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Önce evdeki beﬂ kiﬂiyi öldürdüler... Sonra Faruk Erzan ve
Salih Gevence’yi Balmumcu’ya götürdüler. Haluk K›rc› ve
Kürﬂat Poyraz, Erzan'›n kafas›na üç, Gevence'nin
kafas›na da üç kurﬂun s›k›p oraya att›lar...

600 kilometrelik yürüyüﬂün gösterdi¤i:
TÜRK‹YE HALKLARININ B‹R DEV-GENÇ’‹ VAR!

‹srail Siyonizmini Lanetleyip
Türkiye Faﬂizmini Görmezden Gelmek,
‹kiyüzlülüktür

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
18 Haziran-24 Haziran
1962 Çorum Sungurlu ‹lçesi Çukurlu Köyü do¤umlu. 1980 Nisan’›nda tutukland›. 12 Eylül zulmünün
en yo¤un oldu¤u bir dönemde Mamak Hapishanesi’nde 41 günlük açl›k grevi yapt›. 1991 y›l›nda
tahliye oldu. 1995 Mart’›nda tekrar tutukland›.
1996’da Birinci Ölüm Orucu Ekibi’nde yer ald›. 19
Aral›k katliam›nda Çank›r› Hapishanesi’ndeydi.
Hüseyin ÇUKURLUÖZ
Yaraland›, Sincan F Tipi’ne at›ld›. Beyin ameliyat›
geçirdi. 20 Ekim 2003'te 10. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer ald›. 22 Haziran 2004’te bedenini tutuﬂturarak ölümsüzleﬂti

1961 do¤umlu. Devrimci hareketin kararl› militanlar›ndand›. ‹stanbul Kocamustafapaﬂa MHP binas›n›n yak›lmas› eylemi s›ras›nda a¤›r yaraland›.
Kald›r›ld›¤› hastanede kurtar›lamad›, 20 Haziran
1979’da ﬂehit düﬂtü.

“Pay›m›za, emperyalizm ça¤›nda ba¤›ms›zl›k demokrasi
ve
sosyalizm mücadelesinde, emperyalizme karﬂ› mücadele etmek düﬂtü. Kabûlümüzdür.”
Bekir Baturu- Hüseyin Çukurluöz
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Kenan AYDEM‹R

Yeri gelir
Her ﬂeye de¤di denir
Her ﬂeye...
Ve yeri gelince
Ancak böyle diyebilenlerin yüzünde
Dolaﬂ›r sancak sancak tebessümler
Halk iﬂte böyle güler
Ve 1 May›s
O büyük sevdam›z›n muﬂtusudur
Kan›m›z
Dalga dalga yerini bulmuﬂtur
Bir gidenler pir gelip
Taksim'i k›rm›z›ya kesmiﬂtir
Her ﬂeye de¤miﬂtir
Ve halk

Kenan Aydemir’in cenaze töreni s›ras›nda,
jandarman›n cenazeye kat›lanlara açt›¤›
ateﬂ sonucu 21 Haziran 1979’da ﬂehit düﬂtü.

Memed Memed vazgeçmedi¤i
Meydan savaﬂ›n› kazanm›ﬂt›r
Savura savura karanl›¤›
Yürüdükçe bu yoldan
Ço¤alta ço¤alta ad›mlar›n›
Yürüdükçe umutla
Kuﬂanacakt›r
Yar›n› da bir gün mutlaka...
Ümit ‹lter
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1968 Gaziantep do¤umlu. Devrimci hareketle '93
y›l›nda tan›ﬂt›. '94 sonlar›nda Bat› Karadeniz'de
ö¤renci gençli¤in örgütlenmesinde yer ald›. '95
ﬁubat’›nda tutuklan›p 5 ay tutsak kald›. 97 Kas›m’›nda tekrar tutukland›. 19 Aral›k katliam› sonras›nda Sincan F Tipi’ne konuldu. 10. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer ald›. Bedenini Hüseyin Çukurluöz’le birlikte tutuﬂturarak 23 Haziran 2004’te
ölümsüzleﬂti.
1977 Dersim do¤umlu. 15 yaﬂ›ndayken gerillaya
kat›ld›. 1996’da ‹stanbul ﬂehir birliklerinde yerald›.
22 Haziran 1996’da DYP ‹stanbul Ka¤›thane ilçe
binas›na düzenlenen bask›n eyleminden sonra ç›kan
çat›ﬂmada, kendini feda ederek di¤er yoldaﬂlar›n›n
geri çekilmesini sa¤lad› ve çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtü. ﬁehit düﬂtü¤ünde 19 yaﬂ›nda komutan yard›mc›s›yd›.

1959 Malatya do¤umlu. ‹stanbul Teknik Üniversitesi’ndeki mücadelede ve Dev-Genç örgütlenmesinde
yer ald›. Adana ve Adana çevresindeki mücadeleye
önderlik etti. Adana’da sol gruplar aras›nda ç›kan
bir sorunu çözmek isterken, kendine “devrimciyim”
diyen biri taraf›ndan 19 Haziran 1979’da öldürüldü. Devrimci yaﬂam›nda mütevazili¤i, halka ve
kavgaya inanc›, kararl›l›¤›yla örnek oldu.

An›lar› Miras›m›z
U¤ur, Tülay ve
Semiran!..
“Okuldan sonra da U¤ur (Türkmen) ile birlikte orada çal›ﬂma ya p›yorduk. Geceyi de mahal ledeki
insanlar›m›z›n evinde geçiriyor dum. Ve devrimcilik yapt›¤›m› his sediyordum. Bu dönem hayat›m›n
hiçbir döneminde duymad›¤›m bir
huzur içerisindeydim. Bu bana bü yük bir haz veriyordu...”
S e m i r a n P o l a t, bu sat›rlar› yazd›¤›nda Mersin’de üniversite ö¤rencisidir. Bir yandan okulundaki mücadeleyi sürdürürken, bir yandan da
U ¤ u r T ü r k m e n ile birlikte mahallelerde örgütlenme yapmaktad›r.
Mersin’de mücadele ederken yan›baﬂ›nda U ¤ u r T ü r k m e n vard›r.

‹ s k e n d e r u n’da
ise S e m i r a n P o l a t ’›n mücadele
yoldaﬂ› T ü l a y K o r k m a z’d›r. U ¤ u r

T ü r k m e n ’in,, T ü l a y K o r k m a z ’›n,,
S e m i r a n P o l a t ’›n yollar› mücadelede kesiﬂir. Tarihi yazan olurlar.
S e m i r a n P o l a t , mücadeleyi onlarla birlikte yürütür. Onlardan ö¤renir, onlar›n ö¤rettikleri ile yoluna

devam eder.
S e m i r a n P o l a t yaﬂam›n›n devrimcilik ile anlam buldu¤unu anlat›r. Boﬂ zamanlar›nda de¤il, giderek
her saatini mücadeleyi geliﬂtirmek
için kullan›r. Sürekli koﬂturur...
Ve bundan da yak›nmaz. Tersine,
halktan ö¤rendikçe, mücadeleye daha çok sar›l›r.
Vefal›d›r S e m i r a n P o l a t ... Birlikte mücadele etti¤i yoldaﬂlar›
U ¤ u r T ü r k m e n ve T ü l a y K o r k m a z Büyük Direniﬂ içinde, ölüm
orucunda ﬂehit düﬂerler.
S e m i r a n P o l a t , devrimcili¤ini
onlar için de büyütür. Onlar›n bayra¤›n› devralm›ﬂt›r. U ¤ u r T ü r k m e n’in, T ü l a y K o r k m a z ’›n ve 112
direniﬂ ﬂehidinin hesab›n› sormak
için haz›rl›k yaparken ﬂehit düﬂer!..
Mücadele, vefa ve ba¤l›l›kt›r da
ayn› zamanda. ﬁehitlere ba¤l›l›k,
ﬂehitlere vefa ve onlar›n yerini doldurmakt›r...
S e m i r a n P o l a t bunlar› baﬂar›r...
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Emperyalizm ve ‹ﬂbirlikçileri
Aras›nda Halklar›n Dostu Yoktur
srail katliamc›l›¤› ve bu katliamc›l›¤›n ayd›nlardan ‹slamc›lar’a,
düzen partilerinden reformistlere
kadar çeﬂitli kesimlerde do¤urdu¤u
tart›ﬂmalar, ülkemiz gerçe¤ine iliﬂkin de son derece önemli sonuçlar
ortaya ç›kar›yor. ‹kinci olarak da bu
tart›ﬂma, faﬂizme ve emperyalizme
karﬂ› tav›r aç›s›ndan önem taﬂ›yor.

‹

alklar›n dostlar› kimdir, düﬂmanlar› kimdir? Kimle, neye
göre ittifak yap›l›r veya neye göre
yap›lmaz? Bu sorulara do¤ru cevaplar vermek, s›n›flar mücadelesinde
do¤ru bir yerde olman›n asgari gereklerindendir. Gerçekte, bugünün
dünyas›nda as›l saflaﬂma emperyalizm ve ezilen halklar saflaﬂmas›d›r.
Dolay›s›yla dostlar ve düﬂmanlar
da, ittifaklar meselesi de bu saflaﬂma içinde tan›mlan›r. Ancak ezilen
mazlum halklar cephesinde yeralanlar birbirlerinin dostu olabilirler, ancak onlar –ayn› ideolojik, politik tutum içinde olmasalar bile– aralar›nda ittifaklar yapabilirler. Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri ise, karﬂ› saft›r,
düﬂman cephesidir ve onlar aras›nda
halklar›n dostu olabilecek hiçbir güç
yoktur. ‹stisna olarak bile yoktur.

H

Say›: 220

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010

u netlikle bakmayanlar, emperyalistler ve iﬂbirlikçileri aras›ndaki çeliﬂkileri yanl›ﬂ de¤erlendirecek, bu çat›ﬂmalar içinde yanl›ﬂ ittifaklar yapacak, çeﬂitli güçlerin niteli¤ini yanl›ﬂ de¤erlendirecek ve bu
yanl›ﬂlar da sonuç olarak düﬂman
cephesini güçlendirecektir.

B

srail vahﬂeti ve katliamc›l›¤› üzerine söylenen her sözün eksi¤i
vard›r, fazlas› yoktur. Ancak eklemek durumunday›z ki, ‹srail’e söylenen her sözün ayn›s› ve daha fazlas›, Türkiye için de geçerlidir. Ony›llard›r ülkemizi yöneten oligarﬂik
yönetimle, siyonist yönetim aras›nda, sistemin niteli¤i aç›s›ndan da,
zihniyet aç›s›ndan da, baﬂvurulan
yöntemler aç›s›ndan da hemen hiçbir fark yoktur. Çünkü her iki yöne-

‹

4

timi, siyonist ‹srail yönetimini de,
Türkiye faﬂist yönetimini de yukar›dan aﬂa¤›ya ﬂekillendiren ve yönlendiren ABD ve CIA’d›r. ‹srail siyonizmiyle, Türkiye faﬂizmi aras›ndaki bu benzerlik, özel bir tahlil gerekmeksizin görünecek kadar aç›kt›r.
Ve iﬂte sorun da burada ç›kmaktad›r.
zellikle bu ülkede ﬂu veya bu
ﬂekilde sömürü ve zulüm düzenine karﬂ› mücadele edenler aç›s›ndan ö¤retici bir tablo var karﬂ›m›zda. ‹srail siyonizminin katliam› karﬂ›s›nda d i re n m e h a k k › n d a n , insanlar›n ve insanl›¤›n d e m o k r a t i k
h a k l a r › n d a n söz edenlerin ezici ço¤unlu¤u, kendi ülkesinde bask› ve
zulüm alt›ndakilerin direnme hakk›n› hiçe sayanlard›. Ölüm orucunu
eleﬂtiren, ölüm orucuna karﬂ› hapislanelere yap›lan müdahaleyi meﬂru
görenlerin, memurlar›n eylemlerine
sald›r›y› “aralar›na provokatörler
s›zm›ﬂ” gerekçesiyle meﬂru ve makul görenler, Kürt halk›n›n demokratik eylemlerine sald›r›y› benzeri
gerekçelerle meﬂru görenlerin
önemli bir k›sm› ﬂimdi, ‹srail ambargosuna karﬂ› d i renmenin meﬂr u l u ¤ u n d a n söz ediyor.

Ö

ürkiye faﬂizmi direnme hakk›n›
yok ederken, bunu görmüyorlar-

T
d›.

eden? Çünkü bu kesimler, mesela Ecevit yönetimiyle, ﬁaron

N

Taktik ad›na AKP’yle emperyalistler ve siyonistler aras›ndaki
çeliﬂkileri abart›p, AKP iktidar›n›
“anti-emperyalist” bir güç ilan
etmek, AKP’yi bir “demokrasi gücü”
olarak görmek, Avrupa emperyalizmini, hatta Amerikan emperyalizmini
“demokrasi ihraç eden” bir güç gibi
görmek, ulusal sorunu çözebileceklerini beklemek, halklar›n hedefini,
bilincini bulan›klaﬂt›rmaktan baﬂka
sonuç vermemektedir.

yönetiminin, Erdo¤an yönetimiyle
Peres yönetiminin özünde ayn› oldu¤unu ve olabilece¤ini görmek istemiyorlar genellikle. Yukar›da sözünü
etti¤imiz saflaﬂma bak›m›ndan temelde ayn› olan güçler aras›nda “zoraki, suni” ayr›l›klar ve farkl›l›klar
koymak, bu güçler hakk›nda yanl›ﬂ
de¤erlendirmeleri de beraberinde getiriyor. Bu yanl›ﬂl›k, iyi emperyalist,
kötü emperyalist, kötü faﬂizm, ehven-i ﬂer faﬂizm, iyi iﬂgal, kötü iﬂgal
gibi ayr›mlar›n da kayna¤›d›r.
u tür ayr›mlar› yapanlar, siyonizmin zulmünü görüp, “islamc› iktidarlar›n zulmünü görmezden
geliyorlar. Amerikan iﬂgalcili¤ini
eleﬂtirip Avrupa’n›n iﬂgalcili¤ini
görmezden geliyorlar. Zalimler arag ü v e rcinler” arayan, bir yers›nda “g
de emperyalizme karﬂ› direniﬂi
övüp, baﬂka bir yerde emperyalizmle iﬂbirli¤ini onaylayanlar, zulme
karﬂ› tutarl› bir mücadele sürdüremezler. Bugün ‹ s l a m c › l a r ’ d a n
AB’cilere , “ u l u s a l c › l a r ” d a n re f o r m is tl e re, Kürt milliyetçilerine kadar bir çok kesim, emperyalizm ve
faﬂizm karﬂ›s›nda ilkeli, kurall› ve
tutarl› bir tav›r alamamakta, bu da
dünya halklar›n›n mücadelesini zaafa u¤ratmaktad›r.

B

yi emperyalist, kötü emperyalist,
iyi faﬂizm, kötü faﬂizm, iyi iﬂgal,
kötü iﬂgal, bütün bu çarp›k de¤erlendirmeler ve buna göre belirlenmiﬂ politikalar, halklar cephesini
zay›flatan, ba¤›ms›zl›k, demokrasi
güçlerini i s t i k r a r s › z l a ﬂ t › r a n , halk
saflar›ndaki ittifaklar› zorlaﬂt›ran
unsurlard›r. E¤er zulme karﬂ› direnilecekse, tüm zalimlere karﬂ› direniﬂ çizgisi savunulmal›d›r. E¤er
zulme karﬂ› direnilecekse, zulümle
do¤rudan veya dolayl› iﬂbirli¤i yapanlar da eleﬂtirilmeli ve mahkum
edilmelidir.

‹

eni ﬁafak yazar› Hakan Albayrak, Fethullah Gülen’in siyonist katliamc›l›¤› adeta meﬂrulaﬂt›-

Y

ran aç›klamas›na dair ﬂöyle yaz›yor:

“Fethullah Gülen Hocaefendinin Mavi Marmara ve ‹HH ile ilgili
beyan›n›n yol açt›¤› tart›ﬂma hakk›nda uzun uzun yazacakt›m ama...
asl›nda gerek de yok. Söylemek istedi¤im ﬂu: Malum çevrelerin Müslümanlar aras›nda fitne ç›karmak için
kulland›¤› bu aç›klamay› unutal›m
gitsin. Herkes ba¤r›na taﬂ bass›n
ve konu kapans›n.... Daha çok yol
yürüyece¤iz beraber. ” (9 Haziran
2010)
urada sergilenen anlay›ﬂ, ‹slamc›l›¤›n nas›l kâh emperyalizme karﬂ›, kâh emperyalizm cephesinde oldu¤unu da aç›kl›yor. ‹slamc›lar, Amerikan emperyalizminin hizmetinde, CIA operasyonlar›n›n bir parças› haline geldikleri
“yeﬂil kuﬂak” meselesini de ayn›
anlay›ﬂla sorgulamad›lar, “ba¤›rlar›na taﬂ bas›p, konuyu kapatt›lar.” Ama ba¤›rlar›na bast›klar›
taﬂ, kanl› bir taﬂt›; halklar›n kan›yla
bulanm›ﬂ bir taﬂt›. Onlar›n “konu
kapans›n” demesiyle konular kapanm›yor, ‹slamc› güçlerin anti-komünizm ad›na döktükleri kan, kurumuyor. Radikal söyleme sahip bir
‹slamc›n›n kaleminden ç›kan bu sat›rlar, ‹slamc›l›¤›n en radikal kesimlerinin bile, Amerikan iﬂbirlikçili¤iyle yanyana olmakta bir mahsur
görmediklerini gösteriyor. Çünkü
onlar hala Amerikanc›lar aras›nda
“iyi Amerikanc›lar kötü Amerikanc›lar”, veya “Hristiyan Amerikanc›lar, Müslüman Amerikanc›lar” ayr›m› yap›yorlar ve bu nedenle de zulme karﬂ› istikrarl›, tutarl› bir mücadele içinde olam›yorlar.
orun elbette sistem içi veya d›ﬂ›
düﬂünmekle ilgilidir. Sistem içi
d ü ﬂ ü n c e , h e r yerde ayn› ilkesizli ¤ i , f a y d a c › l › ¤ › , i d e o l o j i s i z l i ¤ i ü r et i r. Nitekim bu, solda da ayn›d›r.
Solda da Avrupa Birli¤i savunuculu¤u, solun belli kesimleri taraf›ndan
ayn› anlay›ﬂla “normal” karﬂ›lanm›ﬂ, sol bunun eleﬂtirisini yapmam›ﬂt›r. Ayn› Fethullah Gülen gibi,
solun belli kesimleri Amerika’yla
iﬂbirli¤ini savunmuﬂlar, solun kendine Marksist-Leninist diyen baz›
kesimleri bile, bunun üzerine tek
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kelime yazmam›ﬂlard›r. Faydac›l›k,
ayn› faydac›l›kt›r. Sol ad›na savunulmas› mümkün olmayan teori ve
politikalar, sol ad›na gündeme getirilmiﬂ ve siyasi arenada ideolojisiyle, iddias›yla de¤il baﬂkalar›na yaslanarak varolanlar, bunlar›n tek sat›r
eleﬂtirisini yapamam›ﬂlard›r. Onlar
da unutal›m, konu kapans›n tavr›n›
benimsemiﬂlerdir.

Emperyalizme, faﬂizme,
zulme, siyonizme, adaletsizli¤e, eﬂitsizli¤e, çevrenin talan›na,
do¤an›n tahrip edilmesine karﬂ›
ç›kan herkese, tekrar tekrar
anlatmal›y›z ki, bu mücadele ancak
bütünlüklü bir anlay›ﬂla, tüm
zalimlere, tüm sömürücülere karﬂ›
devrimci bir anlay›ﬂla sonuç al›c›
hale gelebilir.

iz her koﬂul alt›nda ilkeli olmay›, ideolojimize, inançlar›m›za
uygun davranmay› savunuyoruz. Bu
tutumumuzu kimileri politika bilmemekle, “reel politika”n›n gereklerine
gözlerini kapamakla, dogmatiklikle
veya benzeri s›fatlarla eleﬂtirebilirReel politika” denilen ﬂeyin
ler. “R
a¤ababas›, SBKP revizyonizmidir
ve bu politikan›n halklar›n mücadelesini güçlendirdi¤i görülmemiﬂtir.
Reel politikada, Day›’n›n dedi¤i gibi
“‹deoloji, ilke de¤il, faydac›l›k egemendir. Her ﬂey kaba faydac›l›¤a
göre ﬂekillenmiﬂtir. ” Bugün halklar›n ihtiyac› olan faydac›l›k de¤il, ilkeli, tutarl› politikalard›r.

B

olitika yapmak ve taktik ad›na,
dostu düﬂman› birbirine kar›ﬂt›rmak, halklar›n gözünde bunlar›
mu¤laklaﬂt›rmak, onaylanamaz.
Emperyalistler aras›ndaki çeliﬂkileri, emperyalistlerle iﬂbirlikçileri aras›ndaki geçici çat›ﬂmalar›, oligarﬂi
içindeki egemenlik kavgas›n› abartarak, onlar üzerine politika yapmak, büyük yanl›ﬂlar›n kayna¤›d›r.
Bu yanl›ﬂlar, zaman›nda farkedilmedi¤inde, yanl›ﬂ›n sahiplerinin, yanl›ﬂ
saflara savrulmas› veya o güçler taraf›ndan kullan›lmas› kaç›n›lmazd›r.

P

u çeliﬂkilere dayanarak politika
yapanlar, egemen s›n›flar›n ittifak halinde kendilerine yönelmesi
halinde de genellikle umutsuzlaﬂ›r,
kendine güvensizleﬂir, kendini çaresiz hissederek uzlaﬂma ve teslimiyete yönelirler.

B

aktik ad›na AKP’yle emperyalistler ve siyonistler aras›ndaki
çeliﬂkileri abart›p, AKP iktidar›n›
“anti-emperyalist” bir güç ilan etmek, AKP’yi bir “demokrasi gücü”
olarak görmek, Avrupa emperyalizmini, hatta Amerikan emperyalizmini “demokrasi ihraç eden” bir güç
gibi görmek, ulusal sorunu çözebileceklerini beklemek, halklar›n hedefini, bilincini bulan›klaﬂt›rmaktan
baﬂka sonuç vermemektedir.

T

alklar›n karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›
her bask› ve zulümde “ u l u s l a raras› toplum müdahale etsin” diye ça¤r› yapanlar, ‹srail’in son katliam›yla ilgili ABD taraf›ndan yap›lan aç›klamalara baks›nlar. Amerikan Baﬂkan yard›mc›s› Joe Biden,
son aç›klamas›nda da ‹srail’in operasyonunun meﬂru oldu¤unu, ‹srail’in kendini savunma hakk› oldu¤uUluslararas›
nu savunuyordu. “U
toplum”, emperyalist dünyadan
b a ﬂ t a b i r ﬂey de¤ildir.
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aslanaca¤›m›z, bir birimizden
güç alaca¤›m›z güçler, halk saflar›nda yer alanlard›r. Cepheliler,
kendilerini bulunduklar› her yerde,
emperyalizme, faﬂizme karﬂ› olan
herkesi, tutarl› bir çizgide anti-emperyalist anti-faﬂist mücadeleye yöneltmekle görevli saymal›d›rlar. Kimi kesimlerin ulusal duygular› güçlü, emperyalizme öfkesi derindir,
kimi kesimlerin dini inanc› güçlü,
siyonizme karﬂ› güçlü bir tepkisi
vard›r. Kimi için demokrasi, kimi
için ba¤›ms›zl›k, kimi için adalet
daha öndedir. Tüm bu muhalefeti
birleﬂtirmeliyiz. Emperyalizme, faﬂizme, zulme, siyonizme, adaletsizli¤e, eﬂitsizli¤e, çevrenin talan›na,
do¤an›n tahrip edilmesine karﬂ› ç›kan herkese, tekrar tekrar anlatmal›y›z ki, bu mücadele ancak bütünlüklü bir anlay›ﬂla, tüm zalimlere, tüm
sömürücülere karﬂ› devrimci bir anlay›ﬂla sonuç al›c› hale gelebilir.

Y
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Siyonizmin ‹sraili
- Ayn› gerekçelerle
katlettiler...
- Ayn› yöntemlerle
savundular...
- Ayn› manevralarla
meﬂrulaﬂt›rd›lar...
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Siyonist ‹srail... Katliamc›
‹srail... Bebek katili ‹srail...
‹ﬂkenceci ‹srail... Yalanc› ‹srail...
Teröri st ‹sra i l. ..
“62 y›ld›r ‹srail’in bölgedeki en
iyi dostu” olanlar ‹srail’in bu niteliklerini keﬂfettiler.
Kuﬂkusuz ‹srail için bu söylenenlerin hepsi do¤rudur. Devrimciler
ony›llard›r bu gerçekleri dile getiriyorlar. Bundan dolay› Filistin halk›n› dost, ‹srail’i düﬂman ilan etmiﬂtir.
Ve yine bundan dolay›, Türkiye solu, ony›llard›r Filistin halk›n›n yan›nda ‹srail’e karﬂ› mücadele ediyor.
Ancak bugün Siyonizmin ‹srail’ini keﬂfedenler, dönüp faﬂizmin
Türkiyesi’ne bakmak zorundad›rlar.
Faﬂizmin Türkiyesi’ni görmeyip
Gazze’den bahsedenler Türkiye
gerçe¤inden kaçan riyakarlard›r.

Yak›n mesafeden infaz!
Adli T›p Kurumu’nun raporuna
göre 19 yaﬂ›ndaki Furkan’›n aln›na
yak›n mesafeden 4 kurﬂun s›k›larak infaz edildi.
Bu haber, baﬂta ‹slamc› bas›n olmak üzere burjuva bas›n›n da büyük
ço¤unlu¤unda manﬂet yap›ld›.
19 yaﬂ›ndaki Furkan Do¤an’›n
dört kurﬂunla aln›ndan vurulmas›
‹srail’in binlerce katliam›ndan biridir. Mavi Marmara gemisinde katledilen di¤er 8 kiﬂinin katledilmesi de
Furkan’dan çok farkl› olmam›ﬂt›r.
Katletmek için e¤itilmiﬂ ‹srail askerlerinden her türlü insanl›k d›ﬂ›
yöntem beklenir.
Fakat islamc› ve burjuva medyan›n manﬂetlerine bak›nca ‹srail bu-
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Faﬂizmin Türkiyesi
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Zulümde Bir
ve Ayn›d›rlar

- Bilikte öpüyorlar katil lerin gözlerinden..
- Ayn› yöntemlerle yarg› da akl›yorlar katilleri..
- Ayn› zihniyetle sürdürüy orlar zulmü...

nu sanki ilk kez yap›yor ya da ülkemizde sanki bunlar hiç olmuyormuﬂ
gibi bir izlenim edinirsiniz.
Furkan’›n aln›na dört kurﬂun s›k›lmas› m› ﬂaﬂk›nl›¤a düﬂürdü sizi?
Yoksa yak›n mesafeden ateﬂ edilmesi mi, ya da 19 yaﬂ›nda olmas›
m›? Hangisi?
Daha önce hiç duymad›n›z m› 19
yaﬂ›nda birinin aln›na yak›n mesafeden 4 kurﬂun s›k›ld›¤›n›? ‹slamc›
gazetelerin, burjuva bas›n›n yazarlar›, hepsi de sanki infazlar› ilk kez
duyuyorlar!
Do¤rudur, ‹srail katildir. Filistin’de onbinlerce insan› katletti ve
katletmeye devam ediyor.
Fakat dönün; ülkenize bak›n. Faﬂizmin Türkiyesine bak›n: Sokaklar›nda, evlerinde, da¤lar›nda, ﬂehirlerde, karakollar›nda, hapishanelerinde kaç insan nas›l katledildi?
‹nfazlar siyonizmin de, faﬂizmin
de temel politikas›d›r. Faﬂizmin
Türkiyesinde Furkan gibi 18-19 yaﬂ›nda nice gencimiz katledildi. 12
Temmuz, 16-17 Nisan operasyonlar›na bak›n. MOSSAD ajanlar›n›n
Filistinli devrimcileri katletmek için
düzenledi¤i operasyonlardan bir
fark› var m›? Katliam operasyonlar›ndan dönen faﬂizmin “Özel
Tim”lerinin ruh hallerine bak›n. ‹srail’in katliamc› askerlerinden bir
farklar› var m›?
Furkan; yak›n mesafeden aln›na
4 kurﬂun s›k›larak katledilmiﬂ. ‹srail’in katliamc›l›¤›n› anlatmak için
koca koca puntolarla “4 Kurﬂun” diye yaz›lm›ﬂ.
Faﬂizmin ülkemizde infaz etti¤i
devrimcilerin üzerinden ç›kan kur-

ﬂunlar›n haddi hesab› yoktur. Bir tek
devrimcinin üzerinden, 10, 20, 30,
40, 50, 60 kurﬂun ç›kabilmiﬂtir. Ve
onlar›n en az›ndan biri, Furkan’a s›k›ld›¤› gibi “yyak›n mesafeden!”dir.
Filistin de¤il, ‹stanbul’da, Ankara’da, ‹zmir’de, Diyarbak›r’da
gerçekleﬂti bu infazlar.
Bak›n bakal›m Türkiye faﬂizminin tarihine: ‹srail siyonizminin nas›l vahﬂi ve terörist bir devlet oldu¤unu hakl› olarak söyleyenler; mesela ülkemizdeki infaz davalar›nda
K AT L E D ‹ L E N L E R ‹ N G ‹ Y S ‹ LER ‹N ‹N N ED EN hiç bulunamad›¤›n› merak ettiler mi acaba?
Tüm katliamc›larda yöntemler
ayn›. ‹srail Mavi Marmara’da 9 kiﬂiyi katlettikten sonra gemideki kamera görüntülerini silip kendi kurgulad›¤› görüntülerle dünya halklar›n› kand›rmaya çal›ﬂt›. Katliamla
ilgili delilleri yok etmeye çal›ﬂt›.
Ülkemizde faﬂizmin polisi de
ayn› yöntemi izliyor. Katliam delillerini yok ediyor. Tüm infazlardan
sonra katlettikleri cesetlerin üzerindeki elbiseleri yok edilir mesela.
Çünkü, elbiseler, kaç metreden ateﬂ
edildi¤ini kan›tlar. Ço¤u kez devrimcilerin sa¤ ele geçirilip yak›n
mesafeden ateﬂle katledildi¤inin kan›t›d›r elbiseler, o yüzden hep yokedilir..
Yürüyüﬂ Dergisi satarken s›rt›ndan vurulup felç edilen Ferhat Gerçek’in gömle¤i de kay›p. Faﬂizmin
polisleri ellerini kollar›n› sallayarak
dolaﬂmaya devam ediyor.
Ölüm mangalar›, burjuva medyada yalan haberler yay›nlat›r. ‹nfaz
halka yanl›ﬂ, yalan bilgilerle aktar›-

l›r. Cesetlerdeki kurﬂunlar ç›kart›l›p
kurﬂunlar›n hangi polisin silah›ndan
ç›kt›¤› gizlenir.
K›sacas›, ölüm mangalar› her
yerde böyle çal›ﬂ›yorlar. “Yak›n mesafeden” katletmek, onlar için “normal” bir uygulamad›r. Bu siyonizmin ‹srailinde de, faﬂizmin Türkiyesinde de böyledir.

“Teslim olun” ça¤r›lar›
‹srail Mavi Marmara gemisindekilere sald›r›rken bir taraftan da
“ t e s l i m o l u n ” diye ba¤›r›yordu.
Katlettikten sonra “teslim ol ça¤r› m › z a s o p a l a r l a k a r ﬂ › l › k ve rd i l e r,
kendimizi savunmak zorunda
k a l d › k ” diyerek katliamlar›na meﬂruluk kazand›rmak istediler.
Faﬂizmin katliamlar›n› meﬂrulaﬂt›rmaya al›ﬂk›n kimi burjuva yazarlar siyonizmin Marmara Gemisi’ndeki katliam›n› da aklamaya çal›ﬂ›yor. Bunlardan biri ﬂöyle yazd›
mesela: “Mavi Marmara’ya söylenen ‘Ya k l a ﬂ m a y o k s a v u r u r u m ’
mesaj› aç›k... Mavi Marmara’da
Gazze’ye yard›m için toplananlar
ve bu iﬂi organize eden ‹HH bu uyar›lar› dinlemedi veya ciddiye almad›.”
Yani suçlu ‹srail’in uyar›lar›n›
dikkate almayan ‹HH oluyor.
“Uyar›” yapmak katliamc›lar›n
katliam›n› meﬂrulaﬂt›r›yor!!!
Bu anlay›ﬂ ayn› mant›kla faﬂist
devletin katliamlar›n› da meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Bak›n ülkemizdeki katliamlara:
Faﬂizmin katliamc›lar›n›n her infaz
öncesi ve sonras› söyledikleriyle siyonist ‹srail’in söyledikleri anlam
olarak kelimesi kelimesine ayn›. Siyonist ‹srail’in “teslim olun” ça¤r›s›yla, faﬂizmin “Teslim Olun” ça¤r›s› aras›nda ne fark var? Bugün ‹sra-

il’in katliamc›l›¤›n› keﬂfedenler y›llarca alk›ﬂ tuttular faﬂizmin polislerine. Devrimciler katledilirken gazetelerinizde neler yazd›¤›n›za, neyi
savundu¤unuza bir bak›n.
Bu ülkede bakanlar›n gözetiminde kuﬂat›ld›klar› evde
devrimciler katledildi. Onlarca kurﬂun s›k›ld› her birinin bedenine.
“Teslim olun” ça¤r›s› Gazze’ye
giden gemiye sald›r›p 9 kiﬂiyi katletmeyi meﬂrulaﬂt›r›r m›?
Faﬂist devlet güvenli¤inden kendisinin sorumlu oldu¤u dört duvar
aras›ndaki tutsaklar› katletmek için
bile “Teslim Olun” ça¤r›s› yapt›.

Furkan 19 yaﬂ›ndaki liseli:
Ya dergi satarken s›rt›ndan vurulan
17 yaﬂ›ndaki Ferhat Gerçekler, ‹rfan
A¤daﬂlar?.. 17 yaﬂ›nda idam ettikleri faﬂizmin... Arﬂivlerinizi aç›p bak›n; neler söylediniz, neler yazd›n›z
12 yaﬂ›ndaki U¤ur Kaymaz için?
Kula¤›, burnu, cinsel organlar›
kesilip ölü bedenlere iﬂkence yap›lan ülkedir faﬂizmin Türkiyesi...

Katillerin gözlerinden
öpmek katliamc›
devletlerin gelene¤idir
Mavi Marmara’da 9 kiﬂiyi katleden ‹ s r a i l S a v u n m a B a k a n › E h u d
B a r a k , askerlere ‘Yapman›z gere ken ﬂeyi yapt›n›z’ diyerek tebrik etti.
Hakl› olarak yine ‹srail’in bu tutumu ‹slamc›lar, burjuva medya taraf›ndan eleﬂtirildi.
Yine diyoruz ki, ‹srail’i eleﬂtirirken faﬂizmin Türkiyesini görmüyorsan›z; katliamlara karﬂ› ç›k›ﬂ›n›z
samimi de¤ildir. Gerçekçi de¤ildir,
riyakarcad›r.
Katliamc› devletler katillerini
her zaman ödüllendirmiﬂtir.
Bak›n faﬂizmin Türkiyesine;
devrimcilerin her infaz›ndan sonra
katiller amirleri taraf›ndan al›nlar›ndan öpülmüﬂtür. ‹nfazlar›n eleﬂtirilmesi üzerine bu devletin baﬂbakan›
“Polisin elini so¤utmay›n” diyerek
katliamlara “ d e v a m ” demiﬂtir.

Devrimcilerin her katlediliﬂinin
ard›ndan tetikçisinden en üst kademedeki amirlerine kadar üçer-beﬂer
maaﬂ ikramiyeden derece derece üst
kademelere terfi ettirilmesine kadar
mutlaka ödüllendirilmiﬂlerdir.
Bak›n Mehmet A¤ar’a, Necdet
Menzir’e, Ünal Erkan’a, Hayri Kozakç›o¤lu’na, Kemal Yaz›c›o¤lu’na,
Orhan Taﬂanlar’a, Alaattin Yüksel’e, Muammer Güler’inden, Atilla
Ç›nar’›na... Daha onlarcas›, ne kadar katliamc› emniyet müdürü, vali
varsa katlettikleri oranda terfi ettirilerek ödüllendirilmiﬂlerdir. Bu devlet, 19 Aral›k gibi en vahﬂi katliam›n baﬂ sorumlular›ndan biri olan
Ali Suat Ertosun’a “Devlet Üstün
H iz met Ma da lya s› ” vermiﬂtir.
Bu ülkede ‹nsan Haklar›ndan
Sorumlu Devlet Bakan› M e h m e t
K a h r a m a n ve ‹çiﬂleri Bakan› ‹s met Sezgin devrimcilerin katledilmesini izlemiﬂlerdir. Küçükesat’da
Aslan Ar›, Nurhayat Beyhan, Eyüphan Polat ve Maltepe’de Vehbi Melek ile Nurten Acar’›n katledildi¤i
çat›ﬂmalar› baﬂ›ndan sonuna kadar
izlemiﬂ ve sonra da katliam› yapanlara kol saati hediye etmiﬂlerdir.
12 Temmuz’da 10 devrimciyi
katleden katillere bizzat Mehmet
A¤ar “ G a z a n › z m ü b a rek olsun”
kutlamas›n› emniyetin telsizlerinden yapm›ﬂt›.
17 Nisan’da 11 devrimciyi katlettikten sonra havaya ateﬂ ederek,
z a f e r n a r a l a r › a t a r a k kutlam›ﬂlard›r katliamlar›n›. Ve ilginçtir, bütün
bu katliamlar için aç›lan davalar beraatla sonuçlanm›ﬂt›r.
‹srail’in k atliam soru ﬂturmas › n d a n d a b i r ﬂe y ç › kmaya c akt › r.
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Siyonizmin de, faﬂizmin
de, katliam gerekçesi
ayn›: Terör örgütleriyle
iliﬂkileri var
‹srail, katletti¤i 9 kiﬂinin ard›ndan “içlerinde töröristler vard›. Terör örgütü Hamas’a destek veriyorlar, Hamas’la iliﬂkileri var” ﬂeklinde
aç›klamalar yapt›. Katliam›n› meﬂ-
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rulaﬂt›rmaya çal›ﬂt›.
Bütün katliamc› devletlerin birinci demagoji malzemesi “Terör
örgütleriyle iliﬂkisi vard›”, “Terör
örgütlerine yatakl›k yap›yorlard›”
oluyor. “Terör” denildi mi her türlü
katliam› meﬂrulaﬂt›rm›ﬂ oluyorlar!
‹srail, y›llard›r çoluk, çocuk,
yaﬂl› demeden binlerce Filistinliyi
katletti. Yapt›¤› terörizm olmuyor,
Filistin halk› vatan›n›n›, topraklar›n› savundu¤u için, direndi¤i için
“terörist” oluyor. Yine ayn› ﬂekilde
Amerikan emperyalizmi tüm dünya
halklar›na terör estiriyor, sömürüyor, zulmediyor, katlediyor, “terörist” olmuyor, halklar›n direniﬂi “terörizm” oluyor.
Ayn› ﬂekilde ülkemize bak›n. Faﬂizm halka karﬂ› her türlü terörü estiriyor, halk›n en temel haklar›n›
gasp ediyor, halk›n en demokrtik taleplerine vahﬂice sald›r›yor, gözalt›na al›yor, iﬂkence yap›yor, katlediyor, kaybediyor, infaz ediyor, terörizm olmuyor, halk›n, devrimcilerin
mücadelesi “terörizm” oluyor. Ondan sonra “terörist”e karﬂ› her türlü
sald›r› meﬂru(!)
Hay›r! Gerçek terörist ‹srail’dir.
Gerçek terörist Amerika ve dünya
halklar›n› sömüren, onlara zulmeden emperyalistlerdir.
Gerçek terörist, katleden, kaybeden, infaz eden, halk›m›z›n her türlü hak alma mücadelesine sald›ran
faﬂist devlettir.
Siyonist ‹srail’in katliamlar›n›
görüp faﬂizmin terörüne sessiz kalanlar: Faﬂizmin Türkiyesine bak›n.
Faﬂismin Türkiyesi’nin ‹srail’den
fark› nedir?
Kaç devrimci-sosyalist gazeteci
katledildi “terör örgütüyle iliﬂkisi
var” denilerek? Kaç demokratik kitle örgütü ayn› gerekçeyle bas›ld›,
kapat›ld›? Bugün ‹srail’e terörist diyen islamc›lar ülkemizdeki hangi
infaza karﬂ› ç›kt›lar. AKP, iktidarda
oldu¤u 8 y›ldan beri 60 y›ll›k faﬂist
devletin katliamlar›n› ayn› ﬂekilde
sürdürüyor. Hangisine karﬂ› ç›kt›n›z?
Son sekiz y›ld›r zulüm, bizzat is-

lamc› AKP iktidar› taraf›ndan uygulanmaktad›r.
Ülkemizdeki ‹slamc›lar, Guantanamo’daki zulümden bahsederken burunlar›n›n
dibindeki F Tiplerini ya onaylad›lar,
ya da görmezden geldiler. 122 ölümü görmediler. Hapishanelerde tecrit iﬂkencesi bizzat AKP taraf›ndan
sürdürülüyor. Kaç devrimci AKP taraf›ndan katledildi. Hapishanelerde
tecrit iﬂkencesi halen sürdürülüyor!
‹slamc›lar tecrit karﬂ›s›nda ne yapt›?
‹srail, Gazze’de tecrit uyguluyor.
Tecrite karﬂ› ç›kan herkesi Hamasl›
olmakla suçluyor. Gazze’ye uygulanan tecrit zulümdür. Ya F Tiplerindeki tecrite ne diyorsunuz? Bugüne
kadar ne dediniz? Devrimciler hapishanelerde tecrite karﬂ› ölümüne
direnirken, ‹srail Hamas’a ne diyorsa, devrimcilere de o söylendi.
Gazze’ye yard›m götürenlere ‹srail; “onlar›n amac› baﬂka, amaçlar›
yard›m etmek de¤il” diyor, sald›r›s›n› öyle meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yordu.
Sekiz y›ld›r AKP de ayn› ﬂeyi
söylüyor tecrite karﬂ› direnenlere:
“Onlar›n amac› baﬂka!” diyor.
“Terör örgütü, kendi propagandas›n› yapmak için ölüm orucu yap›yor, sadece bir örgüt var, ölüm
orucu yapan baﬂka örgüt yok” diyerek zulmünü uygulay›p, katliamlar›n› meﬂrulaﬂt›r›yordu.

Bugün zulmün ad›
AKP’dir
AKP, Gazze’deki zulümden bahsederken ülkemizde zulmeden, katleden kendisidir.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an ‹srail’e “bebek katili, öldürmeyi iyi bilirsiniz” diyor. ‹ﬂte sahtekarl›k, riyakarl›k burda: Ayn› Erdo¤an “kad›n
da o lsa , ç oc uk ta ols a g ere k en y ap › lacakt›r” diyerek “Edesler”in katliam emrini verendir.

‹srail’in Mavi Marmara Gemisindeki katliam›ndan sonra Baﬂbakan Erdo¤an Konya’da bir miting
konuﬂmas›nda “Filistinli çocuklar
ne yapt›? Taﬂ att›. ‹srail ne yapt›?
Taﬂ atan çocuklar›n üstüne fosfor
bombas› att›” diyor.
Bu ülkede taﬂ att›¤› için kaç bin
çocuk hapishanelere dolduruldu?
Kaç bin çocuk iﬂkenceden geçirildi
ve her gün kaç çocuk iﬂkencelerden
geçiriliyor?
AKP, iktidar› ikiyüzlülükte, yalanc›l›kta o kadar pervas›z ki, ‹srail’in katliamlar›ndan bahsederek
kendi katliamlar›n›n üstünü örtüyor.
Konya’daki mitingte bu konuﬂmay› yaparken ayn› gün ﬁ›rnak’ta
10 yaﬂ›nda Diren ad›ndaki bir çocu¤u akrep denilen polis arac› ezdi.
Filistin’de ambargoya, ‹srail zulmüne karﬂ› ç›k›lmad›. Sadece Filistin’de de de¤il, Irak’ta, Afganistan’da, dünyan›n neresinde zulüm
varsa karﬂ› ç›k›lmal›. Ancak AKP,
zulümden bahsederken ülkemizde
zulmeden iktidard›r. Sadece ülkemizde de de¤il, ‹ktidarlar› boyunca
Irak’ta , Afganistan’da iﬂgalcilerin
orta¤›d›r. Irak’ta 1 milyonun üzerinde Irakl›’n›n, Afanistan’da onbinlerce Afganl›’n› katledilmesine, ‹ncirlik Üssü’nü kulland›rarak do¤rudan destek vermiﬂ ve bu destek sürmektedir.
Baﬂbakan Erdo¤an ‹srail için,
“Bu kafayla en önemli dostlar›n› yitirecekler” diyor.
AKP, iktidar› aç›s›ndan, Faﬂizmin Türkiyesi aç›s›ndan tek gerçek
budur. 62 y›ld›r oligarﬂik devlet, ‹srail’in bölgedeki “en önemli dostudur. Bu dostluk ikisininde katliamc›l›klar›ndand›r. ‹srail sorgulan›rken
AKP iktidar›n›n bu dostlu¤u sorgulanmal›d›r.

m
niz zm
o
y
i
Si Faﬂ
Ve

‹srail ve Türkiye;
ortak nitelikleri, ortak özellikleri,
ortak ç›karlar›...

Zulümde Bir
ve Ayn›d›rlar

için de sürdürmek zorundad›rlar.

‹srail ve T ü r k i y e ’ n i n
“demokrasicilik oyunu”
‹ s r a i l ve T ü r k i y e... Birbirlerinden fiziki olarak uzakta olsalar da,
biribirine benzer özellikleri olan iki
devlettir.
Ortak nitelikleri, ortak özell i k l e r i , o r t a k ç › k a r l a r › olan bu iki
devlet birbirleriyle bir çok bak›mdan ayn›d›r. Onun içindir ki, bu iki
devletin aras›ndan “su s›zmaz”...
Ne ‹srail’in binlerce Filistinli’yi
katletmesi, ne 1967 savaﬂ›nda Arap
topraklar›n› iﬂgal etmesi, ne de Lübnan iﬂgali bu iliﬂkileri bozabilmiﬂtir.
‹srail ve Türkiye aras›ndaki iliﬂkiler, öylesine “kk ö k l ü ”dür ki, hiçbir
sorun, hiçbir çat›ﬂma bu iliﬂkileri
zedeleyememiﬂtir.
Yeni kurulan ‹srail devletini daha hiçbir devlet tan›madan, Menderes hükümeti ‹srail ile gizli iliﬂkiler
yürütmekteydi. Gizli kapakl› ama
siyonist ‹srail devleti ile iliﬂkiler
hep devam ettirildi.
AKP iktidar› da iki yüzlü bir politika sürdürmekte, sanki ‹srail ile
iliﬂkiler kopar›lacakm›ﬂ, iliﬂkiler
“eskisi” gibi olmayacakm›ﬂ gibi bir
hava yarat›lmaktad›r. Oysa yaﬂanan
onca tart›ﬂmaya karﬂ›n ‹srail ile iliﬂkiler yine sürecektir.
Bunu AKP’nin ‹srail’e ciddi bir
tav›r almamas›nda da görmek mümkündür. Baﬂbakan, halk›n karﬂ›s›nda
‹srail’e at›p tutmakta ama kapal› kap›lar ard›nda ‹srail ile iliﬂkiler devam ettirilmektedir.
Bu da gösteriyor ki, ortak özellikleri, ortak noktalar›, ortak ç›karlar› olan bu iki devlet, birbirine muhtaçt›r. Bu iliﬂkileri ortak ç›karlar›

‹ki devletin ortak noktalar›ndan
birisi her iki sistemin de,“dd e m o krasicilik oyunu” ile yönetilmeleridir. ‹srail’de “Demokrasicilik oyun u” yla sürdürülen iﬂgal ve Türkiye’de “ddemokrasicili k oyunuyla”
sürdürülen faﬂizm gerçe¤i iki devletin ortak noktas›d›r.
‹srail gibi bir polis devleti kendisini “dünyan›n en geliﬂkin demokrasisi” olarak ilan etmiﬂtir. Türkiye gibi faﬂizmin sürekli oldu¤u bir ülkede ise iktidarlar hep “demokratik
bir hukuk devleti” olundu¤u propagandas›n› yapm›ﬂlard›r..
‹ s r a i l ; iﬂgal, demokrasicilik
oyunu ve siyonizm demektir.
62 y›ld›r Filistin’i iﬂgal alt›nda
tutan, Filistin halk›na karﬂ› 62 y›ld›r
soyk›r›m uygulayan bir ülke demokrat olamaz.
Emperyalizmin Ortado¤u’daki
vurucu gücü olan, tüm Ortado¤u
halklar›n›n düﬂman› olan ‹srail’in
varl›k nedeni emperyalizmdir.
‹srail, “en geliﬂkin demokrasiye” sahip olan bir ülke de¤il, faﬂizmle yönetilen bir ülkedir. Sadece
Filistin ve Arap halklar›na de¤il,
kendi ülkesinin halk›na da bask› ve
terör uygulayan bir ülkedir ‹srail.
Bir polis devletidir.
‹srail tarihi halklar›n kan›n›n döküldü¤ü, yüzlerce katliamdan oluﬂan, sald›r›n›n, katliamlar›n, vahﬂetin, faﬂizmin tarihidir...
“‹srail... bugün yolsuzluktan
ibaret bir inﬂaat iskelesinin içinde,
b as k› ve ad alet s izl ik ten bi r t em eli n
üzerinde duruyor. ”

‹srail’in bask› ve adaletsizlik
üzerine kurulu bir devlet oldu¤unu
2003’te yazd›¤› bir yaz›da söyleyen
Av r a h a m B u r g , 1999’da ‹ s r a i l
Meclisi Baﬂkanl›¤› yapt›.
‹srail’i “Ortado¤u’daki tek demokratik ülke” olarak görenlere
ﬂunlar› söylüyordu:
“Bir yandan Filistinli ço¤unlu¤u
‹srail çizmesi alt›nda bast›r›p di¤er
yandan Ortado¤u'daki tek demokrasi oldu¤umuzu iddia edemeyiz.”
Av r a h a m B u r g , ‹srail’in demokratik bir ülke olmad›¤›n› elbette
biliyor. Dünyada iﬂkenceyi bir politika olarak parlamentosunda resmi
olarak savunup, onaylayan e n d e r
ülkelerden biridir ‹srail.
‹srail parlamentosu, 3 ﬁ u b a t
2002’de iﬂkence yapmay› onaylayan yasay› ezici ço¤unlukla kabul
etmiﬂ bir ülkedir. Bir devlet politikas› olarak, on y›llard›r sürdürdükleri iﬂkence 2002’den itibaren aç›ktan ve resmi olarak savunulmaya
baﬂlanm›ﬂt›r.
Kendisini “dünyan›n en geliﬂkin
demokrasisi” olarak gören ‹srail sadece 2001-2006 y›llar› aras›nda, 5
y›lda; “4420 Filistinli’yi öldürdü.
Bunlar›n 450’si uluslararas› yasalarca da “suç” olan suikastlarla.
Öldürülen 4420 Filistinli’nin 282’si
kad›n, 850’si çocuk ve bebek ve
850’si ise ö¤renciydi. Yine ayn› dö-
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nemde; Filistinlilerin 75 bin evini,
359 okulunu, 17.836 iﬂyerini, 21 cami ve kilisesini, aralar›ndan itfaiye
ve ambulans›n bulundu¤u 8829 arac› bombalad› ve 200 binden fazla
narenciye ve zeytin a¤ac›n› yakt›...”
(Yürüyüﬂ, 16 Temmuz 2006)
Sadece 2008 y›l› Aral›k ay›nda
Gazze’ye yönelik ‹srail sald›r›lar›nda; 1400’ü aﬂk›n Filistinli’yi katlettiler. Yine 2008 y›l›nda 60 bin evi ya
tümüyle y›kt› ya da kullan›lamaz
hale getirdi...
“Dünyan›n en geliﬂmiﬂ demokrasisi” oldu¤u söylenen ‹srail, evleri, okullar›, iﬂyerlerini, hastaneleri
y›k›yor, yollar› tahrip ediyor.
Zeytin a¤açlar›n›, narenciye
bahçelerini tahrip ediyor.. Halk› aç
b›rak›yor, yasaklarla halk› açl›¤a
mahkum ediyorlar.
Yaral›lar› hastaneye götürmek
için gelen ambulanslar›, sa¤l›k görevlilerini bombalay›p, katlediyor
‹srail siyonizmi.
Kad›n, çocuk, bebek, yaﬂl› demeden öldürüyor, katlediyorlar. Filistin halk›na karﬂ› kimyasal silah
kullan›yorlar.
Savaﬂ uçaklar›, Gazze’nin üzerinden ses s›n›r›n› aﬂarak alçaktan
uçmaktad›r sürekli. “Gazze’de gece l er i ki m se ni n uy um as › n› is t em i yoruz” demiﬂtir ‹srail Baﬂbakan›.
Filistin halk›n›n kültürünü, de¤erlerini yok ediyor, halk›n inançlar›n› yasakl›yorlar.. ‹srail Mescid-i
Aksa'y› y›kmak ve yerine Yahudi
Tap›na¤›'n› inﬂa etmek için planlar›n› yapm›ﬂ, haz›rl›klara baﬂlam›ﬂt›r.
‹srail, yeni iﬂgal ve yerleﬂim bölgeleri kurarak, iﬂgal alt›ndaki topraklardaki Filistinlileri göçe zorlamaktad›r.

Türkiye ve ‹srail faﬂizmi
halklar›n düﬂman›d›r!
‹srail, Filistin halk› ve Arap
halklar›na karﬂ› sald›r›lar›n› sürdürürken, Türkiye de Ortado¤u’da
emperyalizmin vurucu gücü olarak
rol oynamaktad›r.
‹çeride ise Türkiye oligarﬂisi y›l-
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lard›r, Kürt, Türk ve tüm halklara
karﬂ› bir sald›r› politikas› sürdürmektedir. Kürt halk› üzerinde y›llard›r milli zulüm politikas› uygulamakta, Kürt halk›n›n dilini, kültürünü, bask› alt›nda tutmaktad›r.
Oligarﬂi, Kürt halk›na karﬂ› sürdürdü¤ü sald›r›lar sonucu, 5 bin köyü yakm›ﬂ, milyonlarca Kürt köylüsünü göçe zorlam›ﬂt›r.
Özellikle 1990’l› y›llardan sonra
oligarﬂi geliﬂen devrimci mücadeleyi engellemek için, kay›p, katletme,
kaç›rma ve katliam politikalar›n›
devreye sokmuﬂtur.
‹ﬂkencede, sokaklarda, da¤larda
yüzlerce yurtsever, devrimci katledilmiﬂtir. Hapishanelerde tutsaklara
yönelik katletme politikalar›, 19-22
Aral›k katliam sald›r›s› ile yeni bir
boyut kazanm›ﬂt›r. F Tipi Hapishanelerin aç›lmas› ile tecrit politikas›
uygulanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Türkiye faﬂizmi ve ‹srail faﬂizmi
halklar›n düﬂman›d›r..
Halklar, ›rkç›l›k ve ﬂovenizm ile
zehirlenmekte, faﬂist terör ile sindirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bunun
halklar üzerinde farkl› etkileri olmaktad›r. “Militaristleﬂmiﬂ bir toplum”a dönüﬂtürülen ‹srail toplumunun önemli bir k›sm›, iﬂgal ve Filistinlilere yönelik zulmü onaylayan
bir toplum haline getirilmiﬂtir. K›smen halen bu politikalara direnen
bir kesimi de vard›r.
‹srail’de yap›lan bir araﬂt›rmaya
göre, ‹srail halk›n›n % 8 2 'si Hamas
liderlerinin öldürülmesinden yana.
Yine neredeyse ayn› oranda bir kesim, ﬂu anda süren vahﬂete onay veriyor.
“Ortado¤u’nun en demokratik
toplumu” olarak sunulan ‹srail’in
ruh halini yans›tan rakamlard›r bunlar.
On y›llard›r ‹srail siyonizminin
izledi¤i politikalar, Filistin halk›na
yönelik katliamlar, iﬂgal, 62 y›ld›r
onlarca katliama imza at›lmas› ‹srail’i çürütmüﬂtür.
Faﬂizm alt›nda inim inim inletilen Türkiye ve ‹srail halklar› büyük
bask›lar ile karﬂ›laﬂm›ﬂt›r.

‹srail tüm askeri gücüne ra¤men
çökmekte olan ve çökmeye mahk u m bir devlettir.

Emper yal iz mi n i ki ja nda rmas›; ‹srail ve T ü r k i y e
Ortado¤u emperyalistler aç›s›ndan her zaman önemli olmuﬂtur.
‹kinci paylaﬂ›m savaﬂ›ndan sonra
Ortado¤u’da ‹ngiliz ve Frans›z emperyalizminin inisiyatifi k›r›lm›ﬂ,
yerlerini ise Amerikan emperyalizmi alm›ﬂt›r.
Bölgenin stratejik bir geçiﬂ bölgesi olmas›, petrol ve do¤al zenginlikleri, Sosyalizmden etkilenen ilerici ülkelerin varl›¤›, Filistin halk›n›n ve Arap halklar›n›n özgürlük
mücadelesi bölgeyi daha da önemli
k›lm›ﬂt›r o y›llarda.
Amerikan emperyalizmi bölgede varolmak için y›llarca faﬂist darbeler örgütlemiﬂ, faﬂist iktidarlar›
iﬂbaﬂ›na getirmiﬂtir.
Sosyalizmden etkilenen ilerici
ülkeleri etkisiz k›lmak için onlar›
kuﬂatm›ﬂ, bölgede sürekli varl›¤›n›
sürdürmek için gerici Arap ülkelerine, petrol zengini ﬂeyhlere yaslanm›ﬂt›r.
Sadece bununla varl›¤›n› sürdüremez, mücadeleleri engelleyemezdi Amerikan emperyalizmi. Bunun
için kendisine ba¤l›, jandarmas›
olacak güçlerde yaratm›ﬂt›r.
Bunlardan birisi devrilinceye kadar iktidarda kalan ‹ran ﬁah› R›za
Pehlevi’nin ülkesi ‹ran olmuﬂtur.
‹ran’da 1979’daki politik devrim ile

birlikte emperyalizmin önemli bir
maﬂas› iﬂlevsizleﬂmiﬂtir.
Yine o y›llarda Sovyetler Birli¤i’nin Afganistan’a müdahalesi ile
Amerikan emperyalistleri de jandarmalar›n›n say›s›n› art›rm›ﬂ, iﬂbirlikçi iktidarlar ile bölgede ayakta
kalmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
‹ s r a i l ve T ü r k i ye’nin ortak noktalar›ndan birisi de, Amerikan emperyalizminin oluﬂturdu¤u birlikler
içinde birlikte yeralmalar›d›r. Emperyalizmin jandarmas› olmalar›d›r.
Amerika yeni durumda yeni
güçler dengesi oluﬂturarak, ‹ s r a i l M › s › r- T ü r k i y e’yi bir araya getirerek, ç›karlar›n› böyle koruyabilece¤ini düﬂündü.
Emperyalist Amerika sadece yerel ittifaklar oluﬂturmad›. Çevik
Acil Müda Kuvvet ad›yla bilinen “A
h a l e G ü c ü” emperyalist birliklerin
acil ve h›zl› müdahalesi, iﬂgali için
kuruldu. Amerika’n›n Teksas bölgesinden havalanacak uçaklar, dünyan›n herhangi bir köﬂesinde anti-emperyalist bir hareketin zaferini önlemek için gerekecek silahl› gücü taﬂ›yacaklard›. Ortado¤u’da Türkiye,
‹srail ve M›s›r kilit rol oynuyordu
bu emperyalist planda...
Yine de ‹srail’in Filistin halk›na
yönelik sald›r›lar› ile ‹srail’in dünya
çap›nda teﬂhir olmas›, Arap ülkelerindeki hoﬂnutsuzlu¤un artmas›, ilerici yönetimleri olan Suriye ve L i bya’n›n birleﬂmesi ABD’yi zorlayan
geliﬂmeler oldu.
O döneme iliﬂkin olarak ﬂunlar›
söylemiﬂtik;
“... ‹srail-M›s›r Türkiye üçgeni
ile bir ‘pakt’ kurulmak istenmektedir. Neden? Emperyalizmin ç›karlar›n› Ortado¤u’da korumak için!
Emperyalizm bu pakta Türkiye’yi
nas›l dahil edecek, bütün muhalefet
seslerini nas›l kesecektir?
“‹ﬂte ordunun yönetimi bu yüzden de kaç›n›lmaz bir hale gelmiﬂ
bulunmaktad›r.” (Devrimci Sol
Dergisi, say› 1, Nisan 1980)
Türkiye, ‹srail, M›s›r... aç›k ki,
emperyalizmin ç›karlar› için kullan›lan ülkelerdir. Türkiye ve ‹srail
devletlerinin emperyalistler taraf›n-

dan y›llard›r kullan›lmalar› iki
devletin ortak noktalar› olmuﬂtur.
Nitekim gerek ‹srail’in kuruldu¤u 1948’den baﬂlayarak, Türkiye
ise Menderes iktidar›ndan baﬂlayarak, NATO’ya girilmesiyle h›zlanan bu süreç ile emperyalizmin birer maﬂas› olarak kullan›ld›lar.
“...Ortado¤u’da herhangi bir
rol oynamaktan kaç›nmam›z mümkün de¤ildir.” (T.Özal)
Cuntan›n sivil devam› olan hükümetin Baﬂbakan› Tu r g u t Ö z a l,
16 Ocak 1984 tarihinde ANKA
Ajans›na verdi¤i demecinde emperyalizmin verdi¤i her görevin
yap›laca¤›n› anlat›yordu.
‹ s r a i l ve T ü r k i ye bütün tarihleri
boyunca bu rolü oynamaya devam
ettiler.
Yine bu dönemde emperyalizmin jandarmalar›ndan biri de ›rkç›
faﬂist Güney A f r i k a devletiydi. 3.5
milyon beyaz›n egemen oldu¤u ülkede 20 milyon zenci halk bask› alt›nda tutuldu y›llarca.
Irkç› Güney A f r i k a devletinin
ak›l hocalar› emperyalistlerdi. Ancak Güney Afrika devletinin en çok
ilﬂikisi olan devletlerden biri de ‹srail’di.
‹srail ve Türkiye bölgede gerici,
faﬂist ülkeler ile hep iliﬂki yürüttüler. Emperyalizm, böyle birlikleri
de örgütleyerek, gericili¤i, faﬂist iktidarlar›n ittifak›n› canl› tuttu hep.
Diyebiliriz ki, Ortado¤u’nun son
50 y›ll›k tarihinde Türkiye ve ‹srail’in ayr› bir yeri vard›r.

Emperyalist ç›karlar›
korumak için büyütülen
‹srail ve T ü r k i y e O r d u l a r ›
T ü r k i y e ve ‹ s r a i l, nüfuslar›na
oranla ordular›n›n büyüklü¤ü aç›s›ndan dünyada en ön s›ralarda gelmektedirler. ‹kisi de ABD’nin bölge
jandarmas›d›r. O nedenle tarihleri
boyunca en çok önem verilen güç
bu iki ülke aç›s›ndan ordular› ve ordular›n›n silahlanmas› olmuﬂtur. Yine dikkat çekici bir yanda her iki
egemen s›n›flar›n›n ordular› ile
övünmeleridir.
Ayr›ca, Türkiye ve ‹srail ordula-

r› aras›nda y›llard›r sürdürülen iliﬂkiler, tatbikatlar, bilgi al›ﬂveriﬂleri,
kontrgerilla operasyonlar› ve bu iki
ordunun bölge ülkeleri aç›s›ndan
oluﬂturdu¤u tehdit dikkat çekici olmuﬂtur.
Oligarﬂinin on y›llard›r ülkemiz
nüfusuna oranla en büyük orduyu
beslemesi, bütçenin yaklaﬂ›k
1/3’ünü silahlanmaya ay›rm›ﬂ olmas›, kendi s›n›rlar›n› korumak için
de¤ildir.
Ordu bir yandan iç savaﬂ ordusu
olarak halka karﬂ› savaﬂ›rken bir
yandan da emperyalizmin vurucu
gücü olarak donat›lm›ﬂ, silahland›r›lm›ﬂ ve kullan›lmaktad›r..
Türkiye’nin M›s›r ve ‹srail’den
sonra dünyada ABD emperyalizminden en çok askeri “yard›m” alan
üçüncü ülke olmas› bu nedenledir.
‹srail ise “bölgede varolma” ad›na tüm ‹srail halk›n› asker gibi e¤itmiﬂ, asker gibi silahland›rm›ﬂt›r.
ABD’nin teknoloji, silah olarak en
çok destekledi¤i ordular›n baﬂ›nda
gelen ‹srail ordusu “terörizm ile savaﬂ” ad›na ilerici devletlere sald›rm›ﬂ, kurtuluﬂ hareketlerini sald›r›lar› ile bo¤maya çal›ﬂm›ﬂt›r..
‹srail’in Irak’taki atom santraline, Lübnan’a ve FKÖ kamplar›na,
Tunus’taki FKÖ karargahlar›na yönelik sald›r›lar›; Suriye’ye yönelik
sald›r›lar›, sald›r›lar›n›n bir k›sm›n›n› oluﬂturmaktad›r.
Türkiye ve ‹srail ordular› ayn›
zamanda kendi ülkelerinde siyasal
yaﬂamda da etkin güçlerdir.
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Kuﬂatma alt›ndaki Gazze’yle
her türlü dayan›ﬂma meﬂrudur

‹slamc›
kesim ‹srail’in
Gazze’ye uygulaZulümde Bir d›¤› ambargove Ayn›d›rlar yu delmek
için bir mücadele yürütüyor. Mücadele hakl› ve meﬂrudur.
Ancak bu kesimler mücadelelerinin
hakl›l›k ve meﬂrulu¤unu savunmak
konusunda ürkek, ikircikli ve çarp›k
bir yaklaﬂ›m sergiliyorlar.
Bu çarp›kl›k kendini daha çok,
G az ze ' yl e day an› ﬂm ay› , a mbar goy a
karﬂ› ç›kmay›, “in s anilik ” ya da
“ v i c d a n ” meselesine indirgemekte
gösteriyor. Filistin sorununu ifade
etmekte bu kavramlar yetersizdir.
Gazze’de yaﬂananlar için de yetersizdir. Filistin ve Gazze’deki amSay›: 220
bargo sorununu “insanilik”, “vicYürüyüﬂ
dan” meselesine indirgemek, nesnel
13 Haziran
olarak sorunun özünü gizlemeye
2010
hizmet eder.
Orada bir halk›n topraklar› elinden al›nm›ﬂ, vatan› iﬂgal alt›ndad›r.
Orada, emperyalizmin Ortado¤u
politikalar›n›n sonucu olan bir gerçek vard›r.
Bir halk; vatan› elinden al›nm›ﬂ,
onbinlerce katledilmiﬂ ve sürekli
çoluk, çocuk, yaﬂl› demeden katledilmeye devam ediyor. Milyonlarcas› ony›llard›r sürgünde yaﬂ›yor.
Kimi iﬂgal alt›ndaki topraklarda tel
örgüyle çevrilmiﬂ kamplarda, kimi
kuﬂat›lm›ﬂ, etraf›na beton duvarlar
örülmüﬂ Gazze’de yaﬂ›yor. Daha
do¤rusu Filistin halk› Gazze’de yaﬂam›yor, yaﬂam savaﬂ› veriyor. ‹srail’in kuﬂatmas› alt›nda, 1.5 milyon
nüfusuyla küçücük bir toprak parças›na s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ durumda direnmeye çal›ﬂ›yor.
Gazze’de halk›n g›daya ihtiyac›
var, ilaca ihtiyac› var, hastaneye,
okula, iﬂe ihtiyac› var. ‹srail bombard›manlar›yla halk›n evleri baﬂ›na
y›k›l›yor, Gazze’nin çimentoya, ku-
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ma, demire ihtiyac› var.
‹srail y›llard›r Gazze’ye ambargo uyguluyor, 1.5 milyon Filistinli
Gazze’de hapis. K›sacas›, Gazze’de
halk›n yaﬂayabilmesi için herﬂeye
ihtiyac› var.
Bunun için ‹srail’in ambargosunu parçalamak, Filistin halk›na ihtiyac› olan her türlü malzemeyi götürmek hakl›d›r, meﬂrudur, dünya
halklar›n›n görevidir.
Meﬂruluklar›n› savunamayanlar,
kendilerini burjuvazinin s›n›rlar›na
hapsedenler hiçbir davan›n sonuna
kadar savunucusu olamazlar.
‹slamc› örgütler Filistin davas›nda genel olarak istikrars›z ve tutars›z
olmuﬂlard›r. Ony›llarca Filistin’i
görmezlikten gelmiﬂlerdir. Bugün
sahip ç›kt›klar› noktada ise, esas olarak yine müslümanl›k temelinde, ‹slamc›l›k temelinde sahip ç›k›yorlar.
“Gazze’de ambargo kalks›n”
derken bunu aç›k bir anti-emperyalist tav›r ve mücadele olarak ortaya
koyam›yor, bir anlamda “insanilik”,
“vicdanilik” kavramlar›n›n arkas›na
s›¤›n›yorlar. Burjuvazinin s›n›rlar›
içinde A K P i k t i d a r › n a y a s l a n a r a k , ondan güç alarak hareket ediyorlar.
‹HH’n›n Gazze’ye ç›k›ﬂ noktas›
ambargoyu k›rmakt›r. Nitelik olarak
siyasidir. Mesele Filistin halk›na ﬂu
kadar ton g›da, ﬂu kadar ton t›bbi ya
da inﬂaat malzemesi götürmek de¤il. ‹srail’in hiçbir hakl›l›¤›, hiçbir
meﬂrulu¤u olmayan ambargosunu
k›rmakt›r. Bunu bile aç›kça savunamamaktad›r gidenler.
Emperyalizm ve burjuvazinin
kuﬂatmas›nda, kendilerini savunma-

Gazze’ye ilaç, un,
makarna götürmek
kadar, silah, bomba,
kurﬂun götürmek de
insanidir ve meﬂrudur...

ya çal›ﬂmaktad›rlar.
Afrika’ya ﬂu kadar, Haiti’ye bu
kadar “insani amaçla” yard›m götürdük diyerek “Hamas”›n destekçisi
olmad›klar›n›” ispatlamaya çal›ﬂ›yorlar. Tüm dünyada “insanl›k için”
hareket eden bir kuruluﬂ olduklar›n›
söylüyorlar. Aç›kça ﬂunu diyemiyorlar: ‹srail’in Filistin’i iﬂgaline karﬂ›y›z. Gazze’ye uygulanan ambargoya
karﬂ›y›z. Hamas’›n, bütün olarak Filistin halk›n›n hakl› ve meﬂru direniﬂlerini destekliyoruz.
Bu Hamas’› desteklemekse evet
Hamas’› destekliyoruz. Bu “terörist”
ilan etti¤iniz FHKC’yi desteklemekse, evet FHKC’yi destekliyoruz!
Meﬂruluk, kendini böyle savunmal›d›r.
“Elli ülkeden uluslararas› kuruluﬂlar›n deste¤i vard›” deniliyor.
“Gemide silah taﬂ›m›yorduk,
ilaç taﬂ›yorduk, g›da taﬂ›yorduk, çocuklar için oyun park› götürüyorduk” diyerek Gazze’ye gidiﬂin ancak bu biçimde meﬂru olabilece¤i
tezine güç veriyorlar. Hay›r, Gazze’ye baﬂka ﬂeyler –mesela silah–
götürmek de meﬂrudur.
‹slamc›lar›n Filistin iﬂgali konusunda düﬂünceleri çarp›kt›r; orada
emperyalizmin rolünü görmezler
genellikle. Emperyalizmin siyonizmi de¤il, de, siyonizmin emperyalizmi yönetti¤i gibi çarp›k bir bak›ﬂ
aç›s›na sahiptirler. Bu çarp›kl›k, onlar›n Filistin davas› için kime karﬂ›
nas›l mücadele edilece¤i konusunda
da yan›lg›lar içine düﬂmelerine neden olmaktad›r.
‹HH Baﬂkan› Bülent Y›ld›r›m
"Ayn› zulmü Müslümanlar Yahudilere yapsa yine insani yard›m konvoyumuzu derhal yola ç›kart›r›z"
derken, soruna bu temeldeki çarp›k
bak›ﬂlar›n› da ortaya koymuﬂ oluyor. Filistin sorunu Yahudi-müslüman sorunu de¤ildir. Filistin sorunu, Yahudiler’in Müslümanlar’a

yapt›klar› bir zulüm de de¤ildir.
‹slamc›lar Filistin sorununa “Yahudiler’in Müslümanlar’a zulmü” olarak
bakt›klar› içindir ki, ony›llard›r Filistin halk›n›n ulusal kurtuluﬂçu ve sosyalist
bak›ﬂ aç›s›yla yürüttü¤ü ulusal kurtuluﬂ savaﬂ›n› görmezlikten gelmiﬂlerdir. Ne zamanki ‹slamc› bir örgüt
olan Hamas ön plana ç›kt›, ‹slamc›lar, ‹srail’in katliamlar›n› ve Filistin
davas›n› ancak o zaman görmeye
baﬂlad›lar. Bu durumda bile tutars›zd›rç ‹slamc›l›k. Hamas’›n hakim oldu¤u Gazze d›ﬂ›ndaki Filistin halk›n›n yaﬂad›klar› da onlar› fazla ilgilendirmemektedir.
‹slamc›lara göre EMPERYAL‹ZM diye bir ﬂey yok. Emperyalizmin Ortado¤u’daki politikalar› yok.
Amerika dahil herkes Yahudiler’in
müslümanlar› yok etmesi üzerine
ﬂekillenmektedir. Bu yanl›ﬂ tesbitten dolay› da emperyalizmin Ortado¤u’daki politikalar›na karﬂ› tutarl› bir mücadeleleri yoktur.

Düzen ‹slamc›l›¤›, “din
kardeﬂlerini” de
savunamaz!
Emperyalizmin ve iﬂbirlikçi iktidarlar›n icazeti içinde hareket etmek, ‹slamc›l›¤›n bugün en yayg›n
özelliklerinden biridir. Düzen islamc›l›¤›, iﬂbirlikçi iktidarlarla
aç›ktan çat›ﬂma koﬂullar›n›n ortaya
ç›kt›¤› noktada, müslümanlar› savunabilecek bir cüret ve kararl›l›¤› da
gösteremez genellikle. Mesela

Irak’ta ve Afganistan’da hergün onlarca Müslüman katlediliyor. ‹ﬂgalin baﬂ›ndan bugüne 1 milyonun
üzerinde insan katledildi.
Ancak ülkemizdeki ‹slamc›lar,
buna ra¤men Irak’ta ve Afganistan’da iﬂgalin orta¤›, destekçisi olan
AKP iktidar›n› desteklemeye devam ediyorlar. Irak’taki iﬂgalci
Amerikan ordusunun lojistik deste¤i ‹ncirlik Üssü’nden sa¤lan›yor. ‹slamc›lar, AKP’in iﬂgal ortakl›¤›na
karﬂ› ne yapt›lar? Afganistan’da ne
yap›yorlar?
Tayyip Erdo¤an, Amerikan emperyalizminin Büyük Ortado¤u Projesi BOP’un eﬂbaﬂkan›d›r. ‹slamc›
örgütler BOP’a karﬂ› ne yapt›lar?
AKP’nin iﬂbirli¤ine karﬂ› ne yapt›lar? Neden seslerini ç›kartm›yorlar?
Düzen ‹slamc›l›¤›n› besleyen “yeﬂil” holdingler, Irak ya¤mas›ndan
pay al›yorlar, AKP’nin Irak politikas›na nas›l karﬂ› ç›kacaklar? Bugün ‹srail’in Filistin politikas› BOP
projesinden ba¤›ms›z de¤ildir. Erdo¤an “Van Minut” deyince destek
aç›klamas› yapan islamc› örgütler,
Arap Birli¤i zirvelerinde ABD dayatmalar›na boyun e¤ilmesini isteyen konuﬂmalar yap›ld›¤›nda ortalarda gözükmüyorlar.
Emperyalizm diyemiyorsan›z,
AKP’nin emperyalizmle iﬂbirli¤ini

Kimse boﬂuna umutlanmas›n!
Özgür-Der’in bir bildirisinde
ﬂöyle deniyor:
“TC D›ﬂiﬂleri Bakan›’na... göre
‹srail uluslararas› hukuka göre dev let olma özelli¤ini yitirmiﬂtir. Zaten
5 Haziran 2010 günü Türkiye’nin
ABD Büyük Elçisi Nam›k Tan da, ‹srail’le tüm iliﬂkilerin kesilebilece¤ini ilan etmiﬂtir. ”
Oysa;
Milli Savunma Bakan› Vecdi Gö-

nül, 7 Haziran’da gazetecilerin sorular›n› cevaplarken, ‹srail’le anlaﬂmalar›n iptal edilmesi için kendilerine
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’ndan herhangi
b i r teklif gelmedi¤ini aç›klam›ﬂt›r.
Davos’ta ‹srail’e karﬂ› “van minut” diye esip gürleyen Erdo¤an hükümetinin, o andan sonra da ‹srail’le
ekonomik, askeri iﬂbirli¤inin ARTIRARAK sürdürdü¤ünü unutmay›n!

onayl›yorsan›z, AKP’nin
Ortado¤u politikalar›n›n
paralelinde, s›rt›n› iktidara
dayayarak Filistin davas›na
hizmet edilemez.
Tayyip Erdo¤an, evvelki
hafta Türkiye ‹hracatç›lar
Meclisi’nin (T‹M) Genel
Kurulu’ndaki konuﬂmas›nda ﬂöyle
diyordu: “ ‹srail bu anlay›ﬂla, kafa
yap›s›yla devam etmesi durumunda
bölgedeki en önemli dostunu kaybetmek üzeredir. ‹srail yönetiminin
kendini çek etmesi... laz›m?”
‹ﬂte gerçek budur. ‹srail’in “ böl gedeki en önemli dostu” AKP iktidar›d›r. En az›ndan bu düne kadar
böyleydi. Peki düne kadar bu dostluk karﬂ›s›nda ne yapt› ‹slamc› hareketler? ‹HH baﬂta olmak üzere ‹slamc› örgütler Erdo¤an’›n bu “dostlu¤una” bugüne kadar ne dediler?
Bundan sonra ne -hiçbir maddi temeli olmayan boﬂ laflar› geçersekdiyecekler?
Filstin halk›n›n mücadelesi hakl›
ve meﬂrudur. Siyonist ‹srail meﬂru
bir devlet de¤ildir. Filistin halk›na,
Gazze’ye uygulanan ambargo derhal kald›r›lmal›d›r.
‹HH yetkilileri aç›klamalar›nda
›srarla “biz insani yard›m götürüyorduk, Gazze’ye silah götürmüyorduk” diyor. ‹ﬂte bu bak›ﬂ aç›s› ‹srail’in kuﬂatmas›n› ve ambargosunu
bilerek veya bilmeyerek meﬂrulaﬂt›ran çarp›k bir anlay›ﬂt›r. Hamas’›n
vatan› için silahl› mücadelesini, emperyalizmin her türlü ambargosuna,
kuﬂatmas›na karﬂ› feda eylemlerine
baﬂvurmas›n›, direnmesini gayrimeﬂru ilan eden bir anlay›ﬂt›r.
‹srail zulüm yap›yorsa, -ki bütün
dünyan›n gözleri önünde pervas›zca
yap›yor- Filistin halk›n›n her biçimdeki direniﬂi meﬂrudur.
Evet biz devrimciler, Filistin’e
silah yard›m› yap›lmas›n› da savunuyoruz. Filistin için katliamc› ‹srail devletinden silahlarla hesap sorulmas›n› da...
Siyonizme karﬂ› kurtuluﬂ savaﬂ›
veren Filistin halk› için en büyük
“insan› yard›m” belki de budur.
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Gülen, Gazze halk›n› de¤il,
Amerika ve ‹srail’i savunuyor
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‹ s r a i l’i son katliam›nda kimler
destekledi?
Baﬂta A me ri k a n em pe ry al i st l e r i olmak üzere bir avuç emperyalist
ve iﬂbi rli kçile ri!.. O iﬂbirlikçiler
içinde Amerika’y› kendisine mesken tutmuﬂ F e t h u l l a h G ü l e n de
vard›.
Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri,
katliam› “‹‹srail’in güvenlik sorun u ” ile savundular. F e t h u l l a h G ülen daha da ileri giderek, Gazze’ye
yard›m götürenlerin, ‹srail’den izin
almamalar›n› “faydal› sonuçlar do¤urmayacak ﬂekilde otoriteye baﬂ
kald›rmak” olarak tan›mlad›.
Gülen, A m e r i k a n tekellerinin
gazetelerinden Wall Street Journal’a verdi¤i demeçte, Gazze’ye
yard›m götürenleri “‹‹srail’den izin
a l m a d a n” yola ç›kt›klar› için eleﬂtiriyordu.
Gülen, gemiyi bas›p, katliam yapanlar› de¤il, sald›r›ya u¤rayanlar›,
katledilenleri eleﬂtiriyordu. “Bu
aç›k bir katliamd›r” diyemiyen iﬂbirlikçi Gülen, bir derneklerinin
Gazze'ye yard›m götürece¤i zaman
onlara “‹srail'den izin almalar›”
gerekti¤ini söyledi¤ini belirtiyordu.
(Radikal, 4 Haziran 2010)
Katliam› k›nayamayan, karﬂ› ç›kamayan, açl›¤a ve ölüme mahkum
edilmiﬂ Filistin halk›na bir avuç
yard›m için ‹srail’den izin istenmesini savunan bir iﬂbirlikçidir Gülen.

Gülen, bir A m e r i k a n
iﬂbirlikçisi ve kuklas›d›r
Gülen, y›llard›r Amerika’da yaﬂamakta ve orada himaye edilmekt e d i r. Dünyan›n dört bir taraf›na yay›lm›ﬂ faaliyetlerinin arkas›nda
A m e r i k a v a r d › r. Dünyan›n dört bir
yan›nda açt›¤› okullar, ‹slama hiz m e t için de¤il, A meri ka’ya hi z met
etmek için aç›lm›ﬂt›r.
Herkes ‹srail’i lanetlerken, Gü-
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len’in pervas›zca ‹srail’i savunmas›n›n arkas›nda elbette yine Amerikan iﬂbirlikçili¤i vard›r. O olaya ne
dini, ne hukuki de¤il, tamamen
Amerika’n›n ve siyonizmin ç›karlar› aç›s›ndan bakmaktad›r.
“ABD’yi karﬂ ›m ›za alarak d ün ya n ›n h iç bir ye rin de b ir iﬂ y ap ma m›z mümkün de¤ildir.” diyen Gülen, Amerika’y› ve ‹srail’i desteklemekte, katliam› meﬂru görmektedir.
Amerika’n›n halklara karﬂ› yürüttü¤ü savaﬂ› “ t e rö r l e s a v a ﬂ” olarak
görüp desteklemektedir.
Bir iﬂbirlikçi olan Gülen;
Birincisi; Amerika ne diyorsa,
onu sahiplenmiﬂtir. Amerika’n›n
Gazze katliam›n› savunan görüﬂlerine ve ‹srail’e sahip ç›km›ﬂt›r.
‹kincisi; iﬂbirlikçi Gülen, her ihtimali hesaplayarak bir süredir
AKP’yle ayn› olmad›¤›n› da göstermeye çal›ﬂmaktad›r.
Ü ç ü n c ü s ü ; iﬂbirlikçi Gülen,
kendisine biçilen “Il›ml› ‹slam” rolünün gere¤ini yapmakta,, ‹slam
dünyas›nda Amerika ve ‹srail’e karﬂ› yükselen öfkeyi söndürmeye çal›ﬂmaktad›r.
“Gazze’ye yard›m edelim ama
‹srail’den izin alal›m” demektedir.
Emperyalistlerin de ﬂovlar eﬂli¤inde
“Gazze’ye insani yard›m” yap›lmas›na bir itirazlar› yoktur zaten.
‹tiraz, ‹ s r a i l’e ra¤men Gazze
halk›n›n yan›nda olunmas›d›r. ‹srail’in tecrit politiklar›n›n boﬂa ç›kar›lmas›nad›r.

D e v l e t ç i ve A m e r i k a n c ›
Gülen
Gülen, ‹srail’den izin almayanlar› suçlamaktad›r; “faydal› sonuçlar do¤urmayacak ﬂekilde otoriteye
baﬂ kald›rmak” olarak niteliyor yard›m konvoyunun gidiﬂini.
K a t i l ‹ s r a i l’den izin almay›p,
“‹srail’e baﬂ kald›ranlar” Gülen’e

göre,” otoriteye baﬂ kald›rmak”
m›ﬂ! Peki kim bu “ o t o r i t e ” ? Filistin
halk›n› y›llarca k›y›ma u¤ratan, Ortado¤u halklar›n›n ve tüm dünyan›n
düﬂman› Siyonist ‹srail devleti!
“Otorite’ye baﬂ kald›r›l›nca”
ne olur? Gülen’e göre “faydal› sonuçlar do¤urmaz”... Yani ‹srail’in
yapt›¤› gibi katliam olur. Osmanl›’n›n yapt›¤› gibi bütün bir halk k›l›çtan geçirilir. ‹slam ordular›n›n
yapt›¤› gibi itaat ettirilinceye kadar,
o ﬂehir günlerce yak›l›r-y›k›l›r, ya¤malan›r.
Gülen, “otorite”ye “itaat” edilmesini savunmaktad›r. Çünkü, iﬂbirlikçi Gülen ayn› zamanda devletçidir; Amerikanc› Gülen’e göre
devlet “ k u t s a l d › r ”. Bir “devlet dini” olarak geliﬂen ‹slam’da devlet
otoritesinin kutsall›¤› tart›ﬂ›lmaz.
U l u l e m re
‹slamc› anlay›ﬂta “U
(devletin baﬂ›na) i t a a t ” anlay›ﬂ›
esast›r; otoriteye itaat etmek esast›r.
Dini anlay›ﬂa göre yönetilen devletin baﬂ›nda bulunan padiﬂah, sultan,
kral veya dini otoritelere itaat etmek
bu anlay›ﬂ›n temelini oluﬂturmaktad›r.
Nitekim ‹slamc›lar›n bir k›sm›,
1982 faﬂist anayasas›n› da bu anlay›ﬂla desteklemiﬂlerdir. Cuntan›n
ﬂefi Evren’i, “Ulul emir” olarak
görmüﬂler, ona itaat etmiﬂlerdir.
Bu ayn› zamanda kurulu düzene
itaattir. ‹slam›n bu anlay›ﬂ›n›n sonucu olarak devlet otoritesine baﬂkald›rmak ayn› zamanda “ddinden ç›km a k” t›r. O nedenle G ü l e n, devlete
karﬂ› ç›k›lmayaca¤›n›, otoritesi ile
oynanmayaca¤›n› savunmaktad›r.
‹ﬂbirlikçi Gülen, zulüm düzenini ve
Siyonist devleti, “otorite’ye karﬂ›
ç›k›lmaz” diyerek kutsamaktad›r.
‹srail “ootoritesi” nezdinde savu-

nulan, tüm dünyada Amerikan imparatorlu¤una karﬂ› süren direniﬂin,
“kutsal devlet” k›l›f› ile mahkum
edilmesidir. Devletçi, Amerikanc›
Gülen, “Il›ml› ‹slam” rolünü oynamaya devam etmektedir.

‹slamc›l›¤›n A m e r i k a n c › l › ¤ ›
Baﬂta F e t h u l l a h G ü l e n olmak
üzere, gerçekte islamc›lar›n büyük
bölümü Filistin davas›na da ihanet
etmiﬂtir. 62 y›ld›r resmi olarak süren
‹srail iﬂgalinden, ‹srail kadar bu islamc›lar da sorumludur.
‹srail’in Filistin halk›na yönelik
y›llard›r süren pervas›z sald›r›lar›n›n nedenlerinden biri de M›s›r,
Suudi Arabistan gibi gerici, Amerika iﬂbirlikçisi “ M ü s l ü m a n ü l k e l e r ”in Filistin mücadelesine karﬂ›
tak›nd›¤› olumsuz tav›rd›r.
Gazze’yi ablukaya alan, son 3
y›lda halk› açl›kla yaﬂatan ‹srail’in
suç ortaklar›ndan birisi de A m e r i k an c › M › s › r yönetimidir.. M›s›r’›n
Gazze’ye aç›lan Refah s›n›r kap›s›n›
kapal› tutarak, ‹srail ablukas›n› güçlendirmesi unutulamaz. Yine M›s›r,
Filistin halk›n›n tüneller kazarak
M›s›r’a geçme, günlük ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamas› karﬂ›s›nda da ac›mas›zca tünellere sald›rarak, Filistin halk›n›n günlük ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamas›n› engellemiﬂtir.
Filistinli mültecilerin yoksullu¤undan, açl›¤›ndan ‹srail kadar ‹slamc› yönetimler de sorumludur.
Sorumludur, çünkü binbir zorluklar
alt›nda, kuﬂatma ve sald›r›lar alt›nda yaﬂamlar›n› sürdüren Filistin halk›na yard›m etmek için k›llar›n› k›p›rdatmam›ﬂlard›r..
Kamplardaki onbinlerce Filistinli mülteciyi ‹srail sald›r›lar› ile baﬂbaﬂa b›rakm›ﬂlard›r.
Ortado¤u’nun hemen tüm ‹slamc› yönetimleri, M›s›r’dan Suudi
Arabistan’a kadar hemen hepsi
Amerikanc›’d›rlar. ‹ﬂbirlikçi Fethullah, iﬂte Müslüman dünyas›ndaki bu
iﬂbirlikçilik ve Amerikanc›l›k zeminde ‹srail’i sahiplenebilmektedir.
62 y›ll›k ‹srail iﬂgali alt›nda süren Filistin direniﬂi Amerikanc›

Savaﬂan
Kelimeler
ayn› nedenle geçilmiﬂtir.
Sisteme
karﬂ›
ç›kar
görünürken, sistem taraf›ndan
kabul edilme çeliﬂkisinin ifadesidir
bu
kavramlar.
Düzenin icazetinin d›ﬂ›na
ç›kabilecek cüreti gösterememektir.
Gemilerle ambargoyu k›rmak için
yola ç›kanlar›n siyasi kimliklerini ve
meﬂruluklar›n› savunmak yerine,
kendilerine, emperyalizm taraf›ndan,
burjuva, küçük-burjuva ayd›nlar taraf›ndan “kabul edilebilir” bir kavram
aram›ﬂ ve bunu bulmuﬂlard›r.
Bu kavramla, mücahit, ak›nc›, savaﬂç›, Hamasl›, Hizbullahc› ve benzeri olmad›klar›n› kan›tlam›ﬂlard›r!
Aktivist olunca çünkü, emperyalizme çok zarar verici bir ﬂey olmad›¤›
anlat›lm›ﬂ ve emperyalizmin onay›
al›nm›ﬂ oluyor.
Bir yandan gidiﬂlerinin “sadece
insani” oldu¤unu kan›tlama ç›rp›n›ﬂlar›, di¤er yandan gidenleri, mücahit, ak›nc› veya baﬂka bir ﬂey de¤il de “aktivist” olarak adland›rmalar›, emperyalizmin muhalif güçleri
nas›l do¤rudan veya dolayl› kuﬂat›p,
etkisi alt›na al›p yönlendirdi¤inin
kan›t›d›r.
Kuﬂatma öylesine sinsi ve güçlüdür ki, emperyalizme karﬂ› yürüyüﬂe
ç›karken, kendilerini emperyalizmin
empoze etti¤i tan›mlarla tan›mlamaktad›rlar.
Anti-emperyalist ‹slamc›lara,
zulme karﬂ› olanlara ve halk saflar›nda yer alan tüm kesimlere diyece¤imiz odur ki, k e n d i n i z olun.
‹slamc› olun, mücahit olun, militan
olun, devrimci olun, savaﬂç› olun,
direniﬂçi olun, ama kendinizi burjuvazinin kavramlar›yla tarif etmeyin.

Mücahitlikten
Aktivistli¤e
Yürüyüﬂ’ün 201. say›s›nda yine
bu köﬂede “aktivist” kelimesini ele
alm›ﬂt›k. Ve demiﬂtik ki, “düzeni rahats›z etmeyen bir hattakilerin dilidir. ” Özet olarak da sivil toplumculu¤a ait bir kavram oldu¤unu belirtmiﬂtik. O zaman daha çok sol aç›s›ndan de¤erlendirmiﬂtik kavram›.
Gazze’ye giden yard›m konvoyuyla ilgili tart›ﬂmalarda karﬂ›m›za
bir de “‹slamc› aktivistler” ç›kt›.
‹slamc› kesim, gemilerde Gazze’ye dayan›ﬂmaya gidenleri, ‹srail
askerleri sald›rd›¤›nda direnenleri,
›srarla ve ›srarla “aktivist” olarak
adland›r›yor.
Zulme karﬂ› direniﬂ içinde olan
‹slamc›n›n ad› dün mücahitti. Bugün
aktivist... Peki neden?
Solun belli kesimlerinin dilindeki sivil toplumculu¤a özenti, bir
savruluﬂun, devrim iddias›ndan ve
sosyalizmden uzaklaﬂman›n sonucuydu.
Militan, savaﬂç›, direniﬂçi, kadro
taraftar yerine aktivist demek, sistem taraf›ndan kabul edilme iste¤inin, baﬂta deyiﬂle de sistemin icazetine s›¤›nman›n bir ifadesiydi.
Peki ‹slamc›lar niye bu kavram›
kullan›yor ﬂimdi?
Neden ayn› nedendir.
Solda militanl›ktan aktivistli¤e
neden geçildiyse, ‹ slamc› kesimlerde
de mücahitlikten, ak›nc›l›ktan, direniﬂçilikten, cihatc›l›ktan aktivistli¤e
Müslüman yönetimlere ra¤men devam etmiﬂtir. Filistin direniﬂi en az
Siyonizm kadar gerici Amerikanc›
yönetimleri de korkutmuﬂtur. Ürdün
gibi, kendi iktidarlar›na karﬂ› tehlike olarak gördükleri Filistin direniﬂine karﬂ› katliamlar düzenlemekten
geri durmam›ﬂlard›r.
Gerici, Amerikanc› ‹slamc› ikti-

Say›: 220

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010

darlar, engelleyemedikleri Filistin
direniﬂini kendi denetimlerine almak için Filistin hareketini bölmeye
çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Ama Müslüman yönetimleri,
Fethullahç›lar gibi düzen ‹slamc›lar›n› sar›p sarmalayan Amerikanc›l›¤›, yine de Filistin halk›na kabul ettirememiﬂlerdir.
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SARIGAZ‹

Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir
Gazzeye yard›m götüren gemilere ‹srail’in sald›r›s› yap›lan eylemlerle protesto ediliyor.

Sar›gazi’da ‹srail
Katliam›’na Karﬂ› Yürüyüﬂ
Say›: 220

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010

2 May›s’ta ‹stanbul Sar›gazi'de
Halk Cepheliler taraf›ndan meﬂaleli
yürüyüﬂle ‹srail protesto edildi.
“Filistin Kazanacak” pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde “Filistin Halk›
Yaln›z De¤ildir!”, “Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i” sloganlar› at›ld›.
Yürüyüﬂ cadde sonunda yap›lan
aç›klama ile sona erdi. Eyleme yaklaﬂ›k 40 kiﬂi kat›ld›. Eylem sonunda
polisin tek baﬂ›na yürüyen bir Halk

DÜZELTME
Yürüyüﬂ Dergisinin 6 Haziran
tarihli 219. say›s›nda “‹srail
Katliam› Protesto Edildi” baﬂl›kl›
haberde, 31 May›s günü ‹stanbul
Levent’teki ‹srail Baﬂkonsoloslu¤u önünde yap›lan eyleme Halk
Cephesi de kat›lm›ﬂt›r. 2- Keza
ayn› haber içindeki 1 Haziran
tarihli ‹stanbul Taksim AKM
Önünden Beﬂiktaﬂ'a kadar
yap›lan yürüyüﬂ eylemine de
Halk Cephesi kat›lm›ﬂt›r.
Önceki say›m›zda her iki haberde
de Halk Cephesi’nin kat›l›m›
belirtilmemiﬂ, haber bu yan›yla
eksik kalm›ﬂt›r. Düzeltir; Halk
Cephesinden özür dileriz.
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Cepheliyi gözalt›na almak istemesi
üzerine olay› duyan Halk Cepheliler
gelip kalabal›k polis grubunun içinden arkadaﬂlar›n› ald›lar. Ard›ndan
Kaymakaml›k önünden “Katil Polis Sar›gaziden Defol” ve “‹srail
Uﬂa¤› AKP Polisi” sloganlar›yla eylem sona erdi.

G ü l s u y u ’ d a ‹ s r a i l P ro t e s t o
Edildi
‹srail’in sald›r›s› Gülsuyu’nda
yap›lan bir yürüyüﬂle protesto edildi.
3 Haziran’da, yürüyüﬂ öncesinde
Gülsuyu Heykel Meydan›’na stant
açan Halk Cepheliler halk› yürüyüﬂe davet etti.
Gülsuyu son durakta baﬂlayan
eylemde “Katil ‹srail ‹ﬂbirlikçi
AKP” pankart› ve 2 adet büyük Filistin bayra¤› aç›ld›. 70 kiﬂinin
kat›ld›¤› yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan aç›klamada; “Siyonizm ve hamileri döktükleri her damla kan›n
hesab›n› verecekler! Bu hesab› ne
uluslararas› mahkemeler, ne iﬂbirlikçi iktidarlar sorabilir. Bu hesab›n
sahibi halklard›r, hesab› da onlar soracakt›r” denildi.

Katil ‹srail To k a t ' t a
P ro t e s t o E d i l d i
6
Haziran
günü
Tokat
Cumhuriyet Meydan›'nda Tokat

Gençlik Derne¤i Giriﬂimi'nin de
içinde bulundu¤u devrimci-demokrat kurumlar taraf›ndan ‹srail'in
yapt›¤› katliamlar protesto edildi.
Eylemde yap›lan aç›klamada iktidar›n ‹srail'le yapt›¤› ikili anlaﬂmalarla katliamlara ortak oldu¤u
belirtildi.
45 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
"Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir,
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar› at›ld›.

Adana’da ‹srail Sald›r›lar›
P ro t e s t o E d i l d i !
Adana'da 31 May›s günü ‹nönü
Park›’nda ‹srail'in sald›r›lar› protesto edildi. Adana'da Halk Cephesi'nin de içinde oldu¤u devrimci kurumlar bir araya gelerek eylem yapt›lar. Eylemde “‹srail Siyonizmine
Karﬂ› Filistin Halk›n›n Yan›nday›z”
pankart› aç›ld›. Kat›lan kurumlar
ad›na Mehmet B›ld›rc›n’›n haz›rlanan bas›n metnini okudu¤u eyleme
50 kiﬂi kat›ld›.
A d a n a - Tu r f a n b e y l i ’ d e sendikalar ve demokratik kitle örgütleri
‹srail'i protesto ettiler.
200 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
okunan aç›klamada “‹ktidar e¤er bu
katliama karﬂ› oldu¤unu söylüyorsa
‹srail ile ticari, politik ve askeri bütün anlaﬂmalar› iptal etmelidir”
denildi. Aç›klamadan sonra ilçe
merkezinden ilçenin giriﬂine an›ta

do¤ru yürüyüﬂ yap›ld›.

Manisa-Salihli: Filistin
Halk› Yaln›z De¤ildir!
4 Nisan’da Manisa’n›n Salihli
ilçesinde Halk Cephesi, DHF, Devrimci Proletarya ve EMEP, Özgürlük ve Demokrasi Meydan›’nda
yapt›klar› eylemle ‹srail’i protesto
ettiler. “Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak, Filistin
Halk› Yaln›z De¤ildir” pankart› aç›lan eylemde “Filistin Halk› Yaln›z
De¤ildir, Emperyalizm Yenilecek
Direnen Halklar kazanacak” sloganlar› at›ld›. Eyleme TKP, E¤itimSen ve BDP destek verdi.

M e r s i n: Katil ‹ s r a i l B i r
K a t l i a m D a h a Gerçekleﬂtirdi
Mersin'de, ‹srail'in Filistin'e
yapt›¤› alçakça sald›r› protesto edildi. Taﬂ bina önünde 2 Haziran günü,
bir araya gelen DHF, ESP ve Halk
Cephesi “Kahrolsun Emperyalizm
ve Siyonizm!, Filistin Halk› Yaln›z
De¤ildir!” yaz›l› pankart ve Filistin

‹srail'e Karﬂ› Boykot
Sempozyumu
‹srail'e Karﬂ› Boykot Giriﬂimi
taraf›ndan ‹stanbul Taksim'de
bulunan
Muammer
Karaca
Tiyatrosu'nda Uluslararas› ‹srail'e
Karﬂ› Boykot Sempozyumu
yap›ld›.
5-6 Haziran günlerinde yap›lan
sempozyumda toplam alt› oturum
yap›ld›. Sempozyumda Filistin
Boykot Ulusal Komitesi, BDP,
‹stanbul Tabip Odas›, Abnaa ElBalad
Hareketi,
FHKC’den
konuﬂmac›lar yer ald›.

bayraklar› açarak bir eylem yapt›lar.
Partizan’›n da destek verdi¤i eylemde “Katil ‹srail Filistin'den Defol,
Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i, Yaﬂas›n
Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar›
at›ld›.
Devrimci demokratik kitle örgütleri ad›na Servet Göçmen’in okudu¤u aç›klamada ‹srail’le yap›lan
tüm anlaﬂmalar›n feshedilmesi gerekti¤i söylendi.

T O K AT

L i s e l i l e r ‹ s r a i l ’ i P ro t e s t o
Etti
‹stanbul’da Sar›yer-Baltaliman›
Mahallesi Behçet Kemal Ça¤lar Lisesi ö¤rencileri Filistin halk›n›n direniﬂine destek vermek için eylem
yapt›lar. 4 Haziran günü okul ç›k›ﬂ›nda bir yürüyüﬂ yapan liseliler
“Katil ‹srail Ortado¤u’dan Defol”
pankart› taﬂ›d›lar. Yürüyüﬂte “Kahrolsun ‹srail, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i”, “Emperyalizm Yenilecek
Direnen Halklar Kazanacak”, “Katil ABD Ortado¤u’dan Defol” sloganlar› at›ld›. Ö¤renciler yapt›klar›
bas›n aç›klamas›nda, ‹srail’in Filistin halk›na yönelik ve son olarak
yard›m gemilerine yapt›klar› sald›r›lar›n› k›nad›klar›n› ve direnen
halklar›n her zaman yan›nda olacaklar›n› söylediler. Yaklaﬂ›k 60 ö¤rencinin kat›ld›¤› eylem sloganlarla
bitirildi.

Su Platformu’ndan ‹srail
P ro t e s t o s u
5 Haziran günü ‹stanbul Taksim
Galatasaray Lisesi önünde S u y u n
T i c a ri l e ﬂ t i ri l m e s i n e H a y › r Plafo rumu taraf›ndan Filistin için eylem yap›ld›.
Eylemde “Haklar›n ve Do¤an›n
Katili Filistin’den Defol” yaz›l›
pankar açarak “Filistin Halk› yanl›z
De¤ildir, Katil ‹srail Filistin’den
Defol” sloganlar›n› att›lar.
At›lan sloganlar›n ard›dan aç›klamada, Türkiye’den Filistin’e gönderilen yard›m gemisine yap›lan
sald›r›ya de¤inilerek ‹srail’in Filistin halk›n› sistematik olarak yok et-

‹ S TANBUL
SARIYER

‹ S TANBUL
GÜLSUYU
ti¤ini, beslenme ve su ihtiyaçlar›n
yoketti¤i belirtildi.
Aç›klaman›n devam›nda Suyun
Ticarileﬂtimesine Hay›r Platformu
olarak, do¤an›n özgür varl›¤› suyu
Filistin halk› üstünde bir ﬂantaj malzemesine dönüﬂtüren, Filistinliler’i
yok etmek için bir silah olarak su
vanalar›n› kapatan ‹srail’i ve ona
karﬂ› sembolik eylemlerle tav›r koyan iktidar› k›nad›klar›n› söylediler.

‹ s r a i l Yaz›l› A ç › k l a m a l a r l a
P ro t e s t o E d i l d i
6 Haziran günü Babaeski’de
E¤itim-Sen, Tüm Bel-Sen, Genel‹ﬂ, Trakya Kültür Merkezi yay›nlad›klar› aç›klamayla ‹srail’i protesto ettiler. Emperyalizme ve siyonizme karﬂ› mücadele ça¤r›s›n›n
yap›ld›¤› aç›klamada “Filistin halk›n›n kan› bizim kan›m›zd›r. Filistin
için dökülen her damla kan bizim
kan›m›zd›r” denildi.
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‹ran’a emperyalist kuﬂatma devam ediyor
Güvenlik Konseyi’nin ‹ran Karar› Gayri-Meﬂrudur
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Bir avuç emperyalist,
dünyan›n tepesine çöreklenmiﬂ, oradan “sen teröristsin”, “sen tehlikeli örgütsün”, “sen ﬂer
oda¤›s›n” diye, ülkeleri,
örgütleri kategorilere ay›r›yor ve ondan sonra bu s›fatlar›, onlara karﬂ› her türlü
bask›y›, yasa¤›, ambargoyu ve sald›r›y› meﬂrulaﬂt›rmakta kullan›yor.
‹ran, bugün emperyalizmin baﬂ
hedefi durumundaki ülkelerden biridir. Irak’›n iﬂgalinden sonra, emperyalistler taraf›ndan “öncelikli hizaya sokulacak ülke” olarak belirlenmiﬂti. Ama emperyalistler, o gün
kafalar›nda varolan plan› hayata geçiremediler. Irak ve Afganistan’daki
direniﬂ, dünya halklar›n›n bu direniﬂleri sahipleniﬂi ve bizzat ‹ran’›n
direnece¤ini aç›klamas›, emperyalizmi geriletti. Ancak emperyalizm,
karﬂ›s›nda boyun e¤meyen bir ülke
olarak varolan ‹ran’a yönelik planlar›ndan da vazgeçmedi.
‹ran’› boyun e¤dirmeye yönelik,
olarak ekonomik, siyasi, askeri ambargo ve bask›lar, çeﬂitli biçimlerde
devam etmektedir. Birleﬂmiﬂ Milletler Güvenlik Konseyi’nde, 9 Haziran’da yap›lan toplant›da, ‹ran’a
karﬂ› yapt›r›mlar içeren bir karar kabul edildi. BM Güvenlik Konseyi’nin karar› emperyalist dayatmay›
pekiﬂtirecek yeni bir sald›rganl›kt›r.
BM Güvenlik Konseyi’nin karar› “‹ran’›n nükleer program›n› önlemeye” gibi bir gerekçeye dayan-

Güvenlik Konseyi’nde
al›nan k arara g öre:
u ‹ran’a tank, z›rhl› araç,
b ü y ü k k a l i b re l i to p s is te m i , s a v a ﬂ
u ça¤›, sald›r› helikopteri savaﬂ
ge mi s i , f üz e s i s t e m i s a t › l m a s ›
yasaklan›yor.
u ‹ran’a ya da ‹ran’dan yasakl›
ürün taﬂ›d›¤› san›lan gemilere
bask›n düzenleme yetkisi
getiriliyor.
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Dünya halklar›,
emperyalizme
d i re n e n ‹ r a n
halk›n›n yan›nda olacakt›r!
d›r›lm›ﬂt›r. Bu gerekçenin en
küçük bir gerçekli¤i ve geçerlili¤i
yoktur. T›pk› Irak’›n iﬂgali öncesinde sürekli sözedilen ve olmayan
“kit l e imha s il ahl ar›” gibi, ‹ran’›n
nükleer program› da tamamen bir
bahanedir!
TEK S O RU N ; ‹ran’›n emperyalizme tamamen boyun e¤memesidir. Bütün politikalar, ambargolar,
yapt›r›mlar, kararlar, bunu k›rmaya
yöneliktir. Emperyalizmin bu do¤rultudaki hiçbir politikas›n›n, karar›n›n meﬂrulu¤u yoktur.
ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary
Clinton, Güvenlik Konseyi karar›na
iliﬂkin diyor ki, “bu uygulaman›n
adil oldu¤unu düﬂünüyorum. ‹ran’a
karﬂ› uygulanmas› planlanan yapt›r›mlar›n arkas›nda güçlü bir uluslararas› destek de var. ”
Onlara göre, Irak’›n iﬂgali de
“adil”di. Yeryüzünde “adalet” kelimesini asla a¤z›na alamayacak bir
ülke varsa, o da Amerikan emperyalizmidir. Sözünü etti¤i “uluslararas›
destek” ise, emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin deste¤inden baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. Dünyan›n hiçbir köﬂesinde, halklar, bu karar›n yan›nda
de¤ildir. Halklar, Irak’›n iﬂgalinde
u D i ¤ e r ü l k e l e re ‹ r a n D e v r i m
Muhaf›zlar› ile iﬂ yapan vatandaﬂlar›na ‹ran’›n silahlanma eylemlerine hizmet etmeme konusunda
uyarma zorunlulu¤u geliyor.
Bu k ar a r l a r › n h i ç b i r meﬂrulu¤u
y o k t u r. Hiç bir ilerici, demokrat,
b u k a r a r l a r › n g e rekli mi gereksiz
mi oldu¤unu tart›ﬂmamal›d›r.
Ç ü n k ü , e m p e r y a l i s t l e r ve iﬂbir l ikçi le ri , hi çbir ü l k e y e b u n l a r ›
d a y a t m a h a k k › n a sa hi p de ¤i ll e rdir.

oldu¤u gibi, bu kez de direnen halklar›n yan›nda olacaklard›r.

Ne Türkiye, Ne A KP
Emperyalizmden K opamaz!
BM Güvenlik Konseyi taraf›ndan al›nan karara Türkiye ve Brezilya ret oyu verirken, Lübnan çekimser kalm›ﬂt›r. AKP’nin bu karar›nda,
Ortado¤u’ya yönelik hesaplar›, ‹srail’in, Gazze’ye yard›m filosuna
karﬂ› geçti¤imiz günlerde gerçekleﬂtirdi¤i sald›r› ve yine yak›n zamanda Türkiye-‹ran-Brezilya aras›nda ‹ran’›n nükleer malzemesinin
saklanmas›yla ilgili imzalanan “takas anlaﬂmas›” belirleyici rol oynam›ﬂt›r.
Buradan hareketle, Türkiye’nin
emperyalizmden koptu¤u, kopmakta oldu¤u ﬂeklindeki tespitler, Türkiye gerçe¤inden de, AKP gerçe¤inden de uzakt›r. Emperyalizmle
oligarﬂi aras›nda, emperyalizmle
AKP aras›nda ﬂu veya bu konuda
k›smi çeliﬂkiler, farkl› politikalar
olabilir; ama ne Türkiye, ne de parti olarak AKP, emperyalizmden kopamaz. AKP emperyalizme yaslanarak iktidar olmuﬂ ve güçlenmiﬂ
bir partidir. Emperyalistler, Türklük
ve Müslümanl›k temelinde hala
AKP’yi Afganistan’dan Irak’a kadar her yerde, ›l›ml› ‹slam temelinde Büyük Ortado¤u Projesi’nde
kullanmaya devam etmektedirler;
keza, ‹ran konusunda da AKP bu
“hay›r” oyuna ra¤men, hala emperyalizm cephesindedir, ‹ran’a emperyalizmin isteklerini empoze etmektedir. Bu olgular ortadayken emperyalizmden bir kopuﬂtan söz edilemeyece¤i gibi, e¤er AKP emperyalizm için bütünüyle kullan›lamaz ve
karﬂ› bir güç haline dönüﬂürse, emperyalizmin AKP’nin aya¤›n›n alt›ndaki hal›y› çekmekte hiç tereddüt
etmeyece¤i de bilinir. Emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin deste¤ini
kaybetmiﬂ bir AKP ise, erimeye
mahkumdur.

Barzani Türkiye’de

Emperyalizmle iﬂbirlikçilik
halklar› kurtuluﬂa götüremez
iliﬂkilerinin eﬂitlik ve özgürlük temeIrak Kürdistan› Bölgesel Yönetiyönetiminin lideri” gibi zorlama
linde yeniden kurulmas›”n› beklemi Baﬂkan› M e s u d B a r z a n i 2 Ha kavramlar kullan›yor. Di¤er taraftan
z i r a n’da Türkiye’ye geldi.
mek boﬂuna umutlanmak olur.
Bakanl›klar düzeyinde resmi görüﬂÇünkü, iﬂbirlikçilerin “eﬂitlikY›llard›r oligarﬂinin “Aﬂiret Reimeler yap›yor. Milyarlarca dolarl›k
ö z g ü r l ü k ” temelinde halklar›n lehisi” diye küçümsedi¤i M e s u t B a ranlaﬂmalar yap›p imzalar at›yor.
zani Cumhurbaﬂkan›, Baﬂbakan ve
ne yapabilecekleri hiçbir ﬂey yokBarzani’yle yap›lan görüﬂmelerbakanl›klar düzeyinde çeﬂitli resmi
tur, olamaz.
de, ortak bir enerji ve ticaret strategörüﬂmeler yapt›.
Barzani; Amerikan’›n iﬂbirlikçijisi geliﬂtirilmesi, THY'nin Erbil seMesut Barzani, resmi görüﬂmesidir. Irak’›n iﬂgalinde Amerikan›n
ferlerine baﬂlamas›, Katar do¤algalerin d›ﬂ›nda BDP ve TÜS‹AD ile
en büyük destekçisidir. Amerika
z›n›n Irak ve Kürt bölgesi üzerinden
Irak’›n iﬂgalini Barzani gibi iﬂbirlikde bir görüﬂme yapt›.
Türkiye'ye getirilmesi konular› göçilere dayanarak gerçekleﬂtirmiﬂ ve
rüﬂüldü. D›ﬂiﬂleri Bakan› Davuto¤Mesut Barzani’nin Türkiye’ye
sürdürmektedir.
lu, Barzani’den PKK’ye karﬂ› mügeliﬂini iki noktadan ele al›p de¤ercadele konusunda iﬂbirli¤i bekleEmperyalizmin iﬂbirlikçili¤ini
lendirece¤iz.
diklerini belirtti.
yapanlar
milliyetçilik,
ulusall›k
teBirincisi, Kürt milliyetçi haremelinde
de
bir
ﬂey
yapamazlar.
Kürt
Mesud Barzani TÜS‹AD Baﬂkan›
kette yaratt›¤› beklentiler aç›s›ndan
halk›n›n hiçbir ulusal talebine cevap
Ümit Boyner ve yönetim kurulu üyede¤erlendirmek gerekirse:
veremez. ‹ﬂbirlikçiler ç›karlar› do¤leri ile görüﬂtü. Yap›lan görüﬂmelerde
Kürt milliyetçi hareketi, B a r z a rultusunda herkesle her türlü iliﬂkioligarﬂi ile Irak Kürdistan’› aras›ndani’nin resmi s›fat›yla oligarﬂi taraye girecektir. Geçmiﬂte yapt›¤› gibi
ki ticaret hacminin 6 milyar dolar›
f›ndan kabul görmesini, Ankara’da
ç›karlar› gerektirdi¤inde yine oliaﬂt›¤› bu miktar›n al›nan karara göre
resmen a¤›rlan›p “üst düzey” görüﬂgarﬂiyle iﬂbirli¤ine girip “ k a r d e ﬂ
20 milyara ç›kart›laca¤› aç›kland›.
meler yapmas›n› önemli geliﬂmeler
k a n › ” dökmekten çekinmeyecektir.
Son
5-6 ay içinde Irak Kürdistan’›nolarak de¤erlendirdi.
daki yat›r›mlarda yabanc› firmalar›n
‹kincisi; Oligarﬂi aç›s›ndan bakGünay Aslan 4 Haziran tarihli
içinde Türk firmalar›n›n pay›n›n oran›
t›¤›m›zda y›llard›r küçümsedi¤i, haÖzgür Gündem Gazetesinde ﬂöyle
yüzde 45’lerden, yüzde 60’lar›n üzekaret etti¤i Barzani’nin “ K ü r t ” olyaz›yor: “Barzani’nin Türkiye’ye
rine ç›kt›¤› belirtildi.
mas›n›n hiç bir önemi yoktur. Belirduydu¤u ihtiyaç kadar Türkiye’nin
leyici olan birincisi, Amerikan›n
Görüldü¤ü gibi oligarﬂi aç›s›nBarzani’ye ihtiyac› vard›r. ‹liﬂkilebölge politikalar›d›r. ‹kincisi olidan
Barzaniler’in Kürt kimli¤inin
rin daha da ilerlemesi ve kal›c›laﬂgarﬂinin ekonomik ç›karlar›.
bir
önemi
yoktur. Oligaﬂinin ﬂimdimas› için de kuzeydeki savaﬂ›n baye
kadar
tüm
aﬂa¤›lamalar›na, hakaOligarﬂi
bir
taraftan
y›llard›r
sürr›ﬂç›l yollardan çözülmesi ﬂartt›r.
retlerine
ra¤men
tekeller arac›l›¤›ydürdü¤ü
ﬂovenist
politikalar›n
basTürk devleti Edirne’den Kerkük’e
la
her
türlü
ekonomik
iliﬂkiyi sürk›s›yla
hala
ikiyüzlüce
Barzani’nin,
uzanan co¤rafyada Türk- Kürt iliﬂdürmüﬂlerdir. “Ulusalc›” ordunun
“Irak Kürdistan› Bölgesel Yönetimi
kilerinin eﬂitlik ve özgürlük temelinOYAK ﬁirketi ise bunlar›n baﬂ›nda
Baﬂkan›” oldu¤unu kabul etmiyor.
de yeniden kurulmas›n› kabul etmek
gelmektedir.
“Irak'›n kuzeyindeki Kürt bölgesel
zorundad›r. ”
Oligarﬂiyle Barzaniler aras›ndaki politi- 1 May›s Mahallesinde Futbol Turnuvas›
kalar›n çerçevesi AmeSona Erdi
rika’n›n Orta Do¤u politikalar›n›n çizdi¤i s›- Yozlaﬂmaya karﬂ› düzenlenen turnuvan›n sonunda ﬁükn›rlar içindedir. Ameri- rü Sar›taﬂ Park›nda kupa töreni yap›ld›. Törende yap›lan
ka’n›n Orta Do¤u poli- konuﬂmada yozlaﬂmaya karﬂ› ancak birlikte mücadele
tikalar›n›n d›ﬂ›nda oli- edersek baﬂar›l› olaca¤›m›z, gençlerimizin, uyuﬂturucugarﬂiyle Barzaniler nun, fuhuﬂun, kumar›n... her türlü pisli¤in içine
aras›ndaki iliﬂkilerden düﬂmesine bedeli her ne olursa olsun izin verilmeye“Edirne’den Kerkük’e ce¤i söylenerek, turnuvaya kat›lan tak›mlara teﬂekkür
uzanacak Kürt-Türk edildi....
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Öğretmenimiz
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ÖRGÜT ‹NSANI;
Her koﬂulda, olanaks›zl›klar,
yokluklar, yoksunluklar içinde ve
zor koﬂullarda, örgütüne ba¤l›, halka
ve devrime güvenen, davas›n›n gereklerini yerine getirendir.
ÖRGÜT ‹NSANI;
‹nançl›d›r ve vefal›d›r.
ﬁehitlere olan vefas›n›, yaln›z da
kalsa, tek baﬂ›na da olsa, dört bir yan› düﬂman kuﬂatmas› alt›nda da olsa
göstermesini bilir.
Çünkü ﬂehitlere vefa, onlara verilen söz, devrim sözüdür.
Nas›l yaﬂar›z, ay›r›p kendimizi
onlardan?
Nas›l görmeyiz onlar›n gözleriyle dünyay›?
Ve nas›l iﬂitmeyiz
onlar›n kulaklar›yla bazen... ÖRGÜT ‹NSANI
BUNU 24 SAAT SORGULAMALIDIR.
ÖRGÜT ‹NSANI;
Örgüt ç›karlar›n› her
ﬂeyin üzerinde tutar.
ÖRGÜT ‹NSANININ;
Her an›nda, her iliﬂkisinde, düﬂüncesinde,
duygular›nda örgüt vard›r.
ÖRGÜT ‹NSANI;
Örgütün büyüyüp geliﬂmesinde,
devrimin yak›nlaﬂmas›n› görür.
ÖRGÜT ‹NSANI;
‹deolojik olarak ve yönetsel olarak disiplinlidir.
ÖRGÜT ‹NSANI;
Demokratik merkeziyetçili¤i bilir ve hayata geçirir.
ÖRGÜT ‹NSANI;
Denetlenen ve denetleyendir.
Tüm vahﬂetiyle halka sald›ran,
bize darbeler vurmak isteyen düﬂman karﬂ›s›nda savaﬂ›yoruz.

Bu nedenle örgütsel olarak
denetim mekanizmalar›m›z iﬂlemek zorundad›r. Bir savaﬂ
örgütü için tüm birim ve alanlarda, hem yukardan aﬂa¤›ya,
hem aﬂa¤›dan yukar›ya denetim hayati önemdedir.
ÖRGÜT ‹NSANI;
Tüm bu iﬂleyiﬂ içerisinde hem
denetleyen hem de denetlenendir.
Parti-Cepheli çal›ﬂt›¤› alanda, birimde ve bölgede alt›ndaki insanlardan,
halktan öneri ve düﬂüncelerini alarak, onlara de¤er vererek, yap›lmas›
gereken iﬂleri gerekti¤inde talimat
vererek yapt›r›r.
ÖRGÜT ‹NSANI;
Ö¤rendiklerini ö¤reterek, halk›
örgütleyerek, devrimcileﬂtirerek, zaferin her gün biraz daha yak›nlaﬂaca¤› bilinciyle hareket eder.
ÖRGÜT ‹NSANI;
Devrimci örgüt disiplinine, örgüt

cakt›r.
Hiçbir devrimcinin böyle bir
hakk› yoktur.
ÖRGÜT ‹NSANININ; görev,
yetki ve sorumluluklar› örgüt içi hukukla belirlenir.
Örgütün hak, hukuk, adalet anlay›ﬂ›na gösterilen sayg›, örgüte güvendir.
Örgüt içinde kimsenin özel bir
hakk›, ayr›cal›¤› yoktur.
Örgüt hukuku herkes için geçerlidir.
Ayr›cal›klar›n oldu¤u yerde sosyalist düﬂünce biter.
ÖRGÜT ‹NSANI;
Adalet ve ahlakta, örgüt içi yaﬂamda, devrimci savaﬂta, ilke ve kurallar›n mant›¤›n› kavrayarak, kendi
deneylerini yaﬂama lüksüne sahip
olmadan, kendisini ilke ve kurallar›n
d›ﬂ›nda görmeden ilke ve kurallara
uymal›d›r.
Yüzy›llar›n s›n›f mücadelesi ve örgütün deneylerinden ortaya ç›kan
ve bir mant›k olarak ﬂekillenmesi gereken ilke
ve kurallara uymak, devrimci aç›s›ndan hayati
önemdedir.
Uyulmad›¤›nda ﬂehitlere, tutsakl›klara kadar varan, savaﬂ›m›z
önünde engel olan zararlar do¤abilmektedir.
ÖRGÜTÜMÜZÜN
GERÇEK SAH‹B‹ ﬁEH‹TLER‹M‹ZD‹R.
ONLAR B‹ZE GÜVENEREK
GÖZLER‹N‹ KIRPMADAN ﬁEH‹T OLAB‹LM‹ﬁLERD‹R.
Onlar›n u¤runa ölebildikleri de¤erleri biz savunmaya devam edece¤iz.
Onlar›n gözleri, kulaklar›, elleri,
beyinleri biziz.
Bu nedenle e¤ri duran her ﬂeyi
biz düzeltece¤iz.
Bu sorumlulukla, e¤ri duran hiçbir ﬂeyi masum görmeyece¤iz.

ÖRGÜT ‹NSANI
OLMAK;
ÖRGÜTÜN SAH‹B‹
OLMAK DEMEKT‹R
hukukuna uyan ve uygulamas›n›
sa¤layand›r.
ÖRGÜT ‹NSANI;
‹lkeli ve kurall›d›r.
Örgüt disiplinine, örgüt hukukuna, ilke ve kurallar›na uymak, uygulanmas›n› sa¤lamak; baﬂarman›n ve
kazanman›n koﬂullar›n› yaratmakt›r.
ÖRGÜT ‹NSANI;
Ald›¤› görevde, yapt›¤› iﬂte disiplinli olacak, örgütün disiplinine uyacakt›r. Uyulmad›¤› yerde gevﬂeklik,
laçkal›k ortaya ç›kacak, bunun yaratt›¤› tahribat ve zararlar büyük ola-

‘‹ktidar F Tipi hapishanelerin 5 y›ld›zl›
lüks oteller oldu¤unu savunuyordu,
ﬁimdi bunu diyemiyorlar...’
TAYAD’›n h a p i s h a n e l e r d e k i
t e c r i t e k a r ﬂ › b a ﬂ l a t t › ¤ › “8 Me tre
Karede Ne Kadar Ya ﬂ a r s › n ? ” k a mpanyas› üzerine TAYAD Baﬂkan›
Av. Behiç Aﬂç› ile görüﬂtük.

Yürüyüﬂ: Tecritle ilgili yeni bir
kampanya baﬂlatt›n›z. Tecriti gündeme getirmenizin nedeni nedir?
Behiç Aﬂç›: Asl›nda tecrit hep
gündemimizde idi. Bunun nedeni
iktidard›r. 1 ve 3 kiﬂilik hücreler
ﬂeklinde yap›lan F tipi hapishanelerde tecrit sadece mimari tecrit olarak uygulanmamaktad›r. ‹dari yapt›r›mlar, yasaklarla tecrit a¤›rlaﬂt›r›lmaktad›r. Aile görüﬂü yasaklar›, yay›n yasaklar›, mektup yasaklar›, kitap yasaklar›, telefon yasaklar›n›n
tümü tutsaklar› yaln›zlaﬂt›rmak, tecriti a¤›rlaﬂt›rmak içindir. Bu haklar›n kullan›m›n›n tümü teslim olma ya ba¤lanm›ﬂt›r. ‹darenin talimatlar›na uyarsan›z, idarenin, gardiyanlar›n her istedi¤ini yaparsan›z bu haklar› kullanmaya hak kazan›rs›n›z!
Yani haklar karﬂ›n›za ödül gibi konuluyor. P a z a r l › k arac› olarak kullan›l›yor. Teslim alma arac› olarak
kullan›l›yor. Bu iktidar›n politikas›d›r. TAYAD’LI A‹LELER olarak bürokrasi ile her yapt›¤›m›z görüﬂmede bizimle pazarl›k yapt›klar›na tan›k olduk. Bize diyorlar ki;
“ tutuklular bizim yapt›r›mlar›m›za
uysun, kurallara uysun, ortak alanlara ç›ks›n, biz de SOHBET HAKKINI uygulayal›m.” Bu, tecrit mant›¤›d›r. Bu kabul edilemez. Bu politikaya karﬂ› direniﬂte 122 insan ﬂehit düﬂtü. Büyük Direniﬂin zaferiyle
22 Ocak 2007’de SOHBET HAKKI
da kabul edilmiﬂti. Ancak iktidar çeﬂitli gerekçelerle SOHBET HAKKINI uygulam›yor. Bazen “pp e r s onel yok bekleyin” dediler, bekledik. Bazen “yy e r yok” bekleyin de-

diler, bekledik. Bu sözleri bize söylerlerken yalan söylediklerini bilerek bekledik. ‹stedik ki ellerinde demagojisini yapabilecekleri hiçbir
ﬂey kalmas›n. Verdikleri sözleri
kendilerine hat›rlatt›k. Bu kadar.
Ama art›k daha fazla beklemeyece¤iz. Bizi kand›rd›klar›n› asla düﬂünmesinler. ﬁimdi somut taleplerimizi
tekrar hayk›r›yoruz. TECR‹TE
SON VER‹LMES‹N‹ ‹ST‹YORUZ.
SOHBET HAKKININ UYGULANMASINI ‹ST‹YORUZ.
SOHBET HAKKI de¤iﬂik hapishanelerde, de¤iﬂik tarihlerde uyguland›. Edirne, Tekirda¤, Kand›ra, ‹zmir/K›r›klar, Ankara/ Sincan F tipi
hapishanelerde uygulanan SOHBET HAKKI bugün sadece ‹zmir /
K›r›klar 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde uygulanmaktad›r. E¤er bu
hapishanelerde de¤iﬂik sürelerle uygulanabiliyorsa y e r ya da personel
yoklu¤undan bahsetmek mümkün
de¤ildir.

Y ü rü y ü ﬂ : Bu kampanyan›z›n
amac›, kapsam› ne olacak, tecriti
nas›l anlatacaks›n›z herkese?
Aﬂç›: Kampanyam›za baﬂlarken
TECR‹T‹ HERKESE ANLATACA⁄IZ dedik. Tüm kampanyam›z› bu
temel üzerine kurduk. Tecriti k›saca
anlatan bir bildiri haz›rlad›k. 20000
adet bast›rd›¤›m›z bu bildiriyi da¤›t›yoruz. Daha da bast›raca¤›z. ‹stanbul’un bütün mahallelerinde, meydanlar›nda da¤›t›yoruz. Taksim ve
Bak›rköy meydanlar›nda da¤›tt›k.
Daha da da¤›taca¤›z. H a f t a d a 3
g ü n M e c i d i y e k ö y m e t ro b ü s d u r a ¤›n›n önünde bildiri da¤›t›m› yap›yoruz. P a z a r t e s i , Ç a r ﬂ a m b a , C um a günleri da¤›t›yoruz.
Tecriti anlatan bir oyun haz›rl›yoruz. Oyunun senaryosunu TAYAD’LI A‹LELER yaz›yor. Oyuncular› da yine TAYAD’LI A‹LELER olacak. Bu oyunu da öncelikle

‹stanbul’da mahalle ve meydanlarda oynayaca¤›z. Daha sonra Anadolu’ da kentleri gezece¤iz. Uﬂak Hapishanesinde bulunan Filiz Gencer’in yapt›¤› resimleri biriktirdik.
Bu resimleri 9 Haziran 2010 tarihinde, saat 13.00’de yapaca¤›m›z
tören ile Karﬂ› Sanat Galerisi’nde
sergileyece¤iz. Sergi 25 Haziran’a
kadar aç›k kalacak ve Pazar günü
hariç her gün saat 11.00 –19.00 aras›nda gezilebilir. Bu sergiyi daha
sonra mahallelerde ve meydanlarda
da açaca¤›z.
Bunlar›n d›ﬂ›nda bir A n k a r a y ür ü y ü ﬂ ü planl›yoruz. Yürüyüﬂe kesin tarih belli olmamakla birlikte
E y l ü l o r t a l a r › n d a baﬂlayaca¤›z. E5 üzerinden sürecek olan bu yürüyüﬂ araçs›z yap›lacak. Yaklaﬂ›k 1 ay
sürece¤ini tahmin etti¤imiz yürüyüﬂün sonunda Ankara Abdi ‹pekçi
Park›’nda 1 hafta oturma eylemi yapaca¤›z. Bu sürede Adalet Bakan›
ve milletvekilleri ile görüﬂece¤iz.
Haziran 2010 sonunda tecrit konusunda bir panel yapaca¤›z. Henüz yer ve tarihi belli olmayan bu
panelde tecriti her yönüyle tart›ﬂt›rmay› hedefliyoruz. Elbette kampanyam›z bu eylemlerle s›n›rl› kalmayacak. Çünkü tecrit tamamen kalkana kadar hiç gündemimizden düﬂmeyecek.

Say›: 220

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010

Yürüyüﬂ: F Tipi Hapishaneler
aç›ld›¤›ndan 10 y›l sonra ﬂu an ne
durumda? Tecrit nas›l somutlan›yor
uygulamalarda? Tutsaklar neler yaﬂ›yor? Hangi sorunlar ön plana ç›-
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k›yor?
Aﬂç›: F Tipi hapishanelerde mimari ve idari tecrit sürüyor. Mimari
tecrit olarak uygulanan 1 ve 3 kiﬂilik hücre halen F tipi hapishanelerde uygulanmakta. ‹nsanlar halen
birbirlerini göremiyorlar. Kendinizin d›ﬂ›nda en fazla 2 kiﬂi görebiliyorsunuz. Bazen de tek kiﬂilik hücreye at›ld›¤›n›zda y an ›n › zd aki h üc r elere ki m s e a l › nm a ya r a k havaland›rmada tek baﬂ›n›za tutuluyorsunuz. Ya da 3 kiﬂilik hücreye t e k
baﬂ›n›za konularak yine tek kal›yorsunuz. 7 y›l süren Büyük Ölüm
Orucu Direniﬂi tecriti kald›ramam›ﬂ
olsa da iktidara tecritin varl›¤›n› kabul ettirmiﬂtir. Çünkü iktidar F Tipi
hapishanelerin 5 y›ld›zl› lüks otel l e r o l d u ¤ u n u s a v u n u y o r d u . ﬁimdi
bunu diyemiyorlar. ﬁimdi F Tipi hapishanelerde tecrit oldu¤unu söy l ü y o r l a r.
Yürüyüﬂ: Di¤er demokratik kitle
örgütleri ve baﬂka kesimler de tecriSay›: 220

te karﬂ› bu mücadelede yer al›yor
mu, alacak m›?
Aﬂç›: D‹SK, KESK, TTB ilk kap›lar›n› çald›¤›m›z kurumlar oldu.
Çünkü bu kurumlar Ölüm Orucu
devam ederken tutsaklara çeﬂitli
sözler vermiﬂlerdi. Sözlerini tutmalar›n› istiyoruz. Bu sözlerini tekrar
hat›rlatt›k.
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i zaten her zaman bizim yan›m›zda oldu. Tecrite karﬂ› mücadelede bizimle birlikte, tutsaklar›n sesi, solu¤u
oldu. Olmaya da devam edecek.
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar sanatsal
üretimlerini yine tecrite karﬂ› kullanmaya devam ediyorlar. Etmeliler de.
Çünkü onlar da halk›n sanatç›lar›,
tutsaklara sözler verdiler. Sanatç›
dostlar›m›z bir araya gelerek 4 Hazir a n’ d a bir bas›n toplant›s› yapt›lar.
Yürüyüﬂ: TAYAD'›n tecrit ile ilgili da¤›tt›¤› bildiride; "8 metre karede ne kadar yaﬂars›n?" sorusu
var. Niçin 8 metrekare sorusunu

sordunuz?
Aﬂç›: Evet, “ 8 m e t re k a rede ne
k a d a r y a ﬂ a r s › n? ” diye sorduk. Öncelikle belirtmek gerekir ki, 8 metrekare tan›m›m›z tamamen simgeseldir. Biz tecriti metrekare ya da
santimetrekare üzerinden belirlemiyoruz. 8 metrekare tecrit, 9 metrekare tecrit de¤ildir tart›ﬂmas› da
yapm›yoruz. Belirtmek istedi¤imiz
ﬂudur, F tipi hapishanelerde tek ve
üç kiﬂilik hücrelerde bulunan sabit
eﬂyalar (dolap, yatak, masa, sandalye, tuvalet-banyo) ç›kart›ld›¤›nda
tutsa¤a 4 ad›m atabilece¤i bir p a t i k a k a l m a k t a d › r. Ve tutsaktan tüm
gününü bu kadarc›k alanda geçirmesi istenmektedir. Kimse bu tecrit
alt›nda yaﬂayamaz. Onun için bildiride sorumuzu direk halka sorduk.
Yürüyüﬂ: Bu konuda eklemek
istedi¤iniz baﬂka bir ﬂey var m›?
Aﬂç›: Bu konuda herkesi tecrite
karﬂ› bir ses yükseltmeye ça¤›r›yoruz.
Ancak böyle tecriti kald›rabiliriz.

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010
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Sergen Solak: (18 yaﬂ›nda,
Otomotivde çal›ﬂ›yor, Tekirda¤ 2
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutsak olan Serkan
Solak’ ›n kardeﬂi)
Tecrit sürüyor.
Ye r yetersiz gibi
bahanelerle sohbet hakk› hapishanelerde uygulanm›yor. Keyfi aramalar, disiplin cezalar›, süngerli
oda cezalar›, iletiﬂim cezalar› ile
tecrit
sürüyor.
Abim 3 a y b o yunca kapal› gör ü ﬂ cezas› alm›ﬂt›. Nedeni; Usulsüz
ve keyfi aramaya karﬂ› ç›kmak.
Türkü söyledikleri için de iletiﬂim
cezas› ald›lar. Zaten ﬂu an yine cezal›. Bir ceza bitiyor bir ceza baﬂl›yor. S›k s›k ceza veriyorlar. Onlar›
y›ld›rmak, bezdirmek için veriyorlar yani.
Tecrit insanlar›n psikolojisini

“Bu tecrit de¤il
de nedir?”
Yürüyüﬂ: Tecrit halen sürüyor mu?.. Tecritin hapishanedeki yak›n›n›zdan size yans›yan yanlar› nelerdir?.. Tecritin sizce en önemli, en çarp›c› yan› neresidir?"
bozuyor. ‹nsana göre bir ﬂey de¤il.
Kanser olaylar› art›yor, hastal›klar
art›yor.

Nevriye Ergül: (62 yaﬂ›nda, K›r›kkale F tipi hapishanesinde
tutuklu olan Talat ﬁanl›’n›n ablas›)
Tecrit ﬂu an tabi ki sürüyor. Aç›k
görüﬂe bile gidemiyoruz. Talat’›n
30 A¤ustos 2010 tarihine kadar
aç›k görüﬂ cezas› var. 30 A¤ustos’a
kadar aç›k görüﬂe gidemeyece¤iz.
E¤er bir ceza daha almazsa. Tecrit-

te hastaland›. Hastalanmas›ndan 6
ay sonra ancak endoskopi için hastaneye götürdüler.
Bundan
büyük
tecrit mi olur?
Hastal›¤› ilerle miﬂ oldu¤u halde
hastaneye götürm ü y o r l a r. Çok
zor götürüyorlar
tedavi ve teﬂhis
için zaman›nda
hastaneye götürmüyorlar. Örne¤in
süt al›p içmesi laz›m koca bir bidonla süt veriyorlarm›ﬂ. Bir sefer
içtikten sonra kalan› bozulup dökülüyormuﬂ. Herhangi bir sabah telefon çal›nca hemen Talat nereye sürgün oldu diye korkarak aç›yorum
telefonumu. Oraya sürgün oluyor,
oraya k›yafet al, buraya sürgün oluyor, buraya k›yafet al. Bu tecrit de¤il de nedir? Gidiyoruz üst-baﬂ götürüyoruz, alm›yorlar. Sonradan
postayla yollamak zorundas›n. Bu
tecrit de¤il de nedir?

‹ﬂte Sizin Devletiniz!
Devlet Baﬂkan› bir katliamc›y›
kullanmak için pazarl›k yap›yor
- Bir y a n d a y a ﬂ l a r ›
büyütülüp idam edilen
d ev ri mc il er...
- Di¤er y a n d a , p a z a r l › k
yap›l›p idam edilmeyen
faﬂist katiller...
- E v re n l e r ’ d e n
E r d o ¤ a n l a r ’a hepsi ayn›
yöntemleri kulland›...
8 Ekim 1978’de A n k a r a B a hçelievler ’de Türkiye ‹ﬂçi Partisi
üyesi 7 ö¤renciyi katletmesi nedeniyle yedi kez idam cezas›na mahkûm edilen, cezas› pek çok indirim
gören faﬂist katil H a l u k K › rc›, 28
May›s’ta tahliye edildi.
12 Eylül öncesi onlarca katliam›n sorumlusu olan K › rc›, Bahçelievler katliam›ndan 32 y›l sonra Sabah gazetesinde ç›kan bir röportaj›nda; “As›lmamam için Kenan Evren’le pazarl›k yap›ld›” diyordu.
“Benim idam edilmemi Abdullah
Çatl› engelledi. ‹dam karar›m verilmiﬂ, as›lmay› bekliyordum... Çatl›
baz› ﬂartlar ileri sürmüﬂ. Bu ﬂartlardan biri de benim idam›m›n durdurulmas› imiﬂ. Beni, Ankara'da
Mamak'tan Ulucanlar Cezaevi'ne
götürdükleri zaman, idama gitti¤imden emindim. Çok sonra, böyle
bir pazarl›kla hayat›m›n kurtuldu¤unu ö¤rendim. Me¤er benim idam
edilmemi, Çatl› pazarl›k yaparak
engellemiﬂ.” (Sabah, 7 Haziran
2010)
12 Eylül öncesi onlarca katliam›n sorumlular›ndan birisi olan H a l u k K › rc›’y› idamdan kurtarmak
için faﬂist ﬂef Abdullah Çatl› devreye girmiﬂtir.
“Sa¤a da sola da karﬂ›y›z” diyerek, faﬂist cuntay› örgütleyen generaller sivil faﬂist hareketin ﬂeflerin-

den Abdullah Çatl› ile pazarl›k yapm›ﬂlard›r...
Hem de sivil faﬂist hareketin ﬂeflerinden A b d u l l a h Ç a t l ›’n›n onlarca katliam›n sorumlusu olarak heryerde “arand›¤›” bir zamanda bunlar olmuﬂtur.

K › rc › i ç i n y a p › l a n
pazarl›¤›n itiraf›
“Kenan Evren'in talimat› ile devletin gizli birimleri ASALA'ya karﬂ›
eylem yapmak için Çatl› ile irtibata
geçmiﬂler. O günlerde Türk diplomatlar› ASALA taraf›ndan öldürülüyordu.” (age)
Faﬂist katil K › rc›’n›n devletin
“gizli birimleri” dedi¤i “birimler”
s›r de¤ildir. M ‹ T’i, polisi devreye
sokulmuﬂ ve do¤rudan faﬂist ﬂef
K e n a n E v ren ile pazarl›klar yap›lm›ﬂt›r.
Bu pazarl›klar›n yap›ld›¤› dönem, cuntan›n devrimcilere ve halka sald›r›lar›n› yo¤unlaﬂt›rd›¤›,
idamlar›n sürdü¤ü, yüzlerce devrimcinin sokakta, iﬂkencede, da¤larda katledildi¤i y›llard›r...

Haluk K›rc›;
Kod ad› ‹di Amin
‹di Amin, Uganda devlet baﬂkanl›¤› yapt›. Ünlü bir zalimdi.
Ülkesini bir iﬂkencehaneye çevirmiﬂti. Ama as›l ünü, muhaliflerini
katlettikten sonra “ k a n l a r › n › i ç mesinden” geliyordu.
Faﬂist katilin kendisine seçti¤i
isim iﬂte böyle bir isimdi.
Ellerinden gelse, ayn›s›n› yapaca¤›ndan, ayn›s›n› yapacaklar›ndan hiç kuﬂku yoktu. H a l u k
K › rc›’n›n seçti¤i bu isim, tüm
faﬂist camiada “sempatiyle” kullan›l›yordu.

O koﬂullarda faﬂist ﬂef Evren,
sivil faﬂist hareketin ﬂeflerinden
Çatl›’yla pazarl›k yapmaktad›r. Ermeni halka yönelik provokatif sald›r›lar karﬂ›l›¤›nda, hakk›nda idam
karar› verilmiﬂ olan faﬂist bir katilin
idam› engellenmiﬂtir.
Peki neyin karﬂ›l›¤›nda idam
e d i l m e m i ﬂ t i r K › rc ›?
Tek kelimeyle; Ermeni halka ve
halklar›m›za karﬂ› yürütülen kontrgerilla operasyonlar› karﬂ›l›¤›nda
idam edilmemiﬂtir K›rc›.
12 Eylül öncesi onlarca faﬂist
katliam› gerçekleﬂtiren, “ y a k a l a nm a y a n ” , büyük ço¤unlu¤u yurtd›ﬂ›nda olan sivil faﬂistlerin bir araya
getirilerek, cunta taraf›ndan kontrgerilla sald›r›lar› için kullan›lmas›
sözkonusudur. Pazarl›klar bunun
için yap›lmaktad›r.
Ki, faﬂist katillerin bir k›sm›
yurtd›ﬂ›nda emperyalist ülkelerin
gizli servisleri taraf›ndan kullan›l›rken, büyük ço¤unlu¤u uyuﬂturucu
baﬂta olmak üzere pis iﬂlerin içine
bo¤azlar›na kadar batm›ﬂlard›r.
Cunta bu halk düﬂmanlar› ile pazarl›k etmiﬂ, onlar› kullanm›ﬂt›r.
Yine o y›llarda sivil faﬂist hareketin ﬂefi MHP Genel Baﬂkan› olan
A l p a r s l a n T ü r k e ﬂ ve onlarca yönetici faﬂist için, Evrenler yine pazarl›k yapm›ﬂt›r.
Cuntan›n her türlü komplo ve
kontrgerilla sald›r›lar› içinde yeralan faﬂist katil sürüsünün talepleri
kabul edilmiﬂtir. Baﬂta faﬂist ﬂef
Türkeﬂ olmak üzere faﬂist hareketin
yöneticileri parça parça b›rak›lm›ﬂ,
katliamlar›n tetikçileri “cezaland›r›lm›ﬂt›r. ”

Say›: 220

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010
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B i r i t i r a f , b i r suç; A K P
K e n a n E v re n ’ i g ö z a l t › n a
alabilecek mi?

Say›: 220

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010

Oligarﬂinin temsilcileri her f›rsatta, “devlet kimseyle pazarl›k
yapmaz” derler. Devletin güçlülü ¤ünü, yüceli¤ini, kanun devleti
edebiyat› ile bol bol yalanlarla anlat›p dururlar.
Oysa devletlerinin durumu ortadad›r. O çok güçlü devletlerinin halini iﬂte yapt›klar› bu pazarl›klar ele
vermektedir. Devletleri ne “yüce”,
ne de bir “hhu kuk de vl e t i” dir.
Her tür pisli¤e bulaﬂm›ﬂ bir avuç
faﬂist güruhtan medet umacak kadar
aciz ve zay›ft›r devletleri.
Halk› faﬂist terörle yöneten Evren, M‹T’i Çankaya köﬂküne taﬂ›m›ﬂ, do¤rudan M‹T personelinden
olan damad›n› faﬂist karargah›n iﬂlerini yürütmekle görevlendirerek,
bizzat her konuda kendisi devreye
girmiﬂtir.
Böylesine bir devlettir o çok
“yyüce ” ve “gg ü ç l ü ” devletleri!..
Böyle yönetmektedirler. Kendi yasalar›n› çi¤nemekten çekinmeyerek
her tür kurals›zl›¤› yaparak yönetmiﬂlerdir y›llarca!..
Yalana, kelime oyunlar›na gerek

Halk düﬂmanl›¤›n›n
özeleﬂtirisi olmaz!
Faﬂist katil K›rc›, 32 y›l sonra katliam›n›n “özeleﬂtirisi”ni yap›yor güya. “Kullan›ld›klar›”n› aç›kl›yor. “Haluk Bey”
diye diye röportaj yapan burjuva bas›n,
neredeyse onu günümüzün en demokrat› ilan edecek.. Bir katilden, bir demokrat yaratacaklar! Katliam›n, halk
düﬂmanl›¤›n›n özeleﬂtirisi olmaz. Halk
düﬂmanlar› halka karﬂ› iﬂledikleri suçlar›n hesab›n› er geç verecekler!
yoktur. T›pk› Osmanl› padiﬂahlar›
gibidirler. ‹ki dudaklar› aras›ndan
ç›kan herﬂey yasa, talimat ve genelgedir.
Kendi yasalar›na göre ortada bir
suç vard›r. K › rc›, Sabah gazetesinde
bu pazarl›¤› aç›kça da ilan etmiﬂtir.
Bir itiraf, bir suç vard›r o r t a d a !
AKP iktidar› K›rc›’n›n itiraf›n›
suç duyurusu kabul edip, Evren’i

Devrimci Katilli¤i
Onlar›n As›l ‘Mesle¤i’dir!
“Onun [Abdullah Çatl›’n›n]
yurtd›ﬂ›ndaki
operasyonlar›
1990'dan sonrad›r. Özellikle DevSo lcu Dursun Karataﬂ ile ilg ili b ir
çal›ﬂmas› oldu¤unu biliyorum.
Çünkü bir gün onun ad›na ﬂirkete
fakslar gelmiﬂti. Tesadüfen gördüm.
Adresler, çizilmiﬂ krokiler, birisinin
giriﬂ ç›k›ﬂ saatleri gibi ﬂeylerin bilgileri vard›. Ben dosyalay›p kendisine teslim etmiﬂtim.” (Sabah, 7
Haziran 2010)
Oligarﬂi faﬂist katillere bir görev
daha vermiﬂti. Faﬂist katiller devrimci hareketin önderini bulacak,
katledeceklerdi.
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Day›’ya, devrimci hareketin önderine karﬂ›, M‹T’inden mafyas›na
kadar... kimleri harekete geçirmemiﬂlerdi ki?
Devlet öylesine zavall› bir durumdayd› ki, devrimci hareketin önderine karﬂ› faﬂist mafyac› Alaattin
Çak›c›’y› bile görevlendirmiﬂlerdi.
Anlaﬂ›l›yor ki, Abdullah Çatl›
ve Haluk K›rc› da oligarﬂi taraf›ndan bu konuda görevlendirilenler
aras›ndad›r. Faﬂist katil K›rc›, y›llar
sonra bunu itiraf ediyor. ‹tiraf ederken hala kendini korumaya çal›ﬂ›p,
kendisinin bu iﬂin d›ﬂ›nda oldu¤u
imaj›n› vermek istiyor. Devrimci

gözalt›na alacak m›d›r?
Ortada geçiﬂtirilemeyecek kadar
aç›k ve büyük bir “ su ç” vard›r.
AKP iktidar›, paras›z e¤itim isteyen, bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤› için
mücadele eden, ‹ncirlik Üssü’nün
kapat›lmas›n› isteyen, uyuﬂturucuya, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele
eden devrimcileri gözalt›na al›p tutuklatmakta, ony›llara varan a¤›r
hapis cezalar› vermektedir.

A K P kimlerle hangi
p a z a r l › k l a r içindedir?
Ç a t l › l a r l a yap›lan pazarl›klardan bu yana tam 28 y›l geçti. O günden bu yana, hangi iktidarlar, hangi
katliamc›larla ne pazarl›klar› yapt›?.
Kimlere neyin karﬂ›l›¤›nda, neler verildi? Her devletin bir derin
devleti vard›r diyerek, kontrgerillay› aç›ktan savunan Süleyman De m i r el’ in iktidar y›llar› boyunca
kimlerle ne pazarl›¤› yap›lm›ﬂt›r?
Kurﬂun yiyen de, kurﬂun atan da
ﬂereflidir diyen Ta ns u Ç i l l e r, faﬂist
katillerle hangi pazarl›klar› yapm›ﬂt›r?
Susurluk döneminde bir k›sm›
aç›¤a ç›kan iliﬂkilerde, 1000 operasyon yapmakla övünen M e h m e t
A ¤ a r, kimlerle hangi pazarl›klar›
katilli¤i, K›rc›lar’›n as›l iﬂidir. Bütün ömürleri böyle geçmiﬂtir. Ama
iﬂte devrimci hareketin önderine
ulaﬂmak, kahvehaneleri, otobüs duraklar›n› taramaya benzemiyordu.
Bugüne kadar onlarca devrimciyi, anti-faﬂisti, demokrat› kalleﬂçe
katleden bu katiller, devrimci hareketin önderine b›rakal›m ulaﬂmay›,
bunu rüyalar›nda bile göremezlerdi. Nitekim göremediler. Yok faks
gelmiﬂ de, faks da herﬂey ayr›nt›lar›yla yaz›l›ym›ﬂ da; hepsi yalan,
hepsi hikaye... O kadar bilgileri var
idiyse, niye beklemiﬂler acaba?
Oligarﬂi devrimci hareketin önderini bulmak için tüm güçlerini seferber etmiﬂ, bunun için Çatl› gibi,
Çak›c› gibi faﬂist katillerden medet
ummuﬂ, ama her seferinde eli boﬂ
kalm›ﬂt›r.

Adalet!

Hukuk en üstte
çi¤neniyorsa...

Cuntan›n ﬂefi Evren, meydanl a r d a faﬂist darbenin hakl›l›¤›n› anlatmak için “12 Eylül öncesi kanunlar uygulanm›yordu” diyordu.
“Kanunlar›n uygulanmamas›ndan” yak›nan faﬂist ﬂef, kendi yasalar› ile idam cezas› verdikleri bir faﬂistin cezas›n› pazarl›klar sonucu
kald›rmakta tereddüt etmiyordu.
Kendi yasalar›n› uygulam›yordu.
Cunta döneminde bu normaldir diye
düﬂünülebilir. Ama oligarﬂik yönetimde hemen her zaman böyle
olmuﬂtur.
“Ya s a l a r › b i r kez delmekle bir
ﬂey olmaz”, “Devlet rutin d›ﬂ›na
ç › k a bi l i r” sözleri “normal!” dönemlerde edilmiﬂti.
Bu sözlerin birincisi Turgut
Özal’a, ikincisi Süleyman Demirel’e
aittir. ‹kisi de devletin en tepesinde
yer al›p, Baﬂbakanl›k ve Cumhurbaﬂkanl›¤› yapm›ﬂlard›r.
Sistemin karakteristik özellikerinden biridir bu. Yasalar›, en baﬂta
devletin en tepesindekiler çi¤ner...
“Rutin d›ﬂ›na” onlar ç›kar. Çünkü
“rutin” (yasalar) onlar için de¤ildir.
“Rutin” halk içindir. Onlar için “ya-

salar› bir kez delmekten bir ﬂey olmaz.” Ki, bu delmeler “ b i r kez” le
de s›n›rl› kalmam›ﬂt›r. Demirel’in
formüle etti¤i gibi; “ yüksek menfa atleri icap ettirdi¤i zaman, devlet
rutinin d›ﬂ› n a” hep ç›km›ﬂt›r.
“Rutin”de (yasalarda), iﬂkence
yoktur mesela. Ama devlet, “ yüksek
menfaatleri icap ettirdi¤i” için rutin
d›ﬂ›na ç›karak polisine iﬂkenceyle
yüzlerce devrimciyi katlettirmiﬂtir.
“Rutin”de faili meçhul yoktur
mesela, ama bu devletin kendi kay›tlar›na göre 17 bin 500 faili meçhul,
yüzlerce gözalt›nda kay›p vard›r.
Demirel bu sözü Batman Valisi’nin “rutin” d›ﬂ› iﬂlerde kullanmak
için ithal etti¤i silahlar için gazetecilerin sorusu üzerine söylemiﬂtir.
Yine “rutin”de linçler de yoktur.
Ama “icap etti¤inde” oligarﬂinin
bütün iktidarlar› “rutin” d›ﬂ›na ç›k›p
linçlere baﬂvurmuﬂtur.
Kimse kendini kand›rmas›n. Bu
devletten “rutin”i beklemesin. Bu
devlet rutin d›ﬂ›na ç›kmadan yönetemez.
Bir taraftan sömürü sürecek, aç-

neyin karﬂ›l›¤›nda yapt›?

rumlular›na dokunulmuyor?..

getiriyor ama hala da kullan›lmaya
devam ediliyor.

A K P, kimlerle hangi
p a z a r l › k l a r içinde
olmuﬂtur?

K › rc › l a r h e p k u l l a n › l d › l a r !
Hala d a Kullan›lmaya
Devam Ediyor!

Yukar›daki demeç, tipik bir kullanma ifadesidir. Herﬂeyi a s k e r
yapm›ﬂ o zaman.

A K P’nin 8 y›ll›k iktidar› döneminde devrimcilere ve halka yönelik olarak onlarca linç sald›r›s› gerçekleﬂtirildi. Linççiler güle oynaya,
sald›r›lar›n› gerçekleﬂtirdikten sonra
da televizyon kameralar›na pozlar
vermekte, dokunulmaz olduklar›n›
herkese göstermektedirler.

Faﬂist katil K › rc›, söz konusu
röportajda 12 Eylül öncesi kimi eylemleri örnek vererek, ﬂunlar› söylüyor: “...ordu içinde birileri hakk›nda dosya aç›ld›, kapat›ld› gitti”,
“Bu sald›r›lar› yapanlar›n a s ke r
kökenli olduklar› tespit edildi”,
“Kimler bu arkadaﬂlar›m›za silah
ve mermi getirmiﬂtir?”, “yyüzde
doksan dokuz asker.” (Sabah, 6
Haziran 2010)
K›rc›, bir yandan “kullan›ld›klar›n›” söyleyip bundan “piﬂmanl›k”

A K P’nin bugüne kadar yapt›¤›
hangi pazarl›klar sonucunda linççiler serbest b›rak›ld›? Hangi pazarl›klar sonucunda katliamlar›n so-

l›k, yoksulluk sürecek, di¤er taraftan
demokrasi olacak, hukuk olacak,
adalet olacak... Mümkün mü bu?
Sömürünün oldu¤u yerde eﬂitlik olur
mu? Açl›¤›n oldu¤u yerde adalet
olur mu? Açl›k ve sömürü düzeni
zulümsüz sürer mi? SÜREMEZ!..
Oligarﬂinin düzeni faﬂizmdir. Faﬂizmde demokrasi yoktur, demokrasicilik oyunu vard›r. Faﬂizmde hukuk yoktur; kontrgerillan›n hukukudur. Yasalar ne kadar halk›n aleyhine, anti-demokratik de olsa zaman
zaman faﬂist düzenin önünde engel
olur. Katliamlar, iﬂkenceler, infazlar,
linçler... rutinle sürdürülemez.
Onun için “demokrasicilik oyunu”, “rutin” d›ﬂ›na ç›k›larak sürdürülür. Ve rutin d›ﬂ›na ç›kmak her zaman en tepeden baﬂlar.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’a bak›n; hukuk da, adalet de, herﬂey
onun hizmetinde. ‹stedi¤i gibi kullan›yor.

Say›: 220

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010

Hukukun en tepeden çi¤nendi¤i
yerde, kendi yasalar›n› çi¤neyen bir
devlet vard›r ve kendi yasalar›n› çi¤nemek, o devleti gayrimeﬂru yapar.

M‹T masum, polis masum, MHP
masum... K›rc›, bugün de oligarﬂi
içi it dalaﬂ›nda AKP’nin duymak istediklerini söylüyor. Bugün de
AKP’ye kulland›rt›yor kendini..
K›rc› o zaman kendilerini kullananlar› aç›klam›yor elbette. Kendilerine halka sald›r› için kimlerin nas›l emirler verdi¤ini gizlemeye devam etse de bunlar bizler için s›r de¤ildir. K›rc› istedi¤i kadar asker asker deyip dursun, biz halk düﬂmanlar›n›n hepsini tan›yoruz.
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600 kilometrelik yoldaki cüretin, kararl›l›¤›n, fedakarl›¤›n gösterdi¤i

TÜRK‹YE HALKLARININ

B‹R DEV-GENÇ’‹ VAR!
Say›: 220

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010

“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz
Alaca¤›z” talebiyle
toplad›klar› imzalar›
TBMM’ye götürmek için
17 May›s’ta ‹stanbul’dan
yürüyerek yola ç›kt›lar.
Ya¤mur, güneﬂ demeden,
patlayan ayaklar›,
parçalanan ayakkab›lar›yla
13 günde yüzlerce kilometreyi aﬂarak Ankara’ya
ulaﬂt›lar.
Ankara’ya ulaﬂt›klar›nda AKP polisinin barikatlar›yla karﬂ›laﬂt›lar.
Coplarla, biber gazlar›yla
sald›rd› polis. Da¤›t›r›m
sand›. Da¤›lmad› DevGençliler: D‹REND‹LER...
Defalarca sald›rd› polis,
Dev-Genç’liler her
seferinde toplan›p tekrar yürüdüler barikatlar›n üstüne. 600 kilometreyi nas›l aﬂt›larsa 200
metreyi de öyle aﬂ›p imzalar› verdiler..
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Ad›m
En baﬂta belirtmeliyim ki, “A
Ad›m A n k a r a Y ü r ü y ü ﬂ ü ” hepimize
çok ﬂey ö¤retti. Anlatacak o kadar çok
ﬂey var ki, nereden baﬂlasak bilemiyoruz.
Dolu dolu bir yürüyüﬂ oldu. Sanki
aylard›r yollardaym›ﬂ›z gibi geliyor.
Asl›nda zaman h›zl› da geçti ama o
kadar dolu dolu geçti ki, bu kadar ﬂey
sanki o kadar güne s›¤mazm›ﬂ gibi
geliyor.
***
Yürüyüﬂ 17 May›s’ta baﬂlam›ﬂt›.
O gün Kartal Meydan›’nda toplan›ld›.
Yürüyüﬂ yönüne do¤ru polisler önümüzü kapatm›ﬂt›. ‹zin vermeyecekler
mi diye düﬂündük ve sonra ilerlemeye
baﬂlad›k. Onlar da arkam›zdan geldi.
***
Hepimize çok ﬂey ö¤retti bu yürüyüﬂ. Hem fiziksel anlamda hem de
moral motivasyon anlam›nda irademizi zorlayan bir yürüyüﬂtü. Aç›kças›
kendimizi hep gerillada gibi düﬂünüp
öyle motive ettik. D›ﬂarda gecelerken,
çad›rda üﬂürken, ya¤murda yürürken,
ayaklar›m›z su toplay›p patlam›ﬂken,
çok uzun mesafeler giderken, susuzken, s›caktan kavrulurken... Yani bizi
z o r l a y a n h e r koﬂulda, gerillay› dü ﬂ ü n e rek zorlad›k kendimizi. Böyle
düﬂünmeye baﬂlay›nca herkes art›k
yürüyüﬂü düﬂünür oldu ve a¤r›lara, s›z›lara, yaralara ra¤men herkes yürüyordu. D u r u m u k ö t ü o l a n l a r d a h i
a r a b a y a b i n m e k i s t e m i y o r l a r d ›.

Özellikle Bursa’ya erken varabilmek
için, Bozüyük taraf›nda çok yürümüﬂtük, o zaman epey bir zorland›k. O
günün sonunda herkes çok kötü olmuﬂtu. Ama iyice dinlendikten sonra
herkes iyiki de yüklenmiﬂiz bu kadar
diyordu. Kald›¤›m›z yerlerde de hiç
yabanc›l›k çeken olmad›. Bizi çok iyi
karﬂ›lad›lar. Yine Bozüyük’te de ya¤mur çok fena ya¤m›ﬂt› ve akﬂam karanl›k olmuﬂtu. Herkes s›r›ls›klamd›.
Buras› da epey zorlu geçti. Ama yine
de çok güzeldi. Yani herkesi öyle iradesini zorlarken görmek çok güzeldi.

“Savaﬂ moralle yürür”
Asl›nda hepimiz ﬂunu somut olarak gördük; bir savaﬂç› olmak kolay
de¤il. Tüm zor ﬂartlarda bile i r a d e n i
s a ¤ l a m t u t a c a k s › n. As›l yan› da bu
zaten. Hiçbir zorluk seni yolundan
amac›ndan döndüremeyecek ve sen
hep hedefine kilitleneceksin. Gözün
kula¤›n tüm bilincin orada olacak. ‹ﬂte bunu her koﬂul alt›nda söylenmeden, ﬂikayet etmeden baﬂarmak, öyle
lafla söylendi¤i gibi kolay de¤il. Bazen saatlerce ya¤mur alt›nda yürümek, bazen ›slak beklemek, bazen
ayaklardaki, bacaklardaki a¤r›lar... Ya
ne var ki bunlarda bunlar s›radan ﬂeyler dedi¤imiz her ﬂey asl›nda o anda
bütün moral ve motivasyonu düﬂürebiliyor. Ve o anda sadece kendi motivasyonunu de¤il as›l olarak yan›ndaki
yoldaﬂlar›n›n da motivasyonunu diri

tutmak zorundas›n. ‹ﬂte bizim yürüyüﬂ de böyle geçti. Yine bize en büyük ders ﬂu kald›; savaﬂ moralle
y ü r ü r.
Biz bu sözü ömrümüz boyunca
ha t › rla ya ca ¤› z . En çok da yaﬂad›¤›m›z deneyimler hat›rlatacak. T›pk›
bu yürüyüﬂ gibi..
***
Halk›m›z›n tepkisi çok iyiydi.
Geçti¤imiz heryerde sayg›yla karﬂ›lad›lar. Çok sevinenler oldu. Kimi
çok uzun zaman sonra devrimcileri
görüyordu, ondan sevinçliydi. Kimisi de hiç bilmiyor ama anlatt›¤›m›zda sayg› duyuyordu. Bursa’y›
geçtikten sonra gece kald›¤›m›z bir
yer vard›. Eski Kurtuluﬂçular’danm›ﬂ. Mesela o bizi görünce çok sevinmiﬂti. Slogan att›, marﬂ söyledi.
Yine geçti¤imiz yollarda kiraz, erik,
ekmek, ayran vs. verenler oldu.
***
Yürüyüﬂte ilk 15 dakika sakat
gibi yürüyor insan. Sonra s ü rekli su
içmek ﬂiﬂiriyor ve bünyeyi daha
çok zorluyordu. Azar azar içmek
gerekiyordu ya da özellikle yamac›
t›rman›yorsak hiç su içmiyorduk.
Çünkü t›k›yordu.
Sabahlar› güne, erken baﬂlamak
zorundayd›k ki, konaklama gece
geç saate kalmas›n. O yüzden sabah
7’de yürüyüﬂ baﬂl›yordu. Saat 5’de
kalk›yorduk. Baﬂlang›çta zorlananlar oldu. Ancak zamanla bunlar›n
gereklili¤ini herkes yaﬂayarak gördü. Yürüyüﬂün sonlar›na do¤ru art›k, ilk günlerde zorlananlar kendileri diyordu “mola vermeyelim” ya
da “sabah erken baﬂlayal›m” diye.
Bir de iki gün çok yürümek zorunda
kald›k. Biri Bursa’ya girerkendi,
ikincisi Bozüyük ç›k›ﬂ›nda...
Bursa’ya girdi¤imizde 52 kilom e t re, Bozüyük ç›k›ﬂ›nda ise 56 ki l o m e t r e yürümüﬂüz. Burada da
biraz zorland›k ancak yapacak bir
ﬂey yoktu... Bursa’ya bir gün erken
girdik. Burada hesapta olmayan
ihtiyaçlar›m›z› giderdik.
‹kincisinde ise Bozüyük’ten ç›kmak zorundayd›k. Çünkü ya ilçe
içinde konaklayacakt›k ya da ç›k›-

ﬂ›nda. ‹lçe içinde
polisin faﬂitleri k›ﬂk›rtma ihtimali vard›, ç›k›ﬂ›na gidelim
dedik. Orada da
ya¤mura tutulduk.
Tam 5 s a a t ya¤murda yürüdük. Yine yürümek zorundayd›k, yürüdük. Yürüyüﬂün bu
aﬂamalar› bizi en çok zorlayan yerlerdi ama buralar› da, irade ve kararl›l›¤›m›zla aﬂt›k.

Yürüyüﬂte bencillik
yoktu; sahiplenme vard›,
yoldaﬂl›k vard›;
hayat›m›z›n en güzel
duygular›n› y aﬂ›yorduk
Yorulup sakatlan›p arabaya binmek zorunda kalan arkadaﬂlar›m›z
oluyordu. Fakat, vicdanen rahats›z
oluyorlard›. Topallad›¤› halde yürüyenler, aya¤› kanad›¤› halde yürümeye kendini zorlayanlar oluyordu.
Baz›lar›n› bindirmeye çal›ﬂ›yorduk
arabaya, ama arkadaﬂlar binmek istemiyordu.
Bazen arkada kalan› görevliler
d›ﬂ›nda di¤er arkadaﬂlardan da toparlamaya çal›ﬂanlar oluyordu. B i r
bakm›ﬂs›n yürüyemeyenin koluna
i k i k i ﬂ i g i r m i ﬂ , m a r ﬂ s ö y l e y e re k
m o t i v e e d e re k y ü r ü t m e y e ç a l › ﬂ › y o r. Bir bak›yorsun biri di¤erinin
koluna girmiﬂ adamda yürüyecek
derman yok, “haydi koﬂu yar›ﬂ› yapaca¤›z” diye koﬂturuyor...
Yani sahiplenme vard› yürüyüﬂte. Arkada kalan› b›rakmayaca¤›z.
Kimse kendi kaderine b›rak›lamaz.
Herkes birbirinden sorumludur.
Bunlar do¤all›¤›nda yap›l›yordu.
Arkadaﬂlar›m›z›n fedakarl›¤› doruktayd›. Onca zorlu¤a katland›lar.
Tertemiz insanlar›m›z. Tertemiz ve
vicdanl›lar... sadece bu yanlar› sayesinde bile onca zorlu¤a katland›lar. Bir kere daha gördük bizim insan›m›z›n en güçlü yan› bu, vicdan
yan› ve inanc›. Bize olan, Cephe’ye
olan inanc› ve güveni... Yürüyüﬂün
en güzel yanlar› da buydu.

Gün b oyunca y ürüyüﬂümüz p rograml›yd›
Günlük rutin program›m›z ﬂöyleydi: Sabah 5 kalk›ﬂ. Kahvalt›, temizlik.. Ard›ndan 7’de yürüyüﬂ baﬂl›yordu. ‹ki üç saatte bir mola. Sonra ö¤len 13.00 bazen de 14.00 gibi
ö¤le yeme¤i.. akﬂam 20.00 - 21.00
gibi de konaklama.. Genel olarak
böyle idi program›m›z.
***
Yürüyüﬂe 28 kiﬂi baﬂlam›ﬂt›k.
‹lk gece ‹stanbul’dan üç kiﬂi daha
geldi, say›m›z 31’e ç›kt›. Daha sonra Bursa’dan, Bozüyük’ten, Eskiﬂehir’den kat›lanlar oldu. En son Ankara’ya girerken say›m›z 43 idi.
Yürüyüﬂ boyunca hemen herkesin ayaklar› patlad›. Ayakkab›lar›,
pantolonlar› y›rt›lanlar oldu. Biz hiç
ya¤muru hesap etmemiﬂtik ama ilk
alt› gün boyunca hep ya¤mur yedik. Sonra ya¤murluk ald›k. Özellikle de ayakkab› ihtiyac› çok acildi.
Ayakkab›, pantolon gibi ihtiyaçlar›
giderdik.

Say›: 220

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010

Halk›m›z›n fedakarl›¤›n›,
sahiplenmesini bir kez
daha g ördük
Yürüyüﬂün bir güzel yan› da halk›n tepkileri ve sahiplenmesi idi.
Yolda giderken en çok kamyoncular
destek oluyordu. Neredeyse hepsi
korna çalarak destek oluyordu. Zafer iﬂareti yapanlar, el sallayanlar...
Baz›lar› durup su veriyordu. Yemek
›smarlayanlar› oldu. Sohbet edenler... Sonra ﬂantiye iﬂçileri, tarlalarda çal›ﬂan köylüler... En büyük deste¤i onlardan gördük. Yani hep yoksul emekçi insanlar›m›zdan. Hani
hep deniliyorya; “en yoksullara gidin”, iﬂte bu gerçe¤i bir kere daha
gördük bu yürüyüﬂte. Çünkü bizim-
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Say›: 220

Yürüyüﬂ
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le kuru ekme¤ini paylaﬂt›lar. Mesela ‹negöl ç›k›ﬂ›nda yol boyunca hep
meyve tezgahlar› vard›. Köylüler
kendi tarlalar›nda yetiﬂtirdikleri
meyveleri sat›yorlar. Hemen hepsi
bize geçerken meyve ikram ettiler.
Yine Gemlik giriﬂinde bir tane kamyon ﬂöförü bizi görüyor. ‹lk önce
inanm›yor yürüdü¤ümüze. Sonra
bizi Gemlik içinde yürüyüﬂte görünce inan›yor. Sonra bakt›k Gemlik ç›k›ﬂ›nda yolda durdurdu bizi.
Döner ekmek yapt›rm›ﬂ bize, onlar›
verdi. Bunun gibi öyle çok destek
olan oldu.
Sonra Bozüyük’e varmadan bir
yerde çok ›sland›k. Bakt›k hala da
ya¤mur ya¤›yor. Ne yapal›m diye
düﬂünürken karﬂ›m›za bir tane kullan›lmayan bir köprü alt› ç›kt›. Yol yap›m çal›ﬂmas› oldu¤u için kullan›lm›yor. Hemen alt›na
girdik. biraz ya¤mur dinene kadar bekleyelim
dedik. O s›rada yol yap›m›nda çal›ﬂan iﬂçiler
geldiler yan›m›za. Bir
tanesi ‹stanbul Ba¤c›lar’da oturuyormuﬂ. Bizi uzaktan tan›yor. Onlarla sohbet ettik. Dediler ki, “böyle olmaz, biz size odun,
benzin falan getirelim ateﬂ yak›n ve
kurunun yoksa hasta olacaks›n›z.
Hem ö¤le yeme¤ini de burada yapar yersiniz” dediler. Biz de taman
dedik. Hemen bize odun getirdiler,
k›rd›lar, benzin getirdiler ateﬂi yakt›lar. Bütün eﬂyalar›m›z› kuruttuk
orada. Çok iyi oldu. Bizim eﬂyalar›m›z›n bulundu¤u arac› ça¤›rd›k, onlar da yeme¤i yapt›lar. Hep birlikte
yeme¤imizi yedik. Çok güzeldi buras› da.
Yine Bozüyük ç›k›ﬂ›nda da epey
›slanm›ﬂt›k. En son gece 22.00 gibi
bir yer bulduk. Burada önce iﬂletme
sahibi bizi almak istemedi. Biz de
tart›ﬂ›nca jandarmay› ça¤›rd›. Jandarma da önce bize “hava att›” biraz. Hele bir de ben konuﬂay›m vb.
Sonra “iﬂletme sahibi istemiyor sizi,
siz ç›kmazsan›z buradan ç›karmak
zorunda kal›r›m, keﬂke bize söyleseydiniz biz size yer ayarlard›k” vb.

hava atmaya devam ediyor. En son
“biz buradan bir metre bile öteye
gitmeyiz dedik. Burada konaklayaca¤›z. ‹nsanlar s›r›ls›klam olmuﬂ,
saat gecenin 10’u. En yak›n konaklama yeri 10 km mesafede. Hiçbir
yere gitmiyoruz. Zorla ç›kar›yorsan›z da ç›kar›n” dedik. Bakt›k hemen telefonlara sar›l›yorlar. Binbaﬂ›
girmiﬂ devreye de iﬂletme sahibini
ikna etmiﬂ de... Bize bizim gösterdi¤imizden daha iyi bir yer ayarlad›lar sonra. Neyse biz geçtik yerleﬂece¤imiz s›rada orada kalan iﬂçiler
varm›ﬂ. Onlar geldiler yan›m›za.
Hepsi iﬂ makinas› operatörüydü. Bir
haftad›r iﬂ baﬂ› yapmay› bekliyorlar.
Hepsi de Artvinli... Epey sohbet ettik. Bize çay yapt›lar, üﬂümüﬂsünüz-

ﬂad›k. Hepsi de çok güzel an›lard›.
Halk›m›z bir kez daha yan›ltmad›
bizi. Toplu sohbetlerimizde de hemen hemen tüm arkadaﬂlar bundan
bahsettiler. ‹ﬂte bizim halk gerçe¤imiz. Hep okuruz; “halk›n en yak›c›
sorunlar›na de¤inin, somut taleplerle gidin, en yoksullara gidin”...
ﬁimdi yaﬂayarak görüyoruz yaz›l›p
söylenenlerin do¤rulu¤unu... Burada yaﬂad›klar›m›z bundan sonras›
için bize ›ﬂ›k olsun... Okuduklar›m›z bize anlat›lanlar soyut bir bilgi
olmaktan öte art›k bir deneyimdir
bizim için. Bundan sonra da çal›ﬂma
tarz›m›z› buna göre tekrar düzenlemeliyiz diye sohbetler ettik. Bu yan›yla da yürüyüﬂümüz bir okul oldu
bize.

Motivasyonumuz
dorukta; a d›m a d›m
yürüyüﬂümüzde h edefe
var›yoruz

dür içiniz ›s›n›r dediler. “Gelin birlikte içelim” dedik, sohbete ça¤›rd›k, geldiler. Sonra bize 6 tane battaniye verdiler hem de hiç kullan›lmam›ﬂ. Bu tür destekler çok oldu.

Girdi¤imiz h er ilde
coﬂkuyla k arﬂ›land›k
Aç›klama yapt›¤›m›z illerde
(Gemlik, Bursa ve Eskiﬂehir) destekler çok güzeldi. Buralarda yürüyüﬂ ve ard›ndan aç›klamalar yapt›k.
Yürüyüﬂ boyunca hem imza toplad›k hem de bildiri da¤›tt›k. ‹nsanlar›n tepkileri çok güzeldi. Alk›ﬂlayanlar, imza atanlar, hemen her ilde
en az 4 föy doldurduk. Bu da ortalama 320 imza oluyor. O da 15 dakika içinde. Yani her ilde üç dört saat
imza toplama imkan›m›z olsa idi
eminim ki, en az 2 bin imza toplard›k.
Bunlar gibi daha pek çok ﬂey ya-

Ankara’ya biz hesap etti¤imizden iki gün önce vard›k. Normalde
günde 35 km falan yürürüz diyorduk ancak hemen hemen her gün
en az 40 km yürüdük. Bu ﬂekilde
iki gün önceden Ankara’da olmuﬂ
olduk. Bunu yolda giderken bu ﬂekilde yapal›m diye kararlaﬂt›rd›k.
Böylece 31 May›s günü olas› bir gecikmeyi engellemiﬂ olduk. Erken
gitti¤imiz için insanlar›m›z›n dinlenmeye imkan› oldu. Bir de pazar
günü tamamen bize kalm›ﬂt›. O günü de Ankara’da imza toplayarak
geçirdik. Üç saatte 3 bin imza toplad›k. Bu yan›yla K›z›lay’›n hemen
her yerinde propagandam›z› da yapm›ﬂ olduk. ‹yi de oldu. Hatta Ankara’da bizi yolda görenler de olmuﬂ
onlarla da karﬂ›laﬂt›k. Bir tanesi Eskiﬂehir yolu üzerinde görmüﬂ mesela. Yine bir tanesi Ankara il s›n›r› civar›nda görmüﬂ. “Sizi burada görmek ne kadar güzel” diyorlar. Yani
ﬂunu çok rahat söyleyebiliriz; yürüyüﬂ güzergah›m›z boyunca propagandam›z› çok güçlü bir ﬂekilde
yapt›k. Belki bas›n yazmad› ama,
biz o güzergahtaki herkese kendimizi duyurmuﬂ olduk.

31 May›s günü Sakarya Caddesinde topland›k. Yürüyüﬂe baﬂlayaca¤›m›z s›rada Güvenlik ﬁube Amiri gelip program›m›z› sordu. Biz de
anlatt›k.

Bir kez daha biz kazand›k,
kazanan d evrimci
irademiz ve
kararl›l›¤›m›zd›r
Yine son gün meclise yürürken
izin vermediler, önümüzü kapatt›lar.
Biz hiç durmad›k barikata direk
yüklendik. Yüklendi¤imizde biber
gazlar› ve coplarla karﬂ›l›k verdiler.
Epey zorlad›k arka taraf bizden
koptu bir süre. Sonra geri çekildiler.
Bizi de gözalt›na almad›lar iteklediler tekrar yukar› do¤ru. Biz de biraz
dinlendikten sonra ikinci kez yüklendik. Yine kopmalar yaﬂand›, polisin barikat›n› aﬂamad›k ama irademizi k›ramad›lar. Oradan gitmedi¤i-

mizi görünce çok sinirlendiler. Dayanam›yorlard› art›k. Psikolojileri
bozulanlar dahi vard›. Ard›ndan
üçüncü yüklenmeyi yapt›k ve yine
geçemedik. Sonra da zaten meclis
kapand› ve biz de bir daha yüklenmedik. Burada da insanlar›n tepkileri çok iyiydi. Anlat›yorduk herkese ö¤renci oldu¤umuzu ve paras›z
e¤itim istedi¤imizi ve buna izin vermediklerini, bize sald›rd›klar›n›, paras›z e¤itim istedi¤i için tutuklanan
Ferhat ve Berna’y›. Anlatt›¤›m›z insanlar da çok öfkeleniyordu. “ B u nl a r b ö yl e , s i z ha kl › s › n› z d e v a m e d i n
çocuklar” diyen çok insan oldu.
Çay getiren, su getiren, simit getiren “ihtiyac›n›z var m›?” diye soran
çok kiﬂi vard›. Sabah da biz nas›l gideriz diye düﬂünüyorduk. Edirne’deki gibi yapacakt›k. Bir ekip ç›kart›p ﬂaﬂ›rtmacal› ﬂekilde gidecektik. Sabah olunca polisler geldi:
Program›m›z› sordu. Meclisin önüne gidene kadar buraday›z dedik.

Sonra yürümeye baﬂlad›k. Yine bir
zafer daha kazand›k ve yolumuzu
açt›k. Bu çok büyük bir ﬂeydi. Herkes çok mutluydu. Herkesin gözleri
gülümsüyordu ve herkes “ b u n u a nc a k b i z y a p a b i l i r d i k ” diyordu.
Gerçektende bunu ancak biz yapabilirdik. Bizden baﬂka kimse bu iradeyi gösteremezdi. Bir kez daha
gösterdik DEV-GENÇ isminin tart›ﬂmas›n› yapanlara; gerçek DevGençliler kim diye. Onlar bir tarafta
birbirlerine girerken, biz düﬂmanla
çat›ﬂ›yorduk. Bakanl›klar›n önünden geçerken çok korktular. “Slogan atmazs›n›z de¤il mi” dediler.
“Hay›r, ataca¤›z” dedik: slogan ve
marﬂlar›m›zla yürüdük. Mecliste
milletvekilleri ile görüﬂtük. Onlar
“bizim yapabilecek birﬂeyimiz yok”
dediler.
Herﬂey iyiydi. Meclis önünde halaylar›m›z› çektik, sloganlar›m›z› att›k sonra bitirip derne¤e döndük. Oradan da otobüslere binip ‹stanbul’a...
Say›: 220

“Beynimiz de,
vücudumuz da güçlendi”

Gökçe Uluada:
Gökçe
Uluada:
(20 yaﬂ›nda,
‹stanbul Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi)

Yürüyüﬂ:
Bu yürüyüﬂün sizin için anlam› neydi?
Uluada: Uzun yürüyüﬂümüz
bana birçok ﬂey katt›. ‹nand›¤›m›z
ﬂeyler için ad›m ad›m yollar› arﬂ›nlad›k. So¤u¤a, s›ca¤a ald›rmadan
yürüdük. B u y ü r ü y ü ﬂ t e ; b eyni m i z d e , v ü c u d u m u z d a güçlendi .
Dev-Gençli olmak yeni bir ﬂeyler
ö¤renmek demekti zaten. Her günde yeni bir ﬂeyler ö¤renerek yürüdük Ankara yolunda.
Yürüyüﬂ: 600 kilometrelik yürüyüﬂte karﬂ›n›zda nas›l bir halk gör-

dünüz?

Uluada: Geçti¤imiz her yerde
halktan destek al›yorduk. Herkes az
çok bir ﬂey yapmak için u¤raﬂ›yordu. Kimisi kiraz al›p veriyor, kimisi su al›p da¤›t›yordu. Ya da yolda
arabalar›yla geçerken zafer iﬂaretleriyle bizleri selaml›yorlard›. " H e l a l
olsun çocuklar” diyen sesleri yol
boyunca hep kulaklar›m›zdayd›.
Paras›z e¤itim isteyiﬂimize destek
vermeyen kimse olamazd› zaten.
Halk›m›z›n yak›c› sorunlar›ndan biriydi. Bugün e¤itim hakk›m›z gasp
ediliyor ve halk›n çocuklar›na okul
kap›lar› kapan›yorken, hakl›l›¤›m›z› görmeyen olamazd›.
Yürüyüﬂ: Paras›z e¤itim talebi
için baﬂlatt›¤›n›z bu yürüyüﬂ ve Ankara'daki direniﬂiniz, paras›z e¤itim talebinin kazan›lmas›nda nas›l
bir rol oynayacak?

Uluada: Biz Dev-Gençliler

olarak bizlere yasaklanan her yeri
direniﬂ gelene¤imizle bir bir söküp
al›yorduk her zaman. Ankara’da da
meclise giden yollar› kapatmalar›
bizim için bir ﬂeyi de¤iﬂtirmedi. Ne
olursa olsun meclise var›p imzalar›m›z› verecektik. Nitekimde öyle oldu. Coplar›yla, gazlar›yla azg›nca
s a l d › r d › l a r. Hiçbirimiz geri ad›m
a t m a d › k . Bugüne kadar geri ad›m
atmama tavr›m›zla birçok kez örnek olduk. Kararl› olundu¤u sürece
kazan›lam›yacak bir ﬂey yoktu. O
gün sald›r›ya u¤rad›¤›m›zda da halk›n deste¤ini sürekli ald›k. Paras›z
e¤itim talebinin kazan›lmas› da bu
süreçleri yaﬂayarak elde edilecektir.
Ayn› zamanda paras›z e¤itim talebi
meﬂru bir taleptir. Kendi yasalar›nda e¤itimin hak oldu¤undan ve paras›z oldu¤undan bahsetmelerine
ra¤men bu hakk›m›z ﬂu an yok say›l›yor. Meclise giden yollar› o gün
bize açmak zorunda kalmalar› da
paras›z e¤itim isteyiﬂimizdeki hakl›l›¤›m›z›n ortada olmas›d›r. Bugün
meclisin yollar›n› açanlar, biz mücadelede ›srar etti¤imiz sürece önümüze engel ç›kartamayacaklar.

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010
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Eda Ar›: “Dev-Gençli

olman›n gururunu yaﬂad›m”
Haydar Ay: “Gençli¤in iradesini geliﬂtirdi”
(Ad›m Ad›m
A n k a r a Yürü yüﬂü’ne kat› lanlarla görüﬂtük )

Eda Ar› (21 yaﬂ›nda, Marmara
Üniversitesi Kimya Ö¤retmenli¤i,
3. s›n›f)

Say›: 220

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010
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Yürüyüﬂ: Bu yürüyüﬂün kiﬂisel
olarak sizin için anlam› neydi?
E d a A r › : Öncelikle tabiki bu yürüyüﬂün anlam› çok büyüktü benim
için. Bu talebi bir kez daha muhattaplar›n›n karﬂ›s›nda mecliste hayk›rmak için yürüdük. Bu elbette
yaln›zca ad›m ad›m ‹stanbul-Ankara aras› bir yürüyüﬂ de¤ildi ya da
sadece Gençlik Federasyonu’nun
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z”
kampanyas›n›n yürüyüﬂü de¤ildi.
Dev-Genç’in 40. y›l›na yak›ﬂ›r bir
eylemdi. Yaln›zca Dev-Gençliler’in
yapabilece¤i bir eylemdi her yönüyle. Bu eyleme kat›lmak ve bu
eylemle bir tarih yaz›yor olmak beni çok gururland›rd›. Yürüyüﬂ boyunca bu gururu gerek halk›n tepkisinden gerekse kendi içimizdeki
sohbetlerle hissettim.
Özellikle benim dikkatimi çeken
bir ﬂey de ﬂu oldu; ‹stanbul’da y›lbaﬂ› program›ndaki sinevizyonda
son olarak “2010 bizim olacak” diyordu. Gerçekten de bu y›l dolu dolu baﬂlad› öyle de devam ediyor.
Edirne direniﬂimiz, K›z›ldere ve
Taksim zaferimiz ve son olarak Ankara’daki meclis yürüyüﬂümüz... Baﬂbakanl›k önünden sloganlar›m›z ve marﬂlar›m›zla geçiyor olmak ve
bir kez daha dedi¤imizi
yapm›ﬂ olman›n gururuyla,
direniﬂle kazand›¤›m›z zaferi halk düﬂmanlar›n›n yüzüne vura vura marﬂlar›m›z
türkülerimizle
yürüdük
meclise giden yollarda. Bir

kere daha Dev-Gençli olman›n gururunu yaﬂad›m ben de. Oligarﬂinin
s›kt›¤› gaz›n, att›¤› copun hiçbir
önemi yoktu. O anda benim için direniﬂ, sonras› gelen zafer beni al›p
götürdü ileriye. O büyük günlere.

Yürüyüﬂ: Bu yürüyüﬂün gençli¤in mücadelesi ve tarihi aç›s›ndan
anlam› nedir?
Ar ›: Son y›llarda bütün solda oldu¤u gibi bizim örgütlenmemizde
de s›k›nt›lar var aç›kcas›. Bunun
birçok sebebi var. En önde tabi ki
yozlaﬂma var. ‹nsanlar bencilli¤e
al›ﬂm›ﬂ durumda ve duyars›zlaﬂt›r›l›yorlar düzen taraf›ndan. Tabi ki bu
da mücadelenin her alan›na yans›yor. Özellikle gençlik örgütlenmesinin çok fazla s›k›nt›s› oluyor. ‹nsanlar art›k eylem ya da örgütlü mücadele denildi¤inde korkar hale gelmiﬂ durumdalar. Düzen sayesinde
gençlik mücadeleden kopmuﬂ halde. Bizler Dev-Genç tarihinden
kendimize örnekler alarak onlardan
güç alarak yeniden geçmiﬂ y›llar›n
coﬂkusunu, heyecan›n› kitleselli¤ini
yakalamaya çal›ﬂ›yoruz.
Bu nedenle Dev-Genç tarihinde
b i r ilki daha gerçekleﬂtirdik diye
düﬂünüyorum. Dedi¤im gibi bu y›l
Dev-Genç Kültür ﬁenli¤imize yap›lan sald›r›da oligarﬂinin ald›¤› cevap sonras›nda Ankara’da düﬂman
bir kez daha bizlerin kararl›l›¤›n›,
cüretini, irademizi, ellerindeki silahlarla bizlerin önünde duramayacaklar›n› görmüﬂ oldular.

Haydar
Ay:
(18 yaﬂ›nda,
‹stanbul Kültür Üniversitesi - ‹letiﬂim
Sanatlar›
Bölümü)

Yürüyüﬂ: Bu yürüyüﬂün gençli¤in mücadelesi ve tarihi aç›s›ndan
anlam› nedir?
Ay: Bu yürüyüﬂ gençli¤in militanl›¤›n›, kararl›l›¤›n› ve iradesini
geliﬂtirdi. Tarihimizden, inanc›m›zdan ve ideolojimizden ald›¤›m›z
güçle yürüdük. Yollar› aﬂt›k. Ve
DEV-GENÇ tarihine önemli bir 15
gün ekledik. Yürüyüﬂümüz ilerisi
için bir örnek teﬂkil edecektik.
Y ü rüyü ﬂ : 600 kilometrelik
yürüyüﬂte karﬂ›n›zda nas›l bir halk
gördünüz?
Yol boyunca halk›n tepkisi benim bekledi¤imden daha iyiydi.
Ben bu kadar fazlas›n› beklemiyordum. Ama halk›m›z her yerde bizi
samimiyetiyle, s›cakl›¤›yla, temizli¤iyle karﬂ›lad›. Evini açt›, ekme¤ini
paylaﬂt›, derdini paylaﬂt›, neﬂesini
paylaﬂt›.
Yürüyüﬂ: Yürüyüﬂ'ün sizce en
önemli, en ilginç, en ö¤retici, en
unutulmaz yanlar› nelerdi?
Ay: Yol boyunca en unutamad›¤›m anlar gece kald›¤›m›z yerlerdi.
Çok farkl› yerlerde kald›k. Devrimcileri tan›yan, tan›mayan insanlar›n
oldu¤u yerlerde çok farkl› sohbetler
ettik. Kimi ilk kez devrimcilere
rastl›yordu. Kimi ise eskiden beri
tan›yor ve epey yard›mc› oluyordu.
‹negöl’de kald›¤›m›z Mehmet amcay› unutamaz herhalde hiçbir arkadaﬂ›m›z. Veya bize fabrikas›n› açan
adam› ya da meyva sat›c›lar›n›.
Ve tabi Ankara’y›. Meclis yürüyüﬂünü. Yürürken polislerin yüzlerindeki ifadeler ay›n foto¤raf› olacak cinstendi. Yürüdü¤ümüz yerlerde insanlar›n bizi izlemesi ayr› bir
güzellikti. Rap raplarla Adalet Bakanl›¤›, Kuvvet Komutanl›klar›,
Genelkurmay, Baﬂbakanl›k önünden geçmek san›r›m hayat›m›z boyunca unutmayaca¤›m›z anlar olacak.
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s›n›flar için farkl›
anlamlar taﬂ›r.
Neyin insani,
neyin gayri-insani
oldu¤u, neyin insanca, neyin insanl›k d›ﬂ› oldu¤u konusunda da her kesimin tan›m ve bak›ﬂ aç›lar› farkl›d›r.

Ders: ‹nsanilik
Sevgili okurlar›m›z merhaba!
Devrimci okulumuzda bu haftaki
dersimizin konusu, “insanilik”.
Son iki haftad›r çok s›k duydu¤umuz bir kavram bu. ‹srail’e giden gemilerin “insani yard›m” götürdü¤ü
söylemiyle gündeme girdi kavram.
Gemilerin Gazze’ye gidiﬂini organize eden ‹slamc› kesimin “insani
yard›m” söylemine karﬂ›l›k “hay›r
bu eylem insani de¤il siyasi” diyen
bir itiraz›n ortaya ç›kmas›yla da
kavram üzerine tart›ﬂma yo¤unlaﬂt›.
Sonda belirtece¤imizi baﬂta
belirtelim; “bu bir insani yard›md›r” diyenlerin tavr› da,
“hay›r bu insani de¤il, siyasi
bir giriﬂimdir” diyenlerin tavr›
da çarp›kt›r. ‹ki kesim de bu
kavram› kullanarak birbirini
mahkum etmeye çal›ﬂ›yor. Bu
tart›ﬂman›n içinden tam olarak
ç›kabilmek için, insanilik kavram›n›n nas›l gündeme geldi¤ini, tarihi anlam›n›, güncel anlam›n› k›saca ele almakta yarar
var.
Bu güncel tart›ﬂman›n d›ﬂ›nda da
çok duyuyoruz bu kavram›. Emperyalistler ve iﬂbirlikçi iktidarlar, insanl›¤› kelimenin gerçek anlam›yla
yerlerde sürüklemekte, aﬂa¤›lamakta
ve buna karﬂ›n, insanl›ktan, insaniyetten daha fazla söz etmektedirler.
Bu anlam›yla da kavram konusunda
net olmakta yarar var.

 Hümanizm (insanc›ll›k)
nedir?
Ama ondan önce ﬂunu soral›m:
‹nsan nedir? “ C a n l › l a r › n m e m e l i l e r
familyas›ndan, iki eli olan ve iki
ayak üstünde yürüyen, konuﬂan,

onuruyla, özgür yaﬂamas›n›n idealidir diyebiliriz.
Ama tarihin belli dönemlerinde,
o idealin bayra¤›n› dalgaland›ran s›n›flar›n farkl›l›¤›na göre, idealden ne
anlaﬂ›ld›¤› da de¤iﬂmiﬂtir.

 Kaç tür hümanizm
vard›r?
Hümanizmde üç dönem ve anlay›ﬂ ay›rdedilir genellikle. Kapitalizm
öncesi hümanizm, burjuva hümanizm
ve Marksist hümanizm... Kapitalist
topluma kadar varolan insanc›ll›k,
daha çok insan›n fiziki, düﬂünsel yeteneklerini geliﬂtirmeyi amaçlayan
bir felsefi ak›m konumundad›r.
Bir toplumsal harekete denk
düﬂmekten çok, söz konusu
ça¤lar›n düﬂünürlerinin, politikac›lar›n›n egemen s›n›flar kat›ndaki düﬂünsel faaliyetlerine
denk düﬂer.
Burjuva hümanizmi (insanc›ll›¤›) as›l olarak 15-16. yüzy›llarda, feodal dinsel gericili¤e ve otoriteye karﬂ›, “ h ü r,
eleﬂtirel birey”i ve düﬂünceyi
geliﬂtiren r ö n e s a n s dönemiyle
baﬂlam›ﬂt›r. Kilise bask›s›na
karﬂ› bilimin savunuldu¤u bu
dönemde, insan ve insan düﬂüncesi, feodalizmin ve dincili¤in
b a s k › s › n d a n kurtar›larak yüceltilmiﬂtir; dinin otoritesine karﬂ› insan›n
haklar› savunulur, insanl›¤›n geliﬂiminin önündeki feodal, gerici engellerin kald›r›lmas› amaçlan›r. Bu anlamda da burjuva hümanizmi bu ça¤
itibar›yla ilerici bir özellik taﬂ›r.
Hümanizm, bir bak›ma yeni bir
düﬂünce ve yaﬂam tarz›n›n ﬂekil lendirilmesi gayretiydi. Bu geliﬂimi
içinde, ortaça¤›n egemen gerici gücü
kiliseye karﬂ› bir tavra dönüﬂmüﬂtür.
Yani tarihsel geliﬂimi içinde o r t a ç a ¤
z u l m ü n e k a r ﬂ › ç›k›ﬂ› temsil eden bir
ak›m olan hümanizm, bugün ise art›k egemen s›n›f zulmüne karﬂ› bir
tav›r al›ﬂ› temsil etmekten uzakt›r.
Ortaça¤da ﬂekillenen insanc›ll›k,
burjuvazinin düﬂünceleri ve haklar›yla ﬂekillenen bir insanc›ll›kt›r. Kiliseye karﬂ› “ i n s a n h a k l a r › ” savu-

Emperyalist
bir dayatma:
“‹deolojik,
siyasi olmas›n,
insani olsun”!

 Herkes için ayn› anlama
gelen bir i n s a n l › k v a r m › ?
En baﬂta ﬂunu belirtmeliyiz. ‹ n sanilik, insanl›k, insan haklar› gibi
siyasi literatürün bir parças› haline
gelmiﬂ bu kavramlar, herkesin üzerinde hemfikir oldu¤u, mutlak tan›mlar› olan kavramlar de¤illerdir.
Tam tersine, bu kavramlar s›n›fsal
ve siyasald›r, sömüren ve sömürülen

ak›ll› ve düﬂünmeye yetenekli can l›.” Böyle diyor sözlükler. Do¤ru,
fakat eksik. Çünkü insan bu fiziki tan›m›n›n ötesinde sosyal bir varl›k.
Tüm kavramlar ve kavgalar da onun
bu sosyalli¤i üzerinden geliﬂiyor.
‹nsanilik, insan haklar› gibi kavramlar, as›l olarak “ h ü m a n i z m ”
olarak adland›r›lan düﬂüncenin çeﬂitli yans›malar›d›r. Türkçeye insanc›l›k veya insanc›ll›k olarak da çevrilebilecek olan hümanizm, “insana
sayg› gösterilmesi ve insana refah,
huzur, mutluluk sa¤lanmas› gerekti¤ini savunan bireyci rönesans ideali” olarak tan›mlan›r.
Tarihsel olarak insanc›ll›k, ilerici
bir iﬂlev görmüﬂtür. ‹nsan›n üretkenli¤inin, yarat›c›l›¤›n›n geliﬂtirilmesini, ona de¤er verilmesini, her bak›mdan yüceltilmesini içerir. ‹ n s a n › n
insan olma mücadelesinin, insan›n

Say›: 220

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010
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Ortaça¤da ﬂekillenen insanc›ll›k,burjuvazinin
düﬂünceleri ve haklar›yla ﬂekillenen bir insanc›ll›kt›r. Kiliseye karﬂ› “insan haklar›” savunulurken,
asl›nda en baﬂta savunulan burjuvazinin haklar›d›r.
Ama bu haklardan geniﬂ halk kesimleri de yararland›¤› için bu dönemin insanc›ll›¤› ilerici bir özellik
gösterir diyoruz. Fakat, burjuvazi gericileﬂtikçe,
burjuva hümanizmi de gericileﬂmiﬂ, yeniden
tan›mlanm›ﬂ, tarihsel ç›k›ﬂ›ndan uzaklaﬂt›r›larak içi
boﬂalt›lm›ﬂ, çarp›t›lm›ﬂ ve do¤rudan burjuvazinin
sömürü düzenine hizmet eder hale getirilmiﬂtir.

nulurken, asl›nda en baﬂta
savunulan burjuvazinin
haklar›d›r. Ama bu haklardan geniﬂ halk kesimleri de yararland›¤› için bu
dönemin insanc›ll›¤› ilerici bir özellik gösterir diyoruz. Fakat, burjuvazi
gericileﬂtikçe, burjuva hümanizmi de gericileﬂmiﬂ,
yeniden tan›mlanm›ﬂ, tarihsel ç›k›ﬂ›ndan uzaklaﬂt›r›larak içi
boﬂalt›lm›ﬂ, çarp›t›lm›ﬂ ve do¤rudan
burjuvazinin sömürü düzenine hizmet eder hale getirilmiﬂtir.

 “‹nsanilik” nedir?
N e “ i n s a n i ” di r,
ne “insanl›k d›ﬂ›”d›r?

Say›: 220

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010

‹nsanilik burjuvaziye göre farkl›,
bize göre farkl›d›r. Burjuvaziye göre, fabrikas›nda çal›ﬂt›r›p sömürdü¤ü bir iﬂçisine “iyi davranmak”, insani bir davran›ﬂ gibi görünür. Oysa,
sömürünün kendisi insani de¤ildir,
insanl›k d›ﬂ›d›r ve baﬂka hiçbir “iyi
davran›ﬂ”, bu gayri-insanili¤i yok
edemez.
Çarp›c› bir örnektir: Hristiyanl›k,
patronla iﬂçi aras›ndaki iliﬂkilere
iliﬂkin bir teori geliﬂtirmiﬂtir. ﬁöyle
der Hristiyanl›k: “iﬂçilerin belli bir
ölçüde kara ortak edilmesi, arma¤anlar da¤›t›lmas›, iﬂçi evlerine patronlarca ziyaretler yap›lmas›, sigorta ettirilmeleri” gerekir.
Bu teorinin ad› nedir biliyor musunuz? “‹nsani iliﬂkiler teorisi”!
Sömür, bask› alt›nda tut; sonra
bir arma¤an, bir ziyaret, biraz k›r›nt›, al sana insanilik! Burjuvazinin,
sömürücü s›n›flar›n “insani”likten
ne anlad›¤›n›n iﬂte ç›plak bir örne¤i.
Ayn› anlay›ﬂ de¤iﬂik biçim ve adland›rmalarla ‹slamda da vard›r. ‹nsan›
sömürmek serbesttir. Köle yapmak
serbesttir ‹slamda da. Ama kölenize
iyi davran›rsan›z sevap iﬂlemiﬂ olursunuz.
Yukar›da söz etmiﬂtik. Emperyalist dünyada, insanl›k çi¤nendikçe,
“insanilik” kavram› daha çok kullan›l›yor. Birkaç örne¤i görelim.
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Somali’de,
BM ﬂemsiyesiyle
gerçekleﬂtirilen emperyalist askeri
müdahaleye “ i n s a n i y a r d › m ” ad›
verilmiﬂti. Irak’›n iﬂgalinin arifesinde iﬂgal haz›rl›¤›n› yapmak için ülkemize gelen Amerikan heyetleri
“insani yard›m heyetleri” ad›n› taﬂ›yordu. Afganistan’a asker gönderen
iﬂgal ortaklar› “insani amaçl›” gittiklerini söylüyor.
Amerika Irak’› iﬂgale haz›rlan›rken, Türkiye Genelkurmay›, “Kuzey
Irak’a girersek, insani amaçlarla
girece¤iz” demiﬂti. Amerikan ordusu Afganistan’› iﬂgal ederken, havadan “ i n s a n i y a r d › m p a k e t l e r i ” at›l›yordu.
Esas›nda bunlar›n her biri, halklarla alay etmektir. Evet, tamamen
budur. Bugün burjuvazinin dilindeki
hemen her insani kavram›, bir anlamda halklarla alay anlam› taﬂ›r.
Bugün “insan haklar›” ﬂampiyonlu¤unu kimseye b›rakmayan,
durmaks›z›n hümanizmden söz eden
emperyalistler, yeryüzünde bunlardan söz edebileceklerin en son s›ras›nda bile kendilerine yer bulamazlar oysa. Sömürgeci iﬂgallerde yüz
milyonlarca insan› YOK EDENLER
insanc›ll›ktan nas›l söz edebilir? Hiroﬂima’ya atom bombas› atanlar, Vietnam’da, Irak’ta, Filistin’de napalmla insanlar› yakanlar, kimyasal
silahlar›, iﬂkence aletlerini icat edenler, insanc›ll›ktan nas›l söz edebilir?
Birleﬂmiﬂ Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 1996 y›l›ndan itibaren
Irak'a ambargo uygulanmas›n› kararlaﬂt›rd›. Karara göre, g›da ve sa¤l›k
malzemesi bile s›n›rl› verilecekti.
Peki “s›n›r” ne olacakt›. BM, Irak'›n
ithal edebilece¤i g›da miktar›n› belirlerken resmen "yüzde 30 yetersiz
be s le n me s ›n › r› n › " kabul etti. Yani

BM’yi oluﬂturan uygar,
ça¤daﬂ ülkeler, alenen
Irak halk›n› “yetersiz
beslenmeye” mahkum
ettiler.
Ambargo
sürdü¤ü
müddetçe, Irak'ta her ay
7 bin çocuk öldü. Ambargonun ilk beﬂ y›l›nda,
yetersiz beslenme ve
ilaçs›zl›k nedeniyle ölen
çocuk say›s› 567 bine ulaﬂt›.
Bunlar›n a¤z›ndan ç›kan tek bir
i n s a n kelimesinin bile samimiyeti
olabilir mi?
Dünyam›zda olan biteni az çok
izleyen herkes biliyor ki, emperyalizm, mevcut sömürü ve ya¤mas›n›
sürdürebilmek için en büyük vahﬂetlere, katliamlara, iﬂgallere baﬂvurur,
ve ayn› zamanda da her türlü demagojiyi sürdürür. ‹ n s a n i l ik de o demagojilerin baﬂta gelenidir. “Burjuvazinin hümanizminin s›n›rlar›, tekellerin ç›karlar› ve emperyalizmin
dünya egemenli¤inin sözkonusu oldu¤u yerde biter.”
‹ﬂte bu yüzden diyoruz ki, insanl›ktan, insanilikten, insanc›ll›ktan
(hümanizmden) bizim anlad›¤›m›zla, onlar›n söyledi¤inin aras›nda
da¤lar, okyanuslar kadar fark vard›r.

 ‹ nsan› çi¤neyen,
aﬂa¤›layan kim, hümanizm bu
koﬂullarda nas›l olmal›?
Bugün insanl›¤› en aleni ve pervas›z biçimde ayaklar alt›na alan
emperyalizm ve iﬂbirlikçileridir. Hemen her politikalar› insanl›k d›ﬂ›d›r.
Dolay›s›yla, normal olarak hümanizm, do¤rudan emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› tav›r almay› gerektirmektedir. Ama böyle olmuyor.
“Hümanistlik” yani “ii n s a n c › l l›k”, insanla ilgili olmaktan uzaklaﬂ›p, insan d›ﬂ›ndaki canl›lara, kediyi,
köpe¤i, çiçe¤i böce¤i korumaya yönelmiﬂtir. Yani insanc›ll›kda i n s a n
kalmam›ﬂt›r. Veya Avrupa’da oldu¤u
gibi, hümanizm, daha çok, evsizleri
koruma, hayvanlara eziyete karﬂ›
ç›kma, çevrenin korunmas› gibi konulara yönelmiﬂtir. Bu hümanizmin

özü, sistemle çat›ﬂmamakt›r. ‹nsanl ›k d›ﬂ› olan her
ﬂeyin kayna¤› sistem ol m a s › n a r a ¤ m e n , hümanizm, onunla karﬂ› karﬂ›ya
gelmekten kaç›ﬂ›n ad› olmuﬂtur.

Tekelci burjuvazinin temsilcileri, kameralar›n
karﬂ›s›nda “önce insan” diyorlar. ﬁuras› çok
aç›kt›r; e¤er insan› “en sona” koyan, insana
hiçbir de¤er vermeyen bir anlay›ﬂ ve buna göre
ﬂekillenmiﬂ bir politika varsa, bu politikan›n
sahibi, bizzat tekelci burjuvaziden baﬂkas›
de¤ildir. ‹nsanl›¤a ayk›r› bir ﬂey varsa, onlar›n
baﬂ›nda sömürü gelir.

Burjuva, küçük-burjuva
hümanistlerin hümanistli¤i, karﬂ›lar›nda emperyalizmin vahﬂetini veya faﬂist devletin terörünü görünce bitiyor.
Bu hümanizm, çarp›k biçimler
alarak, mesela, devrimcilerin iﬂkencede öldürülmesine karﬂ› ç›karken,
infazlarda öldürülmesine karﬂ› ç›km›yor.

ran bir düzen, insani olabilir mi?
‹nsanca davran›ﬂ› yads›yan ve
onun yerine piyasan›n ac›mas›z iliﬂkilerini koyan burjuvazidir.
Hümanizm bu noktada burjuvaziye de kesin biçimde karﬂ› olmak
zorundad›r. Ama günümüz hümanistleri, tam tersine, s›rtlar›n› ço¤u
kez burjuvaziye yaslamaktad›rlar.

 Burjuvaziye karﬂ›

 Hümanizm direnmeyi mi

ç›kmadan d a h ümanist
olunamaz

gerektirir? Teslimiyeti, itaati,
uzlaﬂmay› m›?

Tekelci burjuvazinin temsilcileri,
kameralar›n karﬂ›s›nda “önce insan”
diyorlar. ﬁuras› çok aç›kt›r; e¤er insan› “en sona” koyan, insana hiçbir de¤er vermeyen bir anlay›ﬂ ve buna göre ﬂekillenmiﬂ bir politika varsa, bu
politikan›n sahibi, bizzat tekelci burjuvaziden baﬂkas› de¤ildir.

Küçük burjuvazi, burjuva hümanizminden, yine burjuvazinin ak›l
hocal›¤› ve teﬂvikiyle, hiçbir düﬂünce u¤runa ölmeye de¤mez teorisini
üretti. Bu teorinin ç›k›ﬂ noktas› da
güya i n s a n a v e r i l e n b ü y ü k d e ¤ e r ’di.
‹nsan yaﬂam› herﬂeyin ama herﬂeyin üzerindeydi. Yaﬂam KUTSALDI. Hümanizmin bugünkü en temel
yaklaﬂ›mlar›ndan biri budur. Peki bu
anlay›ﬂ› savunanlar, gerçekten ‹NSAN YAﬁAMINI savunmuﬂ oluyorlar m›?
Açl›ktan ölüyor insanlar! ‹ﬂ kazalar›ndan ölüyor. Sa¤l›k hizmetlerinin
yetersizli¤inden ölüyorlar. Hem de
sinekler gibi ölüyorlar. Emperyalizmin iﬂgallerinde ölüyorlar, faﬂizmin
zulmü alt›nda ölüyorlar.
Peki “hiçbir düﬂünce için ölmeye
de¤mez” diyenler, emperyalizme,
faﬂizme karﬂ› diﬂe diﬂ direnilmesine
karﬂ› ç›kanlar, bu anlay›ﬂla “insan
yaﬂam›n›” korumuﬂ mu oluyorlar?
Tam tersine bu riskleri, bedelleri göze almayal›m derken, asl›nda dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n yaﬂam›n›n yok edilmesine evet diyor,
onay veriyorlar. Bu ç›plak gerçekten
kaçamaz kimse.
ﬁimdi g e r ç e k b i r h ü m a n i s t , yani insana çok de¤er veren, insan› yücelten, insan› herﬂeyin önünde gören

nsanl›¤a ayk›r› bir ﬂey varsa,
‹n
onlar›n baﬂ›nda s ö m ü r ü gelir.
Sömürenler, sömürülenleri, ” k ö le” statüsünde tutmuﬂlard›r.
Bu, kölecilik döneminde zincirli
kölelik, feodalizmde serflik, reayal›k, kapitalizmde ise “ ü c retli köle lik” oldu. Ama hep kölelikti ve in san›n insan taraf›ndan köle olarak
görülmesinden daha b ü y ü k i n s a n
hakk› ihlali olabilir mi? Bundan daha insanl›k d›ﬂ› ne olabilir?..
12 Eylül faﬂist cuntas› iﬂbaﬂ›na
geldi¤inde “ﬂimdi art›k gülme s›ra s› bizde” diye iﬂçilerin ezilecek olmas›ndan sevinç duyanlar, insani
olabilir mi?
Hastalar›, ölüleri hastanelerde rehin b›rakan, 10 milyonu açl›k, 40
milyonu yoksulluk s›n›r›nda yaﬂatan, 8 milyon insan›n› iﬂsiz b›rakan,
örgütlenen ö¤rencisine, sendikalaﬂan iﬂçisine sald›ran, haklar›n› isteyenleri coplatan, F Tiplerine doldu-

biri, en baﬂta insanlar›n
aﬂa¤›lanmas›na karﬂ› ç›kar
de¤il mi? Peki insan› aﬂa¤›layan kim? Sistem!

Gerçek bir hümanist,
insanlara iﬂkence yap›lmas›na, insanlara tecrit uygulanmas›na karﬂ› ç›kar de¤il mi? Peki
kim bunlar› yapan? Sistem!
Gerçek bir hümanist iﬂgallere
karﬂ› ç›kar de¤il mi? Peki kim yap›yor iﬂgalleri? Tekelci burjuvazi.
Devrimcilerin feda eylemlerine
karﬂ› “hümanizm” ad›na, “yaﬂam›n
kutsall›¤›” ad›na karﬂ› ç›kanlar, devletin infazlarla, kaybetmelerle, hapishane katliamlar›yla yaﬂamlar› yok
etmesi karﬂ›s›nda genel olarak suskundurlar.
Dolay›s›yla ﬂunu söyleyebiliriz;
sistemle çat›ﬂmadan hümanist olmak
da mümkün de¤ildir. Sistemle çat›ﬂmayan h ü m a n i s t l i k , s a h t e d i r.

‹nsana gerçekten d e ¤ e r v e ren biri, ister istemez sistemle çat›ﬂ›r, insan› aﬂa¤›layan, onun can güvenli¤ini
yok eden sisteme karﬂ› eleﬂtirel bir
tutum tak›n›r. Bu anlamda da en
az›ndan en geri çizgide bile olsa, demokrat, ilerici bir konumdad›r.
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Bu anlamdad›r ki, bir insan› tan›mlarken, olumlu anlamda “en
az›ndan hümanist yanlar› var” denilirdi. Ama art›k, yukar›daki nedenle
günümüzdeki burjuva, küçük-burjuva çevrelerin hümanizminde genel
olarak böyle bir olumluluk kalmam›ﬂt›r.

 ‹nsanilik ve siyasilik,

nerede a yr›l›r, n erede birleﬂir?

ﬁimdi, ‹slamc›lar, Gazze’ye giden gemi konvoyuyla ilgili neden
döne döne “insani yard›m” diyorlar?
Neden “insani amaçla yola ç›kt›k,
baﬂka amac›m›z yoktu” söylemine
baﬂvuruyorlar?
Burjuvazi, tüm halklar›, apolitik leﬂtirme, ideolojisizleﬂtirme siyaseti izliyor. Mesela, devrimci tutsaklar
direniﬂe geçti¤inde “onlar›n amac›
haklar de¤il, onlar baﬂka ﬂey peﬂinde, onlar örgütlerinin propagandas›n› yapmak istiyorlar, onlar›n siyasi

33

Say›: 220

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010

mek ne kadar meﬂru ise, siyasi dayanel olarak içerdi¤i bir düﬂüncedir.
amaçlar› var” diyerek karﬂ› sald›r›ya
n›ﬂmada bulunmak da, askeri yard›m‹lk dönemlerdeki insanc›ll›ktan ve
geçiyorlar. ‹ﬂçiler, memurlar haklar›
da bulunmak da o kadar meﬂrudur.
burjuva insanc›ll›¤›ndan farkl› olaiçin meydanlara ç›kt›¤›nda “onlar›n
rak, tüm insanl›¤›n geliﬂimini sa¤laderdi maaﬂ de¤il, eylemleri ideolo‹slamc› kesimin organize etti¤i
yacak bir düﬂüncedir. Ve do¤al olajik” suçlamas›na baﬂvuruyor. Bu
eylem, aç›k ki siyasal nitelikli bir
rak tarihin nesnel yasalar›na dayan›r.
hem emperyalizmin, hem oligarﬂinin
eylemdir. Gazze’ye yönelik ambarMarksizm-Leninizm, “insan›n öz yayg›n biçimde baﬂvurdu¤u genel
goyu k›rmay› hedefleyen siyasal bir
g ü rce ge liﬂebile ce ¤i ve bütün in bir politika durumundad›r.
tav›rd›r. Bu elbette ekmekten, sudan,
sanl›¤ ›n h›zla il erleyebil ece¤ i bir
Bu suçlamalarda görüldü¤ü gibi,
ilaçtan yoksun b›rak›lm›ﬂ Gazze halinsanl›k ça¤›na geçiﬂ”in maddi kosiyasi amaçl› olmak, ideolojik olmak
k› için “insani” bir yön de içeriyor.
ﬂullar›n›
ve yasalar›n› aç›klar. Yani
bir “suç” gibi gösteriliyor. Tüm muAma bu, eylemin siyasi niteli¤inin
bu
anlamda
sosyalizm, hümanizmin
halif güçler üzerinde öyle bir bask›
yads›nmas›n› getirmez, getirmemeli.
en geliﬂkin ve en üst boyutta gerçekkuruluyor ki, sistemin herhangi bir
Burada tekrar, “insani”li¤in tan›leﬂmesidir de.
konuda bask›s›ndan sald›r›s›ndan
m›na
da geliriz. Bize göre, Gazze
kurtulmak için kimileri “amac›m›z
Sosyalist hümanizmin en temel
halk›na silah yard›m› da insani bir
siyasi de¤il, ideolojik de¤il” söylead›m›, insan›n insan› sömürmesine
nitelik taﬂ›r. Neden? Çünkü, silah
mine sar›l›yor.
son vermesi olacakt›r. Ve insan› bunyard›m› da, insan› yücelten, insana
dan daha çok yüceltecek, insana
Bu, düzen içi güçlerin tavr›d›r.
en büyük de¤eri veren bir düﬂüncebundan daha çok de¤er verecek bir
Sistemin icazeti içinde siyaset
nin ürünüdür. Gazze halk›, o silahbaﬂka ﬂey yoktur.
yapmak isteyenlerin baﬂvurdu¤u bir
larla i n s a n a e n y a r a ﬂ › r olan ﬂeyi yaMarks sosyalist hümanizmin teyöntemdir ve kesinlikle
melini ﬂu sözlerle ifade
do¤ru de¤ildir.
eder: “ ‹ n s a n › a ﬂ a ¤ › l a n ‹slamc›lar da düzen içi
m›ﬂ, uﬂaklaﬂm›ﬂ, horgö Sosyalizmin
en
güçlü
hümanizmi
içermesinin
bir güç olarak, kendi ideolorülmüﬂ bir varl›k olarak
nesnel
nedenleri
var.
Çünkü,
iﬂçi
s›n›f›,
“bütün
jik, siyasal amaçlar›n› aç›kt utan tüm iliﬂkileri alaﬂa insanl›¤a
insanl›¤›n›
kazand›rmadan
kendi
ça ve cüretle ortaya koymak
¤› eder”.
insanl›¤›n› da kazanamaz”! Veya Marks’tan
yerine, “insanilik” söylemiSosyalizmin en güçlü
al›nt›yla bunu ﬂöyle ifade edelim: “[‹ﬂçi s›n›f›]
ne sar›l›yorlar.
hümanizmi
içermesinin
Bütün
toplumun
insanl›k
d›ﬂ›
yaﬂam
koﬂullann›
Ekonomik demokratik
nesnel
nedenleri
var. Çünortadan
kald›rmadan
kendi
yaﬂam
koﬂullar›n›
mücadelede, çeﬂitli kitle örb
ü t ü n i nkü,
iﬂçi
s›n›f›,
“b
ortadan
kald›ramaz”.
gütlerinde, reformist opors
a
n
l
›
¤
a
i
n
s
a
n
l
›
¤
›
n
› kazan tünist kesimlerde de bu yakd
›
r
m
a
d
a
n
k
e
n
d
i
in sa n l ›laﬂ›m› görmek mümkündür.
¤›n› da kazanamaz”! VeÖrne¤in bir direniﬂin taleplerini
pacakt›r; direnecektir!
ya Marks’tan al›nt›yla bunu ﬂöyle ifaformüle ederken “sadece insani ta de edelim: “[‹ﬂçi s›n›f›] Bütün topluﬁunu da belirtmek gerekir ki, inlepler” ifadesinin kullan›lmas›, bir
mun insanl›k d›ﬂ› yaﬂam koﬂullar›n›
sani olan ayn› zamanda siyasi bir
gerçe¤in ifadesi olabilece¤i gibi, peortadan kald›rmadan kendi yaﬂam
yan,
askeri
olan
ayn›
zamanda
insani
kala burjuvazinin bu dayatmas›na
koﬂullar›n› ortadan kald›ramaz”.
bir
yan
da
içerebilir,
bunlar
birbiriboyun e¤menin bir biçimi halini alaBurada ﬂunu da eklemek bir zonin
içine
geçer
ço¤u
zaman.
Dolay›biliyor.
runluluk oldu. Hal böyleyken, bilims›yla,
biz
herhangi
bir
eylemimizi,
Örne¤in, tutsaklar›n talepleri, elsel gerçek ve zorunluluk buyken,
illa ki düzenin dayatmalar› içinde tabette insanidir. Çünkü taleplerinin
sosyalizme iliﬂkin “güleryüzlü sosn›mlamak
zorunda
de¤iliz.
büyük bölümü “insanca yaﬂam koyalizm”, “insanc›l sosyalizm”, “özﬂullar›” sa¤lamaya dönük taleplergürlükçü sosyalizm” gibi kavramlar
dir. Ama bu, demokratik, siyasi
kullanmak yanl›ﬂt›r, çarp›tmad›r. ReHümanizm, eksiksiz
muhteval› taleplerde bulunmalar›na
formistlerin bu tan›mlar› asl›nda sosengel de¤ildir.
olarak sosyalizmde gerçekleﬂir
yalizmin kendisine hakarettir. Bu,
Sistem karﬂ›s›nda “bizim insani
burjuva hümanizmini sosyalizme
Evet, dersimizin baﬂ›nda belirtta le p le r d › ﬂ› n da bi r ta le b im i z y ok ”
eklemekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
miﬂtik. Bir de Marksist hümanizm
savunmas›na girmek, sistemin icazevar; tam deyimle Marksist-Leninist
Sevgili arkadaﬂlar, çal›ﬂmam›z›
tine teslim olmakt›r.
hümanizm. Çal›ﬂmam›z› onunla taburada sonland›r›yoruz. Önümüzde‹nsani talepte bulunmak ne kadar
mamlayal›m.
ki dersimizde de bu konunun bir demeﬂru ise, siyasi talepte bulunmak
vam› olmas› bak›m›ndan “ ‹ n s a n
Hümanizm, eksiksiz olarak sosda o kadar meﬂrudur.
h a k l a r › ”n› ele alaca¤›z. Görüﬂmek
yalizmde gerçekleﬂir. Marksist-LeGazze’ye “insani” yard›m götürüzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
ninist hümanizm, sosyalizmin nes-
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Yeni 15-16 Haziranlar
yaratmak mümkündür!

s 15-16 Haziran’dan TEKEL
direniﬂine... iﬂçi s›n›f›n›
tarihten ve mücadele arenas›ndan silmeye çal›ﬂanlar,
baﬂaramam›ﬂlard›r!

s Tekel direniﬂi, gösterdi ki,
yeni 15-16 Haziranlar
yaratmak mümkündür ve
yarataca¤›z!

s Yeni 15-16 Haziranlar, düzen
sendikac›l›¤›n›n de¤il,
devrimci iﬂçilerin
önderli¤inin eseri olacakt›r
Ankara’n›n göbe¤inde büyüyen
TEKEL direniﬂi sürerken, hemen
herkesin dilinde, yüre¤inin bir yerinde, benzetme ve k›yaslar›nda 1516 Haziran vard›.
Tekel direniﬂi, hem kendi iç örgütleniﬂi ve dinamikleri bak›m›ndan, hem direniﬂin önderli¤i bak›m›ndan, 15-16 Haziran’›n çok gerisindeydi. Ama bu benzetme ve k›yaslar, ayn› zamanda iﬂçilerin ve
tüm halk›n 15-16 Haziran gibi direniﬂlere özlemini ortaya koyuyordu.
15-16 Haziran iki aç›dan bir özlem, bir ihtiyaçt›: Birincisi, iﬂçi s›n›f›n›n bu direniﬂte yüzbinler halinde ve militan bir tarzda harekete
geçmiﬂ olmas›yd›, ikincisi ise, k a zan›mla bit en bir direniﬂ olmas›y-

d›. ‹ﬂçi s›n›f›n›n, tüm emekçilerin
büyük ve kesintisiz sald›r› karﬂ›s›nda büyük direniﬂlere, burjuvazinin
polis gücünün ve iﬂbirlikçi ve reformist önderliklerin k›ramayaca¤› kadar güçlü aya¤a kalk›ﬂlara ihtiyac›
vard›.

Tarih yaz›lan iki gün
Bundan tam 40 y›l önce, 15-16
Haziran 1970’te iﬂçiler 2 gün boyunca, kapat›lmak istenen sendikalar›na sahip ç›kt›lar, direndiler.
‹ s t a n b u l ve ‹ z m i t’te yüzbinlerce iﬂçi, iktidar›n bask›lar›na, örgütlenme hakk›n› ortadan kald›ran sald›r›s›na karﬂ› direndi. ‹ktidar ilericidevrimci sendikalar›n de¤il, Ame ri kan sendi kac›l›¤›n› n hakim oldu¤u bir Türkiye istiyordu. Bunun için
pervas›zca anti-demokratik bir yasa
da ç›karm›ﬂt›. Ama karﬂ›s›nda direnen iﬂçileri buldu.
‹ktidar›n, milyonlarca emekçinin
iradesini yok sayarak, iﬂçi ve emekçileri teslim alma sald›r›s› büyük bir
d i re n i ﬂ l e p ü s k ü r t ü l d ü .
2 gün süren ve yüzbinlerce iﬂçi nin, emekçinin, Dev-Gençliler’in
kat›ld›¤› direniﬂ, iﬂçi s›n›f›n›n nicel
ve nitel anlamda gücünü ve güçsüzlüklerini ortaya koyarken, ayn› zamanda emekçilerin örgütlü olduklar›nda neler baﬂarabileceklerini de
herkese gösterdi.
Ülkemiz s›n›flar mücadelesinde,

15-16 Haziran direniﬂi iﬂçilere, emekçilere yol göstermiﬂ, mücadelelerinde
güç vermiﬂtir.
Her yeni iﬂçi direniﬂi gündeme geldi¤inde, 15-16 Haziran
d i reniﬂi hat›rlanm›ﬂt›r.
TEKEL direniﬂi yaﬂand›¤›nda ve direniﬂin önüne Amerikan
sendikac›l›¤›n›n barikatlar› örüldü¤ünde
iﬂte bu yüzden akla
gelen direniﬂlerden birisi yine 15-16 Hazi r a n direniﬂi olmuﬂtur.

15-16 Haziran’dan T E K E L
d i r eniﬂine...
15-16 Haziran direniﬂinin temeli, iﬂçilerin Amerikanc› sendikac›l›ktan kopup ilerici bir bak›ﬂ aç›s›yla örgütlenmesine yönelik sald›r›d›r... Üç y›l önce, 1967’de kurulan
D‹SK, iﬂçi s›n›f› üzerinde burjuvazinin ve sar› sendika Türk-‹ﬂ’in birlikte kurdu¤u hakimiyeti k›ran bir
geliﬂmeydi. D‹SK k›sa sürede iﬂçiler için güçlü bir çekim merkezi olmuﬂtu. Tekelci burjuvazi bu geliﬂmeyi engellemeliydi. AP hükümetinin 274 ve 275 Say›l› yasalarda
yapt›¤› de¤iﬂiklikler, bu anlamda
D‹SK’i tasfiye etme sald›r›s›yd› ve
15-16 Haziran direniﬂi de buna cevapt›.
Sald›r›n›n yaﬂand›¤› koﬂullarda
iﬂçilerin önünde iki seçenek vard›...
Ya yasaya karﬂ› ç›k›lmay›p
Türk-‹ﬂ’e mahkum olmak kabul
edilecek, ya da “ d i re n m e k t e n b a ﬂka çözüm yok” denilip, direnilecekti... Koﬂullar›n zorlu¤una karﬂ›n
iﬂçiler, direndiler. Hatta çat›ﬂman›n
en k›zg›n an›nda D‹SK’in direniﬂin
bitirilmesi ça¤r›lar›na iﬂçilerin ve
Dev-Genç’lilerin cevab› direnmeye
devam oldu.
Direniﬂ, onbinlerce iﬂçiyi kucaklayarak, kararl› bir ﬂekilde sürdürüldü. Mücadele, gerici ve uzlaﬂmac›
sendikalar› aﬂ›p geçti.
TEKEL direniﬂinde yap›lama-
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yan da iﬂte buydu.
T E K E L d i reniﬂini iﬂçilerin tüm
haklar›n› gaspeden, 4-C sald›r›s›
do¤urdu. TEKEL iﬂçileri TÜRK‹ﬁ’in direniﬂin önünde barikat olan
tavr›na karﬂ›n direniﬂi belli bir süre
sürdürdüler.
T E K E L d i reniﬂi iﬂçi s›n›f›n›n
gücünü, direniﬂ potansiyelini yeniden gözler önüne serdi bir bak›ma.
Amerikanc› sendikac›lar›n korkusu
büyüdü. O kadar örgütsüzleﬂtirmeye, o kadar bireycileﬂtirmeye ra¤men, böyle güçlü bir direniﬂ ortaya
ç›kabilmiﬂti yine.
Bu nedenle TEKEL direniﬂi daha yeni baﬂlam›ﬂken, TÜRK-‹ﬁ, direniﬂin alt›n› boﬂaltmaya, direniﬂi
çeﬂitli ayak oyunlar›yla k›rmaya çal›ﬂm›ﬂt›..
T ü r k - ‹ ﬂ ’ i n gerçekte sahip
ç›kmamas›na ra¤men, 78 gün süren
TEKEL direniﬂi ile birlikte iﬂçiler,
özelleﬂtirme sald›r›lar›na kar-

ﬂ› daha güçlü direniﬂler örgütlenmesi gerekti¤ini gördüler. Çaresiz olmad›klar›n›, direniﬂ ile silahland›klar›nda bu sald›r›lar› püskürtebileceklerini gördüler.
Düzen partileri ve Amerikanc›
sendikac›lar taraf›ndan y›llarca beyinleri bombard›mana tutulan iﬂçiler, düzen partilerini direniﬂ boyunca daha iyi tan›d›lar. En az›ndan direniﬂe karﬂ› düzen partilerinin tutumunu görüp, iﬂçilerin gerçek dostlar›n›n devrimciler oldu¤unu direniﬂ
boyunca yaﬂay›p, gördüler.

Ye n i d i reniﬂleri iﬂbirlikçi
s e n d i k a c › l a r de¤il, devrimci
iﬂçi önderleri yaratacakt›r
Mart ay›nda direniﬂ çad›rlar› söküldü¤ünde, T Ü R K - ‹ ﬁ yöneticileri
direniﬂin bitmedi¤ini, ara verildi¤ini ve daha güçlü direniﬂler örgütleyeceklerini, A¤ustos ay›na
kadar uzanan bir eylem
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200 bin iﬂçi
barikatlarda
1967 baﬂlar›ndan itibaren yayg›nlaﬂan iﬂçi eylemleri ve ilerici sendikal
örgütlenme, oligarﬂiyi rahats›z etmeye baﬂlam›ﬂt›. ‹ktidardaki AP h ü k ü m e t i , D‹SK’i tasfiye ederek,
Amerikanc› TÜRK-‹ﬁ d›ﬂ›nda baﬂka
bir sendika b›rakmak istemiyordu.
Yasal k›l›f›n› da, 274 Say›l› Sendikalar Kanunu ile 275 Say›l› Toplu
Sözleﬂme, Grev ve Lokavt Kanunu'
nda baz› de¤iﬂiklikler yaparak gerçekleﬂtirmek istiyordu.
AP hükümetinin meclise getirdi¤i kanun tasar›s› T Ü R K - ‹ ﬁ ve
C H P’nin de deste¤iyle, k›sa bir sürede T B M M'de kabul edildi.
‹ﬂçilere yönelik bu sald›r› büyük
bir öfke do¤urdu. D‹SK yöneticileri, sendikac›lar, iﬂ yeri temsilcileri,
iﬂçi önderleri 13-14 Haziran tarihlerinde ne yapacaklar›n› tart›ﬂt›lar.
D‹SK yöneticileri, direniﬂ konusunda ürkek, kendine güvensizdi. Ancak iﬂçilerin iradesi belirleyici oldu.

36

15-16
Hazi r a n’da onbinlerce
iﬂçi fabrikalar›n›
b›rakarak sokaklar›a ç›kt›. 15 Hazi ra n ’ d a 1 0 0 b i n iﬂçinin eylemine 16 Haziran’da TÜRK-‹ﬁ üyesi iﬂçilerde kat›ld›. Ve say›lar› 200 bini geçmiﬂti
iﬂçilerin.
D‹SK ürkek, korkakt› ama iﬂçilerin yan›nda Dev-Gençliler vard›.
Oligarﬂi korkuya kap›ld›. Polis
ve asker, yürüyüﬂe geçen iﬂçilere
rastgele ateﬂ açt›. ‹ s t a n b u l’da kararl›l›kla barikatlar› aﬂarak ilerleyen iﬂçilerin bir araya gelmelerini önlemek için vapur seferleri iptal edildi.
Haliç üzerindeki köprüler aç›ld›.
Düzen partilerinin binalar› ve
polis araçlar› tahrip edildi. Kad›köy
Kaymakaml›¤› ateﬂe verildi. Süren
çat›ﬂmalarda 2 iﬂçi ﬂehit düﬂtü.
D‹SK’in “eeylemi bitirin” ça¤r›s›na, oligarﬂinin s›k›yönetimine karﬂ›n direniﬂ sonuç almakta gecikmedi. AP hükümeti yasay› geri çekmek
zorunda kald›. Z a f e r d i r e n e n
emekçilerin oldu!

takvimi oldu¤unu aç›klad›lar...
Hatta Tek G›da ‹ﬂ Genel Baﬂkan›
M u s t a f a T ü r k el ﬂunlar› söylüyordu;“Da¤› taﬂ› Ankara'ya yürütürüz.
A¤ustos ay›n›n ortalar›nda Türkiye
görmedi¤i bir eylemle daha karﬂ›
karﬂ›ya kal›r. Bu sorunu hükümetin
bir an önce çözmesi gerekiyor. ”
Neredeyse 4 ayd›r o “büyük direniﬂ”lerinden eser yoktur. 3 H a z i r a n
T E K E L iﬂçilerinin eylem günüydü.
Ancak 3 Haziran’da TEKEL direniﬂi için bir tek eylem yap›lmad›, yaprak k›m›ldamad›.
Gerici, Amerikanc› sendikac›lar
böylece, “sessiz-sedas›z” bir biçimde TEKEL direniﬂini “ bitirdiler”...
Oysa s›rada iﬂçilere ve emekçilere
yönelik yeni sald›r›lar var. Belediye
iﬂçilerine, ﬂeker iﬂçilerine yönelik
4-C sald›r›lar› gündemde. Ayr›ca
binlerce TEKEL iﬂçisinin talepleri
henüz karﬂ›lanm›ﬂ de¤ildir.
Binlerce iﬂçinin haklar›n› savunmayan, direnmeyen, düzen sendikac›lar› mücadeleye bugüne kadar önderlik etmediler. Bundan sonra da mücadeleye önderlik etmeyeceklerdir.
Yaﬂananlar, bir kez daha mücadelenin neden devrimcilerin öncülü¤ünde yürütülmesi gerekti¤ini bir
kez daha gösterdi.
Devrimci iﬂçi önderleri, düzen
sendikac›l›¤›n› aﬂmak için devrimci
politikalar geliﬂtirmek zorundad›rlar. Aç›k ki, iﬂçi s›n›f›na yönelik sald›r›lar karﬂ›s›nda, örgütsüz yüzbinlerce emekçi örgütlenip, önderlik
edildi¤inde yeni 15-16 Haziranlar›
yaratacak dinamikler vard›r.
15-16 Haziran direniﬂleri yeniden yarat›labilir. Bunun koﬂullar›
vard›r. O koﬂullar ancak devrimci
iﬂçiler önderlik ettiklerinde, devrimci iﬂçi önderleri mücadelenin
önünde yerald›klar›nda gerçekleﬂecektir.
Gelinen aﬂamada gerici ve Amerikanc› sendikac›lardan iﬂçi s›n›f›n›n bekleyece¤i bir ﬂey yoktur. Devrimci iﬂçiler, iﬂçi s›n›f› mücadelesinin önündeki bu barikatlar› ancak
iﬂçileri örgütleyerek, mücadeleyi
yükselterek aﬂabilecektir.

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Üniversitelerde gençli¤e yönelik
bask› ve yasaklar her geçen gün artarak sürmektedir. Üniversitelerde
bugün karﬂ›m›za ç›kar›lan her uygulamaya, sald›r› ve bask› politikas›n›n devam› olarak bakmal›y›z.
Bask›lar o boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r
ki üniversite idareleri art›k dakika
dakika, hangi ö¤rencinin “okula
girip ç›kt›¤›n›”
ö¤rencilere dayatmanyetik
t›¤›
k a r t l a r yard›m›yla görebilmektedir.
Üstelik üniversite yönetimi, o
kartlar› turnikelere okutturmam›z›,
“bir koyun gibi”
s›ra s›ra geçmemizi istemektedirler.
‹sterlerse gelip o kart› hiç
okutmam›ﬂ›z gibi elden görme
talebinde dahi bulunabilirler.
Hele rektörlük f a k ü l t e l e r a r as› geçiﬂ yasa¤› gibi ak›l almaz
bir yasa¤› da devreye sokmuﬂsa, fakültenizden baﬂka bir fakülteye geçemezsiniz...
Bir de büyük bir piﬂkinlikle bunu bizlerin güvenli¤i için
yapt›klar›n› söylerler. Halbuki
eli sat›rl›, sopal› faﬂistler için araç
giriﬂleri aç›l›p izinler verildi¤i bilinmektedir. Madem üniversitenin
amac› sadece güvenlik, öyleyse neden okul ç›k›ﬂlar›nda da manyetik
kart okutmay› dayat›yorlar?
Amaçlar› hiç de söyledikleri gibi masumane de¤ildir elbette. Ö¤rencileri bask› alt›na almak için
gündeme getirilir birçok yasak ve
bask›.
Kart uygulamas› ile ö¤rencilere,
“neredesin, ne yap›yorsun biliyoruz”, “aya¤›n› denk al, mücadeleden uzak dur” demektir bu asl›nda.
Üniversite yönetimi ö¤rencilerin
okula giriﬂ ç›k›ﬂ saatlerine kadar
bilmek istiyor.

Bizlerin
mücadelesinden, korkuyorlar. Devrimci mücadelenin güç
kazanmas›ndan, hak arama bilincinin üniversitelerde geliﬂip, kökleﬂmesinden korkuyorlar. Bundan kaynakl› üniversiteleri iﬂte böyle ÖGB,
polis, sivil faﬂistlerin iﬂgali alt›nda
tutmaya çal›ﬂ›yorlar..

Halbuki kimse ö¤rencileri düﬂünmüyor. Yard›m, kolayl›k falan
da hedeflemiyor. Bu da y›llard›r
okullar›m›zda sürdürülen e¤itimin
ticarileﬂtirilmesi, e¤itim kurumlar›n›n halk çocuklar›na kapat›lmas›
politikas›n›n bir ürünüdür.
Okuluna girmek için ald›¤› bu
kartla do¤all›¤›nda her ö¤renci bir
bankan›n da “müﬂterisi” olmaktad›r.
Üstelik süreç içinde, okul içerisinde
de para yerine bu
kartlar›n kullan›laca¤› belirtilmektedir.
Üniversiteler
paral› birer ticarethane, ö¤rencilerde
birer “müﬂteri” olarak görülmektedir.
Kredi kart› gibi
do¤rudan sistemin
ürünü olan tüketim
kültürünü beslemekten ve kapitalistlerin ceplerini doldurmaktan baﬂka bir
iﬂlevi olmayan bu kartlar aç›kça ö¤renciye dayat›lmaktad›r.
Ö¤renci sistemin bir parças›
olmaya zorlan›yor..
Gençli¤e yönelik sald›r› ve
bask›lara karﬂ› ç›kman›n cezas› da en bilinen haliyle soruﬂturmalar, okuldan uzaklaﬂt›rmalar, mahkemeler, gönderilen mektuplarla ailelerin tedirgin edilmesi olmaktad›r. Zaten iﬂ bir
yönüyle de irade dayatmas›, irademizin k›r›lmaya çal›ﬂ›lmas›d›r.
Örne¤in “kart›n›z yok” ö¤renci
belgenizi gösteriyorsunuz, buna
ra¤men kendi ellerindeki kart› kullan›p, sizi turnikeden geçmeye zorluyorlar.
Binlerce ö¤rencinin karﬂ›s›na
turnikeli sistem ile ç›kanlar, ayn›
zamanda buralar› birer “hapishane”
haline getirerek, ö¤renciyi hapsediyorlar.
Duvarlar, tel örgüler, ÖGB’ler,
polis noktalar›, eli sat›rl› sivil faﬂistlerle tamamlanan turnikeli sistem,
üniversitelerin ne hale getirildi¤inin
de aç›k bir örne¤idir.

FAﬁ‹ST POL‹T‹KANIN
SON KEﬁF‹
TURN‹KEL‹ GEÇ‹ﬁ
S‹STEM‹

Turnikeli geçiﬂ sistemini ö¤renciler üstünde bir bask› unsuru olarak kullan›yorlar. ‹zlendi¤i, att›¤›
ad›m›n bilindi¤i psikolojisini yaratarak gençli¤i hak arama eylemlerinden, akademik- demokratik mücadeleden uzak tutmaya çal›ﬂ›yorlar.
Man yetik kartlar›n k ab ul edilemez bir t a r a f › d a k a r t l a r › n a y n ›
z a m a n d a b a n k a k a r t › o l m a s › d › r..
Çünkü bu yeni uygulama pek çok
okulda belli bankalar›n sponsorluklar›yla yürüyor. Banka da kart› kredi kart› olarak ç›kar›yor. Bunu da
ö¤renciye “kolayl›k, yard›m” olarak
adland›r›yor, göz boyamaya çal›ﬂ›yorlar.
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SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
“NÖBETÇ‹ YURTLAR”
H a z i r a n ay›n›n gelmesiyle birlikte neredeyse tüm üniversiteler
bahar dönemlerini bitirip, yaz tatiline giriyorlar. Binlerce ö¤renci okullar›n tatil olmas›yla birlikte kendilerine engel bir durum yoksa evlerine
dönmektedir.
Yine bu binlerce ö¤rencinin içinde yaz›n çal›ﬂmak zorunda olan ya
da s›navlar› oldu¤u için eve gidemeyen ö¤rencilerin say›s› da bir
hayli fazlad›r. S›navlar› olan ö¤renciler ise, dönem içinde binlerce ö¤rencinin yaﬂad›¤› bar›nma sorununu
yaz›nda yaﬂamaya devam ediyorlar.
Yurt-Kur’un yaz uygulamas›na
göre, yaz okulu olmayan ö¤renciler
yaz›n yurtlarda kalamaz. Zaten

YAZ OKULU
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Okullar›m›z› ticarethanelere dönüﬂtürmek için her yolu ve yöntemi
deniyorlar. Daha öncesinde sadece
baz› okullarda özel olarak uygulanan bir yöntemdi yaz okullar›.
Bunun d›ﬂ›ndaki üniversitelerde
ise genel s›navda baﬂar›s›z olan ö¤rencilere her yar›y›l›n/y›l›n sonunda
akademik takvimde belirlenen tarihler aras›nda bir bütünleme s›nav›
aç›l›yordu.
Kimi okullarda ise her iki uygulama birden vard› ve ö¤renciler
kendi durumlar›na göre seçim yap›yorlard›. Ancak bugün bütünleme
sistemi h›zla yaz okullar›na çevriliyor. Baz› okullarda ise bütünleme
hakk› üniversite yönetmeli¤inde olmas›na karﬂ›n uygulanm›yor. Sebebini tahmin etmek çok güç de¤il elbette.
Yaz okulunda, baﬂar›s›z olunan
dersin kredisi baﬂ›na para ödeyerek
dersi tekrar al›yor ve geçmeye çal›ﬂ›yor ö¤renciler.
Ald›¤›m›z bir dersten kalmam›z
halinde yaz okulunun bize ücretsiz
sunulmas› gerekmez mi?
Evet gerekir ama bir de bunun

okullar tatil
olunca yurtlar›n büyük ço¤unlu¤u kapan›yor.
Yaln›zca bir ya da iki yurt bu ö¤renciler için aç›k b›rak›l›yor. Ki bu da
kapasitenin çok alt›nda kald›¤› için
ihtiyac› karﬂ›lamaktan uzakt›r.
Ö¤renciler yurtlarda kalmad›klar› halde yurda ödeme yapmazlarsa
at›l›yorlar.. Buna ra¤men ö¤renciler
yaz›n yurtlara al›nm›yor.. Yaz›n çal›ﬂmak zorunda olan ya da s›nav›
olan ö¤renciler bir yurt-kur yurdunda kay›tlar› bulunduklar› halde bar›nma sorunu yaﬂ›yorlar.
Aç›k olan yurtlara gelince;
Yurtlarda, eskisi gibi s›cak su,
kantin, yemek hizmetleri verilmiyor.
Kalan ö¤rencilerin ihtiyac› karﬂ›lanmyor. Kalan ö¤renciler bu ihtiyaçlar›n› “d›ﬂardan” pahal› bir biçimde

karﬂ›lamak zorunda kal›yorlar.
Görüldü¤ü gibi ö¤renci yurtlar›
ve uygulamalar› baﬂl› baﬂ›na bir sorundur.
Ö¤rencilerin bar›nma sorununu
çözmesi gereken yurtlar, sorun çözmüyor, sorun üreten yerler durumuna gelmiﬂtir. Bu haliyle de yurtlarda
ö¤renciler ma¤dur olmaktad›r.
Yurtlar› bar›nma sorununu çözecek biçimde düzenlemek yerine daha çok k›sa vadeli çözümlerle sorun
geçiﬂtiriliyor.
Yurtlar›m›z da okullar›m›z gibi
kavga alan›d›r. Yurtlar›m›z da, okullar›m›zda yürüttü¤ümüz akademikdemokratik mücadelemizin en
önemli ayaklar›ndan bir tanesidir.
Yurtlara bir de bu aç›dan bakmak
durumunday›z.

d›kça onlar yeni yollar bulacak bizi
üstüne e¤er geçemezsek derse tekrar para ödemek zorunda kal›yoruz.
sömürmeye. Örgütlenelim ve haklaYaz okulu hem ö¤retmene hem
r›m›z için mücadele edelim.
de okul idaresine para kazanma kaBunun karﬂ›s›na okullar›m›zda
p›s› olarak görülüyor.
örgütlü gücümüzle ç›kabiliriz anNitekim her zaman dersten baﬂacak. Mutlaka her okul için bir yol
r›s›z oldu¤umuz zamanlarda gidilmivard›r denenecek. Biz örgütsüz kalyor yaz okullar›na. Ço¤u zaman ﬂad›kça onlar yeni yollar bulacak bizi
hit olmuﬂuzdur, ö¤retmen sadece yaz
sömürmeye.
okuluna gelsin diye ö¤renciyi dersten b›rakabilmektedir.
E¤itim sisteminin yap›s›na yönelik hep belirtiTürkiye’de ö¤retmen aç›¤› resmi makamriz; okullar ticarethaneye,
lar
taraf›ndan
140 bin olarak belirtiliyor. E¤itiö¤renciler müﬂteriye çevmin
kalitesi
yükseltilip,
s›n›f baﬂ›na düﬂen ö¤riliyor. Her geçen gün
renci
say›s›
azalt›ld›¤›nda
ise bu rakam 400 biokullardaki sömürüye bir
ne
kadar
ç›k›yor.
327
bin
ö¤retmen
kadro bekyenisini ekleyerek ç›k›lerken,
AKP
Hükümeti
ise
bunca
aç›¤a ra¤yorlar karﬂ›m›za. Anayamen
sadece
10
bin
ö¤retmene
kadro
verdi. Ansada bile belirtildi¤i halkara’da
Milli
E¤itim
Bakanl›¤›
Baﬂö¤retmen
de paras›z e¤itim hakk›m›z› vermedikleri gibi bir Salonu önünde yap›lan protesto eyleminin nede buna yeni çarklar ekli- deni de buydu.
‹ﬂsiz ve Güvencesiz E¤itimciler Platformu
yor düzen sahipleri. Söüyelerinin
gerçekleﬂtirdi¤i kefenli protestoda
mürmeye doymuyorlar.
“Mezar
de¤il
kadro istiyoruz” yaz›l› dövizler
Bunun karﬂ›s›na okultaﬂ›nd›.
4
kiﬂi
de
üzerlerine “Sözleﬂmeli ö¤retlar›m›zda örgütlü gücümenler
kadroya
geçsin”
yaz›l› kefenleri giyemüzle ç›kabiliriz ancak.
rek
yere
uzand›.
Grup
ad›na
yap›lan aç›klamaMutlaka her okul özneda,
“Bugün
10
bin
ö¤retmen
atamas› yap›l›rlinde bir yol vard›r deneken,
327
bin
ö¤retmen
iﬂsiz
b›rak›ld›”
denildi.
necek. Biz örgütsüz kal-

‹ﬁS‹Z VE OKULSUZ
Ö⁄RETMENLER

EMEK HABERLER‹ toplanarak
 Assan G›da'da direniﬂ
sürüyor
Bal›kesir-Susurluk yolu üzerin-de kurulu, Kibar Holding'e ba¤l›
Assan G›da'da Tek G›da-‹ﬂ sendika-s›na üye olduklar› için 11 May›s gü-nü iﬂten at›lan 23 iﬂçi fabrika önün-deki bekleyiﬂlerine devam ediyor-lar. Assan G›da'daki direniﬂlerinde
birinci aylar› dolmak üzere olan iﬂ-çiler anayasal haklar› olan sendika-laﬂma hakk›ndan vazgeçmeyecekle-rini, mücadelelerini sürdürecekleri-ni belirttiler.

 Bilgi Üniversitesi
iﬂçilerine KESK'ten ziyaret
D‹SK'e ba¤l› Sosyal-‹ﬂ sendika-s›na üye olduklar› için iﬂten at›lan
ve üniversite kampüsünde direniﬂte
olan Bilgi Üniversitesi iﬂçilerine,
KESK ‹stanbul ﬁubeler Platformu
7 Haziran’da ziyaret etti. “‹ﬂten at›-lanlar geri al›ns›n!” ve “Sendikalaﬂ-mak anayasal hakt›r, engellene-mez!” pankartlar›yla direniﬂ alan›na
gelen kamu emekçileri burada bir
aç›klama yapt›. Aç›klaman›n ard›n-dan konuﬂan Sosyal ‹ﬂ ‹stanbul ﬁu-be Baﬂkan›, mücadelelerinin süre-ce¤ini belirtti.

 Beﬂiktaﬂ Belediyesi'nde
grev karar›
D‹SK'e ba¤l› Genel-‹ﬂ Sendika-s› ‹stanbul Avrupa Yakas› 1 No'lu
ﬁube, 8 Haziran günü gerçekleﬂtir-di¤i eylemle Beﬂiktaﬂ Belediyesi'ne
grev karar› ast›. Belediye yönetimi
ile 2010 y›l›n›n Ocak ay›ndan bu
yana devam eden toplu iﬂ sözleﬂme-si görüﬂmelerinin t›kanmas› nede-niyle grev karar› asan Genel-‹ﬂ üye-si iﬂçiler belediye binas› önünde

e y l e m
yapt›lar. D‹SK / Genel-‹ﬂ ‹stanbul 2
No'lu Bölge Baﬂkan› Mehmet Kara-göz, sendika olarak daha önce de
pek çok defa greve gittiklerini ifade
ederek talepleri karﬂ›lanmad›¤› sü-rece toplu sözleﬂmeyi imzalamaya-caklar›n› belirtirken, 1 No’lu ﬁube
Baﬂkan› Hikmet Aygün, toplu iﬂ
sözleﬂmesi görüﬂmelerinde tüm ça-balar›na ra¤men, 10 ekonomik ve
idari madde üzerinde anlaﬂma sa¤-layamad›klar›n› ifade etti.

 Koﬂuyolu Hastanesi'nde
direniﬂ baﬂlad›
26 May›s eyleminde Kartal Ko-ﬂuyolu Kalp Hastanesi’nde iﬂ b›ra-kan D‹SK’e ba¤l› Dev Sa¤l›k-‹ﬂ
Sendikas› üyesi taﬂeron iﬂçiler 8
Haziran günü hastane önünde dire-niﬂe baﬂlad›. ‹ﬂçilerden 4'ü, 26 Ma-y›s sonras› iﬂten at›lm›ﬂt›. ‹ﬂten at›-lan 4 iﬂçi için 28 May›s günü hasta-ne önünde eylem yap›lm›ﬂ, D‹SK
Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi'nin
de kat›ld›¤› eylemde konuyla ilgili
hastane baﬂhekimi ile görüﬂülmüﬂ-tü. ‹ﬂçilerin iﬂlerine baﬂlayabilece-¤inin söylenmesine ra¤men, baﬂhe-kimin iﬂçilere tekrar iﬂe baﬂlayama-yaca¤›n› söylemesi üzerine iﬂçiler
direniﬂe baﬂlad›.

 SGK iﬂçileri iﬂe dönüﬂ
için dilekçe verdi
‹stanbul’da 7 Haziran günü, Sos-yal Güvenlik Kurulu ‹l Müdürlü-¤ü'nde iﬂten ç›kart›lan taﬂeron iﬂçi-ler, iﬂe dönüﬂ davas›n› kazand›ktan
sonra, iﬂ baﬂ› yapmak için müdürlü-¤e dilekçe ile baﬂvurdu. At›lan iﬂçi-ler iﬂe iadelerinin gerçekleﬂmemesi
durumunda, iﬂ yerinin önünde me-sai nöbeti tutacaklar›n› duyurdular.

 Yeﬂil kundura da direniﬂ
Yeﬂil Kundura’da çal›ﬂan iﬂçiler
Türk-‹ﬂ/Deri-‹ﬂ’e üye olduktan son-ra patron ve ﬂirket yetkilileri tara-f›ndan sendikalar›ndan istifaya zor-land›. Yeﬂil Kundura patronu sendi-kalaﬂmay› engellemek için 27 Ma-y›s günü Deri-‹ﬂ üyesi 3 kad›n iﬂçi--

yi “‹ﬂyeri daralmas›” sebebiyle iﬂ-ten ç›kard›. ‹ﬂten ç›kar›lan iﬂçiler 31
May›s günü, fabrika önünde direni-ﬂe geçti. Deri-‹ﬂ Çorlu ﬁubesi, 2 Ha-ziran günü fabrika önünde bir bas›n
aç›klamas› yaparak, iﬂçiler iﬂe iade
edilene kadar direniﬂin sürece¤ini
duyurdu.

 UPS iﬂçilerine
uluslararas› destek
TÜMT‹S’e üye olduklar› için iﬂ-ten at›lan UPS iﬂçilerinin direniﬂi
bir ay› geride b›rakt›. 6 Haziran gü-nü direniﬂteki iﬂçileri, UPS Avrupa
Aktarma Merkezleri Baﬂtemsilcisi
Gerhard Edgers, Hollanda Sendika-lar Birli¤i Bangengton Sendika-s›’ndan Jonnes De Jong, Verdi Sen-dikas› UPS Köln Temsilcisi Murat
ﬁahin, Dortmund NGG Sendika-s›’ndan Selahattin Y›ld›r›m ziyaret
etti. Ziyarete Tez Koop-‹ﬂ Genel
Baﬂkan› Gürsel Do¤ru, Deri-‹ﬂ Sen-dikas› Genel Baﬂkan› Musa Servi,
Tek G›da-‹ﬂ Genel Sekreteri Mecit
Amaç ile Türk-‹ﬂ’e ba¤l› sendikala-r›n ‹stanbul ﬂube baﬂkanlar› ve
TÜMT‹S üyesi iﬂçiler de kat›ld›.
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 Real’de grev karar› al›nd›
Real Hipermarketleri ile Tez Ko-op-‹ﬂ Sendikas› aras›ndan devam
eden toplu iﬂ sözleﬂmesi görüﬂmele-rinin uyuﬂmazl›kla sonuçlanmas›
üzerine 2 Haziran 2010 tarihinde
Real Hipermarketler Zinciri A.ﬁ. ve
ba¤l› iﬂyerlerinde grev karar› al›nd›.

 Foxconn fabrikas›nda
intiharlar
16 gündür eylemde olan, Apple,
HP, Sony Ericsson gibi dünyan›n
önde gelen teknoloji markalar› için
üretim yapan Tayvan ﬂirketi Fox-conn’un Çin’in Schenzen kentindeki
tesislerinde iﬂçiler ard› ard›na intihar
ediyor. 27 May›s günü ardarda intihar eden iﬂçilerden biri hayat›n› kaybetti. 2010 y›l›nda fabrikada intihar
ederek ölenlerin say›s› 11’e, yarala-nanlar›n say›s› da 13’e yükseldi.
Fabrikada çal›ﬂan 420 bin iﬂçi, fabri-ka kompleksinin içinde yaﬂ›yor ve

39

a¤›r koﬂullar alt›nda çal›ﬂ›yorlar.
Patronun, intiharlara karﬂ› çözümü
ise iﬂçilere intihar etmemeleri koﬂu-luyla % 100 zam sözü vermesi.

 Tekel iﬂçileri bakan
Özak’› kovdu
7 Haziran günü, ‹stanbul Ceviz-li’de bulunan Tekel fabrikas›n›n
arazisini görmeye giden Devlet Ba-kan› Faruk Özak, Tekel iﬂçileri tara-f›ndan protesto edildi. Bakan›n ko-rumalar› iﬂçileri tartaklarken, Özak,
protesto sonucu arac›na binerek
fabrikadan kaçt›.

 Grev Hakk›
Engellenemez

Say›: 220

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010

 Kütahya’da iﬂ cinayeti

25 Kas›m 2009’da yap›lan 1
günlük greve ça¤r› yapmak için ‹s-tanbul Bak›rköy’de 22 Kas›m 2009
tarihinde bir eylem yap›ld›. Herkese
Sa¤l›k ve Güvenli Gelecek Platfor-mu (HSGGP) ve KESK ﬁubeler

Kütahya’da 5 Haziran günü 1.
Organize Sanayi Bölgesindeki yap›
kimyasallar› üretimi yap›lan fabri-kada silonun üzerine ç›karak çimen-to dolumu yapan iﬂçi Muharrem
Y›ld›r›m (32), kapa¤›n bas›nç nede-niyle patlamas› sonucu yaklaﬂ›k 25

Mu¤la’da ﬁerzan Kurt
‹çin Eylem

binlerle ifade edilirken, atama bekleyen iﬂsiz ö¤retmen say›s›n›n 300
binleri buldu¤unu belirtti.

Mu¤la'da, 6 Haziran’da ﬁerzan
Kurt için bir eylem yap›ld›. S›n›rs›zl›k Meydan›’nda bas›n aç›klamas›
ile baﬂlayan eylemde, daha sonra
ﬁerzan Kurt’un polis taraf›ndan vuruldu¤u yere do¤ru yürüyüﬂe geçilmek istendi. Polisin engel olmak
istemesine karﬂ›l›k oturma eylemi
yap›ld›. Bir müddet sonra polis
çekildi ve devrimci ö¤renciler
ﬁerzan Kurt’un vuruldu¤u yere
giderek karanfiller b›rakt›lar.
Eyleme 500 kiﬂi kat›ld›.

Ö¤retmen Kalmad›
Polis Var
Ardahan’da görev yapan 400 ö¤retmenden 60’›n›n, eﬂ durumu ve
benzeri nedenlerle tayini ç›k›nca,
derslere polisler girmeye baﬂlad›.
Konuyla ilgili “Ö¤rencilerin güvenlikçiye de¤il, güvenceli çal›ﬂan ö¤retmenlere ihtiyac› var” diyen E¤itim-Sen Genel Sekreteri Mehmet
Bozgeyik ö¤retmen aç›¤›n›n yüz
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Platformu taraf›ndan yap›lan ey-lemden dolay› platformlar›n sözcü-lerine Bak›rköy 3. Asliye Ceza
Mahkemesi taraf›ndan dava aç›ld›
ve davan›n ilk duruﬂmas› 3 Haziran
günü yap›ld›.
Konuyla ilgili HSGGP 4 Hazi-ran günü yaz›l› bir aç›klama yay›n-lad›. Aç›klamada aç›lan davan›n
platforma, sendikalara ve tüm mü-cadele edenlere gözda¤› verme
amac› taﬂ›d›¤› vurguland›. Grev
hakk› istemenin meﬂru bir talep ol-du¤u belirtilen aç›klamada; “Grev
Hakk› Engellenemez” denildi.

Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz
2 Haziran günü Eskiﬂehir
Gençlik Derne¤i üyesi Hasan
Aksoy’un evine gece 3’te polisler
bask›n yaparcas›na geldi. Aksoy’u
evde bulamayan polisler komﬂular›
rahats›z ederek, daha sonra da
Aksoy’un babas›n› arad›lar.
Konuyla ilgili aç›klama yapan
Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i üyelerine ve ailelerine yap›lan bu tür
bask›lar›n kendilerini y›ld›ramayaca¤›n›, mücadelelirini engelleyemeyece¤ini belirttiler.

Okul Aidat› Yoksa
S›nav da Yok
Bolu’da, ‹zzet Baysal Anadolu
Lisesi Müdürü Karabey Dursun,
100 TL’lik aidat borcunu ödemeyen
8 ö¤renciyi ‹nkilap Tarihi dersi s›nav›na almad›. Ö¤renciler ve veli-

metre yükseklikten düﬂtü. Olay ye-rinde hayat›n› kaybeden iﬂçinin ce-sedi, otopsi için Kütahya Devlet
Hastanesine kald›r›l›rken, güvence-siz, kurals›z ve kölece çal›ﬂma ko-ﬂullar›ndan dolay› bir iﬂçi, bir yok-sul daha öldü.

 Bir iﬂçi daha öldü
8 Haziran günü ya¤an ya¤mur
Kurba¤al›dere’nin taﬂmas›na neden
oldu. Taﬂan dere ›slah edilmeyen bir
dereydi. Derenin taﬂmas› sonucu
olay yerine gönderilen belediye iﬂ-çilerinden Mevlüt Macit ﬁahin kur-tarma çal›ﬂmalar› yürütürken bulun-du¤u köprüden düﬂerek suya kap›l-d›. Kurtar›lamayan iﬂçinin cesedine
ulaﬂ›lamad›. Yetkililer ﬁahin’in
ölüm sorumlulu¤undan kaçarken,
güvencesiz, kurals›z, kölece ve kar
h›rs›yla çal›ﬂt›r›lan bir taﬂeron iﬂçisi
daha yaﬂam›n› yitirmiﬂ oldu.
ler, ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne
dilekçe yazarak okul müdürü hakk›nda ﬂikâyetçi oldu.
‹nkilap Tarihi s›nav› baﬂlamadan
önce, Müdür Dursun, iki dönem
içerisinde al›nan 50’ﬂer liral›k ba¤›ﬂ
ad› alt›nda toplanan aidat› ödemeyen ö¤rencileri tahtaya kald›rd›. Karabey Dursun, kimisi 100, kimisi ise
50 liral›k aidat› vermedikleri gerekçesiyle 8 ö¤renciyi s›nava almad›.

Ö¤renciler ‘Paras›z
E¤itim’ ‹çin Eylemde
Almanya’da ö¤renciler, 9 Haziran’da “paras›z e¤itim” talebiyle ülke çap›nda boykot ve yürüyüﬂler
düzenlediler.
“Herkese Ücretsiz E¤itim Hakk›”, “Üniversite harçlar› kald›r›ls›n”,
“Ücretsiz ders yard›mllar› istiyoruz!”, “Anaokulu ücretleri kald›r›ls›n” talepleriyle yap›lan eylemlere
sendikalar ve çeﬂitli ilerici örgütlenmeler de destek verdiler. Köln, Stuttgart, Bonn, Tübingen kentlerinde yap›lan eylemlerin devam edece¤i belirtildi.

Devrimci Memur
Hareketi

657 Say›l› Kanunda
De¤iﬂiklik
Kamu Emekçilerine
Yeni Bir Sald›r›d›r

AKP iktidar› 657 say›l› devlet memurlar›
kanununda de¤iﬂiklikler yapmaya haz›rlan›yor. AKP’li Devlet Bakan› Hayati Yaz›c› konuyla ilgili yapt›¤› toplant›da de¤iﬂiklik gerekçesini ﬂöyle ifade ediyor: “Kamu personel rejiminde topyekün de¤iﬂim ihtiyac› oldu¤u kabul edilmekle birlikte; öncelikle mevcut iﬂleyiﬂin hizmet kalitesini, verimlili¤i, motivasyonu art›racak ﬂekilde
geliﬂtirilmesi hedeflenmiﬂ ve bu çerçevede 657 say›l› kanunda nitelikli de¤iﬂiklik yap›lmas› gündeme
al›narak Devlet Personel Baﬂkanl›¤› ve ilgili di¤er
kurumlarca teknik çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r.”
Devlet Bakan› Hayati Yaz›c›, iktidarlar›n her sald›r› yasalar›nda oldu¤u gibi bildik YALANLARINI
s›ral›yor:
Söz konusu yeni düzenlemelerin “kamu görevlileri sendikalar›yla yap›lan toplu görüﬂmeler sonucunda karar alt›na al›nd›¤›”,
Amac›n, kitlelere verilen “hizmetin kalitesinin
ve verimlili¤inin art›r›lmas›”,
Kamu personeline “daha geniﬂ sosyal haklar›n
sa¤lanmas›”,
Tasar›yla Anayasa de¤iﬂikli¤inin onaylanmas›
halinde “kamu emekçileriyle de toplu sözleﬂme
dönemi baﬂlayacak”,
“Vatandaﬂ›n, kamu hizmetinden etkin ﬂekilde
yararlanmas›n› sa¤lamak”,
Yalanlar s›ralamas›, göstermelik kimi “sosyal
hak k›r›nt›lar›”yla tamamlan›rken, kanundaki de¤iﬂikli¤in gerçek amac›n› yans›tan düzenlemeler ortaya konuluyor.
- “Kamu personeli bilgi sistemi” ile kamu emekçileri hakk›nda bilgiler güncel olarak kay›t alt›na
al›nacak.

ve ilgisiz kalmas› sebebiyle vatandaﬂlar›m›z›n kamu hizmetinden etkin ﬂekilde yararlanmalar›na
mani olmalar› halinde disiplin cezas› verilmesi öngörülmektedir” deniyor.
Yoruma aç›k görünen bu ifadeler, fiiliyatta yoruma aç›kl›k b›rakmayacak kadar nettir: Amaç kamu emekçilerini hak ve özgürlük mücadelesinden
koparmak. Tümüyle köle haline getirmek. Emekçileri, halk kesimlerini birbirinin karﬂ›s›na ç›karmakt›r. Sözkonusu disiplin sistemine göre kamu
emekçilerinin her türlü hak arama eylemi, dayan›ﬂma eylemi vb. “iﬂ sahiplerine karﬂ› kay›ts›zl›k, ilgisizlik” kapsam›na sokulacak, yine “vatandaﬂ›n
kamu hizmetinden etkin yararlanmas›n› engelleyen” fiiller olarak de¤erlendirilecektir. Ve bunlar›n
sonucu, para cezalar›, kademe indirmelerdir.
AKP’nin haz›rlad›¤› tasar› de¤iﬂikli¤inin özü bu
yanlar›yla ortadad›r. Tasar› de¤iﬂikli¤i AKP’nin
halk düﬂmanl›¤›n›n, emekçilere olan düﬂmanl›¤›n›n
aç›k ifadesidir.
Kamu emekçileri s›f›r zamlara, sefalet ücretine
mahkum ediliyor. Kamu emekçilerinin insanca yaﬂam için talep ettikleri ücret zamlar› AKP iktidar›nca “di¤er halk kesimlerinin hakk›n› çalmak” olarak
niteleniyor.
Kamu emekçilerini bekleyen dahas› somut olarak artan oranda yaﬂad›klar› iﬂgüvencesi sorunu
da AKP’nin kamu emekçilerine “hediyelerinden”
biridir.
‹ﬂ güvencesi elinden al›nm›ﬂ, sefalet ücretine
mahkum edilmiﬂ, yasal düzenlemelerle kontrol alt›na al›nm›ﬂ “hizaya sokulmuﬂ” kamu emekçileri- ‹lkö¤retim, lise ve üniversitelerde verilen gerinin yapaca¤› tek ﬂey kölece, düzene boyun e¤ci faﬂist e¤itim yetmemiﬂ olacak ki “kamu persomek, düzene hizmet etmektir. Bu AKP iktidar›n›n
nelinin e¤itimi” ad› alt›nda kamu emekçileri sözde
kamu emekçilerinden bekledi¤i ﬂeydir. Vatan›n› sehizmet kalitesinin art›r›lmas›
ven, onurunu, insanca yaﬂam
demagojisi alt›nda faﬂist e¤itiözlemini, adalet duygusunu
me tabi tutulacak.
Yoruma aç›k görünen bu ifadeler,
yitirmemiﬂ kamu emekçileri
fiiliyatta yoruma aç›kl›k
- Hiç kuﬂkusuz tasar›n›n
AKP’nin ondan beklediklerini
kamu emekçileri aleyhine en
asla yapmayacakt›r. Yeni hab›rakmayacak kadar nettir: Amaç
önemli düzenlemeleri “disipz›rlanan kanun de¤iﬂikli¤i takamu emekçilerini hak ve özgürlük
lin sistemine iliﬂkin düzenlesar›s›nda ifade edildi¤i gibi
mücadelesinden koparmak.
meler”de ifadesini buluyor.
sald›r› yasalar›n›, fiili, meﬂru,
Tümüyle köle haline getirmek.
Yeni tasar›da “memurlar›n
militan mücadele anlay›ﬂ›yla
Emekçileri, halk kesimlerini
hizmetlerini yürütürken iﬂ safiilen uygulanamaz hale getihiplerine karﬂ› kay›ts›z olmas›
recektir.
birbirinin karﬂ›s›na ç›karmakt›r.

Say›: 220

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010
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“Bir çocu¤un ölümü
tüm insanl›¤›n ölümüdür”

Çok öldürdünüz insanl›¤›
“Furkan’›n suçu neydi?
Gazze’ye giden yard›m gemisind e b u l u n m a s › ” diyor Baﬂbakan
Tayyip Erdo¤an.
Naz›m’dan ﬂiir okuyor; “Çocuklara k›ymay›n efendiler, bulutlar
adam öldürmesin...”
Ey Tayyip Erdo¤an, Enes Diyarbak›r sokaklar›nda katledildi¤inde
sen Baﬂbakand›n.
“Çoc uk da ol sa ka d› n da olsa
terörün maﬂas› olanlara güvenlik
güçlerimiz gerekeni yapacakt›r. ”
talimat›n› verdikten sonra vurulan
F a t i h Te k i n 3 yaﬂ›ndayd›. Batman’da evlerinin dam›nda tek kurﬂunla vuruldu. Diyarbak›r’da 7 ya ﬂ › n d a k i E n e s, 8 y a ﬂ › n d a k i ‹ s m a i l
Say›: 220
E r k e k, 9 y a ﬂ › n d a k i A b d u l l a h D u Yürüyüﬂ r a n da senin bu sözlerin sonras›nda
13 Haziran harekete geçen ölüm mangalar›n›n
2010
hedefi oldu; kimisi sokakta oynuyor, kimisi evin balkonunda, kimisinin elinde sadece taﬂ vard›.
ﬁimdi senin Furkan için sordu¤un soruyu biz sana Enes için, Fatih
için, Abdullah için soruyoruz.

Enes’in, Fatih’in, ‹smail’in,
Abdullah’›n suçu neydi?
Meydanlarda Filistinli çocuklar
üzerinden nutuk at›yorsun.

‘Savaﬂta b ile çocuk lara do ku nulmaz’ diye Gazze’nin çocuklar›
için adalet istiyorsun...
Bu ne riyakarl›k? Enesler bu ülkede öldürülmedi mi? Senin talimatlar›nla katledilmedi mi?
“ Bir çocu¤un ölümü tüm in sanl›¤›n ölümüdür vicdanlar›n
ö l ü m ü d ü r, ma su m iyeti n öl üm ü d ü r !” diyorsun.
Evet öyledir. Ve seni t›pk› ﬁaron
gibi t›pk› Peres gibi, t›pk› Bush ve
Obama gibi “tüm insanl›¤› katlet mekle” itham ediyoruz!
ÇOCUKLARIMIZA KIYDINIZ!
Gazzeli çocuklar için istedi¤iniz
adaleti katleti¤iniz Enesler, Fatihler,
‹smailler, Abdullahlar için ve tüm
çocuklar için istiyoruz.
Ony›llard›r k›y›yorsunuz. Ony›llard›r öldürüyorsunuz insanl›¤›...
‹nsanl›¤› öldürmenizin hesab›n› vereceksiniz.
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an ‹srail katliamlar› üzerine demeçler verirken, meydanlardan
“çocuklara k›ymay›n” derken, ﬁ›rnak’ta 4 Haziran’da gösteri yapan
halk›n üzerine polis akrep denilen
arac› sürüp 10 yaﬂ›ndaki Diren Ba san’› katletti.

Enes Ata

Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an
bir meydan konuﬂmas›nda diyordu
ki; “Filistinli çocuklar ne yapt›? Taﬂ
att›. Taﬂ atan çocuklara ‹srail ne
yapt›? Üzerine fosfor bombas› att›.”
Erdo¤an’›n bu konuﬂmay› yapt›¤›
gün Diren Basan ﬁ›rnak’ta polisin
akrep denilen arac›yla ezilerek
katledildi...
Erdo¤an’›n bu konuﬂmay› yapt›¤›
s›rada, tek yapt›klar› taﬂ atmak
olan yüzlerce çocuk hücrelerde
tutuklu, 4 bini de bu büyük
suç(!)tan dolay› yarg›lan›yordu...

Sürgün ve Oturma Eylemi
Diyarbak›r E Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan ve geçti¤imiz ay, 4 May›s’ta hasta arkadaﬂlar›n›n tedavi edilmemesi üzerine yataklar› yakarak isyan eden çocuklar, 8 ayr› hapishaneye sürgün edilerek da¤›t›ld›. Çocuklara önce disiplin cezalar› verildi, ard›ndan 7’si Malatya, 4’ü Ad›yaman, 3’ü Elaz›¤, 5’i Muﬂ, 2’si Bitlis, 4’ü Siirt, 4’ü Mardin, 2’si
de Midyat hapishanelerine sürgün edildi.
Çocuklar›n aileleri, sürgünleri protesto etmek için 4 Haziran’dan
itibaren hapishane önünde oturma eylemi baﬂlatt›lar.
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Diren Basan

Furkan için istedi¤in adaleti
Diren için istiyoruz.
Filistin’de katledilen çocuklar›n
katili nas›l ki, ﬁaronlar, Peresler ise,
ülkemizdeki katledilen çocuklar›n
katili sizlersiniz.
Ne Naz›m’dan okudu¤un ﬂiirler,
Ne Furkan için döktü¤ün riyakarl›k
gözyaﬂlar›, seni bu hesab› vermekten kurtaramaz.

Silopi'de
Yürüyüﬂe Sald›r›
Bar›ﬂ ve Demokrasi Partisi
(BDP) operasyonlara karﬂ›
Habur S›n›r Kap›s›'nda binlerce
kiﬂinin kat›ld›¤› bir yürüyüﬂ
düzenledi.
Polisin yürüyüﬂe sald›rmas›
sonucunda BDP milletvekili Sevahir Bay›nd›r’›n kalça kemi¤i
k›r›l›rken çok say›da kiﬂi de yaraland›.

‹stanbul / Mecidiyeköy
l›ﬂmalar›n› sürdürüyor. 7 Haziran günü de konserin afiﬂlerini as›ld›. Ayr›ca Mersin Merkez Hastane Caddesi
giriﬂi dört yol a¤z›na ve Akdeniz ilçesine ba¤l› Kazanl› Mahallesi’nin giriﬂine bez afiﬂler as›ld›.

K › r k l a rel i Ba b ae s k i’de 3
Haziran’da Pazar Yolu üzerinde
Grup Yorum 25.Y›l ‹nönü Stad›
Konseri için tan›t›m masas› aç›ld›.

Konser Çal›ﬂmalar› Son Güne
Kadar Devam Etti...
Grup Yorum’un 25. y›l› konserinin çal›ﬂmalar› Halk Cepheliler taraf›ndan konser gününe kadar sürdürüldü.

‹ s t a n b u l’da 6 Haziran günü
Halk Cepheliler Galatasaray Lisesi
önünden baﬂlayarak Taksim Tramvay Dura¤›’na kadar bildiri da¤›tt›lar. Yaklaﬂ›k 100 kiﬂi olan Halk
Cepheliler bildiri da¤›t›m› boyunca
slogan ve marﬂlarla halka Yorum
konseri ça¤r›s› yapt›lar.
Alibeyköy’de Eyüp Haklar Derne¤i üyeleri Grup Yorum konseri
ça¤r›s› yapt›lar. 7 Haziran günü biraraya gelen dernek üyeleri ses arac›ndan marﬂlar ve türküler çalarak
elilan› da¤›t›m› yapt›lar.
1 May›s Mahallesi’nde konser
çal›ﬂmalar› afiﬂ ve bildirilerle devam etti.
4 Haziran günü Ba¤c›lar Cemevine Grup Yorum konser pankart›
as›ld›. 5 Haziran günü ise Ba¤c›lar
Papaz Köprü’de 4 adet pankart as›ld›.
3 Haziran’da ‹stanbul’da Mecidiyeköy Metrobüs önünde tan›t›m
masas› aç›ld›. Masa baﬂ›nda 10 kiﬂinin bildiri da¤›t›p ça¤r› yapt›¤› masada 1500 el ilan› da¤›t›ld›.
‹stanbul Üniversitesi’nde de aç›lan tan›t›m masalar›yla ö¤rencilere
konser anlat›ld›.

K o n s e r Ç a l›ﬂm a la r ›n a
F a ﬂis t Sa l d › r › l a r
4 Haziran günü Marmara Üniversitesi’nde Dev-Gençliler taraf›ndan aç›lan tan›t›m masas›na
ÖGB’ler ve sivil polisler sald›rd›.
Yerlerde sürüklenerek bahçeden d›ﬂar› ç›kar›lan Dev-Gençliler ö¤rencilere yapt›klar› konuﬂmalarla sald›r›y› teﬂhir ettiler.
Kartal’da çay bahçelerinin oldu¤u bölgede Grup Yorum stand› açan
Halk Cephelilere 30 kiﬂilik faﬂist
güruh sopalarla sald›rd›. Masa baﬂ›nda bekleyen 5 Halk Cepheli sald›r›y› püskürttü.
Sald›r› sonras›nda 100 kiﬂi
“Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” pankart›yla yürüyüﬂ yapt›.
Eyleme TKP, Partizan, K›z›lbayrak
ve DTP’de deskek verdi.
***

A d a n a’da 8 ve 9 Haziran günleri Kültür Soka¤› ve di¤er merkezi
yerlerde Grup Yorum konserinin el
ilanlar› ve afiﬂleri da¤›t›ld›.
Mersin’de 9 Haziran günü Çukurova ve Özgür Haber gazetesine
ilanlar verildi. Ayr›ca Kent Radyo ve
Radyo Metropol’den anonslarla konser duyuruldu. Mersin Haklar Derne¤i üyeleri 5 Haziran günü tan›t›m masas› aç›p el ilan› da¤›tt›lar. arak Grup
Yorum’un ‹nönü’deki konserinin ça-

Tok a t’ta 5 Haziran’da GOP Bulvar›’nda aç›lan tan›t›m masas›nda
Grup Yorum müzikleri çal›nd›. Ayr›ca Grup Yorum 25. y›l›nda ‹nönü
Stadyumu’nda pankart› as›ld› ve afiﬂleme yap›ld›. 6 Haziran günü Niksar
Kavﬂa¤›'nda aç›lan masada da Yorum'un türküleri çal›nd›. Masaya gelen polislerin müzi¤in k›s›lmas›n›
yoksa masay› da¤›tacaklar›n› söylemelerine; bunun kendilerine özgü bir
uygulama oldu¤unu söyleyen ö¤renciler müzi¤i k›smayacaklar›n› söylediler. Diretemeyen polis sözlü tacizlerle rahats›z etmeye çal›ﬂt›.
B u r s a G e m l i k’te 23 May›s
günü Haydariye köyüne gidilerek el
ilan› da¤›t›l›p kahveye afiﬂ as›ld›. 30
May›s günü Mezbaha, Eﬂref Dinçer,
Hamidiye ve Dr. Ziya kaya mahallelerine Dereboyu caddesi ve ‹stanbul-Bursa yoluna 50 adet afiﬂ yap›ld›. 4 Haziran günü 5 kiﬂi sahil buyunca, bal›k pazar› mahallesine oradan da Dereboyu caddesinde yüzlerce el ilan› da¤›t›p konsere ça¤r›da
bulundu. 6 Haziran günü Manast›r
bölgesi ve Bal›k Pazar› mahallelerine afiﬂ as›ld›. 10 Haziran günü Sahil, Bal›k Pazar› ve Gemlik Belediyesin Yöresel Derneklerle düzenledi¤i ﬂenlikte 1000’e yak›n konser
bildirisi da¤›t›ld›. Ayr›ca Gemlik
Manast›r ç›k›ﬂ›na konser pankart›
as›ld›.

Say›: 220

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010

Tek i rd a ¤’da da üniversiteli ve
liseli gençler 3, 5, 6 ve 8 Haziran
günleri Tekirda¤ merkez Tu¤lal›
Park, Sahil ve De¤irmenalt› Mahallesi’nde tan›t›m ve irtibat masas› açt›lar. Ayr›ca ﬂehrin farkl› yerlerine
150 adet afiﬂ yap›l›rken, çarﬂ› merkezine ve köprüye olmak üzere toplam
iki adet de konser pankart› as›ld›.
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KOCAEL‹

caeli’de Hasta Tutsaklara
Özgürlük
Platformu her hafta
cuma günü hasta tutsaklara özgürlük için
eylem yapmaya baﬂlayaca¤›n› duyurdu.
‹ s t a n b u l ’da 11
Haziran günü yap›lan eylemde Taksim Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray
Lisesi önüne kadar yürüyüﬂ yap›ld›. Galatasaray Lisesi önünde bir aç›klama yapan Mehmet
Güvel; adaletten, demokrasiden, özgürlükten bahsedilecekse
önce hapishanelere bak›lmas› gerekti¤ini, hapishanelerden hergün
hastal›k ve ölüm haberi geldini söyledi.

“Bu a¤›r hak
ihlalini biz çözeriz”
Hasta tutsaklar›n serbes b›rak›lmas›
için eylemler yap›lmaya devam ediliyor. Her hafta ‹stanbul, Ankara ve
Adana’da yap›lan eylemlere bu haftadan itibaren Kocaeli’de eklendi. Ko-

Say›: 220

Nas›l B‹R Yaﬂam?

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010

Sadaka istemiyoruz
Hemen hergün geçti¤imiz caddelerimizde, kimi sokak
baﬂlar›nda önüne mendilini sermiﬂ, dilenen her yaﬂtan dilenciyi görürüz.Yaﬂl›s›, genci, çocu¤u, kad›n› ile onlarca
dilenci caddelerimizi doldurdu.
ﬁimdi ise A K P’nin halk› yoksullaﬂt›ran politikalar› ile
milyonlarca insan, “dilenci” durumuna düﬂürülmüﬂ, s a d a k a ile yaﬂat›l›r, sadakaya muhtaç hale getirilmiﬂtir.
Milyonlarca insan, belki köﬂe baﬂlar›nda mendil aç›p,
el uzatm›yor. Ama iﬂsizlik, yoksulluk, açl›k nedeniyle zorunlu ihtiyaçlar›n› gidermek için hep “birﬂeyler isteyen”,
“hep birﬂeyler bekleyen” bir duruma getirilmiﬂtir.
Sokak baﬂ›ndaki bir dilenci için, dilenmek nas›l ki,
“normal” bir iﬂ, dilencilik zorunluluktan ve yoksulluktan
kaynakl› bir “geçim kap›s›” haline gelmiﬂse, sadaka ve sadakal› yaﬂam da öylesine do¤al hale getirilmiﬂtir.
A K P zenginleri daha çok zengin, yoksullar› ise “bir
avuç yiyece¤e” muhtaç hale getirmiﬂtir. ‹ﬂsizli¤i, açl›¤›,
yoksullu¤u kal›c› olarak çözmek yerine daha çok sömürerek, daha çok yoksullaﬂt›rm›ﬂt›r.
Açlar›n, yoksullar›n tepkilerini düzene yöneltmemeleri
için de halka “sus pay›” vererek önce susturmay› hedeflemiﬂtir. Sonra da, yoksullar› kendisine ba¤lamak için kollar› s›vam›ﬂt›r..
Bunun için de sadaka da¤›tmay› h›zland›rm›ﬂ, sadakal›
bir yaﬂama da halk› “al›ﬂt›rmak” için herﬂeyi yapm›ﬂt›r.
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11 Haziran’da A n k a r a Yüksel
Caddesi’nde de eylem yap›larak
hasta tutsaklar için özgürlük istendi.
“Tecrite Son, Sohbet Hakk› Uygulans›n” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde MehmetY›lmaz’›n okudu¤u
aç›klamada, “Hasta tutsaklar› ölüme terketmeyece¤iz” denildi.
Ayn› gün Kocaeli’de bir yürüyüﬂ yap›ld›. ‹nsan Haklar› Park›’na
kadar yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan
hasta tutsaklar›n durumu hakk›nda
bilgi verildi. Burada; “'Bu kader de¤ildir. Bu a¤›r hak ihlalini biz çözeriz. Biz çözmeliyiz. Örgütlülüklerimizi büyüterek, hasta tutsaklar için
mücadeleden bir milim geri atmazsak çözeriz” denildi.
5 Haziran’da A d a n a’da yap›lan
eylemle hasta tutsaklara özgürlük
talebi hayk›r›ld›.

Hepimiz olup-biteni izliyor, görüyoruz. R a m a z a n ge l di¤inde, hemen merkezi yerlere kurulmaya baﬂlan›r iftar
çad›rlar›. Hatta yemek yemek için uzun kuyruklar da oluﬂturur insanlar.
Daha iftar aç›lmadan s›raya girilir. 2-3 çeﬂit yemek yenecek, bir ö¤ün kurtar›lacakt›r böylece. Evine s›cak yemek
girmeyen yoksullar aç›s›ndan bu az bir ﬂey de¤ildir.
K›ﬂ gelince, her eve verilen 750 kg. kömür ile bütün bir
k›ﬂ geçirilecektir. K›ﬂ›n baﬂ›nda kömürün bitmesinin önemi yoktur. AKP bütün bunlar› dert etmez.
O k u l l a r aç›l›nca da¤›t›lan 50 liral›k “k›rtasiye yard›m›” ile sanki ö¤rencilerin bütün masraflar› karﬂ›lanacakm›ﬂ gibi bir havadad›rlar o paray› verenler!..
K u r b a n b a y r a m l a r › n d a da¤›t›lan 1 kg.’l›k et ile adeta halkla alay ederler.
Bütün ülkeyi “dilenci” kendilerini de milyonlarca “ d i lenci”nin önüne para atan “ h a y › r s e v e r ” olarak görüyor
AKP iktidar›.
Bizi en kötüsü böyle bir düzene al›ﬂt›rmak istiyorlar.
Kendimizi ac›nd›rarak, zavall› birer yoksul yerine koyup,
dilenen olmam›z› istiyorlar. Dilencili¤i, sadakay› normal
görmemizi ve onlarla yaﬂamam›z› istiyorlar...
‹ ﬂsizli¤i çözmek, iﬂ vermek yerine bizi sadakaya muhtaç hale getirmek, aﬂa¤›lamakt›r. Kiﬂili¤imizi ezip, bizleri
kiﬂiliksizleﬂtirmektir.
Yar›-tok, yar›-aç yaﬂatarak, hep muhtaç duruma getirerek bizi insanl›¤›m›zdan ç›kar›yorlar. Sadaka de¤il, ihtiyaçlar›m›z› eme¤imizle kendimizin kazanaca¤› bir düzen
ve insanca yaﬂamak istiyoruz...

Adli T ›p B aﬂkan› Haluk ‹ nce: “Böyle mermi de yara da görmedim”

ÇÜNKÜ FAﬁ‹ZM KARﬁISINDA KÖRSÜNÜZ!
‹srail askerlerinin Mavi Marmara gemisine sald›r›s›nda katledilenlerin otopsisi ‹stanbul’da Adli T›p
Kurumu’nda yap›ld›.
Otopsi sonuçlar›na iliﬂkin bir gazeteye demeçler veren Adli T›p Kurumu (ATK) Baﬂkan› Doç. Dr. Haluk ‹nce, “20 y›ll›k adli t›pç›y›m,
bö yl e me r mi de y ar a d a gör me di m”
diyordu.
‹nce’nin verdi¤i bilgilere göre; 9
kiﬂinin üzerinde 30 mermi giriﬂi
saptanm›ﬂ ve bunlar özellikle kafa
bölgelerinde imiﬂ.
Gazetecinin bunlar do¤ru mu sorusuna “Evet hepsi do¤ru. Bu konuda hakikaten çok doluyum.
Aç›klamaya duygular›m› kar›ﬂt›rm a k i s t e m i y or um . ” diye cevap veriyor.
Adli T›p’›n ülkemizde nas›l kararlar verdi¤ini, Haluk ‹nce baﬂta
olmak üzere, Adli T›p uzmanlar›n›n
iﬂkenceleri, sessiz imha politikalar›n› nas›l onaylad›¤›n› ve aklad›¤›n›
bilmeyen birisi, kurumun baﬂkan›n›n ne kadar duygusal biri oldu¤unu
düﬂünebilir.
Ama bu riyakarca bir duygusall›kt›r. ‹srail’in katlettikleri karﬂ›s›nda
duygul an›p, Türkiye Cumhuriyeti
memuru s›fat›n› taﬂ›yan ölüm mangalar›n›n katlettikleri karﬂ›s›nda t a ﬂ
kesilen bir Adli T›p vard›r karﬂ›m›zda. Gün gün ölüme giden hasta tutsaklar›n raporlar› önlerine geldi¤inde en küçük bir duygulanma belirtisi
göstermiyorlar örne¤in. Tersine, so¤ukkanl› birer katil gibi, onlar›n ölüme terkedilmesini onayl›yorlar.
AKP iktidar›n›n emrindeki polis
taraf›ndan iﬂkencede öldürülmüﬂ
devrimcilerin cesetleri karﬂ›s›nda
hiç duygulanm›yor ‹nce. ‹nfaz edilmiﬂ devrimcilerin bedenlerindeki
kurﬂunlar da onu duyguland›rm›yor.
A d l i T › p B a ﬂ k a n › “ 2 0 y ›l l ›k a d li t›pç›y›m, böyle mermi de, yara da
görmedim?” diyor. Türkiye gibi bir
ülkede böyle bir iddia do¤ru olabilir

Siyonizmin ve
faﬂizmin kurﬂunlar›

Mavi Marmara’da katledilen
9 kiﬂinin üzerinde 30 mermi giri ﬂi saptanm›ﬂ.
Bu ‹srail siyonizminin vahﬂe tinin belgesidir; evet!
Peki ﬂu rakamlara ne diyeceksiniz?
S a b a h a t K a r a t a ﬂ ; vücudunda
4 0 k u r ﬂ u n giriﬂi saptand›, bunlar›n 12'si öldürücü yerdeydi.
E d a Y ü k s e l ; vücudunda 58
k u r ﬂ u n saptand›, 29’u öldürücü
yerlerindeydi.
Taﬂk›n Ust a, 45 kurﬂun giriﬂi
tesbit edildi. 13'ü ölümcül yerlerine isabet etmiﬂti.
Bunlar, Sabahat, Eda ve Taﬂk›n, Mavi Marmara’da siyonizmin
katilleri taraf›ndan de¤il, ‹stanbul’un göbe¤inde, Türkiye Cumhuriyeti polisi taraf›ndan katledildiler.
‹sterseniz bir matematik hesap
yap›n; Eda Yüksel’de 58 kurﬂun.
Siyonizmin katletti¤i 9 kiﬂinin
üzerindeki kurﬂunlar›n tam iki kat›, tek bir kiﬂinin üzerinde ç›k›yor;
ve ﬂimdi cevap isteyin; bu nas›l bir
düﬂmanl›k, nas›l bir vahﬂet? ﬁimdi
sorun, ‹srail siyonizmi mi, T ü r k i ye faﬂizmi mi daha vahﬂi, daha
k a t l i a m c › , d a h a . ..
Kurﬂunlar›n say›s› çok da
önemli de¤il asl›nda. E¤er ikisinin
de h a l k d ü ﬂ m a n l › ¤ › n d a ayn› soydan oldu¤u görülebilirse, kurﬂunlar›n say›s› bir ayr›nt›d›r; as›l ayn›
olan, iki sistemin benzerli¤i, De m i reller ’le, Tayyipler ’le ﬁaron l a r ’›n ve Peresler ’in ayn›l›¤›d›r.

mi? ‹nce, alenen yalan söylüyor.
Türkiye’de böyle bir söz edebilmek için, U l u c a n l a r H a p i s h a n e s i’n de , 19 -2 2 A r a l › k ’ t a k a t l e d i l e n leri görmemiﬂ olmak gere k i r.
19 A r a l › k ’ t a kullan›lan
kimyasallar›n bir k›sm› bugün
hala bilinmemektedir.
Haluk ‹nce, “Gördü¤ümüz yaralar çok etkileyiciydi” diyor. Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde diri diri
yak›lan 6 kad›n›n kömürleﬂmiﬂ cesetleri de Adli T›p’tan, Haluk ‹nce’nin önünden geçmiﬂti. Onlar›n
“etkileyicili¤ine” dair tek bir söz
duyulmad› bugüne kadar a¤z›ndan.
Onlar›, “ n o r m a l d › ﬂ › , a n o r m a l b i r
ﬂey” olarak görmedi. Çünkü kördü.
Siyonizmin yapt›klar› karﬂ›s›nda
aç›lan gözleri, faﬂizm karﬂ›s›nda
görmüyordu.
Devrim A¤›rman, 29 Eylül
2004’te Tokat’ta katledilen 5 devrimciden biriydi. Bak›n onun vücudu ne haldeydi.
“Devrim A¤›rman: S›rt›nda iki
adet aç›k yan›k ve kurﬂun yaralar›,
boynu k›r›k, kafada bir kurﬂun, sa¤
bald›rda büyük aç›k yan›k ve yara,
sa¤ ¤ö¤üste meme ucunda iki adet
kurﬂun yaras›, sol kolda kurﬂun, sol
ayakta büyük aç›k yan›kla beraber
kurﬂun yaras›, sol bilek tümüyle
aç›lm›ﬂ, parmaklar tamamen ezilmiﬂ, sa¤ elde ikinci parmak k›r›k,
sa¤ kulak üstünde kafada derin kesik, kurﬂun yaras›, kafatas›nda k›r›k, sa¤ el iç k›sm›nda kesik, vücutta tahminen sürüklemekten kaynakl› onlarca yara.”
Haluk ‹nce, bunu da görmemiﬂti
anlaﬂ›lan. Ve o zaman da ﬂöyle seslenmiﬂtik biz: “‹slamc›lar; AKP iktidar›na sormayacak m›s›n›z; han gi inançta ce sede iﬂkence vard›r?. .
Sormamak, sorgulamamak onay lamakt›r.”
Görmediniz, sormad›n›z, onaylad›n›z. ﬁimdi ﬂaﬂ›rmaya bile hakk›n›z yok!

Say›: 220

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010
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Özgür Tutsak Filiz Gencer Herkesi Resim Sergisine Bekliyor

Tecrite Direnen Renkler

Say›: 220

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010

Uﬂak Hapishanesi'nde tutsak
olan Filiz Gencer'in resimleri Karﬂ›
Sanat Galerisi'nde sergileniyor. 10
y›ld›r ülkemizde süren tecrit zulmü
alt›nda üretilen resimler, tecrite
karﬂ› verilen direniﬂin bir parças›…
Özgür tutsaklar karikatürleriyle,
çizgileriyle, sat›rlar›yla, resimleriy-le, renkleriyle direniyor tecrite…
Her üretimlerinde teslim al›nmak
istenen düﬂüncelerine hayat veri-yorlar, onu yans›t›yorlar. Filiz Gen--

cer de bu özgür tutsaklardan sadece
birisi.
"Tecrite Direnen Renkler" ismini taﬂ›yan serginin 9 Haziran’da
aç›l›ﬂ› yap›ld›. Aç›l›ﬂta TAYAD
ad›na bir aç›klama yapan Bülent
Solgun; “Tutsaklar bulunduklar› her
yerde ve koﬂulda, ellerindeki araçla-r›n s›n›rl› olmas›na s›¤›nmadan di-rendiler. Direniﬂleri bazen ölüm
orucu oldu, bazen slogan atma, ba-zen kap› dövme oldu. Bazen de tec--

Adana’da Naz›m Hikmet, Orhan Kemal
ve Ahmet Arif An›ld›
nevizyon gösterimi yap›ld›. ‹lk gün
“Bereketli Topraklar Üzerinde”
filmi izlendi. Orhan Kemal’le ilgili
birde söyleﬂi yap›ld›. Söyleﬂiye
Çukurova Üniversitesi’nden Yard.
Doç. Dr. Bedri Aydo¤an, Av. Bahat-tin Y›ld›z, ‹lkay Tuna ve SeyhanDer’den bir konuﬂmac› kat›ld›.
Seyhan-Der ad›na yap›lan ko-nuﬂmada da “yoksullar›n yazar› Or-han Kemal” anlat›ld›.
Adana’da Naz›m Hikmet, Or-han Kemal ve Ahmet Arif için Sey-han Sosyal Kültür ve Sanat Derne-¤i ile Ötekileriz Kültür ve Sanat Gi-riﬂimi “Haziranda Ölmek Zor”
ad›yla iki günlük bir program yapt›.
5 Haziran’da baﬂlayan prog-ramda ilk gün ﬂiirler okundu ve si--
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48 kiﬂinin kat›ld›¤› program›n
birinci günü R›fat H›n›s’›n müzik
dinletisinin ard›ndan sona erdi.
2. günde ise Naz›m Hikmet’le
ilgili söyleﬂi, Naz›m Hikmet ﬂiirle-rinden yorumlar, Ahmet Arif ile il-gili söyleﬂi ve onun ﬂiirlerinden yo-rumlar yap›ld› ve Kurtuluﬂ Savaﬂ›
Destan› anlat›ld›.

rit alt›ndaki üretimleri ile direndiler.
Çünkü onlar üreterek direnen, dire-nerek üretenlerdi” dedi.
Daha sonra Filiz Gencer'in vasi-si olan Niyazi A¤›rman, Filiz Gen-cer'le Bayrampaﬂa Hapishanesi'nde
görüﬂte tan›ﬂt›klar›n› anlatarak baﬂ-lad›¤› konuﬂmas›nda "Filiz benim
k›z›m Devrim'dir. Bir k›z›m da¤lar-da ﬂehit düﬂtü, bir k›z›m da Filiz…
Her zaman onun yan›nday›m" dedi.
ﬁair Ruhan Mavruk da tecritin
içerde ve d›ﬂar›da k›r›lmas› gerekti-¤inin alt›n› çizerek özgür tutsaklar›
selamlad›, ölüm orucu direniﬂçileri-ne yazd›¤› 'Gül Bahçesinde Kara-kol' ﬂiirini okudu.
Aç›l›ﬂa ressam Erim Bayr› ve di-¤er ressamlar, heykelt›raﬂ, yazar ﬂair
Ak›n Ok, ﬁair Ruhan Mavruk, Yer-yüzü Çocuklar› da kat›ld›. 50 kiﬂinin
kat›ld›¤› aç›l›ﬂ›n ard›ndan, gün boyu
tutsak yak›nlar›ndan, resim bölümü
ö¤rencilerine, ‹sviçreli konuklara ka-dar bir çok kiﬂi sergiyi izledi. Sergi
09-25 Haziran tarihlerinde (Pazar
günleri hariç) aç›k kalacak.
“Yaﬂamaya Dair- Naz›m Hikmet
“adl› söyleﬂiye Çukurova Üniversi-tesinden Prof. Dr. Çetin Derdiyok,
ﬁair Zeki Karaaslan, Araﬂt›rmac›
Ali Selçuk ve Sendikac›-ﬁair- Ya-zar Hasan Biber kat›ld›lar.
Hasan Biber, en güzel ﬂiirlerin
emek üzerine yaz›lanlar oldu¤unu
söyledi. Ülkemiz ayd›nlar› koruma-c›d›r, ikirciklidir, temkinlidir. Dev-rimci ayd›nlar ise yaﬂamlar›ndan
ödün verirler dedi. Naz›m Hik-met’in de bunlardan biri oldu¤unu
ifade etti.
15 dakikal›k bir aradan sonra ise
bu kez “33 Kurﬂun-Ahmed Arif”
söyleﬂisine geçildi.
Söyleﬂinin ard›ndan Halise Tek-baﬂ, Mansur Ekmekçi Ahmed
Arif’in ﬂiirlerini okudular.
Son bölümünde ise senarist-ti-yatrocu ve ressam Yusuf Kenan
Üçer’in slaytlarla Naz›m Hikmet’in
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ndan kesitler oku-du.

THKP-C ön-derlerinden
Hüseyin Ce-vahir, Der-sim'deki me-zar› baﬂ›nda
an›ld›.
Dersim'in Mazgirt
‹lçesi'ne
ba¤l› Yelde-¤en Köyü'nde (ﬁöbek)
bulunan me-zar› baﬂ›nda
6 Haziran günü Halk Cephesi Tem-silcili¤i taraf›ndan düzenlenen an-mada, k›z›l bayraklarla "Dersim’li
Cevahir”in direniﬂi selamland›.

Hüseyin Cevahir
Mezar› Baﬂ›nda An›ld›
29 Haziran 1971’de ‹stanbul
Maltepe’de kuﬂat›ld›klar› evde Ma-hir Çayan ile birlikte 3 gün direne-rek 1 Haziran 1971’de ﬂehit düﬂen

Yürüyüﬂ Susturulamaz!
Yürüyüﬂ dergisi okurlar› dergiyi yoksul halk›n
yaﬂad›¤› mahallelere ulaﬂt›rmaya devam ediyor.
2
Haziran
günü
Malatya’n›n Paﬂaköﬂkü
Mahallesi’nde yap›lan sat›ﬂta K›l›çtaro¤lu’nun sola
umut olamayaca¤› ve
AKP’nin ‹srail iﬂbirlikçili¤i anlat›ld›. 2 saat içinde
27 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Elaz›¤’da yap›lan dergi
sat›ﬂ›nda ise yine polisin
keyfiyetiyle karﬂ› karﬂ›ya
kal›nd›. 3 Haziran günü
Hozat Garaj›’nda derginin
sat›ﬂ›n› yapan Murat
Çeçen, Mehmet Türker ve
Volkan Baran’a dergi sat›ﬂ›ndan bir gün sonra
70’er TL para cezas› kesildi¤ine dair tebligatlar gönderildi.
Mersin’de 5 Haziran günü Yeniﬂehir ‹lçesi 45 Evler
Mahallesi’nde yap›lan sat›ﬂta 22 dergi halka
ulaﬂt›r›ld›.
‹stanbul Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi’nde Hey-kel Meydan›’nda yap›lan eylemin ard›ndan Yürüyüﬂ
önlükleri giyilerek Gülsuyu halk›na Ferhat'lar›n ve
Engin'lerin sesi taﬂ›nd›. 15 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
80 dergi da¤›t›ld›.

Halk Cepheliler "Devrim ﬁehitleri
Ölümsüzdür" pankart› açarak dü-zenledikleri anmada, "Hüseyin Ce-vahir Ölümsüzdür, Mahir Hüseyin,
Ulaﬂ, Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Dev-rim ﬁehitleri Ölümsüzdür" slogan-lar› att›lar ve Cevahirler’i anlatan
bir yaz› okudular. Okunan yaz›n›n
ard›ndan Bize Ölüm Yok ve Hakl›-y›z Kazanaca¤›z marﬂlar› söylendi
ve mezara k›z›l bayraklar as›ld›.
Daha sonra kat›lan köylülerle bir-likte çay içilip Hüseyin Cevahir’in
direniﬂi ile ilgili sohbetler edildi.
Cevahir’i tan›yan yaﬂl›lar Cevahir’i
anlatarak ona olan sayg› ve sevgile-rini dile getirdiler.

Avukat Hakan Karada¤
Yaﬂam›n› Yitirdi
Ça¤daﬂ Hukukçular
Derne¤i (ÇHD) Yönetim
Kurulu Üyesi Av. Hakan
Karada¤ 3 Haziran gece-si vefat etti. Karada¤ için
ÇHD taraf›ndan ‹stanbul
Barosu önünde 4 Hazi-ran günü anma yap›ld›.
Anmada Av. Hakan
Karada¤’›n müvekilleri,
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n,
Karada¤ için birer ko-nuﬂma yaparak ailesine ve sevenlerine baﬂsa¤l›¤› diledi-ler. Ard›ndan söz alan ‹stanbul ÇHD Genel Baﬂkan› Av.
Taylan Tanay bir konuﬂma yaparak; Karada¤’›n ezilen-lere ve yoksullara hayat›n› adayan bir avukat oldu¤unu
söyledi. Son olarak konuﬂma yapan ÇHD Genel Baﬂka-n› Av. Selçuk Koza¤açl›, Hakan Karada¤’›n sürekli dev-rimcilerin yan›nda oldu¤unu, ‘96 Ölüm Orucu s›ras›nda
tutsaklar›n sorunlar›yla ilgilendi¤ini belirtti.
Karada¤’›n cenazesi anma program›n›n ard›ndan Ar-mutlu Cemevi’ne götürüldü. Burada yap›lan törenin ar-d›ndan Karada¤ memleketi Adana’ya u¤urland›.
Avukat Hakan Karada¤ için TAYAD’l› Aileler bir
yaz›l› aç›klama yay›nlad›. “Dostumuz Hakan Karada¤’›
kaybettik” diyerek aç›klamaya baﬂlayan TAYAD’l› Ai-leler; Karada¤’›n dostlu¤unu hep yanlar›nda hissettikle-rini ve onu ne kendilerinin ne de hapishanedeki tutsak-lar›n unutmayacaklar›n› vurgulad›lar.
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Mayk›l Ceks›n sizden masumdu
Mist›r Obama. Çünkü, sadece derisinin rengini beyazlaﬂt›rmak istemiﬂti
o. Ve nice çabadan sonra, k›smende
olsa baﬂard› bunu. Art›k derisi beyazd›r Mayk›l’›n. Peki ya siz Mist›r Obama? Sizin nereniz beyaz?
Sorunumuz bu ve biliriz ki, bu soru
‘ Obamania’ ya ayk›r›d›r. Olacak elbette bu ayk›r›l›k. Çünkü biz, omuzlar›m›z
üstünde kendi karakafam›z› taﬂ›yoruz.
Ve sizin hoﬂunuza gitmese bile, do¤rusu biz bundan gurur duyuyoruz...
Sorumuzun cevab›, oturdu¤unuz
Saray’›n ad›nda ve asl›nda vard›r. Ve
dahas›, o siyahi ayd›nl›¤›n ölümsüz
sesi Frantz FANON hakl›d›r: “ Bütün
beyazl›klard›r beni yakan...”
Ve sizin Mist›r Obama, ruhunuz
beyaz. Çünkü siz, Beyaz Adam’›n
binbir maskesinden birisiniz. Sam
Amca’n›n kanl› ellerine geçirilmiﬂ
kara bir eldivenden baﬂka bir ﬂey de¤ilsiniz. Ki bir eldiven olarak tercih
edilmenizin nedeni de belli. Öyle ya,
Beyaz Adam’›n insan içine ç›kaca¤›,
sizden baﬂka yüzü kalmam›ﬂt›r..
“Özgürlü¤ün sevdal›s› de¤ilsek bu
dünyada bir hiçiz diyordu Fanon. Ve
ﬂimdi siz, özgürlük düﬂman› bir makinenin çarklar›na sürülmüﬂ gres ya¤›ndan ibaretsiniz. Halklar›n özgürlü¤üne
kasteden emperyal cellad›n, son moda
kukuletas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ilsiniz. Ki size siyasetin Mayk›l Ceks›n’›
demek bile, masum kal›yor yüklendi¤iniz kanl› misyonun yan›nda.
Memleketimizin güzide ﬂaﬂk›nlar›, size mektup yaz›p “özgürlük” istemiﬂler. Herhalde, bu arzuhalleri çok
güldürmüﬂtür sizleri. Öyle ya, kaptan köﬂküne oturdu¤unuz makinan›n
varoluﬂu, halklar›n özgürlü¤ünü yok
etmek üstüne kuruludur. Ki cümle
halklar› yakan beyazl›¤›n›zla, sömürgecilerin en beyaz› ﬂimdi sizsiniz
Mist›r Obama...
Ve elbette, surat›n›za ayna tutup
kirli beyaz›n›z› gösteren Fanan, yine
hakl›d›r: “Sömürgecinin ihtiﬂam ve
imtiyaz› kesinlikle sömürüye dayan›r.
Sömürülenler ise ilanihaye yoksullu¤a
mahkumdurlar. Sömürünün devam›
ise, gittikçe artan bask›y› gerektirir.”
Renginizle örtbas edilmeye çal›ﬂ›-

lan sisteminizin özetini ise, Che söyler: “.. Emperyalizm varoldukça, öteki
ülkeler üzerindeki egemenli¤ini sürdürecektir. Bugün, bu egemenli¤in
ad›, yeni sömürgeciliktir.. Gizlisiz,
sakl›s›z, pervas›z vahﬂet ve zorbal›k,
yeni-sömürgecilerin en son silah›d›r. ”
Ve ﬂimdi siz, o silah› kuﬂanarak
‘küresel köy’ dedi¤iniz dünyan›n ﬂerifli¤ine soyunmuﬂ bir kovboysunuz.
Baﬂtan aya¤a sömürüye bulanm›ﬂ beyaz bir kovboy hem de...
‘Patrice Lumumba’ ad›n› hiç duydunuz mu Mist›r Obama? Ülkesinin
seçilmiﬂ devlet baﬂkan›yken, ait oldu¤unuz emperyal sistem taraf›ndan
Kongo’ da katledildi. Kara derili bir
Afrikal›’yd› Lumumba. Yurtseverdi
ve Beyaz Adam’a ruhunu satmad›¤›
için katledildi. ‹ﬂte bu cinayetin gerçe¤ini Birleﬂmiﬂ Milletler toplant›s›nda
aç›klayan Che, ‘beyaz uygarl›¤›n›z’›n
ne ve nas›l oldu¤unu aç›kl›yordu:
“... Bugün, özgür insanlar olarak
gözlerimiz yeni ufuklara aç›l›yor, sömürge köleleriyken göremediklerimizi fark ediyoruz: ‘Bat› uygarl›¤›’, parlak görünümünün alt›nda, bir s›rtlan
ve çakal sürüsünden baﬂka bir ﬂey de¤ilmiﬂ me¤er.. Bunlar silahs›z halklar› yutarak beslenen canavarlar. ‹ﬂte,
emperyalizm insan› bu hale getiriyor,
imparatorluklar›n “beyaz adam›”n›n
belirleyici özellliklerini bu canavarl›klar oluﬂturuyor...”
Sahi, söyler misiniz Mist›r Obama, seçim kampanyan›za neden onca
dolar ak›tt› acaba tekeller? Dememiz
o ki, canavar ayn› canavard›r. Tan›yoruz sizi; yalanlar›n›zdan, bombalar›n›zdan, iﬂkence ve iﬂgallerinizden,
IMF’nizden, CIA’n›zdan ve iﬂbirlikçilerinizden biliyoruz sizi..
Ve ayn› konuﬂmas›nda Che, nicedir sahip oldu¤umuz bir insanl›k bilgisini de özetliyordu: “.. tenleri baﬂka
güneﬂler alt›nda koyulaﬂm›ﬂ, de¤iﬂik
pigmentlerle renklenmiﬂ halklar›n
temsilcileri.. ‹nsanlar aras›nda farklar›n derilerin renginden de¤il, üretim
araçlar› sahipli¤inden, üretim iliﬂkilerinden kaynakland›¤›n› tam olarak ve
apaç›k biçimde anlam›ﬂlard›r...”
Tam da bu yüzden, apaç›k ilan
ediyoruz ki, derisi siyah bir Bush’tan
ibaretsiniz Mr Obama. Ayn› emperyal

madalyan›n
yüzsüz yüzlerisiniz. Ki o
malum ﬂaﬂk›nlar “Obamania” yan›lsamas›na kap›lsalar
da, yumru¤unu dalgaland›ran sürevencileri
de vard›r hayat›n...
Elbette, bizim de bir çift sözümüz
var size. Ama biz “yeni” bir ﬂey söylemeyece¤iz. Kula¤›m›z›n içindeki o
Beyaz Adam’›n zaman›nda karakafal›
Che’den duydu¤u hayk›r›ﬂ›m›z› yineliyoruz sadece:
“.... Bizler ayn› sefaleti çeken, ayn› duygular› paylaﬂan, ortak düﬂmanlara sahip olan, ayn› özel gelece¤i özleyen ve dünyan›n tüm dürüst insanlar›n›n deste¤inden yararlanan.. bir
ailenin evlatlar›y›z.
“... bu büyük insan kitlesi “Yeter!”
demiﬂ ve yürüyüﬂe geçmiﬂtir. Devlerin
bu yürüyüﬂü gerçek ba¤›ms›zl›¤a, u¤runa bir ﬂey elde edemeden binlerce
kez öldükleri gerçek özgürlü¤e kavuﬂmalar›na dek durmayacakt›r. ”
Beyaz Saray’›n›z›n dünyaya hükmedemeyece¤i bir gelece¤e do¤ru
düﬂe kalka, öle kala, vuruﬂa dövüﬂe
yürüyoruz. Ötesini de ﬂair Langstan
Hughes söyler:
“Zenciyim ben
Gece gibi
Afrika’n›n derinlikleri gibi kara
Köleydim her zaman
Saray basamaklar›n› temizledim
Eski Roma’da
Washington’da ayakkab› boyamaktay›m ﬂimdi
Emekçiydim her zaman
M›s›r’da piramitleri kuran benim
Benim harc›n› karan gökdelenlerin.”
Hayat› ezilen hayalleri k›r›lan,
eme¤i sömürülen, bedeni iﬂkenceye,
ülkesi iﬂgale u¤rayan biziz. Biz, yeryüzünün lanetlileri ve cümle karakafal› halklar olarak, “siyah” maskenizin ard›nda bile tan›d›k sizi. Siz, ‘Beyaz Adam’s›n›z Mist›r Obama.
* Ernesto Che Guevara / Politik
Yaz›lar / Yar yay›nlar›
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“Annemiz, babam›z gibi siyaset
yapmayaca¤›z?”
Bir televizyon kanal›na ç›kar›lm›ﬂ olan “yeﬂillerden”, “ççevre ha r e ke t l e ri n e ” kadar de¤iﬂik konularda protestolara kat›lm›ﬂ bir protestocu, konuﬂmas›nda bir çok konuya
de¤iniyor.
Kuﬂkusuz kendi görüﬂlerini ifade
edebilir. Ama konuﬂmas›n›n bir yerinde; “annemiz ve babam›z gibi si yaset yapmam›z, komik olur” diyordu.
“Annesi ve babas› gibi siyaset
yapmas›” n›n neresinin “komik” oldu¤unu, neden komik oldu¤unu belirtmiﬂ de¤ildir. Hem araçlar›, yöntemleri farkl› olsa da siyaset yapman›n neresi komiktir?
Bir kere siyasete bak›ﬂ aç›s›nda
temelde farkl› bir bak›ﬂ aç›s›n›n oldu¤u ortadad›r. Siyaset, hele halk›n
sorunlar›n› ilgilendiren siyaset söz

konusu ise ciddiye al›nmak zorundad›r.
“Annesinin, babas›n›n siyaset
tarz›n›” be¤enmeyen bu protestocu
ise siyaseti Facebook’ta yapt›¤›n›
balland›ra balland›ra anlatt›. As›l komik olan onun Facebook’ta 3-5 kiﬂi
ile vakit geçirmesini siyaset yapmak
olarak anlatmas›d›r.
“ Anne si ni n, baba s› n›n” be¤enmedi¤i siyaset yapma tarz›nda; bu
ülkenin yoksullar›n›n yaﬂad›¤› heryere devrimciler girmiﬂ, orada yoksul halk› örgütlemeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Bu öylesine bir tarzd›r ki, burada
halk›n ac›lar›, sevinçleri, yokluklar›,
yar›na iliﬂkin düﬂleri paylaﬂ›l›r. Yokluklarda, ac›larda birlikte paylaﬂ›l›r.
Birlikte gülünür, birlikte a¤lan›r.
Halkla böylesine iç içedir devrimciler. Halk› masa baﬂ›nda de¤il, yaﬂa-

Göçmenler için miting
Fransa - Frans›z emperyalizminin oturum izni
vermedi¤i “Ka¤›ts›z” göçmenler, oturum hakk› için aylard›r direniﬂteydiler. Frans›z polisi, 3 Haziran günü Paris Bastille Meydan›’nda oturma eylemi yapan göçmen
iﬂçilere sald›rarak onlar› zorla meydandan ç›kard›.
Ancak ertesi gün ka¤›ts›zlar, yeniden meydana dönerek oturma eylemini sürdürdüler. 6 Haziran’da Paris’te çeﬂitli sendikalar›n ve derneklerin ça¤r›s›yla ka¤›ts›zlarla dayan›ﬂma için Opera Meydan›’nda bir miting yap›ld›.

m›n içinde tan›m›ﬂt›r devrimciler.
Halkla yüz yüze gelmeyi, halk›n
içinde olmay›, küçümseyen, bunlar›
sürdürmeyi komik bulanlar halk› tan›mazlar, halk› bilmezler. Hem onlar›n halka karﬂ› taﬂ›yacaklar› bir sorumluluklar› da yoktur.
Bu anlay›ﬂ› savunanlar›n yaﬂama,
halka dair bir sorumluluklar› yoktur.
Halk için fedarakl›k nedir bilmezler.
Halk› örgütlemek, halk›n sorunlar›
için mücadele etmek diye bir sorunlar› hiç mi hiç olmam›ﬂt›r.
Asl›nda burun k›v›rd›klar› ﬂey,
örgütlü mücadeledir. Örgütlü mücadeleye tahammülsüz oluﬂlar›d›r. Sorumsuz, mücadele diye bir sorunu
olmayanlar›n ruh halidir savunulan.
Halk› unutarak, halk› bir kenara b›rakarak yap›lacak hiç bir faaliyet geliﬂtirici olmayacakt›r.
Facebook’ta oluﬂturulan arkadaﬂ
gruplar› ile sürdürülen tart›ﬂmalar,
sohbetler, ise “hoﬂça vakit geçirmek” için harcanan zamandan baﬂka
bir ﬂey de¤ildir. O nedenle de, “ A nnemi zi n, baba m›z ›n ” siyaset tarz›
ile k›yaslamak durumunda olmay›z.
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‹ﬂçi ve ö¤rencilerden soygun
paketine protesto
Danimarka- Danimarka’da hükümetin “tasarruf
paketi” ad› alt›nda yürürlü¤e koymak istedi¤i soygun
kararlar› onbinlerce iﬂçi ve ö¤renci taraf›ndan protesto
edildi.
Kopenhag hükümetinin 48 milyar kronluk (6.5 milyar Euro) soygun plan›n› ülkenin dört bir yan›ndan
gelen 80 bin kiﬂi, parlamento meydan›nda protesto etti.

Emekçiler soygun paketini
kabul etmiyor

foto arﬂiv

‹spanya- ‹spanya’da da tekellerin krizin faturas›n›
emekçilerin üzerinden ç›kartmaya çal›ﬂ›yor. Hükümet
2010 ve 2011 y›llar›nda memurlar›n maaﬂlar›ndan
yapaca¤› yüzde 5 kesintilerle 15 milyar avroyu tekellerin
krizini atlatmak için kullanacak. Hükümetin “tasarruf” ad›
alt›nda yapt›¤› bu kesintileri protesto etmek için memurlar
greve gitti.
‹spanya’da 8 Haziran’da okullar, hastaneler, havaalanlar› ve devlet daireleri kapal› kald›.
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Avrupa’da

Viyana

protesto etmek için 5 Haziran’da Aufbau, Filistin'le Dayan›ﬂma Grubu, Halk Cepheliler ve Bir-Karl›lar baﬂta olmak üzere ‹sviçreliler ve Türkiyeli
devrimci örgüt taraftarlar›n›n kat›ld›¤› bir eylem yapt›. 200 civar›nda
kiﬂinin kat›ld›¤› eylem Clarapltz
Meydan›’nda yap›lan konuﬂmalarla
baﬂlad›. S›ras›yla Aufbau, Halk
Cepheliler ve Filistin Dayan›ﬂma
Grubu konuﬂmalar›n› yapt›.
Ard›ndan marﬂlarla, sloganlarla

Avrupa’da ‹srail Protesto Edildi
‹srail’in yard›m gemisine sald›r›s›
Avrupa’da da protesto ediliyor.
Yap›lan eylemlerle katliam lanetleniyor.
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Almanya-Berlin: Berlin'de 5
Haziran’da ‹srail protesto edildi.
Alman, Filistinli ve Türkiyeli derneklerin destekledi¤i yürüyüﬂte Halk
Cepheliler de k›z›l bayraklarla yerald›. Yaklaﬂ›k 2 saat süren yürüyüﬂün
ard›ndan yap›lan konuﬂmalarda;
Gazze’ye giden gemide bulunan bir
Alman yaﬂad›¤› olaylar› ve gördüklerini anlatt›.
Avusturya-Viyana: 4 Haziran’da binlerce insan Viyana merkezindeki Opera'n›n önünde toplanmaya baﬂlad›. Çok say›da Türkiyeli
ve Arap kökenli göçmenin kat›ld›¤›
yürüyüﬂte Avusturyal› sol örgütler
de yerlerini ald›lar. Eylemde, ‹srail
ve ABD emperyalizmini lanetleyen
dövizlerle
Filistin
bayraklar›
taﬂ›nd›. Yürüyüﬂe Halk Cephesi
pankart, döviz ve k›z›l bayraklarla
kat›ld›. Yol boyunca Halk Cephesi'nin “Siyonist Katliam›n Sorumlusu Emperyalizmdir” baﬂl›kl› Türkçe
ve Almanca bildiri da¤›tt›lar. Yürüyüﬂ, Viyana'n›n merkezindeki Ring
Caddesi üzerinden D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›'na kadar devam etti. Meydanda
kurulu olan sahneden ‹srail sald›r›s›nda hayat›n› kaybeden insanlar
isimleri say›larak an›ld›. Eylem yap›lan konuﬂmalarla sona erdi.
‹sviçre:
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‹srail'in yapt›¤› katliam›

yürüyüﬂe geçildi. Clarapltz'dan s›ras›yla Markpltz, Barfüssepltz, Heuwage'ye yürüyen eylemciler, Heuwage'deki hapishane önünde “Siyasi Tutsaklara Özgürlük” sloganlar› atarak da¤›ld›.

Fransa-Blois: 2 Haziran’da
Blois'da, Halk Cephesi, Frans›z Komünist Partisi, Yeni Anti-Kapitalist
Partisi, Filistin’le yard›mlaﬂma Derne¤i, Eﬂitli¤in Dostlar› Derne¤i ve
baz› sendikalar ortaklaﬂa bir yürüyüﬂ
düzenlediler.
Valilik önünde toplanan kitle, Blois merkezine do¤ru yürüyüﬂe geçti.
Yaklaﬂ›k 500 kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂte “Katil ‹srail ‹ﬂbirlikçi ObamaSarkozy”, “Filistin Kazanacak-Filistin Yaﬂayacak” sloganlar› at›ld›.
Eylemin sonunda bir konuﬂma
yapan Halk Cephesi üyesi, “…biz
buraya kimseyle bar›ﬂmaya da gelmedik, biz buraya emperyalizme,
kapitalizme, Siyonizme olan nefretimizi, kinimizi duyurmaya geldik…” dedi. Di¤er kurum temsilcilerinin de yapt›¤› konuﬂman›n ard›ndan eylem sona erdi.
Paris: ‹srail'e karﬂ› yap›lan gösterilerin en büyü¤ü 5 Haziran’da Paris'te düzenlendi. Çeﬂitli siyasi parti
ve dernekler taraf›ndan ortaklaﬂa organize edilen yürüyüﬂ Bastille Meydan›’ndan baﬂlad›. Frans›z sol ve
sosyalist siyasi partilerinin ve Frans›z iﬂci sendikalar›n›n yan›s›ra Fransa'da bulanan Filistin ile dayan›ﬂma

derneklerinin de kat›ld›¤› yürüyüﬂe
Türkiyeli devrimci çevreler de kendi
pankartlar› ve sloganlar› ile yer ald›.
En önde sembolik "Mavi Marmara" gemisinin çekildi¤i kortejlerin hemen tamam›nda Filistin bayraklar›
yer ald›. Ve tüm kortejlerde en çok at›lan sloganlar "Katil ‹srail, ‹ﬂbirlikçi
Obama - Sarkozi" "Özgür Filistin ",
"Hepimiz Filistinliyiz" oldu. En coﬂkulu anlar ise birçok kez tekrar edilen
‹srail ve ABD bayraklar›n›n yak›lmas› gösterileri s›ras›nda yaﬂand›.
Halk Cepheliler Frans›zca olarak
haz›rlad›klar› “Katliam›n Sorumlusu Emperyalizm’dir” imzal› bir pankart ve çeﬂitli Frans›zca dövizlerle
yürüdüler.
Yürüyüﬂ sonunda ‹srail devletinin
suçlar›ndan dolay› yarg›lanmas›, ‹srail mallar›n›n boykot edilmesi istendi.

Berlin’de Irkç›l›¤a K arﬂ›
Piknik
Berlin’de 6 Haziran’da, ›rkç›l›¤a
karﬂ› kardeﬂlik sofras› pikni¤i yap›ld›. Piknik alan›na “Irkç›l›¤a Karﬂ›
Kardeﬂlik Sofras› Pikni¤imize Hoﬂgeldiniz”, “Nurhan, Cengiz, Ahmet’e Özgürlük” pankart› ve Filistin
bayra¤› as›ld›. Programda ilk olarak
Anadolu Federasyonu temsilcisi konuﬂtu. Konuﬂman›n içeri¤inde, Anadolu Federasyonu’nun kuruldu¤undan bugüne kadar yapt›¤› çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi verildi. Anadolu
Federasyonu’na yönelik bask›lar, tutuklanan üyeleri hakk›nda, Almanya’n›n yapt›¤› hukuksuzlu¤a de¤inildi. Daha sonra, Almanya’da göçmenlere yönelik ›rkç› sald›r›lar ve
özellikle gençlerin ve çocuklar›n yaﬂad›¤› ayr›mc› uygulamalara dikkat
çekildi. Ancak bütün bu sorunlara
karﬂ› örgütlü mücadele edildi¤inde
sonuç al›naca¤› vurgusu yap›ld›.
Gazze’ye giden yard›m konvoyuna yap›lan bask›n ve katliam lanetlendi. AKP’nin ikiyüzlü ve riyakar
politikas› teﬂhir edildi.
Son olarak kitleye, sorunlar›m›z›n çözümü örgütlü ve birlikte mücadeleden geçti¤i vurguland›. Pikni¤e 200’ü aﬂk›n insan kat›ld›.

Tekeller için Almanya’da
soygun paketi

Faﬂizme Karﬂ›
Omuz Omuza

Almanya’da da krizin faturas› halka
kesiliyor. Merkel hükümeti tekellerin içine düﬂtü¤ü krizi atlatmak için 2014 y›l›na
kadar bütçeden 80 milyar Avroluk “tasarruf paketi” haz›rlad›¤›n› aç›klad›. Paket te
e n b üyük p ay› s osy al güv enl i k s i st emi n de yap›lacak kesintiler oluﬂt uruyor.
Pakete göre; iﬂsizlik ve sosyal yard›m konusunda iﬂ ajanslar›na daha
g e n i ﬂ t a k t i r yetkisi veriliyor. ‹ﬂsizlik
p a r a s › v e i l a v e y a r d › m l a r sil in ecek,
t o p l a m y a r d › m s ü re si k › sa l t › l ac a k . K i ra yard›m› alanlara verilen ›s›nma gideri iptal edilecek. Ebeveyn paras›nd a n t o p l a m m i k t a r 1800 Av ro ’ d a n
1200 Av ro’ya indirilecek. Hartz 4 yard›m› alanlara hiç ödenmeyecek, 10 bin
m e m u r 2014 y›l›na kadar iﬂt en ç›kart›lacak.
Pakete karﬂ› ise muhalefet partileri,
sendikalar ve çeﬂitli kitle örgütleri eylem
yapmaya haz›rlan›yor.

Almanya’da 28 Nisan’da
Nürnberg Metrosu’nda gerçekleﬂen ›rkç› sald›r›y› protesto etmek
için 8 May›s’da yap›lan yürüyüﬂlerin ikincisi 29 May›s’ta “ FAﬁ‹ZME KARﬁI OMUZ OMUZ A ” slogan› alt›nda Fürth'te
yap›ld›.
Fürth’de yap›lan yürüyüﬂün
birinci bölümüne 800 kiﬂi kat›ld›.
Yürüyüﬂ güzargah›nda bulunan
Naziler’e ait iki iﬂ yeri polis taraf›ndan s›k› korumaya al›nd›.
Yürüyüﬂün ikinci bölümünün
yap›laca¤› Nürnberg'e gitmek isteyenlere metroda polis sald›rd›,
çok say›da kiﬂi yaraland›. 5 kiﬂi
gözalt›na al›nd›.
Yürüyüﬂün ikinci bölümünün
baﬂlayaca¤› Nürnberg Plarrer
Meydan›’nda toplanan kitlenin
say›s› 2000 'i geçti. Burada

yap›lan konuﬂmalar›n ard›ndan
Ludwigstrasse-KarolinenstrasseLorenzkirhe güzergah›ndan, bitiﬂ
noktas› olan Kornmark Meydan›’na do¤ru sloganlarla yürüyüﬂe
geçildi. Yürüyüﬂ Kornmark'taki
DGB sendika binas› önünde yap›lan konuﬂman›n ard›ndan sona
erdi.
Irkç› sald›r› sonras› Nürnberg
Halk Kültür Evi de dahil olmak
üzere bir çok dernek ve sendikalar›n kat›l›m› ile oluﬂturulan SOL‹-KOM‹TE adl› platform faﬂizme karﬂ› etkinliklerine devam
edece¤ini aç›klad›.
Say›: 220

Yürüyüﬂ

AVRUPA’dakiB‹Z
28 Nisan’da Almanya'n›n Nürnberg kentinde bir göçmen genç ›rkç›lar›n sald›r›s› sonucu a¤›r yaraland›. Sald›rgan ›rkç› Freien Netz Süd
üyesi... Daha önce iki kez ›rkç› sald›r›dan gözalt›na al›nm›ﬂ ve SERBEST b›rak›lm›ﬂ faﬂist birisi.
Son sald›r› ›rkç› Furth polis ﬂefi
taraf›ndan radikal sol ve radikal sa¤
aras› çat›ﬂma gibi gösterilmeye çal›ﬂ›ld›. Sald›r›n›n gerçekleﬂti¤i metrodaki kamera görüntüleri SAKLANDI...
Sald›r› ve sonras› geliﬂmeler
göstermektedir ki, ›rkç›l›k ve ›rkç› sald›r›lar Alman devleti taraf›ndan politika olarak desteklenmektedir. Devlet deste¤ini arkas›na alan ›rkç›l›k, Avrupa’n›n bütün emperyalist ülkelerinde h›zla
geliﬂmekte ve ›rkç› sald›r›lar artmaktad›r.
Bu durumda Avrupa’da yaﬂayan
göçmen halklar›n ›rkç›l›¤a karﬂ› birleﬂmekten, örgütlenmekten ve mücadele etmekten baﬂka ﬂans› yoktur.

Irkç› sald›r›larla, bu sald›r›lara
gösterilen tepkilere bakt›¤›m›zda
bunun zorunlulu¤u kendini çok daha fazla dayatmaktad›r.
Aksi halde Nürnberg’te yaﬂanan
olayda oldu¤u gibi polis, olay› aﬂ›r›
sa¤ ve aﬂ›r› sol radikallerin aras›nda
ç›kan bir çat›ﬂma gibi lanse etmeye
çal›ﬂ›r. Bir de ortaya yeterince tepki
konmam›ﬂsa ›rkç› sald›r›lar›n üzeri
" i k i g r u p a r a s › ç a t › ﬂ m a " demagojisi ile örtülecektir.

13 Haziran
2010

haklar›m›za yönelik sald›r›lar da
›rkç› bir temelde pervas›zlaﬂmaktad›r. Emperyalistler, bo¤az›m›zdan
geçen bir lokma ekme¤in nas›l küçültülece¤inin hesaplar›n› yap›yorlar. E¤itimde, sa¤l›kta, sosyal hizmetlerde varolan haklar bir bir budan›yor. ‹ﬂsizlik oranlar› Avrupa'da
da h›zla art›r›yor. Avrupa halklar›n›n sisteme karﬂ› büyüyen memnuniyetsizli¤i ›rkç› politikalarla göçmenlere yöneltiliyor. Emperyalizmin bu politikas›n›n boﬂa ç›kart›lmas›, göçmen halklar›n yan›nda Avrupa ülkelerindeki halklar›n da görevidir.
Bu yan›yla ›rkç›l›¤a karﬂ› mücadele, ayn› zamanda halklar
aras›nda dayan›ﬂmay› güçlendirmek demektir. Emperyalist devletler halklar› bölmeye, birbirine
düﬂman yapmaya çal›ﬂ›rken, biz
devrimciler halklar›n kardeﬂli¤i temelinde birlikte mücadeleyi geliﬂtirerek ›rkç›l›¤a karﬂ› mücadele edelim.

HALKLAR B‹RLEﬁMED‹KÇE
IRKÇILIK CAN ALMAYA
DEVAM EDECEK
Irkç› sald›r›lar her geçen gün daha da artacakt›r. Kald› ki, göçmenlere yönelik sald›r›lar sadece ›rkç›lar›n fiziki sald›r›lar›ndan ibaret de
de¤ildir. Emperyalizmin kriziyle
bahane edilerek ekonomik, sosyal
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Kim p rovokatör?
8 Haziran 2010 tarihli Yeni Özgür Politika’da bir haber:
“ P rovokasyona davet
‹ran Gazze’ye uygulanan ambargoyu delmek amac›yla Devrim Muhaf›zlar› eﬂli¤inde iki gemi gönderecek...

Tahran yönetimi ald›¤›...
kararla bölgeyi savaﬂ alan›na çevirecek. ‹ran K›z›lay’›,
bu hafta içerisinde Gazze
ablukas›n› ‘delmek’ için iki
gemi gönderece¤ini duyurdu.”
H›rs›z›n hiç mi suçu yok diyesi
geliyor insan›n?
Gazze’ye ambargo provokasyon
de¤il, ambargoyu delmek provokasyon öyle mi?
Düﬂünce bir kez çarp›klaﬂ›nca
böyle oluyor iﬂte..

‹srail’in “ Milli G ünü” nedeniyle yap›lan resepsiyonda pastay›
‹srail Büyükelçisi’nin kar›s› ile T. C. Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül birlikte kesti.

Bize, bu dünyan›n
sömürülenlerine ve geri
b›rakt›r›lm›ﬂlar›na
düﬂen görev, emperyalizmi
ayakta tutan temelleri
y›kmakt›r.
Che

Mossad ve ‹HH
‹HH baﬂkan› Bülent Y›ld›r›m, bir gazeteye yapt›¤› aç›klamada ülkemiz medyas›ndaki MOSSAD ajanlar›n›n listesinin ellerinde oldu¤unu, “ g e re ki rs e b u
isimleri tek tek aç›klayaca¤›n›” belirtiyor.
Bu kelimenin tam anlam›yla aymazl›k
ve gayri ciddiliktir.
‹HH Baﬂkan› MOSSAD ajanlar›n› biliyor ama aç›klamay›p ﬂantaj yap›yor..
‹HH Baﬂkan› ya ne dedi¤inin fark›nda
de¤il, ya da liste var diye apaç›k yalan
söylüyor...

Taﬂ atma... da Ne Atarsan
At Çal›ﬂmalar›
Daha önce Hakkari’de “ t a ﬂ a t m a , t o p
a t ” diyerek bir kampanya yürütülmüﬂtü.
Evvelki hafta, yine Hakkari’de bu kez
polisler eﬂli¤inde çocuklara maket uçak
yap›m› ö¤retilip, yar›ﬂma yapt›r›ld›. “Taﬂ
atma uçak at” diye yazd› gazeteler.
Bu hafta yine bir “taﬂ atma, bilmem
ne yap” hikayesi daha..
10 Haziran 2010, Hürriyet.. Baﬂl›k:
“Di ya rbak›r emni ye ti taﬂ atan çoc ukla r›n hayat›n› de¤iﬂtiriyor”.. .
Peki bu sefer ne tutuﬂturmuﬂlar çocuklar›n eline derseniz.
Baﬂl›k ﬂöyle devam ediyor: “Polislerle çim hokeyi oynuyorlar”
Taﬂ atma, çim hokeyi oyna!
Çocuklara ne oynatacaklar›n›, ellerine
ne vereceklerini ﬂaﬂ›rd›lar. Ne deneseler
boﬂuna gidiyor; çocuklar bir elleriyle topu, uça¤› tutsalar bile, ötekinde yine taﬂ
taﬂ›yorlar.
B›rakmay›n çocuklar, taﬂlar›n›z› b›rakmay›n. Taﬂlay›n çocuklar, sizi kand›r›lacak çocuk gibi görenleri taﬂlay›n!

Bu kadrolar m› halk›n
sorunlar›n› çözecek?
Medeniyet dedi¤in
Türkçe’de i ttifak
M. Ali ﬁahin, Türkçe Olimpiyatlar›’nda
madalya kazanan ö¤rencilere ödül verirken
“dünyan›n bu tablodan alaca¤› dersler var”
deyip ekliyor:
“ M e d e n i y e t l e r i t t i f a k › b u o l s a g e re k ! ”
Afrikal›s›, Asyal›s›, zencisi, sar›s› herkese
Türkçe konuﬂtur, sonra de ki “medeniyetler ittifak›”..
ﬁovenizmin ad› Fethullahç›lar’›n dilinde
olmuﬂ medeniyet!

Onlara ay›p da de¤il,
günah da!
Mavi Marmara’da 9 insan›m›z siyonistler
taraf›ndan katledildi¤inde bir çok yerde kendili¤inden e¤lenceler iptal edildi... Bir tek Fethullahç›lar hiç oral› olmad›lar.
Türküler, ﬂark›lar, oyun havalar› devam etti onlar›n “olimpiyat›”nda.
Anlaﬂ›lan onlar Allah kat›nda ayr›cal›kl›yd›. Allah onlara böyle bir durumda günah yazmazd›!
Bu arada, Gazze’ye gidip, “Türkçe olimpiyatlar›”n›n önüne geçti diye de epey bozulduklar› söyleniyor.

Cemil Çiçek, tutuklu çocuklar için
diyor ki:
“asl›nda bunlar çocuk de¤ildir”
Asl›nda çocuklar› tutuklayan bu politikan›n sahipleri de ‹NSAN DE⁄‹L!
Mad›mak Oteli’nin sat›n al›nmas›nda yine
“problem” ç›km›ﬂ. Alay ediyorlar Alevi halkla.
Art›k bir nokta koyma zaman› bu alaya.
Al›n Mad›mak’›n›z› çal›n baﬂ›n›za demenin
zaman›.
Biz Mad›mak’ta yak›lanlar› yaﬂatman›n
k›rk yolunu buluruz.

Oligarﬂi bir süredir düzenin solunu diriltmek için çabalasa
da halk›n deyimiyle “ y › r t › k d i k i ﬂ t u t m u y o r ” . Tutmuyor, çünkü CHP’ye dair yaratmaya çal›ﬂt›klar› umutlar, parti içi kavgalar nedeniyle boﬂa gitmektedir.
Deniz Baykal sonras› CHP’nin yenilendi¤ini, yeni bir baﬂlang›ç yapt›klar›n› söyleyip halk› inand›rmaya çal›ﬂt›lar› bir s›rada yeniden parti içinde iktidar kavgas› baﬂlad›.
Bir yanda Ö n d e r Sav, di¤er yanda G ü r s e l Tekin etraf›nda
süren hizip faaliyeti ve hiziplerin çat›ﬂmas› düzen solunun as›l
nitele¤ini bir kez daha göstermiﬂtir.
Bir kere süren kavga bir program kavgas›, halk›n talepleri
etraf›nda süren bir kavga de¤ildir. Kavga, halk ad›na yürütülen
bir kavga de¤ildir.
Tümüyle kendi ç›karlar› için, partiyi kimlerin, hangi hizbin
ele geçirip, kullanaca¤› üzerine kurulmuﬂ bir kavgad›r.
Önder Sav ve özellikle Gürsel Tekin, medya taraf›ndan parlat›lm›ﬂ, öne ç›kar›lm›ﬂlard›r. Oligarﬂinin düzenin solunda halka alternatif olarak sundu¤u bu kadrolar bu tart›ﬂmalar ile as›l
çaplar›n›, neyin peﬂinde olduklar›n› da ortaya koymuﬂlard›r.
Yeni bir baﬂlang›ç yapt›klar›n› halka aç›klam›ﬂlard›r. Peki
yeni ne var? Görüﬂlerinde yeni bir ﬂey yoktu. Halka sunduklar› yeni bir ﬂey yoktur. Ülkede yaﬂananlara dair söyledikleri yeni bir ﬂey yoktur.
Peki yeni olan nedir?
Yeni olan, burjuva siyasetin ç›karc›, basit, kendilerini dünyan›n merkezine koyan tart›ﬂmalar›d›r.
Önder Sav’›n ve Gürsel Tekin’in söylediklerine bir bak›n?
Biri paritinin “2 numaras›”d›r. Di¤eri, partinin ‹stanbul örgütlenmesinin sorumlulul¤unu taﬂam›ﬂt›r.
Anlatt›klar›nda, halk için bir ﬂey yoktur. Tersine anlatt›klar›
seviyesiz, çirkin ve bilenen kavgalar›n› nas›l yapt›klar›n› anlat›yorlar. Hizipçili¤i, adam kay›rmay›, ayak oyunlar›n›, biribirlerinin ayaklar›n› nas›l kayd›rd›klar›n› itiraf ediyorlar.
Her ne hikmetse ayn› parti için çal›ﬂt›¤›n› söyleyen bu iki
kiﬂi birbiri hakk›nda söylenmedik laf b›rakm›yor.
Partiyi kimin nas›l “yönetti¤i”, genelbaﬂkan›n bunlar›n
“kuklas›” oldu¤u, en yetenekli, en do¤ru olanan›n kendileri oldu¤unu anlat›yorlar.
Asl›nda bu düzenin, düzen solunun resmidir. Düzen solu
budur. Ayn› gemide yolculuk yapamayacak kadar biribirine
düﬂman olan, bencilli¤i, ayak oyunlar›n› politika sananlarla bir
yere gidilemeyece¤ini görmek için bekelemeye gerek yoktur.
Halk›n bu kadrolara inanmas›, güvenmesi için tek bir neden
yoktur. Bunlar m› halk›n sorunlar›n› çözecek?
Çözüm düzen solu, düzen politikac›lar› de¤ildir. Çözüm
devrimcilerde devrimci kadrolardad›r...

Say›: 220

Yürüyüﬂ
13 Haziran
2010
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Halk için savaﬂanlar unutulmaz
Halk Cepheliler, ‹stanbul’da 6 H a z i r a n günü önce Alibeyköy’de Selçuk A kgün’ün mezar› baﬂ›nda anma yapt›lar. “Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” pankart›n›n aç›ld›¤› anmada
sayg› duruﬂunun ard›ndan, konuﬂma yap›ld›.
“Selçuk Akgün Ölümsüzdür”, “Sad›k Mamati
Ölümsüzdür”, “Sibel Yalç›n Ölümsüzdür”, “Süleyman Örs Ölümsüzdür” sloganlar› ile ayn› mezarl›kta bulunan Sibel Yalç›n’›n mezar›na yürüyüﬂ
yap›larak, orda da anma yap›ld›.
Sibel Yalç›n’›n abisi Ali Yalç›n bir konuﬂma yaparak; “Ant olsun ki, onlar›n b›rakt›¤› mirasa sahip ç›kaca¤›z. Kanlar› yerde kalmayacak” dedi.
S ü l e y m a n Ö r s için Karayollar› Cemevi’nde yemek verildi. 200 kiﬂinin kat›ld›¤› yeme¤in ard›ndan, S ü l e y m a n Ö r s'ün ﬂehit düﬂtü¤ü yere kadar ellerde Sibel Yalç›n, Sad›k Mamati, Selçuk Akgün , Süleyman
Ö r s'ün resimleri taﬂ›narak sloganlarla yüründü.
S ü l e y m a n Ö r s’ün ﬂehit düﬂtü¤ü yere karanfiller b›rak›l›p, sayg› duruﬂu yap›lmas›n›n ard›ndan S ü l e y m a n Ö r s’ün yaﬂam› anlat›ld›. Anma;
“Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ”, “Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” sloganlar›yla bitirildi.

1974 Sivas do¤umlu.
1996’da Ankara'da gençli¤in mücadelesine kat›ld›.
AYÖ-DER komitesinde ve
Ege TÖDEF yönetiminde yerald›. Ne defalarca geçti¤i
iﬂkenceler, ne a¤abeyi
Hasan Hüseyin
Haydar Boyraz’›n katleBOYRAZ
dilmesi, onu y›ld›ramad›.
2000 Temmuzu’nda gerillaya kat›ld›. 22 Haziran 2004’de Tokat bölgesi Benli Yaylas› yak›nlar›nda ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

Ali YÜCEL

Devrim ﬂehidi Murat Gül An›ld›
Say›: 220

Yürüyüﬂ

Haydar Zere k›z› Güler Zere’yi anlat›yor...
“...‘Bu halk bizi seviyor ’ d i y o r d u .
Bunu cenazesinde gördüm...”
Güler bizi hiç üzmedi. Küçüklü¤ünde de, gençli¤inde de böyleydi. K›z›m›n ölmesi elbette beni üzdü. Yaﬂamas›n› isterdim. Benim için de¤erli bir insand›. Mücadelesine ba¤l› birisiydi. Biraz bir ﬂeyler ö¤rendi hemen mücadeleye kat›ld›.
N a z › m K a r a c a , M ü r s e l G ö l e l i ’den, onlar›n konuﬂmalar›ndan etkilendi. Onun da içinde vard›. Hemen onlarla birlikte gitti, hiç tereddüt etmedi.
Hapishanedeyken ben ona, “sizi yakacaklar, yok edecekler gel
dilekçe ver kurtul” dedim. Bana k›zd›. “Evinde otur gelme” dedi. Bu
laf› söyledi¤ime piﬂman etti beni. “Ben ne yapt›ysam halk›m için, vatan›m› sevdi¤im için yapt›m” diyordu. “Piﬂman olaca¤›m bir ﬂey yapmad›m bunu bilin.” diyordu konuﬂmalar›nda...
Cenazesi çok kalabal›kt›. Bu kadar çok insan›n sahip ç›kmas›n› beklemiyordum. F e v z i Ç a k m a k ’ta bu kadar insan›n gelmesine ﬂaﬂ›rd›m.
Sahipsiz kalmad›. Bu da beni rahatlatt›. Ona, “bu iﬂler boﬂ, halk sizi
desteklemiyor” dedi¤im de, “ h a l k k o r k u t u l m u ﬂ , s i n d i r i l m i ﬂ , y o k s a
h a l k b i z i d e s t e k l i y o r. B u h a l k b i z i s e v i y o r.” diyordu.
Bunu cenazesinde gördüm. Fevzi Çakmak halk›n›n sahiplenmesine
sevindim. Kad›nlar, çocuklar, yaﬂl›lar vard› cenazede...
ﬁu anda hasta tutsaklar›n ailelerini çok iyi anl›yorum. Onlar›n ne yaﬂad›klar›n› biliyorum. Ben yaﬂad›m, onlar›n ruh halini anl›yorum. Hasta tutsaklar
için, birlik olunursa, sol bir araya gelirse onlarda özgürlü¤üne kavuﬂacakt›r.

54

1959 do¤umlu. 24 Haziran 1980’de Bursa Gemlik
Hamidiye Mahallesi’nde faﬂistlerle ç›kan bir silahl› çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

5 Haziran günü Kocaeli Halk Cepheliler, Murat Gül'ün mezar›n› ziyaret ettiler. Sayg› duruﬂunun ard›ndan Murat Gül’ün devrimci yaﬂam› anlat›ld›. “Bize ölüm yok” marﬂ›n› söyleyen Halk Cepheliler “ﬁehitlerimizi hiç bir
zaman unutmayacak ve unutturmayaca¤›z” diyerek anmay› bitirdiler.

13 Haziran
2010

1978 do¤umlu. Dersim
da¤lar›nda mücadele etmeye haz›rlan›yordu. 23 Haziran 1995’de geçirdi¤i
trafik kazas›nda aram›zdan
ayr›ld›.

Recep S‹NAN
1975 Dersim Mazgirt Basu
(Güneﬂdere) Köyü do¤umlu. Mersin Üniversitesi
Felsefe Bölümü ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›.
1999'da gençlik örgütlenmesi sorumlulu¤una getirilSemiran POLAT
di. 2001'de farkl› bir
alanda ve askeri örgütlenmede yer ald›. Hapishanelerde yoldaﬂlar›n›n katledilmesine karﬂ›, 24
Haziran 2004’de ‹stanbul’da bir eylem haz›rl›¤› içindeyken, kaza sonucu ﬂehit düﬂtü.
5 Temmuz 1857’de bir
köy ö¤retmeninin k›z› olarak
dünyaya geldi.
Gençlik y›llar›nda sosyalist
düﬂüncelerle tan›ﬂt›. Almanya’da mücadelenin en zorlu
dönemlerinde mücadeleye
Clara ZETK‹N
büyük katk›lar sundu.
1889’daki 2. Enternasyonal’in haz›rlanmas›na
kat›ld›. Spartaküslerin kurulmas›na önderlik etti.
20 Haziran 1933’te aram›zdan ayr›ld›.

