçtiler. Art›k
her olay, her demokratik eylem bir
linç potansiyeliydi. Sonras› malum. 

Özlem: Sonras›ndaki bilinen
linç sald›r›lar› d›fl›nda flunu da ekle-
yelim. Linç öyle bir olay ki, bir nok-
tada onu örgütleyenlerin de deneti-
mi d›fl›na ç›kmaya çok müsait. Ki
bu tarz örnekler daha bugünden gö-
rülüyor.  

Egemen s›n›flar s›k s›k “sosyal
patlamadan”, halk›n “burnundan so-
ludu¤undan” sözediyorlar. Bu tes-
bitlerin iflaret etti¤i derin hoflnutsuz-
lu¤un temellerine bak›ld›¤›nda; yok-
sullu¤u, eflitsizli¤i, ezilmiflli¤i, hor-
lanmay›, iflsizli¤i görürüz. Do¤al
olarak kitlelerin öfkesini yöneltece¤i
yer de bunlar olmal›d›r. Ancak, kök-
lü gericilik, cahillik ve örgütsüzlük
sonucu, bu tepkiler yanl›fl hedeflere
yönelebilmekte ve son derece sa¤-
l›ks›z biçimlerde ortaya ç›kabilmek-
tedir; burjuva medyan›n zaman za-
man magazinvari “neler oluyor bi-
ze” spotlar›yla verdi¤i, s›radan olay-
larda yaflanan abart›l› tepki, futbol
maçlar›nda yaflanan fliddet, aile içi
fliddet, vahflet düzeyindeki cinayet-
ler bu sa¤l›ks›z yans›ma biçimlerin
ifadesidirler. Linç de, esas olarak or-
ganize bir sald›r› biçimi olmas›na
karfl›n, zaman içinde s›radan unsur-
lar› da peflinde sürükleyebilmekte,
çok de¤iflik kesimler için “örnek”
oluflturabilmektedir.

Mazlum: Tabii burada yozlafl-
ma çok önemli bir unsur. De¤erler
ve vicdani duygular öylesine körel-

tildi ki, yan›bafl›nda ölene dönüp
bakmayan, intihar etmeye kalk›flan
çaresiz bir insan›n karfl›s›nda “at

at” diye tempo tutan “insan” tipleri
yarat›ld›. Bu da linç kültürünün de-
¤iflik bir versiyonudur. Dolay›s›yla,
linç politikas› ve kültürüyle, halkla-
r›n meflru fliddeti ile ilgisi olmayan
ve düzene asla yönelmeyen, daha
çok kitlelerin birbirine yöneltti¤i bir
fliddet körüklenmektedir. 

Kemal: Tüm bunlar kuflkusuz
ki, s›n›f bilincinden yoksunluk ve
örgütsüzlük zemininde yay›labilir.
Apolitikleflme zemininde, her türlü
gerici politika ve yöntem için uygun
yaflam alan› vard›r. Oligarfli, halk›n
mücadelesine karfl› kullan›lmak
üzere kendi kontrolünde bir flove-
nist dalgan›n hep canl› olmas›n› ve
her an harekete haz›r bir linç güru-
hunun bulunmas›n› istiyor.

Sorunu özetlersek: Linç giriflim-
leriyle ortaya ç›kan iki olgudan bi-
rincisi, bunun oligarflik devletin po-
litikalar› içinde belli bir yere ve
amaca tekabül etti¤i, ikincisi ise, bu-
na ba¤l› olarak, sivil faflist hareketin
bir taktik olarak kullan›d›¤›d›r.

Devlet, linç politikas›yla, halk›n,
düzenin siyasi, ekonomik politika-
lar›ndan duydu¤u memnuniyetsizli-
¤i bu gericilik kanal›na ak›tarak, sö-
mürü sistemini güvenceye almay›
amaçlar. Böylece sistem kendi kri-
zini, yine kitlelerin geri duygular›
üzerinden aflmay› hedeflemektedir. 

Bu anlamda linç politikas› karfl›-
s›nda yap›lmas› gereken iki fley; bi-
rincisi onun faflist terörün bir biçimi
ve faflist devletin politikas› oldu¤u-
nu görüp ona göre tav›r almak; ikin-
cisi ise kitleleri s›n›flar mücadelesi
zeminine çekmektir... Haftaya gö-
rüflmek üzere flimdilik hoflçakal›n
diyerek sohbetimizi bitiriyorum. 
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evlet;   linç politikas›yla, halk›n,
düzenin siyasi, ekonomik politikalar›ndan
duydu¤u memnuniyetsizli¤i bu gericilik ka-
nal›na ak›tarak, sömürü sistemini güvence-
ye almay› amaçlar. Böylece sistem kendi
krizini, yine kitlelerin geri duygular› üze-
rinden aflmay› hedeflemektedir. 

D
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1 Eylül Dünya Bar›fl Günü, çe-
flitli eylem ve etkinliklerle karfl›lan-
d›. Eylemlerde ‹srail’i, ABD’yi la-
netleyen, Lübnan tezkeresine karfl›
ç›kan sloganlar hayk›r›l›rken,
DTP’nin düzenledi¤i eylemlerde
“çift tarafl› ateflkes” ça¤r›s› yap›ld›. 

Haklar ve Özgürlükler Cephesi
de, çeflitli flehirlerde yapt›¤› eylem
ve aç›klamalarla, bar›fl›n emperya-
lizmin hakim oldu¤u bir dünyada
mümkün olmayaca¤›n› vurgulaya-
rak, tecritte 122 devrimcinin ölü-
müne dikkat çektiler ve “katillerle
bar›flmayaca¤›z” dediler. 

‹stanbul ‹stiklal Caddesi’nde
toplanan HÖC’lüler, “Tecritte 122
Ölüm Katillerle Bar›flmayaca¤›z!”
pankart› açt›. 100 kiflinin kat›ld›¤›
eylemde ayr›ca ölüm orucu direnifl-
çilerinin resimleri tafl›nd› ve Tram-
vay Dura¤›’ndan Galatasaray Lisesi
önüne kadar süren yürüyüfl s›ras›n-
da “Katil ABD Ortado¤u’dan De-
fol, Zafer Direnen Halklar›n Ola-
cak” sloganlar› at›ld›. Burada HÖC
ad›na aç›klama yapan Cem Koyup›-
nar, “Bize bask› yapanlarla, bize ifl-
kence yapanlarla, bizi katledenlerle
hiçbir zaman bar›fl yapmayaca¤›z.
‹ki yüzlü bar›fl ça¤r›lar›n› de¤il, em-
peryalizme karfl› mücadeleyi yük-
seltelim” dedi. 

Ankara HÖC Temsilcili¤i de
Abdi ‹pekçi Park›’nda düzenledi¤i
eylemde, “Emperyalistler ve ‹flbir-
likçileri ‹flgal ve Tecritle Katlediyor.
Hangi Bar›fl?” yaz›l› pankart ile kat-
liam resimleri, ölüm orucu direnifl-
çilerinin resimleri Irak, Filistin,
Lübnan ve k›z›l bayraklar tafl›d›lar.
Yap›lan aç›klamada, bar›fl›n önünde
engel olan emperyalist ve iflbirlikçi-
leri yokedilmeden, halklara karfl›
savafl açanlar yenilmeden ne ülke-
mizde ne de dünyada gerçek bir ba-
r›fltan sözedilemeyece¤i söylendi. 

Dersim HÖC’lüler de, 1 Eylül
günü Sanat Soka¤›’nda düzenledik-

leri eylemde, halklar›n direnifliyle
dünyaya bar›fl›n gelece¤ine dikkat
çektiler. "Halklara Özgürlük ve Ha-
pishanelerde Tecrite Son!" pankart›
aç›lan eylemde, Kürt halk›na yöne-
lik bask›lara da dikkat çekilerek,
mücadele ça¤r›s›nda bulunuldu. 

Bu eylemin ard›ndan, Ovac›k’ta
bir astsubay›n estirdi¤i terör, HÖC
ve DHP taraf›ndan protesto edildi.

Dersim’de ayr›ca; DTP, EMEP,
ESP, Genel-‹fl, KESK ve ‹HD tara-
f›ndan, "Yaflas›n Bar›fl Mücadele-
miz, Bar›fla Bir Ses Çift Tarafl›
Ateflkes” gibi sloganlar›n at›ld›¤› ve
yaklafl›k 250 kiflinin kat›ld›¤› bir
miting düzenlendi.

Adana HÖC Temsilcili¤i, ‹nönü
Park›’nda düzenledi¤i eylemde,
“Kürt Halk›na Özgürlük” pankart›
açarak, 1 Eylül’ün bar›fl›n önünde
engel olan emperyalizme ve iflbir-
likçi iktidarlara karfl› mücadele gü-
nü olarak anlafl›lmas› gerekti¤i kay-
dedildi. 

Elaz›¤ HÖC Temsilcili¤i Hozat
Garaj›’nda “Halklara Özgürlük!
Hapishanelerde Tecrite Son!” pan-
kart› açarak, “Emperyalistler Yeni-
lecek Direnen Halklar Kazanacak”,
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdu-
run” sloganlar›yla aç›klama yapt›. 

Mersin HÖC’ün de yerald›¤›
çok say›da parti, sendika ve DKÖ
taraf›ndan düzenlenen yürüyüflte
ise, “Dünya Bar›fl Gününde Hakla-
ra Özgürlük Kürt Sorununa Çö-
züm” pankart›n›n yan›s›ra, “‹srail’le
Yap›lan Tüm Anlaflmalar ‹ptal
Edilsin, Behiç Aflc›, Gülcan
Görüro¤lu, Sevgi Saymaz
Onurumuzdur, Kürt Sorununa
Demokratik Çözüm, Tecrite
Hay›r, ABD- ‹srail Zulmüne
Son” fleklinde dövizler tafl›nd›. 

Ankara’da da D‹SK,
KESK ve TTB’nin ça¤r›s› ile
“bar›fl yürüyüflü” düzenlendi.
HÖC’ün de içinde oldu¤u

Emperyalizm ve Siyonizm’e Karfl›
Ankara Platformu, eyleme Irak,
Lübnan ve Filistin bayraklar› ve
“Emperyalizm Yenilecek Direnen
Halklar Kazanacak” yaz›l› pankar-
tla kat›ld›. Tezkere karfl›t› sloganla-
r›n ön plana ç›kt›¤› yürüyüfle yakla-
fl›k 1500 kifli kat›ld›. Ayr›ca,
HÖC’ün de içinde yerald›¤› “Em-
peryalizme ve Siyonizme Karfl› An-
kara Platformu", 1 Eylül Günü,
ABD Büyükelçili¤i'ne yürüyerek
ABD ve ‹srail bayraklar› yakt›, em-
peryalizmin yenilece¤ini, direnen
halklar›n kazanaca¤›n› hayk›rd›.

Malatya HÖC 1 Eylül günü
Paflaköflkü Camii yan›nda düzenle-
di¤i etkinlikte, “Halklara Özgürlük
Tecrite Son” dedi. Marfllar›n söy-
lendi¤i, konuflmalar›n yap›ld›¤› et-
kinlikte, emperyalizme ve faflizme
karfl› mücadele ça¤r›lar› yap›ld›.
Samsun’da ise HÖC’lüler yapt›kla-
r› meflaleli yürüyüflle, katliamlar, ifl-
galler, iflkenceler içinde "Kiminle
bar›fl? Ne için bar›fl?" diye sordular. 

‹stanbul’da 3 Eylül günü Ça¤-
layan Meydan›’nda düzenlenen mi-
tingte ise polisin terörü vard›. Bin-
lerce kifli “Kürt sorununa bar›flç› çö-
züm” sloganlar› hayk›r›rken, mitin-
gin sonuna do¤ru, hükümet komise-
ri “miting alan›n›n kaos alan›na
çevrildi¤i” gerekçesi ile program›
durdurdu. Bunun üzerinde Tertip
Komitesi Baflkan› Nizamettin Öz-
türk, mitingi bitirmek zorunda kal-
d›klar›n› söyledi. Mitinge kat›lanlar
da¤›l›rken, bizzat ‹stanbul Emniyet
Müdürü Cerrah’›n provokatif mü-
dahalesi ile bafllayan sald›r›da gaz
bombalar›, kurflunlar havalarda
uçufltu ve oligarflik iktidar “bar›fl”
isteyenlere cevab› bu terörle verdi.

Tecritte 122 Ölüm 
Katillerle BBar›flmayaca¤›z!

1 Eylül Dünya Barış Günü
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Kozluk’ta ‹nfaz

Batman'›n Kozluk ‹lçesi’nde, ilçe girifline yak›n bir bölgede, bir oto-
mobile aç›lan atefl sonucu 10 yafl›ndaki  Mizgin Özbek ve PKK’li olduk-
lar› iddia edilen ve henüz kimlikleri aç›klanmayan iki kifli katledildi. 

Aç›klamalara göre, Samiye Özbek, Hadi Özbek ve Mizgin Özbek,
araçlar›yla giderken, yolda iki kifliyi de araçlar›na ald›lar. Olay›n bundan
sonras› ise, polisin klasik infaz senaryolar›na göre, “araçtakilerin atefl aç-
mas› sonucu”, polis de araca atefl açm›fl ve üç kifli ölmüfltür. 

Çat›flman›n geçti¤i bölgenin muhtar› ve olay yerinde incelemeler ya-
pan ‹HD ve Mazlum-Der heyeti, “herhangi bir çat›flma izine rastlanma-
d›¤›n›” aç›klad›lar. 

Polis iki kifliyi öldürmek için atefl açm›flt› ve araçta bulunan Mizgin
Özbek de bu arada katledilmiflti. Olay aç›k bir infazd›. Batman Emniyet
Müdürü, infazdan sonra, yaral› olarak hastaneye kald›r›lan Samiye Öz-
bek’i ziyaret ederek “Mizgin’in kazayla öldürüldü¤ünü, üzgün oldu¤u-
nu” aç›kl›yordu. 

Burjuva bas›n ise, infaz› gizleyerek katliam› “‹ki atefl aras›nda kalan
çocuk öldü” fleklinde verdi. Polis “teröristler atefl açt›” demiflti ya, bu on-
lar için yeterliydi. 

Yar›n öyle olmad›¤› aç›¤a ç›kt›¤›nda da, yine itirazlar› sadece “Mizgin
Özbek’in öldürülmesine” olacakt›r. 

Hat›rlay›n; 5 Ekim 1999’da Adana’da Erdinç Aslan isimli devrimci ve
Murat Bektafl adl› bir iflçi katledilmifl ve burjuva bas›n “çatkap› infaz”
bafll›klar›yla sadece “iflçinin yanl›fll›kla katledilmesini” elefltirmifllerdi.
Devrimciler, yurtseverler infaz edilebilir çünkü!

fiemdinli'de Bask›lar Sürüyor

Hakkâri'nin fiemdinli ‹lçesi'nde, Umut Kitapevi'nin bombalanmas›
ard›ndan ilçe halk›na karfl› yap›lan bask› ve tehditler sürüyor. 

Son olarak 29 A¤ustos sabah› ilçede yine terör estirildi. Emrullah Ge-
lici’nin evine korucu, asker ve Özel Harekât Timler taraf›ndan bask›n
düzenlendi. D›flar› ç›kar›lan ev sahibi ölümle tehdit edilirken, Gelici’ye
“Sen evde PKK'lileri bar›nd›-
r›yorsun. fiu an evinde 2
PKK'li var bunun için eve
bomba ataca¤›z” diyerek yeni
komplolar peflinde olduklar›n›
gösterdiler. 31 A¤ustos’ta da
ilçede baflka evler bas›ld›. Evi
bas›lanlardan ‹smail Elmas,
Refik Gelici de benzeri komp-
lo tehditlerine maruz kald›lar. 

Bursa DTP binas› 
taflland›
Demokratik Toplum Partisi (DTP)

Bursa il binasına, daha önce de çeflit-
li inç sald›r›lar›nda yeralan “Bursas-
por taraftarlarınca” tafllı saldırı dü-
zenlendi. 

Polisin yan›nda gerçeklefltirilen ve
polisin yine müdahale etmedi¤i sald›-
r›da bina tahrip edildi. 

“Bursaspor taraftarlar›” olduklar›-
n› söyleyen güruh, binay› tahrip eder-
ken “Sizleri burada yaflatmayaca¤ız”,
“Burayı baflınıza yıkaca¤ız” sözleriy-
le de tehditler savurdular.  

Bursa DTP binas›na, daha önce de
molotofkokteylleriyle saldırı düzen-
lenmifl ancak o sald›r›n›n da failleri
meçhul kalm›flt›. 

Polise “s›n›rs›z” yetki
Polise Ankara çap›nda 15 gün bo-

yunca herhangi bir anda ve her-

hangi bir yerde “kiflilerin üstleri ve
araçlar› ile özel ka¤›tlar›n› ve eflyala-
r›n›” arama izni verildi. 

Ankara Emniyet Müdürlü¤ü’nün
talebi üzerine Ankara 2’nci Sulh Ceza
Mahkemesi taraf›ndan verilen izne
göre, 5 Eylül-19 Eylül 2006 tarihleri
aras›nda Ankara polisi, Ankara’da
keyfince arama terörü estirebilecek.
Baflka bir deyiflle Ankara’da 15 gün
boyunca “Ola¤anüstü hal” uygulana-
cak.  

Polisin tüm taleplerini aynen uy-
gun bularak, polisin sürekli tekrarla-
y›p durdu¤u “bir de savc›larla, ha-
kimlerle u¤raflma” flikayetini asgari-
ye indiren 2’nci Sulh Ceza Mahkeme-
si, bu 15 günlük süreyi, her seferinde
yeniden uzatarak polisin tüm flikayet-
lerini s›f›rlayabilir de tabii. Türki-
ye’nin “terörle mücadele” yasalar›
nas›l olsa buna izin verecek hüküm-
lerle dolu.  

‹zin karar›nda “Terör örgütlerinin
gerçeklefltirebilecekleri eylemlerin
önlenmesi, suçlular›n ve suç unsurla-
r›n›n ele geçirilmesi” fleklinde ifade
edilen gerekçe, nas›l olsa, her zaman
için “geçerli”!

infaz eedilen bbu kkaç›nc› çço-

cuk? Tutun hhesab›n›, yyaz›n

oligarflinin ssuç ddefterine vve

asla uunutmay›n!!!



“Hakim ve memurlar 'ifllerini
ciddiye al›p, hizaya girsinler' diye
bir iki bomba att›rd›m” diyen ve ka-
muoyunda “bombac› Pafla” diye ün-
lenen, Emekli Korgeneral Altay To-
kat hakk›nda 6 y›la kadar hapis iste-
miyle dava aç›ld›. 

Davay› açan, Genelkurmay As-
keri Baflsavc›s› K›demli Albay Saim
Öztürk. 

Dava gerekçeleri flunlar: TSK'y›
ve komutanlar› küçük düflürmek.
TSK'n›n, PKK'nin kulland›¤› yön-
temleri kullan›yormufl izlenimi ya-
ratmak. Yetkili olmad›¤› halde aske-
ri konularda aç›klama yapmak...

Yani suçun kendisi, bomba ata-
rak hizaya getirme eylemi de¤il yar-
g›lanacak olan. Askeri baflsavc›l›¤›,
devletin memurlar›n›n bombalarla
hizaya getirilmesi ilgilendirmiyor,
iflin hukuki yan›nda de¤il k›saca.
Genelkurmay’›n derdi baflka. Bu as-
keri s›rr›n iffla edilmesi, bölgede en
üst düzeyde komutanl›k yapm›fl bir
general taraf›ndan kamuoyuna dek-
lare edilmesi. Dolay›s›yla bu yönte-
min yayg›n biçimde, en üst düzeyde
verilen emirlerle gerçekleflti¤inin
tescillenmesi. Yine dolay›s›yla ben-
zeri birçok “faili meçhul” damgas›
ile tozlu raflara kald›r›lan olaylarda,
benzeri mekanizmalar›n çal›flt›¤›n›n
çok daha genifl bir kesim taraf›ndan
düflünülmüfl olmas›... 

TSK’y› ve komutanlar› y›pratan-
lar bunlar. 

Ordu hakk›nda ne zaman bir ger-
çek ortaya ç›ksa, TSK mutlaka y›p-

ran›r; neredeyse de¤iflmez bir gele-
nektir bu durum. Ve yine de¤iflmez
bir flekilde generaller bafllar sa¤› so-
lu tehdit etmeye, gerçe¤i iffla eden-
leri ya da elefltirenleri susturmak
için “hot zot” etmeye. 

Elbette ki, hukuki bir tav›r bekle-
di¤imiz yoktu. Görevi devrald›¤›
gün hukukun “h”sini a¤z›na alma-
dan, sadece as›p kesmekten hesap
sormaktan sözeden birinin Genel-
kurmay Baflkanl›¤› yapt›¤› bir ülke-
de, göstermelik de olsa hukuktan
sözetmek bir lükstür. 

Nitekim, Altay Tokat’›n aç›kla-
malar›n›n bas›na yans›d›¤› günlerde,
Genelkurmay Savc›l›¤›’n›n da ince-
leme bafllatt›¤› bilgisi yeralm›flt› ve
biz 6 A¤ustos 2006 tarihli 64. say›-
m›zda bu konuda flöyle demifltik:
“Genelkurmay›n hangi amaçla so-
ruflturmay› açt›¤›n› önümüzdeki sü-
reçte görece¤iz. Mesela, ‘askeri s›r-
lar› iffla etmek’ten mi soruflturacak?
Yoksa, üst düzey bir generalin bom-
ba att›rmaktan, devlet görevlilerini
terörle hizaya getirmekten, att›klar›
bombalar› PKK yapm›fl gibi göster-
mekten mi? Ya da, Yaflar Büyüka-
n›t’›n ‘iyi çocuklar›n›’ acemilikle
suçlamas›ndan, TSK’n›n ‘PKK ifli’
dedi¤i fiemdinli’nin ordunun ifli ol-
du¤unu ‘ifli bilen biri’ olarak teyid
etmesinden mi; görece¤iz.”

Gördük ve yan›lmad›k. 

Hukuk, adalet, TSK’n›n umurun-
da de¤il. O, halka karfl› savafl yön-
temlerinin, kontrgerilla taktiklerinin
bir flekilde ortaya ç›kmas›ndan ra-

hats›z. fiemdin-
li’de elemanlar›
suç üstü yaka-
land›¤›nda da
ayn› rahats›zl›k

içinde k›vran›p durmufl, sa¤› solu
suçlam›fl, en üst düzeyde bir sahip-
lenme ile olay›n üzerine yatm›fl,
elefltirenleri ise
“kutsal orduyu
y›prat›yor” suç-
lamas› ile sus-
turmaya yönel-
miflti.

G e n e l k u r -
may Baflsavc›l›-
¤› do¤ru söyle-
mektedir; Altay
Tokat’›n anlat-
t›klar› bir askeri
s›rd›, yayg›n
olarak ony›llar-
d›r kullan›lan
k o n t r g e r i l l a
yöntemlerinden sadece biriydi. Al-
tay Tokat her ne nedenle olursa ol-
sun, bir biçimde bu s›rr› iffla ederek,
ordu cephesinden büyük suç iflle-
mifltir. Bu davan›n kendisi ise, en az
Altay Tokat’›n sözleri kadar, ordu
gerçe¤inin görülmesi aç›s›ndan “de-
¤erli” bir içeri¤e sahiptir. 

Bu davan›n gerekçelerini daha
düz bir hale getirdi¤imizde karfl›m›-
za ç›kan fludur: Sen nas›l bizim sa¤a
sola bombalar att›¤›m›z› aç›klars›n,
kontrgerilla eylemlerinin bizzat ge-
nerallerin emirleriyle gerçekleflti¤i-
ni nas›l itiraf edersin...

Konuflun Altay Tokatlar!

Siz de böyle davalar aç›n askeri
savc›lar! Herkes “kutsal ordu”nun
hangi yöntemlerle halka karfl› savafl-
t›¤›n› görsün.  
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‘Bombac›’ Korgeneral Altay Tokat’a hapis istemi

Suçun kendisine de¤il, iffla edilmesine dava 

Dersim’de yaylac›l›k yapan sürü sahiplerine jandarma taraf›ndan 15 Eylül'e ka-
dar süre tan›narak yaylalar›n boflalt›lmas› istendi¤i bildirildi. Her y›l bahar aylar›y-
la birlikte Dersim'in yüksek da¤lar›na ç›kan sürü sahipleri sonbahar aylar›nda ha-
valar›n so¤umas› ile birlikte yaylalardan geri dönüyorlar. 

Daha önce de yaylaya ç›kan sürü sahiplerine zorunlu cep telefonu ve kimlik kar-
t› uygulamas› getirilerek yaylac›lar askerler ile iflbirli¤i yapmaya zorlanm›fllard›.

15 Eylül tarihinin erken bir tarih oldu¤unu söyleyen sürü sahipleri bu karara
tepki gösterdiler. Bu karar›n tamamen gerillaya yönelik bir karar oldu¤u yasaklar-
la birlikte kapsaml› bir operasyon düzenlenece¤i tahmin ediliyor. 

Dersim’de 

Yayla 

Yasa¤› 

Bafll›yor



Güney-
d o ¤ u ’ d a
y a fl a n a n
çat›flmalar-
da y›llard›r
asker cena-
zeleri kal-

d›r›lmas›na karfl›n, asker ailelerin-
den buna karfl› yükselen bir ses cid-
di anlamda sözkonusu olmam›flt›r.
Bunda, Kürt milliyetçili¤inin eylem
çizgisi ve Türk halk›na hitap etme
gibi bir kayg› gütmemesi bir etken
olurken, as›l olarak da sürekli bir
flekilde körüklenen ve teyakkuz ha-
linde tutularak sa¤l›kl› düflünmenin
önüne hamasetten bir duvar ören
milliyetçi, flovenist propagandalar
belirleyici olmufltur. Halen de bu sa-
vafla iliflkin “neden çocuklar›m›z
ölüyor, hangi ç›karlar u¤runa” gibi
sorular soruluyor de¤ildir. Ancak
son günlerde üst üste asker ailele-
rinden gelen öfkeli sesler, birkaç ör-
nek de olsa, oligarfli cephesinde cid-
di tart›flmalar yaratt›. Genelkurmay
politik bir tav›rla ve kendisinin hiç-
bir sorumlulu¤u yokmufl edas›nda
“asker annelerinin elinden öpüp,
babalar›n›n yana¤›ndan öpme” ha-
maseti ile tart›flmay› geçifltirirken,
Tayyip Erdo¤an, düzenin sahibi
birçok kesimin asl›nda düflündü¤ü
ancak dile getirmekten çekindi¤i or-
tak düflüncesini ifade etti. 

Art›k tabut istemediklerini söy-
leyen bir “flehit babas›n›n” feryad›-
na, “askerlik yan gelip yatma yeri
de¤ildir” cevab› verdi. 

Elbette ölecek çocuklar›n›z? 

Elbette gelecek tabutlar! Elbette

g i d i p
o rada
s a v a -
flacak-

lar. As-
ker dedi-

¤in ölmek için
vard›r.... Bu çizgide

daha da ço¤altabilirsiniz. Bir baflka
deyiflle, “bana ne sizin çocuklar›-
n›zdan” diye de Türkçelefltirebilirsi-
niz bu sözleri. 

Kendi çocuklar› asla tehlikeli
bölgelerde askerlik yapmayan, hatta
bazen hiç askerlik yapmayan burju-
valar, burjuva politikac›lar Anadolu
gençlerine her zaman bu gözle bak-
m›fllard›r. “Vatan millet sakarya”
edebiyat› ile “kutsal asker oca¤›”
halesi yarat›p, bunun alt›nda soygun
düzenlerini sürdürmüfllerdir.

Gençler ve onlar›n ailelerinin as-
la “neden ölüyoruz” diye sormas›n›
istemezler, korkarlar bu sorunun so-
rulmas›ndan. Çünkü bu ülkenin
gençleri ony›llard›r kendi halk›na
karfl› savaflt›r›lmaktad›r. Emperya-
list ç›karlar› korumak için ba¤›m-
s›zl›k isteyenlerin kan›n›n dökülme-
sinde kullan›lmaktad›rlar. Kurtulufl
Savafl›’ndan bu yana, Anadolu’nun
ba¤›ms›zl›¤› için s›k›lm›fl bir tek
kurflunu var m›d›r TSK’n›n? Yoktur
ama halka, haklar››n› isteyenlere s›-
k›lm›fl milyonlarca kurflun, k›rd›r›l-
m›fl binlerce genç vard›r. 

Evet Tayyip Erdo¤an do¤ru söy-
lemektedir; “askerlik yan gelip yat-
ma yeri” de¤ildir. Kore’den bilini-
yordu, NATO’nun ucuz askeri olun-
mas›ndan tescilliydi, spekülatör So-
ros’un “en iyi ihraç mal›” niteleme-
siyle dünyaca bilinir olmufltu; bir
kez de 5 Eylül günü Lübnan tezke-

resi ile tescillendi ki, askerlik em-
peryalizmin ç›karlar› için ölme, öl-
dürme yeridir, tekellerin dünya dü-
zeninin bekçili¤ini yapma yeridir.  

"Yan gelip yatmay›n emperya-
lizm için savafl›n, onlar için ölün!"
‹flbirlikçilerin halka söyledi¤i tam
da budur. “Asker oca¤›, baba oca¤›-
d›r” diye diye, Kürt halk›na karfl›
savaflmay›, emperyalistlerin ucuz
askeri olmay› “vatanseverlik” diye
yuttura yuttura gizliyorlar gerçekle-
ri. Tayyip, oligarflinin bütün kesim-
lerinin halk çocuklar›na nas›l bakt›-
¤›n› gayet aç›k dile getirmifltir. Bu
ülkede para babalar›n›n, zenginle-
rin, Tayyipler’in çocuklar›n›n asla
kan› akmayacakt›r o “asker oca¤›n-
da”, ölen hep Anadolu gençleri ola-
cak, beyinleri y›kanarak halk›n ev-
latlar›n›n, Kürt, Türk, Laz, Arap
Çerkes tüm milliyetlerden haklar›,
özgürlükleri için savaflanlar›n, ba-
¤›ms›z bir Türkiye isteyenlerin üze-
rine sal›nacaklar. Sonra da böyle ar-
s›zca, utanmazca tepinecekler kat-
lettikleri yoksul Anadolu gençleri-
nin cesetleri üzerinde. 
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��
“Askerlik

yan gelip yatma
yeri de¤ildir.”

Yan gelip yatmay›n! Emperyalizmin, 
para babalar›n›n ç›karlar› için ölün!

Analar, bbabalar; evlatlar›n›za zerre kadar de¤er vermeyen bu düzene

hizmet etmeleri için çocuklar›n›z› askere göndermeyin. Kendi kardefline

karfl› savaflt›rmay›n. Emperyalizme hizmet etmeyi, sömürü düzenlerini

sürdürmek için ba¤›ms›zl›k isteyenleri katletmeyi “vatan hizmeti” diye

yutturan generallerden, iktidarlardan hesap sorun, yakalar›na yap›fl›n

Gençler; “kutsal vatan görevi” yalanlar›na inanmay›n! Koçlar, Saban-

c›lar kasalar›n› doldursun, Tayyipler saltanat sürsün diye; generaller ik-

tidarlar›n› yürütsün, OYAK Holdingleri kâr rekorlar› k›rs›n diye anlat›yor-

lar bu yalanlar› size. Bu ülkeyi emperyalistler ad›na as›l iflgal edenler,

ba¤›ms›zl›k savafl›n› kanla bo¤anlar onlard›r, generaller ve iktidarlard›r. 



Fiskobirlik’i ele geçiremeyince,
f›nd›k al›m› için birli¤e gerekli fon-
lar› ay›rmayan iktidar, baflta Baflba-
kan Tayyip Erdo¤an’›n dan›flman›
Cüneyt Zapsu olmak üzere bir avuç
f›nd›k tüccar›n›n ç›karlar› için yüz-
binlerce f›nd›k üreticisini periflan
etmeye devam ediyor. 

“Köylüyü ma¤dur etmeyece¤iz”
söylemi ile f›nd›k al›m›n› Toprak
Mahsulleri Ofisi’ne devreden ikti-
dar, al›m için Giresun kalite 50 ran-
d›man f›nd›¤a 4 YTL fiyat belirledi. 

Giresun kalite f›nd›k, Türki-
ye’de üretilen f›nd›¤›n sadece yüzde
20’sini oluflturmaktad›r. Geri kalan
yüzde 80’i, ‘Lavent kalite’ f›nd›kt›r
ki, iktidar bunun fiyat›n› aç›klama-
m›flt›r. Bu da iktidar›n klasik bir
oyunudur; en üst fiyat› aç›kla, as›l
büyük ço¤unlu¤u geçifltir ve düflük
fiyatla kapat. Üretici kurulufllar›
yüzde 80’i oluflturan bu f›nd›¤›n fi-
yat›n›n 3.80 YTL ila 3.60 YTL ara-
s›nda olaca¤›n› belirtmektedirler.
Bu y›l üretim kalitesinin düflük ol-
mas› nedeniyle, büyük ço¤unluk
f›nd›¤›n rand›man›n›n 40 kalite ol-
mas› nedeniyle üreticinin maliyetle-
rini karfl›lamas› dahi mümkün de-
¤ildir. 

Tüccar›n istedi¤i oldu

“Hükümet ‘üreticiyi memnun
edece¤iz’ dedi ama sözünde durma-
d›” diyen TZOB Baflkan› fiemsi
Bayraktar, aç›klanan fiyat› flu flekil-
de de¤erlendirdi: “Bu fiyat sadece
Avrupal› al›c›lar› ve onlar›n içeri-
deki ba¤lant›l› kartellerini memnun
eder. Hükümet onlar› memnun etti
ama ülkemiz ve çiftçimiz kaybede-
cek. Karadeniz yeniden kaynamaya
bafllad›. Oda baflkanlar›m›zla nas›l
bir tepki koyaca¤›m›z› konufluyoruz.
F›nd›k üreticisinin sadece yar›s›
Çiftçi Kay›t Sistemi’ne kay›tl›, dola-
y›s›yla kay›tl› olmayanlar f›nd›¤›n›
TMO’ya satamayacak.”

Samsun Ziraat Odalar› ‹l Koor-
dinasyon Kurulu Baflkan› Yetkin

Karamollao¤lu ise, bu fiyat›n üreti-
cinin beklentisinin alt›nda oldu¤unu
belirterek, “Tüccar›n dedi¤i oldu.
Kesintiler ç›kt›ktan sonra üreticinin
eline 365 YKr dolay›nda bir para
geçecek. Bu ise f›nd›¤›n üreticiye
maliyetini bile karfl›lamaz. Bu fiya-
ta hiçbir üretici f›nd›k satmaz”
aç›klamas›nda bulundu. 

F›nd›¤a aç›klanan bu fiyat köy-
lüyü öfkelendirirken, AKP Perflem-
be ‹lçe Teflkilat› protesto amaçl›
toplu istifa etti.

AKP iktidar›n›n bütün emekçile-
re karfl› oldu¤u gibi, köylülere karfl›
da düflmanca tutumu, f›nd›k köylü-
sünün hakl› eylemleri karfl›s›nda ya-
lan ve çarp›tmalara varan tutumun-
da daha aç›k görülmüfltü. Köylünün
üzerine panzerleri süren, eylemleri-
ni gayri-meflru hale getirmek için
“yol kapatt›lar iki hasta öldü” flek-
linde, resmen yalan söyleyen ve
halk›n di¤er kesimlerini köylülere
karfl› k›flk›rtmaya çal›flan Tayyip Er-
do¤an, yüzbinlerce ailenin, milyon-

larca insan›n geçim kayna¤› olan
f›nd›kta tercihini aç›k bir flekilde te-
feci tüccardan, emperyalistlerden
yana kullanm›flt›r. F›nd›k köylüsü,
Fiskobirlik ile iktidar aras›ndaki
rant kavgas›na kurban edilmifl, ara-
da kasas›n› dolduran, Hamburg F›n-
d›k Borsas›’n›n orta¤› Cüneyt Zap-
su ve onun gibi birkaç tüccar ol-
mufltur. 

Direnifl hakt›r, boyun 
e¤meyelim

Geçen y›l verdi¤i ürünün paras›-
n› dahi alamam›fl olan f›nd›k üreti-
cisi, Ordu mitingi ve ard›ndan yol
kapatma eylemi ile, gücünü görmüfl
ve göstermifltir. Sorunu çözümsüz
b›rakan iktidar›n bugün atmak zo-
runda kald›¤› ad›m da bu eylemin
bir sonucudur. Ancak yeterli olma-
d›¤› aç›kt›r. Üreticiye sefaleti daya-
tan, kendi köylüsünü de¤il bir avuç
tekeli, tefeci tüccar› düflünen, onla-
r›n ç›karlar› için çal›flan bir iktidara
karfl› direnmek, en meflru hakt›r. 

Giresun’dan Artvin’e, Ordu’dan
Samsun’a tüm Karadeniz bafltan so-
na öfkeye kesmedikçe, AKP iktida-
r› eme¤imizin karfl›l›¤›n› vermeye-
cektir. ‹ktidara bu ülkede halk›n ya-
flad›¤›n›, halka ra¤men hiçbir politi-
ka belirleyemeyece¤ini hat›rlatma-
l›y›z. Yollar› bloke ederek, iktidar
partisinin bütün Karadeniz’deki il
ve ilçe teflki-
latlar›n› ablu-
kaya alarak ve
daha binlerce
yol ve yön-
temle gücü-
müzü göstere-
lim. AKP, te-
kellerden ya-
na tutumun-
dan vazgeç-
meden geri
ad›m atmama
kararl›l›¤› ile
meflru diren-
me hakk›m›z›
kullanal›m.
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F›nd›¤a verilen fiyat sa-
dece Avrupal› f›nd›k al›-
c›lar›n› ve onlar›n Tür-
kiye’deki ortaklar› kar-
telleri, tüccarlar› mem-
nun etti. F›nd›k üretici-
si, eme¤ine, al›nterine
sahip ç›kmal›, kendisini
bir avuç tekelin ç›karla-
r› için gözden ç›karan

iktidardan hesap sorma
hakk›n› kullanmal›

FF ››nndd ››kk   ZZaappssuu llaarr ’’aa   kkuurrbbaann   eedd ii lldd ii
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Yeni bir e¤itim-ö¤retim y›l›
bafll›yor. Kimimiz ilkokula, kimi-
miz liseye bafllayaca¤›z. Fakat her
sene oldu¤u gibi bu sene de karfl›-
m›za ilk olarak kay›t paralar› ç›-
kar›l›yor. Yine bizlere ‘ba¤›fl’ ad›
alt›nda toplanan kay›t paralar›
zorla ödetilmek isteniyor. Bir yan-
dan devlet okullar›n›n “paras›z”
oldu¤u, “e¤itimin devletin sorum-
lulu¤unda herkes için bir hak ol-
du¤u” söylenirken, di¤er yandan
kay›t paras› veremeyenler okulla-
ra kay›t edilmiyor. Hakk›m›z olan
e¤itim bu flekilde elimizden al›n-
m›fl oluyor. E¤itim hakk› bir hak
olmaktan ç›k›p paras› olan›n ya-
rarlanabildi¤i bir f›rsat haline dö-
nüfltürülüyor. Bunun aç›k göster-
gesi okullar›m›zda yapt›¤›m›z mil-
yarl›k harcamalard›r. 

Koçlar, Sabanc›lar gibi para ba-
balar›n›n çocuklar› için açt›r›lan
özel okullara "yard›mc›" olan
devlet bizim için k›l›n› bile k›p›r-
datm›yor.

Paras› olan 5-10 kiflilik s›n›flar-

da okurken biz 60-70 kiflilik s›n›f-
larda "okutuluyoruz."
Sonra karfl›m›za ç›k›p
“e¤itim eflitli¤i”nden
söz ediyorlar.

Soruyoruz; hangi
eflitlik, hangi adalet bu
bahsettikleri?

Burjuva çocuklar›n›n 3-5 kiflilik
okutulmas› bizim 60-70 kiflilik s›-
n›fta ad›na e¤itim denebilirse e¤i-
tim almam›z m›? Yoksa 356 YTL
ile geçinen insanlardan spor, kar-
ne, aidat, diplama paras› diye diye
al›nan paralar m›? K›t kanaat geçi-
nen insanlar, bizler bu paralar› na-
s›l ödeyelim? Ayr›ca baflka bir so-
ru da bu paralar›n nereye gitti¤idir.

E¤itime bütçe ayr›lm›yor deni-
lerek ba¤›fl toplan›rken, zorunlu
ba¤›fllar meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›l›-
yor. Ülkemizde hapishane yap›m›-
na ayr›lan bütçenin dörte biri e¤i-
time ayr›lm›yor. Ülkemizin pek
çok yerinde okul yokken en ücra
yerlere dahi hapishane yapt›r›labi-
liniyor.

Yar›m yamalak ald›¤›m›z e¤i-
tim dahi elimizden al›n›yor.

Bir devlet e¤itim gibi, sa¤l›k gi-
bi en temel ihtiyac›m›z› karfl›la-
mayacaksa ne için vard›r? Bu dev-
letin Anayasas›’nda yazan "para-

s›z e¤itim görme hakk›" ve devle-
tin buna olanak yaratma zorunlu-
lu¤u gözard› edilmeye çal›fl›l›yor.
Bu uygulamalar bilinçsiz de¤il, bi-
linçli bir politikan›n sonucu olarak
ç›k›yor karfl›m›za.

AKP, kay›t paras› alanlara ceza
verdi¤ini söylüyor ama pratik pek
böyle de¤il. AKP iktidar›, internet
üzerinden yapmaya bafllatt›¤› ka-
y›t sonras› okula gelen ö¤renciler-
den tekrar kay›t paras› almakta-
d›r. Sorun AKP de de¤ildir sadece,
bozuk düzenin kendisidir. 

Biz demagoji ve geçifltirme de-
¤il, sorunlar›m›za çözüm istiyoruz. 

Tüm ö¤renci arkadafllar›m›z bil-
meli ki, sorunlar›m›z› bu düzenin
yöneticileri gönüllü olarak çöz-
mezler. Bu haks›zl›klara karfl› her-
kesin yapabilece¤i bir fley vard›r.

Biz liseli gençlik olarak diyo-
ruz ki; bu soygun ve talana karfl›
yap›lacak tek fley vard›r, örgütlen-
mek ve mücadele etmek. Her lise-
li, her üniversiteli bilimsel, paras›z
e¤itim için mücadele etmelidir.
Gelece¤e sahip ç›kmak istiyorsak,
birlikte hareket etmekten, müca-
deleden baflka alternatif yok. Tüm
arkadafllar›m›z› mücadeleye ça¤›-
r›yoruz.

Gençlik Federasyonu

E¤itim hakt›r; 
‘Zorunlu ba¤›fl’a son!

gS ençlikte:öz

Üniversiteler daha yeni ö¤retim y›l›na bafllamadan,
önceki dönemden aç›lan soruflturmalardan cezalar ya¤-
maya bafllad›. 

Politik gençli¤i y›ld›rmak, sindirmek için son y›llar-
da yo¤un flekilde kullan›lan soruflturma ve cezalar›n ge-
rekçelerinde bir mant›¤›n, hukukun aranmas›n›n da ge-
reksiz oldu¤u, daha önceki birçok örnekten bilinmekte-
dir. Örgütlü, hakk›n› arayan gençlik her türlü bahane ile

her demokratik eylem, hat-
ta kültürel etkinlik gerekçe
yap›larak susturulmak is-
tenmektedir. 

‹flte son örnekler:

Van Yüzüncü Y›l Üni-
versitesi (YYÜ) taraf›ndan
10 May›s 2005 tarihinde
düzenlenen Bahar fienlik-
leri'nde Kürtçe flark› eflli-

¤inde halay çektikleri gerekçesiyle 76
ö¤renci hakk›nda okuldan at›lma,
uzaklaflt›rma ve uyar› cezalar› verildi.

‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü, geçen dönem açt›-
¤› soruflturmalar›n sonuçlar›n› ö¤rencilerin evine posta-
lamaya bafllad›. Soruflturmalar sonucunda, 50’den fazla
ö¤renciye uzaklaflt›rma cezalar› verildi. ‹.Ü. Rektörlü-
¤ü’nün gerekçeleri de Van’dan çok farkl› de¤il: 

Üniversite senatosunun aç›klamas›n› protesto etmek,
yemekhanenin özellefltirilmesini protesto etmek ve bu
boykot esnas›nda okula “çok say›da ekmek ve ayran
sokmak”, afifl ve pankartlar asmak, güvenlik birimleri-
nin uyar›lar›na ra¤men kimlik göstermeden okula gir-
mek...”

Bu cezalar ve gösterilen gerekçeler özetle flunu söy-
lemektedir: Bizim istedi¤imiz gibi kal›ba uymayan, ör-
gütlenen, demokratik haklar›n› kullanmaya çal›flanlar›
susturaca¤›z.

Gençli¤in bu tehditler, cezalar karfl›s›ndaki tutumu
ise, son birkaç y›ld›r estirilen bu teröre karfl› gösterdi¤i
dirençle sabittir.

Okullar aç›lmadan cezalar bafllad›



1 Ma-
y›s Mahal-
l e s i ’ n i n ,
12 Eylül
öncesi direniflle kurulmas›n›n y›ldö-
nümü, bu y›l da üç gün süren etkin-
liklerle kutland› ve mahallenin ku-
ruluflunda flehit düflenler an›ld›.
Dördüncüsü düzenlenen flenlikler
kapsam›nda, 1-3 Eylül tarihleri ara-
s›nda paneller, konserler, sergiler
düzenlendi, yürüyüfller gerçekleflti.
Halk›n birli¤ine ve mücadele karar-
l›l›¤›na tahammül edemeyen polis,
flenliklerin ikinci günü gaz bomba-
lar›, panzerlerle sald›r›ya geçti. Sal-
d›r›, devrimcilerin öncülü¤ünde 1
May›s halk› taraf›ndan direniflle ce-
vapland›.

Paneller, standlar...

fienliklerin ilk günü, ortak ger-
çeklefltirilmesi planlanan tecrit ko-
nulu panel vard›. Anadolu Temel
Haklar Derne¤i'nde düzenlenen pa-
nele TUYAB, ESP ve DTP Temsil-
cileri çocukça bahaneler göstererek
kat›lmad›lar. Örne¤in, TUYAB ön-
ce, 'Tecriti Kald›r›n Ölümleri Dur-
durun-Anadolu Temel Haklar' im-
zal› pankart alt›nda biz panel kat›l-
may›z derken, kendilerinin de pan-
kartlar›n› asabilecekleri belirtilme-
sine karfl›n, “kat›lmayacaklar›n›”
söylemekle yetindi. Panel, tecrite
karfl› mücadeleyi pratikte de sürdü-
renler ta-
r a f ›ndan
gerçeklefl-
tirildi. 

Paneli
y ö n e t e n
Halil ‹bra-
him fiahin
de süren
d i r e n i fl e
ve tecrite
karfl› mü-
cadeleye
dikkat çe-
kerek, bu
d u r u m u ,
“gerçek-
ten tecrite
karfl› mü-

cadele edenler burdad›r" sözleriyle
aç›klad›. 

1. gün akflam›, Pir Sultan Derne-
¤i bahçesinde DKÖ’ler standlar aç-
t›. Dergimizin yan›s›ra, TAYAD,
‹KM, Anadolu Temel Haklar’›n da
stand açt›¤›, kurumlar›n devasa
pankartlar›n› binalardan salland›rd›-
¤› flenlikte, HÖC’lüler Mahir ÇA-
YAN’›n resminin oldu¤u "Mahir
Hüseyin Ulafl, Kurtulufla Kadar Sa-
vafl" yaz›l› pankart ast›lar. ‹lk gün
konser vermesi planlanan Ferhat
Tunç’un dinletisi, yo¤un ya¤mur
nedeniyle daha ilk türküsünü söyle-
meye bafllamas›n›n ard›ndan iptal
edildi. 2. gün düzenlenecek konser-
ler de ayn› nedenle iptal edilirken,
Kürt sorunu ve yükselen milliyetçi-
lik üzerine panel gerçeklefltirildi. 

Özgür Yurttafl Derne¤i'nde yap›-
lan panele DTP ad›na fiamil Altan,
HÖC ad›na Süleyman Matur, At›l›m
Gazetesi ad›na Sedat fieno¤lu,
EMEP ad›na ve Evrensel Gazetesi
yazar› Fatih Polat kat›ld›.

fiamil Altan, Kürt halk›n›n flehit-
lerle haklar›n› savunur hale geldi¤i-
ni kaydederek, devletin 25 y›ld›r
Kürt sorununu çözemedi¤ini dile
getirdi. “Biz DTP olarak Türkiye'de
devrimci demokrat güçlerle Kürt
özgürlük hareketiyle birlikte olma-

l›y›z. Ol-
mazsa so-
run çözüle-
mez” diyen

Altan’›n ard›ndan sözalan Süley-
man Matur, sorunun çözümünün
devrimci çizgide oldu¤unu hat›rla-
tarak, emperyalizme endeksli çö-
züm aray›fllar›n› elefltirdi. Matur,
yükselen milliyetçili¤in, faflist te-
rörle iliflkisine de¤inerek, anti-faflist
mücadelenin gereklili¤ini kaydetti. 

fieno¤lu ve Fatih Polat da, Kürt
sorununun çözümü ve milliyetçili¤e
iliflkin düflüncelerini ortaya koyma-
lar›n›n ard›ndan, panel sona erdi.

Kurulufl yürüyüflünde 

polis terörü ve direnifl

fienliklerin ikinci günü olan, 2
Eylül’ün bir baflka etkinli¤i ise, ma-
hallenin kurulufl günü vesilesiyle
düzenlenen geleneksel yürüyüfltü.
Cennet Dü¤ün Saray› önünde topla-
nan gruplar, pankartlar›n›, flamala-
r›n› açarak kortejler oluflturdular.

Anadolu Temel Haklar, "Yozlafl-
maya Y›k›mlara Yoksullu¤a Karfl›
Gücümüz Birli¤imizdir" pankart›-
n›n yan›s›ra, Lübnan ve Filistin bay-
raklar›yla ezilenlerin direnifline sa-
hip ç›karken, s›k s›k ölüm orucu di-
renifline iliflkin sloganlar at›ld›. 

Kitle, sloganlarla Çeflme Dura-
¤›'na geldi¤inde, önü polis taraf›n-

dan kesil-
di ve Son
D u r a k ' a
kadar yü-
rünmesi-
ne izin
verilme-
di. Poli-
sin bu
keyfi tu-
t u m u n a
karfl› yü-
r ü y ü fl e
k a t › l a n
tüm siya-
si gruplar,
yürüme,
sald›r›ya
karfl› di-
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Polis tterörüne ddireniflle ccevap 
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renme karar› ald›lar. Yollara bari-
katlar kuruldu ve polisin panzerler-
le, gaz bombalar› ile bafllayan sald›-
r›s›na tafllarla cevap verildi. Cephe-
liler barikatlar›na ‘DHKC’ pankart›
asarak, "Umudun Ad› DHKP-C,
Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Ka-
dar Savafl” sloganlar› att›lar.

Polis yo¤un bir flekilde gaz s›-
karken, esnaf›n camlar›n› k›rd› ve
halk gazdan ciddi olarak etkilendi.
Caddede bir süre devam eden çat›fl-
ma, daha sonra ara sokaklara taflt›.
Sa¤l›k Oca¤› önünde kurulan bari-
kat› aflmakta polis zorlan›rken, bu-
rada bulunan bir Mobese kameras›
da devrimciler taraf›ndan parçalan-
d›. Kitle, “Katil Polis Mahallemiz-
den Defol, Yaflas›n Devrimci Daya-
n›flma” sloganlar›yla çat›flarak ara
sokaklara çekilirken, polisin akrep
isimli araçlardan kitlenin üzerine
atefl açt›¤› görüldü. Halk› da z›rhl›
araçlardan yapt›¤› anonslarla tehdit
eden polis, ara sokaklarda gördü¤ü
14 kifliyi rastgele gözalt›na ald›. 

Sald›r› engelleyemedi

2. gün yaflanan bu polis terörüne
karfl›n, flenlikler üçüncü gününde de
devam etti. 

3. gün etkinlikleri, Terörle Mü-
cadele Kanunu ile ilgili panelle bafl-
lad›. HHB avukatlar›ndan Bark›n
Timtik ile TMY karfl›t› birlik ad›na
Meriç Solmaz'›n konuflmac› oldu¤u
panel, Mustafa Kemal Mahallesi
Kültür Sanat Derne¤i'nde yap›ld›.
Bark›n Timtik, yasan›n hukuki bo-
yutunu ele alarak, burada dayat›lan
hukukun, egemen s›n›flar›n hukuku
oldu¤unu ve ezilenlere karfl› uygu-

lanan terörü meflrulaflt›rd›¤›n› ifade
etti. Bu konuda Türkiye ve dünya-
dan örnekler veren Timtik, Türki-
ye’de burjuva anlamda dahi bir hu-
kukun olmad›¤›n› söyledi. TMY
Karfl›t› Birlik ad›na konuflan Meriç
Solmaz ise, sorunun siyasal boyutu-
nu ele alarak, TMY’nin halklar›n
mücadelesini engelleyemeyece¤ini
kaydetti. 

Ayn› gün düzenlenen bir baflka
panel de, Pir Sultan Abdal Derne-
¤i'nde gerçeklefltirilen “Ortado¤u”
konulu paneldi. At›l›m Gazete-
si'nden Alp Alt›nörs, gazeteci Ab-
dülselam Sultan ve DHP'den Ozan
Do¤an’›n konuflmac› olarak kat›ld›-
¤› panelde, emperyalizmin Ortado-
¤u politikas› ve halklar›n direnifli
ele al›nd›. Türkiyeli devrimcilere bu
konuda düflen görevlerin, enternas-
yonalist dayan›flman›n nas›l olmas›
gerekti¤inin ve bölgede mücadele
eden islamc› güçlere nas›l bak›lma-
s› gerekti¤inin gündeme getirildi¤i
konuflmalarda, Ortado¤u halklar›yla
en anlaml› dayan›flman›n, ülkemiz-
de emperyalizme ve iflbirlikçilerine
karfl› mücadeleyi yükseltmek oldu-
¤unun alt› çizildi. 

fienliklerin son günü olan 3 Ey-
lül akflam› ise, gruplar ve sanatç›la-
r›n konserleri vard›. Göç-Der semah
ekibinin gösterisi ile bafllayan etkin-
likte, Grup Yorum’un sahneye ç›k-
mas› ile coflku da doru¤a ç›kt›. Me-
flaleler yak›ld› ve sloganlar konser
boyunca hiç susmad›. 3 bin kiflinin
halaylar çekti¤i, marfllar› hep birlik-
te söyledi¤i konserler, Grup Yo-
rum’un ard›ndan, Cevahir Karaca,
Rojhan Berken, Grup Vardiya ve
Grup Munzur ile devam etti.
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Polisin sald›r›s›na barikatlarla cevap verildi. Direniflle kurulan
1 May›s Mahallesi, tarihine sahip ç›kma kararl›l›¤›n› gösterdi.

Sivas flehitleri için 
Banaz’da an›t
2 Temmuz 1993'te Sivas Ma-

d›mak Oteli'nde gerici faflistler ta-
raf›ndan yak›lan 35 kifli için Y›l-
d›zeli’ne ba¤l› Banaz Köyü’nde
yapt›r›lan an›t, 1 Eylül günü aç›l-
d›. Pir Sultan Abdal 2 Temmuz
Kültür ve E¤itim Vakf›’n›n orga-
nizasyonu ile yap›lan an›t, mimar
Cahit Koççoban’›n yan›s›ra, köy
halk›n›n da çal›flmalar› ile tamam-
land›. 35 flehidi simgeleyen 35 gü-
vercinin yerald›¤› demir an›t›n ya-
n›na yerlefltirilen mermer levhada
ise, Sivas flehitlerinin isimleri yer
al›yor. 

Ovac›k Polisinin  
Grup Yorum Yasa¤›
Dersim’in Ovac›k ‹lçesi’nde

Grup Yorum kasetleri çalan, din-
leyen esnaflar, çay bahçeleri, po-
lis taraf›ndan, Yorum çalmamalar›
konusunda tehdit ediliyor. Ad›n›
vermek istemeyen bir esnaf, polis
taraf›ndan "Grup Yorum çalmaya-
caks›n" diye tehdit edildi¤i bilgi-
sini verirken, yine Ovac›k'ta bulu-
nan çay bahçelerinin de “yüksek
sesle Grup Yorum çalmay›n” diye
uyar›ld›¤› ö¤renildi. 

Grup Yorum düflmanl›¤›nda
h›z›n› alamayan polis, Grup Yo-
rum'un son albumü "Y›ld›zlar Ku-
fland›k"›n yasak oldu¤unu dahi id-
dia ederken, bu yasa¤›n hangi
mahkeme taraf›ndan nerede al›n-
d›¤› bir türlü belirlenemedi.

Grup Yorum’un bütün sansür
duvarlar›n›, medyan›n uygulad›¤›
ambargolar› aflarak halka ulaflma-
s›na tahammül edemeyen oligar-
flinin polisi, keyfi, hukuk d›fl› yön-
temlerle Yorum’un halka ulaflma-
s›n› engellemeye çal›fl›yor. Yo-
rum’un Munzur Festivali kapsa-
m›nda ilçe halk› taraf›ndan sahip-
lenilmesini gören Ovac›k polisi
beyhude bir çaba içindedir.



‹ s t a n b u l
emekçi mahal-
lelerinden Sa-
r›gazi’de her
y›l geleneksel
olarak düzenlenen ‘Sar›gazi Festi-
vali’, bu y›l da bütün engelleri afla-
rak devrimcilerin organizasyonu ile
gerçeklefltirildi. ‹ki gün süren festi-
vale 10 bin kifli kat›ld›.

Hat›rlanaca¤› gibi, Sar›gazi Fes-
tivali daha önce SHP’li Belediye ta-
raf›ndan gerçeklefltiriliyordu. An-
cak 2 y›l önce belediyenin AKP’ye
geçmesi ile, festivalin de içeri¤i bo-
flalt›lmaya, halk›n kültürüyle ilgisi
olmayan sanatç›lar davet edilmeye
çal›fl›ld›. Sar›gazi halk›, bu giriflime,
festivali reddederek cevap verdi ve
devrimcilerin öncülü¤ünde protesto
ederek kat›l›m sa¤lamad›. Belediye-
nin bu y›l “festivali yapmayaca¤›n›”
aç›klamas› üzerine, halk bir komite
kurarak kendi festivaline sahip ç›kt›
ve kendisini temsil eden bir festiva-
lin haz›rl›¤›na bafllad›. 

"Daha Yaflan›labilir Bir Sar›gazi
‹çin Sar›gazi Festivalinde Bulufla-
l›m" ça¤r›s›yla haz›rl›klara bafllayan
komite, engelleri aflarak, 2-3
Eylül günlerinde binlerce in-
san› biraraya getirdi. 

Kolektif ççal›flmayla 
engeller aafl›l›yor

2 Eylül günü bafllayan
festival alan›na ad›m›m›z› at-
t›¤›m›zda, alan›n hemen giri-
flinde Sar›gazi Festivaline
Hoflgeldiniz pankart› ve
program›n yaz›l› oldu¤u de-
vasa iki pankartla karfl›laflt›k.

Festival alan›na ilerledikçe "Filistin
ve Lübnan Halk› Yaln›z De¤ildir,
Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i" pan-
kart›yla Sar›gazililer emperyalist
sald›r›lara duyars›z olmad›klar›n›
göstererek festivalden direnenleri
selaml›yorlard›. Belediyenin festi-
vali engelleme amaçl› olarak gerek-
li hizmetleri vermemesine, hava
muhalefetine ra¤men, Sar›gazililer
coflkuyla ve festivallerini yapma ka-
rarl›l›¤›yla çal›fl›yorlard›. Halk da-
yan›flmas›n›n aflamayaca¤› hiçbir
sorun olmad›¤›n› kan›tlayan örnek
bir çal›flma ile festival haz›rl›klar›
tamamland›.

Akflam saatlerinde bafllayan
programda, ilk olarak Grup Bengi
sahne ald›. Ard›ndan TAYAD'l›lar›n
haz›rlad›¤› "Bu fiark› Burada Bit-
mez" adl› tiyatro oyunu sergilendi.
Tecrite karfl› d›flar›daki en uzun so-
luklu mevzi olan Abdi ‹pekçi Par-
k›'ndaki direnifli ve polisin tutumu-

nu sergile-
yen TA-
YA D ' l › l a r
oyun biti-
minde cofl-

kuyla alk›flland›. Bir yandan prog-
ram sürerken, ayn› anda ak›n ak›n
insanlar festival alan›n› doldurmaya
devam ediyordu. 

Festival aalan›n› 
onbinler ddoldurdu

TAYAD’l›lar›n ard›ndan sahneye
ç›kan Erdal Güney, coflkulu türküle-
rini halkla birlikte seslendirdi. Gü-
ney’in ard›ndan havai fiflekler eflli-
¤inde Karadeniz yöresinin türküle-
rini seslendiren Bayar fiahin sahne-
ye ç›kt›. Ard›ndan Festival Tertip
Komitesi ad›na bir konuflma yap›l-
d›. Festival çal›flmalar›n› de¤erlen-
diren ve festivale nas›l gelindi¤ini
anlatan konuflmada, ayr›ca Ortado-
¤u halklar›n›n direnifllerine de¤ini-
lerek “Hepimiz Filistinliyiz Hepi-
miz Lübnanl›y›z” denildi. Konufl-
madan sonra Kürtçe ve Türkçe tür-
küler söyleyen yerel sanatç› Ayfle

Sever, herkesin coflkuyla bek-
ledi¤i Grup Yorum’a sahneyi
b›rakt›. Havai fiflek gösterisi
ile sahnede yerini alan Grup
Yorum, alan› dolduran bin-
lerce kifli taraf›ndan alk›fllar-
la karfl›land›.

Coflkulu türkülerini,
marfllar›n› ve halay parçala-
r›n› seslendiren Grup Yo-
rum’un sahnede kald›¤› süre
içinde coflku en üst noktas›-
na ç›kt›. Türkülerini tek yü-
rek oldu¤u gecekondu emek-
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Halk kkendi ffestivalini öörgütledi

SEVG‹L‹ SARIGAZ‹ HALKI;
Festivalimizi panellerimiz, flark›lar›m›z, türkülerimiz ve halaylar›m›z-

la yap›p bitirdik. Gönül isterdi ki bu festivali kendine devrimci-de-
mokrat-ilerici diyen tüm kesimlerle birlikte yapal›m. Hâlâ da bunun
böyle olmas› gerekti¤ini düflünüyoruz. Ancak birlikte yapamad›k.
Böyle olsa da flunu gördük ki, halk olarak biraraya geldi¤imizde al-
t›ndan kalkamayaca¤›m›z hiçbir sorun yok. Bu festivali baflar›l› bir
flekilde tamamlamam›z bunun en somut örne¤i. Sar›gazi halk›n›n
sahiplenmesi ile baflard›k bunu. 

Belediye önümüze engeller ç›kard›. Halka mal olmufl bu festival ala-
n›n› vermek istemedi. Alan› kald›r›m tafllar›yla kapatarak kullan-

mam›z› engelledi. Sar›gazi halk› olarak festivalimizi sahiplenip, fes-
tival alan›n› doldurarak belediyeye en iyi cevab› birlikte verdik. 

Bundan sonra da birlikte yapaca¤›m›z birçok fley olacak. Hep birlik-
te yozlaflmaya karfl› mücadele edece¤iz. Bizleri birbirimizden tecrit
etmek isteyenlere "Tecrite Son" diyerek karfl› duraca¤›z. Emperya-
listlerin tüm dünya genelindeki sald›rganl›¤›na karfl›, direnen halk-
larla birlikte karfl› duraca¤›z. Emperyalizm yenilecek, direnen halk-
lar kazanacak diye hayk›raca¤›z. 

Tertip Komitesi olarak baflta Sar›gazi halk› olmak üzere, eme¤i geçen
sanatç›lara, görevlilere teflekkür ediyoruz. Festivali hep birlikte
yapt›k ve tamamlad›k. Sayg›lar›m›zla... / Tertip Komitesi



çileri ile birlikte seslendiren Grup
Yorum, son olarak Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z marfl›n› kitleyle birlik-
te söyledi. Ancak binlerce Sar›ga-
zili’nin Yorum’u b›rakmaya hiç
niyeti yoktu. Yo¤un ›srar sonucu
yeniden sahneye ç›kan Grup Yo-
rum, yar›m saat daha coflkulu tür-
külerini sürdürdü. 

Fesitvalin ilk günü yaklafl›k
10 bin kifli taraf›ndan izlenirken,
belediyenin engelleme giriflimleri
de bofla ç›km›fl, Sar›gazi halk› sa-
hiplenmesini ortaya koymufltu. 

Festivalin ikinci günü de ayn›
sahiplenme ve coflku hakimdi. 

Grup Umut Ya¤muru’nun di-
renifl, tecrit, ölüm orucuna iliflkin
flark›lar›n›n ard›ndan s›ras›yla Ki-
bar Aslan, K›smet Y›ld›z, Nuret-
tin Güleç, Gülcihan Koç ve Fer-
hat Tunç sahneye ç›karak türkü
ve flark›lar›n› seslendirdiler. Kon-
serler s›ras›nda festival alan›nda-
ki say›n›n 20 bine ulaflt›¤› görü-
lürken, Ferhat Tunç sloganlar
aras›nda ç›kt›¤› sahnede, Kürt so-
rununa, Ortado¤u halklar›n›n di-
renifli ve ölüm orucu direnifline
iliflkin konuflmalar yapt›. 

Behiç Aflç›’n›n festivale gön-
derdi¤i mesaj binlerce kifli tara-
f›ndan sloganlarla cevaplan›rken,
ikinci gün konserler d›fl›nda, Sa-
r›gazi Temel Haklar Derne¤i'nde
‘Tecrit ve TMY’ konulu panel
gerçeklefltirildi. HHB Avukatla-
r›ndan Ebru Timtik,  eski tutsak
Halil ‹brahim fiahin ve tutsak ya-
k›n› Melek Akgün'ün kat›ld›¤›
panelde, tecrite karfl› verilen mü-
cadelenin önemine vurgu yap›l›r-
ken TMY'nin halk›n muhalefetini
sindirme arac› oldu¤u kaydedildi.

Sar›gazi Festivali, halk›n sa-
hiplenmesi, kolektif çabas› sonu-
cu zorluklar›n nas›l afl›labilece¤i-
nin ve halk›n kendini ifade eden
etkinliklere kat›l›m›n da ötesinde
bütünleflip sahiplendi¤inin güzel
bir örne¤i oldu. Festivalin beledi-
yenin tekelinde olmad›¤›, halk›n
kendi festivalini yapabilece¤ini,
kültürüne sahip ç›kabilece¤ini
gösterdi. 
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Gecekondu mahallelerinde yoz-
laflmaya karfl› mücadele çeflitli biçim
ve araçlarla devam ediyor.

Okmeydan›’nda kurulan, Yozlafl-
maya Karfl› Halk Komisyonu’nun 1
Eylül akflam› mahallede düzenledi¤i
yürüyüfl de bu etkinliklerden biri ol-
du. 100 kiflinin kat›ld›¤› yürüyüflün
düzenlenece¤i gün mahallenin ablu-
kaya al›nmas›, yüzlerce polisin bütün
girifl ç›k›fllar› tutmas›, oligarflik dev-
letin bu mücadelede hangi safta oldu-
¤unu bir kez daha gösteriyordu. Özel
timlerin, keskin niflanc›lar›n, çok sa-
y›da panzer ve z›rhl› arac›n getirildi-
¤i mahallenin sokaklar›nda yank›la-
nan “Çeteler Halka Hesap Verecek,
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Pislik
Yuvalar› ‹stemiyoruz, Yozlaflmaya
‹zin Vermeyece¤iz” sloganlar› ayn›
zamanda, bu pislik yuvalar›n›n koru-
yucular›na da yönelikti. 

Komisyon imzas›n› tafl›yan ve
“Yozlaflmaya ve Çeteleflmeye Karfl›
Gücümüz Birli¤imizdir” yaz›l› pan-
kart› açan 100 kifli, tüm bu gözda¤›-
na ra¤men Sa¤l›k Oca¤› önünde top-
lanarak sloganlarla, megafonlarla ya-
p›lan konuflmalarla mahalle içinde
yürüyüfl yapt›. Komisyon Baflkan›
Musa Aykanat, ‘Yozlaflmaya, çetelefl-
meye, h›rs›zl›¤a, ahlaks›zl›¤a, fuhufla
karfl› olan herkesi’ bu mücadeleye
ça¤›ran konuflmalar yaparken, ma-
hallenin tüm sokak ve caddeleri geçi-

lerek bu ça¤r› yinelendi, sloganlar
hayk›r›ld›.

Yürüyüfl güzergâh› boyunca kimi
pislik yuvalar›n›n apar topar kepenk
kapatt›¤› gözlenirken, halk›n polis
ablukas›na cevab› flimdilik balkonla-
r›ndan, camlar›ndan ç›karak alk›flla-
r›yla destek vermesi oldu. 

Okmeydan› sokaklar›nda süren
yürüyüflün ard›ndan, Sa¤l›k Oca¤›
önüne gelen kitle, burada bir aç›kla-
ma yapt›. Komisyon ad›na yap›lan
aç›klamada, yozlaflman›n, çeteleflme-
nin sorumlusunun bu düzen oldu¤u
hat›rlat›ld›ktan sonra, bu gerçe¤in,
uyuflturucu sat›c›lar›n›, h›rs›zl›¤›, çe-
tecili¤i meflrulaflt›ramayaca¤› ve
bunlara karfl› mücadelenin sürece¤i
kaydedildi. 

Yozlaflman›n boyutunun hat›rla-
t›ld›¤› aç›klamada, bu düzenin çö-
züm üretemeyece¤i belirtildi ve ge-
çen hafta mahallede estirilen polis te-
rörü örnek gösterildi. “Halk olarak
birleflir, suçlular›n karfl›s›na hiçbir
ayr›m yapmadan dikilirsek mahalle-
mizi pisliklerden temizleriz” denilen
aç›klamada, flunlar söylendi: 

“Unutturulmak istenen Anadolu
kültürüdür. Paylaflma, dayan›flma,
dostluk, kardefllik ve ahlak›m›zd›r..
Buna izin vermeyece¤iz. Çözüm üre-
tecek olan bizleriz. Bu mahalle bizim.
Bu çocuklar bizim çocuklar›m›z.”

OKMEYDANI

Yozlaflmaya
Karfl› Yürüyüfl

Mafyan›n hamilerine bak›n! Bu ülkede uyuflturucu, fuhufl ve her türden
pislik, devletin bilgi ve onay› d›fl›nda yay›lm›yor. Bu aç›k! Kimileri sorunu devletten soyutla-
mak için, “çürük elmalar var” demagojisine baflvururken, polis de, kendi eseri olan pisliklere
karfl› mücadele ediyormufl havas› vererek, gerçe¤i karartmaya çal›fl›r. ‹flte buna son bir örnek.
Ankara Emniyet Müdürlü¤ü vatandafllar›, “mafyaya boyun e¤meyin! Kuzu gibi olmak
merhametsizler cephesinde gedik açmaz...” diye uyarm›fl. 
Devrimciler, yozlaflmaya karfl› mücadele etti¤inde sald›rarak mafyay› koruyan
bunlar de¤il miydi?
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Irak’a asker gönderilmesiyle
Lübnan’a asker gönderilmesi ara-
s›nda kapsam bak›m›ndan çeflitli
farkl›l›klar olsa da, aç›k ki özü ba-
k›m›ndan bir fark yoktur. ‹kisinde
de emperyalizmin ç›karlar› için
Türk Silahl› Kuvvetleri’nin kulla-
n›lmak istenmesi sözkonusudur. 

Anti-emperyalist olmak, her
ikisine de tereddütsüz karfl› ç›k-
may› gerektirir. Fakat düzeniçi si-
yaset yapanlar aç›s›ndan Irak’›n ifl-
gal edilmesine kat›lmakla, Lübnan’a
“ateflkesi korumak” için asker gön-
dermek birbirinden farkl›d›r; nite-
kim, böyle düflünenlerden 1 Mart
tezkeresi döneminde Irak’a asker
gönderilmesine karfl› ç›kan çeflitli
kesimler, bu kez Lübnan’a asker
gönderilmesinde ayn› tavr› almad›-
lar. 

Bunlardan biri de Murat Bel-
ge’ydi. Murat Belge’nin bu tavr›na
özel olarak dikkat çeken ise, anti-
emperyalist güçlere karfl› ideolojik
bir savafl yürütmeyi kendi misyonu
olarak gören Ertu¤rul Özkök oldu. 

“Mesela, birinci savafla kesin
karfl› ç›kan Murat Belge gibi bir ya-
zar dünkü yaz›s›nda ‘asker gönderil-
mesini’ savunuyordu. 

Sol ulusal çevre asker gönderme-
ye kesin karfl› ç›karken, bu çevreler-
de ilgiyle okunan Özdemir ‹nce as-
ker gönderilmesinden yana.” (2 Ey-
lül 2006, Hürriyet)

Özkök, Irak’a Amerikan sald›r›s›
s›ras›nda, tezkerenin reddedilmesini
“kendisi” ve kendisi gibi düflünenler
için büyük bir yenilgi olarak görmüfl
ve o günden bu yana da bu yenilgiyi
hazmedememenin ruh haliyle hemen
her f›rsatta bu konuya dönmektedir. 

Dün 1 Mart tezkeresine karfl› ç›-
kanlar›n bugün Lübnan’a asker gön-
derilmesinden yana olmas›n›, bir an-
lamda “kendi hakl›l›¤›n›n kan›tlan-
mas›” olarak görmektedir. Ama Mu-
rat Belge’yi örnek vermesi bunun
ötesinde de bir anlam tafl›yor elbette. 

Birincisi, Murat Belge’nin “so-
lun teorisyenlerinden” olmak gibi

bir s›fat› vard›r. “Eski”, 12 Eylül ön-
cesinin Birikim Dergisi’ni ç›karan
Murat Belge, “Marksist” bir teoris-
yendi; sonra oradan oraya savrulsa
da s›fat› kald›. 

Çünkü, solda Murat Belge gibile-
re kulak verecek bir kesim de hep ol-
du. Solun çeflitli kesimleri bugün de
hala teorik, ideolojik g›dalar›n› Mu-
rat Belge gibilerden almaktad›rlar.
Belge, bu kafa yap›s› itibar›yla tekil
bir örnek de¤ildir zaten. Ortal›kta
onun gibilerden çok var. 

*

Murat Belge, Özkök’ün sözünü
etti¤i yaz›s›nda flöyle diyor:

“Yapabilece¤im bir fley oldu¤una
inan›yorsam, bir iflin düzelmesinde
benim de tuzum bulunsun istiyorsam
ve en önemlisi, bu yard›m› isteyenle-
rin beni de orada bekledi¤ini görü-
yorsam, evet, giderim tabii. 'Ulusla-
raras› toplulu¤un, yerel bir sorunun
çözümüne katk› veren herhangi bir
üyesi' gibi.” (Radikal, 1 eylül 2006)

Di¤er bölümleri, karfl› ç›kanlar›n
flu itirazlar›n› anlam›yorum, asker
gitsin diyenlerin bu gerekçelerini
kavrayam›yorum tarz› kendi kendine
söylenmelerden ibaret olan yaz›n›n
en net paragraf› yukar›ya aktard›¤›-
m›z bölümdür. Ve görülece¤i gibi,
yazd›¤›, burjuva bas›n›n “köfle”le-
rinde yüzlercesi bulunan s›radan bir
köfle yazar›n›n yazd›¤›ndan farkl›
herhangi bir derinli¤i, tutarl›l›¤›, da-
has› s›n›fsal, siyasil bir temeli olma-
yan bir paragraft›r. 

“Bir iflin çözülmesi” sözkonu-
suymufl. “‹fl”in ne oldu¤unu es geçi-
yor, “nas›l” çözülmek istendi¤ini de
es geçiyor. Sanki politik bir sorun-

dan, emperyalizmle
halklar aras›nda Or-
tado¤u’da süren sa-
vafl›n bir parças›n-
dan de¤il de, bir mahallede ç›k-
m›fl herhangi bir sorunun çözü-
münden sözediyor. 

“Uluslararas› toplum” kavra-
m›n›n bugün emperyalist müda-
halelerin bir ad› oldu¤u aç›kça
ortadayken, BM karar›n›n “Lüb-

nan’da ateflkes”i bile içermeyip,
Hizbullah’› denetlemek için al›nd›¤›
aç›kça yaz›l›p çizilirken, “entellek-
tüel”lik, “teorisyen”lik payelerine
sahip Murat Belge, tüm bunlar› yok
say›p gayet ‘masum’ bir flekilde
“uluslararas› toplulu¤un, yerel bir
sorunun çözümüne katk› vermekten”
sözediyor. 

Bu anlamda asl›nda Murat Bel-
ge’nin “Lübnan’a asker gönderilme-
sini” savunmas›ndan daha ilgi çekici
olan, zaman›nda Devrimci Yol gibi
hareketleri etkilemifl, 1980’lerde
AB’cili¤in teorisini yaparak soldaki
legalizme ak›l hocal›¤› yapm›fl biri-
nin böyle bir s›¤l›¤a, adeta apolitik-
li¤e nas›l sürüklendi¤idir. 

De¤ilse, Murat Belge’nin emper-
yalist müdahaleleri savunan düflün-
celerinin hiçbir yenili¤i yoktur. Bel-
ki Özkök yeni farketmifl ama Belge,
Irak’a, Yugoslavya’ya emperyalist
müdahaleleri de savunmufltur; faflist
Miloseviç’i, faflist Saddam’› m› sa-
vunaca¤›z diyerek, emperyalizmin
yeni dünya düzeni politikalar›n›n
meflru görülmesinin teorisini yap-
m›flt›r.

Dönüflün de, düflüflün de sonu
yoktur; “teorisyen”likten s›radanl›-
¤a, Marksist-Leninistlik’ten apoli-
tikli¤e... Yar›n kimbilir daha hangi
yüzeyselliklere... Burada dönüm
noktas› “sistem içi” düflünmeye bafl-
lamakt›r. Rotay› sistem içine çevi-
rince, art›k orada teorik derinlik, s›-
n›fsal bir bak›fl aç›s›, siyasal, ideolo-
jik bir zemin kalmaz. 

Murat Belge, emperyalizme dire-
nilerek varolunamayaca¤›n› kabul

Dönüflün de, Düflüflün de Sonu Yok

Rotay› sistem içi 

çizince, ABD önünde 

boyun e¤mekten ve 

AB’ye kap›lanmaktan 

baflka ç›k›fl yolu kalmaz!
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ederek sistem içine girmifltir. De-
mokrasi mücadelesini “halk›n müca-
delesi” olarak görmekten uzaklafl›p,
AB’cili¤i teorilefltirmifltir. 

Dolay›s›yla Murat Belge’nin
Lübnan konusundaki tavr›, Ameri-

kan hegomanyas›ndaki yeni dün-

ya düzenine evet diyen bir Avru-

pac›’n›n tavr›d›r. 

AB’ciler her ne kadar, teorik ola-
rak “ABD’yi dengeleyebilecek tek
güç oldu¤u için” AB’yi savundukla-
r›n› söyleseler de, esas›nda ABD he-
gomanyas›na da karfl› de¤illerdir.
Çünkü AB’nin kendisi bugün böyle
bir güç ve politikadan uzakt›r. Dola-
y›s›yla AB’cilerin AB’ye yükledi¤i
bu rol, kendi kendilerine gelin güvey
olmaktan baflka bir anlam tafl›m›yor. 

Bir AB’ci, kendi içinde tutarl›
olacaksa, Lübnan’a asker gönderil-
mesini savunmak durumundad›r.
Çünkü BM’nin Lübnan’a asker gön-
derilmesi karar›, AB emperyalistleri-
nin onay ve deste¤iyle ç›kar›ld›¤› gi-
bi, fiilen de Lübnan’daki gücü olufl-
turan esas olarak AB ülkeleridir. Si-
yasi çizgisini AB’cilik üzerine, yani
“sistem içine” oturtan biri için Lüb-
nan’a asker gönderilmesinde zaten
bir mahzur olmasa gerek. 

Murat Belge, daha 1999’da
ABD’nin faflist dikkatörlükleri des-
teklemekten vazgeçti¤ini, çeflitli ül-
kelerde demokrasiyi gelifltirdi¤ini,
‹srail Baflbakan› Netenyahu da iste-
nilen çizgiye getirildi¤inde Ortado-
¤u'da da “bar›fla do¤ru sa¤lam

ad›mlar at›laca¤›n›” yaz›p flöyle
demiflti: "Amerika böylece so¤uk sa-
vafl y›llar›yla k›yaslad›¤›m›zda çok
daha olumlu rol oynamaya bafllad›.
Koflullar zorlamad›kça bunun de-
vam edece¤ini varsayabiliriz.” (Ra-
dikal, 9 May›s 1999)

De¤il gelece¤i, üç y›l sonras›n›
görmekten bu kadar aciz ve uzak bir
düzeniçi kafan›n sola ak›l verip yol
göstermesi sözkonusu olabilir mi? O
sistem içi yollarda kendi yolunu
kaybetmifl bir entellektüelden baflka
biri de¤ildir. O “solun teorisyeni”

de¤il, ancak Ertu¤rul Özkök gibiler
taraf›ndan “bak›n solcular da böyle
söylüyor” diye “sola karfl›” kullan›-
lacak biridir. 

ABD Baflkan› George W. Bush,
çeflitli raporlar, tan›klarla ortaya ç›-
kan gerçe¤i, 6 Eylül günü itiraf etti.
Hukuksuzlu¤u tescilli olan Guanta-
namo’nun sahibi Bush, CIA'in ülke
d›fl›nda gizli gözalt› merkezleri bu-
lundu¤unu, birinci a¤›zdan kabul
ederek flöyle savundu: “Baz› kiflile-
rin gizli bir flekilde tutulmas› ve uz-
manlar taraf›ndan sorgulanmas›
için bu gerekliydi. Bu flekilde elde
etti¤imiz bilgiler sayesinde birçok
masumun hayat› kurtar›ld›.”

Bush, hukuksuzluk yapt›k ama
az yapt›k dercesine, buralarda “az
say›da” insan›n tutuldu¤unu ifade
ederken, bunlardan 14'ünün CIA
gözetiminden al›n›p Savunma Ba-
kanl›¤›'na nakledilece¤ini ve yarg›-
lanaca¤›n› belirtti.

Hiçbir hukukta yeri olmayan,
hukuksuzlu¤u, yasad›fl›l›¤›, gayri
meflrulu¤u tart›flma götürmez olan
iflkence merkezlerinin bu flekilde
itiraf ediliyor oluflu ABD iç politi-
kas›yla ilintili ama bu bizim aç›m›z-
dan tali bir yan. Ç›plak soru fludur:
Bunlar m› medeni, ça¤dafl dünya-
n›n, özgürlüklerin temsilcisi?

Emperyalist kapitalizm pazar
kavgas›nda Hitler’i ve faflizmi ya-
ratm›flt›. Ayn› sistem flimdi Bushla-
r’›, Guantanamolar’› ve CIA iflken-
ce merkezlerini yaratt›. Ki bu iflken-
ce uçaklar›n›n Türkiye’yi kullan-
d›klar› da biliniyor.

Hitler’in nas›l bir dünya istedi-
¤ini, henüz ortaya ç›kmam›fl vahfle-
tin nerelere ulaflabilece¤ini bafllan-
g›çta görebilenler belki s›n›rl›yd›.
Kuflkusuz ki, Hitler de yapt›¤› her
fleyi sistem aç›s›ndan birtak›m ulvi,
kutsal amaçlara, gereklili¤i tart›flma
götürmez bir mant›¤a dayand›r›yor-
du. Bugün sihirli kavram “terörle
mücadele.” Bunun etraf›nda örülen

sistemin hangi noktalara geldi¤inin
çarp›c› bir örne¤idir CIA iflkence
merkezleri. Nedir bu merkezler?

Kendilerince “suçlu” diye ta-
n›mlad›klar› birilerini, yine kendi
yasalar›n› es geçerek, hiçbir hukuka
tabi k›lmadan, yarg›lamadan tutma-
lar›, iflkence yapmalar›, en iyi ifl-
kence yap›lan ülkelere tafl›malar›.
fiimdi Bush lütfetti, bir grup insana
“yasal esir” statüsü ba¤›fll›yor. 

Kendi hukukunu bu kadar rahat
bir flekilde ayaklar alt›na alan bir
sistem, b›rak›n demokratik olmay›,
meflru dahi olamaz. Kimileri
Bush’un sözlerini “bir kabaday›
edas›” diye de¤erlendiriyorlar. Bu
kadar basit mi, bu kadar “kiflisel”
mi karfl›m›zda duran tablo? Elbette
hay›r! Emperyalist kapitalizmin en
doymak bilmez, aç gözlü kesimleri
dünyay› yeniden flekillendirirken,
buna uygun bir hukuksuzluk düze-
nini de dayat›yorlar, dünyan›n ele
geçirilmedik, kapitalist pazara dahil
edilmedik tek bir kara parças› kal-
mas›n diyorlar. ‹flkence merkezleri,
gizli cezaevleri, CIA uçaklar›nda
tafl›nan esirler, hep kapitalizmin o
yere gö¤e s›¤d›r›lamayan “pazar
ekonomisinin” dünyan›n bütün kö-
flelerine yay›lmas› içindir. 

Eski IMF memurunun, ABD
Baflkan› Reagan’›n talimat› ile,
üçüncü dünyay› kapitalizmin çark›-
n›n serbestçe dönece¤i yeni bir alan
yap›lmas› do¤rultusundaki talimat›
ile, 1983-1988 y›llar› aras›nda Latin
Amerika ve Afrika’da alçakça eko-
nomik bir t›marhane yaratt›klar›n›
itiraf etti¤i sözleri hat›rlanacakt›r.

fiimdi CIA ajanlar›, B-52, F-16
pilotlar› da ayn› iflle görevli. Kapi-
talizmi savunanlar hâlâ Bush’la ay-
n› safta olmaktan rahats›zl›k dumu-
yorlar m› acaba?!

H‹TLER’in de Toplama Kamplar› Vard›

Bush’tan itiraf: 
Evet gizli iflkence
merkezlerimiz var
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Belçika'da görülen DHKC dava-
s› tutsaklar›na yönelik uygulanan
tecrit devam ediyor. Musa Aflo¤lu,
fiükriye Akar ve Kaya Saz 6 ayd›r
tutulduklar› Brugge Hapishane-
si'nde tecrit alt›ndalar. Tüm tecrit
hapishanelerinde oldu¤u gibi, Brug-
ge Hapishanesi'nde de her uygula-
ma, “mümkün oldu¤unca d›fl dün-

ya ile iliflkilerin kesilmesi” mant›-
¤›na dayan›yor. Gün boyunca her
yar›m saatte bir yap›lan kontrollerin
yan›s›ra, tecriti bütünleyen birçok
uygulama sözkonusu. Hapishane-
lerde bulunan di¤er tutsaklarla gö-
rüflme, yaz›flma, havaland›rma, kü-
tüphane, spor yasak. Aç›k görüfl
haklar› yok, sadece aile ile cam ar-
kas› görüfl yapabilen tutsaklar, ha-
pishane idaresinin “uygun” görmesi
durumunda mektup yazabiliyor, yi-
ne d›flar›dan uzman doktor veya tu-
tuklu haklar› ile ilgili kurum temsil-
cileriyle görüflmeleri yasak.

24 saat tek kiflilik hücresinde ka-
lan Musa Aflo¤lu yazd›¤› son mek-
tupta tutsakl›k koflullar›n› flöyle an-
lat›yor: “Günlük olarak bir saatli¤i-
ne tek kiflilik havaland›rma hakk›m
var. Ancak tecritle teslim alamaya-
caklar›n› göstermek, bask›yla geri-
letemeyeceklerini göstermek için
bu hakk›m› bugüne kadar hiç kul-
lanmad›m. Tecrit kurallar› ve gerek-
çeleri bize yaz›l› olarak veriliyor.
Tecrit gerekçeleri olarak anti-terör
yasas›yla mahkum edildi¤im yaz›l›-
yor. Oysa bu yasadan sadece ben
mahkum oldum. Üstelik yasalarda
da anti-terör yasas›ndan mahkum
olmak, tecritin bir gerekçesi de¤il.
fiu ana kadar da iki hakim, hapisha-
ne müdürünü ‘tecrit uygulamalar›
bireysel durumla ilgili olabilir, be-
lirli bir suçtan mahkum olmak tecri-
tin gerekçesi olamaz’ diye uyar›lar›
da var. 

Bir di¤er gerekçe de kaçma ihti-
mali (...) Ayr›ca baflka tutsaklar› d›-
flar›daki örgütlenmeyi ve örgütlü
suçlar› devam ettirmek amac›yla
kurye olarak kullanabilece¤im ihti-
mali ve toplumsal infial yaratm›fl

‘eylemlerimizden’ dolay› hapisha-
nedeki baz› tutsaklar›n can›m›za yö-
nelik olas› sald›r›lar›n› engellemek
amac›yla baflka tutsaklarla biraraya
gelebilece¤imiz her türlü ortam›n
yasaklanmas›... Öncelikle ortada in-
fial yaratm›fl bir eylememiz olmad›-
¤› gibi baflkalar›n›n sald›rganl›¤›n-
dan da (ki böylesi bir durum yoktur)
biz sorumlu tutulamay›z.

Bir bütün olarak; bu uygulama-
lar›n amac› uzun sürede V‹ denilen
erken sal›verme hakk›m›za yönelik-
tir. Bu gerekçelerle ald›¤›m›z ceza-
n›n tümünü, tecritte geçirmemiz he-
defleniyor. Mesela benim ald›¤›m
cezan›n üçte birini yat›nca ç›kma
ihtimalim tamamen ortadan kald›r›-
l›yor. Hedefleri de alt› y›l boyunca
ayn› tecrit uygulamas›n› devam et-
tirmektir.

Kararlar›n alt›nda müdürün im-
zas› olsa da, kararlar as›l olarak
Adaletsizlik Bakan› taraf›ndan biz-
zat al›nmaktad›r. Müdürler bunu
aç›kça itiraf da etmifltir. Örne¤in
Gent Hapishane Müdürü “Özür di-
lerim hiçbir hakk›n yok, emir Onke-
linx'ten” diyebilmifltir. Ayn› türde
cevaplar› Brugge'de de ald›m.

‘Dayan›flma Halklar›n Vicdan›-
d›r’ demiflti Che. Günümüzde ise
uluslararas› dayan›flma da flekil de-
¤ifltirmifltir diyebiliriz; tecrit, savafl,
iflgal, ambargo, ilhak emperyaliz-
min merkezi politikas› olarak sür-
dürülüyor. Art›k dünyan›n neresinde
olursa olsun kanayan yaralar›m›z›n
faili bir ve tektir. Emperyalizm bu
politikas›na “Globalizm” ad›n› ver-
mifl. Globalizm bize F Tipleri, Ebu
Ghraib-Guantanamo ile BOP ile ge-
liyor. Irak'ta, Afganistan'da iflgalle,
Küba'da ambargoyla, Filistin'de il-
hakla, Lübnan'da bombalarla geli-
yor. Elbette önceli¤imiz tecrittir, F
Tipi’dir, Behiçler’dir, Cengizleflen-
lerimiz’dir. Globalizm zinciri nere-
sinden parçalan›rsa parçalans›n; ha
tecritten, ha iflgalden, ha ambargo-
dan... Kazanan tüm mazlum dünya
halklar› olacakt›r.”

Brugge Hapishanesi'nde Tecrit 1 Eylül Eylemleri
Almanya Marksist Leninist Partisi
MLPD taraf›ndan 2 Eylül günü
Düsseldorf’da düzenlenen yürü-
yüflte, emperyalist savafl lanetlen-
di. 400 kiflinin kat›ld›¤› eylemde
yerini alan Anadolu Federasyonu,
“Ortado¤u Halklar› Yaln›z De¤il-
dir” pankart› açt› ve federasyon
ad›na yap›lan konuflmada, 1 Ey-
lül’ün anlam›, faflizme ve emper-
yalizme karfl› mücadele ile, tecrite
karfl› süren direnifl anlat›ld›. 

Stuttgart’ta ise, Anadolu Federas-
yonu’nun de yerald›¤›, çok say›da
Alman, Türkiyeli ve Arap sol,
devrimci, anti-emperyalist örgüt-
lenmelerce oluflturulan platform, 1
Eylül günü, emparyalist savafl kar-
fl›t› bir miting düzenlerken, ertesi
günü de Arap Sosyolog Ali Has-
hash, ‹srailli gazeteci ve eski bir
asker olan Shraga Elam ve Türki-
ye solunu temsilen bir konuflmac›-
n›n yerald›¤› panel yap›ld›. 

Irkç› Sald›r›
Belçika’da son süreçte yaflanan
›rkç› sald›r›lara bir yenisi daha 26
A¤ustos akflam›, Tienen fiehri’nde
eklendi. Bir grup ›rkç› faflist, Ro-
man milliyetinden iki gence sald›-
rarak b›çakla yaralad›. Roman göç-
menlerin yo¤un yaflad›¤› kentte
daha önce de benzer sald›r›lar›n
meydana geldi¤i bilgisi verilirken,
sald›r› 3 Eylül günü 200 kiflinin ka-
t›ld›¤› bir eylemle protesto edildi.

Naziler’e protesto
Almanya’n›n Dortmund fiehri’nde
anti-faflistler 1 Eylül günü düzen-
ledikleri yürüyüfl ile ertesi günü
Naziler’in yapaca¤› yürüyüflü pro-
testo ettiler. Belediye Binas› önün-
de Naziler’i ve faflizmi lanetleyen
konuflmalar›n ard›ndan anti-faflist
sloganlarla süren yürüyüfle Ana-
dolu Federasyonu da kat›ld›.

yurtd›fl›
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fi a r k › l a r ,
marfllar, fliirler ve
onlara hayat ve-
ren flairler, flark›-
c›lar, tüm zaman-
larda ve yeryüzünün her köflesinde
halklar›n ac›s›n›n, sevincinin, öfkesi-
nin, coflkusunun tercüman› oldular. 

Müzi¤in sözlü ya da sözsüz, çok
sesli ya da tek sesli olmas› farketmez.
Farketmez hangi dilde söylendi¤i.
Miting meydanlar›nda, direnifl çad›r-
lar›nda, da¤lar›n koyaklar›nda ya da
zindanlar›n karanl›klar›nda ya da da-
ra¤ac›na yürürken, güç olur, kavga-
n›n kendisi olur fliirler ve flark›lar.  

Ruhi Su, Victor Jara ve Pablo Ne-
ruda, hakl›n›n, halk›n ve kavgan›n
sesi olan üç sanatç›d›r. Üçünü de
farkl› y›llar›n eylüllerinde kaybettik.
Üçü de halk›n sanatç›lar›yd›lar ve
üçü de bu yüzden halka savafl açan
iktidarlar›n hedefi oldular.  

* 

1912’de Van’da do¤an Ruhi Su,
‘Ermeni Tehciri’ zaman›nda anne-ba-
bas›n› kaybetti. Çocuklu¤u yetimha-
nede ve yoksul bir ailenin yan›nda
geçti. Ac›larla, yoksullukla olgunlaflt›
Su’nun duygular›. Opera e¤itimi ald›.
Halk türküleri gelene¤i içinde önce
yad›rgand›, ama sonra çok sevildi.
Çünkü halk›n türküleriydi söyledi¤i;
ac›s›yla, kavgas›yla halk vard› sesin-
de. Pir Sultanlar’›n gelene¤indendi. 

Efli S›d›ka Su’nun sözleriyle
“Türkülerin anlam ve içeri¤i dünya
görüflünü biçimlendirmekte; dünya
görüflü türkülerini yorumlamakta be-
lirleyici etken olmaktayd›.”

K›sacas›, düflüncelerini müzi¤e,
müzi¤ine düflüncelerini katan Ruhi
Su, ülkemizde müzi¤in, sanatç›n›n
sosyalizm mücadelesiyle bütünlefl-
mesinin öncülerinden biri oldu. 

Ruhi Su, müzi¤inde ve yaflam›nda

taviz vermedi¤i sosyalist tavr› nede-
niyle iktidarlar›n bask›lar›yla karfl›-
laflt› hep.

Tutukland›. Aylarca iflkenceler
gördü. Y›llarca hapis yatt›. Konserle-
ri yasakland›. Ama Ruhi Su müzi¤i-
nin kitlelere ulaflmas› engellenemedi.
12 Eylül Cuntas› y›llar›nda rahats›z-
land›. Tedavisi için yurtd›fl›na ç›kma-
s› gerekiyordu ama “sak›ncal›” bir
sanatç› olarak pasaport verilmedi
Su’ya. 

*

fiilili Sanatç› Victor Jara da, mü-
zi¤iyle halk›n›n sesi oldu¤u için cun-
tac›lar›n boy hedefi haline gelen sa-
natç›lardand›r. 

Victor Jara da, Ruhi Su gibi, yok-
sulluk içinde büyümüfl bir sanatç›yd›.
‹mkans›zl›klar içinde üniversite e¤i-
timi oldu, baflar›l› bir tiyatrocu oldu.
Oynad›, yazd›, e¤itti. Ancak o kitlele-
re ulaflmak için müzi¤i seçti. 

Halk›n ac›lar›n›, sömürüyü, em-
peryalizmin politikalar›n› anlatt› flar-
k›lar›yla. “Marksist kanser sökülüp
at›lacakt›r” diyerek insan av›na ç›kan
fiili’nin faflist diktatörü Pinochet’in
ilk hedeflerinden biri oldu. Tutsak
edilerek Santiago Stadyu-  mu’na
doldurulan ve orada iflkencelerde kat-
ledilen onbinlerce fiilili’nin aras›nda
Victor Jara da vard›.

Jara’y› dinleyenler, “sadece söy-
ledi¤i flark›lar› de¤il, ruhunu dinli-
yorduk” diyorlard›. Evet, Jara, her
yerde ruhunu katarak söyledi¤i flark›-
lar›n›, tutsak edildi¤i stadyumda da
söylüyordu. O flark›lar ki, faflizmin
zulmünü anlat›r, halk›na umut verir,
direnifle ça¤›r›r. ‹flte bu nedenle gita-

r›n› çald›¤› eli
k›r›l›r, flark› söy-
leyen dili kesilir
ama pes etmez
yüre¤i. Devam

eder ayaklar›yla, k›r›k parmaklar›yla
ritim tutarak halk›n sesi olmaya. 

*

Bir baflka halk›n sanatç›s› Pablo
Neruda, 1904 y›l›nda Güney fiili'de
do¤du. Bir demiryolu iflçisinin o¤luy-
du. Daha 10 yafl›nda bafllam›flt› ilk di-
zelerini yazmaya. 20 yafl›ndayken fii-
li'nin en büyük flairlerinden biri oldu. 

Bir sosyalistti. Sosyalist Allende
iktidar› döneminde çeflitli görevler de
üstlendi. 1973 y›l›nda faflist general
Pinochet'in Allende hükümetine kar-
fl› gerçeklefltirdi¤i darbeye karfl›, di-
renifl içinde yerald›. ‹flbirlikçi gene-
rallere karfl›, halk›n özgürlük kavga-
s›n›n sesi olmaya devam etti. Cunta-
n›n sald›r›lar›n›n yo¤unlaflt›¤› dö-
nemlerde Neruda, halk›n yan›nda ol-
makta tereddüt duymayan gerçek bir
vatansever olarak 1973'te yaflama ve-
da etti. 

MUZAFFER HALK

Yüre¤im bu kavgan›n içinde 
Kazanacak halk›m 

Bütün halklar kazanacak bir bir. 
Bu ac›lar, ›slak bir mendil gibi 

Kumlar aras›ndan 
fiehit duraklar›ndan. 

Süzülüp ortaya ç›karacak her fleyi, 
fianl› günler yak›nd›r çünkü 

Kinler susacak bir an 
Ceza veren eller titremesin diye, 

Günler tam dolsun diye, 
Halk caddelerde. 

Bir güzel, bir güçlü 
Yerini als›n diye! 

‹flte benim günüm bu 
‹flte hoflgörürlü¤üm 

Baflka sanca¤›m yok benim! 

(Pablo Neruda)

Halk›n Sanatç›lar›, Halk›n Kavgas›nda

Halk›n Türkülerinde Yafl›yorlar

Ruhi Su:

20 Eylül 1985

Victor Jara:

16 Eylül 1973 

Pablo Neruda:

23 Eylül 1971



“Umutsuz yaflanmaz” denir; öy-
ledir gerçekten, insan umutsuz yafla-
yamaz... Kimin yaflam öyküsünde
umut yoktur ki; bak›n herhangi bir
öyküye; do¤umla ölüm aras›nda ge-
çen o zaman süresinde, hemen her
dönemeçte umudun mutlaka bir bi-
çimde varoldu¤unu, insanlar›n flöyle
veya böyle bir umuda sar›larak ya-
flamlar›n› sürdürdüklerini, zorlukla-
r›n üstesinden bu flekilde geldikleri-
ni görürsünüz. 

Umut, insan›n gelece¤e dair bek-
lentileri, özlemleri, hayalleri ve he-
defleridir. Baflka bir deyiflle, insan›n
kendi yaflam›n› yeniden yaratma ve
hep daha ileriye do¤ru tafl›ma müca-
delesidir. 

Her insan›n kendine özgü umut-
lar› s›n›rs›z bir zenginlik gösterir.
Ancak, “toplumsal bir varl›k” ola-
rak insan›n umutlar›n›n içinde bu-
lundu¤u toplumsal yap›ya ve o top-
lumsal yap› içindeki yerine göre fle-
killendi¤i de bir gerçektir. ‹flte o

noktada her ademo¤lunun kendine
özgü olan umutlar›n›n yerini, çok
daha büyük insan kitlelerini kapsa-
yan umutlar al›r... Toplumsal umut-
lar da diyebiliriz buna. 

S›n›fl› toplumlarda, egemenlerle
ezilenlerin umutlar› da farkl›d›r do-
¤al olarak. Çünkü hali haz›rdaki ku-
rulu düzen içinde elde ettikleri fark-
l›d›r, dolay›s›yla beklentileri de
farkl› olacakt›r. 

Egemenler, düzenlerinin ilelebet
devam edece¤ine inanmak isterler.
Bir umuttur iflte onlar›nki de; sömü-
rülerini durmaks›z›n art›r›p buna
karfl›n kimsenin buna itiraz etmeye-
ce¤i bir “huzur düzeni” umuduyla
yaflarlar. Ezilenlerse, do¤al olarak,
mant›ki olarak, kaç›n›lmaz olarak
sömürüden, adaletsizlikten, eflitsiz-
likten kurtulacaklar›, kaderlerini öz-
gürce belirleyebilecekleri ve yaflam-
lar›n› insanca sürdürebilecekleri bir
düzenin umudunu tafl›rlar. 

Çarp›fl›r iki umut... ‹ki umut çeli-

flir, hem de öyle keskin bir çeliflki ki,
biri gerçekleflirse, öteki gerçeklefl-
meyecektir asla. 

Bu nedenledir ki, egemenler dü-
zenlerinin ezeli ve ebedi oldu¤una
halk› inand›rabilmek için çok çok
özel bir çaba içerisine girerler. E¤er
halk› buna inand›rabilirlerse, halka
da umut edebilecek pek bir fley kal-
maz! Umutsuzlafl›rsa insan, iflte o
zaman kapitalist sisteme yarafl›r bir
insan ç›kar ortaya. Ezilenler, umut-
lar›ndan ve kendi geleceklerini ya-
ratma mücadelesinden kopar›larak
yaflam›n basit birer nesnesi durumu-
na getirilmifl olur. 

Kapitalizm, meseleyi kökünden
hallettikten sonra, suni umutlar üre-
tir bu kez. ‹nsanlar›n umutlar› da pa-
zara sürülen bir mal haline dönüfltü-
rülür. Umut siyaseti bafllar önce...
Sonra umut ticaret ve umut’tan da
kâr eder kapitalist.  

Yaflam›n ve gelece¤inin düzel-
mesini mi istiyorsun? Tamam, 4-5
y›lda bir önüne konulacak olan san-
d›¤a oyunu at, oradan ç›kacak “ve-
kil”lerin senin yaflam›n› düzenlesin..
“Senin için”! kararlar als›n, yasalar
ç›kars›n, istedi¤ini al›p istedi¤ini
sats›n.. Bu süre içinde sen de hiç se-
sini ç›karma, otur ve bekle, ta ki,
sand›k bir daha önüne konuluncaya
kadar... Sana yanl›fl gelen, haks›zl›k
oldu¤unu düflündü¤ün bir fley varsa,
sand›k bir kez daha önüne geldi¤in-
de, sana sunulan isimlerden bir bafl-
kas›n› seçersin!...

Yoksulsan, açsan, iflsizsen, al bir
piyango! Loto, toto gibi seçenekle-
rin de var kapitalizmin özgürlü¤ün-
de... Olmazsa kat›l TV’lerin yar›flma
programlar›na, bir gecede zengin
ol!.. Umut sand›kta... umut piyango-
da... umut yar›flmalarda... bozdur
bozdur harca, döne döne harca... So-
nuç alamam›flsan, “bir dahaki sefere
inflallah” deyip flans›na kahredip k›r
boynunu otur bekle... Bir gün sana
da gülebilir talih... 

Ö¤ren flükretmesini. S›¤›n öteki
dünyaya. Bu dünyada bir gün yüzü
göremediysen bile, öteki dünyada
cennetin kap›lar› ard›na kadar aç›l-
s›n sana. Fani dünyan›n nimetleri
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için umutlanaca¤›na ahiret için, son-
suz dünya için çal›fl ve umutlar›n›
oraya sakla!

Umut diye “insanl›¤a” sar›lma.
Hele “halk”a hiç güvenme. Onur-
mufl, namusmufl, erdemmifl, dost-
lukmufl, dayan›flmaym›fl, unut tüm
bunlar›; “gemisini kurtaran kap-
tan”d›r! Bas di¤er insanlar›n s›rt›na.
Onlar ezilsin sen yüksel! 

Küreselleflen dünyan›n nimetle-
rinden yararlanaca¤›n yere, ba¤›m-
s›zl›k gibi bofl umutlara kap›lma. S›-
n›rlar›n kalkt›¤› dünyada, dünyan›n
en büyükleri olan ABD’nin ve
AB’nin yan›nda sen de yerini al.

Bak iflte, umut olarak sunulan
sosyalizme ne oldu, kaleleri bir bir
çökerek tarih olmad› m›? Ve kapita-
lizmin alternatifsiz oldu¤u bir kez
daha ortaya ç›kmad› m›? Böyle “tafl
devri” düflüncelerine bel ba¤lama!

Be¤enmedi¤in bir fley varsa, ki
olabilir; Bu durumda olmad›k hayal-
ler, olmayacak idealler peflinde ko-
flaca¤›na, benim, iflte flurdan fluraya
çizdi¤im s›n›rlar içinde protesto da
edebilir, hak da isteyebilirsin.. Am-
ma sak›n ha, ötesine geçme... Hele
hele “ça¤dafl dünya”n›n gereklerine
ayk›r› hareket edip de fliddet gibi
“ilkel mi ilkel” öç alma duygular›y-
la asla hareket etme. Dünyan›n en
güçlü ordular›na karfl› ç›kmak, onla-
ra kafa tutmak, bofl bir çabadan bafl-
ka bir fley de¤ildir, de¤ildir, de¤ildir,
dir, dir, dir!

Kapitalizmin karargahlar›n›n bil-
dirimidir; tüm bu söylediklerime
uymaz da, illa ki baflka umut aray›fl-
lar›na girersen; iflte o zaman zulüm-
lerden zulüm, cezalardan ceza,
ölümlerden ölüm be¤en!.. Ve bil ki
“hiçbir düflünce, u¤runa ölmeye de-
¤ecek kadar de¤erli de¤ildir”!

*

Ezilen halklar›n umutlar›n›
yoketmek ya da olmayacak kanalla-
ra çekip eritmek için egemenlerin
kulland›klar› araç ve yöntemlerden
baz›lar› bunlar. Medyas›yla, ordu-
suyla, yarg›s›yla, hapishaneleriyle
ve dahas› partileriyle, parlamento-
suyla ve daha, mafyas›yla, kontrge-

rilla çeteleriyle bir bütün olarak dev-
let bunun için çal›fl›r. Halk›n umut-
lar›n› kendisine ba¤lamas›n› ve dü-
zen d›fl›nda asla bir umudun, alter-
natifin varolmamas›n›, halk›n umut-
suz ve çaresiz olarak boyun e¤mesi-
ni ister. Bilir ki, çaresiz, umutsuz bir
insan, a¤aç kütü¤ü gibi için için çü-
rüyerek kendini tüketir ve egemen-
lere asla zarar veremez...

Ancak... halk, bir deryad›r niha-
yetinde. Ve derya çaresizlik bilmez.
Derya bu; en derinlerinde neler kay-
nar, neler haz›rlar... O derya ki, en
zor, en çaresiz görünen anda dahi,
derinliklerinde yeni umutlar› yeflert-
mesini ve o umutlar›n peflinde yürü-
yüp yeni dalgalar yaratmas›n› bilir. 

Egemenlerin, umudu yokettikle-
rini düflündükleri anda ve yerde,
bakm›fllard›r ki, kimbilir nerede ne
zaman serpilmifl tohumlardan yeni
umutlar yeflermektedir. fiu yafll›
dünyam›z›n son 15-20 y›l›na bak›n
hele. Dedi¤imizin birçok örne¤ini
göreceksiniz. Emperyalistlerin “tari-

hin sonu”nu, sosyalizmin vefat›n›
ilan edip, herkese de hiçbir direnifl
göstermeden “tek kutuplu dün-
ya”n›n tek kutbuna biat etmesini da-
yatt›¤›ndan bu yana, dünyan›n dört
bir yan›ndan yükselen direnifller,
halklar›n umutlar›n› hiçbir gücün
sonsuza kadar yokedemeyece¤ini
gözler önüne sermiyor mu?

‹flte Irak direnifli. Ve iflte Ne-
pal’de, Kolombiya’da yükselen halk
kurtulufl hareketleri.... Latin Ameri-
ka’da sosyalist e¤ilimli halk hare-
ketlerinin geliflimi... Eski sosyalist
ülkelerde, sosyalizme özlemi hayk›-
ran insanlar›n her geçen gün ço¤al-
mas›... ‹flte Anadolu topraklar›; tüm
tarihi boyunca umudun tüketileme-
yece¤ine defalarca tan›kl›k eden
topraklar›m›z... 

Ezilen, horlanan, açl›k ve yok-
sullukla “terbiye” edilen, sömürü-
nün, zulmün en katmerlisini yafla-
yan Anadolu halk›n›n tarihinde
umut, kimi zaman Bedreddin’in “or-
takl›k düzeni” için isyan›nda, kimi
zaman Pir Sultan’›n zulme karfl› di-
reniflinde vücut buldu... Kimi zaman
kuvvac›lar›n emperyalizme karfl›
kurtulufl savafl›nda boy verdi umut.
Ve K›z›ldere’de devrimin k›z›l kan-
lar içindeki bayra¤› olup ba¤›ms›z-
l›k, demokrasi ve sosyalizm kavga-
s›n›n ad› olarak yükseldi... 

Umut, bugünlere kadar nice atefl
çemberlerinden, kuflatmalardan ge-
çip, halk›n yüre¤indeki varl›¤›n› ko-
rudu. Tecrit duvarlar›n›n ard›na hap-
sedilip, bo¤ulmaya çal›fl›ld›¤› koflul-
larda, bafle¤mezli¤in, kararl›l›¤›n ve
direncin tohumlar›n› kahramanl›k
destanlar›yla serpmeye devam etti.
Egemenlerin, çaresizlik tohumlar›
ekmek için açt›¤› F Tipi tecrit hücre-
lerinde, umudun asla   yokedilemey-
ce¤ini bir kez daha, bir kez daha ve
bir kez daha gösterdi umudun savafl-
ç›lar›... 

Fidanlar, alevlerinde gösterdiler
umut bir anka kufludur; küllerinden
yeniden do¤ar. Umut kömürleflmifl
bedenlerden biten karanfildir...
Umut, dört duvar aras›na hapsedil-
di¤inde bile yeniden ve yeniden boy
veren kavgad›r... 

Güzelim, yi¤idim

kald›r bafl›n› gö¤e!

bir umut hep vard›r.

...

Ezebilir seni üç-befl zebani

kana kesebilir bedenin

Lakin

günefl her gün do¤ar

bu kufllar her gün öter böyle

her sabah sana türkünü söyler

Güzelim, yi¤idim

günefle aç yüre¤inin perdelerini

kufllara aç... 

Ne varsa gecenin karanl›¤›nda

darbelerden korkulardan kalan

her sabah y›ka, ar›t... 

Her gün yeni bir bafllang›çt›r

her gün tazelenir umut

gökyüzü her gün ayn› dinginlikle

seslenir sana

“Bak ben yine buraday›m

y›lma, yorulma”...

bir umut hep vard›r.
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“Yoksullar flehirden

at›lmak isteniyor”

Kocaeli’nde Erenler ve Cedit Mahallesi hal-
k›, Kentsel Dönüflüm Projesi kapsam›nda evle-
rinin y›k›lmak istenmesini bir yürüyüflle protes-
to ettiler. 5 Eylül’de Kocaeli Büyükflehir Bele-
diyesi önüne yap›lan yürüyüflte, “Evlerinin de-
¤erinin verilmedi¤i, insanlar›n soka¤a at›lmak
istendi¤i” belirtilerek “yoksullar›n flehirlerin
d›fl›na sürülmek istendi¤i” vurguland›.  

Mahalle halk›n› temsil eden heyetin Büyük-
flehir Belediye Baflkan› ‹brahim Karaosmano¤lu
ile görüflme talebi kabul edilmedi. Halk bunu
“Halk Uykusuz Kal›yor, Baflkan Tatil Yap›yor”
sloganlar›yla protesto etti. Halk protestosunu
“Taleplerimiz kabul görünceye kadar bizler ev-
lerimizi terk etmeyece¤iz.” aç›klamas›yla bitir-
di. 

Zengine sefahat bize sefalet
Sultanbeyli Baflaran Mahallesi sakinleri, 3 Eylül günü,

Belediye Baflkanl›¤› önünde bir bas›n aç›klamas› yaparak
mahallelerindeki kanalizasyon derelerinin kapat›lmas›n› is-
tediler. "AKP ‹ktidar› Halk›n Sa¤l›¤›n› Tehdit Ediyor" pan-
kart› açan Baflaran halk›, daha önce verdikleri dilekçelerin
gere¤inin yerine getirilmedi¤ini belirterek flunlar› anlatt›lar:

"Büyükflehir Belediyesi kentsel dönüflüm projesiyle Sul-
tanbeyli’de evleri y›k›p yerine villalar, e¤lence alanlar›, spor
salonlar› yapmay› planl›yor yoksul gecekondu halk›n› da so-
kaklara at›yor. Zengine sefahat bize sefalet. Kim görmüfl
zengin bir mahallede kanalizasyon deresi var ya da yollar›n
bozuk oldu¤unu. Kim görmüfl onlar›n evlerinin y›k›ld›¤›n›?
AKP iktidar› onlara hizmet ederken bizim evlerimizi bafl›m›-
za y›kmak istiyor..."

Yaklafl›k 30 kiflinin kat›ld›¤› aç›klamada, bar›nma hakla-
r›n›n verilmesi, hastal›k ve pis koku yayan derelerin kapat›l-
mas› talepleri belirtilerek, bunlar› yerine getirmenin  Sultan-
beyli Belediyesi’nin görevi oldu¤u hat›rlat›ld›. 

Fatma TOKAY KÖSE Ve Hülya fi‹MfiEK An›ld›

“her daim yol göstericimiz

olacaks›n›z!”

F Tipi hapishanelere karfl› sürdürülen ölüm oru-
cunda 31 A¤ustos 2001’de Armutlu Direnifl Evi’nde
flehit düflen Hülya fi‹MfiEK ve 31 A¤ustos 2002’de
flehit düflen Fatma TOKAY KÖSE, Elaz›¤ HÖC ta-
raf›ndan mezarlar› bafl›nda düzenlenen törenle an›l-
d›lar. 

31 A¤ustos’ta Elaz›¤'›n fiahsuvar Köyü’nde Fat-
ma TOKAY KÖSE'nin mezar› bafl›na giden HÖC'lü-
ler, mezarl›k giriflinde jandarma taraf›ndan durdurul-
du. Kimlik kontrolü dayatan jandarma ile tart›flan
HÖC'lüler uygulaman›n dayatma oldu¤unu ve keyfi
bir flekilde yap›ld›¤›n› söylediler. Daha sonra mezar
bafl›nda anma bafllat›ld›. "Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez" yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› anmada Fatma
TOKAY KÖSE ve Hülya fi‹MfiEK'in yaflamlar› an-
lat›l›rken, yaflamlar›n›n ve ölümlerinin direnen tüm
halklara her daim yol gösterece¤ine vurgu yap›ld›.
Karanfillerle süslenen mezar›n bafl›nda marfllar ve türküler
söyleyen HÖC'lüler sloganlar›yla anmay› sonland›rd›. Anma
sonras› da jandarma ve polisin hukuksuzluk terörü sürdü.

1994’ün 3-4 Ey-
lül’ünde Çemiflge-
zek ‹lçesi’ne ba¤l›
Ulukale Köyü Ara-
sor Deresi Mevki-
si’nde flehit düflen
Aydemir fiahin, Nur-
han Azak, Asuman

Koç, Hülya Atefl, Orhan Korkut an›ld›. 4 Eylül
günü  HÖC'lüler taraf›ndan Kümrefl (Afla¤›
Gülbahçe) Köyü’nde bulunan   Nurhan Azak'›n
mezar› ziyaret edildi. Yap›lan anmada mücade-
lelerine ba¤l› kal›naca¤› belirtildi. 

3 Eylül günü ise köylüler taraf›ndan Nurhan
Azak'›n mezar› ziyaret edildi. Köylüler taraf›n-
dan anmada niyaz da¤›t›ld›. 

Nurhan Azak için yap›lan an›t mezar bafl›n-
da toplanan köylüler, HÖC'lülerin mezarlara
verdikleri de¤erin çok güzel oldu¤unu belirte-
rek "bu mezar art›k bizim onurumuz oldu, kaç
kez askerlerle mezarlar için kavga yapt›kta
mezarlardaki yaz›lar› söktürmedik” dediler.
Anmadan sonra Nurhan Azak'›n yak›nlar› ziya-
ret edildi.

Arasor fiehitleri An›ld›

‹nsan Haklar› Derne¤i (‹HD), 12 Eylül y›llar›nda tutsak yak›nlar›n›n mücadelesinde yeralan
Didar fiensoy'u mezar› bafl›nda and›. Feriköy Mezarl›¤›'nda yap›lan anma etkinli¤inde konuflan
‹HD fiube Sekreteri Hüseyin Ayy›ld›z, “Didar Ablam›z bask›lara, takiplere, coplanmalara ra¤-
men sesini hep inatla yükseltti. Son nefesine kadar cezaevlerindeki zindanc› mant›¤a, iflkenceye
karfl› geldi” diyerek Didar fiensoy’un 12 Eylül koflullar›ndaki hapishane mücadelesini anlatt›. 

Didar
fiensoy
An›ld›


