
KAHROLSUN EMPERYAL‹ZM!

Sorumlusu Amerika’d›r

BBeekklleeyyiinn eemmppeerryyaalliissttlleerr,, bbeekklleeyyiinn;;
YYOOKKSSUULLLLAARR,, BBUU TTAABBLLOONNUUNN
ÖÖCCÜÜNNÜÜ EERR GGEEÇÇ AALLAACCAAKKLLAARR!!

Anti-emperyalist gençlik, her yerde yine alanlardayd›.. 

Açl›¤a, iflsizli¤e ve zulme karfl› 
birlik olal›m, örgütlenelim, 

aya¤a kalkal›m! 

TEK ÇARE BUDUR!

u Tekel iflçileri ve onbinler 
meydanda...
“Gaz bombalar›, tazyikli sular, 
coplarla bizi durduramad›lar, 
y›ld›ramad›lar”
u Tekel iflçileri açl›k grevi  
ve ölüm orucunda:
Ölüm orucu silah› 
emekçilerin elinde: 
ölümü göze alanlar› 
kimse yenemez!
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Kitab›n AAd›: Çizgilerle Anadolu Tarihi
Derleyen: Hüseyin Özarslan
Yay›nevi: Tav›r Yay›nlar›, 239 sayfa

“Geçmiflini bilmeyenin gelece¤i de ol-
maz” diyor kitab›n önsözünde. Çizgilerle
Anadolu Tarihi kitab› da bize unutturul-
maya çal›fl›lan tarihimizi anlat›yor. Bu ki-
tapta yaz›lan tarih, bize okullarda okutu-
lan “Resmi tarih”in d›fl›nda bir tarih. Yala-
n›n, dolan›n, çarp›tman›n ortadan kald›-
ramad›¤›, belki çok fazla bilinmeyen ama
mutlaka var olan ve gerçek bir tarihi...

Bu kitab› tasarlayan, ancak bas›m
aflamas›na geldi¤ini göremeden, 19 Ara-
l›k’ta ve yedi y›l süren ölüm orucu direni-
flinde flehit düflen, özgür tutsaklar›n, ge-
lecek güzel günlere olan özlemine atfedi-
liyor. 

Çizgilerle Anadolu Tarihi kitab›, hapis-
hanelerdeki özgür tutsaklar›n uzun süren
kolektif bir çal›flmas›n›n ürünüdür. 

‹çerik olarak oldu¤u gibi biçim olarak da s›-
radan bir tarih anlat›m›ndan ibaret degil. Ana-
dolu tarihi olaylar›yla, kahramanlar›yla çizgiler-
le anlat›l›yor. 

ÇÇIIKKTTII

Linçler, ggözalt›lar, iiflkenceler, ttutuklamalar, ppolis, jjandarma,
özel ggüvenlikçi tterörü... üülkemizin ddört bbir yan›nda aanti-emperyalist
mücadele bbayra¤›n›n ddalgalanmas›n› eengelleyemeyecek...
Bu bbayrak, hher gün ddaha ffazla vvatanseveri aalt›nda ttoplayacak... 
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Ortaokul ve liseyi Der-
sim’in Hozat ilçesinde
okuyan Ali Hüseyin, bu-
lundu¤u okulda, ilçede
örgütlenme faaliyetleri
yürütmüfl, 1983’de geril-
laya kat›lm›flt›. 4 fiubat

1984’de Dersim’in Çemiflgezek ilçesi Hadi-
flar köyünde kuflat›ld›klar›nda, son mermisine
kadar çat›flm›fl, yoldafllar›n›n kuflatmay› yar›p
ç›kmas› için kendini feda etmifltir. 

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
2299 OOccaakk -- 44 fifiuubbaatt

AAllii HHüüsseeyyiinn AAVVCCII

Sivas-Tokat da¤lar›nda zulme karfl›
Anadolu ihtilalinin sürdürücüsü oldu-
lar. 30 Ocak 1996’da Sivas’›n Ha-
fik ilçesinin Yukar›asarc›k köyü ya-
k›nlar›nda kuflat›lan halk kurtulufl sa-
vaflç›lar›  bir direnifl destan› yazarak
ölümsüzlefltiler.
Mete Nezihi ALTINAY, devrimci
hareketin oluflumundan itibaren dev-
rimci hareketin saflar›nda bir yaflam
boyu devrimcilik yapanlardand›.
Cunta y›llar›n›n uzun tutsakl›¤›n›n ar-
d›ndan, 86-91 y›llar› aras›nda dev-
rimci hareketin yeniden örgütlenme-
sinde yer ald›. fiehit düfltü¤ünde birli-
¤in komutan yard›mc›l›¤› görevini
yürütüyordu.
Cömert ÖZEN, 1966 Tokat  do-
¤umlu. ‹stanbul’da  gecekondu böl-
gelerinde görevler ald›. 1991 y›l›n›n
ortalar›nda Tokat-Sivas bölgesinde

görevlendirildi. O, Tokat-Sivas halk›n›n ba¤r›na bast›¤›,
sevgiyle ba¤land›¤› bir halk önderiydi. fiehit düfltü¤ünde
birlik komutan›yd›.
Muharrem ÖZDEM‹R, 1971 Tokat do¤umlu.  Tokat
Ziraat Meslek Yüksek Okulu ö¤rencisiyken mücadeleye
bafllad›. 1994 bafllar›nda gerillaya kat›ld›.

Ali Duran ERO⁄LU, 1975 Tokat do¤umlu. Tokat Ticaret Lisesi’nde mü-
cadeleye kat›ld›. Sivas katliam›na karfl› eylemlerin örgütlenmesinde yerald›.
1994’te gerillaya kat›ld›. 
Tevfik DURDEM‹R, Antalyal›’yd›. Uluda¤ Üniversitesi’nde 1986-87
gençlik hareketinin önderlerinden biriydi. 1991’de tutsak düfltü. Buca ha-
pishanesinde gerçeklefltirilen özgürlük eyleminin ard›ndan gerillaya kat›ld›. 
Mustafa AKTAfi, 1989-90’da Ankara Dev-Gençli olarak mücadele etti.
1991’de emperyalist savafla karfl› yürütülen mücadelede tutukland›. Tahli-
yesinden sonra 1992 y›l›nda gerillaya kat›ld›.
‹mran AYHAN, 1966 A¤r›  do¤umlu. Azeri milliyetindendi. E¤itim emek-
çisi olarak yer ald›¤› mücadelesine da¤larda bir halk kurtulufl savaflç›s› ola-
rak devam etti.

MMeettee NNeezziihhii
AALLTTIINNAAYY

MMuussttaaffaa AAKKTTAAfifi

MMuuhhaarrrreemm
ÖÖZZDDEEMM‹‹RR

TTeevvffiikk DDUURRDDEEMM‹‹RR

CCöömmeerrtt ÖÖZZEENN

AAllii DDuurraann EERROO⁄⁄LLUU

‹‹mmrraann AAYYHHAANN

Kastamonu  do¤umluydu.
DEV-GENÇ saflar›nda anti-
faflist mücadeleye kat›ld›.
1 fiubat 1979’da Kas-
tamonu-‹nebolu Halke-
vi’ne faflistlerin sald›r›s›
sonucu flehit düfltü. MMeehhmmeett MMAARRAAfifi

ESKAD ve Eskiflehir ÖZ-
GÜR-DER kurucular›ndan-
d›. 1 fiubat 1994’te
çal›flmak için gitti¤i Yalo-
va’dan Eskiflehir’e döner-
ken  yaflad›¤› trafik ka-
zas›nda kaybettik.‹‹ssmmaaiill KKAANNDDEEMM‹‹RR

Dev-Genç’in önder mi-
litanlar›ndand›. Anti-fa-
flist mücadelenin karar-
l› ve cüretli sürdürücü-
lerinden biri olan Mu-
sa, faflistlerin sald›r›

planlar›n› bozmak için 1 fiubat
1980’de düzenlenen bir eylemde, elin-
deki bomban›n patlamas› sonucu flehit
düfltü. 

MMuussaa ÖÖZZNNUURR

Latin Amerika’da Amerikan emperyalizmine karfl›
sürdürülen mücadelenin  önderlerindendi. Ad› ve
ö¤retileri daha sonraki y›llarda Farabundo Marti
Kurtulufl Cephesi’nde yaflat›ld›. 1893'te El Salva-
dor’da do¤an Marti, 1925'te Orta Amerika Sos-
yalist Partisi'nin kurucular› aras›nda yerald›. Ni-
karagua’da Augusto Cesar Sandino'yla birlikte
Amerika’ya karfl› silahl› mücadeleye kat›ld›.
1930'da ülkesine dönerek El Salvador Komünist

Partisi saflar›nda mücadelesini sürdürdü. 1932 y›l›ndaki ayaklanman›n
askeri önderli¤ini üstlendi. 1 fiubat 1932'de kurfluna dizilerek katledildi.

Farabundo
MART‹

“Halk kurtulufl savafl›m›z›n hem ö¤rencisi hem de ö¤retmeni olaca¤›m”
‹mran Ayhan    

AAnnffiilleerrddeenn,, GGeecceekkoonndduu--
llaarraa,, HHaappiisshhaanneelleerrddeenn
DDaa¤¤llaarraa......

“Okul amfisinde oportünistler-
le ‘sosyal emperyalizm’ ile ilgili
bir tart›flma vard›. Tart›flmaya ilgi
artm›flt›. Yeni yeni ö¤renciler tar-
t›flmay› merakla, ilgiyle izliyordu. 

Tart›flman›n sonunda uzun saç-
l›, sakall› bir grup geldi. ‘‘BBiizz ggrruupp
oollaarraakk kkaarraarr vveerrddiikk,, DDEEVV--
GGEENNÇÇ''ee kkaatt››ll››yyoorruuzz..’’ dediler. 

Önce ne grubu diye soruldu-
¤unda ‘aarrkkaaddaaflfl ggrruubbuummuuzz vvaarr,,
mmüüzziikk ççaall››yyoorruuzz’’ dediler. Öncele-
ri görünüflleri onlar› flafl›rtm›flt›.
Aralar›nda böyle uzun saçl›, sa-
kall› kimse yoktu. ‹lk baflta onla-
ra biraz yabanc› geldiler. 

Bu nedenle flaflk›nl›klar› d›fla
yans›m›fl, onlar da bunu farket-
miflti. Sonra aralar›nda hofl bir
sohbet bafllad›.

Önce ‘nniiççiinn DDEEVV--GGEENNÇÇ??’
diye sordular. ‘Okuldaki gelifl-
meleri takip ediyoruz. Gruplar-
dan belli arkadafllarla konufl-
mam›z oldu. Ama biz DEV-
GENÇ'lileri kendimize daha ya-
k›n bulduk. Her fleyden önce
birlikten yanalar. Sonra prati¤i-
ni be¤eniyoruz. Aram›zda da
tart›flt›k, e¤ilim DEV-GENÇ'ten

yana oldu.’ diye cevap verdiler. 
Gruptan ço¤unlukla konuflan

Mete Nezihi Alt›nay’d›. Bir haf-
ta sonra o eski saçlar sakallar
gitmifl, giyim ve kuflamlar›yla
onlara benzemifl, faflistlere karfl›
mücadele de onlar da yerlerini
alm›fllard›.”

DEV-GENÇ içinde yer al›r-
ken, “kendimize daha yak›n bul-
duk” diyordu Mete. Ayr›ca mü-
cadeleye vurgu yap›yordu.

Mete Nezihi Alt›nay, bir ömür
boyu süren devrimci yaflam›na,
devrimcili¤e böyle bafllad›. T›p-
k› herbirimizin bafllang›c› gibi...

Bir ömür boyu devrimcilik
içine bir tarih s›¤d›rd› Mete...

An›lar› Miras›m›z



Ça¤r› / ‹lan

‹çindekiler
Diyoruz” 

19 Devrimci Gençlik

meydanlar› terketmedi

21 “Ben vali beye söz verdim

Bu derne¤i kapatacaks›n›z” 

22 Erzincan’da bu kez linç yoktu

23 TAYAD’l› Aileler: Linç

sald›r›lar›na karfl› ABD
Defol Bu Vatan Bizim
diyerek direndik

24 Ne psikopat, ne deli, ne

mesih... Devletin
yetifltirdi¤i faflist bir katil

26 Havai fiflekler alt›ndaki

‹stanbul

28 Haiti: Kim bu tablonun

sorumlusu? 

31 Emperyalist dünya düzeni

32 Devrimci OOkul:

Halk› kazanmak

36 Futbola büyük “yat›r›m”!

4 Umudu Büyüten

Mücadeledir

6 TEKEL ‹flçisi Haklar› ‹çin

Direniyor

11 Dün AKP’ye Oy

Vermifllerdi! 

fiimdi AKP’ye Karfl›
Direniyorlar!. 

12 AKP iflçilere ÖLÜN

diyor

13 Devrimci ‹‹flçi HHareketi:

4-C ‹flçiyi, ‹flsizlik
fiantaj›yla
Kölelefltirmektir!

14 Tarihten: Direniflin Gücü
Halk›n Birli¤iydi

16 “Her ‹nanç ve Milliyetten

Halklar›n Sesiyle

‘Amerika Defol!’

38 Ö¤retmenimiz:

Cephe bir halk hareketidir

41 Güler’den Eyüp’e

42 Yavuz Dizdar röportaj

43 Tecrit öldürüyor

44 Hrant Dink’in katili devlettir

45 Savaflan KKelimeler:

Düflman

46 Gençlik FFederasyonu’ndan 

47 Sorunlar›m›z Çözümlerimiz

48 12 EEylül’ü ssavunmak

49 Afganistan’da ffeda vve ddirenifl

50 Avrupa’da YYürüyüfl

52 Yeni DDe¤inmeler

54 M›s›r, ‹srail yöntemlerine

baflvuruyor

55 Yitirdiklerimiz

Ülkemizde Gençlik

TEKEL ‹flçileri...

TUTUKLANAN VATANSEVERLERLE
DAYANIfiMAK ‹Ç‹N MEKTUP ADRES‹

SSeerrkkaann FFiikkiirr
Kand›ra 1 Nolu F Tipi Hapishanesi

KOCAEL‹

GGüürrbbüüzz SSöönnmmeezz 
CCeevvaahhiirr EErrddeemm
Tekirda¤ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi 

TEK‹RDA⁄

HHaarriikkaa KK››zz››llkkaayyaa
EEbbrruu AAyyddoo¤¤dduu
Bak›rköy Kad›n Kapal› Hapishanesi

Bak›rköy / ‹STANBUL

Ça¤›m›zda 
Hukuk ve Toplum 
2010 K›fl Say›s› 

ÇIKTI!!

Kültür Sanat
Yaflam›nda Tav›r

Ocak Say›s› ÇIKTI!!



Direnmek, kazanmak için emek-
çilerin tek flans›d›r. ‹flçi s›n›f›-

n›n yaklafl›k iki yüzy›ll›k mücadele
tarihinin ö¤retti¤i bir sonuçtur bu.
Tekel iflçileri, bu tarihi  bilseler de
bilmeseler de bu tarihin ö¤retti¤ini
kendi pratiklerinde görmüfllerdir.
Direnmek, kazanmak için tek flans-
lar›d›r. Özellikle de kapitalist sömü-
rünün bu kadar pervas›zlaflt›¤› ve
faflizmin her türlü hak ve özgürlük
mücadelesini “ezilmesi, yok edil-
mesi” gerekli bir düflman olarak
gördü¤ü koflullarda, baflka hiçbir
flans› yoktur ezilenlerin. Bu tarihi
bir bilinçtir. Bu tarihi bilinci ö¤ren-
mek için okumak gerekmez illa; o
tarih, yaflayarak k›sa sürede ö¤reni-
lir. Kitleler, kendi kavga okullar›nda
yüzlerce y›ll›k tarihi, bazen onlarca,
yüzlerce, bazen bir kaç gün içinde
özümserler. Tekel iflçilerinin kendi-
lerine uzat›lan mikrofonlar karfl›s›n-
daki bilgelikleri, iflte bu tarihin bil-
gisinden gücünü almaktad›r. 

Tekel iflçileri kararl›d›r, fedakar-
d›r, cüretlidir. Bunu herkes görü-

yor. Fakat kuflku yok ki sonucu tek
bafl›na onlar›n kararl›l›¤›, fedakarl›¤›
belirlemeyecek. Sar›, reformist sen-
dikac›l›k, belki direnifli hedefine gö-
türmeden bitirecek. Bunun örnekle-
rini yaflad›k. 1991 Oca¤›ndaki ma-
denci yürüyüflünde yaflad›k. Yüzbi-
ne yaklaflan iflçinin sel gibi Anka-
ra’ya ak›fl› karfl›s›nda oligarfliyle bir-
likte sar› sendikac›l›k da pani¤e ka-
p›lm›flt›. 1991’in oca¤›nda da koflul-
lar ayn›yd›. Yüzbine yak›n madenci,
eflleriyle çocuklar›yla, t›pk› bugün
Ankara’daki tekel iflçileri gibi so-
¤ukla, karla savaflm›fllard›. ‹flçiler
kararl›yd›. So¤u¤u, kar› ve polis-
jandarma barikatlar›n› aflabilirlerdi.
Ama aflamad›lar. Çünkü barikatta
kendi sendikalar› da vard›. 

1991’de 3 Ocak Genel Grevi ka-
rar›n› alan da ayn› sendikalard›.

Mücadelenin gücü, taleplerin flid-
deti, iflçilerin o talepleri sahipleni-
fli, tüm emekçilerin birli¤i, bu un-
surlar flu veya bu ölçüde yan yana
geldi¤inde, onlar› aflan kararlar al-

d›rmak da mümkündür elbette. 

Tekel iflçilerinin direniflinden ha-
reketle, direniflin taleplerini, di-

namiklerini ve hedeflerini aflan
abart›l› de¤erlendirmeler yap›l›yor.
1989’daki iflçi eylemlerini hat›rlata-
rak, “‹kinci bahar eylemleri”nden
sözediliyor. Kimileri yeni bir “k›r›l-
ma noktas›” diyor. Bu abart›l› de-
¤erlendirmeler, ayn› zamanda, aayynn››
hh››zzllaa hayal k›r›kl›klar›na dönüflebi-
lir. Ayd›nlar›n, reformizmin, oportü-
nizmin içine düfltü¤ü yan›lg› da bu-
dur. Devrimci bir bak›fl aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, elbette böyle bir dire-
nifl, ortaya ç›kan bu dayan›flma, bir
umuttur. Devrimci bir kararl›l›kla,
militan bir bak›fl aç›s›yla büyütül-
mesi gereken bir umuttur... Ama
ona çap›n› ve siyasal muhtevas›n›
aflan ifllevler yüklemek, hep kendi
d›fl›nda kendili¤inden ayaklanmalar
beklentisi içindeki iflçiçi revizyonist
bak›fl aç›s›n›n ürünüdür. 

Kitlelerden, iflçi s›n›f›ndan, halk-
tan umudunu kesenlere bir

derstir elbette Tekel direnifli. Kitle-
lerin düzen partilerine oy vermesi-
nin onlar›n kaybedilmesi anlam›na
gelmedi¤ini gösteren bir derstir. Aç-
l›k, iflsizlik, zulüm, dün düzen parti-
lerine oy verenleri büyük bir h›zla
mücadele saflar›na iter... Ama dev-
rimci bir anlay›flla devrimci bir sen-
dikac›l›kla onlar› kucaklayamad›¤›-
m›zda, aayynn›› kkiittlleelleerriinn aayynn›› hh››zzllaa
yine bir baflka düzen partisine sar›-
laca¤›n› da bilmeliyiz... Devrimci
bak›fl aç›s›yla temelsiz abart›l› bak›fl
aç›lar›n› ay›rdeden, bunu bilerek, ›s-
rarl›, sab›rl› bir biçimde mücadele-
ye gelifltirme hedefini koymakt›r. 

Bu topraklarda umut bitmez. Di-
renen tek bir kiflinin dahi oldu-

¤u koflullarda umut var demektir.
Bu yüzdendir ki, bu topraklarda
Marksist-Leninistler, tarihin hiçbir
aflamas›nda umutsuzluk diye bir
duyguyu yaflamam›fllard›r. Çünkü
kimsenin direnmedi¤i koflullarda
bile, “tek bafllar›na” da kalsalar, on-
lar vard› direnen. Ve direnen birileri
de hep oldu¤u için bu topraklarda
umut hiç yok olmad›.  

Dün ölüm oruçlar›nda “bofluna
ölüyorsunuz” diyenler, dev-

rimcilerin Taksim’de, K›z›lay’da
“dayak yemesini”, kenetlenip diren-
mesini elefltirenler, tekel iflçilerinin
açl›k grevini, ölüm oruçlar›n›, gaz
bombal› sald›r›lar karfl›s›nda diren-
meyi nereden ö¤rendiklerini düflün-
melidirler... Mücadele böyle gelifli-
yor... Topra¤a at›lan direnifl tohum-
lar›, bazen y›llarca kal›r topra¤›n al-
t›nda, orada yavafl yavafl filizlenir.
Sonra boy verir birden, filize, fidan-
lara dönüflür... Marksist-Leninistler,
o tohumlar› topra¤a atarken, yar›n
onlar›n topra¤› çatlat›p ortaya filiz-
ler, fidanlar olarak ç›kaca¤›ndan ve
bir ormana dönüflece¤inden emin-
dirler. Bu yüzden tekel iflçilerinin
bugün, yar›n veya daha sonra, ama
mutlaka olaca¤›ndan da emindirler.
Tekel iflçileri yener, yenilir, baflka
emekçiler ç›kar, direnifl ve savafl
hep sürer.  

Umudunu geçici baz› olgulara

ba¤layanlar, o umudu yaflat-

makta zorlan›rlar. Çünkü her an, bir

Tekel direnifli bulamazlar. Umutla

umutsuzluk aras›nda gider gelirler.

Devrim mücadelesinde, yol açan

gelenekler yaratanlar de¤il, aç›lan

yoldan ayaklar›n› sürüyerek yürü-

yenler olurlar.  

Sadece bir y›l içinde bir milyona
yak›n insan›n iflsiz b›rak›ld›¤›

bir ülkede yafl›yoruz. ‹flten ç›kar-
malar, artarak eksilerek on y›ld›r
sürüyor. Ancak bunun karfl›s›nda
bilindi¤i gibi büyük ve birleflik bir
direnifl gerçekleflemedi. ‹flten ç›-
karmalara karfl›, küçük iflyerlerin-
deki az say›da iflçinin direniflleri

Umudu Büyüten Mücadeledir

Topra¤a at›lan direnifl tohum-
lar›, y›llarca topra¤›n alt›nda filizle-

nir.  Sonra boy verir, filize,
fidanlara dönüflür. Tekel iflçileri
yener, yenilir, baflka emekçiler

ç›kar, direnifl ve savafl hep sürer. 
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ise, önemli siyasi sonuçlar yarata-
mad› do¤al olarak. Bu kadar büyük
boyutlu iflten ç›karmalara karfl›n bu-
na denk düflen direnifller gerçeklefl-
tirilmemesinin sorumlular›ndan bi-
ri, baflta geleni, sendikalard›r. Sen-
dikalar›n uzlaflmac›, mevcut statü-
koyu korumaktan baflka bir fley dü-
flünmeyen politikalar›, sald›r›lar
karfl›s›nda sessizli¤e yolaçm›fl, bu
ise, iflçilerin sendikalara güvenini
iyice sarsan bir k›s›r döngüyü bera-
berinde getirmifltir. Bu politika esas
olarak ssttaattüükkooyyuu kkoorruummaayy›› ddaa bbaa--
flflaarraammaayyaann bir politikad›r. Zaten
burjuvazinin aç›k örgütsüzlefltirme
sald›r›s› karfl›s›nda direnmeksizin
statükoyu da sendikalar›n kendisini
de korumak mümkün de¤ildir.
Gerek özellefltirme nedeniyle, ge-
rekse de sendikalaflma nedeniyle
iflten at›lmalara karfl› tav›r alma-
yan bir sendikac›l›k, kendi aya¤›-
n›n alt›ndaki zemini boflaltan bir
sendikac›l›kt›r. Nitekim, ülkemiz-
deki iflçi sendikalar› özellefltirme-
ler ve aç›k sendikas›zlaflt›rma sal-
d›r›lar›na paralel olarak sürekli
üye kaybetmifllerdir. Yani mevcut
durumlar›n› koruyamam›fl, bunun
için bile direnmemifllerdir. Sistemle
bu noktada nesnel bir uzlaflma söz
konusudur. Emperyalist ekonomi-
nin, iflbirlikçi tekelci burjuvazinin
ekonomi politikalar›na karfl› aç›k
bir direnifl çizgisi izlememifllerdir.
Ancak iflçiler ve iflsizler aç›s›ndan
önderli¤i alt›nda direnebilecekleri
bir alternatif de olmam›flt›r. 

‹flsizlik, açl›k ve yozlaflma, halk›
derinden etkileyen sorunlard›r.

Tekel iflçilerini böyle kararl› hale
getiren bu etkidir. Evinde ekmek
bulamayan iflsiz iflçinin, kaybede-
cek baflka bir fleyi yoktur. Bu du-
rumda olan yaln›z tekel iflçileri de
de¤il elbette. ‹flsizlerin say›s›, çok
çeflitli hesaplamalar nedeniyle hiç-
bir zaman sa¤l›kl› olarak bilineme-
mifltir ülkemizde. Ama yine de en
alt s›n›rda verilen rakamlar bile, 5-6
milyon iflsizden sözetmektedir. Bu
kadar iflsiz, açl›k demektir, sefalet
demektir. Düzenden gayri memnun-
luk demektir. 

Mevcut koflullarda, düzen parti-
lerine oy veriyor olsalar dahi,

kitlelerin bu düzenden memnun ol-
malar› zordur. Tam tersine, halk kit-
leleri emperyalizme ba¤›ml›l›k kar-
fl›s›nda, açl›k, iflsizlik, yayg›n yoz-
laflma karfl›s›nda bir aray›fl içinde-
dirler. Bu aray›fl hiç kuflku yok ki,
haklar›n› ve özgürlüklerini, ulusal
onurunu koruyacak bir güç aray›fl›-
d›r. Ancak bu aray›fla devrimciler
cevap veremedi¤inde aray›fl yine
düzen güçlerine yönelecektir, bu-
gün de esas olarak böyle olmakta-
d›r. Emperyalistler ve oligarfli, kitle-
lerin aray›fllar›na aldat›c› ve geçici
cevaplar oluflturmakta tecrübelidir-
ler. Bu çerçevede ortaya ç›kard›kla-

r› partiler, çeflitli toplumsal hareket-
ler arac›l›¤›yla kitlelerin hoflnutsuz-
lu¤unu buralara kanalize ederler.
Onlar teflhir oldu¤unda ayn› ifllevi
görecek baflka güçler sürülür siyasi
arenaya. Bu k›s›r döngü, devrimci-
ler taraf›ndan k›r›l›ncaya kadar böy-
le sürer gider. Ecevit’in CHP’sinin
umut haline getirilmesinden tarikat-
lar›n gelifltirilmesine, yefliller, sivil
toplumculuk gibi ak›mlar›n ç›k›fl›n-
dan RP ve AKP’nin palazland›r›l-
mas›na kadar, bu ve benzeri ak›mla-
r›n geliflimi esas olarak bu çerçeve-
de görülmelidir. Düzenin ortaya ç›-
kard›¤› veya önünü açt›¤› aldat›c›,
oyalay›c› alternatiflerin etkisizleflti-
rilmesi esas olarak devrimcilerin
kitleleri giderek büyüyen ölçülerde
devrim saflar›na yönlendirmesiyle
mümkün olacakt›r. 

Ekonomik, siyasal, sosyal sorun-
lar içinde yaflayan, ezilen ve sö-

mürülen 70 milyonun içinde, bugün
devrimcilerin önderlik etti¤i yön

verebildi¤i kesimler, henüz s›n›rl›-
d›r. Ancak bu tablonun di¤er yan›,
oligarflinin 12 Eylül’den bu yana 29
y›ld›r kesintisiz sürdürdü¤ü faflist
teröre, kontrgerilla yöntemlerine,
psikolojik savafla ra¤men, halk›n
devrimci mücadelesinin yokedile-
memifl olmas›, bugün oligarflik dik-
tatörlük karfl›s›nda hala etkili olabi-
len tek gücün devrimciler olmas›d›r.
Bu yenilmezlik, tekel iflçileri için de
direnen herkes için de güçtür. ‹flte,
ülkemizin dört bir yan›nda dalga-
land›rd›¤›m›z anti-emperyalist mü-
cadele bayra¤› nedeniyledir ki, em-
peryalizme ba¤›ml›l›k politikalar›n›
rahatl›kla sürdüremiyorlar, hapisha-
nelerde dilediklerini yapam›yorlar,
gecekondu semtlerine bizim varl›¤›-
m›zdan dolay› “kentsel dönüflüm”
politikalar›n›  uygulayam›yorlar. ‹fl-
kencelerini, zulümlerini, sömürüle-
rini teflhir ediyoruz.. Biz var›z. Biz
oldu¤umuz için umut var. Umut,
devrim iddiam›zd›r. 

‹flçi s›n›f› içinde de ad›m ad›m
devrimin umudunu hakim hale

getirece¤iz. Sendikalarda uzun y›l-
lard›r etkili olan kesimler sar› sendi-
kac›l›k ve reformizm olmufltur. Bu
nedenle de esas olarak iflçi s›n›f›n›n
siyasal süreçler üzerinde fazla bir
etkisi olamam›fl; bu bir yana, iflçi s›-
n›f› kendi haklar›n› bile koruyabile-
cek, gelifltirebilecek bir mücadele
çizgisi gelifltirememifltir. 

‹flçi s›n›f› içindeki devrimci çal›fl-
man›n ay›rdedici özelli¤i, “her

türden reformculu¤u, uzlaflmac›l›¤›,
burjuva yasall›¤› ile kendini s›n›rla-
yan anlay›fllar›” aflan bir çal›flma ol-
mas›d›r. Ülkemiz iflçi s›n›f›n›n gücü-
nü, dinamiklerini aç›¤a ç›karacak
olan budur. Militan bir iflçi hareketi
de bu zeminde geliflecektir. 15-16
Haziranlar’da, 3 Ocaklar’da, Pafla-
bahçeler’de, Tekel iflçilerinin direni-
flinde iflçi s›n›f›n›n direnifllerini bir
noktada k›ran sar› reformist anlay›fl-
lar da önünde sonunda afl›lacak.  Di-
renifllerin büyüttü¤ü umut, emekçi-
leri, emekten yana olan herkesi,
devrimin umuduna götürecek. Bun-
dan emin olarak direniflleriyle, feda-
karl›klar›yla bu yolu açan tüm iflçi-
leri ve devrimcileri selaml›yoruz. 

‹flçi s›n›f› içindeki devrimci
çal›flman›n ay›rdedici özelli¤i,

“her türden reformculu¤u, uzlafl-
mac›l›¤›, burjuva yasall›¤› ile

kendini s›n›rlayan anlay›fllar›” aflan
bir çal›flma olmas›d›r. Ülkemiz iflçi

s›n›f›n›n gücünü, dinamiklerini
aç›¤a ç›karacak olan budur. 
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Özellefltirmeye, 4-C çal›flma da-
yatmas›na ve iflten ç›karmalara kar-
fl› yaklafl›k 1 ayd›r Ankara'da direni-
flini sürdüren TEKEL iflçileri Anka-
ra d›fl›ndan gelen TEKEL iflçileri ile
birlikte 15 Ocak günü oturma eyle-
mine bafllad›lar. 

D‹SK, KESK, TMMOB ve Dev-
rimci ‹flçi Hareketi (D‹H) S›hh›ye-
Süleyman S›rr› Sokak'ta topland›lar.
Burada pankartlar›n› aç›p kortej
oluflturarak ve iflçilerin bulundu¤u
Türk-‹fl Genel Merkezi'nin önüne
gitmek için yürüyüfle haz›rland›lar.
D‹H de “AKP ‹flçi K›y›m›na Karfl›
TEKEL ‹flçisinin Yan›nday›z” ya-
zan pankartla yürüyüfle bafllad›. Yü-
rüyüfl boyunca “Genel Grev Genel
Direnifl!”, “TEKEL ‹flçisi Yaln›z
De¤ildir!” sloganlar› at›ld›. 

S›rayla D‹SK, KESK, TMMOB
genel baflkanlar› söz ald›lar. D‹SK

Genel Baflkan› Süleyman Çelebi,

TÜRK-‹fi Genel Merkezi önünde

iflçilere hitaben yapt›¤› konuflmada,

32 gündür zorluklara ve engelleme-

lere ra¤men direnifli sürdüren Tekel

iflçilerini kutlad›.

KESK Baflkan› Sami Evren de

Türk-‹fl'in önüne deste¤e de¤il, ey-

lemlerini birlefltirmeye geldiklerini

söyledi. Tekel iflçilerinin iflsizli¤e

karfl›, ifl güvencesini korumak için

mücadele ettiklerini belirten Evren,

bu nedenle eylemin tüm emekçile-

rin eylemi oldu¤unu dile getirdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Mehmet So¤anc› da hükümeti

elefltirerek, “Bu kriz, onlar›n krizi.

Yanl›fl ekonomi politikalar›n›n,

özellefltirme politikalar›n›n getirdi¤i

kriz” dedi.

17 Ocak'ta, Ankara'da Türk-‹fl'in

düzenledi¤i "Ekmek, Bar›fl, Özgür-
lük ‹çin Demokrasi ve Haklar Mitin-
gi" yap›ld›. Mitinge kat›lmak için fle-
hir d›fl›ndan yaklafl›k 600 otobüs An-
kara'ya geldi. Sabah›n erken saatle-
rinden itibaren toplanmaya bafllayan
kitlenin içinde, ‹stanbul'da direniflte
olan itfaiye iflçilerinin örgütlü oldu-
¤u Belediye-‹fl üyesi yüzlerce iflçi de
vard›. Pek çok sendika, meslek oda-
s›, demokratik kitle örgütü de mitin-
ge kat›lmak için gelmiflti. 

Ankara Tren Gar›nda toplanan
iflçiler, "Tekel ‹flçisi Direniflin Sim-
gesi", "Gün Gelecek Devran Döne-
cek AKP Halka Hesap Verecek",
"Silkele Türk-‹fl Düflecekler" slo-
ganlar›n› att›lar.

Devrimci ‹flçi Hareketi de mitin-
ge “AKP'nin ‹flçi K›y›m›na Karfl›
Tekel ‹flçisinin Yan›nday›z” pankar-
t› ile ve k›z›l bayraklarla kat›ld›.

TEKEL ‹flçisi Haklar› ‹çin Direniyor
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Yürüyüfl boyunca ve miting alan›n-
da “Tekel ‹flçisi Yaln›z De¤ildir, Za-
fer Direnen Emekçinin Olacak, ‹flçi-
lerin Talepleri Kabul Edilsin, 4-
C'nin Kölesi Olmayaca¤›z, ‹flçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Zam Zulüm

‹flkence ‹flte AKP, Amerika Defol
Bu Vatan Bizim, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›. 

Büyük bölümünü Tekel iflçileri-
nin oluflturdu¤u yaklafl›k 50 bin ki-
fli pankartlar›yla, sloganlar›yla S›h-
h›ye Meydan›na yürüdüler.

Mitinge kat›lan Tekel iflçileri
Türk-‹fl Genel Baflkan› Mustafa
Kumlu'nun konuflmas›nda "genel

grev” aç›klamas› yapmamas› üzerine
kürsünün bulundu¤u platformu iflgal
etti. Ard›ndan sendika binas›na gide-
rek Kumlu'nun odas›n›n da bulundu-

Ekmek kavgas› ideolojiktir
AAddaalleett!!  

“Halk›n ekme¤idir adalet” diyordu flair. Bazen adale-
tin kendisidir ekmek. 

“Bizim ekme¤imizden baflka derdimiz yok” diyor bir
Tekel iflçisi. 

Y›llard›r halk›n her hak alma eyleminin karfl›s›na bir
suçlama gibi ç›kar›lan klifle geliyor o an akl›m›za:
““BBuunnllaaaaaaaarr iiddeeoolloojjiikkttiirr””......

Sömürücü egemen s›n›flar bilerek çarp›t›yor; emek-
çiler, o çarp›tman›n bask›s› alt›nda yanl›fla savruluyor-
lar. 

“Bizim ekme¤imizden baflka derdimiz yok”

‹deolojik olan tam da bu iflte. 

Zaten “ideolojik” diye adland›r›lan s›n›flar mücade-
lesinin asl› astar› da ekmek mücadelesidir. 

‹flçinin köylünün üretti¤i ekmek nas›l bölüflülecek?

Bütün kavga buradan ç›k›yor.

Adalet veya adaletsizlikler buradan ç›k›yor. 

Biri lüks sefahat içinde, biri sefalet... Biri tok, biri aç. 

Biri çal›flmadan çabalamadan iflçinin s›rt›na yap›fl-
m›fl keneler gibi asalakça yafl›yor; di¤eri al›n teri dökü-
yor, çal›fl›yor çabal›yor. 

“Bizim kavgam›z ekmek kavgas›” diyor Tekel iflçisi.

Devrimcilerin kavgas› da bu.

“ABD Defol, Bu Vatan Bizim “diye hayk›rd›klar›
için oligarflinin itlerini üzerine sald›rtt›¤› Halk Cepheli-
lerin amac› da bu. 

Çünkü neticede, bu ülkeden emperyalizmin kovulup
kovulmamas›, ekme¤in nas›l bölüflülece¤iyle ilgilidir.
Bu topraklardaki emperyalist iflgal gizli veya aç›k ola-
rak sürdü¤ü müddetçe, ekme¤in büyük bölümüne zaten
emperyalistler el koyuyor. 

Ekme¤e el konuldu¤u yerde ise adaletsizlik do¤uyor. 

K›sacas›, Tekel iflçisi ne kadar ekme¤inin derdindey-
se, “ABD defol” diye hayk›ran da o kadar ekme¤inin
peflindedir. Ve “ABD Defol” diyen ne kadar anti-emper-
palist ise, asl›nda Tekel iflçisi de bilincinde olsun veya
olmas›n, o kadar anti-emperyalisttir. 

Ekmek ve adalet kavgas›, tüm kavgalar›n temelidir
ve asl›nda en ideolojik kavgad›r. Çünkü ekme¤in nas›l
bölüflülece¤i, adaletin terazisinin hangi ölçüye göre
(özel mülkiyetin kutsall›¤› tart›s›yla m›, yoksa eme¤in
en yüce de¤er oldu¤u tart›s›yla m›) tartaca¤› tamamen
ideolojik bir sorundur. 

‹zmir’de Tekel ‹flçilerine
Destek Eylemi

‹zmir’de, 15 Ocak günü KESK,
D‹SK, TMMOB ve TTB’den oluflan
demokratik kitle örgütleri direnen
Tekel iflçilerine destek için eylem
yapt›. Eylem Gümrük’teki  AKP il
binas› önünde yap›ld›. “Tekel ‹flçile-
ri Yaln›z De¤ildir” “Yaflas›n Tekel
‹flçilerinin Onurlu Direnifli” yazan
pankart›n tafl›nd›¤› eyleme yaklafl›k
150 kifli kat›ld›. Eylemde Türk-ifl
temsilcileri de konuflma yapt›lar.
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¤u baflkanl›k kat›n› basan iflçiler, bu-
rada, "Kumlu ‹stifa", "Kumlu Bura-
ya", "Genel Grev Genel Direnifl" slo-
ganlar›n› att›lar. ‹flçiler, kendilerinin
iflgalci de¤il, sendikan›n sahibi ol-
duklar›n›  aç›klad›lar.

18 Ocak günü oturma eylemleri-
nin 3. gününü dolduran iflçiler, 3
günlük açl›k grevine bafllad›lar. Aç-
l›k grevinin bafllad›¤›n› duyuran
TEKGIDA-‹fi Sendikas› Genel
Baflkan Yard›mc›s› Servet Akbudak
açl›k grevinden sonuç al›nmamas›
halinde süresiz açl›k grevine gidile-
ce¤ini söyledi. Demokratik haklar›-
n› al›ncaya kadar direnifle devam
edeceklerini belirten Akbudak, "So-
nucu de¤ifltirmek, bizim irademizde
de¤il. Bunu ancak iktidar de¤ifltire-
bilir. ‹flçiler bu konuda oldukça ka-
rarl›" dedi.

Ayn› gün Bülent Ar›nç’›n ve
Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n

aç›klamalar›
geldi. Ar›nç
4C’li çal›flma
süresinin 11
ay 25 güne
ç›kar›ld›¤›n›
söyledi. Bu
da hükümet
cephesinden
direnifli k›r-
maya yönelik
yap›lan oyun-
lardan biri.
Keza 12 ay
çal›flma süre-
si kabul edil-
di¤inde zaten
iflçiler hak
kayb› yafla-
mam›fl ola-

caklar. Direniflin temel taleplerin-
den biri kabul edilmifl olacak.

Di¤er yandan özellefltirme idare-
si baflkanl›¤› da iflçilerin 4-C baflvu-
rusu yapmas› için son tarih olarak
31 Ocak'› ilan etti. Yapmayan iflçile-
rin tamam›n›n ifl akitleri tek tarafl›

feshedilecek ve kap›n›n önüne ko-
nulacaklar.

‹flçiler 19 Ocak günü TBMM'de
görüflülecek olan “Tam Gün Yasa-
s›”n› protesto etmek için bir günlük
ifl b›rakarak alanlara ç›kan sa¤l›k
emekçilerinin yan›ndayd›lar. Yap›-

Tek Yol

TTeekkeell iiflflççiilleerrii bir ay› aflk›n süredir direniflteler. Oturma eylemi yap-
t›lar, açl›k grevi yapt›lar, miting yapt›lar. ‹‹ttffaaiiyyeecciilleerr direniflteydi, yü-
rüdüler, bo¤az köprüsünü kestiler, çad›r kurdular, sald›r›lar karfl›s›nda
tutunamad›lar, direnifl k›r›ld›... DDookkttoorrllaarr,, sa¤l›k emekçilerinin de ka-
t›l›m›yla ifl b›rakt›lar... Ve asl›nda bu listeyi, AKP iktidar›yla, emper-
yalist tekellerin dayatt›¤› ekonomi politikalar›yla çeliflkileri olan
emeklilerden memurlara, eczac›lardan köylülere kadar bütün halk ke-
simlerini ekleyerek uzatabiliriz. 

Listeyi uzatabiliriz, ama listede sayd›klar›m›z›n hepsini birlefltire-
bilir miyiz? ‹flte sorun burada. 

AKP’nin iflbirlikçi politiklar›n› bofla ç›karmak, ekonomik-demok-
ratik haklar› kazanmak için D‹RENMEK tek yöntemdir. Bu tamam.
Direnmek, kazanman›n ön flart›d›r fakat bazen kazanmaya yetmez.
Tek tek mücadele etmek yerine oorrttaakk ttaalleepplleerr eettrraaff››nnddaa mücadele
zorunludur. Tekel mitingindeki kalabal›¤› görüp etkilenen bir kad›n te-
kel iflçisi ““BBuu kkaaddaarr kkaallaabbaall››kk oollaaccaa¤¤››nn›› ddüüflflüünnmmeemmiiflflttiimm”” diyordu.
Bir baflka iflçi ““‹‹nnssaannllaarr bbiizziimm sseessiimmiizzii dduuyyuurrmmaakk iiççiinn TTüürrkkiiyyee’’nniinn
ddöörrtt bbiirr yyaann››nnddaann ggeellddiilleerr”” diye flaflk›nl›¤›n› ortaya koyuyor. 

Asl›nda olmas› gereken bu de¤il midir? 

‹flçileri flafl›rtan, bir çok direniflin bugüne kadar adeta tek bafl›na b›-
rak›lm›fl olmas›d›r. S›n›f dayan›flmas› oligarflinin unutturmaya çal›flt›-
¤› bir kavramd›r. Öyle ki ““ddaayyaann››flflmmaa ggrreevvii””nnii bile yasaklam›flt›r oli-
garfli. Bunun karfl›s›nda emekçilerin örgütlerinin yapmas› gereken da-
yan›flmas› ›srarla örgütlemek, ›srarla dayan›flma bilincini güçlendir-
mek  olmal›yd›. Ancak bu yap›lmad›. Tam tersi oldu. 

‹flçi s›n›f›n›n di¤er halk kesimleriyle dayan›flmas› bir yana, kendi
içindeki dayan›flmas› bile sa¤lanamad›. ‹flçiler eylem yaparken me-
murlar, memurlar direnirken iflçiler izledi. D‹SK eylem yaparken
Türk-‹fl seyretti veya tersi... Hatta, konfederasyonlar›n kendi içinde bir
dayan›flmas› bile yoktu. Sendikalar›n gelifltirdikleri direnifller, kendi
üyesi olduklar› konfederasyonlar bünyesinden bile bir dayan›flma gör-
medi... Tekel iflçisi kad›n, nas›l flafl›rmas›n?

Fakat mitingdeki geçici bir dayan›flmad›r ve sendikalarda yukar›-
daki tabloyu de¤ifltirecek bir anlay›fl de¤iflikli¤i yoktur. Bunu yine an-
cak tekel direnifllerini ço¤alta ço¤alta sa¤layaca¤›z...

YYüürrüüyyüüflflttee

Parçalanm›fll›k, ZZay›fl›k, 
Birlik, GGüçtür!
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lacak eyleme kat›lmak için yaklafl›k

300 iflçi Hacettepe Hastanesi önüne

gittiler. 

Ayn› gün Ankara Gençlik Der-

ne¤i'nden bir grup “Amerika Defol

Bu Vatan Bizim” kampanyas›n› ifl-

çilere anlatmak için önlükleri, bildi-

rileri ve imza föyleri ile direnifl ala-

n›ndayd›lar. ‹flçilere kampanyay›

anlatt›lar. ‹ncirlik Üssü’nün kapat›l-

mas› talebiyle imza toplad›lar. 

Eylemden dönen sa¤l›k emekçi-

lerini temsilen SES, TTB ve DEV-

SA⁄LIK ‹fl yöneticileri iflçileri ziya-

ret edenler aras›ndayd›. ‹flçilere hitap

eden, SES Genel Baflkan› Bedriye

Yorgun; yaflanan hak gasp› ve sald›-

r›lara karfl› emekçilerin hakl› müca-

delelerinin artarak sürdü¤üne ve ikti-

dar›n emekçileri yok saymas›n›n

kendi yokoluflunu haz›rlamak anla-

m›na geldi¤ine vurgu yapt›. 

Açl›k grevi de 19 Ocak’ta baflla-

d›. 3000 kifli aras›ndan 120 kiflinin

bafllad›¤› açl›k grevi boyunca Anka-
ra Tabip Odas› taraf›ndan Türk-‹fl
Genel Merkezi içinde oluflturulan
revir  günlük rutin sa¤l›k kontrolle-
ri ile direniflçilere hizmet etti. 

19 Ocak’ta KESK'in ça¤r›s›yla
Tekel iflçilerinin genel grev talebi-
nin gündem oldu¤u bir toplant› ya-
p›ld›. Toplant›ya iflçi ve memur sen-
dikalar› konfederasyonlar› ile di¤er
meslek örgütlerinin temsilcileri
ça¤r›ld›. KESK MYK's› akflam sa-
atlerinde açl›k grevindeki iflçileri zi-
yaret etti. 

20 Ocak günü KESK, D‹SK,
TTB ve TMMOB, destek veren pek
çok örgütle birlikte Yüksel Cadde-
si’nden yürüyüflle TEKEL iflçilerini
ziyaret etti.

21 Ocak’ta D‹SK, KESK ve
Türk-‹fl biraraya gelerek bir toplant›
yapt›. Direniflteki iflçilerin toplant›-
dan beklentisi genel grev karar›yd›.
Toplant› sonucunda yap›lan aç›kla-
mada hükümete 26 Ocak’a kadar
süre verip açl›k grevine de bu tarihe
kadar ara verildi¤i söylendi. D‹SK,
KESK ve Türk-‹fl talepleri kabul
edilmezse, genel grev tarihi belir-
leyeceklerini belirttiler.

v 7 y›ll›k Büyük Direnifl sü-
recine tan›kl›k etmifl ve 4 y›ll›k Ab-
di ‹pekçi Direniflinin emekçilerin-
den bir Halk Cephelinin ‹zlenimi 

� “Tekel iflçilerin en göze çar-
pan özelliklerden bir tanesi, taban
tavan› zorlad›¤› için iflçilerin karar-
l›l›¤›n›n aç›kca görülebilmesi. Her
çad›rda yapt›¤›m›z sohbetlerde ifl-
çilerin kararl›l›¤›n›n tavan› zorlad›-
¤› hissediliyor. Genelde sohbet et-
tiklerimiz de mücadelenin emek-
sermaye çat›flmas› ekseni üzerinde
geliflmesi gerekti¤ini savunuyorlar.
Etnik veya politik bir kimliklerinin
olmas›n›, inançl› ya da inançs›z ol-
man›n önemsiz oldu¤unu esas so-
runun hepsinin kaderinin bir oldu-
¤u konusunda hem fikir olmalar›
ile çözülece¤ini düflünüyorlar. Bir
yaz› dikkatimizi çekti; çad›r›n bi-
rinde bir dövizde “Elhamdülillah
biz de müslüman›z” yaz›yordu.
Müslüman olmalar› islamc› olarak
adland›r›lan iflsiz b›rak›lmak isten-
melerini engellememiflti. Direniflin
bugün geldi¤i noktada açl›k grevi
bafllad›. Açl›k grevinin bafllama
flekli, yöntemleri, biçimleri bence 7
y›l sürdürülen direniflle çok büyük
benzerlikler tafl›yordu. Önce flube-
ler aralar›ndan açl›k grevine gönül-
lü olanlar› seçtiler. Daha sonra bu
gönüllüler aras›ndan belirlenen
100 kiflilik bir grup açl›k grevine
bafllad›. Açl›k grevine bafllayanla-
r›n seçilifl yöntemleri, al›n bant›

takmalar› Büyük Direnifl'in bu ül-
keye neler kazand›rd›¤›n›, ö¤retti-
¤ini çok aç›k gösteriyor”.

� ‹zmirli Tekel iflçilerinin ça-
d›r›nda MHP Ayd›n milletvekilinin
ziyaretine tan›kl›k eden bir Halk
Cephelinin izlenimi:

� “Milletvekilinin 'Siz burada
aç kal›yorsunuz, üflüyorsunuz ve
yoruluyorsunuz. Bu durumunuzu
meclise tafl›mak için geldim' deme-
si üzerine bir kad›n iflçi 'Bugüne
kadar neredeydiniz ve hangi soru-
numuzu çözdünüz?' diye tepki gös-
terdi. 'Sayg›de¤er(!)' milletvekili
tarihi kimli¤iyle ve al›fl›ld›k bir
tepkiyle iflçiyi provokatörlükle
suçlad› ve sorular›na cevap verme-
yece¤ini söyledi. Sessiz bir flekilde
çad›r› terk etti. Grevdeki iflçiler; bu
grevin ilk üç günü Tekel eylemi
olarak yap›ld›¤›n› ama üç günün
sonras›nda ise art›k eylemin sadece
Tekel'den ibaret olmad›¤›n›, gele-
cekleri için, onurlar› için oldu¤unu
dile getirdiler. ‹lerleyen saatlerdeki
sohbetlerde asl›nda bu durumun
özellefltirmelerden ve bunun
ABD'den kaynakl› oldu¤unu söyle-
meleri ve asl›nda zaferin ve kurtu-
luflun ba¤›ms›zl›k mücadelesinde
oldu¤unu söyleyerek, Edirne'de
'Amerika Defol Bu Vatan Bizim'
diyen Halk Cephelilerin tutuklan-
malar›n› ve linç edilmelerini k›na-
d›klar›n› dile getirdiler. 

Eylemdeki ‹flçileri Ziyarete Giden
Halk Cephelilerin ‹zlenimleri
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‹stanbul’da, Türk Tabipleri Birli-
¤i (TTB), Sa¤l›k Emekçileri Sendi-
kas› (SES) ve Devrimci Sa¤l›k-‹fl'in
ortak karar›yla Tam Gün yasa tasa-
r›s›na karfl› 19 Ocak’ta bir günlük ifl
b›rakma eylemi yap›ld›. Eylemde
‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi
Temel Bilimleri Bölümü önünde
toplan›larak yürüyüfl yap›ld›. Her-
kese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Plat-
formu da eylemde pankart›yla ye-
rald›.

Eylemde TTB ‹stanbul flubesin-
den Ali Çerkezo¤lu k›sa bir konufl-
ma yapt›ktan sonra SES Aksaray
fiube Baflkan› Songül Beydilli ha-
z›rlanan bas›n metnini okudu.

Beydilli aç›klamada; "Tam Gün'
tasar›s›n›da içeren Sa¤l›kta Dönü-
flüm Program›'n›n temel hedefi sa¤-

l›¤›n ticarilefltiril-
mesidir/özellefltiril-
mesidir." dedi.

Yasa tasar›na
karfl› Adana ve Ankara’da da ey-
lemler yap›ld›.

19 Ocak günü Adana Ç.Ü Balca-
l› Hastanesi’nde yap›lan eylemde
Adana Tabip Odas› Baflkan› R›za
Mete bas›na bir aç›klama yapt›. Me-
te “Bizler mevcut Tam Gün Tasar›-
s›’na bafl›ndan itibaren karfl› ç›kt›k.
Karfl› ç›kmakla yetinmedik; kendi-
altarnatif talep ve önerilerimizi yet-
kililere defalarca ilettik. Soruyoruz:
Bu yasay› destekleyen sa¤l›k çal›-
flanlar›n› temsil eden herhangi bir
örgüt var m›d›r?” dedi. 

Ankara’da ise eylemi düzenle-
yen 11 sa¤l›k örgütünün yan› s›ra
Türk Eczac›lar› Birli¤i, Türk Difl
Hekimleri Birli¤i, onurlu direniflle-
rini sürdüren Tekel iflçileri ve Halk
Cephesi de eyleme destek verdi.

Hacettepe Üniversitesi T›p Fa-
kültesi Kampüsü’nde bafllayan ey-
lemde ATO Baflkan› Gülriz Ersö ve
SES Ankara fiube Baflkan› ‹brahim
Kara birer konuflma yaparak yasaya
tepkilerini dile getirdiler. Daha son-
ra yaklafl›k 700 kifli sa¤l›k emekçi-
lerinin taleplerinin yazd›¤› bir pan-
kart ve arkas›nda eyleme kat›lan ör-
gütlerin pankartlar›yla kortej olufl-
turdu. Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n bulun-
du¤u Abdi ‹pekçi Park›'na ge-
lindi¤inde burada aç›klama yap›ld›.

SES Genel Baflkan› Bedriye
Yorgun, AKP'li Sa¤l›k Bakan› Re-
cep Akda¤’›n “halk›n cebinden he-
kimlerin elini çekece¤iz” sözlerini
elefltirerek “ilave ücretler ve katk›
paylar› kim için toplan›yor” diye
sordu. 

Ard›ndan TTB Genel Sekreteri
Erifl Bilalo¤lu; y›k›m yasalar›n›n
sonuçlar›n›n tek tek ortaya ç›kt›¤›n›
ve eyleme destek ça¤r›s› yapt›klar›
halk›n bugün hastanelere gitmeye-
rek yasaya karfl› tepkisini ortaya
koydu¤unu söyledi. 

KESK Genel Sekreteri Emirali
fiimflek de, Türkiye’de yasalar›n
emekçilerle ve toplumsal kesimlerle
birlikte de¤il, onlara karfl› ve ra¤-
men yap›ld›¤›na de¤indi.

Son olarak TEKEL iflçilerini
temsilen Tek G›da ‹fl Genel Baflkan
Dan›flman› Servet Budak söz ald›.
Budak, “sald›r› kime yap›l›yor olur-
sa olsun itek merkezden yap›l›yor”
dedi. Eylemin ard›ndan sa¤l›k
emekçilerinden oluflan bir heyet ta-
sar› ile ilgili görüflmek için
TBMM'ye gitti. 

Sa¤l›k Çal›flanlar›ndan ‹fl
B›rakma Eylemi

13 Ocak’da D‹SK Emekli-Sen
üyeleri Taksim Galatasaray Lisesi-
nin önünde toplanarak Taksim
Meydan›’na kadar yürüyüfl yapt›lar.

"Sadaka De¤il Toplu Sözleflme"
slogan› yaz›lan pankart aç›lan yürü-
yüflün ard›ndan Kartal fiube Baflka-
n› Emir Babakufl'un okudu¤u aç›k-
lamada "Düzmece eflasyon rakam-
lar›n› aç›klayarak emekçi halk›m›-

z›n gözlerine bakarak yalan söylü-
yorlar. Hükümet kepçe ile al›p çay
kafl›¤› ile vermeye devam etmekte-
dir" denildi.

Emekli-Sen’in eyleminin ard›n-
dan, Tekel iflçileriyle dayan›flma
amac›yla D‹SK, KESK, TMMOB
ve TTB'nin düzenlemifl oldu¤u
oturma eylemi yap›ld›. Taksim Ge-
zi Park›’nda yap›lan eylemde
D‹SK Genel Baflkan› Süleyman
Çelebi bir konuflma yapt›. Çelebi,
D‹SK, KESK, TMMOB, ve

TBB'nin alm›fl oldu¤u kararla otur-
ma eyleminde olduklar› söyleyerek
birli¤e, mücadeleye ve dayan›flma
her zamankinden daha fazla ihtiyaç
oldu¤unu belirtti.

Taksim’de Emekçiler
Eylem Yapt›

AANNKKAARRAA



Devrimci bir alternatifin kitleleri
kucaklayamad›¤› koflullarda kitlele-
rin düzeniçi alternatifler aras›nda
dolaflmas› sürmektedir.

Bu durumdan yararlanan düzen
partileri de kitleleri etkilemek, dü-
zen içinde tutmak için hemen he-
men her yola baflvurmakta, kitlele-
rin bilincini buland›rmak için her
arac› kullanmaktad›rlar.

Oligarfli o nedenle kitlelerin kar-
fl›s›na y›pranmam›fl yeni “liderler”,
yeni düzen partileri ç›karmaktad›r.
Onlar y›prand›¤›nda, kitleler nez-
dinde teflhir olup, ipli¤i pazara ç›k-
t›¤›nda, yeni alternatifler bulun-
maktad›r.

Oligarfli böylece, iktidar›n› de-
vam ettirmeye, sömürü düzenini
sürdürmeye devam eder. Kitlelerin
tepkilerinin düzene yönelmesinin
de böylece kolayca önüne geçebil-
mektedir.

AAKKPP hhaallkk››nn kkaarrflfl››ss››nnaa bbiirr
uummuutt oollaarraakk çç››kkaarr››lldd››

Kitleler için AKP iktidar› elbette
bir umut, bir kurtulufl olarak sunul-
du. AKP emperyalistlerin onay›n›
alarak kurulmakla birlikte, bu ger-
çek halktan hep gizlenmeye çal›fl›l-
d›.

Tersine AKP halka hep “halk›
düflünen bir parti” kimli¤iyle tan›t›l-
maya çal›fl›ld›. Olanaklar›, o dönem
iktidarda olan DSP-ANAP-MHP
iktidar›n›n y›pranmas›, halk›n hiçbir
talebini karfl›layamamas› sonucu
oluflan alternatifsizli¤i de¤erlendi-
rerek kitle deste¤i sa¤layabildiler.

Buna elbette, kendi ölçüleri ve
gelenekleri içinde ›srarl› bir kitle
çal›flmas› yürütmelerini de eklersek,
AKP’nin kitle deste¤ini daha iyi an-
lam›fl oluruz.

Yolu-suyu olmayan gecekondu-
lara, çamurlu sokaklardaki yoksul-
lar›n evlerine gidip, kap›lar›n› çala-
rak AKP’ye destek istediler.

IMF ile iliflkilerin kesilece¤in-
den, halk›n tüm sorunlar›n›n çözü-
lece¤ine kadar y›¤›nla yalan› söyle-
yip, pembe tablolar çizdiler. Bol bol
vaatlerde bulunup, umut olmaya ça-
l›flt›lar.

Emperyalistlerin ve tekellerin
deste¤ini de arkas›na alan AKP,
karfl›s›nda kayda de¤er baflka bir al-
ternatif düzen partisi de olmay›nca
kolayca halk› etkileyebildi. O gün-
lerin, AKP’yi iktidara tafl›yan yalan
ve demagoji kampanyas›nda bir flar-
k›ya da yer verilmiflti. fiark›larla, fli-
irlerle yeni bir lider portresi çizen
Erdo¤an, meydanlarda halka; “be-
raber yürüdük biz bu yollarda” flar-
k›s›n› söylüyordu.

O günlerde o flark›y› Erdo¤an ile
söylemifl olan tekel iflçileri, o flark›-
y› Erdo¤an’a hat›rlatarak hesap so-
ruyorlar bugün. 

S›n›f bilinci olmayan, düzen par-
tilerine umut ba¤layan iflçiler, o gün
AKP’yi umut olarak görüp, y›llarca
AKP’ye oy verip, desteklediler. Bi-
linçleri, örgütsüzlükleri ancak o ka-
dar›n› görebilecek durumdayd›. On-
dan ötesini görecek durumda de¤il-
lerdi.

Meydanlarda inanarak, Erdo¤an
ile o flark›y› söyediler. AKP’ye ina-
n›p, onu y›llarca desteklediler. Fa-
aliyetlerine kat›ld›lar.

Bu durum, “halk›n nankör ol-
mas›”, “kendi s›n›f ç›karlar›na”
ihanet etmesi, “ezilmeyi, sömürül-
meyi istemesi” olarak aç›klanamaz.

“EElliimm kk››rr››llssaayydd›› ddaa 
AAKKPP’’yyee ooyy vveerrmmeesseeyyddiimm””

Dün AKP’ye oy veren Tekel ifl-

çileri bugün direnifl çad›rlar›nda
AKP’ye niye oy verdi¤ini sorgula-
y›p, kendisine k›z›yor. Yaflad›klar›y-
la, AKP’nin halk düflman› bir parti
oldu¤unu görüyor elbette. Bugün
AKP’ye karfl› kendi talepleri için
mücadele ediyor. 

Örne¤in, DSP-MHP-ANAP dö-
neminde de halk›n bir çok kesimi,
“elim k›r›lsayd› da oy vermesey-
dim” diyordu. Özellikle MHP’ye
iliflkin bu söylem yayg›nd›. S›n›fsal
bilinci olmayan, düzen partilerine
umut ba¤layan iflçiler, oradan oraya
savrulacakt›r. AKP’den, Sar›gül’e
kadar hemen her güç oligarfli tara-
f›ndan yeri geldi¤inde halk›n önüne
bir umut olarak konacakt›r. 

Bu bir k›s›r döngüdür. AKP’nin
kitle çal›flmas› yayg›nd›r, oy oran›
hala yüksektir. Bu tür durumlar ki-
milerinde umutsuzluk yaratmakta-
d›r. Ancak, düzenin gücü de
AKP’nin gücü de mutlak de¤ildir.
Mücadele ve direnifller, halka h›zla
gerçekleri göstermektedir.

Özall› ANAP iktidar›, ANAP’›n
bir çok kesim taraf›ndan desteklen-
di¤i o y›llarda hep devam edecek
gibi görülüyordu. ANAP hiç ikti-
dardan gitmeyecekmifl gibiydi ama
6-7 y›lda afl›narak, eridi. Bugün
ANAP’›n ad› bile yoktur. Bu durum
AKP için de geçerlidir. 

‹flbirlikçi bir düzen partisi olarak
AKP de ayn› sonu yaflayacakt›r.
AKP de afl›nacak, gerçek yüzü gö-
rülerek eriyecek ve tükenecektir

Burada as›l mesele, devrimci al-
ternafi büyütebilmektir. Devrimci
alternatif olmad›¤›nda, kitleler dü-
zen partileri aras›nda dolafl›p dura-
cak, düzene taze kan olacaklard›r.

Buna izin vermemek, mücadele-
yi büyütmekten, gelifltirmekten
umut olmaktan geçmektedir. Tekel
direniflinin dersi de budur asl›nda.

DDüünn AAKKPP’’yyee OOyy VVeerrmmiiflfllleerrddii!! 
fifiiimmddii AAKKPP’’yyee KKaarrflfl›› DDiirreenniiyyoorrllaarr!!
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TTüürrkkiiyyee ‹‹ssttaattiissttiikk KKuurruummuu
22000099 HHaanneehhaallkk›› ‹‹flflggüüccüü AArraaflfltt››rr--
mmaass››’’n›n verilerine göre, son bir
y›lda iflsiz say›s› 596 bin kifli arttt›. 

‹flsizlikteki art›fl›n sektörlere gö-
re da¤›l›m›nda hizmetler, sanayi ve
inflaat sektörleri baflta gelmektedir. 

‹flsizlik say›s› artarken iiflflssiizz kkaa--
llaannllaarr››nn tteekkrraarr iiflfl bbuullmmaa oorraann›› da
bir y›l öncesine göre daha da düfltü. 

2007-2008 y›llar› aras›nda iflsiz
kalanlar›n yyüüzzddee 8855--9900’’›› tekrar ifl-
bulaca¤› umudunu tafl›rken, 2008-
2009 y›llar›nda iflsiz kalanlar›n an-
cak yüzde 63.4’ü tekrar ifl bulabile-
ce¤i umudun tafl›yor. Yüzde 30’a
yak›n bir kesim art›k iiflfl bbuullmmaa
uummuudduunnuu da yitirmifl.

AAKKPP iikkttiiddaarr››,, ssoonn bbiirr yy››ll iiççiinnddee
yyaakkaaflfl››kk 660000 bbiinn kkiiflfliiyyii ddaahhaa ssookkaa--
¤¤aa aatttt››.. Üstelik, bu resmi rakam ve
bunun d›fl›nda da kay›ts›z yüzbin-
lerce emekçinin daha iflsizli¤e ter-
kedildi¤ini tahmin etmek zor de¤il. 

AKP’e göre 660000 bbiinn iflsiz, bir
rraakkaammddaann ibaret. Baflbakan Tayyip

Erdo¤an’a iflsizlik sorulunca dünya-
n›n her taraf›nda var, sadece bizim
sorunumuz de¤il diyor. Benzer du-
rumlarda hemen “orada bile var” di-
ye Amerika’y› örnek gösteriyor.
Kendi tuzlar› kuru, insanlar›n neler
yaflad›¤› umurlar›nda de¤il. 

‹flsizlik herhangi bir sorun de¤il-
dir. YYaaflflaamm ssoorruunnuudduurr.. EEkkmmeekk ssoo--
rruunnuudduurr.. AAççll››kk ssoorruunnuudduurr.. 600
bin insan›n iflsiz kalmas›, ailesiyle
birlikte 2 milyonu aflk›n insan›n aç-
l›¤a terkedilmesi demektir. Ve AKP
iktidar› son 10 ay içinde iki milyon
insan› daha açl›¤a mahkum etmifltir. 

Ankara’da 36 gündür eksi 10 de-
receye kadar düflen dondurucu so-
¤ukta direnen Tekel iflçileri; ““ööllmmeekk
vvaarr ddöönnmmeekk yyookk”” diyorlar. Açl›k
Grevine bafllayan iflçiler; ““oonnuurrssuuzz--
ccaa yyaaflflaammaakkttaannssaa flfleerreefflliiccee ööllmmeekk
ddaahhaa iiyyii.. SSoonnuunnaa kkaaddaarr ddiirreenneeccee--
¤¤iizz”” diyorlar. Direnmemek Tekel ifl-
çisi için iflini kaybetmesi demek.
‹flini kaybetmesi ise ölüm... 

Onun için bu konudaki mücade-

le uzlaflmalara mahkum edilemez.
Ankara’n›n dondurucu ayaz›nda,
d›flar›da oturma eylemi yapan Tekel
iflçisini ziyarete gelenler, bu havada
iflçilerin nas›l dayanabildiklerine
aakk››ll eerrddiirreemmiiyyoorrllaarr.. Buna ak›l er-
diremeyenler, o dondurucu ayaz›n
karfl›s›na akflam eve gitti¤inde aç
çocuklar›n bofl ellerine bak›fl›n›
koysunlar. Bir gün, iki gün de¤il,
bunun günlerce tekrarland›¤›n›
düflünsünler. Çocuklar›n› okula
gönderemeyen anne ve baban›n
yerine koysunlar kendilerini. ‹flsiz-
li¤inin ikinci ay›nda ev kiras›n› öde-
yemedi¤i için soka¤a at›lan iflsizin
yerine koysunlar... 

Tekel iflçisi Ankara ayaz›n›n kar-
fl›s›na iflte bunlar› koyarak direndi. 

Onun için kimse bu mücadeleyi
yumuflatmaya çal›flmamal›d›r. Gü-
nümüzdeki deyimiyle bu bir hhaayyaatt
mmeemmaatt meselesidir. 

AKP iktidar›, kapitalizmin en
ac›mas›z yüzünü temsil ediyor.
AKP için, soka¤a at›lan milyonlar,
sadece bir rakamdan ibarettir. Soka-
¤a att›¤› 600 bin iflsizin neler yafla-
d›¤› onu ilgilendirmiyor. AKP, iflbir-
likçi tekellerin iktidar›d›r. Bu yan›n›
sadaka politikas›yla perdelenmyeye
çal›fl›yor. Açl›¤a mahkum etti¤i hal-
k› sadakalarla kand›r›yor. Ama ra-
kamlar ortada: bir y›lda 600 bin in-
san› pervas›zl›kla soka¤a att› AKP. 

AKP’nin bu pervas›zl›¤›na ne
AKP içinden, ne de AKP’yi destek-
leyen di¤er islamc› kesimlerden hiç
bir karfl› ç›k›fl yoktur. AKP iktidar›,

iflçlerin, memurlar›n, bütün
olarak tüm halk›n düflman›d›r.
Bunu neredeyse yar›s›
AKP’ye oy vermifl olan TE-
KEL iflçileri en en somut ha-
liyle yaflayarak ö¤renmifltir.
TEKEL iflçilerinin ve bütün
halk›m›z›n görmesi gereken
bir gerçek de fludur: Tekel ifl-
çilerini ziyaretine gelen di¤er
düzen partilerinin de
AKP’den hiçbir fark› yoktur.
Tekel iflçilerinin tek ve gerçek
dostu; iflçisiyle, memuruyla,
esnaf›yla, ö¤rencisiyle bütün
olarak halkt›r. 

Son Bir Y›lda
596 Bin ‹flçi 
Soka¤a At›ld›
Ve Umutsuzlu¤a 
Mahkum Edildi

AKP iflçilere ÖLÜN diyor

Kars'ta UUlafl›m ZZamm› PProtestosu

20 Ocak’ta Kars Cumhuriyet meydan› önünde toplanan, aralar›nda Kars
Gençlik Derne¤i Girifliminden ö¤rencilerin de bulundu¤u Kafkas Üniversitesi
ö¤rencisi yaklafl›k 400 kifli dolmufl fiyatlar›na yap›lan zamm› protesto ederek Kars
Belediyesine yürüdü. Yürüyüfl sonras›nda zamm›n afla¤› çekilmesi için toplanan 2
bin 500 imza ile birlikte Kars Belediye binas› önüne gelinerek bas›n aç›klamas›
okundu. Yap›lan ac›klaman›n ard›ndan aralar›nda Kars Gençlik Dernegi Giriflimin-
den ö¤rencilerin de bulundu¤u 5 kiflilik heyet yap›lan zamlar›n geri al›nmas› için
belediye baflkan vekili ile görüfltüler.

Baflkan vekili imzalar› alarak takipçileri olaca¤›n›n sözünü verdi.

Bunun üzerine belediye binas› önünde bekleyen kitleye belediye ile yap›lan
görüflme hakk›nda bilgi verildikten sonra kitle sloganlar atarak belediye önünden
ayr›ld›.
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Özellefltirmelerle birlikte gündeme gelen “4-C”
uygulamas› iflçilere sald›r›n›n yeni biçimlerinden
biridir. 4-C’ye karfl› mücadelenin ve direnifllerin te-
melinde kazan›lm›fl haklar›n korunmas› yat›-
yor. 4-C, kölelikten de beter koflullarda çal›flma
dayatmas›d›r ve buna karfl› her türlü mücadele ve
direnifl meflrudur.

4-C uygulamas› özellefltirmeler nedeniyle iflsiz
kalacak iflçilerle ile ilgili olarak gündeme getirildi.
657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’nun 4’üncü
maddesinin (c) f›kras› ile 3 May›s 2004’de yürürlü-
¤e konulan “Özellefltirme Uygulamalar› Sonu-
cunda ‹flsiz Kalan ve Bilahare ‹flsiz Kalacak
Olan ‹flçilerin Di¤er Kamu Kurum ve Kurulufl-
lar›nda Geçici Personel Statüsünde ‹stihdam
Edilmelerine ‹liflkin Esaslar” bu uygulaman›n
dayanak noktas›d›r. Bakanlar Kurulu’nun 14 fiubat
2005 tarihli karar›yla da uygulama flekillendirildi.
4-C, iflçiye biz bu iflyerini bir patrona sat›yoruz se-
nin de bu iflyerinde y›llard›r eme¤in var, e¤er sen-
de iflsiz kalmak istemiyorsan tüm haklar›n› unuta-
rak kölelikten de beter koflullarda çal›fl dayatma-
s›d›r. 4-C iflçiyle alay etmektir; 4-C iflçinin önüne
at›lan sus pay›d›r. 4-C iflçi düflmanl›¤›d›r, eme¤e
sayg›s›zl›kt›r. 

4-C koflullar›na göre;

- ‹stihdam edilecek geçici personele, tahsil de-
receleri dikkate al›narak belirlenecek brüt ayl›k
ücretler ödenecektir. Bu ücret d›fl›nda herhangi bir
ad alt›nda ücret ödenmez ve sözleflmelerine bu
yönde hüküm konulamaz. Ayr›ca bu ücretler ka-
nunda üst s›n›r olarak belirlenmifltir, as›l ücret gi-
decekleri kurumlarca ayr›ca belirlenir.

- Çal›flma saatlerinde devlet memurlar› için
tespit edilen çal›flma saat ve süreleri dikkate al›-
n›r, ancak, geçici personel kendisine verilen
görevleri çal›flma saatlerine ba¤l› kalmaks›z›n
sonuçland›rmak zorundad›r. Normal çal›flma
saatleri d›fl›nda veya tatil günlerinde yapaca¤› ça-
l›flma karfl›l›¤›nda herhangi bir ek ücret öden-
mez.

- Geçici personel, istihdam edildi¤i sürece d›fla-
r›da kazanç getirici baflka bir ifl yapamaz.

- Çal›flt›klar› her ay için azami 1 gün ücretli
izin verilebilir.

- Geçici personelin hizmet sözleflmesinin fes-
hinde, ihbar, k›dem veya sair adlar alt›nda
herhangi bir tazminat ödenmez.

Özetlersek; iflçi köle gibi çal›flacak, patronun
verdi¤i kadar› ile yetinecek. Karn›n› doyurmak
için baflka bir iflte de çal›flmas› yasakt›r. Ama pat-
ronun daha fazla kazanmas› için fazla mesai yapa-
cak ve fakat iflçiye fazla mesai ücreti de ödenme-
yecektir. Patron istedi¤i zaman atacak ama iflçi
hiçbir hak talep edemeyecektir. Ve tüm bunlar,
yasal! Yani yasalarda, devletde ve bu yasalar›
2005’de ç›karan AKP’de patronlardan yana. 

4-C’yi bir kad›n tekel iflçisinin sözleriyle özetle-
yelim sonuç olarak: ‘4-c bizim için ölüm demek!’

Ankara’da direnen Tekel iflçileri de 4-C ile
haklar› gasbedilip kölelefltirilmek ve ilk f›rsatta da
soka¤a at›lmak istenen emekçilerdir. AKP’nin Te-
kel iflçilerinin direniflini k›rmak için yapt›¤› öneri,
hem AKP’nin iflçi düflmanl›¤›n›n bir göstergesidir
hem de itiraf niteli¤indedir. Baflbakan yard›mc›s›
Bülent Ar›nç, 4-C çal›flma süresinin 11 ay 25 gü-
ne ç›kar›ld›¤›n› söylüyor yani 12 ay de¤il. Çünkü
12 aya ç›kar›ld›¤›nda iflçilerin hak kayb› olmaya-
cak. 4-C statüsü olmayacak. Ar›nç’›n aç›klamas›n-
dan sonra da Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› 4-C
baflvuru süresinin 31 Ocak’ta bitece¤ini duyurdu.
AKP iktidar› direnen Tekel iflçilerine 4-C’yi kabul
etmezseniz ay sonunda sokakta kal›rs›n›z diyerek,
aç›kça iflçileri tehdit ediyor. 

AKP iktidar›n›n 4-C uygulamas›ndaki ›srar› or-
tadad›r. Tekel direnifli ise, b›çak kemi¤e dayan›nca
gündeme gelmifl olmas› ve ayn› zamanda taleple-
rin Tekel iflçilerinin sadece bu noktadaki haklar›-
n›n korunmas› ile s›n›rl› tutulmas›ndan dolay› ye-
tersizliklerle, eksiklerle ilerlemektedir. Bu, Tekel
direniflinin güçsüz yan›d›r. Bu anlamda da Tekel
direniflini mesela “Bahar Eylemleri”yle benzefltir-
mek do¤ru de¤ildir. Son y›llardaki güçlü direnifller-
den biri olmas› anlam›yla önemli ancak taleplerin
kapsay›c›l›¤› anlam›nda dard›r. Özellefltirme, ta-
fleronlaflt›rma, sendikas›zlaflt›rma ve yoksul-
laflt›rma sald›r›lar›ndan zarar gören tüm emekçi-
leri içine alacak ve birlefltirecek bir mücadele iflçi-
lerin, sendikalar›n önünde halen bir görev olarak
durmaktad›r.

Hak alma mücadelesinde meflruluk en önemli
silaht›r. Israr ise sonuç alman›n ön kofluludur.
Meflrulu¤umuza inanmal›y›z ve ›srarc› olmal›y›z.
4-C bizim olan›n bizden çal›nmas›d›r. H›rs›z, AKP
iktidar› ve patronlard›r. Emperyalistlere ba¤›ml› ifl-
birlikçi AKP iktidar›n›n politikalar›n› bozmak, mü-
cadeleden ve örgütlenmekten geçmektedir.

Devrimci ‹flçi
Hareketi ‹flçiyi, ‹flsizlik fiantaj›yla

Kölelefltirmektir!4-C
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Tarihe yaz›lan baz› olaylar var-
d›r, üzerinden y›llar geçse de s›n›f-
lar mücadelesi aç›s›ndan hep sanki
dün yaflanm›fl gibidir. Adeta her ka-
resi kaz›nm›flt›r haf›zalara. 

3-4 Ocak 1991 Genel Grevi ve
Zonguldak maden iflçilerinin Anka-
ra yürüyüflü de böylesi olaylardan
birisidir. Üzerinden tam 19 y›l geç-
ti. O günlerde do¤an çocuklar flimdi
19 yafl›nda, ama 3-4 Ocak 1991 Ge-
nel Grevi ve Zonguldak maden iflçi-
lerinin Ankara yürüyüflü iflçi s›n›f›-
n›n mücadelesine örnek olmaya de-
vam ediyor. 

***

“3 Ocak'ta tüm ülkede hayat dur-
du. Türkiye iflçi s›n›f›, tarihinde ilk
kez, üretimden gelen gücünü kulla-
narak genel greve gitti. 1986'dan bu
yana sokaklarda, meydanlarda yan-
k›lanan "Genel Grev" fliar›, 3 Ocak
günü fiili bir eylem haline dönüfltü.
Direniflin etkisi dalga dalga tüm ül-
keye yay›ld› ve bir genel grevin ko-
flullar›n› yaratt›. 

Devlet güdümlü Amerikanc›
Türk-‹fl yöneticileri taban›n bask›s›
karfl›s›nda, genel grev karar›n›n alt›-
na imza atmak zorunda kald›.

3 OOccaakk'ta tüm Türkiye'de hayat
durdu. 2 milyonu aflk›n emekçi sa-
vafl haz›rl›klar› yapan Özal iktidar›-
na ve faflizme meydan okudu.

***

3 Ocak Genel Grevinin haz›rlan-
mas›nda Zonguldak maden iflçileri-
nin rolü, tüm halk güçlerini etkile-
me aç›s›ndan bir manivela görevi
gördü. 

1990 sonunda toplu ifl sözleflme
görüflmeleri olumsuzlukla sonuçla-
nan 300 bin iflçiden grev hakk› olan
50 bin maden iflçisi, tüm maden ifl-
çilerinin ve iflçi s›n›f›n›n sorumlulu-
¤unu alarak tav›rlar›n› belirlediler;
Direnifle geçtiler. 

Zonguldak maden
iflçisinin direnifli bir
anda patlak veren bir
tepki de¤ildi. 

12 Eylül boyunca
örgütsüzlefltirilmifl, bo-
yun e¤dirilmifl, Ameri-

kanc› Türk-‹fl'e mahkum edilmifl iflçi
s›n›f›n›n; "ARTIK YETER" deme
noktas›na geldi¤i bir süreçte günde-
me gelmiflti. 

Bu madenler-
de verilen yüzler-
ce flehidin, binler-
ce yaral›n›n isya-
n›yd›. Bu isyan,
emperyalist sava-
fl›n faturas›n› hal-
ka yüklemeye ça-
l›flan ANAP ikti-
dar›nayd›. Ve bu
isyan, 1122 EEyyllüüll
faflizmiyle sustu-
rulan, ezilen iflçi-
nin ve tüm halk›n
isyan›yd›. 

Maden iflçile-
rinin gre-
ve ç›k-
mas ›y l a
Zongul-
dak'ta he-
men her
gün mi-
t i n g l e r ,
yürüyüfl-
ler yap›l-
maya baflland›. Direnifl k›sa sürede
Zonguldak s›n›rlar›n› aflarak ülke-
nin dört bir yan›nda yank›s›n› bul-
du. Örgütlü, örgütsüz halk›n her ke-
siminden büyük destekler almaya
bafllad›. 

Devrimci Sol Güçler ve Devrim-
ci ‹flçi Hareketi'nin yerel güçlerinin
yan›s›ra DEV-GENÇ'liler, BEM-
SEN'liler, TAYAD'l›lar, DEM-
KAD'l›lar, grevin bafllamas›n›n
ikinci gününden itibaren Zongul-
dak'a giderek, Genel Grev fliar›n›n
yükseltilmesi için çal›flmalar yürüt-
tüler. Devrimci Sol Güçler ülke ça-
p›nda 600 bin bildiri da¤›tt›. Say›s›z
eylemler gerçeklefltirdi. 

Devrimci hareket, genel grev

ça¤r›s›n›n yay›lmas›nda oldu¤u gi-
bi, emekçilerin alanlara tafl›nmas›n-
da ve direniflin politiklefltirilmesin-
de etkili oldu. 

3 OOccaakk direnifline sadece iflçiler
de¤il, memurlar, ö¤renciler, gece-
kondulu halk, iflportac›lar, floförler,
kad›nlar, avukatlar ve daha halk›n
birçok kesimi kat›larak direnifle güç
verdiler.

4 OOcak MMadencilerin 
Ankara YYürüyüflü 

Maden iflçilerinin grevi 35 günü
geride b›rak›rken madenciler, 4
Ocak'ta Türkiye iflçi s›n›f› tarihinin
en büyük yürüyüflünü bafllatmak
için madenci an›t›n›n önünde top-
land›lar. Madenciler, eflleri ve ço-
cuklar›yla 9900 bbiinn kkiiflflii harekete geç-
tiler. Sabah 06.30 oldu¤unda ma-
denci an›t›n›n etraf› çevre bölgeler-
den ak›n ak›n gelen 60 bin maden-
ciyle dolmufltu. Her bölge kendi
kortejini oluflturdu, son konuflmalar
yap›ld› ve sabah›n 07.30’unda söz
bitti, emek ordusunun yürüyüflü
bafllad›.

HHeeddeeff AAnnkkaarraa.. Güzergah Üzül-

TTaarriihhtteenn
Olaylar...Kifliler...

3 Ocak Genel Grevi ve Ankara Yürüyüflü

D‹REN‹fi‹N GÜCÜ
HALKIN B‹RL‹⁄‹YD‹
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mez yolundan Devrek, Mengen ve
E-5 karayoluydu. Köylerden, yol-
lardan kat›lanlarla say› 90-100 bine
ulaflt›. Uzun madenci saflar›na 350
otobüs efllik ediyordu. Dayan›flma
için gelen 200'ün üzerinde otobüsün
Zonguldak'a girifli engellendi. An-
kara'dan, ‹stanbul’dan yola ç›kan
otobüsler yoldan geri çevrildiler.
Maden iflçisi bütün engellemelere
ra¤men yürümekte kararl›yd›. "Yo-
lumuz Anakara Hedef Çankaya” di-
yordu emekçiler.

***

Maden iflçileri hakl›l›klar›yla,
kararl›l›kla kara-k›fla bakmadan efl-
leri ve çocuklar›yla yürüyorlard›.
Bütün gözler, kulaklar kilometre ki-
lometre yürüyüflten gelen haberlere
çevrilmiflti. Direnifl art›k tüm halk›n
direnifliydi. Bu hava halk› yürüyüfle
çekti. Birçok insan da¤lar›-barikat-
lar› afl›p, yürüyüfle kat›ld›. Uçsuz,
bucaks›z 66 kkiilloommeettrree uuzzuunnlluu¤¤uunnddaa
bir insan seli barikatlar› afla afla An-
kara’ya ak›yordu. Üniversitelerde
forumlar yap›ld›. Fabrikalarda iflçi-
ler Zonguldak maden iflçileriyle da-
yan›flma grevleri bafllatt›lar. 

******

Dorukhan Tüneli'ne gelindi¤in-
de iflçiler, devletin silahlar›yla kar-
fl›laflt›lar. Da¤ tafl tutulmufltu asker-
ler taraf›ndan 

‹flçiler barikatlara yüklendi ve
barikatlar› aflt›. ‹flçilerin hedefi E-5
karayoluna ç›k›p yolu trafi¤e kes-
mekti. 15 bin kiflilik öncü iflçi kolu

E-5'e ç›kmay› baflard›lar. ‹flçiler yo-
la yatarak trafi¤i keseceklerdi. An-
cak iflçiler sendikac›lar taraf›ndan
geri çevrilerek yolu trafi¤e kapat-
malar›na engel olundu. Yürüyüfl
Mengen'de bir mola daha verdi. Do-
rukhan barikat›n› koruyamayan ikti-
dar, iflçileri durdurmak için bir yan-
dan daha geride askeri haz›rl›klar›n›
sürdürürken, di¤er yandan çeflitli
manevralarla iflçileri oyalamaya ça-
l›fl›yordu. Maden iflçilerinin gücü
Baflbakan'› Bolu'ya getirmiflti, ikti-
dar yürüyüflü Mengen'de bitirmek,
iflçileri geri döndürmek istiyordu.

‹flçiler bu kez Mengen sokaklar›-
n› doldurdular. So¤uk, açl›k, yor-
gunluk kararl›l›klar›ndan bir fley ek-
siltmemiflti. Dirençleri tüm halka
direnç, moral, güç afl›l›yordu. 

‹ktidar›n temsilcileri bütün gö-
rüflme flartlar›n› tek bir noktaya ba¤-
lam›flt›: ''‹‹flflççiilleerrii ggeerrii ddöönnddüürrmmeekk''..

Bütün bölgeyi askeri y›¤›nakla dol-
durmufl, madencileri so¤uk ve aç-
l›kla yenmek, için ablukaya alm›fl-
lard›. Yiyecek, giyecek ve ilaç yar-
d›mlar›n› bile engelliyorlard›. 

***

Direniflin en büyük gücü halk›n
her kesimiyle bütünleflmesiydi. Yur-
dun her taraf›nda halk, direnifl için
birfleyler yap›yordu. Mesela Koz-
lu'da kad›nlar kahvehanelere giri-
yor, konuflmalar yap›yor, ““OOrraaddaa
kkaarrddeeflfllleerriinniizz ööllüümm kkaall››mm ssaavvaaflfl›› vvee--
rriiyyoorr,, ssiizz bbuurraaddaa nnee aarr››yyoorrssuunnuuzz??""
diye erkekleri madenci yürüyüflüne

destek olmaya gönderiyorlard›. 

Zonguldak'ta kad›nlar, madenci
an›t›nda meflalelerle gösteri yap›-
yor, esnaf kepenk kapat›yordu. Yar-
d›mlar toplan›yor, madenciler daha
s›k› dirensinler diye binlerce batta-
niye direniflçilere tafl›n›yordu. Ma-
den direniflçilerinin kardefllerinin,
o¤ullar› k›zlar›n›n deste¤i, mücade-
leye, yürüyen emek ordusuna ak›-
yordu. Geri çevrilmek pahas›na 10
bin kifli daha güç vermek için yolla-
ra diziliyordu.

Panik içindeki iktidar, iflçilerin
önüne barikat kurmakta buldu
çareyi. ‹flçilerin önüne kurulan
barikatlardan birisi de TÜRK-‹fi
engeliydi. 

‹flçilerin devrimci bir önder-
likten yoksun olmalar›, sendikal
önderli¤in iflçileri burjuva mu-
halefetin icazetine mahkum et-
mesi, barikatlar›n afl›lmas›n› en-
gelledi. Yürüyüfl sendikac›lar
taraf›ndan bitirildi. Ancak her
fleye ra¤men Zonguldak yürü-
yüflü, Türkiye iflçi ve emekçileri
için bir okul, madencilerin kask-
lar›ndaki ›fl›klar gibi bir müca-
dele ›fl›¤› olmufltur.

Milyonlar›n yüre¤i direniflle at›yordu. Yürüyüfl,
art›k madencinin yürüyüflü de¤il halk›n yürüyüflüy-
dü. Her kesim harekete geçmiflti. Üniversite ö¤renci-
leri, memurlar, di¤er iflçi kesimleri...

Güç, halk›n birli¤inin gücüydü. Halk›n, emekçi-
lerin dayanaca¤› güç iflte bu güçtür. Halk›n kendi gü-

cünün d›fl›nda hiçbir gücün mücadeleye gerçek anlamda bir katk›s› olmaya-
cakt›r. 4 Ocak Ankara Yürüyüflü’nün en büyük zaaflar›ndan birisi de iflçile-
rin, bu gücün d›fl›ndaki güçlere bel ba¤lamalar› olmufltur. 

Bugün de Ankara’da Tekel iflçilerinin direnifli sürüyor. Halk›n bir çok ke-
siminin önemli bir deste¤i var iflçilere. Tekel iflçileri yine devrimci bir önder-
likten yoksun ve yine Türk-‹fl ve burjuva partilerine mahkum hissediyorlar
kendilerini. ‹flçilerin yapmas› gereken kendi gücüne güvenmek ve halk›n des-
te¤ini büyütmektir.

Tarihten 
Güncele

Tarihimiz

2244-2255 OOccaakk - BBiirrttaann AAlltt››nnbbaaflfl’’››nn
kkaattlleeddiillmmeessiinnii pprrootteessttoo kkaammppaannyyaass››
ççeerrççeevveessiinnddee eeyylleemmlleerr ddeevvaamm eettttii;; ‹s-
tanbul üniversitelerinde Birtan Alt›n-
bafl'›n an›s›na forum ve anmalar yap›la-
rak iflkencecileri teflhir eden afifller as›l-
d›.

2244 OOccaakk - ‹stanbul'dan çeflitli demok-
ratik kitle örgütleri ve DEV-GENÇ tem-
silcilerinden oluflan bir heyet, Malka-
ra'n›n Sar›polat Köyü'ne giderek, Bir-
tan'›n ailesini ziyaret etti ve Birtan'›n me-
zar›nda sayg› duruflunda bulundular. 

* Ankara Valili¤i, Birtan Alt›nbafl'›n
an›s›na devrimciler taraf›ndan bombala-
narak tahrip edildi. 

* Devrimci Mücadelede Memurlar
gözalt›nda ölümleri protesto etmek için
bir günlük, ‹YÖ-DER'liler ise 5 günlük
açl›k grevine bafllad›lar.
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Halk Cepheliler “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” kampanyas›n›n
çal›flmalar›na devam ediyorlar. 

Kampanya dahilinde Ankara,
Antalya ve Samsun’da konserler
düzenlendi. Konserlerde Grup Yo-
rum’un yan›s›ra Hakan Yeflilyurt ve
Erdal Bayrako¤lu’da sahne ald›lar. 

16 Ocak’ta Ankara’da yap›lan
konserde Ankara Gençlik Derne¤i
taraf›ndan kampanyay› anlatan ve
‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› ama-
c›yla aç›lan stand›n yan›nda Dev-
Genç’in 40 y›ll›k tarihini anlatan fo-
to¤raf sergisi aç›ld›. TAYAD’l› Ai-
leler de stand açarak kitap ve Yürü-
yüfl dergisi da¤›tt›lar. Ayr›ca Güler
Zere’nin kampanyayla düflünceleri-
ni anlatt›¤› bir video gösterildi.

Konserde 34 gündür Ankara'da
onurlu direnifllerini sürdüren TE-
KEL iflçilerinden Cuma Aras sahne-
ye ç›karak bir konuflma yapt›. Dire-
niflin bafl›ndan beri yaflad›klar›n› an-
latan Aras, TEKEL iflçisinin özel-
lefltirme sald›r›s›na karfl›, ekme¤i ve

onuru için direndi¤ini söyledi. 

‹dil Tiyatro Atölyesi ve Tiyatro
Simurg'un birlikte oynad›¤› "Baflka-
n› Burnundan Yakala" adl› oyunun
sahnelendi¤i konser Grup Yo-
rum’un türkü ve marfllar›yla son
buldu.  

15 Ocak’ta Samsun’da yap›lan
konserde Halk Cephesi ad›na Gam-
ze Cibelik Mucuk bir konuflma yap-
t›. Mucuk konuflmas›nda dünya
halklar›n›n ortak düflman› Ameri-
ka’ya Kürt, Türk, Laz, Çerkes,
Arap, Alevi, Sünni her inanç ve mil-
liyetten halklar›n sesiyle “Defol!”
dediklerini söyledi. Konsere 800 ki-
fli kat›ld›. 

10 Ocak akflam› Antalya'da yap›-
lan konserde Antalya’dan Umuda
Türkü müzik grubu da sahne ald›.
Antalya Halk Cephesi ad›na yap›lan
konuflmada, Dev-Genç'in 40 y›ll›k
tarihinde yaratt›klar›n› anlatt›. Dev-
Genç'in entarnasyonalist yan›na
vurgu yap›larak, Amerika'ya karfl›
mücadele ça¤r›s›  yap›ld›. 

‹‹ssttaannbbuull’da her gün Galatasaray
Lisesi  önünde saat 13.00 ve 21.00
aras›nda imza masas› aç›larak imza
toplan›yor. 14 Ocak’ta masa aç›l›rken
yap›lan eylemde Halk Cephesi ad›na
‹brahim Çuhadar bir aç›klama yapt›.
Çuhadar masan›n her gün aç›k kala-
ca¤›n› ve linçlere, sald›r›lara karfl›
mücadelelerini devam edece¤ini be-
lirtti. ‹mza masas›nda Halk Cepheli-
ler’e ço¤unlukla Edirne’de yaflanan-
lar ve tutuklanan vatanseverler soru-
luyor. 

Bunun d›fl›nda Taksim Metro
Dura¤› ç›k›fl›nda her Çarflamba gü-
nü imza masas› aç›l›yor. Yaklafl›k
1000 bildirinin da¤›t›ld›¤› iki saat
boyunca 480 kifli imza verdi. 

13 Ocak günü Bak›rköy Özgür-
lük Meydan›’nda aç›lan imza masa-
s› aç›ld›. 2 saat aç›k kalan masada
350 imza topland›.

17 Ocak günü 1 May›s Mahalle-
si'nde afiflleme yap›ld›. Akflam saat-
lerinde afifllerin bir k›sm› polis tara-
f›ndan y›rt›ld›.

“Her ‹nanç ve Milliyetten Halklar›n Sesiyle
‘Amerika Defol!’ Diyoruz”
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11 Ocak’ta Gazi Mahallesi'nde
Edirne'de yaflanan linç giriflimini
protesto etmek amac›yla 5 ayr› böl-
ge'ye pankartlar as›ld›. Gazi Son Du-
rak ve Eski Karakol'a ''‹tleriniz,
Linçleriniz, Tutuklamalar›n›z Bizi
Teslim Alamaz. Bu Vatan Bizim'',
Dörtyol'a “Bu Vatan Bizim Edirne'ye
Girdik”, Köprü Dura¤›na “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” Nalbur dura-
¤›na “Sald›rtanlar Vatan Haini,   Sal-
d›r›lanlar Vatan  Severlerdir. Bu Va-
tan Bizim” pankartlar› as›ld›. 

2 Ocak’ta ‹stanbul Ba¤c›lar Ka-
ranfiller Kültür Merkezi’nde Dev-
Genç sergisi aç›ld›. Dev-Genç ser-
gisi bir  hafta boyunca aç›k kald›.

16 Ocak günü KKaarrss'ta  Edirne'de
vatansever gençli¤e yönelik sald›r›-
lar› ve tutuklamalar› protesto etmek
için Gençlik Dernegi Giriflimi tara-
f›ndan eylem  yap›ld›. Son iki hafta-
d›r polisin azg›nca sald›r›lar›na ve
gözalt›lar›na boyun e¤meyerek tek-
rar At Heykeli’nin önünde toplanan
Kars Gençlik Derne¤i Giriflimi ö¤-
rencileri polisin slogan atmay›n
uyar›lar›na ald›r›fl etmeden kararl›-
l›klar›n› göstererek eyleme slogan-
lar›na ara vermeden devam ettiler.
Eylemde çevrede toplananlar “siz-
leri  cesaretinizden dolay› kutluyo-
ruz bizde Amerika'ya karfl›-
y›z”diyerek vatanseverleri kararl›-
l›klar›ndan dolay› tebrik ettiler.

Eylemin ard›ndan masa aç›larak
‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› tale-
biyle bir saat imza topland›.

Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i'nde
Dev-Genç 40.Y›l sergisi yap›ld›. 16
Ocak'ta aç›lan sergi 18 Ocak'ta son
buldu..

AAddaannaa’da kampanya konseri ça-
l›flmalar› kapsam›nda afifller as›la-
rak el ilanlar› da¤›t›ld›. 15 Ocak
günü çarfl› merkezinde Kültür Soka-
¤› önünde stant açan Halk Cepheli-
ler gün boyu konserin el ilanlar›n›
da¤›tarak konsere ça¤r›da bulundu-
lar. Ayr›ca Reflatbey Caddesi ve
Merkez Park civar›nda konser afifli
yap›ld›. 16 Ocak günü Yüre¤ir ilçe-
sinde Süleyman Vahit Caddesinde
120 adet afifl yap›ld›. Konser tan›t›-
m›n›n yan›nda ayr›ca Halk Cepheli-

ler ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›

için imza toplad›lar. 

MMaallaattyyaa'da Halk Cepheliler 14

Ocak günü Malatya ‹smet Pafla

Caddesi’nde, 18 Ocak günü PTT

meydan›nda, 21 Ocak günü Turan

Emeksiz Caddesi’nde ülkemizdeki

Amerikan üslerinin kapanmas› tale-

biyle imza topland›. 

13 Ocak günü MMeerrssiinn'in Demir-

tafl Mahallesi’ne giden Halk Cephe-

liler 2 saat boyunca esnaflar› gezdi-
ler. Kampanyay› anlatan Halk Cep-
heliler esnaflardan 100 imza topla-
yarak 95 el ilan› da¤›tt›.

Ayr›ca kampanya çerçevesinde
Adana'da yap›lacak Grup Yorum
konser afifllerini esnaflar›n dükkân-
lar›na asarak duyurusunu yapt›lar.
‹mza toplarken halk›n Edirne'de ya-
flanan faflist sald›r›lar› yak›ndan ta-
kip etti¤i gözlendi. Ayr›ca 14 Ocak
günü de E¤riçam'a gidilerek imza

Halk Cepheliler ‹stanbul’da ‹n-
cirlik Üssü’nün kapat›lmas› için
vapurlarda yolcularla konuflup im-
za topluyorlar. 16 Ocak’ta Eminö-
nü-Üsküdar, Eminönü-Kad›köy ve
Karaköy-Kad›köy vapurlar›nda, 18
Ocak günü de Befliktafl-Kad›köy
vapurunda Halk Cepheliler imza
toplad›lar. 

16 Ocak günü  Karaköy-Kad›-
köy vapurunda imza toplayan Halk
Cepheliler önce kaptan ve güven-
likçilerin dayatmalar›yla karfl› kar-
fl›ya kald›lar. “Yasak” diyerek mü-
dahale etmeye çal›flan güvenlikçi-
ler ve kaptana ra¤men çal›flmalar›-
na devam ettiler. Vapurdan inifltey-
se kendilerini yo¤un bir polis kala-
bal›¤› bekliyordu. Hiçbir gerekçe
yokken Halk Cephelilerden  bir  ki-
fliyi polisin keyfi bir flekilde gözal-
t›na almaya çal›flmas› üzerine di¤er
Halk Cepheliler ve vapurdan inen

yolcular müdahale etti. Polisin sal-

d›r›s› sonucunda 7 Halk Cepheli ve

bir yolcu gözalt›na al›nd›. Sald›r›y›

cep telefonuyla görüntülemeye ça-

l›fl›rken gözalt›na al›nan yolcuya

gerekçe olarak da “sahte para bu-

lundurma” gösterildi. 

Karaköy Voyvoda Karakolu’na

götürülen Halk Cepheliler ertesi

gün Beyo¤lu Adliyesi’nde savc›l›-

¤a ç›kar›larak serbest b›rak›ld›lar. 

18 Ocak günü Befliktafl-Kad›-

köy hatt›nda imza toplayan Halk

Cepheliler, Kad›köy’den dönüflte

vapur güvenlikçilerinin ça¤›rd›¤›

polisler taraf›ndan engellenmek is-

tenildi. Halk Cepheliler’in kararl›-

l›¤› üzerine polis vapurdan indi.

Befliktafl ‹skelesi’nde inip bildiri

da¤›tan Halk Cepheliler yine polis

taraf›ndan durduruldu, polis bu kez

de kimlik kontrolü yapt›.

Kampanya Çal›flmalar› Vapurlarda Toplanan
‹mzalarla Devam Ediyor
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topland›. 

SSaammssuunn’da Halk Cepheliler 19-

22 Ocak tarihlerinde Süleymaniye

Geçidi’ne imza masas› açt›lar.

Kampanyan›n anlat›ld›¤› masada

bildiri de da¤›tan Halk Cepheli-

ler’in yan›na Tekel iflçileri de u¤ra-

yarak sohbet ettiler.

EEllaazz››¤¤ 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›. “Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz, Amerika
Defol Bu Vatan Bizim”
sloganlar› at›lan eylemde;
“Amerika'n›n ufla¤› AKP
hükümeti bilmelidir ki
biz ba¤›ms›z Türkiye mü-
cadelemizden asla vaz-
geçmeyece¤iz. Bu alanla-
r› bizler de¤il, Amerikan
uflaklar› olan linç güruh-
lar›, faflistler terk edecek”
denildi. Eylemin ard›n-
dan kampanya bildirileri
da¤›t›ld›.

‹‹zzmmiirr’de Halk Cephe-
liler  17 Ocak günü  Al-
sancak, Konak ve Basma-
ne sokaklar›nda  "Ameri-
ka Defol Bu Vatan Bi-
zim" afifllerini yap›flt›rd›-
lar. 18 Ocak günü ‹ncirlik
Üssü’nün kapat›lmas›
için Kemeralt› giriflinde
imza topland›. 

Halk Cepheliler, 20
Ocak günü de Karfl›yaka
Çarfl› Postahane önünde
imza masas› açt›lar.
“Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” kampanyas›ndan
rahats›z olan ‹zmir polisi
provakasyon yaratmaya
çal›flt›. Önce polisin yön-
lendirdi¤i bir kad›n masa-
ya gelerek abisinin Erge-
nekon davas›ndan yarg›-
lanan bir albay oldu¤unu
söyledi ve polisle birlikte
masaya yaklaflarak “Siz
vatan› bölmeye çal›fl›yor-

sunuz, bu vatan için çal›flsan›za!”
diye ba¤›rmaya bafllad›. Kad›na, “
Amerika Defol” kampanyas› anla-
t›ld›. ‹mza vermek istemiyorsa ma-
sadan uzaklaflmas› istendi. Kad›n›n
yapt›klar›n›n ifle yaramad›¤›n› gö-
ren sivil polisler, bu sefer de masa-
da bulunan Yürüyüfl dergisine el
koymaya çal›flt›. Halk Cepheliler
dergiyi sahiplenerek, vermeyecekle-

rini söylediler. O s›rada postaneye
gitmekte olan bir flube amiri, masa-
ya gelerek; “Bunlar Edirne’yi kar›fl-
t›ranlar, bunlar DHKP-C’li, buray›
da kar›flt›racaklar” diyerek insanlar›
Halk Cephelilere karfl› k›flk›rtmaya
çal›flt›. Halk Cepheliler “Biz dev-
rimciyiz, vatanseveriz. ‘Amerika
defol bu vatan bizim!’ diyoruz. Ül-
kemiz topraklar›n›n Amerika’ya ka-
r›fl kar›fl sat›lmas›na karfl›y›z” diye-
rek cevap verdiler. Tart›flman›n üze-
rine “Biz de Amerika’n›n ülkemiz-
den gitmesini istiyoruz. Bafl›m›zda-
kini de atmak gerekiyor, siz hakl›s›-
n›z bizi Amerika yönetiyor” diyerek
imza atanlar oldu.  Polis, bu sefer de
“Bunlar bölücü” diye halk› k›flk›rt-
maya çal›flt›. Polise en iyi cevab› ise
yine halk verdi. Yafll› bir amca “Ne
bölücüsü bunlar gerçek devrimci, bu
so¤uk havada saatlerdir bize Ameri-
ka’n›n kötülüklerini anlat›yorlar. Biz
imza atar›z bu föye” fleklinde cevap
verdi. Bir baflkas› ise Halk Cepheli-
lerin yan›na gelerek “K›z›m, senin
ve arkadafllar›n›n yanaklar›ndan
öperim, siz onlara bakmay›n, halka
gerçekleri anlatmaya devam edin,
biz 6. Filoyu denize döktük, bu ülke-
de yine böyle bir fley yapmak laz›m”
dedi.

Bir saat sonra masaya tekrar ge-
len baflka bir sivil ekip “Burada biraz
önce olay ç›karm›fls›n›z, nedir mese-
le ö¤renmeye geldik” diyerek masa-
n›n etraf›n› sard›lar. Halk Cepheliler
olay› ç›karan›n kendileri olmad›¤›n›
söyleyerek “as›l olay› ç›karmaya ça-
l›flan sizin adamlar›n›z, gidin onlara
sorun, masan›n etraf›n› kapatarak or-
tam› terörize etmeye çal›fl›yorsunuz,
burada yasal bir hakk›m›z› kullan›-
yoruz,” diyerek polisi kovdular. Ma-
sada 204 imza topland›. 21 Ocak gü-
nü Kemeralt› giriflinde masa aç›larak
imza toplanmaya devam edildi.

HHaattaayy’da 21 Ocak’ta Antakya
Kurtulufl Caddesi’nde kampanya
konserinin afiflleri as›ld›. 21 Ocak
günü Antakya Subafl› ve Çekmece
beldeleri ve Sümerler Mahalle-
si’nde konserin el ilan› da¤›t›ld›. Es-
naflara ve evlere da¤›t›lan el ilanla-
r›n›n yan› s›ra birçok esnafta dük-
kân camlar›na afiflleri as›ld›.
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KKaarrss

MMaallaattyyaa

AAddaannaa

‹‹ssttaannbbuull SSaarr››ggaazzii



Dev-Gençliler “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” dedikleri için
tutuklanan vatanseverler için
eylemlerini sürdürüyorlar. 

BBuurrssaa:: Gençlik Derne¤i Girifli-
mi, 17 Ocak günü yapt›¤› eylemde
“Amerika Defol” demenin her va-
tanseverin görevi oldu¤unu belirtti.
17 kiflinin kat›ld›¤› eylemin ard›n-
dan imza stand› aç›ld›.

KKooccaaeellii:: Kocaeli Gençlik Der-
ne¤i 17 Ocak günü ‹nsan Haklar›
Park›’nda bir eylem yapt›. 'Amerika
Defol Bu Vatan Bizim', 'Kahrolsun
Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz' slo-
ganlar›n›n at›ld›¤› eylemin ard›ndan
Dev-Gençliler ‹ncirlik üssünün ka-
pat›lmas› için tüm vatanseverleri
imza atmaya ça¤›rd›lar. 40 dakika
aç›k kalan masada yaklafl›k 150 im-
za topland›.

MMaallaattyyaa:: Gençlik Derne¤i Gi-
riflimi  tutuklanan vatanseverlerin
serbest b›rak›lmas› için eylem yapt›.
16 Ocak günü yap›lan eylemde;
“Her fleyiyle Amerika’ya ba¤›ml›
bir ülkede Amerika defol demek be-
del ödemek demektir. Aylard›r bu
bedelleri ödüyoruz” denildi. Eyle-
me 30 kifli kat›ld›. 

HHaattaayy:: 16 Ocak günü Antakya

Ulus Alan›’nda Hatay Özgürlükler

Derne¤i taraf›ndan Edirne’de tutuk-
lanan vatanseverler için eylem ya-
p›ld›. Eylemde aç›lan imza masa-
s›yla ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›
için imza topland›. 

17 Ocak günü ise Antakya mer-
kezde ve Turunçlu Beldesi’nde, 23
Ocak günü yap›lacak olan kampan-
ya konserinin afiflleri as›ld›. Armut-
lu Mahallesi’nde konser el ilan› da-
¤›t›ld›.

‹‹zzmmiirr:: Halk Cephesi 17 Ocak
günü Konak Kemeralt› giriflinde
yapt›¤› eylemde gerçek vatansever-
lerin “Amerika Defol!” diyen dev-
rimciler oldu¤u onlara sald›ranla-
r›nsa vatan hainleri oldu¤u vurgu-
land›. Eylemde “Kahrolsun Faflizm
Yaflas›n Mücadelemiz, ‹ncirlik Üssü
Kapat›ls›n, Amerika Defol Bu Vatan
Bizim!” sloganlar› at›ld›.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu
ÜÜyyeelleerriinnee KKeeyyffii GGöözzaalltt›› 

17 Ocak günü Gençlik Federas-
yonu üyesi Sad›k fienbaba ve Ha-
kan Karabey polisin sald›r›s›yla
keyfi bir flekilde gözalt›na al›nd›. ‹s-
tanbul Uzunçay›r metrobüs dura-
¤›nda kimlik kontrolü yapan polis-
ler, GBT kontrolü ve üst aramas›
dayatt›lar. Bu keyfiyet kabul edil-
meyince, yerlerde sürükleyerek, bi-

ber gaz› s›karak dakikalarca ekip
arac›na bindirmeye çal›flt›lar. Bu es-
nada oradan geçen insanlar slogan-
lar› da duyup, yak›na gelerek polise
tepki gösterdiler. “Bunlar terörist,
bize sald›r›yorlar” diyen polise ald›-
r›fl etmeyen insanlar›, polisler “gi-
din burada duramazs›n›z” diyerek
kovarak uzaklaflt›rd›. Ekip arac›nda
da sald›r› yo¤un bir flekilde devam
etti ve polisler arac› karakol yerine
bofl bir yere çekerek, burada bekle-
yen baflka bir sivil araçtan sopa ala-
rak hep birlikte sald›rd›lar. Karakol-
da da kimlik do¤rulama, arama vb.
bahanelerle defalarca iflkenceye
maruz kalan Sad›k fienbaba ve Ha-
kan Karabey , parmak izi için götü-
rüldükleri Kad›köy Olay Yeri ‹nce-
leme’de de sald›r›ya u¤rad›lar. Tüm
yaflanan sald›r›lardan dolay› vücu-
dunda ve kafas›nda fliflme, morluk-
lar, yaralar olufltu. Ertesi gün savc›-
l›¤a ç›kar›lan Sad›k fienbaba ve Ha-
kan Karabey ifade verdikten sonra
Kad›köy Adliyesi’nden serbest b›ra-
k›ld›lar. 

18 Ocak günü Cibali Lisesi’nde
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
ve “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca-
¤›z” kampanyalar›n›n afiflleri yap›l-
d›. Sabah›n erken saatlerinde Liseli
Dev-Gençliler taraf›ndan yap›lan

Devrimci vvatansever gençlik;
geçen hhafta
‹stanbul’da, 
Ankara’da, 
‹zmir’de, 
Kocaeli’de, 
Bursa’da, 
Mu¤la’da,
Adana’da, 
Malatya’da, 
Antakya’da, 
Erzincan’da, 
Kars’ta aalanlardayd›

Devrimci VVatansever Gençlik LLinçlere
Gözalt›lara RRa¤men MMeydanlar› TTerk EEtmedi

ANKARA
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Ülkenin dört bir yan›nda imza

masalar› aç›p, halktan ‹ncirlik Üs-

sü’nün kapat›lmas› için imza topla-

yan Halk Cepheliler’e bask›lar da

sürüyor.

Özellikle imza masalar›n›n kala-

bal›k olmas›, halk›n büyük ço¤unlu-

¤unun imza vermekte bir an olsun

tereddüt etmemesi polisin sald›r›s›

ve bask›lar›n›n as›l nedenidir.

O nedenle polis, imza verecek

olanlara bask› yapmakta, kimlik

sormakta, kamera çekimleri yapa-

rak, halk› imza vermemesi için kor-

kutmaya çal›flmaktad›r.

Ancak tüm bunlara karfl›n imza
masalar›n›n bafl› yine kalabal›k ol-
makta 2-3 saat içinde yüzlerce im-
za toplanmaktad›r. Müdahale etti-
¤inde Halk Cepheliler’in ve  halk›n
tepkisiyle karfl›laflan, üstelik tehdit-
leri ifle yaramayan polis, bu kez ki-
mi yerlerde zab›talar› devreye so-

karak, imza masalar›n› onlar arac›-
l›¤›yla kald›rtmaya çal›flmaktad›r.

Bunun en son örne¤i Eskifle-
hir’de yafland›. Eskiflehir’de imza
masas› açan Gençlik Derne¤i üye-
leri imza toplarken, polisin yönlen-
dirmesi ile kalabal›k bir zab›ta gru-
bu taraf›ndan çevrildiler.

Zab›ta, “kald›r›m› iflgal ediyor-
sunuz” gerekçesiyle imza masas›-
n›n kald›r›lmas›n› istiyordu. “Bizi
polis gönderdi, polis bu masan›n
kald›r›lmas›n› istiyor” diyemedik-
leri için, “kald›r›m› iflgal ediyorsu-
nuz” gerekçesine s›¤›nm›fllard›.

‹flin mizahi yan› fluras›d›r. Kal-
d›r›m› iflgal ettikleri söylenen va-
tansever devrimciler ço¤u zaman
kald›r›mda bile de¤illerdir. Ama ol-
sun, polisin talimatlar›n› yerine ge-
tirmek için bir gerekçe uydurula-
cakt›r. 

“Kald›r›mlar› iflgal ediyorsu-

nuz” diye müdahale edilen yerler-
den biri olan Elaz›¤’da da mesela,
zaten bofl kald›r›m yoktu. Park et-
mifl araçlar, seyyar sat›c›lar, taksiler
oralar› kapatm›flt› ama zab›talar on-
ca arac› b›rakm›fl, bir küçük masa-
n›n kkaalldd››rr››mm›› iiflflggaall etti¤ini söyle-
mekteydi.

Kars’ta imza masas› açan dev-
rimcilere “niye buray› iflgal ediyor-
sunuz” sorusunu soran zab›taya ve-
rilen cevab› tüm zab›talara söyle-
mek gerekiyor: ““ÜÜllkkeenniinn ddöörrtt bbiirr
yyaann›› iiflflggaall aalltt››nnddaayykkeenn,, iiflflggaallee kkaarrflfl››
mmüüccaaddeellee eeddeennlleerrllee uu¤¤rraaflflmmaayy›› bb››--
rraakk››nn.. AAss››ll iiflflggaallii ggöörrüünn!!””......

afifller ö¤renciler taraf›ndan ilgiyle
karfl›land›. 

MMuu¤¤llaa:: 17 Ocak’ta Edirne’de hu-

kuksuzca tutuklanan vatansever ö¤-
rencilerin serbest b›rak›lmas› için
Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriflimi
eylem yapt›. “Amerika Defol De-
dikleri ‹çin Tutuklanan Vatansever
Ö¤renciler Serbest B›rak›ls›n”  pan-
kart›n›n aç›ld›¤› eyleme 14 kifli ka-
t›ld›. Eylem Defol Amerika marfl›-
n›n söylenmesiyle son buldu.

Aç›klama s›ras›nda geçen hafta-

larda oldu¤u gibi bu hafta da polis

yak›n çekim yaparak gerginlik ya-

ratmaya çal›flt›. Aç›klama s›ras›nda

aç›klamay› okuyan ö¤renciye çok

yaklaflan polis uyar›ld› ve bir iki

ad›m geri çekildi. 

AAddaannaa:: 17 Ocak günü Kültür So-

ka¤› önünde yap›lan eylemde

"Amerika Defol Bu Vatan Bizim

Dedikleri için Tutuklanan Vatanse-

verler Serbest B›rak›ls›n" pankart›

aç›ld› ve Edirne'deki sald›r›lar› an-

latan dövizler tafl›nd›. Eylemde, ya-

p›lan sald›r›lar›n, gözalt›lar›n, linç-

lerin Amerika Defol diye hayk›rma-

lar›n› engellemeyece¤ini belirterek

vatansever gençli¤in serbest b›rak›l-

mas›n› istedi.

Ayn› Gün Yüre¤ir ilçesine ba¤l›

Karfl›yaka'da 150 konser afifli yap›ld›.

AAnnkkaarraa:: 17 Ocak günü Edirne'de

tutuklanan vatansever ö¤rencilerin

serbest b›rak›lmas› ve linç sald›r›la-

r›n›n teflhir etmek için Ankara

Gençlik Derne¤i taraf›ndan eylem

yap›ld›. K›z›lay-Sakarya Cadde-

si’nde  yap›lan eylemde; “Bu ülke-

nin gerçek vatanseverleri olarak,

Dev-Gençliler olarak türlü bask›la-

ra, sald›r›lara ra¤men bu onurlu gö-

revi yerine getirmeye devam edece-

¤iz” denildi. Eyleme 60 kifli kat›ld›. 

19 Ocak günü “Amerika Defol

Bu Vatan Bizim”  diyen Gençlik

Derne¤i üyeleri Tekel iflçilerini zi-

yaret etti. Direnen iflçilere “Ameri-

ka Defol Bu Vatan Bizim” kampan-

yas› anlat›l›rken, ‹ncirlik Üssü'nün

kapat›lmas› için imza toplan›l›p,

bildiri da¤›t›ld›. Toplam 545 imza

topland›.

Tekel iflçilerinin yan›ndan ayr›-

lan Ankara Gençlik Derne¤i üyesi

ö¤renciler çal›flmalar›na Güven-

park'ta anlatmaya devam ettiler. Bir

buçuk saatte 350 imza toplan›rken

toplam gün içerisinde 1350 bildiri

da¤›t›ld›.

ÖÖnnccee ppoolliiss ssoonnrraa zzaabb››ttaa
ÜÜllkkee iiflflggaall aalltt››nnddaa,, oonnllaarr kkaalldd››rr››mm

iiflflggaallii ppeeflfliinnddee

MU⁄LA
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Yukardaki sözlerin sahibi, Edir-
ne Gençlik Derne¤ini kapatt›rmak
için Vali’ye söz veren EEddiirrnnee DDeerr--
nneekklleerr MMaassaass›› MMüüddüürrüü’’dür.

Görülece¤i gibi Edirne’de bask›-
lar devam ediyor. Linç sald›r›lar›
nedeniyle tek bir faflistin gözalt›na
al›nmad›¤› Edirne’de flimdi Edirne
Gençlik Derne¤i kapat›lmak isteni-
yor. 

Edirne’de vatansever devrimci
gençli¤e günlerce sald›r›p, linç gü-
ruhlar›n› sokaklarda dolaflt›ranlar,
ba¤›ms›zl›¤› savunanlar› tutuklatan-
lar, Edirne’yi linç güruhlar›na iflgal
ettirenler, bu sald›r›lar›n› yeterli
görmediler.

Polis sald›r›lar› ve linç ile sonuç
alamayanlar, gençli¤i örgütsüz b›ra-
karak, daha kolay sindireceklerini
düflünmektedirler.

Edirne Gençlik Derne¤ini kapat-
maya çal›flanlar asl›nda Edirne’deki
sald›r›lar›n, linçlerin de örgütleyici-
sidirler. Bir kez daha “flapkalar›
düflmüfl” suç üstü yakalanm›fllard›r.
Edirne’deki linççiler için tek bir ya-
sal ifllem yapmayanlar›n, tek bir
linççiye dava açmayanlar›n, tutuk-
lamayanlar›n aceleleri vard›r.

Bir an önce Edirne Gençlik Der-
ne¤i kapat›lmal›d›r. Kald› ki, bu du-
rumu çok aç›k bir biçimde Dernek-
ler Masas› Müdürü Gençlik Derne-
¤i üyelerine söylemifltir.

Dernekler Masas› Müdürü, der-
ne¤i kapatt›rmak için Edirne Vali-
si’ne söz vermifltir. ““BBuu iiflfl bbeennddeenn
çç››kktt››” demifltir. YYAANN‹‹ YYAAPPAACCAAKK
BB‹‹RR fifiEEYY‹‹NN‹‹ZZ YYOOKK!! DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
KKAAPPAATTIINN!! diyor dernekler masas›
müdürü.

Derne¤i kapatmak için tam da
linç sald›r›s› sonras› harekete geç-
mifllerdir. 2007 y›l›nda kurulmufl
olan Edirne Gençlik Derne¤i’nin
“eksikleri”ni bulmak, kapatt›rmak
için acele etmifllerdir.

“Yaklafl›k 15 gündür dernek üze-
rinde yo¤unlaflan ‘Dernekler Masa-

s›'n›n’ yo¤un ve ‘Rutin’ bir deneti-
mi var. Bu denetim nedense
27.12.2009'daki L‹NÇ sald›r›s›n-
dan hemen sonra bafllat›ld›? Ar-
d›ndan dernek defterlerinde eksik
oldu¤u söylendi ve tutanak tutuldu.
Karfl›l›¤›nda dernekler masas› yet-
kilileri taraf›ndan para cezas› ke-
silece¤i belirtildi.” ((EEddiirrnnee GGeennçç--
lliikk DDeerrnnee¤¤iinniinn 1155 OOccaakk 22001100 ttaa--
rriihhllii aaçç››kkllaammaass››nnddaann))

As›l olarak derne¤i kapatmay›
amaçlayan “önce ceza ver” sonra
“derne¤i kapatt›r” politikas›n›n ar-
kas›nda Edirne Valisi, Edirne Emni-
yeti vard›r.

Linç sald›r›lar›n› kimin örgütle-
di¤i arkas›nda kimlerin oldu¤unu
bu örnek gözler önüne seriyor.
Linçlerle sonuç alamayanlar›n va-
tansever devrimcilerin örgütlü ol-
malar›na bile tahammülü yoktur.

EEddiirrnnee VVaalliissii vvee EEddiirrnnee EEmmnnii--
yyeettii,, EEddiirrnnee GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii’’nnii
kkaappaattaarraakk nnee yyaappmmaayyaa ççaall››flflmmaakk--
ttaadd››rr??

“...Uyuflturucu, kumar, fuhufl
batakl›¤›na sistemli bir flekilde sü-
rüklenmeye çal›flan liseli ve üniver-
siteli gençli¤e kültürel, sosyal de-
¤erlerimizle alternatif olma ama-
c›nday›z. Edirne insan›m›za hizmet
etmeye, üniversite ö¤rencisi arka-
dafllar›m›z›n taleplerinin kula¤›, se-
si, solu¤u olmaya devam edece¤iz.”
(Aç›klamadan)

Gençli¤e sald›rarak, linç güruh-
lar›n› sokaklara salarak, gençli¤i ör-
gütsüz b›rakarak bir yandan da
gençli¤i düzenin pisliklerine bulafl-
tarmak istiyorlar. ‹stiyorlar ki, Edir-
ne gençli¤i, kumar›n, fuhuflun,
uyuflturucunun girdab›nda bo¤ulup
gitsin.

Gençlik, halk›n›n de¤erlerine
ba¤l› kalmak, ülkesinin ba¤›ms›zl›-
¤› için mücadele etmek yerine yoz-
lu¤un içinde bo¤ulsun istiyorlar. 

Bugün Edirne Gençlik Derne¤i-
ni kapatmaya çal›flanlar gençli¤i ör-
gütsüz b›rakmak, yozlaflt›rmak için

kapatmak istiyor, bunun için linç
sald›r›lar›n› sürdürüyorlar. Linç sal-
d›r›lar›n›n devam›d›r bu sald›r› da.

Tüm sald›r›lar›n planland›¤›
merkez, aç›k ki, Valilik ve Emni-
yet’tir. Bugün linççiler elini kolunu
sallayarak rahatça Edirne sokakla-
r›nda dolafl›rken, linçlere ça¤r› ya-
pan, linçlerde yer alan faflist MHP
ve BBP için hiç bir ifllem yapma-
yanlar, Edirne Gençlik Derne¤i’ni
hedeflemifllerdir.

Onlar› korkutan as›l olarak va-
tansever devrimci gençlik ve onla-
r›n örgütlülükleridir. Edirne Gençlik
Derne¤i, o nedenle hedefleri aras›n-
dad›r. 

Edirne Gençlik Derne¤ini kapat-
mak içinde do¤rudan Vali’nin tali-
mat› ile hareket etmekte kendi yasa-
lar›n› bile hiçe saymaktad›rlar. Kor-
kular› öylesine büyüktür ki, vatan-
sever gençli¤in derne¤ini kapatmak
için bir dakika olsun beklemeye bi-
le tahammülü yoktur hiçbirinin.

Onlar istiyorlar ki, Edirne linççi-
lerin at oynatt›¤› bir yer olsun. Edir-
ne halk›n› ›rkç›l›k ve flovenizm ile
zehirleyip, k›flk›rtmak istiyorlar.
Kendi yaflad›klar› sorunlar› görmez,
göremez bir duruma getirilmek iste-
niyor Edirne halk›.

Oysa bugün Edirne, iflsizli¤i ya-
flayan, ekti¤inin karfl›l›¤›n› alama-
yan halk›yla çok daha ciddi sorun-
larla karfl› karfl›yad›r. ‹ktidar bu so-
runlara karfl› halk bilinçlenmesin,
örgütlenmesin diye linçleri sürdür-
müfltür,

Bugün de sald›r›lar›n›, bask›lar›-
n› gençli¤i örgütsüzlefltirmeye çal›-
flarak sürdürüyorlar. Ancak bilinme-
lidir ki, bu da çözüm olmayacakt›r.

“Ben VVali bbeye ssöz vverdim, 
bu dderne¤i kkapatacaks›n›z!”
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Erzincan’daki vatansever dev-
rimci gençlik, haftalard›r polis ve
linç güruhunun sald›r›s›na maruz
kald›lar. YY››llmmaadd››llaarr!!....

Sald›r›lar durmad›. Gençli¤e bo-
yun e¤dirmek için hemen her tür
ahlaks›zca yönteme baflvurdular. 8
Ocak’ta Bu¤day Meydan›'nda bildi-
ri da¤›tan iki vatansever devrimci
ö¤renci, yerlerde sürüklenerek gö-
zalt›na al›nd›; hastane ortas›nda ifl-
kence gördüler... Buna ra¤men
gençli¤e boyun e¤diremediler. 

SSiinnmmeeddiilleerr,, ssuussmmaadd››llaarr!!....

10 Ocak’ta yine alanlardayd›lar.
Karfl›lar›nda linç güruhu, sald›r›
için bekletilen resmi linççilere ve
iflkencecilere ra¤men, “bizi sustura-
mazs›n›z!” dediler.

‹flkencecilerin küfür ve alçakça
tav›rlar›na karfl›n, “gerçekleri anlat-
maya devam edece¤iz” dediler.

Yine sald›rd› polis. Gözalt›na
al›n›rken, polis otobüsünde ve gö-
zalt›nda iflkenceciler karfl›s›nda bafl-
lar› hep dik oldu.

YYaallnn››zz ddee¤¤iilllleerrddii!! Polis, o gün
20 vatansever devrimciyi gözalt›na
alm›flt›. Onlar gözalt›ndayken, arka-
dafllar›, aileleri, dostlar›, yoldafllar›
onlar› yaln›z b›rakmad›.

Hemen duvarlar›n arkas›nda, ad-
liye ve siyasi flube önündeydiler.
Gözalt›lar›n, bask›lar›n y›ld›rama-
yaca¤›n› hem içerde hem d›flarda
hayk›rd›lar.

Geçit, Ulalar Mahalleleri’nde,
Bu¤day Meydan›'nda, Ça¤layan,
Yal›nca köylerinde ve Dersim’in
Pülümür ilçesinde, yaflanan linç sal-
d›r›lar›n› kap› kap› dolaflarak halka
anlatt›lar. Bildiriler da¤›tt›lar.

AKP’nin polisi tüm sald›r›lar›na
karfl›l›k vatansever devrimcilerin
hakl› ve güçlü sesini bo¤may› bafla-
ramad›. 

Kararl› olundu¤unda, hakl›l›k ve
meflruluk bilinciyle hareket edildi-
¤inde tüm bask›lar altedilebilir.

Devrimci gençlik, Erzin-
can’da bunu bir kez daha
dosta da düflmana da göster-
diler. Süren irade çat›flma-
s›nda bir kez daha iradeleri-
ni teslim etmediler. 

““PPoolliiss bbuu kkeezz
ddöövvddüürrttmmeeddii””

Burjuva bas›n, Erzincan Gençlik
Derne¤i üyelerinin eylemini bu bafl-
l›k alt›nda verdi. Bu bafll›k asl›nda,
“Polis bu kez linç ettirmedi” olma-
l›yd›. ‹flkenceciler meydana yine
linç güruhunu toplam›fllard›. Ve
kendi ellerinde de coplar› ile dev-
rimci ö¤rencilerin karfl›s›nda bekli-
yorlard›.

Bu kez faflist güruhu yerinde tu-
tacak, lince izin vermeyeceklerdi.
Devrimciler linç sald›r›lar›na diren-
mifl, AKP iktidar› ve polisi teflhir ol-
mufltu. Taktik gere¤i bu kez linç is-
temiyorlard›. Lince “izin” yoktu
ama her an sald›racakm›fl gibi linç-
çileri meydanda tuttular bas›n aç›k-
lamas› boyunca.

Hem dizginleri tutulmufl linççi-
ler üzerinden iflkenceciler kendini
“aklayacak”, hem de ak›llar› s›ra
eylemi “terörize” edeceklerdi.

17 Ocak günü Erzincan Gençlik
Derne¤i üyeleri saat 12.00'de bir
kez daha Cumhuriyet Meydan›'nda
kampanya sloganlar›yla bas›n aç›k-
lamalar›na bafllad›lar. 

"Amerika Defol Dedikleri ‹çin
Tutuklanan Vatansever Ö¤renciler
Serbest B›rak›ls›n Erzincan Gençlik
Derne¤i" pankart›n› açt›lar.

"TTüürrkkiiyyee''nniinn ddöörrtt bbiirr yyaann››nnddaa
EEddiirrnnee''ddeekkii aarrkkaaddaaflflllaarr››nn›› ssaahhiipp--
lleennmmeekk iiççiinn bbaass››nn aaçç››kkllaammaass›› yyaa--
ppaann GGeennççlliikk DDeerrnneekklleerrii üüyyeelleerrii aayy--
nn›› aannddaa bbiirrççookk yyeerrddee lliinnçç ssaalldd››rr››llaa--
rr››nnaa ggöözzaalltt››llaarraa mmaarruuzz kkaalldd››llaarr..””
diye bafllad›lar aç›klamalar›na...

Aç›klama boyunca meydan› ab-
luka alt›na alan, bariyerler ve fleritle
kapatan 200 polis, halk› böylece ey-
lemden uzak tutarak, gençli¤i ve ey-

lemini tecrit etmeye çal›flt›.

Eylemi aç›klamalar› ile bitiren
vatansever devrimcileri bir süre ta-
kip eden faflist güruh, polisin prog-
ram›nda bu kez linç sald›r›s› olma-
d›¤› için sald›r›s›nda ileri gidemedi.

Bir kez daha görüldü ki, polis
izin vermedikçe, polis örgütleme-
dikçe o bir avuç sivil faflist güruh
polise ra¤men linç sald›r›s› yapa-
mazd›.

Bu hemen hemen bütün linç sal-
d›r›lar›nda böyle olmakla birlikte
Erzincan’da 17 Ocak’taki eylemde
bir kez daha kan›tlanm›fl oldu. 

Görülece¤i gibi ortada “galeya-
na gelen” kalabal›klar, “hassas va-
tandafllar” kitlesi yoktu. Do¤rudan
polisin talimatlar› ile hareket eden,
polisin alana tafl›y›p, yönlendirdi¤i
bir avuç faflist linççi vard›. 

Polis isteseydi, pekala Edir-
ne’den, Selendi’ye kadar hiçbir linç
sald›r›s›na izin vermez, linçleri en-
gellerdi. Ancak linç sald›r›lar›n› bir
politika olarak gündemde tuttuklar›
için önlememifl, tersine örgütlemifl-
lerdir.

Vatansever devrimcilerin hakl›
eylemi Erzincan yerel bas›n›nda da;
“Erzincan’da Tehlikeli Gerginlik”,
“Erzincan Cumhuriyet Meyda-
n›’nda bas›n aç›klamas› yapan Er-
zincan Gençlik Derne¤i üyelerine
sald›rmak isteyen vatandafllar› po-
lis engelledi” bafll›klar›yla ç›kt›.

Ortada bir “gerginlik” de¤il,
linççilerin ve polisin ortaklafla ger-
çeklefltirdi¤i faflist terör vard› oysa.
Ve polis eennggeelllleeyyeenn de¤il, güruhun
ddiizzggiinnlleerriinnii ttuuttaanndd››.. Zaman zaman
da o dizginleri serbet b›rak›yordu.. 

EErrzziinnccaann’’ddaa bbuu kkeezz 
lliinnçç yyookkttuu,, ÇÇÜÜNNKKÜÜ......
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Aylard›r süren "Amerika De-
fol Bu Vatan Bizim" kampanyas›
halk›n büyük deste¤iyle sürüyor.
Dünyan›n tüm mazlum halklar› gibi
halk›m›z da Amerika’n›n dünya
halklar›n›n düflman› oldu¤unu bili-
yor ve bu ça¤r›ya destek veriyor.
Amerikanc› AKP’nin polisi onun
içindir ki linçlerle sald›r›yor. 

Trabzon’daki linç sald›r›s› henüz
haf›zalar›m›zda tazeyken geçti¤i-
miz günlerde Edirne ve Erzincan’da
linç sald›r›lar› örgütlendi. 

Edirne’deki linç sald›r›s› "‹ncir-
lik Üssü Kapat›ls›n” talebiyle imza
toplayan befl ö¤rencinin tutuklan-
mas›yla bafllad›. Arkadafllar›n›n tu-
tuklanmas›n› protesto eden ö¤renci-
lere linççi güruh sald›rd›. Linç güru-
hu 2005 y›l›nda biz TAYAD’l›lara
sald›rm›flt›, bugün Gençlik Derne-
¤i’nden ö¤rencilere. Halk Cephesi 3
Ocak’ta sald›r›y› protesto etmek
için Edirne’ye gitme ça¤r›s› yap›nca
biz de TAYAD’l›lar olarak yola ç›k-
t›k. Her zamanki gibi tutuklanan ço-
cuklar›m›za sahip ç›kmak istiyor-
duk. Amac›m›z haks›zl›¤a u¤rayan
çocuklar›m›z için Edirne’ de yap›la-
cak bas›n aç›klamas›na kat›lmakt›.

Edirne’de kentin giriflindeki tur-
nikelere geldi¤imizde bir polis or-
dusuyla karfl›laflt›k. Panzerler,
gözalt› otobüsleri, ambulanslar du-
ruyordu ve bunlar›n arkas›nda
sanki zor zaptediliyor gibi gö-
rünen gözü dönmüfl faflist gü-
ruh vard›.

Görüflmeler yap›ld›. Edir-
ne’deki 35 demokratik kitle ör-
gütü de ayn› polisler gibi bizle-
re "aman gidin" dediler. Biz
onlara "gelin bas›n aç›klamas›-
n› beraber yapal›m" dedik.
Ama onlar yanaflmad›lar. Biz
de anayolu kapatt›k. Evlatlar›-
m›zla birbirimize s›ms›k› ke-
netlendik. Bize gaz bombala-
r›yla sald›rd›lar. Gözlerimize
biber gaz› s›kt›lar, vurdular,

yerlerde
sürüklediler ama yine de bizi da¤›-
tamad›lar. Çocuklar›m›z bize, bizler
çocuklar›m›za destek oluyorduk ve
coflkuyla direniyorduk. 

Polisler bizleri zorla otobüslere
bindirip ‹stanbul’a geri gönderebi-
lece¤ini san›yordu. Tabii ki, onlar
bizim Dev-Gençliler’i ve bizi de ta-
n›m›yorlard›. Tan›salar bizi geri
döndürebileceklerini düflünmezler-
di. 

Edirne’ye yak›n dinlenme tesis-
lerine girmemizi engelleyerek onla-
ra boyun e¤ip gidece¤imizi düflün-
düler. Ama öyle olmad›. Bu kez oto-
büslerimizin içinde beklemeye bafl-
lad›k ve en meflru ve yasal hakk›m›z
olan bas›n aç›klamam›z› yapmadan
‹stanbul’a dönmeyece¤imizi bildir-
dik. Görüflmeler sonucu bir dinlen-
me tesisine girdik. Bu direniflin ilk
sonuçlar›yd›.

Bu dinlenme tesisinde alt› gün
bekledik. Bu bekleme süresinde,
canlar›m›z, evlatlar›m›z bize hiçbir
ifl yapt›rmad›lar adeta. Orada genç
yafll› öyle güzel bir mevzi kuruldu
ki sözlerle anlatmak olanaks›z. Her
gün halaylarla, türkülerle büyük bir
coflkuyla geçti. Müzik korolar›, ti-
yatro gruplar›, folklor ekipleri ku-
ruldu. O zor koflullarda çocuklar›-
m›z coflkular›yla herkese coflku ka-

t›yorlard›. TAYAD’l›-
lar› tan›yan gençler,
yeni arkadafllar›na
bizleri göstererek
"" TTAAYYAADD’’ll››llaarr AAbbddii
‹‹ppeekkççii PPaarrkk››nnddaa 33,,55

yy››ll kkaalldd››"" diyerek, bizleri örnek
gösteriyorlard›. Bizler de Abdi
‹pekçi Direnifli an›lar›m›z› tazele-
dik, onlara tecrübelerimizi aktard›k. 

Cumartesi günü ö¤le s›ralar›nda
televizyonda saat bafl› haberleri iz-
lerken birden pankart›m›z› ve k›r-
m›z› önlükleriyle Halk Cephelileri
gördük. Gözü dönmüfl bir güruh
karfl›s›nda bas›n aç›klamas›n› oku-
yorlard›. Biraz sonra polisin izniyle
faflist güruh sald›rd›. Ortal›kta hiç-
bir resmi polis görünmüyordu. Ca-
n›m›z çocuklar›m›z vahflice tekme-
leniyor, yerlerde sürükleniyordu.
Kinimiz büyüyor, öfkemiz tafl›yor
ve onlar›n yan›nda olamad›¤›m›z
için üzülüyorduk. Evlatlar›m›z› me-
rak ediyorduk. Bir taraftan da meflru
hakk›m›z› kullanmay› direnerek
baflard›¤›m›z için büyük bir coflku
içimizi kapl›yordu. ‹flte “ Dev-
Gençlilik budur, Cepheli olmak
budur” diyorduk. 

Sonra gruplar halinde çocuklar›-
m›z geldi. Kiminin aln› yar›lm›flt›,
kiminin gözü morarm›flt›. Ama hep-
sinin yüzlerinde ve gözlerinde
dedi¤ini yapm›fl olman›n o büyük
coflkusu, görevlerini baflar›yla ger-
çeklefltirmenin mutlulu¤u okunu-
yordu. 

Edirne direniflimiz de her direnifl
ve zafer gibi bizlere çok fley ö¤-
retti. Evlatlar›m›z›n DEV-
GENÇ ruhunu nas›l kavrad›kla-
r›n› ve bunu pratikte nas›l uygu-
lad›klar›n› gördük. Onlar bizim
deneylerimizden biz onlar›n
gençlik mücadelelerinden çok
fley ö¤rendik. Yafllar›n›n çok üs-
tündeki olgunluklar›, mücadele
azimleri, direniflleri, kararl›l›k-
lar›, ›srarlar› ve inatlar› hepimiz
taraf›ndan örnek al›nacak. 

Biz yediden yetmifle DEV-
GENÇ’liler olarak coflku ve di-
rençle daha pek çok direnifli
gerçeklefltirece¤iz. 

Linç Sald›r›lar›na Karfl› “ABD Defol Bu 
Vatan Bizim” Diyerek Direndik

TTAAYYAADD’’ll›› AAiilleelleerr
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Abdi ‹pekçi’nin katili ve
sivil faflist hareketin gerçek-
lefltirdi¤i onlarca cinayetin,
katliam›n tetikçilerinden M.
Ali A¤ca, geçen hafta tahliye
edildi. Ve o andan itibaren de
peflinde bir medya ordusu ile
dolaflmaya bafllad›. 

A¤ca’n›n tahliyesini canl›
yay›nlarla veren, günlerce pe-
flinde koflan, faflist bir katilin
tahliyesini “akflam yeme¤inde
sütlaç yedi, lüks otelin flu sui-
tinde konaklad›” diye magazinleflti-
ren burjuva medya, yapt›¤›n›n da
fark›ndayd›. Yapt›¤›n›n bir faflist ka-
tili, hem de kendi meslektafllar›n› da
vuran bir katili, meflrulaflt›rmak,
kahramanlaflt›rmak oldu¤unun far-
k›ndayd›. Ama yine de bunu yap-
maktan vazgeçemiyordu. 

Çünkü burjuva medya için rreeyy--
ttiinngglleerr,, ttiirraajjllaarr yani kkâârr herfleyden
önde geliyordu. Bunun için meslek-
tafllar›n› bile satmaya, unutmaya ha-
z›rd›lar. 

En çok yapabildikleri, “Abdi
‹pekçi’nin katili” oldu¤unu sürekli
vurgulamalar›yd›. En az›ndan bunu
söyleyerek, bir katili kahramanlafl-
t›rd›klar›n› örtbas etmek istiyorlard›
belki. 

A¤ca nezdinde bir dönemi ve si-
vil faflist hareketin nas›l kullan›ld›-
¤›n› tart›flmak yerine, A¤ca’n›n
“mavi kaza¤›”n›n, yedi¤i sütlaçla-
r›n, saçma sapan mesihlik demeçle-
rinin pefline düfltüler. 

Faflist katil A¤ca’n›n nas›l bir
psikopat haline geldi¤ini, y›llard›r
nas›l saçmalad›¤›n›, dengesizli¤ini
bilmeyen, görmeyen yoktur. Burju-
va bas›n da biliyor kuflkusuz bunu.
Ve bile bile, A¤ca nezdinde faflist
katilleri kahramanlaflt›r›rken, ülke-
mizdeki sivil faflist hareketin ne
olup olmad›¤›n›n üstünü örtüyor. 

A¤ca’n›n psikopatlaflm›fl m›,
oyun mu oynad›¤› belirsiz “kiflili¤i”
yerine siyasi kimli¤ini ve nas›l kul-
lan›ld›¤›n› tart›flmak, faflist hareketi

ve A¤-
calar’› besleyip büyütenleri bir kez
daha gözler önüne serecektir.

AA¤¤ccaa,, ffaaflfliisstt hhaarreekkeettiinn 
kkaattiilllleerriinnddeenn bbiirriiddiirr

HHaalluukk KK››rrcc››,, MMeehhmmeett GGüüll,, OOrraall
ÇÇeelliikk,, AAbbdduullllaahh ÇÇaattll››,, MMeehhmmeett fifiee--
nneerr,, ‹‹bbrraahhiimm ÇÇiiffttççii,, ‹‹ssaa AArrmmaa¤¤aann,,
VVeellii CCaann OOdduunnccuu,, MMuuhhssiinn YYaazz››cc››--
oo¤¤lluu,, FFeerrhhaatt TTüüyyssüüzz,, MM.. AAllii AA¤¤cca...

Bu isimlerin bir k›sm›, belki
flimdi bir ço¤una yabanc› gelecektir.
Onlar, sivil faflist hareketin katliam-
c›lar›ndan sadece baz›lar›d›r. Faflist
hareket, y›llarca bu isimlerle an›ld›.
A¤ca ve tüm di¤erleri, halka karfl›
kullan›ld›lar. Özellikle, 1971 silahl›
devrimci hareketinin ortaya ç›kard›-
¤› büyük devrimci potansiyel, ör-
gütlenip mücadelesini gelifltirdikçe,
oligarfli de bu mücadelenin karfl›s›-
na sivil faflist hareketi ç›kard›. 

“Komünizmle mücadele” ad›na
gençli¤e ve halka sald›rt›lan sivil
faflist hareketin tetikçileri, devletin
deste¤ini hep arkalar›nda gördüler. 

Bu y›llar boyunca onlarca katli-
am gerçeklefltirdi sivil faflist katil-
ler. Halk›n toplu olarak bulundu¤u
saatlerde kahvehaneleri, belediye
otobüslerini, otobüs duraklar›n›,
okul ç›k›fllar›nda ö¤rencileri tara-
y›p, bombalad›lar. Okullar›, semtle-
ri, yurtlar›, flehirleri faflist terör uy-
gulayarak iflgal ettiler. 

Gerçeklefltirdikleri onlarca katli-

am, binlerce cinayet yan›n-
da, Marafl, Çorum, Sivas,
Malatya, Elaz›¤ gibi yerler-
de, katliam ve katliam giri-
flimlerinde bulundular. Halk-
tan daha çok insan› katlede-
medilerse, birçok katliam
sald›r›s› bofla ç›kar›ld›ysa
bunda devrimcilerin müca-
delesinin önemli bir rolü
vard›r.

Oligarfli taraf›ndan kulla-
n›lan sivil faflist hareketin

kadrolar› gençli¤in ve halk›n müca-
delesini geriletmek, halk› korkutup
sindirmek için kendilerine ö¤retilen
kontrgerilla taktiklerini uygulad›lar. 

MHP ve Ülkü Ocaklar›’nda ör-
gütlenen sivil faflist hareket, katli-
amlar›n› bazen EEssiirr TTüürrkklleerr KKuurr--
ttuulluuflfl OOrrdduu’’ssuu ((EETTKKOO)),, TTüürrkk ‹‹nn--
ttiikkaamm TTuuggaayy›› ((TT‹‹TT)) ad›na üstlendi-
ler. 

Sald›r›lar›nda hiçbir kural, hiçbir
s›n›r yoktu. Halkta daha çok korku
yaratmak, halk› pasifize etmek için
devrimciler d›fl›nda, CHP’lilerden
en s›radan, apolitik insanlara kadar
kendilerinden olmayan herkesi he-
def ald›lar. Kaç›rd›klar› ilerici, anti-
faflist gençlere iflkence yaparak kat-
letme, çuval içine koyup atma, in-
sanhar› telle bo¤ma gibi yöntemlere
baflvurdular. Bunlar, kontrgerillan›n
halkta korku ve panik yaratmak için
sürdürdü¤ü karfl›-devrimci savafl›n
yöntemleriydi as›l olarak.

A¤calar, Çelikler, Çatl›lar, K›rc›-
lar ve daha onlarca tetikçi, bu kontr-
gerilla taktikleri ile halka karfl› fa-
flist terörü uygulayanlar›n bafl›nda
geliyorlard›. 

ÇÇaattll››llaarr,, ÇÇeelliikklleerr,, AA¤¤ccaallaarr
hheepp kkoorruunndduullaarr

Sivil faflist hareketi komando
kamplar›nda e¤iten CIA, M‹T ve
orduydu. Halk›n devrimci mücade-
lesini bast›rmakta devletin resmi
güçlerinin yerine kullan›lmak üzere

Ne ppsikopat, nne ddeli, nne mmesih...

Devletin Yetifltirdi¤i Faflist Bir Katil!
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e¤itilmifllerdi. Faflist terörü bu sivil
kadrolar arac›l›¤›yla uygulayarak
devletin faflist yüzünü olabildi¤i ka-
dar gizleyeceklerdi. 

Katletmek görevi, faflist hareke-
te bizzat devlet taraf›ndan verildi¤i
için, faflist hareketin kadrolar› da
oligarflik devlet cihaz›n›n polisi, as-
keri, yarg›s› taraf›ndan hep koru-
nup, kolland›. Baz› faflist katiller,
deflifre olduklar› durumlarda dahi,
tekrar kullan›labilecekleri için göz-
den ç›kar›lmay›p, el alt›nda tutuldu-
lar.

Bu gerçek 12 Eylül faflist cunta-
s› y›llar›nda bu faflist katillerin bir
k›s›m›n›n tutuklanmas›, haklar›nda
davalar aç›lmas›na karfl›n de¤iflme-
di. Nitekim, cuntan›n o dönemki
“sa¤a da sola da karfl›y›z” politika-
s› gere¤i, faflist hareketin bir çok
yöneticisi, tetikçisi tutuklanmas›na
karfl›n, bir süre sonra yöneticiler
serbest b›rak›ld›, faflist katli-
amlarda teflhir olmufl kiral›k
katiller daha uzun süre içerde
tutuldu. 

Sivil faflist hareket cunta ile
bu noktada uzlaflt›. D›flar›daki
faflist kadrolar, gerek yönetici
düzeyindekiler, gerekse de
MHP’nin, Ülkü Ocaklar›’n›n
üyeleri, çeflitli biçimlerde cun-
tan›n hizmetine girdiler. Kimi-
leri Çatl›lar gibi, kontrgerilla
operasyonlar›nda yer al›rken,
bir k›s›m faflist kadroya da özel
tim, polis ve benzeri alanlarda
resmi üniforma giydirildi. 

Burada as›l görülmesi gere-
ken; faflist kadrolar›n oligarfli
taraf›ndan ciddi anlamda yar-
g›lanmam›fl, cezaland›r›lma-
m›fl olmas›d›r. Bu faflist katil
A¤ca için de geçerlidir. 

Faflist katil A¤ca, Abdi
‹pekçi’nin katledilmesi ile ilgi-
li olarak gözalt›na al›nd›¤›nda
da korunmufl, sorgusu ciddi
olarak yap›lmayarak, kkaattlliiaa--
mm››nn TTüürrkkeeflfl vvee ffaaflfliisstt hhaarreekkeett
iillee bbaa¤¤llaanntt››ss›› kopar›lm›flt›r.

‹‹ssttaannbbuull SS››kk››yyöönneettiimm KKoo--
mmuuttaannll››¤¤››,, A¤ca’y› “sorgu”su

tamamlanmadan kendi himayesine
alm›flt›r. A¤ca’n›n halka, devrimci-
lere karfl› di¤er cinayet ve katliam-
lardaki rolü araflt›r›lmayarak, sade-
ce ‹pekçi’nin katledilmesi ile gös-
termelik 2-3 gasp davas› aç›lm›flt›r. 

Ama bu dava da A¤ca’n›n, s›k›-
yönetimin sürdü¤ü koflullarda aske-
ri hapishaneden kaç›r›lmas›yla hü-
kümsüz kalm›flt›r. Kaç›ran devletti.
Faflist flef Türkefl bile bu durumu,
“AA¤¤ccaa’’nn››nn hhaappiisshhaanneeddeenn kkaaçç››rr››ll--
mmaass›› bbiirr ddeevvlleett ooppeerraassyyoonnuudduurr!!”
diye belirtecekti daha sonra. 

AA¤¤ccaallaarr’’aa hhiimmaayyee,, 
AAKKPP iikkttiiddaarr››nnddaa ddaa 
ddeevvaamm eeddiiyyoorr

Sivil faflist hareketin kadrolar›
sonraki y›llarda yeni partilerde yer
al›p, kanl› geçmiflleri ile meclise gi-
rerken, kimileri de kontrgerilla için-
de yer almaya devam ettiler. 

Cunta y›llar›nda tutuklanmayan,
hapse girmeyen Abdullah Çatl›, Oral
Çelik, Mehmet fiener, M.Ali A¤ca
gibi faflist hareketin kadrolar›, oli-
garfli taraf›ndan Ermenilere karfl›,
devrimcilere karfl›, yurt içinde ve d›-
fl›nda çeflitli biçimlerde kullan›lm›fl-
lard›r. Kontrgerilla operasyonlar›na
kat›lan bu faflist katilleri sonraki sü-
reçlerde de emperyalistlerden, maf-
yac›lara, gizli servislere kadar bir
çok kesim kullanmaya devam etmifl,
bu faflist katiller, cinayetleri karfl›l›-
¤›nda uyuflturucu, kumar iflleri yap-
ma “özgürlü¤ü” elde etmifllerdir. 

A¤ca, bu süreçte, 13 May›s
1981'de Roma’da St. Peter Meyda-
n›'nda Papa 2. Jean Paul'ü silahla
vurdu¤unda da teti¤i çektiren el
baflkalar›d›r.

Ancak bu gerçekler bilinçli ola-
rak bugüne kadar hep karart›ld›. A¤-
ca ‹talya’dan Türkiye’ye getirildi-

¤inde bu gerçeklerin aç›¤a ç›kaca-
¤› beklendi veya daha do¤ru bir
deyiflle beklentisi yarat›ld›:

“Ecevit, bu olay› da oya dö-
nüfltürmek için ‘A¤ca’n›n iadesi
önemli bir olayd›r. ‹pekçi olay›
ayd›nlan›rsa, bu y›llar sonra ka-
ranl›klar›n ayd›nlanmas› olur’
mealinde bir demeç verdi. Laf ola,
beri gele... Hangi faflist katil gel-
di¤inde bir fleyi aç›¤a ç›kard›n›z
ki?” (Vatan, say›: 44, syf. 4)

10 y›l önce A¤ca ülkeye geti-
rildi¤inde, Haluk K›rc› ülkeye ge-
tirildi¤inde de hiçbir fley aç›¤a ç›-
kar›lmad›. Çünkü, ddeevvlleett aaçç››ss››nn--
ddaann aaçç››¤¤aa çç››kkaarr››llaaccaakk bbiirr flfleeyy
yyookkttuurr zzaatteenn.. Devlet nezdinde
herfley biliniyor, karanl›k, sadece
halka karfl›d›r. 

A¤ca Türkiye’ye getirileli, 10
y›l› geçmifltir ama aç›¤a ç›kar›lan
tek bir fley yoktur. Ve yine sadece
bu bile göstermektedir ki,
AKP’nin “kontrgerillan›n üzerine
gidiyoruz” tavr› göstermeliktir.
AKP, A¤ca ve K›rc› konusunda,
faflist katillerin iliflkileri ve katli-
amlar› konusunda tteekk bbiirr aarraaflfltt››rr--
mmaa yyaappmm››flfl,, tteekk bbiirr aadd››mm aattmm››flfl
ddee¤¤iillddiirr..

Faflist hhareketi 
kimse aaklayamaz
Faflist katil A¤ca hakk›nda, daha hapis-

haneden ç›kmadan yay›nlar yap›lmaya bafl-
land›. Baz› “ticari sezgisi güçlü” yazarlar,
A¤ca’yla ilgili kitaplar sürdüler hemen pi-
yasaya... Kimileri, Papa’n›n vurulmas› etra-
f›nda ortal›¤› spekülasyona bo¤dular...  

Taha Akyol gibi faflistler ise y›llar sonra
sivil faflist hareketi aklamaya kalk›fl›yorlar-
d›. Faflist Akyol, Abdi ‹pekçi’nin katledil-
mesi ile ilgili olarak, “3 fiubat 1979 günü
Hürgün gazetesinde ‹pekçi’ye kurflun s›kan
eller k›r›ls›n” diye yazd›klar›n›, faflist fief
Türkefl’in “‹pekçi’ye kurflun s›kanlara lanet
olsun” dedi¤ini belirtiyordu. (Milliyet, 19
Aral›k 2010) 

Faflist Akyol’un çabas› boflunad›r. Hal-
ka, devrimcilere ve ayd›nlara karfl› sald›r›
ve katliamlar›n arkas›nda oligarfli taraf›n-
dan kullan›lan ssiivviill ffaaflfliisstt hhaarreekkeett,, yyaannii
TTaahhaa AAkkyyooll’’uunn ddaa yyöönneettiicciissii,, ee¤¤iittiimmcciissii
oolldduu¤¤uu MMHHPP vvee ÜÜllkküü OOccaakkllaarr›› vard›r.
Halk›n haf›zas› Akyol’un sand›¤›ndan daha
güçlüdür. 

Dahas›, faflist katillerin halka karfl› iflle-
di¤i suçlar›n zaman afl›m› yoktur. O suçla-
r›n ifllendi¤i zamanlarda yönetici olanlar da
o hesab› verecektir.
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‹stanbul, Almanya’n›n Essen ve
Macaristan'›n Pecs flehirleri ile bir-
likte “2010 Avrupa’n›n Kültür Bafl-
kenti” seçildi. Seçen, emperyalist-
lerdi. AKP iktidar› da bunu, uflakla-
r›n afla¤›l›k kompleksi içinde buyük
bir ““öövvüünnçç”” gibi sunuyor. Bu büyük
“gurur”la 16 Ocak’ta ‹stanbul’un 7
ayr› yerinde flaflal› kutlamalar yap›l-
d›. 

Haliç Kongre Merkezi’ndeki
resmi aç›l›fl kutlamas›nda konuflan
Baflbakan Tayyip Erdo¤an;""bbuu üünn--
vvaann TTüürrkkiiyyee''nniinn AAvvrruuppaa BBiirrllii¤¤ii’’nniinn
ttaabbii bbiirr üüyyeessii oolldduu¤¤uunnuunn ssoommuutt bbiirr
ggöösstteerrggeessiiddiirr”” diye yorumluyordu
bu büyük(!) olay›.

AKP iktidar›, yaratt›¤› sahte
““öövvüünnçç”” kaynaklar›yla halk› kan-
d›rmaya çal›fl›yor. Emperyalistlerin
s›kça baflvurduklar› bir yöntemdir;
olmad›k sahte ünvanlar, ödüller da-
¤›t›r. Festivaller, fuarlar düzenler,
turnuvalar ve benzeri etkinlikler dü-
zenler. Bu organizasyonlar  sonuç
olarak tekellerin ç›karlar›na hizmet
eden organizasyonlard›r. Bunlar›n
baz›lar›, kitleler için “kitlesel e¤len-
ce” olarak düzenlenmifltir. Ki böy-
lelikle, halkla sistem aras›nda yafla-
nan bir çok çeliflkinin de üstünü ört-
meye hizmet eder. 

‹stanbul’un “Kültür Baflkenti”
seçilmesi de böyle bir e¤lencelik
olaya dönüfltürülmüfltür bafltan. 

Avrupa’n›n “Kültür Baflken-
ti”nin seçilmesindeki k›stas›n “Av-
rupa’n›n kültür zenginli¤ini ve çe-
flitlili¤ini tafl›mas›” oldu¤u ileri sü-
rülüyor. Gerçekte böyle bir k›stas
yoktur. Zaten 1985 y›l›ndan beri her
y›l Avrupa kentlerinden bir ya da bir
kaç› “Kültür Baflkenti” ilan ediliyor.
Avrupa’da bu ünvan›n verilmedi¤i
bir ülke ve büyük flehir kalmam›flt›r
neredeyse. Ad› san› bilinmeyen bir
çok flehire de ayn› ünvan verilmifltir.
Ancak AKP iktidar›n›n aylard›r

yapt›¤› propagandaya bak›-
l›rsa bu büyük bir ““bbaaflflaa--
rr››””d›r. 

‹stanbul
nas›l bbir flehir?

‹stanbul, bir çok yönleriyle tarif
edilebilir. Fakat en net ve kesin çiz-
gilerle tarif edecek olursak iki ‹stan-
bul vard›r. Birincisi; halk›n ‹stan-
bul’u, ikincisi tekellerin ‹stanbul’u.
BBiirriinnccii ‹stanbul; 13 milyona yakla-
flan iflçisi, memuru, esnaf›, iflsizi,
emeklisi, ev kad›n›, ö¤rencisiyle,
doktoru, mühendisi, avukat›yla,
yafll›s› genciyle... halk›m›z›n; Kav-
gam›z›n Baflkenti ‹stanbul’dur... 

‹‹kkiinnccii ‹stanbul, bir avuç Ameri-
kal›, Avrupal›, ve di¤er emperyalist
tekelleriyle, iflbirlikçi oligarflisiyle
tekellerin flehri. 

BBiirriinncciissii, Anadolu’nun 80 vila-
yetinde aç-aç›k, iflsiz b›rak›lan, “bir
umut” diyerek gelen yoksul halk›-
m›za kucak açan ‹stanbul... ‹‹kkiinnccii--
ssii,, eme¤imizi, al›nterimizi, kan›m›-
z› emmek için üflüflen ya¤mac›lar›n
‹stanbul’u. BBiirr yyaannddaa ifl kuleleri,
al›flverifl merkezleri, 5 y›ld›zl› otel-
leri ve uluslararas› kongre merkez-
leri, bbiirr yyaannddaa onlar› kuflatan gece-
kondular... BBiirr yyaannddaa burjuvalar›n
lüksü, zevki, sefas›, ahlaks›zl›kla-
r›... DDii¤¤eerr ttaarraaffttaa evsiz, barks›z,
sur diplerinde, sokaklarda, yaflamak
zorunda b›rak›lanlar. 

K›sacas› ‹stanbul oligarflik dev-
letin aynas›d›r. Oligarfli içi çeliflki-
lerin, oligarfliyle halk aras›nda yafla-
nan çeliflkilerin, en net, en ç›plak ve
en keskin yafland›¤› flehirdir ‹stan-
bul. 

“Gecekondulardan gelip bo¤az›-
m›z› s›kacaklar” dedikleri gecekon-
dularla gökdelenler birbirinden çok
uzakta de¤ildir. Levent’teki ikiz ku-
lelerin dibi, Sanayi Mahallesi’dir,
Küçükarmutlu’dur. 

Bir ucundan bir ucuna 4 saatte
gidilebilen t›kanan trafi¤iyle koca-
man bir flehirdir ‹stanbul. Yeflil-
köy’den Kongre Vadisi’ne uzanan
güzergahtan, 5 y›ld›zl› otellerden,
Sultanahmet’ten, Niflantafl›’ndan
ibaret de¤ildir. Okmeydan›’yla, Ga-
zi Mahallesi’yle, Nurtepe’siyle,
Güysuyu’yuyla, Ba¤c›lar›, Esen-
yurt’u, Sultanbeylisi, Sar›gazisi, 1
May›s’› ve daha onlarca yoksul ge-
cekondu mahallesiyle vard›r ‹stan-
bul. 

Havai fiflekler 
alt›ndaki ‹stanbul

1.1 MMilyon EEuro: 
Bu flflatafat, bbu ggösterifl 
kimin iiçin?

Ankara’da binlerce Tekel iflçisi
s›f›r derecenin alt›nda geceli
gündüzlü haftalard›r direniyor.  AKP
iktidar› Tekel iflçisinin taleplerini
de¤il tekellerin taleplerini duyuyor.
‹flçiye, memura, emekliye üç kuruflu
çok görüyor. 

Ama ayn› AKP iktidar›, ‹stan-
bul’un 7 ayr› noktas›nda yap›lan kut-
lamalar için 1.1 Milyon Euro para
harcad›. Kimin paras› bunlar? Kimin
paras›n› kime da¤›t›yorsunuz? AKP,
Osmanl›’ya özeniyor. fiaflal› gösteri-
lerle halk›n gözünü boyuyor. O
ihtiflama, gösterifle harcad›¤›n›z para
halk›n paras›d›r. 

Yap›lan etkinliklerde ‹stanbul’u
tan›tan  sanatç›lara bak›n: TTaakkssiimm’’ddee
TTaarrkkaann,, KKaadd››kkööyy’’ddee MMoorr vvee ÖÖtteessii,,
PPeennddiikk’’ttee KK››rraaçç,, BBaa¤¤cc››llaarr’’ddaa ZZaarraa,,
SSuullttaannaahhmmeett’’ttee MMeerrccaann DDeeddee,, BBeeyy--
lliikkddüüzzüü’’nnddee ddee NNiill KKaarraaiibbrraahhiimmggiill
konserleri yap›ld›. ‹stanbul’u bunlar-
la m› tan›tacaks›n›z? (!) Kültür denil-
ince, akl›n›za sadece bunlar m› geli-
yor?
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Makyajla ggerçek ‹‹stan-
bul’un üüzerini öörtemezsi-
niz... Evet, ‹stanbul kültür flehridir

ayn› zamanda. Anadolu halklar›n›n

zengin kültürünün bulufltu¤u flehir-

dir. Anadolu’dur ‹stanbul. Gösteril-

mek istendi¤i gibi tek bir ‹stanbul

yoktur. ‹ki ‹stanbul: Egemenlerin ve

halk›n ‹stanbul’u. 

Fakat, AKP iktidar› meydanlara

dikti¤i lalelerle, y›lbafllar›nda Be-

yo¤lu’nu süsledi¤i cafcafl› ›fl›lt›lar-

la, flatafatl› aç›l›fllarla halk›n ‹stan-

bul’unun üzerine makyajlar yaparak

halklarla egemenler aras›ndaki çe-

liflkinin üzerini örtmeye çal›fl›yor.

‹stanbul fay hatt› üzerine kuru-

lan bir flehirdir. Yar›n deprem olsa,

binlerce binan›n y›k›laca¤›, onbin-

lerce insan›n göçük alt›nda kalaca¤›

flehirdi. Bilim adamlar› 1999’dan

beri uyar›yor, fakat kayda de¤er

hiçbir ciddi önlem al›nmayan flehir-

dir ‹stanbul. 

Sel bask›nlar›nda sular alt›nda
kalan, her afette altyap›s› çöken bir
‹stanbul. 

Sokaklar›nda insanlar›n kurflun-
land›¤›, iflkencehanelerinin hiç bofl
kalmad›¤›, 1 May›slar’da, miting-
lerde, en meflru demokratik talepler
için yap›lan eylemlerde bile halk›n
üzerine tonlarca gaz bombas› at›lan
bir flehirdir ‹stanbul. 

Ayn› zamanda, direnifllerin fleh-
ridir ‹stanbul. Maltepe’de Adal›-
lar’›n sesi gelir, Balmumcu’dan,
Levent’ten, Befliktafl’tan Niyaziler
“Bize Ölüm yok” diye hayk›r›r. Çif-
tehavuzlar’da meydan okur Sabolar
kan emicilere. Kavgaya, savafla ça-
¤›r›r halk›. Onsekizinde Sibeller
destan yazar Okmeydan›’da, Ba¤c›-
lar’da Özlemler tililili çeker kur-
flunlara karfl›. Cananlar’›n, Zehra-
lar’›n Gülsümanlar’›n, ... 122’lerin
kavgas›n›n flehridir ‹stanbul. 

Havai fiflek gösterileriyle hiçbir
fleyin üzerini örtemezsiniz. Bu ger-

çekleri gizleyemezsiniz. ‹stanbul

bizim flehrimizdir.

Kameralar›n›z› dolaflt›r›n ‹stan-

bul’un sokaklar›nda... Her soka¤›n-

da, her caddesinde, her mahallesin-

de, her duvar›nda “Amerika Defol

Bu Vatan Bizim” diyen binlerce afi-

fliyle, duvar yaz›lamalar›yla karfl›la-

fl›rs›n›z. 

‹stanbul’u tan›t›m etkinlikleri bir

y›l boyunca sürecekmifl. Yaln›z ken-

di ‹stanbul’unuzu gösterip, geri ka-

lan›n› gizlemek için her gün hava-

i fiflek gösterisi mi yapacaks›n›z?

Halk›n ‹stanbul’unu gizleyemezsi-

niz.

Sütlüce de bulunan Haliç

Kongre Merkezi’nde 2010 ‹stan-

bul Avrupa Kültür Baflkenti kutla-

malar›n›n yap›ld›¤› s›rada  16

Ocak'ta Halk Cepheliler Afganis-

tan’a asker gönderilmesini protes-

to ettiler. Kongre merkezinin önü-

ne gelen Halk Cepheliler slogan-

larla yolu keserek “Amerikan›n

Kiral›k Katil-
leri Olmaya-
ca¤›z” yazan
bir pankart
açt›lar. Bas›n
a ç › k l a m a s ›
okuyan Halk
Cepheliler’e
polis sald›ra-
rak pankart›
almaya çal›fl-
t›. Pankartla-
r›n› verme-
yen Halk
C e p h e l i l e r
aç ›k lamay›

okumaya de-
vam ettiler. Po-
lisin flaflk›nl›k-
lar için de izle-

di¤i eylem aç›klaman›n okunmas›-
n›n ard›ndan “Katil ABD ‹flbirlikçi
AKP, Afgan Halk›n›n Katili Olma-
yaca¤›z” sloganlar› at›larak
AKP’nin iflbirlikçili¤i teflhir edildi
eylem bitirildi. Kutlamaya Baflba-
kan Tayip Erdo¤an Cumhur Bafl-
kan› Abdullah Gül ve  40 ülkenin
bakan düzeyinde temsilcisi kat›ld›.

‹stanbul’›n Yoksul
Semtlerinde Kavgan›n
Sloganlar›

16 Ocak günü Karayollar› Ma-
hallesinde Halk Cepheliler taraf›n-
dan toplu bildiri da¤›t›m› yap›ld› ve
Amerika Defol kampanyas› çerçe-
vesinde  yüzlerce imza topland›.

'Amerika Defol Bu Vatan Bizim'
yaz›l› Halk Cephesi imzal› önlükle-
rini giyerek biraraya gelen Halk
Cepheliler Karayollar› Pazar Soka-
¤›’ndan bafllayarak yaklafl›k 3 saat
boyunca bütün mahallede dolaflt›lar.
Mahallede dolafl›rken ellerinde me-
gafonlardan Amerikan emperyaliz-
mini teflhir eden konuflmalar yapan
Halk Cepheliler 'Yaflas›n Dev Genç
Yaflas›n Dev Gençliler' sloganlar›y-
la ve söyledikleri marfllarla Dev
Genç ruhu ve kararl›l›¤›n› Karayol-
lar› halk›na tafl›d›lar. Yaklafl›k 2000
bildiri da¤›tan ve 400 imza toplayan
Cepheliler ayn› zamanda mahalle-
nin duvarlar›n› ''Amerika Defol Bu
Vatan Bizim' ve Dev-Genç yaz›la-
malar›yla süslediler.

Kültür Baflkenti Kutlamalar›nda
Afganistan’a Asker Gönderme Protesto
Edildi
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Haiti’de ddeprem:
200 bbin ccivar›nda öölü...

Haiti’de 12 Ocak 2010’da yafla-
nan depremde 50 bin kifli göçük al-
t›ndan ç›kart›ld›. Toplu mezarlar ka-
z›l›p gömülüyor. 200 binin üzerinde
ölünün oldu¤u söyleniyor. Y›k›nt›-
lar›n alt›, sokaklar, caddeler yollar...
her yer ceset dolu. 9 milyon nüfusu
olan ülkede 3 milyon insan deprem-
den etkilendi. BM’ye ait binalar,
hükümet binas›, devlet daireleri
hepsi y›k›ld›. 

Haiti’de yaflanan deprem 7 flid-
detinde ve bir dakika sürdü. fiiddet-
li bir deprem ancak, dünyada daha
büyük fliddette olan depremler var
ki, tek bir insan yaflam›n› yitirme-
den atlat›labiliyor. Mühendislik he-
saplar›na göre uygun malzemeler
kullan›larak çok daha büyük fliddet-
li depremlere, sars›nt›lara dayanabi-
lecek binalar›n yap›lmas› mümkün.
Ki, yap›l›yor da. Dünyan›n neresin-
den fay hatt› geçer, nerede kaç flid-
detinde deprem olma ihtimali var-
d›r, bunlar da bilinebilen fleylerdir.
Ancak buna ra¤men depremler, sel-
ler gibi do¤al olaylar binlerce on-
binlerce, yüzbinlerce insan›n ölü-
müne neden oluyorsa, bunun so-
rumlusu do¤a m›d›r?

Hay›r, Haiti’de ölen 200 bin in-
san›n tek sorumlusu emperyalistler

ve onlar›n iflbirlikçileridir. Tüm ye-
ni sömürgelerde durum Haiti’den
farkl› de¤ildir. En küçük do¤al olay-
lar felakete dönüflür. Marmara dep-
reminin üzerinden çok geçmedi. 7.4
fliddetindeki depremde 40 bin civa-
r›nda insan yaflam›n› yitirdi. Ölüle-
rin rakamlar› bile gizlendi halktan.
Yok say›ld› ölülerimiz. Hala dep-
remzedelerin ç›¤l›¤› geliyor. Çünkü
buralarda devlet örgütlenmesi hal-
k›n sa¤l›¤›n›, halk›n ihtiyaçlar›n›,
can güvenli¤ini dikkate almaz. Bu-
ralarda devletlerin tek görevi em-
peryalist sömürünün sürmesini sa¤-
lamakt›r. 

Göz göre göre Haiti’de 200 bin
kifli emperyalistler taraf›ndan katle-
dilmifltir. 

Haiti’de, büyük bir deprem ola-
ca¤›, 2008 y›l› Mart ay›nda düzenle-
nen jeoloji konferans› s›ras›nda ve
sonraki toplant›larda Haiti’yi etkile-
yecek olan Enriquillo fay hatt›n›n
7.2 büyüklü¤ünde bir depreme ne-
den olabilece¤ini gösteren bulgular
oldu¤u belirtiliyor. Bu konuda ön-
lem al›nmas› için Haiti Baflbaka-
n›’n›n da aralar›nda bulundu¤u üst
düzey yetkililere, hiçbir fley yapa-
m›yorsan›z en az›ndan hastaneler,
okullar ve kilit öneme sahip hükü-
met binalar›n›n güçlendirmeye bafl-
lamalar› yönünde uyar›da bulunulu-
yor. Ancak buna ra¤men yap›lan bir

fley yok.  

SSoonnuuçç;; 200 bin ölü.
Her yer ceset dolu. Ceset-
ler s›cak alt›nda çürüyor.
Cesetler çöp kamyonlar›y-
la tafl›n›yor. Bir çuval gibi
at›l›yor. Hastaneler, devlet
binalar›, okullar, hepsi y›-
k›lm›fl. Depremden yaral›
kurtulanlar  tedavileri ya-
p›lamad›¤› için ölüyor.
Zaten yüzde 90’› açl›k
içinde yaflayan halk, dep-
rem nedeniyle her fleyden
yoksun, g›da yok, su yok,
ilaç yok. Açl›k, susuzluk

ve çaresizlik. Sokaklarda ya¤ma,
h›rs›zl›k kol geziyor. ‹nsanlar linç
ediliyor, cesetler yak›l›yor. Bu yafla-
nanlara bakarak burjuva bas›nda
“‹nsanl›k dram›”, “insanl›k ay›b›”,
“insanl›¤›n bitti¤i an” gibi bafll›klar
at›l›yor. 

Emperyalizm Haiti’de herfleyi
bitirmifltir. Deprem sonras›nda ya-
flananlara bakarak  burjuva bas›n ve
televizyonlarda “Haiti’yi kim yöne-
tiyor” diye soruluyor.  Ancak kimin
yönetti¤i de söylenmiyor. Verilen
haberlerde tam bir ikiyüzlülük, sah-
tekarl›k var. Haiti yüzy›llard›r em-
peryalistlerin sömürgesi durumunda
ve burjuva bas›n bu gerçe¤e hiç de-
¤inmiyor. Tekil olaylar› ön plana ç›-
kartarak gerçekleri gizliyor. Haiti’yi
kimin yönetti¤ini bilmiyor mu bur-
juva medya? Biliyor ama gerçekleri
çarp›t›yor. Haiti’yi o hale getiren
emperyalistleri kurtar›c› gibi göste-
riyor.

Haiti’yi yyönetenler de bbu
tabloyu yyaratanlar da
emperyalistlerdir

Haiti’nin 9 milyon nüfusu var.
Ve  Latin Amerika ülkeleri içinde en
yoksul olan›. Nüfusun yüzde 90’›
açl›k s›n›r›n›n alt›nda yafl›yor. Nü-
fusun yar›s› yurtd›fl›nda çal›flan ya-

Kim Bu Tablonun Sorumlusu?
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k›nlar›n›n yard›m›yla yafl›yor. ‹fl-
sizlik oran› yüzde 70. 

DDeepprreemm oollmmaassaa ddaa HHaaiittii’’ddee
ööllddüürrüüllüüyyoorr iinnssaannllaarr.. Her bin be-
bekten 72’si do¤duktan sonra ölü-
yor.  AIDS’ten ölüyor insanlar. Nü-
fusun yüzde 5’i AIDS’li. Ortalama
insan ömrü 55’i bulmuyor. Nüfu-
sun yar›s›n›n okuryazarl›¤› yok. 

Karayipler’de bir ada ülkesi
olan Haiti, 1400’lerin sonunda ‹s-
panya taraf›ndan “keflfedilip” iflgal
edildi. Haiti’nin bir bölümünü de
1679’da Frans›zlar iflgal etti. Afri-
ka’dan yüzbinlerce köle getirerek
Haiti topraklar›n› ya¤malayan
Frans›zlar’a karfl› 1794’te kölelerin
isyan› bafllad›. Louverture öncülü-
¤ünde bafllayan isyanlar sonucunda
1804’de Haiti “ba¤›ms›zl›¤›n›” ka-
zand›. Ama sömürgeciler ülkeden
elini hiç çekmedi. ‹ç çat›flmalar,
darbeler yüzy›llar boyunca sürdü.
190 y›l boyunca seçimle iflbafl›na
gelen hiçbir iktidar olmad›. Dünya-
ya “demokrasi” da¤›tan emperya-
listler ikiyüz y›l boyunca feodal, ge-
rici, faflist diktatörlükleri destekledi.
‹lk kez seçimle iflbafl›na gelen dev-
let baflkan› Dessalines ise, iki y›ll›k
iktidar› içinde öldürüldü. Darbeler,
iç çat›flmalar emperyalizmin kukla-
s› iktidarlar süreci ülkeyi kana bo-
¤arken, 1914’te ABD Haiti’yi iflgal
etti. 

ABD iflgali 1935’e kadar sürdü.
1935’te iflgal resmen bitti ama
ABD, siyasi ve ekonomik olarak
varl›¤›n› korudu. Fransa-ABD ça-
t›flmas› 1957 y›l›nda Haiti’yi yeni
bir darbeyle tan›flt›rd›. Toplam 30

civar›nda darbe yap›ld›. 

‹ktidar› ele geçiren Duvalier y›l-
larca yönetti ülkeyi. Halk bask› al-
t›nda tutulurken, Duvalier 1964’te,
kendini ölene kadar devlet baflkan›
ilan etti. 1971’de öldü¤ünde yerine
o¤lu geçti. 

ABD ve Fransa yeniden el att›-
¤›nda, darbeyle iktidara gelen Du-
valier’e karfl› 1986’da bir darbe ger-
çeklefltirildi. Duvalier Fransa’ya
kaçt›. Art›k hükümetleri darbeci or-
du at›yordu, yoksulluk ve çat›flma-
lar ise hiç eksik olmad› Haiti’de.  

1990’da yap›lan seçimlerde de-
mokrat bir papaz olan Jean Bertrand
Aristide, yoksullar›n deste¤ini ala-
rak devlet baflkanl›¤›na seçildi. 7 ay
sonra darbeyle iktidardan uzaklaflt›-

r›ld›. Binlerce Aristide ta-
raftar› katledildi, yüzbinler-
ce insan ülkeden kaçt›.
Cunta siyasi ve ekonomik
ambargo sonucu ülkeye
BM askerlerinin gelmesine
raz› oldu, ordu da¤›t›ld›.
Ancak iç çat›flmalar bitme-
di. 1994 y›l›nda, iç çat›flma-
lar bahane edilerek, ABD
20 binden fazla asker ç›kar-
d›. Aristi’de devlet baflkan›
oldu yeniden. IMF politika-
lar›yla açl›k dayat›lan Hai-
ti’de 1997 y›l› iiflflççii vvee mmee--

mmuurrllaarr››nn öözzeelllleeflflttiirrmmeelleerree kkaarrflfl››
ggöösstteerriilleerrii,, ggrreevvlleerrllee geçti. 2001
seçimlerinde Aristide yeniden dev-
let baflkan› seçilirken, IIMMFF pp rrooggrraa--
mm››nn›› uuyygguullaammaakk iisstteemmeemmeessii yyeennii--
ddeenn iç çat›flma, isyan ve darbeyi ha-
z›rlad›. 

Aristide’yi “istifa etmezsen hal-
k›n›n kan›n› dökeriz, ülkeyi kan gö-
lüne çeviririz” diye tehdit eden
ABD’nin darbesi, 2004’teki Hai-
ti’nin yaflad›¤› son darbe oldu. ABD
ve Frans›z emperyalizmi darbelerle,
iç çat›flmalarla, kukla iktidarlarla
Haiti’yi bugünkü hale getirdi. Nü-
fusun yüzde 80’inin derme çatma
binalalarda oturdu¤u bir ülkenin 7
fliddetindeki bir depremde yerle bir
olmas›nda flafl›lacak bir durum yok-
tur. Haiti’de göçük alt›ndan ç›kan
her cesetten emperyalistler sorum-
ludur. Tek suçlu emperyalizmdir. 

Haiti’ye ““Dünyadan
yard›m yya¤›yor” yyalan›

Haiti’yi yerle bir eden emperya-
listlerin yapt›¤› yard›m de¤il flovdan
ibarettir. 

Burjuva bas›n, emperyalistlerin
yapt›¤› üç kuruflluk yard›mlar›
“Dünyadan yard›m ya¤›yor” bafll›k-
lar›yla veriyorlar. Henüz yap›lan,
insanlara ulaflan bir yard›m da yok
ortada. Yapmaya “söz” verdikleri

HHaayy››rr!! HHaaiittii’’ddee oollaannllaarr nnee ““iinnssaannll››kk ddrraamm››””dd››rr,, nnee ddee
““iinnssaannll››kk aayy››bb››””...... HHaaiittii’’ddee ggöörrddüü¤¤üünnüüzz hheerr flfleeyy 

eemmppeerryyaalliissttlleerriinn aayy››bb››dd››rr..

Haiti’den TTürkiye’ye

Haiti’de bir y›l öncesinden  bilim adam-
lar› büyük bir depremin olaca¤›na dair uya-
r›da bulunmufl ve önlem al›nmas›n› söyle-
miflti. Deprem oldu. Tablo ortada.  Haiti’de
olan deprem yar›n Türkiye’de olsa, durum
Haiti’den farks›z m› olur? Bilim adamlar›
y›llard›r Marmara depreminden bahsediyor.
Sürekli uyar›yor. ‹stanbul’da bir deprem ol-
mas› durumunda nerelerin nas›l etkilenece-
¤ini kaç insan ölece¤i   söylüyor. Peki, uya-
r›lar yap›l›yor da ne oluyor, Haiti’den farkl›
m›? 
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yard›m›n reklam›n› yap›yorlar. 

Haiti halk›n› açl›¤a ve ölüme
mahkum eden Dünya Bankas› ve
IMF, 100’er milyon dolar, ABD 100
milyon dolar, 33..550000 aasskkeerr,, uçak ge-
misi ve baflka gemiler, Avrupa Birli-
¤i 3 milyon Avro, Almanya 1.5, ‹s-
panya 3, ‹talya 1, ‹ngiltere 6, 87 Av-
ro, Fransa 200 civar›nda itfaiye ve
asker, 1 sahra hastanesi, iikkii ssaavvaaflfl
ggeemmiissii,, Kanada 100 milyon Kanada
Dolar› verecekmifl ve ayr›ca Kana-
da iikkii ssaavvaaflfl ggeemmiissii gönderecekmifl.
Henüz g›da, sa¤l›k ve maddi yar-
d›mlardan yerine ulaflan yok. An-
cak, Amerikan Deniz Kuvvetleri ilk
ifl olarak “havaliman›nda kontrolü
ele ald›.” Fransa’ya bak›n; para, g›-
da, sa¤l›k yard›m› yok, bir sahra
hastanesi gönderiyor, iki savafl ge-
misi. Amaçlar› Haiti halk›na yard›m
etmek de¤il,  hakimiyet kurmak. 

““DDüünnyyaa eell eellee vveerrddii,, yyaarrdd››mm yyaa--
¤¤››yyoorr”” deniliyor. ““HHaaiittii’’yyee yyaarrdd››mmaa

ggeelleenn KKaannaaddaa’’ll››
eekkiipp,, kkuurrttaarr››llaa--
ccaakk KKaannaaddaa’’ll››
bb uu ll aa mm aa yy ›› nn cc aa
ggeellddiikklleerrii kkuurr--
ttaarrmmaa eekkiippmmaann--
llaarr›› iillee bbiirrlliikkttee
KKaannaaddaa’’yyaa ddöönn--
ddüü..”” (Hürriyet,
18 Ocak 2010)

Bu mu yar-
d›m? ““8800 ssaaaatt
ssoonnrraa mmuucciizzee
kkuurrttaarr››flfl”” diye
bir kaç kifli üze-
rinden “kurtarma
flovlar›” yap›l›-
yor. 200 bin Ha-
itili’yi öldürenler
yard›m flovlar›y-
la, göçük alt›n-
dan ç›kart›lan bir
kaç kifliyi ön pla-
na ç›kartarak
suçlar›n› örtmeye
çal›fl›yorlar. 

BBööyyllee mmii yyaarr--
dd››mm yyaa¤¤››yyoorr??
Avrupa Birli-
¤i’nin toplam
yard›m miktar› 3
milyon Avro...

Bir futbolcu transferi için bile çok
daha fazlas›n› ödüyorlar. Önceki
hafta Yürüyüfl dergisinde yazm›flt›k;
Hollanda’da y›lbafl› gecesinde sade-
ce havai fiflek gösterileri için 6655
mmiillyyoonn AAvvrroo harcand›. Havaya at›-
lan 65 milyon ve milyonlarca insa-
na çok görülen 3 milyon avro yar-
d›m.  “Yard›m ya¤›yor” dedikleri
yard›m›n toplam miktar› 400 mil-
yon dolar. Haiti’de insanlar›n ihti-
yaçlar›n›n yan›nda bu miktar yok
denecek kadar azd›r. Yap›lan flovla-
r›n›n alt›ndaki gerçek budur. Haiti
gibi yeni-sömürge bir ülkenin halk›-
na o bile çok görülüyor. 

Deprem bbile flflovenizmin
arac›!

AKP iktidar› da Haiti’ye 1 mil-
yon dolar yard›m sözü vermifl. Ha-
berlerin verilifl biçimine bakars›n›z
sanki “dünyalar› ba¤›fllam›fllar...” 1

milyon dolar AKP’li Baflbakan yar-
d›mc›s› olan fiaban Diflli’nin bbiirr aarr--
ssaa kkoommiissyyoonnuu iiççiinn aalldd››¤¤›› rrüüflflvveett
miktar›d›r.  Avrupa’n›n Kültür  Bafl-
kenti seçildi diye 16 Ocak’ta düzen-
ledi¤i kutlama etkinlikleri için ‹s-
tanbul Büyükflehir belediyesi 1.1
milyon Avro harcam›fl. 

Haiti’ye gönderilen Türkiyeli
kurtarma ekibi 80 saat sonra iki ki-
fliyi kurtarm›fl. Gazetelerde  “Türk
ekibinin mucize kurtar›fl›”,
“Türk’ün gücü ve kalbi çok büyük”
bafll›klar›yla verildi haber. Oligarfli
bunu bile flovenizmin bir arac› ola-
rak görüyor. 

‹‹nnssaannoo¤¤lluunnuunn yyüürree¤¤ii // kkaaffaass›› // kkoolluu

yyeeddii kkaatt yyeerriinn aalltt››nnddaann 

ççeekkiipp çç››kkaarr››pp

...... kkaarraa ttoopprraa¤¤›› 

bbiirr yyuummrruukkttaa yyeerree sseerreebbiilliirr,,

yy››llddaa bbiirr vveerreenn nnaarr

bbiinn vveerreebbiilliirr..

VVee ddüünnyyaa ööyyllee bbüüyyüükk // ööyyllee ggüüzzeell

ööyyllee ssoonnssuuzz kkii ddeenniizz kk››yy››llaarr››

hheerr ggeeccee hheeppiimmiizz

yyaann yyaannaa uuzzaann››pp yyaalldd››zzll›› kkuummllaarraa

yy››lldd››zzll›› ssuullaarr››nn

ttüürrkküüssüünnüü ddiinnlleeyyeebbiilliirriizz....

YYAAfifiAAMMAAKK....

NNee aaccaayyiipp iiflflttiirr kkii 

bbuuggüünn bbuu 

""bbuu iinnaann››llmmaayyaaccaakk kkaaddaarr ggüüzzeell""

bbuu aannllaatt››llmmaayyaaccaakk kkaaddaarr sseevviinnççllii flfleeyy::

bbööyyllee zzoorr // bbuu kkaaddaarr ddaarr

bbööyyllee kkaannll›› // bbuu ddeennllii kkeeppaazzee......

(Naz›m Hikmet)

Haiti’yi yy›kt›lar, flflimdi
bebeklerine ggöz ddiktiler

Köleci ddamarlar›
hortlad›

Emperyalistlerin bu durumunu
tarif edecek kelime bulam›yoruz.
Ahlaks›zl›¤›, çürümüfllü¤ü bu du-
rumu ifade etmeye yetmiyor. 

Haiti’nin yerlebir olmas›n›n
tek sorumlusu emperyalistler flim-
di de Haiti’nin yetim bebeklerine
göz diktiler. 

Bu konuyla ilgili Bugün Gzete-
sinin 20 Ocak tarihli haberi flöyle:
“ABD D›fliflleri Bakanl›¤›, evlat
edinme ifllemlerinin özendirilmesi
için çal›fl›yor ve bu amaçla yüzler-
ce depremzede çocu¤un ABD'ye
getirilmesi planlan›yor. 300 çocu-
¤un ABD’li aileler taraf›ndan ev-
latl›k olarak talep edildi¤i aç›klan-
d›. Hollanda Yabanc›lar Bakanl›¤›
100 çocu¤un ülkeye getirilerek
evlatl›k verilece¤ini aç›klad›.” 

Bu çocuklar›n bak›m› için Hai-
ti’de gerekli koflullar›n haz›rlana-
ca¤› yerde ABD, Hollanda, gibi
emperyalist ülkeler “evlatl›k edin-
me” ad› alt›nda Haiti’nin bebekle-
rine el koyuyor. Ayr›ca haberde,
organ mafyalar›n›n da bebeklerin
organlar›na göz dikti¤i söyleniyor.
Herfleyi al›n›p sat›lan meta haline
dönüfltüren kapitalist sistemin çü-
rümüfllü¤ünün geldi¤i noktad›r
bu.
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EEmmppeerryyaalliissttlleerriinn
ddüünnyyaann››nn ddöörrtt bbiirr yyaann››nnddaa
BB‹‹NNLLEERRCCEE AASSKKEERR‹‹
ÜÜSSSSÜÜ vvaarr.. 

FFaakkaatt ddeepprreemmlleerrddee,,
sseelllleerrddee,, ddoo¤¤aall aaffeettlleerrddee
kkuullllaann››llaaccaakk TTEEKK BB‹‹RR
YYAARRDDIIMM ÜÜSSSSÜÜ yyookk!!

30.823 aaskeri üüs vve
tesisine kkarfl›l›k 00 yyard›m
üssü vve ttesisi! ‹‹flte
emperyalist ddünya ddüzeni

Haiti’de depremzedeler günler-
dir yard›m bekliyor. Su yok, g›da
yok, ilaç yok. Y›k›nt›lar›n alt›, so-
kaklar, caddeler, hastahaneler, her
yer ceset dolu.

Ayn› tabloyu, ayn› durumda bü-
tün yeni-sömürge ülkelerde görmek
mümkündür. Marmara depreminin
üzerinden çok geçmedi. Göçük al-
t›ndan ç›¤l›klar yükselirken devlet
yoktu. Halk, kendi cesedini kendi
ç›kard› göçük alt›ndan, kendi yara-
lar›n› kendi sarmaya çal›flt›. Devlet
geldi¤inde ise ““ddeevvlleettllii¤¤iinnii ggöössttee--
rriipp”” terör estirdi.

Haiti, ABD’nin burnunun dibi
say›l›r. Depremin üzerinden günler
geçti. 200 bin ölü var. Milyonlarca
insan yard›m bekliyor. Ama yard›m
yok. 

Fakat söz konusu olan deprem
de¤il de bir halk hareketi, bir isyan
olsayd›, günler de¤il, saatler geçme-
den emperyalistler binlerce askeriy-
le, tank›yla, topuyla, savafl uçakla-
r›yla orada biterdi. Halk›n isyan›n›
bast›rmak için savafl uçaklar› ölüm
kusard› halklar›n üzerine.

Halklar›n mücadelesini bast›r-
mak için NATO bünyesinde 3 tu-
gaydan oluflan yaklafl›k 21 bin ki-
flilik AAcciill MMuukkaabbeellee GGüüccüü olufltu-
ruldu.

Bu güç; ““DDüünnyyaann››nn
hheerr yyeerriinnddeekkii flflüüpphheellii
““tteerröörriisstt”” üüsslleerree ssaall--
dd››rr›› ddüüzzeennlleeyyeebbiillee--
cceekk...... BBuu ttüürr ssaalldd››rr››llaarr
iiççiinn ‘‘tteerröörriisstt üüsslleerr’’iinn
bbuulluunndduu¤¤uu üüllkkeenniinn oo--
nnaayy››nn›› ddaa aallmmaass›› ggee--
rreekkmmiiyyoorr..””

Avrupa emperyalistleri de bir

süre önce “kriz bölgelerine” müda-

hale için 13 adet acil müdahale biri-

mi kurmay› kararlaflt›rd›. 

Tahmin edilece¤i gibi, bu müda-

hale gücü de yine depremlere, selle-

re ve di¤er do¤al afetlere karfl› de-

¤il. Onlar için bu tür durumlar, yüz-

binlerce kifli de ölse, “kriz!” anlam›

tafl›m›yor. Onlar için tek kriz, em-

peryalist tekellerin karlar›n› tehlike-

ye atacak ayaklanmalar, durumlar-

d›r. 

Emperyalist ddüzen yya-
flatmak iiçin dde¤il, ööldür-
mek iiçin vvard›r... Dünyan›n

dört bir yan›nda emperyalistlerin
üsleri var. Sadece Amerikan impa-
ratorlu¤unun 3399 üüllkkeeddee 882233 üüss vvee
3300 bbiinn tteessiissii bulunuyor. Hepsi aske-
ri nitelikli, hepsi tekellerin ç›karlar›
için... Halklar›n isyan›n› bast›rmak
için an›nda istedi¤i ülkeye müdaha-
le edip sald›rabilirler. Fakat dep-
remlerde, sellerde, do¤al olaylarda
halk›n acil yard›m›na koflmak için
tek bir YYAARRDDIIMM ÜÜSSSSÜÜ yoktur...
Sadece yeni-sömürge ülkelere özgü
bir durum da de¤ildir. Do¤al olaylar
karfl›s›nda emperyalist ülkelerde her
zaman “yetersiz” kalmaktad›r. Çün-
kü, hiç birinde devlet bu tür olaylar-
da halk›n yard›m›na koflmak için ör-
gütlenmemifltir. Devlet tekellerin
devletidir ve tüm kurumlar› tekelle-
rin ç›karlar›n› korumak üzere örgüt-
lenmifltir. Sel bask›nlar›nda zarar
gören halkt›r. Depremlerde halk›n
evi y›k›l›r. Yüzlerce, binlerce, yüz-

binlerce yoksul halk›n ölmesinin
emperyalistler için bir önemi yok-
tur. 

Onun içindir ki, emperyalistler,
do¤al olaylar karfl›s›nda önlem al-
ma, kurtarma faaliyetlerini örgütle-
me çabas› içinde olmaz. 

Türkiye’deki, Endonezya’daki,
Haiti’deki depremler, tusunamiler
sonras›nda gördü¤ümüz tablo sade-
ce yeni-sömürge ülkelere özgü bir
tablo de¤ildir. 

Dünyan›n halklar›n› sömüren
emperyalist ABD’ye bak›n: 2005
y›l›ndaki Katrina Kas›rgas› karfl›-
s›nda çaresiz kald›. Binlerce insan
öldü. Ayn› fliddetteki kas›rgada Kü-
ba’da tek bir insan ölmedi. 

Binlerce insan› öldüren kas›rga
de¤ildi Amerika’da. Öldüren, em-
peryalizmdi, Küba’da yaflatansa
sosyalizm. 

Emperyalist Dünya Düzeni, 
TEKELLERE göre 
düzenlenmifltir...

Emperyalistlerin
yard›m flflovlar›

Yüzbinlerce insan› enkaza gömen
politikan›n sorumlular› içinde yer alan
Bush ve Clinton, Haitililer’le dayan›fl-
mak için dernek kuruyorlar. Sonra da
“3 kurufl” verecek, flov yapacaklar.
HHoooollyywwoooodd y›ld›zlar›n›n yard›mse-
verli¤ini izletiyorlar dünyaya...
Haiti’de y›k›m›n büyüklü¤üyle k›yas-
land›¤›nda ortada bir yard›m da yok-
tur. Olan› da da¤›tmaktan, halka
ulaflt›rmaktan aciz bir sistem. Onlar
iflin flov k›sm›ndalar. 

Halk› yoksul ve aç b›rak›p, ili¤ine
kadar sömürürler, bu tablonun sorum-
lusu de¤ilmifl gibi bir de flov yaparlar.
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Halk bafll›kl› önceki dersimizi,
“halk› kazanmak” bafll›¤›yla devam
ettiriyoruz. Asl›nda halk› kazan-
mak, bir yerde kitle çal›flmas›d›r ve
biz bu anlamda Devrimci Okul’un
ikinci dersindeki kitle çal›flmas›
dersini de devam ettirmifl olaca¤›z.
Ama orada daha çok iflin pratik ya-
n›na de¤inmifltik, flimdi ise, politik
yanlar›n› iflleyece¤iz a¤›rl›kla. 

HHaallkk›› kkaazzaannmmaakk,, halk› devrim-
cilefltirmektir. Halk› devrimcilefltir-
mek, bilinçlendirmektir. Bilinçlen-
dirmek, en baflta burjuvazinin ha-
kim hale getirdi¤i
önyarg›lardan kur-
tarmak, yalanlar›
y›k›p gerçekleri
göstermektir. Son-
ras›... diyerek, ilk
sorumuzu soral›m
bu noktada.   

–– Halk› kkazanmaktan nne

anlamal›y›z?

Halk› kazanma konusunda en
önemli sorunlardan biri dilde, dü-
flüncede, duyguda küçük burjuva
tarz›n etkisi alt›nda kalarak halka
yyaabbaanncc››llaaflflmmaadd››rr..  

Bu tarz bir yabanc›laflman›n en
gözle görülür sonuçlar› nelerdir:

- Propaganda ve ajitasyonda so-
yutluk, ilk sonuçtur. 

- E¤itim çal›flmalar›n›n ifllevsiz,
verimsiz, sonuçsuz kalmas› bir di-
¤er sonuçtur. 

-  Duyguda, düflüncede, eylem
biçimlerinde halkç› bir tarzdan gi-
derek uzaklaflmak, kaç›n›lmaz di¤er
sonuçlard›r.  

Bunlar asl›nda biraz önce de ifla-
ret etti¤imiz gibi, küçük-burjuvazi-
ye özgü yanlard›r, zaten halk›n için-
den ç›km›fl devrimcilerde bu tür
özelliklerin olmamas› gerekir, ama

oluyor iflte. 

Bu sapma,
bu kayma, bir
yan›yla da hal-
ka bak›fl aç›-
s›ndaki eksik-
liklerin, çar-
p›kl›klar›n bir

devam›d›r. Bir gecekondu semtinde
devrimci çal›flma yap›yorsunuz?
Oradaki halk sizin için ne ifade edi-
yor ve buna ba¤l› olarak halk› ka-
zanmaktan ne anl›yoruz?

Bu soruyu bir sorun kendinize
ve bir kaç kelimede cevaplamaya
çal›fl›n. 

Devrim için bir ““ddeesstteekkççii”” ke-
sim mi?.. Dergi sat›fl› yap›lacak bir
kkiittllee mi?.. KKaallaaccaakk ev mi?.. Mi-
tinglerde, yürüyüfllerde kkoorrtteejjlleerrii
dolduran bir kalabal›k m›?... Bunla-
r›n hepsi veya hiçbiri mi?

fiöyle diyelim; halk› kazanmak,
bunlar›n hepsi ve ancak daha fazla-
s›d›r. Halk› kazanmak, halk› DEV-
R‹M ‹Ç‹N kazanmakt›r. Devrim
saflar›na kazanmakt›r. Yukar›da sa-
y›lanlar, bunun biçimleri ve sonuç-
lar›d›r sadece. Kitleleri gerçek an-
lamda kazanmak için öncelikle, on-
lar› sadece “devrimin destekçisi”
olarak, “kitle iliflkisi” olarak gören
yaklafl›mlar› terketmeliyiz. 

Halk› kazanmak, esas olarak iikkii
nnookkttaaddaa somutlan›r: Birincisi, ide-
olojik olarak kazanmak, ikincisi, ör-
gütlemek. Sadece biri söz konusu
ise, orada “halk› kazand›k” diyeme-
yiz. 

–– Halk› kkazanmak hhangi

anlay›flla mmümkündür?

Halk› kazanmak, büyük bir iiddee--
oolloojjiikk ssaavvaaflfltt››rr.. Kitle çal›flmas›n›
flöyle bir benzetmeyle de anlatabili-
riz: Ortada bir kitle var, bir yan›n-

dan burjuvazinin ideolojisi ve de-
¤erleri çekiyor, di¤er taraf›ndan
devrimci ideoloji ve de¤erlerle biz
çekiyoruz... ‹ki yan›ndan çekifltiri-
len kitlenin kafas› kar›flacak, tered-
dütler, kuflkular duyacakt›r do¤al
olarak... Düzen onu adeta 24 saat
kendine çekmeye çal›fl›r. E¤er biz
de kendi cephemize çekmekte ›srar-
l› olmazsak, ona denk düflecek bir
karfl› emek ortaya koymazsak, onu
kazanamay›z. ‹flte bu anlamda haf-
tada, 15 günde bir birini görmekle
yürütülen kitle çal›flmalar›, bir an-
lamda bafltan kaybetmeye mahkum-
dur. 

Do¤rudan veya dolayl›, hheerr ggüü--
nnüünnüü doldurmaya çal›flmal›y›z, hheerr
oollaayyddaa burjuvazinin görüflünün kar-
fl›s›na kendi görüflümüzü dikmeliyiz
ki bu çekifltirmeden galip ç›kabile-
lim. Bu ise, sürekli olarak yaz›l›,

sesli, görsel yay›nla-
r›m›zla, bildirileri-
mizle, toplant›lar›-
m›zla, ev, iflyeri, kah-
vehane konuflmalar›-
m›zla, ve akla gelebi-
lecek baflka her türlü
araç ve biçimde, kit-
lelere ulaflmakt›r. 

Kitle çal›flmas›n›n en temel un-
surlar›n Somutluk, anlafl›labilirlik,
güncellik ve ssüürreekklliilliikk,, kitle çal›fl-
mas›n›n en temel unsurlar›n›n ba-
fl›nda gelir. Bunlar› sa¤layamad›¤›-
m›zda, halk› kazanmak mümkün
de¤ildir. Burada özellikle ssüürreekklliillii--
¤¤ee dikkat çekmek istiyoruz. 24 saat,
düzenin ideolojik kuflatmas› alt›nda
olan birine, siz ayda bir dergi götür-
seniz, sonuç alabilir misiniz?

Bu tarz iliflkilerin, örgütlülü¤e
dönüflmesi zordur. Propaganda ve
ajitisyonda süreklilik sa¤lanam›yor-
sa, orada sa¤lanacak etki geçici ola-
cak, sonuç yaratmayacakt›r. Sürek-
lilik, ayn› zamanda bizim ciddiyeti-
mizdir, iddiam›zd›r, halk› kazan-
maktaki ›srar ve kararl›l›¤›m›zd›r. 

Örgütlemek,  asl›nda bu iddiay›
her kadronun, taraftar›n  kendinde
somutlamas›yla geliflir. Bu iddia,
daha tam bir deyiflle, iktidar pers-
pektifi somutlanmad›¤›nda, kurulan

devrim içindevrim için

D EVR‹MC‹ OKULD EVR‹MC‹ OKUL

Ders:
Halk›  Kazanmak

Halk› kazanmak, 
halka inanmaktan,

emek vermekten geçer
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iliflkiler bir türlü örgütlülükle-
re dönüflmez. Halk› kazan-
mak, örgütlemektir. ‹liflki kur-
mak, gerçekleri anlatmaya
bafllamak, kazanman›n sadece
bafllang›c›d›r. Ona gerçekleri
göstermifl olsak bile, iliflki
orada kalm›flsa, örgütlülü¤e
dönüflmemiflse, henüz maddi
anlamda kazanamam›fl›z de-
mektir. Bu anlamdad›r ki, “Örgütle-
mek; anlatmak, paylaflmak, pratikte
göstermek, yol gösterici olmak, o
iliflkiyi dönüfltürebilmek, somut bir
iliflkiye, ifle, göreve kanalize edebil-
mek” bütünlü¤ünü içerir. Kitle ça-
l›flmas›nda yeni kurulan iliflkileri
kald›ramayaca¤› ifllere, eylemlere
sokmak ne kadar yanl›flsa, ideolo-
jik, politik olarak bir noktaya gel-
mifl iliflkileri örgütlülü¤e dönüfltür-
memek de o kadar yanl›flt›r. Hem
sab›rl›, hem sonuç al›c› olaca¤›z ve
bu ikisini birlikte gerçeklefltirece-
¤iz. 

–– Halk› kkazanman›n aaraçlar›

ve yyöntemleri nnelerdir?

Halk›n kazan›lmas›nda halk ör-
gütlülükleri kilit bir öneme sahiptir.
Bunlar› biliyorsunuz, daha çok ta-
ban örgütlülükleri olarak da adlan-
d›r›yoruz. Bu nitelikteki örgütlülük-
lerin biçimleri ülkelere göre bir çok
de¤ifliklik gösterir. Keza, devrimler-
de oynad›klar› roller de farkl› farkl›
olmufltur. Ama flu ortakt›r: Kitleleri
devrim için seferber edebilmekte
hep önemli bir rol oynam›fllard›r. 

Bu örgütlenmeler, bbiirriinnccii olarak
kitlelerin bir araya geldi¤i ve onlar›
“tek bafl›nal›k”, “çaresizlik” duygu-
sundan kurtaracak araçlard›r. 

‹‹kkiinncciissii,, kitlelerin söz ve karar
haklar›n› kullanabilece¤i zeminler-
dir. Bu anlamda da kitlelerin irade-
sini aç›¤a ç›karan örgütlenmelerdir. 

Bu örgütlenmeler, halk için birer
okul gibidir. Bu okulun e¤itimi ve
prati¤i içinde, halk›n siyasallaflt›r›l-
mas›, örgütlü bir güç haline getiril-
mesi, mücadeleye seferber edilmesi
gerçekleflecektir. Baflka bir deyiflle
flöyle özetleyebiliriz: Bu tür halk ör-

gütlenmeleri, hhaallkk›› ddeevvrriimmee ggeettiirree--
cceekk,, ddeevvrriimmee hhaallkkaa ggööttüürreecceekk ör-
gütlenmelerdir. 

Ülkemizde bunun pratiklerinden
biri Halk Meclisleri’nde gerçeklefl-
ti. Çok yayg›nlaflmam›fl ve mevcut
koflullarda süreklileflmifl olmasa da
bu meclisler bize büyük deneyimler
b›rakt›. Denilebilir ki, bugün geç-
miflte meclislerin hayat buldu¤u ge-
cekondu semtlerinde, o meclislerin
yaratt›¤› gelenek hala sürüyor.

Bu tür örgütlenmelerin ve genel
olarak tüm demokratik kitle örgüt-
lerinin as›l ifllevi, belirtti¤imiz fle-
kilde hhaallkk››nn iirraaddeessiinniinn ortaya ç›k-
mas›n› sa¤lamakt›r. Fakat ülkemiz
solunun tüm “örgüt içi demokrasi”
sözlerine karfl›n en uzak oldu¤u
noktalardan biri de budur. Bugün
hemen hiçbir sendikada, demokra-
tik kitle örgütünde böyle bir iflleyifl
yoktur. yönetiminde kendilerine
devrimci, sosyalist diyenlerin yeral-
d›¤› sendikalarda da durum farkl›
de¤ildir pek. 

Bir taban örgütlülü¤ünü halk
aç›s›ndan önemli, yararl› k›lan ne-
dir; oradak› öönneerrii,, ttaarrtt››flflmmaa vvee kkaa--
rr aa rr aallmmaa süreçlerine kat›l›md›r.
Düflüncelerini, duygular›n› ifade
edebilmesidir. Yani baflka bir deyifl-
le, düzenin yok sayd›¤›, afla¤›lad›¤›,
horlad›¤›, düflüncelerine de¤er ver-
medi¤i halka, o ddee¤¤eerrii vermesidir.
Bunu bir baflka ifadeyle hhaallkk››nn iirraa--
ddeessiinnee ssaayygg›› vvee oonnuu eessaass aallmmaa ola-
rak da ifade edebiliriz. Böyle bir ör-
gütlenmeyi sadece kararlar›n›z›
onaylatt›raca¤›n›z yer olarak gör-
mek, iflte bu temel düflünceye ters-
tir. Biz do¤ru politikalar savundu-
¤umuzda, halka do¤ru yaklaflt›¤›-
m›zda, güvendi¤imizde, o politika
ve kararlar›m›z› halk sahiplenecek-
tir. Buna inanmal›y›z. 

–– Halk› kkazanman›n

önünde eengel oolabile-
cek yyaklafl›mlar?

Halk› kazanmak iddi-
as›ndaki devrimcilerin
uzak durmas› gereken ek-
sikliklerden biri de, ““kkoo--
llaayycc››ll››kk”” tuza¤›na düflme-

mektir. Ne kastediyoruz bundan?

Kitle çal›flmas›nda en kolay ola-
na yönelme, ülkemiz solunda za-
man zaman görülen bir özelliktir;
Mesela gençlik, anlat›lan› kolay an-
lamas›, düzen ba¤lar›, aile yükü gi-
bi yanlar›n›n güçlü olmamas› nede-
niyle, öncelikle yönelinen kesim
olur. Mesela bu bir gecekondu veya
ilçe çal›flmas›nda da geçerlidir.
Gençli¤i örgütlemek elbette kötü
de¤ildir, ama halk›n her kesiminin
bulundu¤u yerde sadece gençli¤i
örgütlemekle yetiniyorsak, bu ko-
layc›l›kt›r. Veya Alevi kesimlere yö-
nelik çal›flmayla yetinme de solda
görülen kolayc›l›¤›n bir baflka biçi-
midir... Dinci kesimlerin veya flove-
nizmin etkisi alt›ndaki kesimlere
uzak durmak da bir kolayc›l›kt›r ve
devrimin halk› kazanma iddias›na
denk düflmez. 

Halk, farkl› mesleklerden, farkl›
inançlardan, farkl› milliyetlerden,
farkl› cinsiyetlerden, farkl› yafl
gruplar›ndan olufluyor, bu noktada
halk kesimlerinden birini devrim
saflar›n›n d›fl›nda b›rakamay›z, bu
kendimizi daraltmak, devrimi güç-
süzlefltirmektir. Buna yeterince
özen göstermedi¤imizde, oligarfli-
nin çok çeflitli biçimlerde uygulad›-
¤› böl parçala yönet politikalar›n›
bofla ç›karmam›z da zordur.  

Burada bir baflka nokta olarak
flunu da vurgulamal›y›z:

Halka ddee¤¤eerr vermeyen halk› ka-
zanamaz. Burada sözde bir de¤er
vermekten, teorik olarak halk› yü-
celtmekten söz etmiyoruz. Hay›r,
bizzat hayat›n içinde, bizzat örgüt-
lenmenin içinde o de¤eri vermekten
ve ete kemi¤e büründürmekten söz
ediyoruz. Dersimizin bafl›nda söz
etti¤imiz yabanc›laflman›n karakte-

Yani baflka bir deyiflle, düzenin yok
sayd›¤›, afla¤›lad›¤›, horlad›¤›,

düflüncelerine de¤er vermedi¤i halka,
o  de¤eri vermesidir. Bunu bir baflka

ifadeyle  halk›n iradesine sayg› ve onu
esas alma olarak da ifade edebiliriz.
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ristik özelliklerinden biri de halka
yukar›dan bakmakt›r. Bu da halka
sesleniflte, ““üüsstteennccii”” bir tarz› bera-
berinde getirir. 

Halk, düflüncelerine sayg› göste-
rilip gösterilmedi¤ini, kendisine de-
¤er verilip verilmedi¤ini bir flekilde
hisseder. Bir semtin örgütlenmesin-
de, iflçi, memur veya gençlik, bir
alan›n örgütlenmesinde, halk›n sö-
züne, sesine, sorunlar›na, önerileri-
ne ne karar kulak veriyorsunuz?
Gerçekten onlar› mücadele sürecine
ne kadar katmak istiyorsunuz? Bü-
tün bunlar› da geçtik, onlarla konu-
flurken, onlar› ne kadar ve nas›l din-
liyorsunuz? ‹flte bunlar çok önemli
ölçülerdir ve bu noktada
kitlelere güven vermeden
onlar› kazanamazs›n›z. 

–– Halk› kkazanmak,

halk›n öözlemlerine
cevap oolmakt›r!

Kitleler içinde çal›flma
yapan, kitleleri örgütleme-
ye çal›flan herkes, o kitlenin
sorunlar›yla, özlemleriyle
bütünleflmelidir. Onlar›n
ac›lar›n› da, sevinçlerini de,
kayg›lar›n› da ta içten pay-
laflmak zorundad›r. Bunu
yapamayan, bunu baflara-
mayan, halka biraz d›fltan, küçük
burjuva ayd›nlar gibi bakar. 

Kitleler, büyük kalabal›klar›
içinde yaln›zd›rlar, Yaln›z olduklar›
için kendilerini ggüüççssüüzz hissederler.
Zor durumlarda dayan›flma tavr›
görmedi¤inde kitlelere –yani asl›n-
da kendilerine– ggüüvveennssiizzlleeflfliirrlleerr.
Bu nedenlerle, asl›nda düzenin ör-
gütlenme konusunda yaratt›¤› tüm
olumsuz önyarg›lara ve tehditlere
ra¤men, kitleler güç aray›fl› içinde-
dir, bir yere dayanmay›, birileriyle
dayan›flma içinde olmay› ister...
Kitle çal›flmas› bir yerde, bu konu-
daki tereddütlerini aflt›rmak ve bu
ihtiyaca cevap olmakt›r. 

Kitleleri kalabal›klar içinde yal-
n›z olmaktan ç›karman›n temel yolu
ve arac› da öörrggüütt’tür, örgütlenme-
dir. Ekonomik demokratik haklar

için örgütlenmeler, siyasal örgütlen-
meler, dayan›flma örgütlenmeleri,
hepsi buna hizmet eder.    

Halka yabanc›laflma, en basitin-

den mesela propaganda ve ajitas-

yonda, teorik, akademik, ayd›nca

bir dil kullanmakta gösterir kendini. 

Bu yabanc›laflma, e¤itim çal›fl-

malar›na yans›r. Emekçiler, ev ka-

d›nlar›, gençler derne¤e toplan›rlar,

ama e¤itim çal›flmas›nda ö¤renme-

nin, bilinçlenmenin coflkusunu duy-

mazlar. Çünkü yap›lan e¤itim çal›fl-

mas›, bu coflkuyu duyurmayacak

kadar soyuttur, kurudur, geneldir,

onlar›n ne sorunlar›na, ne duygula-

r›na hitap ediyordur... 

Bu tür soyutluklar›n ortaya ç›kt›-

¤› noktada orada, kitlelerden ö¤ren-

me ve kitlelere ö¤retme diyalekti¤i-

nin de tam hayata geçmedi¤i söyle-

nebilir. Kitlelerden ö¤renen, ona na-

s›l hitap ederse, onun anlayabilece-

¤ini, ona hangi konuyu anlat›rsa,

onun bilgi ve bilinç açl›¤›na cevap

olabilece¤ini, ona nas›l davran›rsa,

onunla bütünleflebilece¤ini zaten bi-

lir, ö¤renir. 

E¤er akl›m›zda, hedefimizde
hep kitleleri kazanmak olursa, onla-
ra neyi nas›l anlataca¤›m›z konu-
sunda daha az yanl›fl yapar›z. Yazd›-
¤›m›z, söyledimiz her fleyi, karfl›-
m›zdakilerin anlay›p anlamamas›
aç›s›ndan süzgeçten geçiririz. Solun
klasik hastal›¤› olan “herkes herfle-
yi biliyormufl gibi...” yazmaktan

uzak dururuz.  

Bir üniversiteliye belki baz› fley-
leri anlatmak daha kolayd›r. Veya
kendi içimizde bir meseleyi anlat-
mak, daha kolayd›r. Ama kitleleri
kazanmak, o kolayl›¤›n d›fl›na ç›ka-
bilmeyi gerektirir. Bir ev kad›n›na,
bir liseli, hatta ortaokullu ö¤renci-
ye, yafll› bir emekliye, bir esnafa,
bir inflaat iflçisine, bir atölye iflçisine
anlatabilmeliyiz bütün bunlar›. Ve
onlar›n baflkalar›na anlatabilmesini
sa¤layacak tarzda anlatmal›y›z. 

–– Devrime kkazand›¤›m›z

kitleleri nnas›l kkal›c›laflt›r›r›z?

Halk› kazanmaktan sa-
dece halk› “kitle” olarak ka-
zanmay› da anlamamal›y›z. 

Halk› kazanmak, halk›
bilinçlendirmek, örgütle-
mek oldu¤u kadar, halk›n en
ileri unsurlar›n› da kkaaddrroo--
llaaflfltt››rrmmaakktt››rr. Halk› devrim
saflar›na kazanman›n en ni-
telikli hali budur. 

Mücadelenin, savafl›n
halklaflmas›yla halk›n kad-
rolaflt›r›lmas› birbirine para-
lel geliflir. Biri di¤erini bes-
ler. Halk›n ileri kesimlerinin
ookkuummaass››,, yyaazzmmaass››,, bbiillggii bbii--
rriikkiimmii nnee oolluurrssaa oollssuunn,,

devrim tercihi net halktan insanlar›n
kadrolaflt›r›lmas›, halk›n örgütlen-
mesinde, propaganda ve ajitasyonu-
muzun halka ulaflt›r›lmas›nda bü-
yük ad›mlar at›lmas› demektir.  

Halk› kazanman›n pekifltirici di-
¤er aya¤› da, halk›n ee¤¤iittiillmmeessiiddiirr..
Bunu gerçeklefltirmedi¤imizde,
kurdu¤umuz iliflkileri, örgütlülükle-
rimize kazand›rd›¤›m›z insanlar›
KKAALLIICCIILLAAfifiTTIIRRAAMMAAYYIIZZ.. Çün-
kü düflman sald›r›lar›na devam ede-
cektir ve biz e¤itim yapmad›¤›m›z-
da, o sald›r›lar› karfl›l›ks›z b›rakm›fl
olaca¤›zd›r. Halk›n e¤itimi, halk›n
örgütlülüklerini dayan›kl› k›lacak
temel yoldur. 

Halk›n okumay› sevmemesi,
toplant›lardan s›k›lmamas› ve ben-
zeri ve benzeri hiçbir fley halk e¤iti-
minin yap›lmamas›n›n mazereti ol-

Meselenin özü, halk› biz kazanaca¤›z
iddias›nda olmakt›r. Önemli olan, hergün
cebimize onlarca dergi, bildiri koyup tüm

iliflkilerimizi dolaflmak, gerçe¤in
savaflç›s› olarak her gün, her an, her
saniye, bu savafl›n içinde olmakt›r.

Düzene “size bir tek kifli bile kapt›rmaya-
ca¤›z, çald›klar›n›z› birer birer geri

kazanaca¤›z, 70  milyona gerçekleri
ulaflt›raca¤›z” diye meydan okumakt›r. 
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mamal›d›r. Halk e¤itimi, sürekli ve
sistemli bir biçimde, halka düzenin
niteli¤ini anlatacak, devrimin amaç-
lar›n›, sosyalizmin ne olup olmad›-
¤›n› kavratacak, halk gelenekleri-
nin, de¤erlerininin sosyalizmle bü-
tünlefltirilmesini sa¤layacakt›r.
Okumakta sorun varsa toplant›lar
s›k›c› oluyorsa, mutlaka çözümü
vard›r. Çözümü bulmak, halk› ka-
zanma iddias›n›n gere¤idir.  Böyle
bir sorun karfl›s›nda çözüm bulam›-
yorsak, halk› kazanamay›z deyip
vazgeçmemiz laz›m. 

Burada, burjuvazinin sahip oldu-
¤u iletiflim araçlar›n›n kapasitesiyle
bizim bugün sahip olduklar›m›z ara-
s›ndaki orant›s›zl›k önemli de¤ildir.
Birincisi, bu iddiay› tafl›mak önemli-
dir. ‹kincisi, çeflitli vesilelerle belirt-
ti¤imiz gibi, onlar yalan›n, biz ger-
çe¤in progpandas›n› yap›yoruz. On-
lar›n iflinin zorlu¤u ve bizim iflimi-
zin kolayl›¤› tam bu noktadad›r.

Evet, meselenin özü, halk› biz
kazanaca¤›z iddias›nda olmakt›r.
Önemli olan, hergün cebimize on-
larca dergi, bildiri koyup tüm iliflki-
lerimizi dolaflmak, ggeerrççee¤¤iinn ssaavvaaflfl--
çç››ss›› olarak her gün, her an, her sani-

ye, bu savafl›n içinde olmakt›r. Dü-

zene “size bir tek kifli bile kapt›rma-
yaca¤›z, çald›klar›n›z› birer birer
geri kazanaca¤›z, 70 milyona ger-
çekleri ulaflt›raca¤›z” diye meydan

okuyabilmektir. 

Her insan›m›z›n, her Cephelinin

bu cüret ve iddiaya sahip olmas›,

inan›n bizi çok büyütecek, halk› ka-

zanma savafl›nda çok daha somut

sonuçlar almam›z› sa¤layacakt›r. 

Süreklilik, iddia, ›srar, kararl›-

l›k... bütün bu kavramlar bir baflka

kavram aç›s›ndan önemlidir: ‹kti-

dar. Bunlar (Süreklilik, iddia, ›srar,

kararl›l›k) bizim iktidar iddiam›z›n

göstergeleridir. Ve biz halk› kazan-

mak derken, elbette ki, genel geçer

anlamda veya düzen için hedeflerle

s›n›rl› bir “kitleselleflme”den de¤li,
hhaallkk›› iikkttiiddaarr hheeddeeffllii bbiirr mmüüccaaddee--

lleeyyee kkaazzaannmmaakkttaann söz ediyoruz.

Dolay›s›yla, propaganda çal›flmala-

r›m›z da, yay›n organlar›m›z da, kit-

le çal›flmas› yürüttü¤ümüz kesim-

lerle günlük iliflkilerimiz, politik

iliflkilerimiz de, eylemlerimiz de,

k›sacas›, herfley, buna uygun olmak

durumundad›r. 

Unutmayal›m ki, halk›  kazan-
mak, temelde, halka güven vermek-
tir. Halk güvenecek ki, sizin önder-
li¤inizi kabul etsin, güvenecek ki,
sizinle birlikte olsun, sizin örgütlen-
melerinizde yer als›n.. Güven ver-
mek ise, hayat›n her alan›na, her
an›na yay›lan bir fleydir; sadece ey-
leminizle, sadece sözlerinizle, sade-
ce tarihinizle, sadece kültürünüzle,
sadece yay›nlar›n›zla veremezsiniz
bu güveni... Hepsi bir birini bütün-
leyecek ve halk, o bütünde kendi
özlemlerini görecek, o bütünde AALL--
TTEERRNNAATT‹‹FF‹‹ GÖRECEK, o bütün-
de umut görecek... ‹flte bunlar› ha-
yat›n içinde somutlad›kça halk› ka-
zan›r›z...  

Daha önce de dedi¤imiz gibi,
““‘‘KKiittlleelleerr nniiyyee öörrggüüttlleennmmiiyyoorr??’’ so-
rusu yanl›fl bir sorudur. Do¤rusu,
kkiittlleelleerrii nniiyyee öörrggüüttlleeyyeemmiiyyoorruuzz??’’
sorusunu sormak durumunday›z.”
Bu soruyu sorup cevaplar›n› verme-
ye bafllad›¤›m›zda, halk› kazanmak
yolunday›z demektir. 

SSeevvggiillii aarrkkaaddaaflflllaarr,, bu haftaki
dersimizi de burada sonland›r›yo-
ruz. Haftaya baflka bir derste görüfl-
mek üzere, hoflçakal›n. 

Yürüyüfl okurlar› dergiyi halka
ulaflt›rmaya devam ediyor. Bu hafta
Malatya, ‹zmir, ‹stanbul, Bursa ve
Adana’da  emekçi halk›n yaflad›¤›
mahallelerde dergi sat›fl› yap›ld›. 

Malatya'da ‹smetpafla Cadde-
si’nde yap›lan dergi tan›t›m›nda
Yürüyüfl okurlar›, vatanseverlere
yap›lan linç sald›r›lar›yla ile ilgili
sohbetler yapt›.

14 ve 16 Ocak günlerinde ‹z-

mir’in Yamanlar,
Narl›dere ve Me-
nemen ilçesinde
Yürüyüfl dergisi-
nin tan›t›m› ve
sat›fl› yap›ld›.
Mahallelerdeki
kahvelerde de
konuflma yapan
Yürüyüfl  okurla-
r›  herkesi

“Amerika Defol
Bu Vatan Bizim!”
diyen devrimcile-

rin yan›nda olmaya ça¤›rd›lar.  ‹ki
gün yap›lan tan›t›m ve sat›flta 110
dergi halka ulaflt›r›ld›. 

‹stanbul Kartal- Kurfal› Mahal-
lesi’nde derginin toplu olarak da¤›-
t›m›n› yapan okurlar›m›z halka 73
dergi ulaflt›rd›.

12 ve 13 Ocak günleri Bursa’da
Kestel ve Teleferik'te dergisinin ta-
n›t›m ve da¤›t›m› yap›ld›. Telefe-

rik'te 30 Kestel'de 26 dergi olmak
üzere toplam 56 dergi halka ulaflt›-
r›lm›flt›r.  

Adana'da 15 ve 16 Ocak günle-
rinde Hürriyet ve Barbaros mahal-
lelerinde dergi sat›fl› yap›ld›. Dergi
okurlar›, Edirne, Kars ve Erzin-
can'daki linç sald›r›lar›n› anlat›p
"Linçleri Planlayan ve K›flk›rtan
AKP'nin Polisidir" diyerek yapt›k-
lar› tan›t›m ve sat›flta Hürriyet Ma-
hallesinde 25, Barbaros Mahalle-
sinde 26 adet Yürüyüfl dergisini
halka ulaflt›rd›lar. 

Yürüyüfl Okurlar› Emekçi
Mahallelerde

BBUURRSSAA

‹‹SSTTAANNBBUULL
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“Maç yay›n›nda ç›lg›n fiyat”
bafll›¤›yla verdi bas›n haberi. Türki-
ye Futbol Federasyonu’nun 14
Ocak’ta düzenledi¤i futbol maçlar›-
n›n yay›nlar›yla ilgili ihalede, mmiill--
yyaarr ddoollaarrllaarr konufltu. 

5 y›ll›k naklen yay›n ihalesini
y›ll›¤› 332211 mmiillyyoonn ddoollaarraa Çukuro-
va Holding’e ba¤l› Digitürk (Dijital
Platform ‹letiflim Hizmetleri Afi)
kazand›.

B Paketi, 40.2 milyon dolara
TRT’nin; C Paketi ise 13.5 milyon
dolara Türk Telekom Afi’nin oldu. 33
ppaakkeetttteenn oolluuflflaann iihhaallee iiççiinn DDiiggii--
ttüürrkk,, TTRRTT vvee TTeelleekkoomm 55 yy››llddaa ttoopp--
llaamm 33 mmiillyyaarr ddoollaarr ööddeeyyeecceekk..

3 milyar dolar! Böylesine büyük
bir para sadece maçlar›n yay›n› için
ödenecek. ‹halenin böylesine büyük
rakamlarla sonuçlanmas›n› baz› ba-
s›n yay›n organlar› “ç›lg›n fiyat” di-
ye adland›rsa da bu paralar› veren
tekelci burjuvalar›n hiçbiri ç›ld›rm›fl
de¤ildir elbette. ‹haleyi kazananlar
ödeyecekleri bu paray› ç›karacak ve
kâr edecekler. Kâr ederken de bir
taflla iki kufl vurmufl olacaklar. 

Vurduklar› kufllardan ilki kkâârrd›r.
‹kinci yan› ise, do¤rudan kitlelerin
yönlendirilmesine dair politik, kül-
türel amaçlar içeren yan›d›r. 

TTeekkeelllleerriinn iiflflttaahh››nn›› 
kkaabbaarrttaann bbiirr sseekkttöörr

Futbol iflbirlikçi tekelci burjuva-
zi aç›s›ndan gittikçe büyüyen bir
pasta ve gittikçe daha kârl› hale ge-
len bir sektördür. O nedenle böyle-
sine astronomik rakamlar havada
uçuflmaya bafllam›flt›r.

Türkiye’de futbol y›llard›r, fut-
bol olmaktan ç›km›fl, büyük parala-
r›n kazan›ld›¤› dev bir sektör haline
getirilmifltir. Bu yan›yla tekelci ser-
maye’nin ifltah›n› kabartan bir alan
olmufltur. 

Düflünün ki, Futbol Federasyonu
Baflkan› Mahmut Özgener, futbol
ihalesine iliflkin olarak; “Türk fut-

bolu ad›na hay›rl› olsun. DIGI-
TURK'ü kutluyorum. AArrtt››kk ffuuttbbooll
ppaassttaass›› bbüüyyüüyyoorr .....” derken soruna
da futbol olarak de¤il, büyüyen bir
““ppaassttaa”” olarak bakt›¤›n› söylüyor-
du.

Sermaye aç›s›ndan futbol sektö-
rü, hem para aç›s›ndan, hem de hal-
k› uyutup-uyuflturdu¤u, düzenin
supaplar›ndan biri oldu¤u için yo-
¤unlafl›lan bir aland›r.

Nitekim, futbol ihalesinde Digi-
türk, TRT ve Telekom bu kadar pa-
ray› ““hhaallkk iizzlleessiinn”” diye vermediler.
TRT kendi paketindeki futbol maç-
lar›n› flifresiz olarak yay›nlasa da bu
konudaki rekabetten geri kalma-
mak, reklam pastas›ndan daha fazla
pay alarak bu aç›¤› kapatmak için
ihaleye girip, paketlerden birisini
sat›n alm›flt›r.

Telekom ise maçlar›n haber
amaçl› görüntülerini 3G sayesinde
yay›mlamas› yan›nda, para karfl›l›-
¤›nda yay›nlatarak, bu sektördeki
pastadan az›msanmayacak bir pay
almak istemektedir.

Çukurova Holding ise kendileri
için büyük bir “yat›r›m” olarak gör-
dükleri futbol maçlar›n›, 2001 y›l›n-
dan itibaren yay›nlayarak büyük
vurgunlar vurmufltur. Y›llard›r bü-
yük paralar kazand›klar› futbol
maçlar›n› Digitürk aboneli¤i ile ko-
layca pazarlamaktad›rlar.

TTeekkeelllleerriinn TTüürrkkiiyyee’’yyee 
yyeennii aarrmmaa¤¤aann››:: bbiinnlleerrccee 
““kküüççüükk ssttaaddyyuumm””

Yeni kurulan bu teknolojik a¤lar
sayesinde, sat›n al›nan maç yay›n
haklar›n› ülkenin dört bir yan›nda
pazarlamak için, Digitürk’ün olufl-
turdu¤u ““kküüççüükk ssttaaddyyuummllaarr”” yara-
t›ld›. Futbol maçlar›n› evinde izle-
me olana¤› olmayan binlerce taraf-
tar, Digitürk aboneli¤i olan kahve-
lerde, birahanelerde, pastanelerde
dev ekranlarda para karfl›l›¤› oturup
maçlar› izlemektedir.

Kelimenin gerçek anlam›yla
böyle binlerce ““kküüççüükk ssttaaddyyuumm””
ortaya ç›karan Digitürk, bu stad-
yumlar› Türkiye’nin dört bir yan›na
yaym›flt›r.

Futbola yat›r›m sadece para ka-
zanmaya yönelik bir yat›r›m de¤il-
dir. Futbola “yat›r›m” ayn› zaman-
da, milyonlarca insan› stadyumlara
t›karak, futbol ile yat›r›p futbol ile
kald›rarak, halk› uyuflturmay› he-
deflemektedir.

O yan›yla tekellerin bugün fut-
bol için harcad›klar› her kurufl, apo-
litiklefltirmeye, uyuflturmaya yöne-
lik bir yat›r›md›r.

Futbola yat›r›m, düzenin gelece-
¤ine de yat›r›md›r ayn› zamanda.
Dolay›s›yla, bu yat›r›mlar futbola
de¤il, halk›n beynine yap›lan yat›-
r›mlard›r. Beyinleri kilitlemeye, be-
yinleri futbol ile doldurmaya hizmet
edecektir. 

Günlük yaflamda futbolun öyle-
sine bir etkisi vard›r ki, komflular›-
n›n ismini bilmeyen insanlar, futbol
tak›mlar›n›n tüm sporcular›n›n is-
mini bilmekte, ailesinin, eflinin dos-
tunun sa¤l›¤›yla ilgilenmeyenler,
futbolcular›n sa¤l›k durumunu günü
gününe izlemektedirler. 

Gazetelerde ve televizyonlarda
futbola öylesine a¤›rl›k verilmekte-
dir ki, bas›n yay›n› takip eden hiç
kimse, bu haberlerden kaçamamak-
tad›r. Futbol magazini, maç yorum-
lar›, dünyadan maç yay›nlar› gazete
ve televizyonlar›n en gözde haber-
leri ve programlar› aras›ndad›r. Hal-
k›n spora, futbola olan ilgisi hoyrat-
ça sömürülmekte, ttaarraaffttaarrll››kk,, adeta
oollmmaazzssaa oollmmaazz bir davran›fl haline

Futbola büyük ‘yat›r›m’! 

Yaln›z kâr için de¤il!
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getirilmektedir. 

Art›k ünlü futbolcular, tak›m yö-

neticileri, teknik direktörler birer

politikac› gibi a¤z›na bak›lan, med-

ya taraf›ndan 24 saat izlenenler ara-

s›ndad›rlar. Onlar›n aç›klamalar›,

televizyonlarda ““ssoonn ddaakkiikkaa”” ola-

rak verilmekte, demeçleri s›k s›k

canl› yay›nda verilmektedir. 

Bundan da önemlisi, bas›nda ve

televizyonlarda futbolcular gençli-

¤in önüne örnek al›nacak bir model

olarak konmaktad›r. Futbolculara

ödenen astronomik paralar, transfer

ücretleri, futbolcular›n lüks yaflam-

lar›, gençli¤e adeta “köfleyi dönme”

yolu olarak sunuluyor. 

Düzen, çarp›k bir spor kültürü

yaratm›fl, esnaf›n, iflçinin, ö¤renci-

nin, iflsizin, memurun gündemine

futbol magazini sokulmufltur.

Halk›n yaflad›¤› sorunlardan do-

lay›, düzene karfl› oluflacak öfkesini,

tepkisini boflaltmak için, futbol bir

araç olarak sunulmufl ve kitleler o

tepkiyi, öfkeyi stadyumlarda boflal-

t›r olmufltur.

Eskiden flehirlerde bir, bilemedi-

niz iki stadyum olurdu. Stadyumu

olmayan flehirler de vard›. fiimdi

küçük küçük binlerce, on binlerce

stadyum var. O küçük stadyumlar

evlere, kahvelere, barlara, pastane-

lere, birahanelere, iflyerlerine kuru-

lan dev ekranlarla tafl›nm›flt›r. O kü-

çük stadyumlarda, iflçilerden ev ka-

d›nlar›ndan, gençlere kadar her yafl-

tan meslekten insan, belli saatler

içinde tüm yaflad›klar›n› “unutmak-

ta”, kendisini baflka bir dünyada

hissederek, günlük sorunlar›n s›k›n-

t›lar›ndan kaçmaktad›r.

Bu, insanlar› o an için, belki ev

kiras›n› ödeyememenin, borçlar›-

n›n, taksitlerinin s›k›nt›s›ndan, gün-

lük yaflam›n öteki dertlerinden uzak

tutar. “Maç bitti¤inde” ç›plak ger-

çek herkesin yeniden karfl›s›na ç›k-

sa da, düzen öfkenin bu flekilde tör-

pülenmesini kendi kazanc› olarak

görmektedir. Tekellerin milyar do-

larlar karfl›l›¤›nda elde ettikleri ka-

zançlardan biri de budur iflte. 

Nas›l B‹R Yaflam?Nas›l B‹R Yaflam?

Soruldu¤unda hiç kimse yalan
söyledi¤ini kabul etmez. Etmez,
çünkü yalan söylemenin kötü bir
fley oldu¤u bilinir.

Peki, yalan söylemenin kötü
bir fley oldu¤u biline biline neden
yalan söylenmeye devam edilir?
Neden bir insan yüzü hiç k›zar-
madan, hiçbir rahats›zl›k duyma-
dan yalan söylemeye devam eder?
Hem de ço¤u kez en yak›nlar›na,
en sevdiklerine, arkadafllar›na,
yoldafllar›na ö¤retmenine, komflu-
suna söylenir bu yalanlar.

Yoksa, yalan söylemek üzerin-
de durulmayacak kadar masum bir
davran›fl m›d›r? Ya da “herkes ha-
yat›nda küçük yalanlar söyler” di-
yenlerin yalan› masumlaflt›rmala-
r›n›n(!) arkas›na m› gizlenece¤iz?

Günlük yaflam içinde yalanlar-
la s›k karfl›lafl›r›z. Düzen iliflkileri
yalanlar ve baya¤›l›k üzerine ku-
rulmufltur. Hatta öyle fleyler görür
ve yaflar›z ki, bir insan›n nas›l
böyle bir hale gelece¤ine flafl›r›r›z. 

Bir kere bu düzenin temeli ya-
lanlar üzerine kurulmufltur. Düzen
yalanlarla yönetir. Burjuva siya-
setçilerin yönetim tarz› yalan üze-
rinedir. Televizyonlar, burjuva ba-
s›n yalanlar›n yay›c›s›, sürdürücü-
südür.

K›sacas›, hiç tereddütsüz diye-
biliriz ki, ddüüzzeenniinn hhaarrcc›› yalanlar-
la kar›lm›flt›r ve yalan söylemek
düzenin “normal” bir davran›fl›,
düzen kültürünün bir parças› hali-
ne getirilmifltir. Dahas›, bu düzen-
de yalan söylemek, ““uuyyaann››kkll››kk””,,
““iiflflbbiilliirrlliikk”” olarak da kutsanmak-
tad›r. 

‹flte böylesine çepeçevre ya-
lanlarla kuflat›lm›fl bir ortamda,
deyim yerindeyse yalan denizi
içerisinde yafl›yoruz. 

DDoossttllaarr››,, aarrkkaaddaaflflllaarr››,, yyooll--
ddaaflflllaarr››,, sseevvddiikklleerrii aarraass››nnddaa ya-
lan, hiçbir gerekçeyle meflrulaflt›-

r›lamaz veya masumlafl-
t›r›lamaz. Aç›kt›r ki, yyaa--

llaann ssööyylleemmeekk aallddaattmmaakktt››rr,, kkaann--
dd››rrmmaakktt››rr.. Baflka deyiflle, dürüst
olmamakt›r. Bu anlamda da ma-
sum ve mazur görülemez. 

Yalana, insanlar flu veya bu
olumsuz durumdan kurtulmak
için baflvurur ço¤u kez. Ama as-
l›nda yalan kimseyi kurtarmaz.
Yalan söyleyen as›l olarak kendi-
sini kand›rmakta, kendisini aldat-
maktad›r. 

Yalan söyleyen, bunu “al›fl-
kanl›k” haline getiren insan önce
kkeennddiissiinnee oollaann ssaayygg››ss››nn›› yitirir.
En kötüsü yapt›¤›n›n yanl›fl ve kö-
tü bir fley oldu¤unu bile bile bunu
sürdürmesidir.

Kime yalan söylüyorsak, ona
sayg›s›zl›k etti¤imizi, ona de¤er
vermedi¤imizi, onu aldatt›¤›m›z›,
kand›rd›¤›m›z› bilmeliyiz. Ç›plak
gerçek budur.

Yalan söylemek bu düzenin bi-
ze en kötü miraslar›ndan biridir.
Yalan, bir insan›n ahlaki de¤erleri-
ni yavafl yavafl afl›nd›r›r, onu gide-
rek yozlaflt›rarak, düzenin duygu-
suz, bencil, kendisine sayg›s› olma-
yan bir insan› haline dönüfltürür.

Yalanlarla kuflat›ld›¤›m›z bu
düzende, yalandan uzak durmal›-
y›z. Yalan›n oldu¤u yerde iliflki-
lerde güven, dostluk, samimiyet,
arkadafll›k, yoldafll›k da yara al›r.
Anneler babalar çocuklar›n›,
gençler arkadafllar›n›, yalan›n
yanl›fll›¤›, halk de¤erlerini nas›l
tahrip etti¤i noktas›nda e¤itmeli,
uyarmal›d›rlar... 

Yalanlarla yaflamay›, bize yalan
söylenmesini de kendimizin söyle-
mesini de kabul etmemeliyiz. Ter-
sine, sözüne güvenilir, “bbaaflfl›› ggiittssee
ddee ddoo¤¤rruu ssööyylleemmeekktteenn kkaaççmmaa--
yyaann”” insanlar olaca¤›z. Düzenin
bizi riyakarlaflm›fl, yalanc›laflm›fl
kifliler haline getirmesine, bu tür
yozlaflm›fl davran›fllar›n normal
görülmesine izin vermeyece¤iz. 

YYaallaann ssööyylleemmeekk
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Tek tek insanlarla iliflki kurma-
l›y›z. 

Onlar› nas›l etkileyece¤iniz,
nas›l beyinlerine girece¤iniz, nas›l
e¤itece¤iniz üzerine kafa yormal›-
s›n›z. Bunu yapamazsak örgütle-
nemeyiz.

Oligarfli; terör demagojisi ile
tüm sald›r›, haks›zl›klar, ölümlerin
yani bu savafl›n sadece devrimci-
lere karfl› oldu¤unu söyler. Yani;
onlar terörist, onlar
hak ediyor bu uygu-
lamalar›, onlar ortal›-
¤› kar›flt›rmak istiyor,
onlar halk› k›flk›rt›yor
vs. vs.

Biz halka bunun
tüm halka karfl› aç›l-
m›fl bir savafl oldu¤u-
nu ve IMF program›n›
uygulamak için oldu-
¤unu anlatam›yoruz.

Egemenlere göre,
haklar›n› isteyen iflçi-
ler de terörist. 

Yasal haklar›n› kullanmak iste-
yenler "yasad›fl› örgüt üyesi"dir
mutlaka. 

Haklar›n› istemek ‹HANETT‹R. 
Örgütlü olmak, örgütlülük za-

ten peflin peflin terörizmdir. 
Grev mi, miting mi? Bunlar za-

ten hep "‹DEOLOJ‹KT‹R". ‹deoloji
ne demektir? Tek kelime gerçek
bilgi veremezler de, sadece aman
aman çok tehlikeli bir hastal›kt›r,
uzak durun yaklaflmay›n çok tehli-
keli bir fleydir ideoloji... bol bol bu-
nun anlat›rlar. Öyle bir hale gelir ki
çocuklar›m›z okula giderken karfl›-
dan karfl›ya geçerken ölmesinler
diye üst geçit istemek bile terörist-
lik olur.

Tek istenen; itaat et, boyun
e¤... Karakola sa¤ girsin o¤lun ölü
ç›ks›n, sesini ç›kartma...

‹flte örgütlenmek için bugün
gruplar, hücreler, e¤itim gruplar›,
okuma gruplar›, tart›flma gruplar›
yani ad›na ne dersek diyelim fark
etmez, insanlar› bir araya getiren
örgütlenmelerimiz olmal›. Bu ger-
çekleri anlatmak için, yalanlar›

sergilemek için, halka hak
ihlallerine karfl› direnmenin
terörizm olmad›¤›n› anlat-
mak için gruplar›m›z olmal›-
d›r. 

Bu örgütlenmeleri de
esas olarak y›lg›n, yorgun insan-
larla de¤il. Genç, yafll› ama dina-
mik, yoksul, aç insanlarla yap-
mak zorunday›z.

Mahallelerde, memurlarda, iflçi-
lerde y›llard›r ayn› insanlar, ayn›
isimler etraf›nda dönüp duruyoruz. 

Polis de biliyor bunlar› ve bü-
yük ölçüde etkisiz hale getiriyor. 

En küçük bir hareketlenmede

kurmayca çal›flarak, tek tek gere-
kirse tüm iliflkilerimizin evlerini
dolafl›p korkutuyor, y›ld›r›yor.

O zaman biz daha farkl› insan-
lara gitmeliyiz. Sessizce örgütlen-
meliyiz. Buna ra¤men polis bofl
durmayacakt›r. Biz daha ›srarla,
daha derinden sessizce örgütlene-
ce¤iz. Polisin vurup da¤›tamaya-
ca¤›, her yeri saran örgütlenmeler
yaratmak durumunday›z.

Mahallelerde, iflçilerde bizim
ulaflmad›¤›m›z, hatta haberimizin
dahi olmad›¤› gerçek yoksullar var. 

Barakalarda, evine ekmek gö-
türemeyen, iflsiz, çocuklar›n› oku-
la gönderemeyen... Bunlara ulafl-
mal›y›z. Bunlar› asla göz ard› et-
memeliyiz. 

Örgütlenmek her fleyin bafl›d›r. 
‹leri- geri kadro, taraftar, sem-

patizan demeden herkesi örgütle-
me yetene¤ini göstermeliyiz. 

Herkes hiçbir fley yapamazsa;
kendi iflyerinde, kendi soka¤›nda,
kendi mahallesinde, kendi dar
çevresinde mutlaka sessiz, göze

çarpmadan, kendi do¤all›¤› içinde
bir çal›flma yapabilir. 

Baz› insanlar› bir araya getirebi-
lir. Onlarla ilgilenebilir, giderek ya-
y›n al›flverifline, siyasi tart›flmalara
bafllayabilir. Sonras›nda bu insan-
lar›n baz›lar›na görevler verebilir. 

‹NSANA G‹TMEK ‹L‹fiK‹ KUR-
MAK parola olmal›. 

Böyle düflünmezsek evimizi,
iflyerimizi, soka¤›m›z›,  her an›
böyle de¤erlendirmezsek; karam-
sarl›k, umutsuzluk, bezginlik kaç›-
n›lmazd›r. 

Mücadele ve devrim üreterek
büyür. 

Üretmek örgütlen-
mektir.

‹nsan kazanmakt›r. 
- Nas›l gruplar kura-

ca¤›z, nas›l örgütlene-
ce¤iz?

Her insan›m›z en ya-
k›n çevresinden baflla-
yarak ikifler, üçer, befler
kiflilik gruplar kurmal›. 

fiimdi oturup tarafta-
r›ndan, kadrosuna kadar
tüm insanlar›m›z› düflün. 

Kime, nas›l görev
verece¤iz?

Kim, nerede, nas›l kendine
gruplar kuracak düflünün ve ko-
nuflun. 

Bu gruplar; tart›flan, toplant›lar
yapan, e¤itilen ve giderek yay›n-
lar›m›z›n ulaflt›¤›, sonras›nda da
örgütlü faaliyetlerimiz içine gir-
meye bafllayan ve her biri kendisi
de bir grup kuracak duruma gelen
insanlar olacakt›r.

Biz ›srar edersek, sab›rla çal›-
fl›rsak olacakt›r. 

- Her insan›m›z grup kuracak
insanlar› nereden bulacak?

Öncelikle böyle bir hedefi ola-
cak kafas›nda. 

Çevresine bu gözle bakacak.
Ben flu sokaktaki flu insanla tan›-
flaca¤›m, onunla arkadafll›k kurup
giderek o insan› örgütleyece¤im
diye düflünecek. ‹liflki kurma, ta-
n›flma, onlar› kendi do¤all›¤› için-
de bir araya getirme konusunday-
sa biz yarat›c›l›¤›m›z› kullanmal›-
y›z. Biz eminiz herkes isterse yüz-
lerce yöntem bularak insanlara
ulaflacakt›r.

CEPHE B‹R HALK HAREKET‹D‹R. 
CEPHE TÜM MAHALLEY‹, TÜM fiEHR‹, 

TÜM ÜLKEY‹ SARAN; 
DÜNYANIN EN MEfiRU, EN HAKLI, 

EN GÜÇLÜ HALK HAREKET‹D‹R.

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz
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- Grup kurmak için illaki ör-
gütlü cepheli olmak da gerekmez. 

Bir taraftar›m›z da kendi kom-
flular›ndan gruplar oluflturabilir. 

Onlarla sohbet toplant›lar› ya-
par, mesela güncel geliflmeleri
anlat›r, tekel iflçilerini anlat›r,
Edirne?de devrimcilere neden
sald›r›ld›¤›n› anlat›r, yoksullu¤u
pahal›l›¤› anlat›r, sald›r›lar›n ne
anlama geldi¤ini ve ne yapmam›z
gerekti¤ini anlat›r. Sonra giderek
bu insanlarla e¤itim çal›flmalar›
bafllat›r. Bu taraftar›m›za böyle bir
bilinci verecek olan bizim insanla-
r›m›zd›r, cephelilerdir. 

Oturup konuflaca¤›z; mesela
Ali, mesela Ayfle, kendi mahalle-
sinde iki-üç arkadafl›yla, komflu-
suyla bu tür bir grup kuramaz m›? 

Kurar. 
Ve onlar kendi do¤all›¤› içinde

toplant›lar›n› yaparlar. Bir komflu
ziyareti gibi, kahvede kâ¤›t oynar
gibi... Yani kendileri birçok yön-
tem bularak yaparlar. Tabi-
i ki bunu örgütleyecek olan
Ali’dir, Ayfle’dir. Yani o ilgilendi¤i
insanlar› yönlendirir, anlat›r, ko-
nuflur. Yani onlara bir dergi ver-
mek yetmez. Gerekiyorsa dergi
de verilmez.  Yani bu üç insanla il-
gilenme görevi Ali’nindir, Ay-
fle’nindir. Ali ilgilenirken ne anla-
tacak, nas›l anlatacak bunlar› da
yöneticilerimiz yönlendirecektir.
Yöneticilerimiz anlatacakt›r.

Böyle onlarca insan›m›z›n ken-
di çevresinden bafllayarak gruplar
kurdu¤unu düflünün. ‹flte örgüt-
lenmenin ad›mlar›n› böyle atmak
zorunday›z.

Bir araya getirme, gruplaflt›r-
ma ve e¤itme. 

Buradan halk kadrolar›, genç
kadrolar da ç›kar, savaflç›lar da
ç›kar ve örgütlü kitle hareketi de
ç›kar.

Bu sadece devrimcilere has bir
örgütlenme de de¤ildir. 

Tarih boyunca tüm toplumlar›n
örgütlenmesi de bu temel üzerin-
dedir. Yani; insanlar›n bir araya
gelerek gruplar olmas›yla, kendi
toplumsal de¤erlerini birbirlerine
ö¤retmesiyle... Biz bunu devrimci
bir çal›flmaya uyarlayaca¤›z.

Dernekler, kültür merkezleri kit-
leye ulaflman›n araçlar›d›r sadece. 

Ama örgütlenmenin esas ze-
mini de¤illerdir olamazlar. 

Yani orada tan›flt›¤›m›z, bir
dernek arac›l›¤›yla iliflki kurdu¤u-
muz insanlar kendi iflyerinde, ma-
hallesinde, soka¤›nda gruplaflt›r-
mal›y›z. 

Kal›c› olan budur. 
Yoksa polis derne¤e sald›r›r ve

bitirir.
Biz o zaman örgütlenmeyi ha-

yat›n içine tafl›mal›y›z. Esnaf›n› ifl-
yerinde, iflçisini soka¤›nda, iflsizini
kahvede evde yani insanlar nere-
deyse biz orada örgütlenmeliyiz.

Herkese iflini b›rakma, ailesin-
den ayr›lma, 24 saat devrimcilik
yapmay› dayatm›yoruz, bunu is-
temiyoruz. ‹flinde gücünde olur,
ama kafas›nda hep örgütlenme
olur. Elbette insanlar çal›flacak
da, karn›n› doyurmak zorundalar.
Biz bu gerçe¤in üzerinden atlaya-
rak hayat›n bizim istedi¤imiz gibi
flekillenmesini zorlarsak o zaman
kaç›p gidecektir.

Gruplar taraftarlar›m›za kadar
yay›lmal› diyoruz. Bu sadece aile-
ler, yafll› insanlar için de¤il. Genç-
ler de. Özellikle gençler. ‹flsiz
gençler, atölyelerde çal›flan genç-
ler hedefimiz olmal›.  Yüzlerce in-
san tekstil atölyesinde çal›fl›yor
örne¤in.  Hem de onarl› yirmifler-
li gruplar halinde çal›fl›yorlar. Yani
tan›d›k - akraba bir grup gibi çal›-
fl›yorlar. Bir atölyede bir insana
ulaflmak, o insan› örgütlemek o
atölyedeki insanlara ulaflmak de-
mektir. Hemen dergi da¤›tt›rma,
eyleme katma olmayabilir. Sade-
ce iflten ç›kt›klar›nda üçü, befli bir
araya gelip bir yerde oturmakla
bafllar. S›radan kad›n- k›z sohbet-
leri de¤il de onlar› düflündürecek,
ülke gerçekleri üzerine konuflma-
larla bafllar. Sonra IMF, tecrit tut-
saklar,  yoksulluk, iflsizlik, ne ya-
paca¤›z bunlar konuflulur. 

Ne düflünüyor bu insanlar, bizi
tan›yorlar m› görülmüfltür zaten. O
zaman bu gençlerle ilgilenen insa-
n›m›z, yani bizim iliflkimiz olan o
atölyedeki insan›m›z›n kafas›nda
bu insanlara iliflkin bir program
olur. Ben bu insanlara ad›m ad›m
flunlar› anlataca¤›m diye. Günde-
mimizdeki konular› kendi üslubuy-
la anlat›r. Giderek bu insanlar bir
grup haline gelir. Okuma grubu,

sohbet grubu, fliir grubu  hiç
önemli de¤il ad›n›n ne oldu¤u. He-
def bu gruptaki insanlar› devrimci-
lefltirmektir. ‹sim talidir. Ben bu in-
san›m›zla görüflerek yönlendirece-
¤im, ya da bir mahallemizin so-
rumlusu görüflerek yönlendirir.
Ama sonuçta o da bizim denetimi-
mizde, bilgimizde olur. Böylece
gruptaki tekstil atölyesindeki
gençlerin her biri kendine kendi
soka¤›nda, ya da atölyede di¤er
insanlardan bir grup kuracak du-
ruma getirilir. Böyle böyle geliflir.

A mahallesi baflta olmak üzere
bir, sadece bir tane grubumuz ol-
du¤unu düflün. Bu en az üç kifli
demektir. Bir ay sonra bu insan-
lardan iki tanesinin de kendine
grup kuracak duruma geldi¤ini
düflün. 6 kifli de onlar olur 15,
sonra bu böyle artarak sürer.

Biz o zaman iflte tecrit nedir,
vatanseverlik nedir, Amerika ne-
den katildir, sömürü nedir?  Bun-
lar› bu gruplardaki herkese kulak-
tan kula¤a, yay›nlar›m›zla ulaflt›r›-
r›z demektir.

Propaganda iflte o zaman etki-
li olur. Bu örgütlenme üzerinde
yürür propagandalar›m›z.

Gruplar›m›z›n say›s› artt›kça
birebir örgütlenmemiz hayata ge-
çer, her grubu ayr› ayr› yöneticile-
rimiz bilmeyebilir. Ama flunu bilir;
bizim flu mahallede, flu kadar gru-
bumuz var. fiu insanlar›m›zla yü-
rütüyoruz bunu. 

Bir mahalleyi, bir bölgeyi ve
giderek flehri böyle bir a¤ gibi sa-
rabiliriz. Polisin denetlemesi, tü-
münü bilmesi de mümkün de¤il-
dir. Bu bizim çal›flmay› kendi do-
¤all›¤›m›zda yapmam›za ba¤l›d›r.
Bir yandan flu andaki gibi iflleri-
mizi yürütürken esas olarak ener-
jimizi gruplar›n örgütlenmesine
ak›tmal›y›z. 

Söyledi¤imiz gibi eski, y›pran-
m›fl yorgun insanlardan k›sa va-
dede bir fley ç›kmaz. 

Onlara laf anlatmak da mese-
ledir. Ama onlar da çevremizde
en genel potansiyelimiz olarak
dururlar. ‹leride harekete geçebi-
lirler. Ama bugün için yorgunlara,
y›lg›nlara harcanacak emek ge-
reksizdir. O eme¤i hiçbir fley bil-
meyen bilinçsiz bir iflsiz gence
harcamak çok daha iyidir. Böyle
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düflünmeliyiz. 
- Çal›flmalar›n›z› bu yönde fle-

killendirmeliyiz.
Kafan›zda çok flematik olarak

anlatt›klar›m›z somutlanmal›.
Yöneticilerimiz bunu kavra-

mazsa örgütleyemeyiz. 
Bunun için önce yöneticileri-

miz kavrayacakt›r.  
- fiu kadar insan›m›z var. fiu

flu insanlar›m›z flu insanlarla ilgi-
leniyor. 

- fiu kadar süre kondu. Bu sü-
rede flu insanlar› örgütleyecekler. 

- fiu kadar grubumuz var. 
- fiu kadar sürede flu kadar

ço¤alt›lacak. 
- fiu konular›, flu gündemi tar-

t›fl›yoruz. 
- fiu insanlar, flöyle gelifliyor. 
- fiu insan›m›z grup kurabile-

cek duruma geldi ve flu sokakta,
mahallede grup kuracak kendine. 

- fiuradaki mahalleye ulaflt›k.
fiu insan›m›zla orada grup kura-
ca¤›z. 

Buna benzer onlarca ayr›nt›yla
bize somut bilgiler vermelisin.

fiimdi insanlar›m›z› tek tek ne-
rede, ne yapacaklar›na iliflkin dü-
flünmeliyiz.  

Dergi da¤›tan, okur olan, ta-
raftar olan kim kendi çevresinde
çal›flma yapacaksa düflünmeli-
yiz. 

Biz halk›z, bu gerçekle bak-
mal›y›z.

Biz bir halk hareketiyiz. 
Biz dünyan›n en meflru, en

güçlü, en hakl› halk hareketiyiz.
B‹Z CEPHEY‹Z. 
CEPHE B‹Z‹Z. 
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Adana'da 14 Ocak günü TÜYAP'da gerçeklefltirilen Çu-
kurova 3. Kitap Fuar›'nda Halk Cepheliler 'Amerika Defol
Bu Vatan Bizim' kampanyas› çerçevesinde ‹ncirlik Üssünün
kapat›lmas› için imza toplay›p el ilan› da¤›tt›lar.

Fuar› gezenlerden imza toplayan Halk Cepheliler stant-
larda kitap imzalayan flair ve yazarlardan da ‹ncirlik üssünün
kapat›lmas› için imza toplad›lar.

fiair Ruhan Mavruk imza verip toplu eserler adl› kitab›na
“Halk Cephesi’ndeki de¤erli yoldafllara…

Tarihi direnenler yazar hep

Tarihi direnenler yazar…” yaz›p imzalad›ktan sonra Halk
Cepheliler’e hediye etti. Halk Cepheliler flair ve yazarlardan
16 olmak üzere toplam 69 imza toplad›lar.

AAddaannaa TTÜÜYYAAPP’’ddaa SSaalldd››rr›› vvee DDiirreenniiflfl

Bu y›l Adana’da üçüncüsü düzenlenen TÜYAP Kitap
Fuar›’nda Fuar›n son günü olan 17 Ocak’ta ‹ncirlik Üs-
sü’nün kapat›lmas› için imza topland›. ‹mza toplamaya bafl-
layan 5 Halk Cepheli daha 5 dakika geçmeden Özel Güven-
li¤in müdahalesi ile karfl›laflt›. ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›
için imza toplan›rken önce Özel Güvenlik elemanlar› ard›n-
dan polis “Amerika Defol” diyen Halk Cepheliler’e sald›rd›.
Kampanya çal›flmalar›na engel olmak için Halk Cepheliler’e
biber gaz› s›k›ld›. Biber gaz›ndan orada bulunan aileler ve
çocuklar da etkilendi. Sald›r› esnas›nda imza toplayan Evrim
fiahin biber gaz›ndan fenalafl›p bay›ld›. Taksiyle hastaneye
götürülmesinin istenmesine bile tahammül edemeyen polis
floförü tehdit etti ve korkutarak hastaneye gitmesini engelle-
di. Daha sonra halk otobüsüne bindirilen fiahin, biraz ileride
de ambulansa al›nd›. 

Özel güvenliklerin ve polislerin sald›r›s›na karfl› fuarda
standlar› bulunan ESP, Emek Gençli¤i, K›z›l Bayrak ve Mü-
cadele Birli¤i de Halk Cephelilerin yan›nda yer alarak sahip-
lendi. Halk Cepheliler’in direnifli, devrimci kurumlar›n ve
halktan insanlar›n direnifli nedeniyle polis Halk Cepheliler’i
gözalt›na alamazken, polisin tutumu teflhir edildi. 

Ferhat vve EEngin ‹‹çin
Adalet ‹‹stenmeye DDevam
Edildi   

‹stanbul Sar›ga-
zi'de 16 Ocak günü
toplu dergi da¤›t›m›
Ferhat Gerçek ve En-
gin Çeber için adalet
istenen bir eylem ya-
p›ld›. Eylemde yap›-
lan aç›klamada; “Hal-
k›n hakl› mücadelesi-
ni zulümle bo¤may› uman AKP iktidar›n›n, 28
Eylül 2008 günü  Ferhat için adalet isterken gö-
zalt›na al›p tutuklad›¤› Engin Çeber’in, onurlu
her insan gibi, insanl›k d›fl› yapt›r›mlar› kabul et-
medi¤i için iflkenceyle katledildi¤i günden beri
meydanlarda, ‘Ferhat’› vuranlar, Engin’i katle-
denler cezaland›r›ls›n’ diyoruz. Engin için adalet
talebimiz; halka, devrimcilere yönelik iflkencele-
rin, katliamlar›n, uygulanan zulmün sorumlula-
r›ndan hesap sormak içindir."  denildi. Eylemin
ard›ndan Ayd›nlar mahallesinde dergi da¤›t›m›
yap›ld›.

AADDAALLEETT ‹‹SSTT‹‹YYOORRUUZZ          

‹stanbul ‹kitelli’de 15 Ocak günü, Atatürk
Mahallesi Onur Market önünde toplanan Halk
Cepheliler, “Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katleden-
ler Cezaland›r›ls›n” pankart› açarak eylem  yapt›-
lar. Engin’in resimlerinin de tafl›nd›¤› eylemde
“Ferhat'›n vuruldu¤u, Engin'in katledildi¤i gün-
den beri adalet aray›fl›m›z sürüyor” denildi. Eyle-
min ard›ndan, Mehmet Akif Mahallesindeki hal-
ka  Edirne’de yaflanan linç giriflimleri anlat›ld›. 1
saat süren dergi da¤›t›m› s›ras›nda, 35 dergi hal-
ka ulaflt›r›ld›.

Adana'da TÜYAP Fuar›



Sevgili Eyüp

Sana bu sat›rlar› yazmak bilsen
ne kadar zor. Bu flehre geldi¤imden
beri sensin her taraf. Hele de bbuu ddii--
rreenniiflfl mmaahhaalllleessiinnddee,, bütün yollar
sana ç›k›yor... Böyle dedim ama
acele ettim. Bafltan almal›y›m.

Sana yazmay› düflünüyorum
günlerdir, içimden kaç kez yaz-
d›m ve kaç kez yazd›klar›m› sil-
dim ben bile bilmiyorum. Senin-
le bafllayan cümleler kurdum hep.
Cümleler da¤›ld›. Sildim yeniden
yeniden cümleler kurdum. Buruk
kald› bir taraf›m. Hep öyle ya, sen-
den bahsedilince daha da buruklafl›-
yorum. Sanki senin ömrünü çalm›-
fl›m gibi Eyüp.

Sonra bafla dönüyorum tekrar.
Yak›n y›llar› deviriyorum elimle.
Sana ulafl›yorum. O küçücük an›m›-
za! Sen hat›rlar m›s›n? diye sorama-
yaca¤›m, ama hat›rlad›¤›n› biliyo-
rum. Hani bana k›zd›¤›n mektup sa-
t›rlar›. Bir yanl›fl anlafl›lma vard› ve
ben o sat›rlar› okudu¤umda çok a¤-
lam›flt›m. Ayn› süreçte sen d›flar›-
dayd›n. Ve benim o mektup karfl›-
s›ndaki göz yafllar›m› ö¤renmifltin.
Senden k›sac›k bir mektup alm›flt›m
gönlümü yapmaya çal›flan. Yan›n-
daki arkadafl yazm›flt› senin ne ka-
dar üzüldü¤ünü. Bana göz yafl› dök-
türen o an› hep tebessümle hat›rla-
d›m sonras›nda. Hele de senin cüm-

lelerine bile sinen telafl›n›, gayretini
hat›rlad›kça.

‹flte gerisini biliyorsun. Sen d›fla-
r›da umudu büyütmek için koflturu-
yordun. Biz tecrit hücrelerindeydik.

fiimdi buraday›m. Nas›l burada
oldu¤umu bilmiyorsun. Çünkü en
çok sen çal›flm›fls›n Eyüp. En çok
sen emek vermiflsin benim özgür ol-
mam için. Sana teflekkür ediyorum
sevgili Eyüp.

Bak senin evdeyim. Duvarlar›n-
da, her köflesinde senin oldu¤un bu
evde. Sesizce dolafl›yorsun bu evde
Eyüp. Ben hala senden bahsedilince
buruklafl›yorum. Sanki...

Dedim ya, bütün yollar sana ç›-
k›yor diye. Bütün yollar sana ç›k›-

yor Armutlu’da. Gelenlerin göz-
lerinde seni görüyorum. Gözleri
”Eyüp” deyince bir parl›yor, bir
donuklafl›yor. Bilirsin bu halleri.

Sana anlatmal›y›m. Birgün
kap› aç›ld›, içeri babas› ile bera-

ber bir çocuk girdi. Kara gözlü bir
çocuk. Oturur oturmaz seni sordu.
Biz sustuk. O seni arad› evin içeri-
sinde çat›lm›fl kafllar›yla. Gözlerin-
de sen Eyüp. Dilinde yine sen. Hiç
görmedim o çocukla buluflma anla-
r›n›z›, fakat kendimce canland›rd›m
gözümde. Sen bafl›n› okfluyordun, o
da sana “çok bilmifl” sorular soru-
yordu.

Sonras› m›? Sonras› Eyüp, çocuk
›srarla seni sordu yine. Ayn› çat›k
kafllar›yla sordu. “Nerde Eyüp abi?”
dedi. “Eyüp abin flimdi burada de-
¤il, ama sen büyüdü¤ünde yan›na
gelecek, onu göreceksin” dedik. Ka-
fas›na yatt› ki sesini ç›karmad›. Dü-
flündüm flimdi küçük yüre¤indesin
bunun fark›nda de¤il. Ama yar›n bü-
yüdü¤ünde senin daha çok fark›nda
olacak. Senden hat›rlad›klar›n› gu-
rurla anlatacak, iflte o zaman seni gö-
recek. Yanl›fl m› yapt›m?

Gülümsüyorsun. Çocuk da sana
bak›yor Eyüp. Ayr›l›rken kara göz-
lerinde sen vard›n yine. Kafllar› hala
çat›kt›. Bir an korktum seni al›p gö-
türdü diye. Arkas›ndan bakt›m. Ço-
cu¤un bak›fllar›ndan ç›k›p geldin.
Sen yine bu evdesin. Sen yine Ar-
mutlu?    das›n. Sen yine toplant›lar-
das›n. Sen umutlu gözlerdesin.

Sen, iflte biliyorsun Eyüp, flura-
m›zdas›n.   

GGüülleerr’’ddeenn EEyyüüpp’’ee

““‹‹flflttee bbiilliiyyoorrssuunn flfluurraamm››zzddaass››nn..””

Antalya ve Adana’da Aflure
Da¤›t›m›

12 Ocak günü AAnnttaallyyaa Özgürlükler Derne¤i’nde

Aflure yap›ld›. ‹lk olarak yap›lan konuflmada; “Aflure

için de¤iflik fleyler anlat›l›yor. Nuh’un gemisinde yap›-

lan yemek olarak ya da ‹mam Hüseyinler’in son kalan

yiyecekleri ile yapt›¤› afl olarak söyleniyor. Ne olursa

olsun yoklu¤un karfl›s›nda yarat›lan bir fleydir. Direni-

flin ve yoksullu¤un afl›n› bizde birlikte paylaflmak için

piflirdik ziyade olsun” denildi. 

Piflirilen aflure birlikte sohbetlerle yenildi ve komflu

esnafa da¤›t›ld›.

AAddaannaa’da, fiakirpafla
Özgürlükler Derne¤i Mu-
harrem ay›nda alevi halk›n
geleneklerinden olan aflure
da¤›t›m› yapt›. Aflure da¤›t›-
m› bafllamadan önce bir ko-
nuflma yapan dernek üyesi
Halime Keçeli; “halk›m›z›n
geleneklerinden olan aflure ,
as›l olarak  mazlumun za-
limlere karfl› mazlumlar›n
birlik beraberli¤idir” dedi.

ADANA

ANTALYA
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YYüürrüüyyüüflfl:: Güler Zere’nin flu an-
ki sa¤l›k durumu nas›l? Nas›l bir te-
davi uygulan›yor?

YYaavvuuzz DDiizzddaarr:: Güler Zere’nin
sa¤l›k durumu flu an için bize geldi-
¤i durumdan çok daha iyi. Haftal›k
de¤erlendirmeler yap›yoruz, gördü-
¤ümüz kadar›yla tedaviye gözle gö-
rülebilir bir yan›t almaktay›z. Bu
durumu zaten kendisiyle de paylafl›-
yoruz. Güler’e uygulanan klasik bir
kemoterapi de¤ildir. Biz bu hastal›-
¤›n tedavisinde en baflar›l› seçenek
ne ise onu uyguluyoruz. Bu ilaç mo-
noklonal antikor denen bir biyotek-
noloji ürünü. Bu hastal›¤›n tedavi-
sinde etkili oldu¤u kan›tland›.

YYüürrüüyyüüflfl:: Tedavisi nas›l devam
edecek ve daha ne kadar sürecek?

DDiizzddaarr:: Bu tedaviyi birkaç ay
daha sürdürece¤iz. Ard›ndan fiubat
ay›nda PET tetkiki çekilerek hasta-
l›¤›n ne durumda oldu¤u konusunda
daha objektif bir durum de¤erlen-
dirmesi yapaca¤›z. Ancak ondan
sonra di¤er seçenekleri tart›flabili-
riz.

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler Zere’nin duru-
munda çok önemli düzeyde bir iyi-
leflme oldu¤unu aç›klad›n›z. Bu iyi-
leflmeyi neye ba¤l›yorsunuz?

DDiizzddaarr:: Bu iyileflmenin en
önemli nedenlerinden biri elbette
Güler’in moral durumu ve yaflam
koflullar›n›n normale gelmifl olmas›-
d›r. Bizim yapt›¤›m›z tedavi t›bbi
tedavi, ancak hastan›n tedavisinde
en önemli fley, hastan›n ve doktorla-
r›n›n iyileflece¤ine ve iyilefltirecek-
lerine inanm›fl olmalar›d›r. Bizim
Zere’nin tedavisindeki amac›m›z
yaflam süresini uzatmak de¤il, ta-
mamen iyileflmesini sa¤lamakt›r ve
buna da inan›yoruz. Çünkü daha
Zere’yi kabul ederken söyledim.
Çapa, gerek T›p Fakültesi, gerekse

Onkoloji Enstitüsü ile Türkiye’nin
en iyisidir. Zere’nin tedavisinin
özellikle bizden "rica edilmifl" ol-
mas›n›n en önemli gerekçesi de za-
ten budur, biz de elimizden gelenin
en iyisini yapmaya çal›fl›yoruz.

YYüürrüüyyüüflfl:: Böyle bir iyileflme so-
nucu, hapishane koflullar›nda al›-
nabilir miydi?

DDiizzddaarr:: Bu soruya "evet" yan›t›-
n› vermeyi çok isterdim, ancak böy-
le olmad›¤›n› bize gelen di¤er hasta
mahkumlardan da görüyorum. Ha-
pishane koflullar›nda bazen doktoru
görmek gecikebiliyor, istenen tet-
kikler h›zl› bir flekilde yap›lam›yor,
tedaviler de olmas› gerekti¤i gibi
düzenlenemiyor. Üstüne üstlük, me-
sele kanser hastal›¤› olunca tedavi-
nin lay›k›yla yürütülmesi neredeyse
olanak d›fl›. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler Zere tutuklu
kald›¤› süre içinde ameliyatlar ol-
du, ama durumu gün geçtikçe kötü-
ye gitti. Bunu neye ba¤l›yorsunuz?

DDiizzddaarr:: Birtak›m tedaviler uy-
gulanm›fl, bunlar› hiç tart›flmak iste-
miyorum. Kanser tedavisi bütüncül
uygulanmas› gereken bir tedavidir.
Bu hastal›k bir grip de¤il ki, gripte
bile iyileflmeniz iyi koflullarda ol-
man›zla yak›ndan iliflkilidir. ‹yi bes-
leneceksiniz, yeterince ve do¤ru te-
davi göreceksiniz. 

YYüürrüüyyüüflfl:: fiu anda hapishaneler-
de a¤›r kanser hastalar› var ve du-
rumlar› kötüye gidiyor. Hapishane
koflullar›nda onlar ne kadar tedavi
edilebilirler? 

DDiizzddaarr:: Hapishane koflullar›n›n
gerçekte nas›l oldu¤unu bilmiyo-
rum. Üyesi oldu¤um Türk Tabipleri
Birli¤i’nin yürüttü¤ü çal›flmalar var.
Örne¤in Diyarbak›r’daki çocuklar›n
kald›¤› ko¤ufllar sadece asgari ko-

flullar›n sa¤land›¤›n› gösteriyor, Ni-

tekim hapishaneden hastal›¤› ilerle-

yip, art›k son aflamaya gelmifl hasta-

lar›n apar topar ç›kart›ld›¤›n› yak›n

zamanda gördük. Hapishanedekiler

hastaland›klar› zaman da lay›k›yla

tedavi edilmelidir. Bu devletin gö-

revidir ve mahkumlar da elbette

devletin korumas› alt›ndad›r. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Doktorlar çok ihti-

mam gösterseler bile, mekan koflul-

lar›ndan idari koflullardan, tecrit

uygulamalar›ndan dolay› ne gibi

engeller söz konusu?

DDiizzddaarr:: Doktorlar›n ne kadar ih-

timam gösterdiklerini de bilmiyo-

rum. Burada doktorlar›n bile flöyle

bir yan›lg›lar› var, "tedaviye müda-

hil olmak konusunda çekinikler" .

Oysa hasta, mahkum olsa bile has-

tad›r ve doktorun görevi hastas›n›

iyilefltirmektir. Hapishane koflulla-

r›ndaki olumsuzluklar›n afl›lmas›n-

da doktorlar çok fazla müdahil ola-

mayabilirler. Bu durumda görev

baflta mahkum yak›nlar› olmak üze-

re toplumun bütününe düfler. Bu ül-

kenin bir vatandafl› mahkum olabi-

lir, ancak her halükarda "insan" gibi

yaflamak durumundad›r. Aksi tak-

dirde topluma geri kazand›r›lmas›

mümkün olmaz. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Bir kanser hastas›n›n

hapishanede iyileflme flans› var m›?

DDiizzddaarr:: Kanser dedi¤iniz hasta-

l›k çeflit çeflittir. Baz›lar›n› tedavi et-

mek daha kolayd›r. Ancak bir akci-

¤er kanserinin tedavisi hapishane

d›fl›nda bile kolay de¤ildir. Bu ko-

nuda genel olarak söylemem gere-

ken hapishane koflullar›n›n kanser

tedavisini yürütmek aç›s›ndan zor-

lay›c› olaca¤›d›r. 

GGüülleerr ZZeerree’’nniinn ddookkttoorruu YYaavvuuzz DDiizzddaarr’’llaa rrööppoorrttaajj::

“Hapishane koflullar›nda tedavinin
lay›k›yla yürütülmesi olanak d›fl›”



43

Yürüyüfl

24 Ocak
2010

Say›: 204

DDookkttoorr TT..AA..:: ““UUllaaflfltt››¤¤››mm
kkaannaaaatt,, KKuudddduussii OOkkkk››rr ttuu--
ttuukklluu oollmmaassaayydd›› ssoonnuuçç bbööyyllee
oollmmaazzdd››”” 

Ergenekon davas› tutuklusu
Kuddusi Okk›r, hapishanede kald›¤›
süre içinde hastal›¤› ile ilgilenilme-
mesi sonucu hastal›¤› ilerlemifl ve
yaflam›n› yitirmiflti.

Okk›r ailesinin baflvurusu üzeri-
ne, ölümüyle ilgili olarak doktorlar
hakk›nda bir dava aç›lm›flt›.

Kuddusi Okk›r’›n ölümüyle ilgi-
li davada yarg›lanan doktor T.A.:
“Ulaflt›¤›m kanaat, Kuddusi Okk›r

tutuklu olmasayd› sonuç böyle ol-
mazd›” dedi. 

Kuddusi Okk›r’› tutuklu iken
“tedavi eden” bir doktor, mahke-
mede söylemektedir bütün bunlar›.
Aç›kças› doktor diyor ki, “tutuklu
oldu¤u için öldü”. Yani tutuklu ol-
du¤u için tedavi edilmeyerek, öldü-
rüldü.

Bunu tutuklular› tedavi etmesi
gereken bir doktor mahkeme önün-
de söylemektedir. Asl›nda doktor
devletin resmi bak›fl aç›s›n› deflifre
etmektedir. Oligarflinin hasta tutuk-
lulara karfl› politikas› bir kez daha
aç›¤a ç›km›flt›r. 

Kuddusi Okk›r ha-
pishanede de¤ilde, d›-
flarda olsayd› bugün yafl›yor olacak-
t›.

O nedenle hasta tutsaklar›n bir
an önce özgürlü¤üne kavuflturulma-
s› önemlidir. Oligarfli aç›kça hasta
tutsaklar› gün gün ölüme sürükle-
mektedir.

Tecrit öldürmeye devam etmek-
tedir. Bunu art›k en yetkili olanlar,
doktorlar bile itiraf etmektedirler. 

Bu gerçek bilinmesine karfl›n, bu
sorunu çözmek için AKP iktidar›n›n
tek bir giriflimi olmam›flt›r. AKP tut-
saklar› katletmekte ›srar etmektedir.

TTeeccrriitt ööllddüürrüüyyoorr......

““TTuuttuukklluu oollmmaassaayydd›› ssoonnuuçç bbööyyllee oollmmaazzdd››””

“‹mral› ootel dde¤il,
bas›n yyazmazsa ssorun
yok” 

”‹mral› otel de¤il” diyordu Baflba-
kan Yard›mc›s› Cemil Çiçek. Bas›n
yazmas›n diyordu yine direnifl sürecin-
de hep yapt›¤› gibi. Çiçek bir dönem
Adalet Bakanl›¤› yapt›. ‹flte bu kafa ha-
pishaneleri aylarca yönetti. Yüzlerce
tutsa¤›n hakk›nda kararlar› bu hastal›k-
l› ve tutsaklara düflman olan kafa ald›. 

Onun Adalet Bakan› oldu¤u dö-
nemde de tecrit sürdü. Tecriti ›srarla
sürdürenlerden biri oldu. Tutsaklar›n
haklar›n›n olaca¤›n›, olmas› gerekti¤i-
ni hiçbir zaman kabul etmedi.

Bu kez kinini ve düflmanl›¤›n› ‹m-
ral› Hapishanesi’nde yaflanan tecritin
dile getirilmesinde gösterdi. Haftal›k
10 saatlik sohbet hakk›n› uygulamayan
hapishane idaresi, görüflme süresini 50
dakikaya indirince tutsaklarda sohbet
hakk›n›n uygulanmas›n› istediler.

Bu hakl› talebi dile getirmenin
“Haftal›k sohbet süresi 10 saat olsun”
demenin karfl›l›¤›, “buras› otel de¤il”
olmufltur. Bunu söyleyen Cemil Çicek
bir de ard›ndan; “Bas›n yazmazsa so-
run yok” demifltir.

AKP iktidar› halka ve tutsaklara
sald›racak, hak gasplar› yaflanacak, her
tür iflkence reva görülecek ama bas›n
bunlar› yazm›yacakt›r. Cemil Çiçek

bas›na aç›kça “bunlar› yazmay›n” di-

yor.

Bu kafa iflkenceyi, hak gasplar›n›

meflrulaflt›ran, do¤al gören bir anlay›fl-

t›r. Buna göre, tutsaklar hiçbir talepte

bulunmayacak, tecrit alt›nda yaflamay›

kabul edecekler. Hak talebine taham-

mülü olmayan faflist bir iktidard›r AKP

iktidar›.

Cemil Çiçek, AKP’nin halka ve tut-

saklara olan düflmanl›¤›n› dile getir-

mifltir burada. En hakl›, en masum is-

teklere bile tahammülsüz ve düflmanca

yaklaflmaktad›r AKP iktidar›.

Nitekim tecriti ›srarla sürdürmeleri,

sohbet hakk›n› gasbetmeleri bu politi-

kan›n sonucudur. Tecrite karfl› ç›kmay›

bile suç sayan, tutsaklar› en kötü ko-

flullarda yaflatmay› y›llard›r sürdüren

bu anlay›fl›n itaat etmifl, sindirilmifl bir

toplum ve halk istedi¤i aç›kt›r. 

Tutsaklar bugün hapishanelerin bir

otel olmas›n› de¤il, tecritin kald›r›lma-

s›n› ve haklar›n›n verilmesini istemek-

tedirler. Bunun için direnmektedirler.

Bu hakk› onlara çok gören, daha

do¤rusu en do¤al talepleri bile lüks ve

gereksiz gören bir kafaya sahiptir Ce-

mil Çiçek.

Ancak bilinmelidir ki, tutsaklar tec-

rite karfl› direnmeye devam edecek,

haklar›n› ›srarla isteyeceklerdir. 

Tecrit ssürüyor,
hak ggasplar›
ve yyasaklar da

Hemen hemen bütün F
Tipi hapishanelerde tutsak-
lar tecritten kaynakl› benzer
sorunlar› yaflamaktad›rlar.
Neredeyse virgülüne kadar
ayn›d›r uygulamalar.

Mektup yasaklar›, ya-
y›n yasaklar›, hak gasplar›
sürdürülmektedir. Yine
sohbet hakk› önündeki en-
geller devam etmektedir.

K›r›klar F Tipi Hapis-
hanesinde slogan att›klar›
için tutsaklara 1’er ayl›k, 2
ayr› mektup cezas› veril-
mifltir.

Tekirda¤ 2 No’lu F Ti-
pi Hapishanesi’nde 19
Aral›k hapishaneler katli-
am›nda flehit düflenler için
anma yapan tutsaklara 3
ayl›k mektup yasaklar› ve-
rilmifltir.

Daha önce de çeflitli
gerekçeler ile verilmifl
mektup yasaklar› ile bir-
likte kimi tutsaklar›n 9 ay-
l›k mektup cezalar› ortaya
ç›km›flt›r.
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Agos Gazetesi Genel Yay›n Yö-
netmeni Hrant Dink katledilmesi-
nin üçüncü y›l›nda, ‹stanbul’da,
Ankara’da, ‹zmir’de binlerce kifli
taraf›ndan an›ld›. 

‹stanbul fiiflli'deki Agos gazetesi
önünde bir araya gelen kitle “Katil
devlet hesap verecek”, “Faflizme
inat kardeflimsin Hrant”, “Hepimiz
Hrant'›z, hepimiz Ermeniyiz” slo-
ganlar›n› att›.

Agos önünde aç›klamay› S›rr›
Süreyya Önder okudu. Ard›ndan
Hrant Dink’in efli Rakel Dink ve
o¤lu Arat Dink birer konuflma yap-
t›. Anmaya kat›lan binlerce kifli,
mumlar yakarak, Dink'in öldürül-
dü¤ü yere karanfiller b›rakt›. Sar›
Gelin türküsü hep bir a¤›zdan söy-
lenerek, anma bitirildi.

*

Öte yandan Hrant Dink’in katle-
dilmesi ile ilgili olarak mahkeme
dosyas›na giren bir belge Dink’in
katledilmesinde AKP iktidar›n›n so-

rumlulu¤unu bir kez daha gösterdi. 

Belge, eski Trabzon Emniyet
Müdürü Ramazan Akyürek taraf›n-
dan mahkemeye gönderilmifl. Bel-
gede “Ogün Samast'› ‹stanbul'a
geldi¤inde arkadafllar› karfl›lad›”
diye yaz›yor.

Belgeyi aç›klayan Dink ailesi-
nin avukat› Bahri Belen, “Bu ra-
porlar(da)... Ogün Samast'›n ‹stan-
bul'a geldi¤inde otogarda arkadafl-
lar› taraf›ndan karfl›land›¤› yaz›l›-
yor” diyor. 

Trabzon ve ‹stanbul polisi Hrant
Dink katledilmeden önce elbette
bunlar› bilmektedir. Zira, Erhan
Tunceller, Yasin Hayaller, Ogün
Samastlar devletin kulland›¤› tetik-
çilerdir.

Sadece dosyaya konan bu rapor
bile Hrant Dink’in katledilmesinde
Trabzon ve ‹stanbul polisinin, Jan-
darmas›n›n, M‹T’in sorumlulu¤unu
göstermektedir. Katleden devlet!
Hiçbir flüpheye yer yok.  

Nitekim daha bu belgelerin hiç-
biri ortada yokken belirtmifltik ki:

“‹‹flflttee bbuu iizzlleerree bbaakkaarraakk ddiiyyoorruuzz

kkii,, HHrraanntt DDiinnkk’’iinn kkaattiillii ddeevvlleettttiirr vvee
yyiinnee bbuu iizzlleerree bbaakkaarraakk ddiiyyoorruuzz kkii,,
lliinnççççiilleerrii tteeflflvviikk eeddeenn vvee kkoorruuyyaann
AAKKPP iikkttiiddaarr››,, DDiinnkk’’iinn ööllüümmüünnddeenn
SSOORRUUMMLLUUDDUURR.” (Yürüyüfl, say›:
90, 4 fiubat 2007) 

Hrant Dink’in katledilmesinde
ortada ““ppoolliiss zzaaaaffiiyyeettii”” yoktur.
Hrant Dink’in katledilmesinde po-
lis aç›s›ndan bir ““zzaaaaffiiyyeett””tteenn de-
¤il, bir aazzmmeettttiirrmmeeddeenn,, aleni hi-
mayeden söz edilebilir ancak. 

O nedenle 3 y›ld›r süren mahke-
meden sonuç ç›kmam›fl, tetikçilerle
s›n›rl› kalan göstermelik bir yarg›-
lama yap›lmaktad›r.

*

Dink’in katledilmesindeki
örgütleyicilerden polisin kulland›¤›
muhbir Erhan Tuncel kald›¤› hapis-
hanede infaz koruma memuru ol-
mak için baflvuru yapm›fl. Resmi
muhbir olmak için baflvurmufl olsa
gerek. Ama dahas›, devlet de Erhan
Tuncel’in gardiyanl›k baflvurusun-
da bir anormallik görmemifl ve onu
s›navlara sokmufltur. 

Himayenin daha aç›¤› nas›l ola-
bilir?!

Katilin DDevlet OOldu¤una BBir Kan›t DDaha

Polis, Ogün Samast’› Agos’un Önüne
Kadar Getirip B›rakm›fl!

Hasta tutsaklara özgürlük talebi
ile yap›lan eylemler sürüyor. Her
hafta Ankara Yüksel Caddesi’nde
yap›lan eylemler 15 Ocak ve 22
Ocak günü de devam etti.15 Ocak’ta

‹nsan Haklar› An›t› önünde toplanan
demokratik kitle örgütleri ve siyasi
partiler tecrit alt›nda hiçbir hasta tut-
sa¤›n iyileflemece¤ini belirterek
“Hasta eden de, tedavi önünde engel

olan da tecrittir” dediler.  
22 Ocak günü yap›lan eylemde

ise Adalet Bakanl›¤›’n›n ç›kard›¤›
genelgenin üzerinden üç y›l geçti¤i,
bu genelge yay›nlanana kadar ha-
pishanelerde 122 tabut ç›kt›¤›, tec-
ritin bugün hala sürdü¤ünü belirtil-
di. Bolu F Tipi’nde intihar eden
Sezer Karnal’›n ölümünden tecriti
uygulamakta ›srar edenlerin sorum-
lu oldu¤unun söylendi¤i aç›klama-
da, “‹nsanlar› yaln›zlaflt›ran, buna-
l›mlara sürükleyen tecrittir. Tecrit
kalkmad›¤› sürece intiharlar ola-
cakt›r” denildi. Eylemde  “Sohbet
Hakk› Uygulans›n”, “Hasta Tutsak-
lar Serbest B›rak›ls›n” ve “Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun” slo-
ganlar› at›ld›. 

Hasta Tutsaklara Özgürlük
Eylemleri Sürüyor
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Hasta Tutsaklar için sürdürülen
eylemlerde bu hafta ortak karar al›-
narak Tekel iflçileri için yürüyüfl

yap›ld›. 
Taksim Tranvay Dura¤›nda bu-

luflan yüzlerce kifli ya¤murlu ve so-

¤uk havaya ra¤men Galatasaray
Lisesi’nin önüne kadar yürüdü.
Yürüyüfle ayr›ca ‹tfaiye iflçileride
dövizleriyle beraber kat›ld›.

“Hasta Tutsaklardan Tekele,
Kurtulufl Yok Tek Bafl›na Ya Hep
Beraber Ya Hiç Birimiz” pankart›-
n›nda aç›ld›¤› eylemde “Tekel ‹flçisi
Yanl›z De¤ildir”, “Genel Grev Ge-
nel Direnifl” sloganlar› hayk›r›ld›. 

Galatasaray lisesinin önüne ge-
lindi¤inde burada Te-
kel iflçilerinin asla yan-
l›z olmad›¤›na de¤ini-
lerek taleplerinin kabul
edilmesi için  Genel
Grev uyar›s›nda bulu-
nuldu.Ve son olarak da

“Hakl›y›z Kazanaca¤›z”  marfl›
söylendi. 

Bu köflede bugüne kadar a¤›rl›kl› olarak kkuullllaann››ll--
mmaammaass›› gereken kelime ve kavramlar› yazd›k. Bu kez,
özellikle kkuullllaann››llmmaass›› gereken bir kavramdan söz et-
mek istiyoruz. 

Kullan›lmamas› gereken kavramlar› dilimize sokan
burjuvazi, kullanmam›z gereken  düflman, s›n›f gibi
kavramlar› da ddiilliimmiizzddeenn ssiillmmeeyyee çal›fl›yor... 

Kelimeler, kavramlar, ideolojik mücadelenin en
belli bafll› cephaneleri oldu¤una göre, burjuvazinin di-
limize sokmaya çal›flt›¤›n› reddedecek, burjuvazinin
dilimizden silmeye çal›flt›¤›na ise sahip ç›kaca¤›z. 

Düflman da sahip ç›kacaklar›m›zdan, ›srarla kulla-
nacaklar›m›zdan, kullanmam›z gerekenlerden biridir. 

“Kavgaya ne gerek var, her mesele diyalogla, uzlafl-
mayla hallolur” diyen burjuva söylem, buna paralel
olarak düflmanl›k gibi kelimeleri “toplumsal uzlaflmay›
bozan” kavramlar olarak görüyor. 

“Hepimiz ayn› gemideyiz” söylemi de toplumu
oluflturan s›n›flar aras›ndaki çeliflki ve çat›flmay› yok
sayan bak›fl aç›s›yla düflman kavram›na yer ve gerek
yok diyor. 

Düflman kavram›n› kabul edip etmemek, gerçekte,
s›n›flar mücadelesini kabul edip etmemekle ayn›d›r. 

S›n›flar savafl›, bilimsel bir gerçektir. Tarihin hare-
kete geçirici gücüdür. Ve bbiirr ssaavvaaflfl››nn oolldduu¤¤uu yerde, el-
bette bbiirr ddüüflflmmaann ddaa vard›r. 

Burjuvaziye göre düflman, pro-
letaryad›r. Proletaryaya göre ise
burjuvazi. Burjuvazi bu konuda net-
tir. Ço¤u zaman ifade etmez, hatta

gizlemeye çal›fl›r, ama bilimsel ve tarihsel olarak bili-
riz ki; sömüren ve ezen s›n›f, tüm ezilenleri, tüm halk›
düflman görür. 

Tüm ezilenler aç›s›ndan da bilincinde olsun veya ol-
mas›nlar, sömüren ve ezen s›n›f, düflmand›r. Ülkemiz
aç›s›ndan söylersek, oligarflik diktatörlü¤ü oluflturan
tüm iflbirlikçi tekelci burjuvalar, toprak a¤alar› ve tefeci
tüccarlar, düflmand›r. Ekonomik, siyasi, askeri destekle-
riyle ülkemizdeki oligarflik diktatörlü¤ü destekleyen tüm
emperyalistler, emperyalist kurumlar, düflmand›r. 

Burjuvazi halk›, savafl halinde oldu¤u bir düflman ola-
rak görür ama bunu hiçbir zaman aç›kça ifade  etmez. Bu
kavram› kullanmaz. Ayd›nlar›n önemli bölümü, AB’ciler,
onlar da kullanmaz. Solun reformist kesimi de bu ve bu-
nunla ayn› kategorideki kavramlar› literatüründen silmifl-
tir. Sorsan›z, s›n›f mücadelesi hala geçerlidir diyecekler-
dir; ama bu soyut bir kabullenifltir. E¤er bu savafltaki saf-
laflmaya paralel olarak düflman kavram› kullan›lm›yorsa,
nesnel olarak s›n›flar mücadelesi de reddediliyor demek-
tir. Her olaya ve olguya iliflkin, ss››nn››ffssaall bbaakk››flfl terkediliyor
demektir. Reformizmin durumu budur. 

Dolay›s›yla, savafl› sürdürecek olan da, savafl›n kav-
ramlar›n› dilimizde yaflatmaya devam edecek olan da
sadece devrimcilerdir. Düflman kavram›n›, öfkeyle, bir
savaflç›n›n azmiyle, onu yoketme kararl›l›¤›yla kullan-
mayan bir devrimcinin devrimcili¤i, eksiktir. Ve düfl-
man kavram›n›n yok edildi¤i yerde Marksist-Leninist
bir anlay›fl, militan bir devrimcilik de¤il, sivil toplum-
culuk, reformculuk hakimdir.  

Savaflan
Kelimeler 

DDüüflflmmaann

Tekel ‹flçileri Yaln›z De¤ildir
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Açl›klarla, yoksulluklarla, katli-
amlarla, ac›larla kuflat›ld›¤›m›z bir
dünyada yafl›yoruz. Herbiri için
mücadele edilmesi gereken, onlarca
nedenin oldu¤u 6 milyarl›k nüfusa
sahip bir dünyaday›z.

Oysa bu dünya herkese yetecek
kadar g›daya, suya, havaya, topra¤a
sahiptir. Açl›¤›n ve yoksullu¤un çe-
flitli sebepleri olsa da sonuçta bu se-
beplerin hepsi, bir sömürü
düzeni olan kkaappiittaalliizzmmee
dayan›r. Bu nedenle de
e¤er açl›¤a, yoksullu¤a
karfl› isek, emperyalizme
ve kapitalizme karfl› müca-
dele etmek de bir zorunlu-
luktur. 7’den 70’e, kad›n-erkek her-
kes mücadele etmelidir. 

Elbette bu mücadelede gençli¤e
daha çok görevler düflmektedir. 

Emperyalizme ve kapitalizme
karfl› mücadele ederken bir çok en-
gelle karfl›lafl›r gençlik. Mücadele-
nin ilk “engeli” ailemizdir. Bizim
hakl› mücadelemizi anlamak yeri-
ne, bizleri peflinen “gençlik heyeca-
n› peflinde koflmakla” itham ederler.

Kimileri; “ö¤rencilerin ne ifli
var”, “önce okulunuzu bitirin, on-
dan sonra mücadele edin”, “kosko-
ca ülkede size mi kald› mücadele et-
mek” , “anneniz baban›z sizi okut-
mak için gönderdi, siz nelerle u¤ra-
fl›yorsunuz” diyebilmektedir.

‹‹kkiinnccii eennggeell,, bizzat okul yöne-
timleridir. Soruflturmalarla, disiplin
cezalar›yla, okuldan at›lmalarla en-
gellenmeye çal›fl›l›r›z. Yurtta kal›-
yorsak; yurt yönetimleri cezalarla
ve yurttan atarak, engel olmaya ça-
l›flmaktad›rlar. Göz hapsine al›n›r,
takip ediliriz. 

ÜÜççüünnccüü eennggeell;; do¤rudan polis,

jandarmad›r.
Gözalt›na al›-
n›r, iflkence-

lerden geçirilir, yetmezse tutuklan›-
r›z. Polis, jandarma, ailemizi araya-
rak bask› yapar. 

VVee ssoonnrraa,, akrabalar›m›z, “konu-
komflu” derken, herkes bizi müca-
dele etmekten vazgeçirmeye çal›fl›r. 

Peki gençlik ne yap›yor? Neye
karfl› ve neden mücadele ediyor? Ne-
den hakl› mücadelesi için desteklen-

meyip, elefltiriliyor, engelleniyor?

“Amerika defol, bu vatan bizim”
diyor gençlik. Emperyalist Ameri-
ka’n›n dünya üzerindeki eeggeemmeennllii--
¤¤iinnee son verilmesini istiyor, bunun
için mücadele ediyor. Üniversiteler-
de ve liselerde ppaarraass››zz ee¤¤iittiimmiinn bir
hak oldu¤unu söylüyor ve bunun
için mücadele ediyor. 

Yine ayn› flekilde e¤itim sistemi-
nin çarp›kl›klar›na, ezbercili¤ine, fa-
flist ve gerici kadrolaflmaya karfl› mü-
cadele ediyor. “‹flçimin maafl›n› niye
IMF belirliyor” ya da “ABD, NATO
asker istedi diye niye Afganistan’a
asker gönderiliyor” diye soruyor.

Gençlik ülkesinin ba¤›ms›z ol-
mad›¤›n› biliyor ve ülkesinin bbaa--
¤¤››mmss››zzll››¤¤›› için mücadele ediyor.
Kendisine dayat›lan haks›zl›klar›,
adaletsizlikleri, eflitsizlikleri, yoz-
laflmay› kabul etmiyor gençlik. 

Bu noktada, gençli¤e hala “nniiyyee
mmüüccaaddeellee eeddiiyyoorrssuunnuuzz??” demek
mümkün müdür? Bunu diyenler,
kimden, neden yanad›r?

“Suç” mudur adaletsizliklere

karfl› ç›kmak? “Suç” mudur paral›
e¤itimi protesto etmek, paras›z, bi-
limsel e¤itim istemek?

Elbette suç de¤ildir. Ama bu ül-
kede paras›z e¤itim istemek de bi-
limsel-demokratik e¤itim istemek
de ba¤›ms›zl›k istemek de Ameri-
ka’ya karfl› olmak demektir. Ameri-
ka düzenin bu kadar içinde, düzenle
bu kadar bütünleflmifl ve düzenin bu
kadar sahibidir! Hiçbir hükümet on-
suz olamamaktad›r.

Bundan dolay› bu ül-
kenin polisinden zab›ta-
s›na kadar tüm güçleri
eylemlerimize sald›r-
maktad›r. Düzen o ne-
denle bilim merkezleri
olmas› gereken üniversi-

teleri birer karakol haline dönüfltür-
müfltür. Fakülteler polisçe iflgal
edilmifl, okul koridorlar› mobese
kameralar› ile doldurulmufltur. 

Bu ülkenin topraklar›nda ““bbaa--
¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee” diye hayk›ran bin-
lerce gencin içinde yer ald›¤› DDeevv--
GGeennçç gibi bir gençlik örgütlenmesi
kurulmufltur. Mücadelesi ile ülke-
mizdeki akademik-demokratik mü-
cadeleyi, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
mücadelesini yükseltmifl, gençli¤e
ve halka çok fley kazand›rm›flt›r.

DDeevv--GGeennçç’in mücadele tarihi,
mücadeleyi “gençlik heyecan›” ola-
rak görenlere verilmifl bir cevapt›r
asl›nda.

Bilimsel olmayan, ön yarg›larla
dolu bu tür iddialara ve gençli¤i kü-
çümseyenlere karfl› en önemli görev
yine gençli¤e düflüyor. Ülkemizde
ve dünyada neden mücadele edil-
mesi gerekti¤ini, düzenin her kuru-
munun, okulundan adliyesine kadar
çürümüfl oldu¤unu ailemize ve çev-
remize sab›rla anlatmal›, onlar› ik-
na etmeliyiz. 

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

Devrimci GGençlik NNeden
Mücadele EEdiyor?

Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi (YYÜ) T›p Fakülte-

si’nde okuyan tüm ö¤rencilere da¤›t›lan ve isimlerini
yazmalar› zorunlu tutulan anketlerde, ö¤rencilerin ar-
kadafllar›n› ihbar etmeleri istendi. 

Mufl’un Bulan›k ilçesindeki sald›r›y› protesto için

ö¤renciler dersleri boykot etmiflti. Üniversite yönetimi,
boykota kat›lanlar› tesbit etmek için haz›rlad›¤› ankette
“Derse girmenizi engelleyen ya da sizi tehdit eden bir
durumla karfl›laflt›n›z m›?”, “Bir engelleme ya da teh-
ditle karfl›laflt›ysan›z, bunu yapanlar›n isimlerini vere-
bilir misiniz” gibi sorularla ö¤rencilerden muhbirlik
yapmalar›n› istedi.

Üniversitede ‘Arkadafl›n› ‹hbar Et’ Anketi



Ülkemizde Gençlik
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BBuunnllaarrıı  
BBİİLLİİYYOORR MMUUSSUUNNUUZZ??

SINAV YO⁄UNLU⁄U 
Liseli, üniversiteli bütün ö¤rencilerin sorunudur s›-

nav programlar›n›n yo¤unlu¤u. Üniversite s›navlar›na
haz›rlananlar için bir de buna dershanelerdeki haftal›k
s›navlar eklenir. Öyle ki yaflam›m›za dönüp bakt›¤›m›z-
da, zaman›m›z›n ço¤unu s›navlara haz›rlanarak geçirdi-
¤imizi fark ederiz.

Bir süre öncesine kadar, daha çok teknik üniversite-
lerde uygulad›klar› bu sistem, geçmiflte ö¤rencilerin
tepkisiyle karfl›laflm›flt›r. Ancak  çözüme yönelik ad›m-
lar at›lamam›flt›r. Günümüzde ise ö¤rencinin “ss››nnaavvllaarr--
llaa bboo¤¤uullmmaass››”” bir e¤itim politikas› olmufltur. 

Sürekli s›navlara haz›rlanmak zorunda kalan, zama-
n›n›n ço¤unu s›navlarla geçiren bir ö¤renci için bunun
yaratt›¤› psikolojik bask› bir yana, bu, ö¤renciyi bilinç-
li olarak “ss››nnaavvllaarrddaa bboo¤¤mmaa”” politikas›d›r. Ö¤renciler
bafllar›n› s›navlardan kkaalldd››rraammaammaall››,, dersin d›fl›nda
baflka bir fley ddüüflflüünneemmeemmeellii, zaman aayy››rraammaammaall››dd››rr..

Nitekim ço¤u zaman da öyle olmaktad›r. Ö¤renci,

gelece¤inin garantisi olarak bakt›¤› s›navlardan geç-
mek için, kendini evine kapat›r. B›rakal›m ülkede neler
oldu¤unu araflt›rmas›n›, kafa yormas›n›, kendi ailesiyle
bile oturup da a¤›z dolusu gülecek bir sohbeti yapamaz.
Sosyal yaflam› yoktur ö¤rencinin. S›navlar ö¤rencilerin
“rüyalar›na girecek” kadar meflgul eder onlar›.

Düzen sahiplerinin istedi¤i, apolitik, bencil, dersten
bafl›n› kald›ramayan bir gençliktir. Kendi kabu¤unda
yaflayan, zulmün karfl›s›nda sesi solu¤u ç›kmayan bir
gençliktir. Bu politikayla, kendi sorunlar›na dahi çö-
züm üretemeyen, toplumdan tecrit edilmifl bireyler ya-
rat›lm›fl olmaktad›r. 

Bu durumda yap›lmas› gereken ilk fley; ö¤rencileri
““ss››nnaavvllaa bboo¤¤aann” bu politikalar›n amac›n› kavratmakt›r
ö¤renci arkadafllar›m›za. BBuunnuunn bbaassiitt bbiirr ss››nnaavv yyoo¤¤uunn--
lluu¤¤uu oollmmaadd››¤¤››nn›› hheerrkkeessee aannllaattmmaall››yy››zz.. At›lacak ikinci
ad›m ise bu sorunu yaflayan ö¤rencilerin çaresiz olmad›-
¤›n› göstermek, onlar›n sesini tafl›yarak, akademik-de-
mokratik yollar› zorlayarak haklar›m›z› talep etmektir. 

Ülkemizde hiçbir hak mücadele etmeden al›namaz.
Bunun için yaflad›¤›m›z sorunlara karfl› örgütlenelim ve
mücadele edelim.

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

""Bir devrimci hareket,
gençli¤i kazanmadan
zafere ulaflamaz.”

(Hakl›y›z Kazanaca¤›z)

Gençlik ÜÜzeerriinnee 
SSÖÖZZLLEERR

Üniversitede Pufli Yasa¤›
AAdd››yyaammaann Üniversitesi’nde kampus alan›na pufliyle

girmek isteyen yaklafl›k 50 ö¤renci, özel güvenlik gö-
revlilerince engellendi. Bir süre oturma eylemi yapan
ö¤renciler, daha sonra pufli yasa¤›n› üniversite giriflinde
sergiledikleri tiyatro oyunuyla protesto ettiler.

Ö¤retim üyesi
aç›¤›  yabanc›
ö¤retim üyesi ile
kapat›lacak

Türkiye’de görevli
1500 civar›nda yabanc›
uyruklu ö¤retim üyesinin
say›s› art›r›lacak. YÖK ka-
rar›na göre; yabanc› uy-
ruklu ö¤retim görevlileri-
ne Türkçe ö¤retilecek, do-
çentlik atamalar›nda Türk-
çe flart› kald›r›lacak ve ek
projelerden de gelir elde
edecekler. Türkiye’de dev-
let üniversitelerinde 683,
vak›f üniversitelerinde 636
yabanc› uyruklu ö¤retim
üyesi görev yap›yor. 

Alevi  ö¤renciye 
ö¤retmen daya¤›

Sivas Atatürk Lisesi’nde tarih ö¤retmeni  Orhan Paflaza-
de, Eda K, adl› Alevi bir ö¤renciyi “Sen namaz k›lm›yor
musun?” diyerek bafllad›¤› sorular› ve sözleriyle ö¤rencile-
rin önünde afla¤›lad›. Dersten sonra da baflka bir bahaneyle
yumruklay›p, dövdü.
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BDP’ye Gözalt› ve Tutuklama
Terörü Sürüyor

AKP iktidar›, Kürt halk›n›n seçti¤i belediye
baflkanlar›na, BDP yöneticilerine karfl› pervas›z-
ca sürdürdü¤ü bask›lara geçen hafta bir yenisini
ekledi. Batman, Diyarbak›r, Van ve ‹stanbul’da
Kürt yurtseverlere, BDP’lilere yönelik gerçek-
lefltirilen gözalt› teröründe, 60’a yak›n kifli gö-
zalt›na al›nd›.

Düzen Mustafa'y› da Katletti 
Düzen bir gencimizi daha katletti. Kafkas

Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2'nci
s›n›f ö¤rencisi 22 yafl›ndaki Mustafa Zeytun
düzenin yaratm›fl oldu¤u maddi bunal›ma daha
fazla dayanamay›p 19 Ocak günü intihar etti.
Babas›n› kaybettikten sonra hem çal›fl›p ailesini
geçindirmeye çal›flan, hem de okuyan Mustafa
Zeytun iflten ç›kar›l›nca bunal›ma girdi ve  elekt-
rik kablosu ile kendisini ast›.

12 Eylül'ü Savunmak
‹flkencecileri, Katliamlar›
Savunmakt›r

14 Ocak günü Adana Büyükflehir Belediyesi'nin haftal›k
yap›lan meclis toplant›s›nda Büflükflehir Belediye Baflkan›
Aytaç Durak, Adana'da yer alan Kenan Evren Bulvar›'n›n
de¤ifltirilmesine karfl›; "Adana'n›n en önemli caddelerinden
birinde paflam›z›n ismi vard›r. Demokratikleflme hepimizin
arzusu. Türkiye'de bir daha askeri darbe olsun istemiyoruz.
Ama Say›n Kenan Evren ve arkadafllar› bu ülkeye çok fay-
dalar getirdiler. Allah onlardan raz› olsun." diye aç›klamada
bulundu. Aytaç Durak'›n bu aç›klamas›na Adana Özgürlükler
Derne¤i bir yaz›l› aç›klamayla cevap verdi.  

“12 Eylül’ü savunmak iflkencecileri katliamlar› savun-
mak demektir!” denilen aç›klmada; Aytaç Durak’›n, "Allah
onlardan raz› olsun" derken 4 dönemdir yapt›¤› belediye
baflkanl›¤› dönemine flükretti¤i belirtildi. 

Aç›klaman›n sonunda “12 Eylül'ü gerçeklefltirenler kadar
onlar›n savunuculu¤unu yapanlarda sorumludur” denildi.

“Bilgehan Karpat Serbest
B›rak›lmal›d›r!”

23 Ekim 2009 tari-
hinde Ankara Gençlik
Derne¤i çal›flan› olan
Bilgehan Karpat “Ame-
rika Defol Bu Vatan Bi-
zim” kampanyas› malze-
meleriyle Ankara termi-
nalinde gözalt›na al›na-
rak tutuklanm›flt›. Kar-
pat’a 14 Ocak günü An-

kara 12. ACM'de görülen davas›nda 'terör örgütüne üye ol-
mak'tan 6 y›l 4 ay hapis cezas› verildi. 

Gençlik Federasyonu yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla Karpat’a
verilen cezay› protesto etti ve serbest b›rak›lmas›n› söyledi.
Karpat’›n üzerinde bulunan afifl ve bildirilerde terörle iliflki-
lendirilebilecek hiçbir fley bulunmad›¤›n›n belirtildi¤i aç›kla-
mada; “Edirne'de yine 'AMER‹KA DEFOL BU VATAN B‹-
Z‹M' kampanyas›n›n çal›flmas›n› yaparken gözalt›na al›nan
Harika K›z›lkaya, Cevahir Erdem, Gürbüz Sönmez, Serkan
Fikir, Ebru Aydo¤du adl› arkadafllar›m›z›n tutuklanmalar›nda
gördü¤ümüz gibi, al›nan kararlar tamamen adaletsizdir. Hu-
kukla uzaktan yak›ndan ilgisi olmayan bir zihniyetin sonucu-
dur bu tutuklamalar. Çünkü asl›nda mesele arkadafllar›m›z›n
sürdürdü¤ü ba¤›ms›zl›k mücadelesinin Amerikan emperya-
lizmini ve iflbirlikçilerini rahats›z ediyor olmas›d›r. Taham-
mül edemedikleri fley asl›nda arkadafllar›m›z›n halk›n örgüt-
lü gücünü temsil eden devrimciler olmas›d›r” denildi.

Mu¤la'da Ev Bask›n›
Mu¤la'da 21

Ocak günü Mu¤la
Gençlik Derne¤i
Giriflimi çal›flan›
Nuri Nur'un Emir-
beyaz›t Mahalle-
si’ndeki evine jan-
darma bask›n yap-
t›. Evdeki dergi,
cd, tafl›nabilir bellek ve bir bilgisayara el koyan
jandarma tutanak tuttu. Jandarma, yar› y›l tati-
linde oldu¤u için Nuri Nur'u evinde bulamay›n-
ca, Nuri Nur'un ev arkadafllar›n› Mu¤la Üniver-
sitesi'nde bulunan karakola ça¤›r›p; “Arkadafl›-
n›z örgüt üyesi mi? Bu dergileri neden okuyor?”
gibi bir tak›m sorular sorarak ev arkadafllar›n›
korkutmaya çal›flm›flt›r.

Konuyla ilgili bir aç›klama yapan Mu¤la
Gençlik Derne¤i Giriflimi; Nuri Nur’un daha ön-
ce de polis taraf›ndan tehdit edildi¤ini, jandarma
ve polisin iflbirli¤i halinde arkadafllar›n› sindir-
meye, korkutmaya çal›flt›¤›n› vurgulad›. Bu sal-
d›r›lar›n korkular›ndan kaynakl› oldu¤u belirti-
len aç›klamada; “Korkuyorlar! Çünkü; biz
"AMER‹KA DEFOL!" diyoruz. Korkuyorlar!
Çünkü; biz gerçek vatanseverleriz. Korkuyorlar!
Çünkü; emperyalizmin bozuk çark›n› y›kacak
olanlar biziz. Korkuyorlar! Çünkü; kararl›y›z,
cüretkar›z” denildi.

48

Yürüyüfl

24 Ocak
2010

Say›: 204



9 y›l önce iflgal ettikleri Afganis-
tan’da art›k emperyalist iflgalciler
için güvenli yer yok. Taliban savafl-
ç›lar› 18 Ocak günü iflgalcileri en
güvenli yerlerinde, Kabil’de vurdu. 

Taliban sözcüsü taraf›ndan yap›-
lan aç›klamaya göre baz›lar› feda
savaflç›s› olan 20 kadar Taliban mi-
litan› Kabil’deki bakanl›k binalar›n›
bast›. Eylem, bir Taliban feda savafl-
ç›s›n›n iflbirlikçi Karzai hükümet
üyelerinin yemin etti¤i saatlerde bi-
nan›n yak›nlar›nda yap›lan feda ey-
lemiyle bafllad›. 2200 TTaalliibbaann mmiilliittaa--
nn››, DDeevvlleett BBaaflflkkaannll››¤¤›› SSaarraayy››,, MMeerr--
kkeezz BBaannkkaass››,, SSaannaayyii vvee MMaaddeennccii--
lliikk BBaakkaannll››¤¤››,, SSaavvuunnmmaa BBaakkaannll››--
¤¤››,, AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤››,, EEkkoonnoommii
BBaakkaannll››¤¤›› ile iflgalcilerin kulland›¤›
bir otele sald›rd›. Çat›flmalar dört
saat boyunca sürdü. 20 savaflç›, 4
saat boyunca iflgalcilerin en güçlü
oldu¤u Kabil’de çak›flt›lar. ‹flgalci-
ler onbinlerce askerine, tank›na, to-
puna, uçaklar›na ve her türlü askeri
teknik üstünlü¤üne ra¤men 20 sa-
vaflç› karfl›s›nda çaresizdi. ‹flte, em-
peryalistlerin güçsüzlü¤ü ve halk›n

gücü. Mao’nun “emperya-
lizm ka¤›ttan kapland›r”
sözü halklar›n gücü karfl›-
s›nda defalarca kez kan›t-
land›. 

‹flgalcilerin 9 y›l boyun-
ca Afganistan’da yapma-
d›klar› katliam, estirmedik-
leri terör kalmad›. Buna
ra¤men Afgan halk›n›n di-
reniflini bitiremiyor. Ame-
rika asker say›s›n› iki mis-
line ç›kard›. Emperyalistlerin elle-
rindeki en geliflmifl, en güçlü silah-
lar› Afganistan’da direnifli bitirmek
için kullan›yorlar. Dünyan›n en iyi,
en güçlü silahlar›yla donat›lm›fl 150
bini aflk›n bir askeri güç var. 

‹flte emperyalizmin gücüne ta-
panlar, iflte emperyalizmi mutlak bir
güç ve yenilmez sananlar. Emper-
yalistler tüm gücüyle Afganis-
tan’da. 150 bin de¤il, 300 bin, 1
milyon asker de y›¤sa oraya iflgalci-
ler için sonuç de¤iflmeyecek. Vatan›
için kendini veda eden 20 feda sa-
vaflç›s› karfl›s›nda çaresiz kalacaklar
yine. 20 feda savaflç›s› o, “koskoca”

emperyalist dünyaya meydan oku-
du. 20 feda savaflç›s› Kabil’de tan-
k›yla, topuyla, uçaklar›yla birlikte
onbinlerce iflgalciyi ezip geçti.  

Halk›n gücü budur. Ölümü göze
alanlar›n yenilmezli¤i budur. Bu
güç, iflgalciye öfkedir. Öfkeyle yo¤-
rulmufl cürettir. Bu cüretle 20 feda
savaflç›s› bir flehri basabilmifltir. Bu
cüretle 20 kifli 10 binlerce iflgalciyi
saatlerce etkisizlefltirmifltir. 

Bu gücü hiçbir emperyalist güç
yenemez. Er geç iflgalciler bu gücün
karfl›s›nda diz çökecek. Ka¤›ttan bir
kaplan gibi halk›n gücü karfl›s›nda,
fedan›n karfl›s›nda ezilecek.

Afganistan’da feda ve direnifl
iflgalciler çaresiz

11 Ocak’da ‹srail D›fliflleri Ba-
kan Yard›mc›s› Daniel Ayalon Tür-
kiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi O¤uz
Çelikkol'u makam›na ça¤›r›p haka-
ret etmiflti. Yaflanan bu olaylar iki
ülke aras›nda “büyük “kriz” olarak
yans›t›ld›. ‹ki ülke aras›ndaki iliflki-
ler “koptu-kopacak” diye bak›l›yor-
du. 

Fakat gerçekler hiç de öyle de-

¤ildi. “Kriz”in yafland›¤› ayn› gün-

lerde Ankara'da, ‹srail askeri yetki-

lileri, ‹srail Savunma Bakan Yar-

d›mc›s› ve ‹srail silah flirketlerinin

yöneticileri yeni anlaflmalar›n pe-

flindeydi. Mili Savunma Bakanl›¤›

ve Savunma Sanayii Müsteflarl›-

¤›'nda yap›lan görüfl-

melerin konusu; ““iikkii
üüllkkee iiflflbbiirrllii¤¤iinniinn aarr--
tt››rr››llmmaass›› vvee oorrttaakk ssaa--
vvuunnmmaa pprroojjeelleerrii ggee--
lliiflflttiirriillmmeessiiyyddii..””

Türkiye ve ‹srail aras›nda bir sü-

redir kapal› kap›lar ard›nda görüflü-

len iki ülkenin M-60 Amerikan

tanklar›n›n modernizasyonu konu-

sunda yapacaklar› iflbirli¤i anlafl-

mas› vard›. Ankara'da, 11 Ka-

s›m'da, Türkiye ile ‹srail aras›nda

bir anlaflma imzaland›. ‹srail devlet

flirketi IMI ile Türk savunma sana-

yii kuruluflu olan Aselsan aras›nda

imzalanan bu protokol, di¤er ülke-

lerin ordular›nda bulunan tanklar›n

modernizasyonu için iflbirli¤ini içe-

riyordu.

Ayr›ca 10 Heron uça¤› Nisan
ay›na kadar Türkiye’ye teslim edi-

lecek. Bu anlaflmalar yap›l›rken 17
Ocak’ta Ankara'ya ‹srail Savunma
Bakan› EEhhuudd BBaarraakk da geldi. Bafl-
bakan Tayyip Erdo¤an ve Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül,  ‹srail D›flifl-
leri Bakan Yard›mc›s› Daniel Aya-
lon’›n yapt›¤› hakarete tepki olarak
‹srail Savunma Bakan› Ehud Ba-
rak’a randevu vermeyeceklerini
aç›klad›lar. 

Ehud Barak ise, Türkiye'ye
oolluummlluu mesajlarla geldi¤ini ve yap-
t›¤› görüflmelerde iki ülkenin sa-
vunma sanayii alan›nda iflbirli¤ini
art›rmay› hedeflediklerini söyledi.

AKP iktidar› halka karfl› ‹srail’e
tav›r al›yormufl gibi bir görüntü ve-
rirken, di¤er taraftan iflbirli¤ini
güçlendirek için yeni yeni anlaflma-
lar yap›yor. K›sacas›, AKP’nin esip
gürlemesine karfl›n iflbirli¤i iliflki-
leri sürüyor.

AKP’nin ‹srail 
ikiyüzlülü¤ü sürüyor
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Avrupa’da

Almanya’da 
Hukuksuzluk 
Sürüyor

Hakk›nda y›llard›r hiç-
bir somut delil olmadan

tecrit ve izolasyon koflular›nda tutuklu bu-
lunan Faruk Ereren davas›na 8 Ocak 2010
tarihinde devam edildi.

Saat 10.30’da bafllanan duruflmada ya-
kaland›¤› evin sahibi olarak Bay Apayd›n
dinlendi. 

Apayd›n’›n ifadesinden sonra, savc› fla-
hidi tehdit ederek “E¤er burda ifadeni do¤-
ru vermezsen, sonuçlar› sizin için çok a¤›r
olacak hatta vatandafll›¤›n›z tehlikeye gire-
cektir. Bunun üzerine flahit Apayd›n ifade-
sini de¤ifltirmeyece¤ini ifade etti.

Mahkeme ilk duruflmalara göre daha k›-
sa sürdü. Elde herhangi bir delilin bulun-
mamas›na ra¤men heyet mahkemeyi sür-
dürmeye çal›fl›yor.  

Dava 3 fiubat 2010 tarihine ertelendi. 

Belçika'n›n baflkenti Brük-
sel'de bulunan Avrupa Parle-
mentosu binas› önünde 15 Ocak
2010 tarihinde bir gösteri ger-
çeklefltirildi. Schuman Meyda-
n›'nda yap›lan gösteride Türki-
ye'de Güler Zere'nin ›srarl› bir
mücadele sonucu serbest b›ra-
k›lmas›n›n ard›ndan say›s› on-
larla ifade edilen hasta tutsakla-

r›n serbest b›rak›lmas› için mü-
cadelenin devam etmesi gerekti-
¤i ifade edildi.

"Hasta Tutsaklara Özgürlük"
slogan› alt›nda yirmibir hasta
tutsa¤›n isminin yer ald›¤›, yine
‹ngilizce olarak "Hasta Tutsak-
lar Serbest B›rak›ls›n" slogan›-
n›n yazd›¤› pankartlar›n tafl›nd›-
¤› gösteri bir saat sürdü. 

Hamburg’da  
Gençlik Kurultay›        
Haz›rl›klar›

Anadolu Federasyonu Hamburg
Gençlik Komitesi, Gençlik Kurultay› ça-
l›flmalar›na devam ediyor.

Avrupa'da yaflayan Türkiyeli göçmen
gençlerin yaflad›¤› ›rç›kl›¤a, e¤itimdeki
eflitsizli¤e ve düzenin dayatt›¤› bireyci
yoz kültüre karfl› birlikte mücadele edil-
mesi gerekti¤ini belirten Hamburg Genç-
lik Komitesi, yapt›¤› anket çal›flmas›yla
kurultaya kat›l›m ça¤r›s›nda bulundu.

Almanya'n›n Hamburg flehrinde, 15
Ocak günü Altona semtinde stant açan
Hamburg Gençik komitesi anket çal›flma-
s›n›n yan› s›ra yapt›klar› çal›flmalar ve
kültürel kurslar hakk›nda da bilgilendir-
me yap›p, el ilanlar› da¤›tt›. 

Fransa'n›n Nancy flehrinde
bulunan Nancy Anadolu Kül-
tür ve Sanat Evi, Halk Cephe-
liler’e destek için bir eylem
yapt›.

Yap›lan eylemde Edirne'de
devrimcilere yönelik devletin
sivil faflistlerin eliyle yapt›¤›
linçler protesto edildi. Eylem-

de 120 adet Frans›zca bildiri
da¤›t›ld›. Bas›na ve radyolara
gidilerek bildiriler verildi. Ay-
r›ca bas›na ve kamuoyuna
aç›klama yap›ld›. Eylem, "Bas-
k›lar Bizi Y›ld›ramaz, Bu Vatan
Bizim Amerika Defol, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z" slogan-
lar› ile sona erdi. 

Fransa’da Halk Cepheliler’e
Destek 

Brüksel'de “Hasta Tutsaklara
Özgürlük” Eylemi
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Anadolu Federasyonu üyeleri ve yöneticileri Nur-

han Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu, Alman-

ya'da 5 Kas›m 2008 tarihinde tutuklanm›fllard›.

Almanya'n›n Berlin Kenti’nde 14

Ocak günü, bir y›l› aflk›n tutuklu bulunan,

Anadolu Federasyonu üyeleriyle dayan›fl-

mak, yaflanan hukuksuzlu¤u teflhir etmek

için Özgürlük Komitesi stand açt›, bildiri

da¤›tt›. So¤uk havaya ra¤men bir saat bo-

yunca Almanca ve Türkçe bildirilerden

bölümler okundu.

“Nurhan Cengiz Ahmet’e Özgürlük,

Devrimci Tutsaklara Özgürlük, Kahrolsun

Emperyalizm Yaflas›n Mücadelemiz” slo-

ganlar› Almanca ve Türkçe at›ld›. 

Nurhan,Cengiz ve Ahmet'in ilk duruflma

tarihi 11-12 Mart 2010. Özgürlük Komitesi

üyeleri “duruflma günü bizler de Nurhan, Cengiz ve

Ahmet'le birlikte duruflma salonunda olaca¤›z” dediler. 

Çocuklar›m›z› nas›l yetifltiriyoruz?
Daha do¤rusu yetifltirebiliyor muyuz?
Onlarla yeteri kadar ilgilenebiliyor mu-
yuz? Yoksa yaflad›¤›m›z ülkenin e¤iti-
mine mi b›rak›yoruz? 

Her ne kadar çocuklar›m›z› kendi-
miz yetifltirdi¤imizi sansak da büyük
oranda ikinci fl›kk›n geçerli oldu¤u bir
gerçek. Çocuklar›m›z daha krefllerden
bafllayarak, emperyalist sistemin kültü-
rüyle, ideolojisiyle yetiflmeye
bafll›yor. 

Ne ö¤retiliyor krefllerde ço-
cuklar›m›za? Bencillik, bireycilik,
paylaflmamak... 

Bencillik, bireycilik yüceltilir-
ken, paylaflmak, baflkalar›n› dü-
flünmek küçümseniyor. Hatta ki-
mi durumlarda cezaland›r›l›yor. 

Okullarda, çocuklar›m›z bulundu¤u
emperyalist ülkeye göre, bir Alman, bir
Frans›z gibi yetifltiriliyor. Kültürümüzü,
de¤erlerimizi de¤il, onlar›n dilini, kültü-
rünü, de¤erlerini ö¤reniyor, kendi diline
kültürüne yabanc›laflt›r›l›yor. 

Diskoteklerde e¤leniyor, buralarda
uyuflturucuyla, fuhuflla, kumarla tan›fl›-
yor. Emperyalizmin elinde çocuklar›-
m›z, sorumluluk tafl›mayan, adalet anla-
y›fl›, ahlaki de¤erleri, halk kültürü gelifl-
meyen, yaflad›¤› toplumdan kopuk, "e¤-
lenceden e¤lenceye koflan" fakat, ger-
çekte kiflili¤i oturmam›fl, mutsuz, amaç-

s›z "bireyler" olarak yetifltiriliyor. 

Çocuklar›m›za, tarih yanl›fl ö¤retili-
yor, bilimsel düflünme yöntemi yerine,
metafizik düflünme yöntemi ö¤retiliyor.
Çocuklar›m›z, emperyalist sistemi savu-
nan, ona hizmet eden kifliler olacak fle-
kilde bir e¤itime tabi tutuluyor. E¤itil-
mifl ccahiller olarak yetifltiriliyor, emper-
yalizmin halklar› sömürmesini onayla-
yan, emperyalizme karfl› halklar›n mü-
cadelesini ya gereksiz gören ya da bu

mücadeleyi haks›z bulan, kendi halk›n›
afla¤›layan, küçük gören, kiflilikler hali-
ne getiriliyor. 

Buna hakk›m›z yok. Çocuklar›m›z›n
bu flekilde yetifltirilmesine seyirci kal-
mamal›y›z. Elbette çocuklar›m›za herfle-
yi kendimiz veremez, ö¤retemeyiz.  Ço-
cuklar›m›z› emperyalizmin okullar› d›-
fl›nda okutma olana¤›na sahip de¤iliz.
Fakat, emperyalizmin çocuklar›m›z› is-
tedi¤i gibi yetifltirmesine karfl› mücade-
le etme olana¤›na sahibiz. Çocuklar›m›-
za dilimizi, kültürümüzü, geleneklerimi-
zi, ahlaki de¤erlerimizi, ö¤retebiliriz.

Ö¤retmeliyiz.

Denilebilir ki, biz koca emperyalist
düzen karfl›s›nda, çocuklar›m›za nas›l
hakim olabiliriz? 

Makul gibi görünen bu gerekçe, ger-
çekte hakl› de¤ildir. Birincisi, çocuklar›-
m›z› e¤itirken yaln›z olmam›z gerekmi-
yor. Kendi derneklerimizde örgütlenme-
li, çocuklar›m›z› istedi¤imiz gibi e¤ite-
bilecek olanaklar›, gücümüzü örgütlü-

lüklerimizde bbirlefltirerek

yaratmal›y›z. Emperyalizm
karfl›s›nda yaln›z de¤iliz,
e¤er yaln›z kal›yorsak, bu
kendi bilinçsizli¤imiz, yan-
l›fl tercihlerimizden kay-
naklan›yor. Anadolu Fede-
rasyonu’na ba¤l› dernekle-
rimize gücümüzü katal›m,

örgütlenelim. Derneklerimizin olmad›¤›
yerlerde, dernek kurmak için giriflimler-
de bulunal›m, dernekleflmenin, örgüt-
lenmenin koflullar›n› yaratal›m ya da de-
¤iflik örgütlenme biçimlerini hayata ge-
çirelim. 

Çocuklar›m›z›, kendi kültürümüzü,
geleneklerimizi, dilimizi ö¤renebilecek-
leri, sosyal, kültürel faaliyetlere katal›m. 

Fakat, hepsinden önce unutmayal›m
ki, çocuklar›m›z› kazanman›n tek yolu,
onlar› emperyalist sistemin eline terket-
memek, onlar› e¤itme sorumlulu¤unu
üstlenmektir.

Çocuklar›m›z› 
Kim Yetifltirecek?

AVRUPA’daki B‹Z

“Anadolu Federasyonu
Üyeleri Serbest 
B›rak›ls›n”
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Yaz›k!
Tekel iflçilerini

desteklemek için
onlarla yanyana
oldu¤u s›rada,
polisin sald›r›s›na

u¤rayan, do¤rudan kendisine
biber gaz› s›k›lan CHP’li Çetin
Soysal, biber gaz›n› s›kt›ran An-
kara Emniyet Müdürü’yle
bar›flm›fl, kucaklaflm›fl. 

Kal›b›na yaz›k senin. 

Oysa o iflçiler nas›l da
ba¤›rlar›na basm›fllard› seni.
Ama ders oluyor iflte: Ay›dan
post... CHP’den direniflçi olmaz.
(Kafiyesiz oldu ama olsun, ger-
çek bu.)

“Ben emniyet müdürüme sa-
r›l›yorum, onu öpüyorum” di-
yordu dünün iflçi dostu. Ya
iflçiye sar›lacaks›n ya iflkence-
ciye... Öyle ikisine de sar›lmak

olmaz! 

Linççiler bofluna 
ç›kar›lm›yor meydana

Geçen hafta Edirne’de aç›lan bir
s›navda, 8844 kkiiflfliilliikk iiflflee 22440000 kkiiflflii bbaaflflvvuurr--
dduu..

Ve yine geçti¤imiz günlerde bas›na
yans›yan bir baflka Edirne haberi:
CNBC-e Bussines dergisi taraf›ndan ha-
z›rlanan ''Türkiye'nin yaflanabilir illeri
araflt›rmas›''n›n sonuçlar›na göre, 

Edirne'de 2007'de hapishaneye giren
kifli say›s› 1414'tü. Bu say› itibar›yla, nü-
fusa oranland›¤›nda Edirne ssuuçç oorraann›› eenn
yyüükksseekk iikkiinnccii iill durumunda. 

Bu gerçekleri gizlemenin en iyi yolu
linç güruhlar›n› meydanlara salmak olsa
gerek... 

Etti - Etmedi
Tekelci burjuvazinin kodaman-

lar› taraf›ndan TÜS‹AD’a yeni bafl-
kan olarak aattaannaann ÜÜmmiitt BBooyynneerr,,
21 Ocak günü baflkan olarak yapt›-
¤› ilk konuflmas›nda hemen her
cümlesinde demokrasiden söz etti,
ülkemizdeki faflizmden söz etmedi. 

Töre cinayetlerinden söz etti, te-
kellerin ifl cinayetlerinden söz etme-
di.

“Gençlerimiz”den söz etti, te-
kellerin düzeni sürsün diye linç
edilen gençlerden söz etmedi. 

Oligarfli içi çat›flmalara at›f ya-
parak, paylaflmadan, dayan›flmadan
söz etti, emekçilerin seslerine y›l-

lard›r kulaklar›n t›-
kanm›fl olmas›ndan
söz etmedi. 

“Ruhlar›m›z geri-
de kald›” diyerek h›z-
la gitmeye karfl› ç›kan
bir K›z›lderili öyküsü
anlatt›; kapitalizmin h›zl› geliflimi
için ruhlar› ve bedenleriyle ezip
geçtikleri milyonlar› anlatmad›. 

Birkaç gün önce tekne kazas›
geçiren Mustafa Koç’a geçmifl ol-
sun dedi, hastaneye kald›r›lan açl›k
grevindeki tekel iflçilerinden söz
etmedi. 

“TÜS‹AD bir ‘‘çç››kkaarr ggrruubbuu’’ de-
¤ildir” dedi ki, iflte orada demago-
ji zirveye ulaflt›.  

"Marksistler, kkendi iilkeleri
gere¤inde eelefltiriyi hher verim-
li ddavran›fl›n ggere¤i ssayarlar. "

George PPolitzer

Asıl Sırlar 
Kimde?
Eski emniyet müdü-

rü, eski Ola¤anüstü Hal
Bölge Valisi Hayri Ko-
zakç›o¤lu: “Susurluk
çözülseydi bunlar -A¤-
ca’n›n yapt›klar›- belli
olurdu” buyurmufl. 

Piflkinli¤e bak›n;
Susurluk çözülseydi
sen orada konufluyor
olabilir miydin? 

Gazeteciler de A¤-
ca’n›n s›rlar›n› soru-
yorlar Kozakç›o¤-
lu’na.. A¤ca’da ne s›r
olacak? As›l s›rlar, Ko-
zakç›o¤lu gibilerde-
dir... 

ÇÇ ii zz gg ii yy ll ee

** TTeekkeell
ÖÖzzeelllleeflflttiirriillddii
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Mezar Tafl›na 
6 Ay Ceza

U¤ur Bülbül’ün vasiyeti üzerine
yapt›r›lan ve üzerinde ‘Kahramanlar ölmez
halk yenilmez’ yazan mezar tafl›na alt› ay
hapis cezas› verildi.

2001 y›l›nda yapt›¤› feda eylemiyle
flehit düflen  U¤ur Bülbül’ün mezar tafl›na
aç›lan davada Günay Özarslan ve Gazel
Güzel’e alt› ay hapis cezas› verildi. 

Ankara Cumhuriyet Savc›s› Mustafa
Bilgili taraf›ndan haz›rlanan iddianamede,
Günay Özarslan ve Gazel Güzel’in U¤ur
Bülbül’ün akrabas› olmamas›na ra¤men
mezar tafl›n›n yapt›r›lmas›n›n örgüt faaliye-
ti çerçevesinde de¤erlendirilmesi gerekti¤i
belirtilerek “fiüphelilerin DHKP/C terör ör-
gütüne üye olduklar› tespit edilmedi¤i, nor-
mal bir vatandafl›n bir terörist mezar›n›
mermerden teröristi övücü mahiyette yapt›-
r›p paras›n› cebinden karfl›layarak vermesi
hayat›n ola¤an ak›fl›na ayk›r›d›r” denildi.

Avukat Evrim Deniz Karatana, “Müvek-
killerimin ceza almas›na neden olan olay,
ancak ‘son iste¤in yerine getirilmesi’ olarak
de¤erlendirilebilecekken ülkemizdeki suç
ve ceza alg›s›n›n, güvenlik paranoyas›n›n
ne boyutlarda oldu¤unu gösteriyor. Bu ka-
rarla Bart›n’da bir mezarl›kta yapt›r›lan söz
konusu mezar tafl›n›n ölülere, baflka bir ölü-
yü övmek suretiyle propaganda yapt›¤›n›
düflünmek zorunda b›rak›ld›k” diye konufl-
tu.

Benzer bir dava sürecine de Çorum’da
girildi. Ölüm orucu direniflinde 7 Ocak
2007’de ölümsüzleflen Serdar Demirel me-
zar tafl›na da dava aç›ld›. Serdar Demirel’in
annesi Mesude Demirel, aç›lan sorufltur-
mayla ilgili olarak “O¤lumun vasiyetini ye-
rine getirdim” dedi.

Nafile TToplant›lar

‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay “Kürt aç›l›m›”yla ilgili 1865’nci
bas›n toplant›s›n› yapt›. 

Bas›n toplant›s›nda kullan›lan kelime say›s›: 5 bin... Aç›lan bir
fley yok... 

**

‹ktidar yoluna ya¤ 
Tekelci burjuvalardan Mustafa Koç, geçen hafta deniz kazas›

geçirmifl. Hemen “geçmifl olsun”a koflanlardan biri de fiiflli Bele-
diye Baflkan› ve yeni bir parti kurmaya soyunan Mustafa Sar›gül
olmufl. 

Sar›gül kap› önünde verdi¤i demeçte “tekneyi kendisini kul-
lanmamas› laz›md›” demifl. 

Kraldan daha kralc›l›k bu oluyor iflte. Koçlar’dan biri de ya¤-
c›l›¤›n bu kadar›n› fazla bulup, “can› konuflmak istedi herhalde”
diye paylam›fl Sar›gül’ü.. 

*

Yol aaç›k dda...
AKP Genel Baflkan Yard›mc›s› Salih Kapusuz, 21 Ocak günü te-
levizyon ekranlar›nda tekel iflçilerinin direniflinden söz ederken,  
““HHaakk aarraammaa yyoollllaarr››nn››nn ssoonnuunnaa kkaaddaarr aaçç››kk oolldduu¤¤uunnuu”” söylü-
yordu. Bu süreç de me¤erse onu gösteriyormufl... 
Yoksa, tekel iflçileri direnifle bafllad›¤›nda onlara s›k›lan biber
gaz› de¤il de leylakl› parfümler miydi?
Cop yerine, her tekel iflçisine bir buket çiçek mi vermifltiniz yok-
sa?..
AKP’ye yöneldiler diye yollar›na polis barikat› kurmay›p, k›rm›-
z› hal›lar m› sermifltiniz? 
Hak araman›n yolu aç›k olmas›na aç›k elbette; ama bedel öde-
meyi göze alanlara aç›k bu yol. De¤ilse, hak araman›n yolu, pan-
zerlerle, coplarla, biber gazlar›yla, tehditlerle, flantajlarla, kelep-
çelerle s›ms›k› kapat›lm›fl bir yoldur ve ürkenler, korkanlar bu
yolda bir milim bile ilerleyemezler... 
*

Fotoflop ssizi kkurtaramaz!
Afganistan’da, Irak’ta ve di¤er baz› ülkelerde em-
peryalist iflgalcilere karfl› direniflte yer alan güçler-
den biri de El Kaide. Emperyalist iflgalciler, darbe
yedikçe, El Kaide’nin lideri olarak bilinen Usame
Bin Ladin’le ilgili yeni senaryolar, spekülasyonlar
birbirini izliyor. 
Geçen hafta Usame Bin Ladin, flimdi yafllanm›fl
flöyle olmufltur diye meflhur fotoflop program›yla
üzerinde oynanm›fl bir resim yay›nlad›lar. 
Güya o resmi CIA elemanlar›n›n, Afganistan’da,
Pakistan’da operasyon yapan katliamc›lar›n eline
verip onu yakalayacaklar!
Zaten o resim de daha sonra bir ‹spanyol politikac›-

ya ait ç›kt›. Yani foto üzerinde yaflland›rmay› bile beceremifllerdi
anlafl›lan... Ama yaflland›rsalar ne olur? Hatta fotoflopla ““ööllddüürree--
bbiilliirr””lleerr de... Ama yine de iflgal ettikleri her yerde inlerine kadar
girip bombalar› patlatan birileri hep olacak.  
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M›s›r’da yay›nlanan El-fiark Gazetesi,
Gazze s›n›r›na duvar›n yan›s›ra 23 güvenlik
noktas› infla edilece¤ini, güvenlik noktalar›-
n›n yap›m›nda çimento kullan›laca¤›n›, kur-
fluna dayan›kl› cam pencereler tak›laca¤›n› ve
elektronik donan›m›yla dört taraf› takip ede-
bilece¤ini yazd›.

M›s›rl› bir flirket taraf›ndan infla edilecek
güvenlik noktalar› için, s›n›r fleridine iki haf-
tad›r kamyonlarla çimento tafl›nmaya bafllan-
d›. Gazze ile M›s›r’›n ortak sahili boyunca ay-
n› özelliklere sahip 10 güvenlik noktas› daha
yap›lacak. 

El-fiark Gazetesi, M›s›r ile iflgal alt›ndaki
Gazze topraklar› aras›nda infla edilecek olan
duvar›n ‹srail’in infla etti¤i duvarlarla ayn› fle-
kilde olaca¤›n› yaz›yordu.

Bu arada M›s›r s›n›r›na yaklafl›k 10 km uzak-
l›kta bulunan Sukur bölgesindeki bir çok eve
“tünellerden Gazze’ye mal kaç›r›ld›¤›” gerekçe-
siyle M›s›r taraf›ndan sald›r› düzenlendi.

El Salvador’un -eski geril-
la- olan Devlet Baflkan› Mauri-
cio Funes, “1980-1992 y›llar›
aras›ndaki iç savaflta meydana
gelen sivil kay›plar ve insan
haklar› ihlallerinde devletin ro-
lü için” resmi olarak özür dile-
di. 

‹ç savaflta faflist devlet güç-
leri onbinlerce El Salvador’lu-

yu katletti. Bunlar›n he-
sab› sorulmad›. Eski bir
gerilla olan Devlet Bafl-
kan› Mauricio Funes ise
bu katliamlar›n suçlula-
r›n› aç›¤a ç›kart›p yarg›-
lam›yor. 

Ç a r p › c › d › r .
Özür dileyen Ma-
uricio Funes, o
katliamlar ifllenir-
ken, katledenle-
rin de¤il, katledi-
lenlerin taraf›n-
dayd› zaten. Bur-

juvazi katletmifl ve flimdi özrü
de katlettiklerine dilettiriyor...
Mauricio Funes katliamlar›n
hesab›n› sormuyor. Hesap sor-
mak yerine, faflist devlet ad›na
“özür” diliyor. Reformizmin
tarih sahnesinde üstlendi¤i rol-
ler aç›s›ndan çarp›c› bir sonuç-
tur bu da. 

Devletin katliamlar› için 
özür dilemek, katledilenlerin
ifli olamaz!

YYuunnaanniissttaann’’ddaa ÇÇiiffttççiilleerr
ttaarr››mm ppoolliittiikkaass››nn›› pprrootteessttoo
eettttii

Yunanistan'da hükümetin tar›m politikas›-
n› protesto eden çiftçiler, pamuk, tütün,
bu¤day gibi ürünlerine devlet deste¤i primi
istiyor. 

Bulgaristan'la ortak s›n›r kap›lar›ndaki TIR
geçifllerini engelleyen çiftçiler, Yunanistan-
Bulgaristan s›n›r›ndaki üç ayr› gümrük nok-
tas›n› da iflgal edince, iki ülke aras›nda ciddi
bir sorun yaflanmaya baflland›.

Çiftçiler Promahon–Kulata, Ormeni-
on–Kapitan Petko Voyvoda, Eksohi–‹linden
gümrük kap›lar›n› traktör ve biçerdöverlerle
abluka alt›na alarak, ticari tafl›tlar›n s›n›rdan
geçifllerine izin vermiyor.

Ramle Hapishane hastanesi,
Avukat Besniya Dokmak’a tut-
sak Muhammed Fehmi el-Ri-
mavi ile yüzyüze görüflmesine
izin vermedi. 

Rimavi, hapishane hastane-
sinde durumunun a¤›rlaflmas›
nedeniyle tecrit alt›ndayd›. Si-
yonist Hapishane yönetimi,
doktorlar›n Rimavi’yi tedavi
etmesini engellediler.

Rimavi, 40 yafllar›nda Ür-
dün vatandafl› bir Filistinli olup
Ramallah’ta FHKC’nin askeri
kanad›ndan “Ebu Ali Mustafa
silahl› birlikleri” üyesi olarak
direniflin içindeydi. 

‹srail Turizm bakan›n›n ce-
zaland›r›lmas› eyleminde yer
alm›fl, ard›ndan aralar›nda Ah-
met Saadat’›n da bulundu¤u 4
yoldafl›yla birlikte Kudüs’te
yakalan›p, tutuklanm›flt›r. ‹lk
tutukland›¤›nda sorgu s›ras›nda
çok yo¤un iflkencelere maruz

kald›.

Siyonistler, iflkenceyi ve
tecriti, cezaland›r›lan bakan›n
intikam›n› almak mant›¤›yla
sürekli a¤›rlaflt›rd›. 

Rimavi 2001’den beri mü-
ebbet hapis cezas›yla Siyoniz-
min hapishanelerinde tutsakt›r.
Avukat›na son görüflmesinde
a¤z›ndan kan geldi¤ini ve 60
gündür hiçbir tedavi görmeden
tecrit alt›nda yaflad›¤›n› belirtti.

Rimavi, hücreden hiç ç›-
kar›lmamaktad›r ve ziyareti
yasaklanm›flt›r. Kimi tahlillerin
yeni yap›ld›¤›n› bunun nedeni-
nin de günde yar›m bardak kan
kusmaya bafllamas›ndan sonra
oldu¤unu söyledi.

Avukat› Dokmak, Rima-
vi’nin akdeniz anemi hastal›¤›
tafl›d›¤›n› ve ilac›n› almas› ge-
rekti¤ini ama ilac›n›n verilme-
di¤ini aktard›.

Siyonizmin HHapishanelerinde TTecrit
FFHHKKCC’’llii ddeevvrriimmccii ttuuttssaakk FFeehhmmii eell--RRiimmaavvii,, 
hhaassttaa vvee iikkii aayydd››rr tteeccrriitt aalltt››nnddaa!!

Gazze ss›n›r›na ççelik dduvar

M›s›r, ‹srail yyöntemlerine
baflvuruyor
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