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Tekel iﬂçisi direniyor

Edirne’de direniﬂ

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Sosyalizmi kurmaya, hayalimizde varolan, özel olarak bizim taraf›m›zdan yarat›lm›ﬂ insan
malzemesiyle de¤il, kapitalizmin bize miras b›rakt›¤› insan malzemesiyle giriﬂebiliriz
Lenin
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Kazanl›’da, Selenli’de
ﬂovenist sald›r›lar

Kürt yurtseverlerine
operasyonlar

Halk Cephesi Anti-Emperyalist
mücadeleyi yükseltiyor

Vladimir ‹lyiç
Lenin
rülmüﬂtür.

Onun önderli¤i alt›nda, devrim zorlu dönemleri aﬂarak muzaffer olmuﬂtur.
Dünya halklar›na büyük Sosyalist Ekim devrimini hediye ederken, devrimler ça¤›n›n müjdecisi de olmuﬂtur.
Petersburg'da ‹ﬂçi S›n›f›n›n Kurtuluﬂu ‹çin Mücadele Birli¤i adl› illegal örgütlenmenin kuruluﬂuna önderlik etti¤i 1895 y›l›ndan sonra RSD‹P’in önderi olarak ç›kt› tarih sahnesine.
Onun kurmayl›¤› Ekim devrimi ile s›n›rl› olmad› elbette. Lenin, “yeni dönemin” Emperyalizm döneminin, devrimler ça¤›n›n ideolojik-politik hatt›n›
oluﬂturdu. Dünya proletaryas›n› ve ezilen halklar› Marksizm-Leninizm ile
silahland›rd›.
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devriminin her aﬂamas›nda onun eme¤i, kurmayl›¤›
vard›r. Devrimin geriledi¤i, yenilgiye u¤rad›¤› her
dönem, onun önderli¤i ile devrim yürüyüﬂü sürdü-

21 Ocak 1924’te muzaffer bir devrimci olarak ölümsüzleﬂirken, dünyan›n
tüm devrimcilerine, devrim yolunda rehberleri olacak olan Marksizm-Lenizm’in ›ﬂ›¤›n› b›rakt›. Devrim yolu, bugünde tüm sald›r›lara karﬂ›n, onun
teorik, pratik önderli¤iyle, tecrübeleriyle ayd›nlan›yor.
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Bahri MUTLU

Vladimir ‹lyiç Ulyanov Lenin, 1870 Nisan'›nda Rusya Simbirsk’de do¤du. A¤abeyi arac›l›¤›yla devrimci düﬂüncelerle
tan›ﬂt›. 17 yaﬂ›ndayken, a¤abeyi Çar’a suikast düzenlemekten kurﬂuna dizildi.

‹tfaiye iﬂçisi direniyor
Buras› T ürkiye... S orunlar köklü,
çeliﬂkiler keskin... Faﬂizm pervas›z,
devrimciler kararl›...
1990’lar›n baﬂ›nda s›n›f mücadelesi
devrinin k apand›¤›n› söyleyenlere
yirmi y›l sonras›ndan cevap veriyor
Türkiye: S›n›f mücadelesi sürüyor hala
...

1967 Tekirda¤ do¤umlu. Ankara’da gençlik örgütlenmesi
içinde yerald›. Devrimci mücadele içinde olgunlu¤uyla, direniﬂcili¤iyle öne ç›kt›. 9 Ocak’ta Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü’nün ç›k›ﬂ›nda gözalt›na al›nd›. Gözalt›nda bir hafta boyunca yo¤un iﬂkenceler yaﬂad›. Koma halinde Gülhane Askeri T›p Akademisi’ne götürüldü. 16 Ocak
1991’de ﬂehit düﬂtü.

Karl
L‹EBKNECHT

Almanya’da devrimci hareketi örgütlemek için büyük
kavgalar verdiler. 1910’larda geliﬂen devrim mücadelesinin hem teorisyenleri,
hem bizzat örgütleyicileri
oldular.

Alman Sosyalist Demokrat
Partisi’nin (SPD) revizyonistleﬂmesi karﬂ›s›nda, Marksizmin bayra¤›n› yükselttiler. Burjuvaziyle
iﬂbirli¤ini savunan sosyal ﬂovenizmle, ideolojik ve pratik olarak hesaplaﬂt›lar.

1916’da kurduklar› Spartaküs Birli¤i’ne Franz Mehring ve Klara
Zetkin’le birlikte önderlik ettiler. Spartaküs Birli¤i, 1918’de önderli¤ini yapt›¤› ayaklanmayla, sosyalist devrimi gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›.
Rosa ve Karl, ayaklanman›n önderleri olarak devrim için, burjuvaziye
karﬂ› dövüﬂürken, 15 Ocak 1919’da SPD’li ‹çiﬂleri Bakan›’n›n emrindeki polisler taraf›ndan tutsak edilip katledildiler.

Ercan ÖZÇEKEN

Cemal KARAPINAR

Devrimci iﬂçi hareketinin iki neferiydiler. ‹stanbul-Ca¤alo¤lu’nda baﬂlat›lan Bas›n-‹ﬂ grevindeydiler. 19 Ocak 1980’de
grev nöbetini bitirdikten sonra
kurulan bir pusuda faﬂistler taraf›ndan katledildiler.

Devrimci olmadan önce ‹zmir’in yoksul Küçükçi¤li
semtinde mahallenin haks›zl›klara karﬂ› ç›kan “delikanl›”s›d›r. Örgütlü faaliyetler içinde ilk olarak Küçükçi¤li’de yerald›. Daha sonra silahl› bir ekipte görevlendirildi. 18 Ocak 1996’da ‹zmir Buca’da kuﬂat›ld›¤› evde teslim olmama gelene¤ine yeni bir halka
ekleyerek ﬂehit düﬂtü.

An›lar› Miras›m›z
Bir G rev...

Ülkemizde ekonomik-demokratik haklar için mücadele
etmek her zaman bedel ödemeyi
göze alarak verilmiﬂtir. Bir grevi örgütlemenin bile bu ülkede
büyük bedelleri olmuﬂtur.
Bahri Mutlu ve Cemal Karap›nar... ‹ki genç emekçi, iki
genç iﬂçidir. Hem emekçi, hem
de bulunduklar› alanda militan
mücadele veren, mücadelenin
öne ç›kard›¤› iki iﬂçi önderidir.
ﬁehit düﬂtüklerinde Bahri
Mutlu 20, Cemal Karap›nar 19
yaﬂ›ndad›r. Gencecik yaﬂlar›yla
bir grevi örgütlemiﬂ, o grevin
tüm yükünü omuzlam›ﬂ ve ona
önderlik etmiﬂlerdi.
Bir grevi örgütlemenin, sürdürmenin tüm zorluklar›na gö¤üs gererek, mücadele etmiﬂlerdir. Nitekim katledildiklerinde,
grev nöbetlerini yeni bitirmiﬂlerdir.
Nitekim, grevi örgütleyen,
önderlik eden devrimciler olduklar› için faﬂist namlular›n
hedefi olmuﬂlard›r. Sömürüye,
düzene karﬂ› ç›kman›n, açlar›n,
yoksullar›n olmad›¤› bir ülke
için mücadele etmenin bedelleridir bunlar.

ﬁehit düﬂüﬂlerinden 30 y›l
sonra, onlar iﬂçi s›n›f›na nas›l
mücadele edilece¤ini de göstermektedirler. Haklar için mücadele, zorluklar› göze almadan,
bedel ödemeden verilemez. Hele günümüzde iﬂçi s›n›f›na yönelik sald›r›lar› geriletmenin
yolu, onlar›n yolunda yürümekten geçmektedir.
Onlar, Tekel iﬂçilerine, Belediye iﬂçilerine, itfayecilere... yol
göstermeye devam ediyorlar.
Kazanmak, direnmekten geçmektedir. Bunun için kararl› olmak gerekmektedir.
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Demokratik Mücadelede
Devrimci Tarz
ak›n Türkiye tablosuna. Bu tabloda “aç›l›m”lar bir y a m a gibi
gibi durmaktad›r. Bu tablodaki “demokratikleﬂme” yasalar› ve paketlerinin, F Tipi hapishanelerin hücrelerine konulan naylon çiçeklerden bir
fark› yoktur. Bu tabloda, bar›ﬂa, diyaloga yer yoktur. Bu tabloda çeliﬂkiler ve çat›ﬂmalar var. Keskinleﬂmiﬂ ve her an keskinleﬂmeye haz›r
çeliﬂkiler, hemen tüm s›n›f ve katmanlar aras›nda sürekli bir mücadele vard›r.
ürkiye, adeta kaynayan bir ülke
durumundad›r. Tekel iﬂçileri
Ankara’da, itfaiyeciler ‹stanbul’da
direniﬂte, eczac›lar, emekliler iktidarda çat›ﬂma halinde. Oligarﬂinin
kendi iç çat›ﬂmas› Seferberlik Tetkik Kurulu’ndaki aramayla sürüyor.
Edirne’de, Erzincan’da do¤rudan
polisin planlay›p k›ﬂk›rtt›¤› linç sald›r›lar›, Selendi’de, Kazanl›’da belli
ﬂovenist k›ﬂk›rtma ve birikimlerin
üzerinde geliﬂtirilen ﬂovenist sald›r›lar yaﬂan›yor. Bir ﬂehrin giriﬂinde,
devrimciler, yine ilk olacak bir direniﬂ gerçekleﬂtiriyorlar. Kürt halk›n›n ulusal mücadelesi her ﬂeye ra¤men sürüyor ve oligarﬂi Kürt halk
güçlerine karﬂ› tutuklama terörünü
sürdürüyor. Egemen s›n›flar›n tüm
halk›n dikkatlerini düzen içi siyasete çekmeye çal›ﬂmas›na karﬂ›n,
Halk Cephesi anti-emperyalist kampanyas›yla halk›n gündemine baﬂka
bir gerçe¤i taﬂ›yor...
ugün varolan mücadeleler, çeliﬂkiler, elbette s›n›flar savaﬂ›n›n çok ileri aﬂamalar›na tekabül
eden çeliﬂki ve çat›ﬂmalar de¤ildir.
Fakat ülkemiz aç›s›ndan daha
önemli ve karakteristik olan, b i r i n cisi; bu çeliﬂki ve çat›ﬂma halinin
süreklili¤idir. ‹kincisi; bu durumun
12 Eylüller’e, 1990’lar›n infazlar›na, kaybetmelerine, 2000’lerin 19
Aral›klar›na, F Tiplerine ra¤men olmas›d›r.
i r : Oligarﬂi, bugüne kadar baﬂvurdu¤u say›s›z yönteme ve
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politikaya karﬂ›n devrimcileri bast›rmay› ve sindirmeyi baﬂaramam›ﬂt›r; oligarﬂiyle halk›n öncüleri aras›ndaki sald›r›, kuﬂatma, direniﬂ,
sürmektedir. ‹ k i : Oligarﬂi, örgütsüzleﬂtirme ve sendikalar›, di¤er
kitle örgütlerini düzene yedekleme
konusunda önemli mesafeler katetmiﬂ olmas›na karﬂ›n, onlar› mutlak
anlamda iktidara tabi k›lamamakta,
politikalar›na, Türk-‹ﬂ gibi gerici bir
sendika, kâh 1 May›slar’›n, kâh Tekel iﬂçileri direniﬂi gibi bir direniﬂin
içinde olabilmekte, Kamu-Sen gibi
devletçi bir sendikac›l›k, hak alma
mücadelesine girmek zorunda kalmaktad›r. Çünkü, düzenin tüm sübaplar›na ra¤men oligarﬂiyle geniﬂ
halk kitlelerinin çeliﬂkileri ﬂiddetlenerek sürmektedir. Üç: Oligarﬂi içi
çeliﬂkiler, sürmektedir.
eliﬂkilerin böyle yo¤un ve çat›ﬂman›n sürekli oldu¤u bir ülkede, hiçbir hedefe kolay ulaﬂ›lamaz. “Abart›lm›ﬂ beklentiler ve hayal k›r›kl›klar›” k›s›r döngüsünün
temel nedenlerinden biri bu ülke
gerçe¤inin görülmeyiﬂidir. Ülkemizde, 12 Eylül 1980’den bu yana
hemen tüm haklar, diﬂe diﬂ mücadelelerle kazan›ld›, bedeller ödendi.
Memur sendikalar›n›n kurulmas›ndan devrimci yay›nlar›n ç›kar›labilmesine, mahallelerde dernetler, kültür merkezleri kurabilmekten, gösteri yapma hakk›na kadar, her biri
için büyük mücadeleler verildi. Bugün reformizm baﬂta olmak üzere,
bir çok kesim bunlar› unutmuﬂtur
adeta, sanki bunlar, her zaman vard›
ve her zaman da mutlaka olacakm›ﬂ

Ç

Demokratik mücadele,
solun belli bir kesiminin
anlad›¤› gibi, uzlaﬂmalar, diyaloglar temelinde geliﬂen bir mücadele
de¤il, tam tersine uzlaﬂmazl›kla,
çat›ﬂmayla, militanl›kla
ﬂekillenen bir mücadeledir.

gibi düﬂünmektedirler. Öyle de¤ildir. Karﬂ›s›nda bir direniﬂ bulmad›¤›nda, en temel, en s›radan bas›n
aç›klamas› hakk›n› bile bu düzen rafa kald›rmaktan çekinmeyecektir.
Ülkemiz gerçe¤inin herkese söyledi¤i gerçek ﬂudur ki, e¤er bugün ülkemizde demokratik haklar kullan›labiliyorsa, bunu en fazla, bu alanda
bedeller ödeyen devrimcilerin direniﬂlerine borçluyuz.
dirne’ye sokulmayan Halk Cepheliler, demokratik mücadelenin nas›l yürütülmesi gerekti¤ine
dair yeni bir örnek sundular halka
ve devrimcilere.
inç sald›r›lar›nda ve linçlere paralel olarak polis dayatmalar›nda, devrimcilerin demokratik mücadelesini tamamen yok etmeye yönelik bir oyun söz konusudur. Linç
oluyor, polis linççileri uzaklaﬂt›rmak yerine devrimcileri araçlara
bindirip oradan “ b i r d a h a d ö n m e m e k ü z e re” uzaklaﬂt›r›yor. Oraya
tekrar dönüp dönmemek, iﬂte o noktada devrimci demokratik mücadelenin gelece¤ini belirleyen bir tav›rd›r. Biz her seferinde linç sald›r›lar›na maruz kald›¤›m›z yere döndük.
Bu bir meydansa da, bir mahkeme
önüyse de, orada, meﬂru hakk›m›z›
kullanmakta ›srarl› olduk. Trabzon’da böyle oldu, Sakarya’da böyle oldu, Erzurum’da böyle oldu,
Edirne’de böyle oldu...
ürkiye solu ise ne yaz›k ki, bu
konuda olumsuz bir pratik sergilemeye devam ediyor. Trabzon
hat›rlanacakt›r; hiçbir siyasi hareket, TAYAD’l›larla orada tekrar
meydana ç›kma tavr›n› göstermedi,
binalar›n› kapatt›lar. Trabzon’daki
varolan güçlerinin bu tavr›n›n yan›s›ra, tüm sola, demokratik kitle örgütlerine yapt›¤›m›z ça¤r›lar da karﬂ›l›k bulmad›. Kimileri, Trabzon’a
sadece “kendilerinin bu olaylarla
ilgilerinin olmad›¤›n›” anlatmak
için geldiler. Tek baﬂ›m›za da kalsak, linç edilmek istendi¤imiz yerde
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yine söyleyece¤imizi söyledik.
dirne’de 35 demokratik kitle örgütü bir araya gelip bizim karﬂ›m›za ç›k›yor ve “gelmeyin, hakk›n›z› kullanmay›n” diyor; oysa, “gelin,
hep birlikte bu hakk› kullanal›m”
demeleri gerekiyor. Demokratik
mücadele öyle olamaz. Demokratik
mücadele, Edirne’yi linçlere ra¤men terketmeyen pratiktir. Edirne
giriﬂinde polis terörüne ra¤men, polis barikat›n›n karﬂ›s›na kendi barikat›n› kuran pratiktir. Linçlere teslim olmak, demokratik mücadeleden, demokratik kitle örgütü olmaktan vazgeçmektir.
olun Trabzon’daki, Edirne’deki
tavr›n›n, herkes taraf›ndan tekrarland›¤›n› düﬂünün; sonuç, solun
‹stanbul, Ankara, ‹zmir gibi bir kaç
ﬂehire ve o birkaç ﬂehirde de kendi
parti, dernek binalar›na hapsolmas›
olurdu. Halk Cephesi’nin linçler
karﬂ›s›ndaki geri ad›m atmayan,
militan tavr›, iﬂte bunun önündeki
engel olmuﬂtur bugüne kadar.
emokratik mücadele, solun
belli bir kesiminin anlad›¤› gibi, uzlaﬂmalar, diyaloglar temelinde geliﬂen bir mücadele de¤il, tam
tersine uzlaﬂmazl›kla, çat›ﬂmayla,
militanl›kla ﬂekillenen bir mücadeledir. Polis, bu alan› sürekli en dar
s›n›rlara hapsetmeye çal›ﬂ›r. Bu
noktadaki politikalar› her zaman
çok nettir. Her f›rsat›, karﬂ›s›ndaki
güçlerin her zay›fl›¤›n› de¤erlendirir bu noktada. Sadece yürüyüﬂ hakk› aç›s›ndan bak›n, kald›r›mdan yürümeyi dayat›r, slogans›z yürümeyi
dayat›r, geniﬂ kortej oluﬂturmamay›
dayat›r, pankartlar› açmamay› dayat›r, belli güzergahlara ç›kmamay›
dayat›r... E¤er bugün iﬂçiler, memurlar, gecekondulular bu dayatmalar› aﬂ›p yürüyorsa, bu, hakl›l›k ve
meﬂruluk temelinde bu hak kazan›ld›¤› içindir. Kazanm›ﬂ olmak da
yetmez, polis her an o dayatmalar›
yeniden önümüze ç›karmaya haz›rd›r, kazan›lm›ﬂ hakk› korumak da
militanca davranmakla mümkündür.
u bir yürüyüﬂ olur, bir dergi sat›ﬂ› olur, bir imza kampanyas›
olur, bir grev çad›r› açmak olur, sen-
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dikal örgütlenme yapmak olur. Hepsinde sorunun özü ayn›d›r.
dirne’de yaﬂananlar›n özeti, bu
anlamda demokratik mücadele
aç›s›ndan bir belge niteli¤indedir.
“ABD Defol” kampanyas› yürüten
üç ö¤renci tutuklan›yor. Birinci
ad›m; yürütülen kampanyan›n meﬂrulu¤u temelinde tutuklamalara itirazd›r. Bu yap›l›yor. Tutuklamalar›
protesto için Edirne’de bir aç›klama
yap›l›yor ve tutuklananlar›n b›rakt›¤› yerden imza kampanyas› sürdürülüyor. Polisin planlamas›yla, bu
sahiplenmeye karﬂ› bir linç sald›r›s›
gerçekleﬂtiriliyor. Halk Cepheliler,
kendilerine göre say›ca kalabal›k
olan linç güruhu karﬂ›s›nda da da-

E

Tüm devrimci, ilerici,
demokrat, vatansever güçler,
meydanlar› linççilere mi b›rakaca¤›z, yoksa o meydanlarda kendi
mücadelemizi mi sürdürece¤iz?
Meydanlara ﬂovenizmin ulumalar›
m› hakim olacak, halka gerçekleri
söyleyen bizim sesimiz mi? Linç
karﬂ›s›ndaki tavr›yla herkes kendi
cephesinden bu soruya cevap
vermiﬂ olacakt›r.
¤›lm›yor, sloganlar›n› ve meﬂruluklar›n› hayk›rmaya devam ediyorlar.
imdi tutuklamalar› protestonun
yan›na linç terörünü püskürtmek
de eklenmiﬂtir. Bir hafta sonra, bunlar için Edirne’de bir aç›klama yapmaya gidiliyor. Bu kez, daha ﬂehre
sokulmadan polis sald›r›s›na ve faﬂistlerin linç giriﬂimine maruz kal›yorlar. ﬁimdi, tutuklamalar› protesto etmenin, linç terörünü püskürtmenin yan›na, demokratik hakk›n›
kullanmak için sivil faﬂistlere ve polis barikatlar›na karﬂ› direnme görevi eklenmiﬂtir. Edirne’ye giden oto y o l l a r d a k u r u l a n b a r i k a t l a r, o r ad a g ü n l e re y a y › l a n o t u r m a e y l e mi, iﬂte bunun sonucudur. Yüzlerce
insan, bir ﬂehrin giriﬂinde, polis
coplar›na, linç güruhunun tehditlerine, so¤u¤a, hatta bar›nacak bir yer
olmamas›na ra¤men, günler süren
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bir direniﬂ baﬂlat›yorlar.
urada görülmesi gereken bir
baﬂka yan ﬂudur ki; bütün bu
eylem ve direniﬂ biçimleri, “kararlarla” olmuyor. T›pk› Abdi ‹pekçi
direniﬂinin iﬂin baﬂ›nda “biz burada
üç y›l oturaca¤›z” diye bir karar sonucu yarat›lmad›¤› gibi... Bu direniﬂleri do¤uran, devrimci hareketin
ony›llardan bu yana kökleﬂen direniﬂ gelene¤idir. Çok basit, çok sa d e d i r ; b a s k › v a r s a , d i reniﬂ de ola c a k t › r. ﬁekli, süresi, koﬂullara göre
de¤iﬂik, ama aslolan direnmektir.
Halk Cephelilerin oligarﬂinin bask›s›, terörü, yasaklar› karﬂ›s›nda hakl›l›k ve meﬂruluklar›n› savunmaktaki tereddütsüzlü¤üdür. Böyle olmak
zorunday›z. Aksi, demokratik mevzilerden sökülüp at›lmakt›r.
u tablo ülkemizdeki çeliﬂkilerin
ne kadar keskin oldu¤unun,
ekonomik demokratik mücadelenin
bile neden bu kadar sert geçti¤ini de
izah ediyor.
dirne’de bas›n toplant›s› yapma
ve imza toplama hakk›n› kullanmak isteyen devrimcilere bir sald›r› oluyor. Selendi’de Çingenelere
bir sald›r› oluyor. Devletin Edirne’de yapmas› gereken bas›n toplant›s› ve imza toplaman›n güvenli¤ini almakt›r. Selendi’de yapmas›
gereken, sald›rganlar› durdurup
Çingene halk›m›z›n güvenli¤ini almakt›r. Ama oligarﬂik devlet ne yap›yor? Tersine bir “çözüm!” üretip,
devrimcilere ﬂehre sokmuyor, Çingeneleri de ﬂehirden – bir daha dönmemek üzere– sürgün ediyor.
u dayatmaya boyun e¤menin
tek bir anlam› vard›r. Polis terörüne boyun e¤mek ve meydanlar›
linççilere terketmek. Bu oyunu bozmal›, bu politikay› püskürtmeliyiz.
Tüm devrimci, ilerici, demokrat,
v a t a n s e v e r güçler, meydanlar› linççilere mi b›rakaca¤›z, yoksa o meydanlarda kendi mücadelemizi mi
sürdürece¤iz? Meydanlara ﬂovenizmin ulumalar› m› hakim olacak,
halka gerçekleri söyleyen bizim sesimiz mi? Linç karﬂ›s›ndaki tavr›yla
herkes kendi cephesinden bu soruya
cevap vermiﬂ olacakt›r.
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✸Edirne’de ‹kinci Linç Sald›r›s› ve Polis Terörü
✸Erzincan ve Kars’ta Linç Sald›r›s› ve Polis Terörü
✸Onlarca Gözalt›, Onlarca Yaral›...
✸Halk Cepheliler Edirne’ye Sokulmad›
✸Edirne Giriﬂinde Barikatlar›n Kald›r›lmas› ‹çin Direniﬂ Baﬂlat›ld›
✸Türkiye Halk›, Hakl›l›k, Meﬂruluk ve Kararl›l›kla Yaz›lan
Yeni Bir Direniﬂe Tan›k Oldu

Biz Halk›z
Bu Vatan›n Sahibiyiz
3 Ocak’ta ‹stanbul’dan üç otobüsle yola ç›kt›lar. Edirne’deki arkadaﬂlar›, yoldaﬂlar› da onlar› bekliyordu. Bir di¤er otobüs de K›rklareli Babaeski’den yola ç›km›ﬂt›.
Linçlerin halk› y›ld›ramayaca¤›n› göstermek için gidiyorlard› Edirne’ye. Bir hafta önce, 27 Aral›k’ta
bir linç sald›r›s›na maruz kalm›ﬂlard› Edirne’de...
Tutuklamalar karﬂ›s›nda, vatanseverlerin yaln›z olmad›¤›n› göstermek için gidiyorlard› Edirne’ye. 22
Aral›k’ta ve 29 Aral›k’ta toplam 5
devrimci vatansever ö¤renci, “ABD
Defol Bu Vatan Bizim” mücadelesinde yer ald›klar› için tutuklanm›ﬂlard›.
3 Ocak günü saat 10.00 s›ralar›nda önce Trakya’dan gelen otobüs
durduruldu Edirne giriﬂindeki giﬂelerde. Ard›ndan ‹stanbul'dan gidenler de giﬂelere ulaﬂt›klar›nda polis
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taraf›ndan durduruldular.
O anda Edirne, bir “ortaça¤ kenti” gibiydi, kap›lar› gelenlere kapat›lm›ﬂt›. ﬁehrin giriﬂine barikat kuran polis, toplanma ve gösteri özgürlü¤ünü, söz hakk›n›, bas›n toplant›s›
yapma hakk›n›, seyahat özgürlü¤ünü, herﬂeyi RAFA KALDIRMIﬁTI.
Ülkemizin nas›l yönetildi¤ini gösteren tipik bir durum vard› Edirne kap›lar›nda. Ama henüz o “yönetim
anlay›ﬂ›”n›n bir unsuru eksikti, ki,
birazdan onlar da ç›kacakt› ortaya.
Say›lar› yaklaﬂ›k 200 kiﬂiydi
Halk Cepheliler’in. Polis, her zamanki keyfilikle, arama, sab›ka taramas› yaparken, Edirne ﬂehir merkezinde de polisin planlamas›yla faﬂistler ve polisler toplan›p beklemeye baﬂlad›lar.
Linç güruhunun bir k›sm› da giﬂelere getirildi. Polis, güruhun birikmesi için Halk Cepheliler’i bek-

lettikçe bekletiyordu.
Polisin Edirne' ye giriﬂe izin vermeyece¤i netleﬂti bu arada. Bunun
üzerine Halk Cepheliler, ﬂehre giriﬂlerinin ve demokratik haklar›n› kullanmalar›n›n engellenmesini protesto etmek amac›yla oturma eylemine
baﬂlad›lar. K›sa süre sonra da polis
eyleme gaz bombalar› ve coplarla
sald›rd›.
Sald›r›da bir çok kiﬂi gözalt›na
al›nd›, gazdan etkilenen ve yaralananlar oldu. Yaral›lara yak›ndaki
ambulansta müdahale edilirken, durumu daha a¤›r olan üç kiﬂi hastaneye götürüldü. Gözalt›lar k›sa süre
sonra b›rak›ld›lar.

Linç gü r u h u s a h ne de
3 Ocak günü Edirne’ye gitmek
için yola ç›kan Halk Cepheliler Edirne giﬂelerinde polisin kurdu¤u bari-

Biz Halk›z Bu Vatan›n Sahibiyiz

AKP’nin Suskunlu¤u, Linç
Politikas›n›n Arkas›nda
Oldu¤una Kan›tt›r

katlarla durularak “Edirne’de poravakasyon ortam› var, güvenli¤iniz
tehlikede” gerekçesiyle Edirne’ye
giriﬂi engellediler. ancak gitmekte
kararl› olan Halk Cepheliler görüﬂmelirin bir sonuca varamayaca¤›n›
görünce yolu trafi¤e kapatt›lar.
Bu arada Edirne’deki dernekten
haber geldi. Ve derne¤in çevresi sivil faﬂistlerce sar›lr›ld›¤› etrafta polisin de olmad›¤› haberi geldi.
Daha sonra yolun karﬂ› taraf›na
düﬂen yönde arabalarla gelen sivil
faﬂitler toplanmaya baﬂlad›. “Tekbir, hepiniz o... çocuklar›s›n›z” ﬂeklinde küfürler ve elerinde b›çak, sopapalarla sald›rmaya çal›ﬂd›lar.
Karﬂ› tarafta da Halk Cepheliler
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”,
“Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar›n› hayk›rarak
Amerika’n›n halklara olan düﬂmanl›¤› hayk›r›ld›.

Edirne’de peﬂpeﬂe iki linç sald›r›s› gerçekleﬂti. ‹kisinde de ne Baﬂbakan’›n, ne de AKP Hükümeti’nin ilgili bakanlar›n›n tek bir aç›klamas› olmad›. Yok sayd›lar.
Bi r hükümet için suskunlu¤un tek bir a n l am › v a r d › r : ONAY!
Trabzon’daki ilk linçten baﬂlayarak AKP, linç
güruhunu aklayan, linçleri onaylayan bir politikay› savunmuﬂtur. O günden bu yana, bunu tersine hiçbir tav›r sergilememiﬂtir. Linçleri planlayan AKP’nin polisidir. Linççileri gözalt›na al d›rmayan, yarg›latt›rmayan, himaye eden
AKP Hükümetidir.

Burda iki karﬂ› taraf›n
nas›l bir ahlaka sahip olduklar›da ayn› zamanda
görüldü. Ve polis Halk
r›n›n serbest b›rak›lmadan geri dönCephesi üyelerine azg›nca sald›rameyeceklerini ifade edince gözalt›na
rak Amerikan uﬂakl›klar› bir kez daal›nan üç kiﬂi serbest b›rak›ld›.
ha görüldü. Bu sald›r›da bir çok kiEdirne'deki demokratik kitle örﬂi gazdan zarar görerek jopland›. Ve
gütleri
temsilcileri sald›r›ya u¤raüç kiﬂi gözalt›na al›n›yor.
yan Halk Cepheliler’in yan›na gelSald›r› ile birlikte polis güruhu,
di. Edirne'de bulunan 35 DKÖ’yü
yolun kenar›na s›k›ﬂt›r›yor kitleyi.
temsilen
gelen
E¤itim-Sen,
Bu s›rada polisler ile birlikte sivil
TMMOB,
TTB,
D‹SK
ve KESK
faﬂistler de sald›r›yor. ‹ki
otobüsün camlar›n› k›r›Jandarma, d ireniﬂ
yorlar. Fakat Halk Cephekarﬂ›s›nda ç aresiz;
liler’de hiçbir da¤›lma
yok. Polis ve linç güruhu,
ailelerden medet u muyor
sald›r›lar›ndan bekledikleGünler birbirine ekleniyor, so¤uktan, basri sonucu alamaman›n ça- k›dan, tehditlerden y›l›p dönmesini düﬂünresizli¤i içindeler.
dükleri insanlar, hala orada duruyorlard›. Bu
Polis bir süre Halk Cep- noktada yine yabanc›s› olmad›¤›m›z psikoloheliler’i geri göndermek jik savaﬂ yöntemleri devreye sokuldu.
için etraf›n› sard›. ancak
Jandarma, Babaeski ç›k›ﬂ›ndaki dinlenme
Halk Cepheliler arkadaﬂlatesislerinde bulunan herkesin ailelerini tek tek
arayarak, “ O¤lunuz k›z›n›z burada, gelin al›n,
burada baﬂ› belaya girecek” diyordu. Neticede birkaç aile gelip, oradaki çocuklar›n› alarak geri döndüler. Jandarman›n kontra yöntemi, burjuva bas›n taraf›ndan tam bir ahlaks›zl›k içinde “eylem çözülüyor”, “eylemcilere
anne darbesi” gibi baﬂl›klarla verilmeye baﬂland›. Burjuva bas›n, polisin k›ramad›¤› direniﬂe karﬂ› s›n›f› ad›na adeta savaﬂ açt›. Günlerce Edirne’deki linçi, linçe karﬂ› direniﬂi haber yapmayan bas›n yayg›n organlar›, bir kaç
ailenin oraya gelmesini direniﬂe karﬂ› sald›rman›n arac› haline dönüﬂtürmek istediler.
Ama direniﬂ hakl›l›¤›yla, meﬂrulu¤uyla bu
psikolojik savaﬂ sald›r›lar›n› da püskürttü.

Sald›r›lara Boyun E¤meyece¤iz
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Edirne’deki Direniﬂe
Destek
Barikatlar›n Kald›r›lmas›
‹çin Oturma Eylemleri

Say›: 202

Yürüyüﬂ
10 Ocak
2010

Edirne gidiriﬂinde yollar› kesilerek keyfi bir ﬂekilde
ﬂehre sokulmayan Halk Cephelilere destek amaçl›
‹stanbul Taksim’de ve Ankara Yüksel Caddesi’nde
barikat kald›r›lana kadar oturma eylemi baﬂlat›ld›.
5 Ocak günü Halk Cepheliler ‹stanbul Taksim
Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemine
baﬂlad›lar.
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim" ve "Edirne'ye
Girece¤iz Bu Vatan Bizim" yazan pankartlar
aç›lan eylemde, "Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Linçlere K›ﬂk›rtmalara Son, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n
Mücadelemiz, Amerika Defol Bu Vatan Bizim" sloganlar› at›ld›.
Eylemde Halk Cephesi ad›na aç›klama yapan Bahar
Kurt; "Bu ülkede çok fazla vatan haini var ve onlar,
iktidardad›rlar, suyun baﬂ›n› tutanlard›r" dedi.
Edirne'de sald›ranlar›n "Ülkemizde hainlere yer
yok" dediklerini belirten Kurt; "‹ﬂte vatan hainleri"
diyerek; IMF ile anlaﬂma yapanlar›n, Amerika ad›na
savaﬂs›n diye Afganistan'a asker gönderenlerin, ‹ncirlik
Üssü'nü iﬂgalci, iﬂkenceci Yankilere açan›n, ülkemizin
yeralt› ve yerüstü zenginliklerini emperyalistlere
peﬂkeﬂ çekenlerin Halk Cepheliler de¤il gerçek hainler

ANKARA

temsilcileri, sald›ran faﬂistlerin
Edirne'den olmad›¤›n›, d›ﬂar›dan
getirildikleri bilgisini verdi. Ayr›ca
sald›ran bu güruhun sarhoﬂ olduklar›n› gördüklerini söylediler. Yar›n,
Edirne DKÖ'ler 4 Ocak günü bas›n
toplant›s› yapacaklar›n› söylüyolar.
Ancak ilerleyen günlerde “biz böyle birﬂey demedik” diyecek ve vatanseverleri yaln›z b›rakacaklard›.
Vatanseverler ›srar›n› sürdürünce bunun haz›ms›zl›¤›yla polis bir
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olan, düzen partileri, Genelkurmay, polis ve M‹T
oldu¤unu söyledi.
Bahar Kurt'un ard›ndan, Edirne'ye girmek isterken
u¤rad›¤› sald›r› sonucu yaralanan Kemal Avc›
yaﬂad›klar›n› anlatt›.
Aç›klamalar›n ard›ndan Halk Cepheliler, Edirne'ye
girmek için bekleyen arkadaﬂlar› ﬂehre al›nana kadar
sürecek olan oturma eylemine baﬂlad›lar.
Pankartlar›n› Galatasaray Lisesi'nin duvar›na asan
Halk Cepheliler sloganlar atarak ve marﬂlar söyleyerek
eylemlerine devam ediyor.
7 Ocak günü Ankara Yüksel Caddesi ‹nsan Haklar›
An›t› önünde biraraya gelen Halk Cephesi üyeleri burada “Amerika Defol Bu Vatan Bizim / Halk Cephesi” yazan pankart› açt›lar. Halk Cepheliler ayr›ca, “Edirne'de
Erzincan'da Kars'ta sald›rtanlar vatanhainleridir. Sald›r›lanlar vatanseverlerdir!”, “Meydanlarda demokratik
haklar›m›z kullanmakta ›srar etti¤imiz için linçlere, sald›r›lara u¤ruyoruz!”, “Amerika defol, dedi¤imiz için
linçlere, sald›r›lara u¤ruyoruz.”, “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim!”, “Edirne'ye girece¤iz! Bu vatan bizim!”
yaz›l› dövizler taﬂ›yarak yapt›klar› eylemde Nuran Ak›n
bas›na bir aç›klama yapt›. “Biz de¤il, meydanlar› linçciler terkedecek!” diyen Ak›n; Edirne’ye gidenlerin önündeki barikat çekilerek demokratik haklar› olan bas›n
aç›klamas› yapmalar› önündeki engeller kald›r›lana kadar oturma eyleminde olduklar›n› söyledi.

kez daha gaz ve coplarla sald›rarak
zorla otobüslere bindirip uzaklaﬂt›rmak istedi. Bu sald›r› an›nda bir çok
yerinde yaralananlar ve yo¤un gazdan dolay› bay›lanlar oldu. Üç kiﬂi
hastaneye kald›r›ld›.
Vatanseverler bu sald›r›lar karﬂ›s›nda y›lmayacaklar›n› göstererek
gitmeyeceklerini aç›klad›lar. Bunun
üzerine polis bu sefer de otobüs ﬂoförlerine yönelerek a¤›r para cezalar› kesti. Ancak bu sald›r›da haks›zl›-

¤› gören ﬂoförler de Halk Cepheliler’i yaln›z b›rakmad›.
Vatanseverler Edirne giriﬂine
yak›n bir tesiste beklemek istedi.
Ancak yolda durdurularak ne herhangi bir tesise girmelerine izin verildi, ne de Edirne’ye gitmelerine.
Halk Cepheliler otoyolda iki saat
boyunca so¤uk havada bekletildiler.
Bekleyiﬂ bu sefer bir irade savaﬂ›na
dönüﬂtü. Bu irade savaﬂ›n› iki saat
sonra kazan›larak yol tekrar aç›ld›
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ve otobüslerle bir dinlenme tesisine
girildi, gece orada geçirildi.
Ertesi gün fazla zarar gören bir
otobüs gönderilerek yeni bir otobüs
ça¤›r›ld›. Otobüsün gelmesiyle tekrar yola ç›k›ld›. Yolda Babaeski giﬂelerine gelindi¤inde polis taraf›ndan tekrar durdurularak ehliyet kontrolü yap›ld›. Bu bekleyiﬂ s›ras›nda
vatanseverler için gelen ekmekler
giﬂelerde bekletilmiﬂ ve geçmesine
izin verilmemiﬂti. Buradan ekmekler al›narak yola devam edildi.
Edirne giﬂelerine gelindi¤inde
yüzlerce polis ve asker taraf›ndan
otobüsler Edirne giriﬂinde eski bir
mola yerinde durduruldu. Buradan
avukatlar Edirne Valisi’yle görüﬂmek üzere valili¤e gittiler. Bu görüﬂme s›ras›nda jandarma otobüslerde
arama yaparak kimlik kontrolü yap›ld›. Kimlik kontrolünden sonra iki
kiﬂi aranmas› oldu¤u gerekçesiyle
gözalt›na al›nd› ve ertesi gün savc›l›¤a ç›kar›l›p serbest b›rak›ld›lar. ‹ki
saat sonra avukatlar valiyle görüﬂmeden sonra geri geldiler. Vali’nin;
“Biz de bu durumdan rahats›z›z ama
burada güvenlik konusunda sorun
yaﬂ›yoruz, makul bir say›yla gelip
aç›klaman›z› yap›n burada 200 kiﬂinin güvenli¤ini alamay›z çünkü burada polise söz geçiremiyorum (...)”
sözlerini aktard›lar. Vatanseverler
makul say›y› kabul etmeyeceklerini,
Edirne’ye hep beraber girilece¤ini
ifade ettiler. Buradan tekrar dinlenme tesisine dünüﬂ yap›ld›.
Buradaki bekleyiﬂ 3. günde de
devam etti. Jandarma vataseverlerin
gitmeyece¤ini anlay›nca ailelerini
arayarak huzurlar›n› bozmaya çal›ﬂt›.
Vatanseverler kendi aralar›nda
düzenledikleri oyunlar ve skeçlerle
vakitlerini geçirdiler.
4. gün bekleyiﬂlerini sürdüren
vatanseverlerle dayan›ﬂma amac›yla
Grup Yorum konser verdi. Destek
vermeye gelen Grup Yorum üyeleri;
“Burada tarihi bir olaya tan›¤›z ve
sizlerde bu tarihi sürdürünlersiniz.
Bu eylem birçok yerde yank› buldu.
Bizler de sizlerle türkülerimizi ve
marﬂlar›m›z› paylaﬂmaya geldik”
dediler. Konser, türkü ve marﬂlar›n
ard›ndan halaylarla son buldu.

Görmezden, Duymazdan, Bilmezden Gelenler!
Düzenin bas›n yay›n organlar›, iki gün boyunca Gazze’ye yard›m konvoyuna M›s›r’dan geçiﬂ izni verilmemesi nedeniyle “Filistin’e yol kapal›” diye
canl› yay›nlar yapt›lar. Edirne’ye de kapal›yd› yol. Ama onu yok sayd›lar.
Edirne’de üst üste iki kez planl› linç sald›r›lar› gerçekleﬂmiﬂti. Görevi, her
kesimin haklar›n› kullanmas›n› sa¤lamak olan polis, haklar›n kullan›m›n›
ortadan kald›rm›ﬂt›. Ve yüzlerce kiﬂi bir ﬂehrin giriﬂinde haklar ve özgürlükler için direniyodu... O n l a rca gazetenin yüzlerce köﬂe yazar› içinde, bütün
bunlar› sadece ve sadece iki üç gazeteci yazd›.
Ulusalc› geçinen çevreler, “Amerika Defol” diyenlerin, “Bu Vatan Bizim”
diyenlerin linç edilmesini görmezden geldiler.
Amerikan karﬂ›tl›¤›n› kimselere b›rakmayan ‹ s l a m c › l a r, “ABD Defol” diye
hayk›ranlar›n, iﬂbirlikçi AKP iktidar›n›n müslüman Afganistan’da, müslüman Irak’ta iﬂgale ortak olmas›na karﬂ› ç›kanlar›n AKP’nin polisinin
k›ﬂk›rtmas›yla linç edilmelerini görmezden geldiler.
Seferberlik Tetkik Kurulu’nda arama yap›ls›n, kontrgerilllan›n üzerine gidilsin diye yürüyen, aç›klama, gösteri yapan “genç siviller”; “darbeye karﬂ› 70
milyon ad›m”c›lar, ve onlar›n de¤iﬂmez müttefiki olan sol kesimler,
Edirne’deki kontrgerilla sald›r›s› karﬂ›s›nda k ö r, sa¤›r ve dilsizdiler.
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d›. Önce polisin
yönlendirmesiyle
bir grup faﬂist
tekbir getirerek
sald›r›ya geçti.
Daha sonra faﬂistlere poliste
kat›ld› Erzincan
Gençlik Derne¤i
üyesi 11 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlara polisin
sald›r›s› arabada da
devam ederken faﬂistlerde araban›n
camlar›na vurdular. Gençlik Derne¤i üyeleri Öncü Dilmen, Enver Altundeﬂen, An›l Ozan Sabanc›, Ali
Aslan, Rojda Aslan, Mehmet Arac›
ve soyisimlerini ö¤renemedi¤imiz
Sezgin, Gürkan, Ercan ve ismini
ö¤renemedi¤imiz iki kiﬂiye gözalt›nda iﬂkence devam etti. Gözalt›na
al›nanlardan Gürkan Karada¤ ve
Alican Gözlekçi’nin linçden kaynakl› kollar› k›r›lm›ﬂ ayr›ca Rojda
Arslan’›n burnuna isabet eden sobadan dolay› burnunda hasar ve vucudunun çeﬂitli yerlerinde morluklar
oluﬂtu. 5 Ocak günü adliye önünde

Erzincan’da Polis Provokasyonu
ve Linç Giriﬂimi
‹ﬂte Polisin Rolü:
Faﬂist: Sald›ral›m, ne
bekliyoruz
Polis: Biraz d aha
kalabal›k gelin
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Erzincan’da 3 Ocak günü Edirne’de tutuklanan Gençlik Derne¤i
üyelerine destek için yap›lan eyleme sivil faﬂistler ve polis sald›rd›.
Eylemde bas›na bir aç›klama yap›lmas›n›n ard›ndan imza masas› aç›l-

sloganlar›yla karﬂ›l›k verdiler.
Hastanede de iﬂkence yapmaya devam eden polisin tavr›n›n muayene odas›nda da devam etmesi üzerine Hünkar Derya
Güneﬂ'in, doktora ''görev yapt›¤›n
hastanede gözünün önünde insanlara iﬂkence yap›l›yor buna müsade
etmemelisin '' demesi üzerine ''çok
konuﬂma soyunuyorsan soyun, ol
muayeneni sonra defol'' diyen Dr.
Murat Yalç›n; ''Ben sizin kim oldu¤unuzu biliyorum PKK,
DHKP-C, hepiniz ayn› halts›n›z,teröristler'' diye ba¤›rarak Güneﬂ’in üzerine sald›rd›. ‹çerideki iﬂkence seslerini
ve arkadaﬂ›n›n sloganlar›n›
duyan Gül Zilan Yigen'in
içeriye girerek müdahele etmesi üzerine doktor bu kez
onun üzerine sald›rd›. Bu s›rada Hünkar Derya Gü-

KARS'TA VATANSEVERLERE
GÖZALTI
3 Ocak’ta Edirne’de yaﬂanan
linç giriﬂimini protesto etmek için
Kars’ta biraraya gelen Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi ö¤rencileri polisin sald›r›s› sonucunda gözalt›na
al›nd›lar.
Daha önce pankarts›z ve slogans›z eylem yap›lmas›n› dayatan Kars
polisi bu sefer de slogan at›lmamas› dayatmas›nda bulundu. Bu dayatmaya Gençlik Dernekli ö¤rencilerin ''Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Yaﬂas›n Dev-Genç, Yaﬂas›n DevGençliler'' sloganlar› atmas› üzerine polis azg›nca sald›rd›.
Polisin sald›r› ve küfürlerine ö¤renciler ''‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi
Yenecek, ‹ﬂkence Yapmak ﬁerefsizliktir ve Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz''
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Gençlik Derne¤i’nden
ö ¤ renciler, minübüse
b i n i l i y o r l ar, ama linç
güruhunun sald›r›s›
sürmekte.. Meydanda kalan
pankartlar› ateﬂe verdi linç
güruhu. Peki ne yaz›yordu
yakt›¤›n›z pankartta? Ne
yaz›yordu yakt›¤›n›z
dövizlerde?
B a k › n o n l a r a ; “ K a h ro l s u n
Amerika”y› gördünüz mü?
Gördünüzse, iﬂte o slogan
size ald at ›l m› ﬂl ›¤ ›n› z› ,
Amerika ve A m e r i k a n c › l a r
taraf›ndan nas›l
kullan›ld›¤›n›z› anlat›yor...
gözalt›na al›nanlara destek için gelen ö¤renci ve ailelere polisle beraber bas›n mensuplar› laf atmaya
baﬂlad›lar ve uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂt›lar. Gözalt›ndakiler adliye giriﬂinde
sloganlar atarak adliyeye girdiler.
Adliye önünde bekleyenlerde alk›ﬂlayarak destek verdiler. Gözalt›lar
savc›l›k taraf›ndan serbest b›rak›ld›lar.
neﬂ,iki güvenlik görevlisi ve hemﬂire taraf›ndan sedyenin üzerine yat›r›larak ve ba¤›rmamas› için a¤z›
kapat›larak arkadaﬂ›n›n yan›na gitmesi engellendi.'
Karakolda ifade vermeyi reddeden ö¤rencilere burada da iﬂkence
ve dayatmalar sürdürüldü.
Gözalt› s›ras›nda polisi alk›ﬂlayan bir grup faﬂistin polisler taraf›ndan toplan›p özellikle linç organize
etmek için getirildi¤i ö¤renildi.
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“Biz Edirne’ye Girmeye Kararl›yd›k
ve Ne Olursa Olsun Geri
Dönmeyecektik”
Arkadaﬂlar›n› sahiplenmek için
Edirne’ye gidip polisin sald›r›s›na
maruz kalan Halk Cepheliler’in
anlat›mlar›:

K o c a e l i ’ d e n E ro l B a r › n
“Yaral an an arkadaﬂlar›m›z›n
ço¤u coplan›p tekmelendi”
v Otobüslerle Edirne’ye gelene
kadar hiçbir sorun olmad›. Tek amac›m›z tutsak arkadaﬂlar›m›z›n serbest
b›rak›lmas›n› sa¤lamak amac›yla
yoldaﬂlarla Edirne giﬂelerine kadar
geldik. Fakat bizi polis ordusu karﬂ›lad›. Edirne’ye girmemize izin verilmedi. Giﬂelerin öteki yüzünde faﬂistler y›¤›lm›ﬂ, önlerinde parmakla say›lacak kadar polis var. Ama bizim
önümüzde yüzlercesi var. Bizim gruba iki defa sald›r›ld›. Polisin gözü
önünde, bizim otobüslerin camlar›n›
k›rmak için sald›ran faﬂistlere, sadece üç beﬂ polis müdahale etti. Bize
iki defa hücum eden polis bizleri
coplarken, birer gaz› s›karken, karﬂ›
tarafa bir cop dahi kald›rmam›ﬂlart›r.
v Benim bildi¤im 12 kiﬂi yara-

land› fakat 3 arkadaﬂ›m›z a¤›rd›.
Onlar› turnikelerde bekleyen ambulansla hastaneye kald›r›lm›ﬂ oldu¤unu ö¤rendik. Yaralanan arkadaﬂlar›m›z›n ço¤u coplan›p tekmelendi.
Tekmelerin nerelere geldi¤i önemli
de¤il deyip yere düﬂen yoldaﬂlar›m›za vurdular, zaten televizyonda
da gösterdiler.

Sar›gazi’den Kemal Avc›
“Edirne’ye girmemize izin
verilmedi. Gerekçe ise
E d i rn e’ d e or t am g er gi n m i ﬂ
ve bizim can güvenli¤imiz
yokmuﬂ”
v Okmeydan›’dan Edirne’de tutuklanan arkadaﬂlar›m›z› sahiplenmek ve halk›m›za gerçek vatanseverlerin bizler oldu¤unu anlatmak
için yola ç›km›ﬂt›k. Yolda coﬂkumuz,
moralimiz çok çok iyiydi. Edirne giriﬂine kadar türkülerle marﬂlarla gittik. Edirne giﬂelerine geldi¤imizde
polisler bizi durdurdu. Arabalar›m›z›
ve üstlerimizi arad›lar. Arama yapt›ktan sonra da Edirne’ye girmemize
izin verilmedi. Gerekçe ise Edir-

ne’de ortam gerginmiﬂ ve bizim
can güvenli¤imiz yokmuﬂ. Bizler bu gerginli¤i yaratan›n kendilerinin oldu¤unu, bizim Edirne’ye giriﬂimizi engellemek için
getirilen polislerin bas›n aç›klamas› yapaca¤›m›z yere götürülürse bir sorun kalmayaca¤›n›
söyledik. Ve her ne olursa olsun
arkadaﬂlar›m›z› sahiplenmeye
halk›m›za kendimizi anlatmaya
kararl› oldu¤umuzu söyledik.
v Edirne’ye giriﬂimize izin
verilmedi¤inde yolu kapatma
karar› ald›k. Zaten bu zamana
kadar otobüslerle sivil-faﬂist güruhu karﬂ›m›za y›¤maya baﬂlad›lar. Bu güruh ahlaks›z küfürlerle att›klar› sloganlarla kendi
kimliklerini de ortaya koyuyordu. Biz ise duruﬂumuzla att›¤›m›z her sloganla konuﬂtu¤umuz her
cümlede halka vatana sevgimizi gösteriyor ve ölece¤imizi ama asla
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
demekten vazgeçmeyece¤imizi gösteriyorduk. Ve bunun için de sald›r›ya iﬂkenceye tutuklamalara maruz
kal›yorduk. Otoyolu kapatt›¤›m›zda
polis etraf›m›z› kuﬂatm›ﬂ kuduz köpekler gibi sald›rmay› bekliyorlard›.
Nitekim bir süre bekledikten sonra
sald›rd›lar. Kad›n erkek demeden
cop, sopa ve kalkanlarla sald›rd›lar.
Yerde yatan insanlara bile su s›kt›lar,
tekmelediler, ahlaks›z küfürler ettiler. Sivil-faﬂistlerden bizim içimize
kadar gelenler vard›. Ellerinde demir
sopa vard›. Bizim kararl› duruﬂumuzun karﬂ›s›nda acizlikleri o kadar
belliydi ki sivil polisler ateﬂ bile açt›lar. Bu ilk sald›r›da kafas› yar›lan,
gazdan bay›lan arkadaﬂlar›m›z oldu.
Bu sald›r› sonras› biz da¤›lmay›nca
daha fazla polis getirdiler ve otoyol
kenar›nda bizi ablukaya ald›lar. Kapanan yolu tek ﬂerit olarak açt›lar.
Ama ne hikmetse kapanan yoldan
faﬂistlerin otobüslerle gelmeleri engellenemiyordu. Bu s›rada faﬂist güruh daha kalabal›klaﬂt›. Sloganlar›,
ahlaks›z küfürleri devam ediyordu.
Bizler moralimizden, coﬂkumuzdan
hiçbir ﬂey kaybetmeden türkülerimizi marﬂlar›m›z› söyledik, sloganlar›m›z› hayk›rd›k. Biz Edirne’ye girme-
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ye kararl›yd›k ve ne olursa olsun geri dönmeyecektik. Edirne’den gelen
DKÖ’lerin temsilcileriyle yap›lan
görüﬂmelerde ﬂu aç›kça görüldü ki
gelenlerin polisin sald›r›s›na karﬂ›
koyabilecek cesaretleri yoktu. B›rak›n sald›r›ya karﬂ› koymay› kurumlar›nda bizleri misafir etmeye bile cesaret edemediler. Yap›lan konuﬂmalardan sonuç ç›kmay›nca polis ikinci
sald›r› için haz›rland›.Bu sefer daha
yo¤un gazla sald›rd›. Sivil-faﬂistlerle
resmi faﬂistlerle sald›rd›lar. Çok arkadaﬂ›m›z yaraland›. Gazdan bay›lmalar oldu. Zorla kendi otobüslerimize bindirildik ve otobüslerimizin
içine bile gaz s›k›ld›. Geride kalan
arkadaﬂlar›m›z› örne¤in beni yerde
sürüklediler. Tekmelediler. Yüzüme
sürekli yumruklar att›lar üstümde tepindiler. Arkadaﬂlar›m›n geri dönmeleri üzerine beni b›rakt›lar. Ben bu
esnada bay›lm›ﬂ›m. Gözümü açt›¤›mda ambulanstayd›m. Hastaneye
götüreceklerdi. Orada nelerle karﬂ›laﬂaca¤›m› bilemedi¤im için yoldaﬂlar›m›n yan›nda daha iyi olaca¤›m›
düﬂündüm. Sald›r› sonras› otobüslere
binip olay yerinden uzaklaﬂ›p beklemeye koyulduk. Bizim hedefimiz
amac›m›z netti. Tutsak düﬂen yoldaﬂlar›m›z›n sahipsiz olmad›¤›n› göstermek, linçlerle tutuklamalarla bizleri
y›ld›ramayacaklar›n› ve halk›m›za
gerçek vatanseverlerin kim olduklar›n› anlatmakt›. Ve bunun için en temel hakk›m›z olan bas›n aç›klamas›na bile izin verilmedi. ‹ﬂte devletin
demokratik aç›l›m› bu! B›rak›n bas›n
aç›klamas›na izin vermelerini, yemek tuvalet ihtiyaçlar›m›z›n karﬂ›lanmas› için otobüslerimizin bir dinlenme tesisini girmesine bile izin verilmedi. Ama bizim kararl› duruﬂumuz karﬂ›s›nda önce tek otobüsün tesise girmesine izin verdiler. Biz bunu
kabul etmeyince 3 otobüsümüzün tesise girmesine izin verildi. Tüm bu
yaﬂananlar›n hepsi bir irade savaﬂ›yd› ve kazanan hep biz olduk. Sald›rd›lar, kafam›z› gözümüzü k›rd›lar.
Ama irademizi k›ramad›lar. ‹ki gündür Edirne’ye sokmuyorlar ama biz
sonunda ölümde olsa girece¤iz. Çünkü biz hakl›y›z, çünkü biz gücümüzü
halktan al›yoruz. Onlar ise her ﬂeyle-

rini tüm ahlaks›zl›klar›yla birlikte bizim defol dedi¤imiz Amerika’dan.
‹ﬂbirlikçilikleri bu kadar büyük olunca bizler yap›lan sald›r›n›n boyutuda
büyük oluyor.

Kocaeli’den Tayfun Taﬂ
“Bize sald›rmadan hemen
önce bas›n› uzaklaﬂt›rmaya
çal›ﬂm›ﬂlard›”
v Okmeydan›’dan yola ç›kt›k.
Kitle çok coﬂkuluydu. Marﬂlar türküler söylüyorduk. Edirne’deki 5 arkadaﬂ›m›z›n tutuklanmas›n›n ve daha
sonra arkadaﬂlar›m›za yap›lan linç
sald›r›lar›n›n öfkemizi taﬂ›yorduk
yüre¤imizde. Faﬂistlerin yalanlarla
aldat›p k›ﬂk›rtt›¤› halk›m›za gerçekleri anlatacakt›k. Bu ülkenin gerçek
vatanseverleri bizdik.
v Otobüsler Edirne’nin giriﬂindeki giﬂelerde durduruldu. Polisler
yolu kesmiﬂlerdi. Otobüse girip üst
aramas› yapt›lar. Polisler bizi Edirne’ye sokmayacaklar›n› söyleyince
bizde onlara bas›n aç›klamas› yapman›n bizim demokratik hakk›m›z
oldu¤unu söyledik ve yolu açmalar›
için yar›m saat zaman verdik. Polislerse bize ﬂehrin kar›ﬂ›k oldu¤unu
hayati tehlikemiz oldu¤unu söylüyordu. Yar›m saat geçince hep birlikte yolu kesip sloganlar atmaya baﬂlad›k. Polisler etraf›m›z› sard›lar. Biz
birbirimize kenetlendik ve hep birlikte sloganlar atmaya devam ettik.
Bu s›rada giﬂelerin karﬂ› taraf›nda bir
faﬂist güruh belirdi. Ellerinde sopalar, Türk bayraklar›yla tekbir getirerek ve küfürler ederek geliyorlard›.
Bir arkadaﬂ›m›z öne ç›k›p polislere
"bizi iki saattir burada bekletiyorsunuz, ar›yorsunuz, Edirne’ye sokmuyorsunuz, peki soruyoruz bu eli silahl› faﬂistler buraya nas›l gelebiliyor? Onlar› neden durdurmuyorsunuz? Onlar› siz getirdiniz buraya, siz
Amerika’n›n polisisiniz. ‘Amerika
Defol Bu Vatan Bizim’ diyen vatansever gençli¤i y›ld›ramazs›n›z" dedi.
Sonras›nda hep birlikte "Amerika
Defol Bu Vatan Bizim" slogan›n› att›k. Oturma eylemi baﬂlatt›k. Polisler
biber gaz› s›karak sald›rd›lar. Sald›rmadan öncede faﬂistlerin önünü aç›p

yol verdiler. Faﬂistler ellerinde sopa,
taﬂ ve joplarla küfürler ederek üzerimize gelirken, polisler onlar› durdurmuyor bize biber gaz› s›k›p copluyordu. Hep birlikte geri çekiliyorduk. Ben biber gaz›n›n etkisiyle gözlerimi açam›yordum. Yoldaﬂlar›m
koluma girip beni polislerin aras›ndan çekip ald›lar. Geri çekilirken arkam›zdaki polisler 3-4 el ateﬂ açt›lar.
Gözlerimi açt›¤›mda faﬂistlerin birkaç› yan›m›za kadar gelmiﬂti. Polisler onlara hiçbir ﬂey yapm›yordu.
Otobüslerimizin camlar›n› k›rd›lar.
Daha sonra faﬂistler tekrar giﬂelerin
arkas›na eski yerlerine döndüler. Bize sald›ran polisler onlara orda tezahüratlar yapt›r›yordu. Hep birlikte
otoyolun kenar›nda kenetlendik.
v Bize sald›rmadan hemen önce
bas›n› uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂm›ﬂlard›.
Bu s›rada olay› görüntüleyen ve foto¤raflar›n› çeken Yürüyüﬂ muhabirini gözalt›na ald›lar. Daha sonra
avukatlar›m›z giderek Yürüyüﬂ muhabirini ve gözalt›na al›nan di¤er
arkadaﬂlar›m›z› serbest b›rakt›rd›.
Daha sonra yan›m›za belediye
baﬂkan yard›mc›s›, D‹SK sorumlusu
ve birkaç meslek odas› temsilcisi
geldi. Belediye baﬂkan yard›mc›s› ve
D‹SK temsilcisi bize bu durumdan
kendilerinin de rahats›z olduklar›n›
söylüyorlard›. Edirne’nin insan›n›n
keskinlikle böyle bir linç kültürünü
kabul etmeyece¤ini fakat baz› kiﬂilerin ortal›¤› kar›ﬂt›rd›¤›n› söylüyorlard›. Bugün bas›n aç›klamas› yapmay›n, baﬂka bir gün yap›n bizde destekleriz diyorlard›. Biz de tamam o
zaman bizi kurumlar›n›zda misafir
edin bugün yar›n yapal›m aç›klamam›z› dedik. Onlarda "biz kendi can›m›z› koruyacak durumda de¤iliz, sizi hiç alamay›z kurumlar›m›za" dediler. Belediye baﬂkan yard›mc›s› ve
yan›ndakiler gittikten sonra polisler
yine etraf›m›z› sard›. Biz marﬂlar
söylüyor, sloganlar at›yorduk. Üzerimize gaz s›k›p, gaz bombas› att›lar.
Sonra tekme-tokat dövmeye, iﬂkence
yapmaya baﬂlad›lar. Bizi otobüslere
bindirdiler. ‹stanbul’a dönmemizi istiyorlard› ama biz kararl›yd›k ve geri
dönmedik.

Biz Halk›z Bu Vatan›n Sahibiyiz

Halk Cephesi
Bir hafta arayla Edirne ve Erzincan’da
linç sald›r›s›... ﬁimdi çok daha aç›k:

Linçleri bizzat organize eden
AKP’nin Polisidir
Aç›klama No: 12
Tarih: 4 Ocak 2010
3 Ocak’ta, linç güruhlar› hareket
halindeydi. Edirne’de ve Erzincan’da polisle iﬂbirli¤i halinde ba¤›ms›zl›k için mücadele eden devrimcilere, vatanseverlere sald›rd›lar.
Ayn› gün, polis K a r s ’ t a da sald›rd›.
Üç sald›r› organize, planl› bir sald›r›yd›.
Amerikanc› faﬂist AKP iktidar›,
ülkemizi ad›m ad›m bir linçler ülkesi haline dönüﬂtürmektedir. Linç
sald›r›lar›, 6 Nisan 2005’den, Trabzon’da TAYAD’l›lara karﬂ› gerçekleﬂtirilen linç sald›r›s›ndan bu yana
kesintisiz sürmektedir. 4,5 y›lda,
linç sald›r›lar›n›n say›s› 40’› aﬂm›ﬂ t › r.
Bu kadar sald›r›ya ra¤men, bütün
linç sald›r›lar›nda sald›rganlar, foto¤raflarla, kamera görüntüleriyle
kay›tl› ve belgeli olmas›na ra¤men,
tek bir linççi yarg›lanmad›, cezaland›r›lmad›.
Bir ülkede, 4,5 y›l içinde 40’› aﬂk›n linç sald›r›s› oluyor ve tek bir
linççi yarg›lanm›yor, cezaland›r›lm›yorsa, bu, linçlerin bizzat iktidar
taraf›ndan, devlet taraf›ndan sürdürülen bir politika oldu¤unu kan›tlamaya yeter. Linçleri hala üç beﬂ sivil faﬂistin iﬂi olarak, hala “münferit” olaylar olarak görenler, hala
“vatandaﬂ hassasiyeti” yalan›na inananlar, bu tabloya iyi bakmal›d›rlar.

ED‹RNE, ERZ‹NCAN,
KARS... PLANLI, ‹RAD‹,
ORGAN‹ZE...
Polis ve linççiler, ayn› gün üç ayr› yerde sald›r›ya geçtiler.
Gençlik Federasyonu üyesi ö¤-

renciler ve Halk Cephesi üyeleri, 3
Ocak’ta ülkemizin bir çok yerinde,
5 ö¤rencinin Edirne’de haks›z, hukuksuz, keyfi olarak tutuklanmas›n›
protesto eylemleri yapacaklard›.
Bunu günler öncesinden aç›klam›ﬂlard›.
Peki linç güruhu için merkezi karar alan kimlerdir? Kimler onlar›
ayn› gün harekete geçirdi?
Edirne’ye giden Halk Cepheliler,
saat 11’de Edirne giriﬂindeki turnikelerdeydiler. Polis coplarla, biber
gazlar›yla karﬂ›lad› onlar›. Öyle sald›rd›lar ki, polisin elindeki biber gaz› tükendi.
Halk Cepheliler, meﬂru ve yasal
haklar›n› kullanmakta kararl›yd›lar.
Haklar›n›n gasbedilmesi karﬂ›s›nda
oturma eylemi yapt›lar. Saat 11’de
baﬂlayan sald›r› ve direniﬂ, sürmektedir. Polis, Halk Cepheliler’e Edirne’ye do¤ru ad›m att›rmamaktad›r.
Edirne giriﬂindeki turnikelerle
ﬂehrin aras›, 5 kilometreydi. Linç
güruhu, Edirne turnikeleriyle ﬂehir
aras›ndaki kilometrelerce mesafeyi,
h i ç b i r engelle karﬂ›laﬂmaks›z›n
aﬂt› ve gelip orada polisin sald›r›s›na kat›ld›. Polis, adeta buyur etti
linççileri. Coplayarak, biber gazlar›yla hareketsiz hale getirerek otobüslere doldurdu¤u Halk Cephelileri, linççilerin karﬂ›s›na att›... Ayn›
ﬂey Erzincan’da da oldu. Polis taraf›ndan zorla otobüslere bindirilen
Gençlik Federasyonu üyelerine karﬂ› da linç güruhu, polisin iﬂaretiyle
sald›r›ya geçti. Polis sald›r›y› alenen k›ﬂk›rtt›, organize etti, yönetti.
H E R ﬁ EY O RTADADIR: Linççilere ça¤r› yapan, linççileri teﬂvik
eden, linçleri bizzat organize eden
AKP’nin polisidir. Edirne’de ve Erzincan’da linç sald›r›s›n›n her aﬂa-

h t t p : / / w w w.b a g im s i z li k- de m ok rasiicin-halkcephesi.com
mas›, polisin denetimi ve yönetimi
alt›nda olmuﬂtur. Herkes emin olmal›d›r ki, polisin bilgisi ve denetimi d›ﬂ›nda, vatanseverlere, devrimcilere tek bir yumruk at›lmam›ﬂt›r.

SALDIRANLAR FAﬁ‹ST LER, SALDIRILANLAR
VATA N S E V E R L E R
SALDIRANLAR SERBEST,
SALDIRIYA
U⁄RAYANLARA GÖZALTI
Halk Cephesi’ne karﬂ› Edirne giriﬂine barikat ören Edirne polisi,
linç güruhunu engellemeyi hiç düﬂünmedi bile. Erzincan’da ayn›s› oldu. Bunun sonucunda sivil faﬂistlerin baﬂ›n› çekti¤i linççiler, “devlet
güçlerine yard›mc› kuvvetler” olarak polisin yan›baﬂ›nda ve onun icazetinde sald›r›ya kat›ld›lar.
Bir polis sald›rd›, bir linççiler.
Polisle linççiler aras›nda tam bir iﬂbirli¤i ve anlaﬂma vard›.
Bu iﬂbirli¤i ve anlaﬂman›n sonucudur ki, linç güruhu görevini yerine getirdikten sonra, ellerini kollar›n› sallayarak çekip gitmiﬂlerdir. Polis, Edirne’de., Erzincan’da ve
Kars’ta yasal, demokratik hakk›n›
kullanmak isteyen devrimcileri, vatanseverleri gözalt›na ald›. Belki
Edirne’de 27 Aral›k’ta gerçekleﬂtirilen linç sald›r›s›nda oldu¤u gibi,
tutuklayacaklar da...
H E R ﬁ E Y O RTADADIR: Devlet, sald›rganlar›n, linççilerin yan›ndad›r.
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L ‹ N Ç , FA ﬁ ‹Z M‹ N K AN L I
YÖNTEMLER‹NDEN
B‹R‹D‹R
Faﬂizme hayat veren, faﬂizmi besleyen, en sald›rgan, en kanl›, en kirli
yöntemlerden biridir L‹NÇ. Faﬂizmi
besleyen en kanl› damard›r. Yukar›daki tablo, linçlerin faﬂizmin bir politikas› olarak uyguland›¤›na ve bu sald›r›lar›n bizzat AKP’nin polisi taraf›ndan organize edildi¤ine dair hiçbir
kuﬂkuya yer b›rakmamaktad›r.

Sald›r›lara Boyun E¤meyece¤iz

13

Faﬂist politikalar› milli ç›karlar,
faﬂist terörü de milliyetçilerin tepkileri gibi sunmak, faﬂizmin en klasik
yöntemlerinden biridir ve linçlerde
de yap›lan budur. Linç sald›r›lar›,
hem linçlere k›ﬂk›rt›lan kesimler
için, hem de en geniﬂ kitleler aç›s›ndan büyük bir aldatmaca operasyonudur. Linçlerde her ﬂey baﬂ aﬂa¤›
çevrilir, a k l a r k a r a , k a r a l a r a k
gösterilir.

L‹NÇ SALDIRILARINA
KATILANLAR!
AÇIN GÖZÜNÜZÜ!
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Biz “Amerika Defol” diyoruz.
Siz bize sald›r›yorsunuz.
Biz ülkemizin ba¤›ms›zl›¤› için
mücadele ediyoruz. Siz bize sald›r›yorsunuz?
Bir düﬂünün, siz kime hizmet
ediyorsunuz?
Bu ülkede vatanseverlerin sesinin bast›r›lmas›, kime hizmet eder?
Linççiler, biraz düﬂünün; göreceksiniz ki, Amerika’n›n hizmetindesiniz.
Amerikanc›, iﬂbirlikçi, faﬂist, ﬂovenist kesimler taraf›ndan aldat›l› y o r ve kullan›l›yorsunuz.
Erzincan’da polis Gençlik Derne¤i üyelerini gözalt›na alarak ve
zorla eylemi yapt›klar› yerden uzaklaﬂt›rd›ktan sonra, linççiler, eylemden kalan dövizleri, pankartlar› yak›yor. Peki ne yaz›yordu o dövizlerde? O dövizlerde “ABD Defol,
Bu Va t a n B i z i m” yaz›yordu.
“Buras› Edirne, burada hain
yok” diye slogan at›l›yor Edirne’de.
Edirneliler, “hain” diye yanl›ﬂ kiﬂileri belletmiﬂler size, yanl›ﬂ hedefe
sald›r›yorsunuz. Bu büyük bir aldatmacad›r, büyük bir oyundur.
Bu ülkede çok vatan haini var ve
onlar, iktidardad›rlar, suyun baﬂ›n›
tutanlard›r. AKP’sinden CHP’sine
MHP‘sine kadar tüm düzen partileridir. Genelkurmayd›r. Polistir.
M‹T’tir. Bunlar, emperyalizmin ülkemizdeki ç›karlar›n›n bekçileridir.
E¤er Edirne’de ve ülkemizde hain-

lere yer yok diyorsan›z, iﬂte vatan
hainleri.
IMF’yle anlaﬂma yapanlar, Halk
Cepheliler de¤il, bunlard›r.
Amerika ad›na savaﬂs›n diye Afganistan’a asker gönderenler, Halk
Cepheliler de¤il, bunlard›r.
‹ncirlik üssünü iﬂgalci iﬂkenceci
Yankee’lere açan, Halk Cepheliler
de¤il, bunlard›r.
Ülkemizin yer alt› ve yer üstü
kaynaklar›n› emperyalistlere peﬂkeﬂ
çekenler, Halk Cepheliler de¤il,
bunlard›r.
Linççileri bize sald›rtanlar, milliyetçilik örtüsü alt›nda Amerikanc›,
iﬂbirlikçi politikalar›n› gizlemek isteyenlerdir. Tekrar soruyoruz, kim
hain? Halk Cephelilere sald›rarak
K‹ME H‹ZMET ED‹YORSUNUZ?

D E V R ‹ M C ‹ , D E M O K R AT,
‹ L E R ‹ C ‹ , VATANSEVER
GÜÇLERE
ÇA⁄RIMIZDIR!
Edirne’de, Erzincan’da 3 Ocak
günü yaﬂananlar, “vatandaﬂlar›n
tepkisi” de¤ildir. Bu, “halk›n” göstericilere sald›r›s› de¤ildir. Bu, “iki
grup aras›nda çat›ﬂma” de¤ildir.
Bu bir L‹NÇ sald›r›s›d›r. Sald›ranlar, halk de¤il, bizzat kontrgerillan›n yönlendirdi¤i ve sivil faﬂistlerin baﬂ›n› çekti¤i bir güruhtur. K›ﬂk›rt›lm›ﬂ, kand›r›lm›ﬂ, aldat›lm›ﬂ s›radan insanlar›n kat›lm›ﬂ olmas›, o
kalabal›¤› ne “vatandaﬂlar” yapar,
ne de “halk”.
Sald›ranlar, fark›nda olsunlar veya olmas›nlar, Amerikan emperyalizminin uﬂaklar›d›r. Çünkü Amerikan emperyalizmine karﬂ› mücadele
edenlere sald›rmaktad›rlar. Linç
edilmek istenen, emperyalizme karﬂ› “Ba¤›ms›z Türkiye”yi savunanlard›r.
Amerikanc› AKP iktidar›, halk›m›z›n emperyalizme karﬂ› mücadelesinin yükselmesinden rahats›zd›r.
Bunun için sald›r›yor.
AKP iktidar›n›n hiçbir eleﬂtiriye,
muhalefete, direniﬂe tahammülü

yoktur; bunun için sald›r›yor.
Faﬂizm bu damardan daha fazla
kan ak›tmadan, bu oyunu bozmal›y›z. Linç sald›r›lar›n›n karﬂ›s›na
aç›kça ve cüretle ç›kmal›y›z.
Devrimci, demokrat, ilerici güçlerin bugüne kadar linçler karﬂ›s›nda iyi bir s›nav verdi¤i söylenemez.
Faﬂizmin bu yönteminin karﬂ›s›na
birlikte bir güç olarak ç›k›lamam›ﬂt›r. Ancak ç›k›lmal›d›r. Linç sald›r›lar›, kime yönelmiﬂ olursa olsun,
tüm ilerici, devrimci, demokrat, vatansever güçlere yöneliktir.
Linç politikas›na karﬂ›, birincisi;
herkes, kendi cephesinden, kendi
anlay›ﬂ›yla mutlaka linçlere karﬂ›
bir tav›r geliﬂtirmeli, ikincisi, tüm
ilerici, devrimci, demokrat, vatansever güçlerin linçlere karﬂ› birlikte
mücadelesini sa¤lamal›y›z.

S‹NMEYECE⁄‹Z,
Y I L M AYACA⁄IZ, Y‹NE
MEYDANLARDA
OLACA⁄IZ
A M E R ‹ K A D E F O L D‹YE
HAY K I R M AYA DEVAM
EDECE⁄‹Z
Demokratik, vatansever bir talep
için imza toplamak bu ülkede yasal
bir hak de¤il mi?.. Bas›n aç›klamas›
yapmak, yasal bir hak de¤il mi?..
AKP iktidar› ve Edirne Polisi’nin
görevi, insanlar›n bu demokratik
hakk›n› kullanmas›n› sa¤lamakt›r.
Fakat linççilerle birlikte bu hakk›
yok eden AKP ve onun polisidir.
Herkes bilsin; AKP iktidar› bilsin, AKP’nin polisi bilsin.
Dostlar›m›z ve düﬂmanlar›m›z
bilsin. Yasal ve meﬂru haklar›m›z›
kullanmakta ›srar edece¤iz.
Meydanlara ç›kmakta ›srar edece¤iz. Anti-emperyalist mücadele
bayra¤›n› dalgaland›rmakta ›srar
edece¤iz.
Biz de¤il, linççiler terkedecek
meydanlar›!

Halk Cephesi

Biz Halk›z Bu Vatan›n Sahibiyiz

Kim bu ‘hassas vatandaﬂ’lar?
Bugüne kadar gerçekleﬂtirilen
bütün linçlerde, linççilerin kimlikleri neredeyse hep ayn› cümle ile
aç›kland›; “Hassas vatandaﬂlar”...
Edirne ve Erzincan’daki linççilerin gerçek kimlikleri yerine de yine bu kavramlar kullan›ld›. Yani ortada halk düﬂman› sivil faﬂist linç
güruhu yok, “hassas vatandaﬂlar”
vard›.
Bu kavram›n kullan›ld›¤› yerde,
linçleri sahiplenmek vard›r. En baﬂta linççileri m a s u m bir hale getirmekte, linçcilerin kimliklerini gizlemektedir.
Öyle bir çarp›tma ile karﬂ› karﬂ›yay›z ki, linç sald›r›lar›n› anlat›rken, karﬂ›s›na hep “hassas!” sözcü¤ünü koyuyorlar. Yani bir tarafta
yaﬂanan bir linç sald›r›s›, di¤er yanda, “hassas”, “duyarl›”, “yufka yürekli”ler var.
Ve nas›l “hassasl›k” ise, linç sald›r›s› yapabiliyor, linçlerle “hassasl›k” yan yana getiriliyor. O yan›yla

da linç sald›r›s›n› masum hale getirip s›radanlaﬂt›r›yorlar.
Oysa ad› üstünde bu bir linç sald›r›s›d›r. Ve bu sald›r›y› gerçekleﬂtirenler, “hassas vatandaﬂlar” de¤il,
eli kanl› sivil faﬂistlerdir.
Oligarﬂinin el alt›nda tutup, y›llard›r kulland›¤› sivil faﬂistlerdir
bunlar. Her linçte onlar öndedir. Polis deste¤i ile sald›rmaya, oligarﬂi
taraf›ndan kullan›lmaya devam ediyorlar. MHP’lisi, Ülkü Ocakl›s›,
BBP’lisi, Alperen Ocakl›s› ile hepsi
bu sald›r›lar›n içindedir.
Eli kanl› halk düﬂmanlar›n›, on
y›llardan beri tan›yoruz. Onlarca
katliama imza atan, halka y›llarca
kan kusturan, Maraﬂlar’›, Çorumlar’›, Sivaslar’›, Malatyalar’› yaratan, halk› katledenleri tan›yoruz.
Özel timlerin, polis teﬂkilat›n›n,
mafyac›l›¤›n kadro kayna¤› olan eli
kanl› halk düﬂmanlar› bugün de polis ile iç içe linçlerde yerlerini alm›ﬂ, provokatif sald›r›lar› örgütle-

N e re d e “ h a s s a s v a t a n d a ﬂ l a r ”
cümlesi telaffuz ediliyo rs a, siz
onun yerine faﬂistleri koyun...
meye devam etmektedirler.
O nedenle iyi biliyoruz ki, ortada “hassas vatandaﬂ”lar de¤il, ony›llard›r halk›n kan›n› ak›tm›ﬂ ve
ak›tmakta olan sivil faﬂistler vard›r.
Linç sald›r›lar›nda, oligarﬂinin
y›llard›r ›rkç› propagandalar ile “zehirledi¤i” lumpen kesimler ile halk›n geri kesimleri de yer alabilmektedir; ama belirleyici olan, faﬂist güruhtur. Nerede “hassas vatandaﬂlar”
cümlesi telaffuz ediliyorsa, siz onun
yerine faﬂistleri koyun...
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Trabzon’dan Edirne’ye... Mesele
Trabzon’un y a d a E dirne’nin “ özgünlü¤ü”
de¤il, TÜRK‹YE’nin meselesidir

Linç, 81 ilde de olabilir!
TAYAD’l›lar Trabzon’da linç sald›r›s›na u¤rad›klar›nda, bir çok çevre
uzun uzun “Neden Trabzon?” diye
tart›ﬂt›lar. Uzun uzun Trabzon tahlilleri yap›p, linçleri “Trabzon’un özgünlükleri” ile aç›klamaya çal›ﬂt›lar.
O zaman bu tart›ﬂman›n yanl›ﬂ
bir tart›ﬂma oldu¤unu belirttik. Bu
tart›ﬂmalar oligarﬂinin linç politikas›n› aç›klamaktan uzakt›.
Nitekim, oligarﬂinin linç sald›r›lar› sadece Trabzon ile s›n›rl› kalmad›. Onu Sakarya, Bilecik, Mersin, Rize, Erzurum... gibi onlarca
yerdeki linç sald›r›lar› izledi.
Bugün ise Edirne ve Erzincan’daki linçleri tart›ﬂ›yoruz. Bu

mant›k bu kez de, “Neden Edirne?”,
“Neden Erzincan?” sorular›n› sorup, özgünlükler(!) arayacakt›r...
Trabzon’dan bu yana geçen 5
y›lda yeni Trabzonlar ortaya ç›km›ﬂ,
linç sald›r›lar› sürmüﬂtür.
Bu süreklilik ve yayg›nl›k da
gösteriyor ki, do¤ru soru “neden
Trabzon?”, “Neden Edirne...” ﬂeklindeki sorular de¤ildir.
“Ned en lin ç?”, “Tü rk iye ned en
b i r l in çl er ü l k e s i n e d ö n ü ﬂ t ü r ü l ü yor?” sorular›n› sormak gerekiyor.
Art›k herkes görmek durumundad›r ki, oligarﬂinin politikalar› sürdükçe, yeni linçler de yaﬂanacakt›r. Linçler 81 ilde de yaﬂanabilir. Çünkü

linçler iktidar›n, devletin politikas›d›r.
Zira, linç sald›r›lar› Türkiye’nin
sorunudur. Tüm Türkiye sath›na ya y›lm›ﬂt›r a r t › k. Oligarﬂi, devrimci
harekete karﬂ›, linç silah›n› kullanmaktad›r. Halk› bu yolla sindirmek,
susturmak, y›ld›rmak istemektedir.
AKP iktidar› bunun için, polisi
devreye sokarak, sivil faﬂistleri kullanarak linçleri t ü m ü l k e s a t h › n a
y a ym › ﬂ t › r.
Linçi oligarﬂinin politikas› olarak
göremeyenler, görmek istemeyenler,
yanl›ﬂ sorular, yanl›ﬂ tart›ﬂmalar
içinde debelenip duracaklard›r.

Sald›r›lara Boyun E¤meyece¤iz
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Burjuva bas›n yay›n›n
iflah olmaz linççili¤i

Say›: 202

Yürüyüﬂ
10 Ocak
2010

Hala “halk”, hala “hassas vatandaﬂ” diyorlar linççilere. Hala bir
avuç eli kanl› sivil faﬂisti ve sald›r›lar› planlayan, k›ﬂk›rtan polisi gizlemeye devam ediyorlar.
Hem de eli kanl› bir avuç faﬂistin
yapt›klar› kurt iﬂaretlerini, kanl›
höykürmelerini göre göre duya duya, bunlar› söylememeye, yazmamaya devam ediyorlar.
Bir örnek:
5 Ocak 2010 günü CNN Türk’te
sabahlar› yay›nlanan “Haber Toplant›s›” adl› programda, CNN Türk
programc›lar›, o günkü yay›n içeri¤ine iliﬂkin konuﬂuyorlar ve ﬂu iki
olgu geçiyor:
1- “Edirne’deki haberi takip ediyoruz” diyor haber sorumlusu.
AMA, o gün tek bir haber yay›nlam›yorlar Edirne’den.
2- Nizam-› Alemcilerin “biz

linçte yer almad›k” aç›klamas›ndan
söz edilirken, linç sald›r›s›nda yer
alanlar›n yapt›klar› “iﬂaretlerden”,
höykürmelerinden, siyasi kimliklerini ç›kard›klar›n› söylüyorlar.
Ancak bunu da bir daha tekrarlam›yorlar. Gerçe¤in üstü örtülüyor.
Bu tav›r genel olarak burjuva bas›n yay›n›n tavr›d›r. Bilirler, g ö r ü rl e r, t a n › k o l u r l a r a m a y a z m a z l a r.
Fakat hala, polis suçlamalar›n›
kesin gerçeklermiﬂ gibi yaz›yorlar..
Fakat hala, linççileri meﬂrulaﬂt›rmaya varacak yaklaﬂ›mlar› sürdürüyorlar. Mesela, Halk Cepheliler’e
sald›r›y› anlat›rken, “bölücüler sand›lar” demeye devam ediyorlar.
“Bölücülerin” linç edilmesinin
“normal” oldu¤unu savunmuﬂ oluyorlar.
Kald› ki, “PKK’li sand›lar” tarz›ndaki aç›klamalar da yanl›ﬂt›r, ya-

Linççilerin suç orta¤› iki Mengele art›¤›;
Dr. Eylem Var ve Dr. Murat Yalç›n
Edirne'de polis, 3 Ocak 2010’da ki sald›r›da, Halk
Cepheli Fatma Var›c›'n›n belini sakatlam›ﬂt›r. Gözalt›nda Edirne T›p Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Fatma
Var›c›'ya alkol muayenesi dayat›l›r.
Fatma Var›c› Edirne’ye eylem için geldiklerini ve alkol muayenesi yapt›rmayaca¤›n› söyler. Bunun üzerine
linççilerin suç orta¤›, mengele art›¤› doktor Eylem VAR
Fatma Var›c›'ya linççilerin önünde tokat atar. B›rak›n
doktorlu¤u, hipokrat yeminini insanl›kla alakas› olmayan bu faﬂist, devrimci düﬂmanl›¤›n› "Amerika Defol"
diyen bir vatansevere tokat atarak kusmuﬂtur.
Yine 3 Ocak 2010’da Kars’ta bas›n aç›klamas› yapan
vatansever devrimci gençli¤e polis sald›r›rak gözalt›na
al›r.
Polis, gözalt›na ald›¤› Gençlik Derne¤i üyelerini önce hastahaneye götürür. Doktor’un karﬂ›s›na ç›kar›rken,
iﬂkence yapar, a¤za al›nmayacak küfürler eder polis.
Doktorun karﬂ›s›na iﬂkence yap›larak, küfürler edilerek getirilen Hünkar Derya Güneﬂ, doktora ''görev yapt›¤›n hastanede gözünün önünde insanlara iﬂkence yap›l›yor, buna müsade etmemelisin” demesi üzerine ''çok
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land›r. Edirne ve Erzincan’daki
devrimcilerin pankartlar›, bildirileri, sloganlar›, onlar›n kim oldu¤unu
aç›kça ortaya koymaktayd›.
Linç güruhu, bunlar› bilerek sald›rm›ﬂt›r. Kald› ki, linççiler için gerekçe de gerekmiyor. Bir gün “bayrak yakt›lar”, bir baﬂka gün “bölücülük yapt›lar”, bir baﬂka sefer “esnaf›n camlar›n› k›racaklar” gibi bahanelere sar›labilirler.
TAYAD’l›lara Trabzon’daki linç
sald›r›lar›ndan bu yana 5 y›ld›r ayn›
nakarat› tekrarlamaya devam ediyor
burjuva bas›n.
Linçleri yalanlarla meﬂrulaﬂt›rmaya, linççilerin kimli¤ini gizleyerek yazmaya devam ettikçe linçlerin
sürmesinin sorumlular›ndan biri de
burjuva bas›n yay›n olmaya devam
edecektir.

konuﬂma soyunuyorsan soyun, ol muayeneni sonra defol'' diye cevap verdi.
Yapt›¤›n›n ahlaks›zl›k oldu¤unu söyleyen Hünkar
Derya Güneﬂ’e sald›ran Murat YALÇIN ad›ndaki mengele art›¤› doktor ''Ben sizin kim oldu¤unuzu biliyorum
PKK, DHKP-C, hepiniz ayn› halts›n›z, teröristler'' diye
ba¤›r›r.
‹çerideki iﬂkence seslerini ve arkadaﬂ›n›n sloganlar›n› duyan Gül Zilan Yigen'in içeriye girerek müdahele
etmesi üzerine doktor bu kez onun üzerine sald›rd›. Bu
s›rada Hünkar Derya Güneﬂ, iki güvenlik görevlisi ve
hemﬂire taraf›ndan sedyenin üzerine yat›r›larak ve ba¤›rmamas› için a¤z› kapat›larak arkadaﬂ›n›n yan›na gitmesi engellendi.
''Seninle iﬂimiz burada bitmeyecek bunun hesab›n›
soraca¤›z'' sözlerinden korkan doktor telaﬂla polisleri
ça¤›rarak ''bana ﬂerefsiz, namussuz dediler, üzerime sald›rd›lar'' diye ba¤›rmaya baﬂlad›.
Dr. Murat YALÇIN vatansever devrimci gençli¤e
sald›rarak, hakaret ederek bir doktor de¤il, bir mengele
art›¤› oldu¤unu göstermiﬂtir.

Biz Halk›z Bu Vatan›n Sahibiyiz

Edirne’de eksik bir
tutum, yanl›ﬂ bir afiﬂ
Edirne’deki 35 demokratik kitle
örgütünü temsil eden bir heyet, Edirne giriﬂinde bekleyen Halk Cepheliler’in yan›na gelerek, onlara “ﬂehre
girmeyin, geri dönün” önerisinde bulundular. Aç›kças› “vazgeçin haklar›n›z için direnmekten” dediler.
35 demokratik kitle örgütünün bir
araya gelmesi, hem politik anlamda,
hem nicelik anlamda bir güçtür. Ama
Edirne’deki 35 DKÖ, bu gücü, demokratik mevzilerini savunmak için
de¤il, faﬂist terörün karﬂ›s›na ç›kmak
için de¤il, düzenin icazetinde devrimcileri “vazgeçirmek” için kulland›lar.
Edirne’de, bir parças› olduklar›
ﬂehirlerinde hiçbir ﬂey yapmay›p,
meydan› eli sopal› linç güruhuna
terkettiler. Linç güruhuna karﬂ› direnen, demokratik haklar›n› kullanan Halk Cepheliler’in yan›nda yer
almak yerine, “direnmeyin” dediler.
35 DKÖ, mücadeleyi büyütmekten de¤il, ﬂehrin valisi, polis ﬂefleri
gibi “ortam› sakinleﬂtirmek için
Halk Cephelileri vazgeçirmek”ten

sözediyorlard›. Ortam› sakinleﬂtirmenin tek yolunun linççileri defetmek ve gözalt›na almak oldu¤unu
bile söyleyemiyorlard›.
Bir de afiﬂ haz›rlam›ﬂlard› ﬂaﬂ›lacak bir h›zla. Televizyon ekranlar›ndan bütün Türkiye’ye gösterdiler.
“ ﬁ i d d e t e h a y › r ” yaz›yordu büyük hevesle yap›p gösterdikleri
afiﬂte. Linç güruhunu teﬂhir etmeleri gerekirken kime ne dedikleri belirsiz bir afiﬂle, pasifizmlerini perdelemek istemiﬂlerdi anlaﬂ›lan.
Ortada belirsiz, ad› konamayacak bir durum yok. Ortada linç sald›r›s› var. Olmas› gereken “Linçe
hay›r!” demektir. Siz hangi ﬂiddetten söz ediyorsunuz?
Ortada niteli¤i belirli iki ﬂiddet
v a r : Polisin ﬂiddeti ve faﬂist linç
g ü r u h u n u n ﬂ i d d e t i . Demokratik
haklara sald›ran da bu ikisidir.
35 DKÖ buna karﬂ› de¤ilse, hangi ﬂiddete karﬂ›yd›?
Karﬂ› ç›kt›klar› linçlerin ad›n› bile koyma caseretinden yoksun 35
DKÖ; demokrat bir tav›r anlam›nda

Bas›ndan

lince kalk›ﬂanlarla ilgili hangi iﬂlemleri yap›yor? Bir iﬂlem yap›ld›¤›na iliﬂkin duyum yok ﬂu ana kadar...
E¤er linç giriﬂimleri asayiﬂi önlemek yolunda yöntem olmaya baﬂlarsa umulmad›k anlarda çok vahim
olaylar patlayabilir. E¤er bu yoldan
asayiﬂ sa¤lanaca¤› düﬂünülüyorsa en
tehlikeli yola gidiliyor demektir...”
(Melih Aﬂ›k, Milliyet, 6 Ocak
2010)
***

Linç Vakas›...
“Erzincan’da ve Edirne’de sahnelenen görüntüler birbirinin ayn›.
Her iki ilde say›lar› 10 dolay›nda
Gençlik Derne¤i üyesi bas›n bildirisi okuyor... ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›n› istiyor... Gençler gözalt›na
al›n›rken toplanan kalabal›klar bu
gençleri linç etmeye kalk›ﬂ›yor.
Televizyonlar haberi: “ Va t a n d a ﬂ l a r göstericileri linç etmeye ça l›ﬂt›” diye veriyor.
Ayn› olay bir kaç y›l önce Trabzon’da sahnelendi. TAYAD’l› gençler bas›n bildirisi okurken “ P K K ’l › l a r ke nt t e o l ay ç › ka rt › yo r” diye
haber sal›yor. ... Bu söylentiyi ç›karan kim? Polis söylentiyi ç›karanlar› neden tespit etmiyor?
Linç giriﬂimi adam öldürmeye
teﬂebbüstür. Polis linç edilme tehlikesine u¤rayanlar› gözalt›na al›rken

“Kahrolsun A merika” v e
“Yuuuh”
Edirne’de pazar günü 15 kadar
genç kentin merkezinde bir araya
geliyor ve bir bas›n aç›klamas› yapmak istiyor. Gençler DHKP-C’li oldu¤u gerekçesiyle tutuklanan üç arkadaﬂ›n›n serbest b›rak›lmas›n› istiyor.
Derken çevreden gelip geçenler
toplanmaya baﬂl›yor, belli ki biri

aln›n›n ak›yla bir s›nav verememiﬂtir. Edirne halk›na, emekçilerine,
kendi üyelerine karﬂ› sorumluluklar›n› yerine getirememiﬂlerdir.
Linç sald›r›lar› böyle engelle nemez. Bir ﬂ e h r i n h a l k › , o n u r u
böyle savunulamaz. Edirne’deki
linç aç›k ki, sadece Halk Cepheliler’in sorunu de¤ildir. Edirne’deki
35 demokratik kitle örgütünün de
sorunudur. Lince karﬂ› mücadele olmazsa, linççiler soka¤a egemen
olursa Edirne de dahi l olmak üz e r e hiçbir demokratik kurum hiçbir
yerde derne¤ini, sendikas›n› açamaz. B›rakal›m derne¤ini, sendikas›n› açmay›, soka¤a bile ç›kamazlar.
Linç politikas› ile hedeflenen de
budur. Önce soka¤› ele geçirecek ve
herkesi sindireceklerdir. Korkunun
ve y›lg›nl›¤›n tohumlar›n› ekerek,
halk› teslim almak istemektedirler.
Halk Cepheliler’e yönelik linç
sald›r›s› da bunun içindir. Linçlere
karﬂ› mücadele soka¤› terketmemekle, demokratik haklara sahip ç›kmakla olacakt›r. Edirne’deki demokratik
kitle örgütleri, valiye, polise de¤il,
korkuya, tereddüte de¤il, direnenlere
kulak vermeli ve bu utanç verici icazetçili¤i bir an önce terketmelidirler.
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“Bunlar PKK’l›” diyor. Bunun üzerine kalabal›k hep bir a¤›zdan sloganlar atmaya baﬂlayarak gençlere
hakaretler ya¤d›r›yor.
Gençler de “Kahrolsun Amerika” diye karﬂ› slogan at›nca çevredeki kalabal›ktan “Yuuuuh” sesleri
yükseliyor. Ondan sonras› k›yamet,
tekmeler, tokatlar. Polis gençlerin
can›n› zor kurtar›yor.
Gençlerin PKK ile ilgileri yok.
Ama daha garibi “Kahrolsun Amerika” slogan›na toplumun verdi¤i
tepki. Büyük ihtimalle slogan›n içeri¤ini bile duymuyorlar, sadece o
gençlerin kaç›p gitmek yerine slogan atmalar›na sinirleniyorlar.
‹ﬂte aç›l›m s›ras›nda “Aman Türk
ve Kürt halklar› aras›ndaki dostlu¤u
bozmay›n” ça¤r›lar› bu yüzdendi.
Geldi¤imiz noktaya bak›n. Tehlikenin
ne büyük oldu¤unun fark›nda m›s›n›z?
(Can Atakl›, Vatan, 29 Aral›k
2009)

Sald›r›lara Boyun E¤meyece¤iz
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Savaﬂan
Kelimeler
“Gerginlik”, “Gerilim”...
Ankara’da Hasta
Tutsaklara Özgürlük
Eylemleri Sürüyor
Ankara'da 'Hasta Tutsaklara
Özgürlük' talebini birlikte hayk›ran demokratik kitle örgütleri,
yeni y›l›n ilk gününde de eylem
yapt›lar. Yüksel Caddesi ‹nsan
Haklar› An›t› önünde yap›lan
eylemde “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›ld›.
Eylemde bas›na bir aç›klama
yapan Hakan Y›lmaz;
“Bu ülkedeki hak ve özgürlük mücadelesinin bir parças›
olduklar› için tutsak edilen devrimciler onurumuzdur. Hayat›n
her alan›nda verdi¤imiz mücadelenin parças›d›r onlar. Tecritte, kimseye duyurmadan katletmek isteyenlere cevab›m›z, onlar› sahiplenmek oldu. Bu nedenle 2009 y›l›, pek çok alanda
yaﬂanan geliﬂmelerin yan› s›ra;
hasta tutsaklar için mücadeleyi,
tecrite karﬂ› mücadeleyi yükseltti¤imiz bir y›l oldu” dedi.
“Tecrite Son” ve “Yaﬂas›n
Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar›
at›lan eyleme 40 kiﬂi kat›ld›.

“Sahip Ç›karsak Yaﬂarlar!”
Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için her hafta yap›lan eylemler
bu hafta Eminönü M›s›r Çarﬂ›s›
önünde yap›ld›.
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Edirne’ye girmeye çal›ﬂan Halk
Cepheliler’e polis sald›r›yor. Tüm
resmi ve sivil polislerin elinde coplar
var. Coplarla sald›r›yor, biber gaz›
s›k›yorlar. Yere düﬂürdükleri her
Halk Cepheli’ye en az 7-8 polis iﬂkence yap›yor. Otoban›n her yerinde
yaﬂan›yor iﬂkence...
K›sacas›, ortada polisin sald›r›s›,
iﬂkencesi var. Aç›k bir iﬂkencehanede gibiyiz. Herkesin ç›plak gözle
gördü¤ü gerçek budur.
Ancak böyle görmek, böyle göstermek istemeyenler de var. “Polis
sald›rd›!”, “Polis iﬂkence yapt›!” demek yerine “Polis ile gerginlik”,
“Polis ile gerilim yaﬂand›” diye veriliyor.
Sivil faﬂistler, ellerinde demir çubuklar, döner b›çaklar›, zincirler ile
devrimci ö¤rencilere sald›r›yor. Bu
sald›r›da yaral›lar var. Sivil faﬂistlerin sald›r›s›n›, “devrimci ö¤rencilere
döner b›çakl›, zincirli sald›r›” diye
vermemek için adeta k›rk dereden su
getiriliyor.
Bu sald›r› da, burjuva bas›nda
“karﬂ›t görüﬂlü ö¤renciler aras›nda
gerginlik”, “ö¤renciler aras›nda gerilim yaﬂand›” gibi baﬂl›klarla veriliyor.
Oysa ortada ne bir “gerginlik”,
ne de bir “gerilim” vard›r. Bu tür tan›mlar ile sald›r› ve iﬂkence belirsiz
Eylemde ÇHD ‹stanbul ﬁubesi üyesi Bark›n Timtik platform ad›na haz›rlanan aç›klamay› okudu.
Timtik, hasta tutsaklar› öldürenin asl›nda hastal›klar de¤il, tecrit politikas› oldu¤unu
söyleyerek. “Hasta tutsaklar,
e¤er biz onlara sahip ç›karsak
yaﬂayabilirler.” dedi.
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme
110 kiﬂi kat›ld›.

hale getirilmektedir.
Gerginlik ve gerilim de¤il, polisin, sivil faﬂistlerin sald›r›lar› vard›r.
‹ﬂkence, linç vard›r. Polisin “demokratik haklar›m›z›” kulland›rmamas›
vard›r.
‹ﬂkencenin, linç sald›r›lar›n›n, demokratik haklar›n› kullananlar›n susturulmas›n›n, alanlar›n aç›k iﬂkencehaneye çevrilmesinin ad› gerginlik,
gerilim de¤ildir.
‹ﬂkenceleri, linçleri, polisi ve sivil faﬂistleri aklamaya çal›ﬂan oligarﬂinin kiral›k kalemleri özellikle böyle bir dili seçmiﬂlerdir. Linçleri, faﬂist sald›r›lar› örgütleyenler elbette
bunlar›n bilinmesini, görülmesini istemiyorlar. O nedenle bunlar›n üstünü örtecek “gerginlik”, “gerilim”
olarak veriliyor yaﬂananlar.
Oligarﬂinin dilini taklit eden, ondan etkilenenler de elbette bu kelimeleri kullan›yorlar. Nitekim bu kelimeleri kimi sol bas›nda da görüyoruz. Faﬂist sald›r›lar, faﬂist sald›r›
olarak de¤il, t›pk› burjuvazinin kulland›¤› uyduruk kavramlarla, “gerginlik”, “gerilim” baﬂl›klar› ile veriliyor.
Bunu kullanan bir dil, devrimcilerin dili olamaz. Bu burjuvazinin dilidir. Linçlerin, faﬂist sald›r›lar›n ad›
linç ve faﬂist sald›r›d›r...

“Öldüren Hastal›klar
De¤il Tecrittir”
7 Ocak günü ‹stanbul’da Adli
T›p Kurumu önünde hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için eylem
yap›ld›. “Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n” yazan bir pankart›n
aç›ld›¤› eylemde TAYAD üyesi Ahmet Kulaks›z bir aç›klama yapt›.
Hapishanelerde ölümlerin sebebinin hastal›klar de¤il tecrit oldu¤unu söyleyen Kulaks›z, Güler Zere’nin durumunun iyiye gitmesini
buna örnek olarak gösterdi.

Biz Halk›z Bu Vatan›n Sahibiyiz

Selendi ve Kazanl›’da
›rkç› k›ﬂk›rtma ve linç
Linç sald›r›lar›n›n bu kez hedefi,
35 y›ld›r Selendi’de yaﬂayan Çingene halk› oldu. Manisa’n›n Selendi
ilçesinde say›lar› 100’ü bile bulmayan Çingeneler, faﬂist MHP’li Belediye Baﬂkan› Nurullah Savaﬂ'›n ve
faﬂistlerin k›ﬂk›rtmas›yla linç sald›r›s› ile karﬂ› karﬂ›ya kald›lar.
Gerekçesi y›lbaﬂ› gecesine, bir
kahvedeki tart›ﬂmaya dayand›r›lan
linç sald›r›s› öncesinde de bu tart›ﬂma nedeniyle o¤lunu sormaya karakola giden bir Çingene, kalp krizinden yaﬂam›n› yitirmiﬂti.
Bu tart›ﬂma kapal› olan kahvenin
5 gün sonra aç›lmas›yla tekrar devam etmiﬂ, linç güruhu da bunu gerekçe yaparak, linç sald›r›s›n› örgütlemiﬂti.
6 Ocak 2009’da Selendi’de
“Çingeneler kahveyi bast›'” biçiminde kulaktan kula¤a yay›lan yalanlarla, kahvehanenin önünde toplanan kalabal›k, “Selendi Bizimdir
Bizim Olacak”, “Vurun Çingenele-

ri” sloganlar› atarak, Çingenelerin
oturdu¤u Zabar, ﬁerefiye ve Eskicami Mahalleleri’ne sald›rd›.
Polisin müdahale etmedi¤i yürüyüﬂ ve sald›r› s›ras›nda, Çingeneler’e ait evlerin camlar› k›r›l›p bir ev
ateﬂe verilirken, 2 araç da tahrip
edilerek yak›ld›. Kald›klar› mahalle
kuﬂat›lan, evleri, araçlar› sald›r›ya
u¤rayan Çingeneler faﬂist güruhun
önderlik etti¤i linç sald›r›s›ndan
sonra ilçeden s ü r ü l d ü l e r.
Manisa Valisi Celalettin Güvenç, lince u¤rayan Çingeneler’den
“kendi iste¤imle ilçeden ayr›l›yorum” diye imzal› ka¤›tlar alarak
Çingeneler’in tehcirini (göç ettirme) meﬂru hale getirmeye çal›ﬂt›.
Lince u¤rayan Çingeneler, Manisa’n›n Kula, Salihli ve Gördes ilçelerine götürüldüler.
*
Oligarﬂinin izledi¤i ›rkç› ve ﬂoven politikalar›n sonuçlar›ndan biri
de, 5 Ocak 2010’da M e r s i n ’ i n K a -

zanl› ilçesinde yaﬂand›. Kazanl› Lisesi’nde ö¤renciler aras›nda baﬂlayan kavga k›sa sürede ilçeye yay›ld›. Ö¤rencilerin kavgas›n› ArapKürt kavgas›na dönüﬂtürüp, linç
sald›r›s›na dönüﬂtürmeye, Arap ve
Kürt halk›n› karﬂ› karﬂ›ya getirmeye
çal›ﬂt›lar.
Provokatörler, ilçede nüfusun
a¤›rl›kl› bir k›sm›n› oluﬂturan Arap
halk›n›, Kürt halk›na karﬂ› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂt›lar.
Çat›ﬂman›n, Arap-Kürt çat›ﬂmas›na dönüﬂtürülmesini engellemeye
çal›ﬂan Kazanl› Halk Kültürünü Yaﬂatma Ve Dayan›ﬂma Derne¤i ve
Akdeniz Belediye Baﬂkan› ile halk›n ileri gelenleri halkla konuﬂarak
bir çat›ﬂman›n halklar›n yarar›na olmad›¤›n› anlatt›lar.
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Bu p aranoyay› k endiniz y aratt›n›z!
Ankara’da iki askeri arac›n, Seferberlik Tetkik
Kurulu’nda arama yapan hakimi takip ettikleri
gerekçesiyle durdurulup aranmas›ndan sonra Genelkurmay, bu olay hakk›nda “... son günlerde yaﬂananlar›n, kiﬂileri ve toplumu ne hale getirdi¤ini göstermesi bak›m›ndan önemli oldu¤u düﬂünülmektedir’’ aç›klamas›n› yaparken, bir paranoya yaﬂand›¤›n› söylüyordu.
Kuﬂkusuz ortada böyle bir paranoya varsa,
ony›llard›r bunu yaratanlar›n baﬂ›nda Genelkurmay gelmektedir. Y›llard›r ordunun halka karﬂ› sürdürdü¤ü savaﬂta ve uygulad›¤› yöntemlerdedir o paranoya.
Bir kere halk› düﬂman olarak gören, halka karﬂ› savaﬂan Genelkurmay, bu nedenle faﬂist cuntalar yapm›ﬂ,
ülkeyi aç›k bir hapishaneye çevirmiﬂtir. T ü m h a l k
“ﬂüpheli”ydi s›k›yönetim komutanlar›n›n gözünde.
Paranoya as›l olarak oradad›r iﬂte. ‹nsanlar›n söyledikleri türkülerden, giysilerinin renginden, dinledikleri
müzikten ﬂüphelendiler. O ﬂüpheler üzerine binlerce kiﬂi
iﬂkencehanelere taﬂ›nd›..

Ordunun yapt›¤› aramalar›, bask›nlar› düﬂünmek bile paranoyan›n nas›l yarat›ld›¤›n› görmek için yeterlidir.
Binlerce köyün yak›l›p, halk›n aç-susuz soka¤a at›lmas›n›, arama ad›na köylerin, mahallelerin talan edilmesi
unutulmam›ﬂt›r.
Düﬂman bir ordunun yapaca¤› her ﬂeyi kendi halk›na
yapan bir ordunun bugün paranoyadan söz etmesi tam
anlam›yla ikiyüzlülüktür.
ﬁehirde bunlar› yapanlar›n, da¤ baﬂlar›nda neler
yapt›¤›n› tahmin etmek zor de¤ildir. Kaç›r›p, katledip
topra¤a gömdükleri binlerce insan›n sorumlusudur iﬂte
bugün paranoyadan söz eden ordu. “‹ç düﬂman” diyerek, halk›n en ileri, en örgütlü kesimini katletmeyi, kaybetmeyi bir politika haline getirdiler.
Ordu’nun koydu¤u yasaklar›, K›br›s’tan e¤itime,
e¤itimden yasalara, d›ﬂ politikaya kadar müdahalelerini,
dayatmalar›n› düﬂünün.. Paranoyan›n en uç örnekleri,
oradad›r iﬂte.
‹ﬂte bunlar›n sorumlusu ordudur bu paranoyan›n yarat›c›s›. ﬁimdi kendilerine dokununca yak›nmalar› bundand›r.
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Hasta tutsaklar›n tedavisi
önündeki aﬂ›lmaz engel: TECR‹T
Güler Zere’nin Sa¤l›k Durumu:

iki ay geçti. Ve geçen hafta, Güler’i muayene eden doktoru ﬂunu
söyledi:
25 Ek im 2 0 09 Ba lc al›
"GÜLER BU HASTAHastahanesi mahkum
LIKTAN KURTULACAK ! "
Ko¤uﬂunda: A¤›z yoluyla
Kuﬂku yok ki, kanseri tamabeslenemiyor. Serum takmak men yenme konusunda ihtiyatl›
için damar bulunam›yor.
olmak gerekir. Ama Güler’in bu
k›sa sürede katetti¤i büyük iyileﬂ6 Kas›m 2009, Güler Özgür: me çok aç›k. Refakatçisi, GüÖzgürlü¤ünün ilk haftas›nda ler’in doktorunun yukar›da sözü
durumunda h›zla iyileﬂme var. edilen muayenesinden sonraki
sa¤l›k durumu hakk›nda ﬂunlar›
1 Ocak 2010, özgürlü¤ünün anlat›yor:
“ Yaklaﬂ›k on gündür durumu
i k i n c i a y › n d a : B ir b ö lg e d e k i
iy i . . . K e m o te ra p in i n y a n e tk i le kanser tamamen iyi leﬂti ...
riyle daha iyi baﬂ edebiliyor. Besle nme si d ah a iy i. D okto ru s on
“Dünden beri Güler ablan›n
g ö¤ ü s f ilm in e d ü n b a k t › . " G Ü L E R
durumu iyi de¤il, mama alam›yor,
BU HASTALIKTAN KURTULA sürekli ishal, belirli aral›klarla üç
C A K " d e d i . . . B ir b öl g e d e k i k a n s e r
kez kan örne¤i al› nd›. Kollar› ndan
t am am en i y il eﬂm i ﬂ. D i¤ er b ö l g e d i serum takmaya çal›ﬂ›yorlar, ama
y af r am a d e n k g el di ¤ i içi n n et g ö damar bulamad›klar› için her tara rülmüyor. Bir daha film çekilecek.
f›n› delik deﬂik ettiler. Çok ac› çekiAncak tedaviye cevap vermesi çok
yor. Dün akﬂam midesi bulan›yorum ut ve r i ci . ”
du. B irkaç defa kustu. U yuya m› Onu, Güler’i, zulmün elinden
yor, gözleri a¤r›yor...”
çekip alamasayd›k, ﬂu anda ne duGüler Zere’nin refakatçisi, Gürumda olacakt›, tahmin etmek hiç
ler’in tahliye edilmesinden 10 gün
zor de¤il.
önceki durumu hakk›nda bu bilgileH a s t a e d e n t e c r i t t i r. Hastal›kri vermiﬂti. Güler, normal yollardan
l a r › t e d a v i s i z b › r a k a n t e c r i t t i r ve
beslenemiyordu. Yaﬂamas› için gen i h a y e t ö l d ü re n t e c r i t t i r.
rekli olan g›dalar damardan serumla
Elbette kanser hastal›¤› yayg›n
verilmeye çal›ﬂ›l›yor fakat o da etkibir hastal›kt›r. Hapishane d›ﬂ›nda da
li olmuyordu. Tahliye olmadan bir
insanlar kansere yakalanabilmektekaç gün öncesinde, hemﬂireler art›k
dir. Ancak e¤er tecrit alt›ndaysan›z,
damar bulmakta da zorlan›yor ve
bir kanser hastas›n›n yaﬂayalabileserumla beslenmesi mümkün olace¤i ömrü yaﬂaman›z imkans›zd›r.
m›yordu. K›sacas›, gün gün eriyor,
H›zla ölüme sürüklenirsiniz. Hastaölüyordu Güler.
l›k iﬂkenceye, zulme dönüﬂür.
Güler Zere 6 Kas›m 2009 günü,
Güler Zere’nin kansere yakalantahliye edildi. Tahliyesinden hemen
mas›nda da kuﬂku yok ki, birinci debir kaç gün sonra, a¤›z yoluyla s›v›
receden sorumlu zaten içinde bug›dalar› almaya baﬂlad›. Doktorlar›,
lundu¤u tecrit koﬂullar›d›r. ‹kinci
Güler’in durumunda h›zla iyileﬂmeolarak, Güler Zere’nin hastal›¤›n›n
lerin oldu¤unu söylüyorlard›.
tecrit koﬂullar›nda ne erken teﬂhisi
Güler Zere’nin Çukurova Ünimümkün olmuﬂtur, ne de tedavisi.
versitesi Balcal› Hastahanesi’nin
Güler Zere tahliye edilene kadarki
“mahkum hücresi”nden özgürlü¤üsüreç, bunu çok aç›k göstermiﬂtir.
Tecrit koﬂullar›nda Güler’in hastal›ne kavuﬂmas›n›n üzerinden sadece

l

l
l
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¤› her gün biraz daha ilerledi. Güler,
ölümün k›y›s›na getirildi¤i noktada
tahliye edildi. Buna ra¤men özgürlük koﬂullar›nda sa¤l›k durumu h›zla iyiye gidiyor.

Sorunun ö zü t ecrittir...
Tecrit keyfiliktir. Tecrit yapt›r›md›r. Dayatmalard›r. Sizin ne hastas› oldu¤unuzun, ne kadar hasta oldu¤unuzun önemi yoktur. Tecrit politikas› aç›s›ndan önemli olan, size
dayat›lan yapt›r›mlara uyman›zd›r.
Mesela duyarl› kap›dan geçerken
ayakkab›n›z› ç›karman›zd›r. E¤er o
dayatmaya boyun e¤miyorsan›z,
hastahaneye götürülmezsiniz, sizin
o günkü doktor muayeneniz veya
yap›lmas› gereken her hangi bir tedaviniz kalabilir. Ne kadar hasta
olursan›z olun, saatlerce ç›plak
ayakla so¤uk betonlar›n üzerinde
bekletilebilirsiniz.
Hapishanedeki keyfi dayatmalar› aﬂt›n›z, hastahaneye sevk için size
olmad›k baﬂka engeller ç›kart›labilir. Birincisi, öyle “her zaman” hasta olamazs›n›z. Hasta olman›z ve
hastahaneye sevkinizin yap›lmas›
için, hastalanman›z›n hapishane
doktorunun nöbet saatlerine denk
gelmesi gerekir. Hatta o da yetmez,
doktorun nöbet günlerinden bir gün
önce hasta olman›z gerekir. Ki, ertesi gün muayene olmak için bir gün
önceden, akﬂam say›m›nda dilekçe
verebilesiniz. Akﬂam say›m›ndan
sonra rahats›zlanm›ﬂsan›z hapishane doktorunun nöbet günü de olsa,
r e v i re ç › k a r t › l m a z s › n › z .
‹kincisi, hapishane revirine götürüldünüz fakat, istedi¤iniz zaman
hastahaneye sevk yapt›ramazs›n›z.
Bunun için sizin hasta olman›z de¤il, hapishane doktorunun keyfinin
olmas› önemlidir. Bu konuda Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde
2006 y›l›na kadar görev yapan Dok-
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tor A d n a n Ö z e r çarp›c› örneklerden biridir. ‹ki y›l boyunca nöbetlerinde tek bir devrimci tutsa¤›n hastahaneye sevkini yapmad›. Hakk›nda binlerce suç duyurusu olmas›na
ra¤men bu keyfiyeti sürdürdü. Hastahane sevki yap›lmad›¤› için 2004
y›l›nda Salih Sevinel kalp krizi geçirerek hayat›n› kaybetti; yani asl›nda düpedüz tecritte katledildi.
Diyelim hastahane sevkiniz yap›ld›, bu sefer sizi hastahaneye götürecek “yeterli personel yoktur.”
Ya da personel vard›r da, sizi hastahaneye götürecek “ring arac›” yoktur.
Ya da personel de, ring de vard›r,
hastahaneye götürülürsünüz, ama
keyfiyet bitmez; bu sefer de muayene olurken “ e m i r böyle” deyip, kelepçe elinizden ç›kart›lmaz. Elinizde kelepçeyle, muayene dayat›l›r.
“Emir” öyle oldu¤unden de¤il, bilirler devrimci tutsaklar›n kelepçeyle muayeneyi kabul etmeyece¤ini
ve bu “kelepçe dayatmas›” tedavi nizi engellemek için bilinçli dayat›l›r. Muayene olmadan geri götürülürsünüz. Ya da kelepçeyi de ç›kart›rlar kolunuzdan, ama keyfi dayatmalar yine bitmez: Muayene odas›nda jandarma da bulunmak ister.
Ç›kmaz muayene odas›ndan. Tedaviniz yine engellenir. Muayene olamadan geri götürülürsünüz hücreye.
Tecrit hapishanelerinde hastay-

“ O n l a r için ben bir
d o s y a d a n i b a re t i m ”
"Öncelikle cezaevlerindeki hasta
tusaklar için olan mücadelenizden
dolay› tebrik ediyorum. Ben de onlardan biriyim. Ta ilk baﬂlardan itibaren Güler Zere ile ilgili haberleri,
gözyaﬂlar› içinde son derece büyük
umutlarla izledim. En sonunda baﬂard›n›z. ‹çim öylesine rahat ki, kendim ç›ksam bu kadar sevinirdim.
Tutsak oldu¤um tarihten itibaren yaﬂad›¤›m olumsuz koﬂullar nedeniyle
m ide ka n se r i oldum. Süreç içinde
defalarca kez cezaevi tabibine muayene oldum. Bana iki y›l süresince
geçici tedaviler uyguland›... H a s t a -

san›z e¤er, hastal›¤›n›z ve tedavi n i n h e r aﬂamas› sizi teslim alma n › n b i r a r a c › olarak kullan›l›r. Bu
konuda yine Güler Zere’nin hastahane süreci örnektir. AKP iktidar›
Güler Zere’yi kendi yasalar›na göre
tedavisi için tahliye etmesi gerekirken, kendi yasa ve hukukunu hiçe
sayarak, nedamet getirmesini, diz
çökmesini dayatt›. Güler Zere’yi
ölümün eﬂi¤ine getirene kadar da bu
tav›rlar›n› sürdürdü.

A¤›r hasta t utsa¤›n
hapishane k oﬂullar›nda
iyileﬂme ﬂans› yoktur
Kanser hastalar›nda, ilaçlar›n
bünyede gereken etkiyi gösterebilmesi için hareketlilik ve temiz hava
ﬂartt›r. Oysa, hastahanelerin “mahkum ko¤uﬂlar›”nda b›rak›n temiz
havay›, hava almak bile zordur.
Hastahanelerdeki tutuklu-hükümlüler için ayr›lm›ﬂ yerlerin fiziki koﬂullar› buna izin vermez. Hücre sizi
bo¤ar. Güler Zere’nin hücresi haf›zalar›m›zda canl›d›r. Tüm mahkum
hücreleri hastahanelerin e n b a k › ms›z, en havas›z, en nemli yerlerin d e d i r. Genelde b o d r u m k a t › n a
morga yak›n yerlere yap›l›r.
Belki hapishaneleri bilmeyenler
için saçma, mant›ks›z gelecektir;
hasta bir tutsa¤›n daha fazla temiz
havaya ihtiyac› vard›r, ama hiçbir
hastahanenin mahkum ko¤uﬂunun
neye sevkim yap›lmad›. Son safhada hastahaneye götürüldü¤ümde ise
gastroenterelog hekim beni jandarma ve gardiyan›n gözetiminde muayene edip (beﬂ dakikada) "sizin bir
ﬂeyiniz yok, her ﬂey sizin kafan›zda"
diyerek gönderdiler.
Onkolog doktor e¤er kemoterapi
olmazsam 2 ay içinde hayat›m› kaybedece¤imi ifade etti. Herkesin gözünde ben bir dosyay›m.
(...) Buradan tabutla tahliye olmak istemiyorum. Güler Zere benim
için umut oldu, ﬂifa oldu, güç oldu."
Gülay Çetin 1964 (Antalya E
Tipi Kapal› Hapishanesi'nden bir
adli tutuklu)

h a v a l a n d › r m a s › y o k t u r. Tecrit alt›nda tutulursunuz. 24 saat sizi bo¤an tecrit koﬂullar› vard›r. Hasta
hücrede ac›lar içinde k›vran›rken
baﬂ›n›zda bir gardiyan, hücre d›ﬂ›nda jandarmalar nöbet tutar.
Tecrit alt›nda “tedaviniz” bu koﬂullarda yap›l›r. Daha do¤rusu yap›lan tedaviniz de¤ildir, h a s t a h a n en i n m a h k u m h ü c re s in de öl me ni z
b e k l e n i r. Kald› ki hastal›¤›n›za neden olan koﬂullarda tedavi olman›z
zaten mümkün de¤ildir.
Mesela kanser tedavisi için belli
miktardaki ilaç, belli bir z a m a n d ilimi içinde al›nmas› gere k i r. E¤er
bu, bir gün bile aks›yorsa tedavi sonuç vermez. ‹ﬂte bu, tecrit alt›nda
mümkün de¤ildir. Tecrit koﬂullar›nda bir kanser hastas›n›n tedavi olmas› mümkün de¤ildir. Tedavisi
mümkün olan hastal›klar da tecrit
alt›nda h›zla ilerler.
F tipleri aç›ld›¤›ndan beri sessiz
bir imha sürüp gidiyor. ‹ m h a n › n
sessizli¤i, tecritin sinsili¤indendir.
A¤›r a¤›r hasta edip h›zla öldürüyor
tutsaklar›. Sessiz imhayla öldürülen
tutsaklar›n say›s› 300’ün üzerindedir. B u b i r katliam de¤il de nedir?
Sonuç olarak, hastal›klar›n da,
ölümlerin de nedeni tecrittir. Tecrit
alt›nda oldu¤u sürece hiçbir hasta
tutsak iyileﬂemez. Bugün tecrit alt›nda çok say›da durumu a¤›r olan
hasta tutsak var. Tutsaklar› öldüren
hastal›k de¤il tecrittir.
Yine Güler Zere’nin durumu örnektir. Güler’in durumunun h›zla
iyleﬂmesinin nedeni tecrit koﬂullar›n›n ortadan kalkmas›d›r.
‹ﬂte bunun için diyoruz ki, tüm
a¤›r hasta tutsaklar›n tedavisinin yap›labilmesi için hepsi derhal serbest
b›rak›lmal›d›r. Hasta tutsaklara özgürlük mücadelesi tutsaklar için hayatidir.

Sald›r›lara Boyun E¤meyece¤iz
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“Çözüm bilgi al›ﬂveriﬂi ve kolektif çal›ﬂmak.
Devrimciler için hiçbir ﬂey imkans›z de¤ildir”
Tart›ﬂma yapt›¤›m›zda
yeni fikirlere ulaﬂt›k.
Tutsaklara yard›m konusunda, izolasyon alt›ndaki ülkeler ve ayr›ca
emperyalizme karﬂ› boyun e¤meyen ülkeler, bu
sempozyum sayesinde
yeni bilgiler fikirler
edindi.
Beraber çal›ﬂma konusunda olumlu bir deneyim oldu. Ben döndü¤ümde insanlar›ma buradaki deneyimlerimi anlataca¤›m.
Bugün arkadaﬂlar›m arad› nas›l
oldu¤umu sordular. Sempozyumu
sordular. Çok iyiyim sempozyum
çok iyi dedim.
San›r›m farkl› deneyimlerimiz
oldu¤u için 5 günlük zaman daha
iyi olurdu. Çok farkl› deneyimlerimiz oldu¤u için zamana ihtiyac›m›z
var. Ayn› zamanda konuﬂmalar›n
önceden gönderilmesi, metinlerin
elimde olmas› iyi olurdu.
Bir gün önceden heyetler gelir
bütün ülkelerin CD’leri, bilgisi, herkesin film müzi¤i tan›t›m için de¤erlendirilebilir. Her ülke kendi
stand›n› açsa iyi olur.

19-22 Aral›k 2000 Hapishaneler katliam›n›n a rd›ndan,
19-22 Aral›k günleri Tecritle Mücadele Günleri olarak kabul edildi. 2002 y›l›ndan itibaren h er y›l, 19-22 A ral›k t arihlerinde Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu taraf›ndan de¤iﬂik ülkelerde sempozyumlar düzenleniyor.
2009 y›l›nda da ULUSLARARASI T ECR‹TLE M ÜCADELE S EMPOZYUMU’nun 8 ’incisi ‹ngiltere’nin
baﬂkenti L ondra d a d üzenlendi. Sempozyum’un sonuç
bildirgesi üzerindeki g örüﬂme v e tart›ﬂmalar sürüyor.
Bus say›m›zdan itibaren Sempozyuma kat›lan temsilcilerle y apt›¤›m›z röportajlar› y ay›nl›yoruz.

Dr. M ariam Abu-Daga
Filistin / Gazze PDWSA (Filistin
Geliﬂimsel Kad›n Araﬂt›rma Derne¤i)
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Yürüyüﬂ: H a n g i d u y g u l a r l a
Lond ra ’ ya gel di ni z?
Abu-Daga: Türkiye gidemedi¤im için burada da Türkiyeli arkadaﬂlar›m› görece¤imi umdum. Ve
ben burada sesimi duyurmak istedim. Çünkü Gazze kuﬂat›lm›ﬂ bir
kenttir. Tüm insanlara sesimizi duyurmak istiyoruz. Elbette ki, Londra’ya ilk geldi¤imde ﬂunu hat›rlad›m. ‹ngiltere’nin nas›l Gazze’yi iﬂgal etti¤ini hat›rl›yorum. ‹ngiliz
Baﬂbakan›n› hat›rl›yorum. ‹srail’e
Filistin topraklar›n› vermeyi vaat etmiﬂti. Ayn› zamanda Marx’› hat›rl›yorum. Paris Komünü dahil bütün
tarih akl›ma geldi. Tüm farkl› ülkelerdeki yoldaﬂlar› gördü¤üm zaman
sanki sizleri uzun süredir tan›yormuﬂ gibi yabanc›l›k çekmedim.
O an› çok güçlü ve önemli buldum. Hayatlar›m›za bir pencere açt›k. Yaln›z Sandra’y›
tan›yordum ilk zamanlar.
ﬁimdi çok insan› tan›yorum.
Farkl› ülkelerden insanlarla
tan›ﬂt›m. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Filistin’e
bir an önce dönmek istiyorum. Bizi, Filistin halk›n›
savunaca¤›n›z› biliyorum.
Tutsaklar› savunmaya
yönelik, yo¤un ve ciddi bir

ﬂekilde uluslararas› hareketler geliﬂtirmek önemlidir. Sömürgeci emperyalizme karﬂ›, Siyonizm’e karﬂ›
dünya halklar›n›n ç›kar› için. Bu
noktaya varaca¤›m›za inan›yorum.
Bunu birlikte baﬂaraca¤›z.
Birli¤imiz gücümüzdür, zaferimizdir. Kardeﬂlerime, arkadaﬂlar›ma, tüm Türkiyeli yoldaﬂlar›ma selam. Hepiniz benim ailem gibisiniz.
Ömür boyu halk›ma anlataca¤›m.
Nas›l bir büyük bir yürek oldu¤unuzu. Farkl› ülkelerden yoldaﬂlara teﬂekkür ediyorum. Hepsinin Filistin’le dayan›ﬂma içinde oldu¤unu
biliyorum.
Zaferi sizlerin deste¤i, dayan›ﬂmas› ile kazanaca¤›z. Baﬂka bir
sempozyumu özgür ve ba¤›ms›z
Gazze’de
gerçekleﬂtirece¤imizi
ümit ederim.

Yürüyüﬂ: Sempozyum hakk›ndaki düﬂünceleriniz?
Abu-Daga: Bir sürü ülkeden kat›l›m ve birliktelik güzel bir ﬂeydi.

Yürüyüﬂ: Bugün tecrite karﬂ›
mücadeleye uluslararas› bir etkinlik
kazand›rman›n önündeki engeller
nedir? Bunu nas›l aﬂabiliriz?
A b u -D a g a : Emperyalizm bütün
ülkeleri tecrit ediyor. Herkes di¤erlerinden habersiz. Onun hakk›nda
bilgin yoksa yard›m edemezsin. Her ülkenin kendine ait
sorunu var. Ço¤u ekmek derdinde. ‹nsanlar baﬂka dertlere
bakam›yorlar bile.
Çözüm bilgi al›ﬂveriﬂi ve
kolektif çal›ﬂmak.
‹stedi¤imiz her ﬂeyi baﬂarabiliriz. Hiçbir ﬂey imkans›z
de¤ildir. Devrimciler için
zordur ama imkans›z de¤ildir.

Biz Halk›z Bu Vatan›n Sahibiyiz

“Bütün islamc›lar›n, komünistlerin, iﬂçilerin
halklar›yla bütünleﬂerek, emperyalizme
karﬂ› mücadele vermeleri gerekir”
Mahmut
A li K ha lil
(Lübnan Komünist Partisi Siyasi
Büro Üyesi.
Emperyalist
Sald›rganl›¤a Karﬂ› Halklar›n Birli¤i Sempozyumu kat›l›mc›s›)

verebiliriz. Irak’›n do¤al zenginlikleri, petrol kaynaklar› emperyalist
güçleri cezbetmektedir. Ortado¤udaki dengeleri sürekli ne pahas›na
olursa olsun kendi lehlerinde tutmaya yöneltmektedir. Lübnan’›n da
kar›ﬂt›r›lmas›, emperyalist güçlerin
bu bölgeye hâkimiyetleri aç›s›ndan
önem taﬂ›maktad›r.

Yür üyüﬂ: E m p ery al i st sal d› r ganl›¤a karﬂ› düzenlenen bu
sem p ozy um u nas ›l d e¤e rl en di r i yorsunuz?

Emperyalist güçler, özelikle
Amerikan askerleri bütün güçleriyle
bu bölgede yerleﬂmiﬂ bulunmaktad›r. Lübnan’a girmeleri kendi ﬂartlar›n› kabul ettirmek ve Ortado¤u’ya hakim olabilmeleri içindir.

M a h m u t Ali Khalil: Bu sempozyum emperyalizme karﬂ› önemli
bir ön çal›ﬂma teﬂkil eder. Özellikle
bu sempozyuma kat›lanlar›n, bütün
dünyada emperyalizme karﬂ› nas›l
bir mücadele verilmesi gerekti¤ini
anlayabilmelerini sa¤lamas› aç›s›ndan, önem arz ediyor. Dünyada,
düﬂman emperyalizme karﬂ› koyabilmeleri, fiilen program haz›rlayabilmeleri için bu sempozyum kat›l›mc›lar› çözüm üretilmesini istemektedir. Onun için bizler bu gibi
sempozyumlar› olumlu görüyoruz.
Emperyalizm ülkelerin do¤al
kaynaklar›na el koymak, halklar›n
iradelerine hakim olabilmek için
beﬂ k›tada her türlü tezgah› devreye
koymaktad›r. Onun için bizler, emperyalizmin hedefi olan bütün ezilmiﬂ halklar için, bu sempozyumlar›
do¤ru bir ad›m olarak görüyoruz.
Bu sempozyumun baﬂar›l› olmas›n›
temenni ediyoruz.

Yürüyüﬂ: Ülkenizdeki emperya li s t sa ld ›rg an l›k po lit ika la r ›n d an ö r ne k l er v er eb i l i r m i si n i z ?
K h a l i l : Emperyalist projenin,
Siyonistlerin hedefi olan bizlerin,
huzur ve güvenlik içinde, kendi kültürümüzle yaﬂamam›z engellenmektedir. Jeopolitik konumuyla, Filistin bu düﬂman›n ilk kurbanlar›ndand›r, ikinci bir örnek olarak Irak’›

Yür üyüﬂ: E m p e ry a l i s t s a l d› r ganl›¤a karﬂ› ezilen haklar ola rak nas›l mücadele e dilmelidir?
Khalil: Ezilen halklar olarak hedefin kendileri oldu¤unu anlamalar›
gerekir. Onun için bu halklar›n düﬂmana birlikte karﬂ› koymalar› gerekir. Buna örnek olarak, ‹srail’e karﬂ› ortaya ç›kan silahl› kuvvetler,
özellikle Lübnan direniﬂ güçleri ve
Hizbullah’›n destekledi¤i di¤er ‹slami güçler, düﬂmana karﬂ› mücadele
vererek onlar›n geri çekilmesini
sa¤lam›ﬂt›r.
Ayr›ca Irak’taki güçleri de örnek
verebiliriz. Bundan dolay› emperyalizme karﬂ› halklar›n birlikte ha-

reket etmeleri, dayan›ﬂmalar› önem
arz etmekte. Onun için bu sempozyum, beﬂ k›tadaki bütün halklar›n,
emperyalizme karﬂ› programlar,
projeler geliﬂtirmesinin gereklili¤i
aç›s›ndan önem arz etmektedir.

Yü r ü y ü ﬂ : Em pe ry al i zm e k ar ﬂ› ezilen halklar›n aras›nda na s›l bir da ya n›ﬂ ma olabilir? Bu nun ilk ad›m› ne olmal›?
K h a l i l : Emperyalist projeler
kapsam›nda yap›labilecek her türlü
sald›r› ihtimallerini düﬂünmek gerekir ki, bu düﬂmana karﬂ› baﬂar›l›
olabilelim. Öyleyse dayan›ﬂman›n
maddi ve manevi her türlü hareketi
kapsamas› ve bütün halklar›n bu
emperyalist projeye karﬂ› ortak bir
ﬂekilde hareket etmeleri gerekir.
Say›: 202
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Khalil: Emperyalist güçlerin bütün oyunlar›n› bozmak için çal›ﬂ›lmal›, bütün ba¤lant›lar›n› kesmek
ve herkese niyetlerinin ne oldu¤unu
anlatmak gerekir. Dünyada bütün
islamc›lar›n, komünistlerin, iﬂçilerin halklar›yla bütünleﬂerek, iyi bir
program geliﬂtirmeleri ve emperyalizme karﬂ› mücadele vermeleri gerekir. Sizlere teﬂekkür…

750 ETA’l› Tutsak
Tecrite Son verilmesi ve Hasta tutsaklar›n
Serbest B›rak›lmas› ‹çin Açl›k G revinde
ETA (Bask Anavatan ve Özgürlük) militanlar› ‹spanya ve
Fransa’daki hapishane ﬂartlar›n› protesto etmek için açl›k grevine
baﬂlad›klar›n› duyurdular. Bask bölgesinde yay›n yapan “Gara” Gazetesinde
yer alan ETA bildirisinde ‹spanya ve Fransa’daki hapishane politikalar›n›n
“zalimce” oldu¤u ve “demokratik de¤iﬂimler yap›lmas›n gerekti¤i” belirtildi. Yaklaﬂ›k 750 ETA tutsa¤› açl›k greviyle baﬂlayan protestolar›n›n y›l
içinde çeﬂitli boyutlarda geliﬂtirilerek devam edece¤ini duyurdular. Açl›k
grevinin taleplerinde¤n birisi “a¤›r hasta olan tutsaklar›n hemen serbest b›rak›lmas›.” Direniﬂin bir baﬂka talebi ise tecrit: “Tek kiﬂilik hürelerde tutulan tutsaklar›n di¤er ETA üyeleriyle birlikte ayn› ko¤uﬂa al›nmalar›.”

Sald›r›lara Boyun E¤meyece¤iz
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20 Ekim 2000’den 22 Ocak 2007’ye...

Direniﬂ, Zafer ve Sol
Bölüm 4
“Direniﬂimiz kazanm›ﬂ ve direnmey
yenler, t a h a m m ü l s ü z l ü k l er i y l e 1 2 2 ﬂ e h i d i n v e r i l d i ¤ i d i re n i ﬂ i k ü ç ü l t m e y e k a l k › ﬂ m › ﬂ l a rd › r.”
altbaﬂl›¤›ndan devam...
MKP’nin de¤erlendirmesi de
ﬂöyledir:
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“(...) yeni ve eski genelgeler karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda; yeni genelgede hiç
de öyle sözü edildi¤i gibi tecritte bir
gedik aç›lmad›¤›, asl›nda ‘yeni’ denilen genelgenin bir iki küçük rötuﬂ
d›ﬂ›nda eskinin bire bir ayn›s› oldu¤u bariz bir ﬂekilde görülmektedir.
(...) ﬁu haliyle “yeni” olarak lanse
edilen genelgenin bizler aç›s›ndan
bir zafer olarak tan›mlanamayaca¤›
aﬂikard›r.” (Devrimci Demokrasi, 126 Mart 2007, Say›: 107)
TK‹P’lilerin de¤erlendirmesi ise
farkl› bir vurgu içermektedir:
“Bu kez kesin bir genelge yay›nlayarak duyurmak zorunda
kald›¤› taviz, içerik olarak pek fazla bir kazan›m getirmiyor gibi görünebilir. (...) Zafer ad›n› hak edecek
bir geliﬂme olmaktan uzakt›r.
“Ancak, inat ve ›srarla ‘teröristlerle pazarl›k yapmama’ tavr›n›
sürdüren devlete böyle bir genelge
yay›nlatmak anlaml› bir kazan›md›r. Çünkü devlet böylece ve nihayet, devrimci tutsaklar›n varl›¤›n›
ve mücadelesini kabul etmiﬂ bulunmaktad›r. (...) Ölüm Orucu eyleminin sona ermesiyle, devlet
amaçlar›ndan birine ulaﬂm›ﬂ gibi
görünse de devrimci hareketin kazanc› daha büyüktür.” (K›z›l Bayrak, 26 Ocak 2007, Say› 2007/3)
Baz› siyasi hareketler de direniﬂin bitmesini yay›n organlar›nda k›sa haberler ﬂeklinde yans›tarak,
ciddi bir de¤erlendirmenin ve muhasebenin yükü alt›na girmek istememiﬂlerdir.
Yukar›da aktard›klar›m›zdan da
anlaﬂ›ld›¤› üzere, direniﬂin tüm yü-

künü tek baﬂ›na taﬂ›yan, tüm kuﬂat›lm›ﬂl›¤a ra¤men direniﬂin hiçbir
aﬂamas›nda acze düﬂmeden karﬂ›
taktiklerle ve direniﬂte ›srarla kuﬂatmalar› yarmas›n› bilen ve düﬂman› bugün cayd›ran, dünyada
benzeri olmayan direniﬂin zafer olmad›¤›n›, tecritte bir geliﬂme olmad›¤›n› iddia etmektedirler. Daha önce ortaklaﬂt›klar› nokta direniﬂin
ﬂuras›nda buras›nda olmak ve direniﬂ k›r›c›l›¤› iken, ﬂimdiki ortaklaﬂt›klar› nokta direniﬂin kazan›ms›z
bitti¤i ve yenilgi ald›¤›, kesinlikle
zafer olmad›¤›d›r.
Tüm bu de¤erlendirmeleri yap›p-sonuçlara ulaﬂanlar, en baﬂta
kendi yazd›klar›yla pratikleri aras›ndaki çeliﬂki ve tutars›zl›klar›, direniﬂe verdikleri zararlar›, düﬂman›
nas›l güçlendirdiklerini unutturma
peﬂindedirler. Uzun y›llara yay›lan
ve büyük bedeller ödenen bir direniﬂin d›ﬂ›nda kalman›n, direniﬂ k›r›c›l›¤›n›n mazur görülebilecek, aç›klanabilecek bir yan›n›n bulunmad›¤›ndan olsa gerek, kimse bu sonucu de¤erlendirirken, kendi yapt›klar›n› ve yapmad›klar›n› de¤erlendirme zahmetine girmemiﬂtir.
Süreç boyunca da kendi suçlar›n›n, kaçk›nl›klar›n›n üzerini direniﬂ ve direniﬂçileri suçlayarak örtme çabas›nda adeta birbirleriyle
yar›ﬂm›ﬂlard›r. Peki gerçekler nedir? Bunun en do¤ru cevab› direniﬂ
sürecinin kendisidir.

Direniﬂimizi ve zaferimizi
olumsuzlayanlar, tecrite
karﬂ› mücadelenin hiçbir
aﬂamas›nda sor umluluklar›n› yerine getirmeyen
refor mizmin icazetçili¤i ve
opor tünizmin
s t at ü k oc u l u ¤u d u r
Gerçek tam olarak hapishaneler
gerçe¤inin ve kimin nas›l bir pratik

sergiledi¤inin bilinmesiyle anlaﬂ›labilir:
1- F Tipleriyle nelerin amaçland›¤›n›, emperyalistlerin ve oligarﬂinin tecrit politikas›n› hayata geçirmekte ne kadar ›srarl› olduklar›n›
ve olacaklar›n› tüm devrimci örgütler bilmekteydi. (Bilmeyenler de 19
Aral›k ve sonras›nda ö¤renmiﬂ olmal›lar.)
2- Özellikle 12 Eylül sonras› hapishaneler tarihinden biliniyordu ki;
F Tipleri uygulanma aﬂamas›na
gelmeden önlenmeliydi. Bunun da
tek yolu vard›: Direniﬂ!
3- Buca, Ümraniye, Diyarbak›r
ve Ulucanlar... katliam sald›r›lar›ndan biliniyordu ki, oligarﬂi devrimci
tutsaklar› F Tiplerine götürmek için
daha öncekilerden çok daha vahﬂi
ve kapsaml› sald›r› ve katliamlar›
gerçekleﬂtirmekte çekincesiz olacakt›.
4- F Tiplerine götürmek için gelindi¤inde teslimiyet kabul edilmiyorsa direnilecekti. Bunun biçimi
de barikat ve çat›ﬂmayd›.
5- F Tipleri aç›lmadan, fiziki haz›rl›klar tamamlanmadan baﬂlat›lacak bir direniﬂle hem F Tiplerinin
gerçe¤ini anlatmak, hem de karﬂ›devrime geri ad›m att›rmak sonras›na göre çok daha mümkün olacakt›.
6- F Tiplerine götürmek için gelindi¤inde ve F Tiplerine götürüldükten sonra baﬂlanacak direniﬂin
sonuç al›c›l›¤› (F Tiplerinin kapat›lmas› baﬂta olmak üzere) daha düﬂük bir ihtimaldi ve ödenecek bedeller çok daha büyük olacakt›.
7- Ölümle, vahﬂetle tutsaklar›
çaresizleﬂtirerek teslim alma operasyonuna karﬂ›, direniﬂi sürdürmenin tek yolu, ölümüne direniﬂ ve feda bilinciyle çat›ﬂarak, direnerek,
düﬂmana asla teslim olunmayaca¤›n› göstermekten geçiyordu. Bedel
ödemekte çekincesiz olunmal›yd›.
8- Direniﬂ, F Tiplerine götürül-
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meden, F Tiplerinin aç›lmas›n› ve
sevkleri engelleme amac›yla en
üst boyutta baﬂlat›lmal›yd›, bu
biçim ise, ancak Ölüm Orucu
olabilirdi. Direniﬂle F Tiplerinin
aç›lmas›na engel olunamazsa,
direniﬂ F Tiplerinde de sürdürülmeliydi.
9- Direniﬂin sürdürülmesi demek, emperyalizm ve oligarﬂinin
devrimci tutsaklar›n teslim al›nmas› Türkiye devrimci hareketinin
tasfiyesi, halk›n sindirilmesi... hedeflerine ulaﬂamamas› demekti.
K›sacas› direniﬂ, karﬂ›-devrimin
tüm plan ve hesaplar›n› boﬂa ç›kart›ncaya, politikalar›nda geri ad›m
att›r›ncaya kadar her ne pahas›na
olursa olsun sürdürülmeliydi.
10- Karﬂ›-devrimin politikalar›n›
boﬂa ç›karmadan direniﬂin b›rak›lmas›, karﬂ›-devrimin iradesinin üstün gelmesi, yenilginin kabulüydü.
Direniﬂ somut bir kazan›m elde
edilinceye kadar sürdürülmeliydi.
(Pratikte de böyle olmuﬂtur; direniﬂ
siyasi zaferi çok önceden kazanm›ﬂ
olmas›na karﬂ›n, somut bir kazan›m hedefiyle sürdürülmüﬂtür.)
Bu ülkede politikayla içli d›ﬂl›
olan, hele hele hapishaneleri ve mücadeleyi az çok bilen, oligarﬂiyi tan›yan herkesin öngörebilece¤i, öngörmese bile hak verece¤i do¤rulard›r
bunlar. 2000 y›l› 20 Ekiminden itibaren yaﬂanan her geliﬂme de yukar›da anlat›lanlar› do¤rulam›ﬂt›r.
Ancak bir ﬂeyin bilinmesiyle pratikte ayn› tavr›n al›nmas› mümkün
olmuyordu. Nitekim olmad›. Tüm
siyasi hareketler, tüm reformistler,
sald›r›n›n amaçlar› konusunda ayn›
ﬂeyi söyleseler de, pratik farkl› oldu.
Sürecin baﬂ›ndan sonuna ayr›l›klar
yaﬂand›. Yaﬂan›yor da.
Direniﬂimizi ve direniﬂin siyasal
kazan›mlar›n› ve nihayetinde genelge ile karﬂ›-devrime geri ad›m att›r›lmas›n› olumsuzlayan, burun k›v›ranlar, ne yaz›k ki tecrit sald›r›s›n›n
hiçbir aﬂamas›nda görev ve sorumluluklar›n› yerine getirmemiﬂlerdir.
Yukar›da s›ralad›¤›m›z genel do¤rular çerçevesinde bir de¤erlendirme
bile bunu görmemizi sa¤layacakt›r.
DHKP-C Davas› tutsaklar› ise bu
gerçekler çerçevesinde prati¤ini ﬂe-

sonucu feda eylemi uyguland›¤›n› ve bir yoldaﬂlar›n›n
ﬂehit düﬂtü¤ünü aç›klam›ﬂlard›r.)

killendirmiﬂ, devrimci iradenin yenilmezli¤ini bir kez daha dosta-düﬂmana göstermiﬂlerdir.
20 Ekim 2000’de baﬂlayan
Ölüm Orucu merkezli direniﬂin
uzun zaman alan tart›ﬂmalar nedeniyle hem geç baﬂlamas›na hem de
direniﬂe kat›lmayarak, direniﬂin olmas› gereken güç ve etkisinin düﬂmesine neden olmuﬂlard›r. Bu durum ayn› zamanda oligarﬂiye ve bir
bütün olarak tüm tecrit ve F Tipi
savunucular›na “Birkaç örgütün
iﬂi” baﬂta olmak üzere çeﬂitli demagojiler yapma f›rsat› vermiﬂti.
Direniﬂ öncesinde baﬂlat›lan F
Tiplerinin teﬂhiri faaliyeti, direniﬂle
birlikte giderek güç kazanm›ﬂ, oligarﬂi F Tiplerini savunamaz hale
gelmiﬂtir. Bu durumdan kurtulmak
için bir yandan direniﬂçilerle pazarl›k sürdürürken, di¤er yandan tecrit
karﬂ›tlar›na karﬂ› terörünü artt›rm›ﬂt›r. Oligarﬂinin amac› direniﬂi
bitirmektir. Bu, Adalet Bakanl›¤›n›n
“Toplumsal mutabakat sa¤lanmadan F Tipleri aç›lmayacakt›r.” söyleminde ifadesini bulmuﬂtur.
‹ﬂte tam bu noktada, baﬂtan direniﬂe kat›lmayanlar düﬂman›n operasyonlar› karﬂ›s›nda, devrimden,
direniﬂten yana olmalar› gerekirken
tam tersi bir anlay›ﬂla oligarﬂinin
sözcüleri gibi “Direniﬂi B ›rak›n”
ça¤r›s›nda bulunmuﬂlard›r. Oysa
yapmalar› gereken aç›kt›r; direniﬂe
kat›larak direniﬂi güçlendirmek, oligarﬂiyi yenilgiye u¤ratmakt›r.
19 Aral›k 2000’de F Tiplerine
götürmek için gelen karﬂ›-devrim
güçlerinin karﬂ›s›na ilk dikilenler
DHKP-C Ölüm Orucu direniﬂçileri
olmuﬂtur. Günler öncesinden böylesi bir durum oldu¤unda bedenlerini tutuﬂturacaklar›n› ilan eden
DHKP-C 1. Ekip Ölüm Orucu Direniﬂçileri, söylediklerini yapt›lar.
(Sald›r› oldu¤unda bedenlerini tutuﬂturarak ölünece¤ini ilan eden
bildirinin alt›nda imzas› olan MKP,
dilekçeye imza atsa da, bunun
“BLÖF” amaçl› oldu¤unu, Bursa
Özel Cezaevi’nde yanl›ﬂ anlama

Feda eylemlerinin, düﬂman›n devrimci tutsaklar›,
ölümle korkutarak teslim almas›na cepheden vurulan ve boﬂa
ç›kar›c› bir darbe iﬂlevi gördü¤ü
aç›kken, T‹KB baﬂta olmak üzere
pek çok örgüt, feda eylemlerine
karﬂ› olman›n ötesinde, düﬂman›n
katletme politikas›na hizmet etti¤ini iddia edecek kadar direniﬂe karﬂ› tahammülsüz ve düﬂmanca aç›klamalar yapm›ﬂlard›r. Böyle davranmalar›n›n nedeni bu eylemlerin
kendi direniﬂ kaçk›nl›klar›n› gösterdi¤ini bilmeleridir.
Direniﬂ öncesi tart›ﬂmalarda,
ölüm orucuna alternatif(!) olarak
barikat direniﬂlerini öneren, “F tiplerine götürmek için geldiklerinde
direnmeliyiz” diyenlerin pek ço¤u,
19-22 Aral›k’ta, direniﬂi de¤il operasyonu “kay›ps›z atlatmay›” düSay›: 202
ﬂündüler; çat›ﬂmay› de¤il, uygun
yerlere girmeyi-gizlenmeyi temel Yürüyüﬂ
ald›lar. Kimin ne ölçüde direndi¤i,
10 Ocak
2010
düﬂmanla yüz yüze çat›ﬂt›¤› kimse
için s›r de¤ildir. Verilen ﬂehit ve yaral› say›s› da bunun ölçülerinden
biridir kuﬂkusuz.
19-22 Aral›k operasyonunda
ﬂehit düﬂen 28 t utsaktan 2 4’ü
DHKP-C’li tutsaklard›r.
19 Aral›k sonras› F Tiplerine getirildiklerinde Ölüm Orucu direniﬂine baﬂlamak zorunda kalanlar›n
yapmalar› gereken, mevcut direniﬂin taleplerini sahiplenip destek vererek güçlendirmek olmas› gerekirken, ne yaz›k ki böyle de yapmam›ﬂlard›r. Direniﬂin taleplerini geri
çekmiﬂler ve direniﬂin belirleyici
karar gücü olmak istemiﬂlerdir.
As›l amaçlar› ise direniﬂi bir an
önce bitirmekti.
11 Eylül 2001’de ABD’nin ikiz
kulelerine yönelik sald›r› sonras›nda
estirilen “teröre karﬂ› savaﬂ” demagojisi bu kesimlerin iyice paniklemelerine neden olmuﬂtur. Oligarﬂinin bunu f›rsat bilerek direniﬂe ve
tüm muhalif kesimlere sald›raca¤›n›
bilmek için kâhin olmaya gerek
yoktur. Devrimci örgütlerin böylesi

Sald›r›lara Boyun E¤meyece¤iz
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koﬂullarda yapmalar› gereken, direniﬂ saflar›n› terketmek de¤il, tam
tersine direniﬂi yeni koﬂullara uygun
hale getirmek, direniﬂi güçlendirmektir. DHKP-C’li tutsaklar yeni koﬂullarda direniﬂin çok daha uzun y›llara yay›labilece¤i öngörüsüyle hareket etmiﬂ, direniﬂinin program›n›
buna göre yeniden düzenlemiﬂtir.
Di¤erlerinin o süreçteki tek düﬂüncesi ise, direniﬂi bitirmek oldu¤undan, tüm çabalar›n› buna yo¤unlaﬂt›rm›ﬂlar, MKP’yi de yanlar›na çekerek 28 May›s 2002’de direniﬂi topluca b›rakm›ﬂlard›r.
Direniﬂi en zor koﬂullarda, büyük bir panik içerisinde b›rakm›ﬂlard›r. Bu hem hapishaneler için
hem de d›ﬂar›s› için geçerlidir.

Say›: 202

Yürüyüﬂ
10 Ocak
2010

Direniﬂ k›r›c›l›¤› yapanlar, o koﬂullarda direniﬂi b›rakman›n teslimiyet oldu¤unu bilmiyor olamazlar.
Çünkü tam bir bozgundur yaﬂad›klar›. Ama süreç teslimiyet do¤rultusunda yaﬂanmam›ﬂsa bunun tek
nedeni vard›r, o da DHKP-C’li tutsaklar›n direniﬂi sürdürmeleridir.
Aksi durumda oligarﬂinin politikas›n› hayata geçirmek için çok daha
pervas›z olaca¤›n› öngörmek hiç
de zor de¤ildir.
Ölüm orucunun sürdürülmesi,
oligarﬂinin hapishaneler politikas›n›
boﬂa ç›kar›rken, ayn› zamanda d›ﬂar›da direniﬂi sahiplenen kesimleri,
tutsak yak›nlar›n› da diri tutmuﬂtur.
Direniﬂ k›r›c›lar› ise, bir direniﬂ
için oldukça uzun bir zaman dilimi
olan May›s 2002’den Ocak
2007’ye geçen süreçte yapabileceklerini, yapmalar› gerekenleri
yapmam›ﬂlard›r. Direniﬂ d›ﬂ›nda olsalar da, karﬂ›-devrimin tecrit ve F
tipleri üzerinde genelde halka dayatt›¤› politikalar devam etti¤i için,
yapmalar› gereken kuﬂkusuz direniﬂin yan›nda olmakt›. Çünkü direniﬂ, karﬂ›-devrimin politikalar›n›n
önündeki en temel ve belirleyici
engel olmaya devam ediyordu. Direniﬂ k›r›c›lar›n›n pratikleri ise bunun tam tersi olmuﬂtur. Direniﬂi,
b›rak›n desteklemeyi, gündemlerinden bile ç›kar›rken, direniﬂe ve
direniﬂçilere sald›r›y› çeﬂitli boyutlarda sürdürmüﬂlerdir. Hem de bunu sözlerinin baﬂ›nda hep “direniﬂ
sürüyor, o nedenle direniﬂi sürdürenlere yönelik eleﬂtirilerimizi son-
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raya b›rak›yoruz” cümlesini kullanarak yapm›ﬂlard›r. Öyle bir mant›kt›r ki, direniﬂin sürüyor olmas›n›,
tecrite karﬂ› sürdürülen mücadelenin önünde engelmiﬂ gibi gösterme
gayreti içine bile girmiﬂlerdir.
Oysa gerçek tersidir. Direniﬂin
sürmesi direniﬂ k›r›c›lar›n›n daha
da gerilere düﬂmesinin de önünde
engel olmuﬂtur.
Direniﬂ k›r›c›lar›n›n zaferimizi
küçümsemek için kulland›klar› ifadelerden biri de, ara verilmesini
sa¤layan genelge sonras› kullan›lmaya baﬂlanan kimi haklar›n zaten
daha önceden mevcut oldu¤u ama
bunlar›n kullan›lmad›¤›d›r. Evet, kimi haklar geçmiﬂte kazan›lm›ﬂt›r
ve ara verilene kadar kullan›lmam›ﬂt›r. Ancak hemen belirtilmelidir
ki, o haklar› sa¤layan da direniﬂtir.
Baﬂka bir ﬂey de¤il...

Genelge kazan›md›r.
Çü n k ü , o li ga rﬂ i ye te c r it i
kabul ettir mekle
kalmam›ﬂ, somut kazan›m
el d e ed er e k t e c r i t t e g e d i k
açm›ﬂt›r
Adalet Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤›
22 Ocak 2007 tarihli genelge ile direniﬂe ara verildi. Haklar ve Özgürlükler Cephesi genelgeyle ilgili ﬂu
de¤erlendirmeyi yapm›ﬂt›:

“7 y›ld›r sürdürdü¤ümüz, 122
ﬂehit verdi¤imiz, içinde say›s›z destanlar yaratt›¤›m›z, emperyalizmin
ve oligarﬂinin teslim alma politikalar›n› püskürterek siyasi bir zafer
kazand›¤›m›z büyük direniﬂi, somut bir kazan›mla sona erdirdik.
“Gelinen nokta, tutsaklar›m›z›n

Kand›ra 2 N o'lu
F Tipi’nde A Tak›m›
Kand›ra 2 No’lu F tipinden mektup yazan Y›lmaz Kandemir tutsak, F
tiplerinde türkü söylemenin bile ceza
nedeni oldu¤unu yazarak keyfi uygulamalar›n geldi¤i bayotu anlat›rken
hapishanede oluﬂturulan A Tak›m›
denen yeni bir uygulamay› ﬂöyle
anlat›yor: “ ... Di¤er hapishahanelerd e var m› bilmiyorum ama bu ra -

ve tutsak yak›nlar›m›z›n tüm taleplerinin karﬂ›lanmas› olmasa da,
tecritin k›r›lmas›nda önemli bir
ad›md›r.
“Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan
yay›nlanan yeni genelge bir çok
teknik ayr›nt›y› içermekle birlikte,
direniﬂimizin geliﬂimi aç›s›ndan belirleyici olan noktalar ﬂunlard›r.
“- Söz konusu genelgeyle tutsaklar›n tredman koﬂulu olmadan
bir araya gelmesi mümkün hale
getirilmiﬂtir. Tecritin k›r›lmas›nda
belirleyici olan ad›m budur.
“ – ‹kinci olarak bu genelgeyle
tutsaklar›n haftada 10 saat bir araya getirilmesi öngörüldü¤ü gibi
bizzat Adalet Bakan› bu sürenin 20
saate ç›kar›lmas›n› taahhüt etmiﬂtir.” (26 Ocak 2007 tarihli ve 85
say›l› aç›klama)
Söylenenler hiçbir yoruma ihtiyaç b›rakmayacak aç›kl›ktad›r.
Aç›klamada, neden zaferdi, nas›l
bir zaferdir, sorular›n›n cevaplar› da
bulunmaktad›r. Aksini kim iddia
edebilir?
Aksini iddia edenler öncelikle
kendi gerçeklerine, bakmal›d›rlar.
San›r›z kimileri kendilerine ra¤men
böylesi bir sürecin yaﬂanmas› ve
böyle bir sonucun al›nmas›n› kabul
edemedikleri için, DHKP-C’nin direniﬂine ve direniﬂe önderlik eden
iradeye düﬂmanlaﬂm›ﬂlard›r.
Hapishanelerde ve d›ﬂar›da yaﬂananlara s›n›f bak›ﬂ aç›s›yla bakanlar, siyasal zaferi de, somut kazan›m› da görmekte ve kabul etmekte
zorlanmayacaklard›r. Gelecekte iddial› olanlar, geçmiﬂe do¤ru bir bak›ﬂ aç›s›yla bak›p, yanl›ﬂlar›n› kabul
edecek cüreti göstermelidirler. Özeleﬂtirisi, prati¤in iﬂi olacakt›r.
- devam edecek -

d a y eni bi r u yg ul ama b aﬂlat ›ld ›. (A
ta k›m ›) denen bir tim oluﬂt uruldu.
G a r d i ya n k › ya f e t i y e r i n e öz e l t i m l e r i n g i ydi ¤i bi r k ›y af e t va r üs t l er i nd e.
Ayaklar›nda bot! Yani Çevik Kuvvet'in Robokop'suz hali. Hastahane,
revir, ziyaret, müdür, görüﬂlerinde
s ü r e k l i k a r ﬂ › l a ﬂ › y o r u z , b u A ta k › m ›
a d › v er i le n ti m l e. H e m z i y a r e t çi l e r i miz hem de biz bir psikolojik bask›
a l t› nda ol du¤um uz u s öyle ye bil i r im .
...”

Biz Halk›z Bu Vatan›n Sahibiyiz

J‹TEM

Bir devlet kendi kurumunu
neden gizler?
“Diyarbak›r'daki 11 san›kl› J‹TEM davas›nda Genelkurmay'dan
sonra Jandarma Genel Komutanl›¤›
ve Maliye Bakanl›¤› da ‘J‹TEM yok'
dedi ...” (1 Ocak 2009, Radikal)
Devletin en üst kurumlar›na göre J‹TEM “yok”! Daha 1997’de,
Susurluk soruﬂturmalar›nda resmileﬂtirmiﬂlerdi J‹TEM’in varl›¤›n› inkar›. Tüm Türkiye halk›n›n bildi¤i
bir gerçe¤i, halk›n gözüne baka baka “inkar” ediyorlar bir kez daha.
‹ﬂin çarp›c› yan› ise ﬂudur: Kontrgerillan›n üstüne gitmekle övünen
AKP Hükümeti, daha bu sözlerinin
mürekkebi kurumadan mahkemeye
“J‹TEM YOK” cevab›n› verdi.
Peki J‹TEM bir kontrgerilla örgütü de¤il mi?.. H a n i AKP “Kontrgerilla’n›n üzerine” gidiyordu?
AKP’nin kontrgerilla konusundaki sözlerinde bir tutarl›l›k varsa,
J‹TEM’i aç›¤a ç›kar›p, iﬂledi¤i
“suç”lar›n hesab›n› sormak durumundad›r. Ancak AKP, b›rakal›m
hesap sormay›, mahkemeye verilen
cevapta görüldü¤ü gibi, J‹TEM’i
gizlemekte, dolay›s›yla J‹TEM’in
yapt›klar›n› sahiplenmektedir.
J‹TEM, Jandarma Genel Komutanl›¤›’n›n örgütledi¤i karﬂ›-devrimci bir suç örgütüdür ve Jandarma
da ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na ba¤l›d›r. Siyasal olarak AKP’nin suç ortakl›¤›
olmadan gizlenemez, saklanamaz.
Ve AKP, bu tavr› ile J‹TEM’lerin, hep olaca¤›n›, kontrgerilla sald›r›lar›n›n sürece¤ini de söylemiﬂtir

J ‹ T E M G izle nemez !
AKP-Genelkurmay çat›ﬂmas›n›n
sürdü¤ü ﬂu günlerde, AKP ve Genelkurmay e l b i r l i ¤ i halinde J‹TEM’i gizleme yoluna gittiler.
Aralar›ndaki çat›ﬂma bir yana
ama emperyalizmin ve oligarﬂinin
ç›karlar› söz konusu oldu¤unda, hele bu halka karﬂ› sürdürdükleri savaﬂa iliﬂkin ise hemen bir araya gelip, ortak hareket etmekten kaç›n-

m›yorlar.
Burada sorulacak soru ﬂudur; J‹TEM bu devletin kurdu¤u, bir kurumu de¤il midir?
Sonuçta, devlet J‹TEM’i Jandarma Genel Komutanl›¤› bünyesinde
örgütlemiﬂtir. J‹TEM’in iskeletini,
kadrolar›n› J a n d a r m a S u b a y l a r › ,
Astsubaylar›, Uzman Çavuﬂlar›
oluﬂturmaktad›r. Ve bunlar›n hepsi
resmi olarak maaﬂlar›n› DEVLET’TEN almaktad›rlar.
Bu suç örgütünün bir hiyerarﬂisi
var. Halk düﬂman› faaliyetlerini yürüttükleri alanlar var. Bunlar için ç›kar›lm›ﬂ genelgeler var. Çal›ﬂma
yapt›klar› r esmi bi nalar var. ‹llerde
baﬂta ‹l Jandarma Alay Komutanl›klar› olmak üzere tüm ilçe ve belde,
yöre jandarma karakollar› bu halk
düﬂmanlar›n›n üslendikleri yerlerdir.
Silahlar›, bombalar›, yüzlerce
araçlar›, teknik takip aletleri, halka
karﬂ› savaﬂta kulland›klar› bütçeleri,
özel organizasyonlar› var...
Ve tüm bu karﬂ›-devrimci faaliyetleri için bu birimde yeralan halk
düﬂmanlar› m a a ﬂ almaktad›rlar. Yine kulland›klar› itirafç›lar var... Bu
haliyle bu halk düﬂman› örgütlenme
koca bir organizasyondur.
ﬁimdi böyle bir halk düﬂman› örgütlenme nas›l olur da ‘yok’ say›l›r?

J ‹ T E M ’ i G i z l e di l e r Ç ü n k ü
J‹TEM’ i aç›ktan savunacak, ona
resmi olarak sahip ç›kacak, onun
karﬂ›-devrimci faaliyetlerini bugün
için resmi olarak üstlenecek durumda de¤iller.
Bugün “J‹TEM YOK” diyorlar.
Ama bu deﬂifre olan J‹TEM yerine,
bu kez J‹T’i kurmalar›na engel de¤ildir. Ya da, kontrgerilla sald›r›lar›n› sürdürmelerine engel bir durum
yoktur ortada.
J‹TEM’in suçlar›n› tart›ﬂt›rmak,
bugün kendileri için bir “yük” olacak, kendilerini vuracak bir silaha
dönüﬂecektir. O nedenle resmi ola-

Seferberlik Te t k i k K u r u l u ’ n d a
J ‹TEM’i aram›yorlarsa, 1 May›s
77’nin, “Bin operasyon”un faillerini
ve azmettiricilerini aram›yorlarsa,
linçleri örgütleyenleri aram›yorlarsa,
NEY‹ A R I Y O R L A R ?
rak J‹TEM’i kabul etmiyorlar.
Zira, J‹TEM’i kabul etmeleri demek kontrgerilla örgütlenmesinin
Genelkurmay ile devlet ile ba¤›n›
da kabul etmek demek olacakt›r.
Oligarﬂinin bugünkü politikalar› buna engeldir.
J‹TEM’in varl›¤›n› kabul etmeleri demek;
Binlerce köyün yak›lmas›n›n kabul edilmesi demektir. Binlerce insan›n kaç›r›l›p, katledilmesinin,
kurﬂuna dizilmesinin, yak›l›p topra¤a gömülmesinin kabul edilmesidir.
Katliamlar›n, kurﬂuna dizmelerin, iﬂkencenin, kaybedilen binlerce
devrimcinin, yurtseverin kaç›r›l›p,
katledildi¤inin kabul edilmesidir.
Sonuçta, aç›k ki J‹TEM’in gizlenmesi, devletin yapt›klar›n›n gayr i - m e ﬂ r u l u ¤ u n u bilmesidir.
Kuﬂukusuz bu, J‹TEM’in yapt›klar›n› onaylamad›klar› ya da bu
politikalar›n yanl›ﬂl›¤›n› gördükleri
için “kabul etmeme” tavr› de¤ildir.
Tersine, J‹TEM’i ve y›llard›r
halka karﬂ› iﬂledikleri suçlar› savunuyor, sahipleniyorlar. Bu faﬂist örgütlenmeyi kurduran, sald›r›lar için
emir veren, stratejisini çizenler aras›nda, bugün hala orduda, AKP hükümetinde görev yapanlar da vard›r.
J‹TEM’i bugün için “yok sayanlar” halk› kand›rd›klar›n› düﬂünüyorlarsa yan›l›yorlar. Zira, J‹TEM’i
kuranlar›n, halka sald›rtanlar›n kimli¤i meçhul de¤ildir. Yalanlar›, yok
saymalar› ile bir kez daha suçüstü
yakalanm›ﬂlard›r.
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devrim için
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Ders:

insanlar› disipline edemez.
Bu listeyi
böyle uzat›p
gidebiliriz.
Hepsi üç kelimede özetlenir:
Ö r n e k , ö n d e r,
öncü... Yönetici asgari düzeyde bu
niteliklere sahip olmay› hedeflemelidir. Yönetici, ö¤retmendir. Ama
biliyoruz ki, iyi ö¤renci olmayanlar,
iyi ö¤retmen olamazlar. Öyleyse,
yönetici, ö¤retmeye haz›rlanacak.
E¤er bir yaz›, bir kitap iﬂlenecekse,
onu kendi okuyacak, notlar›n› ç›karacak... Haz›rdan yemeyecek, eski
bilgileriyle y e t i n m e y e c e k , genel
geçer yorumlarla g e ç i ﬂ t i r m e y e cek... Bunlar› yapmayan yönetici,
ö¤retememesi, e¤itememesi bir yana, yürütülen çal›ﬂman›n ciddiyeti,

Yöneticilik
Sevgili okurlar›m›z merhaba.
Geçen hafta, yeni y›l›n ilk dersine
“Yönetmek”le baﬂlad›k, bu hafta
“Yöneticilik”le devam edece¤iz.
Bir soruyla baﬂlayal›m:

– Yönetici kimdir?
Yöneticilik nedir?

Say›: 202
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Yöneticilik, kurmayl›kt›r.
- Ama peki emekçi olmayacak m›?
Yöneticilik, ö¤retmenliktir.
- Ama peki ö¤renci olmayacak m›?
Yöneticilik, emir
talimat vermektir!
- Ama peki dinlemeyecek mi? Kolektivizm
olmayacak m›?
Ama peki... ama
peki... ama peki... Yöneticilik için her ne
söylenirse, onu böyle
bir soru takip edecektir. Ve takip eden bu sorular, devrimci anlamdaki yöneticilik anlay›ﬂ›yla, burjuva yöneticilik anlay›ﬂ›n›n fark›n› oluﬂturur.

yöneticilik,
örnek, önder,
öncü olabilmektir

– Somutlayal›m...
Yöneticilik, en baﬂta bir ö r n e k
oluﬂturmakt›r, ö n d e r olmakt›r, öncü
olmakt›r...
Yönetmek, önce ve en baﬂta
yapmakt›r.
K e n d i s i yapmayan, baﬂkas›na
yapt›ramaz.
K e n d i s i inanmayan, insanlar›
inand›ramaz.
Kendisi emek harcamayan, insanlar› çal›ﬂt›ramaz.
Kendisi okumayan, kendisi ö¤renmeyen, insanlar›n okumas›n›,
ö¤renmesini sa¤layamaz.
K e nd i si disiplin göstermeyen,
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lar üretmekten uzaklaﬂ›r.
Yukar›da vurgulad›k zaten, her
iﬂe koﬂturan, her iﬂi bizzat yapmaya
kalk›ﬂan yönetici tipini eleﬂtirirken
yöneticilerin çal›ﬂmamas›, iﬂ yapmamas›, prati¤in içinde olmamas›n›
kastetmiyoruz. Özel olarak dikkat
çekti¤imiz nokta, yöneticinin temel
görevi ve rolüdür. O, en fazla emek
harcayan olacakt›r, ama onun eme¤ini harcama biçimi, yeri, yöneticilik iﬂlevini yerine getirmesine hizmet edecek biçimde olmal›d›r.
Her iﬂe koﬂup, her ﬂeyi bizzat
yapmaya çal›ﬂan yönetici, herﬂeyden önce, baﬂta gelen görevlerinden
biri olan e¤itim görevini yapamayacakt›r.
Pratik, ne kadar yo¤un olursa olsun insanlar›n pratik içinde bo¤ulmamas›n› sa¤lamak durumunda
olan yönetici, her ﬂeyi bizzat yapmaya giriﬂti¤inde en
baﬂta kendisi bo¤ulacakt›r. Oysa onun görevi, o iﬂleri yapacak
insanlar› e¤itmek, yetiﬂtirmektir; onun görevi o iﬂler için insanlara seferber etmek,
yönlendirmektir.
ﬁimdi yukar›da
“kendisi ﬂöyle yapacak” diye belirtti¤imiz noktalarla bunu birleﬂtirirsek, ﬂöyle diyebiliriz:
Yönetici, emek harcayacak,
emekçi olunmas›n› sa¤layacak...
koﬂacak, k o ﬂ t u r a c a k . . . yapacak,
y a p t › r a cak... örgütleyecek, ö r g ü t le nmesini sa¤layacakt›r. Sayd›klar›m›z›n birincileri, zaten her zaman
her koﬂulda olan ve olmas› gerekendir, yönetici, esas olarak burada
ikinci yanlara, koﬂturma, yapt›rma
noktas›na yo¤unlaﬂacakt›r.
Dersimize girerken, vurgulad›¤›m›z ayr›mlar›n bizim yöneticilikten
anlad›¤›m›zla, burjuvazinin yöneticilikten anlad›¤› aras›ndaki farka
iﬂaret etti¤ini belirtmiﬂtik. Fakat,
devrimcilikte de tek bir yönetici tipi
yok. Yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas›n, devrimci
yönetici anlay›ﬂ› t e k b i r a n l a y › ﬂ t › r,
ama pratikte farkl› yönetici tipleri
vard›r.

gereklili¤i konusunda da bir bilinç
yaratamaz. Yöneticinin önemsemedi¤ini kimse önemsemez, Çünkü
yöneticinin “bu çok önemlidir” sözü, bizzat kendi prati¤i taraf›ndan
tekzip edilmiﬂtir.
Yönetici, kurmayl›kla emekçilik,
talimatla kolektivizm aras›ndaki dengeyi do¤ru kurmaya baﬂlad›kça yetkinleﬂecektir. Pratikteki soru ﬂudur:

– Yönetici ne kadar yapacak, n e k adar yapt›racak?..
Bunu n as›l a yarlayacak?
Yöneticiyi, verimsiz hale getiren
nedenlerden biri, her ﬂeyi kendi
yapmaya çal›ﬂmakt›r. Her iﬂe kendisi koﬂturan, her iﬂi “bizzat” yapmaya çal›ﬂan yönetici, kaç›n›lmaz olarak yöneticilik iﬂlevinden uzaklaﬂ›r.
Bütüne vak›f olmaktan, bütün üzerine kafa yorup bütüne dair politika-

Biz Halk›z Bu Vatan›n Sahibiyiz

– Yönetici tiplerini
tan›yal›m:

Yönetici, emek harcayacak, emekçi olunmas›n› sa¤layacak... koﬂacak, koﬂturacak...
yapacak, yapt›racak... örgütleyecek, örgütlenmesini sa¤layacakt›r. Sayd›klar›m›z›n
birincileri, zaten her zaman her koﬂulda
olan ve olmas› gerekendir, yönetici, esas
olarak burada ikinci yanlara, koﬂturma,
yapt›rma noktas›na yo¤unlaﬂacakt›r.

Mücadele içinde karﬂ›m›za
ç›kan yöneticileri tan›mlamak
gerekirse, üç yönetici tipi sa yabiliriz:
Birinci yönetici tipi, libe ral yönetici tipidir. ‹kinci yönetici tipi, despot yönetici tipidir. Üçüncü yönetici tipi,
devrimci yönetici tipidir.
Herbirinin disiplinden anlad›¤›,
iﬂ yapmaktan ve yapt›rmaktan anlad›¤›, yönetmekten anlad›¤› farkl›
farkl›d›r. Despot yönetici tipiyle, liberal yönetici tipi, görünürde elbette birbirlerinden çok farkl›d›r. Ama
asl›nda, bunlar› çak›ﬂt›ran yönler de
bir hayli fazlad›r.

– Liberal yönetici nas›l bir
yöneticidir:
Herﬂeyi alt›ndaki insanlara b›rak›r. Onlar›n eksiklikleriyle, zaaflar›yla mücadele yerine onlara teslim
olur. O, alt›ndakileri de¤il, onlar
onu yönetmeye baﬂlar.
Liberal yöneticinin yönetiminde
sorunlar, üzerine gidilmeyip çözümsüz b›rak›ld›¤› için önce küllenir ve ard›ndan kronikleﬂir.
Liberal yönetici, liberalizmin
do¤al sonucu olarak, zaaflarla çat›ﬂmaz, görmezden gelir... çevresinde
yaﬂanan olumsuzluklara müdahalede bulunmaz... örgüte zarar veren
geliﬂmeler, tav›rlar karﬂ›s›nda da
ço¤unlukla “kar›ﬂmama” tavr›n› benimser. Kar›ﬂmak çat›ﬂmakt›r çünkü.
Liberal
yönetici,
idarei maslahatç›d›r. Büyük hedeflerin
de¤il, g ü n ü k u r t a r m a n › n peﬂindedir. Devrim iddias› gün geçtikçe zay›flar, iddia zay›flad›kça, zaaflarla
uzlaﬂma güçlenir.
Stratejik hedeften kopan yönetici, kadrolaﬂmay› sa¤lamak için gereken eme¤i ve disiplini de gösteremez. Yukar›da sözünü etti¤imiz gerekçeler iﬂte bu noktada gündeme
gelir. Kendi eksikli¤ini görmeyen
yöneteci, alanda kitleselleﬂmeyi,

kadrolaﬂmay› sa¤layamamay›, pratik içinde bo¤ulmaya, zamans›zl›¤a
ba¤lar..
Diyelim ki bu iki sorunu(!) çözdük; liberal yöneticiyi pratikten
çektik, zaman› bollaﬂt›; ama onun
kadrolaﬂma yapmas› yine zordur,
hatta mümkün de¤ildir. Çünkü k a dr olaﬂma yapmak da, e¤itmektir;
e ¤it me k e mekt i r, e¤itmek, onun
z a a f l a r › y l a ç a t › ﬂ m a k t › r ; bunlar ise,
liberal yöneticinin yapamayaca¤›
ﬂeylerdir zaten.
Liberallik ve liberal yöneticilik
üzerine yine bir süre önce Yürüyüﬂ’te ﬂöyle denilmiﬂti:
“Liberallik, hepimizin en genel
anlamda bildi¤i gibi, zaaflar› görmezden gelmek, çevresinde yaﬂanan
olumsuzluklara, devrimci mücadeleye ve örgütlenmeye zarar verici
geliﬂmelere karﬂ› duyars›zl›k, görmezden gelme, kar›ﬂmama durumudur... Liberal yöneticili¤i besleyen,
büyüten, çeﬂitli zaaflard›r. Zaaflar,
devrim hedefini bulan›klaﬂt›r›r, devrim hedefini kaybetmiﬂ bir yönetici,
do¤al olarak devrimi engelleyen
olumsuzluklara karﬂ› mücadele etmez, örgütünü eksiklerden, zaaflardan koruma refleksini gösteremez,
varolan duyarl›l›klar›n› ve devrimci
refleksini de kaybeder. ” (Say› 125)
Yönetici aç›s›ndan sorunun özü
budur.
‹nsanlar› hareketin ihtiyaçlar› temelinde e¤itmek, kadrolaﬂt›rmak,
uzmanlaﬂt›rmak, elbette önemli bir
görevdir. Burada bir insan› e¤itmekten, yeni bir ﬂekle sokmaktan
ve mücadelenin yükünü omuzlayacak yeni insanlar yaratmaktan söz
ediyoruz.
Bu hiç kuﬂku yok ki, yo¤un bir

eme¤i gerektirir, sabr› gerektirir. Çat›ﬂmaya cesaret
edebilmeyi gerektirir. Denetim yapmay› gerektirir. Liberal yönetici de, despot yönetici de bunlar› yapamaz.

– Despot yönetici
tipinin özellikleri
nelerdir?

Onun temel özelli¤i, emir ve talimatt›r. Onun için yönetici olman›n
en temel özelli¤i bunlard›r. Emek ve
fedakarl›kla de¤il, emir ve talimatla
yönetmek ister.
Despot yönetici örnek olmak
için, önder olmak için özel bir emek
harcamaz, böyle olmas› gerekti¤ini
bile düﬂünmez; insanlara pratikte
önderlik ederek iﬂ yapt›rmay› düﬂünmez. Talimat›n yeterli olaca¤›n›
san›r.
Herﬂeyi emir talimatlardan ibaret gördü¤ü için, ö¤renmeyi de düﬂünmez, sormaz, sorgulamaz, kolektivizmi iﬂletmez. Talimatlar›n
her iﬂi yapt›rmaya “yetti¤i”(!) yerde, komitelere ne gerek var?!
Sorunlar›n çözümü için çok fazla kafa yormaz; “öyle olmas›n böyle olsun” talimat›yla neﬂteri vurur
soruna. Pratik, ona sorunlar›n öyle
çözülemeyece¤ini her seferinde
gösterir, ama despot yönetici, bu anlay›ﬂ›n özeleﬂtirisini yapmad›¤› sürece, yanl›ﬂ› sürdürür.
Despot yöneticinin yönetti¤i birimde, devrimci coﬂku, kararl›l›k,
paylaﬂ›m, moral yoktur. Yönetmeyi
böyle anlayan bir yönetici, insanlar›
seferber edemez.
Despot yönetici, kurallar›n, talimatlar›n, kendisi d›ﬂ›ndakiler için
yay›nland›¤›n› düﬂünür. Baﬂkalar›ndan onlara kat›l›kla uymas›n› ister,
kendisi uymaz.
Liberal yöneticiye göre ise, kurallar, talimatlar, ne kendisi için
mutlakt›r, ne sorumlulu¤u alt›ndakiler için... Kendisi disiplinli bir ﬂekilde onlara uymayaca¤› için, taban›
da bu konuda “s›kmaz”.
Despot yönetici, emek sarfedip
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may› h a y a t › n h e r alan›na ve za m a n › n t ü m ü n e yayd›¤› ölçüde hedefine ulaﬂabilir. Zaman yok, yer
uygun de¤il ve benzeri gerekçeleri
aﬂman›n en temel yolu da budur.
Yönetici, kadro adaylar›yla birlikte oldu¤u her anda, onlarla birlikte örgütledi¤i her iﬂte, e¤itim çal›ﬂmas› yap›yor gibidir. Kadrolaﬂt›rma
zaten hayat›n ve prati¤in içinde bir
süreçtir. Teorik düzeydeki e¤itimle
bu süreç birleﬂir, iç içe geçer.
Bu anlamda, zaman›n havadansudan sohbetlerle geçirilmesi tarz›ndaki iliﬂkiler, genel anlamda bir
kay›pt›r.
Bir yöneticinin yay›nlar›Yöneticilikte
m›z›
okumamas› düﬂünüledevrimci tarz›n temel
mez. Devrimci hareketin poözellikleri nelerdir?
Plan ve program sahibidir. Genel geçer
litikalar›, yaklaﬂ›mlar›, çeﬂitli
Devrimci yönetici yukahedefler de¤il, somut hedefleri vard›r.
konularda geliﬂtirdi¤i ideolor›da say›lanlar›n anti-teziÖnce alan›, birimi ö¤renir. Araﬂt›r›r.
jik mücadelesi, her alan›n yödir. Çal›ﬂma tarz›, e¤itim
Çal›ﬂ›r. ‹nsanlar› tan›r, onlar›n yaﬂam›na
neticisinde ete kemi¤e bürüanlay›ﬂ›, yönetme tarz›, yanür. Politikalar› alana uyarlagirer. Düﬂünür, üretir. Kolektif bir iﬂleyiﬂ
ﬂam tarz› farkl›d›r.
yacak olan öncelikle odur.
kurar. E¤itimi, kadrolaﬂmay› ve kitle
‹deolojik mücadelenin o alanPlan ve program sahibiçal›ﬂmas›n› sürekli k›lmak onun temel
daki ﬂekilleniﬂini belirleyecek
dir. Genel geçer hedefler defaaliyetleridir.
odur. Yay›nlar› günü gününe
¤il, somut hedefleri vard›r.
takip etmeyen bir yönetici,
Önce alan›, birimi ö¤regörevlerini
yerine getiremez.
nir. Araﬂt›r›r. Çal›ﬂ›r. ‹nsanlar› tan›r,
mamlamal›, içine düﬂülmesi muhteYönetici,
bulundu¤u alanda Paronlar›n yaﬂam›na girer. Düﬂünür,
mel eksiklikler konusunda önlemleti’nin
temsilcisidir.
Onun düﬂünceüretir. Kolektif bir iﬂleyiﬂ kurar.
rini almal›d›r.
leri,
davran›ﬂlar›,
sorunlara
yönelik
E ¤ i t i m i , k a d rolaﬂmay› ve kitle ç a En az›ndan neyi bilip neyi bilyaklaﬂ›mlar›, partinin olarak alg›lal›ﬂmas›n› sürekli k›lmak onun temel
medikleri korusunda emin olmal›nacakt›r.
faaliyetleridir.
d›r. Yönetici, “nas›l olsa biliyorlarYönetici kolektivizmin mimar›Önceki bölümde de belirtti¤imiz
d›r” diye düﬂünemez. “Nas›l olsa
d›r.
O, kolektivizmi teorik olarak
gibi, yönetici, bir yerde “stratejik
yaparlar” demez. Diyemez.
savunman›n
ötesinde, bulundu¤u
çizgide kalman›n güvencesi, sigorYöneticinin görevi orada bitbirimde ete kemi¤e büründüren oltas› olmak durumundad›r. Çünkü
mez. Yani onun görevi sadece iﬂi
mal›d›r.
bazen stratejiyi unutmak, tüm faaliyapt›rmak de¤ildir. O iﬂ yap›ld›¤›nDevrimcilik, sadece yap›lan prayetlerimizi iﬂlevsizleﬂtiren, amac›n
da da bu defa o iﬂ üzerinden, al›nan
tik
iﬂte, günlük yaﬂam disiplininde
gözden kaç›r›lmas›na neden olan bir
görevin nas›l yerine getirildi¤i, o s›de¤il, d u y g u l a r d a , d ü ﬂ ü n c e l e r d e
hale dönüﬂmektedir.
rada ortaya ç›kan eksiklikler ve dis o m u t l a ﬂ › r. Devrimcili¤in duygu¤er konular üzerinden e¤itim çal›ﬂBu tür durumlar, herhangi bir bilarda
düﬂüncelerde zay›flamas›, her
mas›n› sürdürmek durumundad›r.
rimde harcanan emekle paralel sodevrimci kadro için ciddi bir uyar›nuç al›namamas›n›n en baﬂta gelen
Yönetici bu noktada da “yapt› d›r ve derhal önlemini almal›d›r.
nedenlerinden biridir.
n›z m›? Yapt›k!”, “Tamam m›? Ta - Kahin olmak gerekmez, devrimci
mam!” soru ve cevab›yla yetinmez.
Bir sürü pratik faaliyet örgütlüdüﬂünceler, devrimci duygular zaYap›lm›ﬂsa, nas›l yap›lm›ﬂ, tamamyor ve buna ra¤men o birimde öry›fl›yorsa, yerini düzen doldurur.
sa nas›l tamam? Ayr›nt›ya girilmeligütsel bir geliﬂme sa¤layam›yorsak,
dir, somutlanmal›d›r. Ki gelecek
öncelikli sorun yöneticidedir. “ZaHer aksakl›kta, yönetici
aç›s›ndan somut sonuçlar ç›kart›lay›f yönetici, kendi varl›¤›n› ve görede s orumludur..
bilsin.
vini, stratejiyle bütünleﬂtiremeyen
Yönetici, e¤itimi ve kadrolaﬂt›rHerhangi bir birimde aksayan
yöneticidir. ”
insan yetiﬂtirmez. Eh, talimatlarla
da insan yetiﬂtirilemeyece¤i için,
geriye “haz›r adam” istemek kal›r.
Hep ister. Varolanlar› da be¤enmez
genellikle. Kadrolaﬂt›rma görevinin
de, varolan insanlar› dönüﬂtürmenin
de kendisine ait oldu¤unu akl›na
getirmez.
Yöneticili¤i gerek liberal gerekse de despot bir tarzda uygulayan
insanlar›m›z, aç›k ki mücadelenin
ihtiyaçlar›na cevap veremezler. Onlar, ya kendilerini de¤iﬂtireceklerd i r, y a k e n d i l e r i d e ¤ i ﬂ e c e k t i r.
Çünkü devrim onlarla ilerleyemez.

–
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Yönetici, h e r a ﬂ a m a d a her iﬂte
e¤itecek, ö¤retecek, denetleyecektir. Elbette bu noktada, yöneticinin
sorumlulu¤u alt›nda çal›ﬂan insanlar› iyi tan›mas›, onlar›n eksikliklerini, zaaflar›n›, e¤ilimlerini, al›ﬂkanl›klar›n› bilmeli ve buna göre e¤itip
yönlendirmelidir.
Yöneticinin bu görevi, basit bir
iﬂte de, daha kapsaml› iﬂlerde de de¤iﬂmez. Verdi¤i görev bir pankart
asma da olsa, bir miting düzenleme
görevi de olsa, mahallede nöbet tutma da olsa, hepsinde nas›l yap›lmas›, nelere dikkat edilmesi gerekti¤ini ö¤retmeli, görevi alacaklar›n
muhtemel eksikliklerini baﬂtan ta-

–
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Sorun, ço¤unlukla yöneticilerin çal›ﬂmamas› de¤ildir. Hemen tüm yönetici yoldaﬂlar›m›z elbette bütün gün bir ﬂeyler yap›yor,
koﬂturuyorlar. Fakat bu yetmiyor. Mesele
bunu hedefli, planl› bir ﬂekilde yapmakt›r.
Sonuç al›c› bir çal›ﬂma tarz›n› hakim k›lmakt›r. Sonuç al›nm›yorsa, orada mutlaka
bir de¤erlendirme zorunludur, çünkü orada
mutlaka aksayan bir yan vard›r.

bir yan varsa, yap›lmayan
bir iﬂ varsa, o sorun, yöneticinin d›ﬂ›nda de¤ildir. Yöneticinin buradaki sorumlulu¤u “söyledim yapmad›lar”
izah›yla
geçiﬂtirilemez.
Evet, öyle de olabilir. Gerçekten o söylemiﬂtir ve ona
ra¤men yap›lmam›ﬂt›r. Ama
bu durum da yöneticinin sorumlulu¤unu ortadan kald›rmaz.
Sorunlar›n varl›¤›n› tesbit etmek
hiç zor de¤ildir. Yönetici kendi yaﬂam statükolar›n› oluﬂturmuﬂtur. Alt›ndaki insanlar›n e¤itimiyle ilgilenmemektedir. ‹ﬂlerini zaman›nda yetiﬂtirememesi art›k kronikleﬂen bir
durum olmuﬂtur. Kolektivizm uygulanmamaktad›r... Bu tablo örgütlülü¤ün felç edilmesidir ve felcin baﬂlad›¤› nokta yöneticidir.
Devrimci teori için, “do¤ru ama
bizim koﬂullar›m›zda...” diyerek,
sanki devrimci teorinin de baﬂka
koﬂullar, baﬂka kiﬂiler için üretilmiﬂ
oldu¤unu san›r.

– Yönetici adalettir..
Yönetici demek, a d a l e t demektir. Örgütün adaleti de, sosyalizmin
adaleti de bir yerde onda somutlanacakt›r. Bu anlamda yönetici, en
küçük bir adaletsizli¤inin yolaçaca¤› sonuçlar› düﬂünmek zorundad›r.
Baﬂkalar›na disiplin, kendilerine
liberal olanlar›n bu tavr›n›n kendisi
bir adaletsizliktir zaten. Bu adaletsizlik, yöneticinin kendine baﬂka
konularda da ayr›cal›klar tan›mas›na uzanabilir pekala..
Yönetici bir kadro, kendine de,
sorumlulu¤u alt›ndaki insanlara da
ayn› radikallikle, ayn› ilkeler ve kurallar›n ölçüsüyle, ayn› eleﬂtirellik
ve sorgulay›c›l›kla bakabilmelidir.
Yönetici eksikleri karﬂ›s›nda
d a c ü retli ve aç›k olmal›d›r, ki ayn› ﬂeyi sorumlulu¤u alt›ndaki insanlardan bekleyebilsin.
Kendi eksikleri karﬂ›s›nda mazeretlere baﬂvuran, mazeretlerle karﬂ›laﬂmaya haz›r olmal›d›r.
Özeleﬂtiriden kaçan, karﬂ›s›nda

özeleﬂtiri yapmayan insanlar bulmaya haz›r olmal›d›r.
Kendine karﬂ› çok liberal, baﬂkalar›na karﬂ› çok keskin ve sekter
olanlar›n bu çeliﬂkisi, insanlar taraf›ndan mutlaka bir biçimde görülür.
Bir yöneticinin kendini de¤erlendirmesi için ölçüleri aç›kt›r: Kaç
kiﬂi yetiﬂtirdi? ‹lk temel ölçü budur.
Sorun, ço¤unlukla yöneticilerin
çal›ﬂmamas› de¤ildir. Hemen tüm
yönetici yoldaﬂlar›m›z elbette bütün
gün bir ﬂeyler yap›yor, koﬂturuyorlar. Fakat bu yetmiyor. Mesele bunu
hedefli, planl› bir ﬂekilde yapmakt›r.
Sonuç al›c› bir çal›ﬂma tarz›n› hakim k›lmakt›r. Sonuç al›nm›yorsa,
orada mutlaka bir de¤erlendirme
zorunludur, çünkü orada mutlaka
aksayan bir yan vard›r.
Gerçek ﬂu ki, bir çok yönetici zaman yetmezli¤inden, pratik yo¤unlu¤undan sözetmektedir. Sadece görünüme bak›ld›¤›nda “hakl›” da görünmektedirler. Fakat sorun ﬂudur;
kadrolaﬂma yap›lamad›¤› için bu
sorunlar yaﬂanmaktad›r. Yönetici,
alan›nda kadrolaﬂma yapt›¤› ölçüde,
iki sorun da –zaman darl›¤›, pratik
yo¤unlu¤u– büyük ölçüde ortadan
kalkar. Her iﬂe koﬂturman›n açmaz›ndan ancak böyle kurtulunabilir.

– Yöneticili¤e aday olal›m!
Yönetici, pratik yo¤unluk ve zaman darl›¤› nedeniyle kadro e¤itmeye yeterince zaman ay›ramamakta ve kadrolaﬂma yapmad›¤› için
pratik yo¤unluk içinde bo¤ulmaktad›r... ‹ﬂte bu bir yönetici için apaç›k
bir kapand›r. Bu kapandan ç›kman›n tek yolu vard›r: Kadrolaﬂmak.
Yönetici ne yap›p edip bu görevi
baﬂa koymal›d›r. “Birken iki olma -

y›” ilk hayata geçirmesi gereken yöneticidir. Herkes
kendi alternatifini yetiﬂtirme bak›ﬂ aç›s›yla hareket etmelidir. Ve insanlar›m›z yoldaﬂlar›n›n alternatifi olmaya
aday olmal›d›r.
Devrimci bir yönetici, eksikleri, zaaflar› olan insanlarla iﬂ yapmas›n› bilen, iﬂ
yaparken e¤itendir. ‹dealist de¤ildir; tornadan ç›km›ﬂ insanlar beklemez, ama eksiklikleri de oldu¤u gibi kabul etmeyip, de¤iﬂtirmeyi,
e¤itmeyi, geliﬂtirmeyi hedefler.
Yöneticilik konusunda temel baz›
anlay›ﬂlar›m›z, bir kültürümüz vard›r; bunun en önemli yanlar›ndan biri de ﬂudur: Cepheliler için, s o r u mluluk d uymak, sorumluluk ü st lenmek, bir iﬂi yönetmeye talip olmak,
yetki sorunu de¤il, devrimci sorumluluk anlay›ﬂ›m›z›n bir sonucudur.
Düﬂünün; sorumluluk üstlenmeye haz›r, bir iﬂin yönetimi üzerine
düﬂtü¤ünde, onu yerine getirmeye
tüm gücüyle sar›lan bir kadro ve taraftar ordusuna sahip bir hareket,
do¤an her boﬂlu¤u an›nda dolduracakt›r. Bir çok yoldaﬂ›m›z da, kendilerine verilen görevler karﬂ›s›nda
bu görevi yapabilecek düzeyde olmad›¤›n› düﬂünür, kendine güvensizlik duyar. Oysa, geliﬂme de böyle sa¤lan›r. Kendine güven nas›l kazan›l›r, insan nas›l inisiyatifli olur,
nas›l cüretli olur, bunlar “ a l l a h v e rgisi” midir, hay›r. Her insan›m›z
bunlar› kazanabilir..
Bir yaz›m›zdaki ﬂu benzetmeyi
tekrar hat›rlatmakta yarar görüyoruz: “Yöneticinin bulundu¤u alandaki rolü, suya at›lan bir taﬂ›n, suda
yaratt›¤› hareketin dalga dalga yay›lmas›na benzer; yöneticinin ataca¤› her olumlu ad›m, ... o alandaki
geliﬂmeyi sa¤lar... Fakat... bunun
tersi de geçerlidir. Yöneticiden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk
da ayn› ﬂekilde dalga dalga... yay›lacakt›r. ”
Dersimize burada son verirken,
tüm okurlar›m›za sevgi ve selamlar›m›z› sunuyoruz.

Sald›r›lara Boyun E¤meyece¤iz
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Devrimci D emokrat M ühendisler:

TMMOB, Bu Yönetimle Sald›r›lar› Püskürtemez
u TMMOB’da statükoculu¤a karﬂ› mücadele devam edecek!
u ﬁimdilik ﬂunu söyleyebiliriz; art›k devrimcilerin varl›¤›n›

kabul etmek zorunda kald›lar.
Yürüyüﬂ: Baz› odalarda, sald›-
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r›larla birlikte, devrimci demokrat
mühendisleri toplant›lara almama,
onlara söz hakk› vermeme gibi bir
tav›r geliﬂmiﬂti; ﬂu anda sorun ne
aﬂamadad›r? Tav›rlar› sürüyor mu?
Bildi¤imiz kadar›yla 4 Kas›m'daki inﬂaat mühendisleri odas›
küçük kuruluna, keza 6 Aral›kta yap›lan TMMOB Dan›ﬂma Kurulu
toplant›s›na ‹vme okuru mühendisler kat›ld›lar, konuﬂmalar yapt›lar.
Bu neyin sonucu oldu?
Gülcan K ›rca: TMMOB’deki
etkin yönetim anlay›ﬂ› esasen devrimci demokrat mühendisleri odalarda istemiyor. Bunun sebebi devrimcilerin varl›¤›n›n y›llarca geliﬂtirdikleri statükolar›n› bozmas›d›r.
Bu konudaki düﬂüncelerinde genel
olarak bir de¤iﬂiklik yok.
Bir önceki Dan›ﬂma Kurulu’nda
-10 Ekim- kürsüden ‹vme’ye yönelik hakaretler edilmiﬂ, söz talep
edildi¤inde ise TMMOB’nin demokratik usulleri de yok say›larak
söz hakk› vermeme tavr› geliﬂtirilmiﬂti. 10 Ekim’deki bu Dan›ﬂma
Kurulu’na ‹vme üyeleri yaklaﬂ›k 70
kiﬂilik bir kat›l›m sa¤lam›ﬂ ve hakaretlere demokratik yöntemlerle müdahale etmiﬂ, söz haklar›ndan geri
ad›m atmam›ﬂlard›. Divan ise devrimci mühendislere söz hakk› vermemek için Dan›ﬂma Kurulu’nu iptal etmiﬂti.
Ancak 6 Aral›k’ta gerçekleﬂtirilen TMMOB Dan›ﬂma Kurulu’ndan
yola ç›karak ﬂunlar› söyleyebiliriz;
art›k devrimcilerin varl›¤›n› kabul
etmek zorunda kald›lar. 6 Aral›k’taki Kurul’da gerek divan, gerekse etkin yönetim anlay›ﬂ›ndan konuﬂmac›lar sözlerini süzgeçten geçirmiﬂlerdi. Yine kitlesel bir kat›l›m sa¤layan ‹vme’ye ve devrimcilere dönük

MOB’nin de içinde bulundu¤u mesleki demokratik kitle örgütlerini tasfiyesinin ilk ad›m› olan Devlet Denetleme Kurulu raporuna karﬂ› somut bir ﬂey yapm›yor. Öte yandan
‹vmecileri oda yönetimlerine sokmayacaklar›n› çeﬂitli odalarda beyan
ediyorlar. Yani tasfiye çabas› oda seçimleriyle farkl› bir ﬂekil al›yor. Ancak yönetimlerde bulunulsun veya
bulunulmas›n emekçi mühendis, mimarlar›n hak ve özgürlük mücadelesini büyütece¤imizi biliyoruz.

Yürüyüﬂ: ‹MO'da 2 devrimci

Gülcan K ›rca
Makina Mühendisi, ‹vme
Dergisi Yay›n Kurulu Üyesi
neredeyse tek bir söz bile söyleyemediler. ‹steyen her ‹vme üyesine
söz verildi. ‹vmecilerin d›ﬂ›nda da
birçok kiﬂi kürsüden statükocu yönetim anlay›ﬂ›n› eleﬂtirdi. Bizim örgütlü tavr›m›z bir yandan etkin yönetim anlay›ﬂ›n›n maskesini düﬂürürken, öte yandan çeﬂitli eleﬂtirileri olan ancak bu zamana kadar söz
alamam›ﬂ kiﬂi veya kesimlerin de
önünü açt›.
Geneldeki bu tabloya ra¤men
‹MO’da yönetim ayn› davran›ﬂlar›n›
artt›rarak sürdürüyor. 4 Kas›m’daki
‹MO Ankara ﬁubesi Küçük Kurulu’nda içlerinde ‹vmecilerin de oldu¤u devrimci demokrat mühendisleri kurula sokmamak için özel güvenlik tutulmuﬂtu. Ancak ›srarc›l›¤›m›z ve örgütlülü¤ümüz sonucu
Kurul toplant›s›na girdik ve konuﬂmalar yapt›k. Aral›k ay›ndaki Küçük Kurul’da ise toplant›ya kat›lmadaki ›srar›m›z›n sonucu olarak Küçük Kurul’u iptal ettiler.
ﬁu an TMMOB’de seçim sürecine girildi. Etkin yönetim anlay›ﬂ›, temel tehlike olarak iktidar veya emperyalizm de¤il bizleri görüyorlar.
Statükocu yönetim iktidar›n TM-

mühendise belli sürelerle meslekten
men cezas› verilmiﬂti. Bu konudaki
hukuki durum nedir? Cezalar uygulanacak m›, itiraz edildi mi?
K›rca: ‹MO Onur Kurulu taraf›ndan 11 Hazirandaki olaylar gerekçe gösterilerek bir arkadaﬂ›m›za
15 gün, bir di¤erine 6 ay meslekten
men cezas› verildi. Verilen cezan›n
h i ç b i r h u k u k i l i ¤ i y o k t u r. ‹MO yönetimi, bu konuda yürüttü¤ü “soruﬂturma” yla, gericilik konusunda
siyasi iktidarlarla yar›ﬂ›rcas›na, en
temel hak olan düﬂünce ve ifade özgürlü¤ünü bile tan›mad›¤›n› göstermiﬂtir. Soruﬂturma genel hukuk
normlar›na da ayk›r›d›r. Zira olaya
tan›k olan arkadaﬂlar›m›z bile dinlenmemiﬂtir. Soruﬂturma TMMOB’un iç hukukuna da ayk›r›d›r.
Tüm bunlardan ç›kan sonuç bunun
aç›k bir s i y a s i k a r a r, ayn› zamanda
genel tasfiye politikalar›n›n bir ad›m› oldu¤udur. Cezalara karﬂ› ﬂu anda TMMOB’nin iç hukuku iﬂletilerek itirazlar›m›z› yapt›k. Ceza kesinleﬂmeden uygulama ﬂanslar› da
yok.
Bu konuda ﬂunu da belirtmek
gerekir. TMMOB 40. Dönem Genel
Kurulu’nda mühendis olan AKP’li
bakanlar›n Onur Kurulu’na verilmesi kabul edilmiﬂti. Bakanlar› bu
karar›na ra¤men Onur Kurulu’na
vermeyip devrimci mühendisleri
cezaland›rmaya çal›ﬂmalar›, etkin
yönetimin “önceliklerini” göster-
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mektedir.

Yürüyüﬂ: TMMOB'deki yasakç› tutuma ve anti-demokratik zihniyete karﬂ› mücadeleniz sürecek mi?
K›rca: ‹vme’nin “TMMOB’de
Demokrasi” baﬂl›kl› 8. say›s›nda bir
yaz› yazm›ﬂt›k. “Üretmek tüketmek
ve tükenmek” baﬂl›kl› bu yaz›da
TMMOB’nin ve asl›nda birçok
DKÖ’nün durumuna dair bir de¤erlendirme vard›. Bu yaz›da 70’li y›llarda üreten bir TMMOB’ 80’li y›llarda üretmeden geçmiﬂteki de¤erlerini tüketen bir TMMOB ve art›k
2000’li y›llara geldi¤imizde t ü k e n e n bir TMMOB oldu¤u gözler
önüne serilmiﬂti. Birçok kiﬂi veya
çevre bu tükeniﬂi görmesine ra¤men
müdahale etmiyor veya edemiyor.
Asl›nda en kötüsü de bu duymuyorum, görmüyorum, susuyorum, hiçbir ﬂekilde tart›ﬂm›yorum ve tart›ﬂt›rm›yorum tavr›d›r.
Buna karﬂ›l›k TMMOB’un mücadeleci geçmiﬂinin tüketilmesi karﬂ›s›nda susanlar, yönetimlerde alacaklar› bir iki koltuk karﬂ›l›¤› tükeniﬂi görmezden gelenler de bu tükeniﬂte pay sahibidir.
Biliyoruz ki iktidar TMMOB’ye
ve mesleki demokratik kitle örgütlerine sald›r›yor. Böyle bir sald›r›da
en önde mücadele edecek olan da
biziz. Hem TMMOB’un yeniden
emekten ve halktan yana bir örgüt
olmas›nda hem iktidar›n sald›r›lar›n›n püskürtülmesinde ve mühendislerin mimarlar›n hak ve özgürlüklerinin savunulmas›nda, örgütlenmesinde en önde bizler olaca¤›z. Devrimci demokrat mühendisler olarak

‹ktidar›n t asfiye s ürecine
karﬂ› mücadeleyi ﬂu anki
yönetim zihniyeti sürdüremez.
Bu mücadeleyi bu
örgütlenmenin t aban›n›n
oluﬂturan d evrimci d emokrat
mühendisler sürdürebilir.
bunun bilinci ile ﬂimdiye kadar sürdürdü¤ümüz mücadeleyi artt›rarak
sürdürece¤iz.

Yürüyüﬂ: Sald›r›lara, polis zoru
ile engellenmeye, siyaset yasakç›l›¤›na, kurullara al›nmak istenmemenize karﬂ› tabanda nas›l bir yaklaﬂ›m var?
K›rca: ‹vme’nin yürüttü¤ü
“TMMOB’de Demokrasi ‹stiyoruz”
kampanyas› ve özellikle 15 hafta
boyunca TMMOB’un önünde tutulan demokrasi nöbeti ile yönetime
hakim olan bu tutum ve zihniyet
üyelere teﬂhir edilmiﬂtir. Sesimizi
duyurabildi¤imiz üyelerden, yap›lan uygulamalara tepki gösteren
üyeler var. Ayr›ca ‹vme çal›ﬂmas›,
çeﬂitli odalardaki anti-demokratik
uygulamalardan nasibini alm›ﬂ,
haks›zl›¤a u¤ram›ﬂ birçok üyenin de
sorunlar›n› paylaﬂt›¤›, birlikte nas›l
mücadele edebilece¤imizi tart›ﬂt›¤›m›z bir odak noktas› haline geldi.
Tabanda bu konuda k›p›rdanmalar var. Bunun en belirgin örne¤ini
de TMMOB’un 30 y›l sonra üyelerinin talebi sonucunda düzenlemek
zorunda kald›¤› Ücretli ve ‹ﬂsiz Mühendis, Mimar ve ﬁehir Planc›lar›
Kurultay›’nda yaﬂad›k. Üyelerinin
% 80’ini oluﬂturan ücretli ve iﬂsiz
mühendis ve mimarlar›n sorunlar›n›

‹ki hafta e¤itim görenlerle çevre mühendisleri ayn› iﬂi yapacak!
Yeni ç›kan yönetmeli¤e göre, dört y›l okuyup ‘çevre mühendisi’ olanlarla,
çevre mühendisli¤i d›ﬂ›ndaki baz› alanlardan mezun olan kiﬂiler, iki haftal›k
bir e¤itimle ‘çevre görevlisi sertifikas›’ alarak ayn› iﬂi yapabiliyor!
Bu duruma itiraz eden Çevre Mühendisleri Odas›, yönetmeli¤e dava açt›.
Ayr›ca birçok kez randevu talebinde bulundu¤u Çevre Bakan› Prof. Dr. Veysel
Ero¤lu’na da mektup yazd›. Ancak Bakan Ero¤lu’ndan bugüne kadar ne randevu taleplerine, ne de mektuba bir cevap geldi.
Yönetmeli¤in son haline göre, çevre mühendislerinin ‘Çevre Görevlisi
Sertifikas›’ almas› mecburiyeti getirildi. Ancak as›l can al›c› k›s›m ise, çevre
görevlisi sertifikas›n›n çevre mühendisli¤i bölümleri d›ﬂ›nda baz› meslek
gruplar›na da verilecek olmas›yd›.

tart›ﬂmas› ve çözümler üretmesi aç›s›ndan çok önemli olan bu kurultayda; üyelerinin savundu¤u düﬂüncelerden, kürsüden konuﬂmas›ndan
korkar hale gelen TMMOB ve oda
yöneticilerinden birço¤u, kurultay›
önce engellemeye çal›ﬂm›ﬂ, sonras›nda “biz sizin ad›n›za en iyi ka rarlar› al›yoruz, size gerek yok” diyerek kurultay› terk etmiﬂlerdir.
1200’ü aﬂk›n kiﬂinin kat›ld›¤› kurultay resmen üyenin inisiyatifi ile
sürdürülüp baﬂar›l› ﬂekilde sonland›r›lm›ﬂ, TMMOB baﬂkan› ve oda
yöneticilerinin tav›rlar› üyeler taraf›ndan mahkum edilmiﬂtir. Durumun bu noktaya gelmesinde elbette
ki ‹vme’nin pay› büyüktür.

Yürüyüﬂ: Bu konudaki geliﬂmelere iliﬂkin ayr›ca sizin eklemek
istedi¤iniz bir ﬂey var m›?
K›rca: TMMOB ve çeﬂitli
DKÖ’lere yönelik ﬂu dönemde Devlet Denetleme Kurulunun (DDK)
yay›nlad›¤› bir rapor vard›r. Rapor
incelendi¤inde, mesleki demokratik
kitle örgütlerimize 12 Eylül darbesi
sonras›ndaki en büyük operasyon
AKP iktidar› taraf›ndan baﬂlat›lmak
istenmektedir. DDK raporu bu operasyonun ilk ad›m›d›r. Bu operasyonla 12 Eylül’de baﬂlat›lan örgütlenmeye dönük müdahale tamamlan›rken, seçim sistemi de¤iﬂiklikleri
ile meslek örgütlerinde gerici örg ü t l e n m e n i n önü aç›lmak istenmektedir. Bu rapora karﬂ› mevcut
yönetimin sergiledi¤i tav›r ise içler
ac›s›d›r. Etliye sütlüye dokunmayan
bir bas›n aç›klamas›yla konu geçiﬂt i r i l mi ﬂt i r. Bizler devrimci demokrat mühendisler olarak kendi örgütlülü¤ümüze sahip ç›kma noktas›nda
gerekli mücadeleyi her koﬂulda sürdürece¤iz. ‹ktidar›n tasfiye sürecine
karﬂ› mücadeleyi ﬂu anki yönetim
zihniyeti sürdüremez. Bu mücadeleyi, bu örgütlenmenin taban›n› oluﬂturan devrimci demokrat mühendisler sürdürebilir. Bizler önümüzdeki
sürecin bu tasfiye hareketine karﬂ›
bir örgütlenme süreci olmas› gerekti¤inin bilinciyle, bu sald›r›ya karﬂ›
baﬂlatt›¤›m›z kampanya ile mücadelemize devam edece¤iz.
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Devlet gazetecili¤inin temsilcisi

‘Amiral Gemisi’nin
Eli Kanl› Kaptan›

Say›: 202

Yürüyüﬂ
10 Ocak
2010

Hürriyet Gazetesi Genel Yay›n
Yönetmeni Ertu¤rul Özkök, gazetedeki görevini b›rak›nca, arkas›ndan
burjuva bas›nda ço¤unlukla övgü
yaz›lar› ç›kt›. Büyük gazeteciydi,
usta yazard›, iyi yöneticiydi!.. Bu
övgülerden birinin sahibi olan Hürriyet gazetesi yazar› Ahmet Hakan
Özkök’ü anlat›rken, s›ralad›¤› övgülerden sonra, “yanl›ﬂlar› da vard›” diye yazd›. Ama sanmay›n ki
bunlar öyle ciddi eleﬂtiriler, s›radan
bir ﬂey gibi yaz›lm›ﬂ ve geçilmiﬂti o
“yanl›ﬂlar”. Neydi o yanl›ﬂlar? O
yanl›ﬂlar 20 y›l boyunca nelere mal
olmuﬂtu? Onlar› ne hat›rlad›lar, ne
tart›ﬂt›lar. “Yanl›ﬂlardan” sanki çok
s›radan bir harf hatas›ndan söz edilir gibi söz edildi.
Onun ötesinde as›l sorun ise Özkök’ün övgüler ya¤d›r›lan “do¤rular›” idi.

Özkök yönetimindeki
H ü r r i y e t ; psikolojik ve
ideolojik savaﬂ mevzisidir
Hürriyet gazetesinin, oligarﬂi
aç›s›ndan önemi, burjuva bas›n
içinde “tiraj› en fazla” gazetelerden
biri olmas› de¤ildi. Bu da önemli bir
etkendi ama belirleyici neden bu olmad›.
Hürriyet gazetesini devlet aç›s›ndan önemli yapan, oligarﬂinin
halka karﬂ› sürdürdü¤ü savaﬂta, oligarﬂinin ihtiyaçlar›na do¤rudan cevap verecek bir yay›n politikas› izlemiﬂ olmas›yd›. Halka karﬂ› yürütülen savaﬂta üzerine düﬂeni lay›k›yla yapan bir gazeteydi Hürriyet
gazetesi.
Gazetenin sahibi, Ayd›n Do¤an,
o nedenle “ Hürri yet de vle t ga zet e s i d i r ” derken, bu gerçe¤i en aç›k biçimde ortaya koymuﬂta geçmiﬂte.
Hürriyet gazetesi, hem burjuva
bas›n›n, hem de Do¤an Holding’in
“Amiral Gemisi” olarak adland›r›lm›ﬂt›r. Ona bu s›fat› kazand›ran da
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iﬂte bu niteli¤idir. Bu “Amiral Gemisi” 20 y›l boyunca Ertu¤rul Özkök’ün “kaptanl›¤›nda” devlet gazetecili¤i yapt›. Devlet gazetecili¤i,
eli kanl› bir gazetecilikti.
Özkök hakk›nda yazanlar›n hiç
yazmad›¤› ﬂeylerden biri Özkök’ün
elindeki iﬂte bu kanlard›.
Hürriyet’in bas›n›n “Amiral Gemisi” olarak adland›r›lmas› onun
oligarﬂinin halka karﬂ› savaﬂ›n bir
mevzisi oldu¤unu da anlat›r. “Amiral Gemisi” denizde, savaﬂ gemilerini yönlendirir, bir deniz savaﬂ›nda
her geminin görevini belirler ve çarp›ﬂmay› yönetir.
Peki Hürriyet gazetesi hangi sa v a ﬂ t a, tüm bas›na yol açmakta, yol
göstermektedir?
O yan›yla Hürriyet gazetesi tek
baﬂ›na hiçbir zaman sadece bir gazete olmam›ﬂt›r.
Oligarﬂinin halka karﬂ› sürdürdü¤ü savaﬂta, o savaﬂ›n di¤er cephelerdeki tamamlay›c›s› olmuﬂ, oligarﬂinin katliamlar›n› alk›ﬂlam›ﬂ,
düzenin gelece¤i için her yola baﬂvurmuﬂtur. Yeri gelmiﬂ, bir polis
bülteni gibi ç›km›ﬂt›r.
Bu yan›yla, psikolojik savaﬂ›n
bir mevzisidir Hürriyet gazetesi.
Halk›n yalanlarla “beslenmesi”,
devrimci düﬂmanl›¤›, kontrgerilla
operasyonlar›n›n aklanmas›, yozlaﬂt›rma politikalar› hep Hürriyet gazetesinin politikalar› olmuﬂtur.
Özkök’ün 20 y›ll›k yay›n yönetmenli¤i iﬂte asl›nda Hürriyet gazetesinde halka karﬂ› sürdürülen bu
savaﬂ›n yönetmenli¤idir.
Onun “kaptan”oldu¤u 20 y›l boyunca tek bir gün olmas›n ki, devrimci mücadele ve devrimciler için
ahlaks›zca yalanlar, karalamalar yap›lmas›n.
Hürriyet gazetesi sadece kontr-gerillan›n yay›n organ› olmas›n›n d›ﬂ›nda, yozlaﬂman›n, dejenerasyonun, ahlaks›zl›¤›n yay›c›s› da olmuﬂtur.

Oligarﬂinin ç›karlar› için
canla baﬂla “çarp›ﬂ›rken” ceplerini
doldurmay› da ihmal etmeyen, ihale
takipçili¤i yapan, bas›n› bunun için
kullanan bir gazetecilik tarz›n› da
hakim k›lm›ﬂlard›r.
Özkök, kontrgerilla ﬂefleri ile
kolkola dolaﬂ›rken, bir yandan da
bakanlarla ihale takipçili¤i yapm›ﬂ,
patronu Ayd›n Do¤an’›n ﬂirketleri
için “iﬂ ba¤lam›ﬂ”t›r.

Ö z k ö k b i r dönek, iflah
olmaz bir h a l k d ü ﬂ m a n › d › r
Özkök ve onun yönetiminde ki,
Hürriyet gazetesi, oligarﬂinin tüm
politikalar›n› sahiplenmiﬂ, savunmuﬂtur. 12 Eylül faﬂist cuntas›n›n
eli kanl› halk düﬂman› Evrenler’i
y›llar sonra bile olsa savunmaktan
geri durmam›ﬂt›r.
“12 Eylül sabah› Türkiye’yi
unutmayal›m. Siz bakmay›n üç beﬂ
militan›n, sözde liberalin ﬂikâyetine. O sabah Türk halk›n›n yüzde
95’i derin bir ‘oh’ çekmiﬂti. O yüzden Evren Paﬂa bugün soka¤a ç›kt›¤› zaman sevgi gösterisiyle karﬂ›laﬂ›yor.” (Ertu¤rul Özkök, Hürriyet,
27 Eylül 2006)
Özkök, 12 Eylülcüleri kurtar›c›
ilan ederken, ortadaki kanl› tarihin
üstünü örtmektedir.
Oligarﬂinin kiral›k katillerinin
hep arkas›ndad›r. Kontrgerillac›lar›,
katliamc›lar› desteklemiﬂ, övmüﬂ,
sahiplenmiﬂtir. Bunun için yaz›lar
yazm›ﬂ, destek sunmuﬂtur. Halk
düﬂmanl›¤› ayyuka ç›km›ﬂ kontrgerilla ﬂeflerinin Necdet Menzirler’in,
Mehmet A¤arlar’›n, ‹brahim ﬁahinler’in, Veli Küçükler’in avukatl›¤›n›
yapm›ﬂt›r.
Y›llar önce sol’dan “etkilen-
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miﬂ”, ancak savundu¤u düﬂüncelerine çabuk ihanet etmiﬂtir.
Yay›n yönetmenli¤i yapt›¤› 20
y›l boyunca, bir dönek olarak, o
düﬂüncelere karﬂ› alçakça yalanlarla sald›rm›ﬂ, Hürriyet’e dönekleri doldurmuﬂtur.
Dönekli¤inin do¤al sonucu
olarak en belirgin yanlar›ndan biri devrimci düﬂmanl›¤›d›r.
“Y›llar önce ‹stanbul'da DevSol'un bir hücre evi bas›lm›ﬂt›.
Hücre evin buzdolab›nda havyar
bulunmuﬂtu. Bu haberi, Hürriyet'in birinci sayfas›ndan tek sütun
vermiﬂtik. Aman Allah›m, sol kanat
ne kar›ﬂm›ﬂt›.” (Ertu¤rul Özkök,
Hürriyet, 31 A¤ustos 2003)
Özkök, bu yaz›y› 16-17 Nisan’da Çiftehavuzlar’da bir destan
yazan Sabahat Karataﬂ’lar›n ard›ndan kaleme alm›ﬂt›.
Ölüm mangalar› 16-17 Nisan’da
katletmiﬂ ama yenilmiﬂlerdi. Devrimciler direniﬂleri, sosyalizme ba¤l›l›klar› ile bir zafer kazanm›ﬂlard›.
‹ﬂte, kontrgerillan›n bas›ndaki ﬂefi
Özkök, burada devreye girmiﬂ,
ölüm mangalar›n›n silah ve bombalar ile yapamad›klar›n› alçakça yalanlar, karalamalar ile bu kez o yapmaya çal›ﬂ›yordu.

Psikolojik savaﬂ›n koçbaﬂ›
Hürriyet
Özkök’ün yönetimindeki Hürriyet gazetesi, 26 Eylül 1999’daki
Ulucanlar Katliam› ertesinde, devletin katliamc›l›¤›n› meﬂrulaﬂt›rmak
için haberler yapmaya giriﬂti.
Katliamdan 2 gün sonra, 28 Eylül 1999 günü, Hürriyet, “BEﬁ DA K‹KA ÖNCE” manﬂetiyle ç›kt›. Birinci sayfan›n neredeyse yar›s›n›
kaplayan bir hapishane foto¤raf› alt›nda ﬂunlar yaz›yordu:
“...Teröristler, kanl› isyan› baﬂlatmadan 5 dakika önce ellerinde
sopalarla hat›ra foto¤raf› çektirdiler.(…) Foto¤rafta görülen üç teröristin isyanda öldü¤ü ortaya ç›kt›.”
Hürriyet’in yalan› çok de¤il, sadece bir gün sonra aç›¤a ç›kt›. O foto¤raf Ulucanlar Hapishanesi’nde

meta haline getirilmesinin,
ahlaks›z ve pervas›z savunucusudur.
Habercili¤i magazinleﬂtirmiﬂ, gazeteyi yoz iliﬂkilerin
sergilendi¤i bir yozlaﬂt›rma
alan› haline getirmiﬂtir . Yazarlar›n›n dönekliklerini,ahlaks›zl›klar›n›, uﬂakl›klar›n›,
halktan uzakl›klar›n› teﬂvik
etmiﬂ, soyunup ahlaks›zca
kendini sergileyen kad›n yazar› için övgüler dizmiﬂtir.
Bunu yapan Hürriyet,
di¤er yandan da halk›n inançlar›n›
sömürmekte, dini bayramlar ve Ramazan orucu döneminde ise dini yay›nlar yapmaktad›r.
Ama Hürriyet ve Özkök, bunu
dini inançlara sayg›lar›ndan yapmazlar. Onlar için tek geçerli de¤er,
t i r a j d › r. Ç›plak kad›n resimlerini
de, namaz saatlarini de ayn› amaçla
yay›nlar Özkök. Nitekim, AKP’nin
h›ﬂm›ndan kurtulmak için gitti¤i
Umre ziyaretini de ayn› amaçla gazetesinde günlerce tefrika etmiﬂtir.
Ama görülüyor ki, Umre’ye gitmek
de Özkök’ün koltu¤unu korumas›na
yetmemiﬂ... Tanr› da Özkök’ün Umre’de etti¤i dualar›n riyakarl›¤›n›
farketmiﬂ olmal›!

“HAYATA DÖNÜﬁ”
SALDIRISI

'Fehriye Erdal
öldürüldü' iddias›
katliamdan 5 dakika önce de¤il, 5
y›l önce ve b i r b a ﬂ k a h a p i s h a ne ’de çekilmiﬂti. Ve iddia ettikleri
gibi o foto¤raftaki 3 tutsak da Ulucanlar’da ölmemiﬂti...
Yalan› aç›¤a ç›kan Hürriyet, bir
süre sonra k›sa bir özür ile bunu geçiﬂtirdi. Özkök “bunun bir yanl›ﬂl›k” oldu¤unu söyleyip, “dünya’n›n
her yerinde...” yaﬂand›¤›n› söylüyordu.

‹hale takipçili¤inden,
U m re z i y a retine...
Özkök, Hürriyet gazetesinin ›rkT ü r k i y e T ü r k l e r i n d i r” logosuç› “T
nun kald›r›lamayaca¤›n› söyleyip,
gazetesinin “k›rm›z› çizgisi” ilan
edecek kadar gözü dönmüﬂ bir ›rkç›d›r.
Ayn› Özkök, “Emperyalist savaﬂa hay›r” ve “kahrolsun Amerika”
dedikleri için halk› aﬂa¤›l›yordu.
Amerika’ya söz söyletmek istemeyen bir uﬂak ve iﬂbirlikçidir.
Özkök, sadece bir yazar de¤ildir.
Holdinglerde hissesi olan bir patrondur. Tekelci patronlar›n örgütlenmesi olan TÜS‹AD’›n üyesidir.
H e r p a t ron gibi onun da amac› h e p
d a h a f a z l a k â r olmuﬂtur ve bunun
için gazetesini kullanmaktan çekinmemiﬂtir. Hükümet pazarl›klar›nda,
izlenecek ekonomi politikalara iliﬂkin tart›ﬂmalarda p a t ron kimli¤iyle
taraft›r.
Özkök’ün omurgas› yoktur. Oligarﬂinin ç›karlar› için herﬂeyi yapm›ﬂt›r. Hürriyet’te “arka sayfa güzeli” ad› alt›nda kad›n vücudunun bir

Say›: 202

Yürüyüﬂ
10 Ocak
2010

Özkök’ün do¤rular›(!)n›n
yeri, ‘sorulacak hesap’
d o s y a l a r › d › r..
Burjuva bas›nda Ertu¤rul Özkök’e yap›lan her övgü, Özkök’ün
20 y›ll›k halk düﬂman› yay›n politikas›na övgüdür. Özkök’ün infazlar›
alk›ﬂlayan manﬂetlerine övgüdür.
Özkök’ün teorisini yapt›¤› ” H e r
d ev l et i n b i r d er i n d e v l e t i o l m al › d ›r ”
politikas›na övgüdür. Özkök’e övgü
19-22 Aral›k katliam›na övgüdür
ayn› zamanda. Onlarca devrimci
tutsa¤›n ﬂehit düﬂtü¤ü bir zamanda
“F Tipi Mucizesi” diye sürdürdü¤ü
yalanlara övgüdür.
Burjuva bas›ndaki pespayelik ve
dejenerasyondan, uçkur edebiyat›na,
suland›rma ve magazinleﬂtirmeden
ölüm mangalar›na, halka karﬂ› savaﬂa
kadar uzan›r Özkök’ün do¤rular›.
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Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
MESLEK L‹SELER‹NDEK‹ SÖMÜRÜ
Meslek liseleri, kurulduklar› günden bu yana, sömürünün “e¤itimle” gizlendi¤i, ö¤rencilerin birer iﬂçi gibi
sömürüldü¤ü yerler olarak varl›¤›n› sürdürüyor. Çarp›k
e¤itim sisteminin getirdi¤i sorunlar d›ﬂ›nda, meslek liselerinin kendine özgü daha büyük sorunlar› vard›r.
Meslek liseleri, egemenler için baﬂl› baﬂ›na ucuz
iﬂgücünün, sömürünün “e¤itim”deki aya¤› olmuﬂtur.
“Meslek ö¤retmek” ad› alt›nda ö¤renciler ac›mas›zca çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Ö¤renci burada birer “iﬂciye” dönüﬂtürülür. Verdi¤imiz eme¤in karﬂ›l›¤›n› hiçbir zaman
alamay›z. Bazen çok az ücretlerle çal›ﬂ›r, bazen de hiç
ücret alamay›z. Çünkü mezun olmam›z idarenin ve staj
yapt›¤›m›z yerlerin hakk›m›zda verece¤i belgelere ba¤-

l›d›r. Fabrikada çal›ﬂan bir iﬂçinin eme¤i nas›l sömürülüyorsa, bize de ayn› gözlerle bakar sömürücüler.
Sorunlar›m›z, liseyi bitirmekle de çözülmez. Üniversiteye giriﬂte belli s›n›rlamalar vard›r. Katsay› farklar›, kontenjan yetersizli¤i bunlardan birkaç›d›r. Bunlar
önümüzde ki engellerdir.
Meslek liselerinde okuyan ö¤rencilerin neredeyse
tamam› yoksul halk çocuklar›d›r. Ve bu yan›yla da düzenin ucuz iﬂgücü deposudur. Her zaman için “ 2. s›n›f
ö ¤ renci ” muamelesi görmekteyiz.
Meslek liselerinde; ö¤rencilerin sömürülmesine
son verilmesi, verdi¤imiz eme¤e denk düﬂen bir ücretin
ödenmesi, bilimsel e¤itim verilmesi, yüksekö¤renim
hakk›m›z›n önündeki engellerin kald›r›lmas› talepleriyle mücadele edip, meslek liselerini birer sömürü merkezi olmaktan ç›karmal›y›z.

ilk kursta 50 kiKüba ‹spanya’da da okuma yazma ö¤retiyor tirilen
ﬂi okuma yazma ö¤Küba’n›n, “ Evet Ya p a b i l i r i m” ad›n› verdi¤i dünyaca ünlü okuma yazma ö¤retim metoduyla yaklaﬂ›k 30 ülkede yürüttü¤ü kampanya’ya ‹spanya’da kat›ld›
E v e t Ya p a b i l i r i m ”
“E
metodu, ‹ s p a n y a’n›n Sevil Bunlar›
la kentinde bu y›l›n ortalaB‹L‹YOR MUSUNUZ?
r›nda kullan›lmaya baﬂland›. Y›l ortas›nda gerçekleﬂGenel Lise Mezunlar›
(2008)
Ö¤renci Say›s› 1. 236 350
Lisans E¤itim Kazanan
Ö¤renci Say›s› 236 867
Kazanma oran› % 19,2
Önlisans Kazanan
Ö¤renci Say›s› 144 894
Kazanma oran›
% 11,7
Aç›kö¤retim Kazanan
Ö¤renci Say›s› 226 453

renmiﬂti. Karne töreni
geçti¤imiz hafta sonu gerçekleﬂtirilen ikinci etap kursa
ise yaklaﬂ›k 200 kiﬂi kat›ld›.
Törende bir konuﬂma yapan Küba ‹spanya Büyükelçisi
A. Gonzalez Galiano, söz konusu metotla yeryüzünde ﬂu ana
dek dört milyondan fazla kiﬂiye okuma yazma ö¤rettiklerini
belirtti. Sevilla’da 35 bin kiﬂinin okuma yazma bilmedi¤ini
belirten ‹spanyol yetkili Carlos Vazquez de, okuma yazma
bilmeyen tek kiﬂi kalmayana dek çal›ﬂacaklar›n› söyledi.

Meslek liseli iﬂsizli¤e mahkum
Türkiye'de Milli E¤itim Bakanl›¤›'na
ba¤l› mesleki e¤itim veren bine yak›n lise var. Bu liselerden mezun olan gençlerden yüzde 20'si iﬂ bulam›yor.

Türkiye ‹statistik Kurumu verilerine
göre de ülkemizde 150 bin civar›nda
meslek lisesi mezunu iﬂsiz durumda. elbette bunlar yaln›zca kay›tl› iﬂsiz!

Gençlik
Üzerine

SÖZLER
Ge nçli¤i
anlamaz hale
g el mi ﬂ se ni z
dünyadaki
iﬂiniz bitmiﬂ
d e m e k t i r...
Hz. Ali

36

Biz Halk›z Bu Vatan›n Sahibiyiz

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Amerikan uﬂa¤› iktidar, devrimci
vatansever gençli¤e sald›rmaya deAMER‹KA D E F O L
vam ediyor. “A
BU VATAN B‹Z‹M” diyenler gözalt›larla, tutuklamalarla, provokasyonlarla, linçlerle susturulmak isteniyor.
Edirne’de, Erzincan’da, Kars’ta
yaﬂananlar Amerikan iﬂbirlikçisi iktidar›n devrimci vatansever gençli¤e
tahammülsüzlü¤ünü
bir kez daha gözler
önüne sermiﬂtir.
Harika KIZILKAYA, Cevahir ERDEM, Gürbüz SÖNMEZ, Serkan F‹K‹R ve Ebru AYDO⁄DU iktidar›n bu tahammülsüzlü¤ü sonucu tutukland›lar.
Onlar, bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n›
isteyen, 5 vatanseverdir. “Suç”lar›,
Amerikan emperyalizmine karﬂ›
ç›kmak, emperyalizme karﬂ› mücadele etmektir.
AKP iktidar› ve onun polisi, tutuklamalarla DEV-GENÇ’lileri susturamad›klar›n› görmüﬂ olacaklar
ki, yine linç sald›r›lar›ndan medet
umdular. Anlaﬂ›lan, bu ülkede en
büyük “suç” “Amerika Defol” demektir. Ve bu ses onlara göre hemen
susturulmas› gereken bir sestir.
Susturulmak istenen “Amerika
Defol” hayk›r›ﬂ›d›r. Peki böyle bir

hayk›r›ﬂ› kim
susturmak ister?
Daha düz olarak sorarsak; kim
vatan hainidir, kim vatansever?
Dünyadaki ve ülkemizdeki açl›¤›n, yoksullu¤un sorumlusu olan, ülkemizi üsleriyle kuﬂatan Amerika’yla
iﬂbirli¤i yap›p, ülkemize Amerikan
askerlerini ça¤›ranlar m› vatansever?
“Amerika defol” diyenlere sald›-

“AMER‹KA DEFOL BU VATAN B‹Z‹M” demek suç de¤ildir.
‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›n›
istemek s u ç d e ¤ i l d i r. Ülkemizin
emperyalistlere peﬂkeﬂ çekilmesine
karﬂ› ç›kmak suç de¤ildir.
Bunlar vatansever olman›n gere¤idir. Amerika’ya karﬂ› ç›kmayan
vatansever olamaz.
Linç sald›r›lar›na, iﬂkencelere,
keyfi tutuklamalara karﬂ› ç›kmak en
baﬂta insanl›k görevidir ve asl›nda
kendi haklar›m›z›
savunmakt›r. Polis
düzenledi¤i provokasyonlarla tüm
demokratik haklar›m›z› engellemeye çal›ﬂ›yor. Haklar›m›za sahip ç›kal›m. E¤er bir suçlu varsa o da ülkemizi satanlard›r.
Bizler 40 y›ld›r anti-emperyalist
mücadelenin bayra¤›n› dalgaland›ran bir gelene¤in temsilcileri olarak
“AMER‹KA DEFOL BU VATAN
B‹Z‹M” hayk›r›ﬂ›m›za tüm ö¤renci
gençli¤i, tüm halk›m›z›, demokratik
kitle örgütlerini, sendikalar› da ça¤›r›yoruz. Bu sald›r› hepimizedir.
TUTUKLANAN VATANSEVER GENÇLER DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR!
YAﬁASIN DEV-GENÇ, YAﬁASIN DEV-GENÇ’L‹LER!

Faﬂist sald›r›lar, linçler, tutuklamalar
vatansever gençli¤i y›ld›ramaz!
ran, gözalt›na alan, iﬂkence yapan,
tutuklayanlar m› vatansever?
Bir yanda vatan hainleri, iﬂbirlikçiler, di¤er yanda vatanseverler!
Elbette gerçek vatanseverler
“ A M E R ‹ K A DEFOL, BU VATAN
B‹Z‹M” diyen biz DEV-GENÇ’li leriz.
Amerika’ya karﬂ› olmayan, emperyalizme karﬂ› olmayanlar vatansever de¤illerdir. “Amerika Defol,
Bu Vatan Bizim” diyenlere sald›ranlar vatansever olamaz. Linç sald›r›lar›ndan gözalt›lara tutuklamalara
kadar yaﬂananlar›n hepsi, iﬂbirlikçi
AKP iktidar›n›n “Amerika Defol”
dememize, düﬂüncelerimize düﬂmanl›¤›n›n sonucudur.

nçGençlik Dernekleri’nden Sald›r›y› lik KDüetranhey¤ia iseGeyapt›¤› aç›klamada vaProtesto Eden Aç›klamalar...
Elaz›¤ Gençlik Derne¤i Giriﬂimi
ve K ü t a h y a Gençlik Derne¤i yapt›klar› aç›klamalarla Edirne’deki
sald›r›lar› protesto ettiler.
Elaz›¤ Gençlik Derne¤i Giriﬂimi
yapt›¤› aç›klamada, sald›r›n›n, tutuklamalar›n hukuksuz oldu¤unu
dile getirerek “Biz Dev-Gençliyiz
savaﬂ›yoruz emperyalizme karﬂ› ﬂiar›yla hayk›ran Dev-Gençlilerin oldu¤unu ve bask›lar›n, linçlerin bizleri y›ld›ramayaca¤›n› bir kez de
Elaz›¤'dan hayk›r›yoruz” dedi.

tan millet edebiyat›
yapan sivil faﬂistlerin ülkemizdeki
Amerikan emperyalizmine karﬂ›
küçücük bir tepki göstermediklerini
söyledi. "Onlar›n görevi ülkemizdeki Amerikan emperyalizminin varl›¤›na karﬂ› savaﬂan vatansever devrimcilere sald›rmakt›r. Bunlar› yaparlarken kendi baﬂlar›na karar al›p
yapmazlar. ABD emperyalizminin
iﬂbirlikçilerinin güdümüyle bunlar›
gerçekleﬂtirirler" denilen aç›klamada hiçbir bask›n›n vatansever devrimcileri y›ld›ramayaca¤› belirtildi.
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Tutuklanan vatanseverlerle dayan›ﬂma için
mektup adresi...
CEVAH‹R E RDEM
GÜRBÜZ SÖNMEZ
SERKAN F ‹K‹R
Edirne F Tipi Hapishanesi
ED‹RNE
HAR‹KA KIZILKAYA
EBRU AYDO⁄DU
Bak›rköy Kad›n Kapal›
Hapishanesi
Bak›rköy / ‹STANBUL
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Tarihten

Olaylar...Kiﬂiler...
Mersin’de 21 Mart 2005 Newroz
kutlamalar› esnas›nda 12-13 yaﬂlar›ndaki iki çocu¤un Türkiye bayra¤›n›
yerde sürükledi¤i iddias›yla baﬂlat›lan ﬂovenist kampanya, linç sald›r›lar›n›n da ortam›n› oluﬂturmaya hizmet
etti.
Bu ﬂovenist kampanya ve onun
üzerine oturtulan linç politikas›, baﬂ›ndan itibaren d e v l e t t a r a f › n d a n e n
üst düzeyde sahiplenildi.
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Kampanyan›n start› Genelkurmay’›n Mersin’deki provokasyonla
ilgili aç›klamas›nda verilmiﬂti: “Türk
milleti, hiçbir zaman kendi vatan›nda, kendi sözde vatandaﬂlar› taraf›ndan yap›lan böyle bir alçakl›kla karﬂ›laﬂmam›ﬂt›r.”
ﬁovenizmin ve linçlerin hedefi
böylece belli olmuﬂtu: “sözde vatand a ﬂ l a r ! ” Valiler arac›l›¤›yla düzenlenen ve devletin tüm kurumlar›n›n
destekledi¤i b a y r a k m i t i ngleri , linçlerin zeminini pekiﬂtirme görevini
üstlendi.
Kontrgerillan›n ülkemizdeki ilk
büyük provokasyon ve linç sald›r›lar›ndan biri olan 6-7 Eylül 1955’deki
ya¤ma ve katliam, aradan ancak 36
y›l geçtikten sonra üstlenilmiﬂti: O rge n e r a l S a b r i Yirmibeﬂo¤lu, Gazeteci Fatih Güllapo¤lu ile yapt›¤› röportajda kontrgerilla operasyonunu
ﬂöyle itiraf etti: ''6- 7 E ylül de bir
özel harp iﬂiydi, ve muhteﬂem bir
örgütlenmeydi. A m a c a d a u la ﬂt ›. . . ''
diyordu. (Tempo, 9-15 Haziran 1991)
6-7 Eylül oldu¤unda linci, ya¤may› üstlenmemiﬂti egemen s›n›flar,
“Komünistlerin iﬂi” diye aç›klamalar
yapm›ﬂlard› hatta.
Ama bugünküler, öyle fazla beklemiyorlar. Kimin iﬂi oldu¤unu söylemeseler de desteklerini hemen ortaya koyuyorlar. ‹ﬂte örnekleri.
6 Nisan 2005, Tr a b z o n : ‹lk linç
sald›r›s› tecritin kald›r›lmas› için
Trabzon’da eylem yapan TAYAD’l›lar’a karﬂ› gerçekleﬂtirildi. Sald›r›y›

Linçleri resmen
üstlenmenin tarihi
“bayrak yak›yorlar, PKK bayra¤›
aç›yorlar” diyerek bir grup sivil faﬂist ve çevredeki kalabal›¤› k›ﬂk›rtan
polis örgütledi. ‹ﬂte bu lincin ard›ndan söylenenler:
Tr a b z o n E m n i y e t M ü d ü r ü R am a z a n A k y ü rek, linç güruhuna ﬂunlar› söyledi: “Bu kiﬂilere yönelik gereken ne varsa yap›lacakt›r. Herkes
si z i nl e a y n› d ü ﬂü n c e de . S i z l e r e t e ﬂekkür e di yorum ama art› k da¤› l›n
bundan sonras› yasa d›ﬂ› olur.”
Tr a b z o n Valisi Hüseyin Yavuzd e m i r, linççileri hoﬂgörüyle karﬂ›lay›p TAYAD’l›lar› suçlad›:
Halk›m›z›n huzurunu bozan ce "H
zas›n› çeker. TAYAD'l›lar›n amaçlar› n› ve n ey i k aﬂ› m ak i st e di kl er i ni
ço k i y i b i l i y o r u m . B i r k a ç k i ﬂ i y e p a buç b›rakmay›z. ... Tr a b z o n ' u n h uzurunu bozmaya çal›ﬂanlara f›rsat
vermeyece¤iz.”
Genelkurmay ad›na aç›klama
yapan 2. Baﬂkan ‹lker Baﬂbu¤ :
“Toplumun provokasyonlara ve heyecana kap›lmadan, yasa d›ﬂ› eylemlerin gere¤ini, devletin ilgili kurumlar›na b›rakmas›n›n önemli oldu¤unu
ifade etmek isteriz...”
B a ﬂ b a k a n Ta y y i p E r d o ¤ a n :
"Trabzon'da olan olaylarda, tabii ki halk›m›z›n hassasiyeti çok ama
çok önemli. Halk›m›z›n bu hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak
herkes kendi tavr›n› belirlemelidir ve
halk›m›z›n bu milli hassasiyetlerine
dokunuldu¤u zaman, ﬂüphesiz ki bunun tepkisi farkl› olacakt›r."

‹çiﬂleri Bakan› A b d ü l k a d i r Ak su: “Aziz milletimizin üzerinde hassasiyetle durdu¤u konular bizim de
üzerinde durdu¤umuz konulard›r.
Onlar gerekeni yapar, aziz milletimiz
sakin ve sükunetle dursun”.
Oligarﬂinin yarg›s›: Linç edilmek istenen 5 TAYAD’l›, “slogan
atarak halk› güvenlik güçlerine kar ﬂ› k ›ﬂ k › r tma y a çal ›ﬂ mak , to p l u md a
infiale yol açacak davran›ﬂta bulun m ak , g ö re v l i m e m u ra m u ka v e m e t ,
sald›r› ve sokakta bulanan vatanda ﬂ› darp etmek” ten tutukland›.
C H P Genel Baﬂkan› Deniz Bay k a l : “Türkiye yönetilemiyor... Konuﬂmas› gerekenler susuyor, sokak
konuﬂuyor. ” Kemal Anadol: “k›r›lan ulusal gururun bilinçalt› tepkileri.”
Kontrgerilla ﬂeflerinden DYP
Genel Baﬂkan› Mehmet A ¤ a r : “‹ktidar taraf›ndan hiçbir alanda temsil
edilemeyen halk, do¤rudan do¤ruya
kendisini temsil etmek için meydanlara dökülmüﬂtür. B›rakal›m milletin
böyle do¤al bir refleksi olsun.”
M H P Genel Baﬂkan› Devlet
Bahçeli: “Bu ülkeyle ilgili kayg›lar›m›z için bir gün silah› elimize almam›z gerekirse bunun ﬂartlar›n› gördü¤ümüzde yapar›z.”
Tra b zo n Ü l k ü O ca ¤ › : “Trabzon
halk› dün de bugün de ge rekli tepki sini göstermiﬂtir, yar›n da gösterecektir.”
Kadro tamam. hükümet, genel k u r m a y, vali, yarg›, sivil faﬂistler!

Biz Halk›z Bu Vatan›n Sahibiyiz

Hepsi, linçlerin uygulay›c›s› ve savunucusu.
*
Seferihisar K a ym a ka m› M ehm e t G ö d e k m e r d a n . . . 21 A¤ustos
2005’de ‹zmir Seferihisar'da 5 Kürt
gencinin linç edilmek istendi¤i sald›r›dan sonra ﬂu aç›klamay› yapt›. “Va tandaﬂ devlete ve askere karﬂ› haka rete pabuç b›rakm›yor.”
Bozüyük ‹lçe Emniyet Müdür ü . . . 6 Eylül 2005’de Gemlik'te yap›lmak istenen mitinge kat›lmak için
yola ç›kan Kürt yurtseverleri taﬂ›yan
otobüsler Bozüyük't e linç güruhu taraf›ndan yak›lmak istendi. Bozüyük
‹lçe Emniyet Müdürü linç güruhuna
ﬂöyle dedi: “Hassasiyetiniz için te ﬂekkür ederim.”

*
Polis-AKP-MHP Linç ‹ttifak›...
Trabzon TAYAD'l›lar 2 Kas›m
2005’de Rize’ye mezar ziyaretine
gittiklerinde, sekiz kez yollarda durduruldu ve yolda polisin örgütledi¤i
MHP’li faﬂistler taraf›ndan linç edilmek istendi. Rize Belediyesi önüne
gelindi¤inde polis, MHP’li faﬂistler
ve AKP’liler hep birlikte TAYAD’l›lara linç sald›r›s› gerçekleﬂtirdiler.
Linç sald›r›lar› daha sonra ﬂöyle savunuldu:
Rize Va l i s i E n v e r S a l i h o ¤ l u :
“Olaylar› TAYAD'l› grup tahrik etti...
vatandaﬂlar tahrik oldu.”
AKP'li Rize Belediye Baﬂkan›
H a l il Ba k› rc›: “E¤er onlar (TAYAD
üyeleri) oldu¤unu bilsem, inip ben de
vururdum. Kimsenin, insan›m›z›n
sabr›n› taﬂ›rmaya hakk› yok. Halk›m›z gereken cevab› verdi.”
A K P milletvekili A b d ü l k a d i r
K a r t : “Devletine ve milletine son derece ba¤l› Karadeniz insan› onlara
gerekli dersi verdi. Bir daha buraya
gelmeye cesaret edemezler. ”
Rize Emniyet Müdürlü¤ü polisl e r i :“ P rovokasyon olur, haﬂat ettiririz sizi”
*
20 Te m m u z 2 0 0 6: L i n ç G ü ru h u
Vize’de: P o l i s v e j a n d a r m a k › ﬂ k › r t ma ve himayesi TAMAMEN A L E N‹!
K›rklareli’nin Vize ‹lçesinde

kamp kuran Temel Haklar Federasyonu üyeleri, önce polisin sald›r›s›na
u¤rad›lar. Onlar›n hukuki durumu ile
ilgilenmek üzere ilçeye gelen Avukatlar›n arac›, MHP’liler taraf›ndan
ters çevrilerek yak›ld›. Arac›n ﬂoförü
ve avukatlar ise, E m n i y e t M ü d ü r l ü ¤ ü’n ün y an › ba ﬂ › nd a, J a nd ar m a kar a k o l u n u n t a m ö n ü n d e sald›r›ya
u¤rad›lar. Sonra linçi sahiplenmeler
baﬂlad›:
K › r k l a reli Vize Belediye Baﬂka n› Selçuk Y›lmaz: “son günlerde
Türkiye’de yaﬂanan olaylar ve ﬂehit
cenazeleri ile, gözalt›na al›nan kiﬂilerin slogan atmas›, vatandaﬂlar›
tahrik etti.”
CHP K›rklareli Milletvekili Yavuz Alt›norak: " B i l i y o r u z , o r a d a
PKK'liler var onun için, PKK'liler
varsa kals›nlar. "
*
‹stanbul Emniyet Müdürü Cel a l e t t i n C e r r a h . . . Vatan Caddesi’nde
yap›lan 2006 y›l› 30 A¤ustos törenleri s›ras›nda “ ‹ s r a i l ’ e a s k e r olmaya ca¤›z” yaz›l› pankartla protestolar›n›
dile getirmek isteyen gruba karﬂ›, polis “bunl ar va tan haini ” diyerek linç
güruhunu harekete geçirdi. Cerrah
sonras›nda ﬂu aç›klamay› yapt›: “va t a nd a ﬂ ›m › z g e r e k e n te p k is in i g ös te r miﬂtir, güzel bir tepki.”
*
L i n ç g ü r u h u A d a p a z a r › Akyaz›’da... 7 Eylül 2006’da Diyarbak›r’dan f›nd›k bahçelerinde çal›ﬂmak
için gelen Kürt iﬂçiler, 'Bunlar
PKK'l›' söylentisiyle bini aﬂk›n kiﬂi
taraf›ndan linç edilmek istendi.
Vali Okutan, kalabal›¤a ﬂöyle
d i y o r d u : ''Tepkinizi buraya toplanarak gösterdiniz. Bunun daha da ileri
gitmesi, devlete tepki anlam›na gelir.
Ben sizden sakin bir ﬂekilde da¤›lman›z› rica ediyorum. Öfkelendi¤iniz
çocuklar devletin elinde. Hukuken ne
gerekiyorsa büyük devlet onu yerine
getirecektir. ”
*
‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n ‹nceleme
R a p o r u : “Vatandaﬂ Hassasiyeti”
Adapazar›’nda 27 Nisan 2008’de
DTP’lilere yönelik bir linç sald›r›s›n›n arkas›ndan ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n
baﬂlatt›¤› incelemede, Müfettiﬂler

ﬂöyle bir rapor haz›rlad›lar:
“Sakarya halk› devletin bölünm e z l i ¤ i n e a y k › r › h a re k e t l e re t a h a m m ü l e d e m e m i ﬂ tir... Sakarya;
Karadeniz ve Trakya’dan göç almaktad›r ve bu illerden gelenler, “dini ve
devletçi duygular›na ba¤l›”, “bölü c ü l ü k ” konusunda hassasiyeti olan
yap›dad›r. Ayr›ca “çabuk parlama”
özellikleri de vard›r.” K›sacas›, olaylar, “ d e v l e t i n e b a ¤ l › v a t a n d a ﬂ › n
hassasiyeti”dir.

*
S a k a r y a Valisi Hüseyin Atak,
S a p a n c a k a y m a k a m › v e Belediye
Baﬂkan›, 31 May›s 2008’de Sapanca
ilçesinde Kürek ﬁampiyonas›’na kat›lmak için bulunan sporculara yönelik “Burada ﬂortla gezemezsiniz Al lahs›zlar” diye baﬂlat›lan linç giriﬂimini örtbas ederek linççileri korudular: “Bi r yara lanm a ol mad› , ol ay
otopark sorunundan ç›kt›...”
*
22 Kas›m 2009;
DTP’ye linç sald›r›s›...

‹z m i r ’de

‹zmir’de Demokratik Toplum
Partisi (DTP) konvoyuna yap›lan linç
sald›r›s›ndan sonra iktidar partisi
AKP, sald›r›y› ﬂöyle savundu:
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B a ﬂ b a k a n Ta y y i p E r d o ¤ a n :
“Bir partinin otobüsünde veya konvoyunun içinde terör örgütünün bayraklar› olursa, bölücü terörist baﬂ›n›n posterleri olursa, buna s›cak bakmak mümkün de¤ildir. ”
B a ﬂ b a k a n Yard›mc›s› Cemil Çi çek; “Ben öncelikle ‹zmir polisine ve
‹zmirlilere teﬂekkür ediyorum...”
*
Muﬂ Valisi Erdo¤an Bektaﬂ... 15
Aral›k 2009’da Muﬂ Bulan›k’ta yap›lan bir gösteride “esnaf” diye yans›t›lan bir kontrac› kitlenin üzerine ateﬂ
açarak Muhtar Kemal Aycan’› katletmiﬂti. Muﬂ Valisi “hassas vatandaﬂ”
anlay›ﬂ›n›n tipik yans›mas› olarak ﬂu
aç›klamay› yapt›: “ Vatandaﬂ›n mü sade etmedi¤i ﬂey olamaz. Vatandaﬂ,
ﬂehrine huzuruna sahip ç›kacak. Bizim de eksiklerimiz vard›r ama bunlar› tamamlayacak olan vatandaﬂ
hassasiyetidir.

Sald›r›lara Boyun E¤meyece¤iz
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Vatanseverlere Yönelik Sald›r›lar
Protesto Edildi
Edirne, Kars ve Erzincan’da
“Amerika Defol” diyen vatanseverlerin linç sald›r›s›na maruz kalmalar› ve Edirne’ye gitmek isteyen Halk
Cepheliler’e polisin sald›rmas› ve
ﬂehre girmelerinin günlerdir engellenmesi protesto ediliyor.
Ç a ¤ d a ﬂ H u k u k ç u l a r D e r ne ¤i
‹s t a nbul ﬁube si 5 Ocak günü Sultanahmet Adliyesi önünde yapt›¤›
eylemle Edirne'de, Kars'ta ve Erzincan'da yaﬂanan sald›r›lar› protesto
etti. Eylemde "AKP ‹ktidarda Seferberlik Tetkik Kurulu ‹ﬂbaﬂ›nda Provokasyon ve Linçlere Son" pankart›
‹ S TANBUL
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aç›ld›. ÇHD ‹stanbul ﬁubesi ad›na
aç›klamay› Hülya Deveci okudu.
Deveci, linçcilerin aç›kça suç iﬂlerken yasal haklar›n› kullamak isteyen Halk Cepheliler’in güç kullan›larak engellendi¤ini söyledi.
Aç›klaman›n ard›ndan eyleme
destek veren KESK ﬁubeler Platformu ad›na konuﬂan Mehmet Demir,
bu sald›r›n›n demokrasi mücadelesine yap›lan bir sald›r› oldu¤unu
söyledi. Avukatlar; Kars, Erzincan
ve Edirne valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlar› hakk›nda suç duyurusunda bulundular.
Sald›r›lar Ank ar a’da Halk
Cephesi ve Ankara Gençlik
Derne¤i’nin yapt›¤› eylemlerle
protesto edildi. 3 Ocak’ta Sakarya Caddesi’nde biraraya
gelen Gençlik Derne¤i üyesi
ö¤renciler ad›na Güleycan Demir yapt›¤› aç›klamada, yaﬂanan sald›r›lar›n iktidar›n vatansever gençli¤e tahammülsüzlü¤ü sonucu planl› bir ﬂekilde

haz›rland›¤›n› söyledi.
Eylemin ard›ndan ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› için imza masas›
aç›ld›. Gençlik Derne¤i üyesi ö¤renceiler bir saat aç›k tuttuklar› masada 250 imza toplay›p 480 bildiri
da¤›tt›lar.
Ayn› gün Yüksel Caddesi’nde de
Halk Cephesinin eylemi oldu.“Edirne'de 'Amerika Defol' Diyen Vatanseverlere Sald›ranlar Vatan Hainidir”
yazan pankart aç›lan eylemde sald›r›lar› gösteren foto¤raflar taﬂ›nd›.
Eylemde Halk Cephesi’nin
“‘Amerika Defol’ Diyenlere Sald›rmak Vatan Hainli¤idir” baﬂl›kl›
aç›klamas›n›n okunmas›n›n ard›ndan ÇHD Genel Baﬂkan› Selçuk
Koza¤açl›’da bir aç›klama yapt›.
Koza¤açl›, “Hiç kimse bu ülkenin
siyasal ve toplumsal muhalefetini,
sosyalistleri, devrimcileri, sendikac›lar› bu ülkenin halklar›n› vatandaﬂ
tepkisi icad›yla sokaktan kaç›ramayacakt›r” dedi. Koza¤açl›’n›n ard›ndan ayd›n, akademisyen ve yazar
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Temel Demirer vatandaﬂ denilen kiﬂilerin faﬂistler olduklar›n›, devrimcileri kurﬂunluyan Amerikan beslemeleri olduklar›n› söyledi.
Eyleme BES Genel Merkezi,
E¤itim- Sen, EHP, ÇHD Ankara ﬁubesi de destek verdiler.
Halk Cepheliler An t a kya Ulus
Alan›’nda yapt›¤› eylemde yaﬂanan
sald›r›lar› k›nad›. Eylemin ard›ndan
masa aç›larak imza topland›. Masada 210 imza topland›.
Sald›r›lar 4 Ocak günü Ant a l ya
K›ﬂlahan Meydan›’nda protesto
edildi. Eylemde Halk Cephesi ad›na
Gökhan S›rmaç› bir aç›klama yaparak; “Bu tutuklamalar, gözalt›lar ve
linç sald›r›lar› Amerikan iﬂbirlikçili¤inin itiraf›d›r” dedi. Eylem baﬂlamadan aç›lan imza masas›nda 358
imza topland›.
3 Ocak’ta M u ¤la Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, Mu¤la S›n›rs›zl›k
Meydan›’nda bir eylem yapt›.
“Amerika Defol Dedikleri ‹çin Tutuklanan Vatansever Ö¤renciler
Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde; Edirne’de ki, tutuklamalara, faﬂist sald›r›lara, polisin tahammülsüzlü¤üne de¤inildi.
A d an a'da 3 Ocak günü Çakmak
Caddesi Kültür Soka¤› önünde Ada-

na Gençlik Derne¤i çal›ﬂanlar›
ve Halk Cepheliler taraf›ndan
eylem yap›ld›. Sald›ralar›n protesto edildi¤i eylemin ard›ndan
‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›
talebiyle imza masas› aç›ld›.
‹mza masas›nda ayr›ca linç sald›r›yla ilgili haz›rlanan bildiriler da¤›t›ld›.
Adana'da 4 Ocak günü de
‹nönü Park› önünde bir eylem
yap›ld›. Eylemde, "Biz halk›z!
‹tleriniz, linçleriniz, sald›r›lar›n›z, tutuklamalar›n›zla bizi teslim alamazs›n›z!" denildi.
Es ki ﬂe h i r'de Adalar Migros
önünde 3 Ocak tarihinde keyfi
tutuklamalar› ve linç sald›r›lar›n› protesto etmek amaçl› bir
eylem düzenlendi. Eylemde
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim; Gözalt›lar, Tutuklamalar,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz; Katil
ABD ‹ﬂbirlikçi AKP Ve Kahrolsun
Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz" sloganlar› at›ld›.
“40 y›ll›k mücadele tarimizde
hiçbir zaman geri ad›m atmad›k”
denilen eylemde; “Amerika Defol”
dedikleri için linç sald›r›lar›na u¤rad›klar›, gözalt›na al›n›p tutukland›klar› vurguland›. Son olarak; “Ne
linç sald›lar› ne tutuklamalar ‘Amerika Defol’ dememizi engelleyemeyecektir” denildi. Eylemin ard›ndan
imza masas› aç›larak bir saat imza
topland›.
B u rsa’da 3 Ocak günü Bursa
Gençlik Dene¤i Giriﬂimi taraf›ndan
Bursa Kent Meydan›’nda Edirne’de
“Amerika Defol” dedikleri için tutuklanan Gençlik Derne¤i üyeleri
için eylem yap›ld›. Bursa Gençlik
Derne¤i Giriﬂimi ö¤rencisi Orkun
Bayer eylemde bir aç›klama yapt›.
Bayer; emperyalizme karﬂ› ç›kman›n bir suç olmad›¤›n›, bunun bir
vatanseverlik görevi oldu¤unu, tutuklamara, linç sald›r›lar›na karﬂ›
ç›kman›n en baﬂta bir insanl›k görevi oldu¤una söyledi.
Bursa’da Halk Cepheliler taraf›ndan 5 Ocak günü, Edirne’de faﬂistler taraf›ndan yap›lan sald›r›lar›
protesto etmek için eylem yap›ld›.

Eylemde Yalç›n Do¤ru; Edirne’de
yaﬂanan sald›r›lar›n polisin provakasyonuyla gerçekleﬂtirildi¤i, sald›ranlar›n vatansever de¤il vatan haini olduklar›n› söyledi. Yanl›ﬂ yönlendirmeler nedeniyle sald›ran halk
içerisinden insanlara Amerika’y›
birlikte koval›m denilerek, gerçek
vatanseverlerin aras›na gelmeleri
ça¤r›s› yap›ld›. 25 kiﬂinin kat›ld›¤›
eyleme BDSP, PART‹ZAN ve BAT‹S destek verdiler.
Linç giriﬂimi, gözalt› ve tutuklamalar Halk Cepheliler taraf›ndan
‹z m i r’de 30 Aral›k ve 4 Ocak tarihlerinden yap›lan eylemlerle protesto
edildi.
30 Aral›k günü Alsancak K›br›s
ﬁehitleri Caddsi’nde yap›lan eylemde; linç edilmek istenen gençlerin
Dev-Gençliler oldu¤una, bu ülkenin
gerçek vatanseverleri oldu¤una vurgu yap›larak, onlara sald›ranlar›nsa
halktan insanlar de¤il, sivil faﬂistler
oldu¤u ifade edildi. Eylemde;
“Halk Tepkisi De¤il Faﬂist Sald›r›
Var, Tutuklananlar Derhal Serbest
B›rak›ls›n, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Amerika Defol Bu Vatan Bizim ve Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n
Dev-Gençliler” sloganlar› at›ld›.
‹zmir’de 4 Ocak günü de Kemeralt› giriﬂinde bir eylem yap›ld›. Eylemde; linç sald›r›lar›n›n planl›,
programl› oldu¤u, "vatandaﬂ tepkisi" veya "hassas vatandaﬂ" iﬂi olmad›¤› ifade edildi.
7 Ocak günü de Ege Üniversitesi
Bornova Ö¤renci Yurdu önünde linç
sald›r›lar›yla ilgili bildiri da¤›ld›.
Bildiri da¤›t›m› s›ras›nda Edirne’de
linç giriﬂimine u¤rayanlar›n gerçek
vatanseverler oldu¤u anlat›ld›.
Vatanseverlere yönelik linç giriﬂimi, gözalt› ve tutuklamalar›; ‹dil
Kültür Merkezi, Gençlik Federasyonu, Anadolu Haklar Derne¤i Giriﬂimi, Halk›n Hukuk Bürosu, TAYAD’l› Aileler, ‹stanbul Halk Cephesi, Elaz›¤ Halk Cephesi, Devrimci Alevi Komitesi, Adana Gençlik
Derne¤i ve KESK Baﬂkan› Sami
Evren yapt›klar› yaz›l› aç›klamalarla protesto ettiler.
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yanl›ﬂ› hatta polisiye olan› sezmektir. Sezeceksiniz, sezgileriniz güçlü olacak, aksi halde kurnaz,
tembel, kaytarmac›lar, sizi parma¤›nda oynat›r,
her türlü serserili¤i yaparlar.

Hakim olursak, olaylar›n peﬂinden sürüklenmeyiz.

Bunlar› önleyemiyorsak ya
yo¤unlaﬂmam›z yoktur veya azd›r.

Bunun azald›¤› yerde aylarca
ve y›llarca bilinemezcilikler içerisinde bunal›r›z.

Programs›zl›k, unutkanl›k,
bo¤ulma hepsinin temelinde sonuç al›c›, iddial› devrimci bir çal›ﬂman›n olmay›ﬂ› vard›r.

Sonuç vahimdir; olmuyor olmuyor olmuyor...

Öğretmenimiz
Unutmak meﬂrulaﬂt›r›lamaz
elbette, ama madem unutuluyor, o zaman önemli olan önlemlerini almakt›r.
Herkes kendi belle¤inin kapasitesini bilir.
Bunu bir olay haline getirmeden önlem almal›y›z.
Yöntemler tükenmez.
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Bir insan bir bak›ﬂta, herhangi bir ﬂeyi akl›nda tutar, bir baﬂkas› iki üç kez tekrarlayarak akl›nda tutar, daha da olmazsa,
çok tercih etmesek de, SADECE kendisinin anlayabilece¤i
notlar tutar, yöntemler geliﬂtirir.
Özetle, unutma diye bir gerekçe
olamaz, sorun sonuç
almak için ç›rp›nmak
ve beyni disipline etmektir.
Akl›m›zda tutamayaca¤›m›z› bildi¤imiz
noktada, ki bunu herkes istisnas›z herkes
bilir, farkl› yöntemleri
devreye
sokar›z...
Olay bu kadar basittir.

Nerede ne oldu, falanca arkadaﬂ›m›z ne yapt›, acaba baﬂard› m› , nerede tak›ld›, nerede
eksik kald›?... Bu tür meraklar›m›z olsa eminiz onlarca yöntemle o gün orada ne olup bitti¤ini

Devrimcilik, sonuç al›c›l›kt›r.
‹ddial› olmakt›r, bir coﬂku ve
motivasyon halidir.

Olmayan ne? Olmayan, beynin disiplinsizli¤idir. Peki beyin
niye disiplinsiz? Çünkü beyin,
düﬂünmeye al›ﬂt›r›lmam›ﬂ, beyin
konformist ve tembel... Düﬂünmek zor geliyor, bunun yerine
olaylar›n peﬂinden sürüklenmek, haz›rlopçuluk tercih ediliyor. Bunu yapmak ise, herhangi
bir beyin faaliyeti istemiyor.
Düﬂünmeyen beyin okumaz,
yazmaz, e¤itmez,
sonuç almaz, yo¤unlaﬂmaz. Her
ﬂeyi unutur.

UNUTMAK DE⁄‹L
UNUTMAYA KARﬁI ÖNLEM
ALMAMAK SORUMSUZLUKTUR

Ve konsantrasyon; bir iﬂe yo¤unlaﬂmak, unutman›n önüne
geçme yollar›ndan en önemlisidir.
Gecesi gündüzü o iﬂ olan bir
insan, unutsa dahi o yo¤unluk
içerisinde hat›rlayacakt›r.
Yo¤unlaﬂma, o iﬂi düﬂünmektir, düﬂünürken unuttuklar›n›n
d›ﬂ›nda onlarca baﬂka ﬂey akl›na gelir.
Yo¤unlaﬂmak, bir iﬂi takip etmektir, bir iﬂ yap›l›rken kimin
neyi nas›l yapaca¤›n› neyi eksik
b›rakabilece¤ini öngörmektir,
bilmektir.
Yo¤unlaﬂmak herhangi birisi
bir ﬂeyi anlat›rken, o anlat›m
içerisinde do¤ruyu, abart›y›,
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Merak etmelisiniz, yönetti¤iniz arkadaﬂlar neyi nas›l yapt›lar, merak etmelisiniz.

‹radi oluruz.

ö¤reniriz. ‹llegal olmak, uzak olmak, yüzyüze olmamak asla engel olamaz.
Yo¤unlaﬂmamak, sonuç alamamak, devrimci çal›ﬂmay› bir
bürokrat›n rutin iﬂleri haline getirir ki, orada devrimcilik bitmiﬂtir art›k. Sadece ﬂeklen vard›r.
Ve bu türler yüzleri devrimci,
ruhlar› düzeniçi olanlard›r ve
saflar›m›zdaki en tehlikeli kiﬂiliklerdir, ikiyüzlüdürler. Olmazc›l›¤› meﬂrulaﬂt›r›rlar, kendileri çürür ve çevrelerini de çürütürler.
Hakim olmal›y›z.
Yo¤unlaﬂarak, düﬂünerek,
yönetti¤imiz ve ilgilendi¤imiz
her ﬂeye ama her ﬂeye hakim
olmal›y›z.

Düﬂünmeyen
beyin ahmaklaﬂ›r.
Düﬂünmeyen
beyin te m bel l e ﬂ i r.

ﬁikayet eder,
sekterdir, insan be¤enmez, çözümsüzdür, iddias›zd›r asl›nda,
kendine güvensizdir.
Biz girdi¤imiz her yere, konuﬂtu¤umuz her kiﬂiye moral
coﬂku inanç taﬂ›mal›y›z. ‹nsanlar
bizde devrimi, yar›n› görmelidir.
Böyle miyiz?
Unutan bir insan böyle de¤ildir. Unutur, önce basit sayd›¤›
tek tük iﬂleri unutur, sonra birkaç ﬂeyi unutur, sonra unutma
meﬂrulaﬂ›r. Unutur ha unutur,
her ﬂeyi unutur. Ve bir bakar, hayat da onu unutmuﬂtur. Devrim
devrimcilik, onu unutmuﬂtur.
Savrulur gider unutkanl›klar› ile
beraber düzene.
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‹MZA B‹R E YLEMD‹R!

ka’ya karﬂ› ç›k›yor ve kafa
tutuyor demektir.
Bugün Amerika’ya
“imzalar› ile kafa tutanlar” yar›n, bu mücadelenin boyutlanmas› ile bu kez “baﬂka
biçimlerde” kafa tutacaklard›r.
“‹ncirlik üssü kapat›ls›n” diye
at›lan her imza, halk›n iﬂgalcili¤e
karﬂ› öfkesidir. Irak’taki Afganistan’daki iﬂkencelerin hesab›n›
sormas› demektir. ‹mza sahipleri
Vietnam’da
Irak’ta, Afganistan’da
kad›nlar›n çocuklar›n
öldürülenlerin hesab›n›
soruyorlar.
‹mza masalar›n›n
baﬂ›ndaki görüntü, imza masalar›n›n kalabal›kl›¤›, ülkemizdeki,
anti-emperyalist mücadelenin geliﬂmesi için
çok uygun koﬂullar oldu¤unu göstermektedir.
‹mza veren hemen herkes, yürekten ve tüm duygular›yla Amerika’ya
karﬂ›d›r. Bu ülkeden Amerika’n›n defolup gitmesini istemektedir.

Bir saate s›¤an yüzlerce imza....
Bir imza neyi de¤iﬂtirir ki diye
sorabilir herkes. Kuﬂku yok ki, faﬂizmle yönetilen bir ülkede, insan›n
tek bir “imza”dan bekleyebilece¤i
çok fazla ﬂey yoktur. Bir imza
herﬂeyi de¤iﬂtirecek sihirli bir de¤nek de¤ildir.
Aç›kt›r ki, bir imzayla ne
düzeni de¤iﬂtirebiliriz, ne de
emperyalizmi ülkemizden
kovabiliriz.
Yani 6 milyarl›k dünya
nüfusunun 5.5 milyar› ortak bir dilekçeye imza atsa,
emperyalist tekeller, o dilekçelerdeki talepleri yine
dikkate almayacaklard›r.
Emperyalist demokrasinin, asla demokratik olmad›¤› çok aç›kt›r art›k.
Ama bir imza yine de önemli bir ad›md›r. Binlerce, yüzbinlerce imza, daha önemli bir ad›md›r.
Emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k savaﬂ›nda at›lan bir ad›md›r çünkü.
*
‹stanbul, Antakya, Mersin,
Antalya, Malatya, Elaz›¤, A n k a r a , K a r s , ‹ z m i r, Bursa, Gemlik,
Kocaeli, Mu¤la, Edirne, A d a n a ,
Dersim, Samsun... Haftalard›r birçok meydanlar›nda, mahallelerinde,
okullar›nda, iﬂyerlerinde imza masalar› aç›l›yor, imzalar toplan›yor.
Hem de her saate yüzlerce imza
s›¤d›r›l›yor. Masa aç›lan onlarca
yerden verece¤imiz birkaç örnekte
bile bunu görebilir herkes.
‹stanbul-Taksim Galatasaray’da
23 Aral›k 2009’da aç›lan imza masas›nda; 6 8 4 i m z a , 26 Aral›k
2009’da ‹stiklal Caddesi’nde ‹ki bi ni aﬂk›n imza, 30 Aral›k 2009’da
ise 2 saatte 663 imza topland›.
HER 1 DAK‹KA’da 5 kiﬂi imza
vermiﬂ...
29 Aral›k 2009’da Tokat’ta Gazi
Osmanpaﬂa Üniversitesi’nde sivil
faﬂist ö¤rencilerin engelleme ve sald›r›lar›na karﬂ›n 200 imza topland›.

31 Aral›k 2009’da Adana’da
Çarﬂ› merkezinde masa açan Halk
Cepheli’ler, 3 saat içinde 250 imza
toplad›lar.
Hatay’da 2 Ocak 2009’da An-

takya Ulus(köprübaﬂ›) alan›nda üç
buçuk saatte 465 imza topland›.
HER 1 DAK‹KA’da 2 kiﬂi imza
vermiﬂ...
‹ﬂte bu bir sahipleniﬂ, bu bir irade beyan›d›r. Kimi yerlerde aç›lan
imza masalar›nda halk, imza vermek için kuyru¤a girdi, s›ra olup
bekledi.
‹mza verenlerden, sadece kendi
verdikleri ile kalmay›p, ailesinden,
tan›d›klar›ndan, çevresinden imza
almak için seferber olanlar oldu.

*
‹mza bir eylemdir. ‹mza ile ‹ncirlik Üssü kapat›lamaz ama imzalar aç›k bir irade beyan›d›r. Türkiye
halklar›n›n topraklar›nda emperyalist üsleri istemedikerinin ilan›d›r.
Türkiye halklar›n›n anti-emperyalist tavr› var bu imzalarda. Bu imzalar, hiçbir anketin gösteremeyece¤i kadar halk gerçe¤inin ifadesidir..
Anket ar›yorsan›z iﬂte size herﬂeyiyle ortada olan bir anket bu... ‹mza
veren insanlar Amerika’dan korkmuyor demektir. Bir biçimiyle Ameri-
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*
Toplanan imzalar›n, halka duyurusunun s›n›rl› olanaklarla yap›ld›¤›, herkese yeterince duyurulamad›¤›, anlat›lamad›¤›, burjuva bas›n›n
ve televizyonlar›n imza kampanyas›n› yok sayd›¤› koﬂullarda topland›¤›n› unutmay›n.
‹kincisi; Bu imza kampanyas›n›n apolitikleﬂtirmenin, bireycili¤in,
bananecili¤in onlarca kanaldan
pompaland›¤› bir ortamda gerçekleﬂti¤i de unutulmamal›d›r.
Tüm bunlara karﬂ›n verilen imzalar›n say›s› önemlidir. Verilen her
bir imzan›n ba¤›ms›zl›k isteyen bir
ses oldu¤u unutulmamal›d›r.
O nedenle, daha çok imza toplamal›y›z. Emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k kavgam›z›, “‹ncirlik Üssü
kapat›ls›n” talebimizi anlatmal›y›z.
Sadece biz de de¤il, hemen herkes
bunun için seferber olmal›, imza
toplamal›, imza toplatmal›...
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dayana¤› olmad›¤›n›” belirtmelerine ra¤men yaka paça darp edilerek
gözalt›na al›nd›.
Gençlik Derne¤i çal›ﬂanlar› para
cezas› kesilerek serbest b›rak›ld›.

H at a y ’ d a ‹ mz a M a sas›

ADANA

Sald›r›lara, Gözalt›lara Ra¤men

“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
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Halk Cepheliler sald›r›lara, gözalt›lara, linçlere ra¤men “Amerika
Defol” kampanyas›n› sürdürüyorlar.
Kampanya çal›ﬂmalar›nda imzalar
toplan›yor, afiﬂlemeler, pullamalar
yap›l›yor, bildiriler da¤›t›l›yor.

A d ana’da ‹mza Masas›
Adana’da Halk Cephesi üyeleri 5
Ocak’ta imza stand› açt›lar. Zab›talar›n engellemelerine ra¤men 1,5 saat
aç›k kalan imza stand›nda 500 adet
el ilan› da¤›t›ld›, 200 imza topland›.

“ B i zi Po l i s G ö n d e r d i . . . ”
Ankara’da “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” kampanyas› çerçevesinde 29 Aral›k’da ‹zmir Caddesi'ne ve 1 Ocak’ta Sakarya Caddesi'ne ‹ncillik Üssü'nün kapat›lmas›
için imza topland›. ‹mza toplayan
Dev-Gençliler’in yan›na gelen iki
kiﬂi, ne için imza topland›¤›n› sordu. Bu kiﬂiler "Amerikan üslerinin
kapat›lmas› için" cevab›n› al›nca,
bu ülkenin ba¤›ms›z oldu¤unu ve
kendilerinin Türk olduklar›n›, Türkler’in herﬂeyi yapabileceklerini söylemeleri üzerine Dev-Gençliler; bu
ülkenin Amerikan üsleriyle dolu ol-
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du¤u, Irak'tan çekilecek olan 142
bin ABD katilinin ‹ncirlik Üssü'ne
gelece¤i ve böyle bir ülkenin ba¤›ms›z olamayaca¤› anlatt›lar. Bu
iki kiﬂi “kendilerini polisin gönderdi¤ini” ve "Gidin ﬂunlara sald›r›n"
dediklerini söylediler. Polisin, kendilerini vatanseverlere sald›rmak
için kullanmaya çal›ﬂt›¤›n› anlayan
iki genç, bu oyuna gelmeyerek ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› için imza att›lar ve baﬂar›lar dilediler.
‹zmir Caddesi’nde 260 bildiri, Sakarya Caddesi’nde ise toplanan188
imzan›n yan› s›ra 160 bildiri da¤›t›ld›.
5 Ocak günü, 16 Ocak'ta yap›lacak olan Grup Yorum konseri için
K›z›lay'da Yüksel Caddesi’ne, Sakarya Caddesi’ne ve Karanfil Soka¤a 75 afiﬂ yap›ld›.
Bat›kent'te 6 Ocak akﬂam›, 16
Ocak’ta yap›lacak olan Grup Yorum konserinin afiﬂlerini yapan ﬁahin ‹m¤a ve Burak Aksoy keyfi bir
ﬂekilde gözalt›na al›nd›. Gençlik
Derne¤i çal›ﬂanlar›, konserin ve
afiﬂlerin yasa d›ﬂ› oldu¤unu bahane
eden polislere “konserin yasal oldu¤unu ve karakola götürülmek istenmelerinin keyfi ve hukuki hiçbir

Hatay’da Halk Cepheliler
‘Amerika defol Bu Vatan Bizim’
kampanyas› için 2 Ocak günü Antakya Ulus(köprübaﬂ›) alan›nda imza stand› açt›. Stantta 465 imza topland›.
6 Ocak günü Antakya merkezde
afiﬂleme yap›ld›. Afiﬂleri asan
Halk Cepheliler’e polis engel
olmaya çal›ﬂt›. Halk Cepheliler’in
afiﬂ asmaya devam etti¤ini gören
sivil polisler ekip ça¤›rd›. Polisler
“yapt›¤›n›z iﬂ yasad›ﬂ›d›r afiﬂleri
asmay›n” demeleri üzerine Halk
Cepheliler polisleri teﬂhir ederek,
afiﬂ asmaya devam ettiler.

Tr a kya Kült ü r M e rkezi’nde
“Amer ik a K i md i r ? Va t a nsev e rlik Ned i r ? ” P aneli…
Babaeski ‹lçesi’nde, Trakya
Kültür Merkezi Derne¤i, sinevizyon eﬂli¤inde “Amerika Kimdir?
Vatanseverlik Nedir?” konulu bir
panel düzenledi.
Dernek üyesi ve ö¤retmen Mine
Uçar’›n sinevizyon eﬂli¤inde sundu¤u, yaklaﬂ›k iki saat süren ve iki
bölümden oluﬂan panele, panelist
olarak TAYAD Baﬂkan› Av. Behiç
Aﬂç› kat›ld›.
Behiç Aﬂç›, 13 dakikal›k bir sinevizyon sunumunun ard›ndan
“Amerika Kimdir? Vatanseverlik
Nedir? Konular› hakk›nda kat›l›mc›lara örnekler eﬂli¤inde genel bilgiler verdi. Aﬂç›, panelin sonunda ka-

DEV-GENÇ SERG‹S‹
Dev-Genç'in kuruluﬂunun 40.
y›l› vesilesiyle ülkemizin dört bir
yan›nda aç›lan Dev-Genç'in 40
y›ll›k mücadelesini konu alan foto¤raf sergisi Anadolu Haklar Derne¤i’nde aç›ld›. Sergi 2-5 Ocak
tarihleri aras›nda aç›k kald›.
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t›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlad›.
G e mlik: 21–30 Aral›k günleri
aras› Halk Cepheliler imza, bildiri,
kuﬂlama, pul ve afiﬂlerle Gemlik halk›na kampanyan›n sesini ulaﬂt›rd›lar.
21 Aral›k’ta Eﬂref Dinçer Mahallesi’ne ve Dereboyu Caddesi’ne
70 pul yap›ﬂt›r›ld›.
22- 23 Aral›k günlerinde Endüstri
Meslek ve Anadolu Lisesi civarlar›na ve Eﬂref Dinçer, Hamidiye mahallelerine binlerce kuﬂlama yap›ld›.
24 Aral›k’ta Orhangazi Caddesi
ve Dereboyu Caddesi’ndeki esnaflara 200’e yak›n bildiri da¤›tan
Halk Cepheliler 75 imza toplad›lar.
25 Aral›k’ta ise ‹stiklal Caddesi
ve Uluda¤ Üniversitesi Gemlik Yerleﬂkesi çevresine 40 pul yap›ﬂt›r›ld›.
30 Aral›k’ta Eﬂref Dinçer Mahallesi ve Dereboyu Caddesi’ne 60
adet afiﬂleri as›ld›.
S a m s u n : 2 Ocak’ta Çiftlik’te
stant açan Halk Cepheliler, Amerika’n›n katliam ve pislik yuvas› olan
‹ncirlik Üssünün kapat›lmas› için
imza toplad›lar.

Dev-Genç’in 40. y›l›nda ortak
düﬂman Amerika’ya karﬂ› halklar›n
birli¤ini sa¤layarak mücadele edilmesi gerekti¤ini anlatan Halk Cephelilere halk da destek verdi. ‹mza
atanlar aras›nda imzas›n› att›ktan
sonra stand›n yan›ndan ayr›lmayarak
yoldan geçenleri ikna etmeye çal›ﬂan
kad›nlar, yollar›m›z ayr› olsa da düﬂman›m›z ortak diyerek imza atanlar,
dershane s›nav›ndan ç›kt›ktan sonra
toplu halde imza atmaya geldiklerini
söyleyen gençler vard›. 2000 tane
bildirinin halka ulaﬂt›r›ld›¤› stantta
272 imza topland›.
5 Ocak’ta Çiftlik Caddesi’nde
imza stand› açan Halk Cepheliler,
masaya 15 Ocak’ta Samsun’da yap›lacak olan konserin afiﬂlerini de
ast›lar. 203 tane imza toplayan Halk
Cepheliler, kampanya ile ilgili bildirileri de halka ulaﬂt›rd›lar. Halk
Cepheliler ayn› zamanda Samsun
merkezine konser afiﬂleri ast›lar.

K a mp a ny a Ç al›ﬂ m alar ›
Sür üy o r
‹stanbul, Gülsuyu'nda polisin
tüm engellemelerine ra¤men kam-

dusu üniformas›
giyip, güvenlik deEmperyalistler Afganistan’a yeni
netimlerini aﬂarak
asker yollarken, direniﬂ de büyüyor! CIA ajanlar›n›n
aras›nda feda eyleEmperyalist iﬂgalciler Afganismini gerçekleﬂtirdi¤ini aç›klad›.
tan’daki güçlerini yeni asker gönAfganistan’da son dönemde 4
dererek güçlendirmeye çal›ﬂ›rken,
Kanada’l›
asker, 8 CIA ajan› cezaAfgan halk›n›n da iﬂgale karﬂ› diland›r›ld›.
2
NATO tankeri yak›ld›.
reniﬂi her geçen gün daha da büyü‹ﬂgalcilerin 2009 y›l›nda Afgayor ve direniﬂçiler emperyalistlere
nistan’daki
kay›plar› bir y›l öncesidaha büyük kay›plar verdiriyor.
ne
oranla
iki
kat artt›.
Taliban, Afganistan’›n Host
NATO komutas›ndaki Uluslarakentinde CIA'n›n merkezi olan
ras› Destek Gücü’nden (ISAF) yaChapman üssünde 30 Aral›k
p›lan aç›klamada, 2009 y›l› baﬂ›n2009’da bir feda eylemi gerçekleﬂdan y›l sonuna kadar Afganistan’da
tirdi. Bu eylemle CIA uzun süredir
506 kiﬂi kay›p verdi. Bu kay›plar›n
en büyük kayb›n› verdi. Eylemde
31 0’u A m e r i k a n a s k e r i .
sekiz CIA ajan› öldü, 6’s› da yaraland›. Yap›lan aç›klamalara göre
Bir kez daha görüldü ki, emperölenler aras›nda Host bölgesinin
yalist iﬂgale karﬂ› direniﬂ kararl› olC I A ﬂefi de var. Taliban sözcüsü,
du¤unda, savaﬂ›ld›¤›nda sonuç almak mümkündür. Irak’ta, AfganisSamiullah adl› üyelerinin ülkenin
tan’da iﬂgali sürdürmekte zorlanan
do¤u eyaleti Host’taki Chapman
emperyalistler çaresizdir.
‹leri Operasyon Üssü’ne Afgan or-

MERS‹N
SAMSUN

panya çal›ﬂmalar› aral›ks›z sürüyor.
Polisin kampanya afiﬂlerini söktü¤ü
yerlerde 200 afiﬂ daha as›ld›. Halk
pazar›n›n ç›k›ﬂ›nada imza stand› kuran cepheliler yo¤un ilgi gördü.
Megafonlarla "Anadolu Amerika'n›n Askeri Üssü De¤ildir ‹ncirlik
Üssü'nün Kapat›lmas› ‹çin Bir ‹mza
da Siz Verin" ﬂeklinde konuﬂmalar›n yap›ld›¤› çal›ﬂmada 200 bildiri
da¤›t›ld› 250 imza topland›.

Say›: 202

Yürüyüﬂ
10 Ocak
2010

‹z m i r : Yamanlar-Onur Mahallesi'nde 27 aral›k günü Onur Mahallesi Otoban köprüsü'ne "Amerika Defol Bu Vatan Bizim" yaz›l› pankart
as›ld›. Pankarta pazara gidip gelen
mahalle halk› ilgliyle bakarken, pankart yaklaﬂ›k üç saat as›l› kald›.
M e r s i n : Halk Cepheliler, 6
Ocak günü Demirtaﬂ mahallesinde
esnaflar› dolaﬂarak imza toplad›lar.
1,5 saatte 60 imza topland›.
Ayn› gün stant aç›larak da imza
toplanmaya baﬂland›. ‹mza stand›na
polis gelerek kald›r›lmas›n› istedi.
Gözalt›na almakla tehdit eden polislere ra¤men Halk Cepheliler 170
imza toplad›lar.

Sald›r›lara Boyun E¤meyece¤iz
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Say›: 202

Yürüyüﬂ
10 Ocak
2010
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‘‹stismar.. K›ﬂk›rtma.. ‹deolojik’..
‘Provokatörler’.. ‘Hainler’...

Tekel iﬂçileri eylemde. ‹tfaiye iﬂçileri eylemde. Bas›nda, kamuoyunda ad› geçmeyen yüzlerce iﬂçi eylemde. Meydanlarda, “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” diye hayk›r›yor devrimciler. Baﬂbakan Erdo¤an direnen iﬂçilerin eylemlerine “istismar, k›ﬂk›rtma, ideolojik” diye sald›r›yor... Burjuva bas›n›, düzen partileri, devletin yetkili a¤›zlar›, linç güruhlar›, Amerika Defol diyen
devrimcilere “provokatörler”, “hainler” diyerek
sald›r›yorlar.
CHP’nin Tekel iﬂçilerinin eylemini istismar etti¤ini söylüyor Baﬂbakan. Do¤rudur, CHP’sinden
MHP’sine, DSP’sine, bütün düzen partilerinin politikalar› emekçileri istismar etme üzerine kuruludur. Ancak hiç kuﬂkusuz istismar›n ustas› da
AKP’dir. Dini kullanarak istismar etmeye, yoksullukla terbiye etmeye çal›ﬂ›r AKP. Düzen partilerinin istismar› Tekel iﬂçilerinin hakl›l›¤›n› ortadan
kald›rmaz. Baﬂbakan Erdo¤an, Baykal’›n geçmiﬂte
de SEKA’y› kapatt›rmayaca¤›n› söyledi¤ini belirterek “Baykal sen git SEKA park›nda dinlen” diyor.
Erdo¤an, iﬂçi düﬂmanl›¤›n› kusuyor CHP üzerinden. SEKA’y› kapatt›k, ﬂimdi s›ra Tekel’de diyor,
SEKA’da onbinlerce iﬂçiyi açl›¤a, iﬂsizli¤e, yoksullu¤a mahkum edenler ﬂimdi de binlerce Tekel iﬂçisine ayn› ﬂeyi dayat›yor.
AKP’ye göre CHP, MHP istismar ediyor, kendini istismar ettiren ise Tekel iﬂçileri oluyor. Dolay›s›yla CHP, MHP iﬂçileri k›ﬂk›rtm›ﬂ oluyor. K›ﬂk›ran
ise Tekel iﬂçileri!
Baﬂbakana göre Tekel iﬂçilerini CHP ve MHP
k›ﬂk›rt›yor; “bu oyuna gelmeyin” diyor. Oyun ne?
Düzen partilerinin kendi iç hesaplar›, Tekel iﬂçilerini ilgilendirmiyor. Tekel iﬂçileri iﬂ mücadelesi, ekmek mücadelesi, hak mücadelesi, insanca
yaﬂam mücadelesi veriyorlar.
Yani Tekel iﬂçileri oyun oynam›yor.
Evet her eylem, her direniﬂ, her mücadele ya
da tersinden her eylemsizlik ideolojiktir. Bir s›n›fsal ç›kara hizmet eder. Bunun bilincinde olunsun
olunmas›n böyledir. Baﬂbakan “ideolojiktir” diyerek yine eylemin hakl›l›¤›na sald›r›yor.
Erdo¤an’›n ve AKP’nin iﬂçilere düﬂmanl›¤› dolayl› olman›n da ötesinde do¤rudand›r, aç›k ve
nettir. Diyor ki Erdo¤an, “yatarak para kazanmak
istiyorlar”, “haram kazançt›r bu”, “Tekel zarar ediyor”... Al›nteriyle yaﬂayan, patronlara, devlete
servet kazand›ran iﬂçilerin “yatarak kazanmaya
çal›ﬂt›klar›n›” söylemek, düpedüz demagoji. Düpedüz iﬂçiye, emekçiye düﬂmanl›kt›r bu. “ﬁeref-

sizlik, baﬂka hiçbir ﬂey demiyorum. Ya ne diyebilirim ki, insan diyecek bir ﬂey bulam›yor. Bu kadar
yüzsüzlük, bu kadar terbiyesizlik. ‹nsanlar› öldürsün daha iyi, insanlar› avluya dizsin, sonra bir
bomba ats›n...” Tekel iﬂçisi, yalana ve düﬂmanl›¤a
böyle cevap veriyor.
Tekel ve itfaiye iﬂçileri, haklar› için direniyorlar.
Devrimciler, meydanlarda, “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” diyerek, yoksullu¤umuzun, iﬂsizli¤imizin, sefaletimizin, açl›¤›m›z›n sorumlusunu gösteriyorlar. Onurumuza, vatan›m›za sahip ç›kman›n mücadele etmekten geçti¤ini söylüyorlar.
‹ﬂçilere “k›ﬂk›rtmaya geliyorlar”, “ideolojik
davran›yorlar”, “yatt›¤› yerden kazan›yorlar” diyerek yalan ve demagojiyle sald›r›yor iktidar.
Hakk›n› arayan emekçiye biber gazlar›yla, tazyikli suyla, joplarla sald›r›yor iktidar›n polisi. Bir Tekel iﬂçisi yaﬂad›¤›n› kendi ifadesiyle ﬂöyle anlat›yor: “... devletin polisi bize gazla, biber gaz›yla,
tazyikli suyla yetmedi¤i gibi, havuza atarak, havuzdan ç›kard›ktan sonra belimize tekme atarak,
bizi bu türlü iﬂkencelere maruz b›rakt›lar.”
Amerika Defol Bu Vatan Bizim diye hayk›ran
devrimcilere “provokatörler”, “hainler”, “teröristler” diyerek sald›r›yorlar. Linçlerle, tutuklamalarla sesini bo¤maya çal›ﬂ›yorlar. Meydanlar› yasakl›yorlar. Jandarmas›, polisi, faﬂist güruhu, linçleri,
yalanlar› ile barikat kuruyorlar.
Bunlar›n ayn› süreçte yaﬂanmas› tesadüf de¤ildir. Direnene, hak arayana karﬂ› bu düﬂmanl›k,
bu tahammülsüzlük, linçlerin bir devlet politikas›
haline getirilmesi, devrimcilerle s›n›rl› bir durum
olmayacakt›r. ‹ktidar, halk›n en direngen, en örgütlü kesimi olan devrimcileri susturabilirse, iﬂçisi, memuru, ö¤rencisi, gecekondulusu ile tüm
halk kesimlerini de ayn› ﬂekilde susturmak, bo¤mak isteyecektir.
Hak aramaktan, direnmekten vazgeçmeyelim.
Demagojilere, biber gazlar›na, linç sald›r›lar›na
verilecek cevap direniﬂleri daha da büyütmek ve
yayg›nlaﬂt›rmakt›r. “Eve dönüﬂ yok. Böyle ﬂeyi de
kabul etmiyoruz. Kesinlikle yok. Ölmek var dönmek yok” diyor direnen Tekel iﬂçisi.
“Edirne’ye girece¤iz, bu vatan bizim” diyor
Edirne önünde barikat engeliyle karﬂ›laﬂan devrimciler.
Direnmekten baﬂka yol yoktur...
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Yürüyüﬂte
TEKEL ‹ﬁÇ‹LER‹N‹N
D‹REN‹ﬁ‹ SÜRÜYOR
14 Aral›k'tan bu yana Ankara'da olan
TEKEL iﬂçilerinin direniﬂi sürüyor.
‹lk günden bu yana “Direne direne
kazanaca¤›z” ve “Ölmek var dönmek
yok” sloganlar›yla kararl›l›klar›n› ifade
eden iﬂçiler, defalarca sald›r›ya u¤rad›lar.
‹ﬂçileri eylemi bitirmeye ikna etmek için
pek çok yol denendi. Ancak iﬂçiler “eve
dönme gibi bir karar›m›z yok. Biz mücadelemizin sonuna kadar arkas›nday›z.
Bizim eve dönmemiz durumunda çocuklar›m›za verebilecek bir cevab›m›z yok”
diyorlar. Onurlar›, ekmekleri ve çocuklar› için direnmeye devam ediyorlar.
AKP'li Çal›ﬂma Bakan›n›n iﬂçilere
yönelik “bu koﬂullarda çal›ﬂacak pek
çok iﬂçi var” ﬂeklindeki aç›klas›na yönelik iﬂçiler ceplerinde taﬂ›d›klar› maaﬂ
bordrolar›n› bas›na teﬂhir ettiler. Üzerinde yazan miktarlar› bas›na gösteren iﬂçiler, bakan›n yalanc› ve iftirac› oldu¤unu
göstererek “Bordrolar burada yalanc›
bakan nerede?” diye slogan att›lar.
‹ﬂçilerin örgütlü oldu¤u Tek-G›da ‹ﬂ
Sendikas›n›n Genel Baﬂkan› ve ayn› zamanda Türk-‹ﬂ Genel Sekreteri olan
Mustafa Türkel, Ömer Dinçer'e cevap
verdi. Türk-‹ﬂ önünde direniﬂte olan TEKEL iﬂçilerine aç›klama yapan Türkel,
“isteklerimizden vazgeçmeyece¤iz. ‹steklerimizi almadan eylem sona ermeyecek. Mücadelemiz davem edecek. Çünkü 4-C adeta bir kölelik yasas›d›r. Bunu
kabul etmemiz mümkün de¤ildir” dedi.
2 Ocak gününü de Türk-‹ﬂ önünde,
direniﬂte geçiren iﬂçiler iktidar›n sald›rgan ve çözümsüzlük dayatan tavr›n›
protesto ettikleri bir de eylem yapt›lar.
Üzerinde, “Kefeni Haz›rlad›k da geldik”, “Emekli olamadan öldü”, “Kefenleri giydik geri dönüﬂ yok” yazan temsili kefenler giyen iﬂçiler, "Y›lg›nl›k yok,
direniﬂ var", "Direne direne kazanaca¤›z' sloganlar› att›.
Ocak günü ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi önünde direniﬂ çad›r› kuran itfaiye iﬂçilerini ziyaret eden Tekel iﬂçileri, dönüﬂ yolunda Bo¤aziçi Köprüsü
üzerinde otobüslerden inerek kendilerini köprünün korkuluklar›na zincirledi-

Tek Yol

Kardeﬂler, A¤lamay›n! A¤lay›p
Patronlar› Sevindirmeyin!
‹ﬂçi kardeﬂler, patron, a¤layan iﬂçide güçsüz,
çaresiz iﬂçiyi görür ve o yüzden sevinir. Taﬂ bas›n
ba¤r›n›za, ama yine a¤lamay›n. Göstermeyin gözyaﬂlar›n›z› sömürücülere.
Anamur Devlet Hastanesi’nde hizmet veren taﬂeron ﬂirkette sözleﬂmeli olarak çal›ﬂan 10 bilgisayar operatörü ile 22 temizlik iﬂçisinin iﬂine son verildi.
Asgari ücretle çal›ﬂan iﬂçiler, zaten topu topu 536 lira maaﬂ al›yorlard›. Ama ﬂimdi iﬂte ondan da yoksun kalm›ﬂlard›. Tutamad› kendini iﬂçi ‹brahim. Gözaﬂlar› boﬂand› gözünden.
‹brahim’in a¤layan resminin alt›na “ G ü n ü n D r a m › ” diye yazd›
Milliyet. G ü n ü n D r a m › !
Yar›n bir baﬂka dram daha koyacakt› sayfas›na ve önceki günkünü
unutacakt›.
Bütün gazeteler kulland› a¤layan iﬂçinin resmini.
Ad›, ‹ b r a h i m Y›ld›z’d›. Annesi kanser hastas›yd› ve baﬂka bir geliri yoktu, m i l y o nl a rca iﬂçi gibi..
“‹brahim’in iﬂsiz kald›¤› an” yaz›yor foto¤raf›n alt›nda..
‹ﬂsiz kalanlardan biri de Hasan Y›ld›z... Tekerlekli sandalyaye
mahkum bir özürlü o da... Yeni bir iﬂ bulmas›n›n mümkün olmad›¤›n› söylüyor. Do¤rudur ve belki o da a¤l›yordur.
Ama hay›r iﬂçi kardeﬂler, hay›r.
A¤lamak zaman› de¤il. A¤lamak, sömürücü kapitalistin yazd›¤›
kadere teslim olmakt›r.
A¤lamak, zavall›laﬂmakt›r.
A¤lamak, sizden ekmek bekleyenlere de yapaca¤›n›z en büyük kötülüktür. ‹ﬂsiz kald›n›z, ﬂimdi her zamankinden daha güçlü olmal›s›n›z.
Bir emekçi gibi ekme¤i, kapitalistin elinden söküp almal›s›n›z.
Güçlü olmak örgütlü olmakt›r iﬂçi kardeﬂlerimiz.
‹brahim arkadaﬂ, güçlü olmak için örgütlü olmal›s›n.
Güç, örgüttü, güç mücadelede, güç direnmektedir. ‹ﬂçinin baﬂka
gücü, kurtuluﬂ için baﬂka yolu yoktur.

Say›: 202

Yürüyüﬂ
10 Ocak
2010

ler. 20 dakika köprü trafi¤ini kesen iﬂçiler, eylemin ard›ndan köprünün üzerinde birer aç›klama yapt›lar. Tekel iﬂçileri
Ankara'da süren direniﬂi tüm dünyaya
duyurmak istediklerini belirttiler. Slogan atan iﬂçiler daha sonra polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›.
14 Ocak günü merkezi olarak toplanacak olan Tekel iﬂçileri, 3 günlük oturma eylemi ve açl›k grevi yapacaklar.
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Adalet!

Say›: 202

Yürüyüﬂ
10 Ocak
2010

Adaletsizli¤i büyüten nedir?

Yeni y›la biraz daha yoksullaﬂarak girdik. Benzine
zam, köprü ve otoyol ücretlerine zam, sigaraya, alkollü
içeceklere zam... Peﬂ peﬂe geldi senenin ilk gününde
zam haberleri. Benzinin Özel Tüketim Vergisi Tutar› lit r ede 20 kuruﬂ art›r›ld›. Tekel ürünlerinde ise yüzde
36’y› bulan zamlar yap›ld›. Ayr›ca Pasaport ücretlerine,
noter iﬂlemlerine, özel iletiﬂim vergisine çeﬂitli oranlarda zamlar yap›l›rken gelir vergisi ve çevre temizlik vergisine yüzde 2.2, köprü ve otoyol ücretlerine de yüzde
13.91 oran›nda zam yap›ld›. Bunlar› baﬂkalar› da izleyecektir; çünkü zaten benzine yap›l›nca A’dan Z’ye tüm
ürünlere zamlar onu takip eder.
Yap›lan zamlar HERKES‹ ayn› ölçüde mi etkiliyor?
Hay›r... Herkesi ayn› oranda etkilemiyor. Zamlar, kimini daha zengin yap›yor, kimini daha yoksul...
‹ﬂte asgari ücretlinin durumuu, emeklinin durumu...
Bu arada asgari ücrette ve emeklilerin maaﬂlar›nda
da s a d a k a v a r i art›ﬂlar yap›ld›. Onsekiz yaﬂ›n üzerindekiler için g ü n d e b i r l i r a zam asgari ücretliye, i ki l i r a d a
emekliye yap›ld›. Böylece asgari ücret 546 liradan 577
liraya ç›kt›, emeklilerin ayl›¤› da 60 lira artm›ﬂ oldu.
Emekçilere g›d›m g›d›m yap›l›yor zam. Oysa tek bir
ürüne yap›lan zam emekçilerin maaﬂlar›na yap›lan zamm› al›p götürüyor. Zamlar, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yap›yor. Bu adalet mi?
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an emeklilere yap›lan

zamlar› aç›kl›yor. Burjuva ekonomistleri yap›lan zamlar› yorumluyorlar. A¤›zlar›ndan dökülen sadece rakamlardan ibaret. Bütçeye "yüklenen" toplam miktar› düﬂünüyorlar. Emekliye günde iki lira... Bir lira daha fazla
olmaz... Oysa benzine yap›lan zamlar rakamlardan ibaret de¤il, halk›n yedi¤i ekme¤in küçülmesi demektir. Ev
kiras›na, yol paras›na gelen zamd›r. So¤uk k›ﬂ gününde
o d u n s u z k ö m ü r s ü z k a l m a k t › r, kaloriferlerin ›s›s›n›n
bir kaç derece daha düﬂürülmesidir... Ödeyemedi¤i ev
kiras›d›r... Çocu¤unun okul harçl›¤›n› verememesidir...
Zenginler için ise yap›lan zamlar ek olarak kazanacaklar› milyonlar, milyarlar, trilyonlard›r. Zamlar, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan kapitalizmin ayr›lmaz parças›d›r... Zamlarla bir tarafta halk
yoksullaﬂ›rken di¤er tarafta patronlar kârlar›na daha fazla kâr katarlar. Bu düzen adaletsizlik üzerine kurulmuﬂ
bir düzen. Çal›ﬂan, üreten halk›n eme¤ini çal›p patronlara veren bir düzen. Zamlar da halk›n soyulmas›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤il. Biz üretiyoruz, tekeller el koyuyor.
Üretirken eme¤imizin karﬂ›l›¤› vermezler. Bir lira zam
yapt›klar› asgari ücreti de çok görürler. Bizden gasp ettiklerini geri bize satarken ise zam üstüne zam yaparlar.
Bizim eme¤imizi bize satarlarken bizi böyle soyuyorlar.
Soygun, sömürü adaletsizli¤in temelidir. Bu düzen soygun ve adaletsizlik düzenidir. Soygun da adaletsizlik de
böyle büyüyor.?

Halk Cepheliler
Tekel ‹ﬂçilerine
Bildiri Da¤›tt›

Tekel ‹ﬂçileri Referanduma
Gitti
Türkiye'nin dört bir yan›nda referanduma
giden 12 bin Tekel iﬂçisi, direniﬂe devam etme
karar› ald›lar. Tekg›da-‹ﬂ Sendikas›'n›n karar›
do¤rultusunda yap›lan oylamada 21 ildeki iﬂ
yerlerinde 6 Ocak günü yap›lan referandumda
8.150 oy, direniﬂe devam etmek yönünde oy
kullan›rken sadece 30 tanesi hay›r yönünde oy
kulland›. Eylemin merkezi Türk-iﬂ Genel
Merkezi'ndeki sand›klarda kullan›lan bin 282
iﬂçinin tamam› "eyleme devam" dedi. Türk-‹ﬂ
genel merkezi önünde iﬂçiler sonucu sloganlarla karﬂ›lad›lar.
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Ankara Halk Cephesi, 14
Aral›k'tan bu yana Ankara'da
direniﬂte olan Tekel iﬂçilerine
bildiri da¤›tt›. 29 Aral›k günü

‹tfaiyecilerden
Meﬂaleli
Yürüyüﬂ
5 Ocak günü iﬂlerine devam
etmek için direniﬂte olan itfaiyeciler, '‹stanbul Uyuma, ‹tfaiyeciye Sahip Ç›k' yaz›l› pankart
açarak Taksim Tramvay Dura¤›'ndan Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüdü. Meﬂalelerle
yürüyen iﬂçiler, 'Direne direne
kazanaca¤›z', '‹tfaiyede taﬂeron

yap›lan bildiri da¤›t›m›nda 500
bildiri iﬂçilere ulaﬂt›r›ld›. Türk‹ﬂ önünde günlerdir bekleyiﬂlerini sürdüren iﬂçilerden Yine
Halk Cepheliler’e kim olduklar›n› soranlar oldu. Yine pek
çok iﬂçi Halk Cephesi'ni iﬂçilerin yan›nda görmekten memnun olduklar› belirttiler.
istemiyoruz', sloganlar›n› att›lar.
Eylemde yap›lan aç›klamada,
baz› itfaiyecilere bask›yla sözleﬂme imzalat›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›
belirtilerek, " Tehditle, zorbal›kla itfaiyeyi taﬂeronlaﬂt›rmaya
çal›ﬂanlar› lanetliyoruz. Yüzy›llard›r peygamber oca¤› olarak
bilenen itfaiyecili¤i sat›ﬂa ç›karmay› mubah sayanlar› k›n›yoruz" denildi. Demokratik kitle
örgütlerinin de destek verdi¤i
eylem aç›klaman›n ard›ndan
sona erdi.

Biz Halk›z Bu Vatan›n Sahibiyiz

Rize'de temizlik
iﬂçileri direniyor
Rize Belediyesi iﬂçileri ödenmeyen haklar›n›n verilmesi ve taﬂeronlaﬂt›rman›n durdurulmas› için 4
Ocak günü direniﬂe baﬂlad›. Sabah
saatlerinde ﬂantiye binas›na giden
Hizmet-‹ﬂ üyesi iﬂçiler, talepleri kabul edilene kadar çal›ﬂmayacaklar›n›
duyurdular. 10 ikramiye alacaklar›
oldu¤unu belirten iﬂçiler, “Aylard›r
hakk›m›z› alamad›k. Evde çocuklar›m›z aç. Alaca¤›m›z olmas›na ra¤men
bizi muhtaç halde çal›ﬂt›r›yorlar.
Kimse hakk›m›z› aramad›, sendika
sab›rl› olun diyerek geçiﬂtirdi. Biz
al›n terimizin karﬂ›l›¤›n› istiyoruz.”
dediler. 5 Ocak günü Trabzon'dan
gelen temizlik iﬂçilerine çöp toplatmayan direniﬂteki iﬂçilerden 12 iﬂçi
gözalt›na al›nd›. ‹ﬂçiler serbest b›rak›lan mücadelelerinde kararl› olduklar›n› ifade ettiler.

ÇUKUROVA
ÜN‹VERSET‹S‹NDE
FORMASYON VE
YEMEKHANE EYLEM‹
Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ö¤rencileri 30 Aral›k
günü “Rektör mü? Diktatör mü?”
pankart› açarak okulda yürüyüﬂ yapt›lar. “Formasyon Hakt›r Rant Kap›s› De¤il, Koﬂulsuz Formasyon ‹stiyoruz, Rektör ‹stifa” sloganlar› atan
ö¤renciler ayr›ca yemekhanede at ve
eﬂek etiyle yemek yap›lmas›n› da
protesto ettiler.
Rektörlük önünde temsili olarak
tabut b›rak›larak görüﬂme yapmak
için temsilciler Rektörlü¤e girdiler.
Ö¤renciler içeride muhattap bulamayarak d›ﬂar› ç›kt›lar. Adana Gençlik
Derne¤i üyesi ö¤rencilerde eyleme
kat›ld›lar.

Nas›l B‹R Yaﬂam?
Milli Piyango, At Yar›ﬂlar›, Kaz› Kazan ve...
Y›lbaﬂ› öncesi günlerce Milli
Piyango’nun “büyük ikramiye”si,
“büyük y›lbaﬂ› çekiliﬂi” konuﬂuldu. “Büyük ikramiye size ç›karsa?!” diye hayalleri pompalayan
programlar yap›ld›.
198. say›m›zda yine bu köﬂede, ﬂans oyunlar› üzerine yazm›ﬂt›k. Ama “ﬂans oyunlar›” konusunda ortaya ç›kan baz› yeni rakamlar, söylediklerimizin yeni kan›tlar› olarak son derece çarp›c›
bir gerçe¤i ortaya koyuyorlar.
Ülkemizde her gün yaklaﬂ›k 5
milyon kiﬂi, herhangi bir “ﬂans
oyunu”nu oynuyor. Beﬂ milyon
kiﬂi! Her gün beﬂ milyon kiﬂi sahte umutlar peﬂinde koﬂuyor. Beﬂ
milyon kiﬂi sorunlar›n›n çözümünü yanl›ﬂ yerde ar›yor.
Beﬂ milyon kiﬂi, Milli Piyango, At Yar›ﬂlar›, Kaz› Kazan, Hemen Kazan, Say›sal Loto, ﬁans
Topu, On Numara, Süper Loto...
ya da bir benzerinden medet umuyor. D a h a d o ¤ r u s u u m u t , k u m a r
o l m u ﬂ t u r.
Rakam ortadad›r; düzen günlük yaﬂam›m›za “ﬂans oyunlar›”n›
sokmay› baﬂarm›ﬂt›r. G ü n d e 5
milyon kiﬂi bu tür bir “ﬂans oyunu”na umut ba¤l›yorsa, sorun ciddidir. Yoksulluk artt›kça, umudunu kumara, çekiliﬂlere ba¤lamak
gittikçe daha yayg›n bir duygu haline getirilmektedir.
Ülkemizde yasal olarak oynat›lan, Milli Piyango, “say›sal
oyunlar”, ‹ddaa, Spor Toto ve at
yar›ﬂlar›n›n 2007’de 5.2 milyar
lira olan toplam has›lat› 2008’de
6.2 milyar liraya yükseldi. Art›ﬂ
oran› yüzde 19.03’dür.
‹stanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müﬂavirler Odas›’n›n
“Umudumuz Piyango” baﬂl›kl› raporuna göre 2007-2008 y›llar›nd a halk›n “ﬂans oyunlar›”na yat›r-

d›¤› p a r a 11.3 milyar liray› aﬂt›.
Mesela a t y a r › ﬂ l a r › n d a d a 2007
y›l›nda 1.8 milyar lira olan toplam has›lat›n yüzde 25 oran›nda
artt›¤› belirtiliyor.
Yani yoksullu¤un, iﬂsizli¤in
art›ﬂ›na paralel bir art›ﬂ söz konusudur.
Kumar, çok eskilerde, gizli ve
hep karanl›k, kuytu yerlerde oynan›rd›. Bunu eski Yeﬂilçam filmlerinde görmek mümkündür. Halk
kumar oynayan bir kimseyi ay›plar, tecrit ederdi.
ﬁimdi ise kumar aç›k hale getirilmiﬂ, ama daha önemlisi, m a s u m l a ﬂ t › r › l a r a k ad›na “ ﬂ a n s
o y u n l a r › ” denmiﬂ, günlük yaﬂam›m›za sokulmuﬂtur. Her yerde
art›k isted¤iniz türde kumar oynayabilece¤iniz bir bayii veya bir
kaz› kazanc› bulabilirsiniz. ﬁans
oyunlar› bayilerini, da¤ baﬂ›ndaki
bir köyden ﬂehrin en d›ﬂ›ndaki gecekondulara kadar yaym›ﬂlard›r.
En önemlisi kumar yasal hale
getirilmiﬂ, devlet eliyle milyonlarca insana sunulmuﬂtur. ﬁans oyunu oynayana kumar oynuyor denmiyor art›k. Oysa asl›nda öyle.

Say›: 202

Yürüyüﬂ
10 Ocak
2010

Burjuva bas›n yay›n da bu iﬂin
içine sokulmuﬂ, çekiliﬂler bunlarda yay›nlanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Bunun da kumar›n kan›ksanmas›nda büyük rolü olmuﬂtur.
Oynat›lan hepsi yasal “ﬂans
oyunlar›”ndan, devlet milyarlar
kazanmaktad›r. Halk› alenen k u m a r o y n a s › n l a r diye özendir m e k t e d i r.
Yap›lacak tek ﬂey; kumardan
uzak durmak, kumar› umut olarak
görmemektir. Kumara elini kapt›ran, bir süre sonra vücudunu, yaﬂam›n›, beynini kapt›racak, çürüyecek, çürütecektir. Çürümemeliyiz!
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okmeydan›

Halk Cepheliler
Yeni Y›l› Birlikte Karﬂ›lad›lar
Say›: 202

Yürüyüﬂ
10 Ocak
2010

2 0 0 9 y › l › n › k a v g a y l a b it i r miﬂtik.
Ve yeni bir kavga y›l›na ‹stanbul’da, Ankara’da, ‹z mir ’d e, Bursa’d a, Elaz›¤’da,
M a la t y a ’ y a v e D e rs i m ’ d e . ..
hep birlikte merhaba dedik...
2 0 10 y› l ›n › n il k g ü n le ri nd e
E d i r n e ’ d e n K a r s ’a k a v g a n › n
içindeyiz.
‹stanbul’da Halk Cepheliler y›lbaﬂ›nda Okmeydan›, Destan Dü¤ün
salonunda bir araya geldiler.

Yürüyüﬂümüz Sürüyor
‹zmir’de Yürüyüﬂ dergisi bu
hafta Menemen- Belediye Evleri
Narl›dere ve U¤ur Mumcu Mahallesi’ndeydi. 3 Ocak günü iki
dergi okurunun kat›ld›¤› tan›t›m
ve sat›ﬂta Grup Yorum’un da kat›laca¤› "Amerika Defol Bu Vatan Bizim" gecesine ça¤r› yap›ld›. Sat›ﬂ›n sonunda 46 dergi halka ulaﬂt›r›ld›. Narl›dere 2 Ocak
ve 3 Ocak günleri yap›lan sat›ﬂ-
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Programda ilk olarak Gençlik
Federasyonu üyesi ö¤renciler, Marmara Üniversitesi’nde yaﬂad›klar›
faﬂist sald›r›y› ve Yürüyüﬂ dergisi
sat›ﬂ› s›ras›nda yaﬂad›klar› ilginçlikleri anlatan skeçler oynad›lar.
Skeçlerin ard›ndan sanatç› Ercan
Ayd›n sahneye ç›kt›. Ercan Ayd›n
sahneye ç›kt›¤› s›rada geceye Güler
Zere de kat›ld›. “Güler Zere Onurumuzdur!” sloganlar›yla karﬂ›lanan
Zere, zafer iﬂareti yaparak karﬂ›l›k
verdi. Oyun havas›, halay ve horondan oluﬂan bir dinleti veren Ercan
Ayd›n; geçen y›l içerisinde çok fazlarda toplam 92 dergi sat›ld›.
Adana'da 31 Aral›k günü Yürüyüﬂ okurlar› dergi tan›t›m›n› ve
sat›ﬂ›n› yapt›. Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’nde 2 saat süren tan›t›m ve sat›ﬂta 21 Yürüyüﬂ dergisi halka ulaﬂt›.
Ayn› gün Halk Cepheliler
Çakmak Caddesi Kültür Soka¤›’nda ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için imza masas› aç›ld›.
Masada 250 imza topland›.

la ac› ve mutluluklar yaﬂand›¤›n›, Güler Zere’nin de bu
mutluluklardan biri oldu¤unu söyledi. Daha sonra sahneye Ruhan Mavruk ç›kt›
ve kendi yazd›¤› ﬂiirleri
okudu.
Programa ﬂark› yar›ﬂmas›yla devam edildi. Mahalle
ve kurumlar›n› temsilen birer kiﬂinin kat›ld›¤› yar›ﬂmada birinci olana Çizgilerle Anadolu Tarihi kitab›
hediye edildi.
2009 y›l›n› anlatan bir
sinevizyon gösterimi yap›lmas›n›n ard›ndan sahneye
davet edilen Güler Zere bir
konuﬂma yapt›. Devrimci
tutsaklar›n s›cakl›¤›yla geldi¤ini söyleyen Zere; “Sev gili D a y ›’m› z ›n ve ka r a nf ille rim i z i n › ﬂ ›¤ › y l a 2 0 1 0 ’ a g i r i y o r u z . N e
mutlu ki bize onlar var” dedi.
Zere’den sonra Halk Cephe si’nin yeni y›l mesaj› okundu.
Son olarak sahneye Grup Yorum
ç›kt›. Gece Yorum’un türküleri eﬂli¤inde çekilen halaylarla son buldu.
Ayr›ca Anadolu’da Ankara, ‹zmir, Bursa, Malatya, Dersim ve Elaz›¤ Halk Cephelilir de düzenledikleri çeﬂitli etkinliklerle yeni y›la birlikte merhaba dediler.
Ayr›ca Halk›n Sesi, Gençlik Federasyonu, Kars Gençlik Dernegi
Giriﬂimcileri, Adana Halk Cephesi,
Devrimci Alevi komitesi yapt›klar›
yaz›l› aç›klamayla halk›n yeni y›l›n›
kutlad›.

Salihli Halk Cephesi’nden
Aç›klama
Manisa’n›n Salihli ‹lçesi’nde Halk
Cepheliler bir aç›klama yaparak polis taraf›ndan kendilerinin ve çevrelerindeki
kiﬂilerini tehdit ve taciz edildi¤ini belirttiler.
Polis taraf›nda sürekli takip edildiklerini belirten Halk Cepheliler kendilerini takip eden 7 araç›n marka ve plakalar›n›, üç polisin de eﬂgalini aç›klad›lar.
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Matemimiz
‹syan›m›zd›r
Devrimciler düzenin yaymaya
çal›ﬂt›¤› bencil-yoz kültüre karﬂ›
kendi kültürümüze sahip ç›kar.
Anadolu insan›n›n yaratm›ﬂ oldu¤u
ilerici, paylaﬂ›mc›, “Yarin yana¤›ndan gayr› paylaﬂmak için her ﬂeyi”
ya da “Komﬂusu aç yatarken tok
gezen bizden de¤ildir” sözleriyle
bütünleﬂmiﬂ kültürü yaﬂatmaya çal›ﬂ›r. Halk Cepheliler bu paylaﬂ›m
ve birlikteli¤in örne¤ini sunan geleneklerden aﬂure da¤›t›m›na bu senede devam ettiler.
B u rsa’da Devrimci Alevi Komitesi 1 Ocak günü Teleferik’in Akça¤layan Mahallesi’nde, 3 Ocak günü Eﬂref Dinçer Mahallesi Yeﬂilova

bölgesinde aﬂure
da¤›tt›. Teleferik’te
yap›lan
aﬂure da¤›t›m› s›ras›nda sivil polisler araçlarla
mahallede gezerek halk› tedirgin
etmeye çal›ﬂt›.
Aﬂurelerde Kerbela’dan bugüne
katliam ve direniﬂlerin oldu¤u
bir sergi de aç›ld›.
E l a z›¤ Halk
Cephesi 3 Ocak
günü Fevzi Çakmak Mahallesi
Kanal Alt›nda geleneksel olan aﬂure
da¤›tt› ve Kerbela ﬁehitlerini anarak
Hz. Hüseyin ve yoldaﬂlar›n›n zalime
biat etmeyerek direnmesini selamlad›. Sabah saatlerinde ailelerle birlikte aﬂure yap›lmaya baﬂland›. Evlerinden ve kahvelerden gelen mahalle
halk›na aﬂure da¤›t›ld›.
M alatya'da 3 Ocak günü Cemal
Gürsel Mahallesi’nde Aﬂure da¤›t›ld›. "Matemimiz ‹syan›m›z›d›r"
diyerek mahallede aﬂure da¤›t›m›
yapan Halk Cepheliler taraf›ndan:
"Günümüzün yezidleri Amerika'd›r, siyasi iktidard›r, mücadeleyi
günümüzün yezitleri'ne karﬂ› büyütelim" denildi.

‹st a n b u l’da Küçükarmutlu Cemevi’nde 3 Ocak günü, Muharrem
orucunun ard›ndan, Kerbela’da ﬂehit düﬂen ‹mam Hüseyin ve 72 yoldaﬂ›n› anmak için aﬂure da¤›t›ld›.
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
Sar›yer ﬁubesi Bo¤aziçi Cemevi,
Almus Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i, Turhal Ormanözü Kültür Derne¤i, Çamdal› Köyü Derne¤i’nin
“Hoﬂ geldiniz” pankart› Cemevi
kap›s›na as›ld›. Aﬂure da¤›t›m›na
300 kiﬂi kat›ld›.
H a t a y’da 2 Ocak günü Hac›
Bektaﬂ Veli ve Alevi Kültür Derne¤i’nin düzenledi¤i aﬂure da¤›t›m› ve
Cem’e kat›lmak için Devrimci Alevi Komitesi üyeleri de haz›r bulundu. 800 kiﬂinin kat›ld›¤› Cem’de r›zal›k al›nmas› s›ras›nda Devrimci
Alevi Komitesi üyeleri “ﬂu an salonda bulunan MHP-CHP-AKP-DSP
temsilcileri bulunmaktad›r. Alevileri
Dersim’de, Maraﬂ’ta, Çorum’da, Sivas’da alevi olduklar› için öldüren
kurum temsilcileri bizimle ayn›
cemde bulunmaktad›r. Biz bunlara
raz› de¤iliz” diyerek itiraz ettiler.
‹kna edilme çabalar›na karﬂ›l›k
Devrimci Alevi Komitesi üyeleri;
“Yezidlerle bizi ayn› Cem’e ça¤›r›yorsunuz. Siz Yezidle ayn› tasta
çorba-aﬂure yiyorsunuz. Biz bu duruma düﬂmeyece¤iz” diyerek Cem’i terk ettiler.

Samsun’da Hukuksuzluk Teﬂhir Edildi

Adana Polisinin Keyfi Tutumu

Karadeniz Özgürlükler Der-ne¤i Samsun’da 3 Ocak günü
Süleymaniye Geçiti’nde bir ey-lem yapt›. Grup Yorum konseri
öncesi Samsun’da tutuklanan 5
dernek çal›ﬂan›n›n serbest b›ra-k›lmamas› nedeniyle yap›lan
eylemde “Grup Yorum Konseri
Düzenledikleri ‹çin Tutuklanan-lar Serbest B›rak›ls›n!” pankart› aç›ld›. Eylemde ayr›ca Edirne’de
vatanseverlere yönelik linç giriﬂimi de protesto edildi.
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i ayn› gün yaz›l› bir aç›klama
yay›nlad›. Dernek çal›ﬂanlar›ndan Özgür Deveci’nin ailesine gi-dilerek rahats›z edildi¤i belirtilen aç›klamada; “Bu yöntemleri
uygulayanlar bilmelidir ki, biz bu oyunlara gelmeyece¤iz. Bask›-lara ra¤men haklar ve özgürlükler mücadelesinden vazgeçmeye-ce¤iz” denildi.

‹stanbul’dan Adana’ya gelen Servet Göçmen isimli Halk Cepheli Adana otogar›nda polis taraf›ndan keyfi bir ﬂekilde durduruldu.
Kimlik kontrolü yap›lan Göçmen’in üzeri aranmak istendi ve arama yapmak için geçmiﬂ tarihli arama karar› gösterildi. Duruma tepki gösteren Göçmen’in etraf› bir an da sivil polislerce
sar›ld›. Yan›nda “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas› malzemeleri ve Yürüyüﬂ dergisi bulunan Göçmen keyfi bir ﬂekilde otogarda iki saat bekletildi. Göçmen’in “Amerikan
polisli¤i yapmay›n, beni keyfi olarak engelleyemezsiniz” diyerek tepki vermesi üzerine polisler sald›rd›. “Amerika Defol Bu Vatan Bizim
ve Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” slogan› atan Göçmen bir adet Yürüyüﬂ dergisine el konulduktan
sonra hiçbir ﬂey söylenmeden b›rak›ld›.

Sald›r›lara Boyun E¤meyece¤iz
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Avrupa’da
Edirne'de sivil faﬂistler ve polis
iﬂbirli¤i ile yap›lan linç sald›r›lar›,
Avrupa’nin çesitli ülkelerinde pro-testo edildi.

ne'de devrimcilere sald›rd›.
Devrimciler gözalt›na al›nd›,
iﬂkence edildi ve tutukland›-lar. Halk Cephelilerin Edir-ne'ye giriﬂi engellendi, yasad›ﬂ› bu
karar kald›r›ls›n! Provokasyonlar
durdurulsun!" yazan pankartla bir

LONDRA

Say›: 202

Yürüyüﬂ
10 Ocak
2010

Vatanseverlere Yönelik Sald›r›lar
Avrupa’da Protesto Edildi
A l m a n y a Köln’de Türkiyeli-ler'in yo¤un yaﬂad›¤› Weidengasse
semtinde biraraya gelen Halk Cep-heliler açt›klar› Türkçe ve Almanca
dövizlerle Amerikan iﬂbirlikçileri-nin vatanseverlere karﬂ› örgütledi¤i
sald›r›lara karﬂ› tepki gösterdiler.
2 saat süren eylemde "Amerika
Defol Bu Vatan Bizim", "Linçler,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz", "Polis
Ablukas› Kald›r›ls›n" sloganlar›n›n
yan›nda Almanca sloganlar at›ld›.
B e l ç i k a ’ d a , sald›r›lar Brük-sel'deki Türkiye Konsoloslu¤u
önünde protesto edildi. "Vatanse-verler De¤il Linççiler Terkedecek
Meydan›" pankart›n›n aç›ld› eylemde; linçlerin AKP iktidar›n›n Ameri-ka karﬂ›t› faaliyetlere tahammülsüz-lü¤ü oldu¤u, bunun için linçlerin sa-dece ve sadece polisin örgütleyebi-lece¤i bir sald›r› oldu¤u anlat›ld›.
Yu n a n i s t a n ’ d a Türkiyeli ve
Yunanistanl› örgütler Atina’da
eylem yapt›lar. “Türkiye oligarﬂisi-nin devleti ve kontrgerillas› Edir--
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saate yak›n, Türkiye Büyük Elçili-¤i'nin bulundu¤u soka¤›n giriﬂinde
"Linçler, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz",
"Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Müca-delemiz" sloganlar› at›ld›.
Baz› yerel ulusal radyolarda sal-d›r›lara iliﬂkin haberler yay›nland›.
PAME (Radikal ‹ﬂçi Cephesi) ve
Sinaspismos (Radikal Sol Birlik
Partisi) ‹çiﬂleri Bakanl›¤›'na sald›r›-lar› protesto eden ve polis ablukas›-n›n kald›r›lmas› talep eden protesto
metni gönderdi.
‹ n g i l t e re’de Londra Halk Cep-hesi 5 Ocak günü bir eylem yapt›.
Eylemde, ‹ngilizce ve Türkçe 700
bildiri da¤›t›ld›. Yine iki dilde
yaz›lm›ﬂ olan, "Polis Ablukas›na
Son, Arkadaﬂlar›m›z Serbest B›ra-k›ls›n, Türkiye'de Faﬂist Linç Giriﬂi-mi Durdurulsun" dövizleri taﬂ›nd›.
‹ngilizce okunan Halk Cephesi
aç›klamas› sonunda, "Herkes bilsin;
AKP iktidar› bilsin, AKP'nin polisi
bilsin bu vatan bizim, biz de¤il iﬂ-birlikçi faﬂist sistemin sahipleri git--

melidir” denildi.
Halk Cephesi 6 Ocak günü de
Türkiye Elçili¤i önünde eylem
yapt›.
F r a n s a 'n›n baﬂkenti Paris'te
yap›lan eylemde, Frans›zca olarak
"Emperyalizm De¤il Direnen Halk-lar Kazanacak" yaz›l› pankart yer
aç›ld›. Eylemde bu sald›r›lar›n
devlet politikas› oldu¤u vurguland.
Sald›r› ve Halk Cepheliler
etraf›ndaki polis ablukas› Avust u rya'n›n baﬂkenti Viyana'da protesto
edildi.
5 Ocak’ta yap›lan eylemde Türki-ye Konsoloslu¤u'na gidilerek AKP
hükümeti ve polisiyle onlar›n sald›rt-t›¤› azg›n sivil faﬂistler teﬂhir edildi.
Anadolu halklar›n›n anti-emperyalist
tarihinin oldu¤unu ve AKP'nin dev-rimcilerin bu öfkeyi örgütlemesinin-den korktu¤u anlat›ld›.
Konuyla
ilgili
Anadolu
Federasyonu 6 Ocak’ta yaz›l› bir
aç›klama yay›nlad›. Aç›klamada;
“Gün, Halk Cephelileri sahiplenme
günüdür onlar›n sesine sesimizi kat-mal›, sloganlar›m›z› hep birlikte
hayk›rmal›y›z. Ülkemizi a¤z› salya-l› faﬂist güruha b›rakmamal›y›z”
denildi

Wuppertal Aﬂure Günü
Almanya'n›n Wuppertal ﬂehrin-de, 3 Ocak’ta aﬂure günü düzenlen-di. Zalimin zulmüne karﬂ› savaﬂ›r-ken ﬂehit düﬂen imam Hüseyin ve
Kerbela ﬂehitleri an›s›na Anadolu
Federasyonu'nda aﬂure verildi.
Hep beraber yenilen aﬂureden
sonra Federasyon baﬂkan› Latife
Ad›güzel söz alarak direniﬂi ve bu-günkü anlam›n› anlatt›. Konuﬂma-s›nda imam Hüseyin'in, zalimin
zulmüne karﬂ› savaﬂt›¤›n›, zalimle-re karﬂ› savaﬂman›n bir insanl›k
görevi oldu¤unu söyledi.
Devam›nda Federasyon baﬂkan
yard›mc›s› söz alarak, Sivas, Ma-raﬂ, Çorum katlimlar›n› anlatt›. Bu-gün imam Hüseyin'in, Seyit R›-za'n›n Pir Sultanlar'›n mücaledesi-nin bayra¤›n›n devrimciler taraf›n-dan taﬂ›nd›¤›n› belirtti.

Biz Halk›z Bu Vatan›n Sahibiyiz

Suriye’de 19-22 Aral›k Katliam› Paneli

Suriye'de 19-22 Aral›k'ta Hapis-haneler Katliam› ile ilgili panel dü-zenlendi. Panelde, 19-22 katliam›n›
yaﬂayan TAYAD'l› Mehmet Güvel,
büyük düreniﬂte ﬂehit düﬂen Yusuf
Kutlu'nun babas› Ali Kutlu, Irak'ta
tutsakl›k yaﬂayan bir kad›n tutsak

ve ‹srail zindanlar›nda 11 y›l
tutsakl›k yaﬂayan Ali Cuma
yaﬂad›klar›n› anlatt›lar.
‹lk sözü alan ﬂehit babas›
Ali Kutlu: Yusuf Kutlu'nun
nas›l tutukland›¤›n› ve ard›n-dan neden ölüm orucuna girdi-¤ini ve d›ﬂarda tutuklu aileleri
ile çocuklar› için ne tür eylem-ler yapt›klar›n› anlat›.
Ard›ndan Irakl› kad›n tut-sak Halide iﬂgalciler taraf›ndan tu-tuklanarak 9 ay hapiste kald›¤›n› ve
hapiste yaﬂad›¤› iﬂkenceleri anlatt›.
Ali Cuma söz alarak; ‹srail ha-pishanelerinde 11 sene boyunca ya-ﬂad›¤› bask›lar›, zulmü anlatt›.

Mehmet Güvel 19 Aral›k katli-am›nda yaﬂad›klar›n› katliam›n bo-yutlar›n› ve sonuçlar›n› anlatt›. Kat-liamda tutsaklar›n yaratt›¤› fedakar-l›¤a ve kahramanl›¤a de¤inerek
Ümraniye Hapishanesi'de sald›r›ya
karﬂ› direniﬂçilerin bedenini siper
etmek için nas›l yar›ﬂt›klar›n› ve
Ahmet ‹bili’nin feda için nas›l en
öne at›ld›¤›n› belirti. Konuﬂmalar-dan sonra sorular soruldu. Sorulara
cevaplar verildi¤i s›rada sineviz-yondan, sürekli ﬂehitlerin resimleri-nin slayt gösterimi yap›ld›.
Daha sonra 19 Aral›k katliam› ve
Armutlu'daki ölüm orucu direniﬂi
ile ilgili film gösterimi yap›ld›.
Program Suriyeli bir sanatç›n›n ud
eﬂli¤indeki türküleri ile bitirildi.

AVRUPA’daki B‹Z
Hollanda’da y›lbaﬂ› kutlamalar›nda sadece havai fiﬂekler için 65
m i l y o n E u ro harcanm›ﬂ. Almanya’da, Fransa’da, ‹ngiltere’de ya da
baﬂka bir Avrupa ülkesinde de bire
bir ayn› oranlarda olmasa da benzer bir tüketim kültürünün oldu¤unu biliyoruz.
Tüketmek... Her ﬂeyi tüketmek.
Avrupa nüfusunun (yaklaﬂ›k 500
milyon) iki kat›ndan fazla insan,
dünyada açl›k çekiyor. Ama 16
milyon nüfuslu bir ülkede, sadece
bir gecede havai fiﬂek için harcanan
para 65 milyon Euro. Bu yenilen,
içilen, giyinilen bir ﬂey de de¤il, sadece gösteriﬂ için h a v a y a a t › l a n bir
para. Sadece y›lbaﬂ› havai fiﬂekleri
için harcanan bu paraya y›lbaﬂ›ndaki di¤er harcamalar› da katt›¤›m›zda
65 milyon Euro’nun belki beﬂ, belki
on kat›n› bulacakt›r.
Hollanda’n›n y›lbaﬂ›nda havai fiﬂekler için harcad›¤› bu para, emperyalizmin
tüketim
kültürü
aç›s›ndan çarp›c› bir örnektir.
Bu kültür, emperyalist ülkelerde
bütün topluma hakim k›l›nan bir
kültürdür. Bu kültür, günün 24 saati
yüzlerce, binlerce de¤iﬂik araçlarla,
hiç fark›nda olmadan insanlar›n bi-

linç alt›na iﬂlenir. Sonra yaﬂam›n
içinde çok normalmiﬂ gibi biz de bu
tüketim kal›plar› içinde tüketmeye
baﬂlar›z. Ki, yaﬂam›m›za bakt›¤›m›zda hiç de bu kültürün uza¤›nda

Tüketmek!
olmad›¤›m›z› görürüz. Bir biçimiyle
etkisi alt›na alm›ﬂt›r bizi de. Yeni bir
telefon ç›kar, hemen sahip olmak isteriz. En "iyi" ﬂeylere sahip olmak
isteriz. Diyelim bir giyisinin veya
baﬂka bir tüketim malzemesi ihtiyac›m›z› giderecek kadar› vard›r ama
bir tane de baﬂka bir modelinden olmas›n› isteriz.
Tüketmek, normal ve bir "hak"
gibi görülür adeta. Mesela anne baba bin bir güçlükle çal›ﬂ›p evi geçindirmeye çal›ﬂ›r. Evin çocu¤u arkadaﬂ›nda yeni bir ﬂey görmüﬂtür, hemen tutturur ben de isterim diye.
Ayr›ca bu istek sadece çocuklar için
de geçerli de¤ildir. Yeni ç›kan bir
eﬂya görürüz, onu alamasak da ona

sahip olmak isteriz. O iste¤imiz zamanla birçok ﬂeyin önüne geçer. O
ﬂeye sahip olamad›¤›m›z her gün rahats›z oluruz. Ne yap›p edip ona
sahip olmak adeta bir amaç haline
gelir. Bu bir son model cep telefonu
da olabilir, marka bir ayakkab› ya
da bir giysi, bir araba, bir motosiklet de olabilir.
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Peki, tüketmek, yaﬂam›n tek
amac› olabilir mi? ﬁunu bilelim:
Daha fazla, daha lüks tüketmek, yaﬂam›n amac›ysa, o yaﬂam amaçs›zlaﬂt›r›lm›ﬂ bir yaﬂamd›r...
Tüketim kültürü emperyalizmin
kültürüdür. Ki, bu kültür, sadece
›v›r-z›v›r gereksiz ﬂeyler için çok
para harcanmas› da de¤ildir. Bu kültür, her alanda ürr eten de¤il, her ﬂeyi tüketen bir kültür. Dostlu¤un, arkadaﬂl›¤›n, de¤erlerin bu kültürde
yeri yoktur. Maddi, manevi her ﬂeyi
tüketir bu kültür. Emperyalistlerin
bir gecede milyonlarca Euro’yu havaya atmalar›n›n temelinde bu vard›r. Onlar çal›ﬂmaz, onlar üretmez,
onlar çal›ﬂan, üreten halk›n eme¤ini
sömürürler. Onun için bu kadar rahat tüketebilirler. Ancak bu kültür
bizim kültürümüz olamaz.

Sald›r›lara Boyun E¤meyece¤iz
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Kemerler s›k›l›yor
hükümet s›k›lm›yor
Bizzat hükümetin aç›klad›¤›
r e s m i r a k a m l a r a g ö re.
Geçen y›l, her emekçi aile,
g›da harcamas›ndan yüzde
26, giyiminden yüzde 28,
e¤lencesinden yüzde 33,

ulaﬂt›rma ve
haberleﬂmesinden yüzde 28
k›sarak yaﬂad›.
Buna k e m e r
s›kma ekonomisi deniyordu eskiden.
S›k›lan kemer, elbette hep
halk›n kemeriydi, bugün
oldu¤u gibi... Ama AKP,
emekçilere karﬂ› bugüne
kadar ki en piﬂkin hükümettir,
buna kuﬂku yok. Çünkü bu
rakamlara göre, hala “t›k›r
t›k›r” edebiyat›n› sürdürüyor.

Güzelim H ü r r i y e t
Kelimesine Nas›l
K›yars›n›z Böyle?
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Çeﬂitli demokratik tav›r ve eylemlerde de yer alan Zuhal Olcay,
Hürriyet gazetesinin reklamlar›nda
oynamaya baﬂlam›ﬂ. Bu ülkede
Hürriyet’in reklam›n› yapmak, demokratl›¤›n, ilericili¤in üzerini bir
kalemle çizmek gibidir.
Olcay veya ayn› durumdaki sanatç›lar, bunu da bir rol olarak görüyor belki; “bir sanatç› her türlü rolü oynayabilir”!
Ama hay›r, bu bir rol de¤il. Siz oynad›¤›n›z bu rolde,
insanlara belli bir bak›ﬂ aç›s› öneriyorsunuz, bir ideoloji
ö n e r i y o r s u n u z . Hürriyet’in ideolojisini öneriyorsunuz.

Çizgiyle

AZINLIKLARI FAﬁiZAN
BiR MANTIKLA
YOK ETTiLER!

MARAﬁ

ÇORUM

MADIMAK

Herkesin elinde “Türkiye Türklerindir” bayra¤›n› dalgaland›rmas›n› öneriyorsunuz. Kontrgerilla operasyonlar›n›n alk›ﬂlanmas›n› öneriyorsunuz. Emekçilerin mücadelelerinin görmezden gelinmesini, halk›n beyninin her türlü
pespayelikle doldurulmas›n› öneriyorsunuz.
Düzenin tekellerinin cazip rakamlar›na direnemeyen
ayd›nlar, sanatç›lar, ilerici, demokrat olarak kalamazlar.
Kendileriyle tutarl› olamazlar.
Birkaç hafta önce M. Ali Alabora’n›n içine düﬂtü¤ü durumu yazm›ﬂt›k. Afganistan’a asker gönderilmesine karﬂ›
eylemler içinde yeral›rken, Afganistan’a asker gönderme
politikas›n›n sahibi olan tekellerden birinin reklam›nda oynaman›n çeliﬂkisine dikkat çekmiﬂtik. Zuhal Olcay da
ﬂimdi ayn› amans›z çeliﬂkinin içindedir.
‹lericiyseniz, “ h e r k e s e d a h a f a z l a H ü r r i y e t ” diyemez,
Hürriyet kelimesinin o güzel, o tarihsel olarak dolu do lu anlam›n›, Do¤an Holding’in pespaye gazetesi için
harcayamazs›n›z!

ALAY!
Kozmik oda, kozmik patates,
çikolatal› mermiler diye nas›l
da alay ediyorlar; oysa orada
halk›n kanl› tarihi var.

Hamur...
Edirne’de linç sald›r›s›na
kat›lan sivil faﬂistlerin teﬂhir
olmas› üzerine Ülkü Ocaklar›
Genel Baﬂkan› Harun Öztürk
“ figüran olarak kullan›lacak
bir tek gencimiz yoktur” diye
aç›klama yapm›ﬂ.
Figüran olmay›p da ne
yapacaks›n›z? Sizin hamurunuz böyle kar›lm›ﬂ, tarihiniz böyle yaz›lm›ﬂ!
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