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Bekleyin emperyalistler, bekleyin;
YOKSULLAR, BU TABLONUN
ÖCÜNÜ ER GEÇ ALACAKLAR!
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Sorumlusu Amerika’d›r

Anti-emperyalist gençlik, her yerde yine alanlardayd›..
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“Geçmiﬂini bilmeyenin gelece¤i de olmaz” diyor kitab›n önsözünde. Çizgilerle
Anadolu Tarihi kitab› da bize unutturulmaya çal›ﬂ›lan tarihimizi anlat›yor. Bu kitapta yaz›lan tarih, bize okullarda okutulan “Resmi tarih”in d›ﬂ›nda bir tarih. Yalan›n, dolan›n, çarp›tman›n ortadan kald›ramad›¤›, belki çok fazla bilinmeyen ama
mutlaka var olan ve gerçek bir tarihi...
Bu kitab› tasarlayan, ancak bas›m
aﬂamas›na geldi¤ini göremeden, 19 Aral›k’ta ve yedi y›l süren ölüm orucu direniﬂinde ﬂehit düﬂen, özgür tutsaklar›n, gelecek güzel günlere olan özlemine atfediliyor.
Çizgilerle Anadolu Tarihi kitab›, hapishanelerdeki özgür tutsaklar›n uzun süren
kolektif bir çal›ﬂmas›n›n ürünüdür.

Kitab›n Ad›: Çizgilerle Anadolu Tarihi
Derleyen: Hüseyin Özarslan
Yay›nevi: Tav›r Yay›nlar›, 239 sayfa

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
29 Ocak - 4 ﬁubat

Mete Nezihi
ALTINAY

Mustafa AKTAﬁ

‹çerik olarak oldu¤u gibi biçim olarak da s›radan bir tarih anlat›m›ndan ibaret degil. Anadolu tarihi olaylar›yla, kahramanlar›yla çizgilerle anlat›l›yor.

Cömert ÖZEN

Ali Duran ERO⁄LU

Muharrem
ÖZDEM‹R

Sivas-Tokat da¤lar›nda zulme karﬂ›
Anadolu ihtilalinin sürdürücüsü oldular. 30 Ocak 1996’da Sivas’›n Hafik ilçesinin Yukar›asarc›k köyü yak›nlar›nda kuﬂat›lan halk kurtuluﬂ savaﬂç›lar› bir direniﬂ destan› yazarak
ölümsüzleﬂtiler.

Mete Nezihi ALTINAY, devrimci
hareketin oluﬂumundan itibaren devrimci hareketin saflar›nda bir yaﬂam
boyu devrimcilik yapanlardand›.
Cunta y›llar›n›n uzun tutsakl›¤›n›n ard›ndan, 86-91 y›llar› aras›nda devTevfik DURDEM‹R
rimci hareketin yeniden örgütlenmesinde yer ald›. ﬁehit düﬂtü¤ünde birli¤in komutan yard›mc›l›¤› görevini
yürütüyordu.
Cömert ÖZEN, 1966 Tokat do¤umlu. ‹stanbul’da gecekondu böl‹mran AYHAN 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 mücadeleye 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 hapishanesinde 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›. Tahliyesinden sonra 1992 y›l›nda gerillaya kat›ld›.

Linçler, gözalt›lar, iﬂkenceler, t utuklamalar, p olis, j andarma,
özel güvenlikçi terörü... ülkemizin dört bir yan›nda a nti-emperyalist
mücadele bayra¤›n›n dalgalanmas›n› engelleyemeyecek...
Bu b ayrak, h er gün daha fazla vatanseveri alt›nda toplayacak...
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“Halk kurtuluﬂ savaﬂ›m›z›n hem ö¤rencisi hem de ö¤retmeni olaca¤›m”
‹mran Ayhan

‹mran AYHAN, 1966 A¤r› do¤umlu. Azeri milliyetindendi. E¤itim emekçisi olarak yer ald›¤› mücadelesine da¤larda bir halk kurtuluﬂ savaﬂç›s› olarak devam etti.
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 Salvador’da do¤an Marti, 1925'te Orta Amerika Sosyalist Partisi'nin kurucular› aras›nda yerald›. Nikaragua’da Augusto Cesar Sandino'yla birlikte
Farabundo
Amerika’ya karﬂ› silahl› mücadeleye kat›ld›.
MART‹
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.

Mehmet MARAﬁ

Kastamonu do¤umluydu.
DEV-GENÇ saflar›nda antifaﬂist mücadeleye kat›ld›.
1 ﬁubat 1979’da Kastamonu-‹nebolu Halkevi’ne faﬂistlerin sald›r›s›
sonucu ﬂehit düﬂtü.

Ortaokul ve liseyi Dersim’in Hozat ilçesinde
okuyan Ali Hüseyin, bulundu¤u okulda, ilçede
örgütlenme faaliyetleri
Ali Hüseyin AVCI yürütmüﬂ, 1983’de gerillaya kat›lm›ﬂt›. 4 ﬁubat
1984’de Dersim’in Çemiﬂgezek ilçesi Hadiﬂar köyünde kuﬂat›ld›klar›nda, son mermisine
kadar çat›ﬂm›ﬂ, yoldaﬂlar›n›n kuﬂatmay› yar›p
ç›kmas› için kendini feda etmiﬂtir.

‹smail KANDEM‹R

ESKAD ve Eskiﬂehir ÖZGÜR-DER kurucular›ndand›. 1 ﬁubat 1994’te
çal›ﬂmak için gitti¤i Yalova’dan Eskiﬂehir’e dönerken yaﬂad›¤› trafik kazas›nda kaybettik.

Dev-Genç’in önder militanlar›ndand›. Anti-faﬂist mücadelenin kararl› ve cüretli sürdürücülerinden biri olan MuMusa ÖZNUR sa, faﬂistlerin sald›r›
planlar›n› bozmak için 1 ﬁubat
1980’de düzenlenen bir eylemde, elindeki bomban›n patlamas› sonucu ﬂehit
düﬂtü.

An›lar› Miras›m›z
Anfilerden, Gecekondulara, Hapishanelerden
Da¤lara...
“Okul amfisinde oportünistlerle ‘sosyal emperyalizm’ ile ilgili
bir tart›ﬂma vard›. Tart›ﬂmaya ilgi
artm›ﬂt›. Yeni yeni ö¤renciler tart›ﬂmay› merakla, ilgiyle izliyordu.
Tart›ﬂman›n sonunda uzun saçl›, sakall› bir grup geldi. ‘Biz grup
olarak karar verdik, DEVGENÇ'e kat›l›yoruz.’ dediler.
Önce ne grubu diye soruldu¤unda ‘arkadaﬂ grubumuz var,
müzik çal›yoruz’ dediler. Önceleri görünüﬂleri onlar› ﬂaﬂ›rtm›ﬂt›.
Aralar›nda böyle uzun saçl›, sakall› kimse yoktu. ‹lk baﬂta onlara biraz yabanc› geldiler.
Bu nedenle ﬂaﬂk›nl›klar› d›ﬂa
yans›m›ﬂ, onlar da bunu farketmiﬂti. Sonra aralar›nda hoﬂ bir
sohbet baﬂlad›.
Önce ‘nniçin DEV- G E N Ç ?’
diye sordular. ‘Okuldaki geliﬂmeleri takip ediyoruz. Gruplardan belli arkadaﬂlarla konuﬂmam›z oldu. Ama biz DEVGENÇ'lileri kendimize daha yak›n bulduk. Her ﬂeyden önce
birlikten yanalar. Sonra prati¤ini 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 hafta 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›rken, “kendimize daha yak›n bulduk” diyordu Mete. Ayr›ca mücadeleye vurgu yap›yordu.
Mete Nezihi Alt›nay, bir ömür
boyu süren devrimci yaﬂam›na,
devrimcili¤e böyle baﬂlad›. T›pk› herbirimizin baﬂlang›c› gibi...
Bir ömür boyu devrimcilik
içine bir tarih s›¤d›rd› Mete...
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Umudu Büyüten Mücadeledir
irenmek, kazanmak için emekçilerin 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 ﬂanslar›d›r. Özellikle de kapitalist sömürünün bu kadar pervas›zlaﬂt›¤› ve
faﬂizmin her türlü hak ve özgürlük
mücadelesini “ezilmesi, yok edilmesi” gerekli bir düﬂman olarak
gördü¤ü koﬂullarda, baﬂka hiçbir
ﬂans› yoktur ezilenlerin. Bu tarihi
bir bilinçtir. Bu tarihi bilinci ö¤renmek için okumak gerekmez illa; o
tarih, yaﬂayarak k›sa sürede ö¤renilir. Kitleler, kendi kavga okullar›nda
yüzlerce y›ll›k tarihi, bazen onlarca,
yüzlerce, bazen bir kaç gün içinde
özümserler. Tekel iﬂçilerinin kendilerine uzat›lan mikrofonlar karﬂ›s›ndaki bilgelikleri, iﬂte bu tarihin bilgisinden gücünü almaktad›r.
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Yürüyüﬂ
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2010

ekel iﬂçileri kararl›d›r, fedakard›r, cüretlidir. Bunu herkes görüyor. Fakat kuﬂku yok ki sonucu tek
baﬂ›na onlar›n kararl›l›¤›, fedakarl›¤›
belirlemeyecek. Sar›, reformist sendikac›l›k, belki direniﬂi hedefine götürmeden bitirecek. Bunun örneklerini yaﬂad›k. 1991 Oca¤›ndaki madenci yürüyüﬂünde yaﬂad›k. Yüzbine yaklaﬂan iﬂçinin sel gibi Ankara’ya ak›ﬂ› karﬂ›s›nda oligarﬂiyle birlikte sar› sendikac›l›k da pani¤e kap›lm›ﬂt›. 1991’in oca¤›nda da koﬂullar 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 polisjandarma barikatlar›n› aﬂabilirlerdi.
Ama aﬂamad›lar. Çünkü barikatta
kendi sendikalar› da vard›.

T

991’de 3 Ocak Genel Grevi karar›n› alan da ayn› sendikalard›.
Mücadelenin gücü, taleplerin ﬂiddeti, iﬂçilerin o talepleri sahipleniﬂi, tüm emekçilerin birli¤i, bu unsurlar ﬂu veya bu ölçüde yan yana
geldi¤inde, onlar› aﬂan kararlar al-

1

4

d›rmak da mümkündür elbette.
ekel iﬂçilerinin direniﬂinden hareketle, direniﬂin taleplerini, dinamiklerini ve hedeflerini aﬂan
abart›l› de¤erlendirmeler yap›l›yor.
1989’daki iﬂçi eylemlerini hat›rlatarak, “‹kinci bahar eylemleri”nden
sözediliyor. Kimileri yeni bir “k›r›lma noktas›” diyor. Bu abart›l› de¤erlendirmeler, ayn› zamanda, ayn›
h›zla hayal k›r›kl›klar›na dönüﬂebilir. Ayd›nlar›n, reformizmin, oportünizmin içine düﬂtü¤ü yan›lg› da budur. Devrimci bir bak›ﬂ aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, elbette böyle bir direniﬂ, ortaya ç›kan bu dayan›ﬂma, bir
umuttur. Devrimci bir kararl›l›kla,
militan bir bak›ﬂ aç›s›yla büyütülmesi 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.

T

itlelerden, iﬂçi s›n›f›ndan, halktan umudunu kesenlere bir
derstir elbette Tekel direniﬂi. Kitlelerin düzen partilerine oy vermesinin onlar›n kaybedilmesi anlam›na
gelmedi¤ini gösteren bir derstir. Açl›k, iﬂsizlik, zulüm, dün düzen partilerine oy verenleri büyük bir h›zla
mücadele saflar›na iter... Ama devrimci bir anlay›ﬂla devrimci bir sendikac›l›kla onlar› kucaklayamad›¤›m›zda, ayn› kitlelerin ayn› h›zla
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, ›srarl›, sab›rl› bir biçimde mücadeleye geliﬂtirme hedefini koymakt›r.

K

u topraklarda umut bitmez. Direnen tek bir kiﬂinin dahi oldu-

B

Topra¤a at›lan direniﬂ tohumlar›, y›llarca topra¤›n alt›nda filizlenir. Sonra boy verir, filize,
fidanlara dönüﬂür. Tekel iﬂçileri
yener, yenilir, baﬂka emekçiler
ç›kar, direniﬂ ve savaﬂ hep sürer.

¤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, onlar vard› direnen. Ve direnen birileri
de hep oldu¤u için bu topraklarda
umut hiç yok olmad›.
ün ölüm oruçlar›nda “boﬂuna
ölüyorsunuz” diyenler, devrimcilerin Taksim’de, K›z›lay’da
“dayak yemesini”, kenetlenip direnmesini eleﬂtirenler, tekel iﬂçilerinin
açl›k grevini, ölüm oruçlar›n›, gaz
bombal› sald›r›lar karﬂ›s›nda direnmeyi nereden ö¤rendiklerini düﬂünmelidirler... Mücadele böyle geliﬂiyor... Topra¤a at›lan direniﬂ tohumlar›, bazen y›llarca kal›r topra¤›n alt›nda, orada yavaﬂ yavaﬂ filizlenir.
Sonra boy verir birden, filize, fidanlara dönüﬂür... Marksist-Leninistler,
o tohumlar› topra¤a atarken, yar›n
onlar›n topra¤› çatlat›p ortaya filizler, fidanlar olarak ç›kaca¤›ndan ve
bir ormana dönüﬂece¤inden emindirler. 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.

D

mudunu geçici baz› olgulara
ba¤layanlar, o umudu yaﬂatmakta 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 yürüyenler olurlar.

U

adece bir y›l içinde bir milyona
yak›n insan›n iﬂsiz b›rak›ld›¤›
bir ülkede yaﬂ›yoruz. ‹ﬂten ç›karmalar, 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 iﬂyerlerindeki az say›da iﬂçinin direniﬂleri

S

ise, önemli siyasi sonuçlar yarataevcut koﬂullarda, düzen partilerine oy veriyor olsalar dahi,
mad› do¤al olarak. Bu kadar büyük
kitlelerin bu düzenden memnun olboyutlu iﬂten ç›karmalara karﬂ›n bumalar› zordur. Tam tersine, halk kitna denk düﬂen direniﬂler gerçekleﬂleleri emperyalizme ba¤›ml›l›k kartirilmemesinin sorumlular›ndan biﬂ›s›nda, açl›k, iﬂsizlik, yayg›n yozri, baﬂta geleni, sendikalard›r. Senlaﬂma karﬂ›s›nda bir aray›ﬂ içindedikalar›n uzlaﬂmac›, mevcut statüdirler. Bu aray›ﬂ hiç kuﬂku yok ki,
koyu korumaktan baﬂka bir ﬂey dühaklar›n› ve özgürlüklerini, ulusal
ﬂünmeyen politikalar›, sald›r›lar
onurunu koruyacak bir güç aray›ﬂ›karﬂ›s›nda sessizli¤e yolaçm›ﬂ, bu
d›r. Ancak bu aray›ﬂa devrimciler
ise, iﬂçilerin sendikalara güvenini
cevap veremedi¤inde aray›ﬂ yine
iyice sarsan bir k›s›r döngüyü beradüzen güçlerine yönelecektir, buberinde getirmiﬂtir. Bu politika esas
gün de esas olarak böyle olmaktaolarak s t a t ü k o y u k o r u m a y › d a b a d›r. Emperyalistler ve oligarﬂi, kitleﬂ a r a m a y a n bir politikad›r. Zaten
lerin aray›ﬂlar›na aldat›c› ve geçici
burjuvazinin aç›k örgütsüzleﬂtirme
cevaplar oluﬂturmakta tecrübelidirsald›r›s› karﬂ›s›nda direnmeksizin
ler. Bu çerçevede ortaya ç›kard›klastatükoyu da sendikalar›n kendisini
de korumak mümkün de¤ildir.
Gerek özelleﬂtirme nedeniyle, ge‹ﬂçi s›n›f› içindeki devrimci
rekse de sendikalaﬂma nedeniyle
çal›ﬂman›n
ay›rdedici özelli¤i,
iﬂten at›lmalara karﬂ› tav›r alma“her
türden
reformculu¤u,
uzlaﬂyan bir sendikac›l›k, kendi aya¤›mac›l›¤›, burjuva yasall›¤› ile
n›n alt›ndaki zemini boﬂaltan bir
kendini
s›n›rlayan anlay›ﬂlar›” aﬂan
sendikac›l›kt›r. Nitekim, ülkemizbir çal›ﬂma olmas›d›r. Ülkemiz iﬂçi
deki iﬂçi sendikalar› özelleﬂtirmes›n›f›n›n gücünü, dinamiklerini
ler ve aç›k sendikas›zlaﬂt›rma salaç›¤a ç›karacak olan budur.
d›r›lar›na paralel olarak sürekli
üye kaybetmiﬂlerdir. Yani mevcut
durumlar›n› koruyamam›ﬂ, bunun
için bile direnmemiﬂlerdir. Sistemle
r› partiler, çeﬂitli toplumsal hareketbu noktada nesnel bir uzlaﬂma söz
ler arac›l›¤›yla kitlelerin hoﬂnutsuzkonusudur. Emperyalist ekonomilu¤unu buralara kanalize ederler.
nin, iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin
Onlar teﬂhir oldu¤unda ayn› iﬂlevi
ekonomi politikalar›na karﬂ› aç›k
görecek baﬂka güçler sürülür siyasi
bir direniﬂ çizgisi izlememiﬂlerdir.
arenaya. Bu k›s›r döngü, devrimciAncak iﬂçiler ve iﬂsizler aç›s›ndan
ler taraf›ndan k›r›l›ncaya kadar böyönderli¤i alt›nda direnebilecekleri
le sürer gider. Ecevit’in CHP’sinin
bir alternatif de olmam›ﬂt›r.
umut haline getirilmesinden tarikatlar›n geliﬂtirilmesine, yeﬂiller, sivil
ﬂsizlik, açl›k ve yozlaﬂma, halk›
toplumculuk gibi ak›mlar›n ç›k›ﬂ›nderinden etkileyen sorunlard›r.
dan RP ve AKP’nin palazland›r›lTekel iﬂçilerini böyle kararl› hale
mas›na kadar, bu ve benzeri ak›mlagetiren bu etkidir. Evinde ekmek
r›n geliﬂimi esas olarak bu çerçevebulamayan iﬂsiz iﬂçinin, kaybedede görülmelidir. Düzenin ortaya ç›cek baﬂka bir ﬂeyi yoktur. Bu dukard›¤› veya önünü açt›¤› aldat›c›,
rumda olan yaln›z tekel iﬂçileri de
oyalay›c› alternatiflerin etkisizleﬂtide¤il elbette. ‹ﬂsizlerin say›s›, çok
rilmesi esas olarak devrimcilerin
çeﬂitli hesaplamalar nedeniyle hiçkitleleri giderek büyüyen ölçülerde
bir zaman sa¤l›kl› olarak bilinemedevrim saflar›na yönlendirmesiyle
miﬂtir ülkemizde. Ama yine de en
mümkün olacakt›r.
alt s›n›rda verilen rakamlar bile, 5-6
konomik, siyasal, sosyal sorunmilyon iﬂsizden sözetmektedir. Bu
lar içinde yaﬂayan, ezilen ve sökadar iﬂsiz, açl›k demektir, sefalet
mürülen 70 milyonun içinde, bugün
demektir. Düzenden gayri memnundevrimcilerin önderlik etti¤i yön
luk demektir.

M
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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 yokedilememiﬂ olmas›, bugün oligarﬂik diktatörlük karﬂ›s›nda hala etkili olabilen tek gücün devrimciler olmas›d›r.
Bu yenilmezlik, tekel iﬂçileri için de
direnen herkes için de güçtür. ‹ﬂte,
ülkemizin dört bir yan›nda dalgaland›rd›¤›m›z anti-emperyalist mücadele bayra¤› nedeniyledir ki, emperyalizme ba¤›ml›l›k politikalar›n›
rahatl›kla sürdüremiyorlar, hapishanelerde dilediklerini yapam›yorlar,
gecekondu semtlerine bizim varl›¤›m›zdan dolay› “kentsel dönüﬂüm”
politikalar›n› uygulayam›yorlar. ‹ﬂkencelerini, zulümlerini, sömürülerini 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›llard›r etkili olan kesimler sar› sendikac›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 koruyabilecek, geliﬂtirebilecek bir mücadele
çizgisi geliﬂtirememiﬂtir.
ﬂçi s›n›f› içindeki devrimci çal›ﬂman›n ay›rdedici özelli¤i, “her
türden reformculu¤u, uzlaﬂmac›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. Militan bir iﬂçi hareketi
de bu zeminde geliﬂecektir. 15-16
Haziranlar’da, 3 Ocaklar’da, Paﬂabahçeler’de, Tekel iﬂçilerinin direniﬂinde iﬂçi s›n›f›n›n direniﬂlerini bir
noktada k›ran sar› reformist anlay›ﬂlar da önünde sonunda aﬂ›lacak. Direniﬂlerin büyüttü¤ü umut, emekçileri, emekten yana olan herkesi,
devrimin umuduna götürecek. Bundan emin olarak direniﬂleriyle, fedakarl›klar›yla bu yolu açan tüm iﬂçileri ve devrimcileri selaml›yoruz.
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TEKEL ‹ﬂçisi Haklar› ‹çin Direniyor
Özelleﬂtirmeye, 4-C çal›ﬂma dayatmas›na ve iﬂten ç›karmalara karﬂ› yaklaﬂ›k 1 ayd›r Ankara'da direniﬂini sürdüren TEKEL iﬂçileri Ankara d›ﬂ›ndan gelen TEKEL iﬂçileri ile
birlikte 15 Ocak günü oturma eylemine baﬂlad›lar.
D‹SK, KESK, TMMOB ve Devrimci ‹ﬂçi Hareketi (D‹H) S›hh›yeSüleyman 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” yazan pankartla yürüyüﬂe baﬂlad›. Yürüyüﬂ 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

6

Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi,
TÜRK-‹ﬁ Genel Merkezi önünde
iﬂçilere hitaben yapt›¤› konuﬂmada,
32 gündür zorluklara ve engellemelere ra¤men direniﬂi sürdüren Tekel
iﬂçilerini kutlad›.
KESK Baﬂkan› Sami Evren de
Türk-‹ﬂ'in önüne deste¤e de¤il, eylemlerini birleﬂtirmeye geldiklerini
söyledi. Tekel iﬂçilerinin iﬂsizli¤e
karﬂ›, iﬂ güvencesini korumak için
mücadele ettiklerini belirten Evren,
bu nedenle eylemin tüm emekçilerin eylemi oldu¤unu dile getirdi.
TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan› 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, Özgürlük ‹çin Demokrasi ve Haklar Mitingi" yap›ld›. Mitinge kat›lmak için ﬂehir d›ﬂ›ndan yaklaﬂ›k 600 otobüs Ankara'ya geldi. Sabah›n erken saatlerinden 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 odas›, demokratik kitle örgütü de mitinge kat›lmak için gelmiﬂti.
Ankara Tren Gar›nda toplanan
iﬂçiler, "Tekel ‹ﬂçisi Direniﬂin Simgesi", "Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek",
"Silkele Türk-‹ﬂ Düﬂecekler" sloganlar›n› att›lar.
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi de mitinge “AKP'nin ‹ﬂçi K›y›m›na Karﬂ›
Tekel ‹ﬂçisinin Yan›nday›z” pankart› ile ve k›z›l bayraklarla kat›ld›.

‹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 ‹ﬂçileri 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.

Yürüyüﬂ boyunca ve miting alan›nda “Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir, Zafer Direnen Emekçinin Olacak, ‹ﬂçilerin Talepleri Kabul Edilsin, 4C'nin Kölesi Olmayaca¤›z, ‹ﬂçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Zam Zulüm

Adalet!

‹ﬂkence ‹ﬂte AKP, Amerika Defol
Bu Vatan Bizim, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Büyük bölümünü Tekel iﬂçilerinin oluﬂturdu¤u yaklaﬂ›k 50 bin kiﬂi pankartlar›yla, sloganlar›yla S›hh›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 giderek Kumlu'nun odas›n›n da bulundu-
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Ekmek kavgas› ideolojiktir

“Halk›n ekme¤idir adalet” diyordu ﬂair. Bazen adaletin 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:
“Bunlaaaar ideolojiktir”...
Sömürücü egemen s›n›flar bilerek çarp›t›yor; emekçiler, o çarp›tman›n bask›s› alt›nda yanl›ﬂa savruluyorlar.
“Bizim ekme¤imizden baﬂka derdimiz yok”
‹deolojik olan tam da bu iﬂte.
Zaten “ideolojik” diye adland›r›lan s›n›flar mücadelesinin 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›ﬂm›ﬂ keneler gibi asalakça yaﬂ›yor; di¤eri al›n teri döküyor, 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 Cephelilerin 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 olarak 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 derdindeyse, “ABD defol” diye hayk›ran da o kadar ekme¤inin
peﬂindedir. Ve “ABD Defol” diyen ne kadar anti-emperpalist 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.
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Parçalanm›ﬂl›k, Zay›fl›k,
Birlik, G üçtür!
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¤u baﬂkanl›k kat›n› basan iﬂçiler, burada, "Kumlu ‹stifa", "Kumlu Buraya", "Genel Grev Genel Direniﬂ" sloganlar›n› att›lar. ‹ﬂçiler, kendilerinin
iﬂgalci de¤il, sendikan›n sahibi olduklar›n› aç›klad›lar.
18 Ocak günü oturma eylemlerinin 3. gününü dolduran iﬂçiler, 3
günlük açl›k grevine baﬂlad›lar. Açl›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 gidilece¤ini söyledi. Demokratik haklar›n› al›ncaya kadar direniﬂe devam
edeceklerini belirten Akbudak, "Sonucu de¤iﬂtirmek, bizim irademizde
de¤il. Bunu ancak iktidar de¤iﬂtirebilir. ‹ﬂçiler bu konuda oldukça kararl›" 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›rmaya yönelik
yap›lan oyunlardan biri.
Keza 12 ay
çal›ﬂma süresi kabul edildi¤inde zaten
iﬂçiler
hak
kayb› yaﬂamam›ﬂ ola-

Tekel iﬂçileri bir ay› aﬂk›n süredir direniﬂteler. Oturma eylemi yapt›lar, açl›k grevi yapt›lar, miting yapt›lar. ‹tfaiyeciler direniﬂteydi, yürüdüler, bo¤az köprüsünü kestiler, çad›r kurdular, sald›r›lar karﬂ›s›nda
tutunamad›lar, direniﬂ k›r›ld›... D o k t o r l a r, sa¤l›k emekçilerinin de kat›l›m›yla iﬂ b›rakt›lar... Ve asl›nda bu listeyi, AKP iktidar›yla, emperyalist tekellerin dayatt›¤› ekonomi politikalar›yla çeliﬂkileri olan
emeklilerden memurlara, eczac›lardan köylülere kadar bütün halk kesimlerini ekleyerek uzatabiliriz.
Listeyi uzatabiliriz, ama listede sayd›klar›m›z›n hepsini birleﬂtirebilir miyiz? ‹ﬂte sorun burada.
AKP’nin iﬂbirlikçi politiklar›n› boﬂa ç›karmak, ekonomik-demokratik 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 o r t a k t a l e p l e r e t r a f › n d a mücadele
zorunludur. Tekel mitingindeki kalabal›¤› görüp etkilenen bir kad›n tekel iﬂçisi “Bu kadar kalabal›k olaca¤›n› düﬂünmemiﬂtim” diyordu.
Bir baﬂka iﬂçi “‹nsanlar bizim sesimizi duyurmak için Türkiye’nin
dört bir yan›ndan geldiler” 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 “ d a y a n › ﬂ m a g revi”ni bile yasaklam›ﬂt›r oligarﬂi. Bunun karﬂ›s›nda emekçilerin örgütlerinin yapmas› gereken dayan›ﬂmas› ›srarla örgütlemek, ›srarla dayan›ﬂma bilincini güçlendirmek 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 memurlar, 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 görmedi... 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 ancak tekel direniﬂlerini ço¤alta ço¤alta sa¤layaca¤›z...
caklar. Direniﬂin temel taleplerinden biri kabul edilmiﬂ olacak.
Di¤er yandan özelleﬂtirme idaresi baﬂkanl›¤› da iﬂçilerin 4-C baﬂvurusu yapmas› için son tarih olarak
31 Ocak'› ilan etti. Yapmayan iﬂçilerin tamam›n›n iﬂ akitleri tek tarafl›

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

Eylemdeki ‹ﬂçileri Ziyarete Giden
Halk Cephelilerin ‹zlenimleri
v 7 y›ll›k Büyük Direniﬂ sürecine tan›kl›k etmiﬂ ve 4 y›ll›k Abdi ‹pekçi Direniﬂinin emekçilerinden bir Halk Cephelinin ‹zlenimi
 “Tekel iﬂçilerin en göze çarpan özelliklerden bir tanesi, taban
tavan› zorlad›¤› için iﬂçilerin kararl›l›¤›n›n aç›kca görülebilmesi. Her
çad›rda yapt›¤›m›z sohbetlerde iﬂçilerin kararl›l›¤›n›n tavan› zorlad›¤› hissediliyor. Genelde sohbet ettiklerimiz de mücadelenin emeksermaye çat›ﬂmas› ekseni üzerinde
geliﬂmesi gerekti¤ini savunuyorlar.
Etnik veya politik bir kimliklerinin
olmas›n›, inançl› ya da inançs›z olman›n önemsiz oldu¤unu esas sorunun hepsinin kaderinin bir oldu¤u konusunda hem fikir olmalar›
ile çözülece¤ini düﬂünüyorlar. Bir
yaz› dikkatimizi çekti; çad›r›n birinde bir dövizde “Elhamdülillah
biz de müslüman›z” yaz›yordu.
Müslüman olmalar› islamc› olarak
adland›r›lan iﬂsiz b›rak›lmak istenmelerini 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 ﬂubeler aralar›ndan açl›k grevine gönüllü olanlar› seçtiler. Daha sonra bu
gönüllüler aras›ndan belirlenen
100 kiﬂilik bir grup açl›k grevine
baﬂlad›. Açl›k grevine baﬂlayanlar›n seçiliﬂ yöntemleri, al›n bant›

takmalar› Büyük Direniﬂ'in bu ülkeye neler kazand›rd›¤›n›, ö¤retti¤ini çok aç›k gösteriyor”.
O ‹zmirli Tekel iﬂçilerinin çad›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' demesi üzerine bir kad›n iﬂçi 'Bugüne
kadar neredeydiniz ve hangi sorunumuzu çözdünüz?' diye tepki gösterdi. 'Sayg›de¤er(!)' milletvekili
tarihi kimli¤iyle ve al›ﬂ›ld›k bir
tepkiyle iﬂçiyi provokatörlükle
suçlad› ve sorular›na cevap vermeyece¤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›, gelecekleri için, onurlar› için oldu¤unu
dile getirdiler. ‹lerleyen saatlerdeki
sohbetlerde asl›nda bu durumun
özelleﬂtirmelerden ve bunun
ABD'den kaynakl› oldu¤unu söylemeleri ve asl›nda zaferin ve kurtuluﬂun ba¤›ms›zl›k mücadelesinde
oldu¤unu söyleyerek, Edirne'de
'Amerika Defol Bu Vatan Bizim'
diyen Halk Cephelilerin tutuklanmalar›n› ve linç edilmelerini k›nad›klar›n› dile getirdiler.

lacak eyleme kat›lmak için yaklaﬂ›k
300 iﬂçi Hacettepe Hastanesi önüne
gittiler.

lerini temsilen SES, TTB ve DEVSA⁄LIK ‹ﬂ yöneticileri iﬂçileri ziyaret edenler aras›ndayd›. ‹ﬂçilere hitap
eden, SES Genel Baﬂkan› Bedriye
Yorgun; yaﬂanan hak gasp› ve sald›r›lara karﬂ› emekçilerin hakl› mücadelelerinin artarak sürdü¤üne ve iktidar›n emekçileri yok saymas›n›n
kendi yokoluﬂunu haz›rlamak anlam›na geldi¤ine vurgu yapt›.

Ayn› gün Ankara Gençlik Derne¤i'nden bir grup “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” kampanyas›n› iﬂçilere anlatmak için önlükleri, bildirileri ve imza föyleri ile direniﬂ alan›ndayd›lar. ‹ﬂçilere kampanyay›
anlatt›lar. ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› talebiyle imza toplad›lar.
Eylemden dönen sa¤l›k emekçi-

Açl›k grevi de 19 Ocak’ta baﬂlad›. 3000 kiﬂi aras›ndan 120 kiﬂinin

baﬂlad›¤› açl›k grevi boyunca Ankara Tabip Odas› taraf›ndan Türk-‹ﬂ
Genel Merkezi içinde oluﬂturulan
revir günlük rutin sa¤l›k kontrolleri ile direniﬂçilere hizmet etti.
19 Ocak’ta KESK'in ça¤r›s›yla
Tekel iﬂçilerinin genel grev talebinin gündem oldu¤u bir toplant› yap›ld›. Toplant›ya iﬂçi ve memur sendikalar› konfederasyonlar› ile di¤er
meslek örgütlerinin temsilcileri
ça¤r›ld›. KESK MYK's› akﬂam saatlerinde açl›k grevindeki iﬂçileri ziyaret etti.
20 Ocak günü KESK, D‹SK,
TTB ve TMMOB, destek veren pek
çok örgütle birlikte Yüksel Caddesi’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›klamada 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 belirleyeceklerini belirttiler.
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ANKARA
l›¤›n ticarileﬂtirilmesidir/özelleﬂtirilmesidir." dedi.
Yasa tasar›na
karﬂ› Adana ve Ankara’da da eylemler yap›ld›.
19 Ocak günü Adana Ç.Ü Balcal› Hastanesi’nde yap›lan eylemde
Adana Tabip Odas› Baﬂkan› R›za
Mete bas›na bir aç›klama yapt›. Mete “Bizler mevcut Tam Gün Tasar›s›’na baﬂ›ndan itibaren karﬂ› ç›kt›k.
Karﬂ› ç›kmakla yetinmedik; kendialtarnatif talep ve önerilerimizi yetkililere 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 düzenleyen 11 sa¤l›k örgütünün yan› s›ra
Türk Eczac›lar› Birli¤i, Türk Diﬂ
Hekimleri Birli¤i, onurlu direniﬂlerini sürdüren Tekel iﬂçileri ve Halk
Cephesi de eyleme destek verdi.

Sa¤l›k Çal›ﬂanlar›ndan ‹ﬂ
B›rakma Eylemi
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‹stanbul’da, Türk Tabipleri Birli¤i (TTB), Sa¤l›k Emekçileri Sendikas› (SES) ve Devrimci Sa¤l›k-‹ﬂ'in
ortak karar›yla Tam Gün yasa tasar›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›. Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu da eylemde pankart›yla yerald›.
Eylemde TTB ‹stanbul ﬂubesinden Ali Çerkezo¤lu k›sa bir konuﬂma yapt›ktan sonra SES Aksaray
ﬁube Baﬂkan› Songül Beydilli haz›rlanan bas›n metnini okudu.
Beydilli aç›klamada; "Tam Gün'
tasar›s›n›da içeren Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program›'n›n temel hedefi sa¤-

Taksim’de Emekçiler
Eylem Yapt›
13 Ocak’da D‹SK Emekli-Sen
üyeleri Taksim Galatasaray Lisesinin önünde toplanarak Taksim
Meydan›’na kadar yürüyüﬂ yapt›lar.
"Sadaka De¤il Toplu Sözleﬂme"
slogan› yaz›lan pankart aç›lan yürüyüﬂün ard›ndan Kartal ﬁube Baﬂkan› Emir Babakuﬂ'un okudu¤u aç›klamada "Düzmece eflasyon rakamlar›n› aç›klayarak emekçi halk›m›-
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z›n gözlerine bakarak yalan söylüyorlar. Hükümet kepçe ile al›p çay
kaﬂ›¤› ile vermeye devam etmektedir" denildi.
Emekli-Sen’in eyleminin ard›ndan, Tekel iﬂçileriyle dayan›ﬂma
amac›yla D‹SK, KESK, TMMOB
ve TTB'nin düzenlemiﬂ oldu¤u
oturma eylemi yap›ld›. Taksim Gezi Park›’nda yap›lan eylemde
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman
Çelebi bir konuﬂma yapt›. Çelebi,
D‹SK, KESK, TMMOB, ve

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Kampüsü’nde baﬂlayan eylemde ATO Baﬂkan› Gülriz Ersö ve
SES Ankara ﬁube Baﬂkan› ‹brahim
Kara birer konuﬂma yaparak yasaya
tepkilerini dile getirdiler. Daha sonra yaklaﬂ›k 700 kiﬂi sa¤l›k emekçilerinin taleplerinin yazd›¤› bir pankart ve arkas›nda eyleme kat›lan örgütlerin pankartlar›yla kortej oluﬂturdu. Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n bulundu¤u Abdi ‹pekçi Park›'na gelindi¤inde burada aç›klama yap›ld›.
SES Genel Baﬂkan› Bedriye
Yorgun, AKP'li Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤’›n “halk›n cebinden hekimlerin 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 gitmeyerek 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 olursa olsun itek merkezden yap›l›yor”
dedi. Eylemin ard›ndan sa¤l›k
emekçilerinden oluﬂan bir heyet tasar› ile ilgili görüﬂmek için
TBMM'ye gitti.
TBB'nin alm›ﬂ oldu¤u kararla oturma eyleminde olduklar› söyleyerek
birli¤e, mücadeleye ve dayan›ﬂma
her zamankinden daha fazla ihtiyaç
oldu¤unu belirtti.

Dün AKP’ye Oy Vermiﬂlerdi!
ﬁ i m d i A K P ’ y e K a r ﬂ › D i re n i y o r l a r !
Devrimci bir alternatifin kitleleri
kucaklayamad›¤› koﬂullarda kitlelerin düzeniçi alternatifler aras›nda
dolaﬂmas› sürmektedir.
Bu durumdan yararlanan düzen
partileri de kitleleri etkilemek, düzen içinde tutmak için hemen hemen her yola baﬂvurmakta, kitlelerin bilincini buland›rmak için her
arac› kullanmaktad›rlar.
Oligarﬂi o nedenle kitlelerin karﬂ›s›na y›pranmam›ﬂ yeni “liderler”,
yeni düzen partileri ç›karmaktad›r.
Onlar y›prand›¤›nda, kitleler nezdinde teﬂhir olup, ipli¤i pazara ç›kt›¤›nda, yeni alternatifler bulunmaktad›r.
Oligarﬂi böylece, iktidar›n› devam ettirmeye, sömürü düzenini
sürdürmeye devam eder. Kitlelerin
tepkilerinin düzene yönelmesinin
de böylece kolayca önüne geçebilmektedir.

AKP halk›n karﬂ›s›na bir
umut olarak ç›kar›ld›
Kitleler için AKP iktidar› elbette
bir umut, bir kurtuluﬂ olarak sunuldu. AKP emperyalistlerin onay›n›
alarak kurulmakla birlikte, bu gerçek halktan hep gizlenmeye çal›ﬂ›ld›.
Tersine AKP halka hep “halk›
düﬂünen bir parti” kimli¤iyle tan›t›lmaya 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¤erlendirerek 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 anlam›ﬂ oluruz.
Yolu-suyu olmayan gecekondulara, çamurlu sokaklardaki yoksullar›n evlerine gidip, kap›lar›n› çalarak AKP’ye destek istediler.

IMF ile iliﬂkilerin kesilece¤inden, halk›n tüm sorunlar›n›n çözülece¤ine kadar y›¤›nla yalan› söyleyip, pembe tablolar çizdiler. Bol bol
vaatlerde bulunup, umut olmaya çal›ﬂt›lar.
Emperyalistlerin ve tekellerin
deste¤ini de arkas›na alan AKP,
karﬂ›s›nda kayda de¤er baﬂka bir alternatif düzen partisi de olmay›nca
kolayca halk› etkileyebildi. O günlerin, AKP’yi iktidara taﬂ›yan yalan
ve demagoji kampanyas›nda bir ﬂark›ya da yer verilmiﬂti. ﬁark›larla, ﬂiirlerle yeni bir lider portresi çizen
Erdo¤an, meydanlarda halka; “beraber yürüdük biz bu yollarda” ﬂark›s›n› söylüyordu.
O günlerde o ﬂark›y› Erdo¤an ile
söylemiﬂ olan tekel iﬂçileri, o ﬂark›y› Erdo¤an’a hat›rlatarak hesap soruyorlar bugün.
S›n›f bilinci olmayan, düzen partilerine umut ba¤layan iﬂçiler, o gün
AKP’yi umut olarak görüp, y›llarca
AKP’ye oy verip, desteklediler. Bilinçleri, örgütsüzlükleri ancak o kadar›n› görebilecek durumdayd›. Ondan ötesini görecek durumda de¤illerdi.
Meydanlarda inanarak, Erdo¤an
ile o ﬂark›y› söyediler. AKP’ye inan›p, onu y›llarca desteklediler. Faaliyetlerine kat›ld›lar.
Bu durum, “halk›n nankör olmas›”, “kendi s›n›f ç›karlar›na”
ihanet etmesi, “ezilmeyi, sömürülmeyi istemesi” olarak aç›klanamaz.
“E l i m k › r › l s a y d › d a

AKP’ye oy vermeseydim”
Dün AKP’ye oy veren Tekel iﬂçileri bugün direniﬂ çad›rlar›nda
AKP’ye niye oy verdi¤ini sorgulay›p, kendisine k›z›yor. Yaﬂad›klar›yla, AKP’nin halk düﬂman› bir parti
oldu¤unu görüyor elbette. Bugün
AKP’ye karﬂ› kendi talepleri için
mücadele ediyor.

Örne¤in, DSP-MHP-ANAP döneminde de halk›n bir çok kesimi,
“elim k›r›lsayd› da oy vermeseydim” 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 taraf›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 kimilerinde umutsuzluk yaratmaktad›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 desteklendi¤i o y›llarda hep devam edecek
gibi görülüyordu. ANAP hiç iktidardan 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 görülerek eriyecek ve tükenecektir
Burada as›l mesele, devrimci alternafi büyütebilmektir. Devrimci
alternatif olmad›¤›nda, kitleler düzen partileri aras›nda dolaﬂ›p duracak, düzene taze kan olacaklard›r.
Buna izin vermemek, mücadeleyi büyütmekten, geliﬂtirmekten
umut olmaktan geçmektedir. Tekel
direniﬂinin dersi de budur asl›nda.
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Son Bir Y›lda
596 Bin ‹ﬂçi
Soka¤a At›ld›
Ve Umutsuzlu¤a
Mahkum Edildi

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
a k › l e r d i re m i y o r l a r. Buna ak›l erdiremeyenler, 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
Türkiye ‹statistik Kurumu
yerine koysunlar kendilerini. ‹ﬂsizErdo¤an’a iﬂsizlik sorulunca dünya2009 Hanehalk› ‹ﬂgücü A r a ﬂ t › r li¤inin ikinci ay›nda ev kiras›n› öden›n her taraf›nda var, sadece bizim
yemedi¤i için soka¤a at›lan iﬂsizin
mas›’n›n verilerine göre, son bir
sorunumuz de¤il diyor. Benzer duyerine koysunlar...
y›lda iﬂsiz say›s› 596 bin kiﬂi arttt›.
rumlarda hemen “orada bile var” diye
Amerika’y›
örnek
gösteriyor.
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¤a att›¤› 600 bin iﬂsizin neler yaﬂacak yüzde 63.4’ü tekrar iﬂ bulabile24 Ocak
d›¤› onu ilgilendirmiyor. AKP, iﬂbirce¤i umudun taﬂ›yor. Yüzde 30’a
2010
Ankara’da 36 gündür eksi 10 delikçi tekellerin iktidar›d›r. Bu yan›n›
yak›n bir kesim art›k i ﬂ b u l m a
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AKP’ye oy vermiﬂ olan TE20 Ocak’ta Kars Cumhuriyet meydan› önünde toplanan, aralar›nda Kars KEL iﬂçileri en en somut haGençlik Derne¤i Giriﬂiminden ö¤rencilerin de bulundu¤u Kafkas Üniversitesi liyle yaﬂayarak ö¤renmiﬂtir.
ö¤rencisi yaklaﬂ›k 400 kiﬂi dolmuﬂ fiyatlar›na yap›lan zamm› protesto ederek Kars TEKEL iﬂçilerinin ve bütün
Belediyesine yürüdü. Yürüyüﬂ sonras›nda zamm›n aﬂa¤› çekilmesi için toplanan 2 halk›m›z›n görmesi gereken
bin 500 imza ile birlikte Kars Belediye binas› önüne gelinerek bas›n aç›klamas› bir gerçek de ﬂudur: Tekel iﬂokundu. Yap›lan ac›klaman›n ard›ndan aralar›nda Kars Gençlik Dernegi Giriﬂimin- çilerini ziyaretine gelen di¤er
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belediye baﬂkan vekili ile görüﬂtüler.
Tekel iﬂçilerinin tek ve gerçek
Baﬂkan vekili imzalar› alarak takipçileri olaca¤›n›n sözünü verdi.
dostu; iﬂçisiyle, memuruyla,
Bunun üzerine belediye binas› önünde bekleyen kitleye belediye ile yap›lan esnaf›yla, ö¤rencisiyle bütün
görüﬂme hakk›nda bilgi verildikten sonra kitle sloganlar atarak belediye önünden olarak halkt›r.
ayr›ld›.

AKP iﬂçilere ÖLÜN diyor
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

4-C

Özelleﬂtirmelerle birlikte gündeme gelen “4-C”
uygulamas› iﬂçilere sald›r›n›n yeni biçimlerinden
biridir. 4-C’ye karﬂ› mücadelenin ve direniﬂlerin temelinde 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› Sonucunda ‹ﬂsiz Kalan ve Bilahare ‹ﬂsiz Kalacak
Olan ‹ﬂçilerin Di¤er Kamu Kurum ve Kuruluﬂlar›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 senin de bu iﬂyerinde y›llard›r eme¤in var, e¤er sende iﬂsiz kalmak istemiyorsan tüm haklar›n› unutarak kölelikten de beter koﬂullarda çal›ﬂ dayatmas›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 dereceleri 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 kanunda üst s›n›r olarak belirlenmiﬂtir, as›l ücret gidecekleri 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¤› çal›ﬂma karﬂ›l›¤›nda herhangi bir ek ücret ödenmez.
- Geçici personel, istihdam edildi¤i sürece d›ﬂar›da kazanç getirici baﬂka bir iﬂ yapamaz.
- Çal›ﬂt›klar› her ay için azami 1 gün ücretli
izin verilebilir.
- Geçici personelin hizmet sözleﬂmesinin feshinde, ihbar, k›dem veya sair adlar alt›nda
herhangi bir tazminat ödenmez.

‹ﬂçiyi, ‹ﬂsizlik ﬁantaj›yla
Köleleﬂtirmektir!

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 patronun daha fazla kazanmas› için fazla mesai yapacak ve fakat iﬂçiye fazla mesai ücreti de ödenmeyecektir. 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 özetleyelim 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 Tekel 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 güne ç›kar›ld›¤›n› söylüyor yani 12 ay de¤il. Çünkü
12 aya ç›kar›ld›¤›nda iﬂçilerin hak kayb› olmayacak. 4-C statüsü olmayacak. Ar›nç’›n aç›klamas›ndan 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› ortadad›r. Tekel direniﬂi ise, b›çak kemi¤e dayan›nca
gündeme gelmiﬂ olmas› ve ayn› zamanda taleplerin Tekel iﬂçilerinin sadece bu noktadaki haklar›n›n korunmas› ile s›n›rl› tutulmas›ndan dolay› yetersizliklerle, eksiklerle ilerlemektedir. Bu, Tekel
direniﬂinin güçsüz yan›d›r. Bu anlamda da Tekel
direniﬂini mesela “Bahar Eylemleri”yle benzeﬂtirmek do¤ru de¤ildir. Son y›llardaki güçlü direniﬂlerden biri olmas› anlam›yla önemli ancak taleplerin
kapsay›c›l›¤› anlam›nda dard›r. Özelleﬂtirme, taﬂeronlaﬂt›rma, sendikas›zlaﬂt›rma ve yoksullaﬂt›rma sald›r›lar›ndan zarar gören tüm emekçileri içine alacak ve birleﬂtirecek bir mücadele iﬂçilerin, 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› iﬂbirlikçi AKP iktidar›n›n politikalar›n› bozmak, mücadeleden ve örgütlenmekten geçmektedir.
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Tarihten

Zonguldak maden
iﬂçisinin direniﬂi bir
anda patlak veren bir
tepki de¤ildi.
12 Eylül boyunca
örgütsüzleﬂtirilmiﬂ, boyun e¤dirilmiﬂ, Amerikanc› Türk-‹ﬂ'e mahkum edilmiﬂ iﬂçi
s›n›f›n›n; "ARTIK YETER" deme
noktas›na geldi¤i bir süreçte gündeme gelmiﬂti.
Bu madenlerde verilen yüzlerce ﬂehidin, binlerce yaral›n›n isyan›yd›. Bu isyan,
emperyalist savaﬂ›n faturas›n› halka yüklemeye çal›ﬂan ANAP iktidar›nayd›. Ve bu
isyan, 12 E y l ü l
faﬂizmiyle susturulan, ezilen iﬂçinin ve tüm halk›n
isyan›yd›.
Maden iﬂçilerinin greve ç›kmas›yla
Zonguldak'ta hemen her
gün mit i n g l e r,
yürüyüﬂler yap›lmaya baﬂland›. Direniﬂ k›sa sürede
Zonguldak s›n›rlar›n› aﬂarak ülkenin dört bir yan›nda yank›s›n› buldu. Örgütlü, örgütsüz halk›n her kesiminden büyük destekler almaya
baﬂlad›.
Devrimci Sol Güçler ve Devrimci ‹ﬂçi Hareketi'nin yerel güçlerinin
yan›s›ra DEV-GENÇ'liler, BEMSEN'liler, TAYAD'l›lar, DEMKAD'l›lar, grevin baﬂlamas›n›n
ikinci gününden itibaren Zonguldak'a giderek, Genel Grev ﬂiar›n›n
yükseltilmesi için çal›ﬂmalar yürüttüler. Devrimci Sol Güçler ülke çap›nda 600 bin bildiri da¤›tt›. Say›s›z
eylemler gerçekleﬂtirdi.
Devrimci hareket, genel grev

Olaylar...Kiﬂiler...
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Tarihe yaz›lan baz› olaylar vard›r, üzerinden y›llar geçse de s›n›flar mücadelesi aç›s›ndan hep sanki
dün yaﬂanm›ﬂ gibidir. Adeta her karesi kaz›nm›ﬂt›r haf›zalara.
3-4 Ocak 1991 Genel Grevi ve
Zonguldak maden iﬂçilerinin Ankara yürüyüﬂü de böylesi olaylardan
birisidir. Üzerinden tam 19 y›l geçti. O günlerde do¤an çocuklar ﬂimdi
19 yaﬂ›nda, ama 3-4 Ocak 1991 Genel Grevi ve Zonguldak maden iﬂçilerinin Ankara yürüyüﬂü iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesine örnek olmaya devam ediyor.
***
“3 Ocak'ta tüm ülkede hayat durdu. Türkiye iﬂçi s›n›f›, tarihinde ilk
kez, üretimden gelen gücünü kullanarak genel greve gitti. 1986'dan bu
yana sokaklarda, meydanlarda yank›lanan "Genel Grev" ﬂiar›, 3 Ocak
günü fiili bir eylem haline dönüﬂtü.
Direniﬂin etkisi dalga dalga tüm ülkeye yay›ld› ve bir genel grevin koﬂullar›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 O c a k'ta tüm Türkiye'de hayat
durdu. 2 milyonu aﬂk›n emekçi savaﬂ haz›rl›klar› yapan Özal iktidar›na ve faﬂizme meydan okudu.
***
3 Ocak Genel Grevinin haz›rlanmas›nda Zonguldak maden iﬂçilerinin rolü, tüm halk güçlerini etkileme aç›s›ndan bir manivela görevi
gördü.
1990 sonunda toplu iﬂ sözleﬂme
görüﬂmeleri olumsuzlukla sonuçlanan 300 bin iﬂçiden grev hakk› olan
50 bin maden iﬂçisi, tüm maden iﬂçilerinin ve iﬂçi s›n›f›n›n sorumlulu¤unu alarak tav›rlar›n› belirlediler;
Direniﬂe geçtiler.

ça¤r›s›n›n yay›lmas›nda oldu¤u gibi, emekçilerin alanlara taﬂ›nmas›nda ve direniﬂin politikleﬂtirilmesinde etkili oldu.
3 O c a k direniﬂine sadece iﬂçiler
de¤il, memurlar, ö¤renciler, gecekondulu halk, iﬂportac›lar, ﬂoförler,
kad›nlar, avukatlar ve daha halk›n
birçok kesimi kat›larak direniﬂe güç
verdiler.

3 Ocak Genel Grevi ve Ankara Yürüyüﬂü

D‹REN‹ﬁ‹N GÜCÜ
HALKIN B‹RL‹⁄‹YD‹
4 Ocak Madencilerin
Ankara Y ürüyüﬂü
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 topland›lar. Madenciler, eﬂleri ve çocuklar›yla 90 bin kiﬂi harekete geçtiler. Sabah 06.30 oldu¤unda madenci an›t›n›n etraf› çevre bölgelerden ak›n ak›n gelen 60 bin madenciyle dolmuﬂtu. Her bölge kendi
kortejini oluﬂturdu, son konuﬂmalar
yap›ld› ve sabah›n 07.30’unda söz
bitti, emek ordusunun yürüyüﬂü
baﬂlad›.
Hedef A n k a r a . Güzergah Üzül-

Tarihimiz
mez yolundan Devrek, Mengen ve
E-5 karayoluydu. Köylerden, yollardan 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. Ankara'dan, ‹stanbul’dan yola ç›kan
otobüsler yoldan geri çevrildiler.
Maden iﬂçisi bütün engellemelere
ra¤men yürümekte kararl›yd›. "Yolumuz Anakara Hedef Çankaya” diyordu emekçiler.
***
Maden iﬂçileri hakl›l›klar›yla,
kararl›l›kla kara-k›ﬂa bakmadan eﬂleri ve çocuklar›yla yürüyorlard›.
Bütün gözler, kulaklar kilometre kilometre yürüyüﬂten gelen haberlere
çevrilmiﬂti. Direniﬂ art›k tüm halk›n
direniﬂiydi. Bu hava halk› yürüyüﬂe
çekti. Birçok insan da¤lar›-barikatlar› aﬂ›p, yürüyüﬂe kat›ld›. Uçsuz,
bucaks›z 6 kilometre u z u n l u ¤ u n d a
bir insan seli barikatlar› aﬂa aﬂa Ankara’ya ak›yordu. Üniversitelerde
forumlar yap›ld›. Fabrikalarda iﬂçiler Zonguldak maden iﬂçileriyle dayan›ﬂma grevleri baﬂlatt›lar.
***
Dorukhan Tüneli'ne gelindi¤inde iﬂçiler, devletin silahlar›yla karﬂ›laﬂt›lar. Da¤ taﬂ tutulmuﬂtu askerler taraf›ndan
‹ﬂçiler barikatlara yüklendi ve
barikatlar› aﬂt›. ‹ﬂçilerin hedefi E-5
karayoluna ç›k›p yolu trafi¤e kesmekti. 15 bin kiﬂilik öncü iﬂçi kolu

E-5'e ç›kmay› baﬂard›lar. ‹ﬂçiler yola yatarak trafi¤i keseceklerdi. Ancak iﬂçiler sendikac›lar taraf›ndan
geri çevrilerek yolu trafi¤e kapatmalar›na engel olundu. Yürüyüﬂ
Mengen'de bir mola daha verdi. Dorukhan barikat›n› koruyamayan iktidar, iﬂçileri durdurmak için bir yandan daha geride askeri haz›rl›klar›n›
sürdürürken, di¤er yandan çeﬂitli
manevralarla iﬂçileri oyalamaya çal›ﬂ›yordu. Maden iﬂçilerinin gücü
Baﬂbakan'› Bolu'ya getirmiﬂti, iktidar yürüyüﬂü Mengen'de bitirmek,
iﬂçileri geri döndürmek istiyordu.
‹ﬂçiler bu kez Mengen sokaklar›n› doldurdular. So¤uk, açl›k, yorgunluk kararl›l›klar›ndan bir ﬂey eksiltmemiﬂti. Dirençleri tüm halka
direnç, moral, güç aﬂ›l›yordu.
‹ktidar›n temsilcileri bütün görüﬂme ﬂartlar›n› tek bir noktaya ba¤lam›ﬂt›: ' ‹ ﬂ ç i l e r i g e r i d ö n d ü rm e k ' .
Bütün bölgeyi askeri y›¤›nakla doldurmuﬂ, madencileri so¤uk ve açl›kla yenmek, için ablukaya alm›ﬂlard›. Yiyecek, giyecek ve ilaç yard›mlar›n› bile engelliyorlard›.
***
Direniﬂin en büyük gücü halk›n
her kesimiyle bütünleﬂmesiydi. Yurdun her taraf›nda halk, direniﬂ için
birﬂeyler yap›yordu. Mesela Kozlu'da kad›nlar kahvehanelere giriyor, konuﬂmalar yap›yor, “ O r a d a
ka r deﬂ le r in iz ölüm ka l› m sa va ﬂ› ve riyor, siz burada ne ar›yorsunuz?"
diye erkekleri madenci yürüyüﬂüne

Milyonlar›n yüre¤i direniﬂle at›yordu. Yürüyüﬂ,
art›k madencinin yürüyüﬂü de¤il halk›n yürüyüﬂüydü. Her kesim harekete geçmiﬂti. Üniversite ö¤rencileri, memurlar, di¤er iﬂçi kesimleri...
Güç, halk›n birli¤inin gücüydü. Halk›n, emekçilerin dayanaca¤› güç iﬂte bu güçtür. Halk›n kendi gücünün d›ﬂ›nda hiçbir gücün mücadeleye gerçek anlamda bir katk›s› olmayacakt›r. 4 Ocak Ankara Yürüyüﬂü’nün en büyük zaaflar›ndan birisi de iﬂçilerin, bu gücün d›ﬂ›ndaki güçlere bel ba¤lamalar› olmuﬂtur.
Bugün de Ankara’da Tekel iﬂçilerinin direniﬂi sürüyor. Halk›n bir çok kesiminin önemli bir deste¤i var iﬂçilere. Tekel iﬂçileri yine devrimci bir önderlikten yoksun ve yine Türk-‹ﬂ ve burjuva partilerine mahkum hissediyorlar
kendilerini. ‹ﬂçilerin yapmas› gereken kendi gücüne güvenmek ve halk›n deste¤ini büyütmektir.

Tarihten
Güncele

24-225 O c a k - B i r t a n Alt ›n b a ﬂ ’ › n
k a t l e d i l m e s i n i p ro t e s t o k a m p a n y a s ›
çerçevesinde eylemler de v am et t i ; ‹stanbul üniversitelerinde Birtan Alt›nbaﬂ'›n an›s›na forum ve anmalar yap›larak iﬂkencecileri teﬂhir eden afiﬂler as›ld›.
24 O c a k - ‹stanbul'dan çeﬂitli demokratik kitle örgütleri ve DEV-GENÇ temsilcilerinden oluﬂan bir heyet, Malkara'n›n Sar›polat Köyü'ne giderek, Birtan'›n ailesini ziyaret etti ve Birtan'›n mezar›nda sayg› duruﬂunda bulundular.
* Ankara Valili¤i, Birtan Alt›nbaﬂ'›n
an›s›na devrimciler taraf›ndan bombalanarak tahrip edildi.
* Devrimci Mücadelede Memurlar
gözalt›nda ölümleri protesto etmek için
bir günlük, ‹YÖ-DER'liler ise 5 günlük
açl›k grevine baﬂlad›lar.

destek olmaya gönderiyorlard›.
Zonguldak'ta kad›nlar, madenci
an›t›nda meﬂalelerle gösteri yap›yor, esnaf kepenk kapat›yordu. Yard›mlar toplan›yor, madenciler daha
s›k› dirensinler diye binlerce battaniye direniﬂçilere taﬂ›n›yordu. Maden direniﬂçilerinin kardeﬂlerinin,
o¤ullar› k›zlar›n›n deste¤i, mücadeleye, yürüyen emek ordusuna ak›yordu. Geri çevrilmek pahas›na 10
bin kiﬂi daha güç vermek için yollara diziliyordu.
Panik içindeki iktidar, iﬂçilerin
önüne barikat kurmakta buldu
çareyi. ‹ﬂçilerin önüne kurulan
barikatlardan birisi de TÜRK-‹ﬁ
engeliydi.
‹ﬂçilerin devrimci bir önderlikten yoksun olmalar›, sendikal
önderli¤in iﬂçileri burjuva muhalefetin icazetine mahkum etmesi, barikatlar›n aﬂ›lmas›n› engelledi. Yürüyüﬂ sendikac›lar
taraf›ndan bitirildi. Ancak her
ﬂeye ra¤men Zonguldak yürüyüﬂü, Türkiye iﬂçi ve emekçileri
için bir okul, madencilerin kasklar›ndaki ›ﬂ›klar gibi bir mücadele ›ﬂ›¤› olmuﬂtur.
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“Her ‹nanç ve Milliyetten Halklar›n Sesiyle
‘Amerika Defol!’ Diyoruz”
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 Yorum’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› amac›yla aç›lan stand›n yan›nda DevGenç’in 40 y›ll›k tarihini anlatan foto¤raf sergisi aç›ld›. TAYAD’l› Aileler de stand açarak kitap ve Yürüyüﬂ dergisi da¤›tt›lar. Ayr›ca Güler
Zere’nin kampanyayla düﬂüncelerini anlatt›¤› bir video gösterildi.
Konserde 34 gündür Ankara'da
onurlu direniﬂlerini sürdüren TEKEL iﬂçilerinden Cuma Aras sahneye ç›karak bir konuﬂma yapt›. Direniﬂin baﬂ›ndan beri yaﬂad›klar›n› anlatan Aras, TEKEL iﬂçisinin özelleﬂtirme sald›r›s›na karﬂ›, ekme¤i ve

onuru için direndi¤ini söyledi.
‹dil Tiyatro Atölyesi ve Tiyatro
Simurg'un birlikte oynad›¤› "Baﬂkan› Burnundan Yakala" adl› oyunun
sahnelendi¤i konser Grup Yorum’un türkü ve marﬂlar›yla son
buldu.
15 Ocak’ta Samsun’da yap›lan
konserde Halk Cephesi ad›na Gamze Cibelik Mucuk bir konuﬂma yapt›. Mucuk konuﬂmas›nda dünya
halklar›n›n ortak düﬂman› Amerika’ya Kürt, Türk, Laz, Çerkes,
Arap, Alevi, Sünni her inanç ve milliyetten halklar›n sesiyle “Defol!”
dediklerini söyledi. Konsere 800 kiﬂi 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›. DevGenç'in entarnasyonalist yan›na
vurgu yap›larak, Amerika'ya karﬂ›
mücadele ça¤r›s› yap›ld›.

‹st a nbul’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 kalaca¤›n› ve linçlere, sald›r›lara karﬂ›
mücadelelerini devam edece¤ini belirtti. ‹mza masas›nda Halk Cepheliler’e ço¤unlukla Edirne’de yaﬂananlar ve tutuklanan vatanseverler soruluyor.
Bunun d›ﬂ›nda Taksim Metro
Dura¤› ç›k›ﬂ›nda her Çarﬂamba günü imza masas› aç›l›yor. Yaklaﬂ›k
1000 bildirinin da¤›t›ld›¤› iki saat
boyunca 480 kiﬂi imza verdi.
13 Ocak günü Bak›rköy Özgürlük Meydan›’nda aç›lan imza masas› aç›ld›. 2 saat aç›k kalan masada
350 imza topland›.
17 Ocak günü 1 May›s Mahallesi'nde afiﬂleme yap›ld›. Akﬂam saatlerinde afiﬂlerin bir k›sm› polis taraf›ndan y›rt›ld›.

11 Ocak’ta Gazi Mahallesi'nde
Edirne'de yaﬂanan linç giriﬂimini
protesto etmek amac›yla 5 ayr› bölge'ye pankartlar as›ld›. Gazi Son Durak 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, Sald›r›lanlar Vatan Severlerdir. Bu Vatan Bizim” pankartlar› as›ld›.
2 Ocak’ta ‹stanbul Ba¤c›lar Karanfiller Kültür Merkezi’nde DevGenç sergisi aç›ld›. Dev-Genç sergisi bir hafta boyunca aç›k kald›.
16 Ocak günü K a r s'ta Edirne'de
vatansever gençli¤e yönelik sald›r›lar› ve tutuklamalar› protesto etmek
için Gençlik Dernegi Giriﬂimi taraf›ndan eylem yap›ld›. Son iki haftad›r polisin azg›nca sald›r›lar›na ve
gözalt›lar›na boyun e¤meyerek tekrar 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 sloganlar›na ara vermeden devam ettiler.
Eylemde çevrede toplananlar “sizleri cesaretinizden dolay› kutluyoruz 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› talebiyle 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..
A d an a’da kampanya konseri çal›ﬂmalar› kapsam›nda afiﬂler as›larak el ilanlar› da¤›t›ld›. 15 Ocak
günü çarﬂ› merkezinde Kültür Soka¤› önünde stant açan Halk Cepheliler gün boyu konserin el ilanlar›n›
da¤›tarak konsere ça¤r›da bulundular. Ayr›ca Reﬂatbey Caddesi ve
Merkez Park civar›nda konser afiﬂi
yap›ld›. 16 Ocak günü Yüre¤ir ilçesinde Süleyman Vahit Caddesinde
120 adet afiﬂ yap›ld›. Konser tan›t›m›n›n yan›nda ayr›ca Halk Cepheli-

Kampanya Çal›ﬂmalar› Vapurlarda Toplanan
‹mzalarla Devam Ediyor
Halk Cepheliler ‹stanbul’da ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için
vapurlarda yolcularla konuﬂup imza topluyorlar. 16 Ocak’ta Eminönü-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 güvenlikçilerin dayatmalar›yla karﬂ› karﬂ›ya kald›lar. “Yasak” diyerek müdahale etmeye çal›ﬂan güvenlikçiler ve kaptana ra¤men çal›ﬂmalar›na devam ettiler. Vapurdan iniﬂteyse kendilerini yo¤un bir polis kalabal›¤› bekliyordu. Hiçbir gerekçe
yokken Halk Cephelilerden bir kiﬂiyi polisin keyfi bir ﬂekilde gözalt›na almaya çal›ﬂmas› üzerine di¤er
Halk Cepheliler ve vapurdan inen

yolcular müdahale etti. Polisin sald›r›s› sonucunda 7 Halk Cepheli ve
bir yolcu gözalt›na al›nd›. Sald›r›y›
cep telefonuyla görüntülemeye çal›ﬂ›rken gözalt›na al›nan yolcuya
gerekçe olarak da “sahte para bulundurma” 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 istenildi. 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›.

ler ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›
için imza toplad›lar.

liler 2 saat boyunca esnaflar› gezdiler. Kampanyay› anlatan Halk Cepheliler esnaflardan 100 imza toplayarak 95 el ilan› da¤›tt›.
Ayr›ca kampanya çerçevesinde
Adana'da yap›lacak Grup Yorum
konser afiﬂlerini esnaflar›n dükkânlar›na asarak duyurusunu yapt›lar.
‹mza toplarken halk›n Edirne'de yaﬂanan faﬂist sald›r›lar› yak›ndan takip etti¤i gözlendi. Ayr›ca 14 Ocak
günü de E¤riçam'a gidilerek imza

M a l a t ya'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› talebiyle imza topland›.
13 Ocak günü M e rsin'in Demirtaﬂ Mahallesi’ne giden Halk Cephe-
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Adana

‹stanbul Sar›gazi
topland›.
S a ms u n’da Halk Cepheliler 1922 Ocak tarihlerinde Süleymaniye
Geçidi’ne imza masas› açt›lar.
Kampanyan›n anlat›ld›¤› masada
bildiri de da¤›tan Halk Cepheliler’in yan›na Tekel iﬂçileri de u¤rayarak sohbet ettiler.
E l a z›¤ Halk Cephesi 14 Ocak

18

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 mücadelemizden asla vazgeçmeyece¤iz. Bu alanlar› bizler de¤il, Amerikan
uﬂaklar› olan linç güruhlar›, faﬂistler terk edecek”
denildi. Eylemin ard›ndan kampanya bildirileri
da¤›t›ld›.
‹zm i r’de Halk Cepheliler 17 Ocak günü Alsancak, Konak ve Basmane sokaklar›nda "Amerika Defol Bu Vatan Bizim" 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 yönlendirdi¤i bir kad›n masaya gelerek abisinin Ergenekon davas›ndan yarg›lanan bir albay oldu¤unu
söyledi ve polisle birlikte
masaya yaklaﬂarak “Siz
vatan› bölmeye çal›ﬂ›yorsunuz, bu vatan için çal›ﬂsan›za!”
diye ba¤›rmaya baﬂlad›. Kad›na, “
Amerika Defol” kampanyas› anlat›ld›. ‹mza vermek istemiyorsa masadan uzaklaﬂmas› istendi. Kad›n›n
yapt›klar›n›n iﬂe yaramad›¤›n› gören sivil polisler, bu sefer de masada bulunan Yürüyüﬂ dergisine el
koymaya çal›ﬂt›. Halk Cepheliler
dergiyi sahiplenerek, vermeyecekle-

rini söylediler. O s›rada postaneye
gitmekte olan bir ﬂube amiri, masaya gelerek; “Bunlar Edirne’yi kar›ﬂt›ranlar, bunlar DHKP-C’li, buray›
da kar›ﬂt›racaklar” diyerek insanlar›
Halk Cephelilere karﬂ› k›ﬂk›rtmaya
çal›ﬂt›. Halk Cepheliler “Biz devrimciyiz, vatanseveriz. ‘Amerika
defol bu vatan bizim!’ diyoruz. Ülkemiz topraklar›n›n Amerika’ya kar›ﬂ kar›ﬂ sat›lmas›na karﬂ›y›z” diyerek cevap verdiler. Tart›ﬂman›n üzerine “Biz de Amerika’n›n ülkemizden gitmesini istiyoruz. Baﬂ›m›zdakini 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›rtmaya çal›ﬂt›. Polise en iyi cevab› ise
yine halk verdi. Yaﬂl› bir amca “Ne
bölücüsü bunlar gerçek devrimci, bu
so¤uk havada saatlerdir bize Amerika’n›n kötülüklerini anlat›yorlar. Biz
imza atar›z bu föye” ﬂeklinde cevap
verdi. Bir baﬂkas› ise Halk Cephelilerin 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 ülkede yine böyle bir ﬂey yapmak laz›m”
dedi.
Bir saat sonra masaya tekrar gelen baﬂka bir sivil ekip “Burada biraz
önce olay ç›karm›ﬂs›n›z, nedir mesele ö¤renmeye geldik” diyerek masan›n etraf›n› sard›lar. Halk Cepheliler
olay› ç›karan›n kendileri olmad›¤›n›
söyleyerek “as›l olay› ç›karmaya çal›ﬂan sizin adamlar›n›z, gidin onlara
sorun, masan›n etraf›n› kapatarak ortam› terörize etmeye çal›ﬂ›yorsunuz,
burada yasal bir hakk›m›z› kullan›yoruz,” diyerek polisi kovdular. Masada 204 imza topland›. 21 Ocak günü Kemeralt› giriﬂinde masa aç›larak
imza toplanmaya devam edildi.
H a t a y’da 21 Ocak’ta Antakya
Kurtuluﬂ Caddesi’nde kampanya
konserinin afiﬂleri as›ld›. 21 Ocak
günü Antakya Subaﬂ› ve Çekmece
beldeleri ve Sümerler Mahallesi’nde konserin el ilan› da¤›t›ld›. Esnaflara ve evlere da¤›t›lan el ilanlar›n›n yan› s›ra birçok esnafta dükkân camlar›na afiﬂleri as›ld›.

ANKARA

Devrimci vatansever gençlik;
geçen hafta
‹stanbul’da,
Ankara’da,
‹zmir’de,
Kocaeli’de,
Bursa’da,
Mu¤la’da,
Adana’da,
Malatya’da,
Antakya’da,
Erzincan’da,
Kars’ta a lanlardayd›

Devrimci Vatansever Gençlik Linçlere
Gözalt›lara R a¤men M eydanlar› Terk E tmedi
Dev-Gençliler “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” dedikleri için
tutuklanan vatanseverler için
eylemlerini sürdürüyorlar.
B u r s a : Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, 17 Ocak günü yapt›¤› eylemde
“Amerika Defol” demenin her vatanseverin görevi oldu¤unu belirtti.
17 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemin ard›ndan imza stand› aç›ld›.
K ocaeli: Kocaeli Gençlik Derne¤i 17 Ocak günü ‹nsan Haklar›
Park›’nda bir eylem yapt›. 'Amerika
Defol Bu Vatan Bizim', 'Kahrolsun
Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz' sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemin ard›ndan
Dev-Gençliler ‹ncirlik üssünün kapat›lmas› için tüm vatanseverleri
imza atmaya ça¤›rd›lar. 40 dakika
aç›k kalan masada yaklaﬂ›k 150 imza topland›.
M a l a t y a : Gençlik Derne¤i Giriﬂimi 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 bedel ödemek demektir. Aylard›r bu
bedelleri ödüyoruz” denildi. Eyleme 30 kiﬂi kat›ld›.
H a t a y : 16 Ocak günü Antakya
Ulus Alan›’nda Hatay Özgürlükler

Derne¤i taraf›ndan Edirne’de tutuklanan vatanseverler için eylem yap›ld›. Eylemde aç›lan imza masas›yla ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›
için imza topland›.
17 Ocak günü ise Antakya merkezde ve Turunçlu Beldesi’nde, 23
Ocak günü yap›lacak olan kampanya konserinin afiﬂleri as›ld›. Armutlu Mahallesi’nde konser el ilan› da¤›t›ld›.
‹ z m i r: Halk Cephesi 17 Ocak
günü Konak Kemeralt› giriﬂinde
yapt›¤› eylemde gerçek vatanseverlerin “Amerika Defol!” diyen devrimciler oldu¤u onlara sald›ranlar›nsa vatan hainleri oldu¤u vurguland›. Eylemde “Kahrolsun Faﬂizm
Yaﬂas›n Mücadelemiz, ‹ncirlik Üssü
Kapat›ls›n, Amerika Defol Bu Vatan
Bizim!” sloganlar› at›ld›.

Gençlik Federasyonu
Üyelerine Keyfi Gözalt›
17 Ocak günü Gençlik Federasyonu üyesi Sad›k ﬁenbaba ve Hakan Karabey polisin sald›r›s›yla
keyfi bir ﬂekilde gözalt›na al›nd›. ‹stanbul Uzunçay›r metrobüs dura¤›nda kimlik kontrolü yapan polisler, GBT kontrolü ve üst aramas›
dayatt›lar. Bu keyfiyet kabul edilmeyince, yerlerde sürükleyerek, bi-

ber gaz› s›karak dakikalarca ekip
arac›na bindirmeye çal›ﬂt›lar. Bu esnada oradan geçen insanlar sloganlar› da duyup, yak›na gelerek polise
tepki gösterdiler. “Bunlar terörist,
bize sald›r›yorlar” diyen polise ald›r›ﬂ etmeyen insanlar›, polisler “gidin 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 bekleyen baﬂka bir sivil araçtan sopa alarak hep birlikte sald›rd›lar. Karakolda da kimlik do¤rulama, arama vb.
bahanelerle defalarca iﬂkenceye
maruz kalan Sad›k ﬁenbaba ve Hakan Karabey , parmak izi için götürüldükleri Kad›köy Olay Yeri ‹nceleme’de de sald›r›ya u¤rad›lar. Tüm
yaﬂanan sald›r›lardan dolay› vücudunda ve kafas›nda ﬂiﬂme, morluklar, yaralar oluﬂtu. Ertesi gün savc›l›¤a ç›kar›lan Sad›k ﬁenbaba ve Hakan Karabey ifade verdikten sonra
Kad›köy Adliyesi’nden serbest b›rak›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›ld›. Sabah›n erken saatlerinde Liseli
Dev-Gençliler taraf›ndan yap›lan
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Önce polis sonra zab›ta
Ülke iﬂgal alt›nda, onlar kald›r›m
iﬂgali pe ﬂin de
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Ülkenin dört bir yan›nda imza
masalar› aç›p, halktan ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için imza toplayan Halk Cepheliler’e bask›lar da
sürüyor.
Özellikle imza masalar›n›n kalabal›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 yaparak, halk› imza vermemesi için korkutmaya çal›ﬂmaktad›r.
Ancak tüm bunlara karﬂ›n imza
masalar›n›n baﬂ› yine kalabal›k olmakta 2-3 saat içinde yüzlerce imza toplanmaktad›r. Müdahale etti¤inde Halk Cepheliler’in ve halk›n
tepkisiyle karﬂ›laﬂan, üstelik tehditleri iﬂe yaramayan polis, bu kez kimi yerlerde zab›talar› devreye so-

karak, imza masalar›n› onlar arac›l›¤›yla kald›rtmaya çal›ﬂmaktad›r.
Bunun en son örne¤i Eskiﬂehir’de yaﬂand›. Eskiﬂehir’de imza
masas› açan Gençlik Derne¤i üyeleri imza toplarken, polisin yönlendirmesi ile kalabal›k bir zab›ta grubu taraf›ndan çevrildiler.
Zab›ta, “kald›r›m› iﬂgal ediyorsunuz” gerekçesiyle imza masas›n›n kald›r›lmas›n› istiyordu. “Bizi
polis gönderdi, polis bu masan›n
kald›r›lmas›n› istiyor” diyemedikleri için, “kald›r›m› iﬂgal ediyorsunuz” gerekçesine s›¤›nm›ﬂlard›.
‹ﬂin mizahi yan› ﬂuras›d›r. Kald›r›m› iﬂgal ettikleri söylenen vatansever devrimciler ço¤u zaman
kald›r›mda bile de¤illerdir. Ama olsun, polisin talimatlar›n› yerine getirmek için bir gerekçe uydurulacakt›r.
“Kald›r›mlar› iﬂgal ediyorsu-

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

larda oldu¤u gibi bu hafta da polis
yak›n çekim yaparak gerginlik yaratmaya çal›ﬂt›. Aç›klama s›ras›nda
aç›klamay› okuyan ö¤renciye çok
yaklaﬂan polis uyar›ld› ve bir iki
ad›m geri çekildi.

M u ¤ l a : 17 Ocak’ta Edirne’de hukuksuzca tutuklanan vatansever ö¤rencilerin serbest b›rak›lmas› için
Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriﬂimi
eylem yapt›. “Amerika Defol Dedikleri ‹çin Tutuklanan Vatansever
Ö¤renciler Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eyleme 14 kiﬂi kat›ld›. Eylem Defol Amerika marﬂ›n›n söylenmesiyle son buldu.
Aç›klama s›ras›nda geçen hafta-

A d a n a : 17 Ocak günü Kültür Soka¤› önünde yap›lan eylemde
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim
Dedikleri için Tutuklanan Vatanseverler Serbest B›rak›ls›n" pankart›
aç›ld› ve Edirne'deki sald›r›lar› anlatan dövizler taﬂ›nd›. Eylemde, yap›lan sald›r›lar›n, gözalt›lar›n, linçlerin Amerika Defol diye hayk›rmalar›n› engellemeyece¤ini belirterek
vatansever gençli¤in serbest b›rak›lmas›n› istedi.
Ayn› Gün Yüre¤ir ilçesine ba¤l›
Karﬂ›yaka'da 150 konser afiﬂi yap›ld›.

A n k a r a : 17 Ocak günü Edirne'de
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tutuklanan vatansever ö¤rencilerin
serbest b›rak›lmas› ve linç sald›r›lar›n›n teﬂhir etmek için Ankara

ESK‹ﬁEH‹R
nuz” diye müdahale edilen yerlerden biri olan Elaz›¤’da da mesela,
zaten boﬂ kald›r›m yoktu. Park etmiﬂ araçlar, seyyar sat›c›lar, taksiler
oralar› kapatm›ﬂt› ama zab›talar onca arac› b›rakm›ﬂ, bir küçük masan›n kald›r›m› iﬂgal etti¤ini söylemekteydi.
Kars’ta imza masas› açan devrimcilere “niye buray› iﬂgal ediyorsunuz” sorusunu soran zab›taya verilen cevab› tüm zab›talara söylemek gerekiyor: “Ülkenin dört bir
yan› iﬂga l a lt›ndayken, iﬂgale kar ﬂ›
mücadele edenle rle u¤raﬂmay› b› r a k › n . As›l iﬂgali gör ün ! ”...
Gençlik Derne¤i taraf›ndan eylem
yap›ld›. K›z›lay-Sakarya Caddesi’nde yap›lan eylemde; “Bu ülkenin gerçek vatanseverleri olarak,
Dev-Gençliler olarak türlü bask›lara, sald›r›lara ra¤men bu onurlu görevi 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 ziyaret etti. Direnen iﬂçilere “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas› 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 Güvenpark'ta anlatmaya devam ettiler. Bir
buçuk saatte 350 imza toplan›rken
toplam gün içerisinde 1350 bildiri
da¤›t›ld›.

“Ben Vali beye söz verdim,
bu d erne¤i k apatacaks›n›z!”
Yukardaki sözlerin sahibi, Edirne Gençlik Derne¤ini kapatt›rmak
için Vali’ye söz veren E d i r n e D e rn e k l e r M a s a s › M ü d ü r ü ’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 isteniyor.
Edirne’de vatansever devrimci
gençli¤e günlerce sald›r›p, linç güruhlar›n› sokaklarda dolaﬂt›ranlar,
ba¤›ms›zl›¤› savunanlar› tutuklatanlar, 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›rakarak, daha kolay sindireceklerini
düﬂünmektedirler.
Edirne Gençlik Derne¤ini kapatmaya çal›ﬂanlar asl›nda Edirne’deki
sald›r›lar›n, linçlerin de örgütleyicisidirler. Bir kez daha “ﬂapkalar›
düﬂmüﬂ” suç üstü yakalanm›ﬂlard›r.
Edirne’deki linççiler için tek bir yasal iﬂlem yapmayanlar›n, tek bir
linççiye dava açmayanlar›n, tutuklamayanlar›n aceleleri vard›r.
Bir an önce Edirne Gençlik Derne¤i kapat›lmal›d›r. Kald› ki, bu durumu çok aç›k bir biçimde Dernekler Masas› Müdürü Gençlik Derne¤i üyelerine söylemiﬂtir.
Dernekler Masas› Müdürü, derne¤i kapatt›rmak için Edirne Valisi’ne söz vermiﬂtir. “Bu iﬂ benden
ç›kt›” demiﬂtir. YAN‹ YAPACAK
B‹R ﬁEY‹N‹Z YOK! DERNE⁄‹
K A PATIN! diyor dernekler masas›
müdürü.
Derne¤i kapatmak için tam da
linç sald›r›s› sonras› harekete geçmiﬂlerdir. 2007 y›l›nda kurulmuﬂ
olan Edirne Gençlik Derne¤i’nin
“eksikleri”ni bulmak, kapatt›rmak
için acele etmiﬂlerdir.
“Yaklaﬂ›k 15 gündür dernek üzerinde yo¤unlaﬂan ‘Dernekler Masa-

s›'n›n’ yo¤un ve ‘Rutin’ bir denetimi var. Bu denetim nedense
27.12.2009'daki L‹NÇ sald›r›s›ndan hemen sonra baﬂlat›ld›? Ard›ndan dernek defterlerinde eksik
oldu¤u söylendi ve tutanak tutuldu.
Karﬂ›l›¤›nda dernekler masas› yetkilileri taraf›ndan para cezas› kesilece¤i belirtildi.” ( E d i r n e G e n çlik Derne¤inin 15 Ocak 2010 ta rihli aç›klamas›ndan)
As›l olarak derne¤i kapatmay›
amaçlayan “önce ceza ver” sonra
“derne¤i kapatt›r” politikas›n›n arkas›nda Edirne Valisi, Edirne Emniyeti vard›r.
Linç sald›r›lar›n› kimin örgütledi¤i arkas›nda kimlerin oldu¤unu
bu örnek gözler önüne seriyor.
Linçlerle sonuç alamayanlar›n vatansever devrimcilerin örgütlü olmalar›na bile tahammülü yoktur.
E d i r n e Valisi ve Edirne Emni yeti, Edirne Gençlik Derne¤i’ni
k a pa t a r a k ne ya p ma y a ç a l › ﬂm a ktad›r?
“...Uyuﬂturucu, kumar, fuhuﬂ
batakl›¤›na sistemli bir ﬂekilde sürüklenmeye çal›ﬂan liseli ve üniversiteli gençli¤e kültürel, sosyal de¤erlerimizle alternatif olma amac›nday›z. Edirne insan›m›za hizmet
etmeye, üniversite ö¤rencisi arkadaﬂlar›m›z›n taleplerinin kula¤›, sesi, solu¤u olmaya devam edece¤iz.”
(Aç›klamadan)
Gençli¤e sald›rarak, linç güruhlar›n› sokaklara salarak, gençli¤i örgütsüz b›rakarak bir yandan da
gençli¤i düzenin pisliklerine bulaﬂtarmak istiyorlar. ‹stiyorlar ki, Edirne 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 yozlu¤un içinde bo¤ulsun istiyorlar.
Bugün Edirne Gençlik Derne¤ini kapatmaya çal›ﬂanlar gençli¤i örgütsüz b›rakmak, yozlaﬂt›rmak için

kapatmak istiyor, bunun için linç
sald›r›lar›n› sürdürüyorlar. Linç sald›r›lar›n›n devam›d›r bu sald›r› da.
Tüm sald›r›lar›n planland›¤›
merkez, aç›k ki, Valilik ve Emniyet’tir. Bugün linççiler elini kolunu
sallayarak rahatça Edirne sokaklar›nda dolaﬂ›rken, linçlere ça¤r› yapan, linçlerde yer alan faﬂist MHP
ve BBP için hiç bir iﬂlem yapmayanlar, Edirne Gençlik Derne¤i’ni
hedeflemiﬂlerdir.
Onlar› korkutan as›l olarak vatansever devrimci gençlik ve onlar›n örgütlülükleridir. Edirne Gençlik
Derne¤i, o nedenle hedefleri aras›ndad›r.
Edirne Gençlik Derne¤ini kapatmak içinde do¤rudan Vali’nin talimat› ile hareket etmekte kendi yasalar›n› bile hiçe saymaktad›rlar. Korkular› öylesine büyüktür ki, vatansever gençli¤in derne¤ini kapatmak
için bir dakika olsun beklemeye bile tahammülü yoktur hiçbirinin.
Onlar istiyorlar ki, Edirne linççilerin at oynatt›¤› bir yer olsun. Edirne halk›n› ›rkç›l›k ve ﬂovenizm ile
zehirleyip, k›ﬂk›rtmak istiyorlar.
Kendi yaﬂad›klar› sorunlar› görmez,
göremez bir duruma getirilmek isteniyor Edirne halk›.
Oysa bugün Edirne, iﬂsizli¤i yaﬂayan, ekti¤inin karﬂ›l›¤›n› alamayan halk›yla çok daha ciddi sorunlarla karﬂ› karﬂ›yad›r. ‹ktidar bu sorunlara karﬂ› halk bilinçlenmesin,
örgütlenmesin diye linçleri sürdürmüﬂtür,
Bugün de sald›r›lar›n›, bask›lar›n› gençli¤i örgütsüzleﬂtirmeye çal›ﬂarak sürdürüyorlar. Ancak bilinmelidir ki, bu da çözüm olmayacakt›r.
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Erzincan’da bu kez
linç yoktu, ÇÜNKÜ...
Erzincan’daki vatansever devrimci gençlik, haftalard›r polis ve
linç güruhunun sald›r›s›na maruz
kald›lar. Y›lmad›lar!..
Sald›r›lar durmad›. Gençli¤e boyun e¤dirmek için hemen her tür
ahlaks›zca yönteme baﬂvurdular. 8
Ocak’ta Bu¤day Meydan›'nda bildiri da¤›tan iki vatansever devrimci
ö¤renci, yerlerde sürüklenerek gözalt›na al›nd›; hastane ortas›nda iﬂkence gördüler... Buna ra¤men
gençli¤e boyun e¤diremediler.

Sinmediler, susmad›lar!..
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10 Ocak’ta yine alanlardayd›lar.
Karﬂ›lar›nda linç güruhu, sald›r›
için bekletilen resmi linççilere ve
iﬂkencecilere ra¤men, “bizi susturamazs›n›z!” dediler.
‹ﬂkencecilerin küfür ve alçakça
tav›rlar›na karﬂ›n, “gerçekleri anlatmaya devam edece¤iz” dediler.
Yine sald›rd› polis. Gözalt›na
al›n›rken, polis otobüsünde ve gözalt›nda iﬂkenceciler karﬂ›s›nda baﬂlar› hep dik oldu.
Yaln›z de¤illerdi! Polis, o gün
20 vatansever devrimciyi gözalt›na
alm›ﬂt›. Onlar gözalt›ndayken, arkadaﬂlar›, aileleri, dostlar›, yoldaﬂlar›
onlar› yaln›z b›rakmad›.
Hemen duvarlar›n arkas›nda, adliye ve siyasi ﬂube önündeydiler.
Gözalt›lar›n, bask›lar›n y›ld›ramayaca¤›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 sald›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› baﬂaramad›.
Kararl› olundu¤unda, hakl›l›k ve
meﬂruluk bilinciyle hareket edildi¤inde tüm bask›lar altedilebilir.

Devrimci gençlik, Erzincan’da bunu bir kez daha
dosta da düﬂmana da gösterdiler. Süren irade çat›ﬂmas›nda bir kez daha iradelerini teslim etmediler.

“Polis bu kez
dövdürtmedi”
Burjuva bas›n, Erzincan Gençlik
Derne¤i üyelerinin eylemini bu baﬂl›k alt›nda verdi. Bu baﬂl›k asl›nda,
“Polis bu kez linç ettirmedi” olmal›yd›. ‹ﬂkenceciler meydana yine
linç güruhunu toplam›ﬂlard›. Ve
kendi ellerinde de coplar› ile devrimci ö¤rencilerin karﬂ›s›nda bekliyorlard›.
Bu kez faﬂist güruhu yerinde tutacak, lince izin vermeyeceklerdi.
Devrimciler linç sald›r›lar›na direnmiﬂ, AKP iktidar› ve polisi teﬂhir olmuﬂtu. Taktik gere¤i bu kez linç istemiyorlard›. Lince “izin” yoktu
ama her an sald›racakm›ﬂ gibi linççileri meydanda tuttular bas›n aç›klamas› boyunca.
Hem dizginleri tutulmuﬂ linççiler 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›klamalar›na baﬂlad›lar.
"Amerika Defol Dedikleri ‹çin
Tutuklanan Vatansever Ö¤renciler
Serbest B›rak›ls›n Erzincan Gençlik
Derne¤i" pankart›n› açt›lar.
"Türkiye'nin dört bir yan›nda
Edirne'deki arkadaﬂlar›n› sahiple nmek içi n bas› n a ç›klamas› ya p an G e n ç lik D er ne k ler i ü ye le ri a y n› anda birçok yerde linç sald›r›la r›na gözalt›lara maruz kald›lar.”
diye baﬂlad›lar aç›klamalar›na...
Aç›klama boyunca meydan› abluka alt›na alan, bariyerler ve ﬂeritle
kapatan 200 polis, halk› böylece eylemden uzak tutarak, gençli¤i ve ey-

lemini tecrit etmeye çal›ﬂt›.
Eylemi aç›klamalar› ile bitiren
vatansever devrimcileri bir süre takip eden faﬂist güruh, polisin program›nda bu kez linç sald›r›s› olmad›¤› için sald›r›s›nda ileri gidemedi.
Bir kez daha görüldü ki, polis
izin vermedikçe, polis örgütlemedikçe o bir avuç sivil faﬂist güruh
polise ra¤men linç sald›r›s› yapamazd›.
Bu hemen hemen bütün linç sald›r›lar›nda böyle olmakla birlikte
Erzincan’da 17 Ocak’taki eylemde
bir kez daha kan›tlanm›ﬂ oldu.
Görülece¤i gibi ortada “galeyana gelen” kalabal›klar, “hassas vatandaﬂlar” kitlesi yoktu. Do¤rudan
polisin talimatlar› ile hareket eden,
polisin alana taﬂ›y›p, yönlendirdi¤i
bir avuç faﬂist linççi vard›.
Polis isteseydi, pekala Edirne’den, Selendi’ye kadar hiçbir linç
sald›r›s›na izin vermez, linçleri engellerdi. Ancak linç sald›r›lar›n› bir
politika olarak gündemde tuttuklar›
için önlememiﬂ, tersine örgütlemiﬂlerdir.
Vatansever devrimcilerin hakl›
eylemi Erzincan yerel bas›n›nda da;
“Erzincan’da Tehlikeli Gerginlik”,
“Erzincan Cumhuriyet Meydan›’nda bas›n aç›klamas› yapan Erzincan Gençlik Derne¤i üyelerine
sald›rmak isteyen vatandaﬂlar› polis engelledi” baﬂl›klar›yla ç›kt›.
Ortada bir “gerginlik” de¤il,
linççilerin ve polisin ortaklaﬂa gerçekleﬂtirdi¤i faﬂist terör vard› oysa.
Ve polis engelleyen de¤il, güruhun
dizginlerini tutand›. Zaman zaman
da o dizginleri serbet b›rak›yordu..

Linç Sald›r›lar›na Karﬂ› “ABD Defol Bu
Vatan Bizim” Diyerek Direndik
Aylard›r süren "Amerika Defol 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 biliyor 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¤imiz günlerde Edirne ve Erzincan’da
linç sald›r›lar› örgütlendi.
Edirne’deki linç sald›r›s› "‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” talebiyle imza
toplayan beﬂ ö¤rencinin tutuklanmas›yla baﬂlad›. Arkadaﬂlar›n›n tutuklanmas›n› protesto eden ö¤rencilere linççi güruh sald›rd›. Linç güruhu 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›kt›k. Her zamanki gibi tutuklanan çocuklar›m›za sahip ç›kmak istiyorduk. Amac›m›z haks›zl›¤a u¤rayan
çocuklar›m›z için Edirne’ de yap›lacak bas›n aç›klamas›na kat›lmakt›.
Edirne’de kentin giriﬂindeki turnikelere geldi¤imizde bir polis ordusuyla karﬂ›laﬂt›k. Panzerler,
gözalt› otobüsleri, ambulanslar duruyordu ve bunlar›n arkas›nda
sanki zor zaptediliyor gibi görünen gözü dönmüﬂ faﬂist güruh vard›.
Görüﬂmeler yap›ld›. Edirne’deki 35 demokratik kitle örgütü de ayn› polisler gibi bizlere "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› kenetlendik. Bize gaz bombalar›yla sald›rd›lar. Gözlerimize
biber gaz› s›kt›lar, vurdular,

t›yorlard›. TAYAD’l›lar› tan›yan gençler,
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diyerek,
bizleri
örnek
sürüklediler ama yine de bizi da¤›gösteriyorlard›.
Bizler
de
Abdi
tamad›lar. Çocuklar›m›z bize, bizler
‹pekçi
Direniﬂi
an›lar›m›z›
tazeleçocuklar›m›za destek oluyorduk ve
dik, onlara tecrübelerimizi aktard›k.
coﬂkuyla direniyorduk.
Cumartesi günü ö¤le s›ralar›nda
Polisler bizleri zorla otobüslere
televizyonda
saat baﬂ› haberleri izbindirip ‹stanbul’a geri gönderebilerken
birden
pankart›m›z› ve k›rlece¤ini san›yordu. Tabii ki, onlar
m›z› önlükleriyle Halk Cephelileri
bizim Dev-Gençliler’i ve bizi de tagördük. Gözü dönmüﬂ bir güruh
n›m›yorlard›. Tan›salar bizi geri
karﬂ›s›nda bas›n aç›klamas›n› okudöndürebileceklerini düﬂünmezleryorlard›. Biraz sonra polisin izniyle
di.
faﬂist güruh sald›rd›. Ortal›kta hiçEdirne’ye yak›n dinlenme tesisbir resmi polis görünmüyordu. Calerine girmemizi engelleyerek onlan›m›z çocuklar›m›z vahﬂice tekmera boyun e¤ip gidece¤imizi düﬂünleniyor, yerlerde sürükleniyordu.
düler. Ama öyle olmad›. Bu kez otoKinimiz büyüyor, öfkemiz taﬂ›yor
büslerimizin içinde beklemeye baﬂve onlar›n yan›nda olamad›¤›m›z
lad›k ve en meﬂru ve yasal hakk›m›z
için üzülüyorduk. Evlatlar›m›z› meolan bas›n aç›klamam›z› yapmadan
rak ediyorduk. Bir taraftan da meﬂru
‹stanbul’a dönmeyece¤imizi bildirhakk›m›z› kullanmay› direnerek
dik. Görüﬂmeler sonucu bir dinlenbaﬂard›¤›m›z için büyük bir coﬂku
me tesisine girdik. Bu direniﬂin ilk
içimizi kapl›yordu. ‹ﬂte “ Devsonuçlar›yd›.
Gençlilik budur, Cepheli olmak
Bu dinlenme tesisinde alt› gün
budur” diyorduk.
bekledik. Bu bekleme süresinde,
Sonra gruplar halinde çocuklar›canlar›m›z, evlatlar›m›z bize hiçbir
m›z
geldi. Kiminin aln› yar›lm›ﬂt›,
iﬂ yapt›rmad›lar adeta. Orada genç
kiminin
gözü morarm›ﬂt›. Ama hepyaﬂl› öyle güzel bir mevzi kuruldu
sinin
yüzlerinde
ve gözlerinde
ki sözlerle anlatmak olanaks›z. Her
dedi¤ini
yapm›ﬂ
olman›n
o büyük
gün halaylarla, türkülerle büyük bir
coﬂkusu,
görevlerini
baﬂar›yla
gercoﬂkuyla geçti. Müzik korolar›, tiçekleﬂtirmenin
mutlulu¤u
okunuyatro gruplar›, folklor ekipleri kuyordu.
ruldu. O zor koﬂullarda çocuklar›Edirne direniﬂimiz de her direniﬂ
m›z coﬂkular›yla herkese coﬂku kave zafer gibi bizlere çok ﬂey ö¤retti. Evlatlar›m›z›n DEVGENÇ ruhunu nas›l kavrad›klar›n› ve bunu pratikte nas›l uygulad›klar›n› gördük. Onlar bizim
deneylerimizden biz onlar›n
gençlik mücadelelerinden çok
ﬂey ö¤rendik. Yaﬂlar›n›n çok üstündeki olgunluklar›, mücadele
azimleri, direniﬂleri, kararl›l›klar›, ›srarlar› ve inatlar› hepimiz
taraf›ndan örnek al›nacak.
Biz yediden yetmiﬂe DEVGENÇ’liler olarak coﬂku ve dirençle daha pek çok direniﬂi
gerçekleﬂtirece¤iz.
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Ne psikopat, ne deli, ne mesih...

Devletin Yetiﬂtirdi¤i Faﬂist Bir Katil!
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Abdi ‹pekçi’nin katili ve
sivil faﬂist hareketin gerçekleﬂtirdi¤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 peﬂinde koﬂan, faﬂist bir katilin
tahliyesini “akﬂam yeme¤inde
sütlaç yedi, lüks otelin ﬂu suitinde konaklad›” diye magazinleﬂtiren burjuva medya, yapt›¤›n›n da
fark›ndayd›. Yapt›¤›n›n bir faﬂist katili, hem de kendi meslektaﬂlar›n› da
vuran bir katili, meﬂrulaﬂt›rmak,
kahramanlaﬂt›rmak oldu¤unun fark›ndayd›. Ama yine de bunu yapmaktan vazgeçemiyordu.
Çünkü burjuva medya için r eyt i n g l e r, t i r a j l a r yani k â r herﬂeyden
önde geliyordu. Bunun için meslektaﬂlar›n› bile satmaya, unutmaya haz›rd›lar.
En çok yapabildikleri, “Abdi
‹pekçi’nin katili” oldu¤unu sürekli
vurgulamalar›yd›. En az›ndan bunu
söyleyerek, bir katili kahramanlaﬂt›rd›klar›n› örtbas etmek istiyorlard›
belki.
A¤ca nezdinde bir dönemi ve sivil faﬂist hareketin nas›l kullan›ld›¤›n› tart›ﬂmak yerine, A¤ca’n›n
“mavi kaza¤›”n›n, yedi¤i sütlaçlar›n, saçma sapan mesihlik demeçlerinin 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. Burjuva bas›n da biliyor kuﬂkusuz bunu.
Ve bile bile, A¤ca nezdinde faﬂist
katilleri kahramanlaﬂt›r›rken, ülkemizdeki 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 kullan›ld›¤›n› tart›ﬂmak, faﬂist hareketi

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

A¤ ca , f a ﬂ i s t h a r e k e t i n
katillerinden biridir
H a l uk K › rc›, Mehmet Gül, Oral
Çelik, Abdullah Çatl›, Mehmet ﬁen e r, ‹brahim Çiftçi, ‹sa Arma ¤a n,
Veli Can Oduncu, Muhsin Yaz›c›o¤lu, Ferhat Tüysüz, M. Ali A¤ca...
Bu isimlerin bir k›sm›, belki
ﬂimdi bir ço¤una yabanc› gelecektir.
Onlar, sivil faﬂist hareketin katliamc›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, örgütlenip 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 katliam gerçekleﬂtirdi sivil faﬂist katiller. Halk›n toplu olarak bulundu¤u
saatlerde kahvehaneleri, belediye
otobüslerini, otobüs duraklar›n›,
okul ç›k›ﬂlar›nda ö¤rencileri taray›p, bombalad›lar. Okullar›, semtleri, yurtlar›, ﬂehirleri faﬂist terör uygulayarak iﬂgal ettiler.
Gerçekleﬂtirdikleri onlarca katli-

am, binlerce cinayet yan›nda, Maraﬂ, Çorum, Sivas,
Malatya, Elaz›¤ gibi yerlerde, katliam ve katliam giriﬂimlerinde bulundular. Halktan daha çok insan› katledemedilerse, birçok katliam
sald›r›s› boﬂa ç›kar›ld›ysa
bunda devrimcilerin mücadelesinin önemli bir rolü
vard›r.
Oligarﬂi taraf›ndan kullan›lan sivil faﬂist hareketin
kadrolar› gençli¤in ve halk›n mücadelesini geriletmek, halk› korkutup
sindirmek için kendilerine ö¤retilen
kontrgerilla taktiklerini uygulad›lar.
MHP ve Ülkü Ocaklar›’nda örgütlenen sivil faﬂist hareket, katliamlar›n› bazen E s i r T ü r k l e r K u rt u l u ﬂ O r d u ’su ( E T K O ) , T ü r k ‹ nt i k a m Tugay› (T‹T) ad›na üstlendiler.
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 hedef ald›lar. Kaç›rd›klar› ilerici, antifaﬂist gençlere iﬂkence yaparak katletme, çuval içine koyup atma, insanhar› 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 kontrgerilla taktikleri ile halka karﬂ› faﬂist terörü uygulayanlar›n baﬂ›nda
geliyorlard›.

Ç a t l › l a r, Çelikler, A ¤ c a l a r
hep korundular
Sivil faﬂist hareketi komando
kamplar›nda e¤iten CIA, M‹T ve
orduydu. Halk›n devrimci mücadelesini bast›rmakta devletin resmi
güçlerinin yerine kullan›lmak üzere

tamamlanmadan kendi himayesine
e¤itilmiﬂlerdi. Faﬂist terörü bu sivil
alm›ﬂt›r. A¤ca’n›n halka, devrimcikadrolar arac›l›¤›yla uygulayarak
lere karﬂ› di¤er cinayet ve katliamdevletin faﬂist yüzünü olabildi¤i kalardaki rolü araﬂt›r›lmayarak, sadedar gizleyeceklerdi.
ce ‹pekçi’nin katledilmesi ile gösKatletmek görevi, faﬂist hareketermelik 2-3 gasp davas› aç›lm›ﬂt›r.
te bizzat devlet taraf›ndan verildi¤i
Ama bu dava da A¤ca’n›n, s›k›için, faﬂist hareketin kadrolar› da
yönetimin sürdü¤ü koﬂullarda askeoligarﬂik devlet cihaz›n›n polisi, asri hapishaneden kaç›r›lmas›yla hükeri, yarg›s› taraf›ndan hep korukümsüz kalm›ﬂt›r. Kaç›ran devletti.
nup, kolland›. Baz› faﬂist katiller,
Faﬂist ﬂef Türkeﬂ bile bu durumu,
deﬂifre olduklar› durumlarda dahi,
“A¤ca’n›n hapishaneden kaç›r›l tekrar kullan›labilecekleri için gözmas› bir devlet operasyonudur!”
den ç›kar›lmay›p, el alt›nda tutuldular.
diye belirtecekti daha sonra.
Bu gerçek 12 Eylül faﬂist cuntas› y›llar›nda bu faﬂist katillerin bir
A¤ca l a r ’ a h i m a y e ,
k›s›m›n›n tutuklanmas›, haklar›nda
AKP iktidar›nda da
davalar aç›lmas›na karﬂ›n de¤iﬂmedevam ediyor
di. Nitekim, cuntan›n o dönemki
Sivil faﬂist hareketin kadrolar›
“sa¤a da sola da karﬂ›y›z” politikasonraki y›llarda yeni partilerde yer
s› gere¤i, faﬂist hareketin bir çok
al›p, kanl› geçmiﬂleri ile meclise giyöneticisi, tetikçisi tutuklanmas›na
rerken, kimileri de kontrgerilla içinkarﬂ›n, bir süre sonra yöneticiler
de yer almaya devam ettiler.
serbest b›rak›ld›, faﬂist katliamlarda teﬂhir olmuﬂ kiral›k
katiller daha uzun süre içerde
tutuldu.
Sivil faﬂist hareket cunta ile
Faﬂist katil A¤ca hakk›nda, daha hapisbu noktada uzlaﬂt›. D›ﬂar›daki
haneden
ç›kmadan yay›nlar yap›lmaya baﬂfaﬂist kadrolar, gerek yönetici
land›.
Baz›
“ticari sezgisi güçlü” yazarlar,
düzeyindekiler, gerekse de
A¤ca’yla
ilgili
kitaplar sürdüler hemen piMHP’nin, Ülkü Ocaklar›’n›n
yasaya...
Kimileri,
Papa’n›n vurulmas› etraüyeleri, çeﬂitli biçimlerde cunf›nda
ortal›¤›
spekülasyona
bo¤dular...
tan›n hizmetine girdiler. KimiTaha Akyol gibi faﬂistler ise y›llar sonra
leri Çatl›lar gibi, kontrgerilla
sivil
faﬂist hareketi aklamaya kalk›ﬂ›yorlaroperasyonlar›nda yer al›rken,
d›.
Faﬂist
Akyol, Abdi ‹pekçi’nin katledilbir k›s›m faﬂist kadroya da özel
mesi
ile
ilgili
olarak, “3 ﬁubat 1979 günü
tim, polis ve benzeri alanlarda
Hürgün
gazetesinde
‹pekçi’ye kurﬂun s›kan
resmi üniforma giydirildi.
eller k›r›ls›n” diye yazd›klar›n›, faﬂist ﬁef
Burada as›l görülmesi gereTürkeﬂ’in “‹pekçi’ye kurﬂun s›kanlara lanet
ken; faﬂist kadrolar›n oligarﬂi
olsun” dedi¤ini belirtiyordu. (Milliyet, 19
taraf›ndan ciddi anlamda yarAral›k 2010)
g›lanmam›ﬂ, cezaland›r›lmaFaﬂist Akyol’un çabas› boﬂunad›r. Halm›ﬂ olmas›d›r. Bu faﬂist katil
ka,
devrimcilere ve ayd›nlara karﬂ› sald›r›
A¤ca için de geçerlidir.
ve katliamlar›n arkas›nda oligarﬂi taraf›nFaﬂist katil A¤ca, Abdi
dan kullan›lan sivil faﬂist hareket, yani
‹pekçi’nin katledilmesi ile ilgiTa h a Akyol’un da yöneticisi, e¤itimcisi
li olarak gözalt›na al›nd›¤›nda o l d u ¤ u M H P ve Ülkü Ocaklar›
vard›r.
da korunmuﬂ, sorgusu ciddi
Halk›n haf›zas› Akyol’un sand›¤›ndan daha
olarak yap›lmayarak, k a t l i a - güçlüdür.
m › n T ü r k e ﬂ v e f a ﬂ i s t h a re k e t
Dahas›, faﬂist katillerin halka karﬂ› iﬂleile ba¤lant›s› kopar›lm›ﬂt›r.
di¤i suçlar›n zaman aﬂ›m› yoktur. O suçla‹stanbul S›k›yönetim Ko- r›n iﬂlendi¤i zamanlarda yönetici olanlar da
mutanl›¤›, A¤ca’y› “sorgu”su o hesab› verecektir.

Faﬂist h areketi
kimse aklayamaz

Cunta y›llar›nda tutuklanmayan,
hapse girmeyen Abdullah Çatl›, Oral
Çelik, Mehmet ﬁener, M.Ali A¤ca
gibi faﬂist hareketin kadrolar›, oligarﬂi taraf›ndan Ermenilere karﬂ›,
devrimcilere karﬂ›, yurt içinde ve d›ﬂ›nda çeﬂitli biçimlerde kullan›lm›ﬂlard›r. Kontrgerilla operasyonlar›na
kat›lan bu faﬂist katilleri sonraki süreçlerde de emperyalistlerden, mafyac›lara, gizli servislere kadar bir
çok kesim kullanmaya devam etmiﬂ,
bu faﬂist katiller, cinayetleri karﬂ›l›¤›nda uyuﬂturucu, kumar iﬂleri yapma “özgürlü¤ü” elde etmiﬂlerdir.
A¤ca, bu süreçte, 13 May›s
1981'de Roma’da St. Peter Meydan›'nda Papa 2. Jean Paul'ü silahla
vurdu¤unda da teti¤i çektiren el
baﬂkalar›d›r.
Ancak bu gerçekler bilinçli olarak 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 dönüﬂtürmek için ‘A¤ca’n›n iadesi
önemli bir olayd›r. ‹pekçi olay›
ayd›nlan›rsa, bu y›llar sonra karanl›klar›n ayd›nlanmas› olur’
mealinde bir demeç verdi. Laf ola,
beri gele... Hangi faﬂist katil geldi¤inde bir ﬂeyi aç›¤a ç›kard›n›z
ki?” (Vatan, say›: 44, syf. 4)
10 y›l önce A¤ca ülkeye getirildi¤inde, Haluk K›rc› ülkeye getirildi¤inde de hiçbir ﬂey aç›¤a ç›kar›lmad›. Çünkü, d evlet aç›s›nd a n a ç › ¤ a ç › k a r › l a c a k b i r ﬂey
y o k t u r z a t e n . 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 katliamlar› konusunda t e k b i r a r a ﬂ t › rma yapm›ﬂ, tek bir ad›m atm›ﬂ
de¤ildir.
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Havai fiﬂekler
alt›ndaki ‹stanbul
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‹stanbul, Almanya’n›n Essen ve
Macaristan'›n Pecs ﬂehirleri ile birlikte “2010 Avrupa’n›n Kültür Baﬂkenti” seçildi. Seçen, emperyalistlerdi. AKP iktidar› da bunu, uﬂaklar›n aﬂa¤›l›k kompleksi içinde buyük
bir “övünç” gibi sunuyor. Bu büyük
“gurur”la 16 Ocak’ta ‹stanbul’un 7
ayr› yerinde ﬂaﬂal› kutlamalar yap›ld›.
Haliç Kongre Merkezi’ndeki
resmi aç›l›ﬂ kutlamas›nda konuﬂan
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an;"" b u ü n van Türkiye'nin Avrupa Birli¤i’nin
tabi bir üyesi oldu¤unun somut bi r
göstergesidir” diye yorumluyordu
bu büyük(!) olay›.
AKP iktidar›, yaratt›¤› sahte
“övünç” kaynaklar›yla halk› kand›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 düzenler. Bu organizasyonlar sonuç
olarak tekellerin ç›karlar›na hizmet
eden organizasyonlard›r. Bunlar›n
baz›lar›, kitleler için “kitlesel e¤lence” olarak düzenlenmiﬂtir. Ki böylelikle, halkla sistem aras›nda yaﬂanan bir çok çeliﬂkinin de üstünü örtmeye hizmet eder.
‹stanbul’un “Kültür Baﬂkenti”
seçilmesi de böyle bir e¤lencelik
olaya dönüﬂtürülmüﬂtür baﬂtan.
Avrupa’n›n “Kültür Baﬂkenti”nin seçilmesindeki k›stas›n “Avrupa’n›n kültür zenginli¤ini ve çeﬂitlili¤ini taﬂ›mas›” oldu¤u ileri sürülüyor. 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 “ b a ﬂ a r › ”d›r.

‹stanbul
nas›l b ir ﬂehir?
‹stanbul, bir çok yönleriyle tarif
edilebilir. Fakat en net ve kesin çizgilerle tarif edecek olursak iki ‹stanbul vard›r. Birincisi; halk›n ‹stanbul’u, ikincisi tekellerin ‹stanbul’u.
Birinci ‹stanbul; 13 milyona yaklaﬂan iﬂçisi, memuru, esnaf›, iﬂsizi,
emeklisi, ev kad›n›, ö¤rencisiyle,
doktoru, mühendisi, avukat›yla,
yaﬂl›s› genciyle... halk›m›z›n; Kavgam›z›n Baﬂkenti ‹stanbul’dur...
‹kinci ‹stanbul, bir avuç Amerikal›, Avrupal›, ve di¤er emperyalist
tekelleriyle, iﬂbirlikçi oligarﬂisiyle
tekellerin ﬂehri.
Birincisi, Anadolu’nun 80 vilayetinde aç-aç›k, iﬂsiz b›rak›lan, “bir
umut” diyerek gelen yoksul halk›m›za kucak açan ‹stanbul... ‹kinci si, eme¤imizi, al›nterimizi, kan›m›z› emmek için üﬂüﬂen ya¤mac›lar›n
‹stanbul’u. B i r y a n d a iﬂ kuleleri,
al›ﬂveriﬂ merkezleri, 5 y›ld›zl› otelleri ve uluslararas› kongre merkezleri, b i r y a n d a onlar› kuﬂatan gecekondular... B i r y a n d a burjuvalar›n
lüksü, zevki, sefas›, ahlaks›zl›klar›... Di¤er t a r a f t a evsiz, barks›z,
sur diplerinde, sokaklarda, yaﬂamak
zorunda b›rak›lanlar.
K›sacas› ‹stanbul oligarﬂik devletin aynas›d›r. Oligarﬂi içi çeliﬂkilerin, oligarﬂiyle halk aras›nda yaﬂanan çeliﬂkilerin, en net, en ç›plak ve
en keskin yaﬂand›¤› ﬂehirdir ‹stanbul.
“Gecekondulardan gelip bo¤az›m›z› s›kacaklar” dedikleri gecekondularla gökdelenler birbirinden çok
uzakta de¤ildir. Levent’teki ikiz kulelerin dibi, Sanayi Mahallesi’dir,
Küçükarmutlu’dur.

1.1 Milyon Euro:
Bu ﬂatafat, bu gösteriﬂ
kimin için?
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›, ‹stanbul’un 7 ayr› noktas›nda yap›lan kutlamalar için 1.1 Milyon Euro para
harcad›. Kimin paras› bunlar? Kimin
paras›n› kime da¤›t›yorsunuz? AKP,
Osmanl›’ya özeniyor. ﬁaﬂal› gösterilerle 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: Taksim’de
Ta r k a n , K a d › k ö y ’ d e M o r ve Ötesi,
Pendik’te K›raç, Ba¤c›lar ’ d a Z a r a ,
S u l t a n a h m e t ’ t e M e rcan Dede, Bey likdüzü’nde de Nil Karaibrahimgil
konserleri yap›ld›. ‹stanbul’u bunlarla m› tan›tacaks›n›z? (!) Kültür denilince, akl›n›za sadece bunlar m› geliyor?
Bir ucundan bir ucuna 4 saatte
gidilebilen t›kanan trafi¤iyle kocaman bir ﬂehirdir ‹stanbul. Yeﬂilköy’den Kongre Vadisi’ne uzanan
güzergahtan, 5 y›ld›zl› otellerden,
Sultanahmet’ten, Niﬂantaﬂ›’ndan
ibaret de¤ildir. Okmeydan›’yla, Gazi Mahallesi’yle, Nurtepe’siyle,
Güysuyu’yuyla, Ba¤c›lar›, Esenyurt’u, Sultanbeylisi, Sar›gazisi, 1
May›s’› ve daha onlarca yoksul gecekondu mahallesiyle vard›r ‹stanbul.

Makyajla g erçek ‹ stanbul’un üzerini örtemezsiniz... Evet, ‹stanbul kültür ﬂehridir
ayn› zamanda. Anadolu halklar›n›n
zengin kültürünün buluﬂtu¤u ﬂehirdir. Anadolu’dur ‹stanbul. Gösterilmek 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 Beyo¤lu’nu süsledi¤i cafcafl› ›ﬂ›lt›larla, ﬂatafatl› aç›l›ﬂlarla halk›n ‹stanbul’unun üzerine makyajlar yaparak
halklarla egemenler aras›ndaki çeliﬂkinin üzerini örtmeye çal›ﬂ›yor.
‹stanbul fay hatt› üzerine kurulan bir ﬂehirdir. Yar›n deprem olsa,
binlerce binan›n y›k›laca¤›, onbinlerce insan›n göçük alt›nda kalaca¤›
ﬂehirdi. Bilim adamlar› 1999’dan
beri uyar›yor, fakat kayda de¤er
hiçbir ciddi önlem al›nmayan ﬂehirdir ‹stanbul.

Sel bask›nlar›nda sular alt›nda
kalan, her afette altyap›s› çöken bir
‹stanbul.
Sokaklar›nda insanlar›n kurﬂunland›¤›, iﬂkencehanelerinin hiç boﬂ
kalmad›¤›, 1 May›slar’da, mitinglerde, en meﬂru demokratik talepler
için yap›lan eylemlerde bile halk›n
üzerine tonlarca gaz bombas› at›lan
bir ﬂehirdir ‹stanbul.
Ayn› zamanda, direniﬂlerin ﬂehridir ‹stanbul. Maltepe’de Adal›lar’›n sesi gelir, Balmumcu’dan,
Levent’ten, Beﬂiktaﬂ’tan Niyaziler
“Bize Ölüm yok” diye hayk›r›r. Çiftehavuzlar’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 kurﬂunlara karﬂ›. Cananlar’›n, Zehralar’›n Gülsümanlar’›n, ... 122’lerin
kavgas›n›n ﬂehridir ‹stanbul.
Havai fiﬂek gösterileriyle hiçbir
ﬂeyin üzerini örtemezsiniz. Bu ger-

Kiral›k Katilleri Olmayaca¤›z” yazan
bir pankart
açt›lar. Bas›n
aç›klamas›
okuyan Halk
Cepheliler’e
polis sald›rarak pankart›
almaya çal›ﬂt›. Pankartlar›n› vermeyen
Halk
Cepheliler
aç›klamay›
Kültür Baﬂkenti Kutlamalar›nda
okumaya deAfganistan’a Asker Gönderme Protesto vam ettiler. Polisin ﬂaﬂk›nl›kEdildi
lar için de izleSütlüce de bulunan Haliç
di¤i eylem aç›klaman›n okunmas›Kongre Merkezi’nde 2010 ‹stann›n ard›ndan “Katil ABD ‹ﬂbirlikçi
bul Avrupa Kültür Baﬂkenti kutlaAKP, Afgan Halk›n›n Katili Olmamalar›n›n yap›ld›¤› s›rada 16
yaca¤›z”
sloganlar›
at›larak
Ocak'ta Halk Cepheliler AfganisAKP’nin iﬂbirlikçili¤i teﬂhir edildi
tan’a asker gönderilmesini proteseylem bitirildi. Kutlamaya Baﬂbato ettiler. Kongre merkezinin önükan Tayip Erdo¤an Cumhur Baﬂne gelen Halk Cepheliler slogankan› Abdullah Gül ve 40 ülkenin
bakan düzeyinde temsilcisi kat›ld›.
larla yolu keserek “Amerikan›n

çekleri gizleyemezsiniz. ‹stanbul
bizim ﬂehrimizdir.
Kameralar›n›z› dolaﬂt›r›n ‹stanbul’un sokaklar›nda... Her soka¤›nda, her caddesinde, her mahallesinde, her duvar›nda “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” diyen binlerce afiﬂiyle, duvar yaz›lamalar›yla karﬂ›laﬂ›rs›n›z.
‹stanbul’u tan›t›m etkinlikleri bir
y›l boyunca sürecekmiﬂ. Yaln›z kendi ‹stanbul’unuzu gösterip, geri kalan›n› gizlemek için her gün havai fiﬂek gösterisi mi yapacaks›n›z?
Halk›n ‹stanbul’unu gizleyemezsiniz.

‹stanbul’›n Yoksul
Semtlerinde Kavgan›n
Sloganlar›
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16 Ocak günü Karayollar› Mahallesinde Halk Cepheliler taraf›ndan toplu bildiri da¤›t›m› yap›ld› ve
Amerika Defol kampanyas› çerçevesinde yüzlerce imza topland›.
'Amerika Defol Bu Vatan Bizim'
yaz›l› Halk Cephesi imzal› önlüklerini giyerek biraraya gelen Halk
Cepheliler Karayollar› Pazar Soka¤›’ndan baﬂlayarak yaklaﬂ›k 3 saat
boyunca bütün mahallede dolaﬂt›lar.
Mahallede dolaﬂ›rken ellerinde megafonlardan Amerikan emperyalizmini teﬂhir eden konuﬂmalar yapan
Halk Cepheliler 'Yaﬂas›n Dev Genç
Yaﬂas›n Dev Gençliler' sloganlar›yla ve söyledikleri marﬂlarla Dev
Genç ruhu ve kararl›l›¤›n› Karayollar› halk›na taﬂ›d›lar. Yaklaﬂ›k 2000
bildiri da¤›tan ve 400 imza toplayan
Cepheliler ayn› zamanda mahallenin duvarlar›n› ''Amerika Defol Bu
Vatan Bizim' ve Dev-Genç yaz›lamalar›yla süslediler.
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ﬂey yok.
S o n u ç ; 200 bin ölü.
Her yer ceset dolu. Cesetler s›cak alt›nda çürüyor.
Cesetler çöp kamyonlar›yla taﬂ›n›yor. Bir çuval gibi
at›l›yor. Hastaneler, devlet
binalar›, okullar, hepsi y›k›lm›ﬂ. Depremden yaral›
kurtulanlar tedavileri yap›lamad›¤› için ölüyor.
Zaten yüzde 90’› açl›k
içinde yaﬂayan halk, deprem nedeniyle her ﬂeyden
yoksun, g›da yok, su yok,
ilaç yok. Açl›k, susuzluk

Kim Bu Tablonun Sorumlusu?
Haiti’de d eprem:
200 bin civar›nda ölü...
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Haiti’de 12 Ocak 2010’da yaﬂanan depremde 50 bin kiﬂi göçük alt›ndan ç›kart›ld›. Toplu mezarlar kaz›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 depremden etkilendi. BM’ye ait binalar,
hükümet binas›, devlet daireleri
hepsi y›k›ld›.
Haiti’de yaﬂanan deprem 7 ﬂiddetinde ve bir dakika sürdü. ﬁiddetli bir deprem ancak, dünyada daha
büyük ﬂiddette olan depremler var
ki, tek bir insan yaﬂam›n› yitirmeden atlat›labiliyor. Mühendislik hesaplar›na göre uygun malzemeler
kullan›larak çok daha büyük ﬂiddetli depremlere, sars›nt›lara dayanabilecek binalar›n yap›lmas› mümkün.
Ki, yap›l›yor da. Dünyan›n neresinden fay hatt› geçer, nerede kaç ﬂiddetinde deprem olma ihtimali vard›r, bunlar da bilinebilen ﬂeylerdir.
Ancak buna ra¤men depremler, seller gibi do¤al olaylar binlerce onbinlerce, yüzbinlerce insan›n ölümüne neden oluyorsa, bunun sorumlusu do¤a m›d›r?
Hay›r, Haiti’de ölen 200 bin insan›n tek sorumlusu emperyalistler

ve onlar›n iﬂbirlikçileridir. Tüm yeni sömürgelerde durum Haiti’den
farkl› de¤ildir. En küçük do¤al olaylar felakete dönüﬂür. Marmara depreminin üzerinden çok geçmedi. 7.4
ﬂiddetindeki depremde 40 bin civar›nda insan yaﬂam›n› yitirdi. Ölülerin rakamlar› bile gizlendi halktan.
Yok say›ld› ölülerimiz. Hala depremzedelerin ç›¤l›¤› geliyor. Çünkü
buralarda devlet örgütlenmesi halk›n sa¤l›¤›n›, halk›n ihtiyaçlar›n›,
can güvenli¤ini dikkate almaz. Buralarda devletlerin tek görevi emperyalist sömürünün sürmesini sa¤lamakt›r.
Göz göre göre Haiti’de 200 bin
kiﬂi emperyalistler taraf›ndan katledilmiﬂtir.
Haiti’de, büyük bir deprem olaca¤›, 2008 y›l› Mart ay›nda düzenlenen jeoloji konferans› s›ras›nda ve
sonraki toplant›larda Haiti’yi etkileyecek olan Enriquillo fay hatt›n›n
7.2 büyüklü¤ünde bir depreme neden olabilece¤ini gösteren bulgular
oldu¤u belirtiliyor. Bu konuda önlem al›nmas› için Haiti Baﬂbakan›’n›n da aralar›nda bulundu¤u üst
düzey yetkililere, hiçbir ﬂey yapam›yorsan›z en az›ndan hastaneler,
okullar ve kilit öneme sahip hükümet binalar›n›n güçlendirmeye baﬂlamalar› yönünde uyar›da bulunuluyor. Ancak buna ra¤men yap›lan bir

ve çaresizlik. Sokaklarda ya¤ma,
h›rs›zl›k kol geziyor. ‹nsanlar linç
ediliyor, cesetler yak›l›yor. Bu yaﬂananlara 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 yaﬂananlara bakarak burjuva bas›n ve
televizyonlarda “Haiti’yi kim yönetiyor” diye soruluyor. Ancak kimin
yönetti¤i de söylenmiyor. Verilen
haberlerde tam bir ikiyüzlülük, sahtekarl›k var. Haiti yüzy›llard›r emperyalistlerin 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 burjuva medya? Biliyor ama gerçekleri
çarp›t›yor. Haiti’yi o hale getiren
emperyalistleri kurtar›c› gibi gösteriyor.

Haiti’yi yönetenler de b u
tabloyu y aratanlar 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. Nüfusun yar›s› yurtd›ﬂ›nda çal›ﬂan ya-

k›nlar›n›n yard›m›yla yaﬂ›yor. ‹ﬂsizlik oran› yüzde 70.
D e p re m o l m a s a d a H a i t i ’ d e
ö l d ü r ü l ü y o r i n s a n l a r. Her bin bebekten 72’si do¤duktan sonra ölüyor. AIDS’ten ölüyor insanlar. Nüfusun yüzde 5’i AIDS’li. Ortalama
insan ömrü 55’i bulmuyor. Nüfusun yar›s›n›n okuryazarl›¤› yok.
Karayipler’de bir ada ülkesi
olan Haiti, 1400’lerin sonunda ‹spanya taraf›ndan “keﬂfedilip” iﬂgal
edildi. Haiti’nin bir bölümünü de
1679’da Frans›zlar iﬂgal etti. Afrika’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›” kazand›. 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›. Dünyaya “demokrasi” da¤›tan emperyalistler ikiyüz y›l boyunca feodal, gerici, faﬂist diktatörlükleri destekledi.
‹lk kez seçimle iﬂbaﬂ›na gelen devlet baﬂkan› Dessalines ise, iki y›ll›k
iktidar› içinde öldürüldü. Darbeler,
iç çat›ﬂmalar emperyalizmin kuklas› 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 çat›ﬂmas› 1957 y›l›nda Haiti’yi yeni
bir darbeyle tan›ﬂt›rd›. Toplam 30

H a y › r ! H a i t i ’ d e o l a n l a r n e “ i n s a n l › k d r a m › ” d › r, ne de
“insan l›k ay ›b›”... Hai ti’de gördü¤ünü z her ﬂey
e m pe r y a l i s t l e r i n a y › b› d› r.

civar›nda darbe yap›ld›.
‹ktidar› ele geçiren Duvalier y›llarca yönetti ülkeyi. Halk bask› alt›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 Duvalier’e karﬂ› 1986’da bir darbe gerçekleﬂtirildi. Duvalier Fransa’ya
kaçt›. Art›k hükümetleri darbeci ordu at›yordu, yoksulluk ve çat›ﬂmalar ise hiç eksik olmad› Haiti’de.
1990’da yap›lan seçimlerde demokrat bir papaz olan Jean Bertrand
Aristide, yoksullar›n deste¤ini alarak devlet baﬂkanl›¤›na seçildi. 7 ay
sonra darbeyle iktidardan uzaklaﬂt›r›ld›. Binlerce Aristide taraftar› katledildi, yüzbinlerHaiti’den Türkiye’ye
ce insan ülkeden kaçt›.
Haiti’de bir y›l öncesinden bilim adam- Cunta siyasi ve ekonomik
lar› büyük bir depremin olaca¤›na dair uya- ambargo sonucu ülkeye
r›da bulunmuﬂ ve önlem al›nmas›n› söyle- BM askerlerinin gelmesine
miﬂti. Deprem oldu. Tablo ortada. Haiti’de raz› oldu, ordu da¤›t›ld›.
olan deprem yar›n Türkiye’de olsa, durum Ancak iç çat›ﬂmalar bitmeHaiti’den farks›z m› olur? Bilim adamlar› di. 1994 y›l›nda, iç çat›ﬂmay›llard›r Marmara depreminden bahsediyor. lar bahane edilerek, ABD
Sürekli uyar›yor. ‹stanbul’da bir deprem ol- 20 binden fazla asker ç›karmas› durumunda nerelerin nas›l etkilenece- d›. Aristi’de devlet baﬂkan›
¤ini kaç insan ölece¤i söylüyor. Peki, uya- oldu yeniden. IMF politikar›lar yap›l›yor da ne oluyor, Haiti’den farkl› lar›yla açl›k dayat›lan Haim›?
ti’de 1997 y›l› iﬂçi ve me -

m u r l a r › n ö z e l l e ﬂ t i r m e l e re k a r ﬂ ›
gösterileri, grevlerle geçti. 2001
seçimlerinde Aristide yeniden devlet baﬂkan› seçilirken, I M F p ro g r a m›n› uygulamak istememesi yeni den iç çat›ﬂma, isyan ve darbeyi haz›rlad›.
Aristide’yi “istifa etmezsen halk›n›n kan›n› dökeriz, ülkeyi kan gölüne çeviririz” diye tehdit eden
ABD’nin darbesi, 2004’teki Haiti’nin yaﬂad›¤› son darbe oldu. ABD
ve Frans›z emperyalizmi darbelerle,
iç çat›ﬂmalarla, kukla iktidarlarla
Haiti’yi bugünkü hale getirdi. Nüfusun yüzde 80’inin derme çatma
binalalarda oturdu¤u bir ülkenin 7
ﬂiddetindeki bir depremde yerle bir
olmas›nda ﬂaﬂ›lacak bir durum yoktur. Haiti’de göçük alt›ndan ç›kan
her cesetten emperyalistler sorumludur. Tek suçlu emperyalizmdir.
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Haiti’ye “ Dünyadan
yard›m y a¤›yor” yalan›
Haiti’yi yerle bir eden emperyalistlerin yapt›¤› yard›m de¤il ﬂovdan
ibarettir.
Burjuva bas›n, emperyalistlerin
yapt›¤› üç kuruﬂluk yard›mlar›
“Dünyadan yard›m ya¤›yor” baﬂl›klar›yla veriyorlar. Henüz yap›lan,
insanlara ulaﬂan bir yard›m da yok
ortada. Yapmaya “söz” verdikleri
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gelen Kanada’l›
ekip, kurtar›la cak Kanada’l›
‹ n s a n o ¤ l u n u n y ü re¤i / kafas› / kolu
bulamay›nca
yedi kat yerin alt›ndan
geldikleri kur tarma ekipman çekip ç›kar›p
lar› ile birlikte
... kara topra¤›
Kanada’ya dön b i r y u m r u k t a y e re serebilir,
d ü . ” (Hürriyet,
y › l d a b i r v e re n n a r
18 Ocak 2010)
b i n v e rebilir.
Bu mu yar“80 saat
d›m?
Ve dünya öyle büyük / öyle güzel
sonra
mucize
öyle sonsuz ki deniz k›y›lar›
k u r t a r › ﬂ ” diye
h e r gece hepimiz
bir kaç kiﬂi üzeyan yana uzan›p yald›zl› kumlara
rinden “kurtarma
ﬂovlar›” yap›l›y›ld›zl› sular›n
yor. 200 bin Hatürküsünü dinleyebiliriz..
itili’yi öldürenler
YAﬁAMAK..
yard›m ﬂovlar›yla, göçük alt›nN e a c a y i p i ﬂ t i r ki
dan ç›kart›lan bir
bugün bu
kaç kiﬂiyi ön pla"bu inan›lmayacak kadar güzel"
na
ç›kartarak
b u a n l a t › l m a y a c a k k a d a r se v inç l i ﬂ e y:
suçlar›n› örtmeye
çal›ﬂ›yorlar.
böyle zor / b u k a d a r d a r
Böyle mi yar böyle kanl› / bu denli kepaze...
d›m
ya¤›yor?
Avrupa
Birli(Naz›m Hikmet)
¤i’nin
toplam
yard›m miktar› 3
milyon Avro...
yard›m›n reklam›n› yap›yorlar.
Bir futbolcu transferi için bile çok
Haiti halk›n› açl›¤a ve ölüme
daha fazlas›n› ödüyorlar. Önceki
mahkum eden Dünya Bankas› ve
hafta Yürüyüﬂ dergisinde yazm›ﬂt›k;
IMF, 100’er milyon dolar, ABD 100
Hollanda’da y›lbaﬂ› gecesinde sademilyon dolar, 3.500 asker, uçak gece havai fiﬂek gösterileri için 65
misi ve baﬂka gemiler, Avrupa Birlimilyon Av ro harcand›. Havaya at›¤i 3 milyon Avro, Almanya 1.5, ‹slan 65 milyon ve milyonlarca insapanya 3, ‹talya 1, ‹ngiltere 6, 87 Avna çok görülen 3 milyon avro yarro, Fransa 200 civar›nda itfaiye ve
d›m. “Yard›m ya¤›yor” dedikleri
asker, 1 sahra hastanesi, iki savaﬂ
yard›m›n toplam miktar› 400 milgemisi, Kanada 100 milyon Kanada
yon dolar. Haiti’de insanlar›n ihtiDolar› verecekmiﬂ ve ayr›ca Kanayaçlar›n›n yan›nda bu miktar yok
da iki savaﬂ gemisi gönderecekmiﬂ.
denecek kadar azd›r. Yap›lan ﬂovlaHenüz g›da, sa¤l›k ve maddi yarr›n›n alt›ndaki gerçek budur. Haiti
d›mlardan yerine ulaﬂan yok. Angibi yeni-sömürge bir ülkenin halk›cak, Amerikan Deniz Kuvvetleri ilk
na o bile çok görülüyor.
iﬂ olarak “havaliman›nda kontrolü
ele ald›.” Fransa’ya bak›n; para, g›Deprem bile ﬂovenizmin
da, sa¤l›k yard›m› yok, bir sahra
arac›!
hastanesi gönderiyor, iki savaﬂ gemisi. Amaçlar› Haiti halk›na yard›m
AKP iktidar› da Haiti’ye 1 miletmek de¤il, hakimiyet kurmak.
yon dolar yard›m sözü vermiﬂ. Ha“Dünya el ele verdi, yard›m ya- berlerin veriliﬂ biçimine bakars›n›z
sanki “dünyalar› ba¤›ﬂlam›ﬂlar...” 1
¤›yor” deniliyor. “Haiti’ye yard›ma

milyon dolar AKP’li Baﬂbakan yard›mc›s› olan ﬁaban Diﬂli’nin bir arsa komisyonu içi n ald›¤› rüﬂvet
miktar›d›r. Avrupa’n›n Kültür Baﬂkenti seçildi diye 16 Ocak’ta düzenledi¤i kutlama etkinlikleri için ‹stanbul Büyükﬂehir belediyesi 1.1
milyon Avro harcam›ﬂ.
Haiti’ye gönderilen Türkiyeli
kurtarma ekibi 80 saat sonra iki kiﬂiyi 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› olarak görüyor.

Haiti’yi y›kt›lar, ﬂimdi
bebeklerine göz diktiler
Köleci d amarlar›
hortlad›
Emperyalistlerin bu durumunu
tarif edecek kelime bulam›yoruz.
Ahlaks›zl›¤›, çürümüﬂlü¤ü bu durumu ifade etmeye yetmiyor.
Haiti’nin yerlebir olmas›n›n
tek sorumlusu emperyalistler ﬂimdi de Haiti’nin yetim bebeklerine
göz diktiler.
Bu konuyla ilgili Bugün Gzetesinin 20 Ocak tarihli haberi ﬂöyle:
“ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›, evlat
edinme iﬂlemlerinin özendirilmesi
için çal›ﬂ›yor ve bu amaçla yüzlerce depremzede çocu¤un ABD'ye
getirilmesi planlan›yor. 300 çocu¤un ABD’li aileler taraf›ndan evlatl›k olarak talep edildi¤i aç›kland›. Hollanda Yabanc›lar Bakanl›¤›
100 çocu¤un ülkeye getirilerek
evlatl›k verilece¤ini aç›klad›.”
Bu çocuklar›n bak›m› için Haiti’de gerekli koﬂullar›n haz›rlanaca¤› yerde ABD, Hollanda, gibi
emperyalist ülkeler “evlatl›k edinme” ad› alt›nda Haiti’nin bebeklerine 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 çürümüﬂlü¤ünün geldi¤i noktad›r
bu.

Emperyalist Dünya Düzeni,
TEKELLERE göre
düzenlenmiﬂtir...
Emperyalistlerin
dünyan›n dört bir yan›nda
B‹NLERCE ASKER‹
ÜSSÜ var.
Fakat depremlerde,
sel lerde, do¤al afet lerde
k u l l a n › l a c a k TEK B‹R
YARDIM ÜSSÜ yok!
30.823 askeri üs ve
tesisine karﬂ›l›k 0 yard›m
üssü ve tesisi! ‹ﬂte
emperyalist dünya düzeni
Haiti’de depremzedeler günlerdir yard›m bekliyor. Su yok, g›da
yok, ilaç yok. Y›k›nt›lar›n alt›, sokaklar, caddeler, hastahaneler, her
yer ceset dolu.
Ayn› tabloyu, ayn› durumda bütün yeni-sömürge ülkelerde görmek
mümkündür. Marmara depreminin
üzerinden çok geçmedi. Göçük alt›ndan ç›¤l›klar yükselirken devlet
yoktu. Halk, kendi cesedini kendi
ç›kard› göçük alt›ndan, kendi yaralar›n› kendi sarmaya çal›ﬂt›. Devlet
geldi¤inde ise “devletli¤ini göste rip” 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 geçmeden emperyalistler binlerce askeriyle, tank›yla, topuyla, savaﬂ uçaklar›yla orada biterdi. Halk›n isyan›n›
bast›rmak için savaﬂ uçaklar› ölüm
kusard› halklar›n üzerine.
Halklar›n mücadelesini bast›rmak için NATO bünyesinde 3 tugaydan oluﬂan yaklaﬂ›k 21 bin kiﬂilik A c i l M u k a b e l e G ü c ü oluﬂturuldu.

Bu güç; “ D ü n y a n › n
h e r yerindeki ﬂüpheli
“ t e r ö r i s t ” ü s l e re sal d›r›
düzenleyebilecek... Bu tür s a l d › r › l a r
i ç i n ‘ t e r ö r i s t ü s l e r ’in
bulundu¤u ülkenin onay›n› da almas› ge r e k m i y o r. ”
Avrupa emperyalistleri de bir
süre önce “kriz bölgelerine” müdahale için 13 adet acil müdahale birimi kurmay› kararlaﬂt›rd›.
Tahmin edilece¤i gibi, bu müdahale gücü de yine depremlere, sellere ve di¤er do¤al afetlere karﬂ› de¤il. Onlar için bu tür durumlar, yüzbinlerce kiﬂi de ölse, “kriz!” anlam›
taﬂ›m›yor. Onlar için tek kriz, emperyalist tekellerin karlar›n› tehlikeye atacak ayaklanmalar, durumlard›r.

Emperyalist d üzen yaﬂatmak için de¤il, öldürmek i çin v ard›r... Dünyan›n
dört bir yan›nda emperyalistlerin
üsleri var. Sadece Amerikan imparatorlu¤unun 39 ülkede 823 üs ve
30 bin tesisi bulunuyor. Hepsi askeri nitelikli, hepsi tekellerin ç›karlar›
için... Halklar›n isyan›n› bast›rmak
için an›nda istedi¤i ülkeye müdahale edip sald›rabilirler. Fakat depremlerde, sellerde, do¤al olaylarda
halk›n acil yard›m›na koﬂmak için
tek bir YARDIM ÜSSÜ yoktur...
Sadece yeni-sömürge ülkelere özgü
bir durum da de¤ildir. Do¤al olaylar
karﬂ›s›nda emperyalist ülkelerde her
zaman “yetersiz” kalmaktad›r. Çünkü, hiç birinde devlet bu tür olaylarda halk›n yard›m›na koﬂmak için örgütlenmemiﬂtir. Devlet tekellerin
devletidir ve tüm kurumlar› tekellerin ç›karlar›n› korumak üzere örgütlenmiﬂtir. Sel bask›nlar›nda zarar
gören halkt›r. Depremlerde halk›n
evi y›k›l›r. Yüzlerce, binlerce, yüz-

Emperyalistlerin
yard›m ﬂ ovlar›
Yüzbinlerce insan› enkaza gömen
politikan›n sorumlular› içinde yer alan
Bush ve Clinton, Haitililer’le dayan›ﬂmak için dernek kuruyorlar. Sonra da
“3 kuruﬂ” verecek, ﬂov yapacaklar.
Hoolywood y›ld›zlar›n›n yard›mseverli¤ini izletiyorlar dünyaya...
Haiti’de y›k›m›n büyüklü¤üyle k›yasland›¤›nda ortada bir yard›m da yoktur. 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 sorumlusu de¤ilmiﬂ gibi bir de ﬂov yaparlar.
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binlerce yoksul halk›n ölmesinin
emperyalistler için bir önemi yoktur.
Onun içindir ki, emperyalistler,
do¤al olaylar karﬂ›s›nda önlem alma, kurtarma faaliyetlerini örgütleme çabas› içinde olmaz.
Türkiye’deki, Endonezya’daki,
Haiti’deki depremler, tusunamiler
sonras›nda gördü¤ümüz tablo sadece 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 Küba’da tek bir insan ölmedi.
Binlerce insan› öldüren kas›rga
de¤ildi Amerika’da. Öldüren, emperyalizmdi, Küba’da yaﬂatansa
sosyalizm.
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devrim için

D EVR‹MC‹ OKUL

Ders:

oluyor iﬂte.
Bu sapma,
bu kayma, bir
yan›yla da halka bak›ﬂ aç›s›ndaki eksikliklerin, çarp›kl›klar›n bir
devam›d›r. Bir gecekondu semtinde
devrimci çal›ﬂma yap›yorsunuz?
Oradaki halk sizin için ne ifade ediyor ve buna ba¤l› olarak halk› kazanmaktan ne anl›yoruz?
Bu soruyu bir sorun kendinize
ve bir kaç kelimede cevaplamaya
çal›ﬂ›n.
Devrim için bir “destekçi” kesim mi?.. Dergi sat›ﬂ› yap›lacak bir
kitle mi?.. K a l a c a k ev mi?.. Mitinglerde, yürüyüﬂlerde k o r t e j l e r i
dolduran bir kalabal›k m›?... Bunlar›n hepsi veya hiçbiri mi?

Halk› Kazanmak
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Halk baﬂl›kl› önceki dersimizi,
“halk› kazanmak” baﬂl›¤›yla devam
ettiriyoruz. Asl›nda halk› kazanmak, 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 yan›na de¤inmiﬂtik, ﬂimdi ise, politik
yanlar›n› iﬂleyece¤iz a¤›rl›kla.
H a l k › k a z a n m a k , halk› devrimcileﬂtirmektir. Halk› devrimcileﬂtirmek, bilinçlendirmektir. Bilinçlendirmek, en baﬂta burjuvazinin hakim hale getirdi¤i
önyarg›lardan kurtarmak, yalanlar›
y›k›p gerçekleri
göstermektir. Sonras›... diyerek, ilk
sorumuzu soral›m
bu noktada.

Halk› kazanmak,
halka inanmaktan,
emek vermekten geçer

– Halk› kazanmaktan ne
anlamal›y›z?
Halk› kazanma konusunda en
önemli sorunlardan biri dilde, düﬂüncede, duyguda küçük burjuva
tarz›n etkisi alt›nda kalarak halka
y a b a n c › l a ﬂ m a d › r.
Bu tarz bir yabanc›laﬂman›n en
gözle görülür sonuçlar› nelerdir:
- Propaganda ve ajitasyonda soyutluk, ilk sonuçtur.
- E¤itim çal›ﬂmalar›n›n iﬂlevsiz,
verimsiz, sonuçsuz kalmas› bir di¤er sonuçtur.
- Duyguda, düﬂüncede, eylem
biçimlerinde halkç› bir tarzdan giderek uzaklaﬂmak, kaç›n›lmaz di¤er
sonuçlard›r.
Bunlar asl›nda biraz önce de iﬂaret etti¤imiz gibi, küçük-burjuvaziye özgü yanlard›r, zaten halk›n içinden ç›km›ﬂ devrimcilerde bu tür
özelliklerin olmamas› gerekir, ama
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dan burjuvazinin ideolojisi ve de¤erleri çekiyor, di¤er taraf›ndan
devrimci ideoloji ve de¤erlerle biz
çekiyoruz... ‹ki yan›ndan çekiﬂtirilen kitlenin kafas› kar›ﬂacak, tereddütler, kuﬂkular duyacakt›r do¤al
olarak... Düzen onu adeta 24 saat
kendine çekmeye çal›ﬂ›r. E¤er biz
de kendi cephemize çekmekte ›srarl› olmazsak, ona denk düﬂecek bir
karﬂ› emek ortaya koymazsak, onu
kazanamay›z. ‹ﬂte bu anlamda haftada, 15 günde bir birini görmekle
yürütülen kitle çal›ﬂmalar›, bir anlamda baﬂtan kaybetmeye mahkumdur.
Do¤rudan veya dolayl›, h e r gü n ü n ü doldurmaya çal›ﬂmal›y›z, h e r
olayda burjuvazinin görüﬂünün karﬂ›s›na kendi görüﬂümüzü dikmeliyiz
ki bu çekiﬂtirmeden galip ç›kabilelim. Bu ise, sürekli olarak yaz›l›,
sesli, görsel yay›nlar›m›zla, bildirilerimizle, toplant›lar›m›zla, ev, iﬂyeri, kahvehane konuﬂmalar›m›zla, ve akla gelebilecek baﬂka her türlü
araç ve biçimde, kitlelere ulaﬂmakt›r.
Kitle çal›ﬂmas›n›n en temel unsurlar›n Somutluk, anlaﬂ›labilirlik,
güncellik ve s ü reklilik, kitle çal›ﬂmas›n›n en temel unsurlar›n›n baﬂ›nda gelir. Bunlar› sa¤layamad›¤›m›zda, halk› kazanmak mümkün
de¤ildir. Burada özellikle s ü reklili ¤e dikkat çekmek istiyoruz. 24 saat,
düzenin ideolojik kuﬂatmas› alt›nda
olan birine, siz ayda bir dergi götürseniz, sonuç alabilir misiniz?
Bu tarz iliﬂkilerin, örgütlülü¤e
dönüﬂmesi zordur. Propaganda ve
ajitisyonda süreklilik sa¤lanam›yorsa, orada sa¤lanacak etki geçici olacak, sonuç yaratmayacakt›r. Süreklilik, ayn› zamanda bizim ciddiyetimizdir, iddiam›zd›r, halk› kazanmaktaki ›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 perspektifi somutlanmad›¤›nda, kurulan

ﬁöyle diyelim; halk› kazanmak,
bunlar›n hepsi ve ancak daha fazlas›d›r. Halk› kazanmak, halk› DEVR‹M ‹Ç‹N kazanmakt›r. Devrim
saflar›na kazanmakt›r. Yukar›da say›lanlar, bunun biçimleri ve sonuçlar›d›r sadece. Kitleleri gerçek anlamda kazanmak için öncelikle, onlar› sadece “devrimin destekçisi”
olarak, “kitle iliﬂkisi” olarak gören
yaklaﬂ›mlar› terketmeliyiz.
Halk› kazanmak, esas olarak iki
n o k t a d a somutlan›r: Birincisi, ideolojik olarak kazanmak, ikincisi, örgütlemek. Sadece biri söz konusu
ise, orada “halk› kazand›k” diyemeyiz.

– Halk› kazanmak hangi
anlay›ﬂla m ümkündür?
Halk› kazanmak, büyük bir ide olojik savaﬂt›r. Kitle çal›ﬂmas›n›
ﬂöyle bir benzetmeyle de anlatabiliriz: Ortada bir kitle var, bir yan›n-

iliﬂkiler bir türlü örgütlülüklere dönüﬂmez. Halk› kazanmak, örgütlemektir. ‹liﬂki kurmak, 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 demektir. Bu anlamdad›r ki, “Örgütlemek; anlatmak, paylaﬂmak, pratikte
göstermek, yol gösterici olmak, o
iliﬂkiyi dönüﬂtürebilmek, somut bir
iliﬂkiye, iﬂe, göreve kanalize edebilmek” bütünlü¤ünü içerir. Kitle çal›ﬂmas›nda yeni kurulan iliﬂkileri
kald›ramayaca¤› iﬂlere, eylemlere
sokmak ne kadar yanl›ﬂsa, ideolojik, politik olarak bir noktaya gelmiﬂ iliﬂkileri örgütlülü¤e dönüﬂtürmemek de o kadar yanl›ﬂt›r. Hem
sab›rl›, hem sonuç al›c› olaca¤›z ve
bu ikisini birlikte gerçekleﬂtirece¤iz.

– Halk›

k azanman›n a raçlar›
ve y öntemleri n elerdir?

Halk›n kazan›lmas›nda halk örgütlülükleri kilit bir öneme sahiptir.
Bunlar› biliyorsunuz, daha çok taban örgütlülükleri olarak da adland›r›yoruz. Bu nitelikteki örgütlülüklerin biçimleri ülkelere göre bir çok
de¤iﬂiklik gösterir. Keza, devrimlerde 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, birinci olarak
kitlelerin bir araya geldi¤i ve onlar›
“tek baﬂ›nal›k”, “çaresizlik” duygusundan kurtaracak araçlard›r.
‹kincisi, kitlelerin söz ve karar
haklar›n› kullanabilece¤i zeminlerdir. Bu anlamda da kitlelerin iradesini aç›¤a ç›karan örgütlenmelerdir.
Bu örgütlenmeler, halk için birer
okul gibidir. Bu okulun e¤itimi ve
prati¤i içinde, halk›n siyasallaﬂt›r›lmas›, örgütlü bir güç haline getirilmesi, mücadeleye seferber edilmesi
gerçekleﬂecektir. Baﬂka bir deyiﬂle
ﬂöyle özetleyebiliriz: Bu tür halk ör-

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.

gütlenmeleri, hal k› devrime ge ti rec e k, d ev ri me h a lk a gö t ürecek örgütlenmelerdir.
Ülkemizde bunun pratiklerinden
biri Halk Meclisleri’nde gerçekleﬂti. Çok yayg›nlaﬂmam›ﬂ ve mevcut
koﬂullarda süreklileﬂmiﬂ olmasa da
bu meclisler bize büyük deneyimler
b›rakt›. Denilebilir ki, bugün geçmiﬂte meclislerin hayat buldu¤u gecekondu semtlerinde, o meclislerin
yaratt›¤› gelenek hala sürüyor.
Bu tür örgütlenmelerin ve genel
olarak tüm demokratik kitle örgütlerinin as›l iﬂlevi, belirtti¤imiz ﬂekilde h a l k › n i r a d e s i n i n ortaya ç›kmas›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, demokratik kitle örgütünde böyle bir iﬂleyiﬂ
yoktur. yönetiminde kendilerine
devrimci, sosyalist diyenlerin yerald›¤› sendikalarda da durum farkl›
de¤ildir pek.
Bir taban örgütlülü¤ünü halk
aç›s›ndan önemli, yararl› k›lan nedir; oradak› ön e r i , t a r t › ﬂ m a v e k a r a r a l m a süreçlerine kat›l›md›r.
Düﬂüncelerini, duygular›n› ifade
edebilmesidir. Yani baﬂka bir deyiﬂle, düzenin yok sayd›¤›, aﬂa¤›lad›¤›,
horlad›¤›, düﬂüncelerine de¤er vermedi¤i halka, o de¤eri vermesidir.
Bunu bir baﬂka ifadeyle h a l k › n i r a desine sayg› ve onu esas alma olarak da ifade edebiliriz. Böyle bir örgütlenmeyi sadece kararlar›n›z›
onaylatt›raca¤›n›z yer olarak görmek, iﬂte bu temel düﬂünceye terstir. Biz do¤ru politikalar savundu¤umuzda, halka do¤ru yaklaﬂt›¤›m›zda, güvendi¤imizde, o politika
ve kararlar›m›z› halk sahiplenecektir. Buna inanmal›y›z.

– Halk› kazanman›n
önünde engel olabilecek y aklaﬂ›mlar?

Halk› kazanmak iddias›ndaki
devrimcilerin
uzak durmas› gereken eksikliklerden biri de, “ k olayc›l›k” tuza¤›na düﬂmemektir. Ne kastediyoruz bundan?
Kitle çal›ﬂmas›nda en kolay olana yönelme, ülkemiz solunda zaman zaman görülen bir özelliktir;
Mesela gençlik, anlat›lan› kolay anlamas›, düzen ba¤lar›, aile yükü gibi yanlar›n›n güçlü olmamas› nedeniyle, 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 kolayc›l›kt›r. Veya Alevi kesimlere yönelik çal›ﬂmayla yetinme de solda
görülen kolayc›l›¤›n bir baﬂka biçimidir... Dinci kesimlerin veya ﬂovenizmin 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 güçsüzleﬂtirmektir. Buna yeterince
özen göstermedi¤imizde, oligarﬂinin 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 d e ¤ e r vermeyen halk› kazanamaz. Burada sözde bir de¤er
vermekten, teorik olarak halk› yüceltmekten söz etmiyoruz. Hay›r,
bizzat hayat›n içinde, bizzat örgütlenmenin içinde o de¤eri vermekten
ve ete kemi¤e büründürmekten söz
ediyoruz. Dersimizin baﬂ›nda söz
etti¤imiz yabanc›laﬂman›n karakte-
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ristik özelliklerinden biri de halka
yukar›dan bakmakt›r. Bu da halka
sesleniﬂte, “ üs t e nc i ” bir tarz› beraberinde getirir.
Halk, düﬂüncelerine sayg› gösterilip gösterilmedi¤ini, kendisine de¤er verilip verilmedi¤ini bir ﬂekilde
hisseder. Bir semtin örgütlenmesinde, iﬂçi, memur veya gençlik, bir
alan›n örgütlenmesinde, halk›n sözüne, sesine, sorunlar›na, önerilerine ne karar kulak veriyorsunuz?
Gerçekten onlar› mücadele sürecine
ne kadar katmak istiyorsunuz? Bütün bunlar› da geçtik, onlarla konuﬂurken, onlar› ne kadar ve nas›l dinliyorsunuz? ‹ﬂte bunlar çok önemli
ölçülerdir ve bu noktada
kitlelere güven vermeden
onlar› kazanamazs›n›z.
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Halka yabanc›laﬂma, en basitinden mesela propaganda ve ajitasyonda, teorik, akademik, ayd›nca
bir dil kullanmakta gösterir kendini.
Bu yabanc›laﬂma, e¤itim çal›ﬂmalar›na yans›r. Emekçiler, ev kad›nlar›, gençler derne¤e toplan›rlar,
ama e¤itim çal›ﬂmas›nda ö¤renmenin, bilinçlenmenin coﬂkusunu duymazlar. Çünkü yap›lan e¤itim çal›ﬂmas›, bu coﬂkuyu duyurmayacak
kadar soyuttur, kurudur, geneldir,
onlar›n ne sorunlar›na, ne duygula-

uzak dururuz.
Bir üniversiteliye belki baz› ﬂeyleri anlatmak daha kolayd›r. Veya
kendi içimizde bir meseleyi anlatmak, daha kolayd›r. Ama kitleleri
kazanmak, o kolayl›¤›n d›ﬂ›na ç›kabilmeyi gerektirir. Bir ev kad›n›na,
bir liseli, hatta ortaokullu ö¤renciye, 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 kazand›¤›m›z
kitleleri nas›l kal›c›laﬂt›r›r›z?

Halk› kazanmaktan sadece halk› “kitle” olarak kazanmay› da anlamamal›y›z.
Meselenin özü, halk› biz kazanaca¤›z
Halk› kazanmak, halk›
iddias›nda olmakt›r. Önemli olan, hergün
Halk› k azanmak,
bilinçlendirmek, örgütlecebimize onlarca dergi, bildiri koyup tüm
mek oldu¤u kadar, halk›n en
halk›n özlemlerine
iliﬂkilerimizi
dolaﬂmak,
gerçe¤in
ileri unsurlar›n› da k a d rocevap olmakt›r!
savaﬂç›s› olarak her gün, her an, her
l a ﬂ t › r m a k t › r. Halk› devrim
saflar›na kazanman›n en nisaniye, bu savaﬂ›n içinde olmakt›r.
Kitleler içinde çal›ﬂma
telikli hali budur.
yapan, kitleleri örgütlemeDüzene “size bir tek kiﬂi bile kapt›rmayaye çal›ﬂan herkes, o kitlenin
Mücadelenin, savaﬂ›n
ca¤›z, çald›klar›n›z› birer birer geri
sorunlar›yla, özlemleriyle
halklaﬂmas›yla halk›n kadkazanaca¤›z, 70 milyona gerçekleri
bütünleﬂmelidir. Onlar›n
rolaﬂt›r›lmas› birbirine paraulaﬂt›raca¤›z” diye meydan okumakt›r.
ac›lar›n› da, sevinçlerini de,
lel geliﬂir. Biri di¤erini beskayg›lar›n› da ta içten payler. Halk›n ileri kesimlerinin
okumas›, yazmas›, bilgi bi laﬂmak zorundad›r. Bunu
rikimi ne olursa olsun,
yapamayan, bunu baﬂarar›na hitap ediyordur...
devrim tercihi net halktan insanlar›n
mayan, halka biraz d›ﬂtan, küçük
Bu tür soyutluklar›n ortaya ç›kt›kadrolaﬂt›r›lmas›, halk›n örgütlenburjuva ayd›nlar gibi bakar.
¤›
noktada
orada,
kitlelerden
ö¤renmesinde, propaganda ve ajitasyonuKitleler, büyük kalabal›klar›
muzun halka ulaﬂt›r›lmas›nda büme
ve
kitlelere
ö¤retme
diyalekti¤iiçinde yaln›zd›rlar, Yaln›z olduklar›
yük ad›mlar at›lmas› demektir.
nin
de
tam
hayata
geçmedi¤i
söyleiçin kendilerini güçsüz hissederler.
nebilir. Kitlelerden ö¤renen, ona naHalk› kazanman›n pekiﬂtirici diZor durumlarda dayan›ﬂma tavr›
s›l hitap ederse, onun anlayabilece¤er aya¤› da, halk›n e¤itilmesidir.
görmedi¤inde kitlelere –yani asl›n¤ini, ona hangi konuyu anlat›rsa,
Bunu
gerçekleﬂtirmedi¤imizde,
da kendilerine– güve ns iz le ﬂirl er.
kurdu¤umuz iliﬂkileri, örgütlülükleonun bilgi ve bilinç açl›¤›na cevap
Bu nedenlerle, asl›nda düzenin örrimize kazand›rd›¤›m›z insanlar›
olabilece¤ini, ona nas›l davran›rsa,
gütlenme konusunda yaratt›¤› tüm
K A L I C I L A ﬁ T I R A M AYIZ. Çünolumsuz önyarg›lara ve tehditlere
onunla bütünleﬂebilece¤ini zaten bikü
düﬂman sald›r›lar›na devam edera¤men, kitleler güç aray›ﬂ› içindelir, ö¤renir.
cektir ve biz e¤itim yapmad›¤›m›zdir, bir yere dayanmay›, birileriyle
E¤er akl›m›zda, hedefimizde
da, o sald›r›lar› karﬂ›l›ks›z b›rakm›ﬂ
dayan›ﬂma içinde olmay› ister...
hep kitleleri kazanmak olursa, onlaolaca¤›zd›r. Halk›n e¤itimi, halk›n
Kitle çal›ﬂmas› bir yerde, bu konura neyi nas›l anlataca¤›m›z konuörgütlülüklerini dayan›kl› k›lacak
daki tereddütlerini aﬂt›rmak ve bu
sunda daha az yanl›ﬂ yapar›z. Yazd›temel yoldur.
ihtiyaca cevap olmakt›r.
¤›m›z, söyledimiz her ﬂeyi, karﬂ›Kitleleri kalabal›klar içinde yalm›zdakilerin anlay›p anlamamas›
Halk›n okumay› sevmemesi,
n›z olmaktan ç›karman›n temel yolu
aç›s›ndan süzgeçten geçiririz. Solun
toplant›lardan s›k›lmamas› ve benve arac› da ö r g ü t’tür, örgütlenmeklasik hastal›¤› olan “herkes herﬂezeri ve benzeri hiçbir ﬂey halk e¤itidir. Ekonomik demokratik haklar
yi biliyormuﬂ gibi...” yazmaktan
minin yap›lmamas›n›n mazereti ol-

–

Yürüyüﬂ

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

mamal›d›r. Halk e¤itimi, sürekli ve
sistemli bir biçimde, halka düzenin
niteli¤ini anlatacak, devrimin amaçlar›n›, sosyalizmin ne olup olmad›¤›n› kavratacak, halk geleneklerinin, de¤erlerininin sosyalizmle bütünleﬂtirilmesini
sa¤layacakt›r.
Okumakta sorun varsa toplant›lar
s›k›c› oluyorsa, mutlaka çözümü
vard›r. Çözümü bulmak, halk› kazanma 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 aras›ndaki orant›s›zl›k önemli de¤ildir.
Birincisi, bu iddiay› taﬂ›mak önemlidir. ‹kincisi, çeﬂitli vesilelerle belirtti¤imiz gibi, onlar yalan›n, biz gerçe¤in progpandas›n› yap›yoruz. Onlar›n iﬂinin zorlu¤u ve bizim iﬂimizin kolayl›¤› tam bu noktadad›r.
Evet, meselenin özü, halk› biz
kazanaca¤›z iddias›nda olmakt›r.
Önemli olan, hergün cebimize onlarca dergi, bildiri koyup tüm iliﬂkilerimizi dolaﬂmak, gerçe¤in savaﬂ ç›s› olarak her gün, her an, her sani-

Yürüyüﬂ Okurlar› Emekçi
Mahallelerde
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 Caddesi’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-

ye, bu savaﬂ›n içinde olmakt›r. Düzene “size bir tek kiﬂi bile kapt›rmayaca¤›z, çald›klar›n›z› birer birer
geri kazanaca¤›z, 70 milyona gerçekleri 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› kazanma 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: ‹ktidar. Bunlar (Süreklilik, iddia, ›srar,
kararl›l›k) bizim iktidar iddiam›z›n
göstergeleridir. Ve biz halk› kazanmak derken, elbette ki, genel geçer
anlamda veya düzen için hedeflerle
s›n›rl› bir “kitleselleﬂme”den de¤li,
h a l k › i k t i d a r hedefli bir m ü c a d e l e y e k a z a n m a k t a n söz ediyoruz.
Dolay›s›yla, propaganda çal›ﬂmalar›m›z da, yay›n organlar›m›z da, kitle çal›ﬂmas› yürüttü¤ümüz kesimlerle günlük iliﬂkilerimiz, politik
iliﬂkilerimiz de, eylemlerimiz de,
k›sacas›, herﬂey, buna uygun olmak
durumundad›r.
mir’in Yamanlar,
Narl›dere ve Menemen ilçesinde
Yürüyüﬂ dergisinin tan›t›m› ve
sat›ﬂ›
yap›ld›.
Mahallelerdeki
kahvelerde de
konuﬂma yapan
BU R S A
Yürüyüﬂ okurlar›
herkesi
“Amerika Defol
Bu Vatan Bizim!”
diyen devrimcilerin 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› Mahallesi’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 tan›t›m ve da¤›t›m› yap›ld›. Telefe-

Unutmayal›m ki, halk› kazanmak, temelde, halka güven vermektir. Halk güvenecek ki, sizin önderli¤inizi kabul etsin, güvenecek ki,
sizinle birlikte olsun, sizin örgütlenmelerinizde yer als›n.. Güven vermek ise, hayat›n her alan›na, her
an›na yay›lan bir ﬂeydir; sadece eyleminizle, sadece sözlerinizle, sadece tarihinizle, sadece kültürünüzle,
sadece yay›nlar›n›zla veremezsiniz
bu güveni... Hepsi bir birini bütünleyecek ve halk, o bütünde kendi
özlemlerini görecek, o bütünde ALT E R N AT ‹ F ‹ GÖRECEK, o bütünde umut görecek... ‹ﬂte bunlar› hayat›n içinde somutlad›kça halk› kazan›r›z...
Daha önce de dedi¤imiz gibi,
“‘Kitleler niye örgütlenmiyor?’ sorusu yanl›ﬂ bir sorudur. Do¤rusu,
kitl ele ri niye örgütle ye mi yor uz ?’
sorusunu sormak durumunday›z.”
Bu soruyu sorup cevaplar›n› vermeye baﬂlad›¤›m›zda, halk› kazanmak
yolunday›z demektir.
S e vg i l i a rk a d a ﬂ l a r, bu haftaki
dersimizi de burada sonland›r›yoruz. Haftaya baﬂka bir derste görüﬂmek üzere, hoﬂçakal›n.
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rik'te 30 Kestel'de 26 dergi olmak
üzere toplam 56 dergi halka ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Adana'da 15 ve 16 Ocak günlerinde Hürriyet ve Barbaros mahallelerinde dergi sat›ﬂ› yap›ld›. Dergi
okurlar›, Edirne, Kars ve Erzincan'daki linç sald›r›lar›n› anlat›p
"Linçleri Planlayan ve K›ﬂk›rtan
AKP'nin Polisidir" diyerek yapt›klar› tan›t›m ve sat›ﬂta Hürriyet Mahallesinde 25, Barbaros Mahallesinde 26 adet Yürüyüﬂ dergisini
halka ulaﬂt›rd›lar.

‹ S TANBUL
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Futbola büyük ‘yat›r›m’!

Yaln›z kâr için de¤il!
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“Maç yay›n›nda ç›lg›n fiyat”
baﬂl›¤›yla verdi bas›n haberi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 14
Ocak’ta düzenledi¤i futbol maçlar›n›n yay›nlar›yla ilgili ihalede, mil y a r d o l a r l a r konuﬂtu.
5 y›ll›k naklen yay›n ihalesini
y›ll›¤› 321 milyon dolara Çukurova 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. 3
paketten oluﬂan ihale için Digi t ü r k , T RT ve Telekom 5 y›lda top l a m 3 m i l y a r d o l a r öde yec ek.
3 milyar dolar! Böylesine büyük
bir para sadece maçlar›n yay›n› için
ödenecek. ‹halenin böylesine büyük
rakamlarla sonuçlanmas›n› baz› bas›n yay›n organlar› “ç›lg›n fiyat” diye 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 k â rd›r.
‹kinci yan› ise, do¤rudan kitlelerin
yönlendirilmesine dair politik, kültürel amaçlar içeren yan›d›r.

Tekellerin iﬂtah›n›
k a b a r t a n b i r sektör
Futbol iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi aç›s›ndan gittikçe büyüyen bir
pasta ve gittikçe daha kârl› hale gelen bir sektördür. O nedenle böylesine astronomik rakamlar havada
uçuﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Türkiye’de futbol y›llard›r, futbol olmaktan ç›km›ﬂ, büyük paralar›n kazan›ld›¤› dev bir sektör haline
getirilmiﬂtir. Bu yan›yla tekelci sermaye’nin iﬂtah›n› kabartan bir alan
olmuﬂtur.
Düﬂünün ki, Futbol Federasyonu
Baﬂkan› Mahmut Özgener, futbol
ihalesine iliﬂkin olarak; “Türk fut-
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bolu ad›na hay›rl› olsun. DIGITURK'ü kutluyorum. Art›k futbol
pastas› büyüyor ...” derken soruna
da futbol olarak de¤il, büyüyen bir
“ p a s t a ” olarak bakt›¤›n› söylüyordu.
Sermaye aç›s›ndan futbol sektörü, hem para aç›s›ndan, hem de halk› uyutup-uyuﬂturdu¤u, düzenin
supaplar›ndan biri oldu¤u için yo¤unlaﬂ›lan bir aland›r.
Nitekim, futbol ihalesinde Digitürk, TRT ve Telekom bu kadar paray› “halk izlesin” diye vermediler.
TRT kendi paketindeki futbol maçlar›n› ﬂifresiz olarak yay›nlasa da bu
konudaki rekabetten geri kalmamak, 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 gördükleri futbol maçlar›n›, 2001 y›l›ndan itibaren yay›nlayarak büyük
vurgunlar vurmuﬂtur. Y›llard›r büyük paralar kazand›klar› futbol
maçlar›n› Digitürk aboneli¤i ile kolayca pazarlamaktad›rlar.

Tekellerin Türkiye’ye
y e n i a r m a ¤ a n › : b i n l e rce
“küçük stadyum”
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 oluﬂturdu¤u “ k ü ç ü k s t a d y u m l a r ” yarat›ld›. Futbol maçlar›n› evinde izleme olana¤› olmayan binlerce taraftar, Digitürk aboneli¤i olan kahvelerde, birahanelerde, pastanelerde
dev ekranlarda para karﬂ›l›¤› oturup
maçlar› izlemektedir.

Kelimenin gerçek anlam›yla
böyle binlerce “ k ü ç ü k s t a d y u m ”
ortaya ç›karan Digitürk, bu stadyumlar› Türkiye’nin dört bir yan›na
yaym›ﬂt›r.
Futbola yat›r›m sadece para kazanmaya yönelik bir yat›r›m de¤ildir. Futbola “yat›r›m” ayn› zamanda, milyonlarca insan› stadyumlara
t›karak, futbol ile yat›r›p futbol ile
kald›rarak, halk› uyuﬂturmay› hedeflemektedir.
O yan›yla tekellerin bugün futbol için harcad›klar› her kuruﬂ, apolitikleﬂtirmeye, uyuﬂturmaya yönelik 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, beyinleri futbol ile doldurmaya hizmet
edecektir.
Günlük yaﬂamda futbolun öylesine bir etkisi vard›r ki, komﬂular›n›n ismini bilmeyen insanlar, futbol
tak›mlar›n›n tüm sporcular›n›n ismini bilmekte, ailesinin, eﬂinin dostunun sa¤l›¤›yla ilgilenmeyenler,
futbolcular›n sa¤l›k durumunu günü
gününe izlemektedirler.
Gazetelerde ve televizyonlarda
futbola öylesine a¤›rl›k verilmektedir ki, bas›n yay›n› takip eden hiç
kimse, bu haberlerden kaçamamaktad›r. Futbol magazini, maç yorumlar›, dünyadan maç yay›nlar› gazete
ve televizyonlar›n en gözde haberleri ve programlar› aras›ndad›r. Halk›n spora, futbola olan ilgisi hoyratça sömürülmekte, t a r a f t a r l › k , adeta
olmazsa olmaz bir davran›ﬂ haline

getirilmektedir.
Art›k ünlü futbolcular, tak›m yöneticileri, teknik direktörler birer
politikac› gibi a¤z›na bak›lan, medya taraf›ndan 24 saat izlenenler aras›ndad›rlar. Onlar›n aç›klamalar›,
televizyonlarda “ s o n d a k i k a ” olarak 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 yaﬂamlar›, gençli¤e adeta “köﬂeyi dönme”
yolu olarak sunuluyor.
Düzen, çarp›k bir spor kültürü
yaratm›ﬂ, esnaf›n, iﬂçinin, ö¤rencinin, iﬂsizin, memurun gündemine
futbol magazini sokulmuﬂtur.
Halk›n yaﬂad›¤› sorunlardan dolay›, düzene karﬂ› oluﬂacak öfkesini,
tepkisini boﬂaltmak için, futbol bir
araç olarak sunulmuﬂ ve kitleler o
tepkiyi, öfkeyi stadyumlarda boﬂalt›r olmuﬂtur.
Eskiden ﬂehirlerde bir, bilemediniz iki stadyum olurdu. Stadyumu
olmayan ﬂehirler de vard›. ﬁimdi
küçük küçük binlerce, on binlerce
stadyum var. O küçük stadyumlar
evlere, kahvelere, barlara, pastanelere, birahanelere, iﬂyerlerine kurulan dev ekranlarla taﬂ›nm›ﬂt›r. O küçük stadyumlarda, iﬂçilerden ev kad›nlar›ndan, gençlere kadar her yaﬂtan meslekten insan, belli saatler
içinde tüm yaﬂad›klar›n› “unutmakta”, kendisini baﬂka bir dünyada
hissederek, günlük sorunlar›n s›k›nt›lar›ndan kaçmaktad›r.
Bu, insanlar› o an için, belki ev
kiras›n› ödeyememenin, borçlar›n›n, taksitlerinin s›k›nt›s›ndan, günlük yaﬂam›n öteki dertlerinden uzak
tutar. “Maç bitti¤inde” ç›plak gerçek herkesin yeniden karﬂ›s›na ç›ksa da, düzen öfkenin bu ﬂekilde törpülenmesini kendi kazanc› olarak
görmektedir. Tekellerin milyar dolarlar karﬂ›l›¤›nda elde ettikleri kazançlardan biri de budur iﬂte.

Nas›l B‹R Yaﬂam?
Yalan söylemek
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›zarmadan, hiçbir rahats›zl›k duymadan yalan söylemeye devam eder?
Hem de ço¤u kez en yak›nlar›na,
en sevdiklerine, arkadaﬂlar›na,
yoldaﬂlar›na ö¤retmenine, komﬂusuna söylenir bu yalanlar.
Yoksa, yalan söylemek üzerinde durulmayacak kadar masum bir
davran›ﬂ m›d›r? Ya da “herkes hayat›nda küçük yalanlar söyler” diyenlerin yalan› masumlaﬂt›rmalar›n›n(!) arkas›na m› gizlenece¤iz?
Günlük yaﬂam içinde yalanlarla s›k karﬂ›laﬂ›r›z. Düzen iliﬂkileri
yalanlar ve baya¤›l›k üzerine kurulmuﬂtur. 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 yalanlar üzerine kurulmuﬂtur. Düzen
yalanlarla yönetir. Burjuva siyasetçilerin yönetim tarz› yalan üzerinedir. Televizyonlar, burjuva bas›n yalanlar›n yay›c›s›, sürdürücüsüdür.
K›sacas›, hiç tereddütsüz diyebiliriz ki, d ü z e n i n h a rc› yalanlarla kar›lm›ﬂt›r ve yalan söylemek
düzenin “normal” bir davran›ﬂ›,
düzen kültürünün bir parças› haline getirilmiﬂtir. Dahas›, bu düzende yalan söylemek, “ u y a n › k l › k ” ,
“iﬂbilirlik” olarak da kutsanmaktad›r.
‹ﬂte böylesine çepeçevre yalanlarla kuﬂat›lm›ﬂ bir ortamda,
deyim yerindeyse yalan denizi
içerisinde yaﬂ›yoruz.
Dostlar›, arkadaﬂlar›, yold a ﬂ l a r› , s e v d i k l e r i a r a s › n d a yalan, hiçbir gerekçeyle meﬂrulaﬂt›-

r›lamaz veya masumlaﬂt›r›lamaz. Aç›kt›r ki, yal a n s ö y l e m e k a l d a t m a k t › r, k a nd › r m a k t › r. Baﬂka deyiﬂle, dürüst
olmamakt›r. Bu anlamda da masum ve mazur görülemez.
Yalana, insanlar ﬂu veya bu
olumsuz durumdan kurtulmak
için baﬂvurur ço¤u kez. Ama asl›nda yalan kimseyi kurtarmaz.
Yalan söyleyen as›l olarak kendisini kand›rmakta, kendisini aldatmaktad›r.
Yalan söyleyen, bunu “al›ﬂkanl›k” haline getiren insan önce
kendisine olan sayg›s›n› yitirir.
En kötüsü yapt›¤›n›n yanl›ﬂ ve kötü 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 bize en kötü miraslar›ndan biridir.
Yalan, bir insan›n ahlaki de¤erlerini yavaﬂ yavaﬂ aﬂ›nd›r›r, onu giderek yozlaﬂt›rarak, düzenin duygusuz, bencil, kendisine sayg›s› olmayan bir insan› haline dönüﬂtürür.
Yalanlarla kuﬂat›ld›¤›m›z bu
düzende, yalandan uzak durmal›y›z. Yalan›n oldu¤u yerde iliﬂkilerde 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 söylemesini de kabul etmemeliyiz. Tersine, sözüne güvenilir, “bbaﬂ› gitse
de do¤ru söylemekten kaçmay a n ” 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.
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sergilemek için, halka hak
ihlallerine karﬂ› direnmenin
terörizm olmad›¤›n› anlatmak için gruplar›m›z olmal›d›r.
Bu örgütlenmeleri de
esas olarak y›lg›n, yorgun insanlarla de¤il. Genç, yaﬂl› ama dinamik, yoksul, aç insanlarla yapmak zorunday›z.
Mahallelerde, memurlarda, iﬂçilerde y›llard›r ayn› insanlar, ayn›
isimler etraf›nda dönüp duruyoruz.
Polis de biliyor bunlar› ve büyük ölçüde etkisiz hale getiriyor.
En küçük bir hareketlenmede

Öğretmenimiz
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Tek tek insanlarla iliﬂki kurmal›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 örgütlenemeyiz.
Oligarﬂi; terör demagojisi ile
tüm sald›r›, haks›zl›klar, ölümlerin
yani bu savaﬂ›n sadece devrimcilere karﬂ› oldu¤unu söyler. Yani;
onlar terörist, onlar
hak ediyor bu uygulamalar›, onlar ortal›¤› kar›ﬂt›rmak istiyor,
onlar halk› k›ﬂk›rt›yor
vs. vs.
Biz halka bunun
tüm halka karﬂ› aç›lm›ﬂ bir savaﬂ oldu¤unu ve IMF program›n›
uygulamak için oldu¤unu anlatam›yoruz.
Egemenlere göre,
haklar›n› isteyen iﬂçiler de terörist.
Yasal haklar›n› kullanmak isteyenler "yasad›ﬂ› örgüt üyesi"dir
mutlaka.
Haklar›n› istemek ‹HANETT‹R.
Örgütlü olmak, örgütlülük zaten peﬂin peﬂin terörizmdir.
Grev mi, miting mi? Bunlar zaten 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 tehlikeli bir ﬂeydir ideoloji... bol bol bunun anlat›rlar. Öyle bir hale gelir ki
çocuklar›m›z okula giderken karﬂ›dan karﬂ›ya geçerken ölmesinler
diye üst geçit istemek bile teröristlik 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 gerçekleri anlatmak için, yalanlar›

çarpmadan, kendi do¤all›¤› içinde
bir çal›ﬂma yapabilir.
Baz› insanlar› bir araya getirebilir. Onlarla ilgilenebilir, giderek yay›n al›ﬂveriﬂine, siyasi tart›ﬂmalara
baﬂlayabilir. Sonras›nda bu insanlar›n baz›lar›na görevler verebilir.
‹NSANA G‹TMEK ‹L‹ﬁK‹ KURMAK parola olmal›.
Böyle düﬂünmezsek evimizi,
iﬂyerimizi, soka¤›m›z›, her an›
böyle de¤erlendirmezsek; karamsarl›k, umutsuzluk, bezginlik kaç›n›lmazd›r.
Mücadele ve devrim üreterek
büyür.
Üretmek örgütlenmektir.
‹nsan kazanmakt›r.
- Nas›l gruplar kuraca¤›z, nas›l örgütlenece¤iz?
Her insan›m›z en yak›n çevresinden baﬂlayarak ikiﬂer, üçer, beﬂer
kiﬂilik gruplar kurmal›.
ﬁimdi oturup taraftar›ndan, kadrosuna kadar
tüm insanlar›m›z› düﬂün.
Kime, nas›l görev
verece¤iz?
Kim, nerede, nas›l kendine
gruplar kuracak düﬂünün ve konuﬂun.
Bu gruplar; tart›ﬂan, toplant›lar
yapan, e¤itilen ve giderek yay›nlar›m›z›n ulaﬂt›¤›, sonras›nda da
örgütlü faaliyetlerimiz içine girmeye 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 olacak 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, tan›ﬂma, onlar› kendi do¤all›¤› içinde bir araya getirme konusundaysa biz yarat›c›l›¤›m›z› kullanmal›y›z. Biz eminiz herkes isterse yüzlerce 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.
kurmayca çal›ﬂarak, tek tek gerekirse tüm iliﬂkilerimizin evlerini
dolaﬂ›p korkutuyor, y›ld›r›yor.
O zaman biz daha farkl› insanlara gitmeliyiz. Sessizce örgütlenmeliyiz. Buna ra¤men polis boﬂ
durmayacakt›r. Biz daha ›srarla,
daha derinden sessizce örgütlenece¤iz. Polisin vurup da¤›tamayaca¤›, her yeri saran örgütlenmeler
yaratmak durumunday›z.
Mahallelerde, iﬂçilerde bizim
ulaﬂmad›¤›m›z, hatta haberimizin
dahi olmad›¤› gerçek yoksullar var.
Barakalarda, evine ekmek götüremeyen, iﬂsiz, çocuklar›n› okula gönderemeyen... Bunlara ulaﬂmal›y›z. Bunlar› asla göz ard› etmemeliyiz.
Örgütlenmek her ﬂeyin baﬂ›d›r.
‹leri- geri kadro, taraftar, sempatizan demeden herkesi örgütleme yetene¤ini göstermeliyiz.
Herkes hiçbir ﬂey yapamazsa;
kendi iﬂyerinde, kendi soka¤›nda,
kendi mahallesinde, kendi dar
çevresinde mutlaka sessiz, göze

- Grup kurmak için illaki örgütlü cepheli olmak da gerekmez.
Bir taraftar›m›z da kendi komﬂular›ndan gruplar oluﬂturabilir.
Onlarla sohbet toplant›lar› yapar, 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 insanlar›m›zd›r, cephelilerdir.
Oturup konuﬂaca¤›z; mesela
Ali, mesela Ayﬂe, kendi mahallesinde iki-üç arkadaﬂ›yla, komﬂusuyla 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 yöntem bularak yaparlar. Tabii ki bunu örgütleyecek olan
Ali’dir, Ayﬂe’dir. Yani o ilgilendi¤i
insanlar› yönlendirir, anlat›r, konuﬂur. Yani onlara bir dergi vermek yetmez. Gerekiyorsa dergi
de verilmez. Yani bu üç insanla ilgilenme görevi Ali’nindir, Ayﬂe’nindir. Ali ilgilenirken ne anlatacak, nas›l anlatacak bunlar› da
yöneticilerimiz yönlendirecektir.
Yöneticilerimiz anlatacakt›r.
Böyle onlarca insan›m›z›n kendi çevresinden baﬂlayarak gruplar
kurdu¤unu düﬂünün. ‹ﬂte örgütlenmenin ad›mlar›n› böyle atmak
zorunday›z.
Bir araya getirme, gruplaﬂt›rma 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 üzerindedir. 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 kitleye ulaﬂman›n araçlar›d›r sadece.

Ama örgütlenmenin esas zemini de¤illerdir olamazlar.
Yani orada tan›ﬂt›¤›m›z, bir
dernek arac›l›¤›yla iliﬂki kurdu¤umuz insanlar kendi iﬂyerinde, mahallesinde, soka¤›nda gruplaﬂt›rmal›y›z.
Kal›c› olan budur.
Yoksa polis derne¤e sald›r›r ve
bitirir.
Biz o zaman örgütlenmeyi hayat›n içine taﬂ›mal›y›z. Esnaf›n› iﬂyerinde, iﬂçisini soka¤›nda, iﬂsizini
kahvede evde yani insanlar neredeyse biz orada örgütlenmeliyiz.
Herkese iﬂini b›rakma, ailesinden ayr›lma, 24 saat devrimcilik
yapmay› dayatm›yoruz, bunu istemiyoruz. ‹ﬂinde gücünde olur,
ama kafas›nda hep örgütlenme
olur. Elbette insanlar çal›ﬂacak
da, karn›n› doyurmak zorundalar.
Biz bu gerçe¤in üzerinden atlayarak hayat›n bizim istedi¤imiz gibi
ﬂekillenmesini zorlarsak o zaman
kaç›p gidecektir.
Gruplar taraftarlar›m›za kadar
yay›lmal› diyoruz. Bu sadece aileler, yaﬂl› insanlar için de¤il. Gençler de. Özellikle gençler. ‹ﬂsiz
gençler, atölyelerde çal›ﬂan gençler hedefimiz olmal›. Yüzlerce insan tekstil atölyesinde çal›ﬂ›yor
örne¤in. Hem de onarl› yirmiﬂerli 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 demektir. Hemen dergi da¤›tt›rma,
eyleme katma olmayabilir. Sadece iﬂten ç›kt›klar›nda üçü, beﬂi bir
araya gelip bir yerde oturmakla
baﬂlar. S›radan kad›n- k›z sohbetleri de¤il de onlar› düﬂündürecek,
ülke gerçekleri üzerine konuﬂmalarla baﬂlar. Sonra IMF, tecrit tutsaklar, yoksulluk, iﬂsizlik, ne yapaca¤›z bunlar konuﬂulur.
Ne düﬂünüyor bu insanlar, bizi
tan›yorlar m› görülmüﬂtür zaten. O
zaman bu gençlerle ilgilenen insan›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. Gündemimizdeki konular› kendi üslubuyla 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. Hedef bu gruptaki insanlar› devrimcileﬂtirmektir. ‹sim talidir. Ben bu insan›m›zla görüﬂerek yönlendirece¤im, ya da bir mahallemizin sorumlusu görüﬂerek yönlendirir.
Ama sonuçta o da bizim denetimimizde, bilgimizde olur. Böylece
gruptaki tekstil atölyesindeki
gençlerin her biri kendine kendi
soka¤›nda, ya da atölyede di¤er
insanlardan bir grup kuracak duruma getirilir. Böyle böyle geliﬂir.
A mahallesi baﬂta olmak üzere
bir, sadece bir tane grubumuz oldu¤unu düﬂün. Bu en az üç kiﬂi
demektir. Bir ay sonra bu insanlardan 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 neden katildir, sömürü nedir? Bunlar› bu gruplardaki herkese kulaktan kula¤a, yay›nlar›m›zla ulaﬂt›r›r›z demektir.
Propaganda iﬂte o zaman etkili olur. Bu örgütlenme üzerinde
yürür propagandalar›m›z.
Gruplar›m›z›n say›s› artt›kça
birebir örgütlenmemiz hayata geçer, her grubu ayr› ayr› yöneticilerimiz bilmeyebilir. Ama ﬂunu bilir;
bizim ﬂu mahallede, ﬂu kadar grubumuz var. ﬁu insanlar›m›zla yürütüyoruz bunu.
Bir mahalleyi, bir bölgeyi ve
giderek ﬂehri böyle bir a¤ gibi sarabiliriz. Polisin denetlemesi, tümünü bilmesi de mümkün de¤ildir. Bu bizim çal›ﬂmay› kendi do¤all›¤›m›zda yapmam›za ba¤l›d›r.
Bir yandan ﬂu andaki gibi iﬂlerimizi yürütürken esas olarak enerjimizi gruplar›n örgütlenmesine
ak›tmal›y›z.
Söyledi¤imiz gibi eski, y›pranm›ﬂ yorgun insanlardan k›sa vadede bir ﬂey ç›kmaz.
Onlara laf anlatmak da meseledir. Ama onlar da çevremizde
en genel potansiyelimiz olarak
dururlar. ‹leride harekete geçebilirler. Ama bugün için yorgunlara,
y›lg›nlara harcanacak emek gereksizdir. O eme¤i hiçbir ﬂey bilmeyen bilinçsiz bir iﬂsiz gence
harcamak çok daha iyidir. Böyle
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düﬂünmeliyiz.
- Çal›ﬂmalar›n›z› bu yönde ﬂekillendirmeliyiz.
Kafan›zda çok ﬂematik olarak
anlatt›klar›m›z somutlanmal›.
Yöneticilerimiz bunu kavramazsa örgütleyemeyiz.
Bunun için önce yöneticilerimiz kavrayacakt›r.
- ﬁu kadar insan›m›z var. ﬁu
ﬂu insanlar›m›z ﬂu insanlarla ilgileniyor.
- ﬁu kadar süre kondu. Bu sürede ﬂu insanlar› örgütleyecekler.

- ﬁu kadar grubumuz var.
- ﬁu kadar sürede ﬂu kadar
ço¤alt›lacak.
- ﬁu konular›, ﬂu gündemi tart›ﬂ›yoruz.
- ﬁu insanlar, ﬂöyle geliﬂiyor.
- ﬁu insan›m›z grup kurabilecek duruma geldi ve ﬂu sokakta,
mahallede grup kuracak kendine.
- ﬁuradaki mahalleye ulaﬂt›k.
ﬁu insan›m›zla orada grup kuraca¤›z.
Buna benzer onlarca ayr›nt›yla
bize somut bilgiler vermelisin.

Adana'da TÜYAP Fuar›
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Adana'da 14 Ocak günü TÜYAP'da gerçekleﬂtirilen Çukurova 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 stantlarda 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.

A d a n a TÜYAP ’da Sald›r› ve Direniﬂ
Bu y›l Adana’da üçüncüsü düzenlenen TÜYAP Kitap
Fuar›’nda Fuar›n son günü olan 17 Ocak’ta ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için imza topland›. ‹mza toplamaya baﬂlayan 5 Halk Cepheli daha 5 dakika geçmeden Özel Güvenli¤in müdahalesi ile karﬂ›laﬂt›. ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›
için imza toplan›rken önce Özel Güvenlik elemanlar› ard›ndan 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 engelledi. 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 Mücadele Birli¤i de Halk Cephelilerin yan›nda yer alarak sahiplendi. Halk Cepheliler’in direniﬂi, devrimci kurumlar›n ve
halktan insanlar›n direniﬂi nedeniyle polis Halk Cepheliler’i
gözalt›na alamazken, polisin tutumu teﬂhir edildi.
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ﬁimdi insanlar›m›z› tek tek nerede, ne yapacaklar›na iliﬂkin düﬂünmeliyiz.
Dergi da¤›tan, okur olan, taraftar olan kim kendi çevresinde
çal›ﬂma yapacaksa düﬂünmeliyiz.
Biz halk›z, bu gerçekle bakmal›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.

Ferhat v e E ngin ‹çin
Adalet ‹stenmeye Devam
Edildi
‹stanbul Sar›gazi'de 16 Ocak günü
toplu dergi da¤›t›m›
Ferhat Gerçek ve Engin Çeber için adalet
istenen bir eylem yap›ld›. Eylemde yap›lan aç›klamada; “Halk›n hakl› mücadelesini zulümle bo¤may› uman AKP iktidar›n›n, 28
Eylül 2008 günü Ferhat için adalet isterken gözalt›na al›p tutuklad›¤› Engin Çeber’in, onurlu
her insan gibi, insanl›k d›ﬂ› yapt›r›mlar› kabul etmedi¤i için iﬂkenceyle katledildi¤i günden beri
meydanlarda, ‘Ferhat’› vuranlar, Engin’i katledenler cezaland›r›ls›n’ diyoruz. Engin için adalet
talebimiz; halka, devrimcilere yönelik iﬂkencelerin, katliamlar›n, uygulanan zulmün sorumlular›ndan hesap sormak içindir." denildi. Eylemin
ard›ndan Ayd›nlar mahallesinde dergi da¤›t›m›
yap›ld›.

A D A L E T ‹ST‹YORUZ
‹stanbul ‹kitelli’de 15 Ocak günü, Atatürk
Mahallesi Onur Market önünde toplanan Halk
Cepheliler, “Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n” pankart› açarak eylem yapt›lar. Engin’in resimlerinin de taﬂ›nd›¤› eylemde
“Ferhat'›n vuruldu¤u, Engin'in katledildi¤i günden beri adalet aray›ﬂ›m›z sürüyor” denildi. Eylemin ard›ndan, Mehmet Akif Mahallesindeki halka Edirne’de yaﬂanan linç giriﬂimleri anlat›ld›. 1
saat süren dergi da¤›t›m› s›ras›nda, 35 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

G ü l e r ’den Eyüp’e
“ ‹ ﬂte biliyorsun ﬂuram›zdas›n. ”
Sevgili Eyüp
Sana bu sat›rlar› yazmak bilsen
ne kadar zor. Bu ﬂehre geldi¤imden
beri sensin her taraf. Hele de b u d i r eniﬂ mahallesinde, bütün yollar
sana ç›k›yor... Böyle dedim ama
acele ettim. Baﬂtan almal›y›m.
Sana yazmay› düﬂünüyorum
günlerdir, içimden kaç kez yazd›m ve kaç kez yazd›klar›m› sildim ben bile bilmiyorum. Seninle baﬂlayan cümleler kurdum hep.
Cümleler da¤›ld›. Sildim yeniden
yeniden cümleler kurdum. Buruk
kald› bir taraf›m. Hep öyle ya, senden 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 soramayaca¤›m, ama hat›rlad›¤›n› biliyorum. Hani bana k›zd›¤›n mektup sat›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›ndaki arkadaﬂ yazm›ﬂt› senin ne kadar üzüldü¤ünü. Bana göz yaﬂ› döktüren o an› hep tebessümle hat›rlad›m sonras›nda. Hele de senin cüm-

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

‹ﬂte gerisini biliyorsun. Sen d›ﬂar›da umudu büyütmek için koﬂturuyordun. 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 olmam için. Sana teﬂekkür ediyorum
sevgili Eyüp.
Bak senin evdeyim. Duvarlar›nda, 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›-

Antalya ve Adana’da Aﬂure
Da¤›t›m›
12 Ocak günü Ant a l ya 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. Direniﬂin ve yoksullu¤un aﬂ›n› bizde birlikte paylaﬂmak için
piﬂirdik ziyade olsun” denildi.
Piﬂirilen aﬂure birlikte sohbetlerle yenildi ve komﬂu

yor Armutlu’da. Gelenlerin gözlerinde 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 beraber bir çocuk girdi. Kara gözlü bir
çocuk. Oturur oturmaz seni sordu.
Biz sustuk. O seni arad› evin içerisinde çat›lm›ﬂ kaﬂlar›yla. Gözlerinde sen Eyüp. Dilinde yine sen. Hiç
görmedim o çocukla buluﬂma anlar›n›z›, fakat kendimce canland›rd›m
gözümde. Sen baﬂ›n› okﬂuyordun, o
da sana “çok bilmiﬂ” sorular soruyordu.
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. Kafas›na yatt› ki sesini ç›karmad›. Düﬂündüm ﬂimdi küçük yüre¤indesin
bunun fark›nda de¤il. Ama yar›n büyüdü¤ünde senin daha çok fark›nda
olacak. Senden hat›rlad›klar›n› gururla anlatacak, iﬂte o zaman seni görecek. Yanl›ﬂ m› yapt›m?
Gülümsüyorsun. Çocuk da sana
bak›yor Eyüp. Ayr›l›rken kara gözlerinde sen vard›n yine. Kaﬂlar› hala
çat›kt›. Bir an korktum seni al›p götürdü diye. Arkas›ndan bakt›m. Çocu¤un bak›ﬂlar›ndan ç›k›p geldin.
Sen yine bu evdesin. Sen yine Armutlu? das›n. Sen yine toplant›lardas›n. Sen umutlu gözlerdesin.
Sen, iﬂte biliyorsun Eyüp, ﬂuram›zdas›n.

esnafa da¤›t›ld›.
A d a n a ’da,
ﬁakirpaﬂa
Özgürlükler Derne¤i Muharrem ay›nda alevi halk›n
geleneklerinden olan aﬂure
da¤›t›m› yapt›. Aﬂure da¤›t›m› baﬂlamadan önce bir konuﬂma yapan dernek üyesi
Halime Keçeli; “halk›m›z›n
geleneklerinden olan aﬂure ,
as›l olarak mazlumun zalimlere karﬂ› mazlumlar›n
birlik beraberli¤idir” dedi.

Say›: 204

Yürüyüﬂ
24 Ocak
2010

ADANA

ANTALYA
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Güler Zere’nin doktoru Yavuz Dizdar ’la röportaj:

“Hapishane koﬂullar›nda tedavinin
lay›k›yla yürütülmesi olanak d›ﬂ›”
Yürüyüﬂ: Güler Zere’nin ﬂu anki sa¤l›k durumu nas›l? Nas›l bir tedavi uygulan›yor?
Ya v u z D i z d a r : 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 görülebilir 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 monoklonal antikor denen bir biyoteknoloji ürünü. Bu hastal›¤›n tedavisinde etkili oldu¤u kan›tland›.

Say›: 204

Yürüyüﬂ
24 Ocak
2010

Yürüyüﬂ: Tedavisi nas›l devam
edecek ve daha ne kadar sürecek?
D i z d a r : Bu tedaviyi birkaç ay
daha sürdürece¤iz. Ard›ndan ﬁubat
ay›nda PET tetkiki çekilerek hastal›¤›n ne durumda oldu¤u konusunda
daha objektif bir durum de¤erlendirmesi yapaca¤›z. Ancak ondan
sonra di¤er seçenekleri tart›ﬂabiliriz.
Yürüyüﬂ: Güler Zere’nin durumunda çok önemli düzeyde bir iyileﬂme oldu¤unu aç›klad›n›z. Bu iyileﬂmeyi neye ba¤l›yorsunuz?
D i z d a r : 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 doktorlar›n›n iyileﬂece¤ine ve iyileﬂtireceklerine inanm›ﬂ olmalar›d›r. Bizim
Zere’nin tedavisindeki amac›m›z
yaﬂam süresini uzatmak de¤il, tamamen iyileﬂmesini sa¤lamakt›r ve
buna da inan›yoruz. Çünkü daha
Zere’yi kabul ederken söyledim.
Çapa, gerek T›p Fakültesi, gerekse
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Onkoloji Enstitüsü ile Türkiye’nin
en iyisidir. Zere’nin tedavisinin
özellikle bizden "rica edilmiﬂ" olmas›n›n en önemli gerekçesi de zaten budur, biz de elimizden gelenin
en iyisini yapmaya çal›ﬂ›yoruz.

Yürüyüﬂ: Böyle bir iyileﬂme sonucu, hapishane koﬂullar›nda al›nabilir miydi?
D i z d a r : Bu soruya "evet" yan›t›n› vermeyi çok isterdim, ancak böyle olmad›¤›n› bize gelen di¤er hasta
mahkumlardan da görüyorum. Hapishane koﬂullar›nda bazen doktoru
görmek gecikebiliyor, istenen tetkikler h›zl› bir ﬂekilde yap›lam›yor,
tedaviler de olmas› gerekti¤i gibi
düzenlenemiyor. Üstüne üstlük, mesele kanser hastal›¤› olunca tedavinin lay›k›yla yürütülmesi neredeyse
olanak d›ﬂ›.
Y ürüy üﬂ : Güler Zere tutuklu
kald›¤› süre içinde ameliyatlar oldu, ama durumu gün geçtikçe kötüye gitti. Bunu neye ba¤l›yorsunuz?
D i z d a r : Birtak›m tedaviler uygulanm›ﬂ, bunlar› hiç tart›ﬂmak istemiyorum. Kanser tedavisi bütüncül
uygulanmas› gereken bir tedavidir.
Bu hastal›k bir grip de¤il ki, gripte
bile iyileﬂmeniz iyi koﬂullarda olman›zla yak›ndan iliﬂkilidir. ‹yi besleneceksiniz, yeterince ve do¤ru tedavi göreceksiniz.
Yürüyüﬂ: ﬁu anda hapishanelerde a¤›r kanser hastalar› var ve durumlar› kötüye gidiyor. Hapishane
koﬂullar›nda onlar ne kadar tedavi
edilebilirler?
D i z d a r : Hapishane koﬂullar›n›n
gerçekte nas›l oldu¤unu bilmiyorum. 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, Nitekim hapishaneden hastal›¤› ilerleyip, art›k son aﬂamaya gelmiﬂ hastalar›n apar topar ç›kart›ld›¤›n› yak›n
zamanda gördük. Hapishanedekiler
hastaland›klar› zaman da lay›k›yla
tedavi edilmelidir. Bu devletin görevidir ve mahkumlar da elbette
devletin korumas› alt›ndad›r.

Yürüyüﬂ: Doktorlar çok ihtimam gösterseler bile, mekan koﬂullar›ndan idari koﬂullardan, tecrit
uygulamalar›ndan dolay› ne gibi
engeller söz konusu?
D i z d a r : Doktorlar›n ne kadar ihtimam gösterdiklerini de bilmiyorum. Burada doktorlar›n bile ﬂöyle
bir yan›lg›lar› var, "tedaviye müdahil olmak konusunda çekinikler" .
Oysa hasta, mahkum olsa bile hastad›r ve doktorun görevi hastas›n›
iyileﬂtirmektir. Hapishane koﬂullar›ndaki olumsuzluklar›n aﬂ›lmas›nda doktorlar çok fazla müdahil olamayabilirler. Bu durumda görev
baﬂta mahkum yak›nlar› olmak üzere toplumun bütününe düﬂer. Bu ülkenin bir vatandaﬂ› mahkum olabilir, ancak her halükarda "insan" gibi
yaﬂamak durumundad›r. Aksi takdirde topluma geri kazand›r›lmas›
mümkün olmaz.

Yürüyüﬂ: Bir kanser hastas›n›n
hapishanede iyileﬂme ﬂans› var m›?
D i z d a r : Kanser dedi¤iniz hastal›k çeﬂit çeﬂittir. Baz›lar›n› tedavi etmek daha kolayd›r. Ancak bir akci¤er kanserinin tedavisi hapishane
d›ﬂ›nda bile kolay de¤ildir. Bu konuda genel olarak söylemem gereken hapishane koﬂullar›n›n kanser
tedavisini yürütmek aç›s›ndan zorlay›c› olaca¤›d›r.

Te c r i t ö l d ü r ü y o r...
“ Tutuklu olmasayd› sonuç böyle olmazd›”
D o k t o r T.A.: “Ulaﬂt›¤›m
k a n a a t , K u d d u s i O k k › r t utuklu olmasayd› sonuç böyle
olmazd›”
Ergenekon davas› tutuklusu
Kuddusi Okk›r, hapishanede kald›¤›
süre içinde hastal›¤› ile ilgilenilmemesi sonucu hastal›¤› ilerlemiﬂ ve
yaﬂam›n› yitirmiﬂti.
Okk›r ailesinin baﬂvurusu üzerine, ölümüyle ilgili olarak doktorlar
hakk›nda bir dava aç›lm›ﬂt›.
Kuddusi Okk›r’›n ölümüyle ilgili davada yarg›lanan doktor T.A.:
“Ulaﬂt›¤›m kanaat, Kuddusi Okk›r

tutuklu olmasayd› sonuç böyle olmazd›” dedi.
Kuddusi Okk›r’› tutuklu iken
“tedavi eden” bir doktor, mahkemede söylemektedir bütün bunlar›.
Aç›kças› doktor diyor ki, “tutuklu
oldu¤u için öldü”. Yani tutuklu oldu¤u için tedavi edilmeyerek, öldürüldü.
Bunu tutuklular› tedavi etmesi
gereken bir doktor mahkeme önünde söylemektedir. Asl›nda doktor
devletin resmi bak›ﬂ aç›s›n› deﬂifre
etmektedir. Oligarﬂinin hasta tutuklulara karﬂ› politikas› bir kez daha
aç›¤a ç›km›ﬂt›r.

“‹mral› otel de¤il,
bas›n y azmazsa s orun
yok”
”‹mral› otel de¤il” diyordu Baﬂbakan Yard›mc›s› Cemil Çiçek. Bas›n
yazmas›n diyordu yine direniﬂ sürecinde hep yapt›¤› gibi. Çiçek bir dönem
Adalet Bakanl›¤› yapt›. ‹ﬂte bu kafa hapishaneleri aylarca yönetti. Yüzlerce
tutsa¤›n hakk›nda kararlar› bu hastal›kl› ve tutsaklara düﬂman olan kafa ald›.
Onun Adalet Bakan› oldu¤u dönemde de tecrit sürdü. Tecriti ›srarla
sürdürenlerden biri oldu. Tutsaklar›n
haklar›n›n olaca¤›n›, olmas› gerekti¤ini hiçbir zaman kabul etmedi.
Bu kez kinini ve düﬂmanl›¤›n› ‹mral› 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 sorun 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

Kuddusi Okk›r hapishanede de¤ilde, d›ﬂarda olsayd› bugün yaﬂ›yor olacakt›.
O nedenle hasta tutsaklar›n bir
an önce özgürlü¤üne kavuﬂturulmas› önemlidir. Oligarﬂi aç›kça hasta
tutsaklar› gün gün ölüme sürüklemektedir.
Tecrit öldürmeye devam etmektedir. 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 tutsaklar› katletmekte ›srar etmektedir.

bas›na aç›kça “bunlar› yazmay›n” diyor.
Bu kafa iﬂkenceyi, hak gasplar›n›
meﬂrulaﬂt›ran, do¤al gören bir anlay›ﬂt›r. Buna göre, tutsaklar hiçbir talepte
bulunmayacak, tecrit alt›nda yaﬂamay›
kabul edecekler. Hak talebine tahammülü olmayan faﬂist bir iktidard›r AKP
iktidar›.
Cemil Çiçek, AKP’nin halka ve tutsaklara olan düﬂmanl›¤›n› dile getirmiﬂtir burada. En hakl›, en masum isteklere bile tahammülsüz ve düﬂmanca
yaklaﬂmaktad›r AKP iktidar›.
Nitekim tecriti ›srarla sürdürmeleri,
sohbet hakk›n› gasbetmeleri bu politikan›n sonucudur. Tecrite karﬂ› ç›kmay›
bile suç sayan, tutsaklar› en kötü koﬂullarda 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›lmas›n› ve haklar›n›n verilmesini istemektedirler. Bunun için direnmektedirler.
Bu hakk› onlara çok gören, daha
do¤rusu en do¤al talepleri bile lüks ve
gereksiz gören bir kafaya sahiptir Cemil Çiçek.
Ancak bilinmelidir ki, tutsaklar tecrite karﬂ› direnmeye devam edecek,
haklar›n› ›srarla isteyeceklerdir.

Tecrit s ürüyor,
hak g asplar›
ve y asaklar da
Hemen hemen bütün F
Tipi hapishanelerde tutsaklar tecritten kaynakl› benzer
sorunlar› yaﬂamaktad›rlar.
Neredeyse virgülüne kadar
ayn›d›r uygulamalar.
Mektup yasaklar›, yay›n yasaklar›, hak gasplar›
sürdürülmektedir. Yine
sohbet hakk› önündeki engeller devam etmektedir.
K›r›klar F Tipi Hapishanesinde slogan att›klar›
için tutsaklara 1’er ayl›k, 2
ayr› mektup cezas› verilmiﬂtir.
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde 19
Aral›k hapishaneler katliam›nda ﬂehit düﬂenler için
anma yapan tutsaklara 3
ayl›k mektup yasaklar› verilmiﬂtir.
Daha önce de çeﬂitli
gerekçeler ile verilmiﬂ
mektup yasaklar› ile birlikte kimi tutsaklar›n 9 ayl›k mektup cezalar› ortaya
ç›km›ﬂt›r.

Say›: 204

Yürüyüﬂ
24 Ocak
2010
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Hasta Tutsaklara Özgürlük
Eylemleri Sürüyor
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 tutsa¤›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 hapishanelerde 122 tabut ç›kt›¤›, tecritin bugün hala sürdü¤ünü belirtildi. Bolu F Tipi’nde intihar eden
Sezer Karnal’›n ölümünden tecriti
uygulamakta ›srar edenlerin sorumlu oldu¤unun söylendi¤i aç›klamada, “‹nsanlar› yaln›zlaﬂt›ran, bunal›mlara sürükleyen tecrittir. Tecrit
kalkmad›¤› sürece intiharlar olacakt›r” denildi. Eylemde “Sohbet
Hakk› Uygulans›n”, “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” ve “Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun” sloganlar› at›ld›.

Katilin Devlet Oldu¤una Bir Kan›t D aha

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

Say›: 204

Yürüyüﬂ
24 Ocak
2010

Agos Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Hrant Dink katledilmesinin 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” sloganlar›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 yapt›. Anmaya kat›lan binlerce kiﬂi,
mumlar yakarak, Dink'in öldürüldü¤ü yere karanfiller b›rakt›. Sar›
Gelin türküsü hep bir a¤›zdan söylenerek, anma bitirildi.
*
Öte yandan Hrant Dink’in katledilmesi ile ilgili olarak mahkeme
dosyas›na giren bir belge Dink’in
katledilmesinde AKP iktidar›n›n so-
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rumlulu¤unu bir kez daha gösterdi.
Belge, eski Trabzon Emniyet
Müdürü Ramazan Akyürek taraf›ndan mahkemeye gönderilmiﬂ. Belgede “Ogün Samast'› ‹stanbul'a
geldi¤inde arkadaﬂlar› karﬂ›lad›”
diye yaz›yor.
Belgeyi aç›klayan Dink ailesinin avukat› Bahri Belen, “Bu raporlar(da)... Ogün Samast'›n ‹stanbul'a geldi¤inde otogarda arkadaﬂlar› 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›¤› tetikçilerdir.
Sadece dosyaya konan bu rapor
bile Hrant Dink’in katledilmesinde
Trabzon ve ‹stanbul polisinin, Jandarmas›n›n, M‹T’in sorumlulu¤unu
göstermektedir. Katleden devlet!
Hiçbir ﬂüpheye yer yok.
Nitekim daha bu belgelerin hiçbiri ortada yokken belirtmiﬂtik ki:
“‹‹ﬂte bu izlere bakarak diyoruz

ki, Hrant Dink’in katili devlettir ve
yine bu izlere bakarak diyoruz ki,
l in ç ç il e r i te ﬂ v ik e d e n v e k o r u y a n
A K P iktidar›, Din k’in ö lümü nden
SORUMLUDUR.” (Yürüyüﬂ, say›:
90, 4 ﬁubat 2007)
Hrant Dink’in katledilmesinde
ortada “polis zaafiyeti” yoktur.
Hrant Dink’in katledilmesinde polis aç›s›ndan bir “zaafiyet”ten de¤il, bir a z m e t t i r m e d e n , aleni himayeden söz edilebilir ancak.
O nedenle 3 y›ld›r süren mahkemeden 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›¤› hapishanede infaz koruma memuru olmak için baﬂvuru yapm›ﬂ. Resmi
muhbir olmak için baﬂvurmuﬂ olsa
gerek. Ama dahas›, devlet de Erhan
Tuncel’in gardiyanl›k baﬂvurusunda bir anormallik görmemiﬂ ve onu
s›navlara sokmuﬂtur.
Himayenin daha aç›¤› nas›l olabilir?!

Savaﬂan
Kelimeler
Düﬂman
Bu köﬂede bugüne kadar a¤›rl›kl› olarak kullan›l m a m a s › gereken kelime ve kavramlar› yazd›k. Bu kez,
özellikle kullan›lmas› gereken bir kavramdan söz etmek istiyoruz.
Kullan›lmamas› gereken kavramlar› dilimize sokan
burjuvazi, kullanmam›z gereken düﬂman, s›n›f gibi
kavramlar› da dilimizden silmeye çal›ﬂ›yor...
Kelimeler, kavramlar, ideolojik mücadelenin en
belli baﬂl› cephaneleri oldu¤una göre, burjuvazinin dilimize sokmaya çal›ﬂt›¤›n› reddedecek, burjuvazinin
dilimizden silmeye çal›ﬂt›¤›na ise sahip ç›kaca¤›z.
Düﬂman da sahip ç›kacaklar›m›zdan, ›srarla kullanacaklar›m›zdan, kullanmam›z gerekenlerden biridir.
“Kavgaya ne gerek var, her mesele diyalogla, uzlaﬂmayla 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 harekete geçirici gücüdür. Ve b i r savaﬂ›n oldu¤u yerde, elbette b i r d ü ﬂ m a n d a vard›r.

Burjuvaziye göre düﬂman, proletaryad›r. Proletaryaya göre ise
burjuvazi. Burjuvazi bu konuda nettir. Ço¤u zaman ifade etmez, hatta
gizlemeye çal›ﬂ›r, ama bilimsel ve tarihsel olarak biliriz ki; sömüren ve ezen s›n›f, tüm ezilenleri, tüm halk›
düﬂman görür.
Tüm ezilenler aç›s›ndan da bilincinde olsun veya olmas›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 destekleriyle ülkemizdeki oligarﬂik diktatörlü¤ü destekleyen tüm
emperyalistler, emperyalist kurumlar, düﬂmand›r.
Burjuvazi halk›, savaﬂ halinde oldu¤u bir düﬂman olarak 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 bununla ayn› kategorideki kavramlar› literatüründen silmiﬂtir. Sorsan›z, s›n›f mücadelesi hala geçerlidir diyeceklerdir; ama bu soyut bir kabulleniﬂtir. E¤er bu savaﬂtaki saflaﬂmaya paralel olarak düﬂman kavram› kullan›lm›yorsa,
nesnel olarak s›n›flar mücadelesi de reddediliyor demektir. Her olaya ve olguya iliﬂkin, s›n›fsal bak›ﬂ terkediliyor
demektir. Reformizmin durumu budur.
Dolay›s›yla, savaﬂ› sürdürecek olan da, savaﬂ›n kavramlar›n› dilimizde yaﬂatmaya devam edecek olan da
sadece devrimcilerdir. Düﬂman kavram›n›, öfkeyle, bir
savaﬂç›n›n azmiyle, onu yoketme kararl›l›¤›yla kullanmayan bir devrimcinin devrimcili¤i, eksiktir. Ve düﬂman kavram›n›n yok edildi¤i yerde Marksist-Leninist
bir anlay›ﬂ, militan bir devrimcilik de¤il, sivil toplumculuk, reformculuk hakimdir.
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¤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 Genel Direniﬂ” sloganlar› hayk›r›ld›.
Galatasaray lisesinin önüne gelindi¤inde burada Tekel iﬂçilerinin asla yanl›z olmad›¤›na de¤inilerek taleplerinin kabul
edilmesi için Genel
Grev uyar›s›nda bulunuldu.Ve son olarak da
“Hakl›y›z Kazanaca¤›z” marﬂ›
söylendi.

Tekel ‹ﬂçileri Yaln›z De¤ildir
Hasta Tutsaklar için sürdürülen
eylemlerde bu hafta ortak karar al›narak Tekel iﬂçileri için yürüyüﬂ

yap›ld›.
Taksim Tranvay Dura¤›nda buluﬂan yüzlerce kiﬂi ya¤murlu ve so-
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Açl›klarla, yoksulluklarla, katliamlarla, 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 çeﬂitli sebepleri olsa da sonuçta bu sebeplerin hepsi, bir sömürü
düzeni olan k a p i t a l i z m e
dayan›r. Bu nedenle de
e¤er açl›¤a, yoksullu¤a
karﬂ› isek, emperyalizme
ve kapitalizme karﬂ› mücadele etmek de bir zorunluluktur. 7’den 70’e, kad›n-erkek herkes mücadele etmelidir.
Elbette bu mücadelede gençli¤e
daha çok görevler düﬂmektedir.
Emperyalizme ve kapitalizme
karﬂ› mücadele ederken bir çok engelle karﬂ›laﬂ›r gençlik. Mücadelenin ilk “engeli” ailemizdir. Bizim
hakl› mücadelemizi anlamak yerine, bizleri peﬂinen “gençlik heyecan› peﬂinde koﬂmakla” itham ederler.
Kimileri; “ö¤rencilerin ne iﬂi
var”, “önce okulunuzu bitirin, ondan sonra mücadele edin”, “koskoca ülkede size mi kald› mücadele etmek” , “anneniz baban›z sizi okutmak için gönderdi, siz nelerle u¤raﬂ›yorsunuz” diyebilmektedir.
‹kinci engel, bizzat okul yönetimleridir. Soruﬂturmalarla, disiplin
cezalar›yla, okuldan at›lmalarla engellenmeye çal›ﬂ›l›r›z. Yurtta kal›yorsak; yurt yönetimleri cezalarla
ve yurttan atarak, engel olmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Göz hapsine al›n›r,
takip ediliriz.
Üçüncü engel; do¤rudan polis,

jandarmad›r.
Gözalt›na al›n›r, iﬂkencelerden geçirilir, yetmezse tutuklan›r›z. Polis, jandarma, ailemizi arayarak bask› yapar.
Ve sonra, akrabalar›m›z, “konukomﬂu” derken, herkes bizi mücadele etmekten vazgeçirmeye çal›ﬂ›r.
Peki gençlik ne yap›yor? Neye
karﬂ› ve neden mücadele ediyor? Neden hakl› mücadelesi için desteklen-

karﬂ› ç›kmak? “Suç” mudur paral›
e¤itimi protesto etmek, paras›z, bilimsel e¤itim istemek?
Elbette suç de¤ildir. Ama bu ülkede paras›z e¤itim istemek de bilimsel-demokratik e¤itim istemek
de ba¤›ms›zl›k istemek de Amerika’ya karﬂ› olmak demektir. Amerika düzenin bu kadar içinde, düzenle
bu kadar bütünleﬂmiﬂ ve düzenin bu
kadar sahibidir! Hiçbir hükümet onsuz olamamaktad›r.
Bundan dolay› bu ülkenin polisinden zab›tas›na kadar tüm güçleri
eylemlerimize
sald›rmaktad›r. Düzen o nedenle bilim merkezleri
olmas› gereken üniversiteleri birer karakol haline dönüﬂtürmüﬂtür. Fakülteler polisçe iﬂgal
edilmiﬂ, okul koridorlar› mobese
kameralar› ile doldurulmuﬂtur.
Bu ülkenin topraklar›nda “ b a ¤›ms›z T ü r k i y e” diye hayk›ran binlerce gencin içinde yer ald›¤› DevGenç gibi bir gençlik örgütlenmesi
kurulmuﬂtur. Mücadelesi ile ülkemizdeki akademik-demokratik mücadeleyi, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
mücadelesini yükseltmiﬂ, gençli¤e
ve halka çok ﬂey kazand›rm›ﬂt›r.
Dev-Genç’in mücadele tarihi,
mücadeleyi “gençlik heyecan›” olarak görenlere verilmiﬂ bir cevapt›r
asl›nda.
Bilimsel olmayan, ön yarg›larla
dolu bu tür iddialara ve gençli¤i küçümseyenlere karﬂ› en önemli görev
yine gençli¤e düﬂüyor. Ülkemizde
ve dünyada neden mücadele edilmesi gerekti¤ini, düzenin her kurumunun, okulundan adliyesine kadar
çürümüﬂ oldu¤unu ailemize ve çevremize sab›rla anlatmal›, onlar› ikna etmeliyiz.

Devrimci Gençlik Neden
Mücadele E diyor?
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meyip, eleﬂtiriliyor, engelleniyor?
“Amerika defol, bu vatan bizim”
diyor gençlik. Emperyalist Amerika’n›n dünya üzerindeki egemenli ¤ine son verilmesini istiyor, bunun
için mücadele ediyor. Üniversitelerde ve liselerde paras›z e¤itimin bir
hak oldu¤unu söylüyor ve bunun
için mücadele ediyor.
Yine ayn› ﬂekilde e¤itim sisteminin çarp›kl›klar›na, ezbercili¤ine, faﬂist ve gerici kadrolaﬂmaya karﬂ› mücadele 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 olmad›¤›n› biliyor ve ülkesinin b a ¤›ms›zl›¤› için mücadele ediyor.
Kendisine dayat›lan haks›zl›klar›,
adaletsizlikleri, eﬂitsizlikleri, yozlaﬂmay› kabul etmiyor gençlik.
Bu noktada, gençli¤e hala “nniye
m ü c a d e l e e d i y o r s u n u z ?” demek
mümkün müdür? Bunu diyenler,
kimden, neden yanad›r?
“Suç” mudur adaletsizliklere

Üniversitede ‘Arkadaﬂ›n› ‹hbar Et’ Anketi
Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi (YYÜ) T›p Fakültesi’nde okuyan tüm ö¤rencilere da¤›t›lan ve isimlerini
yazmalar› zorunlu tutulan anketlerde, ö¤rencilerin arkadaﬂlar›n› ihbar etmeleri istendi.
Muﬂ’un Bulan›k ilçesindeki sald›r›y› protesto için
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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 tehditle karﬂ›laﬂt›ysan›z, bunu yapanlar›n isimlerini verebilir misiniz” gibi sorularla ö¤rencilerden muhbirlik
yapmalar›n› istedi.

Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
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›zda, zaman›m›z›n ço¤unu s›navlara haz›rlanarak geçirdi¤imizi fark ederiz.
Bir süre öncesine kadar, daha çok teknik üniversitelerde uygulad›klar› bu sistem, geçmiﬂte ö¤rencilerin
tepkisiyle karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. Ancak çözüme yönelik ad›mlar at›lamam›ﬂt›r. Günümüzde ise ö¤rencinin “ss › n a v l a rla bo¤ulmas›” bir e¤itim politikas› olmuﬂtur.
Sürekli s›navlara haz›rlanmak zorunda kalan, zaman›n›n ço¤unu s›navlarla geçiren bir ö¤renci için bunun
yaratt›¤› psikolojik bask› bir yana, bu, ö¤renciyi bilinçli olarak “ss › n a v l a r d a b o ¤ m a ” politikas›d›r. Ö¤renciler
baﬂlar›n› s›navlardan k a l d › r a m a m a l › , dersin d›ﬂ›nda
baﬂka bir ﬂey düﬂünememeli, zaman a y › r a m a m a l › d › r.
Nitekim ço¤u zaman da öyle olmaktad›r. Ö¤renci,

Bu n l ar ı

BİLİYOR MUSUNUZ?
2008 2009 Ö¤r e t i m y› l › ;
Özel ve Resmi toplam
mesleki ve teknik e¤itim
veren lise say›s›
4 595
Toplam ö¤retmen say›s›
88 924
Toplam ö¤renci say›s›
1. 565 26

Gençlik Üze
erine

SÖZLER

" Bir devrimci hareket,
gençli¤i kazanmadan
zafere ulaﬂamaz.”
(Hakl›y›z Kazanaca¤›z)

Ö¤retim üyesi
aç›¤› yabanc›
ö¤retim üyesi ile
kapat›lacak

gelece¤inin garantisi olarak bakt›¤› s›navlardan geçmek 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 çözüm üretemeyen, toplumdan tecrit edilmiﬂ bireyler yarat›lm›ﬂ olmaktad›r.
Bu durumda yap›lmas› gereken ilk ﬂey; ö¤rencileri
“s›navla bo¤an” bu politikalar›n amac›n› kavratmakt›r
ö¤renci arkadaﬂlar›m›za. Bunun basit bir s›nav yo¤unlu¤u olmad›¤›n› herkese anlatmal›y›z. At›lacak ikinci
ad›m ise bu sorunu yaﬂayan ö¤rencilerin çaresiz olmad›¤›n› göstermek, onlar›n sesini taﬂ›yarak, akademik-demokratik 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.

Üniversitede Puﬂi Yasa¤›
Ad›yaman Üniversitesi’nde kampus alan›na puﬂiyle
girmek isteyen yaklaﬂ›k 50 ö¤renci, özel güvenlik görevlilerince engellendi. Bir süre oturma eylemi yapan
ö¤renciler, daha sonra puﬂi yasa¤›n› üniversite giriﬂinde
sergiledikleri tiyatro oyunuyla protesto ettiler.
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Türkiye’de
görevli
1500 civar›nda yabanc›
uyruklu ö¤retim üyesinin
say›s› art›r›lacak. YÖK karar›na göre; yabanc› uyruklu ö¤retim görevlilerine Türkçe ö¤retilecek, doçentlik atamalar›nda Türkçe ﬂart› kald›r›lacak ve ek
projelerden de gelir elde
edecekler. Türkiye’de devlet 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 Paﬂazade, Eda K, adl› Alevi bir ö¤renciyi “Sen namaz k›lm›yor
musun?” diyerek baﬂlad›¤› sorular› ve sözleriyle ö¤rencilerin önünde aﬂa¤›lad›. Dersten sonra da baﬂka bir bahaneyle
yumruklay›p, dövdü.
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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 faydalar 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› savunmak 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.
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“Bilgehan Karpat Serbest
B›rak›lmal›d›r!”
23 Ekim 2009 tarihinde Ankara Gençlik
Derne¤i çal›ﬂan› olan
Bilgehan Karpat “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas› malzemeleriyle Ankara terminalinde gözalt›na al›narak tutuklanm›ﬂt›. Karpat’a 14 Ocak günü Ankara 12. ACM'de görülen davas›nda 'terör örgütüne üye olmak'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 iliﬂkilendirilebilecek hiçbir ﬂey bulunmad›¤›n›n belirtildi¤i aç›klamada; “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. Hukukla uzaktan yak›ndan ilgisi olmayan bir zihniyetin sonucudur bu tutuklamalar. Çünkü asl›nda mesele arkadaﬂlar›m›z›n
sürdürdü¤ü ba¤›ms›zl›k mücadelesinin Amerikan emperyalizmini ve iﬂbirlikçilerini rahats›z ediyor olmas›d›r. Tahammül edemedikleri ﬂey asl›nda arkadaﬂlar›m›z›n halk›n örgütlü gücünü temsil eden devrimciler olmas›d›r” denildi.

BDP’ye Gözalt› ve Tutuklama
Terörü Sürüyor
AKP iktidar›, Kürt halk›n›n seçti¤i belediye
baﬂkanlar›na, BDP yöneticilerine karﬂ› pervas›zca sürdürdü¤ü bask›lara geçen hafta bir yenisini
ekledi. Batman, Diyarbak›r, Van ve ‹stanbul’da
Kürt yurtseverlere, BDP’lilere yönelik gerçekleﬂtirilen gözalt› teröründe, 60’a yak›n kiﬂi gözalt›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 elektrik kablosu ile kendisini ast›.

Mu¤la'da Ev Bask›n›
Mu¤la'da 21
Ocak günü Mu¤la
Gençlik Derne¤i
Giriﬂimi çal›ﬂan›
Nuri Nur'un Emirbeyaz›t Mahallesi’ndeki evine jandarma bask›n yapt›. Evdeki dergi,
cd, taﬂ›nabilir bellek ve bir bilgisayara el koyan
jandarma tutanak tuttu. Jandarma, yar› y›l tatilinde oldu¤u için Nuri Nur'u evinde bulamay›nca, Nuri Nur'un ev arkadaﬂlar›n› Mu¤la Üniversitesi'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 önce de polis taraf›ndan tehdit edildi¤ini, jandarma
ve polisin iﬂbirli¤i halinde arkadaﬂlar›n› sindirmeye, korkutmaya çal›ﬂt›¤›n› vurgulad›. Bu sald›r›lar›n korkular›ndan kaynakl› oldu¤u belirtilen 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.

Afganistan’da feda ve direniﬂ

iﬂgalciler çaresiz
9 y›l önce iﬂgal ettikleri Afganistan’da art›k emperyalist iﬂgalciler
için güvenli yer yok. Taliban savaﬂç›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 militan› Kabil’deki bakanl›k binalar›n›
bast›. Eylem, bir Taliban feda savaﬂç›s›n›n iﬂbirlikçi Karzai hükümet
üyelerinin yemin etti¤i saatlerde binan›n yak›nlar›nda yap›lan feda eylemiyle baﬂlad›. 20 Ta li b an mi l i ta n ›, D e v l e t B a ﬂ k a n l › ¤ › S a r a y › , M e r kez Bankas›, Sanayi ve Madenci lik Bakanl›¤›, Savunma Bakanl›¤›, A d a l e t B a k a n l › ¤ › , E k o n o m i
Bakanl›¤› 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. ‹ﬂgalciler onbinlerce askerine, tank›na, topuna, uçaklar›na ve her türlü askeri
teknik üstünlü¤üne ra¤men 20 savaﬂç› karﬂ›s›nda çaresizdi. ‹ﬂte, emperyalistlerin güçsüzlü¤ü ve halk›n

gücü. Mao’nun “emperyalizm ka¤›ttan kapland›r”
sözü halklar›n gücü karﬂ›s›nda defalarca kez kan›tland›.
‹ﬂgalcilerin 9 y›l boyunca Afganistan’da yapmad›klar› katliam, estirmedikleri terör kalmad›. Buna
ra¤men Afgan halk›n›n direniﬂini bitiremiyor. Amerika asker say›s›n› iki misline ç›kard›. Emperyalistlerin ellerindeki en geliﬂmiﬂ, en güçlü silahlar› 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 tapanlar, iﬂte emperyalizmi mutlak bir
güç ve yenilmez sananlar. Emperyalistler tüm gücüyle Afganistan’da. 150 bin de¤il, 300 bin, 1
milyon asker de y›¤sa oraya iﬂgalciler için sonuç de¤iﬂmeyecek. Vatan›
için kendini veda eden 20 feda savaﬂç›s› karﬂ›s›nda çaresiz kalacaklar
yine. 20 feda savaﬂç›s› o, “koskoca”

AKP’nin ‹srail
ikiyüzlülü¤ü sürüyor
11 Ocak’da ‹srail D›ﬂiﬂleri Bakan Yard›mc›s› Daniel Ayalon Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi O¤uz
Çelikkol'u makam›na ça¤›r›p hakaret etmiﬂti. Yaﬂanan bu olaylar iki
ülke aras›nda “büyük “kriz” olarak
yans›t›ld›. ‹ki ülke aras›ndaki iliﬂkiler “koptu-kopacak” diye bak›l›yordu.
Fakat gerçekler hiç de öyle de¤ildi. “Kriz”in yaﬂand›¤› ayn› günlerde Ankara'da, ‹srail askeri yetkilileri, ‹srail Savunma Bakan Yard›mc›s› ve ‹srail silah ﬂirketlerinin
yöneticileri yeni anlaﬂmalar›n peﬂindeydi. Mili Savunma Bakanl›¤›
ve Savunma Sanayii Müsteﬂarl›-

¤›'nda yap›lan görüﬂmelerin konusu; “ iki
ülke iﬂbirli¤inin ar t ›r ›l ma s› ve o rt ak sa vunma projeler i ge liﬂtirilmesiydi. ”

Türkiye ve ‹srail aras›nda bir süredir kapal› kap›lar ard›nda görüﬂülen iki ülkenin M-60 Amerikan
tanklar›n›n modernizasyonu konusunda yapacaklar› iﬂbirli¤i anlaﬂmas› vard›. Ankara'da, 11 Kas›m'da, Türkiye ile ‹srail aras›nda
bir anlaﬂma imzaland›. ‹srail devlet
ﬂirketi IMI ile Türk savunma sanayii kuruluﬂu olan Aselsan aras›nda
imzalanan bu protokol, di¤er ülkelerin ordular›nda bulunan tanklar›n
modernizasyonu için iﬂbirli¤ini içeriyordu.
Ayr›ca 10 Heron uça¤› Nisan
ay›na kadar Türkiye’ye teslim edi-

emperyalist dünyaya meydan okudu. 20 feda savaﬂç›s› Kabil’de tank›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.
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lecek. Bu anlaﬂmalar yap›l›rken 17
Ocak’ta Ankara'ya ‹srail Savunma
Bakan› E h u d B a r a k da geldi. Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an ve Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, ‹srail D›ﬂiﬂleri Bakan Yard›mc›s› Daniel Ayalon’›n yapt›¤› hakarete tepki olarak
‹srail Savunma Bakan› Ehud Barak’a randevu vermeyeceklerini
aç›klad›lar.
Ehud Barak ise, Türkiye'ye
olumlu mesajlarla geldi¤ini ve yapt›¤› görüﬂmelerde iki ülkenin savunma sanayii alan›nda iﬂbirli¤ini
art›rmay› hedeflediklerini söyledi.
AKP iktidar› halka karﬂ› ‹srail’e
tav›r al›yormuﬂ gibi bir görüntü verirken, di¤er taraftan iﬂbirli¤ini
güçlendirek için yeni yeni anlaﬂmalar yap›yor. K›sacas›, AKP’nin esip
gürlemesine karﬂ›n iﬂbirli¤i iliﬂkileri sürüyor.
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Avrupa’da
Almanya’da
Hukuksuzluk
Sürüyor
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Hakk›nda y›llard›r hiçbir somut delil olmadan
tecrit ve izolasyon koﬂular›nda tutuklu bulunan Faruk Ereren davas›na 8 Ocak 2010
tarihinde devam edildi.
Saat 10.30’da baﬂlanan duruﬂmada yakaland›¤› evin sahibi olarak Bay Apayd›n
dinlendi.
Apayd›n’›n ifadesinden sonra, savc› ﬂahidi tehdit ederek “E¤er burda ifadeni do¤ru vermezsen, sonuçlar› sizin için çok a¤›r
olacak hatta vatandaﬂl›¤›n›z tehlikeye girecektir. Bunun üzerine ﬂahit Apayd›n ifadesini de¤iﬂtirmeyece¤ini ifade etti.
Mahkeme ilk duruﬂmalara göre daha k›sa sürdü. Elde herhangi bir delilin bulunmamas›na ra¤men heyet mahkemeyi sürdürmeye çal›ﬂ›yor.
Dava 3 ﬁubat 2010 tarihine ertelendi.

Fransa’da Halk Cepheliler’e
Destek
Fransa'n›n Nancy ﬂehrinde
bulunan Nancy Anadolu Kültür ve Sanat Evi, Halk Cepheliler’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. Ayr›ca bas›na ve kamuoyuna
aç›klama yap›ld›. Eylem, "Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Bu Vatan
Bizim Amerika Defol, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar› ile sona erdi.

Hamburg’da
Gençlik Kurultay›
Haz›rl›klar›
Anadolu Federasyonu Hamburg
Gençlik Komitesi, Gençlik Kurultay› çal›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 edilmesi gerekti¤ini belirten Hamburg Gençlik 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›ﬂmas›n›n yan› s›ra yapt›klar› çal›ﬂmalar ve
kültürel kurslar hakk›nda da bilgilendirme yap›p, el ilanlar› da¤›tt›.
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Brüksel'de “Hasta Tutsaklara
Özgürlük” Eylemi
Belçika'n›n baﬂkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Parlementosu binas› önünde 15 Ocak
2010 tarihinde bir gösteri gerçekleﬂtirildi. Schuman Meydan›'nda yap›lan gösteride Türkiye'de Güler Zere'nin ›srarl› bir
mücadele sonucu serbest b›rak›lmas›n›n ard›ndan say›s› onlarla ifade edilen hasta tutsakla-

r›n serbest b›rak›lmas› için mücadelenin devam etmesi gerekti¤i ifade edildi.
"Hasta Tutsaklara Özgürlük"
slogan› alt›nda yirmibir hasta
tutsa¤›n isminin yer ald›¤›, yine
‹ngilizce olarak "Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n" slogan›n›n yazd›¤› pankartlar›n taﬂ›nd›¤› gösteri bir saat sürdü.

“Anadolu Federasyonu
Üyeleri Serbest
B›rak›ls›n”
Anadolu Federasyonu üyeleri ve yöneticileri Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu, Almanya'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›ﬂmak, yaﬂanan hukuksuzlu¤u teﬂhir etmek
için Özgürlük Komitesi stand açt›, bildiri
da¤›tt›. So¤uk havaya ra¤men bir saat boyunca Almanca ve Türkçe bildirilerden
bölümler okundu.
“Nurhan Cengiz Ahmet’e Özgürlük,
Devrimci Tutsaklara Özgürlük, Kahrolsun
Emperyalizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar› 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.

AVRUPA’daki B‹Z
Çocuklar›m›z› nas›l yetiﬂtiriyoruz?
Daha do¤rusu yetiﬂtirebiliyor muyuz?
Onlarla yeteri kadar ilgilenebiliyor muyuz? Yoksa yaﬂad›¤›m›z ülkenin e¤itimine mi b›rak›yoruz?
Her ne kadar çocuklar›m›z› kendimiz yetiﬂtirdi¤imizi sansak da büyük
oranda ikinci ﬂ›kk›n geçerli oldu¤u bir
gerçek. Çocuklar›m›z daha kreﬂlerden
baﬂlayarak, emperyalist sistemin kültürüyle, ideolojisiyle yetiﬂmeye
baﬂl›yor.
Ne ö¤retiliyor kreﬂlerde çocuklar›m›za? Bencillik, bireycilik,
paylaﬂmamak...
Bencillik, bireycilik yüceltilirken, paylaﬂmak, baﬂkalar›n› düﬂünmek küçümseniyor. Hatta kimi durumlarda cezaland›r›l›yor.

s›z "bireyler" olarak yetiﬂtiriliyor.
Çocuklar›m›za, tarih yanl›ﬂ ö¤retiliyor, bilimsel düﬂünme yöntemi yerine,
metafizik düﬂünme yöntemi ö¤retiliyor.
Çocuklar›m›z, emperyalist sistemi savunan, ona hizmet eden kiﬂiler olacak ﬂekilde bir e¤itime tabi tutuluyor. E¤itilmiﬂ cahiller olarak yetiﬂtiriliyor, emperyalizmin halklar› sömürmesini onaylayan, emperyalizme karﬂ› halklar›n mücadelesini ya gereksiz gören ya da bu

Ö¤retmeliyiz.
Denilebilir ki, biz koca emperyalist
düzen karﬂ›s›nda, çocuklar›m›za nas›l
hakim olabiliriz?
Makul gibi görünen bu gerekçe, gerçekte hakl› de¤ildir. Birincisi, çocuklar›m›z› e¤itirken yaln›z olmam›z gerekmiyor. Kendi derneklerimizde örgütlenmeli, çocuklar›m›z› istedi¤imiz gibi e¤itebilecek olanaklar›, gücümüzü örgütlülüklerimizde b irleﬂtirerek
yaratmal›y›z. Emperyalizm
karﬂ›s›nda yaln›z de¤iliz,
e¤er yaln›z kal›yorsak, bu
kendi bilinçsizli¤imiz, yanl›ﬂ tercihlerimizden kaynaklan›yor. Anadolu Federasyonu’na ba¤l› derneklerimize gücümüzü katal›m,
örgütlenelim. Derneklerimizin olmad›¤›
yerlerde, dernek kurmak için giriﬂimlerde bulunal›m, dernekleﬂmenin, örgütlenmenin koﬂullar›n› yaratal›m ya da de¤iﬂik örgütlenme biçimlerini hayata geçirelim.
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Çocuklar›m›z›
Kim Yetiﬂtirecek?

Okullarda, çocuklar›m›z bulundu¤u
emperyalist ülkeye göre, bir Alman, bir
Frans›z gibi yetiﬂtiriliyor. Kültürümüzü,
de¤erlerimizi de¤il, onlar›n dilini, kültürünü, 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 anlay›ﬂ›, ahlaki de¤erleri, halk kültürü geliﬂmeyen, yaﬂad›¤› toplumdan kopuk, "e¤lenceden e¤lenceye koﬂan" fakat, gerçekte kiﬂili¤i oturmam›ﬂ, mutsuz, amaç-

mücadeleyi haks›z bulan, kendi halk›n›
aﬂa¤›layan, küçük gören, kiﬂilikler haline getiriliyor.
Buna hakk›m›z yok. Çocuklar›m›z›n
bu ﬂekilde yetiﬂtirilmesine seyirci kalmamal›y›z. Elbette çocuklar›m›za herﬂeyi kendimiz veremez, ö¤retemeyiz. Çocuklar›m›z› emperyalizmin okullar› d›ﬂ›nda okutma olana¤›na sahip de¤iliz.
Fakat, emperyalizmin çocuklar›m›z› istedi¤i gibi yetiﬂtirmesine karﬂ› mücadele etme olana¤›na sahibiz. Çocuklar›m›za dilimizi, kültürümüzü, geleneklerimizi, ahlaki de¤erlerimizi, ö¤retebiliriz.

Çocuklar›m›z›, kendi kültürümüzü,
geleneklerimizi, dilimizi ö¤renebilecekleri, sosyal, kültürel faaliyetlere katal›m.
Fakat, hepsinden önce unutmayal›m
ki, çocuklar›m›z› kazanman›n tek yolu,
onlar› emperyalist sistemin eline terketmemek, onlar› e¤itme sorumlulu¤unu
üstlenmektir.
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Linççiler boﬂuna
ç›kar›lm›yor meydana
Geçen hafta Edirne’de aç›lan bir
s›navda, 84 kiﬂilik iﬂe 2400 kiﬂi baﬂvurdu.
Ve yine geçti¤imiz günlerde bas›na
yans›yan bir baﬂka Edirne haberi:
CNBC-e Bussines dergisi taraf›ndan haz›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, nüfusa oranland›¤›nda Edirne suç oran› en
yüksek ikinci il durumunda.
Bu gerçekleri gizlemenin en iyi yolu
linç güruhlar›n› meydanlara salmak olsa
gerek...
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"Marksistler, kendi ilkeleri
gere¤inde eleﬂtiriyi her verimli davran›ﬂ›n gere¤i s ayarlar. "
George Politzer

Çizgiyle

* Tekel
Özelleﬂtirildi

Etti - Etmedi
Tekelci burjuvazinin kodamanlar› taraf›ndan TÜS‹AD’a yeni baﬂkan olarak a t a n a n Ümit Boyner,
21 Ocak günü baﬂkan olarak yapt›¤› ilk konuﬂmas›nda hemen her
cümlesinde demokrasiden söz etti,
ülkemizdeki faﬂizmden söz etmedi.
Töre cinayetlerinden söz etti, tekellerin iﬂ cinayetlerinden söz etmedi.
“Gençlerimiz”den söz etti, tekellerin düzeni sürsün diye linç
edilen gençlerden söz etmedi.
Oligarﬂi içi çat›ﬂmalara at›f yaparak, paylaﬂmadan, dayan›ﬂmadan
söz etti, emekçilerin seslerine y›l-

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 Ankara Emniyet Müdürü’yle
bar›ﬂm›ﬂ, kucaklaﬂm›ﬂ.

lard›r kulaklar›n t›kanm›ﬂ olmas›ndan
söz etmedi.
“Ruhlar›m›z geride kald›” diyerek h›zla 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 olsun dedi, hastaneye kald›r›lan açl›k
grevindeki tekel iﬂçilerinden söz
etmedi.
“TÜS‹AD bir ‘ç›kar grubu’ de¤ildir” dedi ki, iﬂte orada demagoji zirveye ulaﬂt›.
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, gerçek bu.)
“Ben emniyet müdürüme sar›l›yorum, onu öpüyorum” diyordu dünün iﬂçi dostu. Ya
iﬂçiye sar›lacaks›n ya iﬂkenceciye... Öyle ikisine de sar›lmak
olmaz!

Asıl Sırlar
Kimde?
Eski emniyet müdürü, eski Ola¤anüstü Hal
Bölge Valisi Hayri Kozakç›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› soruyorlar Kozakç›o¤lu’na.. A¤ca’da ne s›r
olacak? As›l s›rlar, Kozakç›o¤lu gibilerdedir...
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Nafile Toplant›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 Belediye Baﬂkan› ve yeni bir parti kurmaya soyunan Mustafa Sar›gül
olmuﬂ.
Sar›gül kap› önünde verdi¤i demeçte “tekneyi kendisini kullanmamas› 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 aç›k da...
AKP Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Salih Kapusuz, 21 Ocak günü televizyon ekranlar›nda tekel iﬂçilerinin direniﬂinden söz ederken,
“ H a k a r a m a y o l l a r › n › n s o n u n a k a d a r a ç › k o l d u ¤ u n u ” söylüyordu. 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 yoksa?..
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 ödemeyi göze alanlara aç›k bu yol. De¤ilse, hak araman›n yolu, panzerlerle, coplarla, biber gazlar›yla, tehditlerle, ﬂantajlarla, kelepçelerle s›ms›k› kapat›lm›ﬂ bir yoldur ve ürkenler, korkanlar bu
yolda bir milim bile ilerleyemezler...
*

Fotoﬂop s izi k urtaramaz!
Afganistan’da, Irak’ta ve di¤er baz› ülkelerde emperyalist iﬂgalcilere karﬂ› direniﬂte yer alan güçlerden 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 “ ö l d ü reb i l i r ” l e r de... Ama yine de iﬂgal ettikleri her yerde inlerine kadar
girip bombalar› patlatan birileri hep olacak.

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 faaliyeti çerçevesinde de¤erlendirilmesi gerekti¤i
belirtilerek “ﬁüphelilerin DHKP/C terör örgütüne üye olduklar› tespit edilmedi¤i, normal 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, “Müvekkillerimin 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 kararla Bart›n’da bir mezarl›kta yapt›r›lan söz
konusu mezar taﬂ›n›n ölülere, baﬂka bir ölüyü övmek suretiyle propaganda yapt›¤›n›
düﬂünmek zorunda b›rak›ld›k” diye konuﬂtu.
Benzer bir dava sürecine de Çorum’da
girildi. Ölüm orucu direniﬂinde 7 Ocak
2007’de ölümsüzleﬂen Serdar Demirel mezar taﬂ›na da dava aç›ld›. Serdar Demirel’in
annesi Mesude Demirel, aç›lan soruﬂturmayla ilgili olarak “O¤lumun vasiyetini yerine getirdim” dedi.

Say›: 204
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Gazze s›n›r›na çelik duvar

M›s›r, ‹srail yöntemlerine
baﬂvuruyor
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›, kurﬂuna dayan›kl› cam pencereler tak›laca¤›n› ve
elektronik donan›m›yla dört taraf› takip edebilece¤ini yazd›.
M›s›rl› bir ﬂirket taraf›ndan inﬂa edilecek
güvenlik noktalar› için, s›n›r ﬂeridine iki haftad›r kamyonlarla çimento taﬂ›nmaya baﬂland›. Gazze ile M›s›r’›n ortak sahili boyunca ayn› 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› ﬂekilde olaca¤›n› yaz›yordu.
Bu arada M›s›r s›n›r›na yaklaﬂ›k 10 km uzakl›kta bulunan Sukur bölgesindeki bir çok eve
“tünellerden Gazze’ye mal kaç›r›ld›¤›” gerekçesiyle M›s›r taraf›ndan sald›r› düzenlendi.
Say›: 204

Devletin katliamlar› için
özür dilemek, katledilenlerin
iﬂi olamaz!
El Salvador’un -eski gerilla- olan Devlet Baﬂkan› Mauricio Funes, “1980-1992 y›llar›
aras›ndaki iç savaﬂta meydana
gelen sivil kay›plar ve insan
haklar› ihlallerinde devletin rolü için” resmi olarak özür diledi.
‹ç savaﬂta faﬂist devlet güçleri onbinlerce El Salvador’lu-

Siyonizmin Hapishanelerinde Tecrit

Yürüyüﬂ

FHK C’l i de vr im c i tu ts a k F e h m i e l - R i m a v i ,
ha sta ve iki a yd›r te cr it a lt› nda!

24 Ocak
2010

Yu n a n i s t a n ’ d a Ç i f t ç i l e r
t a r › m p o l i t i k a s › n › p ro t e s t o
etti
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, YunanistanBulgaristan s›n›r›ndaki üç ayr› gümrük noktas›n› da iﬂgal edince, iki ülke aras›nda ciddi
bir sorun yaﬂanmaya baﬂland›.
Çiftçiler Promahon–Kulata, Ormenion–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.
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yu katletti. Bunlar›n hesab› sorulmad›. Eski bir
gerilla olan Devlet Baﬂkan› Mauricio Funes ise
bu katliamlar›n suçlular›n› aç›¤a ç›kart›p yarg›lam›yor.
Ç a r p › c › d › r.
Özür dileyen Mauricio Funes, o
katliamlar iﬂlenirken, katledenlerin de¤il, katledilenlerin taraf›ndayd› zaten. Burjuvazi katletmiﬂ ve ﬂimdi özrü
de katlettiklerine dilettiriyor...
Mauricio Funes katliamlar›n
hesab›n› sormuyor. Hesap sormak yerine, faﬂist devlet ad›na
“özür” diliyor. Reformizmin
tarih sahnesinde üstlendi¤i roller aç›s›ndan çarp›c› bir sonuçtur bu da.

Ramle Hapishane hastanesi,
Avukat Besniya Dokmak’a tutsak Muhammed Fehmi el-Rimavi ile yüzyüze görüﬂmesine
izin vermedi.
Rimavi, hapishane hastanesinde durumunun a¤›rlaﬂmas›
nedeniyle tecrit alt›ndayd›. Siyonist Hapishane yönetimi,
doktorlar›n Rimavi’yi tedavi
etmesini engellediler.
Rimavi, 40 yaﬂlar›nda Ürdün 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 cezaland›r›lmas› eyleminde yer
alm›ﬂ, ard›ndan aralar›nda Ahmet 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 müebbet hapis cezas›yla Siyonizmin 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 nedeninin de günde yar›m bardak kan
kusmaya baﬂlamas›ndan sonra
oldu¤unu söyledi.
Avukat› Dokmak, Rimavi’nin akdeniz anemi hastal›¤›
taﬂ›d›¤›n› ve ilac›n› almas› gerekti¤ini ama ilac›n›n verilmedi¤ini aktard›.

