L‹NÇLER‹N AZMETT‹R‹C‹LER‹ ANKARA’DADIR

Tekel
iﬂçilerine
sald›r›...

Haftal›k Dergi / Say›: 203
17 Ocak 2010
Fiyat›: 1 TL (kdv dahil)

info@yuruyus.com

L‹NÇLER‹N‹ZLE
B‹Z‹
DURDURAMADINIZ
9 Ocak 2010 Edirne

ISSN 13005 - 7944

BU MU DEMOKRAS‹?
BU MU MAZLUMDAN
YANA OLMAK?

www.yuruyus.com

info@yuruyus.com

ABD Defol
diyenlere
sald›r›...

www.yuruyus.com

‹tfaiye
iﬂçilerine
sald›r›...

L‹NÇÇ‹LER Emperyalizm ‹ﬂbirlikçisi ‹ktidarlar Taraf›ndan Aldat›l›p Kullan›lan ﬁovenistlerdir

Polisin, Jandarman›n Linççilerin Barikatlar›n› Aﬂarak, Edirne’deydik
Ülkemizin Tek Bir Kar›ﬂ Topra¤› Bile Devrimcilere Yasaklanamaz!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde
ne devam eden; zalimlerle olan kavgan›n, zalimlere karﬂ› direniﬂin tarihini
yaz›yor.
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Anadolu’nun tarihinde her ﬂey çok
yal›nd›r. Bu topraklar, üzerinde yaﬂayan tüm halklar›n onurla “Bizim memleketimiz” diyerek, gö¤sünü gere gere
sahiplenece¤i topraklard›r. Çünkü bu
topraklar›n mayas›nda direniﬂ vard›r,
mücadele vard›r. Neredeyse her kar›ﬂ›
halklar›n kan›yla sulanan bu topraklarda, gün gün yeﬂeren umut vard›r.
Bu kitap; bu umudu yazan ellere,
dizen ellere; fedakarl›klar›, cüretleri ve
hiç yere düﬂürmedikleri onurlar›yla;
halk›n özgürlü¤ü, vatan›n ba¤›ms›zl›¤›
için kurﬂuna dizilen, dara çekilen, derisi yüzülen, kör karanl›k hücrelerde
kaybedilen, açl›¤›n koynunda saniye saniye ölü-

Yitirdiklerimiz
22 Ocak - 28 Ocak

Besat AYYILDIZ

Mehmet TOPALO⁄LU

Kitab›n Ad›: Çizgilerle Anadolu Tarihi
Derleyen: Hüseyin Özarslan

Turgay KOÇ

Yay›nevi: Tav›r Yay›nlar›, 239 sayfa
“Geçmiﬂini bilmeyenin gelece¤i de olmaz”
diyor kitab›n önsözünde. Çizgilerle Anadolu
Tarihi kitab› da bize unutturulmaya çal›ﬂ›lan
tarihimizi anlat›yor. Bu kitapta yaz›lan tarih,
bize okullarda okutulan “Resmi Tarih”in d›ﬂ›nda
bir tarih. Yalan›n, dolan›n, çarp›tman›n ortadan
kald›ramad›¤›, belki çok fazla bilinmeyen ama
mutlaka var olan ve gerçek bir tarihi...
Bu tarih; Anadolu’da yaﬂayanlar›n, Anadolu’yu zulme karﬂ› bir direniﬂ oda¤› yapanlar›n,
Anadolu’nun onuru olanlar›n tarihi...
Tarih bize hep egemenlerin gözünden anlat›ld›. Ve egemenlerin tarihinde hep onlar anlat›ld›.
Çizgilerle Anadolu Tarihi, ezilenlerin gözünden; s›n›flar›n ortaya ç›kt›¤› dönemlerden, ezenle ezilenin çeliﬂkisinin baﬂlad›¤› günlerden bugü-

mün üzerine yürüyenlere ve Bu kitab› tasarlayan, ancak bas›m aﬂamas›na geldi¤ini göremeden, 19
Aral›kta ve yedi y›l süren ölüm orucu direniﬂinde
ﬂehit düﬂen, özgür tutsaklar›n, gelecek güzel
günlere olan özlemine atfediliyor.
Çizgilerle Anadolu Tarihi Kitab› hapishanelerdeki özgür tutsaklar›n uzunca bir süre kolektif bir
çal›ﬂman›n ürünü. ‹çerik olarak oldu¤u gibi biçim olarak da s›radan bir tarih anlat›m›ndan ibaret de¤il. Anadolu tarihi olaylar›yla, kahramanlar›yla çizgilerle anlat›l›yor.
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"En büyük hedeflerimize ulaﬂman›n, en büyük zaferlerimizi kazanman›n yolunun en
küçük, en basit, en s›radan denilen iﬂleri yapmakla, oturtmakla baﬂlad›¤›n› ve asl›nda
tamamland›¤›n› ö¤rendik.”
Besat Ayy›ld›z

28 Ocak 1998’de Adana’da ölüm
mangalar› taraf›ndan bulunduklar› eve
düzenlenen bask›nda katledildiler.
Besat AYYILDIZ, 1966 Yozgat
do¤umlu. Lise y›llar›nda devrimci
hareketle tan›ﬂt›. 1988-’89’da Ankara Dil Tarih’te Dev-Genç içinde yeBülent D‹L
rald›. ‹ç Anadolu bölgesinde sorumluluklar üstlendi. Gözalt› ve tutsakl›klar yaﬂad›. 1997’de Amanoslar’da, Toroslar’da halk›n
savaﬂç›s› oldu.
Bülent D‹L, 1976 Kayseri do¤umlu. ‹ngiltere’de mücadeleye kat›ld›. 1997’de Akdeniz da¤lar›nda halk›n adalet özlemi için silah kuﬂand›.
Mehmet TOPALO⁄LU, 1972 Adana do¤umlu. Adli tutuklu olarak girdi¤i hapishaneden devrimci olarak ç›kt›.
Kurtuluﬂ Gazetesi’nin Adana bürosunda çal›ﬂ›yordu.
1966 Malatya do¤umlu. Lise ö¤renimi s›ras›nda devrimcilerle tan›ﬂt›.1985’de Elaz›¤ F›rat Üniversitesi ö¤rencisiyken
mücadeleye kat›ld›. Dev-Genç’li olarak baﬂlad›¤› mücadelesini, devrimci memur hareketi içinde sürdürdü. Hastal›¤›
boyunca da hep mücadele içinde oldu. Tedavisi için bulundu¤u Fransa’da 27 Ocak 2003’te aram›zdan ayr›ld›.

Mustafa SUPH‹
ve Yoldaﬂlar›
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- Aﬂç›o¤lu BAHAEDD‹N

- Manisal› Kaz›m bin AL‹

- Kaz›m HULUS‹
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- Hac› Mustafao¤lu

- Ahmeto¤lu HAYRETT‹N

MEHMET

- Hakk› bin Ahmet AL‹
- Cemil Nazmi bin ‹BRAH‹M
Sürgün olarak bulunduklar› Sovyetler Birli¤i’nden Anadolu kurtuluﬂ savaﬂ›na kat›lmak için dönen Mustafa Suphi ve 14 yoldaﬂ›, Ankara hükümetinin düzenledi¤i
komplo sunucu 28 Ocak 1921’de katledildiler. Kimi mühendis, kimi zabit, kimi ›rgat, kimi ameleydi. Mustafa Suphi, 1920’de Ankara, ‹stanbul ve Bakü’de bulunan
komünistleri birleﬂtirerek Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluﬂuna önderlik etmiﬂti.
Hiçbir kiﬂisel gelecek aray›ﬂ› içinde olmaks›z›n kurtuluﬂ savaﬂ›na kat›lmak ve
kurtuluﬂ savaﬂ›n› sosyalizm kavgas›na dönüﬂtürmek için mücadeleye koﬂtular ve
Anadolu’da ölümsüzleﬂtiler.

1960-70’li y›llarda ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› dalgaland›ran Afrikal› devrimci önderlerden biri de Cabral’d›... Gine-Bissau ba¤›ms›zl›k mücadelesinin önderiydi.
Cabral, Portekiz’in Lizbon ﬂehrinde ö¤renciyken mücadeleye
kat›ld›. 1950’lerin ortas›nda Gine'nin Ulusal Kurtuluﬂu ‹çin
Hareket (MING)'in, 1956’da illegal olarak Gine ve Cabo Verde'nin Ba¤›ms›zl›¤› ‹çin Afrika Partisi (PAIGC)'nin kuruluﬂuna
Amilcar
önderlik etti. 1962’de gerilla savaﬂ›n› baﬂlatarak, k›sa sürede
CABRAL
ülkenin büyük bölümünü ele geçirdiler. Devrimin önderi Cabral, zaferden k›sa bir süre önce, 23 Ocak 1973’te sömürgeci Portekiz’in ajanlar›
taraf›ndan katledildi. Gine, ayn› y›l›n Eylül’ünde ba¤›ms›zl›¤›na kavuﬂtu.

Devrimci memur hareketinin önder kadrolar›ndand›. Sa¤l›kSen’in kuruluﬂunda yerald›. 1993-94’de Devrimci Sol Güçler’in Ankara-‹ç Anadolu
koordinasyonunda görev
üstlendi. 24 Ocak
1995’de kontrgerilla
taraf›ndan kaç›r›ld› ve
Ayﬂenur ﬁ‹MﬁEK
kaybedildi. 13 Nisan’da
Yürüyoruz yar›nlara
K›r›kkale’de iﬂkence yap›Bülent Dil, 19 yaﬂ›ndayken büyük umutlarlarak katledilmiﬂ olarak bulundu.
la yurtd›ﬂ›na ç›kt›. Orada kendisine yeni bir
yaﬂam kuracakt›. Ancak orada yabanc›laﬂma‹stanbul Teknik Üniy›, horlanmay›, ezilmiﬂli¤i yaﬂad›,
versitesi ö¤rencisiydi.
Kurtuluﬂun düzeniçi yaﬂamdan geçmedi¤ini
Anti-faﬂist mücadele
gördü. O nedenle mücadele içinde yer ald›. ‹niçinde yer ald›. 27
giltere’de devrimci faaliyet yürüttü¤ü dönemOcak 1976’da faﬂist- de, “Grup Nisan” isimli müzik grubu içinde
ler taraf›ndan okul gi- yer ald›.
riﬂinde katledildi.
Özer ELMAS
Grup Nisan'›n solistiydi. Onlarla birlikte gecelerde, gösterilerde yerini alm›ﬂ, türkülerini
birlikte söylemiﬂlerdi.
Devrimci gençli¤in
Bülent, ‹ngiltere’de iken mücadeleye devmücadelesine önderlik
rimci bir sanatç› olarak katk›lar sundu. Deveden ‹YÖKD’ün bir
rimci müzik yapt›. Düzenin yozlaﬂt›rmaya çaüyesi olan Kerim Yal›ﬂt›¤› Türkiyeli emekçilere türkülerimizle sesman, 23 Ocak
1975’de faﬂistlerin
lendi.
sald›r›s› sonucu katleDevrimci sanatç› Bülent Dil, 2 y›l sonra,
Kerim
dildi. Kerim Yaman’›n 1997’de, Amanos da¤lar›nda, Toros da¤lar›nYAMAN
cenazesi, Cephecilerin da halk›n›n kurtuluﬂu için silah kuﬂanan bir
önderli¤inde anti-faﬂist bir direniﬂe dönüﬂtüsavaﬂç›yd›.
rüldü.
Bülent Dil için da¤larda savaﬂç› olmak en

An›lar› Miras›m›z
çok istedi¤i ﬂeydi.
Bu konuda
diyordu ki;
"... Oldum olas›
da¤lara
hep sevgi
duymuﬂumdur. Hareketle ile tan›ﬂt›ktan sonra
bu sevgi daha da büyüyerek, bir özleme dönüﬂtü. Hareket bana da¤larda gerilla olma
ﬂans› verdi¤i için çok mutluyum. Bu ﬂans› sonuna kadar en iyi ﬂekilde kullanaca¤›m..."
Ve o ﬂans› sonuna kadar kulland›. O güvene
lay›k oldu. ‹ngiltere’de devrimci bir sanatç›
olarak sürdürdü¤ü mücadelesini Amanoslara,
Toroslara “bir türkü gibi...” taﬂ›d›. O çok sevdi¤i da¤lara, vatan topraklar›na bir savaﬂç›
olarak döndü. Halk›na bu kez silah›yla kurtuluﬂun yolunu gösterecekti.
Yar›nlara türkülerimizle, Bülent Diller, Besat Ayy›ld›zlar, Mehmet Topalo¤lular ile böylesine kararl› yürüyoruz.
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Faﬂizmin Sivili ve Askerisi
– K›rk kat›r m›, k›rk sat›r m›? –
emokratik mücadelenin linç
sald›r›lar› alt›nda, gözalt› ve tutuklama terörü alt›nda sürdürülebildi¤i, hapishanelerdeki hasta tutsaklar›n ölüme mahkum edildi¤i, haklar› için direnen iﬂçilerin Ankara’n›n göbe¤inde copland›¤›, gazland›¤›, direnen iﬂçilerin çad›rlar›n›n AKP’nin faﬂist milisleri taraf›ndan bas›l›p da¤›t›ld›¤› bir ülkede,
“sivil faﬂizm geliyor” tart›ﬂmas›
yap›l›yor.

D

u tart›ﬂmaya iliﬂkin temel görüﬂümüzü, en baﬂta ortaya koyal›m: Birincisi, faﬂizmin sivili aske r i s i b i r d i r ! . . ‹kincisi, A K P ’ n i n
dün, ülkemizi demokratikleﬂtirdi¤ i n e k a d a r yanl›ﬂsa, bugün de fa ﬂ i z m e g ö t ü r d ü ¤ ü o k a d a r yanl›ﬂ
b i r t e s b i t t i r. Çünkü faﬂizm zaten
vard›r ve ülkemizin 1945’lerden bu
yanaki yönetim biçimidir. Faﬂizm,
kimilerinin karikatürize etti¤i gibi,
12 Mart’ta, 12 Eylül’de, 28 ﬁubat’ta
gelip, sonra giden bir ﬂey de¤ildir.
Faﬂizm süreklidir. Ve bizim gibi ülkelerde faﬂizmin tasfiyesi bir devrim sorunudur.
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aﬂizmi, MHP ile, sivil faﬂist hareketle özdeﬂleﬂtirmek, geçmiﬂ dönemin en büyük yan›lg›lar›ndan biriydi. Bugün de ayn› siyasal yan›lg›
AKP’ye iliﬂkin olarak sergileniyor.

F

aﬂizm, bu ülkede, ﬂu veya bu iktidara, ﬂu veya bu kuruma ba¤l›
de¤ildir, sistemin kendisidir. Faﬂizm, linç sald›r›lar›d›r. Faﬂizm, süren iﬂkenceler, infazlard›r. Faﬂizm,
haklar ve özgürlüklerin gasbedilmesinin s ü rekli ve sistemli bir ﬂekilde
sürdürülmesidir. Faﬂizm, Türkiye’nin kanl› tarihindeki “istikrar”d›r. Kontrgerillan›n varl›¤› ve
devam›d›r. Faﬂizm, 6-7 Eylüllerden, 1 May›s 1977’den 19 Aral›k’a
kadar katliamc›lar›n korunmas›d›r.

F

ugün AKP de –özellikle iktidar›n›n ilk y›llar›nda ön plana
ç›kard›¤› demokratikleﬂme manevralar›na da fazla ihtiyaç duyma-

B
4

dan- geçmiﬂ iktidarlar› geride bar›kan bir bask›yla, tahammülsüzlükle
yönetmektedir. Güçler dengesi elverdikçe, AKP’nin bu bask›y› daha
da yo¤unlaﬂt›rmak istedi¤i, kendi
kontrgerillas›n›, hatta milislerini
oluﬂturmaya çal›ﬂt›¤› s›r de¤ildir.
Ancak bu durum, “demokrasiden
faﬂizme geçiﬂ” de¤ildir. Bu, sistem
içindeki, oligarﬂi içindeki pay ve iktidar kavgas› çerçevesinde “faﬂizmi
en iyi ben uygular›m” yar›ﬂ›d›r. Yönetim biçiminin niteli¤i de¤il, yöneten kesimlerde bir de¤iﬂiklik söz
konusudur. Baﬂka bir deyiﬂle, faﬂizm yerinde duruyor, faﬂizmi uygulayan iktidar ve kurumlaﬂmalar
yeniden ﬂekilleniyor. Dün AKP’nin
ülkemizi demokratikleﬂtirdi¤ini bugün ise, faﬂizme götürdü¤ünü söyleyenlerin görmedi¤i budur.
990’lar›n baﬂlar›nda baﬂvurdu¤u
bask›lar, ç›kard›¤› yasalar ve
“tek adam” yönetimi nedeniyle
ANAP hükümeti Demokrat Parti iktidar›na, Turgut Özal da Menderes’e
Mendebenzetiliyordu. Özal için “M
r esleﬂme” diye bir kavram da kullan›lm›ﬂt›. Bugün ayn› benzetme Tayyip Erdo¤an için yap›l›yor. Benzetmenin temeli yine ayn›d›r; h a l k a ,
s o l a v e t ü m m u h a l i f g ü ç l e re k a r ﬂ ›
bask› ve tahammülsüzlük.

1

aﬂizmin pekiﬂtirilmesi ve kurumlaﬂt›r›lmas›nda, kendilerine
“demokratl›k” etiketi yap›ﬂt›r›lan
burjuva politikac›lar›n baﬂ› çekmesi
de ülkemiz aç›s›ndan çarp›c› bir durumdur. Türkiye’yi liberalleﬂtirdi
diye yere gö¤e s›¤d›r›lamayan Özal,
12 Eylül faﬂist cuntas›n›n yapt›¤›
düzenlemeleri pekiﬂtiren, ülkemiz-

F

AKP’nin dün, ülkemizi
demokratikleﬂtirdi¤i ne
kadar yanl›ﬂsa, bugün de
faﬂizme götürdü¤ü o kadar
yanl›ﬂ bir tesbittir.

de faﬂizmin as›l dayana¤› haline gelecek olan “ Te r ö r yasas›”n› ç›karan
bir iktidard›.
B’ye uyum yasalar›n› ç›kard›¤›
için, kendilerini sosyalist olarak adland›ran baz› sol kesimlerin
ve ayd›nlar›n dahi destekleme aymazl›¤›n› gösterdi¤i AKP de, ayn›
ﬂekilde, terör yasalar›n›, ceza infaz
sistemlerini, faﬂist bir anlay›ﬂla pekiﬂtiren, hak gasplar›n›, keyfi yönetimi mümkün k›lan bir iktidard›r.

A

eselenin özünde iki temel olgu
vard›r. Birincisi, Turgut Özal
da, Tayyip Erdo¤an’da emperyalizmin ve iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin iktidar›yd›lar. Dolay›s›yla yapt›klar› her ﬂey, ama her ﬂey, emperyalizm ve tekelci burjuvazinin ihtiyaçlar›na cevap vermekteydi. ‹kincisi, ikisi de faﬂizmle yönetmekteydi. Bu faﬂizm, “sivil” de¤il,
1945’lerden beri süregelen, 12 Mart
ve 12 Eylül askeri cuntalar› taraf›ndan pekiﬂtirilen bir faﬂizmdir.

M

Sivil faﬂizm” tesbitleri, bir yan›yla ilerici, demokratik, devrimci güçleri, mevcut faﬂizmle uzlaﬂ m a y a yöneltmektedir. Bu tart›ﬂma
d ü n ü a k l a m a k t a d › r. Biz y›llard›r
ülkemizde faﬂizm var derken, burun
k›v›r›p bize iyi kötü de olsa bir demokrasinin oldu¤unu kan›tlamaya
çal›ﬂanlar, ﬂimdi dönüp düne de
bakmal›d›rlar. AKP’nin iktidar oldu¤u faﬂizmin oligarﬂi içi çeﬂitli kesimlere de yönelmesi nedeniyle baz›lar› belki faﬂizmi keﬂfediyor ama
yine yanl›ﬂ temelde. AKP’nin “sivil
faﬂizme”ne karﬂ› mevcut “demokratik düzeni” savunmam›z öneriliyor.
Hay›r, devrimciler faﬂizmin biçimleri aras›nda tercih yapmazlar. Bu
tart›ﬂma da tipik, 12 Eylül öncesinde solda, ayd›nlar aras›nda yap›lan
tart›ﬂman›n bir benzeridir.

“

eformizm cuntan›n geliﬂinin
art›k ﬂu veya bu biçimde görülmeye baﬂland›¤› o süreçte de sorunu, ülkemizde var oldu¤unu öne

R

sürdükleri burjuva demokrasisini
f a ﬂ i z m k a r ﬂ › s › n d a k o r u m a k sorunu olarak ele al›yordu. Nesnel olarak “ a ç › k f a ﬂ i z m mi , p a r l a m e n t e r
faﬂizm mi?” ikileminde parlamenter faﬂizmden yana tercih koymuﬂ
oluyorlard›.
eformistler, CHP’li hükümet
önerileriyle cuntay› önleyebileceklerini san›yorlar, daha k›sa süre
önce Maraﬂ katliam›yla, s›k›yönetimiyle, ç›kard›¤› di¤er yasa.larla faﬂist yüzünü göstermiﬂ olan CHP iktidar›n› kitlelere kabul ettirmeye çal›ﬂ›yorlard›. ‘K›rk kat›r’ m›, ‘k›rk
sat›r’ m› tercihini koymuﬂlard› halk›n önüne. Bugün oldu¤u gibi.

R

gün, aç›k faﬂizmi önlemenin
yolu, parlamenter faﬂizme boyun e¤mekten geçmedi¤i gibi, bugün de AKP’nin faﬂizmine karﬂ›
ç›kman›n yolu, AKP öncesi faﬂist
düzeni aklamaktan, meﬂrulaﬂt›rmaktan geçmiyor.

O

evrimciler aç›s›ndan bu son derece aç›kt›r. Halk kitlelerini faﬂizmler aras›nda bir tercihe ça¤›rmak yerine devrime ça¤›rmaktay›z.
“ Tek yol devrim” slogan›, iﬂte bu
noktada tarihsel olarak bir kez daha
alternatifsiz bir slogan olarak öne
ç›kmaktad›r. Ayd›nlar, demokratlar
da halk›, ilerici güçleri faﬂizmler
a r a s › n d a b i r t e rc i h e ç a ¤ › r m a m a l › d › r l a r. Tutumlar›n›, “faﬂizme karﬂ›
demokrasi”den yana belirlemelidirler. Elbette, e¤er bir ülkede faﬂizm
varsa, ona karﬂ› demokrasiyi savunmak kolay de¤ildir. Faﬂizm varsa,
demokrasiyi kazanmak da kolay de¤ildir; demokrasi oligarﬂi içi iktidar
de¤iﬂiklikleriyle kazan›lamaz. Bunun için dövüﬂmek gerekir. Bunun
için devrime cüret etmek gerekir.

D

urjuvazi, ony›llar süren ideolojik politik yönlendirmesi sonucunda, kitlelerin ve belli ölçülerde
ayd›nlar›n gözünde faﬂizme Hitler
ve Mussolini ile özdeﬂleﬂtirmeyi baﬂarm›ﬂt›r. Bu bir çok kesimin, 20.
Yüzy›l›n ikinci yar›s› boyunca dünyan›n bir çok ülkesinde uygulanan
faﬂizmi görememesini de beraberinde getirmiﬂtir. Hitler ve Mussolini
faﬂizmini geçmiﬂte kalm›ﬂ sananla-

B

r›n görmedikleri, faﬂizmin biçim
de¤iﬂtirerek yeni-sömürgelerde yukar›dan aﬂa¤›ya yeniden inﬂa edilerek sürdürüldü¤üydü.
itler, Mussolini faﬂizmi, tekelci
burjuvaziye denenmiﬂ say›s›z
terör yöntemini ve bizzat devlet terörünün kendisini miras b›rakm›ﬂt›.
Bu miras›, gerek emperyalist ülkelerdeki tekelci burjuvazinin gerekse
de oligarﬂik diktatörlüklerin bol bol
kulland›¤› biliniyor. AKP iktidar› da
ayn› miras› kullanarak yönetiyor.
Bundan kimsenin ﬂüphesi olmas›n.

H

“Sivil faﬂizm” tesbitleri,
bir yan›yla ilerici,
demokratik, devrimci güçleri,
mevcut faﬂizmle uzlaﬂmaya
yöneltmektedir. Bu tart›ﬂma
dünü aklamaktad›r... Halk kitlelerini faﬂizmler aras›nda bir
tercihe ça¤›rmak yerine
devrime ça¤›rmaktay›z.

ürkiye, kimsenin itiraz edemeyece¤i gibi emperyalizme ba¤›ml› bir ülkedir. Bizim gibi ülkelerde, sömürücü egemen s›n›flar›n ekonomik ve siyasal güçsüzlü¤ü, tekelci burjuvazinin tek baﬂ›na yönetemeyip ittifaklar yapmas›n›n sonucu
olarak egemen s›n›flar aras› çeliﬂkilerin süreklili¤i, halk kitlelerinin düzene karﬂ› memnuniyetsizli¤i gibi
üç temel nedenden dolay›, sürekli
bir milli kriz vard›r ve bu koﬂullarda
düzenin devam› ancak faﬂizmle
mümkündür. “Sivil faﬂizm” deyimini kullanarak bugünü izah etmeye
çal›ﬂanlara, Mahir Çayan’›n formüle
etti¤i ve bizim de o günden bu yana
kulland›¤›n›z sömürge tipi faﬂizm ve
onun biçimleri olarak gizli faﬂizm,
aç›k faﬂizm kavramlar›na bakmalar›n› öneririz. Bu kavramlarla bugünkü tüm geliﬂmelerin aç›klanabildi¤ini göreceklerdir.
merikan emperyalizmi ad›na ,
geçen hafta “ ‹ r a n ' › b o m b a l a yabiliriz” aç›klamas› yap›ld›. Ame-

T

A

rika, Afganistan’da iﬂgali ve katliam› büyütüyor. Ama Obama üzerine
yaz›lan dünyada bar›ﬂ, demokrasi
beklentileriyle dolu yaz›lar›n daha
mürekkebi kurumad›. Peki, bu kadar çok ayd›n, bu kadar çok siyasi
hareket, Obama hakk›nda nas›l bu
kadar yan›lg›lar ve yanl›ﬂlarla dolu
tahliller yapabilmiﬂlerdi? Onlar›n
yanl›ﬂlar›n›n temelinde e m p e r y a l i z m g e r ç e ¤ i n i u n u t m a k vard›.
Emperyalizmi ve Amerikan emperyalizmini unutmuﬂ, soyut, gerçeklikten kopar›lm›ﬂ bir Obama üzerinde konuﬂuyorlard›.
lkemizdeki yanl›ﬂl›klar›n büyük bir bölümü de ayn› ﬂekilde faﬂizm gerçe¤inin unut ulma s › n d a n kaynaklan›r.

Ü

dirne’de devrimcilerin önderli¤inde ortaya konulan mücadele, asl›nda herkese demokratik
haklar›n nas›l savunulabilece¤ini,
faﬂizmin karﬂ›s›na nas›l ç›k›labilece¤ini de gösteriyor. AKP’nin faﬂizminin bir parças› de¤il mi Edirne’de tam üç kez tekrarlanan linç
giriﬂimleri ve polis terörü?
AKP’nin “sivil faﬂizmi!”ne karﬂ›
ç›kanlar neden yoktular peki orada?
Neden en az›ndan o direniﬂe destek
vermediler?.. Bu tipik bir durumdur
ve bize göstermektedir ki, “sivil faﬂizm” tart›ﬂmalar› da büyük ölçüde
oligarﬂi içi bir tart›ﬂma ve politikan›n parças›d›r. Faﬂizmin karﬂ›s›na
gerçek anlamda bir demokrasi koymak yerine, “AKP öncesi faﬂizm”
diyebilece¤imiz bir tercih yap›lmaktad›r ki, böyle bir tercih, demokratik bir tav›r ve mücadele anlam›na gelmez ve halk›n gündemi
olmaz.

E
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aﬂizmin resmisi sivili demeden,
AKP’nin demokratl›¤›na, Genelkurmay’›n ulusalc›l›¤›na kap › l m a d a n v e y a s l a n m a d a n , ba¤›ms›zl›k, demokrasi mücadelesini
kendi gücümüzle, kendi irademiz
ve politikalar›m›zla, kendimize
güvenimizle sürdürmeliyiz. E¤er
bir demokratikleﬂme olacaksa, bu,
oligarﬂinin partilerinin bahﬂetmesiyle de¤il, halk güçlerinin mücadelesiyle olacakt›r.

F
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9 Ocak 2010, Edirne
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Edirne’de 3. Linç Sald›r›s›
ve Linç Terörünü Aﬂan Halk Cephesi’nin ‹radesi
Ü l k e m i z i n t e k b i r k a r › ﬂ t o p r a ¤ › b i l e d e v r i m c i l e re y a s a k l a n a m a z .
Linçleri, ölümleri göze alarak aﬂar›z o yasaklar›.
‹ﬂte 9 Ocak’ta Edirne’deydik.
P ol i s i n, J a n d a rm a n› n v e Li nç ç i l e ri n B a ri ka t › n› Aﬂarak, Sözümüzü Söyleyece¤imiz Yerdeydik.
E d i r n e b i r kez daha devrimcilerin, vatanseverlerin “ABD Defol, Bu Vatan Bizim” sesleriyle yank›land›
ve o ses art›k orada hep yank›lanmaya devam edecek.
Edirne’de bas›n aç›klamas› yap-mak isteyen ve 6 gün boyunca Ba-baeski yak›nlar›nda bir dinlenme te-sisinde bekleyen Halk Cepheliler;
Valilik ve Ankara ile yap›lan görüﬂ-melerden bir sonuç al›namay›nca
30 kiﬂilik bir grupla 9 Ocak günü
Edirne merkezde PTT önünde ey-lem yapt›lar. Tutuklanan arkadaﬂla-r›n›n serbest b›rak›lmas›n› isteyen,
Amerika’ya “Defol” demenin suç
olmad›¤›n› söyleyen Halk Cepheli-ler aç›klamalar›n› bitirecekleri esna-da birkaç sivil faﬂistin sözlü tacizine
u¤rad›lar. Faﬂistler kurt iﬂaretleri
yaparak küfür ve hakaretlerle eylem
yapanlar›n üzerine yürüdü. Bu es-nada sivil polis ve sivil faﬂistlerden
oluﬂan daha kalabal›k bir grup olay
yerine gelerek vatanseverlere sal--
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d›rd›. Bu esnada Halk Cepheliler;
çevreye Amerikan emperyalizmine
karﬂ› vatanlar›n› savunmak için
Edirne’de bulunduklar›n›, as›l vatan
hainlerinin kendilerine sald›ran sivil
polis ve sivil faﬂistlerin oldu¤unu
anlatt›lar. Faﬂist güruh, eylemcileri
kervansaray yönüne do¤ru sürükle-di. Bu esnada yere düﬂenleri kad›n
erkek demeden tekmelediler, yerler--

Halk Cepheliler; çevreye
Amerikan emperyalizmine karﬂ›
vatanlar›n› savunmak için
Edirne’de bulunduklar›n›, as›l
vatan hainlerinin kendilerine
sald›ran sivil polis ve sivil
faﬂistlerin oldu¤unu anlatt›lar.

de sürüklediler. Kervansaray önüne
gelince faﬂist grup da¤›ld›. Bu kez
sivil polislerin organize etmesiyle
bir grup faﬂist otogara yöneldi ve
burada Edirne’den ayr›lmak üzere
otobüslere binen Halk Cepheliler’e
tahta coplarla ve plastik sopalarla
sald›rd›. Sald›ran faﬂistlerin birço-¤unun sivil polis oldu¤u belindeki
taﬂ›d›klar› telsiz ve silahtan anlaﬂ›l›-yordu. Yaﬂanan sald›r›lar neticesin-de 7 kiﬂi yaraland›. Saat 17.00’ye
kadar kentte bulunan Halk Cepheli-ler Babaeski’de kendilerini bekle-yen arkadaﬂlar›n›n yan›na döndüler.
Verdikleri sözü yerine getirip Edir-ne’ye girerek Amerika’ya “Defol!”
demenin sevincini paylaﬂan Halk
Cepheliler bekleyiﬂlerini sonland›-rarak ‹stanbul’a döndüler.

L‹NÇLER‹N‹ZLE B‹Z‹ DURDURAMADINIZ

GÜN GÜN KARARLI BEKLEY‹ﬁ
3 Ocak Pazar günü Halk Cepheliler olarak Edirne’ye gitmek için 195
kiﬂi, üç otobüsle yola ç›kt›lar. “Amerika Defol, Bu Vatan Bizim” kampanyas›n›n çal›ﬂmas›n› yaparken tutuklanan 5 Gençlik Dernekli vatanseveri
sahiplenmek ve Edirne’de vatanseverlere karﬂ› örgütlenen provokasyonu
boﬂa ç›karmak istiyorlard›. Vatanseverlerin sald›r›ya u¤rad›¤› Saraçlar
Caddesi’nde bir bas›n aç›klamas› yapacak ve Edirne halk›na hitaben yaz›lan bildirileri halka ulaﬂt›racaklard›.
Edirne’ye giriﬂte giﬂelerde sanki
savaﬂa gelmiﬂler gibi asker ve polis y›¤›l›yd›. Emniyet müdür yard›mc›s›,
araç ve üst aramas› yapmak için emir
ald›klar›n› söyledi. Mahkeme iznini
göstermesi üzerine araçlara girerek
üst aramas› yapt›lar. Güvenlik alamayacaklar› bahanesiyle Halk Cepheliler’i Edirne’ye sokmayan polis, sivil
faﬂistleri getirterek giﬂelerin di¤er taraf›nda biriktirdi.
Edirne’ye girmek için yolu kesen
Halk Cepheliler yol kendilerine aç›l›ncaya kadar yolu açmayacaklar›n›
belirttiler. Bir süre sonra polis biber
gaz›yla, coplarla Halk Cepheliler’e
sald›rd›. Sald›r›ya sivil faﬂistler de kat›ld›. Sald›r› s›ras›nda Yürüyüﬂ dergisi
muhabiri Serdar Polat gözalt›na
al›nmaya çal›ﬂ›ld›.
Sald›r›dan sonra Edirne’den
DKÖ’lerden temsilciler gelerek Halk
Cepheliler’e geri dönmeleri yönünde
ça¤r›da bulundular. Sonra polis tekrar
sald›rarak Halk Cepheliler’i zorla otobüslere bindirerek ‹stanbul’a yollamak istedi. Ard›ndan da otobüslere
para cezas› kesti. Halk Cepheliler otobüslerle dinlenme tesisinde beklemeye baﬂlad›lar.
2. gün Halk Cepheliler otobüslere
binip tekrar Edirne’ye yöneldiler.
Edirne giﬂelerine yaklaﬂ›k 15 km kadar uzakl›kta bir yerde tekrar durdurulan Halk Cepheliler iki taraf› da çevik
kuvvet taraf›ndan tutuldu. Öyle bir y›¤›nak yap›lm›ﬂt› ki, görenler savaﬂa
geldiklerini sanabilirdi. Jandarma ko-

mutan› yine ayn› ﬂeyleri söylüyordu:
“Edirne kar›ﬂ›k, Edirne ye girmeniz
yasaklanm›ﬂ durumda. Sizi buradan
daha ileri gönderemem, geri dönün”.
Bunun üzerine 4 avukat valiyle görüﬂmek için Edirne’ye gittiler. Bu s›rada
ise yine araç, üst aramas›, GBT kontrolü yap›ld›. Gençlik Federasyonu çal›ﬂanlar›ndan Tahsin Sa¤alt›c› ve TAYAD çal›ﬂan› Feridun Osmana¤ao¤lu
aranmalar› oldu¤u gerekçesiyle gözalt›na al›nd›lar. Avukatlar geldiklerinde
valiyle yapt›klar› görüﬂmeyi aktard›lar. Görüﬂme olumlu geçmiﬂti. Ancak
o da Halk Cepheliler’in mevcut say›yla Saraçlar da aç›klama yapmas›n›n
olanaks›z oldu¤unu, makul bir say›yla
yapabileceklerini söylüyordu. Ancak
bu makul say›y› da belirtmiyordu.
Makul say› önerisi ise kabul edilemezdi. Sonuç olarak orada dayat›lmaya çal›ﬂ›lan kontrgerillan›n linç sald›r›lar›na, birkaç kendini bilmez serseri
itin iradesine boyun e¤ilmesiydi. Bu
teklifin anlam› “aç›klama yapacaksan›z da bizim irademizle, bizim söyledi¤imiz ölçülerde yapacaks›n›z” idi.
Bunu kabul etmek düzenin belirledi¤i
s›n›rlar içerisinde hak aramakt›. Düzenin icazeti alt›nda yap›lan devrimcilik
gerçek devrimcilik olamazd›. Bunun
için kabul etmedi Halk Cepheliler.
Üçüncü, dördüncü beﬂinci ve alt›nc› günlerde de tesiste bekleyen Halk
Cepheliler, Edirne’ye girmeden gitmeyeceklerini dosta düﬂmana hayk›rd›lar. Jandarma, aileleri tek tek arayarak çocuklar›n› almas› için tehditlerde
bulundu. Halk Cepheliler’in aras›ndan
çocuklar›n› alan aileler burjuva bas›na
manﬂet oldu. ‹lk gün yaﬂan›lan sald›r›dan sonra bas›n orada bekleyiﬂlerini
sürdürdüklerine dair hiçbir haber yapmazken, bu olay› kulland›. Avukatlar›n u¤raﬂlar›na ra¤men valilik bas›n
aç›klamas›na izin vermedi. Demokratik kitle örgütlerinden, sendikalardan
ve siyasi partilerden gelen temsilciler
ziyaretlerde bulundular.
Yedinci günde Edirne’de yap›lan
eylemin ard›ndan Halk Cepheliler ‹stanbul’a döndüler.

L‹NÇLER‹N AZMETT‹R‹C‹LER‹ ANKARA’DADIR
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Edirne’de aç›klamaya kat›lan bir
Halk Cepheli’nin anlat›m›d›r
Tam 7 gündür Babaeski’de bir dinlenme tesisinde bekletiliyoruz. “Amerika Defol” dedikleri için tutuklanan
arkadaﬂlar›m›z› sahiplenmek ve linç
sald›r›lar›n› protesto etmek için 3 Ocak
Pazar günü Edirne Gençlik Derne¤i
çal›ﬂan› arkadaﬂlar›m›zla birlikte Saraçlar Caddesi’nde bas›n aç›klamas›
yapmak istedik. Edirne’de yaﬂananlar
düzenin hukuksuzlu¤unun bir ifadesiydi. Y›llard›r devrimci, demokrat kesimlere uygulanan bask› ve terörün bir
uzant›yd›. Karﬂ›m›zda yine kontrgerilla ve linç güruhu vard›.
Günlerdir Vali, Belediye Baﬂkan›
ve DKÖ’ler ile yapt›¤›m›z tüm görüﬂmeler sonuçsuz kalm›ﬂt›. Bir kez daha
demokrasinin düzenin sahiplerinin
elinde bir oyuncak oldu¤unu gördük.
Bürokrasinin tüm yollar› t›kanm›ﬂt›.
Demokratik yollar denenmeli diyenlere Valinin, Belediye Baﬂkan›’n›n aç›klamalar› bir cevapt› zaten. “E¤er gelirlerse güvenliklerini alamay›z, ortam
gergin, bu koﬂullar alt›nda aç›klama
yap›lmas›na izin veremeyiz”. Bize karﬂ› her türlü abart›l› önlemi alan devletin kolluk güçleri üç beﬂ tane çapulcu
serseri ile baﬂ edemiyordu. Devletin
zaafiyeti san›lmas›n sak›n. Aksine tam
da sald›r›lar›n devlet eliyle tezgâhland›¤›n›n göstergesiydi bu.
Tüm yollar t›kanm›ﬂt›. Ancak bu
yollar düzenin yollar›yd›. Devrimcilerde ise çare tükenmezdi. Sorun varsa
çözüm de vard›r deriz hep. Madem ki
düzen kap›lar›n› kapatm›ﬂt› bize, biz
de bildi¤imiz yollardan gireriz dedik
Edirne’ye. Çünkü bu vatan bizim, bu
vatan›n her kar›ﬂ topra¤›nda dedelerimizin dedeleri, dedelerimiz, babam›z,
annemiz, amcam›z, k›zlar›m›z, o¤ulla-

Tüm yollar t›kanm›ﬂt›. Ancak
bu yollar düzenin yollar›yd›.
Devrimcilerde ise çare tükenmezdi. Sorun varsa çözüm de
vard›r deriz hep. Madem ki
düzen kap›lar›n› kapatm›ﬂt› bize,
biz de bildi¤imiz yollardan
gireriz dedik Edirne’ye. Çünkü
bu vatan bizim.
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r›m›z›n kan› var. Türkiye halklar› d›ﬂ›nda hiç kimse bu topraklar üzerinde
hak iddia edemez. O yüzden ne Edirne’yi ne de Anadolu’nun bir kar›ﬂ topra¤›n› itlere, çapulcu sürülerine, kontrgerillaya teslim etmeyiz.
‹ﬂte bu yüzden Edirne’ye girmek,
bas›n aç›klamam›z› yapmak, ayn› zamanda düzenin iradesini k›rmak demekti. Bunun için ne yap›p edip Edirne’ye gitmeliydik.
Tüm bu düﬂüncelerle, al›nan tüm
önlemlere, jandarma ve polisin tüm engelleme çabalar›na ra¤men kimsenin
ruhu duymadan 30 kiﬂilik bir grupla 9
Ocak günü Edirne’ye girdik. Saat
14.00’te ise Edirne merkezde PTT
önünde bas›n aç›klamam›z› yapt›k. Tutuklanan arkadaﬂlar›m›z›n serbest b›rak›lmas›n› istedi¤imizi, Amerika’ya Defol demenin suç olmad›¤›n› söyledik.
Aç›klamay› bitirece¤imiz esnada
birkaç sivil faﬂistin sözlü tacizine u¤rad›k. Faﬂistler kurt iﬂaretleri yaparak
küfür ve hakaretlerle üzerimize yürüdü. Bu esnada sivil polis ve ülkücü faﬂistlerden oluﬂan daha kalabal›k bir
grup olay yerine gelerek bize sald›rd›.
Çevrede bulunan insanlara Amerikan
emperyalizmine karﬂ› vatanlar›n› savunmak için Edirne’de bulundu¤umuzu, as›l vatan hainlerinin bize sald›ran
sivil polis ve ülkücü faﬂistlerin oldu¤unu anlatt›k. Halktan bizi sahiplenenler
oldu. Onlar da bizi sahiplendikleri için
sald›r›ya maruz kald›lar.
Kervansaray önüne gelince faﬂist
grup da¤›ld›. Sald›r›dan kurtulan arkadaﬂlar›m›zla buluﬂarak planlad›¤›m›z
üzere Edirne’den ç›kmak üzere otogara gittik. Bu kez sivil polislerin organize etmesiyle bir grup faﬂist otogara yöneldi ve burada Edirne’den ayr›lmak
üzere otobüslere binen arkadaﬂlar›m›za tahta coplarla ve plastik sopalarla
sald›rd›.
Sald›r›ya u¤rayan otobüse jandarmalar›n gelmesiyle sivil polisler ve faﬂistler otobüsün karﬂ›s›nda kümelenmeye devam ettiler ve otobüs terminalden ç›kana kadar orada herhangi bir
müdahaleyle karﬂ›laﬂmadan beklediler.
Saat 17.00’ye kadar Babaeski’de bizi
bekleyen arkadaﬂlar›m›z›n yan›na döndük. .

L‹NÇLER‹N‹ZLE B‹Z‹ DURDURAMADINIZ

Birkan Yalç›n'la R öportaj
Edirne’de giﬂelerde bekleyen Halk Cepheliler’den biri olan, Posta gazetesi ve birçok burjuva bas›nda kendisiyle ilgili haber ç›kan Birkan Yalç›n
ile yap›lan röpörtaj› yay›nl›yoruz:
N Neden Edirne'deydiniz?
Birkan Yalç›n: Bundan yaklaﬂ›k 2 hafta önce Edirne'de "Amerika Defol
Bu Vatan Bizim" kampanyas›n›n için imza toplayan arkadaﬂlar›m›za karﬂ›
polis destekli faﬂist güruh linç giriﬂiminde bulundular ve ard›ndan tutukland›lar. En demokratik haklar›m›zdan olan bir bas›n aç›klamas›n› bir imza
kampanyas›na bile tahammül edmeyenlere karﬂ› bir cevap olarak Edirne'de
bulunma gere¤i duydum, ki bu her demokrat ve devrimcinin her vatanseverin duymas› gereken bir sorumluluk bence. Aksi meydanlar› linçcilere,
Amerikan iﬂbirlikçilerine b›rakmak demek olacakt›.
N Burjuva bas›nda ç›kan haberleri okuyunca neler düﬂündünüz ne le r hisset tiniz?
Birkan Yalç›n: Burjuva bas›n›n neye ve kime hizmet ett¤i bellidir. Yazd›klar› haberler tamamen uydurma. Örne¤in ailemin beni televizyonda görerek beni almaya geldi¤i tamamen yalan. Babam jandarma karakolu taraf›ndan aranm›ﬂ. Di¤er tüm arkadaﬂlar›m›z›n arand›¤› gibi. Edirne'ye girme
karar›m›zdan sald›r›larla ve linçlerle vazgeçirme yöntemi tutmay›nca, ailelerimizi arayarak hakl› ve meﬂru eylemimizi terörize etmeye çal›ﬂ›yorlar.
Talebimiz çok aç›k "Amerika Defol Bu Vatan Bizim" diyoruz. Yaﬂanan
linçler ve sald›r›lar bizleri y›ld›rmak yerine onlar›n iﬂbirlikçiliklerinin daha
fazla görülmesini sa¤lad›. Meﬂru ve hakl› olan biziz, bu görüldü. ‹ﬂte tam
da bunun üzerine burjuva medya devreye girdi.
N S on ol ara k ne le r söyl eme k i st ersi niz ?
Birkan Yalç›n: Biz mücadelemizde yürüttü¤ümüz kampanyam›zda sonuna kadar hakl›y›z. Burjuva medyan›n her zaman yapt›¤› "Bir avuç kand›r›lm›ﬂ genç" edebiyat› ne bu mücadelenin meﬂrulu¤unu gölgeleyebilir ne
de onlar› iﬂbirlikçiliklerini gizleyebilir.
N Mü ca d ele n izd e b aﬂ a r›la r diliyo ruz .

Edirne Gençlik Derne¤i:
“Ne kadar bask› yapsan›z da ‘Bu Vatan Bizim’ demeye
devam edece¤iz”
Edirne Gençlik Derne¤i üyesi
ö¤renciler ve aileleri de yapt›klar› 7
Ocak tarihli yaz›l› aç›klamayla
Edirne'de yaﬂananlar› anlatt›lar. Vatanseverli¤in suç olmad›¤›n›n belirtildi¤i yaz›l› aç›klamada, provokasyonun, lincin planl› olarak yap›ld›¤›, Edirne’de provokasyon yarat›lmak için esnaflar kap› kap› dolaﬂ›-

larak “2000 PKK’li gelecek, dükkanlar›n›z›n camlar›n› k›racak” ﬂeklinde söylentiler yay›ld›¤› belirtildi.
“Ne kadar bask› yapsan›z da bizler
"Bu Vatan Bizim!" demeye "Tam
Ba¤›ms›z Türkiye" için Amerika'ya
karﬂ› mücadele etmeye devam edece¤iz” denildi.

L‹NÇLER‹N AZMETT‹R‹C‹LER‹ ANKARA’DADIR
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Vatansever, iﬂte onlard›r!
- sadece otuz kiﬂiydiler-

Say›: 203

9 Ocak Cumartesi günü, saat
14.00’de Saraçlar Caddesi’nde postahanenin önündeydiler. ﬁapkalar›n›
takm›ﬂ, önlüklerini giymiﬂ ve iki
pankartlar›n› açm›ﬂlard›.
O an görülmeye de¤erdi... Hiçbir foto¤raf makinesinin yans›tamayaca¤› bir an’d›... Linçcilerin hamisi iﬂkenceciler ﬂaﬂk›nd›... A¤z› salyal› linçciler ﬂaﬂk›nd›...
ﬁaﬂk›nd› halk düﬂmanlar›. Günlerdir vatanseverleri sokmamak için
Edirne’yi adeta iﬂgal etmiﬂlerdi.
ﬁehrinin giriﬂ ve ç›k›ﬂlar›n› tutmuﬂ,
eski-yeni tüm iﬂkencecilerini seferber etmiﬂlerdi. A¤z› salyal› linçcileri sokaklara nöbetçi dikmiﬂ, onlara
güvenmiﬂlerdi.
ﬁaﬂk›n, zavall› ve acizdiler. Karﬂ›lar›nda dimdik duran, pankartlar›
arkas›nda, tüm halk düﬂmanlar›na
meydan okuyan, “bir avuç” vatan-

Yürüyüﬂ

sever vard›.

17 Ocak
2010

O gün linçciler karﬂ›s›nda 30 vatanseverdiler. Oraya elbette ölümü
de göze alarak gelmiﬂlerdi. Linç sald›r›s› sonucu yaralanabilir, sakat kalabilirlerdi. Gözalt›na al›nabilir, tutuklanabilirlerdi.
Ancak, onlar oraya herﬂeyi göze
alarak geldiler. Gerçek vatanseverler onlard›! ‹ﬂkencecilere, linçcilere

Edirne’deki
Sald›r›lar Gazi’de
Teﬂhir Edildi
‹stanbul Gazi Mahallesi’nde
9 Ocak günü Gazi Halk Cephesi tarafindan Sultan Dü¤ün Salonu
önünde 3 Ocak 2010 tarihinde Edirne’de yap›lan sald›r›lardan oluﬂan
bir sinevizyon gösterimi yap›ld›.
Yaklaﬂ›k 70 kiﬂinin kat›ld›¤› gösterimde Edirne’deki sald›r›larla ilgili
bildiriler da¤›t›ld›. Sinevizyon gösterimi s›ras›nda megefonla Edirne’de yaﬂananlar, 9 Ocak 2010 tarihinde yaﬂanan sald›r› anlat›ld›.

10

Edirne’yi terketmeyeceklerdi. Bedeli ne olursa olsun, o meydanda
olacak ve gerçekleri bir kez daha
anlatacaklard›.
Kim vatansever, kim vatan haini
herkese bir kez daha göstereceklerdi.
Vatanseverler ile vatan hainlerinin kavgas› sürüyordu. Onlar aç›klamalar›na baﬂlam›ﬂ, Edirne halk›na
gerçekleri aç›kl›yorlard›. Pankartlar›n›n arkas›nda gözleri ›ﬂ›l ›ﬂ›l, toplanan kalabal›¤a bak›yorlard›.
‹ﬂkenceciler ﬂaﬂk›nd›. A¤z› salyal› linç güruhu ﬂaﬂk›nd›. Onlara
ra¤men vatanseverler Edirne’den
tüm Türkiye’ye gerçekleri aç›kl›yorlard›.
Linç sald›r›s›na u¤rayan yoldaﬂlar› için, gerçeklerin bilinmesi için
kararl›, cüretliydiler.
Vatanseverler, iﬂte onlard›!
Kendi yaﬂ›tlar›, günlük yaﬂam›n
hay huyu içinde eriyip-tükenirken,
onlar linç güruhunun karﬂ›s›ndayd›lar. Halka gerçekleri anlatmak için
herﬂeyi göze alarak gelmiﬂlerdi.
Aç›klama ilerledikçe iﬂkenceciler de “kendilerine gelmeye” baﬂlad›. Önce yeni bir sald›r› için güç y›¤acaklard›. Korkakça telefonlar›na
sar›ld›lar. Yard›m istediler, daha çok

linççi istediler postahane önüne..
Vatanseverler, aç›klamalar›n› tane tane okumay› sürdürdüler. Karﬂ›lar›nda birikmeye baﬂlayan kalabal›¤a karﬂ›n, pankartlar›na daha s›k›
sar›ld›lar.
A¤z› salyal› o güruh karﬂ›s›nda
onlar› güçlü tutan, vatanlar›na ve
halklar›na olan sevgileriydi. Onlar
vatanlar›n› ölecek kadar seviyorlard›.
Linç güruhu karﬂ›s›nda toplar›tüfekleri yoktu belki ama onlara
karﬂ› koyacak, inançlar›, cüretleri,
vatan ve halk sevgileri vard›.
Bir süre sonra kuﬂat›lmaya baﬂland›lar. Ve ard›ndan sald›r› baﬂlad›.
Vatanseverler, iﬂte onlard›! Yere
düﬂürülen, otogar da sald›r›ya u¤rayan, otobüsten indirilen ve buna ra¤men “Amerika Defol” demeye devam eden genç k›zlar ve erkeklerdi.
30 kiﬂiydiler onlar!..

“Biz De¤il Linççiler Terkedecek
Meydanlar›”
9 Ocak günü Halk Cepheliler yap›lan sald›r›lar› teﬂhir etmek için eylem yapt›lar. Bak›rköy
Özgürlük Meydan›’nda yap›lan eylemde; “‹mza
Toplamak Yasak, Bas›n Aç›klamas› Yapmak Yasak, Edirne’ye Girmek Yasak, Yasaklar›n›za Boyun E¤meyece¤iz” yazan pankart aç›ld›. Eylemde aç›klamay› okuyan Gülseren Karademir, linççilerin biraz düﬂündüklerinde Amerika’ya hizmet ettiklerini göreceklerini
söyledi. Karademir; Afganistan’da katleden, kad›nlara k›zlara tecavüz
eden, iﬂkence ile öldüren Amerika için vatanseverlere sald›r›ld›¤›n› belirterek; “Utan›n ve vazgeçin bu suçtan. Bu yapt›¤›n›z vatan hainli¤idir” dedi. “Linçlere Sald›r›lara Son, Kahrolsun Emperyalizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›¤› eyleme 45 kiﬂi kat›ld›. Eylemin ard›ndan iki saat boyunca meydanda ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için imza topland›.
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Baﬂvurdu¤unuz tüm bu yöntemler;
Kararl›l›¤›m›z karﬂ›s›ndaki acizliklerinizdir!
Ne yapt›larsa, neye baﬂvurdularsa, hangi ahlaks›zca yöntemleri kulland›larsa, çare olmad›; direniﬂ karﬂ›s›nda çaresiz, zavall› ve acizdiler.
Linç güruhlar›n› devrimcilere
sald›rtmak için seferber eder, onlar›
taﬂ›rlarken de “son büyük devletleri”nin ne kadar zavall› ve aciz oldu¤u adeta s›r›t›yordu.
Devrimcilerin hakl›l›klar›, cüretleri, kararl›l›¤› karﬂ›s›nda, bula bula
“3-5 çapulcuyu” bulmuﬂ, bütün
umutlar›n› onlara ba¤lam›ﬂlard›. Ne
zavall›l›k, ne acizlikti...
Kendine hayr› olmayan “3-5 çapulcuyu”, “Edirne halk›” diye lanse
etmeleri de onlar› kurtaramad›.
Aﬂ›lmaz denilen barikatlar› aﬂ›ld›,
yasaklad›klar› meydanlara girildi.
Direniﬂ boyunca, her yöntemi
kulland›lar. Aileler arac›l›¤›yla direniﬂe sald›rmalar› da bu yöntemlerinden biriydi ve bu da acizliklerindendi...
Linçlere, gaz bombal›, biber
gazl›, coplu iﬂkenceleri-

ne, barikatlar›na ra¤men direniﬂi k›ramay›nca bu kez aileleri arayarak,
yalanlarla onlar› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂarak, direniﬂi k›racaklar›n› sand›lar.
O¤ullar›n›, k›zlar›n› “terörist”
ilan ederek, “operasyon yapma” ve
“tutuklama” ﬂantaj› ile aileleri direniﬂin karﬂ›s›na ç›karmaya çal›ﬂt›lar.
Öylesine acizdiler ki, bir annenin korku ile hareket edip, k›z›n›
götürmek istemesinden medet umuyorlard›. “ D i reniﬂçiler çözülüyor”
yalanlar› ile boﬂuna beklediler.
Oysa onlarca aile, “evet, çocukl ar› m› z hakl › , o nla r› des t ekl i yoruz”
demiﬂ, telefonlarda halk düﬂmanlar›na gereken cevab› vermiﬂlerdi.
Ama onlar›n hiçbirini görmek istemediler.
Burjuva bas›nda, direniﬂi gizlemek ve çarp›tmak için, baﬂvurduklar› yalanlar da acizli¤in baﬂka bir
görünümüydü. Devrimcilerin direniﬂleri duyulmas›n diye haber bile
yapt›rmamalar›,

POL‹S‹N L‹NÇLERDEK‹
ROLÜNÜN ‹nkar› Mümkün
Olmayan RESM‹D‹R

korkular›n›n, acizliklerinin itiraf›yd›.
Üçüncü linç sald›r›s›ndan sonra
sald›r›y› gizlemek için baﬂvurduklar› yöntemler, acizliklerindendir. Ki
halk, vatan hainlerinin, linçcilerin
kim oldu¤unu, kimin ad›na hareket
etti¤ini bir kez daha gördü.
Erzincan’da, Kars’ta yeniden
sald›rarak, teﬂhir olmalar›n› önlemeye çal›ﬂmalar›, acizliklerindendi.
12 vatansever devrimciyi susturmak için bütün Kars polisini At
Meydan›’na y›¤mak, oraya panzer
getirtmek, Emniyet Müdürünün direktifiyle iﬂkence yapmak acizlik,
zavall›l›kt›.
Direniﬂimizin gücü, kararl›l›¤›m›z karﬂ›s›nda korkak bir çekirge
sürüsüydüler. Gözalt›na ald›klar›
devrimcilere polis otobüsünde iﬂkence yaparken bir yandan da
“Amerika bizim maaﬂ›m›z› veriyor”
diyecek kadar, soysuz
ve vatan hainiydiler.
Acizdiler... Korkakt›lar... Ahlaks›zd›lar...

Bu
f o t o ¤ r a f t a l i n ç ç i l e r n e r ede?
D a i re i ç i n e a l › n a n l a r › n
HEPS‹ POL‹ST‹R. Öyles i n e ç o k v e “ g ö re v l e r i n e ”

Say›: 203

Yürüyüﬂ
17 Ocak
2010

öylesi ne yo¤unlaﬂ m › ﬂ l a r d › r ki, “sivil”
l i n ç ç i l e re y e r b › r a k m a m › ﬂ l a r d › r adeta.
Bak›n; “Amerika Defol Bu Va t a n
B i z i m ” d i y e n l e re
sald›ranlara, linç
e t m e k i s t e y e n l e re
bak›n!
“Edirne halk›n›n tepkisi” d e n i liyor.
B u n l a r m›
Edirne halk›?
Bi r d a h a b ak › n b u r e sme ,
O n l a r, l i n ç g ü r u h u n u n
b a ﬂ › n › ç e ke nl e rd i r. . . O n l a r
“Edirne halk›”ndan de¤il,
O n l a r linçleri örgütle yen iﬂbirlikçi A m e r i k a n c ›
AKP’nin polisleridir.

L‹NÇLER‹N AZMETT‹R‹C‹LER‹ ANKARA’DADIR
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Erzincan’da 20 Gözalt›... Kars’ta 13 Gözalt›...
Eskiﬂehir’de 9 Gözalt›...
Gençlik Federasyonu gözalt› terörüne cevap veriyor;
“Biz Dev-Genç’liyiz y›lmay›z!”

ERZ‹NCAN;
‹ﬂte Boyun E¤miyoruz!
Yine karﬂ›n›zda, yine meydanlarday›z, yine sloganlar›m›z› hayk›r›yoruz!
Seferber ederek, sald›rtt›¤›n›z sivil faﬂistlere, süren gözalt›lara ra¤men, bize diz çöktüremez, boyun
e¤diremezsiniz!
Yaln›z de¤iliz! Erzincan halk›kimlerin vatan haini, kimlerin gerçek vatanseverler oldu¤unu çok iyi
bilmektedir!

Dev-Gençliler G e r ç e k l e r i
Hayk›rmaya Devam Ediyor
Say›: 203

Yürüyüﬂ
17 Ocak
2010
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3 Ocak 2009’daki linç sald›r›s›ndan sonra’da polis, Erzincan’da sald›r›lar›n› sürdürmeye devam etti.
Bas›n aç›klamas›na kat›lan gençli¤e
karﬂ› tam bir yalan ve psikolojik savaﬂ kampanyas› yürüttü.
Linç sald›r›lar›, iﬂkenceli gözalt›lar, Gençlik Derne¤ini ablukaya
al›p, Gençlik Derne¤i üyelerine
bask› yaparak, gençli¤i susturmak,
sindirmek istediler.
Bu nedenle 3 Ocak’tan bu yana
polis, sivil faﬂistlerle birlikte sald›r›lar›n› art›rd›. Sivil faﬂistlerin polisle birlikte çal›ﬂt›¤› bir çok kez somut olarak görüldü.
3 Ocak’taki aç›klamaya kat›l›p
gözalt›na al›nan Gençlik Derne¤i
üyelerine ve ailelerine polis bask›
yapmay› sürdürdü.
3 Ocak’taki aç›klamaya kat›lan,
Alican Gözlekçi’nin akrabalar›n›n
dü¤ününe iki ekiple giden polis, kalabal›¤›n ortas›nda annesine ve akrabalar›na herkesin duyabilece¤i bir
biçimde; “Alican teröristlerle eyleme kat›ld› gözalt›na ald›k, bunlar
‹stanbul’da otobüsü ateﬂe verip o
k›z› yakanlar” diyerek yalanlarla
karalamaya çal›ﬂt›lar.

Sonrada Alican Gözlekçi’nin
komﬂular›na giderek ayn› yalanlar›
orada söylediler. Aç›klamaya kat›lan bir liseli vatanseverin okuluna
giden polis idareyi k›ﬂk›rtm›ﬂt›r.
Polisin tüm sald›r› ve bask›lar›na
karﬂ›l›k, Erzincan Gençlik Derne¤i
üyeleri 6 Ocak 2010 Çarﬂamba günü, yaﬂad›klar› linç sald›r›s›n› halka
anlatmak için Ulave Geçit beldesinde haz›rlad›klar› bildirilerini ve
kampanya bildirilerini da¤›tt›lar.
370 bildiriyi halka da¤›tan,
Gençlik Derne¤i üyeleri, herkesi
Pazar günü tekrar yapacaklar› aç›klamaya ça¤›rd›lar.
Yine 8 Ocak 2010 tarihinde saat
11.15 civar›nda Bu¤day Meydan›nda, linç sald›r›lar› ile ilgili el ilan›
da¤›tan An›l Ozan Sabanc› ve Sercan Arslan isimli Gençlik Derne¤i
üyeleri gözalt›na al›nd›.
Erzincan Gençlik Derne¤i’nin
10 Ocak 2010 günü yapt›¤› bas›n
aç›klamas›na destek için gelen 200
üzerinde olan anti-faﬂist, faﬂistlerin
ve polislerin sald›rmak için geldiklerini ve tekrar o alana gelenlerin
linç sald›r›s›na maruz kalabileceklerini bildikleri halde Cumhuriyet
meydan›n› terk etmediler.
Bas›n aç›klamas› öncesinde baﬂlam›ﬂt› sald›r›lar. Polis, bas›n aç›klamas›n› yapt›rmamak için tüm güçlerini seferber etti.
Yaﬂanan bir irade çat›ﬂmas›yd›.
Günlerce süren sald›r›lar, iﬂkenceli
gözalt›lar, linç sald›r›lar› ve linç
tehditlerine ra¤men, vatansever
devrimciler, büyük bir kararl›l›kla
alanlara ç›kmaya devam ettiler.
Bir kez daha polisin kuﬂatmas›
yar›lm›ﬂ, iradesi k›r›lm›ﬂt›. Hiçbir
bask›n›n kendilerini y›ld›ramayaca¤›n› göstermiﬂti devrimciler.

Erzincan polisi, meydana kalabal›k bir sivil faﬂist güruhu da getirerek yeni bir linç sald›r›s›n›n da haz›rl›¤›n› yapm›ﬂt›.
Gözalt› sald›r›s› asl›nda bas›n
aç›klamas› öncesinde baﬂlam›ﬂt›.
Polis, Erzincan Gençlik Derne¤i’nden ç›kan Ali Aslan, Sevgi Daylan
ve Hüseyin Öncü Dilmen, Mehmet
Arac› ve ﬁiar… adl› 6 ö¤renciyi
gözlat›na ald›. Dernekten ç›kan herkese GBT aramas› ad› alt›nda bask›
uyguland›.
10 Ocak 2010’da saat 12.30 da
Erzincan Merkez de ﬂehir meydan›nda Erzincan Gençlik Derne¤i'
nin, Edirne' de yaﬂanan linç sald›r›s›n› protesto etmek için düzenledi¤i
eyleme polis sald›rd›. 14 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
O gün 20 kiﬂi gözalt›na al›n›rken
sivil faﬂist güruhta ﬂehir meydan›nda bekleyiﬂini sürdürdü.

Y›lmayaca¤›z, Bu Va t a n
Biz i m
Bas›n aç›klamas›na Dersim Pülümür ilçesinden destek amaçl› gelen 3 otobüs dolusu vatansever devrimci önce 2 saat yol ortas›nda keyfi bir ﬂekilde bekletildi, ard›ndan
Erzincan ‹l Jandarma Karakoluna
götürülüp burada da bekletildikten
sonra, Erzincan'a sokulmad›.
Akﬂam saat 18.00 sular›nda Erzincan Adliyesi önünde bas›n aç›klamas› yapan Gençlik Dernekliler
sonrada gözalt›lar›n tutuldu¤u siyasi ﬂube müdürlü¤ü binas› önünde
ateﬂ yak›p türküler ve marﬂlar söylediler.
Gözalt›ndaki arkadaﬂlar›na destek oldular.Gözalt›na al›nan devrimciler akﬂam saat 20.00 civar›nda
savc›l›¤a sevkedilmeden serbest b›rak›ld›lar.
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“Benim maaﬂ›m› Amerika veriyor” o¤lum, benim maaﬂ›m› Amerika
veriyor. Aya¤›mdaki postal› da bindiyordu iﬂ kenceciler
di¤imiz bu arabay› da Amerika al›-

KARS;
‹ﬂte Boyun E¤miyoruz!

Kars’taki sald›r› ile ilgili geliﬂmeler: ‹ﬂkencecilerin dayatmalar›na, sald›r›lar›na boyun e¤meyen bir
örnek tav›r... Emniyet Müdürü gözetiminde iﬂkence! Kars’ta linç sald›r›lar›n› ve vatansever devrimci
gençli¤in Edirne’de tutuklanmas›n›
protesto eden vatansever devrimci
gençli¤in eylemine sald›r› için; 1
panzer, 100 çevik kuvvet polisi, onlarca iﬂkenceci sivil polis getirildi.
Say›lar› 12 olan vatansever devrimcilere iﬂkence, iﬂkenceci Kars Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek gözetiminde yap›ld›. ‹ﬂkence, Çevik
Kuvvet otobüsünde de sürdü. Slogan atmayacak, pankart açmayacaks›n›z dayatmas›nda bulunan iﬂkenceciler, aç›kças› “Kars’ta mücadele olmayacak” diyor.

Polis le r e Ödül...
Kars Emniyet Müdürlü¤ü yapt›¤› aç›klama ile baﬂar›l› polis memurlar›n› aç›klad›.
Son zamanlar Halk Cephesi'nin
baﬂlatm›ﬂ oldu¤u "Amerika Defol
Bu Vatan Bizim" kampanyas›ndan
da bilindi¤i gibi rahats›z olan ve bas›n aç›klamalar›na azg›nca sald›rarak Amerikan uﬂakl›¤›n› gizlemeyen polislerden baz›lar› en baﬂar›l›

polis seçildi.
Kars’ta ödüle lay›k görülen polislerin icraatlar›n› gözalt›na al›nan
vatansever gençler anlat›yor; “Otobüslere koyulduktan sonraysa i¤renç küfür ve tacizleriyle tekrar sald›rd›lar. '‹nsanl›k onuru iﬂkenceyi
yenecek' ve 'Bask›lar bizi y›ld›ramaz' sloganlar›yla verdi¤imiz cevab›n ard›ndan bu kez biber gazlar›n›
devreye soktular ve tek tek gözlerimizin içine biber gaz› s›kt›lar, bu s›radaysa cop ve yumruklarla sald›rmaya devam ediyorlard›. Bu sald›r›
s›ras›nda Fatma arkadaﬂ›m›z›n diﬂi
k›r›l›rken Hünkar arkadaﬂ›m›z›n kafas›na ald›¤› darbeler sonucu kafas›n›n kanad›¤› görüldü. Hastanede
kanamas› durmayan arkadaﬂ›m›z›n
kafas›na dikiﬂ at›ld›.
Muzaffer ve Özer arkadaﬂlar›m›zsa ald›klar› darbelerle göz ve
ayaklar› baﬂta olmak üzere birçok
yerlerinden yaraland›lar. Hastaneye
götürülüﬂ s›ras›nda polis taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen konuﬂmalar emperyalist iﬂgal ve iﬂbirlikçilik gerçe¤inin en büyük göstergesiydi. ‹ﬂte yap›lan baz› konuﬂmalar: ‘Edirne'de
amcam dövüyor, burada ben’,
'’Amerika olmasa hepimiz aç kal›r›z

yor. Bak ama hepiniz sefalet içinde
yaﬂ›yorsunuz’, ‘Haftaya hepiniz demir yüzük tak›n beyler, portakallar›
(gazlar›n›) da unutmay›n’... ve bunun gibi birçok söz...
(...) Bas›nda gün boyu ç›kan iﬂkence görüntülerinden dolay› fazlas›yla teﬂhir olan emniyet müdürünün bu kötü imaj› silmek için gözalt›na kat›lan polisler hakk›nda soruﬂturma açt›¤›n› ö¤rendik. Biz o
soruﬂturmalar›, göstermelik aç›lan
davalar› senelerce sürdürülüp zaman aﬂ›m›na u¤rat›lan katliam ve
iﬂkence davalar›ndan; ödül gibi verilen cezalardan çok iyi biliyoruz”.
10 Ocak Pazar Saat 14.00'de
Kars At heykelinin önünde Edirne'de 'Amerika Defol Bu Vatan Bizim' kampanyas› yürüten Gençlik
Derne¤i üyesi arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas› için bas›n aç›klamas› yapmak isteyen Kars Gençlik
Derne¤i Giriﬂimli Ö¤rencilere polis
bir kez daha sald›rm›ﬂ ve 13 vatanseveri tekme tokat ve yumruklarla
döverek iﬂkenceler yaparak gözalt›na alm›ﬂt›. Gözalt›na al›nan Tahir
Belli, Burak Kaygusuz, Bar›ﬂ Y›ld›z, F›rat Da¤, Sedat Ba¤›ﬂ, Taylan
Baytur, Gül Zilan Yigen, Derya
Hünkar Güneﬂ, Hayri Alsanç, Muzaffer Akar, Burcu Gizem Öztürk,
Özer Yatanaslan, ve Fatma...” akﬂam 19.30 itibariyle hastanede yap›lan sa¤l›k kontrollerinin ard›ndan
serbest b›rak›ld›lar.
Yukar›daki al›nt› da Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi ö¤rencilerinin
“Amerika Defol!” demek istedikleri
için al›nd›klar› gözalt›nda yaﬂad›klar›d›r.
“Vatanhainleri” diyerek provokasyon ç›kar›yorlar. Kimin vatanhaini, kimin vatansever oldu¤u
ortada. “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” diyen ö¤rencelere; “Benim
maaﬂ›m› Amerika veriyor” diyor
iﬂkenceciler. Ak›l vermeyi de unutmuyor vatanseverlere; “Bak ama
hepiniz sefalet içinde yaﬂ›yorsunuz”
diyerek.
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"Meydanlar› Biz De¤il Katil
Amerikan Uﬂa¤› Faﬂistler
Terkedecek"
Halk Cepheliler’in Edirne’ye giriﬂlerinin engellenmesi üzerine 5
Ocak’ta ‹stanbul’da, 7 Ocak’ta Ankara’da oturma eylemleri baﬂlam›ﬂt›. 9 Ocak günü Halk Cephesi’nden
30 kiﬂilik bir grubun iradi olarak
Edirne’yi girip eylem yaparak bir
haftal›k bekleyiﬂlerini de sonland›rmalar›n›n ard›ndan 10 Ocak günü

ANKARA
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‹stanbul ve Ankara’da yap›lan aç›klamalarla oturma eylemlerinin sona
erdi¤i duyuruldu.
‹stanbul’da Galatasaray Lisesi
önünde eyleme kat›lan Halk Cepheliler; "‹mza Toplamak Yasak, Bas›n Aç›klamas› Yasak, Edirne'ye
Girmek Yasak, Yasaklara Boyun
E¤meyece¤iz" ve "Amerika Defol

Bu Vatan Bizim" pankartlar› açt›lar.
Eylemde aç›klamay› okuyan Cavit
Akbu¤a, Edirne'de, Erzincan'da ve
Kars'ta yaﬂanan sald›r›lar›n planl›,
iradi ve organize oldu¤unu söyledi.
Demokratik haklar›n bedeller ödenilerek kazan›ld›¤›n›, bu haklar› geri vermeyeceklerini söyleyen Akbu¤a "Meydanlar› biz de¤il katil Amerikan uﬂa¤› faﬂistler terkedecek" dedi. Aç›klamadan sonra Edirne'de
sald›r›ya u¤rayan Dilek Aslan, Sevinç Bozda¤, Hakan Karabey yaﬂad›klar›n› anlatt›lar. Eylemin ard›ndan ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas›
için ‹stiklal Caddesi'nde imza topland› ve bildiri da¤›t›ld›.
Yüksel Caddesi ‹nsan Haklar›
An›t› önünde eylem yapan Ankara
Halk Cepheliler; Linç politikas›,
muhalefeti sindirmenin, demokratik
mücadelenin meﬂrulu¤unu yok etmenin arac› oldu¤u söylediler.
Oturma eylemlerinden imza toplamaya devam eden Halk Cepheli-
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ler ayr›ca Yürüyüﬂ dergisi sat›ﬂ› da
yapt›lar.
1 May›s Mahallesi'nde, Edirne'de Kars'ta ve Erzincan'daki yaﬂananlara tepki için afiﬂler
A d an a’da 10 Ocak günü ‹nönü
Park› giriﬂinde Halk Cepheliler
Edirne, Kars ve Erzincan’daki
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
diyenlere yap›lan sald›r›lar› protesto
ettiler. Eylemden önce de ‹ncirlik
Üssü kapat›ls›n imza stant› aç›ld› ve
eylem süresince de yoldan geçenlerden imza topland›. AKP iktidar›n›n polisi ve sivil faﬂistleriyle sald›rmaya devam etti¤i vurgulanan
eyleme; “Edirne’de tutuklu bulunan
5 arkadaﬂ›m›z›n derhal serbest b›rak›lmas›n› istiyoruz. Bizler nas›l k›rk
y›l önce Dolmabahçe’de 6. filoya
defol dediysek yine ‘AMER‹KA
DEFOL BU VATAN B‹Z‹M’ diye
hayk›rmaya devam edece¤iz” denildi.
B u rsa Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, 10 Ocak Bursa Kent Meydan›nda, Edirne'de arkadaﬂlar›n›n tutuklanmas›n›, onlara destek olmak için
giden arkadaﬂlar›n›n linç edilmek
istenmesini protesto etmek için eylem yapt›. Eylemde; “Bu ülkede vatansever olmak suç bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n› istemek suç, Amerikan
üsleri kapat›ls›n!” denildi.
10 Ocak günü Ko cae li Gençlik
Derne¤i taraf›ndan ‹nsan Haklar›
Park›’nda, bir eylem yap›ld›. Halk›n
ilgisi karﬂ›s›nda bir sivil polis "Ben
sizin ne oldu¤unuzu anlamad›m .
Ben sizden rahats›z oldum istersem
buray› da¤›t›r›m, niye burda ba¤›r›yorsunuz? Sizde PKK'l›s›n›z” sözleriyle provokasyon yaratmaya çal›ﬂt›. Gençlik Derne¤i üyeleri polisi
uzaklaﬂt›rd›lar.
‹z m i r’de 7 Ocak günü Ege Üniversitesi Bornova ö¤renci yurdu
önünde vatanseverlere yap›lan linç
giriﬂimlerini anlatan bildiri da¤›t›m›
yap›ld›.
9 Ocak günü H a t a y Özgürlükler
Derne¤i Antakya Ulus Alan›’nda
eylem yapt›. Bas›na bir aç›klama
yapan Orhan Çapar; “Amerika’n›n
uﬂa¤› AKP hükümeti bilmelidir ki

biz ba¤›ms›z Türkiye
mücadelemizden asla
vazgeçmeyece¤iz. Bu
alanlar› bizler de¤il,
Amerikan uﬂaklar› olan
linç güruhlar›, faﬂistler
terk edecek” dedi.
9 Ocak günü Halk
Cephesi’nin ça¤r›s›yla
Emek ve Demokrasi
Platformu ülkemizde
yaﬂanan linçleri ve faﬂist sald›r›lar› protesto
etmek için M e r sin’de
eylem yapt›. E¤itimSen önünden Taﬂ Bina’ya yürüyüﬂ yap›lan
eylemde,
“Yaﬂas›n
Halklar›n Kardeﬂli¤i,
Susma Sustukça S›ra
Sana Gelecek, Faﬂizme
Karﬂ› Omuz Omuza,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›.
TAYAD’l› Aileler ve
Trabzon Haklar Derne¤i’de birer aç›klama yaparak sald›r›lar›n Kontrgerillan›n provokasyonu oldu¤unu ve sald›r›lar› boﬂa çak›rtacaklar›n› söylediler.

ADANA

BU R S A

KOCAEL‹

Gençlik Federasyonu’da bir yaz›l› aç›klama yay›nlayarak; “Her
gün yeni bir sald›r›, gözalt› veya tutuklamayla karﬂ›laﬂ›yoruz. Yaﬂananlar iktidar›n halka karﬂ›
düﬂmanl›¤›n›n göstergesidir. "Amerika Defol Bu Vatan Bizim" diyenler gözalt›na al›n›yor, tutuklan›yor,
linç edilmeye çal›ﬂ›l›yor. En demokratik hakk›n› kullanmak isteyen
onlarca insan karda-k›ﬂta bir haftad›r bekletiliyor.
Bizler Amerika'ya karﬂ› sesimizi
yükselttikçe iktidar iﬂbirlikçili¤ini
pervas›zca sürdürüyor. Ülkemiz
topraklar›n› satan, Amerika halklar›
katlederken üsler açan, Amerika'n›n
ç›kar› için gençlerimizin ve halklar›n kan›n› döken iktidar›n iﬂbirlikçili¤i tescillidir. Ama gerek ba¤›ms›zl›¤›m›z konusunda yarat›lan çarp›k-
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l›k gerekse Davos'taki gibi ‹srail'e
karﬂ› yap›lan göstermelik ç›k›ﬂlarla
halktan yana, ezilenden yana bir
tablo çizmeye çal›ﬂmaktad›r. AKP
iktidar› halktan yana olamaz. Vatanseverlere sald›ranlar vatan› sahiplenemez.
Dün Erzincan'da yaﬂanan gözalt›lar, bugün Edirne'deki sald›r› iﬂbirlikçilerin vatansever gençleri susturma çabas›d›r. "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" diyen sesimizi susturma çabas›d›r. Bizler bu ülkenin
Devrimci Gençleri olarak susmayaca¤›z. Bu ülkenin gerçek vatanseverleri devrimcilerdir, "Amerika
Defol Bu Vatan Bizim" diyenlerdir”. dedi.
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‹slamc› Bas›nda Komplo Teorileri
AKP ‹ktidar›n›n v e AKP’nin Polisinin
L‹NÇTEK‹ SORUMLULU⁄UNU G‹ZLEYEMEZS‹N‹Z!
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AKP borazan› bas›n yay›n organlar›na, baﬂta Fethullahç› Zaman
ve Yeni ﬁafak gazetesine göre, Edirne’deki linç sald›r›lar›nda ne AKP
iktidar›n›n ne de AKP’nin polisinin
hiçbir suçu, rolü, sorumlulu¤u yok.
Linçleri ve linçlere karﬂ› direnen
devrimcileri günlerce yok sayan islamc› bas›n, sonra birden komplo
teorileriyle konuyu manﬂetlere ç›kard›.
Edirne’de “baz› istihbaratç›lar”
görülmüﬂ, “emekli subaylar” olduklar› kuvvetle muhtemelmiﬂ, linçleri
örgütleyenlerden biri olan Rambo
Mehmet A¤ar’›n ekibindenmiﬂ...
Fethullahç›lar›n komplo teorileri
devam edip gidiyor.
Oysa hiç karmakar›ﬂ›k edilecek
bir ﬂey yoktur.
Evet;
“‹stihbaratç›lar” oradad›r. Ama sadece “ordu”nun istihbaratç›lar› de¤il,
jandarmas›ndan, M‹T’ine, polisine
kadar hepsinin istihbaratç›s›, linç sald›r›lar›nda iﬂbirli¤i halindedir.
Emekli subaylar var m› yok mu,
bilmiyoruz ama, bölgedeki jandarman›n linç sald›r›lar›nda ve linççile-

SORUMSUZLAR!
“Edirne'de 'linç sever' grup yine
mesaide” (9 Ocak 2010) diye yazan
Radikal gazetesi 1 gün sonra ise;
“Vahﬂi Bat›’da ikinci linç giriﬂimi”(10 Ocak 2010) diye baﬂl›k at›yordu.
Linç sald›r›s› gibi bir sald›r›y› verirken, suland›r›p, magazin malzemesi
yapmak, as›l sald›r›y› ve linççileri
gözden kaç›rmakt›.
*
“‹stanbul'da
tedavi
oldular”(11.01.2010) diyordu Yeni ﬁafak
gazetesi. Devrimciler Edirne’de linç
sald›r›s›na u¤ram›ﬂ yaralananlar tedavi için ‹stanbul’a getirilmiﬂti.
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rin himaye edilmesinde plana dahil
olduklar›n› biliyoruz. Bilmenin ötesinde gözlerimizle tan›¤›z.
Tescilli iﬂkenceci Rambo ve
muhtemelen baﬂka iﬂkenceciler oradayd›. HER ZAMANK‹ ‹ﬁLER‹N‹
YAPIYORLARDI.
Zaman ve Yeni ﬁafak, tüm bunlar› çarp›tarak, AKP iktidar›n›n
Edirne’de peﬂpeﬂe gerçekleﬂen üç
linçte sorumlulu¤u olmad›¤›n›,
AKP’nin polisinin de sütten ç›km›ﬂ
kaﬂ›k kadar temiz oldu¤unu kan›tlamaya çal›ﬂ›yor.
Biz oradayd›k.
AKP’nin polisi, lincin her aﬂamas›nda vard›. Her aﬂamas›, onun
planlamas› ve yönlendirmesi alt›ndayd›. Edirne’de polise ra¤men yap›lan hiçbir ﬂey yoktur.
Yeni ﬁafak ve Zaman, komplo
teorileri yap›yerken, elbette pisliklerini devrimcilere bulaﬂt›rmadan
yapamazlar. Yeni ﬁafak 14 Ocak
günkü haberinde “ö¤rencilerin linç
edileceklerini bile bile Edirne'ye
gitmeleri kafalar› kar›ﬂt›rd›.” diye
yaz›yordu.
Sizin beyniniz kar›ﬂ›k. Sizin
Yeni ﬁafak, linç sald›r›s›n› yazmamak için bu baﬂl›¤› bulmuﬂtu. Yani
hem linçe u¤ram›ﬂ hem yaralanm›ﬂ
olan devrimcilerin ‹stanbul’da tedavi
olmalar› “suç”tu!
*
“ Öfke Kars'a s›çrad›!
Eylemciler Kars’ta da polisten dayak yedi” (10 Ocak 2010) diye baﬂl›k
atan Va t a n gazetesiydi.
Polisin do¤rudan içinde oldu¤u linçleri vermeyen, verdiklerini
de “hassas vatandaﬂ”lar yalan› ile
veren burjuva medya, linçleri
meﬂrulaﬂt›racak baﬂl›klar atmaktan bu içerikte haberler vermekten geri durmad›.

beyniniz fitne fesat dolu.
Onun için, bir linç sald›r›s›na dahi, insanca, demokratça karﬂ› ç›kam›yor, onu da kendi aﬂa¤›l›k iktidar
oyunlar›n›z›n bir parças› olarak kullanmak için ortal›¤› buland›r›yorsunuz.
AKP ve AKP’nin polisinin bu
linçlerden sorumlu oldu¤u, islamc›
bas›ndaki bu haberlerle bir kez daha
kan›tlanm›ﬂt›r. ‹slamc› bas›n, komplo teorileriyle AKP’yi aklamaya soyunmuﬂ, bunun için de linçlerin
önüne kara bir perde çekmeye çal›ﬂmaktad›r.
AKP’nin polisi, istihbaratç›lar›
tespit etmiﬂ de niye L‹NÇLER‹
ÖNLEMEM‹ﬁ?
AKP’nin polisi, ‹ﬁB‹RL‹⁄‹
‹Ç‹NDE DE⁄‹L ‹D‹YSE niye tescilli iﬂkenceci Rambo’yu orada gözalt›na almam›ﬂ?
AKP iktidar›, linçleri onaylam›yor idiyse, günlerce göz göre göre
süren linçleri NEDEN engellemedi?
‹slamc› borazanlar›n bunlara verecek cevaplar› yoktur.
Zaman ve Yeni ﬁafak, adi ve
ucuz yalanlar›yla, bayat komplo teorileriyle bu gerçekleri karartamaz.
AKP iktidar›, AKP’nin polisi ve
AKP’nin borazan› tüm bas›n yay›n
organlar›, Edirne’deki üç linçin de
sorumlular› aras›ndad›rlar.

L‹NÇLER‹N‹ZLE B‹Z‹ DURDURAMADINIZ

Edirne’ye Girenler
Anlat›yor
Edirne’de aç›klamaya kat›lan
bir Halk Cepheli’nin anlat›m›d›r:
Biz saat 14.00’te PTT önünde
topland›ktan sonra pankart›m›z› açt›k bas›n aç›klamas›na baﬂlad›k.
Tam o anda etraf›m›za yavaﬂ yavaﬂ
birikmeye baﬂlayan sivil polislerin
gözündeki ﬂaﬂk›nl›¤› ve özellikle
sorumlular›n›n yüzlerinin ekﬂidi¤ini
gözlemledim. O an bir ﬂok yaﬂ›yorlar. Amerika Defol Bu Vatan Bizim
yazan pankart›m›z› bir anda karﬂ›lar›nda görmek polisi ﬂaﬂ›rtm›ﬂt›. O
s›rada biz yaklaﬂ›k 3 dk kadar aç›klamam›z› yapmaya devam ettik. Bu
arada birikmeye baﬂlayan kalabal›¤a vatansever oldu¤umuzu, ülkemizdeki Amerikan üslerinin kapat›lmas›n› istedi¤imizi anlat›yordu arkadaﬂlar›m›z. Gözlemledi¤im kadar›yla bunlar linç güruhunun pervas›zl›¤›n› sald›r› zeminini boﬂa ç›kar›yordu. Ne zamanki konuﬂmalar
bitiyordu, birikme h›zlanmaya baﬂl›yordu.
(...) Linç güruhu yavaﬂ yavaﬂ
aç›klama yapan kitlemize yaklaﬂ›p
etraf›m›z› sard›. Ardadan s›k›ﬂt›rmaya baﬂlad›lar ve kitlenin sol yan›ndan itelemeye baﬂlad›lar. Kitle o
anda sa¤a do¤ru kayd› linç güru-

hundan kiﬂiler o anda sürekli telefonlardan görüﬂme yap›yorlard›. ‹lk
olarak Dilek arkadaﬂ›n düﬂtü¤ünü
gördüm ve yan›na gelerek kalkmas›na yard›mc› oldum. Güruhun da
arkadaﬂlar›m›zdan uzak durmas›n›
sa¤lamaya çal›ﬂ›yordum. Belli noktalarda say›lar› toplam 10’u geçmeyecek kiﬂiler sabit olarak bekliyordu. Bunlar› bir k›sm› hareketli olarak güruhun etraf›ndan dolan›p sürekli arkadaﬂlar›m›za özellikle Dilek’e yönelik sald›r›lar› yönlendirdi¤ini gördüm. Ard›ndan Sevinç arkadaﬂ› gördüm o da ald›¤› bir tekmeyle yere düﬂtü. Sonra onu kald›rmak için yan›na gittim. Tam o s›rada Dilek’i o bas›n aç›klamas› s›ras›nda yaklaﬂan 50 yaﬂ›ndaki ﬂah›s
saç›ndan tutarak ittirerek götürmeye
çal›ﬂ›yordu.
(...)Bizler Amerikan üslerinin kapat›lmas›n› istiyoruz” , “ Bizler vatanseverleriz” , “ bizler Dev-Genç’liyiz”
diyorduk. Ancak sald›ran o 10 kiﬂi
bundan hiç etkilenmiyordu. Arkam›zdan ço¤unu sivil faﬂistlerin ve polislerin oluﬂturdu¤u güruh bizi çarﬂ›n›n ç›k›ﬂ›na kadar taﬂ›d›.
(...) Otogar minibüsüne bindi¤imiz s›rada “ Rambo” lakapl› ve 1 ay

‘E¤er devlet
B a s › n ’ d a n devlet ise’

Edirne’de L inç

“Ya Edirne’deki olay?..
Bir grup insan, tutuklanan beﬂ san›¤› savunmak için ‹stanbul’dan kalk›p Edirne’ye geliyor...
Polis, onlar› Edirne’ye sokmuyor, ertesi gün
f›rsat›n› bulup ﬂehre geliyorlar, bildiri okurken
karﬂ› görüﬂte olanlar sald›r›yor, linç edecekler.
P e k i , d e v l e t n e re d e ?
Yaz›n›n baﬂ›ndaki “Harem a¤as›”gibi devlet
yönetilir mi? E¤er, okuduklar› bilidiride suç
varsa, ona göre soruﬂturma açars›n, buna kimsenin diyece¤i kalmaz. Okuyacaklar› bildiri suç
olsa dahi, onlar›n can güvenli¤ini devlet sa¤lamak zorundad›r.
Devletse...” (Hasan Pulur, Milliyet, 13 Ocak
2010)

önce Edirne’ye özel görevle gönderildi¤ini ö¤rendi¤imiz kontrgerilla
ﬂefi, yan›ndaki adamlar›yla minibüsü durdurdu, bizleri aﬂa¤› inmemiz
konusunda tehdit etti. 3-4 arkadaﬂlar›m›z aﬂa¤› indirildi¤inde neden aﬂa¤› indirildi¤ini, kendisinin kim oldu¤unu sorduk. Polis kimli¤ini gösterdi. Ve bo¤az›ma sar›larak buradan
hemen uzaklaﬂmam›z için bizi tehdit
etti. Öncesinde herkesi minibüsten
indirmeye çal›ﬂt› olmay›nca minibüs
ﬂoförüne talimat verip otogara hiç
durmadan gitmesini söyledi. ‹ki durak sonra ayn› ekip önümüzü kesip
tekrar minibüsten indirilip kendi
araçlar›yla bizleri götürece¤ini söylediler. Bizler inmeyece¤imizi ve bu
araçla otogara gidece¤imizi söyledik. Tamam, öyleyse “bizden günah
gitti” diyerek araçlar›na binip minibüsü takibe baﬂlad›lar.
(...) Otogara yaklaﬂt›¤›m›zda ﬂoför
kap›lar› aç›p minibüsten indi. Eline
ald›¤› sopay› da sald›rganlara b›rakt›.
Öndeki sivil polis copunu çekip vurmaya baﬂlad›. D›ﬂar›dakiler bizi aﬂa¤›ya indirmeye çal›ﬂ›yordu, sopalarla
vuruyorlard› ancak biz kenetlendik
alamad›lar. Ard›ndan otogarda görevli iki jandarma geldi. Araca bindi. Güruhu göstermelik olarak da¤›tt›. Devletin kolluk güçleri yine
tam zaman›nda yetiﬂmiﬂti! (...)

Say›: 203

Yürüyüﬂ
17 Ocak
2010

“Devlet s›rr› linçe ça¤›r›r”
Baﬂbakan Erdo¤an’›n Trabzon’daki linç giriﬂimi sonras›ndaki o demecini asla unutmamal›, ne kendisine, ne yandaﬂlar›na
unutturmal›y›z: “Özgürlükler ve demokrasi kimsenin kötüye
kullanamayacaklar› kadar yüce ve evrensel de¤erlerdir. 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” diye baﬂlayan demecini.
Özgürlükleri ve demokrasiyi kötüye kulland›¤› söylenen taraf, linçten kurtar›lan gençler. Onlar bildiri da¤›tma hakk›n› kullanarak bu affedilmez suçu iﬂlemiﬂ anlaﬂ›lan. Oysa hat›rlatmaya
gerek var m›; bildiri da¤›tmak, suç de¤ildir. ‹çeri¤inde suç unsuru taﬂ›yan bir ﬂey varsa savc› soruﬂturma yürütür ve dava açar.
Halk›m›n hassasiyetine dokunursan iﬂte böyle olursun, anlam›na gelen gözda¤› yeterince aç›k.” (Y›ld›r›m Türker, Radikal,
11 Ocak 2010)

L‹NÇLER‹N AZMETT‹R‹C‹LER‹ ANKARA’DADIR
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K›ﬂk›rt›c› Polis Kazanl›’da:
“ Kürtler Kazanl› halk›na sald›racaklar,
Kazanl›’y› yakacaklar”
5 Ocak 2010’da M e r s i n ’ i n K a zanl› ilçesinde A r a p ve K ü r t h a l k l a r › aras›nda yaﬂanan olaylarla ilgili Kazanl›l› ve Kazanl› Halk
K ü l t ü r ü n ü Yaﬂatma ve Dayan›ﬂ m a D e r n e ¤ i n i n ( K a z a n l › - De r ) k u rucular›ndan Hasan B‹BER ile
görüﬂtük.

Say›: 203

Yürüyüﬂ
17 Ocak
2010
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Yürüyüﬂ: Kazanl›’da neler yaﬂand›? Olaylar, nas›l baﬂlad›, nas›l
geliﬂti?
H a s a n B ‹ B E R: Çok Amaçl› Kazanl›
Lisesi’nde
Türk ve Arap halk›ndan ö¤renciler
zaman zaman bir
birlerine hakimiyet
kurma gibi tart›ﬂmalar›n ve ufak
çapta kavgalar›n oldu¤u herkes taraf›ndan bilinmekteydi. Ancak bu son olayda geçmiﬂte
yaﬂananlar›n tersine ö¤renciler,
kendi aralar›nda “Sal› günü görüﬂürüz”diyerek önceden kavga haz›rl›¤›na giriﬂmiﬂler. Bundan haberdar
olan baz› ﬂovenist çevreler kendi
inisiyatiflerindeki gençleri k›ﬂk›rtarak olaydan birkaç saat önce okul
çevresinde volta atmaya baﬂlam›ﬂlar. Uyuﬂturucu ba¤›ml›s› olan bir
çocuk ö¤renci olmamas›na ra¤men
okulun içine girip tart›ﬂma halinde
olan Mardinli Kürt gençlerine sald›rm›ﬂ 30–40 civar›nda Mardinli
Kürt genç bir araya gelince uyuﬂturucu ba¤›ml›s› olan bu ﬂah›s okuldan kaçarak Arap halk›ndan bir eve
s›¤›nm›ﬂ.
Kürt gençler onu sakland›¤› eve
kadar takip etmiﬂ. Ev sahibi bir baﬂka mahallede oturan ailesini arayarak “Kürtler bize sald›rd› yetiﬂin”
diye haber veriyor. Di¤er mahallede
oturan ailesi eve koﬂarken daha önce olay ç›karmaya çal›ﬂan provokatörler bunu f›rsat bilerek kahvelerde
oturan insanlara “Kürtler çocukla r›m›z› öldürüyor yetiﬂin” diye halk›

galeyana getiriyorlar.
Mardinli Kürt çocuklar› üzerlerine gelen yüzlerce insan› görünce
okulun içine koﬂmuﬂ ve ailelerine
haber vermiﬂler. Mardinli, çocuklar›n aileleri de arabalarla okulun
önüne gelince kavga baﬂlam›ﬂ.
Yürüyüﬂ: Bir sivil polisin, Arap
halk›ndan esnafalara, " b u g ü n e rke n kapat› n Kürt lerin molotof a ta caklar›n›n ihbar›n› ald›k" diyerek
halk› k›ﬂk›rtt›¤› söylentileri var. Sizin bu konuda somut gözlemleriniz
varm›?
B ‹ B E R : Polis her yerdeki tutumu gibi sald›ranlar› de¤il sald›r›ya
u¤rayanlar› gözalt›na alm›ﬂt›r kazanl›da da sald›r›ya u¤rayanlar gözalt›na al›nm›ﬂt›r.
Yürüyüﬂ: Bu provokasyon ve
sald›r›lar sürerken, Kazanl› Halk
Kültürünü Yaﬂatma ve Dayan›ﬂma
Derne¤i olarak sizin, tavr› ne oldu?
Neler yapt›n›z, halk giriﬂimlerinizi
nas›l karﬂ›lad›?
B ‹ B E R : Sald›r›n›n oldu¤u saatte
ben minibüsle Kazanl›’ya varmak
üzereydim. Kazanl› karakolunun
önüne yetiﬂti¤imde binlerce insan
karakolun etraf›n› sarm›ﬂt›. O esnada yan›mda birkaç insanla birlikte
kalabal›¤›n önüne geçip “Bir birlerimizle kavga etmemiz bizi sömürenlerin ekme¤ine ya¤ sürecektir.
Halklar› bir birine düﬂman etmek
AKP’nin politikalar›d›r” dedim.
Ben bunlar› söylerken MHP ad›na
para karﬂ›l›¤›nda çakall›k yapan 3-5
kiﬂi “ b ü t ü n K ü r t l e r P K K ’ l › d › r.
Hepsi vatan hainidir. Hepsi bayrak
düﬂman›d›r” gibi sözlerle kitleyi
k›ﬂk›rtmaya baﬂlad›. Bu esnada
CHP’li olarak bilinen gençlerden de
ayn› koroya kat›lanlar oldu. Hatta
bir tanesi bana el sallayarak “sen
bunlar›n yandaﬂ›s›n” ﬂeklinde el
iﬂareti yap›nca “ben bütün emekçi
halklar›n yand aﬂ ›y›m. B u y apt›¤›n
provo katö rlü¤ün hes ab ›n › verecek sin” diye tav›r koyunca bir k›s›m
provokatör geri çekildi. Bu esnada

telefonla arad›¤›m dernek üyelerimizden birkaç arkadaﬂ yan›ma geldi. Karﬂ›l›kl› olarak halkla konuﬂmalar yaparak karakolun etraf›ndaki halk›n büyük bir bölümünün da¤›lmas›n› sa¤lad›k. Bu esnada birileri taraf›ndan yay›lan “ Kürtler Ka zanl› halk›na s ald›racaklar, Ka zanl›’y› yakacaklar” gibi söylentilerin üzerine binlerce insan köy
meydan›nda topland›. Sivil polisler,
toplanan kalabal›k içinde, “ b u n l a r ›
s…… arkan›zda biz var›z.” gibi
sözlerle kitleyi k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂ›yordu. Ayn› zamanda baz› esnaflara
da “iﬂyerlerinizi erken kapat›n bu ralara Molotof at›lacak” diyerek
provokasyon ortam› yaratmaya çal›ﬂ›yordu. Biz kalabal›¤›n içindeki
gücümüzün yetti¤i ve yak›n›m›z
olan insanlara tek tek seslenerek evlerine gitmelerini provokatif sözlere
inanmamalar›n› anlatarak kitleyi
da¤›tmaya çal›ﬂt›k. Gece saat 23.00
s›ralar›nda 15–20 kiﬂilik bir grup
provokatörün d›ﬂ›nda meydanda
kimse kalmad›.
Yürüyüﬂ: Olaylar›n ikinci günü
bir toplant› yap›lm›ﬂ. Bu toplant›y›
kim, nas›l örgütledi? Neler tart›ﬂ›ld›?
B ‹ B E R: Bu toplant›y› CHP Milletvekili Ali Oksal, CHP Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Macit Özcan,
CHP ‹lçe Baﬂkan› Kazanl›’daki
Meclis üyeleri organize etti. Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›, Vali, Milletvekili kazanl›ya gelecekler diye
halk› toplad›lar.
Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›n›n ard›ndan BDP’li Akdeniz Belediye Baﬂkan› Faz›l Türk ve yard›mc›lar› ayn› kahveye geldi.
Toplant›y› ayarlayanlar taraf›ndan engellemelere karﬂ› yüksek sesle konuﬂmaya baﬂlad›m. “ben ne
CH P ’ l i yi m n e B D P ’ l i yi m be n ü l k e mi z i n b a ¤› m s ›z l› k m ü c a de le s in d e
b u l u n a n b i r i n s a n › m . H alklar› bir bi rin e k› rd› ran pol i t i ka em pery al i z min ve AKP’nin politikalar›d›r.
Halk› birbirine k›rd›rtanlara sesiz
k a l a n l a r v e h a t t a o n a y l a y a n l a r,
h alklar aras›nda hakemlik yapa mazlar” dedim.

L‹NÇLER‹N‹ZLE B‹Z‹ DURDURAMADINIZ

Yürüyüﬂ: Y›llarca birlikte yaﬂayan, Kazanl›’n›n Kürt ve Arap halk›, yaﬂananlar hakk›nda ne düﬂünüyor? Bu konudaki gözlemleriniz neler?
B ‹ B E R : Mersin’deki bayrak
provokasyonunun ard›ndan Valinin
iste¤i üzerine Kazanl› eski CHP belediye baﬂkan› Kenan Y›ld›r›m kasabada bayrak yürüyüﬂü düzenlemiﬂti. Bayrak yürüyüﬂüne ço¤u d›ﬂar›dan olmak üzere 250 kiﬂiyi toplayabilmiﬂlerdi. Yürüyüﬂ tam bir fiyaskoya dönüﬂmüﬂtü. O milattan 10
gün sonra hal› sahada futbol oynayan Mardinli Kürt gençlerle Kazanl›l› Arap gençler aras›nda oynanan
maçta Kazanl› tak›m› yenilince Kazanl›l› bir grup genç Mardinliler’e
sald›rm›ﬂt›. Çevrede bulunan kafeler den yanl›ﬂ bilgilendirilmiﬂ insanlar Kürt halk›na karﬂ› bir linç sald›r›s›na dönüﬂtürmüﬂtü.

Se y h a n T E M U R ’ u n
An l a t › m › (Kazanl› Der. Baﬂkan
Yard›mc›s›)
Olaylar baﬂlad›¤›nda Kazanl› halk›ndan birkaç kiﬂi
Kazanl› Der üyesi
oldu¤umu bildiklerinden olaylar› yat›ﬂt›rmak için beni
arad›lar. Bunun üzerine halk›n topland›¤› meydana geldim. Halk galeyana
gelmiﬂ durumdayd›. Olaylar› yat›ﬂt›rmak için sorunun ﬂiddetle çözülmeyece¤ini y›llarca beraber ayn›
kaderi paylaﬂm›ﬂ halklar›n sorunu
konuﬂarak çözme noktas›nda insanlarla görüﬂmeler yapt›k. ‹ki kardeﬂ
halk›n bir tak›m gruplar taraf›ndan
birbirine düﬂürülmesi için çal›ﬂmalar yapt›klar›n› ﬂaibeli sözler söyleyerek “Çay Mahallesinden üç otobüs adam gelecek ellerinde sopalarla halka sald›racak” söylentisi etrafa
yay›ld›.
Di¤er dernek üyesi arkadaﬂlar›m›zla “bunun bir provokasyon oldu¤unu böyle bir ﬂey olmad›¤›n› toplumu birbirine düﬂürmek için yap›lan
giriﬂimler oldu¤unu halka anlatt›k.

Nas›l B‹R Yaﬂam?
Paylaﬂmak

‹ﬂyerinde,
okulda, mahallede, evde “uyan›k
olacaks›n, s›rlar›n›, sorunlar›n› gelece¤e dönük
düﬂüncelerini, hiç kimse ile paylaﬂmayacaks›n, kimseye güvenmeyeceksin” sözlerini s›k duyar›z.
Kuﬂku yok ki, bunlar› söyleyenler, bunlar›n do¤rulu¤una inand›r›lm›ﬂlard›r. O yüzden hep, “Her koyun kendi baca¤›ndan as›l›r” örne¤i verilir.
Ama biz “koyun”de¤il, insan›z.
Ve hiçbirimiz t e k b a ﬂ › n a yaﬂam›yoruz. Ailemiz, arkadaﬂlar›m›z,
köylülerimiz, mahalle komﬂular›m›z, okuldan, iﬂ yerinden arkadaﬂlar›m›z var ve ayn› koﬂullarda yaﬂ›yoruz.
Hiçbirimiz, “beni kimse ilgilendirmez” dememeliyiz. Okuldan iﬂyerine, mahallelerden derneklerimize kadar her yerde birbirimizle
paylaﬂmam›z gereken çok ﬂey oldu¤u aç›kt›r.
Düzenin bireyci kültürünün sonucudur ki, paylaﬂmak deyince hemen, “para-pul”, “ev-eﬂya” akla getirilir. Oysa söz konusu olan, paran›n, eﬂyan›n k›sacas› tek baﬂ›na
maddi ﬂeylerin paylaﬂ›lmas› de¤ildir.
Örne¤in; komﬂuluk, arkadaﬂl›k
ve dostlu¤un paylaﬂ›lmas›... Ac›lar›n ve sevinçlerin paylaﬂ›lmas›. Örne¤in sorunlar›n ve güzelliklerin
paylaﬂ›lmas›.
Ancak görülmesi gereken, paylaﬂman›n insana dair, insan için yüce bir duygu oldu¤udur. Burjuvazi
bireycili¤iyle, bencilli¤iyle, bananecili¤iyle, “gemisini kurtaran kaptan” kültürüyle bunu yok etmek istiyor. Paylaﬂmak, bir yan›yla bir özveri, kendinden birﬂeyler vermek,
kendi bireyci dünyas›n›n d›ﬂ›na ç›kmakt›r.
Çocu¤u hasta olan bir arkadaﬂ›m›z›n s›k›nt›lar›n›, kayg›lar›n› paylaﬂmak, bölüﬂüp bir k›sm›n› da ken-

dimize
“almak”t›r.
Ailesinden
birini kaybeden bir yak›n›m›z›n ac›lar›n› bölüﬂmek, ona ortak olmakt›r... Veya,
düﬂlerimizi, umutlar›m›z› paylaﬂmakt›r.
K›sacas›, düzenin bireyci kültürünün karﬂ›s›na paylaﬂmay› ç›karaca¤›z. Bireyci ve yoz düzen “ paylaﬂmayacaks›n” diyor, tersine biz
daha çok paylaﬂaca¤›z.
Bulundu¤umuz her yerde, arkadaﬂ›m›z, komﬂumuz, okulumuzdaki, iﬂ yerindeki arkadaﬂlar›m›z ile
daha çok ﬂey paylaﬂaca¤›z. Ac›lar›m›z›, sevinçlerimizi, imkanlar›m›z›... Düzen “kkimseye güvenme”
diyor. Tersine biz güvenecek ve
paylaﬂaca¤›z...
Bunun tersi bir yaﬂam, birbirinden kaçan, birbirine güvensiz, duyarl›l›klar›n›, de¤erlerini yitiren içi
boﬂ “insanc›k”lar haline getirir bizleri.
Elbette yoksullar›n imkanlar›n›
ve örgütlülüklerini seferber ederek,
asgari anlamda ekonomik yönler de
içermelidir bu paylaﬂ›m.. Bir fabrikadan bu k›ﬂ günü at›lan, “bu k›ﬂ
günü nereye gider, nas›l iﬂ bulurum” diyen emekçinin, Gazi’nin
bir gecekondusunda odunsuz ekmeksiz kalan bir emekçinin, defter
alamayan bir ö¤rencinin çaresiz olmad›¤n› göstermektir paylaﬂmak.
‹ﬂi, kömürü ve defteri bulamasak bile, iﬂsizli¤i, so¤u¤u ve deftersizli¤i paylaﬂmakt›r bizim paylaﬂ›mc›l›¤›m›z. ‹ﬂsiz, kömürsüz ekmeksiz ve deftersizler bilmeli ki,
kendileri ile ayn› koﬂullar› yaﬂayan
emekçiler, iﬂsizler tek baﬂ›na de¤ildir. Bilmeliler ki, derdini paylaﬂan
vard›r, paylaﬂ›p çözümü yaratmaya
çal›ﬂ›nlar vard›r.
Paylaﬂmak, düzenin diﬂlileri
aras›nda hergün ac›mas›zca ezdi¤i
milyonlar›n dayan›ﬂmas›d›r ayn›
zamanda.
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Gerçekler Halka
Ulaﬂt›r›l›yor

Engin Ç eber Davas›’nda 7 . D uruﬂma

‹ﬂkenceciler Halâ Devletin Memuru!
Halâ M aaﬂlar›n› Al›yorlar!
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Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›rken polis
kurﬂunuyla felç kalan Ferhat Gerçek
için adalet isterken, karakolda ve hapishanede gördü¤ü iﬂkenceyle katledilmiﬂti Engin Çeber. Engin Çeber'in
iﬂkencecilerinin yarg›land›¤› davaya
13 Ocak 2010 Çarﬂamba günü Bak›rköy Adliyesi’nde devam edildi.
Daha önce üç defa mahkemeye
ça¤r›lan 4 tan›¤›n yine kat›lmad›¤› duruﬂmada, tutuklu san›klar›n tutukluluk
hallerinin devam›na karar verilerek 22
ﬁubat tarihine ertelendi.
Halk Cepheliler yine ADALET talebiyle mahkeme önündeydi. "Ferhat'›
Vuranlar Engin'i Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r Adalet ‹stiyoruz" pankart›
ve "Adalet ‹stiyoruz" dövizlerini açan
ve "Halk Cephesi" yazan önlükleri giyen 130 Halk Cephesi üyesinin kat›ld›¤› bas›n aç›klamas›n›, Mehmet Güvel okudu.
"Adalet ‹stiyoruz!", "Engin Çeber
Ölümsüzdür!", "‹ﬂkence Yapmak ﬁerefsizliktir!", "Ferhat'› Vuranlar Engin'i Katledenler Cezaland›r›ls›n!",
"Engin'i Katleden AKP ‹ktidar›d›r!"
sloganlar›n›n at›ld›¤› eylem ya¤an yo¤un ya¤murun alt›nda sürdü.
Engin'in ailesinin, Halk Cepheliler'in ve çeﬂitli dmokratik kitle örgütlerin kat›ld›¤› duruﬂma sonras›
bas›na aç›klama yapan Avukat Taylan Tanay, "Bugün duruﬂman›n 10.
celsesi yap›ld›. Daha önce duruﬂmaya ça¤r›lan 4 tan›k yine duruﬂmaya
gelmedi. Mahkeme 22 ﬁubat tarihine ertelendi. Ayn› zamanda esas
hakk›nda mütalaan›n verilmesi için

dosyan›n savc›l›¤a tevdiine karar
verildi" dedi.
Duruﬂmaya verilen arada mahkemeye ulaﬂan belgelerin kendilerini endiﬂelendirdi¤ini anlatan Tanay, "Bunlardan birinin olaya kar›ﬂan gardiyanlar›n halen devlet memuru s›fat› taﬂ›d›klar›, özlük haklar›n› koruduklar› ve
maaﬂ almaya devam ettikleri ﬂeklindedir. Adalet Bakanl›¤›'n›n 15 ayd›r
iﬂkenceden yarg›lanan san›klara maaﬂ
verdi¤ini görüyoruz. Aradan 1.5 y›l
gibi çok uzun bir y›l geçmesine ra¤men ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan san›k 13 polis memuru hakk›nda soruﬂturma nihayet tamamlanabildi. 1.5 y›ld›r Türkiye kamuoyunu yak›ndan ilgilendiren, herkesin lanetledi¤i bu meseleye iliﬂkin kolluk güçleri hakk›nda
aç›lan soruﬂturma, bir buçuk y›l sürdü.
Onlar hakk›ndaki disiplin soruﬂturmas› ne yaz›k ki 5 Ocak 2010 tarihinde
bitirildi. Bu san›k 13 polis memuru
hakk›nda verilecek disiplin karar›n›
merakla bekliyoruz. Di¤er 6 gardiyan
ise Paﬂakap›s› Cezaevi'nde. Tutulmamalar› gereken koﬂullarda bu cezaevinde tutulmaktalar" diye ifade etti.
Tanay kamuoyu, sendikal örgütler
ve barolar›n davaya olan ilgilerinin
devam etti¤ini vurgulayarak, "Umar›z
21. yüzy›lda yeni iﬂkence vakalar› ile
karﬂ›laﬂmay›z. Ama ne yaz›k ki ‹çiﬂleri ve Adalet Bakanl›¤›'n›n, devletin iﬂkenceciyi korudu¤unu gösteren belgeler dava dosyas›na gelmeye devam
ediyor. Kamuoyunun deste¤i ve ilgisi
umar›m devam eder. ‹ﬂkence, di¤er
olaylarda yaﬂad›¤›m›z gibi cezas›z
kalmaz" ﬂeklinde konuﬂtu.

‹zmir'in Uzundere köyünde
ya¤mura ve so¤uk havaya ra¤men
Yürüyüﬂ dergisi halka ulaﬂt›r›ld›.
Beﬂ Yürüyüﬂ dergisi okurunun
Uzundere
köyünde
yapt›¤›
Yürüyüﬂ dergisi tan›t›m› ve
sat›ﬂ›nda 32 dergi yeni okurlara
ulaﬂt›. Halk›n sorunlar›n› dinleyen
Yürüyüﬂ dergisi okurlar› "gerçekleri bilmek sorunlarla baﬂa
ç›kman›n tek yolu" oldu¤unu söylediler.
***
Adana' da 8 Ocak günü
Yürüyüﬂ dergisi okurlar› Akkap›
Mahalesi’nde Yürüyüﬂ dergisinin
tan›t›m ve sat›ﬂ›n› yapt›lar.
Yürüyüﬂ
okurlar›
Halka
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim",
dedikleri için linç edilmek istenen
vatan severleri anlatt›.
Yürüyüﬂ dergisi tan›t›m ve
sat›ﬂ›nda iki buçuk saat içerisinde
36 dergi halka ulaﬂt›rd›lar.

Muhabirimiz Serdar
Polat Keyfi Olarak
Gözalt›na Al›nd›
Edirne’de giﬂelerde bekleyen
Halk Cepheliler’in yan›nda bulunan
muhabirimiz Serdar Polat 7 Ocak
günü aranmas› oldu¤u gerekçesiyle
gözalt›na al›nd›. Konuyla ilgili
Yürüyüﬂ dergisinin yay›nlad›¤›
aç›klamada adresi belli olan ve mahkemeden herhangi bir tebligat
almayan muhabirimizin Edirne'de
gözalt›na al›nmas›n›n tamamen
keyfi oldu¤u belirtildi. Bu keyfiyetin amac›n›n, kontrgerillan›n
Edirne'de örgütledi¤i sald›r›lar›n
gerçek yüzünün haberleﬂtirilmesine,
halka ulaﬂt›r›lmas›n›n engellenmesine yönelik oldu¤unun belirtildi¤i
aç›klamada gerçekleri yazmaktan
vazgeçmeyecekleri
vurguland›.
Serdar Polat 8 Ocak günü ç›kar›ld›¤›
mahkeme
taraf›ndan
serbest
b›rak›ld›.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
YÖK, 2010 y›l›ndan itibaren
ÖSS’de de¤iﬂikliklere gidilece¤ini
aç›klad›. Bu de¤iﬂiklikleri özetle ﬂu
ﬂekilde s›ralayabiliriz;
1) 2010 dan itibaren ikili sisteme
geçilecek
2) ‹kinci aﬂama 5 ayr› s›navdan
oluﬂacak
3) S›nav süresi 45 dakika olacak
4) Yoruma aç›k
sorular sorulmas›na
alt yap› oluﬂturulacak...
Sanki köklü de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂ
gibi sunulan yeni uygulaman›n, eski
uygulamadan özü bak›m›ndan hiçbir fark› yok. Geçen y›l hangi derslerden, hangi tür sorular cevapland›r›ld›ysa bu y›l da ayn› ﬂey yap›lacak. ÖSS de yap›lan de¤iﬂiklikler
hakk›nda bas›na bilgi veren ÖSYM
baﬂkan› Prof. Dr. Ünal Yar›ma¤an,
“1998 de yap›lan de¤iﬂiklikle yetene¤e dayal› sorular›n soruldu¤u” ve
“amac›n dershaneye giden adaylar›n mümkün oldu¤u kadar okula devaml›l›¤›n› artt›rmak oldu¤unu” belirtti. Fakat “bu sistemin beklenen
sonuçlar› vermedi¤ini” aksine “lise
ö¤rencilerinin s›nav sorusu ç›km›yor diye 11. ve 12. s›n›flardaki derslerle ilgilenmediklerini” söyledi.
Öncelikle ﬂunu belirtelim ki,
ö¤rencilerin okullardan dershaneye
yönelmesi sadece 98’de yap›lan s›nav sitemi de¤iﬂikli¤i ile aç›klanamaz. Bu e¤itimin paral› hale getirilmesi için yap›lanlar›n sadece bir
k›sm›d›r. Y›llard›r söylüyoruz; ö¤renciler egemen s›n›flar taraf›ndan
y›llard›r müﬂteri yani para kazanma
arac› olarak görülüyor. Ve bu ne-

denle de e¤itimde bir meta
haline getirilmiﬂtir. Son on y›lda çok büyük bir
h›zla ço¤alan dershanelere bakal›m.
Okullarda bir e¤itim veriliyor ama
ÖSS’de bize sorulan sorular›n hiçbirinin müfredatla ilgisi yoktur. Bunun as›l amac› ise ö¤rencileri dershanelere yönlendirerek bir kâr kap›s› daha açmakt›. Son de¤iﬂikliklerle
bu sorunu da çözmek istediklerini

lar olmuyor.
Bu sorun iktidarda hangi parti
olursa olsun hep bu biçimiyle devam etti. AKP iktidar›nda yap›lan
“de¤iﬂiklikler” eminiz ki, son de¤iﬂiklikler olmayacakt›r. Daha çok
de¤iﬂecektir bu sistem.
Gerek bu iktidar zaman›nda, gerekse bundan sonra ki iktidarlar döneminde s›nav sistemi özünü koruyarak, de¤iﬂtirilmeye devam edecektir. Çünkü as›l sorun kiﬂilerden
ya da partilerden kaynaklanmamaktad›r. Sorun bu düzenin insanlara, gençli¤e, e¤itime nas›l
bakt›¤›yla ilgilidir. ﬁu anda içinde bulundu¤umuz kapitalist düzende, her ﬂey kâr amaçl› oldu¤u gibi insanlar›n e¤itimi de önemsizdir. Verdikleri e¤itim çarp›k, halk
için olmaktan uzak ve paral› hale
getirildi¤i için yapt›klar› s›navlarda
bu sisteme uygundur.
S›nav sistemi bir kez daha de¤iﬂtirilmiﬂtir. Elbette bu köhnemiﬂ
sistem de¤iﬂtirilmelidir. Ancak yap›lacak de¤iﬂiklik, sistemin özüne
iliﬂkin olmal›d›r.Ama sorun ﬂudur
ki, bu son de¤iﬂiklik; y›llardan beri
yap›lan de¤iﬂikliklerden farkl› de¤ildir. Ezberci ve bilimsellikten
uzak bu sistem korunmuﬂtur.
ÖSS’e olan tepkileri yumuﬂatmak, yeni bir vitrin ile çarp›k sistemi sürdürmek, dershanelere muhtaç
hale getirilen e¤itim sistemini sürdürmek amac›yla yap›lmaktad›r de¤iﬂiklikler.
Sorunlar›m›z makyajlarla, aldatmaya yönelik ve çözümsüz de¤iﬂikliklerle(!) çözülemez. Sorunlar›m›z›n elbette çözümü vard›r. Paral›
e¤itim sistemine karﬂ› verilen mücadeleye kat›lmak, paras›z, bilimsel, halk için e¤itim ﬂiar›n› yükseltmektir.

ÖSS DE⁄‹ﬁT‹
MANTIK D E⁄‹ﬁMED‹!
söylüyorlar ancak tabii ki her ﬂey
sözde kal›yor. Çünkü biliyoruz ki,
dershaneleri kapat›p okullardaki
e¤itimi daha nitelikli hale getirmek
gibi bir düﬂünceleri yoktur.
De¤iﬂikliklerden biri de, “ yoruma aç›k sorular sorulmas›n›n zeminini yaratmak” t›r demiﬂtik. Buna
göre sorular olacak, altta cevaplar›n
oldu¤u ﬂ›klar olmayacak ve ö¤renciler kendi yorumlar›n› yazacaklar.
Bu yorumlar›n hangi nesnel ölçütlere göre de¤erlendirilece¤i de bilinmemektedir. Ki zaten bunlar iﬂin sadece görünen k›sm›d›r.
Tart›ﬂ›lmas› gereken as›l konu
ﬂudur; neden bu kadar çok de¤iﬂikli¤e ihtiyaç duyulmaktad›r? Mevcut
sistemi, de¤iﬂtirmeye gerek görmelerinin nedeni yine kendi çarp›k e¤itim sistemlerinin t›kanm›ﬂ olmas›d›r. Mevcut kurallar› ve anlay›ﬂlar›yla daha fazla yürütemez oldular.
Ö¤rencilere sunabilecekleri, elle tutulur bir çözümleri olmad›¤› için,
sistemi sürekli de¤iﬂtiriyorlar. Onu
deniyorlar olmuyor, bunu deniyor-

Kocaeli’de Ö¤rencilere
Soruﬂturma!
Kocaeli Üniversitesi Rektörlü¤ü, son 1 ay içerisinde
demokratik haklar›n› kullanan 68 ö¤renciye soruﬂturma açt›. Sonuçlanan bir soruﬂturmada 7 ö¤renciye ceza
verilirken, di¤er soruﬂturmalar ﬂu an için savunma aﬂamas›nda bulunmaktad›r.
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Üniversitenin resmi aç›l›ﬂ›nda ve TOBB baﬂkan›n›n
kat›ld›¤› “Küresel Kriz ve Türkiye” panelinde, Ayd›n
Erdem’in katledilmesini protesto yürüyüﬂünde ve ö¤rencilerin TEKEL iﬂçileri için yapt›¤› dayan›ﬂma yürüyüﬂünde ; “okulun huzur ve düzenini bozmak”, “siyasi
propaganda yapmak” soruﬂturmalar›n gerekçelerinden
baz›lar›d›r.
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Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
SOSYAL-KÜLT Ü R E L , S P O RT ‹ F
ETK‹NL‹KLER
Gençlik toplumun en dinamik kesimini oluﬂturdu¤u
gibi en sosyal kesimidir de. Gerek sosyal-kültürel faaliyetlere, gerekse sportif faaliyetlere en fazla ilgiyi gençlik gösterir. Hemen hemen hepimiz “e¤lencesine” de olsa, bir sportif faaliyetin içinde yer almaya çal›ﬂ›r›z. Bu
ayn› zamanda bir ihtiyaçt›r da.
Gençli¤in bu iste¤ine, ama as›l olarak ihtiyac›na yönelik olanaklar ise yarat›lmam›ﬂ, sunulmam›ﬂt›r. Liselerde de, Üniversitelerde de sosyal-kültürel, sportif faaliyetler ya yoktur ya da oldukça s›n›rl›d›r.
Sosyal- kültürel faaliyetler insanlar› birleﬂtirir, kollektif çal›ﬂma yöntemi geliﬂtirir. Spor ise sa¤l›kl› bir ya-

S›navlar...
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Ortaö¤retim Kurumlar› Ö¤renci Seçme ve Yerleﬂtirme
S›nav›’n›n yerine, yap›lacak
olan Seviye Belirleme S›nav›
ile dershaneler okullar›n yerini almaya baﬂlad›. ‹lk defa
2008 y›l›nda yap›lan Seviye
Belirleme S›nav› ile dershane
sistemi daha da büyüdü.
Bugün ise baﬂl› baﬂ›na bir
sektör haline geldi.

Bunlar›

B‹L‹YOR MUSUNUZ?
2008'de;
1 milyon 645 bin kiﬂi
Ö S S 'ye baﬂvurdu.
Bunlar›n 1 milyon 236
bini lise ç›k›ﬂl›yd›.
18 bini ö ¤ retmen lisesi
ç›k›ﬂl›;
391 bini de mesleki ve
teknik lise ç›k›ﬂl›yd›.
Mesleki ve teknik lise
ç›k›ﬂl›lardan 56 bin 805'i ‹ H L
mezunuydu.

Gençlik Üzerine

SÖZLER

Gençli¤i iyiye yönelten,
insanl›¤› iyiye yöneltir.
G.Wilhelm Le›bn›z
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ﬂam›n, sosyal iliﬂkilerin ve kolektivizmin geliﬂmesini
sa¤lar. Oysa düzen insanlar› bencil, bireyci hale getirmeye çal›ﬂ›yor. Bu nedenle gençli¤in sosyal iliﬂkilerini
geliﬂtirmesi, kollektif çal›ﬂma yapmas› ve halk kültürünü sahiplenmesi istenmiyor. Onun için bu tür faaliyetler
yasaklan›yor, “ideolojik halay çektiniz” denerek, cezalar veriliyor.
Ders programlar› a¤›rlaﬂt›r›l›r, s›navlar ço¤alt›l›rken,
sosyal-kültürel, sportif faaliyetlere ne zaman ne de olanak vard›r. Bu bilinçli bir çabad›r.
Söz konusu olan bizim yaﬂam›m›zd›r. Bu olanaklar›n
yarat›lmas›n› ancak istersek sa¤layabiliriz. Hatta sadece
istemek de yetmeyecektir. Bunun için tüm ö¤recileri katabilece¤imiz kampanya ve çal›ﬂmalarla okul ve üniversite idarelerinden bu hakk›m›z› alabiliriz. Onlar isteyerek
bu hakk› vermezler. Biz mücadele edersek alabiliriz.

v Okul Kimli¤i Yerine
Bankamatik Kart›!
Üniversitelerde okul kimlik kart›
yerine banka kart› verilmesi uygulamas› yay›l›yor. ‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ) ve Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nden (YTÜ) sonra Ege Üniversitesi’nde (EÜ) de benzer bir uygulama baﬂlat›ld›. Uygulamayla E.Ü ö¤renci kimlik kartlar› Vak›fbank bankamatik kartlar›yla birleﬂtiriliyor. E.Ü
T›p Ö¤renci Kolu konuyla ilgili rektörlü¤e dilekçe verme eylemi baﬂlatt›.

v Ö¤renciler Fiﬂlendi
‹lkö¤retim okullar›n›n ve liselerin
önüne polis kondu. Ö¤renciler fiﬂlendi. Yürütülen örgütlenme çal›ﬂmalar›na izin verilmeyerek, yönetim de söz
hakk› sahibi olmalar› engellendi. Ö¤rencilerin gerici ve ›rkç› oluﬂumlara
yönlendirilmesine göz yumuldu. Maddi imkan› olmayan ö¤rencilerin tarikat
ve cemaat evlerinde dini örgütlenmelerin içinde yer almalar› sa¤land›.

v Kültür Merkezi ‹çin
ODTÜ’de Nöbet!
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nin
bulundu¤u alan 1 A¤ustos 2009’da
jandarma bölgesi olmaktan ç›kar›ld›.
38 y›ld›r jandarman›n kulland›¤› kampus içindeki binalar da Eylül 2009'da
boﬂalt›ld›.
ODTÜ’lü ö¤renciler boﬂalt›lan

yerlere kendilerinin denetiminde kültür merkezi kurulmas› için harekete
geçtiler. Ö¤renciler Ekim ay›nda kültür merkezi talebini rektörlü¤e ilettiler. Ancak bir sonuç al›namad›. Ö¤renciler 3.060 imza toplad› ama rektörlükten yine izin ç›kmad›.
Üniversitedeki 37 ö¤renci toplulu¤u taraf›ndan al›nan kararla, ö¤renciler eﬂyalar›yla birlikte eski karakol binas›na yerleﬂti. Rektörlük ö¤rencilerin
“ﬂiddet göstererek” içeri girdi¤ini iddia etti. Elektri¤i ve suyu olmayan binada ö¤renciler kendi imkanlar›yla
boﬂ binay› ö¤renci kültür merkezine
dönüﬂtürdü.
ﬁimdi ö¤renciler olas› polis bask›n›na karﬂ› 20 gündür gece gündüz nöbet tutuyor.

v Dan›ﬂma Kurullar›!
Yüksekö¤retim Kurulu Baﬂkanl›¤›,
tüm üniversite rektörlüklerine “yüksekö¤retim kurumlar›nda Dan›ﬂma Kurullar›n›n kurulmas›na” iliﬂkin yönetmelik tasla¤› gönderdi. Bu yönetmelik
ile üniversitenin as›l unsuru olan ö¤renciler al›nacak kararlara hiçbir ﬂekilde dahil edilmezken, üniversitenin
bulundu¤u yerdeki ticaret ve meslek
odalar›, belediye ve benzeri kurumlar›n patronlar› üniversitenin e¤itimi ile
ilgili alaca¤› kararlara ortak olmas›
öngörülüyor.
YÖK, Üniversiteleri tekellerin tam
olarak denetimine sokmak istiyor.
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Çözümsüzlük politikalar›
‹stanbul’da Haliç köprüsü yak›nlar›nda temizlik iﬂçilerinin a¤›r yaral› olarak bulduklar› 5 yaﬂ›ndaki
“mendilci çocuk” Bedrettin Karaduman, burjuva medyan›n yeni
gündem konusu oldu.
“Mendilci çocuk” ile ilgili tart›ﬂmalar›n baﬂlamas› önce zab›ta ve
polisi harekete geçirdi. Haliyle önce
zab›ta ve polis, “mendilci çocuk”lara operasyon yaparak onlar› “koruma alt›na” ald›.
Tabi bunlar olur da Millet Meclisi boﬂ durur mu? Meclis’te bu soruna hemen bir “el” att›.
Bir mendilci çocuk, dövülmüﬂ
olarak bulundu. Bütün devlet kurumlar›, bütün hükümet üyeleri, bütün burjuva bas›n yay›n organlar›
aya¤a kalkt›... Memleketin “kanayan yaras›”n› ilk defa keﬂfetmiﬂcesine konuﬂup yazd›lar.
San›rs›n›z ki, hiç kimsenin, hiçbir devlet kurumunun, burjuva bas›n›n bu sorundan haberi yoktu. Yani
Bedrettin “mendilci çocuklar” taraf›ndan dövülüp, a¤›r yaralanmam›ﬂ
olsa yine bu sorundan “habersiz”

olacaklard›.
Böylesine iki yüzlüdürler. Yaﬂananlar› görür ama görmezden gelirler. Kolayca ve fazla masraf gerektirmeyen yollarla çözülecek bir sorunu elinin tersiyle iterler.
Sonra bir olay olur, korkunç “ﬂaﬂ›r›rlar”, “ﬂok” olurlar. Bakanlar demeçler verir, gazeteler diziler, televizyonlar programlar yapar. Ve üç
gün sonra sorun yine unutulmaya
terkedilir. Burjuva iki yüzlülü¤ü ve
i¤rençli¤i bu olsa gerektir.
Bedrettin Karaduman örne¤inde
de tüm bunlar yaﬂand›. Daha Bedrettin hastanede iken; polisin “mendilci çocuk operasyonu” ile çocuklar ortal›ktan topland›. ‹ki gün için.
Üçüncü gün yine caddelerde olacaklar... Sonra dört beﬂ mendilci çocuk ailelerinden al›nd›; yetiﬂtirme
yurduna verildi. Yar›n ayn› çocuklar
bu kez yetiﬂtirme yurdundaki taciz
ve dayak olaylar›yla haber olacaklar
belki de... Düzenin soruna buldu¤u
çözüm, iﬂte bunlardan ibarettir. Ve
bunlar, çözümsüzlük politikalar›d›r.
Bu düzen, say›lar› birkaç onbin

Gül, kendi aç›l›m›n› noktalad›:
“Ayr› halk yok, bir millet var”
Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül, geçen y›l›n ortalar›nda “ ö n ümüzde büyük bir f›rsat var... iyi
ﬂeyler olacak” sözleriyle baﬂlatm›ﬂt› “Kürt aç›l›m›”n›. Düzen içi güçlerden ayd›nlara, reformist sola kadar çok çeﬂitli kesimler, Gül’ün bu
sözlerine inanmaya haz›r bir ﬂekilde
AKP’nin aç›l›m politikalar›na
yedeklendiler. “Kürt Aç›l›m›’n›n
Amerikan projesi bile olsa desteklenmesi gerekti¤ini” savunanlar oldu. Güya aç›l›mlarla Kürt halk›na
ulusal, demokratik haklar› verilecekti. Ancak öyle olmad›. Aç›l›mlar›n üzerinden bir kaç ay geçmiﬂti ki,
AKP’nin aç›l›m›na ba¤lanan umutlar, umutsuzlu¤a dönüﬂtü.

‹nkar›n oldu¤u yerde ulusal
haklar yok, asimilasyon vard›r.
“Kürt Aç›l›m›”n› baﬂlatan Abdullah Gül, 5 Ocak’da gazeteci
Cengiz Çandar’la yapt›¤› röportajda
ﬂöyle diyordu: “Biz hepimiz, eﬂit
vatandaﬂlar›z. Kurucu unsuruz.
Ayr› halk yok, bir millet vard›r.
Herkes birinci s›n›f vatandaﬂt›r.”
Abdullah Gül, Kürt halk›na “bi rinci s›n›f vatandaﬂl›k” bahﬂediyor.
Nas›l bir birinci s›n›f vatandaﬂl›ksa
bu? Önce Kürt’ü inkar ediyor. Hepimiz biriz diyor. “ Te k m i l l e t i z ”
diyor. Gelinen noktada Abdullah
Gül oligarﬂinin hakim zihniyetini
ortaya koymuﬂtur. Kürt yok. Hepi-

olan “mendilci çocuk” sorununu bile çözebilmekten uzak ve acizdir..
Mesele, Bedrettin’in annesinin ve
babas›n›n “ne kadar zalim” oldu¤u
de¤ildir. Mesele, Adana’n›n Kozan
ilçesinin Turgutlu köyünün bir “dilenci köyü” olmas› da de¤ildir. Burada suçlu aranacaksa, birilerinin
zalimli¤inden söz edilecekse bu
Bedrettin’in ailesi de¤il, o çocuklar› soka¤a mahkum eden düzenin ta
kendisidir. Yoksullu¤u yaratanlard›r. Türkiye’nin 81 ilinin, onlara
ba¤l› ilçelerin ve köylerin hepsinde
dilenciler var, her yerde soka¤a terkedilmiﬂ çocuklar var, her yerde çal›ﬂt›r›lan el kadar çocuklar var. Hepsi Turgutlu köyünden gelmiyorlar
elbette!
Dikkatinizi “zalim anneler”e, dilenci köylerine çekip, sorunun esas›n› gözlerinizden kaç›rmaya çal›ﬂanlar, iﬂte onlar, Bedrettinler’in de
sorumlusudur.
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miz Türk’üz. ‹ﬂte o zaman herkes
birinci s›n›f vatandaﬂ. Bu zihniyet
85 y›ld›r sürdürülen i n k a r zihniye t i d i r. “ T ü r k ”ten baﬂka tüm uluslar›, tüm halklar› inkar eden bir zihniyet. Bir Rum k›z› ‹stiklal Marﬂ›’n›
güzel okudu diye göklere ç›kartt›lar.
Ama bir Rum, bir Ermeni, bir Kürt,
ben Rum’um, Ermeni’yim, Kürt’üm... dedi¤inde, n a n k ö r oluyor,
bölücü oluyor, ihanetle suçlan›yor.
Herkes Türk olacak. H e rk e s T ü r kl ü ¤ ü k a b u l e d e r s e “k ar deﬂimizdir ”
diyor oligarﬂi. Oligarﬂinin kardeﬂlikten anlad›¤› inkard›r. ‹nkar›n oldu¤u yerde ise ulusal haklar yoktur,
demokratikleﬂme yoktur. Asimilasyon vard›r. ‹mha vard›r. Oligarﬂinin
ony›llard›r yapt›¤› da bundan baﬂka
birﬂey de¤ildir. AKP’nin “Aç›l›m
politikalar›”na umut ba¤layanlar inkar, imha ve asimilasyondan baﬂka
bir ﬂey göremeyeceklerdir.
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Önce linç ettiler, sürdüler
ﬂimdi günah ç›kar›yorlar!
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“Onlar› yaratan da Allah, bizi de
yaratan Allah” diyor bir Çingene.
Kendilerinin de Allah’›n bir kulu oldu¤unu söylemek zorunda kal›yor
Biz de
›rkç›, faﬂist linç güruhuna. “B
insan›z”, “bbizi de yaratan Allah...”
Kim bilir, bir Çingene kendilerinin
de insan oldu¤unu günde kaç kiﬂiye
kaç kez anlatmak zorunda kal›yor.
Çünkü yaﬂam›n her alan›nda itilip kak›lm›ﬂ, horlanm›ﬂ, aﬂa¤›lanm›ﬂ, yok
say›lm›ﬂt›r Çingeneler. ﬁehirlerin, kasabalar›n, en d›ﬂ›na itilmiﬂlerdir. Bir
çad›r ya da teneke ev’idir varlar› yoklar›... O da çok görülür Çingenelere,
yerleﬂtikleri ﬂehir d›ﬂlar›ndan sürülmek istenirler. Yine insan olduklar›n›
hat›rlatmak zorunda kal›r Çingeneler:
Bir ç a d › r yeri verin yeter...
Ama vermediler. Manisa’n›n Selendi ilçesinde bir çad›r yerini yine
çok gördüler. 6 Ocak günü 70 çad›rda, teneke evde oturan Çingeneler,
35 y›ld›r yaﬂad›klar› yerlerinden
MHP’li faﬂist linç güruhu taraf›ndan ç›kar›l›p, linç edilmek istendiler
ve sonra da devlet karar›yla sürgün
edildiler.
Zulmün aç›k yüzüyle karﬂ› karﬂ›ya kalan bir Çingene ﬂöyle diyordu
bu kez: “Onlar› yaratan da Allah,
b i z i d e y a r a t a n Al l ah . A m a o n l a r
›rk ayr›m› yap›yor.”
“Irk ayr›m›” deyimi hafif kal›yor. Irk ayr›m› yapmakla kalmad›
faﬂist linç güruhu: MHP'li Belediye
Baﬂkan› Nurullah Savaﬂ'›n belediye
megafonundan yapt›¤› ça¤r›yla toplan›p 'Selendi Bizimdir Bizim olacak' 'Vurun Çingeneleri' sloganlar›
atarak, Çingenelerin oturdu¤u Zabar, ﬁerefiye ve Eskicami mahallelerine sald›rd›lar. Çingenelere ait
evleri, arabalar› molotof kokteylleriyle yakt›lar. 5 saat süren sald›r›
boyunca devlet yetkilileri seyretti.
Polis seyretti.
Linç güruhu yak›p y›karken, valilikte de, Çingenelerin s ü r g ü n iﬂlemleri haz›rlan›yordu.
Manisa Valisi, Çingenelere ' B u-

ray› kendi iste¤imizle terk ediyor u z ' yaz›l› belge imzalatarak, onlar›
Selendi’den Kula, Salihli ve Gördes
ilçelerine sürgün etti.
Linççilerin ve sürgün karar›n›n
teﬂhir olmas› üzerine, baﬂta linçte
baﬂrol oynayan MHP’liler olmak
üzere, linçte sorumlulu¤u olanlar,
Çingeneler’i sahte kardeﬂlik ve ﬂefkat gösterileri ile günah ç›kartmaya
giriﬂtiler. Kimi çiçek götürüyor, kimisi ev veriyor!
Selendi’nin MHP’li Belediye
Baﬂkan› ve MHP milletvekillerinin
de oldu¤u faﬂist bir heyet, geçen
hafta, 3-5 oyuncak, bir parça yiyecek, bir iki çiçek ile katletmeye çal›ﬂt›klar› Çingene halk›n›n yan›ndayd›lar. Daha k›sa süre önce yakmak istedikleri Çingenelere kameralar önünde sahte gülücükler da¤›t›yorlard›.
Yetmedi, devreye Bakan Faruk
Çelik girdi. ﬁimdi ﬂov zaman›d›r.
Me¤erse Çingene halk› ne çok seviyorlarm›ﬂ? Her ﬂeyleri sahte, a¤›zlar›ndan ç›kan her kelimeden aﬂa¤›lama ve aldatmaca dökülüyor.

‹ﬂte yine birlikteler!
MHP: Etnik de¤il adli!
A K P : Kitlesel de¤il bireysel!
C H P : Ayr›mc›l›k yok!
TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme
Komisyonu Baﬂkan› Vekili MHP’li
Mehmet Ekici, yapt›¤› aç›klamada
“Selendi etnik de¤il adli olay”
derken, bu aﬂa¤›laman›n tipik bir
örne¤ini veriyordu ve TBMM’nin
“‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu üyelerine” en yak›ﬂan›(!) da buydu zaten.
Devlet Bakan› Faruk Çelik de
Bursa'da yapt›¤› bir konuﬂmada Selendi'deki geliﬂmelere de¤inerek
ﬂöyle dedi: 'Olay›, kitlesel olaylar
ﬂeklinde takdim etmek do¤ru de¤il.
Olay, bireysel bir olaydan bu noktaya geldi.”

Evler,
arabalar yak›ld›, insanlar yaraland›. Mala, cana kastedildi. Tutuklanan t ek b ir kiﬂi yok!
Ve son olarak da C H P konuﬂtu.
CHP Manisa Milletvekili ﬁahin
Mengü, resmi olarak ilçeyi ziyaretinden sonra yapt›¤› aç›klamada
ﬂöyle dedi: 'Bize gelen bilgilere göre Selendi'deki olay, baz› insanlar›n
bekledi¤i ve ümit etti¤i gibi bir etnik
köken çat›ﬂmas› de¤il. Bu çok memnun edici bir ﬂey ama yaralar›n sar›lmas› laz›m'...'
Irkç›, ﬂoven bir sald›r›y›, devletin -valinin- aç›kça tehcir anlam›na
gelen uygulamas›n› örtbas etmek
için tüm düzen partileri, AKP’si,
CHP’si, MHP’si nas›l birleﬂiveriyorlar yine. Kürt sorunu, infazlar, F
Tipleri, linçler söz konusu oldu¤unda, y›llard›r böyle yap›yorlar.
Selendi’den sürgün eden Manisa
Valisi; “onlar da yerleﬂik yaﬂamas›n› ö¤rensinler art›k” diyor. Yerleﬂik yaﬂamay› bilmediklerinden çad›rlarda, teneke evlerde yaﬂ›yorlar
öyle mi? ‹ﬂ verdiniz, aﬂ verdiniz,
kalacak ev verdiniz de Çingeneler
yerleﬂik yaﬂamas›n› bilmiyorlar öyle mi? Bir çad›r yerini bile çok gören sahtekarlar böyle konuﬂabiliyor.
Aldatmaca ve aﬂa¤›lama sürüyor.
Halk› linç etmeye çal›ﬂanlardan kaç
kiﬂi tutukland›? Evler, arabalar yak›ld›, insanlar yaraland›. Mala, cana
kastedildi. Tutuklanan tek bir kiﬂi
yok! Linci azmettirenler ﬂimdi kurtar›c› rolünde. Halka üç kuruﬂ para
vererek, halk› kand›rmaya çal›ﬂanlara kimse inanmayacak!
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Linçler Nas›l Örgütleniyor?
Önceki haftaki say›m›zda “Linçleri resmen üslenmenin tarihi”ni
yazm›ﬂt›k. Tarih göstermektedir ki,
linçler çok aç›k bir ﬂekilde oligarﬂinin tüm kurumlar› taraf›ndan sahiplenilmiﬂ, linççiler korunup himaye
edilmiﬂtir. Birçok linç sald›r›s›nda
egemen s›n›flar›n temsilcileri ya
aç›kça linçleri meﬂrulaﬂt›rarak ya da
susarak linçleri onaylam›ﬂlard›r.

Tüm l inç s ald›r›lar›n›n
arkas›nda i ktidarlar vard›r... Sadece ﬂu son iki hafta içinde yaﬂanan linç sald›r›lar›na bir bak›n: 27 Aral›k’ta Edirne Gençlik
Derne¤i üyelerine linç sald›r›s› yap›ld›. O sald›r›n›n üzerine Halk
Cepheliler’e iki linç sald›r›s› daha
gerçekleﬂtirildi. Demokratik bir
hakk›n kullan›m› iﬂbirlikçi AKP iktidar›n›n polisi taraf›ndan linçlerle
engellendi. AKP hükümeti linçlere
iliﬂkin tek bir aç›klama yapmad›.
AKP sustu, susuyor. Susarak linçlere devam diyor. Ve linçler, Edirne’den Kars’a, Erzincan’dan, Mersin’e, Manisa’ya sürüyor.
Arkas›nda iktidarlar olmadan
linçler örgütlenemez. Örgütlenmemiﬂtir. ‹lk linç sald›r›lar›ndan birisi
olan 6-7 Eylül 1955’deki ya¤ma ve
katliam sald›r›s›na iliﬂkin Orgeneral
Sabri Yirmibeﬂo¤lu y›llar sonra
yapt›¤› itiraflar›nda bunun “öözel
h a r p i ﬂ i ” oldu¤unu itiraf ederek
ﬂöyle demiﬂti;; “ m u h t e ﬂ e m b i r ö rgütlenmeydi. A m a c a da ul a ﬂ t› . . . ”
Orgeneral Sabri Yirmibeﬂo¤lu’nun
itiraflar› linçler konusundaki birçok
sorunun cevab›d›r.
‹ktidar ve iktidar›n polisinin himayesi, son Edirne’deki linçlerde
de olabilece¤i kadar aç›kt›r. Polis,
en demokratik haklar›n› kullanmak
isteyen Halk Cephelileri ﬂehir merkezine sokmazken yüzlerce kiﬂilik
faﬂist güruhun ellerinde sopalarla,
sat›rlarla, b›çaklarla 5 kilometre ﬂehir d›ﬂ›na ç›karak Halk Cepheliler4e
linç sald›r›s› yapmas›na izin veri-

Karakteristiktir:
Her linçte, MHP’li,
BBP’li sivil faﬂist hareket vard›r.
K›ﬂk›rtan ve planlayan
olarak P O L ‹ S vard›r.
Sonra VA L ‹ L E R ,
KAYMAKAMLAR,
ç›karsahneye; linççilerin
s›rt›n› s›vazlamak için..
Sonra s›ra H Ü K Ü M E T T E D ‹ R . hükümettedir; Linççileri aklayan aç›klamalar yaparlar. Görevi YA R G I devral›r sonra... Linççileri aklar...
Linçlerin çark› böyle döner..
yordu... ‹ktidar›n lincin arkas›nda
olmas›na baﬂka kan›t gerekir mi?

Tüm l inçler yalanlar
üzerine ö rgütlenmektedir.
‹stisnas›z bütün linç sald›r›lar› yalanlar üzerine oturtulmuﬂtur. Orgeneral Sabri Yirmibeﬂo¤lu’nun
“ m u h t e ﬂ e m b i r örgütlenmeydi...”
dedi¤i ‹stanbul’daki 6-7 Eylül sald›r›s› da “ R u m l a r, A t a t ü r k ’ ü n S e l a nik’teki evini bombalad›” provokasyonu üzerine baﬂlat›lm›ﬂt›. Bombay› atan bir M‹T eleman›yd›. Ama
“Rumlar bombalad›” yalan› üzerinden 6-7 Eylül ya¤ma ve katliam›
bizzat devlet eliyle gerçekleﬂtirildi.
Maraﬂ katliam›nda “Komünist ler, K›z›lbaﬂlar Camileri bombalad›, Müslümanl›¤a, dine sald›r›
v a r " yalan›yla k›ﬂk›rtarak katlettiler.
Çorum’da yine ayn› yalan: “Sol c u l a r, Aleviler Alaattin Cami’ini
bombalad›lar.”
2005 Newrozunda Mersin’de
tezgahlanan bayrak provokasyonu
ne yapt›¤›n› bilmeyecek 12-13 yaﬂlar›nki iki çocu¤un Türkiye bayra ¤›n› yerlerde sürükledi¤i propagandas› üzerinden geliﬂtirildi. Burjuva bas›nda iki çocu¤un bir kaç saniyeden ibaret görüntüsü defalarca
kez çevrilip çevrilip izletildi. Bayrak üzerinden günlerce yalan propaganda yap›ld›.

Trabzon’da TAYAD’l›lara yap›lan linç sald›r›s› da böyle bir k›ﬂk›rtma üzerinden gerçekleﬂtirildi.
Linçleri
örgütlemek
için
AKP’nin polislerin de¤iﬂmeyen yalan› “bayrak yak›yorlar, PKK bayra¤› aç›yorlar” idi. Trabzon’da F
Tiplerindeki tecrit zulmüne son verilmesi için bildiri da¤›tan
TAYAD’l›lara karﬂ› da bu yalan kullan›ld›. Çünkü gerçekleri söyleyerek kimseyi kand›ramaz, devrimcilere karﬂ› k›ﬂk›rtamazlard›.
Trabzon’dan Rize’ye bayram
arifesinde mezar ziyaretine giden
TAYAD’l›lar yine ayn› yalanlarla
iﬂkenceci polisler, MHP’li faﬂistler
ve AKP’liler taraf›ndan sald›r›larak
linç sald›r›s› düzenlendi. Burjuva
bas›n bu linç sald›r›s›n› da yine
“halk›n tepkisi” olarak gösterdi.
Sakarya’da, Vize’de, Eskiﬂehir’de, Erzincan’da, hep ayn› yalana baﬂvurdular. “Bayrak yak›yorl a r, PKK bayra¤› aç›yorlar, bölücüler, teröristler eylem yapacak...”
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Edirne’deki sald›r›ya bak›n; çok
aç›k bir gerçek var, 3 Gençlik Derne¤i üyesi “Amerika Defol, Bu Vatan Bizim” kampanyas› çerçevesinde afiﬂ ve bildiri da¤›t›rken gözalt›na al›nd› ve 18 Aral›k’ta tutukland›.
Gençlik Derne¤i üyeleri ›srarla
ve kararl›l›kla tutuklanan arkadaﬂlar›na sahip ç›kt›lar. Onlar›n serbest
b›rak›lmas› için imza masas› açt›lar.
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Devrimci vatansever gençli¤i y›ld›ramayan polis, 27 Aral›k’da sivil faﬂistleri devreye sokarak linç sald›r›s›n› örgütledi. Gençlik Derne¤i üyeleri “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” diyor. Amerikan uﬂa¤› AKP’nin polisi
bu gerçe¤i söyleyerek kitleyi k›ﬂk›rtamayaca¤›n› biliyor ve yine ayn›
yalana sar›l›yor. Sald›r› için bahaneler ar›yor. ‹mza masas›na “neden
Türk bayra¤› as›lmad›?” diyerek
sivil faﬂistleri devrimcilerin üzerine
gönderiyorlar. “PKK’l›lar 50 oto büsle ﬂehre gelecek” diye faﬂist gerici güçleri seferber ediyorlar.
“Edirne uyuma vatan›na sahip
ç›k” diye slogan atarak kitleleri k›ﬂk›rt›yorlar.
Edirne’de 3 Ocak ve 9 Ocak’taki
linç sald›r›lar›nda da linç güruhu
ayn› yalanlarla haz›rlan›p sald›rt›ld›..
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Hiçbir linç “galeyana”
gelen kitlelerin kendili¤inden tepkisi de¤ildir... Oligarﬂi ve burjuva medya, linç sald›r›lar›n› ço¤u kez, “vatandaﬂ öfkesi”,
“vatandaﬂ tepkisi” gibi baﬂl›klarla
vermektedir. Oysa, hiçbir linç sald›r›s› böyle cereyan etmemektedir.
Trabzon’dan Edirne’ye, linç sald›r›lar›na bak›n. Linç sald›r›lar› bizzat
sivil polisler taraf›ndan örgütlenmiﬂ, bu sald›r›larda her zaman
MHP’liler, BBP’liler kullan›lm›ﬂt›r.
Linçler bir anl›k galeyanla de¤il, iﬂkenceci polisler taraf›ndan ad›m
ad›m örgütlenmiﬂtir. Sivil polisler
ve faﬂistler, örgütleyen, planlayan,
k›ﬂk›rtan, bizzat sald›ranlard›r. Yanlar›na katabildikleri ﬂovenizmden
etkilenmiﬂ her insan› da kâr saymaktad›rlar.
Edirne’de yalan propaganda üzerine çevreden toplanan sivil faﬂistlerle ﬂehir merkezinde terör estirilmiﬂtir. Edirne halk›n›n, esnaflar›n anlat›mlar›na göre linç güruhunun büyük
bir ço¤unlu¤u Edirneli de¤il, Edirne
d›ﬂ›ndan getirilmiﬂ faﬂistlerdir.
Linç politikalar›, oligarﬂik devletin en tepesinde al›nan kararlarla
uygulanmaktad›r. Bugüne kadar, askerinden polisine, iktidar›ndan mu-

halefetine devrimcilere karﬂ› yap›lan linç sald›r›lar›nda oligarﬂinin
tüm kesimleri birlikte hareket etmiﬂlerdir. Linçlerin örgütlenmesinde devletin militarist güçleri mutlaka yer alm›ﬂt›r.

Devlet, tüm linç sald›r›lar›nda faﬂistleri, gericileri
ve aldat›lm›ﬂ, kand›r›lm›ﬂ
kesimleri k ullanmaktad›r... Sivil faﬂist hareket ilk baﬂ›ndan itibaren kontrgerilla taraf›ndan
devrimcilerin mücadelesine karﬂ›
örgütlendirilmiﬂtir. Kontrgerilla,
elinin alt›nda haz›r bulundurmuﬂ ve
ihtiyaç duydu¤u zaman devrimcilere karﬂ›, halk›n mücadelesine karﬂ›
kullanm›ﬂt›r. Linç sald›r›lar›nda da
kullanmaktad›r.
Oligarﬂi linç sald›r›lar›nda sivil
faﬂistlerin yan›s›ra, lümpen, yozlaﬂm›ﬂ kesimleri, çeﬂitli futbol kulüpleri çerçevesinde örgütledi¤i kesimleri de kullanmaktad›r.

Tüm linçlerde linççiler
devletin mahkemeleri taraf›ndan k orunmuﬂtur...
2005 Nisan’›nda Trabzon’da gerçekleﬂtirilen linç sald›r›lar›ndan bugüne onlarca linç sald›r›s› gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Linççilerin kim olduklar› aç›kça bilinmektedir. Ancak bugüne kadar linççilerden tek bir kiﬂi
bile yarg›lan›p cezaland›r›lmam›ﬂt›r. Oysa ortada aç›kça bir suç var.
Bu suç, s›radan bir suç da de¤ildir.
Her linç sald›r›s›nda linççiler öl dü r me y e t e ﬂ e bb ü s etmiﬂlerdir. Buna ra¤men linççiler de¤il, linç edilmek istenenler gözalt›na al›n›p tutuklanm›ﬂlard›r.
Örne¤in Trabzon’da linç sald›r›s›na u¤rayan kiﬂiler ﬂu gerekçelerle
tutuklanm›ﬂlard›: “Slogan atarak
halk› güvenl ik güç le ri ne ka r ﬂ› k› ﬂ k› r tmaya çal ›ﬂ ma k, topl umda in fiale yol açacak davran›ﬂta bulun mak, g örev li memu ra mu kav emet,
sa ld›r› ve sokakta bulanan vatan da ﬂ› dar p etmek.”
Bir baﬂka örnek: Adapazar›’nda

27 Nisan 2008 y›l›nda DTP’lilere
yönelik bir linç sald›r›s› gerçekleﬂtirildi. Linç sald›r›s›n› araﬂt›rmak üzere ‹çiﬂleri Bakanl›¤› bir inceleme komisyonu kurdurdu. ‹nceleme Komisyonunu raporu ﬂöyleydi; “ S ak a r y a h a l k › d e v l e t i n b ö l ü n m e zl i ¤ i ne ayk›r› hareketlere tahammül
edememiﬂtir. Çünkü Sakarya; Karadeniz ve Trakya’dan göç almaktad›r, bu illerden gelenler, ‘dini ve
de v l e t ç i du y g u l a r › n a b a ¤ l › ’ , ‘ b ö l ü cülük’ k on us un da h as s a s i ye t i ol an
yap›dad›r. Yani deniliyor ki; “ S ak a r y a l › ‘ h a s s a s v a t a n d a ﬂ l a r ’ li n ç
yapabilir.” Suçlu DTP’lilerdir. Suçu
da söylüyor rapor: “DTP’nin... topl u m u g e re c e k ö l ç ü s ü z t u t u m v e
d a v r a n › ﬂ l a r d a n k a ç › n m a s › ” gerekir. Aksi durumda “hassas vatandaﬂ”lara linç ettirilir. Polis taraf›ndan s›rt› p›ﬂp›ﬂlanan, mahkemeler
taraf›ndan apaç›k suçuna ra¤men
hiçbir ﬂekilde cezaland›r›lmayan
linççiler, bunun sonucunda, her yerde linç sald›r›lar›n›n gönüllüsü olmaktad›rlar.

Korku iﬂt
Hemen hemen her yerde bu korkunun izlerini görüyoruz. Bir tek bas›n aç›klamas›n› engellemek için iﬂkenceciler adeta seferber oluyor.
Kars’ta 12 ö¤rencinin yapt›¤› bas›n aç›klamas›na Kars polisi y›¤›nak
yap›yor. Neredeyse Kars’taki bütün
polis gücünü oraya y›¤›yor, panzer
getirmeyi de ihmal etmiyorlar. Bu
büyük operasyonu da bizzat K a r s
E m n i y e t M ü d ü r ü Cengiz Zeybek
yönetiyor...
Edirne’deki linç sald›r›s› sonras›
Edirne’ye ‹stanbul’dan giden devrimciler, orada ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nün iﬂkencecileri ile karﬂ›laﬂt›lar.
“ R a m b o ” lakapl› tescilli iﬂkenceci, esnaf› k›ﬂk›rtmak, sivil faﬂistleri
seferber etmek ve devrimci ö¤rencilere gözda¤› vermek için muhtemelen ekibi ile oradayd›.
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Adalet!

K e n d i Ya s a s › n a U y m a ya n Adalet!

Linçlerle ilgili
olarak; “Sald›r›ya göz yuman polis cezaland›r›lmal›” diyor idare hukukçusu Prof. Dr.
Ülkü Azrak. Ve devam ediyor;
“Linç giriﬂimi, sald›r›, b›çaklama gibi olaylar suç
üstü halidir. Bu tip eylemleri görüp müdahale etmeyen
güvenlik güçleri hakk›nda, hem disiplin, hem cezai soruﬂturma yap›lmas› gerekir...”
Düzenin kendi yasalar› bile linçlere göz yumanlar›n
cezaland›r›lmas› gerekti¤ini söylüyor. Düzen kendi yasalar›na linçlere göz yumanlar için yapt›r›mlar koymuﬂ,
bunu suç saym›ﬂ.
Ancak düzenin adaleti bugüne kadar, linçlere gözyuman, onlar› koruyan polisler hakk›nda tek bir iﬂlem yapm›ﬂ de¤ildir. Siyasi iktidar›n, polisi, jandarmas›, medyas› ile linçlerin içinde oldu¤unun belki de en çarp›c› göstergelerinden birisi, bugüne kadar linç sald›r›lar› ile ilgili olarak bir tek linççinin cezaland›r›lmam›ﬂ olmas›d›r.
Son 5 y›ldaki, onlarca linç sald›r›s›nda bu kural bozulmam›ﬂ, bir iki istisna d›ﬂ›nda, tek bir linçci gözalt›na
al›nmam›ﬂ, haklar›nda dava aç›lmam›ﬂ, göstermelik de
olsa tek bir linççi tutuklanmam›ﬂt›r.
Elbette bu durum tesadüf olmasa gerekir. Sorun, po-

lisin linççileri tespit edememesi de¤ildir elbette. Zira,
tüm linç güruhu polisin elinin alt›ndad›r.
Linçciler Manisa-Selendi’de Çingene halk›n hem can›na kast etmiﬂ, hem de halk›n otomobillerini, evlerini
yakarak, mal›na zarar vermiﬂlerdir. Ortada bu düzenin
yasalar›na göre bile iﬂlenmiﬂ suçlar vard›r.
Hadi diyelim ki, düzen aç›s›ndan Çingeneler’in
can›n›n bir de¤eri yoktur. Ama bu düzen mülkiyeti kutsayan, mala mülke zarar› en a¤›r biçimde cezaland›ran
bir düzen de¤il mi? Ama mal, mülk, Çingene’nin olunca, o yasalar da rafa kald›r›lm›ﬂt›r. Savc›lar, mahkemeler yaﬂananlar› görmezden gelmiﬂtir.
Düzenin Çingenelere ihtiyac› yok ama linççilere var.
O nedenle linççiler özellikle korunmakta, her linç tezgah›nda sald›ranlar linççiler olmas›na ra¤men, lince u¤rayanlar gözalt›na al›n›p iﬂkence görmektedir. Bu kural
da Trabzon’dan bu yana hiç bozulmad›. Nitekim Edirne’deki son linç sald›r›lar›nda da vatansever devrimciler
hem lince u¤rad›, hem iﬂkence gördü, hem gözalt›na
al›nd› hem de tutukland›lar.
Linççiler ise ellerini kollar›n› sallayarak gezmekte,
a¤ababalar›yla yeni linçlere haz›rlanmaktad›rlar.
Linççilerin adaletiyle ayakta duran hiçbir düzenin
ömrü uzun olamaz.
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e budur!
Halk Cepheliler, Edirne’ye
girip, bas›n aç›klamas› yapmas›n diye adeta Trakya polisini ve
jandarmas›n› seferber ettiler.
Günlerce yollar›, garajlar›, ﬂehir
giriﬂlerini, meydanlar› tuttular.
Linç güruhlar›n› seferber ettiler.
Edirne ﬂehir merkezi iﬂgal alt›nda kald› günlerce.
Devrimcilerin ﬂehir yak›n›ndaki bir tesisde bekledi¤i süre
içinde hep diken üstünde oldular. Yapt›klar› aramalar ile adeta
“devrimci av›” baﬂlatm›ﬂlard›.
Edirne’ye tek bir Halk Cepheliyi, tek bir devrimci ö¤renciyi
sokmayacaklard›.
Bak›yorsunuz, Erzincan’da
ayn› tablo... Kars’ta ayn› tablo...
Korkular› büyüktür çünkü!
Olan bitenin özüne inilmedi-

¤inde, bir tek bas›n aç›klamas›ndan
bu kadar korkulmas› anlaﬂ›lmazd›r.
Ama aç›klamas› vard›r.
Sözünü etti¤imiz korku, s›n›fsal
bir korkudur. S›n›fsal korkunun özü
ise, sömürücü s›n›flar›n iktidarlar›n›
kaybetmeleri korkusudur.
En büyük korkular›, en büyük
kabuslar› budur.
Onlar bir bas›n aç›klamas›ndan
de¤il, Türkiye’nin dört bir yan›nda
yank›lanan anti-emperyalist mücadeleden korkuyorlar.
O mücadelenin bir dalgaya dönüﬂüp, emperyalizmi süpürüp atmas›ndan korkuyorlar.
Biliyorlar ki, “ABD Defol” diye
hayk›ranlar, oligarﬂik iktidar›n düﬂman›d›r.
“Düﬂman›n baﬂ›n› küçükken ezmeli” diye düﬂündükleri içindir bu
seferberlikleri.
Onlar, -egemen s›n›flar-, bu yap›lanlar›n devrimci anlam›n›n, öneminin fark›ndalar. Bir gösteri, bir bas›n
aç›klamas› diye önemsememezlik

yapm›yor düﬂman. Ya da bas›n aç›klamas›na kat›lanlar›n›n say›s›n›n o
gün için sadece 12 olmas› da onlar›n
düﬂüncelerini de¤iﬂtirmiyor.

17 Ocak
2010

As›l olarak, 12 kiﬂinin kat›ld›¤› bir
bas›n aç›klamas›nda, bir gösteri de
onlar› korkutan devrimcilerin halka
verdikleri mesajlar, yapt›klar› ça¤r›lar, açt›klar› mücadele yoludur. O
aç›klama, o gösteri düzenin yalan
perdesinin y›rt›lmas›nda bir küçük
damla rolü oynasa da, damlalar›n dalgalar› dönüﬂmesinden korkuyorlar.
Çünkü tarih tan›kt›r, emperyalistler ve iﬂbirlikçileri de çok iyi bilir ki;
“ b i r k›v›lc›m bozkk›r› tutuﬂturabil i r ”, bir damla f›rt›nalar yaratabilir...
Bir bas›n aç›klamas›, bir gösteri,
bir afiﬂ, 40 y›ld›r kararl›l›kla süren
mücadelenin kendisidir. O aç›klamada, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik
bir kavga vard›r. Onlar›n korkusunu
büyüten, iﬂte bu mücadelenin her tür
sald›r›ya ra¤men sürüyor olmas›d›r.
Bilinmelidir ki, onlar›n korkular›n›
büyütmeye devam edece¤iz...
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Linçler ve Sol

d›r›lar karﬂ›s›nda
cevap verilmesi
gereken soru, sald›r›lar›n nas›l boﬂa
ç›kar›laca¤›yd›.
Solun büyük bir
bölümü bu soruyu hiç sormad› kendine.
Bir bütün olarak bak›ld›¤›nda,
görülen, sol’un linç sald›r›lar› karﬂ›s›ndaki tavr›n›n militan bir tarzdan
uzak, bedel ödemeyi göze alamayan
ve kuﬂatma karﬂ›s›nda mevzilerini
linçcilere terketmeye haz›r bir durumda oluﬂudur.
Lince karﬂ› ç›kmak için sosyalist
olmak da gerekmiyor. Kendisine
demokrat›m, ilericiyim diyen herkesin bu sald›r›lara karﬂ› ç›kmas›,
tav›r almas› zorunludur. Aksi durumda sokak, polisin denetimindeki
bir avuç linççi faﬂistin iﬂgaline u¤rayacakt›r.

direnenler ve seyredenler!
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Ülkenin gelece¤inde iddias› olan
partiler, çeﬂitli siyasi gruplar, yüz
binlerce üyeli demokratik kitle örgütleri, sendikalar, odalar, yöre dernekleri son linç sald›r›lar› karﬂ›s›nda ne yapt›?
Edirne’de, Erzincan’da devrimciler linç sald›r›lar›na karﬂ› mücadele edip, oligarﬂinin bu oyununu boﬂa ç›karmaya çal›ﬂ›rken, solcu, ilerici, devrimci bütün bu kesimler ne
yap›yordu?
Devrimciler, demokratik haklar›
için bedel öderken, sadece kendilerinin de¤il tüm demokratik güçlerin
söz ve eylem hakk›n› savunurken
bu sürece dair ne söyleyip, ne yapt›lar?
Bir politikalar› var m›yd›? Sürece müdahale etmeye yönelik bir
pratikleri var m›yd›?
Bu sorular›n olumlu bir cevab›
yoktur. Aç›kças›, bir tav›r yoktur.
Bir ülkede siyaset yap›yorsan ve
bir sorun yaﬂan›yorsa, buna karﬂ› bir
çözüm üretmek zorundas›nd›r. Türkiye solunda görülen ise sorundan
kaçmakt›r. Nitekim baﬂta Trabzon
olmak üzere daha önceki linç sald›r›lar›nda da bu tav›rs›zl›¤a tan›k olduk.

Linç sald›r›lar›na karﬂ›
mücadele sadece lince
u¤r a y a n l a r › n m › s o r u n u d u r ?
Trabzon’daki linç sald›r›lar›ndan
bu yana 5 y›l geçti. Oligarﬂi bu 5 y›l
içinde onlarca linç sald›r›s›n› örgütledi. Linç sald›r›lar› o günden sonra
durmak bilmedi.
Sorun sadece lince u¤rayanlar›n
sorunu de¤ildir. Linç sald›r›lar› baﬂta mücadele edenler olmak üzere
halk›n tüm kesimlerini hedeflemektedir. Nitekim daha dün Selendi’de
Çingene halk› hedeflemiﬂtir linç
sald›r›lar›.
Linç sald›r›lar›, öncelikli olarak
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Linç sald›r›lar› karﬂ›s›ndaki
t av › rs ›z l› k d a z at en ö z ü n d e
f aﬂist terö r kar ﬂ› s› nda y› l› p,
ol i gar ﬂin in i cazet in de siy aset
y ap may› k ab ul etmek ten b aﬂ ka
bir ﬂey de¤ildir. Bu kafa
meydanlar›, sokaklar›
l i nç ci le re t er k e t m e k t e n b a ﬂ k a
birﬂey yapamaz.

Trabzon’daki linç sald›r›s›
ve “biz yokuz” diyenler

devrimcileri ve halk› susturmak,
sindirmek ve teslim almak, haklar›
için soka¤a ç›kamaz hale getirmek
için örgütlenmektedir.
‹ktidarlar, linçlerle birden fazla
amaca ulaﬂmakta, halk›n düzene
karﬂ› oluﬂacak tepkilerini ›rkç›, ﬂoven duygularla farkl› hedeflere yöneltmeyi, devrimcileri halktan tecrit
etmeyi ve demokratik mücadeleyi
de tümden yoketmeyi hedeflemektedir.
Bu gerçekler bilindi¤i halde, geçen 5 y›l içinde bu politikalar› boﬂa
ç›karacak politikalar ve kararl›l›ktan yoksundu sol.
Sol mevcut politikas›zl›¤›n› ve
pasifizmini adeta “normal” görerek,
linç sald›r›lar›n› izlemekle yetindi.
Adeta seyirci konumundayd›lar. Ya
onlar bu ülkede yaﬂam›yordu ya da
bu ülkede linçler olmuyordu...
Oysa linç politikas› ciddi ve süreklili¤i olan bir politikayd›. Bu sal-

Trabzon’daki linç sald›r›s› sonras› sol’un tavr› düﬂündürücüydü.
Linç sald›r›s› sonras› psikolojik savaﬂ› sürdüren oligarﬂinin uﬂaklar›na
karﬂ› kararl› ve ortak bir tav›r almak
gerekirken, bir kez daha devrimciler
yaln›z b›rak›ld›.
Hat›rlanacakt›r, o zaman, daha
sald›r›lar sürerken, Halkevleri Genel Merkez yöneticileri, Ankara’dan uçakla Trabzon’a gidip, baﬂta lincin örgütleyicisi Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek olmak üzere, ilin yöneticileriyle görüﬂmüﬂ ve
kendilerinin “bu olaylarla ilgilerinin olmad›¤›” konusunda onlar›
“ikna” etmeye çal›ﬂm›ﬂlard›.
‹lerici, demokrat bir örgütlenmenin temsilcilerinin o gün, o koﬂullarda gidece¤i yer, devrimcilerin
yan› olmal›yd›. O heyet, TAYAD’l›lar›n yan›na gitmeli ve sald›r›y› püskürtmek için birlikte ne yapabiliriz
demeliydi. “Hepimiz TAYAD’l›y›z”
diyebilmeliydi. Ama o kesim, “bizim bunlarla ilgimiz yok” diye dolaﬂ›yordu ortada.
Halkevi’nin tavr›n›n ilericilikle,

L‹NÇLER‹N‹ZLE B‹Z‹ DURDURAMADINIZ

demokratl›kla, anti-faﬂist bir tutumla ilgisi olmad›¤› aç›kt›.
Bu tav›r, tek bir grubun tavr› olarak kalsayd›, sola o kadar zarar verici olmayabilirdi; fakat, daha önemli
olan, bu tavr›n solun di¤er kesimleri taraf›ndan da eleﬂtirilmemesidir.
Sol, bunu n o r m a l görmüﬂtür.
Çünkü, linç karﬂ›s›nda özünde
bir ço¤u ayn› konumdad›r.
Nitekim, yine o dönem, Trabzon’da KESK’e ba¤l› Tüm Bel-Sen,
SES, BES, Tar›m Orman- Sen ve
E¤itim-Sen'in kat›l›m›yla bir toplant› yap›lm›ﬂt›. Fakat, bu toplant›
linç sald›r›lar›na karﬂ› neler yap›lmas› gerekti¤i, nas›l mücadele edilece¤i üzerine de¤ildi. 5 sendika
oturmuﬂ, TAYAD’l›lardan, “nas›l
uzak dururuz” diye konuﬂmuﬂlard›.
Sanki linçler kendilerinin sorunu
de¤ilmiﬂ gibi. Sanki kendileri Trabzon’da yaﬂam›yormuﬂ gibi...
Öyle ki, bu toplant›da TAYAD’l›lar Trabzon’a gelip, dönene
kadar KESK binas›n› kapatma karar› al›nd›. Trabzon’da 10 Nisan
2005’teki ikinci linç sald›r›s›nda
TAYAD’l›lar›n sald›r› sonras› geldi¤i E¤itim-Sen binas› kapat›ld›. Bir
ﬂehrin devrimci-demokratlar›, demokratik kitle örgütleri, sendikalar
linç sald›r›lar› karﬂ›s›nda sus-pus olmuﬂlard›. Sendika binalar›n›, parti
binalar›n› kapatmak, devrimcileri
almamak, “baﬂ›n›z›n çaresine bak›n” demek, sol’un geldi¤i nokta
aç›s›ndan çarp›c›d›r.
Bunlar› o zaman yazd›k, teﬂhir
ettik ve fakat bunlar da solda tart›ﬂ›lmad›, eleﬂtirilip mahkum edilmedi.
Eleﬂtirmeme ve mahkum etmeme hali, kuﬂku yok ki soldaki köklü
bir zaaf› yans›t›yordu. Eleﬂtirmek,
linçlere karﬂ› militan bir mücadelenin içine girmekti ve solun büyük
k›sm›n›n kaçt›¤› tam da buydu.
E¤er solun yapt›¤› gibi tav›rs›z
kal›n›p, dayatmalara boyun e¤ilseydi, meydan faﬂist teröre b›rak›lm›ﬂ
olacakt›.
Dün Trabzon’da sendika binalar›n› kapatan mant›k, TAYAD’l›lar›n

ikinci kez meydanlara ç›k›p haklar›n› kullanma kararl›l›¤› göstermesine
karﬂ› ç›kan mant›k, b u g ü n E d i rne’de karﬂ›m›za “biz 35 demokratik
kitle örgütü olarak, aç›klama yapman›z› istemiyoruz. Gelmeyin.” diye ç›km›ﬂt›r.
Linçler karﬂ›s›ndaki bu tav›rs›zl›k, linççilere, linç politikas›n› uygulayan devlete cesaret veren bir tav›rd›r. Oligarﬂi bu tav›rlar› gördükçe, linçlerle sonuç alabilece¤i hesaplar› yapm›ﬂt›r. Bu oyun bozulduysa, linçlerle oligarﬂi istedi¤i sonucu alamad›ysa, kuﬂku yok ki, bunu sa¤layan, Trabzon’da, Erzincan’da, Edirne’de oldu¤u gibi, bedeller ödeme pahas›na direniﬂler yaratarak meydanlar› linççilere b›rakmayan Halk Cephesi’dir.
Aradan geçen 5 y›lda devrimcilerin bu politikas› onlarca kez do¤rulanm›ﬂt›r. Bugün e¤er haklar için
soka¤a ç›k›l›yorsa, mücadele linçlere ra¤men sürüyorsa, Trabzon’da,
Sakarya’da, Samsun’da, Eskiﬂehir’de devrimci demokratik mücadele alanlarda sürdürülebiliyorsa,
bunda bu net tavr›n belirleyici bir
rolünün oldu¤u aç›kt›r.

P ro v o k a s y o n e d e b i y a t › v e
sorumluluktan kaç›ﬂ
Linç sald›r›lar›n›n süreklileﬂti¤i
noktada, tüm sola, linç sald›r›lar›yla
ilgili ülke çap›nda h a l k a g e rç e k l e ri
a ç › k l a m a k a m p a n y a s › baﬂlatmay›
önerdik.
Linçler, herkesin görece¤i gibi,
yalanlar, çarp›tmalar, demagojiler
üzerine örgütleniyordu.
Linçlere karﬂ› mücadelenin üç
temel boyutu vard›.
B i r : Linç güruhunun sald›r›s›na
maruz kal›nd›¤›nda direnmek.
‹ k i : Meydanlar› linç güruhuna
b›rakmamak, linçlere, polis terörüne ra¤men, demokratik hakk›m›z›
kullanmakta ›srarl› ve kararl› olmak.
Üç: Ülke çap›nda linçleri azmettirenlerin ve linççilerin yüzlerini
teﬂhir etmek.

Birinci ve ikinci maddelerdeki
görevleri yerine getirirken, genellikle sol yoktu yan›m›zda. Ama en
az›ndan üçüncüsüyle, ülke çap›nda
eylemler ve gerçekleri aç›klama
kampanyas›yla, linçlerin karﬂ›s›na
gerçeklerden bir barikat örmeyi
önerdik.
Sol bunu da kabul etmedi.
Linçler karﬂ›s›nda bir iki bas›n
aç›klamas› yaparak, yasak savd›.
Linç politikas›n› bozacak, geri püskürtecek bir müdahale gücü ve iradesini gösteremedi.
Solun bir kesimi, linç sald›r›lar›na, faﬂist teröre karﬂ› militanca mücadeleyi, “provokasyona gelmek”
olarak görmektedir. Biz bu bak›ﬂ
aç›s›n› 1980 öncesinden iyi tan›yoruz. Bu bak›ﬂ -provakasoyona gelmemek ad›na anti-faﬂist mücadeleye yan çizen, içinde olmad›¤› bu
mücadeleyi durmaks›z›n karalayan
bir bak›ﬂ aç›s›d›r.
Nitekim bu mant›kla günümüzde
linçlere karﬂ› tav›r al›nmamakta, bu
da bir yana aç›kça veya örtülü olarak faﬂist linç terörü karﬂ›s›nda demokratik mevzileri korumaya çal›ﬂan devrimciler eleﬂtirilmektedir.
Provokasyon olur deyip parti binalar›n› kapatmak, provokasyona
gelmeme ad›na meydanlar› linççilere terketmek, çözüm de¤ildir. Bu
kafa TKP’nin devrimcilerin sürekli
sald›r›ya u¤ramas›, dayak yemesi,
olumsuz bir görüntü yarat›yor, bu
görüntüyü yaratmamak için mevzilerimizi savunmaktan vazgeçelim
ﬂeklindeki yaklaﬂ›m›d›r. Elbette
böyle bir bak›ﬂ aç›s› ne demokratik
mevzileri koruyabilir, ne faﬂist sald›r›lar› püskürtebilir... Bu bak›ﬂ aç›s›, demokratik mücadeleyi bile ancak egemen s›n›flar›n ve onlar›n polisinin izin verdi¤i çerçevede sürdürebilir. Linç sald›r›lar› karﬂ›s›ndaki
tav›rs›zl›k da zaten özünde faﬂist terör karﬂ›s›nda y›l›p, oligarﬂinin icazetinde siyaset yapmay› kabul etmekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Bu
kafa, meydanlar›, sokaklar› linççilere terketmekten baﬂka birﬂey yapamaz.
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E¤er birbirimizden izole olursak
bizi yok ederler
19-22 Aral›k 2009 y›l›nda ‹ngiltere’nin Londra kentinde 8’incisi
ULUSLARARASI
düzenlenen
T E C R ‹T L E M ÜC AD EL E S E MP O ZY U M U ’n a kat›lan temsilcilerle yapt›¤›m›z röportajlara devam
ediyoruz.
Av. M a n u e l M a r i a Va d e l l G r a t e r ol (Chavez'in avukat›)
Böyle bir
organizasyona ilk kez ev
sahipli¤i yap›yoruz. Hepimizin ad›na
mutluluk
duyduk. Biz
sizin izolasyon sorunlaManuel M aria Vadell r›n›z› ö¤renirken, sizleGraterol
ride
Latin
Amerika’daki yaﬂanan izolasyon
hakk›nda bilgilendirme ﬂans›m›z oldu. Küba, Honduras, Venezuella gibi ülkeler hakk›nda bilgilendiniz.
‹lk kez tan›d›k sizi. Yapt›¤›n›z
organizasyondan çok etkilendik. Bize örnek oldu. Bundan sonraki organizasyonda da birlikte olabiliriz.
Sizin taraf›n›zday›z. Elimizden geleni yapar›z. Buras› sizin eviniz.
Bizim ülkemizdeki en büyük
izolasyon, medya arac›l›¤›yla yap›l›yor. Gerçekler gizleniyor. ‹ﬂlerine
gelmeyen herhangi birﬂeye sansür
uygulan›yor.
Venezuella’daki hapishanelerde
politik tutsak yok. Adli suçlardan ve
yolsuzluktan yatanlar var.
Hapishanelerde, ülkelerde uygulanan tecrit ve izolasyonu uluslararas› kamuoyuna taﬂ›yabilmeliyiz.
Uluslararas› kurumlarla iliﬂki kurulmal›. Bizim burada yapt›¤›m›z gibi.
Çok kar›ﬂ›k bir konu. Her ülke
kendine özgü çözümler bulabilmeli.
Çünkü, her ülkenin kendine özgü

30

yasa ve uygulamalar› var.
Önerimiz, yüksek sesle konuﬂmak, yazmak, söylemek ve mücadele etmektir.
***
S a r a E l i s a R o s a l e s (Honduras'daki darbeye karﬂ› mücadele
yürüten Ulusal Direniﬂ Cephesi)

Yürüyüﬂ: Ülkeye geldi¤iniz andan itibaren duygu ve düﬂünceleriniz nelerdir?
Elisa Rosales: Kendimi burada
çok iyi hissettim. ‹nsanlar›n s›cakl›klar›n› hissettim. ‹nsanlar›n Latin
Amerika hakk›ndaki düﬂüncelerinin
fark›na vard›m. Bu benim için çok
iyi bir deneyim oldu. De¤iﬂik ülkelerden, de¤iﬂik düﬂünceler gördüm.
Ö¤rendi¤im deneyimleri, kendi vatandaﬂlar›ma ve cepheme (örgütüme) götürece¤im. Bu deneyimleri,
politik, kültürel ve artistik organizasyon olarak kendi mücadelemizde kullan›yoruz. Topluluk, özgürlü¤ün yoludur.

Yürüyüﬂ: Tecrit sizin ülkenizde
nas›l uygulan›yor ve buna karﬂ›
içerde ve d›ﬂarda nas›l bir mücadele veriyorsunuz?
Elisa Rosales: Bana göre Türkiye’deki tecrit uygulamas› bizim ülkemize göre daha a¤›r ve fazla. Latin Amerika’da tecrit, topluluklar›n
içinde var. Hindistanl›lar, Afrikal›lar ve Amerikal›lar ›rkç›l›kla birlikte toplumdan uzaklaﬂt›r›lm›ﬂlard›r. E¤itim, ekonomi ve politikada
da var. Ve medya taraf›ndan da tecrit uygulan›yor. Art›k darbeden sonra, tecrit ve sansür daha da a¤›rlaﬂt›.
Medyay› istedi¤imiz gibi kullanam›yoruz. ‹letiﬂimlerimiz koptu.
Darbe olduktan sonra politik tutsaklar›n say›s› artt›. Avukatlar›n sayesinde ço¤unu serbest b›rakt›lar.
ﬁu an sadece 4 tane politik tutsak

var. Bask›
yükseldi.
Yeni tutsaklar olacakt›r
ve say›lar›
yükselecektir.

Yürüyüﬂ:
Sara Elisa Rosales
Uluslararas›
tecrite karﬂ› tutsaklar ve ülkeler baz›nda, birlikteli¤imizin önündeki
engeller size göre nelerdir?
Elisa Rosales: Bilgi yetersizli¤i,
co¤rafi anlamdaki uzakl›k. Teknoloji, iletiﬂim anlam›nda yeterince
kullan›lm›yor. Öncelikli olarak tecrit anlam›ndaki sorunlar› anlamam›z laz›m. Ondan sonra ba¤ kurulabilir. Alternatif bir bilgi için daha
aktif olmal›y›z. Bilginin bize gelmesini beklememeliyiz, gözümüzü
aç›p bakmal›y›z. Gerekli olan , de¤iﬂik iletiﬂim yöntemleri ve bilgi
de¤iﬂikli¤i olmal›. Örne¤in Halk
Cephesi; Kübal› 5’ler için Amerika
elçili¤i önünde aktiviteler yapt›k.
Kübal› 5’lere yapt›¤›m›z yürüyüﬂler, aktiviteleri, haberimiz oldu¤u
takdirde Türk Politik Tutsaklar içinde yapar›z. Ve bunun için gerekli
olan Türkçe’nin ‹ngilizce’ye çevrilmesi.

Yürüyüﬂ: Üç gün içerisinde yaﬂad›¤›n›z duygu ve düﬂünceleriniz
nelerdir?
Elisa Rosales: Çok ﬂey düﬂündüm. Organizasyon sahiplerinin
yapt›klar›na ra¤men daha fazla birﬂeyler al›nabilirdi. Çok kaynaklar
kullan›ld›. Örne¤in; bizimki, Filistin vb. Bundan daha fazla ﬂey ç›kart›labilirdi. Bence önemlidir ki, Sempozyumun yol-yöntemlerinin üzerinden geçilmeli, daha iyi nas›l yap›labilir diye. Örne¤in; kendi ülkeleri ve organizasyonlar›yla ilgili konuﬂan 11 kiﬂi vard›. Ama sadece düz
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bir bilgi verdiler. Ve deneyimler,
bilgiler de¤iﬂ-tokuﬂ edilemedi. Bu
daha derin anlay›ﬂ›n do¤mas›n› engelliyor. Tüm bu sorunlara ra¤men
çok güzel bir toplant›yd›, çok deneyim kazand›k. Karl Marx’›n mezar›n›n ziyareti, kiﬂiﬂel olarak beni çok
etkiledi. Hayat›mda böyle bir ﬂeyi
hayal edemezdim. Grup Yorum’un
performans›n› çok be¤endim. Latin
Amerika’da ﬂiir ve müzik gruplar›yla, tiyatroyla, dansla çok deneyimimiz var. ‹nsanlara vermek anlam›nda deneyimimiz var. Bu, politik çal›ﬂmaya asistanl›k yapmakta yard›mc› oluyor. Politik bilgileri insanlara taﬂ›makta yard›mc› oluyor.
Grup Yorum, politik çal›ﬂmalar›
haricinde, kendi halk›na kültürünü
ve kimli¤ini veriyor. Bunlar bir yana, sizin gibi insanlarla bir araya
gelmeme yard›mc› oldu. Kendi müzik gruplar›m›zdan, Grup Yorum’a
kendi müzi¤imizi gönderece¤iz.
***
P a ul e t t e D a u t e u i l : NYC (Jericho Hareketi)

Yürüyüﬂ: Ülkeye geldi¤iniz andan itibaren duygu
ve düﬂünceleriniz
nelerdir?
Paulette Dauteuil : Sempozyumla
ilgili iyi
duygulaPaulette Dauteuil
r›m var.
Ashanti (Micheal) Alston
(Ulusal Jericho Hareketinin sözcüsü ve eski
siyasi tutsak)
‹lk olarak Türkçe
konuﬂan
toplumun
bu sempozyumu düzenledi¤ini

Ashanti Alston

Çünkü daha önce Fransada yap›lan
sempozyuma kat›ld›m ve önemli bir
konferans oldu¤unu hissettim. Türkiye’deki politik tutsaklar ile arkadaﬂl›¤›m› ve dayan›ﬂmam› yenilemek istedim.

Yürüyüﬂ: Sizin ülkenizde izolasyon nas›l yürütülüyor?
P a u l e t t e : ‹zolasyon insanlar›n
bir araya gelmesine engel olmak,
kuvvet ve cesareti k›rmak için kullan›ld›¤› gibi ceza olarak da kullan›l›yor. Bu cezaevidir. Toplumda ayn›
oldu¤u gibi sokaklarda da ayn›. Büyük halk kitleleri üzerinde ›rk, renk,
s›n›f ve cinsiyetler üzerindeki bask›
Filistin’de yap›lanlardan farkl› de¤ildir. E¤er birbirimizden izole
olursak bizi yok ederler.
Tecritle ilgili ne yapabiliriz: Bir
araya gelmek zorunday›z. Direniﬂçi
bir toplum yaratmak ve ayn› zamanda kavga etme kapasitemizi geliﬂtirmeliyiz. Tecrit beyazlar üzerinde
oyun oynuyor ve kendilerini üstün
görmelerini sa¤layarak tecritin ne
oldu¤unu anlamalar›na engel oluyor. Bu da insanlar› birbirinden tecrit ediyor.

Yürüyüﬂ: Bugün tecrite karﬂ›
mücadeleye uluslar aras› bir etkinlik kazand›rman›n önündeki engel
nedir? Bunu nas›l aﬂabiliriz?
P a u l e t t e : Jericho hareketinde
izolasyon probeleminin çözümünden ziyade politik tutsaklar›n mücadelesi, sa¤l›k, yasal durumlar ve tutsaklar›n bulundu¤u hapishane koduyunca ﬂaﬂ›rd›m.
‹kinci olarak da Türkçe konuﬂan geniﬂ bir kesim oldu¤unu ö¤rendim. Bunun güçlü ve devrimci
bir organizasyon oldu¤unu ö¤rendim. Sonras›nda da sempozyum
üretken oldu.
Siyasi tutsak hareketinde, tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› taleplerine destek oluﬂturmak için
mümkün oldu¤unca de¤iﬂik gruplarla çal›ﬂmaya çabal›yoruz.

ﬂullar› gibi durumlar üzerinde duruyoruz. Mesela izolasyon ve iﬂkence
gibi. Siz daha geniﬂ bir topluma
ulaﬂmaya çal›ﬂ›yorsunuz. ABD’deki
bir çok siyasi tutsak cezaevinde bulunduklar› süre boyunca izolasyondalar 1 veya 2 ayl›k ve hatta baz›lar› 25 y›ld›r. Adli tutuklular da ayn›
gerekçelerle izolasyonda tutuluyorlar. Cezaevlerindeki koﬂullar›n iyileﬂmesi için misillemeler organize
edilmeli.
***
F e d e r i c o M a h re r : (Avusturya'dan)

Yürüyüﬂ: ülkeye geldi¤iniz andan itibaren düﬂünceleriniz nelerdir?
Federico: Cuma günü toplant›ya
geldi¤imde kat›lan insanlardan çok
etkilendim.
Önceki sempozyumdaki
videolar, politik tutsaklar›n, ﬂehitlerin görüntüleri yüre¤ime dokundu. A¤lad›m
hatta. Bütün
Federico M ahrer
kat›l›mc›lar›
anlad›m. Ayn›
çizgide olduklar›n›n fark›na vard›m.
Herkesin an›s›nda birliktelik vard›
ve herkes birbirini anl›yordu.

Yürüyüﬂ: Tecrite karﬂ› mücadelede, uluslararas› dayan›ﬂmadaki
engeller nedir size göre?
F ederico: Toplant›da konuﬂtu¤umuz gibi yeterince insanlar›n bilgili olmamas›. E¤er insanlar politik
tutsaklar›n yaﬂad›¤› ac›lar›, iﬂkenceleri bilseler onlar› daha iyi anlarlar.
Tutsaklar düﬂman›n elinde onursuzca yaﬂamaktansa ölmeyi tercih ediyorlar. E¤er politik tutsaklar›n bu
ba¤l›l›¤›n›n fark›na var›rsak herﬂey
daha de¤iﬂik olur. Bunun sonucunda birbirimizi bilgilendirip, iletiﬂim
içinde olmal›y›z. ‹nsanlar› bilgilendirirken genel de¤il de tutsaklarla
ilgili kiﬂisel olmas› laz›m. Tutsakla-
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r›n yüzünü ve ad›n› bilmeliyiz.
‹nsanlar aras›ndaki birliktelik,
insan oldu¤umuz için var. E¤er
tutsaklar› kiﬂileﬂtirirsek, o zaman o tutsaklar›n koruyucusu
oluruz. Bizler insan oldu¤umuz
için onlar› anl›yoruz. Yok sayam›yoruz.

Yürüyüﬂ: Genel olarak tecrit, ülkenizde d›ﬂarda ve içerde
nas›l uygulan›yor?
Federico: Her yerde oldu¤u
gibi ayn›. Tecrit demek insanlar›n insanlardan uzaklaﬂt›r›lmas›
demek. Halktan uzaklaﬂt›r›lmas› demek. Halk da tutsaklar›n
fark›na varam›yor. Bu da tecrit
demektir. Tecritte böyle bir ölçünün kullan›lmas›, o insan›n
karakterini parçalamak demektir.

Say›: 203

Yürüyüﬂ: Sempozyumun üç
gününü nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Yürüyüﬂ
17 Ocak
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Federico: ‹lk günü söyledim, ikinci günde de¤iﬂik ülkelerden ve organizasyonlardan
bilgiler vard›. Tecritin nas›l çal›ﬂt›r›ld›¤›na dair birtek tecrite
karﬂ› bilgi vermedi. Ve ülkelerin tecrite karﬂ› neler yapt›¤›n›da ö¤rendik. Üçüncü gün Yorum konserindeydik. Konser,
politik kültürün ne kadar
önemli oldu¤unu gösterdi. Politik kültürün Yorum taraf›ndan
kullan›lmas›, ak›ldan önce insan›n kalbine gidiyor. ‹nsanlara
verilen bilgi daha etki yarat›yor. E¤er herkese bilgiyi verebilmek için kültürü kullan›rsak,
bu onu yüceltir. Baﬂka insanlardan, baﬂka ülkelerden bilgi
paylaﬂmak için güç sarfetmeliyiz. Tecritin dünya çap›nda mekanizmas› ve metodlar› hep ayn›. Bunun gibi daha büyük aktiviteler yapmaya ihtiyac›m›z
var. Sempozyum Türk-Kürt
halklar› aras›nda yap›ld›. Londra’da daha çok insan var. Daha geniﬂ insanlar kat›labilirdi.

‹ﬂkenceci doktorlar› yarg›lay›n! Ama san›k sandalyesine as›l
olarak TECR‹T‹ oturtun!
Ergenekon davas› tutuklusu Kuddusi Okk›r’›n hapishanede tedavi edilmemesi sonucunda ölmesiyle ilgili olarak; “usulüne uygun muayene etmedikleri” ve
“muayene sonuçlar›n› uygun kaydetmedikleri” gerekçesiyle haklar›nda dava aç›lan 15 doktor, Tekirda¤ 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yarg›lanmaya baﬂland›.
Kuddusi Okk›r’›n eﬂi Sabriye Okk›r’›n avukat› Devrim Taﬂ, “Kuddusi Okk›r’› 50 gün içinde 35 d ok t o r görmesine ra¤men Okk›r’a tan› konulamad›¤› gibi, tedavisinde ilerleme kaydedilemedi¤ini” belirtirken, doktorlar ise “gerekli
teﬂhisleri koyduklar›n›, kusurlar›n›n olmad›¤›n›” ileri sürdüler. Aç›k ki, Okk›r’›,
bir hasta, bir insan olarak de¤il, bir “mahkum” olarak gördükleri ve tecrit politikas›na uygun davrand›klar› için öldürmüﬂlerdi.
Hapishanelerdeki ölümlerin sorumlusu tecrit politikas›d›r. As›l yarg›lanmas›
gereken tecrittir.

TECR‹T’TEN
Mektup Okuma Komisyonu
Mu? Siyasi ﬁube Polisi Mi?
Hapishaneler de mektup yasaklar›na karar veren “mektup okuma
komisyonlar›” adeta siyasi ﬂube polisi gibi çal›ﬂ›yor. Tutsaklara “yasak” deyip vermedikleri mektuplarda; yasaklar›n gerekçesi “Terör örgütü” ile baﬂlay›p “terör örgütü“ ile

2007’den 2010’a
Buradaki yaﬂam›m›zda yeni bir
de¤iﬂiklik yok. Sohbete ç›karm›yorlar. Sene 2010 oldu. Genelgeyi

bitiyor.
Mektuplara bir siyasi polis gibi
“bak›yor”, “okuyor”lar. Mektuplar›n neredeyse her paragraf›na iliﬂkin “Örgütleri sempatik göstermek”, “örgüt eylemlerini meﬂrulaﬂt›rmak”, “örgüt propogandas›n›
yapmak” gibi de¤erlendirmeler(!)
yap›yor ve bu gerekçeyle de mektuplar› yasakl›yor, imha ediyorlar.
yay›nlad›klar›nda y›l 2007'ydi. Üç
y›ld›r imzalar›na ve verdikleri sözlere sahip ç›km›yorlar.

Ali Osman Köse
3 Ocak 2010 Edirne F Tipi

GENÇL‹K ÜZER‹NDEK‹ BASKILAR DEVAM ED‹YOR!
Adana Gençlik Derne¤i çal›ﬂan› Gamze Uray Amerika'n›n katil yüzünü teﬂhir
eden foto¤raf sergisi açt›klar› için Sivas'ta tutuklanan arkadaﬂlar›na destek olmak
amac›yla 18 A¤ustos'ta Erzurum'a mahkemelerine kat›lmaya gider. Mahkeme
öncesinde bu hukuksuzlu¤u teﬂhir etmek isteyen Gençlik Federasyonlu Ö¤renciler bas›n aç›klamas› yapmak isteyince polis sald›rm›ﬂ ve ç›kan arbede s›ras›nda
çevik kuvvet arabas›n›n camlar›n› k›rd› diye Gamze Uray'a 140 Tl para cezas›
kesilmiﬂ ve bu evrak evine gönderilmiﬂtir. Ailesi de bu cezan›n neden kaynakl›
verildi¤ini ö¤renmek için karakola giderek bilgi almak istiyor. Karakolda babaya
"Gamze senin k›z›n m›? O saf bir k›z, yanl›ﬂ yerlere gidiyor, bak senin k›z›n› kullan›yorlar. Onu anca sen kurtarabilirsin. Bu konuda biz sana güveniyoruz"
tarz›nda ifadeler kullanarak aileyle iﬂbirli¤i yap›lmak istenmiﬂ ve aile tedirgin
edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu ﬂekilde aileyi korkutan ve tehdit eden Adana polisi bu bask›lar›yla, bugün
haklar›n› savunan, haks›zl›klar karﬂ›s›nda sessiz kalmayan gençleri sindireceklerini düﬂünüyorlar. Bu tür yollar› daha önce de deneyen Adana polisi kurtar›c›
polis rolüne girerek aileleri kullan›yor.
Adana polisi ﬂunu unutmas›n ki gençlik üzerine kurmaya çal›ﬂt›klar› bask›yla
gençli¤i y›ld›ramazlar. Gençlik sömürü ve adaletsizlik oldu¤u sürece bunlara karﬂ›
mücadele etmeye devam edecektir. Yap›lan bask›lar›n hiçbiri gençli¤i y›ld›ramaz.
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20 Ekim 2000’den 22 Ocak 2007’ye...

Direniﬂ, Zafer ve Sol
Bölüm 5

Reformizmin ve oportünizmin büyük ölüm orucu direniﬂinin kazand›¤› zaferi kabul etmemelerinin nedeni,
bunun siyasi sonlar› olaca¤›n› düﬂünmeleridir.
“(…) Herkes bilir ki, ölüm orucu
silah›n›n kullan›m› konusunda bir
çok devrimci parti ve örgütün tutumu netti. Ancak zamanlama konusunda bir anlaﬂmazl›k vard›. Ölüm
orucuna erken baﬂlayanlar erken
bir zafer beklentisi ile harekete geçtiler. Marksist-Leninist komünistler
ve di¤er devrimci örgütler bu acelecili¤e karﬂ› ç›kt›lar ve zaman› geldi¤inde onlarca savaﬂç›s›yla bedenlerini ölüme yat›rd›lar.” (At›l›m, 4 Eylül 2004)
Direniﬂin 4. y›l›n›n dolmas›na az
bir süre kalm›ﬂken bu sözleri söyleyenler 19 Aral›k sonras› zor unluluktan direniﬂe baﬂlam›ﬂlar, ilk f›rsatta da 28 May›s 2002’de direniﬂi
b›rakm›ﬂlard›r. Kimi politik hesaplarla direniﬂi b›rakmay› bir süre geciktirdikleri için, ortaklar› T‹KB taraf›ndan eleﬂtirildiklerini de belirtmeliyiz.
Yukar›daki sözlerde en kaba
gerçekler bile yoktur. Örne¤in
Ölüm Orucu’na 19 Aral›k sonras›
zorunlu kald›klar› için baﬂlad›klar›
yoktur. Hele hele direniﬂi nas›l ve
kt›k
kla
ar› hiç
ç
hangi koﬂullarda b›rrak
yoktur. Ve DHKP-C’nin “erken zafer
beklentisi” ile Ölüm Orucu direniﬂine baﬂlad›¤› iddias›na dair tek bir
kan›tlar› yoktur.
Evet, “insaf” ölçülerinin de ötesindedir söylenenler. Y›llara yay›lan, dünyada benzeri olmayan bir
direniﬂtir 7 y›ll›k direniﬂ. Böylesi bir
er direniﬂi gerçekleﬂtirenleri hala “e
ntissi”yle eleﬂtirmeken zafer beklen
nin imkans›z ve mant›ks›z oldu¤unu
bile düﬂünebilmekten uzaklaﬂm›ﬂlard›r.

Baﬂka türlüsü de olmazd› zaten.
Olamazd› çünkü, gerçekleri kabul
etmelerinin “siyasi sonlar›” olaca¤›n› düﬂünmektedirler. Yanl›ﬂ düﬂündüklerini ve yapt›klar›n› itiraf etmelerini, devam›nda da özeleﬂtiri vermelerini beklemek son derece zay›f
bir ihtimaldir. Çünkü tarihlerinde,
y›llar sonra da olsa, daha önce yaﬂanan direniﬂlerdeki tav›rlar›n›n
özeleﬂtirisini verdiklerine dair örnek
yoktur.
1984 Ölüm Orucu direniﬂi çok
bilinen bir örnektir. 1984’de Devrimci Sol ve T‹KB’nin birlikte gerçekleﬂtirdikleri Ölüm Orucu direniﬂi
için de t›pk› bugün oldu¤u gibi direniﬂe kat›lmayanlar benzer ithamlarda bulunmuﬂlard›. Evet o zaman
da, direniﬂi gerçekleﬂtiren örgütler
“aceleci küçük burjuvalar” olarak
nitelendirilmiﬂlerdi. Kendileri ise
“uzun soluklu mücadeleci”, “en komünist”, “en Marksist-Leninist”ler
oluyorlard›. Direniﬂ zaferle bitirildi¤inde, kat›lmad›klar› için bu sonucu
enilgi ile
e
hazmedemeyenler, yine “ye
bitirildi” tespiti yapm›ﬂlar, bizim
“siyasi zaferdir” de¤erlendirmemizi
yanl›ﬂ bulmuﬂlard›. Bu tespiti yapanlar›n pek ço¤u o zaman TTE’yi
giymiﬂler, idarenin verdi¤i “suçlu”
kart›n› yakalar›na takm›ﬂlard›...
Evet, yan› baﬂlar›nda sürmekte
olan direniﬂe duyars›z kalanlar›, direniﬂi panik içinde b›rakanlar› , oligarﬂinin ciddiye alaca¤›n› düﬂünmek, ancak direniﬂ kaçk›nlar›n›n iﬂi
olabilir.
12 Eylül koﬂullar›nda da var
olan “devlet politikas›d›r de¤iﬂtirilmez” anlay›ﬂ›yla, direnerek zafer elde etme, düﬂünce ve prati¤i bir arada olmaz.
Direniﬂi b›rakanlar ve direniﬂe
kat›lmayanlar›n bir iddias› da Ölüm
Orucu eyleminin sonuç al›c› olmad›¤› veya olmayaca¤›d›r. 7 y›ll›k süreç göstermiﬂtir ki, Ölüm Orucu bir
direniﬂ biçimi olarak etkili ve sonuç
al›c› tek eylem biçimidir.

Aksini iddia edenler, ölüm orucunun yerine farkl›-etkili bir eylem
biçimi önerebilmiﬂ de¤illerdir. Direniﬂi b›rakanlar “baﬂka biçimler” den
söz etseler de ne söylemde ne de
pratikte o “baﬂka biçimleri” duyan,
gören olmam›ﬂt›r.
Direniﬂe kat›lmayanlar, direniﬂi
b›rakanlar F Tiplerinin mevcut uygulamalar›n› (tecrit-tretman baﬂta
olmak üzere) nesnel olarak kabul
etmiﬂlerdir. Çünkü yerine baﬂka bir
etkili direniﬂ geliﬂtirmemiﬂler, adeta
n gölg
gesinde
e yay›llarca dirr eniiﬂin
Biz de
ﬂamlar›n› idame etmiﬂlerdir. “B
benzer koﬂulllarrda yaﬂad››k”, “Biz
de direndik” iddialar› gerçekçi de¤ildir. ‹leri mevzilerde direnenler,
bedel ödeyenler oldu¤u için, düﬂman›n daha sald›rgan politikalar
uygulamas›n›n önüne geçilmiﬂtir.
Bu koﬂullar›n, içlerinde y›lg›nl›k,
umutsuzluk ve yenilgiyi yaﬂayanlar›n, daha geri, teslimiyetçi anlay›ﬂa
yönelmelerini engelledi¤i de bir
gerçektir.

Say›: 203
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Aksini iddia edenlerden, bir an
için, Cepheli özgür tutsaklar›n direniﬂinin olmad›¤› bir 19 Aral›k’› ve F
Tiplerinin ölüm orucunun olmad›¤›
koﬂullarda aç›ld›¤›n› düﬂünmelidirler. F Tipi hapishanelerde sürecin
çok farkl› geliﬂece¤i aç›kt›r.
Bugün F Tiplerinde devrimci tutsaklar teslim al›namam›ﬂsa, bunu
sa¤layan “kadro kayb›n› önleme”
vb. gerekçesiyle direniﬂi reddeden,
bedel ödemeyi gereksiz gören anlay›ﬂlar de¤ildir. Bugün F Tiplerinde
düﬂmana devrimci irade kabul ettirilmiﬂse, bunu sa¤layan 7 y›ll›k direniﬂtir. Tüm bedelleri ödeyen ve
asla teslim olmayan gelenektir.
‹ﬂte gerçekler bunlard›r. Daha
önceki bölümlerde de ifade etti¤imiz gibi, pek ço¤unun ne direnmeye gücü vard›r, ne de direniﬂle zafer
kazan›labilece¤ine inançlar›... O
nedenledir ki, direniﬂin de¤iﬂik aﬂamalar›nda iki de bir “yenilgi” tespiti
yapm›ﬂlard›r.
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Kendisi de direniﬂe kat›lan
TKEP-L oligarﬂi ile Bayrampaﬂa
Hapishanesi’nde 19 Aral›k öncesi
sürdürülen pazarl›klar sürecine
iliﬂkin tan›kl›¤›n› anlatmaktad›r.
“Direniﬂi Bitirin” ça¤r›s› yapanlar›n, ayn› süreçte direniﬂin kazanaca¤› düﬂüncesi oluﬂtu¤unda nas›l
paniklediklerini ve bu panik içerisinde Ölüm Orucu’na baﬂlamakta
geç kald›klar› için Süresiz Açl›k
Grevi karar› ald›klar›na “Zindan Savaﬂlar›n›n K›sa Tarihi” isimli kitapta
(syf: 313-314) yer vermiﬂlerdir.
Direniﬂ kaçk›nlar›, yine kaçk›nl›klar›n› meﬂru ve mazur göstermek
için olsa gerek, bir de direniﬂ sürecinde “kaç›r›lan f›rsatlar”dan söz etmektedirler arada bir. Asl›nda sorun çözülecekmiﬂ de “DHKP-C engel olmuﬂ”!!! Elbette bu saatte siyasi olarak muhatap al›n›p cevap verilecek bir ﬂey de¤ildir. Zaten böyle
bir direniﬂ kaç›r›lan veya yakalanan
f›rsatlarla aç›klamaya kalk›ﬂmak,
ancak h›rs› akl›n›n önüne geçenlerin yapabilece¤i bir ﬂeydir. Bu uzun
süreçte, “f›rsatlar” de¤il, karﬂ›-devSay›: 203
rimle can pahas› sürdürülen irade
Yürüyüﬂ çat›ﬂmas› vard›r. Direniﬂ kaçk›nl›¤›,
agma
atizzm ve didireniﬂ k›rr›c›l››¤›, pra
17 Ocak
reniﬂin zafer kazanmas›n› istememe
2010
vard›r. Direniﬂin zafer kazanmas›n›n
kendilerinin siyasi geleceklerini
tehlikeye ataca¤›, hatta sonlar›n›
getirece¤i yanl›ﬂ düﬂüncesi vard›r.
Direniﬂ gerçe¤inden korkuyorlar
elbette; Çünkü y›llarca direniﬂin zafer kazanamayaca¤›, yenildi¤i üzerine yaz›p-çizmiﬂlerdir. Aksi bir durum yani gerçe¤in yani direniﬂin siyasal zaferinin ve somut kazan›m›n›n kabul edilmesi demek, tüm yaz›p söylediklerinin, uygulad›klar›
politikalar›n›n iflas› demektir. Bu iflas pratikte gerçekleﬂmiﬂtir zaten.
Ama onlar bunu teorik olarak kabul
edememektedirler.
Kabul edemiyorlar, çünkü bu
köklü bir özeleﬂtiriyi gerektirir. Bu
da ne reformizm, ne de oportünizm
için kolay de¤il elbette.
ﬁu sözleri söyleyenler, söyleyebilecek kadar gerçeklerden kopanlar, ﬂu sözleri söyleyebilecek kadar
devrimci harekete karﬂ› tahammülsüzlük, düﬂmanl›k besleyenler, ﬂimdi gerçekleri nas›l kabul edebilirler
ki! ﬁöyle yazm›ﬂt› biri:

“Devrimci demokrasinin art›k
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damgas›n› vurmas›n›n] bitmesini
istiyorlard›, ama tarih gösterdi ki,
bitmemiﬂti.

s i y a s e t d › ﬂ › n a d ü ﬂ t ü ¤ ü n ü söylemek bile yersiz. ... Cezaevleri gündemi üzerinden faaliyet yürütülür,
ama siyasal canlanma sa¤lanamazd›. Bu yolda ›srar edenlerin
t a s f i y e s i k a ç › n › l m a z d › . Elbette
kanl› bir tasfiye ve elbette ayn› zamanda siyasetsizli¤in tasfiyesi...”
(22 Aral›k 2000, Sosyalist ‹ktidar)
Bu sözler, 19 Aral›k’›n hemen
ertesinde, henüz cesetlerimiz yerdeyken TKP Genel Baﬂkan› Aydemirr Güllerr taraf›ndan edilmiﬂti.
Bu sözler ise Al›nteri-Ufuk Çizgisi’nden:
“(...) Arkalar›nda devrimci eme¤e, s›n›rs›z bedellere ra¤men ölüm
orucu; devrim tarihinde ayn› zamanda bir yan›lg›n›n ad›, daha da
önemlisi bir yenilgiyle birlikte b i r
dö nem i n ka pa n› ﬂ› n a koyulan iri
bir nokta olmuﬂtur.” (Aktaran, Ekmek ve Adalet, 14 Kas›m 2004,
Say›: 132)
Devam ediyor Al›nteri:
“Bir siyaset tarz›, l i d e r l i k t a r z›
b i t m i ﬂ t i r... Küçük burjuva devrimci demokrasisinin kah halkç›l›¤›n,
kah küçük burjuva milliyetçili¤inin, kah en kaba sloganlar› d›ﬂ›nda
sosyal liberalizmin rüzgarlar›n›n etkisi alt›nda yürüme, kendisi ile birlikte yeni devrimci kuﬂaklar›n geliﬂimini damgalama süreci siyasen b itm
m i ﬂ t ir..” (Aktaran, Ekmek ve
ten
Adalet, 9 Aral›k 2004, Say›: 135)
(*)
Al›nt›larda söylenenlerden öteye, al›nt›lardaki ruh hali daha çarp›c›d›r. Biz katledilmiﬂiz, biz ölüm
oruçlar›nda ﬂehitler vermeye devam ediyoruz ve onlar, alm›ﬂlar ellerine bir davul, “bittileeeer, yenildileeer, da¤›ld›lar, tasfiye oldulaaar...”
diye ortal›¤a dökülmüﬂler.
Fakat tarih bu; herkesin söyledi¤ini kaydeder ve günü gelince sorar. Kendi düﬂmanl›klar›n›, beklentilerini gerçek diye yazd›klar›n› gösteriyor ﬂimdi tarih. Devrimci hareketin bitti¤i falan yoktu, ama onlar
bitmesini istiyordu. Bir dönemin
[devrimci hareketin Türkiye soluna

ﬁimdi bu düﬂmanl›¤›n, çarp›k
düﬂüncenin, temelsiz tahlillerin,
direniﬂ kaçk›n› politikalar›n hesab›n› nas›l verecekler?
Sonuç
olarak,
20
Ekim
2000’den 22 Ocak 2007’ye yaﬂanan Büyük Ölüm Orucu Direniﬂi,
gerek hapishaneler boyutuyla, gerekse de en genel anlamda emperyalizm halklar mücadelesi aç›s›ner ve som
mut kadan, siiyassall bir zafe
zan›md›r. Direniﬂ, sadece hapishaneler ve tutsaklar boyutuyla de¤il,
genel devrimci mücadele yan›yla
de¤erlendirilmelidir. Yine, sadece
Türkiye boyutuyla de¤il, emperyalizm ve emperyalistlerin ülkemiz ve
bölge politikalar› boyutuyla de¤erlendirilmelidir. Bunlar görülmeden,
direniﬂi do¤ru de¤erlendirmek
mümkün de¤ildir ve bu bütün içinde bak›lmad›¤›nda gelece¤e yönelik do¤ru-devrimci politikalar tespit
edilip uygulanamaz.
Do¤ru devrimci politika için olmazsa olmaz koﬂullardan biri, kuﬂkusuz, geçmiﬂin muhasebesinin yap›lmas›d›r. Direniﬂ d›ﬂ›nda kalanlar,
direniﬂe en üst perdeden karﬂ› ç›kanlar ve hatta cepheden sald›r›lanlar için, bu kaç›n›lmaz bir zorunluluktur. Bu zorunluluktan kaçmaya
devam edebilirler, kendi tercihleridir; ama o zaman yanl›ﬂlar›yla,
kaçk›nl›klar›yla, iflaslar›yla yaﬂamaya devam edecekler demektir.
Direniﬂ ve direniﬂin büyüklü¤ü,
somut kazan›mlar ve siyasal zafer
yan› birlikte ele al›nd›¤›nda görülebilir. Somut kazan›m›n ötesinde,
yarat›lan de¤erler, savunulan devrim ve gelece¤e yönelik büyütülen
umutlar ortadad›r. Karﬂ›-devrim
tüm bunlar›n fark›ndad›r. F Tipleri
tecrit politikas›n› uygulayamad›¤›n›n ve amac›na ulaﬂamad›¤›n›n bilincindedir. Ancak temel amac›
olan devrimci tutsaklar› teslim alma politikas›ndan vazgeçmiﬂ de¤ildir.
Sonuç olarak ortada bir gerçek
vard›r, devrimle karﬂ›-devrim aras›ndaki irade çat›ﬂmas›nda, özgür
tutsaklar›n 7 y›l büyük bedeller pahas›na sürdürdükleri direniﬂle, oligarﬂinin politikalar› ve planlar›, baﬂar›s›zl›¤a u¤rat›lm›ﬂt›r. Oligarﬂi ge-
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ri ad›m atmak zorunda kalm›ﬂt›r
ama teslim alma hedefinden vazgeçmemiﬂtir. ‹ki güç aras›ndaki çat›ﬂma bundan böyle de devam edecektir. ﬁu anda bile genelge ile tan›nan 10 saatlik sohbet süresinin uygulanmas›n› engelleyen bir irade
vard›r karﬂ›m›zda.
‹rade çat›ﬂmas› yeni mecras›nda
devam etmektedir. Kazanan ise hiç
kuﬂkusuz, somut-mevcut duruma
uygun politikalarla sürece müdahale edenler olacakt›r. Bugüne kadar
nas›l ki do¤ru-devrimci politikalarla
her türlü ve her cepheden gelen
sald›r›lar›, kuﬂatmalar› yarmas›n› ve
boﬂa ç›karmas›n› baﬂard›ysak, bundan böyle de bunu baﬂaracak iddiaya, cürete, iradeye ve iktidar
perspektifine sahibiz.

- B‹TT‹ -

Dostluk görünümü alt › n d a k i b i r düﬂmanl›k mesaj › n a d a i r d i p n o t : Al›nteri’nin
(*)

DHKP-C’nin liderlik tarz›na, daha tam
bir deyiﬂle önderine karﬂ› tarihi bir tahammülsüzlü¤ü vard›r. Bu tahammülsüzlük, bu “küçük siyaset kompleksi”,
onlar› öylesine dengesizleﬂtirmiﬂtir ki,
bir parças› olduklar› 1984 ölüm orucunun onurunu ve devrimci çizgisini bile
savunamam›ﬂlard›r. Bu tahammülsüzlük, devrimci hareketin Day›’n›n önderli¤inde belirlendi¤ini çok iyi bildikleri
direniﬂ politikas›n›n zafer kazanmas›yla
daha da büyümüﬂtür. Çünkü tarih, T‹KB
yöneticilerinin direniﬂ üzerine söyledikleri her sözü, ezip geçmiﬂtir. Direniﬂ süreci boyunca politika ad›na yapt›klar›
her tespit, söyledikleri her söz lime lime
dökülmüﬂtür. Böyle bir iflas karﬂ›s›nda
oturup kendilerini de¤erlendireceklerine, devrimci harekete ve önderine karﬂ›
daha da tahammülsüzleﬂtiler.
Bu tahammülsüzlük, düﬂmanl›k, öyle dizginlenemez bir hale gelmiﬂtir ki,
önderimiz Dursun Karataﬂ ﬂehit düﬂtü¤ünde, yay›nlad›klar› baﬂsa¤l›¤› mesaj›nda bile düﬂmanl›klar›n› kusmadan duramam›ﬂlard›r.
“Komünistler”miﬂ; sosyalist de¤erlerden, halk›n geleneklerinden habersiz
komünistlik, olmaz olsun.
Siz komünist olmak bir yana,
“adam” olun önce. Bu halk, binlerce ﬂehit vermiﬂ Türkiye devrimcileri, nas›l
baﬂsa¤l›¤› diler, onu ö¤renin.

Yazd›klar› baﬂsa¤l›¤› mesaj›, Türkiye solunda, kendine komünist diyenlerin devrimci bir direniﬂe ve devrimci bir
öndere karﬂ› ne kadar düﬂmanlaﬂabildiklerinin, “komünist”lerin ne kadar çi¤leﬂebildiklerinin ve devrimci de¤erlerden,
halk›n geleneklerinden kopup ne kadar
çürüdüklerinin bir örne¤idir. ‹ﬂte o mesaj›n tam metni:
*
DEVR‹MC‹ KAMUOYUNA,
‹ ﬁ Ç ‹ S I N I F I N A VE B ÜTÜN
EMEKÇ‹LERE,
DHKP-C önderi Dursun Karataﬂ’›n yaﬂam›n› yitirdi¤ini ac›yla
ö¤rendik.
Dursun Karataﬂ, kurucusu oldu¤u Dev Sol ve DHKP-C ile
THKP-C gelene¤ini sürdürdü ve
ileriye taﬂ›d›. 12 Mart ve 12 Eylül
gibi devrimci hareketin yenilgi
sonras› yeniden mayaland›¤› dönemlerde yeni devrimci ç›k›ﬂlar›n
yap›lmas› ve anti-faﬂist mücadelenin geliﬂtirilmesinde teslimiyetçili¤e karﬂ› ç›k›ﬂ›, militan mücadeleyi
sürdürmekteki ›srar› ve iradesiyle
rol oynayan bir önderdi.
‘70'li y›llarda anti-faﬂist mücadelenin halk temeline do¤ru geliﬂmesi ve ‘90'lar›n baﬂlar›nda faﬂist
sald›r›lar›n yan›ts›z b›rak›lmamas›
ve faﬂist elebaﬂ›lar›n cezaland›r›lmas› devrimci hareketi geliﬂtirdi. O
ve kurucusu oldu¤u Parti, antifaﬂist
mücadele içerisinde oynad›klar›
güçlü devrimci rolün yan› s›ra çeﬂitli dönemlerde ve son olarak
2000 ÖO Direniﬂi'nin baﬂlat›lmas›,
sürdürülmesi ve sonland›r›lmas›
süreçlerinde izlenen yanl›ﬂ taktikler ve pratikler yüzünden a¤›r sonuçlar yaratan, devrimci bir kadro
kuﬂa¤›n›n büyük ölçüde kayb›na
yol açan yanl›ﬂ kararlar›n da al›c›s›
ve uygulay›c›s› oldu.
38 y›ll›k devrimci yaﬂam›nda,
her zaman faﬂist diktatörlü¤ün hedefi durumunda olmuﬂ, a¤›r sald›r›lar›na maruz kalm›ﬂ, bedeninde bu
sald›r›lar›n yaratt›¤› tahribatlar› taﬂ›yan Dursun Karataﬂ’›n erken ölümü faﬂizme karﬂ› daha derin bir öfke duymam›za yol aç›yor.
Faﬂizme karﬂ› savaﬂ›m, Türkiye
ve Kuzey Kürdistan devrimci hareketini ortaya ç›kartan, besleyen ortak ve militan temeli oluﬂturur. Militan bir proletarya sosyalizmi ya-

ratma hedefiyle mücadele eden örgütümüz de ayn› kaynaktan beslenmiﬂ, o gelene¤in yarat›c›s› ve sürdürücülerinden biri olmuﬂtur. Mücadeleyle dolu bir geçmiﬂin ve ortak
devrimci gelene¤in bir parças› olarak çizgisinde kararl› bir dava adam›n›n, DHKP-C önderinin yaﬂam›n› yitirmesinin üzüntüsünü duyuyor, DHKP-C'li dostlar›m›z›n ac›s›n› paylaﬂ›yoruz. 16 A¤ustos 2008
Türkiye ‹htilalci Komünistler
Birli¤i Merkez Komitesi
*
Önderimiz Dursun Karataﬂ’› kaybetmemizin ard›ndan ac›m›z› paylaﬂan,
baﬂsa¤l›¤› mesaj› yollayan tüm siyasi
hareketlerin mesajlar›n› yay›nlad›k. Bir
teki hariç. Yay›nlanmayan o mesaj,
T‹KB’ye aitti.

“Dursun Karataﬂ’›n yaﬂam›n› yitirdi¤ini ac›yla ö¤rendik.” diye baﬂl›yordu
ama o mesajda ne bir ac›, ne bir dostluk,
dayan›ﬂma görülmüyordu çünkü.
Hatta; böyle oldu¤u için, böyle bir
mesaj› ilerici, devrimci bir örgüte yak›ﬂt›ramad›¤›m›z için, mesaj elimize geçti¤inde bizzat gidip sözlü olarak da “bunun kendilerine ait olup olmad›¤›n›, bu
yaz›y› sahiplenip sahiplenmediklerini?”
sorduk. “Evet” dediler, “yaz› bizimdir”.
Yaz› onlar›nd›. Görüﬂtü¤ümüz temsilci
ﬂunu da ekledi cevaplar›na: “Bu konuyla ilgili görüﬂece¤inizi tahmin etmiﬂtik."
Tahmin etmeleri normaldi. Çünkü
biz devrimcili¤e yak›ﬂt›ramayaca¤›m›z
böyle bir aç›klama hakk›nda bir söz söylemek için, mutlaka sa¤lamas›n›, do¤rulamas›n› yapacak sorumluluktayd›k.
O mesaj› yazan hastal›kl› ruh hali,
ﬂehit düﬂen bir devrimci önderin tabutunun baﬂ›nda, ölüm orucu konusundaki
iflas etmiﬂ, art›k direniﬂ kaçk›nl›¤›n› örtbas etmeye yetmeyen pespaye teorilerinin hesab›n› görmeye çal›ﬂ›yordu.
Bir devrimci önderin tabutunun baﬂ›nda küçüklük komplekslerini tatmin
etmeye, iflas etmiﬂ teorilerini canland›rmaya çal›ﬂan bu ruh hali, hastal›kl› bir
ruh halidir. O mesajda ortaya ç›kan h›rs,
tahammülsüzlük, dengesizlik, siyasi ahlaks›zl›¤›n ötesinde klinik bir vakad›r.
Bu nedenle bu mesaj, örgütümüz taraf›ndan kabul edilmemiﬂtir. Buraya almam›z›n tek nedeni ise, solda bir baﬂka
örne¤ine bir daha asla rastlan›lmamas›n› istedi¤imiz bu yozlaﬂm›ﬂl›¤› tarihe
not düﬂmektir.
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Hapiste -tecrit alt›nda- hasta olmak
Güler Zere
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Gelin hep beraber hasta olal›m.
Ama öyle s›cak yatakta yatan, buhar› tüten bir tas çorba ile baﬂ›m›zda
bekleyen sevdiklerimizi yan›m›zda
oldu¤u bir hasta de¤il.
Gelin hapiste hasta olal›m. Hem
de öyle ufak tefek hastal›klarla yetinmeyelim. Kal›c›, zorlu bir hastal›k yerleﬂtirelim vücudumuza. Belki
ço¤u cümleler abart›l› gelecek ki
"Yok ya bu kadar› da olmaz" dedirtecek ama oluyor, oldu da... Ve ben
sizi kendi hastal›k sürecimden gezdirece¤im.
Bir kere mapusta hasta olmak
zordur. Revire ç›kmay› bile 40 kere
düﬂündürtür insana. Çünkü revir
göz muayenesidir sadece. Hatta ve
hatta doktor bazen o göz muayenesini bile çok görür. Sen karﬂ›s›nda
durup derdini anlatmaya çal›ﬂ›rken
onun bak›ﬂlar› masa üzerindedir.
Hemen reçete yazmakla u¤raﬂ›r.
Sonra o reçete eline tutuﬂturulur,
öyle dönersin hücrene. Reçetedeki
ilaçlar›n gelmesi günler bulur bazen. S›cak bir çorba ise bulamazs›n
oralarda. Aç kal›rs›n ço¤u zaman.
Hastal›¤›n›n ad›m ad›m ilerledi¤ini görürsün. Bu kez sevk yapt›rmak için, k›rk kez düﬂünürsün.
Çünkü ring arac› hasta biri için zulümdür düpedüz. Ellerin kelepçeli
ring arac›n›n küçücük hücrelerinden
birine koyulursun. Nefes bile alamas›n. Yol boyunca kameradan gözetlenirsin bir de. Hastane de doktorun karﬂ›s›na kelepçeli ç›kar›l›rs›n.
Doktor o anda karar›n› vermiﬂtir zaten. Kelepçelisin suçlusun! Kelepçen ç›kar›lmaz bazen, öyle almaya
çal›ﬂ›r seni muayeneye. Ve bazen
kelepçelerin ç›kar›lmaz, o zaman
sen insanca bir muayene olmak istedi¤in için odadan ç›kart›l›r, apar- topar hapishaneye götürülürsün.
Sen böyle gide gele dururken
hastal›¤›n yerinde durmaz maalesef.
Her geçen gün azar. Üstelik henüz
tam teﬂhis bile konulmam›ﬂt›r. Ve
bir bakars›n en illet bir hastal›kla
karﬂ› karﬂ›yas›n. Öyle yavaﬂ yavaﬂ

al›ﬂt›ra al›ﬂt›ra söylenmez hastal›¤›n. Üstelik birde ekleme yap›l›r.
"Çok geç kal›nm›ﬂ" Kimin suçu geç
kalmak? Benim mi?..
Ve alelacele yat›r›l›rs›n bir
"mahkum ko¤uﬂu" dedikleri hücreye. Hücrede gördü¤ün tek renk beyazd›r. Duvarlar beyaz, yataklar beyaz, ›ﬂ›k beyaz, içeri girenler beyaz.... Bir de yeﬂil üniformal› var
içeri girenler aras›nda.
Iﬂ›k 24 dört saat yanar tepede.
Üstelik öyle bir ›ﬂ›kla yetinilmemiﬂtir. 16 floransandan oluﬂan bir ›ﬂ›k
toplam› vard›r tam tepede. "Rahats›z oluyorum" demen bir ﬂey de¤iﬂtirmez. "Yasak" denmiﬂtir bir kez
askere komut verir gibi. Kap›n›n
üzerindeki camdan 24 saat gözetlenirsin art›k.
O asker gider di¤eri gelir. Günde
kaç kez askeri kep alt›nda bakan
gözlerle karﬂ›laﬂ›rs›n. Ve bazen olur
ya dalm›ﬂ›nd›r. Sert bir ﬂekilde cam
t›klan›r, s›çrayarak uyan›rs›n. "Ne
var?" "Hiç" böyledir hücrede diyaloglar.
Beyaz üniformal›lar gelir yan›na. Onlara göre ise bulunmaz bir
e¤itim alan›s›n (!) Staj m› yap›lacak, sen vars›n ya. Damar bulma
ad›na, kollar›na i¤neler sokulur, ç›kar›l›r. Kollar›n›n yeri ço¤u mosmor kal›r sonras›nda.
Art›k ameliyat günün gelmiﬂtir.
Sabah›n bir saatinde yeﬂil ameliyat
elbisesi giydirilir. Sedyeye yat›r›l›rs›n ama ellerin kelepçeli. Diyelim ki
yak›n›n bekliyor kap› önünde onunla göz göze bile gelemezsin. Etten
duvar vard›r önünde. Göz temas›n
bile yasakt›r, öyle denir. Yan›nda
gardiyan ve bir düzine asker. ‹ﬂte bu
kadar!
Sonra ameliyata girerken ö¤renirsin ameliyat›n sana nelere mal
olaca¤›n›. Böyle bir psikoloji ile girersin ameliyathaneye.
Ve saatler sonra hücrede gelirsin
kendine. Üzerinde yeﬂil ameliyat elbisesi vard›r hala. Kollar›nda se-

rum. Kendine gelip, tekrar kaybedersin kendini. O kendine geldi¤in
anlarda kap›n›n di¤er taraf›nda gardiyan›n sesini duyars›n, ad›n› ça¤›r›yordur. Sen cevap veremezsin. Bu
kez gelip pencerede "niye cevap
vermiyorsun" diye üste ç›kmaya çal›ﬂ›r hayas›zca.
‹ncedir ameliyat elbisesi. Saatlerce titrersin içinde. Diﬂlerin birbirine de¤er. Ama tek baﬂ›na ç›karamazs›n o elbiseyi. Sonra belki vicdanl› bir hemﬂire denk gelir o ç›kar›r üzerindekini. O da olmazsa senin
kendi iﬂini yapacak duruma gelmen
laz›m.
Hafta da bir tek kiﬂi kabul edilir
15 dakikal›¤›na. Sesin mi duyulmaz, kalkamazs›n. Olsun yine de
kap› üzerindeki cama yaklaﬂmal›s›n. Orada ince bir aral›k var, ayaklar›n›n ucuna dikleﬂip yükselmelisin
oraya yetiﬂmek için. Sonrada 15 dakikal›k görüﬂ baﬂlar. Daha nas›l oldu¤unun cevab›n› bile vermemiﬂken "görüﬂ bitti" der hemen görüﬂçünün arkas›nda duran ses.
Sonras› hapishanedir. Her yeme¤i yiyemezsin ama sana göre yemekte verilmez. Çünkü yasakt›r! Aç
kal›rs›n ço¤u zaman. Revire ç›kars›n "iyi de¤ilim" dersin ama iﬂe yaramaz çünkü, bir kez gün verilmiﬂtir hastane taraf›ndan o gün götürüleceksin. Ve bu günlerce sürer. ‹yi
olmaman o tarihi ileri almaz. O gün
geldi¤inde de yine yüzüne karﬂ›
hastal›¤›n nüksetti¤i söylenir. Ve
tekrar apar- topar bir zulme dönen
hastane günleri baﬂlar.
Peki suçlu kim? Ben miyim?
Böyledir hapiste hasta olmak.
‹yileﬂme umudunun oldu¤u hastal›klar bile iyileﬂemez duruma gelir.
Ölüm koynunda yatar oralarda. Ve
s›k s›k yoklar. O seni yoklarken sen
güç almak için sevdiklerinin elini
tutmak istersin, tutamazs›n. O seni
yoklarken senin gözlerin umutlanmak için sevdiklerinin gözlerini
arar ama bulamazs›n. Sesin tecritin
beyaz duvarlar›na çarpar.
Gelin biz o seslerin sadece duvarlara çarpmas›na izin vermeyelim. O sesleri d›ﬂar›lara taﬂ›yal›m.
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Savaﬂan
Kelimeler
“Kanayan yara”
Oligarﬂinin düzeninin dikiﬂ tutmad›¤›, her yan›ndan
adeta döküldü¤ü günümüzde, sistemin aksayan, adaletsiz, eﬂitsiz, zalim her uygulamas› için “kanayan yara”
kavram› kullan›l›yor.
Hemen her sorun böyle tarif ediliyor.
Kürt sorunu kanayan yara olarak niteleniyor. “Mendilci çocuklar”›n varl›¤› kanayan yara olarak tan›mlan›yor. Ve akla gelen her sorun; sa¤l›k sistemi kanayan yara, hapishaneler kanayan yara, okula gönderilmeyen k›z
çocuklar› kanayan yara, gecekondular kanayan yara...
oluyor.
Oysa “kanayan yara” ile bu sorunlar› aç›klamak, tan›mlamak, durumu tam olarak ifade etmemektedir.
“Kanayan yara” sorunlar›n sistem içinde istisna oldu¤unu söyleyen, bir kavram oldu¤u için yan›lt›c›d›r.
B ü t ü n ü gizleyip p a r ç a y › öne ç›karan bir adland›rmad›r. O sorunun sistemden ba¤›n› koparan bir tan›mlamad›r. Oysa bir bak›n, sistemin ne kadar çok kanayan

Adana’da
Hasta
Tutsaklara
Özgürlük
Eylemi
Adana’da 9
Ocak günü hasta tutsaklar için oturma eylemi yap›ld›. Eylemde, Serkan
Tatl› BDSP, ÇHKM, Devrimci Proloterya, D‹P, DHF, ESP, Halk Cephesi, ‹HD, ODAK ad›na bas›na bir
aç›klama yapt›. “ Hücreleri parçalamak için mücadeleyi yükseltelim.
Güler Zere’yi özgürlü¤üne götüren
eylemli birlikteli¤i devam ettirmek,
sessiz bir imha ile ölüme sürüklenmek istenen devrimci tutsaklarla dayan›ﬂmay› büyütmek hala daha acil
bir görev olarak önümüzde durmaktad›r” denilen eylemde; “Güler Zere’yi Kazand›k Hasta Tutsaklara Özgürlük” pankart› aç›ld›. 30 kiﬂinin
kat›ld›¤› eylemde s›k s›k “Erol Zavar’a Özgürlük, Abdülsamet Çelik’e
Özgürlük, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Tecrit’i Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” sloganlar› at›ld›.

yaras› var. Adeta sa¤lam kalan,
sa¤l›kl› diye nitelendirilecek hiçbir yan› yoktur düzenin. Her yan›
c›lk yarad›r.
Sorun sadece “kanayan yara” olarak kalsayd›, o bünye bir bölgede ki kanayan yaray› iyileﬂtirerek, sorunu
çözerdi. Ama tek bir sorun, tek bir kanayan yaras› yoktur düzenin.
Peki bu kadar çok yaras› olan bir bünye nas›l bir
bünyedir. Böyle bir bünye nas›l yaﬂar?
Yaﬂayam›yor zaten. Yaﬂayabilmek için bu yüzden
bunca hukuksuzlu¤a, adaletsizli¤e baﬂvuruyor. Katliamlar yap›yor, her hak talebini faﬂist terör ile bast›rmaya, ezmeye çal›ﬂ›yor.
‹ktidarlar, bunun için linç sald›r›lar› ile halk› ve devrimcileri sindirmeye, susturmaya çal›ﬂ›yor, y›lg›nl›¤›,
korkuyu yaymaya çal›ﬂ›yor.
‹ﬂte, bu nedenlerle çürüyen, dökülen bu düzenin yaratt›¤› sorunlar› tan›mlarken, tek tek sorunlar› “kanayan
yara” olarak de¤il, düzenin yaratt›¤› sonuçlar olarak tan›mlamal› ve düzenden ba¤›n› koparmamal›y›z.
Tan›mlar›m›z, kavramlar›m›z net ve aç›k olmazsa
sorunlar› do¤ru tan›mlayamay›z. O zaman as›l yanl›ﬂ
orada baﬂlayacakt›r.

Ankara: H asta
Tutsaklara Ö zgürlük!
Ankara'da hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için birlikte eylem
yapan demokratik kitle örgütleri
yeni y›l›n 2. haftas›nda da eylemdeydiler.
8 Ocak günü Yüksel Caddesi’nde yap›lan eylemde “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankart›
aç›ld›, "Tecrite Son, Hasta Tutsaklara Özgürlük" yazan dövizler taﬂ›nd›. Eylemde aç›klamay› Ankaral› sanatç› Mehmet Özer okudu.
Aç›klaman›n okunmas›ndan
sonra, Yüksel Caddesi’nde oturma
eylemi yapan Halk Cepheliler ad›na Mehmet Y›lmaz söz ald›. Y›lmaz, Edirne'de yaﬂanan sald›r›y›
anlatt› ve Edirne giriﬂinde bekletilen Halk Cepheliler bas›n aç›klamas› yapana kadar oturmaya devam edeceklerini söyledi. Eylem
"Hasta Tutsaklara Özgürlük, Tecrite Son, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma, TEKEL ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir" sloganlar› ile sona erdi.

Tecrit K anser
Ediyor, Tecrit
Öldürüyor
15 Ocak’ta Taksim Tramvay Dura¤›nda toplanan hasta
tutsaklara özgürlük
isteyenler
“Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankart› ve “Tecrit Kanser Ediyor; Kanser De¤il Tecrit Öldürüyor”, “Hasta
Tutsaklara Özgürlük” dövizleri açt›lar. Hasta tutsaklar›n isimlerinin yaz›ld›¤› beyaz kefen giyenlerin baﬂta
yer ald›¤› kortej, Galatasaray Lisesine do¤ru yürüyüﬂe geçti. Sloganlarla
Galatasaray Lisesi önüne gelindi.
Burada aç›klamay› Tecrite Karﬂ› Sanatç›lardan Ali Arac› okudu. Antalya L Tipi Hapishanesi’nde ölümle
pençeleﬂen Gülay Çetin’in mektubundan bölümler okuyarak “Bu sat›rlardaki gerçekler Türkiye’nin hapishane tablosudur.” dedi. Ve Güler
Zere’nin sa¤l›¤› ile ilgili bilgi verdi.
Hasta tutsaklar› hastal›klar› de¤il
tecritin öldürdü¤ünün söyledi¤i eylem sloganlarla sona erdi.
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Kendimizi yetkinleﬂtirmeliyiz
Her an savaﬂ›n baﬂka boyutlar›yla karﬂ›laﬂabiliriz.
Ço¤u zaman bu bizim tercihimiz de¤ildir.
Çünkü ﬂiddeti ilk kullanan egemenlerdir.
Biz devrimciler, yasal demokratik haklar›m›z› kullanmak için
sonuna kadar direnece¤iz.
Çünkü bu haklar› almak için
bizim kan›m›z döküldü.
Burjuvazinin en büyük yalanlar›ndan birisi olan olan baﬂl› baﬂ›na
soyut tuhaf anlaﬂ›lmaz "‹NSAN
HAKLARI" de¤ildir bu haklar. ‹nsan oldu¤umuz için bize burjuvazinin ba¤›ﬂlad›¤› lütfetti¤i haklar
de¤ildir. Hepsini biz
kazand›k biner biner
ölerek, milyon milyon
ölerek kazand›k bu
haklar›.
"ﬁU
GERÇE⁄‹
TEKRAR
TEKRAR
HATIRLAMAK GEREK‹R, BURJUVA DEMOKRAS‹S‹NE
EN
SAYGILI DAVRANANLAR YALNIZ VE YALNIZ MARKS‹STLERD‹R.
"DÜNYA
PROLETARYASI,
BURJUVA DEMOKRAS‹S‹ HAKLARINI ALAB‹LMEK ‹Ç‹N KAN
REVAN ‹Ç‹NDE KALMIﬁTIR VE
BU HAKLARINI DA EL‹NDE TUTAB‹LMEK ‹Ç‹N, ELBETTE K‹
BÜTÜN GÜCÜYLE SAVAﬁACAKTIR." (14)
SOSYAL‹STLER
BURJUVA
YASALLI⁄INI, BURJUVAZ‹N‹N
BOZMASI ÜZER‹NE TERKEDERLER. ENGELS'‹N "ÖNCE S‹Z
ATEﬁ ED‹N MÖSYÖ BURJUVAZ‹"
SÖZÜ, MARKS‹STLER‹N BURJUVA YASALLI⁄INA SAYGISININ
AÇIK BEL‹RT‹S‹D‹R. BU NEDENLE DEVR‹MLER‹N OBJEKT‹F
ﬁARTLARINI, DEVR‹MC‹LER DE⁄‹L, BASKI, CEB‹R VE ﬁ‹DDET
GET‹RMEK SURET‹YLE BURJU-

VAZ‹ HAZIRLAR. " (BORAN YAYINLARI BÜTÜN
YAZILAR SAYFA 68.)
‹ﬂte bu gerçek nedeni ile
haklar›m›z› kullanmak için
›srar edece¤iz.

Can bedeli kan bedeli kazand›¤›m›z bu haklar›m›z› korumak için
yeni ﬂehitler vermekten çekinmeyece¤iz.
S›radan bir bas›n aç›klamas›nda bile ﬂehitler vermiﬂizdir
Yasal bir dergiyi satarken s›rt›m›zdan vurdular bizi.
‹ﬂte bu nedenle ustalaﬂmal›y›z.
Siyasi toyluklar›m›z› bir yana
b›rakmal›y›z
Herkesin sindirildi¤i susturuldu¤u bask›n›n yaln›zl›¤›n en koyusunu yaﬂad›¤›m›zda bile bu
haklar›m›z› kullanmaktaki ›srar›m›z› terketmeyce¤iz.
Ustalaﬂmal›y›z.

hayat›m›z olacak. Orada ö¤renecek ve ö¤retece¤iz.
Moralimizi büyütecek e¤itimimizi süreklileﬂtirece¤iz.
Y›llar›n demokratik al›ﬂkanl›klar›n›n, baz› dezavantajlar› olabilir
elbette ama h›zla terketmeliyiz.
Bunlar›n neler olabilece¤ini bilebilecek durumday›z.
Demokrati¤in nispeten rahat
yaﬂam, rahat konuﬂma, fiziki olarak fazla zorlanmama yanlar› , yerini çok daha s›k› bir disipline ve
farkl› bir yaﬂam tarz›na b›rakmal›d›r.
Demokratikte yap›lan küçük
bir hata ço¤u zaman vahim sonuçlar do¤urmaz diye düﬂünülür,
yanl›ﬂt›r. En küçük bir hata bile
genellikle uzun süre emek harcad›¤›m›z bir iﬂi sonuçsuz b›rak›r.
Elbette, yeralt›nda ve gerillada
yap›lan en ufak bir hata insan hayat›na malolur. Bununla k›yasland›¤›nda ne varki
bunda boﬂuna giden
emek olsun demek
kendi eme¤imize
sayg›s›zl›kt›r, kendi
eme¤ine sayg› duymayan yozlaﬂm›ﬂt›r.
Yozlaﬂmamal›y›z.
Bunlar çok bilinen gerçekler olabilir . Ama teorik olarak bilmek art›k geride kalacak ve bizzat hayat›n içerisinde bunlar› yaﬂayaca¤›z yaﬂayarak ö¤renece¤iz.
Önemli olan istektir.
‹stek, özellikle de güçlü bir istek büyük bir irade savaﬂ›n› da
beraberinde getirecektir.
‹radeli insan olmaz›, yapam›yorumu yenen insand›r.
Neyi bilmiyorsak ö¤renece¤iz.
Ö¤renme tutkumuz varsa ö¤renemeyece¤imiz hiç bir ﬂey yoktur.
‹htiyaç neyse onu ö¤reniriz.
Da¤da, karda, so¤ukta, k›ﬂta
yaﬂamay› ö¤reniriz.
Bir kitle gösterisinde nas›l karar alaca¤›z, ö¤reniriz.
Bir afiﬂ yapmay› ö¤reniriz.

KAVGA MORALLE YÜRÜR
E⁄‹T‹MLE BU KAVGADA
USTALAﬁILIR.
KAVGAYI BÜYÜTECE⁄‹Z.
Biliyoruz ki mücadele moral ile
yürür. En geniﬂ anlamda moral
konusunda en zengin de¤erlere
sahibiz. Bu de¤erlerimizin yarat›c›
ﬂehitlerimiz ve binlerce y›ll›k halk
olmak gerçe¤imiz var.
Bu kavgada ustalaﬂmal›y›z.
Bu kavgada ustalaﬂmak için
kendimizi e¤itmeliyiz.
Moral ve e¤itim bizim vazgeçilmez hazinemizdir.
Her yaﬂad›¤›m›zdan dersler ç›kartaca¤›z.
Her yaﬂad›¤›m›z› bir e¤itim olarak ele alaca¤›z.
Halk Cephesi bizim okulumuz
olacak.
Halk cephesi bizim labarotavuram›z olacak. Halk cephesi bizim
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Yürüyüﬂte
Bir bildiri yazmay› ö¤reniriz.
Düﬂman›, silah›, pusuyu, köylüyü, eylemi ö¤reniriz.
Baﬂlang›çta hayat›n ö¤rencisi olarak
ö¤enmeye baﬂlar›z.
Hayat e¤itir. Hayat çok iyi bir e¤itmendir. Hayat› tan›yarak ö¤renmeye baﬂlar›z
Kendimizi tan›yarak ö¤reniriz,
Tan›yaca¤›z, karﬂ›m›za ç›kan her ﬂeyi
tan›yaca¤›z.
Belki de kimse bize çok ﬂey ö¤retmeyecektir. Ö¤renmesini bilece¤iz.
Mant›¤›m›z› ve irademizi kullanaca¤›z.
Yapaca¤›m›z iﬂi - yaﬂad›¤›m›z yeri tan›yana kadar att›¤›m›z her ad›m›; söyledi¤imiz her kelimeyi ölçerek söyleyece¤iz
‹yi bir ö¤renci olaca¤›z. ‹lk ad›m bu
olacak ö¤renmek için.
Gerekli gereksiz konuﬂanlar, herﬂeyi
biliyor görünenler gerçekte ne iyi bir ö¤renci ne de e¤itmen olurlar.
Gereksiz konuﬂmayaca¤›z.
Bu kadar y›ldan sonra, s›radan bir ö¤renci olmay› geri bulabilirsiniz. Hatta görev yapt›¤›n›z alanda teorik ve deneyim
olarak oradaki insanlardan çok ileri de
olabilirsiniz
Ama olumlu ve olumsuz yanlar›yla,
zaaflar›yla yaﬂam› prati¤in içindeki yeni
veya sizden genç insanlar biliyorsa onlardan ö¤reneceksin.
Baﬂka da bir yol yoktur.
Mütevaz› ama kararl› ve inatç› bir ö¤renci olarak k›sa sürede geliﬂece¤inizden
emin olmal›s›n›z.
Hicbir ﬂeyin teoride ö¤renildi¤i gibi olmad›¤›n› hayat›n, savaﬂ›n çok daha fazla
ayr›nt›lar› basit ve karmaﬂ›k yanlar›n›n oldu¤unu göreceksiniz.
Biz hayat› ve savaﬂ› her alanda yeniden ve yeniden üretmek durumunday›z.
Herkesin deneylerinden faydalanarak
ama hiç kimseyi taklit etmeden, kendi özgünlü¤ümüzde mücadeleyi geliﬂtirmek
durumunday›z.
Her yönden güçlenece¤iz.
Hiçbir ﬂey güllük gülistanl›k de¤il bunu
bilece¤iz.
Sorunlar› her yönüyle kavrayacak ve
kendi çabam›zla aﬂaca¤›z.
Bu nedenle moralimizi büyütecek e¤itimizi süreklileﬂtirece¤iz.

Tek Yol

Onlar ﬁiddete B aﬂvuruyor
Sen Ne Yapacaks›n?
‹stanbul itfaiye iﬂçileri, taﬂeronlaﬂt›rmaya karﬂ› iﬂleri için
direniyorlar. Direniﬂlerinin bir
parças› olarak ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi önünde de bir
direniﬂ çad›r› kurdular.
“Demokrasi çad›r›” ad›n›
vermiﬂlerdi çad›ra da.
O çad›r geçen hafta, cumartesi gecesi Zab›talar taraf›ndan
bas›ld›. Sabaha karﬂ› yap›lan
bask›nda güruhun elleri b›çakl›yd›, 200’ü aﬂk›nd› say›lar›. ‹tfaiye iﬂçileri dövüldü, çad›r da¤›t›ld›.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’ne ve iktidara soruyoruz:
Zab›talar, r esmi görevli olarak m› gittiler o çad›ra?
Direniﬂteki iﬂçileri dövmek,
çad›r› parçalamak, r esmi gör evlerinin bir parças› m›yd›?
Bunun için zab›talara yaz›l›
bir emir verildi mi? Kim verdi
bu emri? Biliyoruz ki, bu sorular›n bir cevab› hiç olmayacak.
Çünkü, zab›talar, AKP’nin
milisi gibi örgütlenmiﬂ ve kullan›lm›ﬂlard›r. Sald›r›, AKP demokrasisinin ve Erdo¤an’›n demokratl›¤›n›n tipik bir göstergesidir. Bu sald›r›dan en baﬂta
AKP, Erdo¤an, Topbaﬂ sorum-

ludur.
A K P
demokrasisinde emekçilerin söz hakk› bir
yana, d i re n me ha k k› bile yoktur.
Eﬂkiya’n›n bu gece ne ya p a c a ¤ › b e l l i . Ç a d › r b as›p, iﬂçi l e r i d ö v ü p , d i re n i ﬂ l e r i k › r a c a k t › r. Bask›yla sözleﬂme imzalatacakt›r.
Önemli olan, iﬂçilerin bu
eﬂkiyal›k karﬂ›s›nda ne yapaca¤›?
‹ k t i d a r r esmi ve gayri-resm i g ü ç l e r i y l e d i re n e n l e re k a r ﬂ› ﬂiddet uyguluyor. Direnme
hakk›n› yoketmek istiyor. ‹ﬂçiler, bu sald›r›ya karﬂ› çare üretmelidirler. ﬁiddetin karﬂ›s›na
koyacak bir ﬂeyleri olmal›d›r.
Onun ne oldu¤unu görmek için,
hapishanelerde ve d›ﬂar›da
2000-2007 aras›nda tecrite karﬂ› süren Büyük Direniﬂ’e bakmal›d›rlar.
Zordur öyle direnmek; ama
ya eﬂkiyaya boyun e¤ilecektir
ya da eﬂkiyan›n tüm yöntemlerini boﬂa ç›karacak bir cüret ve
fedakarl›kla direnilecektir. ‹ﬂçi
s›n›f› direnenlerden ö¤renecek
güçlenecektir.
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O N B ‹ N L E R R O Z A L A R ‹ Ç ‹ N Y Ü RÜ D Ü
Berlin’de, her y›l Ocak ay›n›n ikinci pazar›nda Rosa Luxemburg,
Karl Liebknecht ve Lenin'in anmas› yap›l›r. Bu senede 11 Ocak’ta
Frankfurter Tor’da toplanan binlerce kiﬂi Rozalar için yürüyüﬂe geçti. Almanya genelinde örgütlü, devrimci, demokrat, ilerici, anti-faﬂist
örgütlenmeler yürüyüﬂ ve mezar ziyaretine kat›ld›lar. Berlin IKAD
çal›ﬂanlar› da kortejdeki yerlerini ald›lar. Yürüyüﬂten bir gün önce
düzenlenen seminerlerde de¤iﬂik ülkeden kat›l›mc›lar, dünyada yaﬂanan ekonomik krize, Almanya’da geliﬂen ›rkç›l›¤a dikkat çekerek, enternasyonal dayan›ﬂmaya vurgu yapt›lar. So¤uk hava ve kar ya¤›ﬂ›na
ra¤men 10 bin kiﬂi yürüyüﬂe kat›l›rken, gün boyunca 50 bin kiﬂi Rozalar›n an›t mezar›n› ziyaret etti.
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Cüret ve Kararl›l›kla “Amerika Defol!” Demeye
Devam Ediyoruz
Say›: 203
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Dev-Genç’ten miras ald›klar› 40
y›ll›k anti-emperyalist gelenekle
Halk Cepheliler “Amerika Defol!”
demeye devam ediyor. Vatan›n dört
bir yan›nda bu sese tahammül edemeyen Amerika’n›n iﬂbirlikçisi
AKP’nin polisi provokasyon yarat›p linçler örgütleyerek, baﬂaramad›¤› yerde bizzat kendisi sald›rarak
anti-emperyalistlerin sesini bo¤maya çal›ﬂyor. ‹stiyorlar ki kimse emperyalizme karﬂ› sesini ç›karmas›n,
efendilerine istedikleri gibi vatan›
peﬂkeﬂ çekebilsinler.
Eyüp Baﬂ Emperyalist Sald›rganl›¤a Karﬂ› Halklar›n Birli¤i
Sempozyumu’nda Halk Cephesi
ad›na yap›lan konuﬂmada; ülkemizde Amerika’ya “Defol!” demenin
cüret istedi¤i, gözalt›lar›, tutuklamalar› hatta katliamlar› göze almak
demek oldu¤u söylenmiﬂti. Gözalt›na al›nd›lar, tutukland›lar, üzerlerine linç güruhu sald›rt›ld›. Halk Cepheliler yine de bu cüretle sald›r›lar
karﬂ›s›nda sinmeyip, y›lmayacaklar›n› hayk›rd›lar ve vatan›n dört bir
yan›nda “Amerika Defol” demeye
devam ediyorlar.
13 Ocak günü ‹s t a nb u l Kad›-

köy’de imza masas› aç›ld›. Her hafta düzenli olarak aç›lan masada bu
hafta 300 imza toplan›rken 1500
bildiri da¤›t›ld›. 14 Ocak günü Taksim’de Galatasaray Lisesi önünde
eylem yap›larak imza masas› aç›ld›.
Eylemde kampanya sonuna kadar
hergün burada imza masas› aç›laca¤› söylendi. Aç›lan masada 14 ve 15
Ocak’ta 1000 imza topland›.
Dev-Gençliler Edirne'de vatanseverlere yönelik polis sald›r›s›n› ve
linç giriﬂimini 7 Ocak günü Gülsuyu Ertu¤rul Gazi Lisesi önünde
yapt›klar› eylemle protesto ettiler.
Eylemde linçlerin faﬂizmin yöntemlerinden biri oldu¤u, linç sald›r›lar›n› polisin örgütledi¤i vurgulanad›.
11 Ocak günü Bo¤aziçi Üniversitesi Kuzey ve Güney kampüslerinde "Amerika Defol Bu Vatan Bizim" ve "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz
Alaca¤›z" kampanyalar›n›n afiﬂ ve
pullar› yap›ﬂt›r›ld›.
Edirne ve Erzincan'da yaﬂanan
linç sald›r›lar› ‹stanbul Gülsuyu'nda
yap›lan afiﬂlerle protesto edildi...
B u r s a'da Halk Cepheliler, 12
Ocak günü imza masas› açt›lar ve
Edirne'de kontrgerillan›n örgütledi¤i

linç sald›r›lar›n›, Eskiﬂehir, Erzincan
ve Kars'ta ki gözalt› terörünü protesto etmek için bir eylem yapt›lar.
Eylemde yap›lan aç›klamada;
“Dünya halklar›n›n katili olan Amerika’ya Defol demek suç de¤ildir!
Ba¤›ms›z bir Türkiye için mücadele etmek suç de¤ildir! Ülkemizde ki
Amerikan iﬂgalinin aç›k kan›t› olan
‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›n› istemek suç de¤ildir! Her onurlu, namuslu insan›n, her vatanseverin görevidir Amerikan emperyalizmine
karﬂ› ç›kmak” denildi. 1,5 saat boyunca aç›k kalan stantta 128 imza
topland›.
11 ve 12 Ocak günleri Halk
Cepheliler G e m lik Merkez’de imza
masas› açt›lar. Masada, Edirne’de,
Erzincan’da ve Kars’ta yap›lan sald›r›lar ve linç teﬂhir edilip mücadele ça¤r›s›nda bulunuldu.
Tok a t’ta kampanya devam ediyor. Halk Cepheliler Samsun’da yap›lacak Grup Yorum konserinin
afiﬂlemelerini yapt›.
M al a t ya’da 9 Ocak günü PTT
Meydan›’nda bir eylem yap›ld›.
ESP-G’nin destek verdi¤i eylemde,
“Tüm bask› politikalar›na karﬂ›n
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Amerika Defol Bu Vatan Bizim demeyi sürdürece¤iz” denildi.
8-9 ve 11-12 Ocak günleri Nasuhi ve Yeﬂilyurt caddeleriyle PTT
Meydan›’nda, 14 Ocak günü ‹smet
Paﬂa Caddesi’nde imza topland›.
Çal›ﬂmalar› engellemeyen polis
vatanseverlere yönelik tacizlerine
çal›ﬂmalar d›ﬂ›nda da devam ediyor.
Günde 2-3 kez vatanseverlere keyfi
olarak kimlik kontrolü yapan polis
son olarak Malatya Haklar Derne¤i
Baﬂkan› Malik Özkoca’y› durdurup
"hakk›nda ihbar var" bahanesiyle
kimlik kontrolüne ve üst aramas›na
tabi tuttu. Malik Özkoca, iki gündür
evine giderken "ﬂüphelisin, hakk›nda ihbar var, baﬂkan› oldu¤un derne¤in faaliyetlerinden dolay›" gibi
sözde gerekçelerle resmi ve sivil
ekiplerce durdurularak kimlik kontrolü ve üst aramas› yap›lm›ﬂt›r.
E l az›¤ Halk Cephesi 14 Ocak
günü Hozat Garaj›’nda “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” dedikleri
için linç edilip tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› için bir eylem yapt›. Alanda Amerika Defol Bu Vatan
Bizim Halk Cephesi imzal› pankart
aç›larak Dev-Genç flamas› taﬂ›nd›.
Sald›r›lar ve linç giriﬂimleriyle
ilgili bir aç›klama yay›nlayan Elaz›¤ Gençlik Derne¤i Giriﬂimi de;
“bask›lar›n, linçlerin bizleri y›ld›ramayaca¤›n› bir kez de Elaz›¤'dan
hayk›r›yoruz” dedi.
H a t a y ’da 6 Ocak’ta Antakya
merkezde, 11 Ocak günü Antakya
merkezde ve
Armutlu
Mahallesi’nde 250
afiﬂ as›ld›.
23 Ocak günü yap›lacak
konser hakk›nda bilgi
verildi. 6-78 ve 11
Ocak günleri imza masas› aç›larak
hem konser
ça¤r›s› yap›ld› hem de

‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› talebiyle imza topland›.
A d an a’da 9 Ocak Cumartesi günü ﬁakirpaﬂa mahalesinde 4 ayr› yere “Amerika Defol-Halk Cephesi”,
“Afgan Halk›n›n Katili Olmayaca¤›z-Halk Cephesi”, “‹ncirlik Üssü
Kapat›ls›n-Halk Cephesi” ile “DevGenç” ve “Halk Cephesi” yaz›lamalar› yap›ld›. 10 ve 11 Ocak günleri
çarﬂ› merkez ve Ak›nc›lar Mahallesi’nde kampanya konserinin afiﬂleri
yap›ld›.
‹nönü Park›’nda ve
TÜYAP Kitap Fuar›’nda da ‹ncirlik
Üssü’nün kapat›lmas› talebiyle imza toplanarak bildiri da¤›t›ld›. 10
Ocak tarihinde ayr›ca Çukurova ‹lçesi ﬁambayat Cemevi’nde düzenlenen aﬂurede imza topland›.
Ank a r a’da 16 Ocak’ta yap›lacak "Amerika Defol Bu Vatan Bizim" kampanyas› konserinin tarihi
yak›nlaﬂt›kça çal›ﬂmalar h›zlan›yor.
Buna paralel olarak polisin vatanseverlere yönelik sald›r›lar› da art›yor.
5 Ocak günü K›z›lay'da Yüksel
Caddesine, Sakarya caddesine ve
Karanfil Soka¤a afiﬂ yap›ld›. 6
Ocak’ta Bat›kent’te afiﬂ yapan Ankra Gençlik Derne¤i çal›ﬂanlar›ndan
ﬁahin ‹m¤a ve Burak Aksoy keyfi
bir ﬂekilde gözalt›na al›nd›. Gençlik
Derne¤i çal›ﬂanlar› para cezas› kesilerek serbest b›rak›ld›.
9, 10, 11 Ocak tarihlerinde Yüksel Caddesi'nde 16 Ocak'ta düzenlenecek olan Grup Yorum için ve ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› için
imza stant› aç›ld›.
12 Ocak sabah› Kurtuluﬂ’ta afiﬂ
asan Ankara Gençlik Derne¤i üyesi
ö¤renciler Yakup Erdo¤an ve Çandaﬂ Kat gözalt›na al›narak, Cebeci
Karokolu’na götürüldüler. ‹ﬂkenceye maruz kalan ö¤rencilerin vücutlar›nda darp izleri, ﬂiﬂlikler oluﬂtu.
Yakup Erdo¤an ve Candaﬂ Kat akﬂam saatlerinde serbest b›rak›ld›.
M e rsin'de 6 Ocak Çarﬂamba günü Demirtaﬂ Mahallesi’ne giden
Halk Cepheliler esnaflar› dolaﬂarak
imza toplad›lar. Ayn› gün masa aç›larak imza toplanmaya devam edildi. 13 Ocak günü Demirtaﬂ Mahallesi’ne yine giden Halk Cepheliler,

14 Ocak günü de E¤riçam’a giderek
imza toplad›lar.
5 Ocak’ta M u ¤la Üniversitesi
Karya Kap› Kafe önünde kuﬂlama
yap›ld›. 10 Ocak günü Mu¤la S›n›rs›zl›k Meydan›’nda Mu¤la Gençlik
Derne¤i Giriﬂimi eylem yapt›.
“Amerika Defol Dedikleri ‹çin Tutuklanan Vatansever Ö¤renciler
Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, Edirne, Kars ve Erzincan’da ki faﬂist sald›r›lara, polisin vatanseverlere olan tahammülsüzlü¤üne, ülkenin Amerika’ya peﬂkeﬂ çekildi¤ine de¤inildi.
‹z m i r Do¤ançay Mahallesi’nde,
mahalle giriﬂine “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” pankart› aç›ld›.
pankart 2 gün as›l› kald›.
9 Ocak'ta ‹zmir'de Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezinde kampanya konseri yap›ld›. Gecede ilk
olarak Grup Gün›ﬂ›¤› sahneye ç›kt›.
Ard›ndan sahne alan Hakan Yeﬂilyurt'la devam eden konser, Halk
Cephesi ad›na Fatma Alan'›n yapt›¤› konuﬂmayla sürdü. Alan, konuﬂmas›nda; "özgür bir ülkede, özgür
bir halk olana dek" mücadelenin sürece¤i vurgusunu yapt›. "Amerika
defol bu vatan bizim" gecesinin son
saatlerinde ise sinevizyon gösteriminin ard›ndan Grup Yorum sahnedeki yerini ald›. Türkü ve marﬂlar›yla tüm kitledeki coﬂkuyu doru¤a
ulaﬂt›ran Grup Yorum'a salondan
yükselen "Amerika Defol Bu Vatan
Bizim; Kurtuluﬂ Kavgada, Zafer
Cephede; Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ,
kurtuluﬂa kadar savaﬂ" sloganlar›
eﬂlik etti.
S a ms u n'da 8 Ocak günü Atakum’da Halk Cepheliler 15 Ocak’ta
yap›lacak kampanya konserinin
pankartlar› 3 yere as›ld›.
9 Ocak günü Süleymaniye Geçidinde ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›
için imza toplamaya devam etti.
K ü t a hya’da, linç ve sald›r›larla
ilgili Dumlup›nar Üniversitesi’nde
Afiﬂ ve kuﬂlama yapan Kütahya
Gençlik Derne¤i Giriﬂimcileri yapt›klar› aç›klamada; “Hiçbir bask›
vatansever devrimcileri y›ld›ramayacakt›r” dedi.
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Sevgili arkadaﬂlar, merhaba...
Yeni dersimizin konusu “halk”. Bildi¤imiz halk yani.
Hayali adl› eski bir ozan›n ﬂöyle
bir sözü vard›r: “ﬁu mahiler ki derya içredir deryay› bilmezler. "
Mahi, bal›k demektir. Bal›klar,
denizin içindedirler ama denizi bilmezler der ﬂair. Deryan›n -yani halk›n- zaten bir parças› olan, onun
içinde olan devrimciler için de en
az›ndan baﬂlang›çta geçerlidir bu
durum. Halk›z, halk›n içindeyiz,
ama Marksist-Leninist teorinin belirleyici unsurlar›ndan biri olarak
halk› ne kadar biliyor, kavr›yoruz,
tart›ﬂ›l›r.
Tekel iﬂçilerinin direniﬂine iliﬂkin haberleri izlemiﬂsiniz, en az›ndan baz›lar›na rast gelmiﬂsinizdir.
Konuﬂmalar›n› dinledi¤inizde görürsünüz ki, adeta s›n›f bilinçli iﬂçiler konuﬂmaktad›r. Oysa onlar›n
önemli bir bölümü daha dün
AKP’ye oy veren iﬂçilerdi. Bir di¤er
kesimi CHP’li, MHP’liydi belki.
Konumuzu iﬂlerken, bu örne¤i
gözönünde bulundural›m.
Bir baﬂka örnek; s›radan bir esnaf, yo¤un k›ﬂk›rtmalar alt›nda bir
bakm›ﬂs›n›z bir linç güruhunun parças› haline gelmiﬂ. Bunu da ak›lda
tutal›m.
Ve yine, Gazi ayaklanmas› gibi,
halk›n iﬂkencecilerin, namusuna
göz dikmesi karﬂ›s›nda ayaklan›p
polis binalar›n›, kaymakaml›¤› yak›p y›kan Elbistan gibi, ak›lda tutulmas› gereken baﬂka örnekler var.
Evet, ﬂimdi içinde yaﬂad›¤›m›z
deryay› tan›maya baﬂlayal›m ve bu
konudaki en k›sa soruyu soral›m:

– Halk
nedir?

Halk, zaman
içinde,
farkl› toplumsal yap›lar içinde farkl› kesimleri adland›ran bir kavramd›r.
Örne¤in köleci toplumda halk› oluﬂturan ana kesim, kölelerdir. Kapitalist toplumda ise, halk temel olarak
iﬂçiler, köylüler ve küçük-burjuvalardan oluﬂur.
Biz k›sa bir tan›m yapal›m:
H a l k , e m e ¤ i y l e g e ç i n e n l e r d i r.
Baﬂka bir deyiﬂle, sömüren ve asalak yaﬂayan burjuvazinin, toprak
a¤alar›n›n, tefeci tüccar kesiminin
d›ﬂ›ndaki kesimlerdir.
Daha dinamik ve daha somut bir
tan›m daha iyi olur derseniz, ﬂu ta-

rekir” derken, kimileri “bu halk
adam olmaz, bu halka güvenilmez”
diyor... Birbirinin bu kadar tersi de¤erlendirmelere yol açan ﬂey nedir?
Düzenle çeliﬂkisi olan tüm s›n›f
ve katmanlar›n yeri do¤al olarak
devrim saflar›d›r.
Ancak bu, fiiliyatta böyle gerçekleﬂmez hemen. Geniﬂ kitlelerin
s›n›f savaﬂ› boyunca, savaﬂ›n ne taraf›nda olaca¤›, sadece ekonomik,
sosyal, siyasal ç›karlarla belirlenmez. Öyle olsayd› herkesin nerede
olaca¤› da baﬂtan ve de¤iﬂmez ﬂekilde belli olurdu. Ama bu saflaﬂmada nesnel anlamdaki ekonomik,
siyasal ç›karlar›n d›ﬂ›nda da çeﬂitli
etkenler rol almaktad›r.
Bu noktadaki en önemli etken,
savaﬂ›n iki taraf›ndaki güçlerin yapt›klar› siyasal çal›ﬂmalard›r. Devrimci hareketin zay›f, düzenin tüm
kitleye ulaﬂabilir
durumda oldu¤u
koﬂullarda, düzen,
kitleleri büyük ölçüde kendi yönlendirmesi alt›nda
tutabilir. Devrimci
bir
alternatifin
güçlü bir biçimde
kendini gösteremedi¤i koﬂullarda,
kitleler, düzen güçlerine bel ba¤lamaya devam edebilirler. Emekçi kesimler, çok çeﬂitli siyasal, kültürel
ekonomik etkenler alt›nda, kendi s›n›flar›yla ve ç›karlar›yla hiç de uygun olmayan siyasal tercihler yapabilirler. Geniﬂ halk kesimlerinin düzen partilerine oy vermesi böyle bir
durumdur.
‹ﬂte bu tablo, yukar›da sözü edilen kar›ﬂ›kl›¤›n nedenlerinden biridir.
Halk› oluﬂturan s›n›f ve katmanlar›n, bir ta r i h s e l anlamda genel
özellikleri vard›r, bir de somut,
mevcut durumlar›. Bu ikisini kar›ﬂt›ranlar›n halka ve çeﬂitli s›n›f ve
katmanlara iliﬂkin do¤ru tespit ve
politikalar›n›n olmas› mümkün de¤ildir.
Mesela, iﬂçi s›n›f›, halk içinde
nicelik olarak en geniﬂ kesimlerden
birini teﬂkil etti¤i gibi, tarihsel ola-

Halk, ileri ve geri
yanlar›yla vard›r ve
tarihi de öyle yazar
n›m› aktarabiliriz:
"Halk s›n›f ve tabakalar› ﬂunlard›r; Türk, Kürt ulusundan ve tüm
milliyetlerden baﬂta iﬂçi s›n›f› olmak
üzere, yoksul ve orta köylülük, tüm
çal›ﬂanlar, ﬂehir ve k›r küçük üreticileri, esnaflar, sanatkarlar, memurlar, ö¤renciler, ayd›nlar, ulusal de¤erlerini kaybetmemiﬂ, ülkesinin
ba¤›ms›zl›¤›n› ve halk›n özgürlü¤ünü isteyen, sömürü ve zulme karﬂ›
olan herkestir.”
Halk›n “ k i m l e r d e n ” oluﬂtu¤u
aç›k. Ama halk›n “ n e o l d u ¤ u ” n a
henüz geçmiﬂ de¤iliz.

– Halk konusunda kafa
kar›ﬂt›ran unsurlar
nelerdir?
ﬁimdi halk›n tan›m› bu kadar basit ve aç›k oldu¤una göre, kar›ﬂ›kl›k
nereden kaynaklan›yor?
Niye kimi “halka güvenmek ge-
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bask›lard›r.
rak sosyalizmin kurucusu olaDevrimci mücadele, iﬂte bu
cak s›n›ft›r. Bu nedenledir ki,
Kuﬂku yok ki bu çeliﬂnoktada kitleleri ﬂaﬂ›lacak derecede
iﬂçi s›n›f›n›n s›n›flar mücadekilerin
içinde temel olan,
büyük bir sab›rla i¤neyle kuyu
lesindeki tarihsel rolü, k a p i t a as›l saflaﬂmay› belirleyekazar gibi örgütleme ve ayn›
l i z mi n me z a r› n › ka z m ak olacek olan, ekonomik çeliﬂz
a
m
anda ﬂaﬂ›lacak derecede büyük
rak tan›mlanm›ﬂt›r. Bu, dünyakileridir. Kitlelere do¤ru
n›n her yerinde böyledir. Fah›zlarla dönüﬂtü rme yetene¤ine
yaklaﬂ›m›n temellerinden
kat, iﬂçi s›n›f› aç›s›ndan bu gesahipt ir.
biri, bu çeliﬂkiler yuma¤›nnel ve tarihsel rolle, herhangi
da, as›l çeliﬂkiyi hiç ihmal
bir andaki, süreçteki rolü ba¤etmezken, dönemsel veya
daﬂmayabilir. Çünkü, iﬂçi s›n›kesimine yönelik propaganda, örhalk›n belli kesimlerine özgü olarak
f› da saf, her türlü etkiye kapal› bir
gütleme, ideolojik mücadele çal›ﬂöne ç›kan çeliﬂkileri de yads›may›p
s›n›f olmay›p, küçük-burjuva külmalar› yürütür. Mesela, esnaflar›n
mücadeleye kanalize edebilmektir.
türden, düzen ideolojisinden önemli
mülkiyet tutkusu, bu kesimin en
Kimi yok say›lan ulusal kimli¤i
ölçüde etkilenmiﬂ, keza düzenin siönemli özelliklerinden biridir; oliiçin,
kimi çi¤nenen ulusal onuru
yasi güçlerinin etkisi alt›nda kalabigarﬂi, onlara yönelik propagandas›için,
kimi
inançlar› için, kimi ahlak›
len bir güçtür.
n› ony›llard›r “devrimciler herﬂeyi
namusu için, kimi adalet için, eﬂitlik
Bu görülmeden iﬂçi s›n›f› üzeriellerinizden alacaklar” üzerine kuriçin, kimi insan haklar› için gelir
ne veya ayn› anlay›ﬂla halk üzerine
muﬂtur.
mücadelenin saflar›na. Devrimci bir
teorik ve politik tespitler yap›ld›¤›nOligarﬂi bazen aile de¤erleri
hareket, halk›n çok çeﬂitli kesimleda, o teori ve politikalar, baﬂtan iflas
üzerinden geliﬂtirir propagandas›n›.
rinin çok çeﬂitli sorun ve taleplerini
etmeye mahkumdur.
Bazen “milli” de¤erler, bazen de
kucaklayabildi¤i ölçüde geliﬂir.
Bu iﬂçi s›n›f›na iliﬂkin tarihsel
“dini” de¤erler üzerinden... Halk›n
tespitleri ortadan kald›r›r m›? Hay›r.
özlemlerini istismar eder. Bu öz– Halk asli unsur mu,
Ama devrimci mücadeleyi yürütenlemler, “en büyük devlet” özlemi de
destekçi mi?
ler, s›n›f›n genel tarihsel konumuyla
olabilir, Osmanl› özlemi de eﬂitlik
mevcut durumu aras›ndaki farkl›l›¤›
ve adalet özlemi de... Oligarﬂi bu
bilmek durumundad›rlar. Bunu bilözlemlerin hiçbirini gerçekten karHalk ayn› zamanda “kitle”dir ve
mek, iﬂçi s›n›f›ndan bugünkü konuﬂ›lamaz ve karﬂ›layamaz; ama hepbu kelime de s›n›flar mücadelesinin
mundan uzak beklentiler içine girsine demagojik bir karﬂ›l›k vererek,
en çok kullan›lan kelimelerinden bimemektir. Ayn› ﬂey, genel anlamda
kitleleri etkiler.
ridir.
halk için de geçerlidir.
Çeﬂitli halk kesimlerinin, daha
“Kof kitlesellik” veya “nitelikDevrim, kitlelerin eseri olacakküçük toplumsal gruplar›n ve hatta
li kitle” kavramlar›n› duymuﬂ olt›r. Yani halk›n eseri. Devrime inantek tek bireylerin yerleri, soyut ekomal›s›n›z.
mak, ayn› zamanda halka inanmaknomik kategoriler ve sosyolojik s›Kitle kimdir?
t›r. Halka inanmayanlar, devrime de
n›fland›rmalarla belirlenmez. BunMücadelenin destekçisi mi, yokinanamazlar. Devrimi yapacak güce
da ekonomik, siyasal, kültürel, dinsa
bizzat
asli unsuru mu?
inanm›yorsan›z, devrime nas›l inasel, yöresel, sosyal pek çok etken
nacaks›n›z de¤il mi?
Halka ve kitleye bak›ﬂ aç›lar›nrol oynar.
daki
çarp›kl›klardan biri de budur.
Halk›n her kesiminin düzenle
Küçük
burjuva bak›ﬂ aç›s›, halk›,
– Halk›n “Hassasiyetleri”
çok çeﬂitli çeliﬂkileri vard›r. Ve dödevrimin
asli gücü de¤il de destek
Nelerdir?
neme göre bu çeliﬂkilerden baz›lar›
gücü
olarak
görür. Halk içinde öröne ç›kar, baz›lar› tali plana düﬂebigütlenmek deyince, destek iliﬂkileri
lir. Devrimci faaliyet, bunlar› gözetBu kavram›, özellikle linç olayörgütlemeyi anlar.
mek
zorundad›r.
lar› sonras›nda “vatandaﬂ hassasiyeKüçük burjuva bak›ﬂ aç›s›na göBelli koﬂullarda ekonomik çeliﬂti” olarak s›kl›kla duyuyoruz. Kuﬂre, kadrolar, sadece okumuﬂ, küçük
ki öne ç›kar. Yukar›da da örnek verku yok ki burada söz konusu olan
burjuva kesimlerden olur. Bu ayr›
di¤imiz gibi, baz› kesimlerin düzenne halkt›r, ne vatandaﬂ. Ancak, bu
bir konu olmakla birlikte de¤inmiﬂ
demagojileri üretenler, elbette belli
le ön plana ç›kan çeliﬂkileri, emperolal›m, halk› kadrolaﬂt›rmaktan söz
olgulardan hareket ediyorlar. Halyalizme ba¤›ml›l›k olur. Bir baﬂka
ediyoruz biz. Bu mümkündür ve gek›n çeﬂitli kesimlerinin belli “duyarkesim, ahlaki, kültürel de¤erlerin
reklidir. Halk› sadece devrimin desl›l›klar›” çerçevesinde y›¤›nlar haçi¤nenmesine gösterir en fazla teptek gücü olarak görenlerin, do¤ru
linde harekete geçme özellikleri
kiyi. Belli kesimlerin düzenle en
bir sosyalizm anlay›ﬂ›na sahip olvard›r gerçekten de.
büyük çeliﬂkileri, ulusal kimliklerimalar› da mümkün de¤lidir.
Oligarﬂi, bu noktada halk›n her
ne veya dini inançlar›na yönelik
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Emekçi, adaletsizli¤e, eﬂitsizli¤e
zen partisine oy vermiﬂ olursa olKitlenin niceli¤i ve niteli¤i mesun, biz tüm halk› örgütlemeyi heselesine gelince. Elbette, devrimci
karﬂ› hoﬂnutsuz ve öfke doludur.
defleyece¤iz.
bir hareket, nitelikli bir kitle harekeYoksul gecekondu semtlerine gidin,
ti yaratmay› hedefler. Ancak böyle
her santiminde, her insan›nda o hoﬂÇünkü, ﬂuras› çok kesindir ve bu
bir kitle hareketi de saks›da yetiﬂnutsuzlu¤u ve öfkeyi görürsünüz.
çal›ﬂmada esas al›nmas› gereken de
meyecektir. “Nitelikli” bir kitle haAma öfke duydu¤u o düzenle bir
budur: Emekçilerin, ezilenlerin ç›reketi, nicelik olarak geniﬂ tutulmuﬂ
ﬂekilde bir arada yaﬂayacakt›r.
karlar›
devrimdedir.
Onlar›n
bir kitle hareketinin içinden ç›kar.
AKP’lili¤i, CHP’lili¤i, MHP’lili¤i,
Halk ileri ve geri yanlar›yla, taMesele burada, geçmiﬂin baz›
SP’lili¤i geçici, halk saflar›nda yer
rihsel de¤erleri ve maiﬂet derdinin
sa¤c› anlay›ﬂlar›n›n düﬂtü¤ü yanl›getirdi¤i yozlaﬂmalarla, bireycilik
almalar› esas oland›r.
ﬂa, –nicelik anlamda kitlesellik alave fedakarl›klar›yla halkt›r. Onda
Bu yüzden biz, cami önlerinde
bildi¤ine geniﬂlerken, bunu nitelik
bunlardan yaln›z birini, yaln›z bir
de bildiri da¤›t›r›z, bu yüzden biz
anlamda dikey bir örgütlülükle tataraf› gören, halka bütün olarak
‹slamc›lara da, Kemalistlere de,
mamlamamak yanl›ﬂ›–, düﬂmemekbakm›yor demektir.
AB’cilere de sesleniriz, onlar› “kaytir. Bu noktada net bir devrimci baMesele ﬂudur; hangisi a¤›r basabedilmiﬂ” görmeyiz. Bu yüzden
k›ﬂ aç›s›na sahip olundu¤unda, hiçscak? Hangi koﬂullarda hangisi öne
halk›n en dejenere olmuﬂ kesimleribir kayg›ya kap›lmadan en geniﬂ
ç›kacak?
kitleleri hareketin iliﬂkileri
Devrimci mücadele, iﬂte
içinde saflaﬂt›rmaya çal›ﬂbu
noktada kitleleri ﬂaﬂ›lacak
mal›y›z.
Halk ileri ve geri yanlar›yla,
derecede
büyük bir sab›rla i¤“Kitle çal›ﬂmas›” deditarihel de¤erleri ve maiﬂet derdinin
n
e
y
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e
k
u
y
u k a z a r gibi örgüt¤imiz, ›srarla üzerinde durgetirdi ¤i yozlaﬂmalarla, bireycilik ve
leme
ve
ayn›
zamanda ﬂaﬂ›ladu¤umuz ﬂey de zaten, halfedakarl›klar›yla halkt›r. Onda
cak derecede büyük h›zlarla
k›n devrim saflar›na kat›l›b
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ba km›yo r demektir .
Kitle çal›ﬂmas› nedir
– Halk› tan›mak
dersek, özetle söyleyece¤imiz ﬂudur zaten: “ HALKIN
kendini tan›mak, halka
politikleﬂmesini, taraf olmas›n› sa¤g
ü
v
e
n
kendine güvendir!
ne, lümpen gençli¤e de sesleniriz.
lamak, kendine güvenmesini sa¤laonlar› da “kaybedilmiﬂ” görmeyiz.
mak, örgütlenmesini sa¤lamak, saﬁimdi baﬂta söyledi¤imiz sözü
Bu noktada halk› dönüﬂtürebilevaﬂmas›n›, savaﬂ› desteklemesini
bir
kez daha hat›rlayal›m isterseniz.
ce¤imize,
örgütleyebilece¤imize,
sa¤lamak, birleﬂmesini sa¤lamak,
Deryan›n
içinde yaﬂay›p da deryay›
mevcut olumsuzluklar› eleyip, onda
iradesini aç›¤a ç›karmakt›r.”
bilmeyenlerden
olmamak için halvarolan olumluluklar› aç›¤a ç›karaBurada dikkat edelim, HALKIN
k›n
sorunlar›n›,
kayg›lar›n›, gelebilece¤imize inanmal› ve güvenmediyoruz. Yani “solcu halk›” örgütneklerini,
de¤erlerini,
duyarl›l›klar›liyiz.
lemekten sözetmiyoruz. Veya “Ale n›, ac›lar›n› ve sevinçlerini anlamak
Devrimci çal›ﬂma içine giren
vi halk›” veya halk›n sadece iﬂçi
ve paylaﬂmak durumunday›z. Gergenç insanlar›m›z› en çok ﬂaﬂ›rtan
kesimini, sadece köylü kesimini örçekte her insan›m›z bunu yapabilir
gütlemekten söz etmiyoruz.
unsurlardan biri, devrimci, demokve bunun çok zorlu¤u da yoktur.
rat niteli¤iyle bilinen emekçi semtO zaman ﬂu soru geliyor önümüHer insan›m›z›n kendisi olmas› yelerinde bile, bireyciliklerin, kurnazze.
terlidir bir bak›ma. Kendisi, yani
l›klar›n, yalan dolan›n görülmesidir.
halktan biri.
Kafas›nda farkl› misyonlar yükledi– Düzen partilerine, gerici,
Aram›zda bir burjuva var m›?
¤i yerlerde korkunun, kayg›lar›n olf a ﬂ i s t ö r g ü t l e r e giden,
K›rk y›l›n baﬂ›nda olsa da istisnad›r.
du¤unun görülmesidir.
dejenerasyon batakl›¤›na
Bunun d›ﬂ›nda, kadrosuyla, taraftar›
Süper insanlar olmad›¤› gibi, sümilitan›yla hepimiz halk›z. Halk›n
sürüklenen halk,
per bir halk, süper bir kitle de yok.
içinden ç›kt›k. Ama devrimcili¤in
kaybedilmiﬂ midir?
Proletarya, evet, s›n›fsal niteli¤i, itieksik yanl›ﬂ kavrand›¤› noktada, babar›yla uzlaﬂmazd›r. Burjuvaziyle
zen insanlar›m›z halktan suni olarak
Tüm halk› örgütlemekten sözeproletarya aras›ndaki çeliﬂkiler de
bir kopma yaﬂayabilmekte, yabandiyoruz; Alevisi Sunnisiyle, Türk’ü,
uzlaﬂmaz çeliﬂkilerdir. Ama hayat›n
c›laﬂabilmektedir. Ve mesele bunun
Kürt’üyle, solcusu ve evet sa¤c›s›yiçinde bir proleter tamamen farkl›
sonucunda halktan insanlar›m›z kitla... Yani, AKP’den DP’ye, SP’den
davran›r, davranabilir.
le çal›ﬂmas›nda ayd›nlar gibi “halka
CHP’ye, MHP’ye kadar hangi dü-
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Ankara, ‹zmir, Mersin ve Dersim’de Aﬂure
inmek”ten söz edebilmektedir. Bu çarp›k durumu ortadan kald›rd›¤›m›zda,
halk› anlamak, kavramak do¤al zeminine oturacakt›r.

Kerbela ﬁehitleri An›ld›
re vermiyoruz, siz yezidin yan›nda yer al›yorsunuz” diyerek kovdular.

ﬁimdi bu konuﬂtuklar›m›zdan sonra,
direnen iﬂçilere, emeklilere, gecekondulara, do¤as› için aya¤a kalkan örgütlenen köylülere, üzerlerindeki tüm bask›lara ra¤men anti-emperyalist mücadele
bayra¤›n› onurla dalgaland›ran gençli¤e
tekrar bakal›m..
Asl›nda topluma d›ﬂtan ve yüzeysel
olarak bak›ld›¤›nda bunlar› beklemiyor
ço¤u kimse. Büyük direniﬂler bu yüzden
ço¤unlukla “beklenmeyen geliﬂmeler!”
oluyor. Y›llard›r düzen sendikac›l›¤›n›n
içinde yeralm›ﬂ, daha son seçimlerde
oylar›n› düzen partilerine vermiﬂ iﬂçilerin direngenli¤i militanl›¤› ﬂaﬂ›rt›yor insanlar›. Oysa, kitle hareketi böyledir iﬂte.
Bu iﬂçilerin, bu gençlerin, bu gecekondu semtlerinin üzerinde nice zulüm
dalgalar› geçti de¤il mi? Bu kesimleri
örgütsüzleﬂtirmek için nice yöntemlere
baﬂvuruldu. Ama iﬂte bak›n, yine direniyorlar.
Elbette, korkuyorlar, evdeki çoluk
çocu¤u düﬂünüyorlar, taksitlerini düﬂünüyorlar, terörizm demagojisiyle suçlanmaktan korkuyorlar, iﬂkenceden F
Tiplerinden korkuyorlar... Ancak bütün
bunlar geçicidir ve aﬂ›labilirdir. Halka
bakt›¤›m›zda bunu da görebilmeliyiz.
Yoksul halk, korkular›yla, kayg›lar›yla,
gerilikleriyle direniﬂler gerçekleﬂtirebilir, büyük ayaklanmalar yaratabilir, bunu yaﬂad›k ve çok daha büyük örneklerini de yaﬂayaca¤›m›z kesindir.
Burada sadece bunlar›n kendili¤inden olabilece¤i yan›lg›s›na düﬂmemek
gerekir. Önemli olan budur. Kendili¤inden görünen her ayaklanma, her direniﬂ
bile, ony›llar içinde yarat›lan mücadele
de¤er ve geleneklerin sonucudur. Bunu
da unutmayal›m.
Sevgili arkadaﬂlar, sevgili yoldaﬂlar,
halk kimdir, nedir çerçevesinde düﬂündü¤ümüz bu dersimize de burada son
veriyoruz. Haftaya yine “halk” konusunu de¤iﬂik aç›lardan iﬂleyerek dersimize
devam edece¤iz. Gelecek say›da görüﬂmek üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

dersim

D e r s i m ’ d e A ﬂ u re
Da¤›t›m›
"...Zalimin zulmüne karﬂ› gelmemek mazluma yap›lacak en büyük kötülüktür. Ben zalimlerle
birlikte varl›k içinde yaﬂamay›
alçakl›k zalime karﬂ› gelerek bulaca¤›m ölümü ise yücelik sayar›m..."(‹mam Hüseyin)
Dersim de Halk Cepheliler 9
Ocak günü Kerbela da ﬂehit olan
‹mam Hüseyin ve 72 yoldaﬂ›n›
anmak ve o günden bugüne uzanan direniﬂ gelene¤ini bir kez daha anmak için Dersim Sanat Soka¤›nda aﬂure da¤›t›ld›. Matemimiz isyan›m›zd›r denilerek
Dersimliler aﬂureye davet edildi.

Mersin’de
Kerbela ve T ü m
ﬁehitler A ﬂ u reyle
An›ld›

10 Ocak günü Mersin
Haklar Derne¤inde aﬂure yap›ld›. Aﬂureye BES sendikas›n›n yönetiminden, Emekli-Sen
yönetiminden ve Partizan’dan misafirlerle birlikte 90 kiﬂi kat›ld›.

mersin

D o ¤ a n ç a y ’ d a A ﬂ u re
Da¤›t›ld›
‹ z m i r ’in Do¤ançay Mahallesi’nde, Do¤ançay Yard›mlaﬂma
ve Dayan›ﬂma Derne¤i binas›nda
10 ocak günü aﬂure yap›larak
derne¤e gelenlere, kahvelere ve
evlere da¤›t›ld›. ‹zmir polisi
mahalleye gelerek mahalle halk›n› tedirgin etmeye çal›ﬂt›. Polis
telsizinden yap›lan konuﬂmada
“bunlar dernek binas›nda aﬂure
yap›yorlar meydanda de¤il yoksa
sald›racakt›k, dernek binas›nda
oldu¤u için müdahale edemiyoruz” konuﬂmalar› duyuldu. Derne¤e aﬂure yemek için geldiklerini söyleyen sivil polisler “siz
halk de¤il polissiniz biz size aﬂu-

ankara

Çankaya Kültür
Derne¤i'nde 5.
G ele ne ks el A ﬂ u re G ü n ü
10 Ocak’ta, Ankara Çankaya
Kültür Derne¤i'nde 5. Geleneksel
Aﬂure Günü yap›ld›. Aﬂureden
önce bir konuﬂma yap›larak; derne¤in amaçlar› ve çal›ﬂmalar› anlat›ld›. Ard›ndan Ankara Gençlik
Derne¤i ve ÇKD'nin ortak haz›rlad›¤› bir müzik dinletisi verildi.
Daha sonra semah gösterisi izlendi.
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Biz Halk›z!
Biz ‹ﬂçiyiz!

Oligarﬂi sald›r›yor. Kendinden olmayan
herkese sald›r›yor. Halk güçlerinin, emek
güçlerinin aralar›ndaki farkl›l›klar›, çeliﬂkileri kullanarak, yoksa suni farkl›l›klar yaratarak sald›r›yor...
Son 1 hafta içinde yaﬂananlar ö¤reticidir. ‹ktidar Tekel iﬂçilerine sald›r›yor. Yalanla, demogojiyle, polisiyle sald›r›p kazan›lm›ﬂ haklar›n› ellerinden
almak istiyor. ‹tfaiye iﬂçilerine gece yar›s› bask›n›
düzenleyip çad›rlar›n› kald›r›yor... Manisa Selendi’de Romanlar yerinden zorla göç ettiriliyor. Mersin Kazanl›’da Arap ve Kürt halk› birbirine düﬂürülüyor... Edirne’den Erzincan’a, Kars’a devrimciler
linç sald›r›lar›na u¤ruyor.
Hiçbiri iktidardan ba¤›ms›z de¤il. Hepsinde do¤rudan iktidar›n parma¤› var. Sald›rana de¤il sald›rtana bakmal›y›z diyoruz. Yaﬂanan linçlerin, iﬂçilere sald›r›lar›n, kazan›lm›ﬂ haklar›n emekçilerin ellerinden al›nmas›n›n, Selendi’nin, Kazanl›’n›n tek
sorumlusu var: oligarﬂi.
Halk kesimleri sald›r›lar›n gerisinde oligarﬂi d›ﬂ›nda baﬂka bir ﬂey aramamal›d›r. Sald›rgan›n kimli¤i ve sald›r›n›n amac› o kadar aç›k ve ç›plakt›r:
Oligarﬂidir sald›ran. Daha fazla sömürmektir, direnenin sesini bo¤makt›r amaç.
Bak›n, Kürtle Türkü, Aleviyle Sünniyi karﬂ› karﬂ›ya getiriyor. Halk›n bir kesimiyle Roman› karﬂ›
karﬂ›ya getiriyor. Sanki sorunlar›n›n as›l kayna¤›
birbirleriymiﬂ gibi. Kazan›lm›ﬂ haklar›n ellerinden
al›nmas›na direnen iﬂçilere “yatt›klar› yerden kazanmak istiyorlar” diye sald›r›yor. Yetmiyor “yetimin hakk›n› yedirmem” diyor. ‹ﬂçi direniyor “yetim” memur oluyor. Memur direniyor “yetim” iﬂçi
oluyor. Böylece halk›n bir kesimini baﬂka bir kesime k›ﬂk›rt›yor, kullan›yor.
Çeliﬂkiler keskin, çeliﬂkiler yo¤un. Bu demektir
ki çat›ﬂmalar sert yaﬂanmaktad›r. Hemen her kesim sald›r›n›n hedefi durumundad›r. Bugün sald›r›

hedefi içinde olmayanlar, bugün kazan›lm›ﬂ haklar›n› kullananlar yar›n sald›r›n›n hedefi olacakt›r,
kazan›lm›ﬂ haklar›n› kaybedeceklerdir. Hakk›n› almak, korumak isteyen, bunu ölümü göze alarak
yapmak zorunda.
‹ﬂte Tekel iﬂçileri, itfaiye iﬂçileri. Hak alman›n
bedel ödemekten geçti¤inin bilincinde de¤illerdi
belki. Düne kadar bu iﬂçiler, kendi d›ﬂlar›ndaki direniﬂleri belki duymad›lar bile. Desteklemeyi düﬂünmediler bile. Sald›r›n›n birgün kendilerine gelebilece¤ini ak›llar›na getirmediler belki. Ama böyle
olmad› iﬂte. ﬁimdi Tekel iﬂçileri, itfaiye iﬂçileri direniﬂleriyle tüm iﬂçilere, tüm halka sesleniyorlar bir
anlamda: birlikte direnmeliyiz, dayan›ﬂmam›z› büyütmeliyiz, s›ran›n kendimize gelmesini beklememeliyiz diye.
Do¤rusu da budur.
Bizi birbirimize k›ﬂk›rtsalar da, yaln›zlaﬂt›rmaya
çal›ﬂsalar da suni ayr›mlar yaratsalar da “hepimiz
ayn› gemideyiz” yalanlar›na baﬂvursalar da bir tarafta biz, bir tarafta onlar vard›r. Bir tarafta hakl›
olanlar, bir tarafta haks›zlar. Bir tarafta emekçiler,
bir tarafta eme¤imizi sömürenler. Bir tarafta insanca yaﬂam, adaletli yaﬂam mücadelesi verenler,
bir tarafta bizi kölece yaﬂama mahkum etmeye
çal›ﬂanlar. Bir tarafta onlar bir tarafta biz. Biz Halk›z! Biz ‹ﬂçiyiz! Kürt’ü, Türk’ü, Alevisi, Sünnisi, iﬂçisi, memuru, ayd›n›, esnaf›, köylüsü, iﬂsizi, genci,
kad›n›, erke¤i ile halk›z biz. Ve eme¤inden baﬂka
sermayesi olmayan, al›nteriyle kazanan, tersanelerde, fabrikalarda, atölyelerde, sokaklarda üreten
ki biziz. Biz iﬂçiyiz.
Birlikte direnmeliyiz. Dayan›ﬂmay› büyütmeliyiz. Haklar›m›z için kararl›l›kla, militanca ve her
türlü mücadele biçimiyle direnmeliyiz.

‹ﬂçiler, Emekçiler,
24 Ocak’taki ‹ﬂ B›rakma Eylemine Kat›lal›m, Destekleyelim!
Direnen T EKEL iﬂçileri için, direnen itfaiye iﬂçileri için
Ülkemizin dört bir yan›nda d ireniﬂte olan emekçiler için
yar›n a yn› s ald›r›larla k arﬂ›laﬂacak o lan K END‹M‹Z ‹ Ç‹N,
yar›n a yn› s ald›r›larla k arﬂ›laﬂacak o lan T ÜM E MEKÇ‹LER i çin
Birleﬂelim, ‹ﬂ B›rakal›m!
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“Direniﬂe Devam”

TEKEL iﬂçilerinin 4-C'ye, özel-leﬂtirmelere, hak gasplar›na karﬂ›
baﬂlatt›klar› direniﬂ coﬂkuyla, karar-l›l›kla sürüyor.
Direniﬂin 23. günü olan 6 Ocak'ta
iﬂçiler, baﬂta eylemi sürdürdükleri
Türk-‹ﬂ Genel merkezi önü olmak
üzere, örgütlü olduklar› her yerde re-ferandum sand›klar› kurdular. Kul-land›klar› oylarla direniﬂin sürüp,
sürmemesi konusundaki kararlar›n›
belirleyecek olan iﬂçiler neredeyse
yüzde yüzlük bir kat›l›mla eyleme
devam karar› ald›lar. Hem AKP'ye,
hem de eve dönmeleri konusunda
sürekli telkinde bulunan Türk-‹ﬂ'e
ciddi bir mesaj vermiﬂ oldular.
Referandumun sonuçlanmas›n›n
ard›ndan Tek G›da-‹ﬂ Sendikas› baﬂ-kan› Mustafa Türkel eylemin gidi--

ﬂat› ile ilgili bilgi ver-di.
Talepler
kabul
edilmezse açl›k grevi
karar›!
Aç›klanan eylem
takvimine göre; TE-KEL iﬂçileri 14 Ocak
tarihinden itibaren
Türkiye'nin dört bir
yan›nda bulunduklar›
yerlerden Ankara'ya
gelecekler. Gelecek
iﬂçilerle beraber Ankara'da üç gün
oturma eylemi yap›lacak. Ard›ndan,
3 gün açl›k grevi yapacak olan iﬂçi-ler, çözümsüzlük halinde ölüm oru-cu eylemi yapacaklar›n› söylediler.
TEK GIDA-‹ﬁ'in, TÜRK-‹ﬁ Ge-nel Merkezi'nde yapt›¤› toplant›n›n
ard›ndan yap›lan aç›klama ile eyle-min devam›na iliﬂkin kararla ilgili
referandumun sonuçlar› da bas›na,
iﬂçilere ve halka ilan edildi. Sendika
Baﬂkan› Mustafa Türkel, konuyla il-gili aç›klamas›nda Ankara'ya eylem
için gelecek olan iﬂçilerden kefenle-rini ve taburelerini yanlar›na alarak
gelmelerini istedi.
Referandum sonuçlar›n›n aç›k-lanmas›ndan sonra iﬂçiler alanda s›k
s›k “Teslimiyete hay›r, direniﬂe de-vam”, “Y›lg›nl›k yok direniﬂ var”,

Taﬂeronlaﬂt›rmaya ve
Özelleﬂtirmeye Hay›r
‹zmir’de 31 Aral›k’ta iﬂten ç›kar›lan ‹z-mir Büyükﬂehir Belediyesi park-bahçe iﬂ-lerinde çal›ﬂan MNA ve Vira taﬂeron ﬂir-ketleri iﬂçileri, 11 Ocak’ta Eski Sümer-bank önünde toplanarak Büyükﬂehir Bele-diyesi önüne yürüdüler. “‹ﬂsizli¤e ve Taﬂe-ronlaﬂt›rmaya Hay›r” yaz›l› pankart aça-rak, belediye önünde eylem yapan iﬂçilere
geçen y›l Karﬂ›yaka Belediyesi’nin iﬂten
ç›kard›¤› Kent Aﬂ iﬂçileri de destek verdi.
Genel ‹ﬂ Sendikas›, TÜMT‹S, Halk Cep-hesi, Halkevleri, Ezilenlerin Sosyalist Par-tisi Giriﬂimi temsilcileri de eyleme kat›l-d›. ‹ﬂçiler ad›na belediye önünde aç›klama
yapan Necati Beytaﬂ, 31 Aral›k günü iﬂle-rine son verildi¤ini belirterek, “Her y›l ol-du¤u gibi bu y›lda da yeni y›la iﬂsiz, aﬂs›z

42 Tekel ‹ﬂçisi Gözalt›na Al›nd›
Türk-‹ﬂ Genel Merkezi önünde ey-lem yapan Tekel iﬂçilerinin bir k›sm›
AKP Genel Merkezi önünde kendile-rini zincirlemek istedi. Beyaz kefen
giymiﬂ iﬂçiler, polisin tehditlerine ra¤-men eylemlerine devam ettiler. Bunun
üzerine iﬂçilerin hakl› mücadelesini
bast›rmak isteyen polis iﬂçilere sald›-rarak 42 iﬂçiyi gözalt›na ald›.
Türk-‹ﬂ önünde eylem yapan iﬂçi-ler “Bask›lar bizi y›ld›ramaz”, “Gö-zalt›lar serbest b›rak›ls›n” sloganlar›y-la gözalt›lar› protesto ettiler.

Adana’da Yol Kesme Eylemi
Adana'da Yaprak Tütün ‹ﬂletme
Müdürlü¤ü'nde çal›ﬂan iﬂçiler, D-400
kara yolunu trafi¤e kapatarak eylem
yapt›. 8 Ocak günü iﬂçiler iﬂe bir saat
geç baﬂlad›lar. Burada bir konuﬂma
yapan Türk-‹ﬂ iﬂyeri temsilcisi, özlük
haklar›n› alana kadar eylemlerine de-vam edeceklerini söyledi. ‹ﬂçiler da-Say›: 203
ha sonra D-400 kara yoluna ç›karak Yürüyüﬂ
yolu 15 dakika trafi¤e kapatt›. Slogan
17 Ocak
2010
atarak araç geçiﬂine izin vermeyen iﬂ-çiler, saat 08.00'i gösterdi¤inde fabri-kalar›na dönerek iﬂbaﬂ› yapt›
“ölmek var dönmek yok” sloganla-r›n› att›lar.

girdik” dedi. Belediye Baﬂkan› Aziz Koca-o¤lu’nun geçen y›l “taﬂerona son verile-cek, park ve bahçelerde çal›ﬂan iﬂçilerin
sorunlar› çözülecek” ﬂeklinde aç›klama
yapt›¤›n› belirterek verilen sözün tutulma-s›n› istedi. Eylemde CHP’li milletvekille-rine de tepki göstererek, “‹stanbul ve An-kara’da direnen itfaiye ve TEKEL iﬂçileri-ni destekleyenlere soruyoruz” diyen Neca-ti Beytaﬂ, “CHP’li milletvekilleri neden
kendi belediyelerinde çal›ﬂan biz taﬂeron
iﬂçilerin sorunlar›n›n çözülmesi için ayn›
çabay› harcam›yorlar” dedi. Taleplerini s›-ralayan Beytaﬂ;“Maaﬂlar›m›z›n yüzde
30’u taﬂeron ﬂirketlere verilece¤ine ve ﬂir-ket sahipleri zengin edilece¤ine, bu yüzde
30’luk hakk›m›z›n bizlere verilmesini isti-yoruz. Yeni y›la iﬂsiz girmemek ve y›llar-d›r emek veren iﬂçiler olarak sosyal hakla-r›m›za kavuﬂmak istiyoruz” dedi.

Sa¤l›k
Örgütlerinden Tam
Gün Yasas›’na
protesto
TTB, SES, Devrimci
Sa¤l›k-‹ﬂ di¤er sa¤l›k
örgütlerinin üyeleri 13
Ocak’ta, Hacattepe Üniversitesi Hastanesi önünde toplan›p Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na bir yürüyüﬂ düzenleyerek Tam
Gün Yasas›’n› protesto
ettiler. TTB eylemde
yapt›¤› aç›klamada Sa¤l›k Bakanl›¤› bünyesindeki kurul ve komisyonlardan çekilmeyi
düﬂündüklerini belirtti.
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Tarihten

Olaylar...Kiﬂiler...

Katlettiler, cenazelerimizi vermek istemediler. Alaca¤›z dedik
sald›rd›lar. Sibel Yalç›n direniﬂi oldu... Faﬂistler sald›rd›lar, Nurtepe
direniﬂi oldu... Sald›rd›lar, Küçükarmutlu’da barikatlar kuruldu... Sald›rd›lar, Abdi ‹pekçi direniﬂi oldu...
Sald›rd›lar, Edirne direniﬂi oldu...
Ve elbette bütün bunlar› sa¤layan,
bir maya, bir tarihsel temel vard›..
***

11-16 Haziran 1995
Cenazemizi Almak ‹çin
6 Gü n 6 Ge ce Diren iﬂ...

Say›: 203

Yürüyüﬂ
17 Ocak
2010
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Komutan Sibel, önce bir iﬂkenceciyi cezaland›rm›ﬂ, ard›ndan kuﬂat›ld›¤›nda yüzlerce iﬂkencecinin
karﬂ›s›nda bir direniﬂ destan› yaratarak ﬂehit düﬂmüﬂtü. Düﬂman bu direniﬂin coﬂkusunun Sibel’in cenazesine de yans›yaca¤›n› bildi¤inden
bunu engellemeye çal›ﬂt›. Sibel’in
cenazesini vermedi.
Cenazenin verilmemesi üzerine
11 H a z i r a n'da her yaﬂtan, her meslekten yüzlerce kiﬂi Sibel'in ailesinin evinin bulundu¤u Yenibosna'daki Yeﬂilkent Sitesi'ne akt›.
Kitle evin önünde toplan›rken
evin balkonuna “Cenazemizi vermiyorlar” pankart› as›lm›ﬂt›. Sokak
boyunca kortej halinde oturan insanlar›n ellerinde Komutan Sibel
Yalç›n'›n resimleri vard›.
Sibel'in cenazesi ne olursa olsun
al›nacakt›, bunun için ayn› gün Adli
T›p Morgu'na gitmek için bekleyen
bin beﬂyüz kiﬂiyi taﬂ›yacak kadar
araç bulunmaya çal›ﬂ›ld›. Sonunda
40 otobüs ve minibüsten oluﬂan
konvoy Adli T›p Kurumu’na gitmek
üzere yola ç›kt›. Yollara kurulan polis barikatlar›na ve bütün engellemelere ra¤men konvoyun Adli T›p'a
gitmesi engellenemedi. Adli T›p'tan
“cenazenizi yar›n alacaks›n›z” denmesi üzerine konvoy tekrar Yeni-

bosna'ya
döndü.
Bir süre
sonra da¤›lmadan
gece taziye evi
önünde
kal›naca¤› aç›kland›.
Hava kararmaya baﬂlarken soka¤›n her iki taraf› Cepheliler taraf›ndan tutuldu. Herhangi bir sald›r›ya
karﬂ› taﬂlar toplanarak, sokak kenarlar›na y›¤›ld›.
Ertesi gün cenaze yine verilmeyince cenaze evinin penceresine
“Cenazemizi Vermiyorlar” pankart›
yeniden as›ld›. Böylece 6 gün 6 gece sürecek olan direniﬂ baﬂlad›. Sokaklar, caddeler, evlerin balkonlar›... Komutan Sibel’in resimleri ve
umudun ad›n›n yaz›ld›¤› pankartlarla donat›ld›.
Direniﬂ Yenibosna s›n›rlar›n›
aﬂarak devrimcilerin hesap soran
eylemlerine dönüﬂtü. 10 H a z i r a n 'da Dersim'in Hozat ilçesine
ba¤l› Ça¤larca nahiyesi Jandarma
Karakolu'na kay›plar›n ve Sibel
Yalç›n'›n hesab›n› sormak amac›yla
bir bask›n düzenleniyor, Göztepe'de
çevik kuvvet otosuna yönelik bir
eylem yap›l›yordu. 12 Haziran’da
Devrimci Halk Güçleri taraf›ndan,
Sibel Yalç›n’›n evinin önündeki direniﬂi desteklemek için C H P ﬁiﬂli
‹lçe binas› iﬂgal edildi.
13 H a z i r a n'da polisin panzerler
ve çevik otolar›yla direniﬂ bölgesine
yöneldi¤inin ö¤renilmesi üzerine
barikatlar daha da güçlendirildi ve
düﬂman sald›rmaya cesaret edemedi. Vali yard›mc›s› görüﬂme talebinde bulundu. Görüﬂmede cenazenin
Alibeyköy Mezarl›¤›'na gömülmesi
kabul edilerek, direniﬂ zaferle sonuçland›.

Direniﬂ Gelene¤imizdir
16 H a z i r a n'da Sibel Yalç›n’›n
cenazesi al›narak yo¤un polis kordonu alt›nda Alibeyköy Cemevi’ne
getirildi. Yenibosna'dan gelen iki
otobüs polis taraf›ndan durdurularak içindekiler gözalt›na al›nd›lar.
Bunu duyan kitle yürüyüﬂü erteleyip, gözalt›na al›nanlar›n serbest b›rak›lmas›n› istedi. Polis gözalt›na
al›nanlar› serbest b›rakmak zorunda
kald›.
Ayn› gün Sibel Yalç›n'› polise ih b a r eden bakkal Hasan Levent
devrimciler tar af› nd an cez alan d ›r›ld›.
***

27 May›s 1995
Nurtepe D ireniﬂi..
MHP ve Ülkü Ocaklar›'ndan gelen faﬂistler Nurtepe halk›na yönelik sald›r›ya geçtiler. Uzun namlulu
silahlarla polisin gözetiminde sa¤a
sola ateﬂ açmaya baﬂlad›lar. Bunun
üzerine halk, k›sa bir zaman zarf›nda savunma amaçl› barikatlar kurdu. Halk Gazi Ayaklanmas› deneyimiyle hareket ediyordu. Ne pahas›na olursa olsun faﬂistlere gereken
cevab› vereceklerdi. Ard›ndan polis
mahalleyi kuﬂatt›. Gün boyu süren
direniﬂ geceyar›lar›na dek sarkm›ﬂt›. Bunun günlere yay›lmas›ndan
korkan bürokratlar mahalleye ak›n
ettiler adeta. Bunlardan biri de CHP
Milletvekili Ercan Karakaﬂ't›. Ercan
Karakaﬂ araya girerek mahalle halk›yla görüﬂtü. Halk›n "sald›rganlar›n yakalanmas›, polisin ablukay›
kald›rarak geri çekilmesi ve gözalt›-
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lar›n olmamas›" isteklerinin kabul
edildi¤ini söyledi. Bu geliﬂmelerle
birlikte halk barikatlar› kald›rd›.
Kazanan devrimcilerin öncülü¤ünde halk›n direniﬂi oldu.
***

Bir Direniﬂ Evi’nden
Direniﬂ Mahallesine
Say›s›z direniﬂler yaﬂand› Küçükarmutlu’da. Panzerlere, dozerlere,
polise, zab›taya, arazi mafyas›na,
tekellere karﬂ› hep direndi. Ve en
büyük direniﬂi; F Tipi hapishanelere
ve tecrite karﬂ› direniﬂ süreçinde,
tüm seslerin kesilmeye çal›ﬂ›ld›¤›,
direnme hakk›n›n yok edilmek istendi¤i koﬂullarda d›ﬂardaki merkezi haline gelmesi oldu.
19 Aral›k sonras›, d›ﬂar›daki TAYAD’l› ölüm orucu direniﬂçilerine
kimse yer vermezken, Küçükarmutlu kucak açt› onlara. ﬁenay Hano¤lu’nun evi “ d i reniﬂ evi” oldu.
2001 Te m m u z ’ u n d a , hapishanelerden tahliye edilen onu aﬂk›n
devrimci tutsak, ölüm orucunu Küçükarmutlu’da
sürdüreceklerini
aç›klad›lar. Yeni direniﬂ evleri aç›ld›
ve oras› art›k bir “ d i reniﬂ mahalle si”ne dönüﬂtü. Art›k Küçükarmutlu
Büyük Direniﬂin d›ﬂardaki kalesi oldu. Oligarﬂi kuﬂatmak istedi Küçükarmutlu’yu. Abluka alt›na ald›.
Küçükarmutlu’ya giriﬂ ç›k›ﬂ kap›lar› polis taraf›ndan tutuldu. Ölüm
Orucu direniﬂçilerini ziyarete gelenler kimlik kontrolünden geçirilerek
ya da gözalt›na al›narak ziyaretler
engellenmek isteniyordu. Direniﬂçilere bir karanfil götürmek bile
“Ölüm Orucuna destek vermek’ten
gözalt› nedeni olabiliyordu. Polis
ablukas›na karﬂ› aylarca direnildi.

Küçükarmutlu’ya yeni giriﬂ ç›k›ﬂlar bulundu, direniﬂçilere karanfil götürmek bile yasakt› ancak ta yurtd›ﬂ›na kadar yüzlerce
ziyaretçi karanfil taﬂ›yordu Küçükarmutlu’ya. 20 Eylül’de polis ölüm orucu direniﬂçisi Ümüﬂ
ﬁahingöz’ün cenazesine sald›rd›. Sald›r›ya karﬂ› barikatlar kuruldu.
Ümüﬂ ﬁahingöz’ün u¤urlanmas›ndan sonra Küçükarmutlulu’da yaﬂam b a r i k a t l a r › n a r k a s › n d a ﬂekillendi. Türküler,
marﬂlar, halaylar›n coﬂkusu tüm
gecekondular› sard› sarmalad›.
Küçükarmutlu’da ki bu direniﬂ
yan› baﬂ›ndaki sol taraf›ndan
“görülmezken” nöbet tutmak
için baﬂka baﬂka ülkelerden gelenler oldu. Düﬂman çaresizdi.
Yapabilece¤i tek ﬂey 19-22 Aral›k’ta oldu¤u gibi katletmek oldu. 5 Kas›m 2001 Armutlu katliam›na karﬂ› da 19-22 Aral›k’ta
oldu¤u gibi kahramanca direnildi.
***

16 Eylül 2003-27 Ocak
2007... 1230 Gün: S abr›n
Destan› Abdi ‹pekçi
16 Eylül 2003’de “Sesimizi duyan var m›" diye sa¤›r kulaklara,
vicdanlara
seslenmek
için
TAYAD’l› Aileler Abdi ‹pekçi Park›’nda çad›r kurup 5 kiﬂi açl›k grevi
yaparak 10 gün oturma eylemi yapacakt›. Fakat ayn› gün polis sald›rd› ve eylemdeki herkes eﬂyalarla
birlikte gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nanlar Ankara’n›n iﬂkencehanelerinde iﬂkence görürken, ayn› gün
baﬂka TAYAD’l›lar ald› onlar›n ye-

‹ti, M‹T’i, iﬂkencecisi, Amerikan uﬂaklar›, Edirne’nin otoban giriﬂinde barikat kurdular, linç sald›r›lar›n› protesto etmek isteyen Halk Cepheliler’in
önüne. ﬁehire sokmayaca¤›z dediler. Sald›rd›lar.
Gaz bombalar›, coplar›, linççileriyle sald›rd›lar. Gözalt›larla, tutuklamalarla, linçlerle da¤›tabileceklerini sand›lar. Ama bir kez daha yan›ld›lar. Sibel Yalç›n direniﬂinde,
Küçükarmutlu’da, Abdi ‹pekçi Park›’nda oldu¤u gibi. Edirne otoban›ndan da
söküp atamad›lar. Hiçbir güç demokratik hakk›n kullan›lmas›n›n önünde engel olamad›.

Tarihten
Güncele

Tarihimiz
-17-20 ocak 1990 - Demokrasi
Mücadelesinde Hemﬂireler sürgünlere
karﬂ› ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü önünde “Sürgünler Bizleri Y›ld›rmaz” yaz›l›
kep maketi b›rakarak bildiri da¤›tt›lar. 19
O c a k'ta Baltaliman› Kemik Hastanesinde yemek boykotu yap›ld›.
-18 Ocak- 1998- Halk Meclisleri Bak›rköy Özgürlük Meydan›'nda yapt›klar›
bir gösteriyle zamlar› protesto ettiler.
-19 Ocak- 1990- DEMKAD'l›lar polis taraf›ndan gözalt›na al›nan arkadaﬂlar›
için Ca¤alo¤lu'nda yolu ateﬂ yakarak trafi¤e kapat›p, eylem yapt›lar.
Ocak
1991-23-24
Birtan
Altunbaﬂ’›n katledilmesini protesto kampanyas› çerçevesinde; Alt›nda¤, Mamak,
Bat›kent, Dikmen, Cebeci, ﬁentepe,
Ufuktepe, Keçiören, Seyranba¤lar› semtlerinde Devrimci Sol Güçler taraf›ndan
yol trafi¤i kesilerek gösteriler düzenlendi. Ayn› semtlerde yaz›lamalar, pullamalar yap›ld›.

Say›: 203

Yürüyüﬂ

rini. Dövizlerini aç›p oturdular elin
alt›na. Polis yine sald›rd›, yine gözalt›na ald›, onlar›n yerini baﬂka aileler ald› bu kez, yine oturdular elin
alt›na. AKP’nin polisi direniﬂe ses
olacak bir eylemi baﬂtan engelleme
karar›ndayd›. Ama TAYAD’l›lar da
kararl›yd›... K›sa zamanda elin alt›
yeni bir d i reniﬂ mevzisine dönüﬂtü. Onlarca kez, onlarca TAYAD’l›
gözalt›na al›nd›. ‹çlerinden tutuklan›p F Tiplerinin hücrelerine at›lanlar oldu. Gözalt›ndan veya hapishaneden ç›kan yine do¤ru “el’in alt› n a ” koﬂtu. TAYAD’l›lar 10 günlü¤üne oturduklar› Abdi ‹pekçi Park›’ndan tam 1230 gün, zafere kadar
kalkmad›lar.
*
Hepsi iradi kararlar›n sonucunda
de¤ildi bunlar›n ve bunlara benzer
yüzlerce direniﬂin. Ama temelinde
bir direniﬂ gelene¤i vard›. Her koﬂulda direnmeyi gelenekselleﬂtirenler, Türkiye devrimine bunlar› da
aﬂan say›s›z direniﬂi arma¤an etmeye devam edeceklerdir..
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Avrupa’da
Vatanseverlere yönelik provokasyonlar, linç giriﬂimleri, gözalt›lar ve tutuklamalar Avrupa’daki
devrimciler taraf›ndan protesto edilmeye devam ediyor.
Avusturya'n›n ‹nnsbruck ﬁehrinde Halk Cepheliler 12 Ocak’ta eylem
yapt›lar. “Amerika Defol Diyenlere

Sald›ranlar Amerika Uﬂa¤› Faﬂistlerdir” pankart aç›lan eylemde Almanca bildiriler da¤›t›ld›. Eylemde, "Linçlerin Sorumlusu AKP ve Polistir, ‹ncirlik
Üssü Kapat›ls›n, Biz De¤il Vatan
Hainleri Meydanlar› Terk Edecek"
dövizleri taﬂ›nd›.
Avusturya’da bulunan Halk
Cepheliler 10 Ocak günü bir eylem
yapt›lar. 4. Viyana’da bulunan Tür-

“Biz De 'Amerika Defol,
Bu Vatan Bizim' Diyoruz!”

Say›: 203
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HAMBURG

Köln’de Bildiri
Da¤›t›m›
11 Ocak günü Almanya'n›n
Köln kentinde; 14 ayd›r tutuklu bulunan Anadolu Federasyonu çal›ﬂanlar›yla dayan›ﬂma

Wuppertal'da
Anadolu
Federasyonu’nun
Aç›l›ﬂ› Yap›ld›
Almanya'n›n Wuppertal
ﬂehrinde 9 Ocak’ta Anadolu
Federasyonu'nun yeni yerinin
aç›l›ﬂ› yap›ld›. Aç›l›ﬂta federasyon baﬂkan› Latife Ad›güzel,
federasyonu büyütmek gereklili¤i üzerine bir konuﬂma yapt›. Ad›güzel’in ard›ndan Wuppertal Derne¤i, Die Linke,
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kiye Büyükelçili¤i önünde yap›lan eylemde; Almanca ve Türkçe; “Faﬂist Linç
Sald›r›lar›ndan
AKP Hükümeti
Sorumludur” yazan pankart aç›l›rken “Linç Sald›r›lar›, Provokasyonlar, Sald›r›lar Vatansever

ve hukuksuzlu¤u teﬂhir etme
amac›yla Özgürlük Komitesi
taraf›ndan bildiri da¤›t›m› yap›ld›.
Dom kilisesi önünde, yaklaﬂ›k 1.5 saat süren da¤›t›mda
200 Almanca bildiri da¤›t›ld›.

MLPD (Almanya Marksist Leninist Partisi) ve Kad›n grubu
Corage ad›na konuﬂmalar yap›ld›.

Gençli¤i Y›ld›ramaz, Amerika Defol Bu Vatan Bizim” yazan dövizler
taﬂ›nd›. 27 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
yaﬂanan sald›r›lar anlat›ld›.
10 Ocak günü Fransa’n›n baﬂkenti Paris’te de bildiri da¤›t›m› yap›ld›. Bildiride devlet destekli faﬂist
sald›r›lara karﬂ› devrimci-demokratlar›n susmayaca¤› ve demokrasi
mücadelesine devam edecekleri belirtildi.
Almanya’da Duisburg’da linçler
teﬂhir edilerek, kampanya afiﬂleri
yap›ld› ve imza topland›. Hamburg’da 7 Ocak günü Türkiye Konsoloslu¤u önünde eylem yap›ld›.
Eylemde; Biz De 'Amerika Defol,
Bu Vatan Bizim' Diyoruz: B›rak›n
‹tlerinizin ‹plerini; Durmay›n, Bize
De Sald›r›n!"; "Korkmuyoruz, Susmuyoruz, Hayk›r›yoruz: Torunuzu,
Topunuzu, Soyunuzu Sopunuzu
Ataca¤›z Yurdumuzdan! Amerika
Defol, Bu Vatan Bizim" yazan dövizler taﬂ›nd›. Berlin’de 7 Ocak günü aç›lan stantda kampanya çal›ﬂmalar› ve yaﬂanan sald›r›lar anlat›ld›. Nünberg’de kahve konuﬂmalar›
yap›larak vatanseverlere yönelik
sald›r›lar anlat›ld›.

Faruk Ereren'in Davas› Sürüyor
Almanya'n›n Duseldorf kentinde 129a-b
maddelerinden yarg›lanan, 31 ayd›r hukuksuz bir ﬂekilde a¤›r tecrit koﬂullar›nda tutulan devrimci tutsak Faruk Ereren'in davas›na 7 Ocak günü devam edildi.
3 saat süren davada Faruk Ereren Türkiye'de yaﬂanan linç sald›r›lar›yla ilgili bir
konuﬂma yapt›. Ereren mahkeme heyetine,
faﬂist sald›r›lar›n nas›l tezgâhland›¤›n› aç›klayarak, nas›l böyle bir ülkeyle iﬂbirli¤i yap›labilece¤ini sordu.

Konuﬂmac›lar›n ard›ndan
ﬂiir dinletisi yap›ld› ve Almanya’daki ›rkç› sald›r›lar› gösteren sinevizyon izlendi.
Derne¤e ba¤l› Gençlik komisyonu taraf›ndan yozlaﬂmay› anlatan bir skeç sergilendi.
110 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›l›ﬂ
söylenen türküler ve çekilen
halaylarla son buldu.

L‹NÇLER‹N‹ZLE B‹Z‹ DURDURAMADINIZ

Gelece¤imize Sahip
Ç›kal›m
‹ n g i l t e re ' n i n b a ﬂ k e n t i L o n dra'da yozlaﬂmaya ve çeteleﬂmeye karﬂ› yürüyüﬂ yap›ld›
Londra'da, 10 Ocak günü Yoz-laﬂmaya ve Çeteleﬂmeye Karﬂ›
Halk
‹nsiyatifi
taraf›ndan
"Yozlaﬂmaya ve Çeteleﬂmeye Dur
Diyelim! Gelece¤imize Sahip
Ç›kal›m!” yürüyüﬂü yap›ld›.
Yürüyüﬂü düzenleyen insiyatif-te; Yüz Çiçek Açs›n Kültür Merke-zi, Göçmen ‹ﬂçiler Kültür Derne¤i,
Tohum Kültür Merkezi, KOM-KAR, Anadolu Halk Kültür Merke-zi, Türk E¤itim Birli¤i, K›rk›srakl›--

lar Dayan›ﬂma Merkezi, Dersim
Der, Güney Londra Dayan›ﬂma
Derne¤i, BOZCADER, Bak›ﬂ Bel-desi Dayan›ﬂma Derne¤i, Alevi
Kültür Merkezi ve Cem Evi, Kür-dish, Halkevi, FedBir yer ald›. 20
Haziran 2009 tarihinde Ali Serdar
Toprak isimli Türkiyeli genç çete-lerce öldürülmüﬂtü. Ard›ndan 3
kiﬂinin daha öldürülmesi üzerine bu
çal›ﬂma baﬂlat›ld›.
Yürüyüﬂ güzergah› boyunca çe-telerin, mafyan›n yuvaland›¤› kah-vehaneler alk›ﬂlar, ›sl›klar ve z›lg›t-larla protest edildi. Yürüyüﬂ boyun-ca ‹ngilizce ve Türkçe olarak ﬂu
sloganlar at›ld› "Susma sustukça s›-ra sana gelecek, Gençlik gelecek,
Gelece¤e sahip ç›k; Çeteler halka

hesap verecek" sloganlar› at›ld› .
‹ngilizce ve Türkçe dövizler, Ali
Serdar Toprak’›n resminin bulun-du¤u pankartta “Bu Son Olsun" ve
"Yozlaﬂmaya ve Çeteleﬂmeye Ha-y›r, Gelece¤imize Sahip Ç›kal›m"
yazan iki pankart taﬂ›nd›. Totten-ham Polis karakolu önüne gelindi-¤inde bir dakikal›k oturma eyle-miyle polis protesto edildi.
500 kiﬂi kat›ld›¤› eylem ‹ngiliz-ce ve Türkçe yap›lan konuﬂmalar-dan sonra sona erdi.

AVRUPA’daki B‹Z
Avrupa'da düzenin yaratt›¤› umutsuzluk, yar›ns›zl›k duygular› as›l olarak
Avrupa ülkelerinde yaﬂayan sömürge ülkelerin göçmen gençli¤i üzerinde çok
etkilidir.
Düzenin yabanc› gençlere empoze
etti¤i özenticilik, aﬂa¤›l›k duygusu, yetersizlik kompleksi hiçlik duygular›
gençleri çeﬂitli aray›ﬂlara itmektedir.
Markal› bir pantolon, bir gözlük, lüks
yerlerde yemek içmek, paran›n
gücüyle kad›n peﬂinde koﬂmak,
kendi akranlar›na hava atabilmek gibi etkenlerle çetelere yönelen gençler, yabanc›lar›n yaﬂad›¤› gettolarda, art›k s›kl›kla
karﬂ›laﬂ›lan bir olay durumundad›r. Birçok genç tek baﬂ›na hayallerini gerçekleﬂtiremeyece¤ini bildi¤i için biraraya gelip güç
olmaya, kendilerine bu yolla baﬂka bir
kimlik kazanmaya ve asimilasyon dayatmalar›n› böyle savuﬂturmaya çal›ﬂ›yorlar. Çeteleﬂme bu ve benzeri nedenlerle ç›k›yor ortaya.
Hiç kimse do¤uﬂtan haydut do¤muyor, hiçbir çete de durup dururken oluﬂmuyor. Düzenin siyasi, kültürel dayatma
ve yönlendirmeleri, bu tip oluﬂumlar›
körüklüyor. Avrupa'da yaﬂayan ailelerimiz en genel haliyle kendi halinde
emekçi insanlar olmas›na ra¤men, Avrupa'ya geliﬂ gerekçeleri en k›sa zamanda
para kazanmak oldu¤u için, kendi çocuklar›n›n ﬂu veya bu yoldan para bulma

çabalar›na bir süre kay›ts›z kalabiliyorlar. Ancak bir süre sonra görülüyor ki,
emek vererek büyüttü¤ümüz çocuklar,
farkl›laﬂmaya, halk ve aile de¤erlerinden uzaklaﬂmaya baﬂl›yor.
Avrupa'n›n birçok ﬂehri gibi Londra’da da emekçi-yabanc› gettolar› oluﬂmuﬂtur. ‹ngiltere'ye göçün tarihi eskiye
dayanmas›na ra¤men as›l Türkiyeli kitle, son onbeﬂ yirmi y›lda bu ülkeye göç-

Londra'da bugün üçyüzbin civar›nda
Türkiyeli ve K›br›sl› yaﬂ›yor. Ço¤unlu¤u Maraﬂl›, Sivasl› ve Malatyal› olan
Türkiyeliler genel olarak demokrat niteli¤e sahiptirler ve siyasi iltica yoluyla
‹ngiltere'ye gelmiﬂlerdir.

Say›: 203

Yürüyüﬂ
17 Ocak
2010

Son y›llarda özellikle Londra'da yetiﬂen kuﬂaklar geleceksizlikten ve d›ﬂlanm›ﬂl›klar›ndan dolay› çeteleﬂmenin
hedefi durumuna gelmiﬂtir. Kendilerine
Tottenham B oys, ﬁ ahinler,
Bombac›lar gibi isimleri veren
gruplaﬂmalar, önceleri bedava
yiyecek-içecek, haraç almaya
baﬂlam›ﬂ bir süre sonra da hap,
uyuﬂturucu gibi pisliklere bulaﬂm›ﬂlard›r. Bu süreç ayn› zamanda
kendi aralar›nda rekabeti de do¤urarak, birbirleriyle çat›ﬂmalar›n›n yolunu açm›ﬂt›r. B›çakl› sopal› kavgalarla baﬂlayan süreç art›k haftada bir
kiﬂinin silahla öldürülmeye baﬂland›¤›
bir hale dönüﬂmüﬂtür.

‹NG‹LTERE'DE
GENÇL‹K VE ÇETELEﬁME
müﬂtür. Türkiyeliler’in yaﬂad›¤› semtler,
adeta sistemin d›ﬂlad›¤› insanlar›n yaﬂad›¤› yerlerdir. Bu gettolardaki esnaflar›n
büyük ço¤unlu¤u da Türkiyeli’dir. Özellikle ikinci kuﬂa¤›n maruz kald›¤› düzen
politikalar› sonucunda yar›m yamalak
ingilizceleri olan, e¤itimsiz, umutsuz bir
gençlik kuﬂa¤› bu gettolar›n sokaklar›n›n bir gerçe¤idir.
Düzen, bu mahallelere uyuﬂturucu
girmesini dolayl› olarak yönlendirmekte, k›sa yoldan zengin olma düﬂü, uyuﬂturucu ve para h›rs›yla birleﬂince de,çeteleﬂmenin önü de düzlenmiﬂ olmaktad›r.

Uyuﬂturucu konusu sadece birkaç
kaçakç›n›n yasad›ﬂ› iﬂi de¤ildir. Bugün
Londra'da uyuﬂturucu kullan›m› tüm orta dereceli okullar› kapsam›ﬂt›r. Uyuﬂturucu ve çeteler gençlerimizin ve de¤erlerimizin ölümüdür. Emperyalist sistem
ikisini de öldürmek istiyor. Buna izin
vermemeliyiz. Ama nas›l? Düzenin batakl›¤› çeteleri de uyuﬂturucu kullan›m›
gibi yozlaﬂmalar› da üretmeye devam
ediyor.
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At, eﬂek, koyun...
A d a n a ’ d a Fevzi Çakmak Ö¤renci Yurdu’nda, kald›klar› yurdun yeme¤ini yapan firman›n at eti kullanmas›n› protesto eden ö¤renciler hakk›nda soruﬂturma aç›ld›; Yurt yönetimi
ö¤rencileri yurttan atmak için iﬂlem baﬂlatt›.
Buradan da nas›l bir ö¤renci istedikleri anlaﬂ›l›yor.
At eti de eﬂek eti de yedirilse susacak, aç da
b›rak›lsa susacak KOYUN gibi bir gençlik...

Siyonizmin
a¤ababas›yla ﬂu
samimiyete
bak›n, bir de
Siyonistlerle
dövüﬂüne..
Yok yok,
bu iﬂte bir iﬂ
var..

PATLAK..
“Motor ya¤ yak›yor..
Lastik patlak... Bu arabayla bir yere gidilmez..”
Bunlar› söyleyen bir
muhalif de¤il. Herhangi
bir insan da de¤il. 7 y›ld›r
AKP Hükümetinde bakanl›k koltu¤unda oturan
biri: Cemil Çiçek.
Üstelik bu kiﬂi, AKP
öncesinde de y › l l a r ve
y › l l a r d › r Bakan koltu¤unda oturuyor. Hala

Çizgiyle

Magazinleﬂtirme...
Can Dündar, 11 Ocak tarihli Canl› Gaste program›nda “Çingenelere yap›lan bask›lar›” ele al›yordu.
“Roman meselesi”ni konuﬂmak için Hüsnü ﬁenlendirici’yi ç›karm›ﬂt› ekrana. Hani onlarca kiﬂi ç›karm›ﬂ olsa, arada onun da görüﬂünü alabilir, mahsuru yok. Ama Can Dündar’›n program›n›n as›l
ve tek uzman›yd› ﬁenlendirici.
Bir sorunu magazinleﬂtirmenin en kestirme yolu...

‹srail “kendini” hapsedecek bu gidiﬂle

kalkm›ﬂ, “lastik patlak,
bu arabayla bir yere gidilmez”... diyor. Patlad›ysa siz patlatt›n›z, bozduysan›z siz bozdunuz.

‹srail, M›s›r’la olan s›n›rlar›na 2 6 6 k i l o m e t re
uzunlukta bir duvar örme karar› alm›ﬂ. Duvar 270 milyon dolara malolacakm›ﬂ... Böylelikle ‹srail’in bütün
s›n›rlar› duvarlarla çevrilmiﬂ olacak. ‹srail yönetimi
daha önce Suriye, Lübnan ve Ürdün s›n›rlar›na duvar
örmüﬂtü...

Cümleler do¤rudur sen do¤ru isen, do¤ruluk
bulunmaz sen e¤ri isen.
Yunus E mre
En b üyük y alan
Tayyip Erdo¤an
demiﬂ ki: “...AK Parti’nin kitab›nda totaliterlik, otoriterlik,
vesayetçilik, dayatmac›l›k, tahammülsüzlük, bask›c›l›k, tek
seslilik yoktur... Bugün Türkiye’de de¤iﬂimin de demokratikleﬂmenin de, sivilleﬂmenin de, özgürlüklerin de bir numaral›
aktörü Ak Parti’dir. ”
Bu yalandan daha
büyü¤ünü kimse söyleyemez.
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Hadi O rdan?
Deniz Baykal, Edirne’deki linç
sald›r›lar›yla ilgili bak›n nas›l bir
demeç verdi:
“Üzüntü verici manzaralar›n alt›nda aç›l›m politikalar› var. Etnik
ayr›ﬂt›rma tart›ﬂmalar›yla ilgisi bulunmayan durumlarda dahi baz› kesimler, baz› olaylarda etnik temal›
tav›rlar tak›n›yor. Aç›l›m politikalar› getirmiﬂtir bizi bu noktaya.” (12
Ocak 2010, Hürriyet)
Hadi ordan sen de!
Trabzon’da linçler olurken, “aç›l›m politikalar›” m› vard›?
ﬁovenizm bunatm›ﬂ anlaﬂ›lan
Baykal’›...
“‘Amerika Defol, Bu Vatan
Bizim’ diyen linç giriﬂimine u¤ruyor!
Normaldir! ‘Amerika buyur,
bu vatan sizin’ diyenler de iﬂ güç,
makam mevki sahibi oluyor!”
Gülhan Elmas
(13 Ocak Milliyet)

Katlet, Temizlik Yap,
Turizme Aç!
Amerikan The New York Times
gazetesinde yay›mlanan “2010 y›l›nda gidilmesi gereken 31 yer” listesinde Sri Lanka’ya da yer verilmiﬂ. Gazete Sri Lanka’y› “iç savaﬂ’›n sona ermesi!” nedeniyle
“gezilecek” bir yer olarak say›yor
hem de.
Binlerce Tamil katledilirken,
emperyalist bas›n sessiz(!) kalm›ﬂ,
ard›ndan da Sri Lanka’y› listeye alm›ﬂt›r.
Kimbilir, belli Sri Lanka’n› tan›t›m broﬂürlerine de “gidin Sri
Lanka’daki kan gölünü görün!! diye yazm›ﬂlard›r..
Olmaz demeyin. Emperyalist
tekeller her ﬂeyi yapar.
Zaman zaman ülkemizdeki burjuva yazar çizer tayfas›n›n Cudi’ye, Munzur’a bak›p “ﬂu teröristleri tamamen temizlesek de buralar› turizme açsak” diye hay›fland›klar›na defalarca tan›k olmad›k m›?

Emperyalizm IRKÇILI⁄I K›ﬂk›rt›yor
‘Kara Kafa’lara, ‘Renkli Derili’lere Sald›r›lar
Norveç’te “Kara kafal›” düﬂmanl›¤› kalp krizi geçiren bir anneye bir
ambulans› bile çok gördü. Döndü Tulum bu düﬂmanl›¤›n sonucunda alenen öldürüldü.
Baﬂkent Oslo’da 3 Ocak’da Döndü Tulum’un kalp krizi geçirmesi
üzerine ambulans isteyen aile 40 dakika beklemiﬂ, ambulans›n gelmemesi üzerine defalarca aramak zorunda kald›lar.
Ancak doktor ve ambulans bekleyen aile, biraz sonra karﬂ›s›nda polisi
buldu. 7 kiﬂilik polis ekibi önce ailenin damad› Fedai Uçarl›’y› evden ç›kararak, karlar›n üzerine zorla yat›r›p, kelepçeledi. Ard›ndan Kutluay
Tulum’u ve Canan Uçarl›’y› da sorguya çeken. yere yat›r›p tartaklayan
polis, içerde kalp krizi geçiren anneyi ölmeye mahkum etmiﬂti.
Döndü Tulum, o polis terörü ortam›nda, zaman›nda hastaneye yetiﬂtirilemedi¤i için hayat›n› kaybetti.
Norveç, aradan günler geçtikten
sonra, ambulans yerine polis göndermenin “ h a t a ” oldu¤unu aç›klayarak
ö z ü r diledi. Öldür özür dile!
Ama “özür”ün çözece¤i bir sorun
yok ortada. Sorun, ne bir yanl›ﬂl›kt›r,
ne polisin aileyi yanl›ﬂ anlamas›ndan
kaynaklanm›ﬂt›r. Polisin bu “ac›mas›zl›¤›”, yabanc› düﬂmanl›¤›n›n bir
sonucudur.
*

NORVEÇ: Daha önce bir Danimarka gazetesinde yay›nlanan ve
yay›nland›¤›nda protestolara yol
açan Hz. Muhammed’e hakaret eden
karikatürler Norveç’te yeniden bas›ld›. Karikatürlerden 5’i, Aftenposten
adl› gazetede yay›nland›.
Müslümanlar›n bu konudaki de¤erlerine asgari sayg›dan yoksun,
aﬂa¤›lamaya ve hakareti provokatörce sürdüren bu tav›r, kuﬂku yok ki,
sadece bir kaç gazetenin tavr› olmay›p, emperyalizmin himayesinde
olan bir tav›rd›r.
*

AVUSTRALYA: Burada da
ülkenin çeﬂitli ﬂehirlerinde yabanc›
düﬂmanl›¤›n›n hedefinde H i n t l i l e r
vard›. Geçen hafta Sydney’de yaﬂayan bir Hintli’nin b›çaklanarak öldürülmesinden sonra 9 Ocak’ta da 29
yaﬂ›ndaki bir baﬂka Hintli, Melbourne’de ›rkç› bir çete taraf›ndan benzin
d ö k ü l e re k y a k › l d › .
Bir yabanc›y› benzin döküp yakacak kadar gözü dönmüﬂtür ›rkç›l›¤›n.
Ve yabanc› düﬂmanl›¤› üzerine örgütlenen ›rkç›lar›n emperyalist devletler taraf›ndan himaye edilmesine
devam edilmektedir.
*

Say›: 192
203
Say›:

Yürüyüﬂ
Yürüyüﬂ
Ocak
20 17
Haziran
2010
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‹ TALYA: Yabanc› halklara
sald›r›lar›n sürdü¤ü bir baﬂka ülke de
‹talya oldu. ‹talya’n›n güneyindeki
Rosarno’da göçmen iﬂçilere haval›
tüfekle ateﬂ aç›l›p iki kiﬂinin yaralanmas› üzerine göçmen iﬂçiler sald›r›lar› protesto etti.
Sald›r›y› protesto eden Afrika’l›
iﬂçilere ›rkç›lar tekrar sald›rd›. 2’si
a¤›r onlarca iﬂçi yaraland›. 320 Afri ka’l› iﬂçi bulunduklar› bölgeden ç›kar›larak bir baﬂka yere götürüldüler
(T›pk› Selendi’deki Çingenelerin
sürgün edilmesi gibi yani). ‹talyan
halk›n› özellikle Afrikal›lar’a karﬂ›
k›ﬂk›rtmak için herﬂey yap›lmaktad›r.
Öte yandan ‹talya’n›n Trento kentinde iktidar›n koalisyon orta¤› Kuzey Birli¤i Partisi (KBP), il meclisine baﬂvurarak Müslüman iﬂçilerin
‹talya’ya giriﬂine izin verilmemesi ni istedi.
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HA‹T‹’DE DEPREM: ONB‹NLERCE ÖLÜ

lanetimiz do¤aya de¤il, halklar›
sömüren ve yoksullaﬂt›ranlarad›r
Haiti,
Yeni sömü rge bi r
ülkeydi.
Halk›n›n yüzde 90’›
yoksuldu.
O n b i n l e r,
d e p re m i n k a r ﬂ ›
konulmaz ﬂiddeti
sonucu de¤il
geri b›rakt›r›lm›ﬂ
ülkenin çürük
b i n a l a r › n d a ö l d ü l e r.

12 Ocak günü Karayipler'in en
yoksul ülkesi Haiti'de, merkez üssü
baﬂkent Port-Au-Prince'in 22 kilometre bat›s›nda 7 büyüklü¤ünde bir
deprem meydana geldi. 1 dakika süren büyük deprem ve ard›ndaki 5,5
ve 5,9 büyüklü¤ündeki artç› sars›nt›lar nedeniyle 300 bin kiﬂi evsiz kald›. Yine deprem yoksul halk› vurdu.
‹lk günden onbinlerce insan›n yaﬂam›n› yitirdi¤i aç›klan›rken, ölü say›s›n›n yüzb i nd e n fazla olaca¤› belirtiliyor. Baﬂta baﬂkent Port-au-Prince
olmak üzere, iki kentte daha deprem
sonucu binalar›n ço¤u y›k›lm›ﬂ durumda. Yard›mlar›n ulaﬂmad›¤› gerekçesiyle, halk depremde hayat›n›

kaybedenlerin cesetleri ve molozlarla, kent yollar›na barikatlar kurdu¤u
söyleniyor. Haiti halk›n›n öfkesi ve
ac›s› dünya halklar›n›n öfkesi ve ac›s›d›r. Bu büyük ac› ve öfkeyi dünya
halklar›na yaﬂatan sömürü düzenini
ve temsilcilerini lanetliyoruz. Haiti
halk›na baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

Kim daha çok katil?

Katillerin
birbirleriyle dalaﬂ› sürüyor

Türkiye ile ‹srail aras›nda son 2
y›ld›r süren kimi tart›ﬂmalara karﬂ›n, Türkiye-‹srail iliﬂkileri “stratejik” ortakl›¤›n› devam ettirerek, sürmektedir.
‹srail’le AKP aras›ndaki son tart›ﬂma, Tayyip Erdo¤an’›n Davos’a
gidip gitmemesi ile baﬂlad›, Gazze’nin bombalanmas› ve sonras›nda
da Büyükelçi’nin aﬂa¤›lanmas›yla
sürdü.
Erdo¤an’›n Davos’a gitmeyece¤ini aç›klay›p ‹srail’in Gazze’ye
yönelik son bombalamalar›n› da
eleﬂtirmesi üzerine ‹srail taraf›ndan
yap›lan aç›klamada ﬂöyle denildi:
“‹srail’e ahlak dersi verecek son
ülke Türkiyedir..”
Elbette, Mossad, oligarﬂinin ne
katliamlar, provokasyonlar yapt›¤›n›, nas›l katliamlar düzenledi¤ini iyi
biliyor.. AKP, bir yanda, ‹sral’in Filistinlileri katletmesi üzerine görünürde Filistin halk›n›n haklar›na sahip ç›karken, di¤er yanda ise hiç bir
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ﬂey olmam›ﬂ gibi ‹srail ile iliﬂkilerini sürdürmeye devam ediyordu.
Gazze’nin bombalanmas› üzerine süren tart›ﬂmaya ‹srail’in yapt›¤›
aç›klama ile tart›ﬂma aç›k olarak
“kim daha çok katil?” tart›ﬂmas›na
dönecekti. Nitekim öyle de oldu.
Bu tart›ﬂmalar sürerken, ‹srail
D›ﬂiﬂleri Bakan Yard›mc›s› Danny
Ayalon, görüﬂmek için ça¤›rd›¤›,
Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi
O¤uz Çelikkol’u daha alçak bir yerde oturtup, kendileri ise daha yüksek bir yere oturarak bu görüntüyü
bas›na veriyordu.
‹srail’in nas›l bir devlet oldu¤unu san›r›z bu örnek göstermeye yeter. Her tür ahlaks›zca yöntemi kullanan ‹srail karﬂ›s›nda Türkiye devletinin de pek masum oldu¤u söylenemezdi. ‹ki katliamc› devlet birbirleriyle dalaﬂ› bir süre daha devam
ettirip, “uzlaﬂmak” için formül ar›yacaklard›. Nitekim öyle de oldu.
Özür dileme karﬂ›s›nda bu sorunun

kapat›laca¤› da söylendi. Ancak göründü¤ü kadar›yla bu tart›ﬂmaya
ﬂimdilik bir nokta kondu.
Bu konu ile igili olarak Baﬂbakan Erdo¤an;”Geçmiﬂte ‹srail'de
baﬂbakanl›¤› olan Ehud Barak Türkiye'ye gelecek san›r›m ki bu konular› da görüﬂecekler. Biz bugüne kadar neysek bundan sonrada oyuz.”
diyordu.
Tam da bu tart›ﬂmalar›n oldu¤u
bir zamanda ‹srail’in Türkiye’ye
satt›¤›, uzun süredir ne zaman verilece¤i konusunun gündemde oldu¤u
“insans›z uçak” Heron’lar›n yak›n
bir tarihte teslim edilece¤i aç›klan›yordu.
Hep böyle olmuﬂtur. Bir yanda
Türkiye- ‹srail iliﬂkilerinin, çok gergin oldu¤u söylenmiﬂ, öte taraftan
ise “stratejik” ortakl›k sürmüﬂtür.
Hele bu konuda AKP tam bir aldatmaca sürdürmektedir.
‹srail’in Filistin’de katliamlar
yapt›¤› zamanlarda bile ‹srail ile
iliﬂkileri kesmemiﬂ, eski haliyle sürdürmüﬂtür. AKP döneminde tersine
‹srail ile liﬂkiler geliﬂtirilmiﬂtir.

