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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde
8 Ocak - 14 Ocak
Diyarbak›r Dicle Üniversitesi’nde okuyan
4 TÖDEF’liydiler. Diyarbak›r’da gençli¤i
örgütlemeye çal›ﬂ›p, gençli¤in mücadelesine önderlik ettiler. Her türlü bask›ya
ra¤men, Dev-Genç gelene¤ini Diyarbak›r’da sürdüren dört devrimciydi onlar.
Oligarﬂinin kiral›k katilleri taraf›ndan heReyhan Havva ‹PEK
Selim YEﬁ‹LOVA
def gösterildiler. 12 Ocak 1995’de kald›klar› evde polis taraf›ndan katledildiler.
Reyhan Havva ‹pek, 1970 ﬁanl›urfa
do¤umlu. 93’te mücadeleye kat›ld›. Fizik
Bölümü 3. s›n›f ö¤rencisiydi.
Hüseyin Deniz,1974 Adana do¤umlu.
Matematik Bölümü 3. s›n›f ö¤rencisiydi. 93
Ekimi’nde örgütlü iliﬂkiler içinde yerald›.
Hüseyin DEN‹Z
Refik HOROZ
Selim Yeﬂilova, Antakya do¤umlu. Biyoloji Bölümü 4. s›n›f ö¤rencisiydi.
Refik Horoz,1971 Antakya do¤umlu. Matematik Bölümü 3. s›n›f ö¤rencisiydi. Diyarbak›r’da demokratik alanda bir dönem yönetici olarak görev yapt›.

' 1 9 Aral›k halk›n en direngen yan› olan
dev rimcil eri te slim almak iç in yap›l d›.
Peki baﬂarabil diniz mi ?
Bugün ben karﬂ›n›zday›m,
baﬂaramad›n›z.'
"19-22 Aral›k katliam›n›n y›ldönümünün yaﬂand›¤› bugünlerde tüm halk
adalet talep ediyor. Ayr›ca bugünlerde
yaﬂanm›ﬂ olan bir de Maraﬂ katliam›
var. Bunlar bir tesadüf de¤ildir. TC tarihi katliamlarla özdeﬂtir. Ve sizler,
utanmas› gereken, devletin yarg› olarak katliamlar›n sorumlular›n› de¤il,
katliamlara karﬂ› ç›kan devrimcileri
yarg›l›yorsunuz. Efendilerinize dikensiz gül bahçesi yaratmak istiyorsunuz.
Baﬂta ABD olmak üzere vatan topraklar›n› satanlar›n ç›karlar› ve IMF politikalar›n› uygulayabilmek için katliam
düzenleniyor...19 Aral›k halk›n en direngen yan› olan devrimcileri teslim
almak için yap›ld›. Peki baﬂarabildiniz
mi? Bugün ben karﬂ›n›zday›m, baﬂaramad›n›z. Bizi yakarken amac›n›z ekmek, adalet talebini susturmak içindi.
Bugün bu talepler için hayk›ran ses,
yar›n koltuklar›n›z› sarsacak."
(...) "Onlar bu vatan›n yüz ak›d›r.
Faﬂist devletiniz halk›m›za ve vatan›m›za ba¤l›l›¤›m›z› ateﬂle s›nad›. O gün
tarihi siz de¤il, kendini feda edenler,
ölümü göze al›p teslim olmayanlar
yazd›. Hesap sorma kararl›l›¤›m›z,
ad aleti y eri ne get ir me y emin imiz n a musumuzdur. Er geç yerine getirece¤iz. Bugün aç›l›mla sunulan ﬂey, adaletsizli¤i unutun, katillerinizle bar›ﬂ›n
demektir."
Katliamlardan hesap sorma bilinci

kör bir intikam duygusu de¤ildir. Ba¤›ms›zl›k ve adalet isteyenlerin kendi
gelece¤ini yaratma mücadelesidir.
O güne, 19 Aral›k'a dair H. Sami
Türk'ün yalanlar›, söyledikleri belgelidir. 19 Aral›k'ta bedenlerinden baﬂka hiçbirﬂeyleri olmayanlar, dayat›lan teslimiyete karﬂ› ölümü seçtiler.
Ayn› Ortado¤u'da oldu¤u gibi. Son
teknoloji ürünü silahlar›n›zla da gelseniz, diri diri yaksan›z da üzerimize
bombalar da atsan›z bizi teslim alamazs›n›z. Öfkemizin büyüklü¤ü, sevgimizin büyüklü¤üdür. Halk›m›z tersanelerde ve madenlerde ölümlerle karﬂ›
karﬂ›ya b›rak›lmaktad›r. Ekmek isteyen
herkes polis copuyla karﬂ›lanmaktad›r.
Halka karﬂ› iﬂlenen tüm bu suçlarda
sorumlular yarg›lanmamakta, aksine
kendilerine ödül verilmektedir. Dizilerinizde bizleri sevgi bilmeyen, ezik
mahluklar olarak göstermekten vazgeçin. Biz dünyada sevgiyi en iyi bilen insanlar›z. Öfkemizin halka de¤il, halk
düﬂmanlar›na karﬂ› oldu¤unu çok iyi
biliyorsunuz. Feda eylemini yapanlar›
sevgi görmemiﬂ zavall› insanlar olarak
göstermek zavall›l›kt›r.
Bu davan›n varl›¤› acizliktir. 6 kad›n›n diri diri yak›lmas› ve 28 tutsa¤›n
katlinden sorumlu H. Sami Türk'ü yarg›lam›yorsunuz, bunu duyuran beni
yarg›l›yorsunuz ve bu katile ma¤dur
deyip gerçekleri çarp›t›yorsunuz. Bu

DÜZELTME
Dev-Gençliler, O’nu bu pankartlarla
selamlad›lar...

eylem 9 y›ld›r adalet bekleyen herkesin
eylemidir. Ve beni yarg›lamak, halka,
neden adalet istiyorsun demektir. 9 y›l
önce yaﬂanan katliam›n hesab›n› ne
mahkemelerinize ne de mahﬂere b›rakmayaca¤›z. H. Sami Türk'ün ﬂikayetinden vazgeçmesi de baﬂka bir korkunun
tezahürüdür. 122'lerimize verdi¤imiz
sözü ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist
Türkiye mücadelesi vererek tutaca¤›m›za and içiyorum. Yaﬂas›n 19 Aral›k
direniﬂimiz!"
(19-22 Aral›k Katliam›n›n sorumlular›ndan Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk’e yönelik feda eylemi giriﬂimini gerçekleﬂtiren Didem Akman’›n
24 Aral›k’ta yap›lan duruﬂmas›nda
okudu¤u savunmas›ndan al›nm›ﬂt›r.)
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"Devrim yolunun sarp, dolambaçl› oldu¤unu, ﬂehitlerin bizlere b›rakt›¤›
miraslarla devam edece¤ini biliyoruz.
Selim Yeﬂilova

Yitirdiklerimiz

“Adaleti yerine getirme
yeminimiz
namusumuzdur”
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Yürüyüﬂ’ün 199. say›s›nda Yitirdiklerimiz sayfas›nda “Ferit
Eliuygun’a” baﬂl›¤›yla yay›nlanan ﬂiir Naz›m Hikmet’e aittir.
Yanl›ﬂl›k sonucu Zeynep Eda
Berk imzas› ile yay›nlanm›ﬂt›r.

1952 do¤umlu. Mücadeleye 1970’li y›llar›n
sonunda kat›ld›. Cunta
y›llar›nda uzun süre
tutsak kald›. Tutsakl›¤›
sonras› mücadeleyi ‹stanbul’da sürdürdü. YaCemal UÇAN
kaland›¤› hastal›k sonucu 10 Ocak 1993’de aram›zdan ayr›ld›.

An›lar› Miras›m›z
Bu topra¤›n k›z›
“Mücadele Gazetesi’nin Samsun muhabiri... Özlem Türk
eve girdikten bir süre sonra evin çevresi jandarma taraf›ndan
sar›ld›. Eve yabanc›lar›n girdi¤ini iddia eden jandarma, Özlem
Türk’ü gözalt›na almak istedi. Ancak Özlem Türk'ün annesi eve
gelenin k›z› oldu¤unu ve kendi evine gelmesinin suç olamayaca¤› konusunda ›srar edince, jandarma evin çevresindeki kuﬂatmay› kald›rarak uzaklaﬂmak zorunda kald›. Gece köye tekrar gelen jandarmalar, sireni açarak köylüyü tedirgin etmeye
çal›ﬂt›.”
Y›l 1994’tü. Özlem Türk’e yönelik bu bask›lar, Devrimci
Gençlik dergisinin 32 No’lu Özel Say›s›nda yay›nlanm›ﬂt›.
Tabloya bak›n; bir tek devrimci için, ordu seferber!
Özlem Türk, tutsak düﬂmeden önce polis ve jandarman›n
çok bask›s›n› yaﬂad›. Her devrimci gibi bu bask›lara karﬂ› direndi. Özlem Türk köye, evlerine geldi¤inde jandarma bilinçli olarak evlerini ve köyü kuﬂatarak, ailesini, köylüleri korkutarak ayn› zamanda da ailenin ve köylülerin Özlem Türk’e tav›r almas›n› sa¤lamaya çal›ﬂ›yordu. Devrimcileri tecrit etme
politikas›n› uyguluyordu yani jandarma.

1954 do¤umlu. ‹stanbul Kuﬂtepe Lisesi’nde mücadele içinde yer ald›. Kuﬂtepe Lisesi’ndeki faﬂist
iﬂgalin k›r›lmas›nda önemli rol oynad›. Ocak
1978’de Mecidiyeköy’de faﬂistler taraf›ndan
katledildi.

Mehmet TEPE
1975, Amasya do¤umlu. Ortaokul-lise y›llar›nda devrimci hareketi tan›d›. Mücadeleye kat›ld›ktan sonra, 93’te Özgür Karadeniz ve
Samsun Mücadele gazetesi bürolar›nda çal›ﬂt›. 1995 ﬁubat’›nda tutukland›. 1996 Ölüm
Orucu direniﬂinin ikinci ekibinde yer ald›. 19
Aral›k katliam›n› Çanakkale’de yaﬂad›. KütahÖzlem TÜRK
ya Hapishanesi’nde 7. Ölüm Orucu ekibinde direniﬂe baﬂlad›. 11 Ocak 2003’de, Ankara
Numune Hastanesi’nde Mengele art›klar›n›n “zorla müdahale” iﬂkenceleri alt›nda ﬂehit düﬂtü.

‹stanbul’da devrimci hareketin saflar›nda mücadeleye kat›ld›. ‹stanbul-Çeliktepe’de faﬂist teröre
karﬂ› halk›n güvenli¤ini sa¤larken, 12 Ocak
1980’de gericiler taraf›ndan katledildi.

Mustafa EROL

Tüm bunlar› birçok devrimci gibi Özlem Türk de yaﬂad›.
Ancak ailesi ve köylüleri konusunda kafas› son derece aç›kt›.
Ailesi karﬂ›s›nda hep devrimci kimli¤iyle yer alm›ﬂ, kendini
kabul ettirmiﬂti... Ölüm Orucu içinde kald›r›ld›¤› hastahanede
yan›nda
refakatçi
olarak annesi vard›...
Köylüsü, nas›l
karﬂ› olabilirdi ki
ona; o bu topra¤›n
k›z›yd›. ‹ﬂte ﬂu foto¤raf tek baﬂ›na bunun
kan›t› de¤il miydi.
Melek
Birsen
Hoﬂver, Fatma Bilgin, Fatma Hülya,
Özlem’in can yoldaﬂlar›yd›lar. Birlikte
ö¤renmiﬂ, birlikte
yatm›ﬂlard› açl›¤›n
koynuna... Yoldaﬂt›lar, bu topra¤›n k›zlar›yd›lar, birer birer
canlar›n› verdiler bu
topra¤a..
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15 Ocak’ta
Samsun’da
Derya Düğün Salonu

22 Ocak’ta
Adana’da
Şirin Müzikhol 1

10 Ocak’ta
Antalya’da

16 Ocak’ta
Ankara’da
Lale Düğün Salonu
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Kerbela’da Yezid’e boyun
e¤meyerek ﬂehit düﬂen Hz.
Hüseyin an›s›na
yapaca¤›m›z aﬂureye tüm
Do¤ançay halk›n›n
kat›lmas›n› bekliyoruz.

Ye r : Do¤ançay Derne¤i
S a a t : 14.00
Ta r i h : 10 Ocak Pazar
A d res: 7195 Sokak No:17
Do¤ançay-Bayrakl›
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*
*
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*
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G r u p Yo r u m
Erdal Bayrako¤lu
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Foto¤raf-Slayt

( H a k a n Ye ﬂ i l y u r t , P › n a r Sa¤,
F i l i s t i n l i G r u p Akd›, Dertli
D i v a n i v e y e re l s a n a t ç › l a r d a b u k o n s e r l e r i n b a z › l a r › n d a y e r a l › y o r l a r.)

Kontrgerilla Edirne’de
aﬂizmin kitleleri yönetmekte
litikalar›n›n nas›l hala sürebildi¤i de
baﬂvurdu¤u iki temel silah varanlaﬂ›lamaz.
d›r: Te r ö r ve demagoji. Linç sald›lkemizde uzun y›llar, “kontrger›lar›, faﬂist terör ve demagojinin
rilla var m› yok mu?” tart›ﬂmaiçiçe geçti¤i bir karﬂ›-devrim yöntes› yap›ld›. Daha sonra, halka ve
midir. Devrimci, demokratik mücadevrimcilere karﬂ› katliamlar›n,
deleye yöneltilmiﬂ linç, kitleleri her
kaybetmelerin, provokasyonlar›n
tür örgütlenme ve mücadeleden al›birbirini izledi¤i koﬂullarda, kontrkoymak için baﬂvurulan bir terörgerillan›n varl›¤›, itiraz götürmez
dür. Bu terörün niteli¤i ve amac›n›
biçimde aç›¤a ç›kt›. Susurluk gibi
gizlemek için, linçin “milli ç›karlaolaylar vesilesiyle ama esas olarak
r›” savunmak amac›yla baﬂvurulan
devrimcilerin onlarca y›ld›r b›kmabir yöntem oldu¤u görünümünü yadan, usanmadan sürdürdükleri teﬂratmak ise, faﬂizmin demagojisidir.
hir sonucunda kontrgerillay› art›k
inç, ülkemizde “vatandaﬂ haskimse inkar edemez durumdad›r.
sasiyeti, vatandaﬂ›n tepkisi” biu noktada yeni bir tart›ﬂma baﬂçiminde sunulmas› örne¤inde görüllam›ﬂt›r: Kontrgerilla devlet
dü¤ü gibi, genel olarak kitlelerin
midir, devletin içindeki bir çete mi?
kendili¤inden tepkisi olarak gösteDevlete ra¤men mi vard›r, devletin
rilir. Fakat ülkemizde de dünyan›n
bilgisi ve onay› içinde mi?
baﬂka ülkelerinde de asl›nda hemen
u soruya verilen cevaplar, kitüm linç sald›r›lar›, i r a d i o l a r a k örmin faﬂizmden yana, kimin fagütlenen provokasyon sald›r›lar›d›r.
ﬂizme karﬂ› demokrasiden yana olKendili¤indenlik istisna, iradilik
du¤unun da göstergesi olmuﬂtur.
kurald›r. Ülkemizde 6-7 Eylüllergemen s›n›flar cephesinde buden bu yana gerçekleﬂtirilen tüm
gün önemli bir kesim, kontrgelinçlerde bir kurumun parma¤› varrillan›n
aç›k ve do¤rudan savunucud›r: Kontrgerilla... En son olarak
“ H e r devletin
su
durumundad›r.
Edirne’deki linç sald›r›s›n› örgütled
e
r
i
n
d
e
v
l
e
t
e
i
h
t
i
y
a
c › va rd› r” diye
yen de kontrgerillad›r. Bundan kimözetlenen
bu
anlay›ﬂ,
oligarﬂinin
senin kuﬂkusu olmas›n.
tüm kesimlerinin anlay›ﬂ›d›r. Kimiontrgerilla, yaln›zca bir “örgütlerinin kontrgerillaya karﬂ› oldu¤ulenme”nin ad› de¤ildir. Kontrnu sand›¤› AKP’nin tüm yönetim
gerilla ayn› zamanda bir politikakadrolar› bu görüﬂtedir. Bu görüﬂ,
n›n, anlay›ﬂ›n ad›d›r. Bu politika, bir
AKP Hükümetinin Adalet Bakanlaülkenin yönetiminde kontrgerilla
r›’ndan Cemil Çiçek’ten Hürriyet’in
yöntemlerine baﬂvurulmas›n›, zaeski yay›n yönetmeni Ertu¤rul Özman zaman bu yöntemlerin temel
kök’e, Veli Küçük’ten Fehmi Kohale gelmesini anlat›r. Ülkemizde
ru’ya, Orgeneral ‹lker Baﬂbu¤’dan
kontrgerilla, hem örgütsel olarak
Koçlar’a kadar, birbirinden ayr› ç›vard›r, hem politik olarak. Belirleyikar ve politikalara sahip gibi görüci olan ikincisidir; Kontrgerilla ponen bu kesimleri birleﬂtiren bir gölitikalar› ve yöntemleri, oligarﬂinin
rüﬂtür. Hepsi “derin devleti”, “özel
tüm kesimleri taraf›ndan sahiplenilip savunulan politikalar ve
Ne AKP’nin demokratikleﬂme, ne
yöntemlerdir. E¤er bu olgu do¤ru
Genelkurmay’›n gericili¤i önleme
anlaﬂ›lmazsa ülkemizde bir süregibi bir amaç ve kayg›s› yoktur.
dir devam etmekte olan oligarﬂi
Oligarﬂinin oyunlar›n› görerek, ne AKP’ye,
içi çat›ﬂma anlaﬂ›lamayaca¤› gibi,
ne Genelkurmay’a yedeklenmeksizin, linç
Susurluk gibi bir deﬂifrasyona,
sald›r›lar›n› ve kontrgerilla politikalar›na
Ergenekon gibi bir dava aç›lm›ﬂ
karﬂ› birleﬂmeliyiz.
olmas›na ra¤men kontrgerilla po-
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harp dairesi”ni, Seferberlik Tetkik
Kurulu’nu, k›sacas› da kontrgerillay› aç›kça savunan yaz›lar yazm›ﬂ,
demeçler vermiﬂlerdir. Oligarﬂi içi
çeliﬂki ve çat›ﬂmalardan demokrasi
sonucu bekleyenlerin, bu çat›ﬂmadan kontrgerillan›n tasfiyesini bekleyenlerin göremedi¤i, görmek istemedi¤i budur.
lkemizde kontrgerilla örgütlenmesi, esas olarak orduyla içiçe
olmuﬂtur. M‹T, Polis, MHP-Ülkü
Ocaklar› gibi di¤er resmi kurumlar,
sivil kurum ve örgütlenmeler de
kontrgerillan›n içinde olmuﬂlard›r;
ancak bu örgütlenmede belirleyici
olan ise genel olarak ordu olmuﬂtur.
Kontrgerillan›n bir anlamda aç›k ve
üst örgütlenmesi olarak adland›r›labilecek olan Seferberlik Tetkik Kurulu ve daha sonraki ad›yla Özel
Harp Dairesi, ordu bünyesindeki
kuruluﬂlard›r. Geçen hafta arama
yap›lan Seferberlik Tetkik Kurulu,
ülkemizde kontrgerillan›n ilk örgütlenmesidir. 1952 y›l›nda CIA ve
NATO direktifleri do¤rultusunda
kurulmuﬂtur. Ancak bu, resmili¤i
olmayan bir örgütlenmeydi, 1974
y›l›na kadar da varl›¤› resmi kay›tlarda olmam›ﬂt›r. Ama politikalar›
aç›kt›. Sonraki y›llarda, kontrgerilla
politikalar›n› hayata geçirmek üzere
bir çok yeni örgütlenme oluﬂturuldu, devletin mevcut tüm kurumlar›,
kontrgerilla politikalar›n›n hizmetine verildi. Kontrgerilla politikalar›,
bir yönetim anlay›ﬂ›, yönetim zih niyeti olarak kökleﬂti.
Susurluk, kontrgerilla örgütlenmelerinin bir ucundan aç›¤a ç›kt›¤› bir dönemdi. Peki ne oldu?
Kontrgerilla politikalar›na m› son
verildi? Hay›r! Ergenekon Davas›’nda da kontrgerillan›n kimi kadrolar› ve yöntemleri, keza halka karﬂ› suçlar› deﬂifre olmuﬂtur. Ama
“peki kontrgerilla politikalar›na
son mu verildi?” sorusunun cevab›
yine ayn›d›r: Hay›r! Çünkü, faﬂizmle yönetilen bir ülkede, esas olan
kontrgerilla politikalar›d›r. Bu poli-
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tikay› hayata geçiren kadrolar de¤iizim için aç›k olan, linçin kenﬂebilir, hatta örgütlenmeler de¤iﬂedisidir. Linçi oligarﬂi planlam›ﬂ
bilir, ama politika kal›r. Bugünkü
ve gerçekleﬂtirmiﬂtir. Linç sald›r›s›
durum ﬂudur; devletin çeﬂitli organsonras›nda AKP hükümetinin herlar›, orduya, hükümete ba¤l› çeﬂitli
hangi bir k›namas›n› duyan oldu
askeri ve sivil nitelikli kurumlar,
mu? Hay›r! Soruﬂturaca¤›z, suçlulahem ortaklaﬂa, hem kendi operasr› cezaland›raca¤›z diye bir aç›klayonlar› olarak kontrgerilla politikama yap›ld› m›? Hay›r! TSK, linç
lar›n› sürdürmektedirler. Ordu, buoperasyonundan herhangi bir rahatgüne kadar ki kontrgerilla yap›lans›zl›k duydu¤unu aç›klad› m›?
mas›n› ve kontrgerilla üzerindeki
inç, faﬂizmin bir çok ülkede
mutlak belirleyicili¤ini sürdürmeye
baﬂvurdu¤u bir yöntemdir. Baﬂçal›ﬂ›rken, AKP ve AKP’nin polisi
vurma biçimi ve s›kl›¤›, düzenin ihde kendi kontrgerillas›n› örgütlemetiyaçlar›na göre de¤iﬂir. Sivil faﬂist
ye çal›ﬂ›yor. Bugün sürmekte olan
terörün binlerce insan›m›z› katlettioligarﬂi içi çat›ﬂman›n bir yan› da
¤i 1980 öncesi dönemde, Maraﬂ’ta,
budur.
Sivas’ta, Çorum’da oldu¤u gibi, kitürkiye gerçe¤ini anlamak için
le katliamlar›n›n bir parças› olarak
bak›lmas› gereken iﬂte budur.
Oligarﬂi içi çat›ﬂman›n en üst düAr›nç’a -e¤er varsa- kimin
zeyde seyretti¤i anlarda bile, halsuikast
yapt›¤›n› araﬂt›rmak
ka karﬂ› kontrgerilla politikalar›
için Seferberlik Tetkik Kurulu’na
kesintisiz sürmektedir. Ar›nç’a
suikast, Seferberlik Tetkik Kurugiren iktidar, Edirne’deki linçi kimin
lu’nda arama, “ k o n t r g e r i l l a n › n
örgütledi¤ini niye araﬂt›rm›yor?
derinliklerinde operasyon” tarErgenekon soruﬂturmas›ndan
t›ﬂmalar› aras›nda gerçekleﬂtirilen
hareketle AKP’yi destekleyenlerin
Edirne’deki linç sald›r›s› bunu bir
cevab›n› araﬂt›rmas› gereken bir
kez daha herkesin önüne koymuﬂsorudur bu.
tur. Kontrgerillay› aç›¤a ç›karmak
isteyen herkes için çok daha somut bir soru var ortada: Edirne’deki linç sald›r›s›n› kim planlad›,
baﬂvurulmuﬂtur linçe. 1980-90’larkim örgütledi, kim karar›n› verdi?
da, zaman zaman giriﬂimlerde bulunulsa da yayg›n bir yöntem olarak
aha önceki Trabzon linç sald›r›baﬂvurulmam›ﬂt›r. Son 5 y›ld›r ise
s›nda, Sakarya’daki sald›r›laroligarﬂi, çok daha yo¤un ve sistemda, Bozüyük sald›r›s›nda oldu¤u
li bir biçimde kullanmaktad›r bu
gibi, Edirne’deki linç sald›r›s›n›n da
yöntemi. Trabzon’da TAYAD’l›lara
planl› oldu¤u kesindir. Bir planlayönelik linçle baﬂlayan dönemde,
yan, örgütleyen var. Buna karar veonlarca linç sald›r›s› gerçekleﬂti. Ve
ren bir yer var. ‹ﬂte o yer, kontrgerilbugün linçten dolay›, ceza alm›ﬂ
lad›r. Karar merciinin, ‹çiﬂleri Bakimse yoktur. Linç sald›r›lar›n›
kanl›¤›’nda m›, Genelkurmay kararkimlerin örgütledi¤ine dair tek bir
gah›nda m›, M‹T merkezinde mi olsoruﬂturma aç›lm›ﬂ de¤ildir. AKP
du¤u, neticede bizim için belirleyici
Hükümeti, Genelkurmay ve tüm dibir soru de¤ildir. Ama bu soruyu,
¤er düzen partileri, polis linç sald›AKP’ye “kontrgerillay› tasfiye etr›lar›n› sahiplenip savunmuﬂlard›r.
me” misyonu yükleyenler düﬂünKontrgerilla politikalar›n›n süreklimelidir. Ar›nç’a -e¤er varsa- kimin
li¤i de iﬂte budur.
suikast yapt›¤›n› araﬂt›rmak için Seferberlik Tetkik Kurulu’na giren ikontrgerilla sald›r›lar›n›n, faﬂist
tidar, Edirne’deki linçi kimin örgütterörün bizim gibi ülkelerdeki
ledi¤ini niye araﬂt›rm›yor? Ergeneen temel amaçlar›ndan biri, faﬂizme
k i t l e t a b a n › y a r a t m a k t › r. Linçler,
kon soruﬂturmas›ndan hareketle
iﬂte bu noktada son dönemde daha
AKP’yi destekleyenlerin cevab›n›
yo¤un baﬂvurulan bir yöntem duruaraﬂt›rmas› gereken bir sorudur bu.
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mundad›r. Oligarﬂi, ﬂovenizm temelinde halk› bölüp saflaﬂt›rmak, bu
bölünmüﬂlük arac›l›¤›yla da kendine kitle taban› yaratmak istiyor. Oligarﬂi, linçlerden sonuç ald›¤›nda,
halk› ve devrimcileri korkutup sindirirken kendi kitle taban›n› geniﬂletmiﬂ olacakt›r. Devrimciler, de m o k r a t l a r, v a t a n s e v e rl e r o l a r a k
bu oyunu bozmal›y›z. Oyunu bozmak, yaﬂananlar› do¤ru anlamaktan
geçer.
KP, kontrgerillaya de¤il, kontrgerillan›n kendisine yönelik
olarak kullan›lmas›na karﬂ›d›r. Düzeniçi güçler dinleme, takip, komplo, provokasyon gibi yöntemleri,
onlarca y›ld›r halka karﬂ› kullanmaktayd›lar ve bu noktada hiçbir
sorun yoktu. Ergenekon soruﬂturmas› ve ordunun karﬂ› hamleleri,
esas olarak bu yöntemlerin oligarﬂi
içi çat›ﬂmada kullan›lmaya baﬂlanmas›yla gündeme gelmiﬂtir ve çat›ﬂma da bu zeminde sürmektedir.
Ne A K P ’ n i n d e m o k r a t i k l e ﬂ m e ,
ne Genelkurmay’›n gericili¤i ön le m e g i bi b ir amaç ve kayg›s›
y o k t u r.
eferberlik Tetkik Kurulu’ndaki
aramadan hareketle, AKP’nin
bu kez de kontrgerilla üzerine gitti¤i ileri sürülüyor. Soruyu netleﬂtirerek tekrar sormam›z gerekiyor: Peki
o kontrgerillan›n iﬂlerinden biri de
linç sald›r›lar› de¤il mi? Peki nas›l
oluyor bu? Üzerine gidilen kontrgerilla nas›l faaliyetlerini sürdürüyor?
ç›k ki, kontrgerilla, faaliyetlerini, yani halka, devrimcilere
karﬂ› provokasyonlar›, komplolar›,
psikolojik savaﬂ› sürdürüyor...
Kontrgerillay› görmek istiyorsan›z,
E d i r n e ’y e b a k › n . Sadece kontrgerillan›n düzen içi operasyonlarda
b i r b i r l e r i n e yönelik olarak kullan›lmas›na karﬂ› olan güçler, halka,
devrimcilere karﬂ›, faﬂist terörü resmi sivil her biçimiyle sürdürüyorlar.
Tüm devrimci, ilerici, demokrat,
vatansever güçler, oligarﬂinin oyunlar›n› görerek, ne AKP’ye, ne genelkurmaya yedeklenmeksizin, linç
sald›r›lar›n› ve kontrgerilla politikalar›na karﬂ› birleﬂmeliyiz. Birleﬂmeli ve bu oyunlar› bozmal›y›z.

A

Say›: 201

Yürüyüﬂ
3 Ocak
2010

S

A

5
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Edirne’de “ABD defol bu Va t an bi z i m” diyen Devrimci Gençlik’in kampanya faaliyetlerinden rahats›z olan oligarﬂinin polisi, önce
gözalt›larla iﬂe baﬂlad›. Gençlik
gözda¤› amaçl› gözalt›na al›nd›.
Tehdit edildi.
Ard›ndan tutuklamalar geldi.
Harika K›z›lkaya, Cevahir Erdem,
Gürbüz Sönmez önce Edirne polisince sürekli takip edildiler, taciz
edildiler, 16 Aral›k 2009’da tutukland›lar.
Bunlar da yetmemiﬂ olacak ki,
polisin yönlendirmesi ile linç sald›r›s› örgütlendi.

Devrimci Gençlik imza
masas›n› aç›yor; ilk yar›m
saatte bütün bildiriler
b i t i y o r, halk bildiri al›yor,
imza at›yor!..
27 Aral›k 2009 pazar günü dövizler, imza föyleri ve bildirileri ile
dernekten ç›kan Dev-Genç’liler,
aç›klaman›n yap›laca¤› Saraçlar
caddesi PTT önüne gittiler.
Pankart aç›p, aç›klama yapt›lar.

6

Aç›klamaya tutuklanan vatansever devrimci gençli¤in ailelerinden kat›lanlar ve
aç›klama da konuﬂanlar da oldu. Aç›klama
sonra s› imza masas›
aç›p, tutuklanan arkadaﬂlar› ve “‹ncirlik
Üssü kapat›ls›n” diye
imza toplad› DevGenç’liler.
Halka da¤›t›lan
b i l d i r i l e r, ilk yar›m saate bitti.
Bütün bildirileri da¤›tm›ﬂlard›.
Halk›n ilgisi anlaml›yd›. Hatta bir
kaç kiﬂi, tutuklananlar› içerden ç›karmak için “biz ne yapabiliriz” diye de sormuﬂ ve sahiplenmiﬂlerdi.
Bildiri da¤›t›m› bittikten sonra
imza masas›na imza vermeye halk›n
gelmesi sürerken, bu s›ra masaya ,
üç-beﬂ serseri k›l›kl› genç gelir.
“ Burada ne yap›yorsunuz?” diye
provokatif sorular sorarlar.
Dev-Genç’liler de imza masas›n›
niye açt›klar›n› anlat›rlar. As›l olarak sald›r›y› baﬂlatmak için gelen bu
faﬂist güruh, yüksek sesle “neden
burada Türk bayra¤› yok” diyerek
as›l niyetlerini de belli ederler.
Provokasyon yaratmaya çal›ﬂan
faﬂist güruha Dev-Genç’liler ;” e¤er
bayra¤›n onuru önemli ise, siz de
incirlik üssünün kapat›lmas› için
imza at›n. Gelin birlikte toplayal›m” diye cevap verirler.

Linç sald›r›s› için, polis ve
sivil faﬂist güruh haz›rl›k
yap›yor!
‹stedikleri cevaplar› alamayan,
bayrak provakasyonu ile halk› k›ﬂk›rtamayan sivil faﬂist güruh masa’dan uzaklaﬂarak, yak›n bir yerde mevzilendi.
Sonra o üç beﬂ kiﬂi, bir süre
sonra onbeﬂ kiﬂi olmuﬂtur. Zira o
küçük güruh telefonlar› ile sürekli
konuﬂarak, sivil faﬂistleri oraya ça¤›rd›lar.
15 kiﬂilik sivil faﬂist güruh si-

vil polislerin önünde sürekli laf atmaya , küfür etmeye baﬂlad› bu kez.
O s›rada sivil polislerin de say›s›
artm›ﬂt›r.
Sivil polislerin kendi aralar›nda
ki, bir konuﬂmaya o s›ra tan›k olunur. Polisin, “ﬁimdi de¤il biraz d a n ” dedi¤i duyulur.
Sivil faﬂist güruhun kalabal›klaﬂmas› ve sald›rgan tutumlar› karﬂ›s›nda vatansever devrimci gençlikten biri polise; faﬂist güruhun sald›rabilece¤ini söyler.
Polis ise; “sizin nas›l burada
ba¤›rma hakk›n›z varsa, onlar›n da
var . Benim sizi koruma gibi bir lüksüm yok” diyerek, taraf›n› belli
eder.
Asl›nda herﬂey bu cevapta yatmaktad›r. Sivil faﬂist güruh, aç›kça
sald›rmakta, halk› k›ﬂk›rtmaktad›r.
Polis, sivil faﬂistleri oradan uzaklaﬂt›rmayarak, önlem almayarak, ad›m
ad›m linçi örgütlemektedir.
“Onlar›n ba¤›rma hakk› var” diyen polis, linçin bir “ h a k ” oldu¤unu anlatmak istiyor aç›kças›. Yine
“benim sizi koruma gibi bir lüksüm
yok” diyen polis linçi örgütlemiﬂtir.
Aç›kças› polis, Dev-Genç’lileri
linç ettirmek için herﬂeyi yapm›ﬂt›r.

Linç güruhu, sivil polislerle
birlikte vatansever Devrimci Gençli¤e sald›r›yor
Sivil faﬂist güruh bu kez orada
toplanan halk› provoke etmeye baﬂlar. Slogan atarak, yalanlar söyleyerek, halka vatansever devrimci
gençli¤i “bölücü”, “terörist” olarak
göstermeye çal›ﬂ›rlar.
Tart›ﬂma devam ederken o s›rada
biriken kitle h›zla 100 - 150 kiﬂiye
ç›kar. Sivil polislerin deste¤ini alan
sivil faﬂistler sivil polislerle birlikte
vatansever devrimci gençli¤e sald›r›rlar.
Hatta çevik kuvvet polisleri,
b i r yandan linçci sivil faﬂist güru hun sald›rmas› için onlara yol ve r i r k e n , b i r yandan da güya “ko-

Sald›rtanlar Vatan Hainleridir

ruduklar›” devrimci gençli¤i linç
e t s i n l e r diye linç cileri n içine do¤ r u i t e r l e r.
Bir yandan linçcilerin, di¤er
yandan sivil ve resmi polislerin aras›nda kalan vatansever gençlik ald›¤› yumruk ve tekme darbeleri ile çeﬂitli yerlerinden yaralan›r.
Sald›r›y› durdurabilecek olan
polis, bunun için hiçte acele etmez.
Linç sald›r›s›nda bulunanlara en küçük bir söz söylenmez, engel olunmaz.
Polis ordaki varl›¤› ile linç sald›r›s›n da bulunanlara linç özgürlü¤ünü sa¤lam›ﬂ, as›l olarak bunun için
güvenlik alm›ﬂt›r.

Linçe ortak olmayan, lince
u¤rayanlara yard›m eden
esnaf da sald›r› hedefinde
Kimi esnaflar, linç sald›r›s›na
u¤rayan devrimci gençli¤i sahiplenirler. Ailelere ve kad›nlara yönelik
sald›r› karﬂ›s›nda, “ay›pt›r, günaht›r
bayand›r onlar, vurmay›n” diyerek
sald›r›ya karﬂ› ç›karlar. Özellikle aileleri ve kad›nlar› sald›r›dan korumak için kendi dükkanlar›na al›rlar.
Aç›klamaya kat›lan bir anneyi
iﬂyerine almaya çal›ﬂan bir esnafta
linç güruhunun sald›r›s›na u¤ray›p,
dayak yemiﬂtir.
Yine bas›nda ç›kan foto¤raflarda
yaral› görünen bir kiﬂi de ordaki simit satanlardan biridir. Linç sald›r›s›n› engellemeye çal›ﬂt›¤› bir s›ra
hedef olmuﬂtur linçcilere.

Linç sald›r›s›ndan sonra
iﬂkence bu kez emniyette
sürdü
Linç sald›r›s› sonras›nda polis
“kurtarma” ad›na vatansever devrimci gençli¤i zorla arabalara bindirir. Vatansever devrimci gençlik ise
“gözalt›nda de¤iliz” diyerek arabadan iner.
Polis bu kez, “sizi öldürecekler
sizi güvenli bir yere götürüp b›rakaca¤›z” diyerek tekrar zorla arabaya
bindirirler. Ancak burda yalan söylemiﬂlerdir. Vatansever gençli¤i
linçten korumak için “otobüslere almam›ﬂlard›r”. Amaç gözalt›na al m a k t › r.
Polis, lince u¤rayan gençli¤i gözalt›na alm›ﬂt›r. Linçciler elini kolunu sallayarak gitmiﬂ, linçe u¤rayanlar gözalt›na al›nm›ﬂt›r.
8 vatansever devrimci gençli¤e
Hastanede zorla gözalt› iﬂlemi yapan polis, oradan Emniyet Müdürlü¤ü’ne, ﬂubeye götürür.
Orada yine zorla arabadan indirerek binaya sokarlar. Burada zorla
üst aramas› yapan polis, ard›ndan da
zorla parmak izi al›r. Koridora sandalyeleri duvara do¤ru çeviren polis
kendi iradesini dayatacak ve orda
yapt›r›m uygulayacakt›r.
Yüzü duvara dönük oturmay›
dayatm›ﬂt›r polis.Vatansever gençlik bunu kabul etmeyince bu kez iﬂkence yaparlar. Gözalt› süresi boyunca vatansever gençlik iﬂkencenin ve bask›lar›n hedefi olmuﬂtur.

VATANSEVER GENÇL‹K’TEN L‹NÇ
SALDIRILARINA, POL‹S TERÖRÜNE VE
TUTUKLAMALARA KARﬁI EYLEM
28 Aral›k’da ‹stanbul Üniversitesi Merkez kap›s›n›n
önünde Gençlik Federasyonu Edirne’de “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” dedi¤i için tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› ve 27 Aral›k’ta önce linç edilip ard›ndan gözalt›na al›nanlarla ilgili bir eylem yapt›. “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim Dedi¤imiz ‹çin Linç Sald›r›s›na U¤ruyor,
Gözalt›na al›n›yor ve Tutuklan›yoruz. Gözalt›lar Tutuklamalar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankart› aç›ld›. Linç
sald›r›s›n›n foto¤raflar› taﬂ›narak “Linç sald›r›s›n›n sorumlusu Amerikanc› AKP iktidar›d›r” denildi.
Eylemde bas›na bir aç›klama yapan ﬁafak Yayla,;

Avukat Fatih Mehmet Talan, vatansever devrimci gençli¤in kendisinin gözlerinin önünde iﬂkence
gördü¤ünü belirterek;
“Polisler tekme tokat dayak at›yorlard›. Tek neden ise gözalt›ndakileri duvara dönük dizdikleri sandalyelere yüzleri dönük olarak
oturtmak istemelerine çocuklar›n
direnmeleri. Polisleri bunun suçluya yap›lacak bir muamele oldu¤unu
ve kesinlikle bu tavr›n yasal bir dayana¤› olmad›¤›n› söyledim. Ancak
buna ra¤men 'Biz böyle oturtmak
istiyoruz' diyerek, çocuklara sald›rd›lar. Polisler bir kiﬂiye 8 polis düﬂücek kadar kalabal›kt›. Beni de
emniyet binas›ndan zorla d›ﬂar› ç›kartt›lar" diye konuﬂtu.
Gözalt›na al›nan 8 kiﬂiden 6's›
28 Aral›k günü saat 21.00'da savc›l›ktan serbest b›rak›ld›lar. Ancak tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E b r u Aydo¤du
ve S e r k a n F i k i r gençli¤e gözda¤›
vermek, sindirmek amac›yla tutukland›lar.
Öte yandan, Avukat Ebru Timtik, linç giriﬂiminin polis kontrolünde gerçekleﬂtirildi¤ini belirterek,
29 Aral›k 2009’da polisler hakk›nda suç duyurusunda bulundu. Avukat Ebru Timtik, “Linç sald›r›s›na
polislerden kat›lanlar da var. Televizyon kameralar› kaydetmiﬂ. Bunlar›n bas›n yay›n organlar›dan istenmesini talep ettik” diyerek, linç
sald›r›lar›na dikkat çekiyordu.

Say›: 201

Yürüyüﬂ
3 Ocak
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“Amerika Defol!” dedikleri için üç arkadaﬂlar›n›n
tutukland›¤›n› ve bunu
protesto eden arkadaﬂlar›n›n da polisin yönlendirdi¤i grubun provokasyonu sonucu sald›r›ya
u¤rad›¤›n› söyledi.
“Sald›r›n›n as›l sorumlusu polis ve Amerikan iﬂbirlikçisi AKP’dir” diyen Yayla; “Bizler Dev-Gençliler’in tarihsel misyonuyla mücadele eden Gençlik Federasyonu
olarak tutuklanan üç arkadaﬂ›m›z›n serbest b›rak›lmas›n›
istemeye, Amerika Defol demeye devam edece¤iz” sözleriyle aç›klamay› bitirdi. Aç›klaman›n ard›ndan at›lan
sloganlarla eylem bitirildi.

Sald›r›lanlar Vatanseverlerdir
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POL‹S ﬁEF‹: “Ben onlar› korumak ad›na
arabama almak zorunda kald›m...”
BURJUVA BASIN: “Terörist destekçilerini
dövdüler”
Her linç sald›r›s›nda oldu¤u gibi
Edirne’deki linç sald›r›s› da “bir
grup öfkeli vatandaﬂ›n” tepkisi olarak yans›t›ld›. Kuﬂkusuz bu aç›k bir
yaland›. Edirne’deki linç sald›r›s›nda polis ﬂefleri kendilerini bir kez
daha ele verdiler.

“Ne olur da¤›l›n art›k.
Tamam bi tti.. .”

Say›: 201

Yürüyüﬂ
3 Ocak
2010
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Edirne “ Terörle Mücadele” ﬂube
müdürü Hakan Öndo¤an linçcilere
böyle sesleniyordu. Hat›rlay›n, hemen her linç operasyonunda böyle
bir konuﬂmay› mutlaka polis ﬂefleri
yapm›ﬂt›r.
Polis ﬁefi; Linç güruhuna seslenirken, öncelikle onlara “görevlerinin bitti¤ini” hat›rlat›yordu. Yani
aç›ktan bir “tamam, elinize sa¤l›k”
demedi¤i kald›.
Ayr›ca linçcilere gösterilen ﬂefkat, ilgi de iﬂin suç ortakl›¤›n› belgelemektedir. Karﬂ›s›nda bir linç
güruhu de¤il de, son derece “bar›ﬂç›l” bir iﬂ yapan bir topluluk varm›ﬂ
gibi, rica ve minnetle, adeta yalvararak “Ne olur...” diye cümleler kurarak, hitap etmeleri, linçcileri himayenin ve suç ortakl›¤›n›n kan›t›d›r.
En hakl› talepleri gaz bombalar›,
biber gaz› s›karak, ac›mas›zca jop
kullan›p da¤›tan polis, Edirne’de
“ a r k a d a ﬂ l a r › n a ” seslenen bir dil
kullanmaktad›r adeta.
Gözlerinin önünde insanlar linç
edilerken kimi sivil polisler de sivil
faﬂitlerle birlikte devrimcilere sald›r›yordu.
Linç güruhuna “göreviniz bitti”
diyen anlay›ﬂt›r lincin sorumlusu.
Kuﬂkusuz polisin linçteki sorumlulu¤u sadece bununla s›n›rl› de¤ildir.
Linç sald›r›s›n›n bitirildi¤i bir
aﬂamada, sald›r›ya u¤rayan devrimcilerin polis taraf›ndan gözalt›na
al›n›p götürüldü¤ü s›rada, sivil fa-

ﬂist güruha hitap etme s›ras› bir baﬂka polis ﬂefine gelmiﬂtir.
Elinde telsiziyle sivil giyimli bir
polis ﬂefi yüksekçe bir yere ç›karak
ﬂöyle hitap etmiﬂtir linç güruhuna:
“ Polis asker kadar ci¤eri yanan
kimse yoktur. Ben onlar› korumak
ad›na arabama almak zorunda kald›m, sizin yüzünüzden”.
Yani “biz de ayn› ﬂeyi düﬂünüyoruz, asl›nda tepkinizde hakl›s›n›z”
diyor.
Linç sald›r›s›ndan dolay› sivil
faﬂist güruhun gözalt›na al›nmas›n›
b›rak›n bir kenara, polis ﬂefleri onlara ayn› düﬂüncede olduklar›n› anlatmak için yar›ﬂ›yorlar.
Nitekim polis ﬂeflerinin konuﬂmalar›ndan sonra “üzerlerine düﬂeni” yapm›ﬂ olarak linç güruhu da
da¤›lm›ﬂt›r. Tüm bu tablo göstermektedir ki, linç sald›r›s›n› örgütleyen, baﬂlatan da, sonland›ran da
Edirne polisidir.

Linç’in aklay›c›s›
burjuva medya!
Linç sald›r›s›n›n oldu¤u günün
akﬂam›, televizyonlar›n haber bültenlerinde Edirne’deki linçe dair
hiçbir gerçek yoktu. Ya linç sald›r›s›n› vermediler, yok sayd›lar ya da
haberi veren televizyon kanallar› ise
bilinen, “halk›n tepkisi”, “polis
kurtard›” kliﬂelerini tekrar ettiler.
Bas›n yine her zamanki rolünü
oynad›. Daha önceki linç sald›r›lar›nda nas›l haber yapm›ﬂsa bu kez
de öyle yapt›.
Vatansever devrimci gençli¤i,
“bölücü”, “yasad›ﬂ› örgüt üyesi”
“DHKP-C’li” olarak göstererek,
demokratik hakk›n› kullanan gencli¤i daha en baﬂta hedef gösterdiler.
Burjuva bas›nda ç›kan haberlerde gerçekler yoktu. Tam tersine k›ﬂ k›rt›c›, yalan dolu ve p rovakatif

haber
ve yorumlar
vard›. Gençli¤in niye imza masas›
açt›¤›, tutuklanan vatansever devrimcilerin niye tutukland›¤› yoktu.
Tutuklananlar›n Gençlik Federasyonu üyesi olduklar›, “‹ncirlik
Üssünün kapat›lmas›” için bir imza
masas› açt›klar›, günlerdir Edirne’de “ABD defol, bu vatan bizim”
dedikleri, yoktu.
Ama daha önemlisi, linçleri adeta meﬂrulaﬂt›ran o kavramlar vard›
yine. Sald›ran linç güruhunu, sivil
faﬂist çeteleri, yine “vatandaﬂ tepkisi” olarak verdi düzen medyas›.
“...15 kiﬂi, çevredeki esnaf ve
vatandaﬂlarca linç edilmek istendi.
Çevredeki baz› iﬂyerlerine s›¤›nan
gençleri, polisin müdahalesi k u rtard›.” (Edirne Son Haber gazetesi)
Sadece bu bile, burjuva bas›n
yay›n organlar›n›, linçlerden sorumlu k›lmaktad›r.
“Terörist destekçilerini dövdüler” (Akﬂam, 27 Aral›k 2009) diye
manﬂet atan bir bas›n ne kadar gerçekleri yazabilir? Düﬂünün tutuklanan üç kiﬂiyle ilgili ne bir mahkeme
karar› var, ne baﬂka bir ﬂey. Ama
burjuva bas›n, mahkemeden önce,
onlar› “terörist”, “yasad›ﬂ› örgüt
üyesi”, “DHKP-C’li” ilan etmekte
mahsur görmüyor. Bu manﬂetlere
göre, demokratik haklar›n› kullanan
herkes “terörist”tir!
Demokratik haklar›n› kullanan
herkesi “terörist” ilan eden, adeta
“linç sald›r›lar›n› hak ettiler”
havas›nda haber yapan bir bas›n,
linçlerin suç orta¤›d›r.
Bu haberlere göre, linçciler, vatandaﬂlar, polis ise kurtar›c›yd›.
Faﬂistler yoktu ortada; faﬂistlerle
polis aras›ndaki “yak›nl›k” yoktu.
Gerçek linçe ve linçcilere kurban
edilmiﬂti yine.

Sald›rtanlar Vatan Hainleridir

Edirne Halk›!
Belki duydunuz, belki duymad›n›z; ama bu ülkenin her ﬂehrinde
oldu¤u gibi, Edirne’de de devrimci, vatansever ö¤renciler var.
Onlardan üçü, 19 Aral›k’ta
Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
“A
dedikleri için, Anadolu’nun ba¤r›na saplanm›ﬂ zehirli bir hançer
olan “‹ncirlik Üssü’nün kapat›lma s›” do¤rultusunda mücadele ettikleri için tutukland›lar.
Haks›z, keyfi bir tutuklamayd›
bu.
‹ncirlik Üssü, ony›llard›r tüm Ortado¤u halklar›na, son olarak da
Irak halk›na karﬂ› gerçekleﬂtirilen
sald›r› ve katliamlarda kullan›lan
bir üstür.
Bu katliam üssü kapat›ls›n
dedikleri için tutuklananlar›n arkadaﬂlar›, aileleri vard›. Onlar, arkadaﬂlar›na, çocuklar›na sahip ç›kmak için, 27 Aral›k Pazar günü Saraçlar caddesi PTT önünde bir
aç›klama yapmak istediler.
Tutuklanan arkadaﬂlar›n›n mücadelesini devam ettirmek isteyen
devrimci gençler, o gün orada, bir
Bu ülke masa açarak, sizlerden, “B
nin ba¤›ms›z olmas›n› isteyen” tüm
Edirneli’lerden “‹ncirlik Üssünün
kapat›lmas›” için imza istediler.
Peki sonra ne oldu?
Edirne Halk›!
Bu ülkenin ba¤›ms›z olmas›n›
isteyen vatansever devrimci gençlik, çocuklar›na yap›lan haks›zl›¤›
protesto etmek isteyen anne ve
babalar, o gün orada, Saraçlar’da
linç sald›r›s›na u¤rad›.
Sald›r›y› organize eden, bizzat
polisti. Bunun için bir avuç sivil faﬂisti öne ç›kard›lar. Polis ve sivil faﬂistler, Edirne halk›n› vatansever
insanlara karﬂ› k›ﬂk›rtt›lar.
“Edirne uyuma vatan›na sahip
ç›k” diye aldat›c› bir sloganla, sizleri de linçe ortak etmek istediler.
Edirneli ‹ﬂçiler, Köylüler Esnaf lar, Ö¤renciler; ﬂimdi bir an durup
soral›m: Burada uyutulan kimdir?
Uyutan kimdir?
Bizce de Edirneli her insan›m›z
vatan›na sahip ç›kmal›d›r. Ama vatan›m›za nas›l sahip ç›kaca¤›z?

Vatan›na sahip ç›kmak; “Kahrolsun Amerika, yaﬂas›n tam ba¤›ms›z Türkiye” diyenleri linç etmek midir?
Vatan›na sahip ç›kmak; “‹ncirlik
üssü kapat›ls›n” diyenleri linç etmek midir?
Edirne Halk›!
Ne yaz›k ki bugün, Edirne halk›
da dahil olmak üzere Türkiye halk›n›n büyük ço¤unlu¤unun bilinci
vatan›na sahip ç›kamayacak hale
getirilmiﬂtir.
Bilinçler çarp›t›lm›ﬂt›r. Beyinlere
yalanlar doldurulmuﬂtur. As›l vatan
hainleri “vatansever” ve “milliyetçi” diye ortada dolaﬂmaktad›rlar.
Bu vatan hainleri, gerçek vatanseverleri linç etmek için, halk›
kullanmaya çal›ﬂ›yorlar.
Türkiye halk› ve Edirne halk› va tan›na sahip ç›kmal›d›r;
Vatana sahip ç›kmak, emperyalizme karﬂ› ç›kmakt›r. Çünkü vatan›m›z› iﬂgal eden odur.
Vatan›m›z› iﬂgal eden, yeralt›ndaki kömürümüze, linyitimize, kromumuza, asbestimize, yerin üstünde ayçiçe¤imize, pirincimize,
f›nd›¤›m›za, ekili topraklar›m›za el
koyup, vatan›m›z› ya¤malayan, bizi yoksullaﬂt›ran AMER‹KA’d›r.
Kültürümüzü yozlaﬂt›ran, namusumuzu ayaklar alt›na alan, ahlak›m›z› bozan, gençli¤imizi yozlaﬂt›ran AMER‹KA’ d›r.
Edirne halk›, iﬂte bundan dolay›, vatan› korumak, Amerikan emperyalizmine karﬂ› mücadele etmektir; T›pk› Saraçlar Caddesi’nde vatan›na sahip ç›kan DevGenç’liler gibi.... T›pk›, ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için imza kampanyas› yürüten Halk Cephesi
üyeleri gibi...
Tar›m› ayaklar alt›na alan, hayvanc›l›¤› öldüren, köylüyü muhtaç
hale getiren, ayçiçe¤ini, çeltiki
gözden ç›karan, içti¤imiz su kaynaklar›m›z› emperyalizme peﬂkeﬂ
çeken, Edirne halk›n› iﬂsiz b›rakan,
her 6 gencimizden birini kahvelere, iﬂsizli¤e mahkum edenler,
Amerikanc› vatan hainleridir.
Dev-Gençliler, Halk Cepheliler

ise “Amerika Defol” diyenlerdir.
Edirne Halk›,
Vatan›n› korumak için kime karﬂ› savaﬂman gerekti¤i bellidir.
Edirne halk›n› iﬂsiz b›rakan, devrimciler mi, yoksa devrimcilere karﬂ› linç sald›r›s›n› düzenleyenler mi?
Eminiz tüm dürüst, namuslu
Edirneliler bu sorunun cevab›n› biliyordur.
Köylüyü, iﬂçiyi, esnaf›, ö¤renciyi, ev kad›n›n› bir parça ekme¤e
muhtaç hale getiren, her y›l defalarca tekrarlanan su bask›nlar› ile
halk› can›ndan bezdiren, sömürüyü, bask›y›, yasaklar› kader haline
getiren bir yaﬂam›n, emperyalizmin boyunduru¤u alt›na sokulmuﬂ
bir ülkenin, IMF memurlar› karﬂ›s›nda hazrolda duran bir yönetimin
sorumlusu devrimciler mi? Yoksa
“Amerika defol” diyen vatanseverlere karﬂ› linç sald›r›s› düzenleyip
halk› k›ﬂk›rtanlar m›?
Edirne Halk›!
Polis deste¤indeki yüzlerce kiﬂilik faﬂist ve kand›r›lm›ﬂ bir güruh,
içlerinde kad›n k›z olan 15 kiﬂiye
sald›r›yor.
Hem de ne dediklerine, neyi savunduklar›na bile bakmadan.
15 kiﬂi, “Kahrolsun Amerika”
diye slogan at›yor, körleﬂtirilmiﬂ,
sa¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ linç güruhu, “bölücüler” diye ba¤›r›yor.
Yüzlerce kiﬂi, 15 kiﬂiye sald›r›yor. Adalet mi bu, mertlik mi? Savunmas›z kad›nlar› dövmek var m›
Edirneli’nin gelene¤inde?
Muhtemeldir ki, linç güruhunun
bir k›sm› baﬂka yerlerden de getirilmiﬂ olabilir.
UNUTMAYIN ki;
bir k›sm›n›z› yalanlar›yla zehirleyerek, linç ettirmeye çal›ﬂt›klar› vatansever devrimci gençlik, sizin
o¤ullar›n›z, k›zlar›n›zd›r.
Tutuklu üç gencin annesinin,
babas›n›n yerinde siz de olabilirdiniz!
Onlar kendi ç›karlar› için de¤il,
vatan›m›z ba¤›ms›z olsun, tüm
Türkiye halk› onurlu ve özgür yaﬂas›n diye mücadele ediyorlar.
Edirne Halk›, sizin yeriniz de
onlar›n yan›d›r.
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Y

6 Nisan 2005: Tr a b z o n ' d a
TAYAD'l›lar linç edilmek istendi.

Y 10 Nisan 2005: TAYAD'l›lar›n tutuklanmas› üzerine, Tr a b z o n ' d a bas›n aç›klamas› yapmak isteyen TAYAD'l›lara karﬂ› tekrar linç
sald›r›s› düzenlendi.
Y 12 Nisan 2005: TAYAD'l›lara
sald›r›lar› protesto etmek için Sa k a r y a ' d a bildiri da¤›tan devrimci
gençler, linç edilmek istendi.

Y 21 A¤ustos 2005: ‹zmir Sefer i h i s a r ' d a 5 Kürt genci linç edilmek istendi.

Y 6 Eylül 2005: Gemlik'te yap›lmas› planlanan mitinge kat›lmak
için yola ç›kan otobüsler Bozü y ü k ' t e linç güruhu taraf›ndan yak›lmak istendi. Yüzlerce kiﬂi yaraland›.
Y

10 Ekim 2005: K a y s e r i ' d e
ESP’liler linç edilmek istendi.
Say›: 201
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2 Kas›m 2005: Linç güruhu
Rize'de TAYAD’l›lara sald›rd›.

Y 12 Aral›k 2005:

Samsun'da
bildiri da¤›tan Temel Haklar Federasyonu üyeleri linç edilmek istendi.

Y 31 Aral›k 2005: A r t v i n ' d e
bildiri da¤›tan iki TAYAD'l›ya bir
güruh taraf›ndan sald›r›ld›.

m a l p a ﬂ a ' d a Kürt kökenli halka karﬂ› linç kampanyas› baﬂlat›ld›. Yaklaﬂ›k 100 Kürt ilçeyi terk etmek zorunda kald›.

Y 20 Temmuz 2006: K › r k l a reli
K›y›köy'de kamp yapan Temel Haklar ve Özgürlükler Dernekleri Federasyonu üyelerine polis sald›r›s› ertesinde linç sald›r›s› yap›ld›.
Y 29 A¤ustos 2006: Konya
Bozk›r ’da Kürt inﬂaat iﬂçilerine yönelik linç sald›r›s› gerçekleﬂtirildi.
25 iﬂçi ilçe d›ﬂ›na ç›kar›ld›.
Y

Y 25 ﬁubat 2006: ‹zmit'te

30 A¤ustos 2006: ‹ s t a n b u l ' d a 30 A¤ustos kutlama törenlerinde '‹srail Askeri Olmayaca¤›z!'
pankart›n› açan 4 ö¤renci, linç giriﬂimine maruz kald›.

Y 31 Mart 2006: S a k a r y a Üni-

Y 7 Eylül 2006: S a k a r y a Aky a z › ' d a MHP'liler, f›nd›k iﬂçilerine
'Siz PKK'lisiniz', 'Terörist Kürtler'
diyerek sald›rd›.

ﬂovenist güruh, bayra¤› tekmeledi¤ini
iddia ettikleri bir genci linç etmeye
çal›ﬂt›.
versitesi'nden dokuz ö¤renci, Mahir
Çayan afiﬂleri asarken linç güruhunun sald›r›s›na u¤rad›.

Y

8 Nisan 2006: E r z i n c a n ' d a
oturma eylemi yapan Gençlik Derne¤i üyeleri, linç edilmek istendi.

Y 8 Nisan 2006: I s p a r t a ' d a
bildiri da¤›tan gençlere linç giriﬂiminde bulunuldu.
Y 12 May›s 2006: Mersin'de,
bildiri da¤›tan TAYAD'l›lara ﬂovenist bir güruh sald›rd›.
Y
10

Bu Süreklilik
Bu Himaye
Linçlerin
Devlet
Politikas›
Oldu¤una
Yeterli
Kan›tt›r!

21 May›s 2006: ‹ z m i r Ke -

Y 5 Haziran 2007: S a k a r y a ’ d a
Ahmet Kaya tiﬂörtü giydikleri
gerekçesiyle iki iﬂçi, MHP'li güruh
taraf›ndan linç edilmek istendi.
Y 30 Aral›k 2007, A d a p a z a r › :
PKK’li olduklar› iddias›yla gözalt›na al›nan 20 kiﬂi, Sa¤l›k Oca¤›'na
götürülürken linç sald›r›s›na u¤rad›.

Y

27 Nisan 2008: Faﬂist bir
güruh, 'Bar›ﬂ ve Kardeﬂlik ﬁöleni'

düzenleyen DTP'lilere sald›rd›,
sald›r› s›ras›nda kalp krizi geçiren
Ebubekir Kalkan yaﬂam›n› yitirdi.

Y 15 Haziran 2008: Gebze’de
12 Kürt iﬂçi bir kad›na sözlü tacizde
bulunduklar› iddias›yla linç giriﬂimine maruz kald›.

Y 3 Eylül 2008: Mersin Tepeköy Beldesi'nde ço¤u kad›n 150
Kürt iﬂçi, k›ﬂk›rt›lan bir güruhun
sald›r›s›na maruz kald›.
Y 1 Ekim 2008: Bal›kesir Ayval›k’a ba¤l› Alt›nova beldesinde bir
grup Kürt’ün evleri taﬂland›, iﬂyerleri talan edildi, arabalar› yak›ld›.
Y9

Ekim 2008: Mu¤la Fethiye’ye ba¤l› Karaçulha Beldesi'nde,
gençler aras›nda ç›kan kavga Kürtlere yönelik ﬂovenist sald›r›ya dönüﬂtü.

Y 6 Kas›m 2008: A d a n a ' n › n
Had›rl› Mahallesi'nde bir gencin
öldürülmesine karﬂ› tepki, linç
sald›r›s›na dönüﬂtürüldü.
Y May›s 2009: S a k a r y a ' n › n
Akyaz› ‹lçesi'nde Kürt f›nd›k iﬂçilerine sald›r›ld›. 1 iﬂçi öldürüldü.
Y 15 Ekim 2009: S a k a r y a ' n › n
Arifiye ilçesinde telefonda Kürtçe
konuﬂan Halis Çelik, 'Buras› Türkiye Kürtçe konuﬂamazs›n' denilerek,
linç edilmek istendi.

Y 26 Ekim 2009: Ed i rn e ‹p s al a ' d a 3 kiﬂi, telefonlar›nda Kürtçe
melodi çald›¤› gerekçesiyle linç giriﬂimine maruz kald›.
Y 13 Kas›m 2009: Te k i r d a ¤ ' › n
H a y r a b o l u ‹lçesi'nde bir grup iﬂçi,
Kürtçe konuﬂtuklar› gerekçesiyle
linç giriﬂimine maruz kald›.
Y

24 Kas›m 2009: ‹ z m i r ' d e
DTP konvoyuna faﬂistlerin sald›r›s›
sonucu 20'ye yak›n kiﬂi yaraland›.

Y 26 Kas›m 2009: Ç a n a k k a l e
B a y r a m i ç ’te Harmanl›k mahallesi
önünde toplanan linç güruhu, Kürtlerin ilçeyi terketmesini istedi.

Y 27 Aral›k 2009: Edirne’de
Halk Cephelilere linç sald›r›s›.

Sald›rtanlar Vatan Hainleridir

Av. Ebru Timtik: “Linçciler, polis
ile sürekli iliﬂki içinde olmuﬂlard›r”
“Edirne’deki linç
sald›r›s›nda görgü tan›klar›ndan e dindi¤imiz i zlenim bu sald›r›n›n organize
bir ﬂekilde planland›¤›d›r.”
 Tutuklanan Cevahir Erdem,
Harika K›z›lkaya, Gürbüz Sönmez
ve en son tutuklanan Ebru Aydo¤du
ve Serkan Fikir’in hukuki durumu
nedir?
Av. T i m t i k : Bu kiﬂilerin hukuki
durumlar› birbirinden farkl›... Ancak onlar› tutuklamaya götüren yolun ayn› oldu¤unu söyleyebiliriz.
Harika K›z›lkaya ve Cevahir Erdem
“Paras›z e¤itim hakk›n›” ifade eden
bildirileri da¤›tmaktan ötürü suçlan›yorlar.
 Gürbüz Sönmez ise 19 Aral›k
ile ilgili olup Halk›n Sesi internet
sitesinde yer alan ve tamam› yasal
etkinlik afiﬂ ve duyurular› flash belle¤inde taﬂ›d›¤› için tutukland›.
Edirne polisi, anti-emperyalist
mücadeleden rahats›zl›k duyarak,
16 Aral›k’ta önce 3 kiﬂiyi tutuklatt›.
Karar›n siyasi bir yan› yok mudur?
Av. T i m t i k : ‹çinde bulundu¤umuz koﬂullarda, art›k hiç kimse
kendini yarg›n›n ellerine tereddütsüz b›rakmamakta. ‹ktidar dahi yarg› organlar›n› siyasi davranmakla
suçlarken biz devrimci demokrat ya
da muhaliflere tarafs›z davran›ld›¤›
safl›¤›na düﬂmeyece¤iz.
Özellikle içinden geçti¤imiz süreçte hiç kimse mahkemelerin siyasi geliﬂmelerden etkilenmedi¤ini
söyleyemez tabiki.
Soruda ki “Polis tutuklatt› “ ibaresi bir gerçekli¤e sahip. Evet Türkiye’nin her yerinde ayn› yasa uygulan›yor ama Türkiye’nin her taraf›nda
kolluk ayn› politikay› uygulam›yor.
Suç politikas› belirleme emniyete
nerede ise yasan›n vermedi¤i bir gücü fiili olarak vermiﬂ durumda.
Mahkemelerin handikab› polis

fezlekesinde ifade edilen “DevGenç terör örgütü üyesi olmak”
suçlamas›d›r. Mahkemeler kimin
faal bir örgüt oldu¤unu bilemezler.
Bu gibi durumlarda emniyetin saptamalar›na güvenirler.
Asl›nda bir tek internet araﬂt›rmas› bile bize böyle bir faal örgüt
olmad›¤›n› gösterecektir. Ancak polis, “Dev-Genç terör örgütü” ﬂeklinde bir tan›mlama ile mahkemeleri
ciddi etki alt›nda b›rakmaktad›r.
40 y›l önce kurulmuﬂ ve yasal
formda bir dernekler federasyonu
olarak Dev- Genç yasad›ﬂ› olmam›ﬂ, aksine geniﬂ kitlelerce kabul
görmüﬂ ve sempati uyand›rm›ﬂt›r.
Bugün televizyon dizilerine sinema
filmlerine konu hareketlili¤i yaratm›ﬂ ve zamanla anti emperyalist ruhun ve ba¤›ms›zl›k mücadelesinin
simgesi olmuﬂtur.
Bu durumda tarihi gerçekli¤i bulunan bir yap›y› yasad›ﬂ› göstermek
gerçek bir marifet isterdi. Bu marifeti Edirne Emniyeti göstermiﬂtir.
 Tutuklama karar› veren mahkemenin tavr›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Av. T i m t i k : Tutuklama karar›
veren mahkeme, “örgüt propagandas›” yap›ld›¤› ﬂüphesi ile tutuklama karar› verdi¤ini söylemektedir.
Tabii bu gibi suç de¤erlendirmeleri
özel yetkili cumhuriyet savc›l›klar›
ve mahkemeleri taraf›ndan yap›lmas› gerekti¤i için her ﬂeyden önce
bu karar yaln›zca “ne olur ne olmaz
ben tutuklayay›m da günah benden
gitsin karar›d›r.” Özel yetkili a¤›r
ceza mahkemeleri bu düzeydeki
olaylarda dosyay› çok büyük oranda
tutuksuz görmeketedir.
 Linç sald›r›s›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz.
Av. T i m t i k : Hiç kimse linç sald›r›lar›n› onaylayacak bir yorum
yapmaz. Ancak linç sald›r›lar›n›n
meﬂrulaﬂt›r›lmas›nda herkes kendini
sorgulamal›d›r.
Edirne’deki linç sald›r›s›nda

görgü tan›klar›ndan edindi¤imiz
izlenim bu sald›r›n›n organize
bir ﬂekilde planland›¤›d›r.
Edirne’nin en
iﬂlek caddesinde
imza
masas›
açan, en fazla on
kiﬂilik bir ö¤renci grubu onbeﬂ kiﬂilik bir sald›rgan grubun uzun süreli
çabalar› ile linç ettirilmiﬂlerdir. Sald›r›ya u¤rayan ö¤renciler, ne için
orada bulunduklar›n› ifade eden
afiﬂlerini imza toplad›klar› masan›n
önüne asm›ﬂlar yani kendilerini tan›tm›ﬂlard›r.
Çok say›da imza toplam›ﬂlar ve
Edirne halk› sürdürdükleri kampanyaya destek olmak için gelip imza
atm›ﬂt›r. Ancak sözünü etti¤imiz
grup, polisin gözleri önünde ve
uzun bir süre halk› galeyana getirmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Yine benim
sald›r›ya u¤rayan müvekkillerimden ö¤rendi¤im kadar› ile telefonlar
ile oraya birilerinin gelmesini sa¤lamaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Ay n › z a m a n d a
orada bulunan sivil polis memurl a r › i l e s ü re kli i liﬂ ki iç inde olmu ﬂ l a r d › r.
Sorun ﬂu; Türk ceza kanunu kiﬂilerin düﬂünceyi yayma ve ifade hürriyetini engellemeyi suç saym›ﬂt›r.
Bu engelleme çal›ﬂmas› oluﬂtu¤u
anda polis bu sald›rgan gruba müdahale etmeliydi.
Bu grup orada neden imza topland›¤›n› biliyor olmalar›na karﬂ›n
ilgisiz bir ﬂekilde “Apo’nun piçleri
y›ld›ramaz bizleri” “Edirne uyuma
vatan›na sahip ç›k” gibi sloganlarla
halk› galeyana getirmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Burada da ikinci bir suç yani
halk› kin ve düﬂmanl›¤a tahrik suçu
oluﬂmuﬂtur. Polis buna ra¤men bir
tek kiﬂi hakk›nda bile iﬂlem yapmam›ﬂt›r. Bir tek yakalama gözalt› vakas› yoktur. ‹ﬂte bu foto¤raf olay›n
gerçek faillerini gözler önüne sermektedir.
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Edirne’de Sald›rya U¤rayanlar Anlat›yor
Edirne’de sald›r›ya
u¤rayan Gençlik
Federasyonu üyelerinin
sorular›m›za verdikleri cevaplar›
yay›nl›yoruz...
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v Saat 2 gibi PTT önünde
toplanmaya baﬂlad›k. Dövizleri
da¤›tarak bas›n aç›klamas›n›
gerçekleﬂtirdik. Ard›ndan orada bulunan halka Harika’n›n Gürbüz’ün
ve Cevahir’in neden tutukland›klar›n› anlatmak için masa açt›k. ‹nsanlar›n tepkisi gayet iyiydi olumlu tepki
veriyorlard›. ‹mza atmaya gelen insanlar›n say›s› bir hayli fazlayd›.
v ‹nsanlara sesli bir ﬂekilde arkadaﬂlar›m›z›n anlatmaya baﬂlad›k ve
imza atmaya davet ediyorduk. Bir
süre sonra 5 kiﬂilik bir grup masaya
yaklaﬂarak “niye bayrak yok bu masada” vb. ﬂeyler söyleyerek bizi tahrik etmeye ve ortam› provoke etmeye baﬂlad›lar. Biz bu provokatörleri
uzaklaﬂt›rd›k. Sivil polisler yanlar›na
gidip konuﬂmaya baﬂlad›lar. Bu s›rada faﬂistler telefonlarla sürekli birilerini ar›yorlard›. Ve say›lar› 20’yi bulduklar›nda “Apo’nun p... y›ld›ramaz
bizleri”, “Buras› Edirne burada hain
yok” sloganlar›n› atarak kurt iﬂaretleri yapmaya baﬂlad›lar. ‹nsanlar
böylelikle onlara destek olmaya baﬂlad›lar.
v Daha sonradan TMﬁ’ de sivil
polis oldu¤unu anlayaca¤›m kiﬂiler
orada faﬂistlerle konuﬂuyorlard›.Ve
sald›r› baﬂlad›¤›nda izledi¤im görüntülerden de sivil polislerin faﬂistlerin önünde yürüdüklerini, bize
sald›ranlar aras›nda polisin de oldu¤unu gördük.
v Polis sald›r› esnas›nda bizi
koruyormuﬂ gibi gözükürken asl›nda faﬂistlerle birlikte bize sald›r›yordu zat›n bizleri korumak gibi bir
amaçlar› olamaz çünkü zaten sald›r›
bizzat polis taraf›ndan planland› di-

ye düﬂünüyorum. Bizi korumak isteselerdi ilk baﬂta k›ﬂk›rtma yaratan
10 kiﬂilik gruba müdahale ederdi ya
da bizi de¤il sald›ranlar› gözalt›na
al›rd›. Ama sonuç olarak yine biz
gözalt›na al›nd›k ve iﬂkence gördük.
v Polis Edirne’de devrimcilerin
faaliyet yürütmesini istemiyor ve engellemek için elinden gelen her ﬂeyi
yap›yor. Bu süreç ilk göz alt›larla
baﬂlad›. Daha sonra 3 arkadaﬂ›m›z
hukuksuzca tutukland›. Öyle içlerine
oturmuﬂ olmal› ki Edirne’de linç sald›r›s› düzenlediler.Ve sald›rganlar
yerine biz gözalt›na al›nd›k. Biz gözalt›nda 8 kiﬂiydik ve 2 arkadaﬂ›m›z›
as›lan bir pankart› gerekçe göstererek tutuklad›lar. Bu durum çok aç›k
ve net gösteriyor ki Edirne polisinin
amac› devrimci gençli¤i korkutmak,
sindirmektir. Tüm bu yap›lanlar bunun göstergesidir.
v Esnaf›n kimisi linç sald›r›s›na
destek verdi. Kimisi hiç kar›ﬂmad›
kimisi de sahip ç›kt›.
v Bizi otobüse ald›klar›nda
alandan uzaklaﬂt›r›p b›rakacaklar›n›, gözalt›nda olmad›¤›m›z› söylediler ve TMﬁ’ nin bahçesinde bir
süre beklettiler. Hala bize gözalt›nda olmad›¤›m›z› söylüyorlard›. Biz
›srarla gidece¤imizi, hastane raporunu kendimizin alabilece¤ini söyledik. Fakat yine de bizi serbest b›rakmad›lar. Selimiye Devlet Hastanesine götürüldük. Burada arabadan
inmedik çünkü hala gözalt›nda olmad›¤›m›z› söylüyorlard›. Zorla
arabadan indirdiler. Araban›n içerisinde sürekli sözlü ve fiziksel, çevik
polisinin ve sivillerin tacizine u¤rad›k. Küfür ediyorlard›. Ve kendi
aralar›nda ahlaks›zca konuﬂuyorlard›. TMﬁ’ ye ç›kar›ld›k. Avukat›m›zda oradayd›. Sandalyeleri duvara
çevirmiﬂlerdi. Yüzümüz duvara dönük oturmayaca¤›m›z› söyledik. Ve
avukat›m›z› yaka paça d›ﬂar› att›lar.
‹ﬂkenceye ﬂahit olacak kimse kalmad›ktan sonra. Bizi zorla sandalyelere oturtmaya çal›ﬂt›lar. Bu esnada da fiziki anlamda baya¤› h›rpalad›lar. Sürekli burnumuzdan bast›r›p

a¤z›m›z› kapatarak slogan atmam›z›
engellemeye çal›ﬂt›lar. Ayn› ﬂekilde
zorla üst aramas› yapt›lar ve parmak
izi almaya çal›ﬂt›lar. Biz sürekli slogan at›p, direndik. Psikolojik olarak
bask› kurmaya çal›ﬂt›lar. Size yaz›k,
beyninizi y›kam›ﬂlar, okuyun devlete faydal› vatandaﬂ olun tarz›nda
ﬂeyler söylediler.
v Linç s›ras›nda, gözalt›nda ve
adliyede hiç bir zaman irademizi ele
geçiremediler. Edirne polisinin
acizli¤ini bir kez daha gördük. Edirne’de tekrar tekrar bu sald›r›lar› yaﬂayaca¤›m›z› bilsek bile asla mücadelemizden
vazgeçmeyece¤iz.
Edirne bize karﬂ› düzenlenen ilk
linç sald›r›s› de¤ildi ve sonda olmayacak. Linç giriﬂimleri, bask›lar,
gözalt›lar tutuklamalar bizi mücadelemizden vazgeçiremeyecek.

Ferhat TÜZER
Trakya Üniversitesi
Ö ¤ r en c i si
v Tutuklanan arkadaﬂlar›m›z Cevahir, Gürbüz ve Harika’n›n serbest
b›rak›lmas› için yapt›¤›m›z bas›n aç›klamas›n›n
ard›ndan imza masas›n› aç›p “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” ve
“Amerika Defol Diyen Arkadaﬂlar›m›z Serbest B›rak›ls›n” bildirilerini
da¤›tmaya baﬂlam›ﬂt›k.
v 5’e yak›n faﬂist masaya yaklaﬂ›p “Sizin Türk bayra¤›n›z yok, önce bayra¤› as›n” deyip provoke etmeye çal›ﬂt›lar. Buna karﬂ›l›k bizler
“Mesele sadece bayrak meselesi de¤ildir, mademki vatansever oldu¤unuzu söylüyorsunuz sizde imza at›p
bildiri da¤›t›n” dedik. Bunun üzerine polis araya girip faﬂistleri göstermelik olarak uzaklaﬂt›rd›. Faﬂistler
bulunduklar› yerden halk› k›ﬂk›rtmak için “Edirne uyuma vatan›na
sahip ç›k”, “Apo’nun p… y›ld›ramaz bizleri”,”Kahrolsun PKK”,
“Buras› Edirne burda hain yok” sloganlar›n› at›p tekbir getirdiler.
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v Her zaman oldu¤u gibi sivilfaﬂistler ve polisler vard›.
v Polis sald›r› esnas›nda göstermelik olarak engellemeye çal›ﬂ›r bir görüntü sergiliyordu ama
var olan görüntülerde ve çekilen
resimlerde oldu¤u gibi sald›rganlara de¤il direkt bize sald›rd›lar.
v “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” kampanyas›n›n giderek
yayg›nlaﬂmas› ve Edirne’de de di¤er illerde oldu¤u gibi büyük bir
yank› bulmas›yla sald›r›lar bu ölçüde yayg›nlaﬂt›. Edirne’deki örgütlülü¤ün geliﬂmesi ve bunun
önüne ellerinden geldi¤i kadar gözalt› ve tutuklamalarla y›ld›rmaya
çal›ﬂmaktad›rlar. Sald›r› planl›yd›.
Faﬂistlerin planl› bir ﬂekilde polis
iﬂbirli¤iyle sald›rd›¤›n› kendi gözlerimizle gördük.
v ‹mza masas›na çevredeki insanlar gelip imza att›lar ve tutuklanan arkadaﬂlar›m›z›n durumunu
sordular.
Tepkiler
olumluydu.”Bizde Amerika’ya karﬂ›y›z”
diyenler oldu.
v Polis bizi sald›ran güruhtan
uzaklaﬂt›raca¤›n› söyleyip güvenli
bir yerde b›rakacaklar›n› söylediler
ve bizi yaka –paça gözalt› arac›na
götürdüler. Sonras›nda bizi al›koyup Emniyete götürdüler. 1-2 saat
araçta tuttuktan sonra bizi Adli
T›p’a götürdüler. Sonra gözalt›nda
oldu¤umuzu söylediler. Avukat›n›zla görüﬂeceksiniz deyip ﬂubenin
üst kat›na ç›kard›lar. Zoraki duvara çevrilen sandalyelere oturtmaya
çal›ﬂt›lar. Biz bu onursuz davran›ﬂ
karﬂ›s›nda direnince avukat›n gözleri önünde iﬂkenceye baﬂlad›lar.
Avukat müdahale etmeye çal›ﬂ›nca
da yaka-paça d›ﬂar›ya att›lar. Ard›ndan iﬂkenceye devam ettiler.
Serbest b›rak›lana kadar parmak
izi, foto¤raf çekme bahaneleriyle
defalarca sald›rd›lar.
v Bu sald›r› bizleri y›ld›ramaz.
Tüm irademizle gücümüzle Türkiye’nin her yerinden “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” demeye ve bu
anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmeye devam edece¤iz

“AMER‹KA DEFOL
BU VATAN B‹Z‹M”
DEN‹LD‹⁄‹ ‹Ç‹N
‹ﬁB‹RL‹KÇ‹LER
SALDIRIYOR!”
Antalya Halk Cephesi, 27 Aral›k
günü Edirne’de yaﬂanan linç sald›r›s›n› protesto etmek için eylem
yapt›lar. Eylemde okunan aç›klamada kampanyay› anlatan Nilgün
Uzun, “Amerika Defol dedi¤imiz
için, Bu vatan bizim dedi¤imiz için
faﬂist linç sald›r›lar›na u¤ruyoruz.
Televizyonlarda geçen haberlerde
iﬂbirlikçi bas›n kampanyan›n içeri¤i
aç›klamadan yalan haberle yap›lan

linç sald›r›s›n› hakl› göstermeye çal›ﬂ›yorlar. Böylece yeni linç sald›r›lar›n›n da önü aç›lm›ﬂ oluyor” dedi.
Eylemde, “Bask›lar, Gözalt›lar,
Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz, Tutuklamalar, Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n, Amerika Defol Bu Vatan Bizim” sloganlar› at›ld›.

Linç Giriﬂimine
P rotesto
Edirne'de yaﬂanan sald›r›
Ankara Gençlik Derne¤i, Kars
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi ve
Halk›n Hukuk Bürosu taraf›ndan
yay›nlanan yaz›l› aç›klamalarla
protesto edildi.
Ankara Gençlik Derne¤i linç
edilmek istenenlerin "Amerika
Defol Bu Vatan Bizim" diyen
Dev-Gençliler, sald›ran linç güruhunun ise bir avuç vatan haini
oldu¤unu
söyledi.
“Tahammülsüzler, çünkü korkuyorlar ve korkular› olmaya devam
edece¤iz” denilen aç›klamada
tutuklanan vatanseverlerin serbest
b›rak›lmas› istendi.
Kars Gençlik Derne¤i “Edirne
Faﬂizme Mezar Olacak” baﬂl›kl›
aç›klamas›nda “tüm faﬂist ve emperyalist uﬂaklar› bu vatan topraklar›ndan kovup; ba¤›ms›z, demokratik ve sosyalist Türkiye'yi kurana dek mücadelemiz devam edecektir” dedi.
Halk›n
Hukuk
Bürosu
yay›nlad›¤› aç›klamada Edirne’de
yaﬂanan hukuksuzluklara vurgu
yapt›. “Edirne’de linç sald›r›s›na
u¤rayan ma¤durlar “ﬂüpheli”

duruma getirildi Bu mu adaletiniz?” baﬂl›¤›yla yay›nlanan
aç›klamada sald›ranlar›n halk
olmad›¤›, sald›r›n›n polis ve sivil
faﬂistlerce organize edilmiﬂ bir
sald›r› oldu¤unu, kafas› ﬂovenist
histeri alt›nda bulanmam›ﬂ herkes
rahatl›kla görebilece¤i belirtildi.
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Tarihten

edilir.
Linçcileri, " d e mokrat"
geçinen
Franklin Roosevelt gibi dönemin dönemin
Amerikan Baﬂkan› da
desteklemiﬂtir. Linçlerin, böylesine destek bulmadan, daha do¤rusu arkas›nda devlet olmadan bu denli yayg›nlaﬂmas› mümkün olmazd›.
1880’den
1915 y›l›na kadar
hiçbir
beyaz,
linçler nedeniyle
yarg›lan›p mahkum edilmedi.
Polisin ve yarg›n›n, bürokrasinin
ve burjuva politikac›lar›n, burjuva
bas›n›n ve tekellerin linçlere destek vermesi, ço¤u
zaman da aktif
olarak kat›lmalar›
linççileri daha da
güçlendiriyordu.

Olaylar...Kiﬂiler...
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Albay Charles Lynch’in ad›n›
muhtemelen daha önce duymam›ﬂs›n›zd›r. Ama ismine dikkatle bir
kez daha bak›n; son kelime biraz tan›d›k gelecek hepinize. Lynch, yani
düz okunuﬂuyla L‹NÇ!
Geçen hafta Edirne’de yeni bir
örne¤ine tan›k oldu¤umuz sald›r›lara verilen “linç” ad›, Amerikal› zengin bir toprak ve köle sahibi olan
Albay Charles Lynch’in çiftli¤indeki kölelere karﬂ› yapt›¤› vahﬂice uygulamalardan türetilmiﬂtir.
Linçler yayg›n olarak Amerikan
‹ç Savaﬂ›'›ndan sonra siyahlara karﬂ› uygulanan bir politikad›r. Amaç,
siyahlar› bask› alt›nda tutmak ve
kimliklerini, haklar›n› kullanmalar›n› engellemektir. Linçler, 1867'de
Tenessee eyaletinin Pulaski kentinde alt› eski asker taraf›ndan “ K u
K l u x K l a n” ›n ( K K K ) kurulmas›yla
h›z kazand›. (*)
Giydikleri uzun beyaz giysiler,
Konfederasyon Ordusu'nun ‹ç Savaﬂ'ta ölmüﬂ askerlerinin ruhlar›n›n
intikam için geldi¤i izlenimi vermek için düﬂünülmüﬂtü. Üyeleri
aras›nda polisler, ya rg › ç l a r, b ü rok r a t l a r, politikac›lar bulunmaktayd›.
L i n ç l e r özellikle polisin ve yarg › n › n d e s t e ¤ i y l e gerçekleﬂtirilir.
Linçcilerin destekçisi polis ve yarg›dan ibaret de de¤ildir. Linçlerin
meﬂrulaﬂt›r›lmas› için linçcilerin en
önemli destekçilerinden birisi de
“Beyazlar›n” bas›n›d›r. Tüm linç
haberleri olumlanarak yans›t›l›r halka. Linçler; hakl›, bar›ﬂç›l eylemler
gibi verilir, sanki adalet yerine getiriliyormuﬂ gibi yorumlar yap›l›r.
Bas›n arac›l›¤›yla kitlelerde siyahlar›n linç edilmesinden zevk alan bir
ruh hali yarat›l›r.
Linç uygulamalar› o denli yayg›nlaﬂm›ﬂt›r ki, 1880 ile 1920 aras›nda haftada en az iki siyah linç

k›rbaçlan›yordu. Ço¤u kez, iﬂkence
korkunç boyutlara var›yor, kurban
yak›l›yor, vücudu parçalan›yor, el
ve ayaklar› kopar›l›yordu. Sonunda
da kurban, ya üzerine asfalt tozu
dökülerek yak›l›yor ya da bir a¤aca
as›l›yordu, burada paramparça ediliyordu. Bu arada, insanlar havaya
ve cesede ateﬂ ederek kutlamaya kat›l›yor, genç k›zlar, çocuklar e¤lenceli bir biçimde linçi izliyor, cici el-

Ey Linçciler, bak›n;
baﬂvurdu¤unuz yöntemin
a¤ababas› da Amerika...
Yöneticiler linçlere sadece seyirci
kal›yor, bu konuda önlemler al›nmas›n› engelleyerek de linçleri teﬂvik ediyordu.
Amerikan Kongresi, önüne getirilen ve linçi bir suç sayan, ellerindeki tutuklular›n linçci güruhlara
teslim edilmesine seyirci kalan, hatta bunu aç›kça yapan ﬂeriflerin, polislerin cezaland›r›lmas›n› öngören
yasa tekliflerini büyük ço¤unlukla
reddediyordu.
***
Haluk Gerger, Kan Tad› adl› kitab›nda Amerika’da yap›lan linçleri
ﬂöyle anlat›yor: “Kurban, genellikle
önce dövülüyor, yerlerde sürükleniyor, korkunç tezahüratlar aras›nda

biseleriyle neﬂe içinde koﬂturuyor
lard›. ‘Seyirlik e¤lence’ye onbinlerce kiﬂinin kat›ld›¤› oluyordu. Bazen
kurbanlar canl› canl› yak›lmadan,
an› ya da sat›lacak hediyelik eﬂya
olarak el ve ayak parmaklar› gibi
parçalar vücuttan kopar›l›yordu.
Olay, bir aç›k hava e¤lencesi, bir
ﬂenlik gibi düzenleniyordu.”
Linç öylesine s›radan ve düzen
taraf›ndan kabul edilen bir hale gelmiﬂti ki, linç edilenlerin “ kemiklerinin küçükleri 1899'da 25 cente müﬂteri bulabiliyordu”...
***
Linçler yayg›nlaﬂt›kça linç edilenler art›k sadece siyahlar olmuyordu. Irkç›l›¤a karﬂ› mücadele
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Tarihimiz
eden binlerce beyaz solcular, send i k a c › l a r d a linçlerle katledildi.
1924 y›l›nda bir Frans›z dergisinde Amerika’daki linçlere iliﬂkin
ﬂu bilgiler yer al›yordu: “ 18891919 aras›nda, aralar›nda 51 kad›n
ve k›zla on Büyük Savaﬂ askerinin
de bulundu¤u 2600 siyah linç edildi. Linç edilenlere yöneltilen suçlamalar›n baz›s› ise ﬂöyledir: “Biri
için devrimci yay›n da¤›tmak; biri
için linçe karﬂ› görüﬂlerini s›kça
dillendirmek; biri için de siyahlar›n
davas›n›n önderi olmak vard›. Ayr›ca 30 y›lda, 11'i kad›n olmak üzere
708 beyaz linç edildi. Baz›lar› grev
düzenledikleri için, baz›lar› da siyahlar›n davas›n› savunduklar›ndan."
***
Amerika’daki linçlere ve linç
nedenlerine iliﬂkin çeﬂitli kaynaklarda rakamlar farkl›l›k gösterse de
linç edilenlerin say›s› onbinlerle ifade ediliyor.
Linçlere karﬂ› mücadele eden
Ida B. Wells Barnett adl› yazar 1901
y›l›nda Independent Dergisi'nde yay›nlanan makalesinde baz› linç nedenlerini ﬂöyle s›ral›yor:"beyaz bir
kad›na hakaret etmek", "trene zarar
vermek", "hayvan çalmak", "yang›n
ç›karma ﬂüphesi", "ﬂahitlik yapmak", "kimlik yanl›ﬂl›¤›", "hakaret",
"tutuklanmaya direnmek", “k›ﬂk›rt›-

c› üslup kullanmak", "h›rs›zl›k",
"çevrede sevilmemek" gibi suçlamalar...
***
Amerika’da siyahlara yönelik
linç sald›r›lar› 1980'li y›llara kadar
sistemli bir ﬂekilde sürdü. Bugün
de, ABD baﬂkanl›¤›na bir zenci seçilmiﬂ olsa bile baﬂta siyahlar, olmak üzere az›nl›klara karﬂ› ›rkç› anlay›ﬂ hala sürmektedir.
***
Geçti¤imiz hafta gazetelerde
ﬂöyle bir haber vard›.
“Guatemala’n›n baﬂkentinde
önceki gün meydana gelen bir olayda, Alejandra Maria Torres adl› bir
kad›na otobüs soymaya kalk›ﬂt›¤›
iddias›yla linç giriﬂiminde bulunuldu. (...) Suç ortaklar›yla beraber
kaçmaya kalk›ﬂan Torres’i yakalayan öfkeli kalabal›k, kad›n› soyup
dövdükten sonra üstüne benzin dökerek yakt›.”
Linç sald›r›lar›, Guatemala’da
neredeyse günlük yaﬂam›n bir parças› haline gelmiﬂ. Yerel bas›na göre, 2009 y›l›nda 219 kiﬂiye linç gi r i ﬂ i m i n d e b u l u n u l m u ﬂ ve linç sald›r›s›na u¤rayanlardan 45’i öldürülmüﬂ.
Guatemala’daki linçlerin tarihine bakt›¤›m›zda ise çarp›c› bir gerçeklikle karﬂ›laﬂ›yoruz. Guatema-

Oligarﬂi, linç politikalar›n› emperyalizmden alm›ﬂt›r. 6-7 Eylül katliam ve ya¤mas›ndan Trabzon’a,
Trabzon’dan Edirne’ye tüm linç sald›r›lar› devlet taraf›ndan örgütlenmiﬂtir. Oligarﬂi, a¤ababalar›ndan
ne ö¤renmiﬂse onu uygulamaktad›r.
Amerika’da ﬂerifler örgütlüyordu linçleri. Ülkemizde polis ya da kontrgerilla ﬂefleri örgütlüyor. 1915 y›l›na kadar binlerce kiﬂi linçlerle katledilmiﬂ ve
tek kiﬂi yarg›lanmam›ﬂt› Amerika’da. Bizde de yaﬂanan onlarca linç sald›r›s›ndan sonra yarg›lan›p ceza verilen tek bir linçci yoktur. Linçciler için hiçbir zaman linç edilenler için bir neden aranmam›ﬂ, derisinin siyah olmas›,
›rkç›l›¤a karﬂ› ç›kmas›, solcu, sendikac› olmas› yeterliydi. Bizde de devrimci, ilerici, anti-emperyalist vatansever olmak, Kürt olmak, linç edilmenin nedeni olmuﬂtur. Her linç sald›r›s›ndan sonra iktidar paritisinden muhalefet partilerine, valisinden polisine, burjuva gazetelerden televizyonlara linçcileri
destekleyen, lince u¤rayanlar› suçlayan aç›klamalar ve haberler yapm›ﬂlard›r.
Linçcilerin s›rt› s›vazlan›p aç›kça desteklenmiﬂtir. Tarihin bugüne söyledi¤i
gerçek ﬂudur: Linçler do¤rudan devlet taraf›ndan örgütlenmektedir. Ve halk›,
devrimcileri sindirmek için bir politika olarak kullan›lmaktad›r.

Tarihten
Güncele

- 28 A r a l › k 1992- Ankara ÖzgürDer taraf›ndan “Sana Memleketimi Anlatmak ‹stiyorum” gecesi yap›ld›.
- 28 A r a l › k 1993- Konya Meram
Özgür-Der aç›ld›.
- 29 A r a l › k 1992- F›rat Özgür-Der
Malatya'da aç›ld›.
- A r a l › k 1978 - Aral›k ay› boyunca
devrimciler Maraﬂ Katliam›n› ve S›k›yönetimi protesto eylemleri yapt›.
- Aral›k 1986 - Yeni Çözüm Dergisi
yay›n hayat›na baﬂlad›. Yeni Çözüm
dergisi, bas›n mevzisinde ‘80 sonras›
devrimci bir ç›k›ﬂ›n ilk ad›m›yd›. Tüm
bask›lara karﬂ›, bu ad›m sürdürüldü, Yeni Çözüm kurumlaﬂt›, geliﬂti. Bas›n
mevzisinde bugüne kadar süren uzun
yürüyüﬂ, bu gelenek üzerinde ﬂekillendi.
- 1 Ocak 1991 - Ahmet Faz›l Özdemir ve ‹brahim Yalç›n Arkan,
Gaziantep Özel Tip Hapishanesi'nden firar ederek özgürlük
haklar›n› kulland›lar.
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la’da linçler bir “gelenek” olmuﬂ
adeta. Daha do¤rusu böyle bir “gelenek” oluﬂturulmuﬂ. 1960’dan
1996’ya dek süren iç savaﬂ s›ras›nda devlet taraf›ndan desteklenen sivil faﬂist güçler, muhalif, devrimci
güçlere karﬂ› devletin yönlendirmesi ve deste¤iyle bu yöntemi kullanm›ﬂlar. Guatemala’da iç savaﬂ döneminde ölenlerin say›s›, 200 bine yak›n.
‹ﬂte yine ayn› gerçek: bir yerde
linç varsa, orada ya emperyalistlerin, ya iﬂbirlikçilerinin parma¤› var.
‹ﬂkenceler, infazlar, kay›plar,
linçler bizzat emperyalizmin halklar›n mücadelesini engellemek için
baﬂvurdu¤u politikalar›d›r. Emperyalistler bu yönetemleri Guatemala’dan Türkiye’ye kadar, tüm yenisömürgelerine de ihraç ediyorlar..
(*) Amerika’daki linçlere iliﬂkin
bilgilerde, Haluk Gerger’in “ Kan
Tad›” adl› kitab›ndan yararlan›lm›ﬂt›r.)
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Adalet!
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Linçcileri koruyan adalet

Linçcileri gözalt›na bile almayan, aleni suça ra¤men
tutuklamayan ve fakat lince u¤rayanlar› gözalt›na al›p
tutuklayan bir hukuk düzeni var.
Geçen hafta, ayn› çeliﬂkiye iﬂaret etmiﬂtik; katil patronlar›, iﬂkenceci polisleri, mafyac› polis ﬂeflerini S E RBEST b›rak›p, ABD defol diye afiﬂ asanlar› tutuklayan
hukuku anlatm›ﬂt›k. ‹ﬂte o hukukun bir baﬂka yans›mas›n› gördük Edirne’de...
Ortada aç›kça bir suç var. Bir grup faﬂist ve yalan,
çarp›tma söylemlerle k›ﬂk›rt›lm›ﬂ bir grup insan, bir hafta önce tutuklanan arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas›
için imza masas› açan Gençlik Derne¤i üyelerini linç etmek istiyorlar.
Linç, öldürmeye teﬂebbüstür. Yasalarda a¤›r suçtur.
Linç, darpt›r, demokratik hakk›n gasb›d›r; darp ve
gasp yasalarda suçtur.
Fakat sonuç; Trabzon’da, Rize’de, Samsun’da, Adapazar›’nda, Eskiﬂehir’de, Bursa’da, Bozöyük’te, ‹zmir’de ve daha bir çok yerde oldu¤u gibi Edirne’de de
linç sald›r›s›n› yapanlar gözalt›na al›nmad›...
Düzenin yöneticileri ve yetkilileri taraf›ndan s u ç l a n m a d › l a r bile . Linç sald›r›s›na u¤rayanlar suçland›. Suçlanmakla da kalmad›, 8 kiﬂi gözalt›na al›nd›, ikisi tutuk-

land›.
Neden?
‹nsanlar herkesin gözünün önünde, gözü dönmüﬂ bir
güruh taraf›ndan katledilmek isteniyor. Kafas›, gözü
patlat›l›yor, yerlerde sürükleniyor. Bunlar› yapanlar buharlaﬂ›p uçmuyorlar. Polisin gözlerinin önünde geliﬂiyor
bütün bu sald›r›lar. Zaten kameralar, foto¤raf makinalar›, hepsini kaydetmiﬂ, suçlular kay›tl›. Ama bugüne
kadar gözalt›na al›n›p tutuklanan tek bir linçci yok.
Gözalt›na al›n›p tutuklananlar sald›r›ya u¤rayanlar.
“B u na s› l hu kuk, bu n as › l ada l e t? ” diye sormuyoruz? Cevab›n› biliyoruz:
Bu adalet, linçcilerin adaletidir! Bu adalet, Anadolu’nun ba¤r›na bir hançer gibi saplanan ‹ncirlik Üssü’nü
vatan›m›za sokanlar›n adaletidir! Bu adalet, Kurtuluﬂ
Savaﬂ›’nda binlerce ﬂehit vererek kovulan emperyalistleri vatan›m›za sokan iﬂbirlikçilerin adaletidir!
Bu, “Ba¤›ms›z Türkiye” isteyen, “Amerika Defol,
Bu Vatan Bizim” diyenleri linç ettirenlerin ve linç güruhunun “tamam iﬂiniz bitti, gerisini biz hallederiz” diye
s›rt›n› s›vazlayanlar›n adaletidir.
Linçin ve linçcilerin adaleti, adalet de¤ildir.

B‹Z TÜM TUTSAKLARA UMUDUZ

TECR‹T ÖLDÜREREK SÜRÜYOR!

1 Ocak’ta Taksim Tramvay dura¤›nda buluﬂan yakla-ﬂ›k yediyüz kiﬂi Hasta Tutsaklar için Galatasaray Lisesi-’ne kadar yürüdü.
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› Türkçe ve
‹ngilizce pankartlar aç›larak hasta tutsaklar›n resimleri ta-ﬂ›nd›. Aç›klaman›n yap›laca¤› Galatasaray Lisesi’’nin önüne
gelinmeden önce oturularak Çavbella marﬂ› söylendi.
Galatasaray Lisesi’nin önüne gelindi¤inde aç›klamay›
okuyan Av. Taylan Tanay herkesin yeni y›l›n› kutlayarak
2009 y›l›ndaki hapishaneler tablosunu özetledi. 2009’da
onlarca hasta tutsa¤›n hapishanelerde nas›l öldürüldü¤ünü
vurgulayan Tanay “Bizim mücadelemiz Güler Zere’nin öz-gürlü¤üne baﬂka özgürlükler katmak ve d›ﬂar›da Gülerler’i
ço¤altmak içindir” dedi. Tüm hasta tutsaklara umut olduk-lar›n› belirten Tanay , buna örnek olan Antalya’da hasta bir
adli tutsa¤a ait olan sözleri okudu. “Öncelikle cezaevlerin-deki hasta tusaklar için olan mücadelenizden dolay› tebrik
ediyorum. Ben de onlardan biriyim. (...) En sonunda baﬂar-d›n›z. ‹çim öylesine rahat ki, kendim ç›ksam bu kadar sevi-nirdim.(...) Buradan tabutla tahliye olmak istemiyorum. (...)
Güler Zere benim için umut oldu, ﬂifa oldu, güç oldu.”
Eylem haftaya Adli T›p Genel Kurumu’nda toplant›
yap›lacak gün olan perﬂembe günü Adli T›p önünde, cu-ma günü ise yine hasta tutsaklar için Eminönü’nde yap›-lacak olan eylem duyurular›yla sona erdi.

Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için
Ankara'daki demokratik kitle örgütlerinin ey-lemleri sürüyor. 25 Aral›k’da Yüksel Cadde-si'ndeki eylemde "Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n" yazan pankart ve "Hasta Tut-saklara Özgürlük", "Tecrite Son" yazan dövizler taﬂ›nd›.
Eylemde aç›klamay› okuyan Semiha Eyilik tecritin sür-dü¤ünü, 19 Aral›k'ta diri diri yakarak gösterilen devrimci
düﬂmanl›¤›n›n bugün Adli T›p arac›l›¤›yla, hasta tutsakla-r› ölüm s›n›r›ndayken bile tecritte tutarak sürdürüldü¤ünü
belirtildi.

Adana’da Hasta Tutsaklar için
Eylemler Sürüyor
Adana’da hasta tutsaklar için her hafta
süren eylemlere 26 Aral›k’da devam edildi.
‹nönü Park›’nda bir araya gelen demokratik kitle örgütleri
ad›na aç›klamay› okuyan Adnan Ö¤rü, hapishanelerde kö-tü muamelelerin ve keyfi uygulamalar›n artarak sürdü¤ü-nü, hapishane koﬂullar›ndan dolay› a¤›r hastal›klar›n oluﬂ-tu¤unu söyledi. Bir y›l içinde hastal›k dolay›s›yla hayat›n›
kaybeden tutsaklar› hat›rlatan Ö¤rü “Bizler bir kez daha
sesleniyoruz; ölüm s›ras› kimde? Sorunun çözülmesi için
daha kaç insan›n ölmesi gerekiyor?” diye sordu.
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“Bize Düﬂen Görev ‹se ‹ﬂgale ve Katliama
Dur Demektir”
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas› çal›ﬂmalar› yay›larak devam ediyor. Sald›r›lara, taESENLER

BA⁄CILAR

cizlere, para cezalar›na karﬂ› Halk
Cepheliler Amerika’n›n katliamc›l›¤›n› ve AKP iktidar›n›n iﬂbirlikçili¤ini teﬂhir ediyorlar.
26 Aral›k'ta Halk Cepheliler ‹sst a nb u l Taksim Tramvay Dura¤›'nda
"Amerika Defol" demek için bir eylem yapt›lar. "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" ve "‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n" yazan pankartlar›n aç›ld›¤›
eylemde Dev-Genç bayraklar› taﬂ›nd›.
Eylemde, Ekin Dalbudak bas›na
bir aç›klama yapt›.
Afgan halk›n›n düﬂman›m›z de¤il, dostumuz oldu¤unu belirten
Dalbudak; "Emperyalizm ve uﬂaklar›, Afganistan'da, beklediklerinin
aksine vatan› için savaﬂan, baﬂe¤meyen onurlu bir halkla karﬂ›laﬂt›lar. Bu onurlu direniﬂte bize düﬂen
görev ise iﬂgale ve katliam› dur demektir. Afganistan'a asker göndermek, çocuklar›m›z›n can› üzerinden
pazarl›k yapmak onursuzlu¤unu
gösterenlere karﬂ› birleﬂmeli, sesimizi daha güçlü ç›karmal›y›z" dedi.

70 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemin ard›ndan ‹stiklal Caddesi üzerinde
bildiri da¤›t›l›p ‹ncirlik Üssü'nün
kapat›lmas› talebiyle ikibini aﬂk›n
imza topland›. ‹mza toplan›rken bildiriden bölümler okundu.
Halk Cepheliler, Sar›gazi'nin
‹nönü Mahallesine 6 yere "Afgan
Halk›n›n Katili Olmayaca¤›z" yaz›lamas› yapt›lar.
26-27 Aral›k günlerinde Sar›gazi
Demokrasi Caddesi’nde ‹ncirlik
Üssü’nün kapat›lmas› talebiyle imza masas› aç›ld›. Yaklaﬂ›k 4 bin bildirinin da¤›t›ld›¤› masada Amerika’ya karﬂ› bir imza da sen ver ça¤r›s› yap›ld›.
Halk Cepheliler, 27 Aral›k günü
Ba¤c›lar Yenimahalle’de imza toplad›. Ayr›ca bildiri da¤›t›m›, pullama ve toplu afiﬂ yap›ld›. Kampanya
önlükleri ve Halk Cephesi imzal›
ﬂapkalar› giyilerek, yaklaﬂ›k 400
adet afiﬂ, 50 adet pullama yap›ld›,
100 adet imza topland› ve 200 adet
bildiri da¤›t›ld›.
1 May›s Mahallesi’nde Halk
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Cepheliler, 27 Aral›k afiﬂ yap›p, bildiri da¤›tt›lar. Ümraniye 3001. Cadde üzerinde, ellerinde afiﬂler ve f›rçalarla çal›ﬂma yaparken, akrep diye tabir edilen araçla gelen polisin
tacizini teﬂhir eden Halk Cepheliler
çal›ﬂmalar›na devam ettiler.
27-28 Aral›k tarihleri aras›nda
Esenler Haklar Derne¤i’nde DevGenç sergisi aç›ld›. Serginin aç›l›ﬂ›nda Dev-Genç’in mücadele tarihi
k›saca anlat›l›rken, ayn› zamanda
Dev-Genç’i sahiplenmenin mücadeleyi daha fazla omuzlay›p, büyüterek olaca¤›n›n vurgusu yap›ld›.
Sergide ayr›ca ‹ncirlik Üssü’nün
kapat›lmas› için imza masas› da
aç›ld›. Sergi ikinci günün akﬂam›
topland›.
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” sesi bir kezde Kartal’›n Kurfal› Mahallesi’nden yükseldi. 29 Aral›k’ta Halk Cepheliler mahallede 10
yere yaz›lama yapt›lar.
29 Aral›k günü Kaptan Paﬂa
(Halil R›fatpaﬂa) Lisesi’nin 3.kat›nda bulunan bir s›n›f›n, caddeye ve
yan›ndaki bahçeye bakan cephesine
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim
Halk Cephesi” yaz›l› pankart as›ld›.
Pankart› o arada bahçede olan ö¤renciler alk›ﬂlad›.
Halk Cepheliler, 30 Aral›k günü
‹stanbul Taksim’de Galatasaray Lisesi önünde ‘‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n’ talebiyle imza masas› açt›lar.
‹mza toplan›rken halka ‹ncirlik Üssü’nün bir katliam üssü oldu¤u, buna karﬂ› ç›kmaman›n katliama ortak
olmakla eﬂde¤er oldu¤u anlat›ld›.
Kampanyaya, farkl› uluslardan
insanlar da destek verdi. ‹ngiliz,
Arap ve ‹rlandal›lar önce masaya
gelip ne yapmak istedi¤imizi sordular. Kendilerine Amerikan emperyalizmine karﬂ› ç›kt›¤›m›z› anlatmam›z üzerine, imza atarak destek verdiler. Yaklaﬂ›k 1000 bildirinin halka
ulaﬂt›r›ld›¤› eylemde 663 kiﬂiden
imza al›nd›.
Her hafta Kad›köy ‹skele Meydan›’nda aç›lan imza stand›na bu
hafta da devam edildi. “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” önlükleriyle
‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› tale-

biyle imzalar topland›. 2 saat aç›k
kalan imza stand›nda 500 bildiri da¤›t›l›p 150 imza topland›.
Gebze-Haydarpaﬂa treninde ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› talebiyle Halk Cepheliler imza toplad›lar.
Halk Cepheliler tren içinde güvenlikçilerle tart›ﬂma yaﬂad›.Trenin vagonlar› aras›nda imza toplayan Halk
Cephelilere makinistte “e¤er imza
toplamay› b›rakmazsan›z treni hareket ettirmem” dedi.
Gebze’ye gelen Halk Cepheliler
garda imza toplarken sivil polislerin
müdahalesiyle karﬂ›laﬂt›. Ortal›¤›
provoke etmeye çal›ﬂan sivil polislere ra¤men Halk Cepheliler yapt›klar› iﬂin meﬂrulu¤uyla imza toplamaya devam etti.
Tok a t 'ta Halk Cepheliler 29
Aral›k günü Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi'nde 'Amerika Defol Bu Vatan Bizim' kampanyas› için imza
toplad›lar. Ayn› zamanda ﬂehir merkezinde bir çok yere Dev-Genç pullar› yap›ﬂt›rd›lar. 15 Ocak'ta Samsun'da düzenlenecek olan Grup Yorum Konseri'nin afiﬂlemelerini yapt›lar. Ayn› gün üniversite kantinlerinde "Amerika Defol Bu Vatan Bizim" kampanyas› kapsam›nda, ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› talebiyle imza topland›. Faﬂist ö¤rencilerden gelen sald›r›lara karﬂ› Halk
Cepheliler zor anlar yaﬂasa da 200
imza toplamay› baﬂard›lar.
26 Aral›k günü M e r sin Halk
Cepheliler imza stand› açt›lar. ‹mza
stand›na ö¤rencisinden, memuruna,
iﬂçisine, emeklisine, gencinden,
yaﬂl›s›na her kesimden insanlar gelip imza att›lar.
A d a n a’da 31 Aral›k günü Çakmak Caddesi Kültür Soka¤›’nda imza masas› aç›ld›.
Halk Cepheliler 27 Aral›k günü
Akdeniz mahalesinde ve Süleyman
Vahit caddesinde "Amerika Defol
Bu Vatan Bizim" kampanyas›n›n
afiﬂlerini yapt›lar. Ayn› gün çarﬂ›
merkezinde imza stand› açt›lar. Çakmak Caddesi Kültür soka¤› giriﬂinde
imza toplayan Halk Cepheliler halka, Amerika'n›n katliamlar›n› anlatt›lar. Kampanya çerçevesinde 27 Ara-
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l›k günü Adana Özgürlükler Derne¤inde Dev-Genç sergisi aç›ld›.
26 Aral›k günü ‹stasyon önünde
imza toplayan Halk Cepheliler’e
özel gövenlikler biber gaz› s›karak
sald›rd›lar. Sald›r›dan sonra Halk
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Cepheliler imza toplamaya devam
ederkenken sald›rganlar teﬂhir edildi.
Yine 26 Aral›k’ta Çakmak Caddesi üzerinde Kültür Soka¤› önünde
stant aç›ld›.
25 Aral›k günü Halk Cepheliler
Sabanc› Merkez Cami önünde imza
toplad›lar. Cuma namaz›ndan ç›kanlara yüksek sesle "142 bin katil Amerikan askeri ülkemize tatil yapmaya
geliyor, Afganistan halk›n›n kan›n›
döken, Irak'ta insanlar›n üzerine bombalar ya¤d›ran Amerikan askerlerini
ülkemizde istemiyoruz, ‹ncirlik Üssü
kapat›ls›n, sen de bir imza ver" ﬂeklinde konuﬂmalar yapt›lar.
24 Aral›k günü ﬁakirpaﬂa Mahallesinde imza stand› aç›ld›.
23 Aral›k günü Adana Gençlik
Derne¤i çal›ﬂanlar›, ö¤rencilerin vakit geçirmek için gelip gitti¤i Duygu kafe önünde imza toplad›lar. Ö¤rencilerin yo¤un ilgi gösterdi¤i imza kampanyas› yine polis taciziyle
engellenmeye çal›ﬂ›ld›.
B u rsa'da 24 Aral›k günü Görükle Uluda¤ Üniversitesi kampüs giriﬂinde afiﬂ yap›ld›. Bursa Gençlik
Derne¤i Giriﬂimi çal›ﬂan› Orkun
Bayer ve Neﬂet Altay afiﬂ yap›m› s›ras›nda zorla darp edilerek yaka paça göz alt›na al›nd›.Yaklaﬂ›k bir buçuk saat göz alt›nda tutulan Gençlik
Derne¤i çal›ﬂanlar›na 140 tl para cezas› kesildi.
26 Aral›k’ta “Kent Meydan›’nda
imza stand› aç›ld› ve bildiri da¤›t›m›
yap›ld›. Masaya gelen polisler her
zaman yapt›klar› gibi; “Bunlar› burada da¤›tmaya izniniz var m›?
155’e sürekli ﬂikayet telefonlar› geliyor, halk› rahats›z etmeyin” diyerek engel olmaya çal›ﬂt›lar. Halk
Cepheliler’in izin belgesine gerek
olmad›¤›n› söyleyerek “ﬁikayetçi
olan yan›m›za gelsin söylesin” demesi üzerine polisler gittiler.
29-30-31 Aral›k tarihlerinde kent
meydan›nda imza masalar› aç›lmaya
devam edildi.
Ant a l ya'da 24 Aral›k günü Muratpaﬂa merkezde kampanya afiﬂleri
yap›ld›. Daha sonra mobese kame-

ras›ndan tespit edildikleri gerekçesiyle 4 Halk Cepheli gözalt›na al›narak 140 TL para cezas› kesildi. 29
Aral›k’ta imza masas› aç›ld›.
‹s k e nde r u n'da 23 ve 24 Aral›k
günlerinde Ayakkab› Boyac›lar Park›nda imza stand› aç›ld›. Zab›talarla
ç›kan tart›ﬂmaya halktan bir kiﬂinin;
“adam sana Amerika Defol demenin izni olmaz diyor, sen üsteliyorsun” demesi üzerine zab›talar uzaklaﬂt›.
K a r s Gençlik Derne¤i Giriﬂimi
ö¤rencileri, yapt›klar› yaz›l› aç›klamayla Kars'ta kampanya çal›ﬂmalar›
kapsam›nda u¤rad›klar› polis sald›r›lar› ve keyfi uygulamalar› anlatt›.
23-24 Aral›k günleri boyunca
Kars'›n merkezindeki Faikbey, Atatürk, Kaz›mpaﬂa, Gazi Ahmet Muhtar paﬂa, Halit paﬂa caddelerine ve
‹ktisat fakültesi ve E¤itim fakültesi
yolu üzerindeki bir çok yere "Amerika Defol Bu Vatan Bizim" kampanyas› dahilindeki konser afiﬂleri
yap›ld›.
‹z m i r’in Narl›dere semtinde 24
Aral›k sabah› Mithatpaﬂa Caddesi
Güzel Sanatlar Fakültesi ön duvar›na üzerinde; "Amerika Defol, Bu
Vatan Bizim" yazan pankart as›ld›.
Pankart›n yaklaﬂ›k 2 saat as›l› kald›.
26 Aral›k’ta Fuar Montrö kap›s›n›n yan›ndaki duvara pankart as›ld›.
Yamanlar Onur Mahallesi Otoban köprüsü’ne 27 Aral›k’ta pankart as›ld›. Pankart yaklaﬂ›k üç saat
as›l› kald›. Alsancak, Konak ve
Gümrü¤e 150 adet "Amerika Defol,
Bu Vatan Bizim afiﬂi as›ld›. Ayr›ca
‹zmir’de yap›lacak olan “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” konserinin
afiﬂleri de as›ld›. Ayn› gün Karﬂ›yaka Çarﬂ› da masa aç›ld› ve imza topland›.
A n k a r a ’da 23 Aral›k günü,
Yüksel Caddesinde toplanan Halk
Cepheliler burada "Amerika Defol
Bu Vatan Bizim " yazan pankart›
açarak kortej oluﬂturdular. K›z›l
bayraklarla, "Amerikanc›, NATO'cu
AKP'nin askeri olmayaca¤›z, Amerikanc›, NATO'cu AKP halk düﬂman›d›r, Afgan Halk›n›n katili olmaya-

ca¤›z" yazan dövizler ve meﬂalelerle yürüyüﬂe geçildi.
Sakarya Caddesine gelindi¤inde
burada önce bas›n aç›klamas› yap›ld›. Aç›klamada, “‹ﬂbirlikçi AKP iktidar› iﬂgalin orta¤›d›r. Bunu daha
fazla görevler talep erederek, Afganistan'a yeni askerler gönderip
gençlerimizin kan›n›n emperyalizme satarak derinleﬂtiriyor” denildi.
Aç›klama bitti¤inde hep bir
a¤›zdan ve büyük bir coﬂkuyla,
Dev-Genç Marﬂ› söylendi. Marﬂ›n
ard›ndan da Amerikan bayra¤› yak›ld›.
Eylem boyunca geçilen yollarda
ö¤rencilerden, esnaflara kadar Halk
Cephesi kortejini gören pek çok insan alk›ﬂlarla, sloganlarla, bazen de
korteje girerek destek verdiler. Eylemde "Katil ABD iﬂbirlikçi AKP,
Emperyalistler yenilecek direnen
halklar kazanacak, Yaﬂas›n DevGenç yaﬂas›n Dev-Gençliler, Ne
ABD ne AB ba¤›ms›z Türkiye,
Kahrolsun Amerikan emperyalizmi,
Afgan halk›n›n katili olmayaca¤›z"
sloganlar› at›ld›. 120 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemin ard›ndan hep birlikte
TEKEL iﬂçileri ziyaret edildi.
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25 Aral›k Cuma günü Sakarya
Caddesi’nde imza masas› aç›ld›. 1.5
saatte 255 imza toplan›rken 500 bildiri da¤›t›ld›. Ayn› gün Bat›kent ‹lkyerleﬂim mahallesinde ve 26 Aral›k
Mamak Saimekad›n’da Dev-Genç
imzal› yaz›lamalar yap›ld›.
Yüksel ve Sakarya Caddesinde 3
saat aç›lan imza masalar›nda Yüksel
caddesinde 380 imza toplan›p 600
bildiri da¤›t›l›rken Sakarya caddesinde 280 imza toplan›p 600 bildiri
da¤›t›ld›.
31 Aral›k günü Kocatepe Camisi
önünde kampanya afiﬂlerini yapan
Ankara Gençli Derne¤i çal›ﬂanlar›
Melis Ciddio¤lu, ﬁahin ‹m¤a ve
Seçkin Aydo¤an yerlerde sürüklenerek gözalt›na al›nd›lar.
Gözalt›na al›nan ö¤renciler Adli
Kontrol karar›yla gece serbest b›rak›ld›lar.
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AMER‹KA DEFOL BU VATAN B‹Z‹M
KONSERLER‹
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“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanya konserleri devam
ediyor. 25 Aral›k günü Malatya’da,
27 Aral›k günü de Kars’ta kampanyan›n konserleri yap›ld›.
M a l a t y a ’da yap›lan konserde
bir konuﬂma yapan Halk Cephesi
temsilcisi Sevda Kurban; 1968’de
Dev-Gençliler 6 filoyu denize dökerken ba¤›ms›zl›k sloganlar› at›l›yordu. ﬁimdi biz de seslerine ses
katarak diyoruz ki; “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” dedi.
800 kiﬂinin kat›ld›¤› konserde ilk
olarak Erdal Bayrako¤lu sahneye
ç›kt› ve sevilen türkülerini seslendirdi. Erdal Bayrako¤lu’nun ard›ndan
‹dil Kültür Merkezi ve Tiyatro Simurg oyuncular›n›n haz›rlad›¤›
“Baﬂkan› Burnundan Yakala” oyunu
sahnelendi.
Oyunun ard›ndan Grup Yorum
sahneye ç›kt›.
Gecede, Güler Zere’nin gece
için gönderdi¤i mesaj videosu izlendi. Mesajdan sonra Güler Zere
dakikalarca sloganlar eﬂli¤inde alk›ﬂland›.
K a r s'ta yap›lan konserde ilk

olarak sahneye Erdal Bayrako¤lu
ç›kt›. Horonlarla baﬂlayan konser
Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi ad›na Gül Zilan Yigen'in konuﬂmas›yla
devam etti. Dev-Genç'in 40 y›ll›k
anti-emperyalist mücadelesinden,
mücadelede ödedi¤imiz bedellerden
ve ﬂehitlerimizden bahsedilen konuﬂma, "Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ!"
ﬂiar›yla bitirildi. Tiyatro oyunu sahnelendi. Ard›ndan Güler Zere'nin
video-mesaj› izlendi. Videonun ard›ndan tüm salon "Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur" slogan›n› hep
bir a¤›zdan atarak özgür tutsaklar›n
sesini Kars'a taﬂ›d›.
Sonras›nda Hakan Yeﬂilyurt sahneye ç›kt› ve ard›ndan 25 y›ll›k müzik yaﬂam›nda ilk kez Kars'a gelen
Grup Yorum sahne ald›.
Gecede "Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n Dev-Gençliler, Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” sloganlar› at›ld›.
Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi ve
‹dil Kültür Merkezi stand açt›.
Aç›lan stantlarda Yürüyüﬂ, Tav›r ve
tutsaklar›n haz›rlad›¤› kitaplar ve
Grup Yorum albümlerinin sat›ﬂ› yap›ld›.
Geceye 1100 kiﬂi kat›ld›.

S a m s u n ’ d a k o n s e r ve
kampanya çal›ﬂmalar›
devam ediyor
Samsun Halk Cephesi, “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›
çerçevesinde 26 Aral›k günü Süleymaniye Geçidinde imza stand› açt›.
Halk Cepheliler, Amerika’n›n
suçlar›n› anlatarak imza toplad›lar.
Ö¤renci, memur, sendika baﬂkan›,
emekli subay, ev han›m›, esnaf,
emekli halk›n her kesiminin ilgi gösterdi¤i stantta 2 saatte 175 imza topland›. 800 bildiri halka ulaﬂt›r›ld›.
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›n›n devam› olarak
Samsun’da Ocak ay›n›n 15’inde yap›lacak olan konserin afiﬂleri de
standa as›ld›. Özellikle ö¤renciler biletlerin nas›l temin edilece¤i konusunda sorular sordular.Ayr›ca Halk
Cepheliler, yine ayn› gün konserin
duyurusunu yapmak amac›yla esnaflara afiﬂ ast›lar. Konserin afiﬂlerini
yapan Halk Cepheliler Çi¤dem ﬁenyi¤it ve Utku Aykar polis taraf›ndan
durduruldu. Çal›ﬂma yapmalar› engellenmeye çal›ﬂ›lan Cepheliler’e
1000’er TL para cezas› kesildi.

Sald›rtanlar Vatan Hainleridir

Aﬂ›ya güvensizli¤in nedeni, sistemde
herﬂeyin ranta dönüﬂtürülmesidir
AKP iktidar› taraf›ndan halk›n ne
yapaca¤›n› bilemez
hale getirildi¤i Domuz Gribi hakk›nda
‹stanbul Tabip Odas› Genel Sekreteri
Hüseyin Demirdizen ile görüﬂtük.

Yürüyüﬂ: ‹nsanlar aﬂ› yapt›ral›m m›, yapt›rmayal›m m› diye tereddütte. TTB ne diyor bu konuda?
Hüseyin
D emirdizen: Var
olan tereddüte yol açacak bilimsel
bir veri ya da durum yoktur. Riskli
kiﬂiler baﬂta olmak üzere aﬂ› yapt›r›lmal›d›r.
Yürüyüﬂ: ‹ktidar aç›kça halk›n
kafas›n› kar›ﬂt›r›yor, sizce neden?
Kar›ﬂ›kl›k nereden kaynaklan›yor?
Demirdizen: Aﬂ›da ortaya ç›kan tereddütlerin temel nedeni sa¤l›k, e¤itim, sosyal güvenlik, su gibi
temel haklar ile pek çok insani de¤erin bile r a n t a d ö n ü ﬂ t ü r ü l m e s i
sürecidir. Yeni sömürgecilik düzeni
“piyasalaﬂt›r, özelleﬂtir” mant›¤›d›r.
Ayr›ca genel olarak sisteme, yöneticilere duyulan güvensizlik, özel
olarak da piyasalaﬂt›r›larak ticarete
ve ranta feda edilen sa¤l›k hizmetleri ve hekimlere duyulan güvensizliktir.
Yürüyüﬂ: T›bbi aç›dan durum
nedir? Domuz gribinin potansiyel
tehlikesi, aﬂ›n›n yararlar›, zararlar›,
bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Demirdizen: En ﬂiddetli ve en
çok ölüme yol açan salg›n ‹spanyol

gribi ad›yla 1910’lar›n sonuna do¤ru, ki yaklaﬂ›k 50 milyon kiﬂinin
ölümüne neden olmuﬂtur. Her 25-30
y›lda bir salg›na yol açmaktad›r. Yay›lma h›z› yüksek oldu¤u için k›sa
zamanda büyük ölümlere yol açmaktad›r.
Aﬂ›, pek çok bulaﬂ›c› hastal›kta
oldu¤u gibi bu gün için en güvenilir, etkili, yayg›n ve kolay korunma
yoludur. Aç›klanan yayg›n ve
önemsiz yan etkiler, aﬂ› bölgesinde
k›zar›kl›k ve a¤r›, allerjik reaksiyonlar, k›r›kl›k, halsizlik ve hafif
ateﬂ olarak bildirilmektedir. Önemli
ve hayati yan etkiler henüz rapor
edilmemiﬂtir.

Yürüyüﬂ: Bu konuda halk› ayd›nlatmak için ne gibi çal›ﬂmalar›n›z var?
Demirdizen: Bugüne kadar 3
kez bas›n aç›klamas›, televizyon ve
radyo programlar› ile kamuoyunu
bilgilendirdik. Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu (HSGGP)
olarak bir broﬂür haz›rland›, ‹stanbul’da 50 bin adet da¤›t›m›na baﬂland›. Mahallelerde toplant›larla daha büyük bir salg›n›n beklendi¤i
Ocak-Mart aylar› öncesi daha çok
vatandaﬂ›m›z›n aﬂ› olarak korunmas› için çaba harcayaca¤›z.
Yürüyüﬂ: Halk›n size ulaﬂ›p sorular›n› sorabilece¤i ücretsiz bir telefon hatt›n›z, dan›ﬂma hatt›n›z, ücretsiz baﬂvuru yapabilecekleri bürolar›n›z var m›? E¤er varsa bu telefonlar› okurlar›m›za verelim.
Demirdizen: Konu hakk›nda
TTB ve ‹stanbul Tabip Odas› Web
Halk Cephe’sinin de kat›ld›¤›
eylemde aç›klama yapan ‹stanbul Tabip Odas›
Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen, AKP’nin sa¤l›k alan›nda yaratt›¤› tahribatlara de¤inerek “Salg›n›n
baﬂ›ndan beri milyonlarca kiﬂi domuz gribine yakalanm›ﬂ 1500-2000
kiﬂi yo¤un bak›m tedavisine ihtiyaç
duymuﬂ, 500 vatandaﬂ ise yaﬂam›n›

‘Mikroplar Hastaland›r›r Yoksulluk
ve Kötü Yönetim Öldürür!’
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gele c e k P l a t f o r m u, ‹stanbul M›s›r Çarﬂ›s› önünde domuz gribi aﬂ›s› ile ilgili bir eylem yapt›. 28 Aral›k günü
yap›lan eylemde, “ M i k ro p l a r H a s t a l a n d › r › r Yoksulluk ve Kötü Yö n e t i m Ö l d ü r ü r- A ﬂ › K o r u r ” yaz›l›
bir pankart aç›ld›.

sayfalar›ndaki bilgilere ulaﬂ›labilinir. (istabip@i s ta bi p .org .t r ile
t t b @t t b . o r g . t r )

Yürüyüﬂ: Halk›n size rahatça
ulaﬂabilece¤i, soru sorabilece¤i bir
telefon hatt›n›z, dan›ﬂma kuruluﬂunuz yoksa, bulunmas› gerekmiyor
mu? Özellikle Ocak ﬁubat aylar›nda yayg›n ölümlerin yaﬂanaca¤›n›
belirtiyorsunuz, buna uygun bir bilinçlendirme ve kurumlaﬂmalar gerekmiyor mu?
Demirdizen: Bu konuda esas
sorumluluk Sa¤l›k Bakanl›¤›’na aittir. Bu dönem içinde genel koruyucu tedbirler yan›nda en do¤ru ve bilimsel yaklaﬂ›m risk gruplar› baﬂta
olmak üzere aﬂ› olan insan say›s›n›
art›rmakt›r. Hastalar›n tedavisi için
hükümetin her türlü katk› ve kat›l›m
pay›n› kald›rmas› için bask› oluﬂturulmas› yararl› olacakt›r.

Yürüyüﬂ: Ayr›ca eklemek istedi¤iniz bir ﬂey var m›?
Demirdizen: Domuz gribi ülkemizde yarat›lan yoksullu¤a, eﬂitsizli¤e, açl›¤a ve yoksunlu¤a ayna
tutmaktad›r. Sa¤l›¤›n belirleyicileri
olan yeterli ve dengeli beslenme, insani koﬂullarda ve güvenli ortamlarda çal›ﬂma, bar›nma hakk› ve sa¤l›k
hizmetlerine ulaﬂ›m›n önündeki engellere ayna tutmaktad›r. Hepimizin
görevi herkes için güvenli bir gelecek, engelsiz bir sa¤l›k hizmeti ve
herkesi kapsayan kapsaml› bir sosyal güvenlik hakk› için mücadele
etmektir. Hastal›klar›m›zdan ticaret
yap›lmas›n› de¤il sa¤l›¤›m›z için
yat›r›m yap›lmas›n› talep etmeliyiz.
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yitirmiﬂtir” bilgisini verdi. Demirdizen, halka aﬂ› olmas› için ça¤r›
yapt›. Eylemin ard›ndan konuyla ilgili haz›rlanan bildiriler da¤›t›ld›.
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Vahﬂete Fedayla Direnenler
Tecrite De Direniyor
mayan tutsaklara ‘teslim olun’ diyorlard›.
20 Ekim 2000 tarihinde baﬂlayan
direniﬂte gönüllü olmak için birbiriyle yar›ﬂan direniﬂçiler, katliam›
durdurmak için de gönüllü feda eylemcisi olma yar›ﬂ›na girmiﬂlerdi.
Vahﬂice ya¤an kurﬂunlara, giysileri
de¤il de yaln›zca etleri yakan kimyasal maddelere ve bo¤ucu gaz
bombalar›na karﬂ› bedenlerini alev
topuna dönüﬂtürdüler.
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde F›rat Tavuk ve Aﬂur Korkmaz, Ümraniye’de Ahmet ‹bili, Çanakkale’de
Fidan Kalﬂen, Bursa’da Murat Özdemir ve Ali ‹hsan Özkan, Çank›r›’da
‹rfan Ortakç› ve Hasan Güngörmez,
Uﬂak’ta Yasemin Canc› ve Berrin
B›çk›lar, Ceyhan Hapishanesi’nde
Halil Önder, dosta düﬂmana devrimcilerin yenilmeyece¤ini, alevlere kilit vurulamayaca¤›n› gösterdiler.
F Tiplerinde direniﬂ 22 Ocak
2007 tarihine kadar sürdü. Tecritin
varl›¤› kabul edildi. 10 tutsa¤›n
tredmana ba¤l› olmadan haftada 10
saat birbirleriyle sohbet etmelerini
öngören genelge imzaland›. Tecrit
ortadan kalkmad› ama tecritte bir

gedik aç›ld›. Fakat oligarﬂi o günden bu yana Ölüm Orucu direniﬂiyle kabul etti¤i sohbet hakk›n› tam
olarak uygulam›yor. F Tiplerinde
tecrit b u g ü n de s ü r ü y o r.
Tutsaklar ve biz tutsak yak›nlar›,
tecritin insan sa¤l›¤›n› yok etti¤ini
daha F Tipi hapishanelere konulmadan önce söylemiﬂti. Tecrit hapishanelerinde geçen süre göstermiﬂtir
ki, tecrit yaﬂamsal tahribatlar yarat›yor.
Bugün hapishaneler hasta tutsaklarla dolu. F Tiplerinde sessiz bir
imha sürüyor. Adli T›p Kurumu da
bu politikan›n bir parças›d›r. Bu,
kanser hastas› “Güler Zere’ye Özgürlük kampanyas›”nda çok daha
aç›k görülmüﬂtür. Adli T›p Kurumu,
tutsakl›k koﬂullar›nda tedavisi
mümkün olmayan hasta tutsaklara
rapor vermeyerek tutsaklar›n tahliyesini engelliyor. Daha birkaç hafta
önce yaﬂl› bir tutuklu Adli T›p
önünde ambulans›n içinde bekletilirken yaﬂam›n› yitirdi.
Kararl› ve ›srarl› mücadelemiz
sonucunda Güler Zere’yi serbest b›rakmak zorunda kald›lar. Fakat F
Tipi tecrit hapishanelerinde hala onlarca hasta tutsak var. “Hasta tutsaklara özgürlük” mücadelemiz sürüyor ve sürecek. Tecrite karﬂ› mücadelemiz sürüyor ve tecrit kald›r›lana
kadar sürecek.

Mersin'de Mezar
Ziyareti

Elaz›¤'da 19 Aral›k
Anmas›

19 Aral›k'› Yaﬂayanlar
Anlatt›

19–22 Aral›k hapishaneler katliam›nda ﬂehit düﬂen Ahmet ‹bili'nin Mersin Silifke’deki köyünde
bulunan mezar›
24 Aral›k’ta ziyaret edildi.
Ziyarette Ahmet
‹bili’nin
sevdi¤i türküler
söylendi. Ard›ndan Ahmet ‹bili’nin çocukluk
arkadaﬂlar›n›
an›lar›n› anlatt›lar.

Elaz›¤’da Halk Cepheliler 20
Aral›k'ta kent merkezinde mezarlar› olan ﬂehitlerimiz, Mazlum
Güder, Erkan Akçal›, Hasan Aktaﬂ, Adil Can, Ahmet Güder, Nihat
Kaya ve Çetin Gençdo¤an'›n mezarlar›n› ziyaret ettiler. Ziyarette
ﬂehitlerden al›nan mirasla onlar›n
yolundan yürünece¤i vurguland›.
Ayn› gün Halk Cepheliler Elaz›¤
Haklar Derne¤i’nde bir söyleﬂi yapt›. Söyleﬂide, 7 y›ll›k direniﬂte her
alanda direniﬂin yayg›nlaﬂt›¤›, katliama ölen ama teslim olmayan kahramanlarla cevap verildi¤i söylendi.

‹stanbul, Gazi Mahallesi'nde 19
Aral›k günü Cema Kafe'de 19 Ara-l›k konulu bir söyleﬂi yap›ld›. Söy-leﬂiye 'o günü' anlatan bir sineviz-yon gösterimi ile baﬂland›. 19 Ara-l›k katliam›n› Çanakkale Hapisha-nesi'nde yaﬂayan Aysu Baykal ve
Ulucanlar Hapishanesi'nde yaﬂa-yan Devrim Turan'›n kat›ld›¤› söy-leﬂide, yaﬂanan katliam›n politik ve
siyasi boyutu de¤erlendirildi.
Söyleﬂide ayr›ca, ‹dil Kültür Mer-kezi taraf›ndan haz›rlanan 'o günün
hikayesi' isimli sergi de konuklar
taraf›ndan gezildi.

Tayad’l› Aileler
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19 Aral›k 2000’de, Türkiye tarihinin en vahﬂi ve kanl› katliam›
yap›ld›. Devlet aylar öncesinden bas›n yay›n organlar› arac›l›¤›yla yalan propagandalar yayd›. Güya hapishanelerde say›m yap›lam›yor,
kontrol sa¤lanam›yordu. Oysa, hapishanelerde her gün yap›lan say›mlar›n belgeleri vard›.
Oligarﬂi 19 Aral›k 2000 katliam›nda K›br›s Harekat›ndan sonra
en büyük askeri gücünü kulland›.
Vahﬂette s›n›r yoktu. Kapal› alanda
ve canl›lar›n bulundu¤u yerde kullan›lmas› yasaklanan bombalar at›ld›, kurﬂunlar ya¤d›r›ld›. Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde alt› kad›n tutsak
diri diri yak›l›rken, toplam 28 tutsak
katledildi.
Ailelerimiz kömürleﬂmiﬂ bedenlerinden çocuklar›n› tan›yamad›.
Devrimci tutsaklar›n bombalara,
kimyasal maddelere ve kurﬂunlara
karﬂ› kendilerini savunacak hiçbir
silahlar› yoktu. Yaln›zca yüreklerinde ve bilinçlerinde inançlar›, ba¤l›l›klar› ve cesaretleri vard›. Ölüm
mangalar› sabaha karﬂ› 04.30 sular›nda, kendilerini korumak için vücutlar›ndan baﬂka hiçbir ﬂeyleri ol-
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20 Ekim 2000’den 22 Ocak 2007’ye...

Direniﬂ, Zafer ve Sol
Bölüm 3
20 Ekim öncesinde de ölüm
orucu direniﬂine son verdiklerinde
de kendi görevlerini d›ﬂar›ya havale ettiler. Oysa sald›r›n›n birincil hedefi devrimci tutsaklard›r. Tutsaklar›n gerekti¤i gibi karﬂ›s›na dikilmedi¤i bir sald›r›ya baﬂka bir gücün
karﬂ› koyamayaca¤›, aç›kt›r. Gerçek böyle olmas›na ra¤men “d›ﬂar›”y› “asli güç” olarak görmelerinin
temelinde bedel ödemekten kaç›ﬂ
ve kazanmaya inançs›zl›k vard›r.
“D›ﬂar›”yla kastedilen örgütlü
güçler ve kitle mücadelesinin etkisi
ve gücüdür. ‹ﬂte bu noktada da samimiyetsiz ve tutars›zd›r sol. ...
Çünkü F Tiplerine karﬂ› mücadeleyi “d›ﬂar›”ya havale etmeyi önerenler, ayn› zamanda “kitle mücadelesi geri” tespiti yap›yor ve bundan
hareketle de “oligarﬂiyle çat›ﬂmaktan mümkün oldu¤unca geri durulmas›”n› öneriyorlard›. Bitmedi;
devletin “daralan kitle mücadelesinin geri düzeyde olmas› nedeniyle”
F Tipi sald›r›s›n› uygulamaya soktu¤u tespitini yapan da kendileridir.
Bu tespitleri yapanlar›n kendi görev ve sorumluluklar›n› “d›ﬂar›”ya
b›rakmas›n›n anlam› aç›kt›r: Kendi
görevini omuzlamaktan kaçmak ve
yenilgiyi baﬂtan kabul etmek.
Durum bu aç›dan ayn› zamanda
mizahidir de. Devrimcilerin ölüm
orucu önerisine karﬂ›, “önce d›ﬂar›da ﬂunlar ﬂunlar yap›lmal›” diyenlerin, d›ﬂar›da da onlar› yapacak
gücü, örgütlülü¤ü yoktur zaten. D›ﬂar›da yap›lmal› dediklerini de asl›nda, devrimci hareketten beklemekte, d›ﬂar›y› da asl›nda kendi
omuzlar›ndan atmaktad›rlar. Ve o
noktada hem içeride, hem d›ﬂar›da
görevlerinden kurtulmuﬂ(!) oluyorlar. Nitekim, direniﬂ sürecinde yer
ald›klar› o süreler d›ﬂ›nda bir ço¤unun konumu esas olarak bu olmuﬂtur. ‹çeride veya d›ﬂar›da ciddi bir
ﬂey yapmadan, bol bol teori yapm›ﬂlard›r.

Peki onlar›n durumu
F T ipi sald›r›s›n› geri
püskürtebilecek durumda
m›d›r?
“D›ﬂar›ya b›rakma”y› hararetli
ﬂekilde savunanlar baﬂta olmak
üzere siyasi hareketlerin bir ço¤u,
gerek Ölüm Orucu direniﬂi öncesinde, gerekse sonraki süreçte örgütlü güçlerinin içler ac›s› durumda
oldu¤unu y›llar sonra itiraf etmiﬂlerdir. ‹ﬂte bunlardan birkaç›;
Ölüm Orucu direniﬂine baﬂlanmas›ndan bugüne, direniﬂe ve direnenlere en fazla sald›ranlar›n baﬂ›nda gelen T‹KB gerçe¤ini kendilerinden aktaral›m;

“Uzunca bir süredir sesimiz solu¤umuz pek ç›km›yordu. Öncesine dair de söylenmesi gerekenler
olmakla birlikte, özellikle son üç
y›ld›r, düpedüz yoktuk ortal›kta(...)”, “yaﬂad›¤›m›z fiili bir tasfiye
haliydi.” (28 Ekim 2004, Ufuk Çizgisi, Say›: 2)
“Yurtd›ﬂ› çal›ﬂmam›z 2000’li y›llara gelindi¤inde (...) örgütlü gibi
görülen örgütsüzleﬂme çevrecilik,
politikaya ilgisizlik (...) örgütün ve
örgütlenmenin zay›flat›lmas›na, giderek kaybolmas›na yol açm›ﬂt›r.
(...) bu tablonun birinci dereceden
sorumlusu T‹KB-MK oldu¤u görüﬂündedir.”, “Gelinen noktada örgüt
kavram›n›n alabildi¤ine suland›¤›
görülmektedir.” (Ufuk Çizgisi, 2
ﬁubat 2005, Say›: 5)
‹ﬂte tarihi boyunca ahkam kesen
örgütün hali. Ortada kadro, örgüt
denebilecek bir ﬂey kalmam›ﬂt›r.
Ama ne hikmetse her konuda yanl›ﬂ
yapan örgütün hapishaneler politikas›n›n do¤rulu¤u iddia edilmektedir. Tutsaklar›n direnmesi üzerine
“d›ﬂar›ya” görev verilmektedir.
MLKP’nin durumu da farkl› de¤ildir. 1996’dan itibaren örgütlenmede “gerileme” yaﬂand›¤›n›, “kitlelerden kopma”, “partide politik

irade k›r›lmas›, iddia erozyonu”, “apolitik devrimcilik” geliﬂmiﬂti. “Art›k parti krizi olarak tarif edilen dönem baﬂlam›ﬂt›r.” “2000 y›l›n›n bahar›na gelindi¤inde parti krizi iyice
olgunlaﬂm›ﬂt›r.” ‹tiraf 2004’de gelmiﬂtir. (At›l›m, 4 Eylül 2004)
MLKP de d›ﬂar› da ad›m atacak
halde de¤ilken, d›ﬂar›s› için ahkâm
kesenlerdendir.
TKP/ML’nin durumunun da
farkl› olmad›¤› d›ﬂar›daki örgütlü
pratik faaliyetleriyle ortadad›r. Hapishanelerdeki tav›rlar› ise, T‹KB ile
ayn›d›r.
MKP’de 19 Aral›k öncesi al›nan
feda eyleminin alt›na att›¤› imzay›
“BLÖF” olarak tan›mlamas› ve feda eylemlerine karﬂ› ç›kmas› baﬂta
olmak üzere, direniﬂin ilerleyen
günlerinde yaﬂad›klar› savrulmalarla, di¤erleriyle ayn› platforma
düﬂmüﬂtür.
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Yay›nlar›nda birbirleriyle tamamen farkl› de¤erlendirmeler yapm›ﬂ olsalar da geldikleri nokta 20
Ekim 2000’in çok uza¤›ndad›r. Öyle ki oligarﬂinin F Tipi politikas›n›n
nedenlerinin devrimci tutsaklar oldu¤unu söyleyebilecek kadar meﬂruiyet yitimine u¤ram›ﬂlard›r. ‹ﬂte
söylediklerinden k›sa bir bölüm.
“(...) Devrimci hareketlerin, özellikle 1990’l› y›llar boyunca izledikleri
hapishane politikalar›nda, F Tiplerinin hayata geçirilmesine belli boyutlar›yla zemin sundu¤u da görülmesi gereken bir gerçek” (Özgür
Duruﬂ, Aral›k 2003, Say›: 17) Bu
ﬂekilde bir ele al›ﬂ, devrimci bir ele
al›ﬂ de¤ildir. Bu yaklaﬂ›m, devlet
taraf›ndan ileri sürülmekteydi zaten. Keza, 19 Aral›k sonras›nda
Kürt milliyetçi hareketi de de¤erlendirmelerinde hapishanelerdeki
“aﬂ›r›l›klar›” nedeniyle devrimcileri
suçlam›ﬂt›r. Devlet, devrimci tutsaklar› 12 Eylül’den bu yana teslim
almak için politikalar geliﬂtirmektedir. Sald›r›lara, katliamlara zemin
sunmamak için ne yap›lmal›yd›?
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“Radikal, militan direniﬂler olmasa, F Tiplerine gerek kalmazd›”
deniyor; MKP’nin söyledi¤inin
özü budur. Evet, do¤rudur. Devrimci tutsaklar teslim olsalard› F
Tipleri olmazd›!
MLSPB, TDP, HDÖ, DY, DYDevrimci Hareket ve di¤erlerinin
durumuyla ilgili söylenebilecek
olan tek ﬂey vard›r: O da, ne d›ﬂar›da ne hapishanelerde nitelik ve
nicelik olarak herhangi bir sorunu
sahiplenebilecek durumda olmad›klar›d›r. Varolan güçleriyle orant›l› olarak da direniﬂte istikrarl›, tutarl› bir ﬂekilde yeralmam›ﬂlard›r.
Aralar›nda çeﬂitli farkl›l›klar elbette
olmakla birlikte, direniﬂe ve direniﬂi yürüten örgütlere sald›rmay›
kendilerine adeta görev bilmeleri,
bir ço¤u için geçerlidir. Kimileri, F
Tiplerine sevklerin yap›l›ﬂ›n›n ard›ndan “yenilgi” tespiti yapm›ﬂlard›r. Oysa daha önce hep birlikte F
Tiplerine gidildi¤inde Ölüm Orucu
direniﬂine baﬂlanmas›n› savunmaktayd›lar... Bunda da kararl›l›k
ve istikrar gösterememiﬂlerdir.
Say›: 201
Çünkü direniﬂe kat›lmayan örgütleYürüyüﬂ rin hepsi, oligarﬂinin F tipi sald›r›la3 Ocak
r›n›n püskürtülebilece¤ine inanma2010
malar› nedeniyle, daha baﬂtan yenilgiyi yaﬂam›ﬂlard›r.
19 Aral›k 2000 sonras›, F Tiplerine sevk edildiklerinde baﬂlamak
zorunda kald›klar› ölüm orucunu
biran önce b›rakman›n yollar›n›
aram›ﬂlard›r. Hem de ﬂöyle tespitler
yapmalar›na ra¤men: “Bu direniﬂ
mutlaka tespitlerimiz do¤rultusunda somut kazan›mlarla bitmek zorundad›r. Bu zorunluluk sadece
bugün aç›s›ndan de¤il cezaevlerinin gelece¤i aç›s›ndan da, sadece
pratik moral bak›m›ndan de¤il, daha a¤›r yeni yapt›r›m ve dayatmalar›n önünü kesebilmesi bak›m›ndan da hayati öneme sahiptir.” (4
ﬁubat 2001 tarihli T‹KB, TKP/ML,
MLKP, MLSPB, TDKP imzal› bildiriden.) Bildiride uzunca “asgari çözüm” talepleri de s›ralanm›ﬂt›r. Ve
bu bildiriye Direniﬂ Hareketi, DYDevrimci Hareket, DY ve HDÖ de
kat›lm›ﬂt›r. (Aktaran, Ufuk Çizgisi,
sy. 20, 16 A¤ustos 2005)
‹fade edilenler do¤rudur. Direniﬂ
mutlaka somut kazan›mlarla bitmelidir. Ancak bu sonucu sa¤lamak için de direniﬂin tüm bedelle-

24

dan sonra da benzer ﬂekilde
büyütülecekti umutlar›...

re ra¤men sürdürülmesi gerekmektedir. Bu da o bildirinin alt›na
imza atanlarda yoktur. Çünkü t›pk›
12 Eylül koﬂullar›nda oligarﬂinin
TTE sald›r›s›nda oldu¤u gibi “Devlet politikas›d›r, önünde durulamaz,
zafer elde edilemez” diye düﬂünmektedirler.
‹ktidar bilincinden uzak, düﬂman›n teslimiyeti dayatt›¤› koﬂullarda
bile tüm gücünü ortaya koyarak,
ölümüne direnme, çat›ﬂma yerine
uzlaﬂmay›, verilenlerle yetinmeyi
politika haline getiren bir anlay›ﬂ
geliﬂmiﬂtir. Bunun siyasi literatürdeki ad› ise; reformculuktur. Reformizm, tüm politikalar›n› belirleyeci
hale geldi¤i içindir ki, hiçbir dönem
direniﬂin asli unsuru ol(a)mam›ﬂlard›r. Çözüm diye düﬂündükleri ise
“AB standartlar›”ndan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. Bunu da üstün “diplomasi becerileri”yle kazanacaklar›n›
iddia edecek kadar Türkiye gerçeklerinden uzakt›rlar. “Üstün diplomasi”nin de yetmedi¤ini gördüklerinde “mutlaka somut kazan›mlarla bitirilmesi gerekti¤i”nin alt›na
imza att›klar›n› dahi unutup direniﬂi b›rakm›ﬂlard›r. Bununla da yetinmemiﬂler, direniﬂi sürdürenlere en
seviyesiz ifadelerle, küçük-burjuvaziden al›nm›ﬂ kavramlarla sald›r›y› görev bilmiﬂlerdir.

20 Ekim 2000’de ‘zaferi
ﬂehitlerimizle kazanaca¤›z’
ﬂiar›yla baﬂlad›k, bu kararl›l›¤› 7 y›l boyunca sürdürüp direniﬂimizi zaferle taçland›rd›k
20 Ekim 2000’de direniﬂimize
“Zaferi ﬁehitlerimizle Kazanaca¤›z”
ﬂiar›yla baﬂlad›k. Bedellerin büyük
olaca¤›n›, ﬂehitler verece¤imizi biliyorduk. ‹lk ﬂehidimizle birlikte bir
gerçe¤i daha hayk›rd›k: “Kahramanlar Ölmez, Halk Yenilmez...”
Bu ﬂehitlerimizin gücü, halk›m›z›n
gerçe¤iydi. Zulme karﬂ› direnenlerle, ﬂehitlerle büyüdü tüm umutlar.
Bugüne kadar böyle olmuﬂtu, bun-

Tek tek direniﬂçilerimiz
ﬂehit düﬂerek kendi zaferlerini ilan edecekler, ﬂehitlerimizden oluﬂan zincirle bizleri ölümle korkutarak teslim
alaca¤›n› düﬂünen karﬂ›-devrim
güçlerini kuﬂatacakt›k.
Kimileri direniﬂi, tek baﬂ›m›za
omuzlad›¤›m›z koﬂullarda “tek örgüt yap›yor”, “direniﬂçi say›s› azald›”, “3-5 direniﬂçi daha ölse ne olacak”... benzeri söylemlerle direniﬂ
kaçk›nl›¤›n› mazur göstermeye çal›ﬂ›yordu.
‹lk önce, 19 Aral›k’ta bitece¤ini
beklediler direniﬂin. Bu beklentiye
girenler içinde direniﬂ d›ﬂ›ndaki reformistler de vard›. Direniﬂ bitmedi.
Siyasi hareketlerin “ço¤u” direniﬂi b›rakt›¤›nda, yine ayn› beklenti
vard›; art›k direniﬂ daha fazla uzamazd›. Yan›ld›lar. Direniﬂ bitmedi.
2002’de oligarﬂi ﬂöyle tahlil ediyordu direniﬂi:

“Mevcut uygulamalar›n (Bask›lar, yasaklar d›ﬂar›dan içeride gerçekleﬂtirilen katliamlar, sansür vb.
estirilen terör kastediliyor – bn.) devam etmesi ve bas›n›n ilgi göstermemesi halinde açl›k grevleri ve
Ölüm Oruçlar› en geç 1 y›l içinde
son bulabilir...” (18 ﬁubat 2002,
Cumhuriyet)
Bunu söyleyen Adalet Bakan›
Hikmet Sami Türk yan›lm›ﬂt›.
DHKP-C davas› tutsaklar› d›ﬂ›nda
kalanlar, bu konuﬂmadan bir y›l da
de¤il, sadece 3 ay sonra b›rakm›ﬂlard› direniﬂi. Oportünizm do¤rulam›ﬂt› Sami Türk’ü. Kuﬂkusuz Sami
Türk de fark›ndayd› onlar›n durumunun. Ço¤unlu¤unun zaten 19
Aral›k sonras› zorunluluktan baﬂlad›klar›n› ve ilk f›rsatta b›rakacaklar›n› kestirebiliyorlard›. Hatta biliyorlard›, çünkü, bu kesimlere yak›n
kiﬂi ve demokratik kurumlar›n
“Ölüm oruçlar› bitirilmeli”, “Çözüm
d›ﬂar›ya b›rak›lmal›” türünden
aç›klamalar› uzun süredir ortal›kta
dolaﬂ›yordu. DHKP-C davas› tutsaklar›n›n da b›rakmas› için çaba
harcad›klar› gerçekti. 20 Ekim’de
DHKP-C’li tutsaklarla birlikte dire-

Sald›rtanlar Vatan Hainleridir

niﬂe baﬂlayan iki örgütü de yanlar›na ald›klar›nda, s›ra resmi aç›klamaya gelmiﬂti. 28 May›s 2002’de
yapt›klar› aç›klamada “‹nsan kayb›n›n engellenmesi”, “Eylemin kör
dü¤üme dönüﬂmesi” nedeniyle
Ölüm Orucu’na son verdiklerini,
çözümü “d›ﬂar›ya” b›rakt›klar›n›
ilan ediyorlard›.
Devletin hücrelerle, teslim alma
sald›r›s› sürdürdü¤ü, sald›r›n›n “stratejik” oldu¤u ortadayd› ve bunu sol
da söylüyor, kabul ediyordu. Karﬂ›devrim de bunu gizlemiyordu. Zaten
sald›r› böylesine kapsaml› ve stratejik oldu¤u için mevcut durum bir
“kördü¤üm” gibi görünüyordu. Oligarﬂi teslim alam›yordu, çünkü direniﬂ vard›, direniﬂ zafer kazanam›yordu henüz, çünkü düﬂman kararl›yd›... Dolay›s›yla, yaﬂanan “kördü¤üm” de¤il, devrim güçleriyle, karﬂ›-devrimin irade savaﬂ›yd›.
Sami Türk’ten Adalet Bakanl›¤›’n› devralan Cemil Çiçek de daha
öncekiler gibi kontrgerillan›n psikolojik savaﬂ yöntemini devam ettirecekti. Bu yöntemlerden biri de
“Ölüm oruçlar› tek örgütün iﬂidir.”,
“Cezaevlerinde 5 kiﬂi Ölüm Orucu’nu sürdürüyor.” (22 Ocak 2003
Kanal 7’deki aç›klamas›ndan) sözlerinde ifadesini bulan direniﬂin küçümsenmesi, yok say›lmas› demagojisiydi.
Fakat bu türden aç›klamalar,
sadece karﬂ›-devrim cephesinden
yap›lm›yordu... Sol’dan da yapanlar vard›;

“(...) DHKP-C iki eylemciye dayal› olarak ölüm orucunu sürdürüyor. Dünyada ve Türkiye’de (...)
köprülerin alt›nda hangi sular›n
akt›¤›n› bir an için bir tarafa b›rakacak olsak bile (...) 5-6 devrimciyi
daha ölüme yat›rarak neyi elde
edebilece¤ini düﬂündü¤ünü devrimci mant›k ölçüleri içinde aç›klayabilmelerinin olana¤› yoktur!”
(T‹KB, aktaran; Ufuk Çizgisi, 1 Haziran 2005, Say›: 15)
F Tiplerinin gündeme gelmesiyle birlikte, ﬂehitlikle, bedel ödemekle devlet politikas›n›n karﬂ›s›nda durulamayaca¤›n› düﬂünen bir
beyin ancak yukar›daki sözleri söyleyebilir.
Direniﬂ süresince karﬂ›-devrimle
irade savaﬂ›n›n en keskin ﬂekliyle

sürdü¤ünü görmeyen, görmek istemeyen sol çevrelerden pek çok kiﬂi
de yazd› benzer ﬂeyleri. Kimi, direniﬂi sürdürenleri “ölü sevicilik”le suçlad›; kimisi “boﬂuna ölüyorsunuz
devlet zaten ölmenizi istiyor” dedi;
kimisi “Devletle z›tlaﬂ›yorlar” diye
de¤erlendirdi. 19 Aral›k’›n hemen
ertesinde “devrimci demokrasinin
sonunun geldi¤ini, tasfiye edildi¤ini” (S‹P Genel Baﬂkan› Aydemir
Güler’in 22 Aral›k 2000’deki aç›klamas›) belirtip, alel acele “ölüm ilan›m›z›” verenler de ç›kt›.
Bedel ödemeyenler, direniﬂin
hiçbir dönemde asli unsuru olamayanlar direniﬂe “kolay zafer peﬂinde” oldu¤umuz için baﬂlad›¤›m›z›
iddia dahi edebildiler. 12 Eylül’de
TTE’ye karﬂ› baﬂlat›lan Ölüm Orucu direniﬂi için de “küçük burjuva
acelecili¤i” tespiti yapm›ﬂlard›.
Kendileri de “en devrimci komünistler” olarak TTE’yi “düﬂman› silahs›zland›rmak”(!!!) için giymiﬂlerdi. Ölüm Orucu direniﬂine de
“siyasal i ntihar” demiﬂlerdi. “Siyasi cinayet” diyen de vard›. “Geri
ad›m att›ramazs›n›z” fetvas› verenler vard›.
Tarih ezdi geçti hepsini. Tüm
bunlar karﬂ›-devrim karﬂ›s›nda direnme cesareti, kararl›l›¤› olmayanlar›n kendilerini kurtarmak için
baﬂvurduklar› yalanlar, bahaneler,
karalamalar ve boﬂ tahlillerdi...

Direniﬂimiz kazanm›ﬂ ve
direnmeyenler, tahammülsüzlükleriyle 122 ﬂehidin
verildi¤i direniﬂi küçültmeye
kalk›ﬂm›ﬂlard›r
2000-2007’de de direniﬂimize
ömür biçenler, yenilece¤ine hükmedenler yan›ld›lar. Çünkü direniﬂimiz, yola ç›kt›¤› kararl›l›kla sürmüﬂ ve somut bir kazan›mla ara
verilmiﬂtir.
Emperyalizm ve oligarﬂinin as›l
hedefi, Türkiye devriminin ve devrimcilerin tasfiyesiydi. Bu nedenledir ki, direniﬂimiz böylesine keskin
bir çat›ﬂmay› gerektirmiﬂtir. Hem
zaman olarak uzun, hem de bedellerinin geçmiﬂ direniﬂlerle k›yaslanamayacak ölçüde büyük olmas›n›n bir nedeni de budur.

Bizi iktidar iddias›, ideolojimize
ve kendine güven zafere taﬂ›d›. Direniﬂin içerisinde olmayan veya direniﬂi yar›m b›rakanlar, bu zaferimizi
de kabullenemezler. DHKP-C Davas› tutsaklar›, aç›k ki, hapishanelerde
ve d›ﬂar›da sürdürdükleri mücadele
ve verdikleri ﬂehit ve gazileriyle direniﬂin tek belirleyicisi oldular.
Direniﬂe Adalet Bakanl›¤›’n›n
22 Ocak 2007’de yay›nlad›¤› genelge ile “ara” verilmesiyle birlikte,
daha önce direniﬂi eleﬂtirenler, bu
kez de “ara verilmesi”yle ilgili de¤erlendirmelerimize itiraz seslerini
yükseltmeye baﬂlad›lar. Onlara göre ortada hiçbir somut kazan›m
yoktu. 10 saatlik sohbet hakk›n›
içeren genelge “tecritin k›r›lmas›
için bir ad›m” olarak de¤erlendirilemezdi. Hele siyasi zafer olarak
hiç de¤erlendirilemezdi...
‹ﬂte tahammülsüzlü¤ün, direniﬂ
kaçk›nl›¤›n›n yaratt›¤› körlü¤ün tarihe kalan belgelerinden baz›lar›:
“Genelge, sohbet hakk›n›n kullan›lmas› süresini 5 saatten 10 saate ç›karmak d›ﬂ›nda bir de¤iﬂiklik
içermiyordu. Sohbet hakk› ise, yeni olmak ﬂurda kals›n 3-4 y›ll›k bir
geçmiﬂe sahip (...)” “(...) var olan
bir hakk›n niceli¤inin geniﬂletilmesi d›ﬂ›nda bir yenilik içermedi¤i gibi tretman felsefesini aynen tekrar
etmektedir.” (Ufuk Çizgisi, 19 Nisan 2007, Say›: 60)
TKEP-L’nin de¤erlendirmesi ise
ﬂöyledir: “Ölüm orucu eylemi, yaratt›¤› politik sonuç ve de¤erleriyle
ne kadar etkili olduysa, öne sürülen ve elde edilen talepler bak›m›ndan o derece etkisiz olmuﬂtur. Her
ﬂeyden önce belirtelim ki, hükümet
taraf›ndan 10 kiﬂinin 10 saat süreyle bir araya getirilmesinin kabul
edilmiﬂ olmas›, ne bir “zafer”dir,
ne de ileri bir kazan›md›r!” (TKEPL MK, aktaran; Mücadele Birli¤i, 514 ﬁubat 2007, Say›: 86)
TKP-ML, genelgedeki “yenilikler”i, “daha ileri” olarak de¤erlendirmekle birlikte sonuç olarak ﬂöyle diyor: “... çok aç›kt›r ki, son genelge ile yap›lan de¤iﬂiklikler tecrit
ve tretmana karﬂ› mücadele gerçek
ve ciddi manada hiçbir kazan›m
olarak de¤erlendirilemez.” (‹ﬂçiköylü, 9-22 Mart 2007, Say›: 7-69)

Say›: 201

Yürüyüﬂ
3 Ocak
2010

- devam edecek -
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‘Birlik bizim
bayra¤›m›z olmal›d›r’
Gustavo C onde: (Venezuela Komünist

Partisi’nden)
Y ü r ü y ü ﬂ : E mp ery ali st sald ›r ganl›¤a karﬂ› düzenlenen bu
sempozyumu nas›l de¤erlendiri yorsunuz ?

Say›: 201

Yürüyüﬂ
3 Ocak
2010
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Gustavo Conde: Önemli
buluyorum. Önemli olmaktan da
öte, Türkiye’deki devrimci harekete
de bir etkide bulunaca¤›n› düﬂünüyorum. Mesela uluslararas› toplant›larda baﬂkanlar konuﬂurlar. Anlaﬂamad›klar› noktalar da olur. Bunun
baﬂar›l› olup olmamas› ﬂu an kestirilemez ama Türkiye’deki birli¤in
sa¤lanmas› için etkide bulunaca¤›n›
düﬂünüyorum. Burada bir çok kiﬂiyi
temsilen bulunuyoruz, tart›ﬂ›yoruz,
sorular soruyoruz, eleﬂtiriyoruz.
Bütün bunlar burada kal›rsa bu pek
bir iﬂe yaramaz. ﬁunu takip etmek
aç›s›ndan da önemli, hangi ülkede
neler oluyor, mücadele hangi aﬂamada, geliﬂmiﬂlik düzeyi nedir? Bunun hakk›nda fikir sahibi olmam›z›
da sa¤l›yor. Örne¤in Hondurasl› kat›l›mc›n›n yapt›¤› sunum tamamen
konu d›ﬂ›yd›. ﬁu an toplumsal çalkant›lar›n yaﬂand›¤› Honduras gibi
bir yerin havas›n› yans›tm›yordu.
Burada Kolombiya’y› dinledi¤imizde insanlar›n ﬂunu düﬂündü¤ünü düﬂünüyorum; “Vay can›na Kolombiya’da bir ﬂeyler oluyor”. Filistinlileri dinliyorsun gerçekten orada bir
mücadele var anl›yorsun. Sonra birden bire aﬂa¤› do¤ru bir iniﬂ yaﬂan›yor. S›rf bunu bile göstermesi aç›s›ndan önemli oldu bu sempozyum.
Bu arada etkinli¤i düzenleyen örgütünde çabalar›n› takdir ediyoruz. Bu
çabalar boﬂa gitmeyecektir.

Y ü r ü y ü ﬂ : Ülkenizdeki em peryalist s ald ›rg anl›k po litikala r › n d a n ö rn ekl er ver ebi l i r m isi niz?

Conde: Mesela kültürel aç›dan ﬂunu söyleyeyim. Halk›m›z›n
kendi kültürünü ald›lar, ona Amerikan kültürünü aﬂ›lad›lar. Yani ikisini garip bir ﬂekilde kar›ﬂt›rd›lar.
Halk›n yarg›lar›yla oynad›lar. Mesela halk kendi folklorik özelliklerini göstermeye utan›yor. Sanki aﬂa¤›l›k bir ﬂeymiﬂ gibi. Amerika’dan
gelen bu karﬂ› kültür çok da yak›n
oldu¤umuz için Latin Amerika’da
çok yank› buluyor. Bu sald›r›n›n bir
boyutu. Kültürel sald›r›n›n bir baﬂka boyutu, Amerikan filmlerinde
Amerikal›lar’› baﬂka halklardan daha üstün gösteriyorlar. Hollywood’daki savaﬂ filmlerinde Asyal›lar,
Latin Amerikal›lar, Afrikal›lar› daha
alt düzeydeymiﬂ gibi gösteriyorlar.
Öyle bir Latin Amerikal› tipi oluﬂuyor ki kendi ülkesinde bu i¤renç tipi be¤endirtmeye baﬂlad›lar.
‹ktisadi sald›r›. ‹ﬂçi s›n›f›n›n aﬂ›r› derecede sömürülmesi var. ﬁöyle
bir mekanizma kuruyorlar, sendikalar baz› belli bölgelerdeki iﬂçilerin
örgütlenmesini engelliyor. Son derece ucuz ham maddeyi ve ucuz iﬂgücünü al›p orada üretim yapt›r›p
bu yapt›r›lan üretimi Amerika’da

“ Ön c e l i k l e d e v r i m
partisi yarat›lmal›.
Bar› ﬂç›l geçi ﬂ hayal leri ni
de kesinlikle b›rakma k
gerekiyor. Buna göre
örgütlenmek gerekiyor.
An c ak de v ri m pa r tis i
olursa bunlar olabilir.
P ar t i y ok sa d evr i m de
yoktur.”

yap›lm›ﬂ gibi pahal›ya tekrar bu ülkelere sat›yorlar. Toplumsal ve kültürel sald›r›lardan bahsettik.

Yürüyüﬂ: Empery alist sald ›r ganl›¤a karﬂ› ezilen ha lklar ola rak nas› l mü cad ele edil m eli di r?

Conde: Öncelikle devrim partisi yarat›lmal›. Devrim partisini yaratmak için zorunlu olarak iﬂçi s›n›f›na dayanmal›y›z. Bütün di¤er demokratik hareketler iﬂçi s›n›f› liderli¤inde gerçekleﬂtirilmelidir. B a r › ﬂ ç›l geçiﬂ hayallerini de kesinlikle
b › r a k m a k g e rekiyor. Buna göre
ö r g ü t l e n m e k g e r e k i y o r. A n c a k
d e v r i m p a r t i s i o l u r s a b u n l a r ola b i l i r. Parti yoksa devrim de yok t u r.

Yürüyüﬂ : Emperyalizme kar ﬂ› ezilen halklar›n aras›nda na s›l bir dayan›ﬂma olabilir? Bu nun ilk ad›m› ne olmal›?

Conde:

‹lk ad›m her ülkenin
kendi gerçekli¤ini tan›mam›z gerekiyor. Her ülkenin gerçekleri anlaﬂ›ld›¤› ölçüde hangi noktalarda örgütlenmemiz gerekti¤i aç›kl›¤a kavuﬂacakt›r. Buradan da zaten bir
dünya örgütü yaratmak ihtiyac›
kendini hissettirecektir. Zaten ayn›
ç›karlara, ayn› özlemlere ve ayn›
mücadele biçimlerine sahip olmaya
baﬂlayaca¤›z yavaﬂ yavaﬂ.

Yürüyüﬂ: Sizin eklemek iste di ¤i ni z b ir ﬂ e y va r m › ?

Conde: Türkiye’ye alt›nc› geliﬂim. ﬁöyle bir deneyim edindim
Türkiye’de devrimci partilerin birleﬂmesine ﬂiddetli bir ihtiyaç duyuluyor. Kurtuluﬂ ordusunda farkl› farkl›
yap›lar varken Bolivar; “Birlik bizim bayra¤›m›z olmal›d›r” demiﬂti.
ﬁu anda Türkiye’de buna çok ihtiyaç
duyuluyor diye düﬂünüyorum.
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“Bütün ülkelerdeki direniﬂler
aras›nda koordinasyon sa¤lanmal›”
A. Yusuf MER ‹ (Lübnan
Hizbullah
Meclis Üyesi)

Yürüyüﬂ:
E mperyalist
sald›rganl›¤a k arﬂ› düzen len en bu semp oz yumu nas›l de¤erlendiriyorsunuz ?
A. Yu s u f M E R ‹: Bizler Türkiye’den Halk Cephesi’nin dünya
halklar›n› ilgilendiren, içinde yenili¤in ve baﬂkald›r›n›n iﬂlendi¤i bir
sempozyum yapmalar›n› takdirle
karﬂ›l›yoruz.
Emperyalist güçlerin Irak ve Afganistan’› boyunduru¤u alt›na almas›, ‹ran, Sudan ve Suriye’yi abluka alt›na almas›, Filistin, Lübnan ve
Irak’taki direniﬂçileri yok etmeye
çal›ﬂmas› bak›m›ndan bu sempozyumun önemi büyüktür. Ayr›ca Ortado¤u’dan, Avrupa’dan ve Latin
Amerika’dan kat›l›m aç›s›ndan
önem arz etmektedir. Bu da gözü
dönmüﬂ bu cepheye karﬂ› nas›l bir
dayan›ﬂma ve yard›mlaﬂma içerisinde olmas› gerekti¤i ve fiilen icraatlara yard›mc› olmaktad›r.

Yürüyüﬂ: Ülkenizdeki emperya li s t s a l d› r g a n l› k po l i t ik a l a r › n d a n ö rn ek ler v e reb ilir misin iz?
Yu s u f M E R ‹: Özellikle Amerikan güçleri taraf›ndan 2003 y›l›nda
emperyalist güçler Irak’› ele geçirdikten sonra Lübnan’› bat› devletleri vesayeti alt›na alan ve içindeki
Müslüman direniﬂçilerin silahlar›n›
b›rakmas›n› isteyen Amerikan yönetimi, emperyalist ve siyonistlere
karﬂ› direniﬂçileri düﬂürmeye ﬂart
koﬂmuﬂ ve Lübnan ikinci duraklar›
olmuﬂ, 1559 nolu Birleﬂmiﬂ Milletler karar›n› ald›rtm›ﬂt›r. Böylelikle
komﬂu ülkeleri özellikle Amerikan
yönetimine boyun e¤meyen Suriye’yi etkilemek için bu ülkeyi üs

haline getirmeye çal›ﬂmaktad›r.
Amerikan yönetimi halen Lübnan içiﬂlerine kar›ﬂmaktad›r. Gece
gündüz Lübnan’daki direniﬂçileri
ve bir çok cemiyetleri, partileri k›ﬂk›rtarak uçaklarla izin almadan
Lübnan topraklar›na girip direniﬂçileri yok etmeye çal›ﬂmaktad›r. 2006
Temmuz’undaki büyük hezimetinden beri siyonistlerin Lübnan’a sald›r›lar› durmam›ﬂ hala devam etmektedir. Hala Lübnan topraklar›n›n bir k›sm›n› iﬂgal etmektedir. O
topraklar bizim halk›m›z›nd›r. Casus uçaklar› gece gündüz Lübnan
egemenli¤indeki sahay› ihlal etmektedir. Deniz sahas›n› da ihlal etmektedir. Ayr›ca çeﬂitli ajanlar› ve
istihbarat ﬂebekeleri muntazam bir
ﬂekilde önderlerimizi takip etmektedir. MOSSAD birçok önderimizi
ﬂehit etmekte ve emperyalist ve siyonist güçler bu ülkeyi ve özellikle
direniﬂ kuvvetlerini bozguna u¤ratmak ve bu ülkeyi emperyalist eksene çekmek için sürekli istihbarat
güçlerini kullanmaktad›r.

Yürüy üﬂ: E m per y al ist s ald › r ganl›¤a karﬂ› ezilen halklar ola rak nas ›l mücadele edilmelidir?
Yu s u f M E R ‹: Emperyalist güçlere karﬂ› halklar›n mücadelesinin
kutsal oldu¤unu düﬂünüyoruz. Ça¤daﬂ tarihimizde Vietnam’da, Küba’da, ‹ran’da, Filistin’de, Lübnan’da ve di¤er ülkeleri örnek gösterebiliriz. ‹mkanlar› ve çevresindeki duruma göre bir halk›n mücadelesi di¤er halktan farkl›l›k arz edebilir, yaln›z özel tecrübelerimizden

Halklar aras›nda
e n y ü k s e k d e re c e d e b i r
dayan›ﬂman›n olmas›
g e re k i r, çünkü
emperyalist tehlike
herkesi tehdit eden
y ü k s e k b i r t e h l i k e d i r.

kaynakl› görüﬂler vard›r. (...)
Bütün ülkelerdeki direniﬂler aras›nda koordinasyon sa¤lanmal›, dayan›ﬂma içerisinde olunmal›d›r.
Çünkü herhangi bir ülkedeki zafer
beraberinde di¤er ülkelerde zaferi
sa¤lar. Bu sempozyum bu yol için
önemli bir ad›md›r, takip ediniz.

Y ü rü y ü ﬂ: Emp ery alizme ka r ﬂ› ezilen halklar›n aras›nda na s›l bir daya n›ﬂ ma ola bilir? Bu nun ilk ad›m› ne olmal›?
Yu s u f M E R ‹: Emperyalist ülkelere karﬂ› mücadele eden halklar
aras›nda en yüksek derecede bir dayan›ﬂman›n olmas› gerekir, çünkü
emperyalist tehlike herkesi tehdit
eden yüksek bir tehlikedir. Onun
için her ülkenin özellikleri göz
önünde bulundurularak karﬂ›l›k vermenin yüksek olmas› gerekir. Hepimizin emperyalistlere karﬂ› uyan›k
olmas› gerekir. Herhangi bir ülkedeki gerilemeler beraberinde di¤er
ülkelerde de gerilemeleri sa¤layacakt›r. Çat›ﬂma (savaﬂ) dünya boyutundad›r. Uyan›k olmam›z ve üzerinde odaklanmam›z gerekmektedir.
Afganistan ve Irak’a bakal›m neler görüyoruz?
Amerikan kuvvetleriyle birlikte
muhtelif devletlerin kuvvetlerini de
görüyoruz. Bilimsel çal›ﬂarak, her
ülkenin kendi özelliklerini göz
önünde bulundurarak ad›mlar›m›z›,
saflar›m›z› birleﬂtirmeliyiz.
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Yürüyüﬂ: Sizin eklemek iste di ¤i ni z b ir ﬂ e y v a r m› ?
Yu s u f M E R ‹: Dünyadaki emperyalist ﬂekillerin en kötüsü olan
siyonist ›rkç›l›kla birlikte emperyalist düﬂmanlara karﬂ› dayan›ﬂma
sempozyumunu yapan Türkiye’deki
Halk Cephesi’ne ﬂükranlar›m›z› sunuyoruz. Amerikan emperyalistlerine karﬂ› bütün taraflardan büyük kesimi ihtiva eden bu tür dayan›ﬂman›n devam etmesini ümit ederiz.
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Eyüp Baﬂ
Emperyalist Sald›rganl›¤a Karﬂ›
Halklar›n Birli¤i Sempozyumu
4-6 Aral›k günleri aras›nda Halk
Cephesi' nin ça¤r›s›yla ‹stanbul’da
yap›lan Eyüp Baﬂ Emperyalist Sald›rganl›¤a Karﬂ› Halklar›n Birli¤i
Sempozyumu, uluslararas› düzeyde
anti-emperyalist bir cephenin kurulmas›na do¤ru mütevazi ama kararl›
ve umut verici bir ad›md›. Emperyalizm örgütleniyor. Hayat›n her
alan›nda sömürüsünü daimi k›lmak
için stratejiler, taktikler geliﬂtiriyor.
Emperyalist güçler kendi aralar›n-

ca¤› sosyalizmin yolu emperyalizmi
alt etmekten geçiyor. Emperyalizm
ortaya ç›kt›¤›ndan bu yana halklar›n
baﬂ düﬂman›d›r. Bugün de böyledir.
Dolay›s›yla bugün ilerici, yurtsever,
devrimci olman›n k›stas› as›l olarak
emperyalizme karﬂ› tav›r almakt›r.
Bu tav›r al›ﬂ ulusal ve uluslararas› düzeyde, mücadelenin silahl› ve
bar›ﬂç›l, yasal ve yasad›ﬂ› tüm biçimlerini içeren bir direniﬂ ve savaﬂ
temelinde geliﬂmelidir. Amaç, emperyalizme karﬂ› mücadeleyi aç›klamalar ve temennilerin ötesine geçir-

tak talepleri etraf›nda birleﬂecektir.
Buna öncelikle herkes kendi ülkesinden baﬂlamal›d›r. Her ülkenin
ilerici, demokrat, yurtsever ve (ülkeye göre) anti-empryalist ve antiAmerikan islami örgütleri, kurumlar› bir araya gelmelidir. Bugün ulusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadelelerinin nispeten daha dinamik oldu¤u
ülkelerde Anti-Emperyalist Birlikler oluﬂturmak daha olanakl›d›r.
Türkiye, Filistin, Irak, Latin Amerika ülkeleri, Lübnan gibi ülkelerde
mücadelenin boyutlar› ve biçimle-

Emperyalist Sald›rganl›¤a Karﬂ›
Halklar›n Kurtuluﬂu ‹çin
Anti-Emperyalist Cephe’yi Kurmal›y›z
Say›: 201
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daki devasa sorunlara, derin çeliﬂkilere ra¤men ç›karlar›n›n birleﬂmek
ve örgütlenmekte oldu¤unu görüyor
ve bu do¤rultuda örgütlenmeler, kurumlar oluﬂturuyorlar.
S›n›f bilincine uygun davran›yor
emperyalistler. Karﬂ›lar›nda alt›
milyarl›k bir dünya oldu¤unu görüyorlar. Açlar ve mazlumlar dünyas›.
Biliyoruz ki, dünya pazar›n›n
paylaﬂ›lmas›nda aralar›nda devasa
sorunlar var. Ama bu sorunlar› öne
ç›kar›rlarsa, ﬂiddet yoluyla çözmeye
kalkarlarsa halklar karﬂ›s›nda daha
da güçsüz düﬂeceklerini biliyorlar.
O nedenle bu çeliﬂkileri çözecek,
zamana yayacak kurumlar yarat›p
buna uygun politikalar geliﬂtiriyorlar. Bu kurumlar ve politikalar, yetersiz kald›¤›nda, yenilerini oluﬂturuyorlar.
Emperyalizm yok olmaya mahkum bir sistemdir. Ancak bu yokoluﬂ, kendili¤inden olmayacakt›r. Bu
“son”u yaratacak temel unsurlar,
halklar›n birleﬂmesi, direnmesi ve
s a v a ﬂ m a s › d › r.
Halklar aç›s›ndan kazanman›n,
kendi kaderini eline alman›n yolu
emperyalizmi alt etmekten geçiyor.
Herkesin hakk›n› alaca¤›, eﬂitlik,
özgürlük ve ba¤›ms›zl›¤›n yaﬂana-

mektir. Amaç halk kitlelerini emperyalizmin, emperyalist politikalar›n karﬂ›na dikmek olmal›d›r. Böylece emperyalizmin halklara karﬂ›
politikalar› alt edilebilir, böylece
emperyalizm yok edilebilir, ba¤›ms›zl›k kazan›labilir.
Halklar›n birli¤i ve dayan›ﬂmas›n› sa¤layacak örgütlülü¤ün kurulmas› kuﬂkusuz kolay olmayacakt›r.
ﬁimdiye kadar yaﬂanan olumsuz deneyimler de var. Ancak b irlik, tarihin bize dayatt›¤› bir görev olarak
zorunludur. Emperyalizme karﬂ›
hakl› bir davay› savunuyoruz. Halklar›n hakl› talepleri var, onlar› seslendiriyoruz. Geçmiﬂte halklar›n tarihinde yaﬂanan bir çok olumlu örnekler var, bunlar bize yol gösteriyor. ‹ster ülkemiz özgülünde ister
dünya genelinde halk cepheleri, enternasyoneller, vatan cepheleri,
farkl› biçimlerdeki eylem birlikleri,
olumluluk ve olumsuzluklar›yla geniﬂ bir deneyim zenginli¤idir.
Emperyalizmi yenmek uzun ve
meﬂakkatli bir sürecin, savaﬂ›n sonunda olacakt›r. Hayalperest de¤iliz, ancak dayand›¤›m›z ideolojinin
gücünün fark›nday›z. Bu ideoloji
birleﬂtiricidir. Çaba harcarsak halklar kendi sorunlar› etraf›nda ve or-

niﬂi, bunu mümkün k›lmaktad›r.
Halk Cephesi’nin öncülü¤üyle
gerçekleﬂtirilen emperyalist Sald›rganl›¤a Karﬂ› Halklar›n Birli¤i
Sempozyumu, halklar›n birli¤inin
sa¤lanmas›na yeni güçlerin kat›lmas›n› sa¤lamay› önüne hedef olarak
koymuﬂtur. Bu görevi yerine getirecek bir ‹zleme Komitesi kurmuﬂtur.
Sempozyum ‹zleme Komitesi her
ülkede kurulacak Anti- Emperyalist
Birlikleri takip etmeli, her türlü deste¤i sunmal›d›r. Bu birliklerin kurulmas›na öncülük etmeye çal›ﬂmal›d›r. ‹zleme Komitesi her ülkede
kurulacak birlik için o ülkeden sempozyuma kat›lan örgüt ve kurumlar›n temsilcileriyle sürekli iliﬂki içinde olmal›d›r.
Anti-Emperyalist Birli¤in hem
ulusal, hem uluslararas› düzeyde
kurulmas› kuﬂkusuz bir çok zorlukla karﬂ›laﬂacakt›r. Her ülkede kendine özgü sorunlar yaﬂanacakt›r. Emperyalizme karﬂ› duruﬂta samimi,
tutarl› ve kararl› olunduktan sonra
çözülemeyecek bir sorun yoktur.
Kendi dar grupçuluklar›ndan ç›kamayanlar, reklam peﬂinde olanlar
olabilir. Ya da sekter, faydac› önerilerle gelenler de olabilir. Bunlar
aﬂ›lmaz sorunlar de¤ildir. Her ülke-
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de en geniﬂ birli¤i sa¤lamak için çaba gösterilmelidir. Ancak emperyalizmin sald›rganl›¤›n›n bu boyutta
oldu¤u bir dünyada beklemek de
mümkün de¤ildir. ‹kna olmakta zorlananlarla, dar grupçu veya sekter
bakanlarla tart›ﬂmalar sürdürülürken, di¤er yandan Anti-Emperyalist
Birli¤in temelleri at›lmal›d›r. Oluﬂturulan birlik anti-emperyalist politikalar› ve prati¤i ile sürükleyici
olacakt›r. Çünkü emperyalizme karﬂ› her faaliyet halklar nezdinde birleﬂtiricidir.
Her ülkedeki Anti-Emperyalist
Birlik, ulusal ve uluslararas› çapta
bir eylem program› önerisi oluﬂturarak, bunu Eyüp Baﬂ Emperyalist
Sald›rganl›¤a Karﬂ› Halklar›n Birli¤i Sempozyumu ‹zleme Komitesi’ne sunmal›d›r. Sempozyum, bu
önerileri temel alarak uluslararas›
bir eylem plan› oluﬂturmal›d›r.
‹zleme Komitesi’nin görevlerinden biri de Anti-Emperyalist Birli¤in geniﬂletilmesi olacakt›r. Amaç
her k›tadan, her ülkeden anti-emperyalistleri bir araya getirmektir.
Bunun için düzenlenen uluslararas›
toplant›lara kat›l›n›p Anti-Emperyalist Birli¤in gere¤i anlat›lmal›d›r.
Komite, de¤iﬂik ülkelerden emperyalizme karﬂ› tav›r geliﬂtiren siyasi
örgüt ve gruplarla, demokratik kurumlarla ve kiﬂilerle irtibata geçmeli ve sempozyum platformu geniﬂletilmelidir.
Sempozyum, as›l olarak emperyalizme karﬂ› gerçeleﬂtirece¤i faaliyet ve eylemlerle bir çekim oda¤›
olabilmelidir. Halklar› birleﬂtirmenin ve Anti-Emperyalist Birlik platformunu geniﬂletmenin lokomotifi
bu olacakt›r. Uluslararas› anti-emperyalist birlik, ilerici, devrimci,
anti-emperyalit güçler aras›nda ideolojik, politik, örgütsel ba¤lar› sa¤lamak ve anti-emperyalist mücadele
program›n› hayata geçirecek koordinasyonu yapmak üzere, öncelikle
bir kaç ülkede bölgesel merkez iﬂlevi görecek irtibat bürolar› kurabilmelidir. Birlik geniﬂledikçe ihtiyaca
göre irtibat bürolar› yayg›nlaﬂ›r.
Baﬂlang›ç itibariyle Türkiye, Ortado¤u, Avrupa ve Latin Amerika'da

olabilir irtibat bürolar›... Ayr›ca Birli¤in internet sitesi ve haberleﬂece¤i
mail adresleri de olmal›d›r kuﬂkusuz. Bütün bunlar, Birlik üyeleri
aras›nda iliﬂkileri canl› k›lacak ve
ortak hareket etme zeminini güçlendirecektir. Sempozyum ‹zleme Komitesi bunlar› ilk toplant›s›nda ele
almal›d›r.
Anti-Emperyalist Birlik emperyalist sald›r›lar karﬂ›s›nda h›zla tav›r al›nmas›n› sa¤layacak bir anlay›ﬂa ve Yürütme organ›na sahip olmal›d›r. Yürütme’nin seçilme tarz›,
Birlik üyelerinin tümünün yürütmede temsil edilebilmesini mümkün
k›lmal›d›r. Her ülke, bölge veya k›ta, kendi Yürütme temsilcilerini
seçmelidir. Böylelikle yürütmenin
inisiyatif ve kararlar›, tüm üyeler taraf›ndan benimsenip uygulanabilir.
Yürütme temsiliyeti zay›flatacak
kadar dar, çal›ﬂmay› hantallaﬂt›racak kadar da geniﬂ olmamal›d›r. Ortado¤u, Avrupa ve Latin Amerika'dan ikiﬂer temsilci baﬂlang›ç olarak uygun görünmektedir. Anti-Emperyalist Birlik geniﬂledikçe di¤er
bölge ve k›talardan temsilciler de
kat›lmal›d›r Yürütme’ye.
Anti Emperyalist Birlik üyeleri,
ortak kampanyalar düzenlemelidir.
Bu kampanyalar, ortak bir hedefe
yönelirken, ülkelerin kendi gündemlerine uyarlayabildikleri bir
çerçeveyi de içerebilir. Uluslararas›
çapta, eﬂ zamanl› yap›lacak bu tür
eylemlerin, kampanyalar›n etkisi,
sonuç al›c›l›¤› ve birleﬂtiricili¤i daha fazla olacakt›r. Dayan›ﬂma ve
birleﬂmenin gücünü daha çok hissettirecek, halklar aras›nda ortak bir
ruh yarat›lmas›nda etkili olacakt›r.
Yürütme geliﬂen olaylar karﬂ›s›nda kararlar alabilmelidir. Bu kararlar do¤rultusunda farkl› ülkelerdeki Anti-Emperyalist Birlikleri veya tek tek üyelerini harekete geçirebilmelidir. Belki ilk baﬂta h›zl›, kapsaml› tepkiler veya kampanyalar olmayacakt›r yap›lanlar. Zamanla bu
ortak tav›rlar, daha koordineli ve
güçlü hale gelebilir.
Anti-Emperyalist Birlik, gerekti¤inde alt komiteler de oluﬂturabilmelidir. Bunlar, Tutsaklarla Daya-

n›ﬂma Komitesi, Emperyalist Sald›rganl›¤a Karﬂ› Irak Halk›yla Dayan›ﬂma Komitesi, Filistin’le Dayan›ﬂma Komitesi, Emperyalizmi ‹zleme ve Araﬂt›rma Komitesi, Uluslararas› ‹liﬂkiler Komitesi gibi, belli
konularda sürekli çal›ﬂan komiteler
olabilir.
Anti-Emperyalist Birlik bir yandan emperyalizme karﬂ› pratik faaliyetleri örgütlerken di¤er yandan
halklar›n, ilerici, anti-emperyalist
güçlerin birli¤i önündeki engelleri
ortadan kald›rmak için çal›ﬂmal›d›r.
Çeﬂitli siyasi hareketler aras›nda yaﬂanan sorunlar›n çözülmesi için giriﬂimlerde bulunmal›, sorunlar›n çözümüne somut, pratik, sonuç al›c›
programlarla yaklaﬂmal›d›r. Bunun
için gerekirse ayr› bir komite kurmal›d›r.
Anti-Emperyalist Birlik, emperyalizme karﬂ› d i reniﬂ ve birlik kül t ü r ü n ü n yerleﬂmesi için çal›ﬂmal›d›r. Uluslararas› düzeyde, süreklilik
arzeden sorunlara karﬂ› politikalar
geliﬂtirebilmelidir. Örne¤in dünya
ölçe¤inde emperyalist üslerin kald›r›lmas›, halklara karﬂ› tecrit, kuﬂatma, ambargo ve benzeri uygulamalara son verilmesi, dünya çap›nda
siyasi tutsaklar›n özgürlü¤ü için
mücadele gibi konularda programlar ç›karmal›, kampanyalar düzenlemelidir.
Anti-Emperyalist Birlik sempozyumu, her sene baﬂka bir ülkede
toplanmal›d›r. Toplan›lacak ülkede
Birlik ‹rtibat Bürosu varsa toplant›y› düzenlemeyi kendisi üstlenmelidir. Yoksa ilgili bir veya birden fazla örgüt gönüllülük esas›na göre düzenlemeyi üstlenmelidir. Sempozyum kararlar›nda bir sonraki sempozyumun yeri, zaman› ve düzenleyicileri belirlenmelidir. Burada ele
al›nan bu noktalar Anti-Emperyalist
Birlik'in genel esaslar› olabilir.
Bunlar elbette kendi içinde tart›ﬂ›l›p
geliﬂtirilebilir. Halklar›n emperyalizme karﬂ› mücadele deneyimleri,
birikimleri, önümüze ve engeli ç›kabilecek her türlü sorunu aﬂabilecek yeterliliktedir...
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devrim için

D EVR‹MC‹ OKUL

Ders:

yetki almak,
2talimat
v e r m e k ” ise,
yan›l›yorsunuz. Arkadaﬂlar›m›z›n kiminde yöneticili¤e
dair
böyle yanl›ﬂ yarg›lar olabiliyor. Yöneticilik asla o konuma atanm›ﬂ olmak ve talimat verme yetkisine sahip olmaktan ibaret de¤ildir. Burjuvazide öyle olabilir; ama devrimcilikte öyle olamaz. Yetki, yöneticilik
aç›s›ndan gerekli ama yeterli de¤ildir. Talimat verme noktas›na gelinceye kadar ise, yapman›z ve sahip
olman›z gereken bir çok ﬂey vard›r.
Ki, diyelim o aﬂamalar› geçtik ve talimatlar›m›z› verdik; yöneticili¤in
gere¤i yine de yerine getirilmiﬂ olmaz; tam tersine bir çok durumda,

Yönetmek

Say›: 201

Yürüyüﬂ
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2010

Devrimci Okulun de¤erli ö¤rencileri, yeni y›l›n›z› kutluyoruz öncelikle. 2010 rakam›, bugünden itibaren, hepimizin okulumuzu büyütme, okulumuzun ö¤rencilerini ço¤altma, iyi bir ö¤renci ve ö¤rendi¤imiz ölçüde de iyi bir ö¤retmen olma
iddiam›z›n simgesi olsun. Y›l›n sonunda biz de bu aç›dan bakal›m
kendimize...
Bugünkü dersimizin konusu, yönetmek ve yöneticilik. Birinci ola r a k ele alaca¤›m›z soru: Yönetmek
n e d i r ? Yönetmek için gereken unsurlar nelerdir?
‹kinci ve buna ba¤l›
olarak da yönetici kimd i r, hangi özelliklere
sahip olmal›d›r sorusunu ele alaca¤›z. Her birini birbiriyle k›smen iç
içe giren iki ayr› dersin
konusu yapaca¤›z.
Öncelikle ﬂunu belirleyelim. Devrimcilikte yönetmek,
bir “ ü s t ü n l ü k ” arac›, yöneticilik de
bir “ayr›cal›k” de¤ildir. Devrimcilikte, yönetmek de bir gö revdir.
Devrimcilikte yöneticinin ayr›cal›¤›,
daha fazla emek, daha fazla disiplin,
daha fazla fedakarl›kt›r ancak.
Sadece kadrolar de¤il, kadro
adaylar› ve tüm taraftarlar, hemen
her zaman ﬂu veya bu iﬂi yönetmek
göreviyle karﬂ› karﬂ›yad›rlar. Bu, bir
alan› yönetmek olabilece¤i gibi, bir
yaz›lama faaliyetini yönetmek, bir
bildiri da¤›t›m›n›, bir dergi da¤›t›m›n› yönetmek de olabilir. Bir anmay›, bir e¤itim çal›ﬂmas›n›, bir
derne¤i veya birlikte mücadele etti¤imiz arkadaﬂlar›m›z› yönetmek
olabilir... ﬁimdi konuya dair ilk sorumuzu soral›m:

Yönetmek

daha fazla emek, daha
fazla fedakarl›k, daha
fazla disiplindir

– Y ö n e t m e k i ç i n n e g e re k i r ?
E¤er bu soruya cevab›n›z “yö netmek için iki ﬂey gere k l i d i r : 1-

30

e n b a ﬂ t a ve en azamisiyle kendisi
yapmak zorundad›r. Bunlar› yapmak ise, en baﬂta iç disipline sahip
olmaktan geçer.
Yönetmek için kendine güven,
inisiyatif, cüret gerekir; bunlar›n
üçü de herhangi bir prati¤in, herhangi bir yönetim görevinin herhangi bir
aﬂamas›nda mutlaka laz›m olacaklard›r. Bunlar olmad›¤›nda, yönetme iﬂi
bir yerde aksar, eksik kal›r.
Yönetmek için bütün bunlar gereklidir. Fakat bütün bunlardan yöneticili¤i idealize eden, yönetmeyi
“mükemmel” insanlar›n iﬂi olarak
gören bir sonuç ç›kar›lmamal›d›r. Zaten hayat›n kendisi de böyle de¤ildir.
Sevgili arkadaﬂlar, yukar›dakiler
(yani yöneticilik için gerekli nitelikler) alt alta s›ralan›nca çok gibi gözükebilir ama ﬂöyle bir tekrar düﬂünüldü¤ünde hiç de
öyle olmad›¤›n›
görürsünüz.
Çünkü bak›n,
temelde esas olarak e me k , so rum luluk,
disiplin
vard›r; bunlar ise
zaten sadece yönetici yoldaﬂlar›m›z›n de¤il, hepimizin sahip olmas› gereken özellikler de¤il mi?
Bu anlamda korkmay›n, yönetmeye, yönetici olmaya talip olun;
bunun için sorumluluk üstlenin ve
bir yönetici olman›n gerekleri olarak yukar›daki niteliklere sahip olmak için çabalar›n›z› ikiye katlay›n.

yöneticinin as›l misyonu, orada, yani talimat› verdi¤i andan itibaren
baﬂlar.
Yönetmek için yönetti¤imiz alan›, yönetti¤imiz eylemi, yönetti¤imiz iﬂi, yönetti¤imiz insanlar›, yani
yönettiklerimiz her ne ise, onu bilmek gerekir. Bilmek, e me k t i r. emek
harcamadan hiçbir ﬂey yönetilemez
(ve elbette yönetici de olunamaz).
Baﬂka? O iﬂi ciddiye almak gerekir... Ciddiye almak, s o r u m l u l u k
duymak ve sahiplenmektir. Sorumluluk ve sahiplenme duygusu olmaks›z›n yönetici olunmaz.
Yönetmek için d ü ﬂ ü n m e k gerekir, düﬂünmek, y o ¤ u n l a ﬂ m a k t › r...
Bir iﬂ üzerinde düﬂünmeden, yo¤unlaﬂmadan yönetemezsiniz.
Yönetmek için disiplin gerekir...
Çünkü yönetici, faaliyetlerin sürmesi için kimden ne istiyorsa, onu

– Birlikte yönetmeye
baﬂl›yoruz:
Bir iﬂi yönetmeye baﬂlayal›m
birlikte: Diyelim ki bir dergi sat›ﬂ
ve tan›t›m faaliyetini yönetece¤iz.
Ne yapmal›y›z? Önce, nerede
da¤›taca¤›m›z› belirleyece¤iz.
Ama unutmay›n ki yönetici, “falan semt, falan mahalleler” olsun
deyip ç›kamaz iﬂin içinden.
Nas›l bir yerdir, faﬂisti var m›d›r? Kitlenin niteli¤i nedir? Bunlar›
bilmelidir. Bunlar› bilmek, gerekti¤inde sald›r›lara haz›rl›kl› olmak
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Her insan›m›z bir yönetici sorumlulu¤u
ve kavray›ﬂ› içinde olmal›d›r. Bir
yönetici, sorumlulu¤u alt›ndaki alanda,
birimde yap›lmayan her ﬂeyin eksikli¤ini
ve sorumlulu¤unu duyar.
Ama bu duyguyu da biz mümkün
oldu¤unca yaymak durumunday›z.

aç›s›ndan gereklidir. Bunlar›
bilmek, sat›ﬂ s›ras›nda yap›lacak konuﬂmalarda neleri öne
ç›kartmak gerekti¤ini do¤ru
tespit etmek için gereklidir.
Yönetici bunlar› bilecek.
‹kinci olarak ne yapaca¤›z?
Sat›ﬂ› yapacak grubu oluﬂturaca¤›z.
Hepimiz iyi biliriz ki, “ﬂunlar
ﬂunlar gelsin” demekle olmaz bu
da. Peki nas›l olur? Birincisi, gelsin diye düﬂündü¤ümüz insanlar uygun mudur? Yönetici bunu bilecek.
‹kincisi, grup içinde söz verip gelmeme huyu olan arkadaﬂlar var m›d›r? Varsa, yönetici hem onlar›n
gelmesini sa¤layacak bir iliﬂki ve
mekanizma kuracak, hem de her ihtimale karﬂ› haz›rl›kl› olacakt›r. Yönetici, “söyledim gelmediler” deme
hakk›na sahip de¤ildir. Getirecek.
Olmuyorsa, önceden baﬂka çözüm
bulacak.
Diyelim grubu da belirledik.
Ama henüz dergi da¤›tmaya haz›r
de¤iliz. Yöneticinin yapmas› gereken iﬂler var daha:
Dergi sat›ﬂ› yap›l›rken, nas›l bir
konuﬂma yap›lacak? Onun için k›sa
bir metin haz›rlamak gereklidir.
Metni tercihen bir arkadaﬂa haz›rlatt›rmal›d›r; onun e¤itiminin bir
parças› olarak... Sonra konuﬂmalar›
kim yapacak; onunla k›sa veya uzun
bir haz›rl›k yapmal›d›r; ajitasyon
propagandan›n etkili olmas› için,
gerekirse, 5 dakikal›k bir prova da
yap›labilir.
Sonra, yanlar›na kaç dergi al›nacakt›r. Sat›ﬂ›n tam ortas›nda eldeki
dergilerin bitmemesi gibi basit görünen bir ayr›nt›y› da yönetici gözden kaç›rmamak zorunda. Çünkü o,
daha sonra, “15 kiﬂi ç›kt›k sat›ﬂa;
tam ne güzel sat›ﬂ yap›yorduk ki,
dergi bitti” diyemez.
Sonuçta yönetici, hiçbir ﬂeyi atlamamal›d›r. Bu akl›ma gelmemiﬂti,
ﬂunu hesaba katmam›ﬂt›m demek
durumunda olamaz yönetici.
Yerimizi belirledik, grubumuzu
haz›rlad›k, di¤er haz›rl›klar›m›z›
yapt›k ve dergi da¤›t›m›na ç›kt›k.
Yönetici, orta yerde talimatlar

vermeden, emirler ya¤d›rmadan,
sessizce yönetmeye devam etmelidir; bir sorun ç›kt›¤›nda müdahale
edebilmesinden, polis müdahalesinde tav›r almaya kadar her an tetikte
olacak, gereken anlarda gereken inisiyatifi gösterecektir...
Bir dergi sat›ﬂ› gerçekleﬂtirdik.
Baﬂka iﬂler üzerinden de örnekleyebiliriz. Bir gösteri örgütlemekten bir
panele, bir mitinge kadar...
Veya bir mahallenin sorumlulu¤unu üstlendik; o mahallenin yönetimi
bize verildi... Yukar›daki sistematikle
tüm ö¤renci arkadaﬂlar›m›z düﬂünüp
madde madde ç›kars›n bakal›m:
Bir mahalleyi nas›l yönetirsiniz,
ilk iﬂ ne yapars›n›z, ikinci, üçüncü
iﬂleriniz ne olur?... Sonra hangi
ad›mlar› atars›n›z... Sorunun cevab›n› size b›rakarak yöneticili¤in di¤er yanlar›n› ele almaya devam ediyoruz. ﬁu soruyu soral›m.

– Y ö n e t m e g ü c ü n e re d e n
gelir?
Soruya cevap olarak hemen baﬂta ﬂunu belirtelim: Yönetici, yaln›z
yetkisi”ne de¤il, em e¤ine, di sipli n i n e , ü retkenli¤ine yaslanmal›d›r.
Bir yönetici tipi, as›l olarak kendine verilmiﬂ olan yetkiye yaslan›r.
Buran›n sorumlusu benim, benim
dedi¤im olacak, benim söyledi¤im
yap›lacak havas›ndad›r. Ama alan›,
alanda yaﬂanan sorunlar› kavramak
için çaba harcamaz, iﬂlerin en iyi ﬂekilde yap›lmas› için emek harcamaz, araﬂt›rma, haz›rl›k yapmaz,
“yap” denilince yap›lmas›n› bekler
ve yap›lmay›nca da yine sadece
“yönettiklerini” suçlar.
Yöneticiler do¤al olarak hareket
taraf›ndan atanm›ﬂt›r. Ve do¤al olarak her yönetici, ayn› zamanda hareketi temsil eder, bu anlamda da hareketin otoritesi vard›r onun gücünde.

Ama bir yönetici, e¤er sadece o otoriteye dayanarak
yönetmeye kalk›ﬂ›rsa, o
yönetici k›sa süre sonra yönetemez hale gelir.
Neden böyle olacakt›r?
Soruya yine bir baﬂka
soruyla cevap verelim ﬂimdilik:

– S o r u m l u l u k v e r i l i r mi,
a l › n › r m › ? Y önetic i,
atamayla m›, yoksa
üslenmeyle mi olunur?
Her insan›m›z bir yönetici sorumlulu¤u ve kavray›ﬂ› içinde olmal›d›r. Bir yönetici, sorumlulu¤u
alt›ndaki alanda, birimde yap›lmayan her ﬂeyin eksikli¤ini ve sorumlulu¤unu duyar. Ama bu duyguyu
da biz mümkün oldu¤unca yaymak
durumunday›z.
Diyelim ki falan okulda, yap›lmas› gereken bir iﬂ olmad›. Onun
eksikli¤ini sadece o okulun sorumlusu de¤il, o okuldaki tüm DevGençliler duymal›d›r. Bizim görevimiz de¤ilse bile, bir ﬂeyin yap›lamamas›ndan, hareketimiz ad›na bir ﬂeyin eksik kalmas›ndan, rahats›zl›k
duymal›y›z.
Birimin insanlar›n›n eksikliklere, olumsuzluklara gözlerini kapamas› da bir olumsuzluktur. Oradaki
sorumluluk bilincinin ve sahiplenme duygusunun zay›fl›¤›n› gösterir.
Bu, tipik anlamda “memur anlay›ﬂ›”d›r. “Memur anlay›ﬂ›”n›n oldu¤u yerde de kadrolar, yöneticiler
ç›kmaz.
Her zaman yap›labilecek yeni iﬂler, ulaﬂ›lmas› gereken yeni alanlar
vard›r. ‹nsanlar›m›z tüm bu noktalarda sorumluluk üstlendikleri, varolan görevlerinin daha fazlas›na talip olduklar› ölçüde, çok daha geniﬂ
kesimlere ulaﬂabilir, prati¤imizi geliﬂtirebiliriz.
Yani, yap›lmas› gereken birçok
iﬂ, ulaﬂ›lmas› gereken geniﬂ kitleler
ortada dururken, “hiçbir arkadaﬂ›m›z, yoldaﬂ›m›z bu konuda bana sorumluluk verilmedi ki..” diye düﬂünmemelidir.
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rimci bir yönetici, bir önder de¤il,
içinde bo¤ulmak”t›r. Peki bu “bo“Sorumluluk duygusu ve harekeolsa olsa bir bürokratt›r. ”
¤ulma”n›n hareketin faaliyetlerini
ti sahiplenmedeki yüksek bilinç yetbo¤mas›na nas›l engel olaca¤›z? ‹ﬂkilerle, konumlarla k›yaslanamaz
Bu noktada da öncelikli sorun,
te bu sorunun cevab›nda yöneticileve yer de¤iﬂtiremez”...
alanlardaki birimlerdeki yönetici arrimiz vard›r.
kadaﬂlar›n bu görevi nas›l kavrad›kResmi olarak, örgütsel iﬂleyiﬂ
Birincisi, en baﬂta onlar o bo¤ullar› noktas›nda ortaya ç›k›yor. ‹ﬂler
olarak sorumluluk elbette hareket
man›n d›ﬂ›na ç›kacak, sonra sorumyo¤un. Do¤ru. Bu anlamda da yötaraf›ndan verilir. Fakat gerçekte,
lusu, yöneticisi olduklar› birime elnetici, baﬂka birini e¤itmek, onunla
“Sorumluluk verilmez, al›n›r.” ‹nlerini uzat›p onlar› da o “bo¤ulçal›ﬂma yapmak, ilgilenmek için zasanlar›m›z, tercihleriyle, emekleriyma”dan kurtaracaklar. Bunu nas›l
man bulam›yor. Görünürdeki dule, o sorumluluklara aday olurlar.
yapacaklar? Prati¤i azaltarak m›?
rum
bu.
Ama
asl›nda
bu
tamamen
Bu anlamdad›r ki, s o r u m l u l u k
Elbette hay›r. Planla, programla, soçarp›k
ve
yanl›ﬂ
bir
gerekçedir.
En
bilinci ve sahiplenme duygusu,
nuç al›c› yöntemlerle yapacaklar
iyi
e¤itim,
en
iyi
yetiﬂtirme,
iﬂte
tam
yönetici olsun veya olmas›n, bir kobunu. ‹ﬂte bu noktada, yöneticinin
da
böyle
bir
pratik
içinde
olacakt›r.
nuda yetki verilmiﬂ veya vebir baﬂka misyonu daha ç›kar
rilmemiﬂ olsun, tüm insanlaortaya: “ Yönetici, Hedeflerr›m›z›n mutlaka sahip olmaden Sapmaman›n Güvence lar› gereken iki özelliktir.
sidir”. Baﬂka bir deyiﬂle, yöYönetici, o alandaki, birimdeki
‹yi bir yönetici olmak da
netici, hareketin uzun vadeli
insanlar› kadrolaﬂt›rmay›, en baﬂta da
bunlara en üst düzeyde sahip
planlar›n›, stratejik hedefleriolmaya çal›ﬂmak demektir.
mutlaka kendi yerine birini yetiﬂtirmeyi,
ni gözeten ve uygulayand›r.
Eme¤iyle, tercihleriyle, sa“zaman buldukça” yerine getirilecek bir
“Kadro ve yöneticiler...
hiplenmesiyle sorumluluk
görev olarak de¤il, oradaki temel
stratejik hedeften uzaklaﬂt›¤›
üstlenen, sahiplenen her insagörevlerinden biri olarak görmelidir.
noktada geçici olarak baz›
n›m›z, yöneticilik de yapabiYani bir yönetici için oradaki
baﬂar›lar elde etse de t›kanlir.
ma y a, k ›s › rl aﬂ m ay a mahfaaliyetleri
örgütlemek,
yönetmek
Her dönem oldu¤u gibi,
Bürokra tiz min, li kumdur.
ne kadar zorunlu ve olmazsa olmaz ise,
bugün de bir çok alanda bir
ber alizm in, sek terli ¤in , t›k a çok sorumlulu¤u, görevleri
kadro yetiﬂtirmek de,
n›kl›klar›n, verimsizli¤in,
genç insanlar›m›z üstleniyor.
yerini alacak insan yetiﬂtirmek de
moral düﬂüklü¤ünün, olBir çok eylemimizi, çal›ﬂmao kadar zorunludur.
mazlar›n ve yoklar›n temel
m›z›, genç arkadaﬂlar›m›z yönedenlerini öncelikle burada
netiyor. Ve yönetmeyi de praaramak zorunday›z.”
ti¤in içinde ö¤reniyorlar.
Bu yap›lamad›¤›nda, yöYönetici insan sorunu, kadro sonetici
misyonunu
tam yerine getirYönetici, o alandaki, birimdeki
runu her zaman önemli bir sorunmiyor
demektir.
Yönetici orada
insanlar› kadrolaﬂt›rmay›, en baﬂta
dur. Her insan›m›z yönetmeyi ö¤kendini
sadece
günlük
faaliyetlerle,
da mutlaka kendi yerine birini yetiﬂrenmelidir bu anlamda. Her insan›tek
tek
eylemleri
yönetmekle
s›n›rtirmeyi, “zaman buldukça” yerine
m›z kadro olmay› hedeflemelidir.
lam›ﬂ,
uzun
vadeli
bak›ﬂ
aç›s›n›
kaygetirilecek bir görev olarak de¤il,
Kadro aday›, taraftar tüm insanbetmiﬂtir. Bu kayb›n her yöneticide,
oradaki temel görevlerinden biri
lar›m›z, kadro olmay›, yönetebilme
her birim ve alanda oldu¤unu düﬂüolarak görmelidir. Yani bir yönetici
yeterlili¤ini kazanmay› hedeflemenün; bu hareketin stratejik hedefiniçin oradaki faaliyetleri örgütlemek,
lidir. Mevcut yönetici arkadaﬂlar›den uzaklaﬂt›r›lmas› demektir.
yönetmek ne kadar zorunlu ve olm›z da öncelikli olarak yeni yöneti‹ﬂte burada ﬂu sorunun cevab›n›
mazsa olmaz ise, kadro yetiﬂtirmek
ciler yetiﬂtirmeyi hedeflemelidir.
aç›kl›¤a
kavuﬂturmal›y›z: “Kadrode, yerini alacak insan yetiﬂtirmek
– Nas›l baﬂar›l› yönetici
lar,
pratik
içinde bo¤ulduklar› için
de o kadar zorunludur.
mi
stratejik
hedefleri, uzun vadeli
olunur?
Kaç kadro yetiﬂtirildi¤i, alternaprogramlar›
gözden kaç›r›yorlar,
‹lk ölçümüz ﬂudur: Baﬂar›l›
tifin haz›rlan›p haz›rlanmad›¤›, yöyoksa,
stratejik
hedefleri,
yönetici, yeni yöneticiler yetiﬂtirenneticinin kendi baﬂar›s›n› de¤erlenpro¤gramlar› unuttuklar› için mi
dir. Daha kongre zaman›nda bu, son
dirmek için en önemli noktalard›r.
pratik içinde bo¤uluyorlar?”
derece net bir hedef olarak ortaya
Y
ö
n
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l
e
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,
–
Ne dersiniz?
konulmuﬂtur: “Bir yöneticinin öny
a
n
l
›
ﬂ
l
a
r
›
n
e
l
e
r
d
i
r
?
Sevgili okurlar›m›z, konumuza
celikli görevi, kadro yetiﬂtirmektir.
önümüzdeki hafta devam edece¤iz.
Kadro yetiﬂtirmeyen, yetiﬂmesi için
Malum, kolay kolay kurtulamaﬁimdilik hoﬂçakal›n.
emek vermeyen bir yönetici, devd›¤›m›z sorunlardan biri “pratik
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Ve yeni bir Kavga y›l›na merhaba diyoruz!

Önceki say›dan
devam...

u Temmuz
- 1 TemmuzGençlik
Federasyonu’nun Çanakkale’de
7’ncisini düzenledi¤i
yaz kamp›nda polis tehdit, gözalt› ve tutuklamalarla terör estirdi.

- 2 Temmuz- 2
Temmuz 1993 Sivas
katliam›, Mad›mak Oteli’nin önünde, ‹stanbul
Kad›köy’de ve bir çok ﬂehirde düzenlenen miting ve çeﬂitli eylemlerle lanetlendi
- 7 Temmuz- Sar›gazi’de
baz istasyonlar› halk taraf›ndan
y›k›ld›.

- 10 Temmuz-

TAYAD’l›
Aileler Güler Zere’nin tahliye edilmesi talebiyle, Adana Balcal› Hastanesi önünde oturma eylemine baﬂlad›lar. Oturma eylemi Güler Zere
tahliye edilene kadar devam etti.

- 18 Temmuz-

‹stanbul Adli
T›p Kurumu 3. ‹htisas Dairesi 5 dakikal›k bir muayeneyle, Güler’in
“mahkum ko¤uﬂunda tedavisinin
m ü m k ü n o l d u ¤ u ” yönünde karar
verdi.

- 29 Temmuz- HapishaneDHKPlerdeki devrimci tutsaklar (D
C , D i r e n i ﬂ H a r e k e t i , M K P,
M L K P, T‹KB, T K P / M L) taraf›ndan Cezaevleri Merkezi Platformu
(CMP) Kuruldu...
- 31 Temmuz-

“Güler Zere’ye Özgürlük, Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” talebiyle 3 bin-

den fazla kiﬂi Taksim’de yürüyüﬂ
yapt›. Daha sonra bu eylem her hafta yap›lan bir eyleme dönüﬂtü.

sel Halk Sofras› Pikni¤i, Kemerburgaz'da binlerce kiﬂinin kat›l›m›yla
yap›ld›.

- 19 A¤ustos-

u A¤ustos
- 10 A¤ustos-

‹stanbul Adli
T›p Kurumu önünde “ Ö z g ü r l ü k
Nöbeti” baﬂlat›ld›.

- 11 A¤ustos- Day›’n›n ﬁehitli¤inin birinci y›l›. Day›’n›n vasiyeti gere¤i özel bir anma düzenlenmedi. ﬁehitli¤inin 1. y›ldönümünde
mezar› ailesi, TAYAD'l›lar, avukatlar›, Dev-Genç'liler, yoksul gecekondu
semtlerinin gençleri ve emekçileri ve
halk›n her kesiminden insanlar taraf›ndan ziyaret edildi.
- 13 A¤ustos-

‹stanbul ve
Diyarbak›r'dan bir yürüyüﬂ baﬂlatan
KESK üyeleri 15 A¤ustos’ta Ankara’da buluﬂarak Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi ve Grev Hakk› için yürüdü. Yürüyüﬂ esnas›nda bir çok kez polisin
coplu, gaz bombal› sald›r›s›na maruz kald›lar.

- 16 A¤ustos- Halk Sofras›
Pikni¤i... ‹dil Kültür Merkezi taraf›ndan her y›l düzenlenen gelenek-

“ O r t a k D ü ﬂm a n A m e r i k a ”d›r isimli karikatür
sergisi açt›klar› için tutuklanan ve
15 ay sonra mahkemeye ç›kart›lan
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden 5 ö¤rencinin mahkemesini
izlemek için Erzurum’a gelen
Gençlik Federasyonu’ndan ö¤rencilere ve TAYAD’l› ailelere karﬂ› faﬂist bir güruh taraf›ndan linç sald›r›s› gerçekleﬂtirildi. Faﬂistlerin sald›r›s›n›n ard›ndan polis sald›rd› ve 70
kiﬂiyi gözalt›na al›p iﬂkencelerden
geçirdi.

Say›: 201
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- 27 A¤ustos- Adli T›p oyal›yor... Adli T›p Kurumu, Güler Zere’yle ilgili yapt›¤› Genel Kurul’da
onkoloji raporlar› olmad›¤› gerekçesiyle Zere ile ilgili karar› erteledi.

- 31 A ¤ustos- A K P ’ n i n
‘ K ü r t a ç › l › m › ’ n d a i t i r a f l a r : Beﬂir
Atalay: ‘Bu iﬂin baﬂ› silahlar›n b›rak›lmas› ve tasfiye’dir derken, Genelkurmay: ‘Bu mücadele, son terörist ortadan kald›r›l›ncaya sürdürülecektir.’ aç›klamas›n› yapt›.

Sald›r›lanlar Vatanseverlerdir
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gösteri düzenlediler.

- 16 Ekim-

u Eylül

‹ z m i r ’den Ankara’ya yürüyen Kent Aﬁ iﬂçileri bir ayl›k yürüyüﬂ sonucunda Ankara’ya
ulaﬂt›. ‹ﬂçiler, Abdi ‹pekçi Park›’nda
oturma eylemine baﬂlad›.

- 18-19 Eylül-

Geleneksel
Armutlu Güz ﬁenli¤i yap›ld›.

- 20 Eylül- Avrupa’da faaliyet
gösteren Anadolu Federasyonu 3.
Kongresini yapt›. Federasyon, ›rkç›l›¤a karﬂ› mücadeleye öncelik verilece¤ini aç›klad›.

- 2 2 E kim-

Gülsuyu’nda
uyuﬂturucuya karﬂ› 500 kiﬂinin kat›ld›¤› halk toplant›s› yap›ld›.

- 25 Ekim- Halk Cepheliler,
6. Filo'nun denize döküldü¤ü Dolmabahçe'de Amerikan bayra¤› yakarak, anti-emperyalist sloganlar›yla Dev-Genç’in anti-emperyalist gelene¤ini sürdürdüklerini gösterdiler.

- 22 Eylül-

Gazi Mahallesinde Yozlaﬂmaya Karﬂ› Halk Pikni¤i
yap›ld›.

- 26-27 Eylül- Halk›n Hukuk Bürosu taraf›ndan ‹stanbul Tek-

- A fganistan’da Kabil Böl-

nik Üniversitesi Taﬂk›ﬂla Kampüsü’nde“Uluslararas› Özgürlük Mü-

ge Komutanl›¤› bir y›ll›¤›na bir kez
daha oligarﬂinin ordusuna verildi.
TSK, Afganistan’daki asker say›s›n› yaklaﬂ›k 2000’e ç›kartt›.

cadelesi ve Hukuk Sempozyumu”
yap›ld›.

Say›: 201
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- 8-14 Eylül- Afetleri Katl i a m a D ö n ü ﬂ t ü re n S ömü rü , Ya¤ ma, Talan Düzenidir!.. Marmara
bölgesinde ya¤an ya¤mur sonucunda önlem al›nmamas› nedeniyle 32
kiﬂi katledildi.
- 16 Eylül- 140 gündür direniﬂte olan Karﬂ›yaka Belediyesi’ne
ba¤l› Kent-Aﬁ’den at›lan iﬂçiler iﬂlerine geri dönmek için Ankara’ya
yürüyüﬂ baﬂlatt›.

u Ekim
- Halk Cephesi,

“‹ncirlik
Üssü Kapat›ls›n, Amerika Defol, Bu
Vatan Bizim” Kampanyas› baﬂlatt›.
Halk Cephesi, bu kampanya kapsam›nda ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Es-

kiﬂehir, Adana, Edirne, Elaz›¤, Kars
Kocaeli, Malatya, Mersin, Dersim,
Samsun, Bursa gibi illerde yapt›¤›
eylemlerle a nt i -e mp e ry a l i z m ba y ra ¤ › n › ülkemizin dört bir yan›na taﬂ›d›. Kampanya çal›ﬂmalar› kapsam›nda

575 bin adet bildiri, 500 bin adet
kuﬂlama, 200 bin adet pul ve 150
bin adet afiﬂ bas›ld›. Amerikan emperyalizmini ve AKP iﬂbirlikçili¤ini
teﬂhir eden yüzlerce pankart as›l›p
duvar yaz›lamalar› yap›ld›.
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- 2 Ekim-

D›ﬂiﬂleri Bakan›
Ahmet Davuto¤lu’nun Brüksel’deki
Avrupa Politikalar Merkezi’nde,
konuﬂma yaparken Belçika Özgürlük Komitesi’nden iki kiﬂi taraf›ndan “Güler Zere’ye Özgürlük” yaz›l› dövizlerle protesto edildi.
-

27 Eylül 7 Ekim-

1–7
Ekim tarihleri aras›nda ‹stanbul’da yap›lan IMF ve Dünya Bankas› toplant›s›, “IMF ve Dünya Bankas› Karﬂ›t›

Birlik” ve bir çok demokratik kitle
örgütü taraf›ndan bir hafta boyunca
çeﬂitli eylemlerle protesto edildi.

- 9 Ekim- A nk ara - 11. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde feda eylemi
davas› baﬂlad›... 19-22 Aral›k 2000
hapishaneler katliam›n›n baﬂ sorumlular›ndan dönemin Adalet Bakan› H. Sami Türk’e yönelik yar›m
kalan feda eylemi davas›n›n ilk duruﬂmas› yap›ld›. Yüzlerce Halk
Cepheli mahkeme önünde feda savaﬂç›s› Didem Akman’a sahip ç›kt›.
- 10 Ekim- Dev-Genç 40 Ya ﬂ›nda... ‹stanbul Okmeydan› Sibel
Yalç›n Park›’nda Dev-Genç'in 40. y›l› kutland›... Ayn› gün Dev-Genç’liler,
40. y›llar› nedeniyle ABD Büyükelçili¤i önünde emperyalizme karﬂ› bir

- 19 Ekim- Abdullah Öcalan’›n 9 Ekim’de yapt›¤› ça¤r› üzerine Kandil ve Mahmur Kamplar›ndan 34 kiﬂi Habur s›n›r Kap›s›nda
teslim oldu. Gelenler serbest b›rak›ld›.
u Kas›m
- 6 Kas›m- YÖK’e, Amerikan iﬂbirlikçili¤ine ve Te c r i t e H a y›r!.. Gençlik Federasyonu taleplerini Ankara Abdi ‹pekçi Park›’nda 3
günlük açl›k grevi ile dile getirdi. 6
Kas›m’da meclise yürümek isteyen
Gençlik Federasyonu üyelerinin
karﬂ›s›na polis barikat› dikildi. Devrimci Gençlik, barikatlar›n üzerine
yürüyerek polisin sald›r›s›na karﬂ›
saatlerce direndi.
- 6 Kas›m- G ü l e r Z e re Öz g ü r... 148 Günlük kararl› mücadele
zaferi getirdi. Halk Cephesi yapt›¤›
aç›klamayla bu zaferi ﬂöyle duyurdu: “ Türkiye Halklar›! Güler Zere
Art›k Özgür; Gözümüz Ayd›n! Birleﬂtik, Direndik, Sahiplendik ve Kazand›k! Türkiye Halklar›! UNUTMAYALIM! Tecrit Zulmünün Hüküm Sürdü¤ü Hapishanelerde Daha
Onlarca Güler Zere Var!”
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- 8 Kas›m- ‹stanbul Kad›köy’de yüzbinlerce Alevi meydanlardayd›: “Düzenin Alevisi Olmayaca¤›z” dediler.
- 9 Kas›m- 1996 Ölüm Orucu
gazisi, solun birli¤inin yorulmaz
emekçisi, devrimci hareketin s›ra
neferi Eyüp Baﬂ ﬂehit düﬂtü!

- 9 Kas›m-

D e r n e k Ya k m a k , D e v r i m c i l e re K u r ﬂ u n S › k m ak, Kafa Göz Ya r m a k , D e v rimcilik De¤il, Yurts eve rlik De ¤ i l , Ç E T E C ‹ L ‹ K T ‹ R ! . . Kürt Milliyetçi Hareketi bir kez daha devrimcilere sald›rd›: 1 May›s Mahallesi’nde bulunan Anadolu Haklar
Derne¤i ve Gülsuyu Haklar Derne¤i'ne yüzleri maskeli, sopal›, molotoflu, silahl› 20 kiﬂilik bir güruh taraf›ndan sald›r›ld›. Sald›r›lar sonraki günlerde devam etti.

- 10 Kas›m- Av r u p a ’ d a ö rgütlü olan Anadolu Federasyonu
taraf›ndan Irkç›l›¤a, Hak Gasplar›na, Asimilasyona Karﬂ› Birleﬂelim,
Mücadele Edelim” kampanyas› baﬂlat›ld›.
- 15 Kas›m- Halk Cepheliler
‹stanbul’da ABD Konsoloslu¤u
önünde "Amerika Defol Bu Vatan
Bizim" slogan›n› hayk›rd›lar.
- 20-22 Kas›m- Halk Cephesi ‹ncirlik Önünde!.. 20 Kas›m’da ‹stanbul Dolmabahçe’den
hareket eden Halk Cepheliler, Kocaeli, Bursa, Eskiﬂehir, Ankara gi-

bi ﬂehir merkezlerinde yürüyüﬂler
yaparak 22 Kas›m’da Adana ‹ncirlik Amerikan Üssü’ne ulaﬂt›lar.

- 2 5 K as›m- 2 mil yona
y a k › n m e m u r iﬂ b›rakt›... KESK
ve Kamu-Sen’nin ortak karar›yla
tüm yurt çap›nda memurlar “Grev
ve Toplu Sözleﬂme Hakk›” için bir
günlük iﬂ b›rakma eylemi yapt›lar.
Yaklaﬂ›k 2 milyon memur iﬂ b›rakt›.
- 27 Kas›m- “ B e n d › ﬂ a r d a y›m ama içerde hala hasta tuts a k l a r v a r ” . . . G ü l e r Z e r e’ y e Ö z g ü r l ü k Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n talebiyle baﬂlat›lan ve
her hafta cuma günleri Taksim’den Galatasaray Lisesi önüne
yap›lan yürüyüﬂe Güler Zere de
kat›ld›.

u Aral›k
- A merikan O perasyonu’nda g elinen d urum...
Bir ABD operasyonu olan AKP’nin
Kürt Aç›l›m›’nda Aral›k ay›na gelindi¤inde durum ﬂudur: ‘Aç›l›m’dan Gerçe¤e, ‘Umutluyuz mutluyuz’dan tecritin a¤›rlaﬂt›r›lmas›na...
‘Resmi
görüﬂmeler’den
DTP’nin kapat›lmas›na “Diyalog’dan linç sald›r›lar›na... Oligarﬂinin inkar, imha, tasfiye ve asimilasyon politikalar› sürüyor.

- 4 A ral›k-

AKP Hükümeti’nin yürürlü¤e giren ‹laç Fiyat Kararnamesine karﬂ› Türk Eczac›lar

Merhaba,
Yeni bir y›la giriyoruz.
Yeni bir y›la Day›’m›z›n s›cakl›¤›n› taﬂ›yan umudun
k›z›l
bayra¤›n›
dalgaland›rarak
giriyoruz.
Yeni bir y›la
kentlerde k›rlarda
hapishanelerde
sevdam›z› büyüten yoldaﬂlar›m›zla giriyoruz.

Yeni bir y›la dünyan›n dört
bir yan›nda ortak düﬂman
Amerika'ya karﬂ› savaﬂanlar›n
varoldu¤unu bilmenin gücüyle giriyoruz...
Yeni bir y›la her alanda devrimin büyümesi hedefiyle
umudumuzun s›cakl›¤›yla giriyoruz...
Bu duygu ve düﬂüncelerle
hepinizi kucakl›yoruz.
Uﬂak Hapishanesi
Ö z g ü r K a d › n Tu t s a k l a r ›

Birli¤i tüm yurtta kepenk kapatma
eylemi yapt›. AKP’nin tüm tehditlerine ra¤men yüzde doksandokuz kat›l›m sa¤land›.

- 10 A ral›k- Maden oca¤›nda Katl iam... Bursa’n›n Mustafakemalpaﬂa ilçesinde özel ﬂirkete ait
bir maden oca¤›nda grizu patlamas›
sonucu 19 madenci katledildi.

-

17 A ral›k-

Alevi halk›n›

katilleriyle bar›ﬂt›rmak istiyorl a r... AKP, düzenledi¤i “Alevi Çal›ﬂtay›”na Maraﬂ Katliam›’n›n sorumlular›ndan Ökkeﬂ ﬁendiller’i de
davet etti. Tepkiler üzerine Ökkeﬂ
ﬁendiller kat›lmad›.

- 17 A ral›k- Ülkenin de¤iﬂik
yerlerinde çal›ﬂan 6 bin Tekel iﬂçisi,
iﬂsiz ve aç kalmamak için Ankara
Abdi ‹pekçi Park›nda toplanarak direniﬂ baﬂlatt›. 17 Aral›k’ta AKP Genel Merkezi önüne yürümek isteyen
Tekel iﬂçilerine polis cop ve gazbombas›yla sald›rarak Abdi ‹pekçi
Park›’ndan da¤›tt›. ‹ﬂçilerin direniﬂi
Türk-‹ﬂ Genel Merkezi’nde devam
etti.

Say›: 201
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- 18-20 A ral›k- Uluslararas› Tecritle Mücadele Sempozyumu’nun 8’incisi 18-20 Aral›k’ta
Londra’da yap›ld›.

- 27 A ral›k-

Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi 27 Aral›k'ta ‹stanbul’da
Genel-‹ﬂ Sendikas›nda "‹ﬂten At›lmalara Karﬂ› ‹ﬂçi Haklar› ve Mücadelesi" konulu panel düzenledi.

- 27 Aral›k- Edirne’de Gençlik Derne¤i üyelerine linç sald›r›s›...
18 Aral›k’ta “Amerika Defol, Bu
Vatan Bizim” kampanyas› çerçevesinde imza toplayan Sinan Gürbüz,
Cevahir Erdem ve Harika K›z›lkaya
Edirne polisi taraf›ndan gözalt›na
al›narak tutukland›. Tutuklananlar›n
serbes b›rak›lmas› için imza kampanyas› baﬂlatan Edirne Gençlik
Derne¤i üyelerine 27 Aral›k tarihinde Edirne’de iﬂkenceci polislerin
k›ﬂk›rtmas›yla bir güruh taraf›ndan
linç sald›r›s› gerçekleﬂtirildi.

Sald›r›lanlar Vatanseverlerdir
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Kavga dolu bir y›l› geride b›rak›rken, yeni bir kavga y›l›na da
ad›m att›k.
2009’a da hep birlikte, Büyük
Ailemiz ile birlikte girmiﬂtik. O gün
de; “mücadelemizi büyüttü¤ümüz,
kavgaya ses oldu¤umuz bir y›l olsun
2009 y›l›” demiﬂtik.
2009 y›l› kampanyalar,
eylemler, faﬂist sald›r›lara
karﬂ› direniﬂlerle geçti.
Gençlik olarak, 1 May›s Alan›’na girilmesi ve Güler Zere’nin serbest b›rakt›r›lmas›
gibi iki önemli zafere katk›da bulunman›n onurunu yaﬂad›k. Ve yeni
zaferler kazanabilece¤imize inanc›m›z güvenimiz daha da artt›.
Ye n i k a v g a y › l › n a g i r e r k e n ,
2 0 0 9 ’ u n ö ¤ re n c i g e n ç l i k a ç › s › n d a n
en önemli kimi yanlar›n› k›sa k›sa
hat›rlatal›m istiyoruz:
- 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü’nde alanlardayd›k.
-16 Mart’ta, 16 Mart katliam›n›
unutmad›¤›m›z›, sorulacak hesab›m›z oldu¤unu hayk›rd›k yine ayn›
alandan.
- Okullar›m›z her y›l oldu¤u gibi
YÖK-polis-idare iﬂbirli¤iyle k›skaca al›nmak isteniyordu. 18 Mart’ta
ODTÜ’de tespit edilen bir J‹TEM’ciye, ayn› gün E s k i ﬂ e h i r ’de
bildiri da¤›tmak isteyen faﬂistlere
müdahale eden devrimci ö¤rencilere polis sald›rd›. Faﬂistler ve J‹TEM’ciler polis korumas›ndayd›.
- 23 Mart’ta halk›n tüm kesimleÜ c r e t si z U l a ﬂ › m
rinin talebi olan “Ü
‹ s t i y o r u z Al aca ¤›z ” kampanyas›
baﬂlat›ld›.
- 30 Mart-17 Nisan ﬁehitlerimizi
Anma ve Umudun Kuruluﬂunu Kutlama günlerinde, DEV-GENÇ’liler,
gelenekleri yaratanlar› yapt›klar›
anmalarla selamlad›lar.
- 2 Nisan’da YTÜ’de Türkiye
Gençlik Birli¤i’ne mensup faﬂistler,
ÖGB ile iﬂbirli¤i halinde sald›rd›lar;
‹lk gün püskürtülen sald›r›lar haftaya yay›ld›. Çevik kuvvetin okula girip devrimcilere sald›rmas› üzerine

3 Nisan’da
M i m a r l › k F ak ü l t e s i iﬂgal
edildi. ‹ﬂgal taleplerin kabul edilmesiyle bitirildi.
- 1 May›s’ta, y›llar sonra Taksim’de dalgalanan yine DEVGENÇ’in pankart›yd›. Sokak sokak
çat›ﬂa çat›ﬂa kazan›ld› 1 May›s Alan›.

kutlad›lar.
Amerika Defol
- 25 Ekim’de, “A
Bu Vat an Bi z i m ” kampanyas› baﬂlat›ld›. Kampanya iﬂbirlikçi hükümeti oldukça rahats›z etti. Kampanya eylemleri yay›ld›kça, polisin sald›r›lar› artt›. ‹stanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Edirne’de gözalt›lar ve
tutuklamalar yaﬂand›.
- 4 Kas›m’da gençlik
YÖK’e, Tecrite, A m e r i k a n
“Y
‹ﬂbirlikçili¤ine” karﬂ› açl›k
grevine baﬂlad›.
- 6 Kas›m’da, yurdun dört
bir yan›ndan gelenler, Abdi
‹pekçi’de buluﬂarak, YÖK’ü
protesto eylemi gerçekleﬂtirdiler.
Polis eyleme sald›rd›.
- 20 Kas›m’da, “‹‹ncirlik Üss ü ’ n ü n k a p a t › l m a s › ” için ‹ncirlik’e
yürüyüﬂ düzenlendi.
Amerika Defol Bu Va t a n B i - “A
zim” kampanyas› kapsam›nda ülkenin dört bir yan›nda eylemler yap›ld›. Üniversitelerde kampanya çal›ﬂmalar› büyük coﬂkuyla gerçekleﬂtirildi.
- Kampanya sürerken, 16 Aral›k’ta Edirne’de, Harika K›z›lkaya,
Cevahir Erdem, Gürbüz Sönmez tutukland›.
- 17 Aral›k’ta, Marmara Üniversitesi’nde kampanya çal›ﬂmas›na sivil faﬂistler sald›rd›. 2 Dev-Gençli’yi b›çakla yaralayan faﬂistler, kararl› tav›r al›n›nca kaçt›lar.
- 27 Aral›k’ta Edirne’de tutuklanan 3 Dev-Gençli’nin, serbest b›rak›lmas› için aç›klama yapan, Edirne’deki vatansever devrimci gençli¤e, sivil polis k›ﬂk›rtmas›yla linç
sald›r›s› gerçekleﬂtirildi. Polis, gözalt›na ald›¤› devrimcilerden, Serkan Fikir ve Ebru Aydo¤du’yu tutuklatt›.
Oligarﬂinin bask›lar›, iﬂkenceleri
eksik olmad› 2009 y›l›nda üstümüzden. Ama biz, sosyalizm kavgas›n›
bedeller pahas›na büyüttük.
2010 y›l›n› da ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesini
ileriye taﬂ›yaca¤›m›z, mevziler kazanaca¤›m›z bir y›l olarak kazanaca¤›z.

YEN‹ B‹R YILA
G‹RERKEN...
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Oligarﬂinin b ask›lar›,
iﬂkenceleri eksik olmad›
2009 y›l›nda üstümüzden.
Ama biz, sosyalizm kavgas›n›
bedeller pahas›na b üyüttük.
2010 y›l›n› da ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm mücadelesini ileriye taﬂ›yaca¤›m›z,
mevziler kazanaca¤›m›z b ir
y›l olarak kazanaca¤›z.
- 18 Haziranda, t op la na n 35 bi n
imza, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi önünde yap›lan aç›klaman›n ard›ndan teslim edildi.
Maltepe Ço- 22 Haziran’da, “M
cuk ve Gençlik Hapishanesi”ndeki
koﬂullar›n düzeltilmesi için içerideki açl›k grevine destek için d›ﬂar›da
üç günlük açl›k grevi yapt›k.
- “Düzene her ﬂeyimizle alternatifiz” diyen gençlik, 1-12 Temmuz
tarihleri aras›nda tüm engellemelere
ra¤men yaz kamp›n› gerçekleﬂtirdi.
-11 A¤ustos günü gençlik, ö¤retmeninin, Day›’s›n›n baﬂucundayd›.
-18 A¤ustos’ta, 18 ayd›r tutuklu
bulunan arkadaﬂlar›n›n mahkemesi
için Erzurum’a giden DEVGENÇ’liler önce linç giriﬂimine
maruz kald›. K›ﬂk›rt›c› polise bu da
yetmedi ve toplu gözalt›lar yaﬂand›.
- Okullar›n aç›lmas›yla, “Seher
ﬁahin Rehberlik Ve Dayan›ﬂma Masalar› “ aç›ld›.
- 18 Ekim’de DEV-GENÇ’liler
k›rk›nc› y›llar›n› bir gece yaparak
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Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
GER‹C‹, EZBERC‹ E⁄‹T‹M SORUNU
Okullar›m›zda yaﬂad›¤›m›z sorunlardan biri de ö¤rencilere dayat›lan gerici ve ezberci e¤itimdir.
E¤itime ilk baﬂlad›¤›m›z andan itibaren gerici, ezberci e¤itim ile karﬂ›laﬂ›r›z. Verilen e¤itim, bizim geliﬂimimize katk›da bulunacak nitelikte de¤ildir. Verilen
e¤itimin, bizleri yaﬂama haz›rlamas› bir yana, b a s m a kal›p ve çarp›t›lan bir e¤itim ile kafalar çarp›k hale getirilmektedir.
Özellikle tarih derslerinde bize ezberletilmeye çal›ﬂ›lanlara bakacak olursak, çarp›tman›n boyutlar›n› da görürüz. ﬁeyh Bedreddinler’den, Seyit R›zalar’a kadar,
zulme karﬂ› halk›n baﬂe¤meyen yan›n› yans›tan birçok
halk kahraman›n›, önderini, bu tarihte ya hiç göremememizi ya da “ﬂeriat ayaklanmas›” ç›karan, “düzeni ve huzuru bozan”lar olarak yans›tmalar›n› örnek verebiliriz.
Ya da, tarihi padiﬂahlar, sultanlar ile anlatmalar›,
aç›klamalar› da baﬂka bir örne¤idir bunun. E¤itim bilimsel ve demokratik de¤ildir. E¤itimin içeri¤i her boyutuyla gerici-›rkç› ö¤eler ile doludur.
Peki, nas›l “ö¤retiyorlar” bütün bunlar›? Bu çarp›k
anlat›mlar›, nas›l yad›rgamadan ö¤reniyor, gerçek bilgi
diye benimseyebiliyoruz diye sorulabilir.
Bu sorunun cevab› da yine baﬂl›kta yazd›¤›m›z gibi

Yeni Burs Düzenlemesi
Yüksekö¤renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), üniversite ve yüksekokullarda okuyan lisans ö¤rencilerinin ayl›k burs ve kredileri 180 liradan 200 liraya ç›kard›. YURTKUR, bu para ile ö¤rencilerin bir ay
boyunca yaﬂamas›n› istiyor.

ezberci e¤itimdir. E¤itimi bize verirken yegâne yöntemleri ezberlettirmek ve ezberlettirdiklerini tekrarlatt›rmaktan ibarettir. Bize “verilen” bilgileri, zorunluluktan dolay› öyle ezberleriz ki, yaﬂam içinde karﬂ›laﬂt›¤›m›z küçük sorunlar›m›za çözüm üretmekte kullanmaya
kalkt›¤›m›z da zorlan›r›z. Tüketime yönlendirilmiﬂtir
çünkü zihnimiz, basit ﬂeylere dahi üretme mant›¤›yla
yaklaﬂmay›z.
‹ﬂte en yal›n haliyle, düzenin bizden istedi¤i kiﬂi modeli budur iﬂte. Gerici, ›rkç› e¤itim ile kafas› dolu olan,
sunulan› sorgulamadan kabul eden, sürekli tüketen,
üretmekte zorluk çeken bireyler olmak!..
G e r i c i , e z b e rc i e ¤ i t i m e k a r ﬂ › b i z i m ç ö z ü m ü m ü z
n e d i r ? Elbette bu düzen içinde tamamen çözülemeyece¤ini de ekleyerek cevapland›ral›m bu soruyu. Unutmayal›m ki bu düzen ve onun kurumlar› bize “ne vermeye” çal›ﬂ›yorsa, arkas›nda k e n d i ç › k a r l a r › n a hizmet
eden bir ﬂey sakl›yordur.
Verilen hiçbir ﬂeyi s o r g u l a m a d a n, kimin için, ne
için ö¤retildi¤ini bilmeden, benimsemeyelim. Beynimizi, ömrümüz boyunca bir iﬂimize yaramayacak bilgilerle doldurmayal›m. Tart›ﬂal›m, tart›ﬂt›ral›m. Gerekirse
derslerde konunun atlan›lan taraflar›n› biz ekleyelim,
yanl›ﬂlar› biz düzeltelim. Her f›rsat› de¤erlendirip, gerici, ezberci e¤itimin önümüzde yükseltti¤i duvarlar› y›kmak için her biçimde mücadele edelim.

Say›: 201

Yürüyüﬂ

Lisede sorumsuzluk!

3 Ocak
2010

‹stanbul Maltepe K›z Teknik ve Endüstri Lisesi’nde
mutfak bölümünde tüp gaz ba¤lant›s›ndan s›zan gaz›n
alev almas› sonucu meydana gelen patlamada, üçü ö¤renci, yedi kiﬂi yaraland›. Sorumsuzluk sonucu meydana
gelen patlamada ölüm olmamas› sadece bir tesadüftü.

Bunlar›

B‹L‹YOR MUSUNUZ?
TÜRK‹YE’de ;
2007-2008 verilerine göre;
Kaç Genel Lise Va r : 3. 830
Kaç Mesleki ve Teknik Lise
v a r : 4. 450
G e n e l L i s e l e r d e K a ç Ö ¤ re t m e n
v a r : 106. 270
Genel Mesleki ve Teknik Liselerde Kaç Ö¤retmen var: 84.771

Ge
e nc¸lii k U¨z
U¨ z e rii n e

SO¨Z
O¨ZLER

‹ﬂ ledi¤imiz temel hammadde
gençliktir. Umudumuzu gençli¤e
ba¤l›yor ve onu elimizden bayra¤› a l m a y a h a z › r l › y o r u z .
Che Guevara
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Öğretmenimiz
Faaliyet ne demektir?
Propaganda, ajitasyon, örgütlenme, e¤itim demektir.
‹nsan kazanmak demektir.
Kitle eylemlili¤idir.
Ve bunlar›n her biri, kendi içinde birçok ayr›nt›y› bar›nd›r›r.
‹ﬂte rapor, öz olarak bu konularda neler yap›ld›¤›n› içerir.
Ve her hafta, her ayki çal›ﬂma
bir öncekinden daha kazan›ml›
olmak durumundad›r.
E¤itim çal›ﬂmas›ysa, onun daha ileri sonuçlar› olmal›d›r.
E¤itim çal›ﬂmas›ndaki insanlar, kendileri e¤itilirken baﬂkalar›n› da
e¤itirler örne¤in bu
bir ileri sonuçtur.
Say›: 201

Yürüyüﬂ
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‹ﬁTE, BU B‹R
ÇALIﬁMANIN KEND‹N‹ ÜRETMES‹D‹R.

sanlar›m›z, gizli gruplar›m›z, hücrelerimiz olmal›d›r.

Bütün bunlara somut
cevaplar bulup sonuçlar
almal›y›z.

Aksi halde oligarﬂi istedi¤i zaman herkesi toplar ve bitirir.

Ancak bu sorular›n cevaplar› ile elde etti¤imiz kazan›mlarla “propaganda faaliyeti yapt›k” diyebiliriz.
ﬁu tabloyu terk etmeliyiz; bir
kaç insan var, bunlara gidip geliniyor, konuﬂuluyor, sonraki hafta-ay yine konuﬂuluyor.
Geliﬂme nedir, belli de¤il.

Bu nedenle HER ÇALIﬁMA
MUTLAKA KEND‹N‹ ÜRETMEL‹D‹R.
Bir çal›ﬂma sürekli kendini
üretmiyor, geliﬂmiyorsa geriliyor
demektir.
Üretmeyen insan ideolojik
olarak, coﬂku olarak uzun süre
ayakta kalamaz.

Ortada bir kitlesel eylemlilik,
hatta bir örgütlenme yoktur bu
durumda.

En küçük bir faaliyet olan dergi da¤›t›m› bile yap›yorsak, bir
süre sonra bu çal›ﬂma anlams›z
hale gelir.

Çal›ﬂman›n özü memurlar, iﬂçiler, gençlik ve mahallelerdir.

Bu yan›yla dergi da¤›t›lmas›
da ciddi bir çal›ﬂmad›r.

Bu tablo üzerine geliﬂmeyi
kurmak durumunday›z.

‹nsanlar “da¤›tt›m” der; gerçekten da¤›t›yor mu, nas›l da¤›t›yor, da¤›tt›¤› kiﬂiler okuyor mu,
nas›l okuyor?
Okuyorsa
ne
anl›yor? Bütün
bu ayr›nt›lar› ele
ald›¤›m›zda, neden sonuç alamad›¤›m›z ve ne
kadar ald›¤›m›z ortaya ç›kar.

B‹R ÇALIﬁMA SÜREKL‹ KEND‹N‹
ÜRETM‹YORSA
GER‹L‹YOR DEMEKT‹R

B‹R K‹ﬁ‹ KEND‹
E⁄‹T‹RKEN BAﬁKALARINI DA
E⁄‹T‹R.
Kendileri e¤itilirken baﬂka insan kazan›rlar.
Propaganday› nas›l yap›yoruz? Propaganda kendini nas›l
üretecek?
ﬁu sorulara verece¤imiz cevap, propaganda çal›ﬂmas›n›n
kendini üretmesidir.
Hangi araçlarla yap›l›yor?
‹nsanlar üzerindeki etkisi ne
oluyor?
Ne tür kesimlere gidiyoruz?
Nas›l gidiyoruz?
Örgütlenmemizi nas›l geliﬂtiriyoruz?
Kaç yeni grup kurduk?
Kaç hücre kurduk?
Bunlar ne tür bir faaliyet yap›yor?
Sonuç al›yor mu? Kitle eylemlili¤i yapabiliyor muyuz?
Yap›yorsak ne tür sonuçlar al›-

38

yoruz? Yapam›yorsak neden?

Buralarda nas›l çal›ﬂ›lacak?
Örne¤in sendikalarda nas›l
çal›ﬂ›lacak? Sendika varsa, o
sendikalarda
yönetimdeysek
farkl›, muhalefetteysek farkl› bir
çal›ﬂma olmak durumundad›r.
Bu alanlarda nas›l geliﬂece¤iz?
Memur, iﬂçi, ö¤renci, mahalle
en önemli nokta; ANA HALKAYI
YAKALAMAKTIR.
Her çal›ﬂma alan›nda ana halka;
MEﬁRU çal›ﬂma ﬂeklini bulmakt›r.
Hangi alanda ne meﬂrudur, ne
de¤ildir? Buna karar verece¤iz
önce.
K›stas geliﬂmektir.
Ölçümüz kendi geliﬂimimizdir.
Geliﬂimimiz için ne meﬂrudur.
Elbette bütün bu çal›ﬂmalar›n
içine, oligarﬂinin her ﬂeyi bilmedi¤i gizli bir çal›ﬂmay› da oturtmal›y›z.
Gizli evlerimiz, ne tür bir faaliyet içinde oldu¤u bilinmeyen in-

Dergi esas olarak kitleler için
ç›k›yor, üç beﬂ kiﬂinin entelektüel
duygular›n› tatmin için de¤il. Üç
beﬂ kiﬂi görünüﬂte sol keskin havalara girebilir. Yok, üslup ﬂöyle
olmamal›, böyle olmal›, ﬂöyle bir
derinlik olmal› gibi uyduruk bir
kaç ﬂey söyleyebilirler. Onlara
göre her ﬂey çok ucuz ve kolayd›r. Kendisi ertesi gün; çok rahatl›kla annem, sevgilim, düzen deyip b›rak›p gider, can›n› da alamazs›n. Alsan ne olur? S›rt›nda
yumurta küfesi yoktur. Özünde
sa¤c›, pasifist tiplerdir bunlar.
Devrimcilik ise ciddiyet ister.
Olgunluk ister. Bir ﬂey yazarken, konuﬂurken birçok kesimin
duygu ve düﬂüncelerini, bilinç
durumunu göz önüne alarak hareket eder.
Ama s›radan sempatizanlar
için; basit rekabetçilik, keskin görünme en kolay oland›r.
Keskin sözlerle de kendi tatmi-
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nini sa¤lar.
Devrimci bir hareket böyle
davranamaz.
Devrimci bir hareket ciddiyetsiz, ucuz de¤erlendirmeler yapmaz.
Biz kitlelere karﬂ› sorumluyuz.
Ama herkesin böyle bir sorumlulu¤u yoktur.
Biz bir sempatizan gibi davranamay›z.
Alttaki söyler.
Yanl›ﬂ, do¤ru, saçma her ﬂeyi
söyler. Yönetici onu düzeltmekle,
e¤itmekle görevlidir.
Devrimci bir hareket; bir
olumsuzlu¤un olas› sonuçlar›n›,
mümkün oldu¤u kadar olumlulu¤a nas›l dönüﬂtürece¤ini hesap
etmek durumundad›r.
Baﬂka güçleri kendi saf›na,
daha do¤rusu devrimci saflara
nas›l çekece¤ini, nas›l güçlenece¤ini hesap etmek durumundad›r. Bu ise ancak ve ancak her
çal›ﬂman›n, her faaliyetin ciddi
ele al›nmas› ile mümkündür.
Her çal›ﬂman›n, faaliyetin
kendini yeniden yeniden üretmesi ile mümkündür.
Basit s›radan bir dergi da¤›t›m› deyip geçemeyiz.
‹mza kampanyas›, afiﬂ bildiri,
pankart ASLA SIRADAN faaliyetler de¤ildir.
Demokratik faaliyetin temel
taﬂlar›d›r.
Ve militanca yap›ld›¤›nda kendini en çabuk üreten faaliyetlerdir.
‹mza toplarken, pankart asarken faﬂizme karﬂ› direnmeyi ö¤renir devrimciler.
Afiﬂ asarken, bildiri da¤›t›rken
faﬂizmi teﬂhir etmeyi, linç sald›r›lar›na direnmeyi ö¤renir devrimciler.
Ve buradaki direniﬂin oda¤›
ise MEﬁRULU⁄UDUR.
Gücümüz meﬂrulu¤umuzdur.
Dergimizde yaz›lanlar›n meﬂrulu¤udur.

Savaﬂan
Kelimeler
“Aktivist”, “Faaliyetçi”
Aç›klamalarda, “aktivistler”
kavram›na s›kça rastlar olduk. Buna benzer bir baﬂka kavram daha
gözüküyor bu s›ralar: Faaliyetçi...
“... faaliyetçiler dergi da¤›tt›” deniyor mesela..
Aktivist veya faaliyetçi...
Sonuçta bu kavramlar ve tan›mlar, kendisine ilericiyim, solcuyum diyen kimi kesimler taraf›ndan kendilerini tan›mlamak için
kullan›lmaktad›r.
Kuﬂkusuz, bu tan›mlar rastgele
seçilmemiﬂtir. Bunlar ya bir ide olojik tercihin veya ideolojik ﬂe kilsizli¤in sonucudurlar.
Bu tür içeriksiz, mücadele
edenleri tan›mlamaktan uzak kavramlar, as›l olarak sivil toplumcu
anlay›ﬂlarda görüldü ilkin. Bu
kavramlar zaten en iyi onlar› tan›mlamakta, onlara uygun düﬂmektedir. Solun bunlara öykünmesi, bunlar› kendi üslubuna dahil
etmesi, ideolojik anlamda bir zay›fl›kt›r.
Bugün emperyalist-kapitalist
ülkelerde bir araya gelen gruplar,
çevre kirlenmesinden kad›n sorununa, “bar›ﬂ”a kadar çeﬂitli konularda “düzeni rahats›z etmeyen”
bir hat oluﬂturmuﬂlard›r. Düzene
tepki niteli¤inde olan ve sadece
kendisini o sorunla ve sorunda da
sadece “iyileﬂtirme”ler boyutuyla
s›n›rlayanlar›n dilidir bu kavramlar.
Aktivist, sivil toplumculu¤un
“ p rofesyonel pro t e s t o c u s u ” d u r.
Ezilenlerin, halk›n örgütlü mücadelesini sürdürenlerin de¤il, “ b i r ey” olarak bozukluklara karﬂ› bir
“duruﬂ sergileyen”lerin ad›d›r...

Bazen protestoculuk, onun için
bir meslek gibidir. Ama o kadar.

Afiﬂimizdeki slogan›n›n meﬂrulu¤udur.

Bu meﬂruluktur; bitmez, tükenmez enerjidir.

Bildirimizdeki her kelimenin
hakl›l›¤› ve meﬂrulu¤udur.

Bu meﬂruluktur; devrime kadar
kendini üreten en temel güçtür.

O bir devrimci de¤ildir.
O s›n›f mücadelesinde yer alan
biri de¤ildir.
Örgütsüz, protestocu, iktidar
mücadelesi diye bir sorunu olmayanlar›n ad›d›r aktivist’lik.
Ya da faaliyetçi gibi ne anlatt›¤› nereden kaynakland›¤› belirsiz
kavramlar da. militan bir devrimciyi tan›mlamayan, baﬂka aray›ﬂlara denk düﬂen kavramlard›r.
Bu tür kavramlar, örgütsüzlü¤e
özenilerek, sivil toplumculardan
al›nm›ﬂ, ayn› biçimde kullan›lmaktad›r. ‹ktidar mücadelesini
“unutanlar”, iddialar›n› ve umutlar›n› yitirenler, düzene dönenler,
önce düzene düﬂünüﬂ biçimleri,
d i l l e r i , k a v r a m l a r › ile adapte olmaya baﬂlarlar. Önce dil de¤iﬂir.
Kavramlar de¤iﬂir...
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O nedenle; aktivistlik, faaliyetçilik ya da di¤erlerinin kullan›lmas› rastgele seçilmiﬂ de¤ildir.
Dilde, düﬂüncede, yaﬂamda
mücadele geriye çekilerek, düzenin kabul edece¤i bir çizgiye gelinmektedir. Düzen, aktivistleri,
“zarars›z” olarak görecek ve “kabul edecek”tir...
Onun için, Devrimci demekten, net tan›mlardan özenle kaç›n›lmaktad›r. Öyle olunca da, “devrimci”, “ilerici”, “yurtsever”, militan, gibi net tan›mlar dilden silinmektedir. Dil o noktada art›k devrimcilerin, mücadelenin dili de¤il,
düzen içi düﬂünen ve yaﬂayanlar›n
dilidir.
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Oligarﬂi içi çat›ﬂma, demokrasi ve
hukuk mücadelesi diye sunulamaz!
Oligarﬂi içi çat›ﬂma ﬂiddetlenerek devam etmektedir. Uzun
süredir devam edegelen çat›ﬂman›n yans›malar›n› bugün daha
aç›k bir biçimde görmekteyiz.
Öyle ki, taraflar bu çat›ﬂma içinde birbirine karﬂ› her tür yöntemi
kullanmaktad›rlar.
Her tür kirli yöntemin, psikolojik savaﬂ araçlar›n›n kullan›ld›¤› bu çat›ﬂmada her iki taraf da bu
yöntemlere yabanc› de¤ildir.
Devrimci mücadeleye karﬂ› bu
tür yöntemlerle savaﬂanlar, bu yöntemleri biribirlerine karﬂ› kullanmaktad›rlar bugün.

Oligarﬂi içi çat›ﬂman›n
yans›malar›:
Polis-asker “ ça t ›ﬂma s› ”
Say›: 201
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AKP ve Genelkurmay aras›nda
somutlaﬂan oligarﬂi içi çat›ﬂman›n
en aç›k yans›d›¤› alanlardan biri de
polis-asker “çat›ﬂmas›”d›r. Bugün
“böyle bir çat›ﬂma yok”, “aram›zda uyum var” deseler de bu do¤ru
de¤ildir. Bunun sadece bir noktada
do¤ruluk pay› vard›r; devrimci mücadeleye karﬂ› sürdürdükleri politikada ortak düﬂünmektedirler.
Ancak bu “uyum”un d›ﬂ›nda iktidar çat›ﬂmas› çeﬂitli biçimlerde sürmekte ve bu çat›ﬂma s›k s›k polis-asker “çat›ﬂmas›”na dönüﬂmektedir.
Sorun iktidar kavgas›nda kimin öne
geçece¤i, mevzi kazanaca¤›d›r. Ordu
geleneksel rolünü sürdürmek, mevzilerini kaybetmemek için çal›ﬂ›yor
olsa da, AKP emperyalistlerden ald›¤› destekle, Ordu’nun geleneksel iktidar rolünü sarsmaya, geriletmeye
yönelmektedir.
AKP hükümeti, otoritesinin
önündeki çeﬂitli engelleri kald›rmak, iktidar mücadelesinde a¤›rl›¤›n› koymak için her tür yöntemi
kullanmaktad›r. Bir yan›yla Ordu’nun geleneksel a¤›rl›¤›n› s›n›rland›r›rken, kendi kontrgerillas›n›
da yaratmaya çal›ﬂmaktad›r.

O nedenle, polis içindeki kadrolaﬂmas› ile polisin a¤›rl›¤›n› art›rmaya çal›ﬂmaktad›r. AKP kendisine
ve iktidar›na karﬂ› ç›kan kesimleri
tasfiye ederken daha çok polis gücünü kullanmaktad›r.
O nedenle sorun “d›ﬂardan” bak›ld›¤›nda sanki polis-asker çat›ﬂmas› gibi görünse de bu oligarﬂi
içindeki as›l çat›ﬂman›n bir yans›mas›d›r. Burada ﬂunu da belirtmek
gerekir; polisi ordunun yerine geçirmek gibi teoriler, spekülatiftir,
sistemin yap›s›na uygun de¤ildir.
Kald› ki, AKP ordunun düzen içinde oynad›¤› role temelde karﬂ› de¤ildir. Ordu’nun kendisine karﬂ› de¤ildir. AKP Ordu’nun kendi denetiminde olmas›n›, kendi denetiminde
kullan›lmas›n› istemektedir. Sorun
budur.

Ar›nç’a suikast senaryolar›
ve “Seferberlik Te t k i k
Kurulu”nda arama
Son olarak, Baﬂbakan Yard›mc›s› Bülent Ar›nç’a suikast senaryolar›n›n gündeme getirilmesi ile birlikte çat›ﬂma iyice boyutlanarak su yüzüne ç›kt›.
Bu f›rsat› de¤erlendiren AKP,
Genelkurmay’›n ama en genelde de
oligarﬂik diktatörlü¤ün suç merkezi
olan “Seferberlik Tetkik Kurulu”nda arama baﬂlatt›. ﬁimdi bir tefrika’ya dönen, “arama sürüyor” ile
AKP bir ad›m daha öne geçmeye
çal›ﬂmaktad›r.
AKP’den demokrasi beklemeye
yeminli kesimler, söz konusu arama
üzerine hemen AKP’nin kontrgeril-

laya karﬂ› operasyonu demeye
baﬂlad›lar ve yine yan›lacaklar.
“Seferberlik Tetkik Kurulu”nda
arama, sadece son bir y›ll›k belgeleri içermekte ve esas olarak da bu
kurulun oligarﬂi içi çat›ﬂmada kullan›lmas›na yöneliktir.
Bir yanda bu çat›ﬂma sürerken,
di¤er yanda kapal› kap›lar ard›nda
pazarl›klar sürmektedir. Tüm bunlar halktan gizlenerek yap›ld›¤› için
halk›n bu “çat›ﬂma” hakk›ndaki bilgisi, karﬂ›l›kl› bas›na s›zd›r›lan “bilgi k›r›nt›lar›” ve psikolojik savaﬂ
dokümanlar›ndan oluﬂmaktad›r.
Tüm bu geliﬂmeler yaﬂan›rken,
yaﬂananlar› do¤ru de¤erlendirmek
için, bizim tekrar tekrar vurgulad›¤›m›z ﬂu gerçe¤in bilinmesi gerekir:
Ne ordunun AKP karﬂ›tl›¤›n›n, gericili¤e karﬂ› olmakla, ne AKP’nin
Genelkurmaya karﬂ› tavr›n›n demokrat olmakla ilgisi yoktur. Her
iki kesimin yan›lt›c›, aldat›c› politikalar›na yedeklenmemenin ilk ko ﬂulu bunu görmektir.
Süren çat›ﬂma, oligarﬂi içi çat›ﬂmad›r. AKP bu çat›ﬂmada çeﬂitli kesimleri kendine yedeklemek için
bunu “karanl›¤a”, “kontrgerillaya”
“Ergenekona, Susurluk’a” karﬂ› bir
mücadele gibi sunmaktad›r. Ergenekon davas› da bunun ifadesidir.

Birbirini “yiyenler”,
halka karﬂ› yürütülen
savaﬂta ortakt›rlar
Birbirlerini tasfiye etmek için
her yönteme baﬂvuranlar, deyim yerindeyse iktidar için birbirlerinin
“gözünü oymaya” haz›r olanlar,
halka karﬂ› yürütülen savaﬂta, tereddütsüz bir araya gelmektedirler.
Aylard›r, birbirlerine söylenmedik söz b›rakmayan AKP’sinden,
CHP’sine, MHP’sinden ordu’ya kadar hemen hepsi Kürt halk›na karﬂ›
sürdürülen savaﬂta ortakt›rlar.
AKP’nin, DTP’ye, BDP’ye yönelik olarak sürdürdü¤ü tutuklama,
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linç sald›r›lar›, tasfiye politikas›na
karﬂ› hiçbir eleﬂtirileri, karﬂ› ç›k›ﬂlar› yoktur.
CHP bu konuda AKP’yi bile sollamakta, AKP’nin Kürt halk›na karﬂ› sürdürdü¤ü savaﬂta kulland›¤›
yöntemleri pasif bulmakta, daha
çok kan dökülmesini istemektedir.
Teslim almaya, tasfiye etmeye
yönelik politikalara, herhangi bir
düzen gücünün karﬂ› ç›k›ﬂ› olamaz.
Çünkü halka karﬂ› yürütülen savaﬂ›n ezilmesi, mücadelenin tasfiye
edilmesi noktas›nda hepsi ayn› ﬂeyleri düﬂünmektedir. Zira, halka karﬂ› düﬂmanl›k konusunda tüm düzen
partileri aralar›ndaki görüﬂ farkl›l›klar›n›, çat›ﬂmalar›n› bir yana b›rakarak, düzenlerini korumak için ayn›
safta buluﬂabilmektedirler.
Genelkurmay Baﬂkan› Orgeneral
‹lker Baﬂbu¤, Trabzon’da “Oruç
Reis firkateyni”nde düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda ﬂöyle diyordu:
“TSK'ya karﬂ› planl› haks›z ﬂekilde psikolojik harekat yürütenlere diyorum ki; bulundu¤unuz yer do¤ru
de¤il. Son dönemdeki her olayla
TSK'y› iliﬂkilendirme yönünde çabalar vard›r.” (Akﬂam, 18 Aral›k 2009)
AKP-Ordu “çat›ﬂmas›n›n” ﬂiddetlendi¤i, birbirlerini dinlemenin
ötesinde, art›k birbirine karﬂ› “suikast”yapmay› tart›ﬂt›¤› günümüzde,
Kürt halk›na karﬂ› sürdürülen savaﬂta, devrimcilere karﬂ› sürdürülen
linç politikalar›nda tamamen ayn›
ﬂeyleri düﬂünmektedirler.
O nedenle, bu konularda “tek
çatlak ses” ç›kmamaktad›r. Halk
düﬂmanl›¤›nda biribirleriyle yar›ﬂ
halindedirler demek yanl›ﬂ olmaz.

Destekledikleri,
“devlet politikas›” dedikleri,
emperyalizmin politikas›d›r
Kürt milliyetçi hareketi tasfiye
konusunda Baﬂbakan Erdo¤an baﬂta
olmak üzere devlet yetkililerinin
“bu bir devlet politikas›d›r” sözlerinin arkas›nda bu gerçek vard›r.
Kürt milliyetçi hareketi tasfiye
etmek tasfiye konusunda “tam bir

mutabakat oluﬂtu, bu bir devlet politikas›d›r” derken kastettikleri,
bunun emperyalizm onayl› bir politika oldu¤udur. O nedenle bunu en
özlü biçimde “ABD o p e r a s y o n u ”
diye ifade etmiﬂtik.
‹ﬂte bugün Kürt milliyetçi hareketin tasfiyesi noktas›nda bir araya
gelen hükümet, tüm düzen partileri
ve ordu, bu politikan›n emperyalizmin politikas› oldu¤unu bilerek bir
araya gelmiﬂlerdir.
AKP’nin emperyalizmin politikalar›na uygun davrand›¤›n› bilerek, tasfiye sald›r›s›n›n bir Amerikan operasyonu oldu¤unu görerek,
bu politikay› desteklemektedirler.
Ayr›ca, bugün iktidarda CHP ya
da MHP olsayd›, onlar da bugün
AKP’nin izledikleri politikalar› izleyecek, ona göre ad›m atacaklard›.
Emperyalist ülkelerle yeni-sömürge ülkeler aras›ndaki iliﬂkide
tek belirleyen e m p e r y a l i z m d i r. Art›k yeni-sömürge iﬂbirlikçi iktidarlar›na hiçbir konuda “tek baﬂ›na”
politika üretme inisiyatifi dahi vermemekte, kendi politikalar›n› dayatarak, onlar› uygulatmaktad›rlar.
Onun için düzen partilerinin hergün biribirlerini “topa tutmalar›n›n”, akla hayale s›¤mayan suçlamalarda bulunmalar›n›n fazlaca bir
önemi de yoktur zaten.
Hergün halk›n karﬂ›s›na bu tür
anlams›z ve halk› ilgilendirmeyen
tart›ﬂmalar ile ç›kmalar›n›n ciddiye
al›nacak bir yan› da yoktur. Hergün
biribirlerine söylenmedik laf b›rakmazlar ama söz konusu emperyalizmin ve oligarﬂinin ç›karlar› oldu mu
bir araya gelmekte tereddüt etmezler.

“ AKP-Genelkurmay
çat›ﬂ m a s › ” n d a n m e d e t
u m a n l a r, kendilerine ve
halka güvenmeyenlerdir

AKP iktidar› “Ergenekon davas›” üzerinden aylard›r halk› aldatarak, demokrasicilik oyunu oynuyor.
“Derin devlet” ile hesaplaﬂma ad›na, deﬂifre olmuﬂ kontrgerillac›lar›,
iktidar›na engel olmaya çal›ﬂan güçleri tasfiye etmeye çal›ﬂ›yor. Bu dava üzerinden tasfiyeler gerçekleﬂtiriyor.
“Ergenekon davas›” iﬂte bu nedenle aç›ld›. AKP’nin “demokrasi “
diye, halka yönelik katliamlar›n aç›¤a ç›kar›lmas›, faﬂist katillerin yarg›lanmas› diye bir düﬂüncesi yoktu
zaten.
Ancak bu gerçek sol’un baz› kesimleri taraf›ndan görülmedi. Görülmek istenmedi. Ama, AKP Genelkurmay çat›ﬂmas›ndan umutlananlar, buna göre politika oluﬂturanlar yan›ld›klar›n› k›sa bir süre
içinde gördüler.
Aç›lan “Ergenekon davas›”nda
b›rakal›m, Gazi katliam›n›, Sivas
katliam›n›, Kürt halk›na yönelik
gerçekleﬂtirilen onlarca katliam›n
aç›¤a ç›kar›lmas›n›, AKP bilinçli
olarak pisli¤i devrimcilere de bulaﬂt›rmaya çal›ﬂt›.
AKP bir yandan ordu ile çat›ﬂmay› sürdürürken, di¤er yandan da
yaﬂanan çat›ﬂma ile hiç ilgisi olmayan ilerici, yurtsever, devrimci güçleri hedef ald›.
Özellikle
reformizm
ve
ayd›nlar›n önemli bir k›sm›, bu çat›ﬂmadan, “faili meçhullerin” aç›¤a
ç›kaca¤›, halk düﬂmanlar›n›n yarg›lanaca¤› umudu ve beklentisi
AKP iktidar› “Ergenekon da- içinde oldular. Fakat, ÖDP gibi revas›” üzerinden aylard›r halk›
formist partilerin bu çat›ﬂmadan
aldatarak, demokrasicilik oyunu sonra “demokratikleﬂme” olaca¤›
beklentileri de boﬂ ç›kt›. Bu bekoynuyor. “Derin devlet” ile
lenti, demokrasi mücadelesini kenhesaplaﬂma ad›na, deﬂifre olmuﬂ kontrgerillac›lar›, iktidar›na di d›ﬂ›nda görme anlay›ﬂ›n›n bir
sonucudur.
engel olmaya çal›ﬂan güçleri
Yaﬂananlar, AKP’ye “sol”dan
tasfiye etmeye çal›ﬂ›yor. Bu
destek veren hiçbir anlay›ﬂ›n düdava üzerinden isfiyeler
ﬂüncelerini do¤rulamad›. Do¤rulagerçekleﬂtiriyor.
mayacakt›r da.
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Yürüyüﬂte
Adana’da Maraﬂ Katliam›
Protesto Edildi
Adana’da 26 Aral›k günü ‹nönü Park›’nda Maraﬂ katliam› y›l dönümü nedeni ile Adana Alevi dernekleri eylem yapt›lar. Eylemde, “Maraﬂ Katliam›n› Unutmad›k Unutturmayaca¤›z” yaz›l› pankart ile “Maraﬂ’› Unutmad›k Gizli Arﬂivler Aç›ls›n” yaz›l› dövizler aç›ld›. Eylem boyunca “Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza, Maraﬂ’› Unutmad›k Unutturmayaca¤›z” sloganlar› at›ld›. 200 kiﬂinin
kat›ld›¤› eyleme Halk Cepheliler de kat›larak destek verdiler. Alevi bileﬂenleri
ad›na Alevi Kültür Derne¤i Baﬂkan› Kemal Çelik bas›na bir aç›klama yaparak;
“Devletin çekmecelerinde gizli arﬂivler
aç›lmal›, katliamlar›n yaﬂayan tan›klar›
dinlenmelidir” dedi.

Devrimci Alevi
Komitesi’nden Aç›klamalar
Say›: 201

Yürüyüﬂ
3 Ocak
2010
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Maraﬂ katliam›n›n y›l dönümünde
Devrimci Alevi Komitesi yaz›l› aç›klama yay›nlad›. “Maraﬂ unutulmad›, unutulmayacak” baﬂl›¤›yla yay›nlanan aç›klamda katliam›n haftalar öncesinden haz›rland›¤›n› ve askerin ve polisin haberinin olmamas›n›n imkans›z oldu¤u belirtildi.
Aç›klamada; “Hiç bir zaman unutulmamal›d›r ki bu katliam›n mimar›, CIA
destekli kontrgerilla güçleridir. Ülkeyi
yöneten egemen güçler, bu katliam› s›n›flar mücedelesinde her mevzide gözünü k›rpmadan yerini alm›ﬂ devrimci örgütlenmeleri ortadan kald›rmak, halk›n
yaln›z b›rak›lmas›yla sömürü düzenine
hiç tepkisiz boyun e¤mesini sa¤lamak
için gerçekleﬂtirmiﬂtir” denildi.
Devrimci Alevi Komitesi 26 Aral›k’ta yay›nlad›¤› “‹mam Hüseyin’i Anlamak” baﬂl›kl› aç›klamas›nda Kerbela
olay›n›n Aleviler aç›s›ndan önemine de¤indi.
Aç›klamada; “Kerbela, iyi ile kötünün, zalim ile mazlumun ve yezit'e biat
etmeyen imam Hüseyin öncüsünde bir
adaletin hesaplaﬂmas›d›r. ‹mam Hüseyin
burada yi¤itli¤i, mertli¤i, mazlumun baﬂ
kald›r›ﬂ›n› ayd›nl›¤› adaleti temsil etmektedir” denildi.

Tek Yol

AKP ve “Kontrgerilla Operasyonu”
AKP-Genelkurmay aras›ndaki “çat›ﬂma” sonucu Seferberlik Tetkik Kurulu’nun aranmas› ile birlikte Kontrgerilla, Gladio tart›ﬂmalar› da tekrar baﬂlat›ld›. AKP, geniﬂ kesimleri bu çat›ﬂma da yedeklemek için, “Kontrgerilla’ya karﬂ› ç›kan” bir parti görüntüsü vermeye
çal›ﬂt›.
AKP’nin sözcüsü olan televizyon kanallar› ve gazeteler, kontrgerilla “tefrika”lar› yay›nlamaya, Gladio’nun ‹talya gibi ülkelerde nas›l
tasfiye edildi¤ini yazmaya baﬂlad›lar.
Kontrgerilla, Gladio’dan ibaret de¤ildir; kontrgerilla, halka karﬂ›
savaﬂ›n örgütlenmesidir! Emperyalizmin ve oligarﬂik diktatörlüklerin
halka karﬂ› savaﬂ› sürdü¤ü müddetçe, kontrgerilla örgütlenmeleri olacak, kontrgerilla yöntemlerine baﬂvurulacakt›r.
Nitekim, Türkiye yeni-sömürge bir ülke haline gelmesiyle birlikte kontrgerilla örgütlenmelerini de oluﬂturmuﬂ, o y›llardan bu yana
binlerce kontrgerilla operasyonu yap›lm›ﬂt›r. Geliﬂen, büyüyen devrimci mücadeleye karﬂ› katlimlar, provokasyonlar örgütlenmiﬂtir,
AKP halka karﬂ› sürdürülen karﬂ›-devrimci savaﬂ›n bugün örgütleyicisidir. Kontrgerilla yöntemlerinin kullan›lmas›na elbette karﬂ›
de¤ildir. AKP’de halka karﬂ› sürdürülen savaﬂta bu tür örgütlenmelere ihtiyaç duymaktad›r.
AKP halka karﬂ› sürdürülen savaﬂta yeni karﬂ›-devrimci örgütlenmeler oluﬂturuyor. Emperyalizmin ve oligarﬂinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda oluﬂturulan kontrgerilla örgütlenmeleri ile sald›r›lar› art›rarak,
halka karﬂ› savaﬂ› boyutland›r›yor.
Nitekim, AKP bu tür örgütlenmeler içinde olmak, kadrolaﬂmak,
için hiçbir f›rsat› kaç›rmamaktad›r. AKP’nin “Demokratikleﬂme”
“karﬂ› devrimci savaﬂa son verme” gibi bir program› da bak›ﬂ› da
yoktur. O yan›yla “Kontrgerilla örgütlenmeleri”ni tasfiye etmek gibi
bir düﬂüncesi yoktur. Bu tür beklentileri olanlar yan›lacakt›r.
Sorun iktidar çat›ﬂmas› içinde de¤erlendirilmelidir. Kald› ki, AKP
kendi ikitad›r›nda da devrimci mücadeleye ve Kürt milliyetçi harekete karﬂ› bu tür örgütlenmeleri kulland›, kullan›yor.
Ayr›ca bugüne kadar AKP iktidar› ne “Seferberlik Tetkik Kurulu”, ne “Özel Harp Dairesi”, ne “Özel Kuvvetler komutanl›¤›” ne de
di¤er faﬂist örgütlenmeler ve halka karﬂ› suç iﬂleyen örgütler için k›l›n› k›p›rdatm›ﬂt›r.
Yine bu ülkenin tarihi, oligarﬂinin halka karﬂ› katliamlar, provokasyonlarla dolu kanl› bir tarihtir. 6-7 Eylül’de az›nl›klara karﬂ› yürütülen sald›r› ve katliamlar, 1 May›slar, Maraﬂlar, Çorumlar, 16
Martlar, Gaziler’le dolu kanl› tarih için ad›m at›lmadan söylenecek
sözler boﬂtur.
6-7 Eylül dosyalar›, 1 May›s 77 dosyas› , ayd›nlar›n katledilmesi
dosyalar›, Gaziler’in dosyas›, Maraﬂlar’›n dosyas›, Çorumlar’›n dosyas› ve daha onlarca katliam dosyalar› aç›lmadan “kko nt rg eri l la ’y›
d a ¤ › t m a k ”tan sözetmek, aldatmad›r.. Varsa cesaretiniz aç›n o zaman
bu dosyalar›...
Kontrgerilla’y› da¤›tmak, bir suç karargah›n›n “bir odas›”na girip,
iktidar savaﬂ›nda kullanmakla olacak birﬂey de¤ildir. O nedenle
AKP’nin kontrgerillay› da¤›taca¤› sözleri boﬂtur.
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Belediye’nin
Yozlaﬂt›rma Politikas›
Devam Ediyor
Adana’da 29 Aral›k günü Seyhan
Sosyal Kültür Ve Sanat Derne¤i üyeleri
4’üncü Çukurova Halk Kültür Festivali-nin Seyhan Belediyesi’nce keyfi bir ﬂe-kilde engellendi¤i için eylem yapt›lar.
"Kültür Soka¤› m›? Ticaret Soka¤› m›?"
yaz›l› pankart aç›lan eylemde Seyhan
Kültür ve Sanat Derne¤i ad›na Mehmet
B›ld›rc›n bir aç›klama yapt›. B›ld›rc›n;
"Halk›m›z› inançlar›ndan, de¤erlerinden,
geleneklerinden uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂan-lar bilmelidir ki Seyhan Sosyal Kültür ve
Sanat Derne¤i olarak halk›m›z›n kültürü-nü yaﬂatmak için tüm olanaklar›m›z› kul-lanaca¤›z" dedi.

23 BDP'li Tutukland›
Burjuva medyada KCK operasyonu
olarak geçen BDP'ye yönelik gerçekleﬂti-rilen gözalt› teröründe 36 kiﬂi gözalt›na
al›nm›ﬂ, 28 kiﬂi de mahkemeye sevk edil-miﬂti. Mahkemeye sevk edilen 28 kiﬂiden
23'ü tutukland›.

“Mamak’ta Baz ‹stasyonu
‹stemiyoruz!”
25 Aral›k’ta, Ankara Mamak Tuzlu-çay›r’da kurulmaya çal›ﬂ›lan baz istasyo-nunu istemeyen 1102 kiﬂi imzalar›n› Ma-mak Belediyesine götürmek için bir ara-ya geldi. Tuzluçay›r Meydan›’nda topla-nan mahalle halk›, burada neden toplan-d›klar›n› anlatan bir aç›klama yapt›lar.
Mamak Belediyesi'nin önünde Tuzluça-y›r Halk› imzal› “Baz ‹stasyonu ‹stemi-yoruz” yazan bir pankart açarak, burada
da sözlü bir aç›klama yap›ld›. Hiçbir yet-kili o gün belediyede olmad›¤›ndan im-zalar Özel Kaleme teslim edildi ve ma-halleye dönüldü.

lar’da ise 75
dergi
halka
ulaﬂt›r›ld›.
G e bze Eriﬂler mahallesinde
Yürüyüﬂ dergisi
toplu sat›ﬂ› yap›ld›.
Ya¤an
y a ¤ m u r a
ra¤men okurlar›m›z 2 saat
boyunca sokaklarda dolaﬂt›lar.
Da¤›t›m süre
Enginler ve Ferhatlar Gerçekleri
since 40 dergi
halka
ulaﬂt›r›ld›.
Anlatmaya Devam Ediyor
‹ z m i r 'de 26
Yürüyüﬂ okurlar› yine gerAral›k Cumartesi günü Karaçeklerini sesini halka ulaﬂt›rba¤lar Aktepede ve 27 Aral›k
mak için dergi da¤›tm›na dePazar günü ise Gültepe'de Yüvam ettiler. ‹st a n b u l’da 26 Ararüyüﬂ dergisinin tan›t›m› yap›ll›k günü Gülsuyu Heykel Meyd›. ‹ki gün yap›lan tan›t›m ve
dan›’nda, 27 Aral›k günü Ba¤sat›ﬂta 55 dergi da¤›t›ld›.
c›lar Yeni Mahalle’de “Ferhat’›
E rzinc a n'da 27 Aral›k günü
Vuranlar Engin’i Katledenler
dergi sat›ﬂ› yap›ld›. Geçit BelCezaland›r›ls›n” yazan pankartdesinde 4 Yürüyüﬂ okurunun
lar açan Halk Cepheliler adalet
kat›ld›¤› dergi sat›ﬂ›nda toplam
isteklerini hayk›ran eylemleri37 dergi halka ulaﬂt›r›ld›. Dergi
nin ard›ndan mahallelerde dergi
sat›ﬂ› esnas›nda ‹ncirlik Üssü
sat›ﬂ› yapt›lar.
Kapat›ls›n imza kampanyas› da“Amerika Defol Bu Vatan
hilinde 40 imza topland›. AkBizim” afiﬂ ve bildirileri çal›ﬂﬂam Cumhuriyet Mahallesi
malar›n›nda yap›ld›¤› GülsuCem Evi ve çevresinde 200
kuﬂlama ve 100 pul yap›ld›.
yu’da 100 dergi sat›ld›. Ba¤c›ERZ‹NCAN

TAYAD’l› Ailelerden
Maden ‹ﬂçilerinin
Ailelerini Ziyaret
TAYAD’l› Aileler, 26 Aral›k
günü,
Bursa’n›n
Musta-fakemalpaﬂa ilçesindeki Bük-köy Maden Oca¤›nda katledilen
19 iﬂçinin ailelerine baﬂ-sa¤l›¤› ziyaretinde bu-lunmak için bölgeye git-tiler.
TAYAD’l› Aileler,
19 iﬂçinin katledildi¤ini,
bunun bir katliam oldu-¤unu ve iﬂçi düﬂman› bir
asalak olan Nurullah Er-can’›n hesap vermesi
gerekti¤ini anlatt›lar ai--

Say›: 201

Yürüyüﬂ
3 Ocak
2010

lelere. TAYAD’l›lar daha köye
ulaﬂmadan, jandarma ve polis,
“DHKP-C’liler geliyor.” diye-rek aileleri tedirgin etmeye ça-l›ﬂt›lar. ‹ﬂçilerin ailelerinden bi-risi, köy muhtar›n›n telefon
ederek; “DHKP-C’liler geliyor,
onlarla görüﬂmeyin.” dedi¤ini
söyledi.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Say›: 201
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Tekel iﬂçileri direniﬂte... AKP iktidar› “boﬂuna direniyorsunuz, evinize dönün” diyor!
‹ktidar iﬂçilerin açl›¤a, iﬂsizli¤e mahkum olmay› kabul etmelerini istiyor. Gerisi iktidar›
“ilgilendirmiyor” zaten...
Halk› aç ve iﬂsiz b›rakanlar, bu k›ﬂ günü iﬂçileri
soka¤a dökenler elbette eme¤in ve halk›n düﬂman›d›rlar. Haklar› için direnen iﬂçiler, önce bu gerçe¤i görmeye baﬂl›yacaklard›r. Tekel iﬂçileri içinde
AKP’ye oy veren, onu destekleyen yüzlerce binlerce iﬂçi var belki. Kendini islamc› olarak nitelendiren, baﬂ› kapal› kad›n iﬂçiler var.
Kad›n-erkek, yaﬂl›-genç, Türk-Kürt, Arap-Laz,
Alevi-Sünni yüzlerce Tekel iﬂçisi haklar› için ayn›
direniﬂ içindeler. Kuﬂkusuz, direniﬂe kat›lan yüzlerce iﬂçi “s›n›f bilinci” ile hareket etmiyor. Ço¤unun böyle bir “bilinci”nin olmad›¤› da ortadad›r.
Ancak bu, iﬂi için direnmelerine engel de¤ildir ve
sözü edilen bilinç de böyle böyle oluﬂacakt›r.
Tekel iﬂçileri, bu direniﬂte tüm geri yanlar›,
bencillikleri ile belki yaﬂamlar›nda ilk kez direniﬂe
kat›lanlar var. Ancak direniﬂ ve dayan›ﬂma onlara
da ö¤retiyor. Sahiplenmeyi görüyor ve yaﬂ›yorlar.
Ankaral› taksi ﬂöförleri “iﬂçiler nereye giderse gitsin taksi ücreti almayaca¤›z” dediler.
Ankara’da halktan birçok kiﬂi direniﬂte olan iﬂçileri “evlerinde misafir etmek”için talepte bulundular. Çankaya ve Yenimahalle belediyeleri iﬂçilerin
eylemine kumanyalarla destek verdi.
TÜRK-‹ﬁ Genel Merkezi civar›ndaki esnaf, iﬂçilerden çay ve yemek paras› almazken, Sakarya
Caddesi esnaf›n›n iﬂçilere yiyecek yard›m›nda bulunaca¤› aç›kland›. Bunlar direniﬂe verilen deste-

‹ﬂ B›rakma Eylemleri
Devam Edecek
Türk-‹ﬂ Genel Baﬂkan›
Mustafa Kumlu, 30 Aral›k
günü, Baﬂkanlar Kurulu
toplant›s› sonras›nda tekel
iﬂçileri
önünde
yapt›¤›
aç›klamada, 8 Ocak, 15 Ocak
ve 22 Ocak’ta iﬂ b›rakma eylemi yap›laca¤›n› ve ayn› günlerde AKP il binalar› önünde
kitlesel eylemler yapacaklar›n›
aç›klad›. Aç›klama s›ras›nda
tekel iﬂçileri, genel grev karar›
almayan Türk-‹ﬂ yönetimini
protesto ettiler.
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Tekel iﬂçilerinin
direniﬂi ve dayan›ﬂma
¤in sadece bir k›sm›d›r.
‹ﬂte direniﬂe verilen bu destekler, Tekel iﬂçileriyle gösterilecek dayan›ﬂma, direniﬂi sürdürecek
olan iﬂçileri de bilinçlendirecek, onlar› geliﬂtirecektir. O zaman gerçek dostlar›n›n halk ve devrimciler oldu¤unu görecek, iktidar›n ise halk düﬂman› yüzünü daha iyi kavrayacakt›r.
Kurtuluﬂun tek baﬂ›na olmayaca¤›n› gören her
iﬂçi, bireyci, bencil yanlar›n› bir yana b›rakarak, direniﬂe “biz” olarak sahip ç›kacakt›r. Direniﬂ ve mücadele iﬂçileri geliﬂtirecek, örgütlülü¤ü, dayan›ﬂmay›, birli¤in anlam›n› daha iyi kavrayacakt›r. Televizyon ekranlar›nda direniﬂi anlatan, iktidara cevap veren, y›pranm›ﬂ ellerini gösteren iﬂçileri bilgece konuﬂturan onlar›n üç-beﬂ günde üç-beﬂ y›l›n
tecrübelerini kazand›ran bu direniﬂtir...
‹ﬂçilerin direniﬂleri, direniﬂin kazan›mlar› da ö¤reticidir. Nitekim, Demiryolu iﬂçileri, 25 Kas›m
direniﬂini gerekçe gösteren yönetimin toplam 46
emekçiyi görevden almas› sonucu “arkadaﬂlar›n›n
göreve iade edilmesi” için tekrar direniﬂ örgütlemiﬂ, yönetime geri ad›m att›rm›ﬂt›r.
‹ﬂten uzaklaﬂt›r›lan emekçiler görevlerine dönmüﬂ, direniﬂ bu yan›yla kazan›mla, iﬂçilerin dayan›ﬂmas›n›n zaferi ile sonuçlanm›ﬂt›r. Emekçilerin
direniﬂlerinin kazan›mlarla sonuçlanmas› direnen
emekçiler için ö¤reticidir.
Tekel iﬂçilerinin önünde, iﬂten at›lan arkadaﬂlar›na sahip ç›kan, dayan›ﬂman›n ve kararl›l›¤›n önemini gösteren bir direniﬂ örne¤i daha var ﬂimdi...

HALK CEPHEL‹LER
TEKEL ‹ﬁÇ‹LER‹N‹
Z‹YARET ETT‹
Ankara Halk Cephesi, 23 Aral›k günü, Afganistan'a ülkemizden de asker
gönderilecek olmas›n› protesto etti¤i eylemin ard›ndan, kortej oluﬂturup Türk-‹ﬂ
Genel Merkezi önüne kadar yürüyerek,
direnen tekel iﬂçilerini ziyaret etti. Türk‹ﬂ önüne gelindi¤inde "TEKEL iﬂçisi
yaln›z de¤ildir, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar› atan Halk Cepheliler,
alk›ﬂlarla karﬂ›land›lar.
Halk Cephesi ad›na konuﬂan Semiha Eyilik, TEKEL iﬂçilerini selamlayarak baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda “Biz

evlatlar›m›z›n Afgan halk›n›n katili olmas›n› istemiyoruz. ‹ﬂbirlikçi AKP iktidar›n›n evlatlar›m›za verdi¤i de¤erle,
iﬂçilerimize verdi¤i de¤er aras›nda bir
fark yoktur. En temel hak ve özgürlüklerimizi arad›¤›m›z için coplan›yor,
tazyikli sulara ve biber gazlar›na maruz kal›yoruz” dedi. Ziyaret yar›m saat sürdü.
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“TEKEL ‹ﬁÇ‹LER‹N‹N D‹REN‹ﬁ‹ SÜRÜYOR”

Tekel iﬂçisi 15 Aral›k’tan beri
Ankara'da eylemlerine devam ediyor. 28 Aral›k’ta iﬂçiler Güven
Park’ta eylem yapt›lar. Tekel iﬂçilerine Genel Maden ‹ﬂçileri Sendikas›’da destek verdi.
Eylemdeki Tekel iﬂçileriyle eylemlerinin nedenlerini görüﬂtük.
‹ﬂçilerin eylemleri, baﬂbakan›n sözleri ve 4c yasas› ile ilgili düﬂüncelerini ö¤rendik.
Yür ü yüﬂ : Sizi buralara getiren
nedenler nelerdir?
1. ‹ﬂçi: Bize haks›zl›k yap›yorlar.
Haks›zl›¤a u¤ruyoruz. Bu haks›zl›¤›
kabul etmiyoruz. Çocuklar›m›z› köle yapmak istemiyoruz. Çocuklar›m›z›n gelece¤i var. Okula gitmesi
gerekiyor. Okul okumas› gerekiyor.
Biz bu nedenden dolay› buraday›z.
Y ü r ü yü ﬂ : Baﬂbakan Erdo¤an,
Tekel iﬂçileri için “çal›ﬂmadan para
kazanma devri bitti” diye aç›klama
yapt› Erdo¤an’›n bu yöndeki aç›klamalar›na ne diyorsunuz?
2. ‹ﬂçi: ﬁimdi baﬂbakan gelip,
benim çal›ﬂt›¤›m ﬂartlar› görsün.
Hitler'in Yahudilere kulland›¤› gaz›
biz yaprak tütün fabrikalar›nda tütünün içindeki hücreleri öldürmek
için kullan›yoruz. Ondan sonra da o
balyalar›n alt›na girip çal›ﬂ›yoruz.
Ve bu ﬂekilde akci¤er kanserinden
ölen bir sürü arkadaﬂ›m›z var.
Yür üyüﬂ: Baﬂbakan üzerine basa basa çal›ﬂmadan para al›nd›¤›n›
söylüyor. ‹ﬂçilere tazminat verilece-

¤ini 4-C yani maaﬂ›n yar›s›n› verece¤ini söylüyor bir çözüm yok. Bu
durumda eve dönecek misiniz?
3. ‹ﬂçi: Eve dönme gibi bir karar›m›z yok. Biz mücadelemizin sonuna kadar arkas›nday›z. Bizim eve
dönme durmumuzda çocuklar›m›za
verecek cevab›m›z yok.
Y ü r ü y ü ﬂ : Dün sendika baﬂkanlar kurulu topland› ve her hafta cuma günü iﬂ yavaﬂlatma karar› ald›.
Bu konuda ne düﬂünüyorsunuz?
3. ‹ﬂçi: Onu hiç onaylam›yorum.
Bence hiç do¤ru de¤il. Bizim iﬂletmede 1 saat dursa kimsenin haberi
olmaz. En baﬂta kendi iﬂletmemden
bahsedeyim. Zaten tuz ç›km›ﬂsa, tuz
sat›ﬂ› yap›yoruz, tuz ç›km›ﬂsa bir saat kimseyi ilgilendirmez, Hiçbir ﬂey
olmaz. Di¤er taraflarda olabilir tamam ona bir ﬂey demiyorum. Ama
bu bence do¤ru bir karar de¤il. Daha böyle güçlü, daha ses getiren bir
ﬂey olmas› gerekiyor.
Yür ü yüﬂ: AKP'nin karar› 4-C.
Yani çal›ﬂan›n, 657 nolu yasan›n 4C maddesi uyar›nca di¤er kurumlara geçici personel statüsünde istihdam edilmeleri üzerine. Ocak ay›
sonuna kadar baﬂvuru yapanlara bu
hakk› tan›yaca¤›n›, baﬂvuru yapmayanlar›n aç›kta kalaca¤›n› söylüyor.
Ne yapacaks›n›z?
4. ‹ﬂçi: Zaten 4C'nin kendisine
karﬂ›y›z. Yani baﬂvurma tarihi pek
önemli de¤il. 4C'yle gitmenin de
pek bir önemi yok. Mecbur baﬂka

yerlerde çal›ﬂmak zorunday›z. ﬁimdi 650 milyor maaﬂ, on ay süreyle,
en yüksek 10 ay, ﬂimdi 12 aya böldü¤ün zaman 500 milyon. Bir ev kiras› Ad›yaman'da 350-400 milyon
kira. Orada çal›ﬂmak mümkün de¤il. Anlatabiliyor muyum? ﬁimdi
4C'yle 1. ayda, 5. ayda gitmiﬂiz fark
etmez. As›l amac›m›z 4C'yi de¤iﬂtirmek. ‹stemiyoruz bunu yani. ‹nsanca yaﬂaman›n mümkün olmad›¤›
bir olay.
Y ü r ü y ü ﬂ : Buraya CHP'den,
MHP'den milletvekilleri ziyaretinize geliyor. Bakanlar da geldi. Muhalefet parti ve milletvekillerinin
bir çözümü olabilir mi?
4. ‹ﬂçi: Fikirler, düﬂünceler, zihniyetler ne olursa olsun burada bir
haks›zl›k bir zulüm var. Bu zulmü
biz ve Güneydo¤u'da da yaﬂ›yoruz.
Acaba bir günden bir güne di¤er
muhalefet partileri ç›k›p bizim haklar›m›z arad›lar m›? Önce oraya bir
baks›nlar, ondan sonra mecburen
metropol kentlere haliyle s›çrar.
Yür ü yüﬂ: Ankara Valisi sald›rma nedeni olarak “provokatörler
vard›, sonuç kötü olacakt›” aç›klamas›n› yapt›. Sonra da sald›r›n›n
emrinin ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay'›n verdi¤i gazetelerde yer ald›.
Sizlere orada gaz bombas› at›ld›, so¤uk havada suya at›ld›n›z, copland›n›z. Sizin aç›klaman›z nedir?
5. ‹ﬂçi: O her zaman yap›lan ﬂey,
her zaman eyleme müdahalede topu
birbirlerine at›yorlar. En son emniyet müdürlerine geliyor, ya aç›¤a
al›yor ya merkeze al›yor, 2 y›l sonra
da bir yere vali olarak at›yorlar.
Y ü r ü y ü ﬂ : Ankara Valisi sald›rma nedeni olarak “provokatörler
vard›, sonuç kötü olacakt›” aç›klamas›n› yapt›. Sonra da sald›r›n›n
emrinin ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay'›n verdi¤i gazetelerde yer ald›.
Sizlere orada gaz bombas› at›ld›, so¤uk havada suya at›ld›n›z, copland›n›z. Sizin aç›klaman›z nedir?
6. ‹ﬂçi: Hepsi de yalan söylüyor.
Baﬂbakan›n talimat›yla olmuﬂtur
hepsi, kesin ve net.
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Boﬂ Yatan Ve Yatarak Kazanan Kim?
Kim Al›n Teri Döküyor, Kim Köﬂeyi Dönüyor?
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Baﬂbakan Erdo¤an, Tekel iﬂçilerinin “iﬂimizi istiyoruz” taleplerine
verdi¤i cevapta, emekçilere bak›ﬂ›n›
bir kez daha ortaya serdi: “Yatt›¤›n
yerden para kazanma devri bitti.
‘Devlet mal› deniz yemeyen domuz’
anlay›ﬂ›yla bakamay›z”...
Baﬂbakan’a göre iﬂçiler “yatt›klar› yerden para kazan›yorlard›!”
Yani, iﬂçiler a s a l a k t › ona göre.
Çal›ﬂm›yor, “devletin mal›n› yiyorlard›”. Oysa, tüm tarih, tüm iktisat
bilimi, bunun tersini söyler:
“Bir s›n›f sahip olarak, öteki s›n›f çal›ﬂarak yaﬂ›yor. Kapitalist s›n›f, gelirini, baﬂkalar›n› kendi hesab›na çal›ﬂt›rarak elde eder; oysa iﬂçi s›n›f›, gelirini, yapt›¤› iﬂ için ald›¤› ücret biçiminde sa¤lar. ” (Sosyalizmin Alfabesi, Leo Huberman,
syf.10)
Oysa, “devletin mallar›n›”, halk›n olan› AKP’liler ve tekeller ya¤mal›yor, Baﬂbakan’›n dedi¤i gibi
“Devlet mal› deniz, yemeyen domuz” anlay›ﬂ›yla hareket ediyorlar.
AKP özelleﬂtirme ad›na, halk›n
de¤erlerini ya¤malat›rken Baﬂbakan
Tekel iﬂçilerine maliyet ç›kar›yor;
“ 10 bin Tekel iﬂçisinin bize maliyeti ayl›k 40 trilyon.”
‹ﬂçilere verilen “üç kuruﬂta” gözü olanlar, tekellere verirken son
derece cömertler!..
Bak›n bu al›ﬂveriﬂ, bu peﬂkeﬂ
nas›l gerçekleﬂti:
Tekel’in içki bölümündeki 17
fabrikan›n özelleﬂtirme ihalesi,
292 milyon dolarla “en yüksek fi-

Birileri, s›rf Baﬂbakan’›n o¤lu, k›z›, damad›, gelini olduklar› için köﬂeyi dönüyorlar.
Kemal U nak›tanlar’›n,
Abdullah G üller’in o¤ullar›,
armatör, f abrikatör oluyor..
Ve b unlar utanmadan, e mekçileri, al›nteriyle yaﬂayanlar›,
yangelip yatmakla suçluyor;
YUH olsun o nlara!
yat›” veren L‹MAK-NUROLÖZALTIN ortakl›¤›ndaki tekellere
alt›n tepside sunuldu.
SATIN ALANLAR; bir kaç ay
sonra onu AMER‹KAN T E K E LLER‹NE 950 milyon dolara satt›lar.
Bu fabrikalar yenilenmiﬂ, ileri
teknolojiye geçmiﬂti. Sadece Bile cik’teki rak› fabrikas› 100 milyon
d o l a r ediyordu ve Avrupa’n›n teknolojisi en yeni iﬂletmesiydi.
Bilecik dahil 17 fabrikan›n yan›
s›ra; kuru üzüm, suma (üzüm alkolü) ﬂiﬂe, etiket, anason stoklar› da
1 41 milyo n Y T L ( 1 0 0 m i l y o n d o lardan fazla) tutuyordu.
Ayr›ca Tekel’in Türkiye’de 81
ilindek i b a ﬂ m ü d ü r l ü k l e r i n i n d e p o l a r › n d a d a 30-35 milyon dolar l›k içki stoku bulunuyordu.
SONUÇTA “SAT I L A N ”;
-Yenilenmiﬂ 17 fabrika
- K›dem tazminatlar› s›f›rlanm›ﬂ,
yetiﬂmiﬂ, çok kalifiye iﬂçiler
- 100 milyon dolarl›k hammadde
stoku
- 30 milyon dolarl›k içki stoku...

‹ﬁTE TÜM BUNLAR tekellere
292 milyon dolara alt›n bir tepside
sunuldu AKP iktidar›nca. Onlarda
k›sa bir süre sonra fabrikalar› 950
milyon dolara Amerikan tekellerine
satt›lar...
Ya n g e l i p , y a t a n l a r, b i r a y d a
taﬂ at›p kolunu yormadan 658
milyon dolar kazand› LimakN u rol ﬂirketi. Tekel iﬂçilerini yan
gelip
yatmakla
suçlayan
Ba ﬂ ba ka n c e v a p v e r, h a v a d a n p a r a k a z a n a n l a r, iﬂçiler mi? Yoksa
tekeller m i ?
2008 y›l›nda da Tekel’in 6 sigara
fabrikas› (Samsun, Tokat Malatya,
Adana, Maltepe, Bitlis) ‹ngilizAmerikan tekeli BAT ’ a 1 milyar
720 milyon dolara sat›ld›.
Tekel’in sadece 2 sigara fabrikas›n›n (Tokat ve Ball›ca) 3 y›lda yapaca¤› kârla tekeller 6 fabrika için
verdikleri paralar›n› ç›karacaklard›
ve 6 fabrika kendilerine b e d a v a y a
gelecekti.
Y E T M E D ‹ . .. Bu fabrikalar›n
arsalar› Tokat’ta ﬂehrin merkezinde,
Adana’da ﬂehrin en k›ymetli yerinde, Malatya’da kentin merkezinde,
Samsun’da denizin k›y›s›nda çok
de¤erli arsalard›r.
Y‹NE...tütünler içinden en kaliteli olanlar›ndan, 125 milyon dolar
de¤erindeki tütünü de BAT’a “hediye olarak” verildi.
Tekelleri ihya eden Turgut Özal,
“ben zenginleri severim” diyordu.
Tayyip Erdo¤an’›n da iﬂçileri de¤il
ama tekelleri sevdi¤i kesindir...

KESK: “Asgari ücret tespit komisyonu eme¤in
bedelini en alt düzeyde belirleme komisyonudur”
29 Aral›k günü KESK Ankara
ﬁubeler Platformu, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› önünde asgari ücret tespit komusyonunun görüﬂmeleri sürerken bir eylem yapt›.
Eylemde konuﬂan KESK baﬂkan›
Sami Evren, “Asgari ücret tespit
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komisyonu eme¤in bedelini en alt
düzeyde belirleme komisyonudur,
bu komisyonun varl›¤› ülkemiz
emekçi s›n›flar›n›n örgütsüzlü¤ünün ifadesidir, demokratik bir çal›ﬂma yaﬂam›nda emekçilerin ücretleri
toplu sözleﬂmeyle belirlenir” dedi.

Eylem “‹nsanca bir yaﬂam istiyoruz" sloganlar›yla bitirildi. ‹ s t a nbul, Mersin ve A d a n a’da da asgari
ücret komisyonu görﬂümelerine
karﬂ› protesto eylemleri yap›ld›.
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Devrimci ‹ﬂçi Hareketi Paneli: ‹ﬂten
At›lmalara Karﬂ› ‹ﬂçi Haklar› ve Mücadelesi
27 Aral›k’ta ‹stanbul’da Genel‹ﬂ Sendikas› Genel Merkezi’nde
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi bir panel düzenledi. “‹ﬂten At›lmalara Karﬂ› ‹ﬂçi
Haklar› ve Mücadelesi” konulu panele Genel-‹ﬂ Eski Örgütlenme Uzman› Aynur Karaaslan, ÇHD üyesi
Av. ﬁükriye Erden ve iﬂten ç›kar›lm›ﬂ temizlik iﬂçisi Cuma Özcan ile
iﬂten at›lm›ﬂ iﬂçi Çi¤dem Görgülü
Göl konuﬂmac› olarak kat›ld›lar.
Panel geçmiﬂten günümüze iﬂçi
mücadelelerini anlatan bir sinevizyon gösterimi yap›larak baﬂlad›.
Ard›ndan bir konuﬂma yapan
Aynur Karaaslan; iﬂten at›lmalar›n
hukuksal bir boyutu oldu¤unu ve
onu bir kenara atmad›klar›n›, fakat
temel ald›klar› mücadele biçiminin
meﬂru mücadele oldu¤unu söyledi.
Karaaslan ard›ndan hukuki konuda
bilgilendirme yapmas› için sözü Av.
ﬁükriye Erden’e b›rakt›.
Hukukun egemenlerin oldu¤unu
söyleyen Erden, “bize öncelikle birlik olmak düﬂüyor” dedi. Süresi belirli ve belirsiz olmak üzere iki sözleﬂme türü oldu¤unu belirten Erden,
belirsiz sözleﬂmenin iﬂçinin lehine

oldu¤unu söyledi. Süresi belirli
sözleﬂmeyi bir y›ldan az süreyle
yapt›klar›na dikkat çeken Erden;
“çünkü bir y›l› aﬂ›nca k›dem ve
ihbar tazminatlar›n›z iﬂlemeye baﬂl›yor” dedi. Erden ayr›ca taﬂerona
ba¤l› çal›ﬂanlar›n sadece taﬂerona
yönelik de¤il, ayn› zamanda as›l iﬂverenin de iﬂçiye karﬂ› sorumlu¤u
oldu¤u için as›l iﬂverene de yönelik
mücadele verilmesi gerekti¤ini söyledi.
Beﬂiktaﬂ Belediyesi’ne ba¤l› temizlik iﬂçisiyken yaﬂad›¤› sorunlar
üzerine eylem yapt›klar›n› söyleyen
Cuma Özcan, maaﬂlar›n›n 3 ayda
verildi¤ini eylemden sonra kazan›mlar›n›n oldu¤unu fakat daha
sonra geri çekildi¤ini söyledi. ‹ﬂçiler olarak belediye baﬂkan›yla görüﬂmeye gitmek için 10 kiﬂiyi toplayamad›klar›n› söyleyen Özcan iﬂçilerde iﬂten ç›kar›lma korkusu oldu¤unu belirtti.
Daha sonra günlük verilen yemek paras›n›n verilmemeye baﬂland›¤›n› ve maaﬂlar›n 5 ayda bir verildi¤ini söyleyen Özcan; “Arkadaﬂlar›m›z çöp konteyn›r›ndan evlerine

ekmek götürüyorlard›. Ekmek f›r›nlar›ndan at›lm›ﬂ ekmekleri götürdüler. ﬁimdi iﬂverenler ‘iﬂler t›k›r t›k›r’ diye reklam yap›yor. Patronlar
için iﬂler t›k›r t›k›r gerçekten ama
iﬂçiler için t›k›r t›k›r gitmiyor” dedi.
30 kiﬂi iﬂten ç›kar›ld›klar›n› söyleyen Özcan 5 kiﬂinin eylemlerden
kaynakl› iﬂten ç›kar›ld›¤›n› di¤er 25
kiﬂininse bu bahaneyle yaﬂl› olduklar› için ç›kar›ld›klar›n› söyledi.
Eksen Makina’da çal›ﬂ›rken iﬂten at›lan Çi¤dem Görgü Göl’de,
94’ten 2009’a kadar çal›ﬂt›¤›n›, sendika için çal›ﬂmaya baﬂlad›ktan sonra iﬂten at›ld›¤›n› söyledi. Bir arkadaﬂlar›n›n iﬂ kazas› geçirmesini patronlar›n rapora sara krizi gibi yazd›rd›¤›n›, kendilerinin bunun gerçek
olmad›¤›n› hiç olmazsa ailelerine
söylemeye çal›ﬂt›klar›n› söyleyen
Göl, ayr›ca yap›lmas› gereken zamlar›n›n da yap›lmad›¤›n› belirtti.
55 kiﬂinin kat›ld›¤› panel soru-cevap bölümünün ard›ndan son buldu.

Say›: 201

Yürüyüﬂ
3 Ocak
2010

ri ücret çay-simit hesab› üzerinden tart›ﬂ›ld›.
Yoksulluk ve açl›k, k a r › n t o k l u ¤ u n a
ç a l › ﬂ t › rma öylesine kan›ksat›lm›ﬂt›r ki, yoksullar için
yap›lan hesaplar bile ÇAY ve S‹M‹T hesab›d›r. ÇAY ve
S‹M‹T hesab›n›n çarp›c›l›¤› ﬂuradad›r ki, AKP iktidar›
bu ülkede emekçileri yoksullaﬂt›rm›ﬂ, art›k “bo¤az toklu¤una” çal›ﬂmay› lüks hale getirmiﬂtir.
3 kiﬂilik bir iﬂçi ailesi için yap›lacak hesaplar örne¤in insanca yaﬂam koﬂullar› için yap›lmaz.
Bir iﬂçi için reva görülen bir ayl›k ücret ile ancak
böyle “yaﬂanabiliyor” Türkiye’de. Tekellere ülkeyi
peﬂkeﬂ çekenler, iﬂçiye, memura, köylüye haklar›n› vermeye geldi mi, “bütçe kald›rm›yor” diyorlar.
AKP, her f›rsatta “insanca yaﬂam” koﬂullar›ndan söz
ediyor. Ancak bu koca bir yaland›r.
Hemen her konuda tekellerin bir dedi¤ini iki etmeyen AKP iktidar›, s›ra emekçilere geldi mi b›rakal›m taleplerini karﬂ›lamay›, her f›rsatta emekçileri suçlamaktad›r. Nitekim son olarak Baﬂbakan Erdo¤an, iﬂten at›lmamak için talepte bulunan tekel iﬂçilerini suçlam›ﬂ,
“yan gelip yatmakla” itham etmiﬂti.

Asgari Ücret = 3 Simit, 3 Çay
16 yaﬂ›ndan büyük bir iﬂçinin
mevcut 546 lira 48 kuruﬂluk ayl›¤› 2010’un ilk alt› ay› için 577
l i r a 1 k u r u ﬂ a ç›kacak. Buna göre asgari ücrete ayda, ilk alt› ay
için 30 lira 53 kuruﬂ, ikinci alt ay
içinse 22 lira 57 kuruﬂ zam yap›ld›.
Buna göre, bu zam günlük olarak hesapland›¤›nda, 1 l i r a 2 k u r u ﬂ t u r. Bu ise günde 1 S‹M‹T, 1
bardak ÇAY paras›d›r. Yani bir iﬂçi verilen bu zam ile
günde sadece 1 simit alabilecektir.
‹kinci alt ay içinse 22 lira 57 kuruﬂ zam yap›ld›. Bu
ise günlük 75 kuruﬂa denk gelmektedir. O halde ise bir
iﬂçi bu zam ile günde sadece 1 S‹M‹T alabilecektir.
Yeni belirlenen 577 lira 1 kuruﬂ’luk asgari ücret ile;
3 kiﬂilik bir iﬂçi ailesi, bu para ile hergün, 3 ö¤ün olmak üzere; 1 ay boyunca, 3 simit, 3 çay ile karn›n› doyuracakt›r. Ö t e s i y o k t u r.
Bu asgari ücretin belirlendi¤i parlamentoda da asga-
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Direnemeyen Çürüyor
u “Kahrolsun Faﬂizm, Güler
Zereler ’e Özgürlük” diye
yürüyoruz b ir tarafta.
u “Güler Zereler Ölsün! Ya ﬂ a s›n Cinsel Özgürlük” diye
bir sloganla ç›k›yorlar
karﬂ›m›za.
u Devrimcillik ve çürümüﬂlük
tarih s ahnesinde k arﬂ›
karﬂ›ya geliyor. Devrimcilik gelece¤e, çürümüﬂlük,
batakl›¤a y ürüyor.

Say›: 201

Yürüyüﬂ
3 Ocak
2009
2010
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“Güler Zere’ye ve Hasta Tutsaklara Özgürlük!” mücadelesi, mütevaz› bir zafer arma¤an etti halk›n
mücadelesine. Türkiye solu, bu mücadelede, birlik konusunda olumlu
bir s›nav verdi. Tek bir pankart›n arkas›nda haftalarca yürüyebildik. Fakat Türkiye solunun giderek kangrenleﬂen zaaflar›, çürüyen yanlar›,
bu olumlulu¤un daha uzun süre sürdürülmesine ve geliﬂtirilmesine engel oldu.
“Meleklerin cinsiyetini tart›ﬂm a k ” deyimini hemen herkes duymuﬂtur. Çok hayati sorunlar bir yanda dururken, boﬂ tart›ﬂmalarla u¤raﬂanlar için kullan›l›r. Ne yaz›k ki,
haftalard›r Hasta Tutsaklara Özgürlük için oluﬂturulmuﬂ platformda
böyle bir durum vard›.
Onlarca tutsak vard› a¤›r hasta.
Gün gün ölüme gidiyorlard›.
Fakat birileri “Hasta tutsaklara
özgürlük platformu”nda bir araya
gelenler, “lezbiyenlerin, eﬂcincellerin, biseksüellerin, transseksüellerin...” karar hakk›n› tart›ﬂ›yorlard›.
Saatlerce ve günlerce hem de.
Biliyoruz; bu sat›rlar, bu durum,
kendine devrimciyim diyen, devrimci tutsaklara gönülden ba¤l› olan
her devrimci taraf›ndan kabul edilemez görülecek, bu sat›rlar› okuyan
her devrimcinin yüre¤inden bir öfke
kabaracakt›r.
Fakat iﬂte çürüme böyle birﬂeydir. Çürüyen, devrimcilerin kayg›lar›n›, öfkelerini, coﬂkular›n› paylaﬂa-

“hasta tutsaklar ölebilir, bize göre cinsel
sapk›nl›¤›n söz hakk› daha önemlidir”
maz art›k. Onun baﬂka “dertleri”
vard›r.
Tart›ﬂman›n özü, kendilerine
“LGBTT” ad›n› veren bir cinsel
sapk›nl›k grubunun devrimcilere
dayat›lmas›yd›. Bu grup, Güler Zere’ye ve hasta tutsaklara özgürlük
eylemlerine kat›lan bir gruptu. Güler Zere ve tüm hasta tutsaklar için
için halk›n tüm kesimlerini birleﬂtirme perspektifiyle hareket ettik. Bu
çerçevede de söz konusu grubun kat›l›m›na da özel bir itiraz›m›z olmad›. Ancak bu grup, “karar alma mekanizmas›”nda yer almak istedi¤inde buna itiraz ettik. Çünkü eﬂcinselli¤i, bir cinsel sapk›nl›¤› böyle bir
platform içinde meﬂrulaﬂt›ramazd›k. Kuﬂkusuz bu sorun ekonomik,
siyasal, ahlaki, kültürel boyutlar›yla
ayr›ca ele al›nabilir; ama tavr›m›z›n
anlaﬂ›lmas› aç›s›ndan k›saca belirtelim.
Eﬂcinsellik bir cinsel sapk›nl›k
ve hastal›kt›r. Kapitalizm, cinselli¤i, aﬂk› sadece bir haz duygusuna
indirgemiﬂ ve bunu teﬂvik ederek
sapk›nl›¤› kan›ksatt›r›p yayg›nlaﬂt›rmaktad›r. Bu sorun, kapitalizmin
insan› kendisine, do¤aya ve de¤erlerine yabanc›laﬂt›rmas›n›n ürünlerinden biridir. Bu, alk›ﬂlanacak,
meﬂrulaﬂt›r›lacak bir ﬂey de¤ildir;
kiﬂisel bazda tedavi edilmeli, ama
daha önemlisi, ekonomik, sosyal,
kültürel koﬂullar›n de¤iﬂmesiyle,
eﬂcinselli¤e ve benzeri sapk›nl›klara
zemin haz›rlayan koﬂullar yok edilmelidir.
Bunun ötesinde, devrimciler elbette, kapitalizmin ezdi¤i kulland›¤›
tüm kesimler gibi, eﬂcinsellerin
ezilmesine, kullan›lmas›n› da karﬂ›
ç›kar. ‹kincisi, bu kesimler e¤er, anti-emperyalist, anti-kapitalist mücadeleye kat›lmak isterlerse, buna engel olmaz. Ama burada esas olan,
karﬂ›m›za cinsel kimlikleriyle de¤il,
siyasi nitelikleriyle ç›kmalar›d›r.

Hasta tutsaklar platformunda, bu
sapk›nl›k kimli¤i dayat›lm›ﬂt›r ve
devrimciler de bu dayatmaya prim
vermemiﬂtir. Ve ilginçtir, bu noktada LGBTT’den çok, birazdan adlar›n› sayaca¤›m›z siyasi hareketler
ve gruplar, dayatmay› sürdürüp,
platformu da¤›tmay› hedefleyen bir
bozgunculu¤a dönüﬂtürdüler.
Çürüme f›ﬂk›r›yordu adeta solun
çeﬂitli kesimlerinden.
Hasta tutsaklar› zulmün elinden
çekip almak için tart›ﬂmak, mücadeleyi geliﬂtirmek, buna yo¤unlaﬂmak yerine nerdeyse her toplant› bu
tart›ﬂmalar› yapt›lar.
“Devrim” yapma iddias›yla kuruldu¤unu söyleyen, lafta kendilerine olmad›k misyonlar biçen siyasi
hareketler, partiler, çevreler, sözü
edilen cinsel sapk›nl›¤› karar alma
mekanizmas›na kabul etmedi¤imiz
gerekçesiyle birer birer ayr›ld›lar
platformdan.

Neden gittiler?
Nereden gittiler?
Platform, hasta tutsaklar için
oluﬂturulmas›na karﬂ›l›k, birgün olsun hasta tutsaklar için neler yap›labilece¤ini tart›ﬂmayanlar, platformu
eﬂcinsellerin haklar›n›n tart›ﬂ›ld›¤›
bir tart›ﬂma kulübüne çevirme sorumsuzlu¤unu sergilediler.
Bu sorumsuzlu¤a ve çürümeye
prim vermeyece¤imizi gördükleri
andan itibaren, bu konuyu, zaten art›k sürdüremedikleri, bir iki kiﬂiyle
bile kat›labilecek mecali gösteremedikleri platformdan ayr›lma bahanesi yapt›lar.
E H P ( E m e k ç i H a re k e t P a r t i si), 8 Aral›k’ta yap›lan toplant›da
“LGBTT' nin söz hakk›n›n olmad›¤›
yerde kendilerinin de söz haklar›ndan feragat edeceklerini ve destekleyen kurum olacaklar›n› ...” aç›klayarak platformdan ayr›ld›.
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EHP, bu tart›ﬂmay› haftalarca
platformun gündemine taﬂ›yan konumundayd›. Adeta platformda sapk›nl›¤›n avukatl›¤›n› üstlenmiﬂti.
Çarp›kl›k ve çürüme öylesine
boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r ki, hasta tutsaklar›n özgürlü¤ü için kararlar alan
bu platformda, EHP temsilcisi kendi “cinsel kimli¤ini” aç›klamay›
normal görüyordu. Türkiye solunda
siyasi hareketlerin oluﬂturdu¤u bir
platformda san›r›z ilk kez böyle bir
ﬂey oluyordu, çürüme gemi az›ya
alm›ﬂt› çünkü.
Bu, devrimcili¤in bitti¤i, sorumsuzlu¤un, çürümenin kendi çürümüﬂlü¤ünü her yana yaymaya kalk›ﬂt›¤› noktad›r. Ölümle yar›ﬂan, bir
k›sm› a¤›r kanser hastas› olan hasta
tutsaklar, “Cinsel kimli¤i”yle platformu meﬂgul eden EHP’nin umurunda bile de¤ildi. Ve Türkiye solu
buna izin vermeyecektir.
Ayn› toplant›da SFK (Sosyalist
Feminist Kollektif) “bunun cinsiyet ayr›mc›l›¤›” oldu¤unu ileri sürerek platformdan çekildi.
Bu tart›ﬂmalar› takiben de, Türkiye solunda cinsel özgürlük pespayeli¤ini ilk dile getirenlerden olan
Sosyalist Parti ve ayn› anlay›ﬂ›n
baﬂka bir temsilcisi olan Sosyalist
D e m ok ra s i P a rt i s i ve A m a r g i adl›
grup, “cinsiyetçi bir tutum” ve benzeri diyerek, p l a t f o r m d a n AY R I LD I K L A R I N I aç›klad›lar. ‹HD ‹stanbul ﬁubesi de bu eleﬂtirilere kat›ld›¤›n› aç›klad›. Keza E K D
(Eme kç i Kad› nla rD erne¤i) de bunun, (yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas›n, cinsel
sapk›nl›¤›n temsilcilerinin yapt›klar›n›n de¤il, devrimcilerin yapt›¤›n›n) “cinsiyetçilik” oldu¤unu ileri
sürerek, “kendilerinin yeniden de¤erlendirece¤ini, bileﬂen olup olmamay› yeniden düﬂüneceklerini”
aç›klad›.
Sorunu “insan haklar› ihlali”
olarak görüp, cinsel sapk›nl›¤› platforma dayat›p, devrimcilere “insanl›k dersi” vermeye kalk›ﬂanlar, zulmün gün gün ölüme götürdü¤ü ins a n l a r karﬂ›s›nda ise bir gram bile
sorumluluk duymuyorlard›.
N E R E D E N ç e k i p g i t t i l e r ? Hiç -

Sorunu “insan haklar›
ihlali” olarak görüp, cinsel
sapk›nl›¤› platforma dayat › p , d e v r i m c i l e re “ i n s a n l › k
d e r s i ” v e r m e y e k a l k › ﬂ a n l a r,
zulmün gün gün ölüme gö türdü¤ü insanlar karﬂ›s›nda
ise bir g r a m b i l e s o r u m l u luk duymuyorlard›.
b i r bahane bunu gizleyemez: Her
biri ölümle yüz yüze olan tutsaklar›,
zulmün elinden çekip almak için
mücadele edilen bir platformdan
ayr›lm›ﬂlard›r.
Peki NEDEN gittiler; onun cevab› da ortada: kapitalizmin teﬂvik
e t t i ¤ i b i r sapk›nl›k için...
Tav›rlar›n›n anlam›n› ﬂöyle özetleyebiliriz: Cinsel sapk›nl›¤a öz gürlük, hasta tutsaklara ölüm!
Özü budur.
Bu pespayeli¤i bir “ t a v › r ” diye,
politika diye savunanlara önerimiz
ﬂudur: gidin, hapishanelerde ziyaret
mahallerinde, faﬂizmin gün gün öldürdü¤ü hasta tutsaklar›n karﬂ›s›na
ç›k›n ve deyin ki, “Cepheliler, eﬂcinsellerin, sapk›nl›klar›n, yozlaﬂman›n karar mekanizmas›nda yer
almas›n› kabul etmedi¤i için biz sizi
ölüme terkediyoruz... Siz ölün, eﬂcinseller özgür olsun! “

Bu a yr›m, t arihe
direniﬂ destanlar›
arma¤an e denlerle,
taciz t art›ﬂmalar›nda
bo¤ulanlar›n a yr›m›d›r
Lenin, Rusya’da Çarl›¤›n devrimci mücadeleyi ezdi¤i 1907-1910
y›llar›n› “Gericilik y›llar›’ olarak
adland›r›r ve bu y›llar›n özelliklerini ﬂöyle tasvir eder:
“Y›lg›nl›k, moral bozuklu¤u, bölünmeler, da¤›n›kl›k, döneklik. Polit ika ye ri ne pornogra fi . F else fi i de ali zme do¤ru ar tan bir e¤ilim gö rülür; karﬂ›-devrimci ruh halleri nin k›l›f› olarak mistisizm.” (Sol
Komünizm’in Çocukluk Hastal›¤›,
syf:18)

Yenilgi y›llar›nda, dünün keskin
sosyalistleri, devrim davas›n› b›rak›p, halk›n çekti¤i ac›lar› unutup,
legalizm batakl›¤›na yönelip burjuvazinin kuyru¤una tak›l›rlar.
Bir yanda “bir avuç Bolﬂevik”
mücadeleyi geliﬂtirmeye çal›ﬂ›rken,
devrim iddias›n› kaybedenler, hergün biraz daha çürürler.. Dine yönelme, bilimden uzaklaﬂma, cinsellik yaﬂam›n köﬂe taﬂlar› haline gelir.
Biz de yaﬂad›k bu tabloyu. 12
Eylül sonras›n›n ortaya ç›kard›¤›
ideolojik savurulma ve yozlaﬂma
tablosu, benzer bir tabloydu.
Bugün hasta tutsaklar platformundan ayr›lan SP, SDP ve benzeri
baﬂkalar›, daha iﬂte o zaman “cinsel
özgürlük” ad›na burjuvazinin empoze etti¤i sapk›nl›¤›n sözünü etmeye baﬂlad›lar. Gazetelere verdikleri
röportajlarda, eﬂi içeride tutsak olan
birinin d›ﬂar›da baﬂkalar›yla birlikte
olabilece¤ini, bunun normal oldu¤unu söylemeye baﬂlam›ﬂlard›.
Platformda üst perdeden ahkam kesenler, bunlar unutuldu san›yorlarsa, yan›l›yorlar.
Daha o zamanlarda baﬂlayan çürüme bugün k o k u ﬂ m a noktas›ndad›r, platformda aç›¤a ç›kan budur.
O zaman da çürümenin baﬂlang›c›, cunta karﬂ›s›nda direnememekti.
Halk› cuntan›n faﬂist sald›r›lar› karﬂ›s›nda yüzüstü b›rak›p kaçanlar,
hapishanelerde cuntaya karﬂ› direnemeyenler, ideolojik olarak burjuva düﬂüncelerine sar›ld›lar, legalizm
batakl›¤›n› o günden büyütmeye
baﬂlad›lar ve o günden bugüne mücadeleden h›zla uzaklaﬂanlar, ideolojik, ahlaki, kültürel olarak çürüdüler, halka her gün biraz daha yabanc›laﬂt›lar.
Bugün cinsel sapk›nl›¤› tart›ﬂma
konusu yap›p, dayat›p, mücadeleye
s›rt›n› dönenler, bunun sonucudur.
Çürüme o hale gelmiﬂtir ki, Türkiye solunda belki de d ün ya s ol u nda ilk kez, bir siyasi harekette “cinsel taciz” nedeniyle ayr›l›klar yaﬂand›. Devrimciler, tarihe baﬂka ilkler arma¤an ederlerken, çürümeyle
hesaplaﬂmak yerine onu meﬂrulaﬂt›-
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ranlar, tarihe baﬂka “ilk”ler sunuyorlard›. “Cinsel taciz” tart›ﬂmas›
nedeniyle bir ayr›l›k yaﬂayan Sos yalist Demokrasi Partisi ve Sosya l i st P a rt i , hat›rlanaca¤› gibi, hasta
tutsaklar platformundan ayr›lanlardan ikisidir.
SDP ve SP, tarihe arma¤an ettikleri bu “ilk” üzerinde düﬂünüp, “biz
ne yapt›k, ne yapmad›k ki, cinsel taciz gibi bir pespayelikten bölündük.” diye muhasebe yapacaklar›na, halen cinsel sapk›nl›¤a söz hakk› tart›ﬂmas› yap›p, devrimcilere
ak›l veriyorlar.
Sorunun kendi aç›lar›ndan bir ilke sorunu oldu¤unu söylüyorlar.
Hangi ilke? Cinsel tacizleri meﬂrulaﬂt›rma ilkesi mi? Hangi ilke? Hasta tutsaklar› ölüme terketme ilkesi
mi? ‹lke tart›ﬂmas› yapanlar›n haline bir bakmak yeterlidir.
Söz konusu olan ise tüm sorumluluklar›n› bir kenara b›rak›p, eﬂcinselli¤i tart›ﬂt›rmakt›r. Sözkonusu kiﬂiler, siyasi kiﬂilik ve kimlikleriyle o
platforma ve eylemlere geldiklerinde bir sorun yoktur. Sorun, sapk›n
cinsel kimli¤in dayat›lmas›ndad›r. O
kimli¤in siyasi hareketlerle ayn› düzeyde karar alma mekanizmas›na

Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z
Eskiﬂehir'de Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z kampanyas› Anadolu
Üniversitesi 2 Eylül kampüsünde
yaﬂanan ulaﬂ›m ve yemekhane sorununun çal›ﬂmalar›yla devam etmektedir. Geçti¤imiz hafta afiﬂlerin as›m›yla baﬂlayan çal›ﬂma, bu hafta bildiri da¤›t›m›yla devam etti.

Malatya’da Faﬂist Sald›r›
Malatya ‹nönü Üniversitesi
Arapgir MYO’da faﬂistler Gençlik
Federasyonu üyelerine ve Yurtsever
ö¤rencilere sald›rd›. Faﬂist sald›r›
ö¤renciler taraf›ndan püskürtüldü.
Bunu hazmedemeyen polis ö¤rencileri gözalt›na ald›.

“Derhal Okula Geri Al›nmal›d›r”
Erzincan Gençlik Derne¤i'ne gitmeleri nedeniyle okuldan at›lan liseli ö¤renciler için eylem yap›ld›. Yasal bir derne¤e gittikleri için Ali Ars-
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sokulmak istenmesindedir. Ülkemizde gerçek anlamda “kan gövdeyi
götürürken”, yan›baﬂlar›nda linç
sald›r›lar› sürerken, hapishanelerde
tecrit devam ederken, binlerce iﬂçi
soka¤a at›l›p açl›¤a terkedilirken ve
hasta tutsaklar ölüme her gün biraz
daha yaklaﬂ›rken, onlara göre bunlar›n hiçbir önemi yoktur.
Sonuç olarak, platformu terkedenler, “hasta tutsaklar ölebilir, bize göre cinsel sapk›nl›¤›n söz hakk›
daha önemlidir” demiﬂlerdir. Onca
gerekçenin örtemedi¤i gerçek budur. Bir siyasi hareket olarak, “parti” olarak, bu ülkede devrim, iktidar
iddias›nda bulunanlar›n bu aymazl›¤›, Türkiye solunun onur gurur de¤il, u t a n ç sayfalar›na yaz›lacakt›r.
Devrimci, sosyalist olma iddias›nda
olan kimsenin yar›n savunamayaca¤› bir tav›rd›r.
Tüm bu siyasi hareketlere önerimiz ﬂudur: e¤er partilerinin, örgütlerinin adlar›nda belirtilen s›fatlara
hala bir sayg›lar›, ba¤l›l›klar› varsa,
bu çürümenin, yozlaﬂman›n daha
ilk unsurlar›n›n ortaya ç›kmaya baﬂlad›¤› andan itibaren sorgulamaya
baﬂlamalar›d›r. D i re n m e m e k ç ü r ü t ü r. Türkiye solunda, ilk büyük çü r ü m e , 12 Eylül karﬂ›s›nda direnelan, Mahir Arslan ve Umut Çelik'in
okuldan at›ld›klar› belirtilerek, derhal at›lma karar›n›n kald›r›lmas› istendi.

Sar›gazi Mehmetçik Lisesi'nde
Kampanya Sürüyor
‹stanbul'da Sar›gazi Mehmetcik
Lisesi ö¤rencileri 24 Aral›k’da s›n›flar› dolaﬂarak 'Amerika Defol Bu Vatan Bizim' baﬂl›kl› bildirileri da¤›tt›.
Ö¤le aras›nda ise imza toplad›lar. Polisle iﬂbirli¤i yapan idareyi protesto
için okul çevresine "Polis, ‹dare ‹ﬂbirli¤ine Son" yaz›lamalar› yapt›lar.

Di¤dem Akman: Halk›n Adalet
Özlemidir
Didem Akman, Dev-Gençliler taraf›ndan Anadolu’nun bir çok ilinde
as›lan pankartlarla sahiplenildi.
22 Aral›k’da Ankara’da ODTÜ
ve Ankara Üniverisitesi, Erzincan
cemevi giriﬂi, Kars Do¤umevi yolu-

meyen kesimlerde ortaya ç›kt›.
‹ki nc i o la ra k, 1990’lar›n infazlar,
kaybetmeler ortam›nda legalizme
s›¤›nanlar, çürümenin ikinci kesimini oluﬂturdular. 2000 Ekiminde baﬂlay›p 19 Aral›k katliam› sonras›nda
daha da keskinleﬂen sald›r› ve direniﬂ sürecinde direnemeyenler de,
çürüme kulvar›na ü ç ü n c ü b i r ke sim olarak kat›lm›ﬂlard›r.
Bu gidiﬂata dur demelidir sol.
Dur demenin yolu, muhasebeden,
özeleﬂtiriden, ama en baﬂta emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› direniﬂ
saflar›na dönmekten geçer.
Bu direniﬂ sadece politik de¤il,
ideolojik, kültürel, ahlaki her boyutta bir direniﬂtir. 12 Eylül’den bu yana, sol sadece polisiye bir sald›r› alt›nda de¤il, çok yo¤un bir ideoljik,
kültürel sald›r› ve kuﬂatma alt›ndad›r ve politik olarak direnmekle,
bunlara karﬂ› direnmek bir biriyle
bir bütündür. Bunlara bütün olarak
direnemeyenler, devrimci çizgide
tutunamazlar.
Nitekim tutunam›yorlar.
Devrimci çizgide kalabilmek
için, tek çare, her alanda, her konuda direnmektir.
Çürümenin panzehiri budur.
na, Eskiﬂehir’de Anadolu Üniversitesi ana kampüsüne, Kocaeli’de E-5
köprüsüne, Edirne’de Trakya Üniversitesi T›p Faküttesi’ne “Didem
Akman De¤il H. Sami Türk Yarg›lans›n” yazan pankartlar ast›lar.

Formasyon Hakk›m›z› ‹stiyoruz
22 Aral›k’da Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ö¤rencileri; "Ayr›cal›k De¤il Hakk›m›z
Olan Formasyon'u ‹stiyoruz" pankart›yla rektörlü¤e yürüdüler. Yürüyüﬂleri ÖGB’ler taraf›ndan engellemeye çal›ﬂ›lan ö¤renciler oturma eylemi yapt›lar.

Ulaﬂ›m Hakk› için Ders Boykotu
Dersim’de geçen sene okullar›
kapat›larak merkezde bulunan Cumhuriyet Lisesi’ne devam etmek zorunda kalan ö¤renciler servis paras›n› vermekte zorland›klar› için
dersleri boykot ettiler.

Sald›rtanlar Vatan Hainleridir

Filistin halk›n›n nefes
yollar› t ›kanmak isteniyor
Gazze’nin can damarlar› ‹srail
M › s › r iﬂbirli¤iyle t›kanmak isteniy o r...
M›s›r Devlet Baﬂkan› Hüsnü Mübarek ile ‹srail Devlet Baﬂkan› Benyamin Netenyahu 29 Aral›k’ta yapt›klar› görüﬂmede Gazze ﬂeridinde Filistin halk›n›n can damarlar› olan tünell e r i k a p a t m a konusunda anlaﬂt›lar.
M›s›r, Refah s›n›r›ndaki 14 km’lik
Filadelfi yolu boyunca 17 Aral›k’ta
inﬂa etmeye baﬂlad›¤› metal levhalardan oluﬂan “demir perde” adl› duvara
bir de su borusu hatt› ekleyecek.
Ony›llard›r bombalar ya¤d›r›yor
‹srail Filistin halk›n›n üzerine. Ony›llard›r çocuk yaﬂl› kad›n erkek demeden, misket bombalar›yla, kimyasal bombalarla, katletti. Katletmeye
devam ediyor. Geçti¤imiz hafta
içinde 6 Filistinli daha katledildi. Filistin’in karﬂ›l›k vermesi durumunda
ise bütün emperyalistler ‹srail’le birlikte aya¤a kalk›yor Filistinli örgütler “terör yap›yor” diye.
Filistin halk›, Gazze’de can damarlar› olan tüneller de kapat›larak
bo¤ulmak isteniyor.

Bombalarla, katliamlarla teslim
alamad›klar› Filistin halk›n›, ambargoyla aç b›rakarak teslim almak istemiﬂlerdi. Etraf›na kal›n beton duvarlar örerek abluka alt›na alm›ﬂlard› Gazze’yi. Beton duvarlar› da iﬂe yaramad›.
Filistin halk› duvarlar›n alt›ndan açt›¤›
binlerce tünelle emperyalizmin ambargosunu iﬂe yaramaz hale getirmiﬂti.
‹srail, ﬂimdi M›s›r’la iﬂbirli¤i
içinde Gazze’de yaﬂayan Filistin halk›n›n can damar› olan bu tünelleri t›kamak istiyor.
S›n›r boyunca tünel kaz›lmas›n›
engellemek için 18 metre uzunlu¤unda 50 cm kal›nl›¤›nda demir levhalar gömülüyor. Kaz›lan tünellerin
kullan›lmas›n› engellemek için kal›n
borularla Akdeniz’den tünellerin içine su bas›lacak.
Filistin halk›na yaﬂam hakk› yok
diyorlar. Ya teslimiyet ya ölüm. ‹srail, bunu y›llard›r yapmaya çal›ﬂ›yor.
Ama baﬂaramad›. Bugün sözde
“müslüman” bir ülke, iﬂbirlikçi M›s›r’› da yan›na alm›ﬂ sald›r›yor.
Tüm bunlar, bir yerde Filistin halk›n›n direniﬂi karﬂ›s›ndaki ‹srail’in

Nas›l B‹R Yaﬂam?
Sevgi
Sevgi, bir insan› bir ﬂeye ya da bir
kimseye karﬂ› yak›n ilgi ve ba¤l›l›k göstermeye yönelten duygu olarak tan›mlanabilir.
O yan›yla da vatan sevgisi’nden,
halk sevgisi’nden, yoldaﬂ sevgisi’nden,
çocuk sevgisi’nden, büyüklerin küçüklere olan sevgisi’nden söz edebiliriz.
Burada biz daha çok büyüklerin küçüklere karﬂ› sevgi göstermesi gerekti¤inden söz edece¤iz. Ancak bu “büyükler küçüklere karﬂ› sevgi göstermelidir”
gibi bir cümlenin tekrar edilmesi ile
olacak bir ﬂey de¤ildir.
Bir kez sevgi, bir insan›n kendisinden “bir ﬂeyler vermesi”dir. Yine sevgi,
emek vermektir ayn› zamanda. O nedenle, söylenmesinden, tekrar edilmesinden çok bu “duygu” nun yaﬂanmas›,

hissedilmesi ve bir yaﬂam biçimi haline
getirilmesi önemlidir.
Böyle düﬂünüldü¤ünde, büyüklerin
küçüklere karﬂ› sevgi göstermesi, sürekli olacak, ola¤an hale gelecektir. O
zaman emek vermek bir “yük” de¤il,
bir sorumluluk, bir gönüllülük olacakt›r.
B ü y ü k l e r k ü ç ü k l e re karﬂ› sevgi
“B
gös ter mel i dir” diyoruz. Elbette bunu iﬂ
olsun diye söylemiyoruz. Bizim sevgimiz, soyut de¤ildir. Sevgi, emektir, sahiplenmedir. Çocuklar›, gençleri sevmek, onlar› e¤itmek, yetiﬂtirmek, düzen e k a p t › r m a m a k i ç i n sar›p sarmalamakt›r.
Çocuklar›, gençleri sevgisiz, emeksiz yetiﬂtirdi¤imizde ortaya ç›kan, ç›kacak olan tablo bilinemez de¤ildir. O zaman çocuklar›m›z›, düzen bizden kopa-

çaresizli¤idir.

AKP Siyonist ‹ srail’le,
çocuk katilleriyle yine diz
dize! Abdullah Gül Danimarka’n›n
baﬂkenti Kopenhag’ta ‹srail Cumhurbaﬂkan› ﬁimon Peres ile “dostluk
tazeledi”. Peres, Gül’ü ‹srail’e davet
etti ve Gül de kabul etti. Ne oldu peki, ne de¤iﬂti? Hani ‹srail, “çocuk öldürmesini iyi bilirdi?
Hani Gazze’de zulüm yap›yordu?
Bunlar› ne çabuk unuttunuz? Hani
mazlumlardan yanayd›n›z? Davos’ta
“mazlum”un koruyucusu kesilmiﬂti
Erdo¤an. ‹srail’in bebek katili oldu¤unu ne çabuk unuttunuz.? ‹srail,
Müslüman kardeﬂiniz M›s›r’la iﬂbirli¤i içinde Gazze’de Filistin halk›n›n
nefes borular›n› da t›kayarak bo¤mak istiyor. Geç kalmay›n, tünellere
su basmak için döﬂenecek borular›n
ihalesini de siz al›n!..
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racak, istedi¤i gibi ﬂekil verecektir.
Art›k o durumda onlar› “rüzgar nereye savurursa” oraya gideceklerdir.
Düzenin, çocuklar›m›zla, gençlerimizle
nas›l “oynad›¤›”n› görmek çok zor de¤ildir.
Çocuklar›m›z› reklamlarda oynat›p
para kazanacak, onlar› baya¤› bir hale
sokarak, yar›ﬂma programlar› ile yar›ﬂt›racak kadar gözü dönmüﬂtür düzenin.
Yoz dizilerle onlar›n küçücük beyinleri hedef al›nmaktad›r. “A¤aç yaﬂ iken
e¤ilir” deyip, onlar› tan›nmaz hale getirmeye çal›ﬂmalar› bundand›r.
Bunlara izin vermemek, bize ba¤l›d›r... Onun için sevgi ve emek gereklidir, en baﬂta.
Ama önce istemek, zaman ay›rmak
ve emek vermek gerekir. Sevgi, de¤er
vermektir. ‹nsan de¤er verdi¤ini sever.
Laf olsun diye sevmez elbette.
Çocuklar›m›z, gençlerimiz bizim
için de¤erlidir. Bir dakikay› boﬂa geçirmeden onlara sevgi göstermeli, emek
vermeliyiz. Onlar› düzen de¤il, biz yetiﬂtirmeliyiz.
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Avrupa’da
için, sosyalizm için, Halk ve
Vatan için Ölünebilece¤ini

Avrupa’da 19-22 Aral›k Anmalar›
Say›: 201

Yürüyüﬂ
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19-22 Aral›k 2000 katliam›nda
ﬂehit düﬂenler Avrupa’da katliam›n
y›ldönümünde an›ld›.
F r a n s a'n›n baﬂkenti Paris'te 27
Aral›k LE MEE banliyosunda 1922 Aral›k 2000 katliam›yla ilgili,
Paris Halk Cephesi taraf›ndan bir
anma yap›ld›. 80 kiﬂinin kat›ld›¤›
anmada, "Yaﬂas›n Direniﬂ, Yaﬂas›n
Zafer" pankart›yla beraber, 19-22
Aral›k katliam›nda ﬂehit düﬂen 28
devrimcinin resimleri de as›ld›.
"Düﬂmana ve dosta ideallerimiz

122 kez daha göstermiﬂlerdir” denilenilerek baﬂlanan anmada.
Katliam tan›klar›ndan ﬁadi Özpolat yaﬂad›klar›n› anlatt›. Özpolat
katliam›n amac›n›n korku salarak
devrimcileri teslim almak oldu¤unu söyledi. Özpolat, sald›r›n›n ikinci hedefinin de halka gözda¤› vermek oldu¤unu, 19 Aral›k'›n ayn›
zamanda büyük bir direniﬂ oldu¤unu ve bunun s›n›flar mücadelesi tarihine böyle geçti¤ini belirtti.
Al m a nya’da Berlin Halk Cep-

Hollanda’da ›rkç›
katliam provas›...

l›¤› yükseltmek için bütün olarak
Avrupa ülkelerinde göçmenlere
yönelik yeni ›rkç› yasalar ç›kart›yor.

Avrupa emperyalistleri, halk›n
kazan›lm›ﬂ haklar›n› gaspetmek,
daha çok sömürebilmek için ›rkç›l›¤› yükselterek yerli halk›n tepkilerini göçmenlere yöneltiyor. Irkç›-

heliler 19 Aral›k katlim›na iliﬂkin
26-27 Aral›k tarihlerinde, Berlin'in
Kreuzberg semtine "19-22 Aral›k
Katliam› Sorulacak Hesab›m›zd›r
Unutmayaca¤›z" yaz›l› bir pankart
ast›lar. 2 gün as›l› kalan pankartta
katliamla simgeleﬂmiﬂ foto¤raflar
yerleﬂtirilirdi.
Av u s t u r y a'n›n Graz ﬂehrinde 27
Aral›k günü ''Maraﬂ'tan 19 Aral›k'a''
ad› alt›nda bir anma düzenlendi.
Halk Cephesi temsilcisinin gelenleri selamlamas› ile baﬂlayan anmaya
Ankara Halk Cephesi'nin haz›rlam›ﬂ oldu¤u ''Maraﬂ'tan 19 Aral›k'a''
adl› sinevizyonun gösterilmesiyle
devam edildi. Sinevizyon gösteriminin ard›ndan Halk Cephesi temsilcisi katliam›n bir devlet politikas› oldu¤unu belirterek Maraﬂ katliam›n›n planl› önceden haz›rlanm›ﬂ
bir katliam oldu¤unu anlatt›. Daha
sonra "19-22 Aral›k katliam›n›n nedenleri ve bu katliamda kim ne
yapt›, nas›l tav›r ald›? Kim direndi,
kim teslimiyeti seçti?" konular›yla
ilgili konuﬂmalar yap›ld›.
Konuﬂmalar›n ard›ndan anmaya
kat›lanlar söz alarak duygu ve düﬂüncelerini paylaﬂt›lar.
Anma çocuklardan oluﬂan koronun baﬂta "Sevdan›za And Olsun"
marﬂ› olmak üzere söyledi¤i türkülerle devam etti. Anmaya 50 kiﬂi
kat›ld›.

Hollanda’da ›rkç›lar, geçti¤imiz hafta içinde Hoorn ﬂehrinde
göçmenlere yönelik bir kundaklama daha gerçekleﬂtirdi.
Göçmenlerin oturdu¤u apartmanlar› basan ›rkç›lar, evlerin alt
kat›ndaki depolarda bulunan lastikleri ateﬂe verdi. Ç›kan yang›nda dokuz kiﬂi zehirlenerek hastanelere
kald›r›ld›. Irkç›lar ayr›ca göçmenlerin yaﬂad›¤› mahallelerde, binalara
gamal› haçlar çizip ›rkç› sloganlar
yazarak göçmenleri tehdit ettiler.
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Almanya: Bu kadar ›rkç›
sald›r›, düzenin d›ﬂ›nda
olabilir mi?
Almanya’da ›rkç› faﬂistler taraf›ndan 10 ay içinde 12 bin sald›r›
gerçekleﬂtirildi¤i aç›kland›.
Haber ajans› DAPD’›n baberine
göre 2009 y›l›nda Ekim ay›na kadarki sürede meydana gelen ›rkç› sald›r›larda 576 kiﬂi yaraland›.
12 bin sald›r›! Bir ülkede devletin
denetimi d›ﬂ›nda bu kadar çok sald›r›
gerçekleﬂtirilebilir mi? Irkç› örgütler
ortadad›r zaten. Ama düzen dokunmamaktad›r onlara. Almanya gibi
toplumun yasalarla, polis bask›s›yla

tam denetim alt›na al›nmaya çal›ﬂ›ld›¤› bir ülkede bu kadar ›rkç› sald›r›
gerçekleﬂiyorsa, aç›k ki, ›rkç› faﬂistler bizzat Alman devleti taraf›ndan
korunup kollanmaktad›r. Irkç›l›¤›n
devlet eliyle, resmi politikalarla, yasalarla teﬂvik edildi¤i bir yerde ›rkç›
sald›r›lar›n bu kadar artmas›, kendili¤inden geliﬂen bir olgu de¤ildir.

Berlin’de Yürüyüﬂ
Sat›ﬂ›
Almanya'n›n baﬂkenti Berlin'de Yürüyüﬂ okurlar›, her hafta
düzenli yapt›klar› Yürüyüﬂ dergisi tan›t›mlar› ve sat›ﬂ›na devam
ediyorlar. 26-27 Aral›k günlerinde beﬂ dergi okuru toplu olarak
ç›k›t›klar› dergi sat›ﬂlar›nda,
Wedding, Schöneberg ve Kreuzberg semtlerinde iﬂyerleri ve
kahvehaneler dolaﬂt›.
20 dergi halka ulaﬂt›r›l›rken,
Kürt aç›l›m› ve Maraﬂ Katliamc›lar›yla Alevi aç›l›m› baﬂl›klar›
üzerine sohbetler yap›ld›.

AVRUPA’daki B‹Z
Yabanc›lar›n yo¤un yaﬂad›¤› hemen tüm ﬂehirlerde anaokullar, ilkokullar ve liseler, “Siyah” ve “Beyaz”
okullar olarak ﬂekillenmektedir. Yoksul semtlerdeki okullar, nüfusu artan
yabanc› çocuk ve gençlerle doldukça, yerli aileler de
çocuklar›n›n kay›tlar›n›, “beyaz okullar›” diye adland›r›lan ve genel olarak
yerlilerin ço¤unlukta oldu¤u okullara
kayd›rmaktad›rlar.
“Siyah okullara” yönelik bilimsel
ve parasal yat›r›mlar genel politikalar gere¤i sürekli olarak k›s›tlanmakta ve yabanc› çocuk ve gençlerin gitti¤i okullar›n hizmet kaliteleri de
düﬂmektedir. Sürekli yoksullaﬂan,
düzeniçi anlamda bile gelecekleri olmayan ve sürekli olarak “her an patlayabilecek bir bomba” gibi görülen
gençli¤in, ayn› zamanda potansiyel
suçlu muamelesi görmesi de bu
gençlere karﬂ› ›rkç›l›¤› yükseltmektedir. Babalar›, anneleri Avrupa'n›n
en pis ve a¤›r iﬂlerini yapmak için
getirilen gençlerin de gelece¤i bundan farkl› de¤ildir. Düzene uygun
kadrolar yetiﬂtirmekle görevli olan
okullar da bu görevlerini lay›k›yla
yerine getirmektedirler.
Siyah okullar›n›n misyonu, em-

peryalist ekonomiye iﬂçi ve alt düzeyde teknik eleman yetiﬂtirmekle
s›n›rl›d›r. Bunun için bu okullar ö¤rencileri as›l olarak mesleki alanlara
teknik eleman yetiﬂtiren bölümlere
yönlendirmektedirler. Üniversitelere

olarak sosyal haklar› budanan, düzenin yo¤un emek istedi¤i a¤›r ve pis
iﬂlerini yapmaya mahkum edilmiﬂ
yabanc›lar vard›r.
Elbette ki emekçi olmak, üretim
içinde al›n teriyle yeralmak utan›lacak birﬂey de¤ildir. Ama
sömürünün yo¤un emek
isteyen iﬂlerde daha büyük olmas›, emperyalizmin yönetici durumdaki
kesimlere sömürü pay›ndan daha büyük bir
bölümünü vererek ayakta kalmaya çal›ﬂmas› bu gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤in sebebidir. Bu
durum, yoksul yabanc› gençlerin çeﬂitli alanlarda geliﬂme imkanlar›n›n
yokedilmesine de sebep olmaktad›r.
Ama aslolan e¤itim ve di¤er alanlarda demokratik haklar›n savunulmas›
mücadelesinde yeralmakt›r. Okullardan itibaren gençli¤imizi bu mücadele konusunda bilinçlendirmekle
yükümlüyüz. Bizim çocuklar›m›za
en büyük “yat›r›m›m›z” da bu olmak
durumundad›r. Bu düzen içinde
gençli¤imizin b i r gelece¤i yoktur.
Gelece¤imizin umudu olan gençlerimize, s›n›f atlama hayallerini de¤il,
eme¤ini savunma, kültürüne sahip
ç›kma ve onurlu, kiﬂilikli insanlar olma meziyetlerini ö¤retmeli ve bunun
mücadelesini vermeliyiz.

Say›: 201

Yürüyüﬂ
3 Ocak
2010

E¤itimde Irkç›l›k:
Siyah Beyaz Okullar›
gitmek isteyen ve bunun için not ortalamalar› da uygun olan ö¤renciler
için bile, okullardaki y ö nl e nd i r m e
k u r u l l a r › , ö¤rencinin ve velisinin iste¤inin tersine hareket etmekte ve
ö¤rencinin gelece¤i konusunda belirleyici olabilmektedirler. Bu yönlendirme ve tavsiye kurullar›n›n kararlar› da ö¤rencinin gidece¤i okul ve
bölümleri belirlemektedir.
Bugün Avrupa’daki üniversitelerin yerli ve yabanc› nüfus oranlar›n›n, ilk ve orta dereceli okullar›n
oranlar›na hiç denk gelmiyor olmas›,
bu politikalar›n sonucudur.
Avrupa'daki gidiﬂat, emperyalizmin ç›karlar› do¤rultusunda artan
oranlarda büyüyen ›rkç› bir toplumsal yap›d›r: bu yap›da, ›rkç›l›¤› benimsemiﬂ bir yönetici kesim, sürekli
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Dün Bugün
d ü n m a d a l y a t a k t › l a r,
bugün yerin dibine
sokuyorlar
“HSYK üyesi Ali Suat Ertosun, anlad›¤›m kadar›yla
iﬂini gücünü b›rakm›ﬂ, her gün
Zaman’a yaz› gönderiyor... ‹sminin zikredilmedi¤i haberlere, yaz›lara bile cevap yetiﬂtiriyor Ali Bey... haber sayfala-

r›n› yüksek fikirlerinden mahrum(!)
etmiyor. Komik
olan ﬂu, bazen
kendisiyle alakas›
olmayan yaz›lara
‘beni kastettiniz galiba’ diyerek heyecanl› metinler yaz›yor.
” (28 Aral›k Zaman, Ekrem
Dumanl›)
‹slamc› bas›n›n yazarlar›
kendine bakmal›. As›l komik
olan sizsiniz! Ertosun hapishanelerde devrimcilere sald›r›rken iyiydi, ona madalya takanlar› alk›ﬂl›yordunuz. ﬁimdi aralar›ndaki iktidar savaﬂ› gere¤i
yerin dibine bat›r›yorsunuz!

Ziyaret
Mümtazer Türköne
H a l u k K › rc ›’y› z iya re t
etti... Sizce ne görüﬂmüﬂ
olabilir?
1- AKP’nin ak›l hocalar›ndan biri olarak Kürt
ve Alevi aç›l›m› konusunda görüﬂmüﬂ olabilir.
(Haluk K›rc› ‘aç›l›m›’ h›z-

Farketmek
Melih Aﬂ›k, “y›l›n ﬂeyleri”ni sayarken son sat›r›na ﬂöyle yazm›ﬂ: “ F aﬂizme biraz daha yaklaﬂ-

land›rmak için Bahçelievler katliam›, Maraﬂ katliam› konusunda deney
aktarm›ﬂt›r.)
2- Bu “Kalp Seni Unutur mu” dizisinin dan›ﬂmanlar›ndan olan Türköne, dizinin daha gerçekçi
olmas› için bilgi almaya
gitmiﬂ de olabilir.
3- Hepsi
t›k: Y›l›n Özü.”
Ne büyük yan›lg›. Ony›llard›r faﬂizmin tam ortas›nda yaﬂ›yoruz da, hala
fark›nda olmayan ayd›nlar›m›z var.

Çizgiyle

Faﬂist sald›r›larda ve linçlerde tek bir faﬂist bile gözalt›na al›nm›yor

Atan›n eline sa¤l›k

Vuran›n eline sa¤l›k

Adam›n y üre¤ini oynatan
O d ü¤meye b asan›n
yüre¤ine sa¤l›k

