
Linçler, Gözalt›lar, Tutuklamalar 
‘Amerika Defol, Bu Vatan Bizim’

Dedi¤imiz ‹çindir!

Hiçbir Düzen Partisi Kontrgerillay› Da¤›tamaz!
Linçlere, Gözalt›lara, Para Cezalar›na, 
Tutuklamalara Ra¤men

Anti-Emperyalist 
Mücadele Bayra¤›n› 
Dalgaland›rmaya 
Devam Edece¤iz

Sald›rtanlar Vatan Hainleri 
Sald›r›lanlar Vatanseverlerdir!
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Diyarbak›r Dicle Üniversitesi’nde okuyan
4 TÖDEF’liydiler. Diyarbak›r’da gençli¤i
örgütlemeye çal›fl›p, gençli¤in mücadele-
sine önderlik ettiler. Her türlü bask›ya
ra¤men, Dev-Genç gelene¤ini Diyarba-
k›r’da sürdüren dört devrimciydi onlar.
Oligarflinin kiral›k katilleri taraf›ndan he-
def gösterildiler. 12 Ocak 1995’de kal-
d›klar› evde polis taraf›ndan katledildiler. 
Reyhan Havva ‹pek, 1970 fianl›urfa
do¤umlu. 93’te mücadeleye kat›ld›. Fizik
Bölümü 3. s›n›f ö¤rencisiydi.
Hüseyin Deniz,1974 Adana do¤umlu.
Matematik Bölümü 3. s›n›f ö¤rencisiydi. 93
Ekimi’nde örgütlü iliflkiler içinde yerald›.
Selim Yeflilova, Antakya do¤umlu. Bi-
yoloji Bölümü 4. s›n›f ö¤rencisiydi.

Refik Horoz,1971 Antakya do¤umlu. Matematik Bölümü 3. s›n›f ö¤rencisiydi. Di-
yarbak›r’da demokratik alanda bir dönem yönetici olarak görev yapt›.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
88 OOccaakk -- 1144 OOccaakk

RReeyyhhaann HHaavvvvaa ‹‹PPEEKK SSeelliimm YYEEfifi‹‹LLOOVVAA

HHüüsseeyyiinn DDEENN‹‹ZZ RReeffiikk HHOORROOZZ

‹stanbul’da devrimci hareketin saflar›nda müca-
deleye kat›ld›. ‹stanbul-Çeliktepe’de faflist teröre
karfl› halk›n güvenli¤ini sa¤larken, 12 Ocak
1980’de gericiler taraf›ndan katledildi.

MMuussttaaffaa EERROOLL

1952 do¤umlu. Müca-
deleye 1970’li y›llar›n
sonunda kat›ld›. Cunta
y›llar›nda uzun süre
tutsak kald›. Tutsakl›¤›
sonras› mücadeleyi ‹s-
tanbul’da sürdürdü. Ya-
kaland›¤› hastal›k so-

nucu 10 Ocak 1993’de aram›zdan ayr›ld›. 

CCeemmaall UUÇÇAANN

1954 do¤umlu. ‹stanbul Kufltepe Lisesi’nde mü-
cadele içinde yer ald›. Kufltepe Lisesi’ndeki faflist
iflgalin k›r›lmas›nda önemli rol oynad›. Ocak
1978’de Mecidiyeköy’de faflistler taraf›ndan
katledildi. 

MMeehhmmeett TTEEPPEE

DÜZELTME

Yürüyüfl’ün 199. say›s›nda Yi-
tirdiklerimiz sayfas›nda “Ferit
Eliuygun’a” bafll›¤›yla yay›nla-
nan fliir Naz›m Hikmet’e aittir.
Yanl›fll›k sonucu Zeynep Eda
Berk imzas› ile yay›nlanm›flt›r. 

1975, Amasya do¤umlu. Ortaokul-lise y›llar›n-
da devrimci hareketi tan›d›. Mücadeleye kat›l-
d›ktan sonra, 93’te Özgür Karadeniz ve
Samsun Mücadele gazetesi bürolar›nda ça-
l›flt›. 1995 fiubat’›nda tutukland›. 1996 Ölüm
Orucu direniflinin ikinci ekibinde yer ald›. 19
Aral›k katliam›n› Çanakkale’de yaflad›. Kütah-
ya Hapishanesi’nde 7. Ölüm Orucu ekibinde di-
renifle bafllad›. 11 Ocak 2003’de, Ankara

Numune Hastanesi’nde Mengele art›klar›n›n “zorla müdahale” ifl-
kenceleri alt›nda flehit düfltü. 

ÖÖzzlleemm TTÜÜRRKK

"19-22 Aral›k katliam›n›n y›ldönü-
münün yafland›¤› bugünlerde tüm halk
adalet talep ediyor. Ayr›ca bugünlerde
yaflanm›fl olan bir de Marafl katliam›
var. Bunlar bir tesadüf de¤ildir. TC ta-
rihi katliamlarla özdefltir. Ve sizler,
utanmas› gereken, devletin yarg› ola-
rak katliamlar›n sorumlular›n› de¤il,
katliamlara karfl› ç›kan devrimcileri
yarg›l›yorsunuz. Efendilerinize diken-
siz gül bahçesi yaratmak istiyorsunuz.
Baflta ABD olmak üzere vatan toprak-
lar›n› satanlar›n ç›karlar› ve IMF poli-
tikalar›n› uygulayabilmek için katliam
düzenleniyor...19 Aral›k halk›n en di-
rengen yan› olan devrimcileri teslim
almak için yap›ld›. Peki baflarabildiniz
mi? Bugün ben karfl›n›zday›m, baflara-
mad›n›z. Bizi yakarken amac›n›z ek-
mek, adalet talebini susturmak içindi.
Bugün bu talepler için hayk›ran ses,
yar›n koltuklar›n›z› sarsacak."

(...) "Onlar bu vatan›n yüz ak›d›r.
Faflist devletiniz halk›m›za ve vatan›-
m›za ba¤l›l›¤›m›z› ateflle s›nad›. O gün
tarihi siz de¤il, kendini feda edenler,
ölümü göze al›p teslim olmayanlar
yazd›. HHeessaapp ssoorrmmaa kkaarraarrll››ll››¤¤››mm››zz,,
aaddaalleettii yyeerriinnee ggeettiirrmmee yyeemmiinniimmiizz nnaa--
mmuussuummuuzzdduurr.. Er geç yerine getirece-
¤iz. Bugün aç›l›mla sunulan fley, ada-
letsizli¤i unutun, katillerinizle bar›fl›n
demektir." 

Katliamlardan hesap sorma bilinci

kör bir intikam duygusu de¤ildir. Ba-
¤›ms›zl›k ve adalet isteyenlerin kendi
gelece¤ini yaratma mücadelesidir. 

O güne, 19 Aral›k'a dair H. Sami
Türk'ün yalanlar›, söyledikleri belge-
lidir. 19 Aral›k'ta bedenlerinden bafl-
ka hiçbirfleyleri olmayanlar, dayat›-
lan teslimiyete karfl› ölümü seçtiler.
Ayn› Ortado¤u'da oldu¤u gibi. Son
teknoloji ürünü silahlar›n›zla da gelse-
niz, diri diri yaksan›z da üzerimize
bombalar da atsan›z bizi teslim ala-
mazs›n›z. Öfkemizin büyüklü¤ü, sevgi-
mizin büyüklü¤üdür. Halk›m›z tersane-
lerde ve madenlerde ölümlerle karfl›
karfl›ya b›rak›lmaktad›r. Ekmek isteyen
herkes polis copuyla karfl›lanmaktad›r.
Halka karfl› ifllenen tüm bu suçlarda
sorumlular yarg›lanmamakta, aksine
kendilerine ödül verilmektedir. Dizile-
rinizde bizleri sevgi bilmeyen, ezik
mahluklar olarak göstermekten vazge-
çin. Biz dünyada sevgiyi en iyi bilen in-
sanlar›z. Öfkemizin halka de¤il, halk
düflmanlar›na karfl› oldu¤unu çok iyi
biliyorsunuz. Feda eylemini yapanlar›
sevgi görmemifl zavall› insanlar olarak
göstermek zavall›l›kt›r. 

Bu davan›n varl›¤› acizliktir. 6 ka-
d›n›n diri diri yak›lmas› ve 28 tutsa¤›n
katlinden sorumlu H. Sami Türk'ü yar-
g›lam›yorsunuz, bunu duyuran beni
yarg›l›yorsunuz ve bu katile ma¤dur
deyip gerçekleri çarp›t›yorsunuz. Bu

eylem 9 y›ld›r adalet bekleyen herkesin
eylemidir. Ve beni yarg›lamak, halka,
neden adalet istiyorsun demektir. 9 y›l
önce yaflanan katliam›n hesab›n› ne
mahkemelerinize ne de mahflere b›rak-
mayaca¤›z. H. Sami Türk'ün flikayetin-
den vazgeçmesi de baflka bir korkunun
tezahürüdür. 122'lerimize verdi¤imiz
sözü ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist
Türkiye mücadelesi vererek tutaca¤›-
m›za and içiyorum. Yaflas›n 19 Aral›k
direniflimiz!"

(19-22 Aral›k Katliam›n›n sorum-
lular›ndan Adalet Bakan› Hikmet Sa-
mi Türk’e yönelik feda eylemi girifli-
mini gerçeklefltiren Didem Akman’›n

24 Aral›k’ta yap›lan duruflmas›nda
okudu¤u savunmas›ndan al›nm›flt›r.)

“Adaleti yerine getirme 
yeminimiz 
namusumuzdur”
''1199 AArraall››kk hhaallkk››nn eenn ddiirreennggeenn yyaann›› oollaann
ddeevvrriimmcciilleerrii tteesslliimm aallmmaakk iiççiinn yyaapp››lldd››..

PPeekkii bbaaflflaarraabbiillddiinniizz mmii?? 

BBuuggüünn bbeenn kkaarrflfl››nn››zzddaayy››mm,,
bbaaflflaarraammaadd››nn››zz..'' 

Dev-Gençliler, O’nu bu pankartlarla
selamlad›lar...

Bu ttopra¤›n kk›z›
“Mücadele Gazetesi’nin Samsun muhabiri... Özlem Türk

eve girdikten bir süre sonra evin çevresi jandarma taraf›ndan
sar›ld›. Eve yabanc›lar›n girdi¤ini iddia eden jandarma, Özlem
Türk’ü gözalt›na almak istedi. Ancak Özlem Türk'ün annesi eve
gelenin k›z› oldu¤unu ve kendi evine gelmesinin suç olamaya-
ca¤› konusunda ›srar edince, jandarma evin çevresindeki ku-
flatmay› kald›rarak uzaklaflmak zorunda kald›. Gece köye tek-
rar gelen jandarmalar, sireni açarak köylüyü tedirgin etmeye
çal›flt›.”

Y›l 1994’tü. Özlem Türk’e yönelik bu bask›lar, Devrimci
Gençlik dergisinin 32 No’lu Özel Say›s›nda yay›nlanm›flt›. 

Tabloya bak›n; bir tek devrimci için, ordu seferber!

Özlem Türk, tutsak düflmeden önce polis ve jandarman›n
çok bask›s›n› yaflad›. Her devrimci gibi bu bask›lara karfl› di-
rendi. Özlem Türk köye, evlerine geldi¤inde jandarma bilinç-
li olarak evlerini ve köyü kuflatarak, ailesini, köylüleri korku-
tarak ayn› zamanda da ailenin ve köylülerin Özlem Türk’e ta-
v›r almas›n› sa¤lamaya çal›fl›yordu. Devrimcileri tecrit etme
politikas›n› uyguluyordu yani jandarma. 

Tüm bunlar› birçok devrimci gibi Özlem Türk de yaflad›.
Ancak ailesi ve köylüleri konusunda kafas› son derece aç›kt›.
Ailesi karfl›s›nda hep devrimci kimli¤iyle yer alm›fl, kendini
kabul ettirmiflti... Ölüm Orucu içinde kald›r›ld›¤› hastahanede
yan›nda refakatçi
olarak annesi vard›...

Köylüsü, nas›l
karfl› olabilirdi ki
ona; o bu topra¤›n
k›z›yd›. ‹flte flu foto¤-
raf tek bafl›na bunun
kan›t› de¤il miydi.

Melek Birsen
Hoflver, Fatma Bil-
gin, Fatma Hülya,
Özlem’in can yol-
dafllar›yd›lar. Birlikte
ö¤renmifl, birlikte
yatm›fllard› açl›¤›n
koynuna... Yoldaflt›-
lar, bu topra¤›n k›z-
lar›yd›lar, birer birer
canlar›n› verdiler bu
topra¤a.. 

An›lar› Miras›m›z

"Devrim yolunun sarp, dolambaçl› oldu¤unu, flehitlerin bizlere b›rakt›¤›
miraslarla devam edece¤ini biliyoruz.                             

Selim Yeflilova
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Faflizmin kitleleri yönetmekte
baflvurdu¤u iki temel silah var-

d›r: TTeerröörr vvee ddeemmaaggoojjii.. Linç sald›-
r›lar›, faflist terör ve demagojinin
içiçe geçti¤i bir karfl›-devrim yönte-
midir. Devrimci, demokratik müca-
deleye yöneltilmifl linç, kitleleri her
tür örgütlenme ve mücadeleden al›-
koymak için baflvurulan bir terör-
dür. Bu terörün niteli¤i ve amac›n›
gizlemek için, linçin “milli ç›karla-
r›” savunmak amac›yla baflvurulan
bir yöntem oldu¤u görünümünü ya-
ratmak ise, faflizmin demagojisidir. 

Linç, ülkemizde “vatandafl has-
sasiyeti, vatandafl›n tepkisi” bi-

çiminde sunulmas› örne¤inde görül-
dü¤ü gibi, genel olarak kkiittlleelleerriinn
kkeennddiillii¤¤iinnddeenn tteeppkkiissii olarak göste-
rilir. Fakat ülkemizde de dünyan›n
baflka ülkelerinde de asl›nda hemen
tüm linç sald›r›lar›, iirraaddii oollaarraakk ör-
gütlenen provokasyon sald›r›lar›d›r.
Kendili¤indenlik istisna, iradilik
kurald›r. Ülkemizde 6-7 Eylüller-
den bu yana gerçeklefltirilen tüm
linçlerde bir kurumun parma¤› var-
d›r: Kontrgerilla... En son olarak
Edirne’deki linç sald›r›s›n› örgütle-
yen de kontrgerillad›r. Bundan kim-
senin kuflkusu olmas›n.  

Kontrgerilla, yaln›zca bir “örgüt-
lenme”nin ad› de¤ildir. Kontr-

gerilla ayn› zamanda bir politika-
n›n, anlay›fl›n ad›d›r. Bu politika, bir
ülkenin yönetiminde kontrgerilla
yöntemlerine baflvurulmas›n›, za-
man zaman bu yöntemlerin temel
hale gelmesini anlat›r. Ülkemizde
kontrgerilla, hem örgütsel olarak
vard›r, hem politik olarak. Belirleyi-
ci olan ikincisidir; Kontrgerilla po-
litikalar› ve yöntemleri, oligarflinin
tüm kesimleri taraf›ndan sahiple-
nilip savunulan politikalar ve
yöntemlerdir. E¤er bu olgu do¤ru
anlafl›lmazsa ülkemizde bir süre-
dir devam etmekte olan oligarfli
içi çat›flma anlafl›lamayaca¤› gibi,
Susurluk gibi bir deflifrasyona,
Ergenekon gibi bir dava aç›lm›fl
olmas›na ra¤men kontrgerilla po-

litikalar›n›n nas›l hala sürebildi¤i de
anlafl›lamaz. 

Ülkemizde uzun y›llar, “kontrge-
rilla var m› yok mu?” tart›flma-

s› yap›ld›. Daha sonra, halka ve
devrimcilere karfl› katliamlar›n,
kaybetmelerin, provokasyonlar›n
birbirini izledi¤i koflullarda, kontr-
gerillan›n varl›¤›, itiraz götürmez
biçimde aç›¤a ç›kt›. Susurluk gibi
olaylar vesilesiyle ama esas olarak
devrimcilerin onlarca y›ld›r b›kma-
dan, usanmadan sürdürdükleri tefl-
hir sonucunda kontrgerillay› art›k
kimse inkar edemez durumdad›r. 

Bu noktada yeni bir tart›flma bafl-
lam›flt›r: Kontrgerilla devlet

midir, devletin içindeki bir çete mi?
Devlete ra¤men mi vard›r, devletin
bilgisi ve onay› içinde mi? 

Bu soruya verilen cevaplar, ki-
min faflizmden yana, kimin fa-

flizme karfl› demokrasiden yana ol-
du¤unun da göstergesi olmufltur. 

Egemen s›n›flar cephesinde bu-
gün önemli bir kesim, kontrge-

rillan›n aç›k ve do¤rudan savunucu-
su durumundad›r. ““HHeerr ddeevvlleettiinn
ddeerriinn ddeevvlleettee iihhttiiyyaacc›› vvaarrdd››rr”” diye
özetlenen bu anlay›fl, oligarflinin
tüm kesimlerinin anlay›fl›d›r. Kimi-
lerinin kontrgerillaya karfl› oldu¤u-
nu sand›¤› AKP’nin tüm yönetim
kadrolar› bu görüfltedir. Bu görüfl,
AKP Hükümetinin Adalet Bakanla-
r›’ndan Cemil Çiçek’ten Hürriyet’in
eski yay›n yönetmeni Ertu¤rul Öz-
kök’e, Veli Küçük’ten Fehmi Ko-
ru’ya, Orgeneral ‹lker Baflbu¤’dan
Koçlar’a kadar, birbirinden ayr› ç›-
kar ve politikalara sahip gibi görü-
nen bu kesimleri birlefltiren bir gö-
rüfltür. Hepsi “derin devleti”, “özel

harp dairesi”ni, Seferberlik Tetkik
Kurulu’nu, k›sacas› da kontrgerilla-
y› aç›kça savunan yaz›lar yazm›fl,
demeçler vermifllerdir. Oligarfli içi
çeliflki ve çat›flmalardan demokrasi
sonucu bekleyenlerin, bu çat›flma-
dan kontrgerillan›n tasfiyesini bek-
leyenlerin göremedi¤i, görmek iste-
medi¤i budur. 

Ülkemizde kontrgerilla örgütlen-
mesi, esas olarak orduyla içiçe

olmufltur. M‹T, Polis, MHP-Ülkü
Ocaklar› gibi di¤er resmi kurumlar,
sivil kurum ve örgütlenmeler de
kontrgerillan›n içinde olmufllard›r;
ancak bu örgütlenmede belirleyici
olan ise genel olarak ordu olmufltur.
Kontrgerillan›n bir anlamda aç›k ve
üst örgütlenmesi olarak adland›r›la-
bilecek olan Seferberlik Tetkik Ku-
rulu ve daha sonraki ad›yla Özel
Harp Dairesi, ordu bünyesindeki
kurulufllard›r. Geçen hafta arama
yap›lan Seferberlik Tetkik Kurulu,
ülkemizde kontrgerillan›n ilk örgüt-
lenmesidir. 1952 y›l›nda CIA ve
NATO direktifleri do¤rultusunda
kurulmufltur. Ancak bu, resmili¤i
olmayan bir örgütlenmeydi, 1974
y›l›na kadar da varl›¤› resmi kay›t-
larda olmam›flt›r. Ama politikalar›
aç›kt›. Sonraki y›llarda, kontrgerilla
politikalar›n› hayata geçirmek üzere
bir çok yeni örgütlenme oluflturul-
du, devletin mevcut tüm kurumlar›,
kontrgerilla politikalar›n›n hizmeti-
ne verildi. Kontrgerilla politikalar›,
bir yyöönneettiimm aannllaayy››flfl››,, yyöönneettiimm zziihh--
nniiyyeettii olarak kökleflti. 

Susurluk, kontrgerilla örgütlen-
melerinin bir ucundan aç›¤a ç›kt›-

¤› bir dönemdi. Peki ne oldu?
Kontrgerilla politikalar›na m› son
verildi? Hay›r! Ergenekon Dava-
s›’nda da kontrgerillan›n kimi kad-
rolar› ve yöntemleri, keza halka kar-
fl› suçlar› deflifre olmufltur. Ama
“peki kontrgerilla politikalar›na
son mu verildi?” sorusunun cevab›
yine ayn›d›r: Hay›r! Çünkü, faflizm-
le yönetilen bir ülkede, esas olan
kontrgerilla politikalar›d›r. Bu poli-

Kontrgerilla Edirne’de

Ne AKP’nin demokratikleflme, ne
Genelkurmay’›n gericili¤i  önleme

gibi bir amaç ve kayg›s› yoktur.
Oligarflinin oyunlar›n› görerek, ne AKP’ye,
ne Genelkurmay’a yedeklenmeksizin, linç
sald›r›lar›n› ve kontrgerilla politikalar›na

karfl› birleflmeliyiz.
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tikay› hayata geçiren kadrolar de¤i-
flebilir, hatta örgütlenmeler de¤ifle-
bilir, ama politika kal›r. Bugünkü
durum fludur; devletin çeflitli organ-
lar›, orduya, hükümete ba¤l› çeflitli
askeri ve sivil nitelikli kurumlar,
hem ortaklafla, hem kendi operas-
yonlar› olarak kontrgerilla politika-
lar›n› sürdürmektedirler. Ordu, bu-
güne kadar ki kontrgerilla yap›lan-
mas›n› ve kontrgerilla üzerindeki
mutlak belirleyicili¤ini sürdürmeye
çal›fl›rken, AKP ve AKP’nin polisi
de kendi kontrgerillas›n› örgütleme-
ye çal›fl›yor. Bugün sürmekte olan
oligarfli içi çat›flman›n bir yan› da
budur. 

Türkiye gerçe¤ini anlamak için
bak›lmas› gereken iflte budur.

Oligarfli içi çat›flman›n en üst dü-
zeyde seyretti¤i anlarda bile, hal-
ka karfl› kontrgerilla politikalar›
kesintisiz sürmektedir. Ar›nç’a
suikast, Seferberlik Tetkik Kuru-
lu’nda arama, ““kkoonnttrrggeerriillllaann››nn
ddeerriinnlliikklleerriinnddee ooppeerraassyyoonn”” tar-
t›flmalar› aras›nda gerçeklefltirilen
Edirne’deki linç sald›r›s› bunu bir
kez daha herkesin önüne koymufl-
tur. Kontrgerillay› aç›¤a ç›karmak
isteyen herkes için çok daha so-
mut bir soru var ortada: Edir-
ne’deki linç sald›r›s›n› kim planlad›,
kim örgütledi, kim karar›n› verdi? 

Daha önceki Trabzon linç sald›r›-
s›nda, Sakarya’daki sald›r›lar-

da, Bozüyük sald›r›s›nda oldu¤u
gibi, Edirne’deki linç sald›r›s›n›n da
planl› oldu¤u kesindir. Bir planla-
yan, örgütleyen var. Buna karar ve-
ren bir yer var. ‹flte o yer, kontrgeril-
lad›r. Karar merciinin, ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›’nda m›, Genelkurmay karar-
gah›nda m›, M‹T merkezinde mi ol-
du¤u, neticede bizim için belirleyici
bir soru de¤ildir. Ama bu soruyu,
AKP’ye “kontrgerillay› tasfiye et-
me” misyonu yükleyenler düflün-
melidir. Ar›nç’a -e¤er varsa- kimin
suikast yapt›¤›n› araflt›rmak için Se-
ferberlik Tetkik Kurulu’na giren ik-
tidar, Edirne’deki linçi kimin örgüt-
ledi¤ini niye araflt›rm›yor? Ergene-
kon soruflturmas›ndan hareketle
AKP’yi destekleyenlerin cevab›n›
araflt›rmas› gereken bir sorudur bu. 

Bizim için aç›k olan, linçin ken-
disidir. Linçi oligarfli planlam›fl

ve gerçeklefltirmifltir. Linç sald›r›s›
sonras›nda AKP hükümetinin her-
hangi bir k›namas›n› duyan oldu
mu? Hay›r! Soruflturaca¤›z, suçlula-
r› cezaland›raca¤›z diye bir aç›kla-
ma yap›ld› m›? Hay›r! TSK, linç
operasyonundan herhangi bir rahat-
s›zl›k duydu¤unu aç›klad› m›? 

Linç, faflizmin bir çok ülkede
baflvurdu¤u bir yöntemdir. Bafl-

vurma biçimi ve s›kl›¤›, düzenin ih-
tiyaçlar›na göre de¤iflir. Sivil faflist
terörün binlerce insan›m›z› katletti-
¤i 1980 öncesi dönemde, Marafl’ta,
Sivas’ta, Çorum’da oldu¤u gibi, kit-
le katliamlar›n›n bir parças› olarak

baflvurulmufltur linçe. 1980-90’lar-
da, zaman zaman giriflimlerde bulu-
nulsa da yayg›n bir yöntem olarak
baflvurulmam›flt›r. Son 5 y›ld›r ise
oligarfli, çok daha yo¤un ve sistem-
li bir biçimde kullanmaktad›r bu
yöntemi. Trabzon’da TAYAD’l›lara
yönelik linçle bafllayan dönemde,
onlarca linç sald›r›s› gerçekleflti. Ve
bugün linçten dolay›, ceza alm›fl
kimse yoktur. Linç sald›r›lar›n›
kkiimmlleerriinn öörrggüüttlleeddii¤¤iinnee dair tek bir
soruflturma aç›lm›fl de¤ildir. AKP
Hükümeti, Genelkurmay ve tüm di-
¤er düzen partileri, polis linç sald›-
r›lar›n› sahiplenip savunmufllard›r.
Kontrgerilla politikalar›n›n sürekli-
li¤i de iflte budur.

Kontrgerilla sald›r›lar›n›n, faflist
terörün bizim gibi ülkelerdeki

en temel amaçlar›ndan biri, ffaaflfliizzmmee
kkiittllee ttaabbaann›› yyaarraattmmaakktt››rr.. Linçler,
iflte bu noktada son dönemde daha
yo¤un baflvurulan bir yöntem duru-

mundad›r. Oligarfli, flovenizm teme-
linde halk› bölüp saflaflt›rmak, bu
bölünmüfllük arac›l›¤›yla da kendi-
ne kitle taban› yaratmak istiyor. Oli-
garfli, linçlerden sonuç ald›¤›nda,
halk› ve devrimcileri korkutup sin-
dirirken kendi kitle taban›n› genifl-
letmifl olacakt›r. DDeevvrriimmcciilleerr,, ddee--
mmookkrraattllaarr,, vvaattaannsseevveerrlleerr oollaarraakk
bbuu ooyyuunnuu bboozzmmaall››yy››zz.. Oyunu boz-
mak, yaflananlar› do¤ru anlamaktan
geçer. 

AKP, kontrgerillaya de¤il, kontr-
gerillan›n kendisine yönelik

olarak kullan›lmas›na karfl›d›r. Dü-
zeniçi güçler dinleme, takip, komp-
lo, provokasyon gibi yöntemleri,
onlarca y›ld›r halka karfl› kullan-
maktayd›lar ve bu noktada hiçbir
sorun yoktu. Ergenekon sorufltur-
mas› ve ordunun karfl› hamleleri,
esas olarak bu yöntemlerin oligarfli
içi çat›flmada kullan›lmaya bafllan-
mas›yla gündeme gelmifltir ve ça-
t›flma da bu zeminde sürmektedir.
NNee AAKKPP’’nniinn ddeemmookkrraattiikklleeflflmmee,,
nnee GGeenneellkkuurrmmaayy’’››nn ggeerriicciillii¤¤ii öönn--
lleemmee ggiibbii bbiirr aammaaçç vvee kkaayygg››ss››
yyookkttuurr.. 

Seferberlik Tetkik Kurulu’ndaki
aramadan hareketle, AKP’nin

bu kez de kontrgerilla üzerine gitti-
¤i ileri sürülüyor. Soruyu netlefltire-
rek tekrar sormam›z gerekiyor: Peki
o kontrgerillan›n ifllerinden biri de
linç sald›r›lar› de¤il mi? Peki nas›l
oluyor bu? Üzerine gidilen kontrge-
rilla nas›l faaliyetlerini sürdürüyor? 

Aç›k ki, kontrgerilla, faaliyetleri-
ni, yani halka, devrimcilere

karfl› provokasyonlar›, komplolar›,
psikolojik savafl› sürdürüyor...
Kontrgerillay› görmek istiyorsan›z,
EEddiirrnnee’’yyee bbaakk››nn.. Sadece kontrge-
rillan›n düzen içi operasyonlarda
bbiirrbbiirrlleerriinnee yönelik olarak kulla-
n›lmas›na karfl› olan güçler, halka,
devrimcilere karfl›, faflist terörü res-
mi sivil her biçimiyle sürdürüyorlar.
Tüm devrimci, ilerici, demokrat,
vatansever güçler, oligarflinin oyun-
lar›n› görerek, ne AKP’ye, ne genel-
kurmaya yedeklenmeksizin, linç
sald›r›lar›n› ve kontrgerilla politika-
lar›na karfl› birleflmeliyiz. Birleflme-
li ve bu oyunlar› bozmal›y›z. 

Ar›nç’a -e¤er varsa- kimin
suikast yapt›¤›n› araflt›rmak

için Seferberlik Tetkik Kurulu’na
giren iktidar, Edirne’deki linçi kimin

örgütledi¤ini niye araflt›rm›yor?
Ergenekon soruflturmas›ndan

hareketle AKP’yi destekleyenlerin
cevab›n› araflt›rmas› gereken bir

sorudur bu. 
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Edirne’de ““AABBDD ddeeffooll bbuu VVaa--

ttaann bbiizziimm”” diyen Devrimci Genç-
lik’in kampanya faaliyetlerinden ra-
hats›z olan oligarflinin polisi, önce
gözalt›larla ifle bafllad›. Gençlik
gözda¤› amaçl› gözalt›na al›nd›.
Tehdit edildi. 

Ard›ndan tutuklamalar geldi.
Harika K›z›lkaya, Cevahir Erdem,
Gürbüz Sönmez önce Edirne poli-
since sürekli  takip edildiler, taciz
edildiler, 16 Aral›k 2009’da tutuk-
land›lar. 

Bunlar da yetmemifl olacak ki,
polisin yönlendirmesi ile linç sald›-
r›s› örgütlendi. 

DDeevvrriimmccii GGeennççlliikk iimmzzaa
mmaassaass››nn›› aaçç››yyoorr;; iillkk yyaarr››mm
ssaaaattttee bbüüttüünn bbiillddiirriilleerr
bbiittiiyyoorr,, hhaallkk bbiillddiirrii aall››yyoorr,,
iimmzzaa aatt››yyoorr!!....

27 Aral›k 2009 pazar günü dö-

vizler, imza föyleri ve bildirileri ile
dernekten ç›kan Dev-Genç’liler,
aç›klaman›n yap›laca¤› Saraçlar
caddesi PTT önüne gittiler. 

Pankart aç›p, aç›klama yapt›lar.

Aç›klamaya tutukla-
nan vatansever dev-
rimci gençli¤in ailele-
rinden kat›lanlar ve
aç›klama da konuflan-
lar da oldu. Aç›klama
sonra s› imza masas›
aç›p, tutuklanan arka-
dafllar› ve “‹ncirlik
Üssü kapat›ls›n” diye
imza toplad› Dev-
Genç’liler.

HHaallkkaa ddaa¤¤››tt››llaann
bbiillddiirriilleerr,, iillkk yyaarr››mm ssaaaattee bbiittttii..
BBüüttüünn bbiillddiirriilleerrii ddaa¤¤››ttmm››flflllaarrdd››..
Halk›n ilgisi anlaml›yd›. Hatta bir
kaç kifli, tutuklananlar› içerden ç›-
karmak için “biz ne yapabiliriz” di-
ye de sormufl ve sahiplenmifllerdi. 

Bildiri da¤›t›m› bittikten sonra
imza masas›na imza vermeye halk›n
gelmesi sürerken, bu s›ra masaya ,
üüçç--bbeeflfl sseerrsseerrii kk››ll››kkll›› ggeennçç ggeelliirr..
““Burada ne yap›yorsunuz?” diye
provokatif sorular sorarlar.

Dev-Genç’liler de imza masas›n›
niye açt›klar›n› anlat›rlar. As›l ola-
rak sald›r›y› bafllatmak için gelen bu
faflist güruh, yüksek sesle “neden
burada Türk bayra¤› yok” diyerek
as›l niyetlerini de belli ederler.

Provokasyon yaratmaya çal›flan
faflist güruha Dev-Genç’liler ;” e¤er
bayra¤›n onuru önemli ise, siz de
incirlik üssünün kapat›lmas› için
imza at›n. Gelin birlikte toplaya-
l›m” diye cevap verirler.

LLiinnçç ssaalldd››rr››ss›› iiççiinn,, ppoolliiss vvee
ssiivviill ffaaflfliisstt ggüürruuhh hhaazz››rrll››kk
yyaapp››yyoorr!!

‹stedikleri cevaplar› alamayan,
bayrak provakasyonu ile halk› k›fl-
k›rtamayan sivil faflist güruh ma-
sa’dan uzaklaflarak, yak›n bir yer-
de mevzilendi.

Sonra o üç befl kifli, bir süre
sonra onbefl kifli olmufltur. Zira o
küçük güruh telefonlar› ile sürekli
konuflarak, sivil faflistleri oraya ça-
¤›rd›lar.

15 kiflilik sivil faflist güruh si-

vil polislerin önünde sürekli laf at-
maya , küfür etmeye bafllad› bu kez.
O s›rada sivil polislerin de say›s›
artm›flt›r. 

Sivil polislerin kendi aralar›nda

ki, bir konuflmaya o s›ra tan›k olu-

nur. Polisin, ““fifiiimmddii ddee¤¤iill bbiirraazz--

ddaann”” dedi¤i duyulur.

Sivil faflist güruhun kalabal›k-

laflmas› ve sald›rgan tutumlar› kar-

fl›s›nda vatansever devrimci genç-

likten biri polise; faflist güruhun sal-

d›rabilece¤ini söyler.

Polis ise; “sizin nas›l burada
ba¤›rma hakk›n›z varsa, onlar›n da
var . Benim sizi koruma gibi bir lük-
süm yok” diyerek, taraf›n› belli

eder.

Asl›nda herfley bu cevapta yat-

maktad›r. Sivil faflist güruh, aç›kça

sald›rmakta, halk› k›flk›rtmaktad›r.

Polis, sivil faflistleri oradan uzaklafl-

t›rmayarak, önlem almayarak, ad›m

ad›m linçi örgütlemektedir.

“Onlar›n ba¤›rma hakk› var” di-

yen polis, linçin bir ““hhaakk”” oldu¤u-

nu anlatmak istiyor aç›kças›. Yine

“benim sizi koruma gibi bir lüksüm
yok” diyen polis linçi örgütlemifltir.

Aç›kças› polis, Dev-Genç’lileri

linç ettirmek için herfleyi yapm›flt›r.

LLiinnçç ggüürruuhhuu,, ssiivviill ppoolliisslleerrllee
bbiirrlliikkttee vvaattaannsseevveerr DDeevvrriimm--
ccii GGeennççllii¤¤ee ssaalldd››rr››yyoorr

Sivil faflist güruh bu kez orada
toplanan halk› provoke etmeye bafl-
lar. Slogan atarak, yalanlar söyleye-
rek, halka vatansever devrimci
gençli¤i “bölücü”, “terörist” olarak
göstermeye çal›fl›rlar.

Tart›flma devam ederken o s›rada
biriken kitle h›zla 100 - 150 kifliye
ç›kar. Sivil polislerin deste¤ini alan
sivil faflistler sivil polislerle birlikte
vatansever devrimci gençli¤e sald›-
r›rlar.

HHaattttaa ççeevviikk kkuuvvvveett ppoolliisslleerrii,,
bbiirr yyaannddaann lliinnççccii ssiivviill ffaaflfliisstt ggüürruu--
hhuunn ssaalldd››rrmmaass›› iiççiinn oonnllaarraa yyooll vvee--
rriirrkkeenn,, bbiirr yyaannddaann ddaa ggüüyyaa ““kkoo--

Edirne’de ppolis eeflli¤inde llinç ssald›r›s›



rruudduukkllaarr››”” ddeevvrriimmccii ggeennççllii¤¤ii lliinnçç
eettssiinnlleerr ddiiyyee lliinnççcciilleerriinn iiççiinnee ddoo¤¤--
rruu iitteerrlleerr..

Bir yandan linçcilerin, di¤er
yandan sivil ve resmi polislerin ara-
s›nda kalan vatansever gençlik ald›-
¤› yumruk ve tekme darbeleri ile çe-
flitli yerlerinden yaralan›r.

Sald›r›y› durdurabilecek olan
polis, bunun için hiçte acele etmez.
Linç sald›r›s›nda bulunanlara en kü-
çük bir söz söylenmez, engel olun-
maz. 

Polis ordaki varl›¤› ile linç sald›-
r›s›n da bulunanlara linç özgürlü¤ü-
nü sa¤lam›fl, as›l olarak bunun için
güvenlik alm›flt›r.

LLiinnççee oorrttaakk oollmmaayyaann,, lliinnccee
uu¤¤rraayyaannllaarraa yyaarrdd››mm eeddeenn
eessnnaaff ddaa ssaalldd››rr›› hheeddeeffiinnddee

Kimi esnaflar, linç sald›r›s›na
u¤rayan devrimci gençli¤i sahiple-
nirler. Ailelere ve kad›nlara yönelik
sald›r› karfl›s›nda, “ay›pt›r, günaht›r
bayand›r onlar, vurmay›n” diyerek
sald›r›ya karfl› ç›karlar. Özellikle ai-
leleri ve kad›nlar› sald›r›dan koru-
mak için kendi dükkanlar›na al›rlar.

Aç›klamaya kat›lan bir anneyi
iflyerine almaya çal›flan bir esnafta
linç güruhunun sald›r›s›na u¤ray›p,
dayak yemifltir. 

Yine bas›nda ç›kan foto¤raflarda
yaral› görünen bir kifli de ordaki si-
mit satanlardan biridir. Linç sald›r›-
s›n› engellemeye çal›flt›¤› bir s›ra
hedef olmufltur linçcilere.

LLiinnçç ssaalldd››rr››ss››nnddaann ssoonnrraa
iiflflkkeennccee bbuu kkeezz eemmnniiyyeettttee
ssüürrddüü

Linç sald›r›s› sonras›nda polis
“kurtarma” ad›na vatansever dev-
rimci gençli¤i zorla arabalara bindi-
rir. Vatansever devrimci gençlik ise
“gözalt›nda de¤iliz” diyerek araba-
dan iner.

Polis bu kez, “sizi öldürecekler
sizi güvenli bir yere götürüp b›raka-
ca¤›z” diyerek tekrar zorla arabaya
bindirirler. Ancak burda yalan söy-
lemifllerdir. Vatansever gençli¤i
linçten korumak için “otobüslere al-
mam›fllard›r”. Amaç ggöözzaalltt››nnaa aall--
mmaakktt››rr.

Polis, lince u¤rayan gençli¤i gö-
zalt›na alm›flt›r. Linçciler elini kolu-
nu sallayarak gitmifl, linçe u¤rayan-
lar gözalt›na al›nm›flt›r.

8 vatansever devrimci gençli¤e
Hastanede zorla gözalt› ifllemi ya-
pan polis, oradan Emniyet Müdür-
lü¤ü’ne, flubeye götürür. 

Orada yine zorla arabadan indi-
rerek binaya sokarlar. Burada zorla
üst aramas› yapan polis, ard›ndan da
zorla parmak izi al›r. Koridora san-
dalyeleri duvara do¤ru çeviren polis
kendi iradesini dayatacak ve orda
yapt›r›m uygulayacakt›r. 

Yüzü duvara dönük oturmay›
dayatm›flt›r polis.Vatansever genç-
lik bunu kabul etmeyince bu kez ifl-
kence yaparlar. Gözalt› süresi bo-
yunca vatansever gençlik iflkence-
nin ve bask›lar›n hedefi olmufltur.

Avukat Fatih Mehmet Talan, va-

tansever devrimci gençli¤in kendi-

sinin gözlerinin önünde iflkence

gördü¤ünü belirterek; 

“Polisler tekme tokat dayak at›-
yorlard›. Tek neden ise gözalt›nda-
kileri duvara dönük dizdikleri san-
dalyelere yüzleri dönük olarak
oturtmak istemelerine çocuklar›n
direnmeleri. Polisleri bunun suçlu-
ya yap›lacak bir muamele oldu¤unu
ve kesinlikle bu tavr›n yasal bir da-
yana¤› olmad›¤›n› söyledim. Ancak
buna ra¤men 'Biz böyle oturtmak
istiyoruz' diyerek, çocuklara sald›r-
d›lar. Polisler bir kifliye 8 polis dü-
flücek kadar kalabal›kt›. Beni de
emniyet binas›ndan zorla d›flar› ç›-
kartt›lar" diye konufltu.

Gözalt›na al›nan 8 kifliden 6's›

28 Aral›k günü saat 21.00'da savc›-

l›ktan serbest b›rak›ld›lar. Ancak tu-

tuklama talebiyle nöbetçi mahke-

meye sevk edilen EEbbrruu AAyyddoo¤¤dduu

ve SSeerrkkaann FFiikkiirr gençli¤e gözda¤›

vermek, sindirmek amac›yla tutuk-

land›lar.

Öte yandan, Avukat Ebru Tim-

tik, linç girifliminin polis kontrolün-

de gerçeklefltirildi¤ini belirterek,

29 Aral›k 2009’da  polisler hakk›n-

da suç duyurusunda bulundu. Avu-

kat Ebru Timtik, “Linç sald›r›s›na
polislerden kat›lanlar da var. Tele-
vizyon kameralar› kaydetmifl. Bun-
lar›n bas›n yay›n organlar›dan is-
tenmesini talep ettik” diyerek, linç

sald›r›lar›na dikkat çekiyordu.
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VATANSEVER GGENÇL‹K’TEN LL‹NÇ
SALDIRILARINA, PPOL‹S TTERÖRÜNE VVE
TUTUKLAMALARA KKARfiI EEYLEM

28 Aral›k’da ‹stanbul Üniversitesi Merkez kap›s›n›n
önünde Gençlik Federasyonu Edirne’de “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” dedi¤i için tutuklananlar›n serbest b›ra-
k›lmas› ve 27 Aral›k’ta önce linç edilip ard›ndan gözalt›-
na al›nanlarla ilgili bir eylem yapt›. “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim Dedi¤imiz ‹çin Linç Sald›r›s›na U¤ruyor,
Gözalt›na al›n›yor ve Tutuklan›yoruz. Gözalt›lar Tutuk-
lamalar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankart›  aç›ld›. Linç
sald›r›s›n›n foto¤raflar› tafl›narak “Linç sald›r›s›n›n so-
rumlusu Amerikanc› AKP iktidar›d›r” denildi. 

Eylemde bas›na bir aç›klama yapan fiafak Yayla,;

“Amerika Defol!” dedik-

leri için üç arkadafllar›n›n

tutukland›¤›n› ve bunu

protesto eden arkadaflla-

r›n›n da polisin yönlen-

dirdi¤i grubun provokas-

yonu sonucu sald›r›ya

u¤rad›¤›n› söyledi.

“Sald›r›n›n as›l sorumlusu polis ve Amerikan iflbirlik-

çisi AKP’dir” diyen Yayla; “Bizler Dev-Gençliler’in ta-

rihsel misyonuyla mücadele eden Gençlik Federasyonu

olarak tutuklanan üç arkadafl›m›z›n serbest b›rak›lmas›n›

istemeye, Amerika Defol demeye devam edece¤iz” söz-

leriyle aç›klamay› bitirdi. Aç›klaman›n ard›ndan at›lan

sloganlarla eylem bitirildi.
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Her linç sald›r›s›nda oldu¤u gibi
Edirne’deki linç sald›r›s› da “bir
grup öfkeli vatandafl›n” tepkisi ola-
rak yans›t›ld›. Kuflkusuz bu aç›k bir
yaland›. Edirne’deki linç sald›r›s›n-
da polis flefleri kendilerini bir kez
daha ele verdiler.

““NNee oolluurr ddaa¤¤››ll››nn aarrtt››kk.. 
TTaammaamm bbiittttii......”” 

Edirne ““Terörle Mücadele” flube
müdürü Hakan Öndo¤an linçcilere
böyle sesleniyordu. Hat›rlay›n, he-
men her linç operasyonunda böyle
bir konuflmay› mutlaka polis flefleri
yapm›flt›r. 

Polis fiefi; Linç güruhuna sesle-
nirken, öncelikle onlara “görevleri-
nin bitti¤ini” hat›rlat›yordu. Yani
aç›ktan bir “tamam, elinize sa¤l›k”
demedi¤i kald›.

Ayr›ca linçcilere gösterilen flef-
kat, ilgi de iflin suç ortakl›¤›n› bel-
gelemektedir. Karfl›s›nda bir linç
güruhu de¤il de, son derece “bar›fl-
ç›l” bir ifl yapan bir topluluk varm›fl
gibi, rica ve minnetle, adeta yalva-
rarak “Ne olur...” diye cümleler ku-
rarak, hitap etmeleri, linçcileri hi-
mayenin ve suç ortakl›¤›n›n kan›t›-
d›r.

En hakl› talepleri gaz bombalar›,
biber gaz› s›karak, ac›mas›zca jop
kullan›p da¤›tan polis, Edirne’de
““aarrkkaaddaaflflllaarr››nnaa”” seslenen bir dil
kullanmaktad›r adeta. 

Gözlerinin önünde insanlar linç
edilerken kimi sivil polisler de sivil
faflitlerle birlikte devrimcilere sald›-
r›yordu. 

Linç güruhuna “göreviniz bitti”
diyen anlay›flt›r lincin sorumlusu.
Kuflkusuz polisin linçteki sorumlu-
lu¤u sadece bununla s›n›rl› de¤ildir.

Linç sald›r›s›n›n bitirildi¤i bir
aflamada, sald›r›ya u¤rayan devrim-
cilerin polis taraf›ndan gözalt›na
al›n›p götürüldü¤ü s›rada, sivil fa-

flist güruha hitap etme s›ras› bir bafl-
ka polis flefine gelmifltir.

Elinde telsiziyle sivil giyimli bir
polis flefi yüksekçe bir yere ç›karak
flöyle hitap etmifltir linç güruhuna:

“ PPoolliiss aasskkeerr kkaaddaarr ccii¤¤eerrii yyaannaann
kkiimmssee yyookkttuurr.. Ben onlar› korumak
ad›na arabama almak zorunda kal-
d›m, sizin yüzünüzden”.

Yani “biz de ayn› fleyi düflünüyo-
ruz, asl›nda tepkinizde hakl›s›n›z”
diyor.

Linç sald›r›s›ndan dolay› sivil
faflist güruhun gözalt›na al›nmas›n›
b›rak›n bir kenara, polis flefleri on-
lara ayn› düflüncede olduklar›n› an-
latmak için yar›fl›yorlar. 

Nitekim polis fleflerinin konufl-
malar›ndan sonra “üzerlerine düfle-
ni” yapm›fl olarak linç güruhu da
da¤›lm›flt›r. Tüm bu tablo göster-
mektedir ki, linç sald›r›s›n› örgütle-
yen, bafllatan da, sonland›ran da
Edirne polisidir.

LLiinnçç’’iinn aakkllaayy››cc››ss›› 
bbuurrjjuuvvaa mmeeddyyaa!!

Linç sald›r›s›n›n oldu¤u günün
akflam›, televizyonlar›n haber bül-
tenlerinde Edirne’deki linçe dair
hiçbir gerçek yoktu. Ya linç sald›r›-
s›n› vermediler, yok sayd›lar ya da
haberi veren televizyon kanallar› ise
bilinen, “halk›n tepkisi”, “polis
kurtard›” kliflelerini tekrar ettiler. 

Bas›n yine her zamanki rolünü
oynad›. Daha önceki linç sald›r›la-
r›nda nas›l haber yapm›flsa bu kez
de öyle yapt›.

Vatansever devrimci gençli¤i,
“bölücü”, “yasad›fl› örgüt üyesi”
“DHKP-C’li” olarak göstererek,
demokratik hakk›n› kullanan genc-
li¤i daha en baflta hedef gösterdiler. 

Burjuva bas›nda ç›kan haberler-
de gerçekler yoktu. Tam tersine kk››flfl--
kk››rrtt››cc››,, yyaallaann ddoolluu ve pp rroovvaakkaattiiff

h a b e r
ve yo-
rumla r
vard›. Gençli¤in niye imza masas›
açt›¤›, tutuklanan vatansever dev-
rimcilerin niye tutukland›¤› yoktu.

Tutuklananlar›n Gençlik Fede-
rasyonu üyesi olduklar›, “‹ncirlik
Üssünün kapat›lmas›” için bir imza
masas› açt›klar›, günlerdir Edir-
ne’de “ABD defol, bu vatan bizim”
dedikleri, yoktu.

Ama daha önemlisi, linçleri ade-
ta meflrulaflt›ran o kavramlar vard›
yine. Sald›ran linç güruhunu, sivil
faflist çeteleri, yine ““vvaattaannddaaflfl tteepp--
kkiissii”” olarak verdi düzen medyas›. 

“...15 kifli, çevredeki esnaf ve
vvaattaannddaaflflllaarrccaa linç edilmek istendi.
Çevredeki baz› iflyerlerine s›¤›nan
gençleri, polisin müdahalesi kkuurr--
ttaarrdd››..”  (Edirne Son Haber gazetesi)

Sadece bu bile, burjuva bas›n
yay›n organlar›n›, linçlerden sorum-
lu k›lmaktad›r. 

“Terörist destekçilerini dövdü-
ler” (Akflam, 27 Aral›k 2009) diye
manflet atan bir bas›n ne kadar ger-
çekleri yazabilir? Düflünün tutukla-
nan üç kifliyle ilgili ne bir mahkeme
karar› var, ne baflka bir fley. Ama
burjuva bas›n, mahkemeden önce,
onlar› “terörist”, “yasad›fl› örgüt
üyesi”, “DHKP-C’li” ilan etmekte
mahsur görmüyor. Bu manfletlere
göre, demokratik haklar›n› kullanan
herkes “terörist”tir!

Demokratik haklar›n› kullanan
herkesi “terörist” ilan eden, adeta
“linç sald›r›lar›n› hak ettiler”
havas›nda haber yapan bir bas›n,
linçlerin suç orta¤›d›r. 

Bu haberlere göre, linçciler, va-
tandafllar, polis ise kurtar›c›yd›.
Faflistler yoktu ortada; faflistlerle
polis aras›ndaki “yak›nl›k” yoktu.
Gerçek linçe ve linçcilere kurban
edilmiflti yine. 

POL‹S fiEF‹: “Ben onlar› korumak ad›na
arabama almak zorunda kald›m...”

BURJUVA BASIN: “Terörist destekçilerini
dövdüler” 



Belki duydunuz, belki duymad›-
n›z; ama bu ülkenin her flehrinde
oldu¤u gibi, Edirne’de de devrim-
ci, vatansever ö¤renciler var. 

Onlardan üçü, 19 Aral›k’ta
“AAmmeerriikkaa DDeeffooll BBuu VVaattaann BBiizziimm””
dedikleri için, Anadolu’nun ba¤r›-
na saplanm›fl zehirli bir hançer
olan ““‹‹nncciirrlliikk ÜÜssssüü’’nnüünn kkaappaatt››llmmaa--
ss››”” do¤rultusunda mücadele ettik-
leri için tutukland›lar.  

Haks›z, keyfi bir tutuklamayd›
bu. 

‹ncirlik Üssü, ony›llard›r tüm Or-
tado¤u halklar›na, son olarak da
Irak halk›na karfl› gerçeklefltirilen
sald›r› ve katliamlarda kullan›lan
bir üstür. 

Bu katliam üssü kapat›ls›n
dedikleri için tutuklananlar›n arka-
dafllar›, aileleri vard›. Onlar, arka-
dafllar›na, çocuklar›na sahip ç›k-
mak için, 227 Aral›k Pazar günü Sa-
raçlar caddesi PTT önünde bir
aç›klama yapmak istediler. 

Tutuklanan arkadafllar›n›n mü-
cadelesini devam ettirmek isteyen
devrimci gençler, o gün orada, bir
masa açarak, sizlerden, “BBuu üüllkkee--
nniinn bbaa¤¤››mmss››zz oollmmaass››nn›› iisstteeyyeenn”” tüm
EEddiirrnneellii’lerden “‹ncirlik Üssünün
kapat›lmas›” için imza istediler. 

Peki sonra ne oldu?
EEddiirrnnee HHaallkk››!!
Bu ülkenin ba¤›ms›z olmas›n›

isteyen vatansever devrimci genç-
lik, çocuklar›na yap›lan haks›zl›¤›
protesto etmek isteyen anne ve
babalar, o gün orada, Saraçlar’da
linç sald›r›s›na u¤rad›.

Sald›r›y› organize eden, bizzat
polisti. Bunun için bir avuç sivil fa-
flisti öne ç›kard›lar. Polis ve sivil fa-
flistler, Edirne halk›n› vatansever
insanlara karfl› k›flk›rtt›lar.

““EEddiirrnnee uuyyuummaa vvaattaann››nnaa ssaahhiipp
çç››kk”” diye aldat›c› bir sloganla, siz-
leri de linçe ortak etmek istediler.

EEddiirrnneellii ‹‹flflççiilleerr,, KKööyyllüülleerr EEssnnaaff--
llaarr,, ÖÖ¤¤rreenncciilleerr;; flimdi bir an durup
soral›m: Burada uyutulan kimdir?
Uyutan kimdir? 

Bizce de Edirneli her insan›m›z
vatan›na sahip ç›kmal›d›r. Ama va-
tan›m›za nas›l sahip ç›kaca¤›z?

VVaattaann››nnaa ssaahhiipp çç››kkmmaakk; “Kah-
rolsun Amerika, yaflas›n tam ba-
¤›ms›z Türkiye” diyenleri linç et-
mek midir?

VVaattaann››nnaa ssaahhiipp çç››kkmmaakk; “‹ncirlik
üssü kapat›ls›n” diyenleri linç et-
mek midir?

EEddiirrnnee HHaallkk››!!
Ne yaz›k ki bugün, Edirne halk›

da dahil olmak üzere Türkiye hal-
k›n›n büyük ço¤unlu¤unun bilinci
vatan›na sahip ç›kamayacak hale
getirilmifltir. 

Bilinçler çarp›t›lm›flt›r. Beyinlere
yalanlar doldurulmufltur. As›l vatan
hainleri “vatansever” ve “milliyet-
çi” diye ortada dolaflmaktad›rlar. 

Bu vatan hainleri, gerçek va-
tanseverleri linç etmek için, halk›
kullanmaya çal›fl›yorlar.

TTüürrkkiiyyee hhaallkk›› vvee EEddiirrnnee hhaallkk›› vvaa--
ttaann››nnaa ssaahhiipp çç››kkmmaall››dd››rr;;

Vatana sahip ç›kmak, emper-
yalizme karfl› ç›kmakt›r. Çünkü va-
tan›m›z› iflgal eden odur. 

Vatan›m›z› iflgal eden, yeralt›n-
daki kömürümüze, linyitimize, kro-
mumuza, asbestimize, yerin üs-
tünde ayçiçe¤imize, pirincimize,
f›nd›¤›m›za, ekili topraklar›m›za el
koyup, vatan›m›z› ya¤malayan, bi-
zi yoksullaflt›ran AAMMEERR‹‹KKAA’d›r.

Kültürümüzü yozlaflt›ran, na-
musumuzu ayaklar alt›na alan, ah-
lak›m›z› bozan, gençli¤imizi yoz-
laflt›ran AAMMEERR‹‹KKAA’’ d›r.

Edirne halk›, iflte bundan dola-
y›, vatan› korumak, Amerikan em-
peryalizmine karfl› mücadele et-
mektir; T›pk› Saraçlar Cadde-
si’nde vatan›na sahip ç›kan DDeevv--
GGeennçç’’liler gibi...... T›pk›, ‹ncirlik Üs-
sü’nün kapat›lmas› için imza kam-
panyas› yürüten HHaallkk CCeepphheessii
üyeleri gibi...

Tar›m› ayaklar alt›na alan, hay-
vanc›l›¤› öldüren, köylüyü muhtaç
hale getiren, ayçiçe¤ini, çeltiki
gözden ç›karan, içti¤imiz su kay-
naklar›m›z› emperyalizme peflkefl
çeken, Edirne halk›n› iflsiz b›rakan,
her 6 gencimizden birini kahvele-
re, iflsizli¤e mahkum edenler,
Amerikanc› vatan hainleridir.

Dev-Gençliler, Halk Cepheliler

ise “Amerika Defol” diyenlerdir. 
EEddiirrnnee HHaallkk››,,
Vatan›n› korumak için kime kar-

fl› savaflman gerekti¤i bellidir. 
Edirne halk›n› iflsiz b›rakan, dev-

rimciler mi, yoksa devrimcilere kar-
fl› linç sald›r›s›n› düzenleyenler mi? 

Eminiz tüm dürüst, namuslu
Edirneliler bu sorunun cevab›n› bi-
liyordur.  

Köylüyü, iflçiyi, esnaf›, ö¤renci-
yi, ev kad›n›n› bir parça ekme¤e
muhtaç hale getiren, her y›l defa-
larca tekrarlanan su bask›nlar› ile
halk› can›ndan bezdiren, sömürü-
yü, bask›y›, yasaklar› kader haline
getiren bbiirr yyaaflflaamm››nn,, emperyaliz-
min boyunduru¤u alt›na sokulmufl
bbiirr üüllkkeenniinn,, IMF memurlar› karfl›-
s›nda hazrolda duran bbiirr yyöönneettiimmiinn
sorumlusu devrimciler mi? Yoksa
“Amerika defol” diyen vatansever-
lere karfl› linç sald›r›s› düzenleyip
halk› k›flk›rtanlar m›?

EEddiirrnnee HHaallkk››!!
Polis deste¤indeki yüzlerce ki-

flilik faflist ve kand›r›lm›fl bir güruh,
içlerinde kad›n k›z olan 15 kifliye
sald›r›yor. 

Hem de ne dediklerine, neyi sa-
vunduklar›na bile bakmadan. 

15 kifli, “Kahrolsun Amerika”
diye slogan at›yor, kköörrlleeflflttiirriillmmiiflfl,,
ssaa¤¤››rrllaaflfltt››rr››llmm››flfl lliinnçç ggüürruuhhuu,, “bölü-
cüler” diye ba¤›r›yor.

Yüzlerce kifli, 15 kifliye sald›r›-
yor. Adalet mi bu, mertlik mi? Sa-
vunmas›z kad›nlar› dövmek var m›
Edirneli’nin gelene¤inde?

Muhtemeldir ki, linç güruhunun
bir k›sm› baflka yerlerden de geti-
rilmifl olabilir. 

UUNNUUTTMMAAYYIINN kkii;; 
bir k›sm›n›z› yalanlar›yla zehirle-

yerek, linç ettirmeye çal›flt›klar› va-
tansever devrimci gençlik, sizin
o¤ullar›n›z, k›zlar›n›zd›r. 

Tutuklu üç gencin annesinin,
babas›n›n yerinde siz de olabilirdi-
niz!

Onlar kendi ç›karlar› için de¤il,
vatan›m›z ba¤›ms›z olsun, tüm
Türkiye halk› onurlu ve özgür ya-
flas›n diye mücadele ediyorlar.

Edirne Halk›, sizin yeriniz de
onlar›n yan›d›r. 
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Edirne Halk›!
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Y 6 Nisan 2005: TTrraabbzzoonn''ddaa

TAYAD'l›lar linç edilmek istendi.

Y 10 Nisan 2005: TAYAD'l›la-

r›n tutuklanmas› üzerine, TTrraabb--
zzoonn''ddaa bas›n aç›klamas› yapmak is-
teyen TAYAD'l›lara karfl› tekrar linç
sald›r›s› düzenlendi. 

Y 12 Nisan 2005: TAYAD'l›lara

sald›r›lar› protesto etmek için SSaa--
kkaarryyaa''ddaa bildiri da¤›tan devrimci
gençler, linç edilmek istendi.

Y 21 A¤ustos 2005: ‹zmir SSeeffee--

rriihhiissaarr''ddaa 5 Kürt genci linç edil-
mek istendi.

Y 6 Eylül 2005: Gemlik'te ya-

p›lmas› planlanan mitinge kat›lmak
için yola ç›kan otobüsler BBoozzüü--
yyüükk''ttee linç güruhu taraf›ndan yak›l-
mak istendi. Yüzlerce kifli yaraland›.

Y 10 Ekim 2005: KKaayysseerrii''ddee

ESP’liler linç edilmek istendi. 

Y 2 Kas›m 2005: Linç güruhu

RRiizzee''ddee TAYAD’l›lara sald›rd›. 

Y 12 Aral›k 2005: SSaammssuunn''ddaa

bildiri da¤›tan Temel Haklar Fede-
rasyonu üyeleri linç edilmek istendi.

Y 31 Aral›k 2005: AArrttvviinn''ddee

bildiri da¤›tan iki TAYAD'l›ya bir
güruh taraf›ndan sald›r›ld›. 

Y 25 fiubat 2006: ‹‹zzmmiitt''ttee flo-

venist güruh, bayra¤› tekmeledi¤ini
iddia ettikleri bir genci linç etmeye
çal›flt›.

Y 31 Mart 2006: SSaakkaarryyaa Üni-

versitesi'nden dokuz ö¤renci, Mahir
Çayan afiflleri asarken linç güruhu-
nun sald›r›s›na u¤rad›.

Y 8 Nisan 2006: EErrzziinnccaann''ddaa

oturma eylemi yapan Gençlik Der-
ne¤i üyeleri, linç edilmek istendi.

Y 8 Nisan 2006: IIssppaarrttaa''ddaa

bildiri da¤›tan gençlere linç girifli-
minde bulunuldu.

Y 12 May›s 2006: Mersin'de,

bildiri da¤›tan TAYAD'l›lara flove-
nist bir güruh sald›rd›. 

Y 21 May›s 2006: ‹‹zzmmiirr KKee--

mmaallppaaflflaa''ddaa Kürt kökenli halka kar-
fl› linç kampanyas› bafllat›ld›. Yakla-
fl›k 100 Kürt ilçeyi terk etmek zo-
runda kald›.

Y 20 Temmuz 2006: KK››rrkkllaarreellii

K›y›köy'de kamp yapan Temel Hak-
lar ve Özgürlükler Dernekleri Fede-
rasyonu üyelerine polis sald›r›s› er-
tesinde linç sald›r›s› yap›ld›. 

Y 29 A¤ustos 2006: Konya

BBoozzkk››rr’’ddaa Kürt inflaat iflçilerine yö-
nelik linç sald›r›s› gerçeklefltirildi.
25 iflçi ilçe d›fl›na ç›kar›ld›.

Y 30 A¤ustos 2006: ‹‹ssttaann--

bbuull''ddaa 30 A¤ustos kutlama törenle-
rinde '‹srail Askeri Olmayaca¤›z!'
pankart›n› açan 4 ö¤renci, linç giri-
flimine maruz kald›.

Y 7 Eylül 2006: SSaakkaarryyaa AAkk--

yyaazz››''ddaa MHP'liler, f›nd›k iflçilerine
'Siz PKK'lisiniz', 'Terörist Kürtler'
diyerek sald›rd›. 

Y 5 Haziran 2007: SSaakkaarryyaa’’ddaa

Ahmet Kaya tiflörtü giydikleri
gerekçesiyle iki iflçi, MHP'li güruh
taraf›ndan linç edilmek istendi.

Y 30 Aral›k 2007, AAddaappaazzaarr››::

PKK’li olduklar› iddias›yla gözalt›-
na al›nan 20 kifli, Sa¤l›k Oca¤›'na
götürülürken linç sald›r›s›na u¤rad›.

Y 27 Nisan 2008: Faflist bir

güruh, 'Bar›fl ve Kardefllik fiöleni'

düzenleyen DTP'lilere sald›rd›,
sald›r› s›ras›nda kalp krizi geçiren
Ebubekir Kalkan yaflam›n› yitirdi.

Y 15 Haziran 2008: GGeebbzzee’’ddee

12 Kürt iflçi bir kad›na sözlü tacizde
bulunduklar› iddias›yla linç girifli-
mine maruz kald›.

Y 3 Eylül 2008: MMeerrssiinn TTeeppee--

kkööyy Beldesi'nde ço¤u kad›n 150
Kürt iflçi, k›flk›rt›lan bir güruhun
sald›r›s›na maruz kald›.

Y 1 Ekim 2008: BBaall››kkeessiirr Ay-

val›k’a ba¤l› Alt›nova beldesinde bir
grup Kürt’ün evleri taflland›, iflyer-
leri talan edildi, arabalar› yak›ld›.

Y 9 Ekim 2008: MMuu¤¤llaa Fethi-

ye’ye ba¤l› Karaçulha Beldesi'nde,
gençler aras›nda ç›kan kavga Kürtle-
re yönelik flovenist sald›r›ya dönüfltü.

Y 6 Kas›m 2008: AAddaannaa''nn››nn

Had›rl› Mahallesi'nde bir gencin
öldürülmesine karfl› tepki, linç
sald›r›s›na dönüfltürüldü. 

Y May›s 2009: SSaakkaarryyaa''nn››nn

AAkkyyaazz›› ‹lçesi'nde Kürt f›nd›k iflçile-
rine sald›r›ld›. 1 iflçi öldürüldü.

Y 15 Ekim 2009: SSaakkaarryyaa''nn››nn

AArriiffiiyyee ilçesinde telefonda Kürtçe
konuflan Halis Çelik, 'Buras› Türki-
ye Kürtçe konuflamazs›n' denilerek,
linç edilmek istendi. 

Y 26 Ekim 2009: EEddiirrnnee ‹‹ppssaa--

llaa''ddaa 3 kifli, telefonlar›nda Kürtçe
melodi çald›¤› gerekçesiyle linç gi-
riflimine maruz kald›. 

Y 13 Kas›m 2009: TTeekkiirrddaa¤¤''››nn

HHaayyrraabboolluu ‹lçesi'nde bir grup iflçi,
Kürtçe konufltuklar› gerekçesiyle
linç giriflimine maruz kald›. 

Y 24 Kas›m 2009: ‹‹zzmmiirr''ddee

DTP konvoyuna faflistlerin sald›r›s›
sonucu 20'ye yak›n kifli yaraland›.

Y 26 Kas›m 2009: ÇÇaannaakkkkaallee

BBaayyrraammiiçç’’ttee Harmanl›k mahallesi
önünde toplanan linç güruhu, Kürt-
lerin ilçeyi terketmesini istedi.

Y 27 Aral›k 2009: EEddiirrnnee’’ddee

Halk Cephelilere linç sald›r›s›. 

Bu Süreklilik 
Bu Himaye
Linçlerin 
Devlet

Politikas›
Oldu¤una 

Yeterli
Kan›tt›r!



“Edirne’deki llinç
sald›r›s›nda ggörgü ttan›kla-
r›ndan eedindi¤imiz iizle-
nim bbu ssald›r›n›n oorganize
bir flekilde pplanland›¤›d›r.”

� Tutuklanan Cevahir Erdem,
Harika K›z›lkaya, Gürbüz Sönmez
ve en son tutuklanan Ebru Aydo¤du
ve Serkan Fikir’in hukuki durumu
nedir? 

AAvv.. TTiimmttiikk:: Bu kiflilerin hukuki
durumlar› birbirinden farkl›... An-
cak onlar› tutuklamaya götüren yo-
lun ayn› oldu¤unu söyleyebiliriz.
Harika K›z›lkaya ve Cevahir Erdem
“Paras›z e¤itim hakk›n›” ifade eden
bildirileri da¤›tmaktan ötürü suçla-
n›yorlar. 

� Gürbüz Sönmez ise 19 Aral›k
ile ilgili olup Halk›n Sesi internet
sitesinde yer alan ve tamam› yasal
etkinlik afifl ve duyurular› flash bel-
le¤inde tafl›d›¤› için tutukland›. 

Edirne polisi, anti-emperyalist
mücadeleden rahats›zl›k duyarak,
16 Aral›k’ta önce 3 kifliyi tutuklatt›.
Karar›n siyasi bir yan› yok mudur?

AAvv.. TTiimmttiikk:: ‹çinde bulundu¤u-
muz koflullarda, art›k hiç kimse
kendini yarg›n›n ellerine tereddüt-
süz b›rakmamakta. ‹ktidar dahi yar-
g› organlar›n› siyasi davranmakla
suçlarken biz devrimci demokrat ya
da muhaliflere tarafs›z davran›ld›¤›
safl›¤›na düflmeyece¤iz.

Özellikle içinden geçti¤imiz sü-
reçte hiç kimse mahkemelerin siya-
si geliflmelerden etkilenmedi¤ini
söyleyemez tabiki.

Soruda ki “Polis tutuklatt› “ iba-
resi bir gerçekli¤e sahip. Evet Türki-
ye’nin her yerinde ayn› yasa uygula-
n›yor ama Türkiye’nin her taraf›nda
kolluk ayn› politikay› uygulam›yor.
Suç politikas› belirleme emniyete
nerede ise yasan›n vermedi¤i bir gü-
cü fiili olarak vermifl durumda.

Mahkemelerin handikab› polis

fezlekesinde ifade edilen “Dev-
Genç terör örgütü üyesi olmak”
suçlamas›d›r. Mahkemeler kimin
faal bir örgüt oldu¤unu bilemezler.
Bu gibi durumlarda emniyetin sap-
tamalar›na güvenirler. 

Asl›nda bir tek internet araflt›r-
mas› bile bize böyle bir faal örgüt
olmad›¤›n› gösterecektir. Ancak po-
lis, “Dev-Genç terör örgütü” fleklin-
de bir tan›mlama ile mahkemeleri
ciddi etki alt›nda b›rakmaktad›r.

40 y›l önce kurulmufl ve yasal
formda bir dernekler federasyonu
olarak Dev- Genç yasad›fl› olma-
m›fl, aksine genifl kitlelerce kabul
görmüfl ve sempati uyand›rm›flt›r.
Bugün televizyon dizilerine sinema
filmlerine konu hareketlili¤i yarat-
m›fl ve zamanla anti emperyalist ru-
hun ve ba¤›ms›zl›k mücadelesinin
simgesi olmufltur. 

Bu durumda tarihi gerçekli¤i bu-
lunan bir yap›y› yasad›fl› göstermek
gerçek bir marifet isterdi. Bu mari-
feti Edirne Emniyeti göstermifltir.

� Tutuklama karar› veren mah-
kemenin tavr›n› nas›l de¤erlendiri-
yorsunuz? 

AAvv.. TTiimmttiikk:: Tutuklama karar›
veren mahkeme, “örgüt propagan-
das›” yap›ld›¤› flüphesi ile tutukla-
ma karar› verdi¤ini söylemektedir.
Tabii bu gibi suç de¤erlendirmeleri
özel yetkili cumhuriyet savc›l›klar›
ve mahkemeleri taraf›ndan yap›l-
mas› gerekti¤i için her fleyden önce
bu karar yaln›zca “ne olur ne olmaz
ben tutuklayay›m da günah benden
gitsin karar›d›r.” Özel yetkili a¤›r
ceza mahkemeleri bu düzeydeki
olaylarda dosyay› çok büyük oranda
tutuksuz görmeketedir.

� Linç sald›r›s›n› nas›l de¤er-
lendiriyorsunuz. 

AAvv.. TTiimmttiikk:: Hiç kimse linç sal-
d›r›lar›n› onaylayacak bir yorum
yapmaz. Ancak linç sald›r›lar›n›n
meflrulaflt›r›lmas›nda herkes kendini
sorgulamal›d›r. 

Edirne’deki linç sald›r›s›nda

görgü tan›klar›n-
dan edindi¤imiz
izlenim bu sald›-
r›n›n organize
bir flekilde plan-
land›¤›d›r.

Edirne’nin en
ifllek caddesinde
imza masas›
açan, en fazla on
kiflilik bir ö¤renci grubu onbefl kifli-
lik bir sald›rgan grubun uzun süreli
çabalar› ile linç ettirilmifllerdir. Sal-
d›r›ya u¤rayan ö¤renciler, ne için
orada bulunduklar›n› ifade eden
afifllerini imza toplad›klar› masan›n
önüne asm›fllar yani kendilerini ta-
n›tm›fllard›r. 

Çok say›da imza toplam›fllar ve
Edirne halk› sürdürdükleri kampan-
yaya destek olmak için gelip imza
atm›flt›r. Ancak sözünü etti¤imiz
grup, polisin gözleri önünde ve
uzun bir süre halk› galeyana getir-
meye çal›flm›fllard›r. Yine benim
sald›r›ya u¤rayan müvekkillerim-
den ö¤rendi¤im kadar› ile telefonlar
ile oraya birilerinin gelmesini sa¤la-
maya çal›flm›fllard›r. AAyynn›› zzaammaannddaa
oorraaddaa bbuulluunnaann ssiivviill ppoolliiss mmeemmuurr--
llaarr›› iillee ssüürreekkllii iilliiflflkkii iiççiinnddee oollmmuuflfl--
llaarrdd››rr..

Sorun flu; Türk ceza kanunu kifli-
lerin düflünceyi yayma ve ifade hür-
riyetini engellemeyi suç saym›flt›r.
Bu engelleme çal›flmas› olufltu¤u
anda polis bu sald›rgan gruba mü-
dahale etmeliydi.

Bu grup orada neden imza top-
land›¤›n› biliyor olmalar›na karfl›n
ilgisiz bir flekilde “Apo’nun piçleri
y›ld›ramaz bizleri” “Edirne uyuma
vatan›na sahip ç›k” gibi sloganlarla
halk› galeyana getirmeye çal›flm›fl-
lard›r. Burada da ikinci bir suç yani
halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik suçu
oluflmufltur. Polis buna ra¤men bir
tek kifli hakk›nda bile ifllem yapma-
m›flt›r. Bir tek yakalama gözalt› va-
kas› yoktur. ‹flte bu foto¤raf olay›n
gerçek faillerini gözler önüne ser-
mektedir.
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Av. Ebru Timtik: “Linçciler, polis
ile sürekli iliflki içinde olmufllard›r”



HHaaffiizzee AAKKYYIILLDDIIZZ

‹‹ssttaannbbuull ÜÜnniivveerrssiitteessii
GGaazzeetteecciilliikk 22.. SS››nn››ff
ÖÖ¤¤rreenncciissii

v Saat 2 gibi PTT önünde
toplanmaya bafllad›k. Dövizleri
da¤›tarak bas›n aç›klamas›n›

gerçeklefltirdik. Ard›ndan orada bu-
lunan halka Harika’n›n Gürbüz’ün
ve Cevahir’in neden tutukland›klar›-
n› anlatmak için masa açt›k. ‹nsanla-
r›n tepkisi gayet iyiydi olumlu tepki
veriyorlard›. ‹mza atmaya gelen in-
sanlar›n say›s› bir hayli fazlayd›.

v ‹nsanlara sesli bir flekilde arka-
dafllar›m›z›n anlatmaya bafllad›k ve
imza atmaya davet ediyorduk. Bir
süre sonra 5 kiflilik bir grup masaya
yaklaflarak “niye bayrak yok bu ma-
sada” vb. fleyler söyleyerek bizi tah-
rik etmeye ve ortam› provoke etme-
ye bafllad›lar. Biz bu provokatörleri
uzaklaflt›rd›k. Sivil polisler yanlar›na
gidip konuflmaya bafllad›lar. Bu s›ra-
da faflistler telefonlarla sürekli birile-
rini ar›yorlard›. Ve say›lar› 20’yi bul-
duklar›nda “Apo’nun p... y›ld›ramaz
bizleri”, “Buras› Edirne burada hain
yok” sloganlar›n› atarak kurt iflaret-
leri yapmaya bafllad›lar. ‹nsanlar
böylelikle onlara destek olmaya bafl-
lad›lar.

v Daha sonradan TMfi’ de sivil
polis oldu¤unu anlayaca¤›m kifliler
orada faflistlerle konufluyorlard›.Ve
sald›r› bafllad›¤›nda izledi¤im gö-
rüntülerden de sivil polislerin faflist-
lerin önünde yürüdüklerini, bize
sald›ranlar aras›nda polisin de oldu-
¤unu gördük.

v Polis sald›r› esnas›nda bizi
koruyormufl gibi gözükürken asl›n-
da faflistlerle birlikte bize sald›r›-
yordu zat›n bizleri korumak gibi bir
amaçlar› olamaz çünkü zaten sald›r›
bizzat polis taraf›ndan planland› di-

ye düflünüyorum. Bizi korumak is-
teselerdi ilk baflta k›flk›rtma yaratan
10 kiflilik gruba müdahale ederdi ya
da bizi de¤il sald›ranlar› gözalt›na
al›rd›. Ama sonuç olarak yine biz
gözalt›na al›nd›k ve iflkence gördük.

v Polis Edirne’de devrimcilerin

faaliyet yürütmesini istemiyor ve en-

gellemek için elinden gelen her fleyi

yap›yor.  Bu süreç ilk göz alt›larla

bafllad›. Daha sonra 3 arkadafl›m›z

hukuksuzca tutukland›. Öyle içlerine

oturmufl olmal› ki Edirne’de linç sal-

d›r›s› düzenlediler.Ve sald›rganlar

yerine biz gözalt›na al›nd›k. Biz gö-

zalt›nda 8 kifliydik ve 2 arkadafl›m›z›

as›lan bir pankart› gerekçe göstere-

rek tutuklad›lar. Bu durum çok aç›k

ve net gösteriyor ki Edirne polisinin

amac› devrimci gençli¤i korkutmak,

sindirmektir. Tüm bu yap›lanlar bu-

nun göstergesidir.

v Esnaf›n kimisi linç sald›r›s›na

destek verdi. Kimisi hiç kar›flmad›

kimisi de sahip ç›kt›.

v Bizi otobüse ald›klar›nda
alandan uzaklaflt›r›p b›rakacaklar›-
n›, gözalt›nda olmad›¤›m›z› söyle-
diler ve TMfi’ nin bahçesinde bir
süre beklettiler. Hala bize gözalt›n-
da olmad›¤›m›z› söylüyorlard›. Biz
›srarla gidece¤imizi, hastane rapo-
runu kendimizin alabilece¤ini söy-
ledik. Fakat yine de bizi serbest b›-
rakmad›lar. Selimiye Devlet Hasta-
nesine götürüldük. Burada arabadan
inmedik çünkü hala gözalt›nda ol-
mad›¤›m›z› söylüyorlard›. Zorla
arabadan indirdiler. Araban›n içeri-
sinde sürekli sözlü ve fiziksel, çevik
polisinin ve sivillerin tacizine u¤ra-
d›k. Küfür ediyorlard›. Ve kendi
aralar›nda ahlaks›zca konufluyorlar-
d›. TMfi’ ye ç›kar›ld›k. Avukat›m›z-
da oradayd›. Sandalyeleri duvara
çevirmifllerdi. Yüzümüz duvara dö-
nük oturmayaca¤›m›z› söyledik. Ve
avukat›m›z› yaka paça d›flar› att›lar.
‹flkenceye flahit olacak kimse kal-
mad›ktan sonra. Bizi zorla sandal-
yelere oturtmaya çal›flt›lar. Bu esna-
da da fiziki anlamda baya¤› h›rpala-
d›lar. Sürekli burnumuzdan bast›r›p

a¤z›m›z› kapatarak slogan atmam›z›
engellemeye çal›flt›lar. Ayn› flekilde
zorla üst aramas› yapt›lar ve parmak
izi almaya çal›flt›lar. Biz sürekli slo-
gan at›p, direndik. Psikolojik olarak
bask› kurmaya çal›flt›lar. Size yaz›k,
beyninizi y›kam›fllar, okuyun devle-
te faydal› vatandafl olun tarz›nda
fleyler söylediler.

v Linç s›ras›nda, gözalt›nda ve
adliyede hiç bir zaman irademizi ele
geçiremediler. Edirne polisinin
acizli¤ini bir kez daha gördük. Edir-
ne’de tekrar tekrar bu sald›r›lar› ya-
flayaca¤›m›z› bilsek bile asla müca-
delemizden vazgeçmeyece¤iz.
Edirne bize karfl› düzenlenen ilk
linç sald›r›s› de¤ildi ve sonda olma-
yacak. Linç giriflimleri, bask›lar,
gözalt›lar tutuklamalar bizi müca-
delemizden vazgeçiremeyecek.

FFeerrhhaatt TTÜÜZZEERR

TTrraakkyyaa ÜÜnniivveerrssiitteessii
ÖÖ¤¤rreenncciissii

v Tutuklanan arka-
dafllar›m›z Cevahir, Gür-
büz ve Harika’n›n serbest
b›rak›lmas› için yapt›¤›-
m›z bas›n aç›klamas›n›n
ard›ndan imza masas›n› aç›p “Ame-
rika Defol Bu Vatan Bizim” ve
“Amerika Defol Diyen Arkadafllar›-
m›z Serbest B›rak›ls›n”  bildirilerini
da¤›tmaya bafllam›flt›k.

v 5’e yak›n faflist masaya yakla-
fl›p “Sizin Türk bayra¤›n›z yok, ön-
ce bayra¤› as›n” deyip provoke et-
meye çal›flt›lar. Buna karfl›l›k bizler
“Mesele sadece bayrak meselesi de-
¤ildir, mademki vatansever oldu¤u-
nuzu söylüyorsunuz sizde imza at›p
bildiri da¤›t›n” dedik. Bunun üzeri-
ne polis araya girip faflistleri göster-
melik olarak uzaklaflt›rd›. Faflistler
bulunduklar› yerden halk› k›flk›rt-
mak için “Edirne uyuma vatan›na
sahip ç›k”, “Apo’nun p… y›ld›ra-
maz bizleri”,”Kahrolsun PKK”,
“Buras› Edirne burda hain yok” slo-
ganlar›n› at›p tekbir getirdiler.

Edirne’de sald›r›ya
u¤rayan Gençlik

Federasyonu üyelerinin
sorular›m›za verdikleri cevaplar›
yay›nl›yoruz...
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v Her zaman oldu¤u gibi sivil-
faflistler ve polisler vard›.

v Polis sald›r› esnas›nda gös-
termelik olarak engellemeye çal›-
fl›r bir görüntü sergiliyordu ama
var olan görüntülerde ve çekilen
resimlerde oldu¤u gibi sald›rganla-
ra de¤il direkt bize sald›rd›lar.

v “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” kampanyas›n›n giderek
yayg›nlaflmas› ve Edirne’de de di-
¤er illerde oldu¤u gibi büyük bir
yank› bulmas›yla sald›r›lar bu öl-
çüde yayg›nlaflt›. Edirne’deki ör-
gütlülü¤ün geliflmesi ve bunun
önüne ellerinden geldi¤i kadar gö-
zalt› ve tutuklamalarla y›ld›rmaya
çal›flmaktad›rlar. Sald›r› planl›yd›.
Faflistlerin planl› bir flekilde polis
iflbirli¤iyle sald›rd›¤›n› kendi göz-
lerimizle gördük.

v ‹mza masas›na çevredeki in-
sanlar gelip imza att›lar ve tutukla-
nan arkadafllar›m›z›n durumunu
sordular. Tepkiler olumluy-
du.”Bizde Amerika’ya karfl›y›z”
diyenler oldu.

v Polis bizi sald›ran güruhtan
uzaklaflt›raca¤›n› söyleyip güvenli
bir yerde b›rakacaklar›n› söylediler
ve bizi yaka –paça gözalt› arac›na
götürdüler. Sonras›nda bizi al›ko-
yup Emniyete götürdüler. 1-2 saat
araçta tuttuktan sonra bizi Adli
T›p’a götürdüler. Sonra gözalt›nda
oldu¤umuzu söylediler. Avukat›-
n›zla görüfleceksiniz deyip flubenin
üst kat›na ç›kard›lar.  Zoraki duva-
ra çevrilen sandalyelere oturtmaya
çal›flt›lar. Biz bu onursuz davran›fl
karfl›s›nda direnince avukat›n göz-
leri önünde iflkenceye bafllad›lar.
Avukat müdahale etmeye çal›fl›nca
da yaka-paça d›flar›ya att›lar. Ar-
d›ndan iflkenceye devam ettiler.
Serbest b›rak›lana kadar parmak
izi, foto¤raf çekme bahaneleriyle
defalarca sald›rd›lar.

v Bu sald›r› bizleri y›ld›ramaz.
Tüm irademizle gücümüzle Türki-
ye’nin her yerinden “Amerika De-
fol Bu Vatan Bizim” demeye ve bu
anti-emperyalist mücadeleyi yük-
seltmeye devam edece¤iz
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Antalya Halk Cephesi, 27 Aral›k
günü Edirne’de yaflanan linç sald›-
r›s›n› protesto etmek için eylem
yapt›lar. Eylemde okunan aç›kla-
mada kampanyay› anlatan Nilgün
Uzun, “Amerika Defol dedi¤imiz
için, Bu vatan bizim dedi¤imiz için
faflist linç sald›r›lar›na u¤ruyoruz.
Televizyonlarda geçen haberlerde
iflbirlikçi bas›n kampanyan›n içeri¤i
aç›klamadan yalan haberle yap›lan

linç sald›r›s›n› hakl› göstermeye ça-
l›fl›yorlar. Böylece yeni linç sald›r›-
lar›n›n da önü aç›lm›fl oluyor” dedi.

Eylemde, “Bask›lar, Gözalt›lar,
Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz, Tu-
tuklamalar, Gözalt›lar Serbest B›ra-
k›ls›n, Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim” sloganlar› at›ld›. 

Linç GGiriflimine
P rotesto

Edirne'de yaflanan sald›r›

Ankara Gençlik Derne¤i, Kars

Gençlik Derne¤i Giriflimi ve

Halk›n Hukuk Bürosu taraf›ndan

yay›nlanan yaz›l› aç›klamalarla

protesto edildi. 

Ankara Gençlik Derne¤i linç

edilmek istenenlerin "Amerika

Defol Bu Vatan Bizim" diyen

Dev-Gençliler, sald›ran linç güru-

hunun ise bir avuç vatan haini

oldu¤unu söyledi.

“Tahammülsüzler, çünkü korkuy-

orlar ve korkular› olmaya devam

edece¤iz” denilen aç›klamada

tutuklanan vatanseverlerin serbest

b›rak›lmas› istendi. 

Kars Gençlik Derne¤i “Edirne

Faflizme Mezar Olacak” bafll›kl›

aç›klamas›nda “tüm faflist ve em-

peryalist uflaklar› bu vatan toprak-

lar›ndan kovup; ba¤›ms›z, demok-

ratik ve sosyalist Türkiye'yi kura-

na dek mücadelemiz devam ede-

cektir” dedi.

Halk›n Hukuk Bürosu

yay›nlad›¤› aç›klamada Edirne’de

yaflanan hukuksuzluklara vurgu

yapt›. “Edirne’de linç sald›r›s›na

u¤rayan ma¤durlar “flüpheli”

duruma getirildi Bu mu adaleti-
niz?” bafll›¤›yla yay›nlanan
aç›klamada sald›ranlar›n halk
olmad›¤›, sald›r›n›n polis ve sivil
faflistlerce organize edilmifl bir
sald›r› oldu¤unu, kafas› flovenist
histeri alt›nda bulanmam›fl herkes
rahatl›kla görebilece¤i belirtildi. 

“AMER‹KA DEFOL
BU VATAN B‹Z‹M”
DEN‹LD‹⁄‹ ‹Ç‹N
‹fiB‹RL‹KÇ‹LER
SALDIRIYOR!”



Albay Charles Lynch’in ad›n›
muhtemelen daha önce duymam›fl-
s›n›zd›r. Ama ismine dikkatle bir
kez daha bak›n; son kelime biraz ta-
n›d›k gelecek hepinize. Lynch, yani
düz okunufluyla L‹NÇ! 

Geçen hafta Edirne’de yeni bir
örne¤ine tan›k oldu¤umuz sald›r›la-
ra verilen “linç” ad›, Amerikal› zen-
gin bir toprak ve köle sahibi olan
Albay Charles Lynch’in çiftli¤inde-
ki kölelere karfl› yapt›¤› vahflice uy-
gulamalardan türetilmifltir.

Linçler yayg›n olarak Amerikan
‹ç Savafl›'›ndan sonra siyahlara kar-
fl› uygulanan bir politikad›r. Amaç,
siyahlar› bask› alt›nda tutmak ve
kimliklerini, haklar›n› kullanmalar›-
n› engellemektir. Linçler, 1867'de
Tenessee eyaletinin Pulaski kentin-
de alt› eski asker taraf›ndan ““KKuu
KKlluuxx KKllaann””›n ((KKKKKK)) kurulmas›yla
h›z kazand›. (*)

Giydikleri uzun beyaz giysiler,
Konfederasyon Ordusu'nun ‹ç Sa-
vafl'ta ölmüfl askerlerinin ruhlar›n›n
intikam için geldi¤i izlenimi ver-
mek için düflünülmüfltü. Üyeleri
aras›nda ppoolliisslleerr,, yyaarrgg››ççllaarr,, bbüürrookk--
rraattllaarr,, ppoolliittiikkaacc››llaarr bulunmaktay-
d›.

LLiinnççlleerr öözzeelllliikkllee ppoolliissiinn vvee yyaarr--
gg››nn››nn ddeessttee¤¤iiyyllee gerçeklefltirilir.
Linçcilerin destekçisi polis ve yar-
g›dan ibaret de de¤ildir. Linçlerin
meflrulaflt›r›lmas› için linçcilerin en
önemli destekçilerinden birisi de
“Beyazlar›n” bas›n›d›r. Tüm linç
haberleri olumlanarak yans›t›l›r hal-
ka. Linçler; hakl›, bar›flç›l eylemler
gibi verilir, sanki adalet yerine geti-
riliyormufl gibi yorumlar yap›l›r.
Bas›n arac›l›¤›yla kitlelerde siyahla-
r›n linç edilmesinden zevk alan bir
ruh hali yarat›l›r. 

Linç uygulamalar› o denli yay-
g›nlaflm›flt›r ki, 1880 ile 1920 ara-
s›nda haftada en az iki siyah linç

edilir.

Linçcileri, ""ddee--
mmookkrraatt"" geçinen
Franklin Roosevelt gi-
bi dönemin dönemin
Amerikan Baflkan› da
desteklemifltir. Linçle-

rin, böylesine destek bulmadan, da-
ha do¤rusu arkas›nda devlet olma-
dan bu denli yayg›nlaflmas› müm-
kün olmazd›. 

1 8 8 0 ’ d e n
1915 y›l›na kadar
hiçbir beyaz,
linçler nedeniyle
yarg›lan›p mah-
kum edilmedi.
Polisin ve yarg›-
n›n, bürokrasinin
ve burjuva politi-
kac›lar›n, burjuva
bas›n›n ve tekel-
lerin linçlere des-
tek vermesi, ço¤u
zaman da aktif
olarak kat›lmalar›
linççileri daha da
güçlendiriyordu.

Yöneticiler linçlere sadece seyirci
kal›yor, bu konuda önlemler al›n-
mas›n› engelleyerek de linçleri tefl-
vik ediyordu.

Amerikan Kongresi, önüne geti-
rilen ve linçi bir suç sayan, ellerin-
deki tutuklular›n linçci güruhlara
teslim edilmesine seyirci kalan, hat-
ta bunu aç›kça yapan fleriflerin, po-
lislerin cezaland›r›lmas›n› öngören
yasa tekliflerini büyük ço¤unlukla
reddediyordu.

***

Haluk Gerger, Kan Tad› adl› ki-
tab›nda Amerika’da yap›lan linçleri
flöyle anlat›yor: “Kurban, genellikle
önce dövülüyor, yerlerde sürükleni-
yor, korkunç tezahüratlar aras›nda

k›rbaçlan›yordu. Ço¤u kez, iflkence
korkunç boyutlara var›yor, kurban
yak›l›yor, vücudu parçalan›yor, el
ve ayaklar› kopar›l›yordu. Sonunda
da kurban, ya üzerine asfalt tozu
dökülerek yak›l›yor ya da bir a¤aca
as›l›yordu, burada paramparça edi-
liyordu. Bu arada, insanlar havaya
ve cesede atefl ederek kutlamaya ka-
t›l›yor, genç k›zlar, çocuklar e¤len-
celi bir biçimde linçi izliyor, cici el-

biseleriyle nefle içinde koflturuyor
lard›. ‘Seyirlik e¤lence’ye onbinler-
ce kiflinin kat›ld›¤› oluyordu. Bazen
kurbanlar canl› canl› yak›lmadan,
an› ya da sat›lacak hediyelik eflya
olarak el ve ayak parmaklar› gibi
parçalar vücuttan kopar›l›yordu.
Olay, bir aç›k hava e¤lencesi, bir
flenlik gibi düzenleniyordu.”

Linç öylesine s›radan ve düzen
taraf›ndan kabul edilen bir hale gel-
miflti ki, linç edilenlerin “kemikleri-
nin küçükleri 1899'da 25 cente müfl-
teri bulabiliyordu”...

***

Linçler yayg›nlaflt›kça linç edi-
lenler art›k sadece siyahlar olmu-
yordu. Irkç›l›¤a karfl› mücadele

TTaarriihhtteenn
Olaylar...Kifliler...

Ey LLinçciler, bbak›n;
baflvurdu¤unuz yyöntemin 
a¤ababas› dda AAmerika...
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eden binlerce bbeeyyaazz ssoollccuullaarr,, sseenn--
ddiikkaacc››llaarr ddaa linçlerle katledildi.

1924 y›l›nda bir Frans›z dergi-
sinde Amerika’daki linçlere iliflkin
flu bilgiler yer al›yordu: “1889-
1919 aras›nda, aralar›nda 51 kad›n
ve k›zla on Büyük Savafl askerinin
de bulundu¤u 2600 siyah linç edil-
di. Linç edilenlere yöneltilen suçla-
malar›n baz›s› ise flöyledir: “Biri
için devrimci yay›n da¤›tmak; biri
için linçe karfl› görüfllerini s›kça
dillendirmek; biri için de siyahlar›n
davas›n›n önderi olmak vard›. Ayr›-
ca 30 y›lda, 11'i kad›n olmak üzere
708 beyaz linç edildi. Baz›lar› grev
düzenledikleri için, baz›lar› da si-
yahlar›n davas›n› savunduklar›n-
dan."

***

Amerika’daki linçlere ve linç
nedenlerine iliflkin çeflitli kaynak-
larda rakamlar farkl›l›k gösterse de
linç edilenlerin say›s› onbinlerle ifa-
de ediliyor. 

Linçlere karfl› mücadele eden
Ida B. Wells Barnett adl› yazar 1901
y›l›nda Independent Dergisi'nde ya-
y›nlanan makalesinde baz› linç ne-
denlerini flöyle s›ral›yor:"beyaz bir
kad›na hakaret etmek", "trene zarar
vermek", "hayvan çalmak", "yang›n
ç›karma flüphesi", "flahitlik yap-
mak", "kimlik yanl›fll›¤›", "hakaret",
"tutuklanmaya direnmek", “k›flk›rt›-

c› üslup kullanmak", "h›rs›zl›k",
"çevrede sevilmemek" gibi suçla-
malar...

***

Amerika’da siyahlara yönelik
linç sald›r›lar› 1980'li y›llara kadar
sistemli bir flekilde sürdü. Bugün
de, ABD baflkanl›¤›na bir zenci se-
çilmifl olsa bile baflta siyahlar, ol-
mak üzere az›nl›klara karfl› ›rkç› an-
lay›fl hala sürmektedir. 

***

Geçti¤imiz hafta gazetelerde
flöyle bir haber vard›. 

“Guatemala’n›n baflkentinde
önceki gün meydana gelen bir olay-
da, Alejandra Maria Torres adl› bir
kad›na otobüs soymaya kalk›flt›¤›
iddias›yla linç girifliminde bulunul-
du. (...) Suç ortaklar›yla beraber
kaçmaya kalk›flan Torres’i yakala-
yan öfkeli kalabal›k, kad›n› soyup
dövdükten sonra üstüne benzin dö-
kerek yakt›.” 

Linç sald›r›lar›, Guatemala’da
neredeyse günlük yaflam›n bir par-
ças› haline gelmifl. Yerel bas›na gö-
re, 2009 y›l›nda 221199 kkiiflfliiyyee lliinnçç ggii--
rriiflfliimmiinnddee bbuulluunnuullmmuuflfl ve linç sal-
d›r›s›na u¤rayanlardan 45’i öldürül-
müfl. 

Guatemala’daki linçlerin tarihi-
ne bakt›¤›m›zda ise çarp›c› bir ger-
çeklikle karfl›lafl›yoruz. Guatema-

la’da linçler bir “gelenek” olmufl
adeta. Daha do¤rusu böyle bir “ge-
lenek” oluflturulmufl. 1960’dan
1996’ya dek süren iç savafl s›ras›n-
da devlet taraf›ndan desteklenen si-
vil faflist güçler, muhalif, devrimci
güçlere karfl› devletin yönlendirme-
si ve deste¤iyle bu yöntemi kullan-
m›fllar. Guatemala’da iç savafl döne-
minde ölenlerin say›s›, 200 bine ya-
k›n. 

‹flte yine ayn› gerçek: bir yerde
linç varsa, orada ya emperyalistler-
in, ya iflbirlikçilerinin parma¤› var. 

‹flkenceler, infazlar, kay›plar,
linçler bizzat emperyalizmin halkla-
r›n mücadelesini engellemek için
baflvurdu¤u politikalar›d›r. Emper-
yalistler bu yönetemleri Guatema-
la’dan Türkiye’ye kadar, tüm yeni-
sömürgelerine de ihraç ediyorlar..

(*) Amerika’daki linçlere iliflkin
bilgilerde, Haluk Gerger’in “Kan
Tad›” adl› kitab›ndan yararlan›l-
m›flt›r.)

Oligarfli, linç politikalar›n› emperyalizmden al-
m›flt›r. 6-7 Eylül katliam ve ya¤mas›ndan Trabzon’a,
Trabzon’dan Edirne’ye tüm linç sald›r›lar› devlet ta-
raf›ndan örgütlenmifltir. Oligarfli, a¤ababalar›ndan
ne ö¤renmiflse onu uygulamaktad›r. 

Amerika’da flerifler örgütlüyordu linçleri. Ülkemizde polis ya da kontrge-
rilla flefleri örgütlüyor. 1915 y›l›na kadar binlerce kifli linçlerle katledilmifl ve
tek kifli yarg›lanmam›flt› Amerika’da. Bizde de yaflanan onlarca linç sald›r›-
s›ndan sonra yarg›lan›p ceza verilen tek bir linçci yoktur. Linçciler için hiç-
bir zaman linç edilenler için bir neden  aranmam›fl, derisinin siyah olmas›,
›rkç›l›¤a karfl› ç›kmas›, solcu, sendikac› olmas› yeterliydi.  Bizde de devrim-
ci, ilerici, anti-emperyalist vatansever olmak, Kürt olmak,  linç edilmenin ne-
deni olmufltur. Her linç sald›r›s›ndan sonra iktidar paritisinden muhalefet par-
tilerine, valisinden polisine, burjuva gazetelerden televizyonlara linçcileri
destekleyen, lince u¤rayanlar› suçlayan aç›klamalar ve haberler yapm›fllard›r.
Linçcilerin s›rt› s›vazlan›p aç›kça desteklenmifltir. Tarihin bugüne söyledi¤i
gerçek fludur: Linçler do¤rudan devlet taraf›ndan örgütlenmektedir. Ve halk›,
devrimcileri sindirmek için bir politika olarak kullan›lmaktad›r.

Tarihten 
Güncele

-- 2288 AArraall››kk 1992- Ankara Özgür-
Der taraf›ndan “Sana Memleketimi An-
latmak ‹stiyorum” gecesi yap›ld›. 

- 2288 AArraall››kk 1993- Konya Meram
Özgür-Der aç›ld›.

-- 2299 AArraall››kk 1992- F›rat Özgür-Der
Malatya'da aç›ld›.

-- AArraall››kk 1978 - Aral›k ay› boyunca
devrimciler Marafl Katliam›n› ve S›k›-
yönetimi protesto eylemleri yapt›.

-- AArraall››kk 11998866 -- Yeni Çözüm Dergisi
yay›n hayat›na bafllad›. Yeni Çözüm
dergisi, bas›n mevzisinde ‘80 sonras›
devrimci bir ç›k›fl›n ilk ad›m›yd›. Tüm
bask›lara karfl›, bu ad›m sürdürüldü, Ye-
ni Çözüm kurumlaflt›, geliflti. Bas›n
mevzisinde bugüne kadar süren uzun
yürüyüfl, bu gelenek üzerinde flekillen-
di. 

-- 11 OOccaakk 1991 - Ahmet Faz›l Öz-
demir ve ‹brahim Yalç›n Arkan,
Gaziantep Özel Tip Hapishane-
si'nden firar ederek özgürlük
haklar›n› kulland›lar.
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Tarihimiz
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Linçcileri koruyan adalet
AAddaalleett!!  

Linçcileri gözalt›na bile almayan, aleni suça ra¤men
tutuklamayan ve fakat lince u¤rayanlar› gözalt›na al›p
tutuklayan bir hukuk düzeni var. 

Geçen hafta, ayn› çeliflkiye iflaret etmifltik; katil pat-
ronlar›, iflkenceci polisleri, mafyac› polis fleflerini SSEERR--
BBEESSTT b›rak›p, ABD defol diye afifl asanlar› tutuklayan
hukuku anlatm›flt›k. ‹flte o hukukun bir baflka yans›ma-
s›n› gördük Edirne’de... 

Ortada aç›kça bir suç var. Bir grup faflist ve yalan,
çarp›tma söylemlerle k›flk›rt›lm›fl bir grup insan, bir haf-
ta önce tutuklanan arkadafllar›n›n serbest b›rak›lmas›
için imza masas› açan Gençlik Derne¤i üyelerini linç et-
mek istiyorlar. 

Linç, öldürmeye teflebbüstür. Yasalarda a¤›r suçtur. 

Linç, darpt›r, demokratik hakk›n gasb›d›r; darp ve
gasp yasalarda suçtur. 

Fakat sonuç; Trabzon’da, Rize’de, Samsun’da, Ada-
pazar›’nda, Eskiflehir’de, Bursa’da, Bozöyük’te, ‹z-
mir’de ve daha bir çok yerde oldu¤u gibi Edirne’de de
lliinnçç ssaalldd››rr››ss››nn›› yyaappaannllaarr ggöözzaalltt››nnaa aall››nnmmaadd››......
DDüüzzeenniinn yyöönneettiicciilleerrii vvee yyeettkkiilliilleerrii ttaarraaff››nnddaann ssuuççllaann--
mmaadd››llaarr bbiillee.. Linç sald›r›s›na u¤rayanlar suçland›. Suç-
lanmakla da kalmad›, 8 kifli gözalt›na al›nd›, ikisi tutuk-

land›. 

Neden? 

‹nsanlar herkesin gözünün önünde, gözü dönmüfl bir
güruh taraf›ndan katledilmek isteniyor. Kafas›, gözü
patlat›l›yor, yerlerde sürükleniyor. Bunlar› yapanlar bu-
harlafl›p uçmuyorlar. Polisin gözlerinin önünde gelifliyor
bütün bu sald›r›lar. Zaten kameralar, foto¤raf makina-
lar›, hepsini kaydetmifl, suçlular kay›tl›. Ama bugüne
kadar gözalt›na al›n›p tutuklanan tek bir linçci yok. 

Gözalt›na al›n›p tutuklananlar sald›r›ya u¤rayanlar.

““BBuu nnaass››ll hhuukkuukk,, bbuu nnaass››ll aaddaalleett??”” diye sormuyo-
ruz? Cevab›n› biliyoruz:

Bu adalet, linçcilerin adaletidir! Bu adalet, Anado-
lu’nun ba¤r›na bir hançer gibi saplanan ‹ncirlik Üssü’nü
vatan›m›za sokanlar›n adaletidir! Bu adalet, Kurtulufl
Savafl›’nda binlerce flehit vererek kovulan emperyalist-
leri vatan›m›za sokan iflbirlikçilerin adaletidir! 

Bu, “Ba¤›ms›z Türkiye” isteyen, “Amerika Defol,
Bu Vatan Bizim” diyenleri linç ettirenlerin ve linç güru-
hunun “tamam ifliniz bitti, gerisini biz hallederiz” diye
s›rt›n› s›vazlayanlar›n adaletidir. 

Linçin ve linçcilerin adaleti, adalet de¤ildir. 

B‹Z TÜM TUTSAKLARA UMUDUZ
1 Ocak’ta Taksim Tramvay dura¤›nda buluflan yakla--

fl›k yediyüz kifli Hasta Tutsaklar için Galatasaray Lisesi--
’’ne kadar yürüdü.

“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› Türkçe ve
‹ngilizce pankartlar aç›larak hasta tutsaklar›n resimleri ta--
fl›nd›. Aç›klaman›n yap›laca¤› Galatasaray Lisesi’’nin önüne
gelinmeden önce oturularak Çavbella marfl› söylendi. 

Galatasaray Lisesi’nin önüne gelindi¤inde aç›klamay›
okuyan Av. Taylan Tanay herkesin yeni y›l›n› kutlayarak
2009 y›l›ndaki hapishaneler tablosunu özetledi.  2009’da
onlarca hasta tutsa¤›n hapishanelerde nas›l öldürüldü¤ünü
vurgulayan Tanay “Bizim mücadelemiz Güler Zere’nin öz--
gürlü¤üne baflka özgürlükler katmak  ve d›flar›da Gülerler’i
ço¤altmak içindir” dedi.  Tüm hasta tutsaklara umut olduk--
lar›n› belirten Tanay , buna örnek olan Antalya’da hasta bir
adli tutsa¤a ait olan sözleri okudu. “Öncelikle cezaevlerin--
deki  hasta tusaklar için olan mücadelenizden dolay› tebrik
ediyorum. Ben de onlardan biriyim. (...) En sonunda baflar--
d›n›z. ‹çim öylesine rahat ki, kendim ç›ksam bu kadar sevi--
nirdim.(...) Buradan tabutla tahliye olmak istemiyorum. (...)
Güler Zere benim için umut oldu, flifa oldu, güç oldu.” 

Eylem haftaya Adli T›p Genel Kurumu’nda toplant›
yap›lacak gün olan perflembe günü Adli T›p önünde, cu--
ma günü ise  yine hasta tutsaklar için Eminönü’nde yap›--
lacak olan  eylem duyurular›yla sona erdi.

TECR‹T ÖLDÜREREK SÜRÜYOR!
Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için

Ankara'daki demokratik kitle örgütlerinin ey--
lemleri sürüyor. 25 Aral›k’da Yüksel Cadde--
si'ndeki eylemde "Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n" yazan pankart ve "Hasta Tut--
saklara Özgürlük", "Tecrite Son" yazan dövizler tafl›nd›.

Eylemde aç›klamay› okuyan Semiha Eyilik tecritin sür--
dü¤ünü, 19 Aral›k'ta diri diri yakarak gösterilen devrimci
düflmanl›¤›n›n bugün Adli T›p arac›l›¤›yla, hasta tutsakla--
r› ölüm s›n›r›ndayken bile tecritte tutarak sürdürüldü¤ünü
belirtildi. 

Adana’da Hasta Tutsaklar için
Eylemler Sürüyor

Adana’da hasta tutsaklar için her hafta
süren eylemlere  26 Aral›k’da  devam edildi.
‹nönü Park›’nda bir araya gelen demokratik kitle örgütleri
ad›na aç›klamay› okuyan Adnan Ö¤rü, hapishanelerde kö--
tü muamelelerin ve keyfi uygulamalar›n artarak sürdü¤ü--
nü, hapishane koflullar›ndan dolay› a¤›r hastal›klar›n olufl--
tu¤unu söyledi. Bir y›l içinde hastal›k dolay›s›yla hayat›n›
kaybeden tutsaklar› hat›rlatan Ö¤rü “Bizler bir kez daha
sesleniyoruz; ölüm s›ras› kimde? Sorunun çözülmesi için
daha kaç insan›n ölmesi gerekiyor?” diye sordu. 



“Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim” kampanyas› çal›flmalar› yay›-
larak devam ediyor. Sald›r›lara, ta-

cizlere, para cezalar›na karfl› Halk
Cepheliler Amerika’n›n katliamc›l›-
¤›n› ve AKP iktidar›n›n iflbirlikçili-
¤ini teflhir ediyorlar.

26 Aral›k'ta Halk Cepheliler ‹ss-
ttaannbbuull Taksim Tramvay Dura¤›'nda
"Amerika Defol" demek için bir ey-
lem yapt›lar. "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" ve "‹ncirlik Üssü Ka-
pat›ls›n" yazan pankartlar›n aç›ld›¤›
eylemde Dev-Genç bayraklar› ta-
fl›nd›.

Eylemde, Ekin Dalbudak bas›na
bir aç›klama yapt›.

Afgan halk›n›n düflman›m›z de-
¤il, dostumuz oldu¤unu belirten
Dalbudak; "Emperyalizm ve uflak-
lar›, Afganistan'da, beklediklerinin
aksine vatan› için savaflan, bafle¤-
meyen onurlu bir halkla karfl›laflt›-
lar. Bu onurlu direniflte bize düflen
görev ise iflgale ve katliam› dur de-
mektir. Afganistan'a asker gönder-
mek, çocuklar›m›z›n can› üzerinden
pazarl›k yapmak onursuzlu¤unu
gösterenlere karfl› birleflmeli, sesi-
mizi daha güçlü ç›karmal›y›z" dedi.

70 kiflinin kat›ld›¤› eylemin ar-
d›ndan ‹stiklal Caddesi üzerinde
bildiri da¤›t›l›p ‹ncirlik Üssü'nün
kapat›lmas› talebiyle ikibini aflk›n
imza topland›. ‹mza toplan›rken bil-
diriden bölümler okundu.

Halk Cepheliler, Sar›gazi'nin
‹nönü Mahallesine 6 yere "Afgan
Halk›n›n Katili Olmayaca¤›z" yaz›-
lamas› yapt›lar.

26-27 Aral›k günlerinde Sar›gazi
Demokrasi Caddesi’nde ‹ncirlik
Üssü’nün kapat›lmas› talebiyle im-
za masas› aç›ld›. Yaklafl›k 4 bin bil-
dirinin da¤›t›ld›¤› masada Ameri-
ka’ya karfl› bir imza da sen ver ça¤-
r›s› yap›ld›. 

Halk Cepheliler, 27 Aral›k günü
Ba¤c›lar Yenimahalle’de imza top-
lad›. Ayr›ca bildiri da¤›t›m›, pulla-
ma ve toplu afifl yap›ld›. Kampanya
önlükleri ve Halk Cephesi imzal›
flapkalar› giyilerek, yaklafl›k 400
adet afifl, 50 adet pullama yap›ld›,
100 adet imza topland› ve 200 adet
bildiri da¤›t›ld›.     

1 May›s Mahallesi’nde Halk
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“Bize Düflen Görev ‹se ‹flgale ve Katliama
Dur Demektir”
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Cepheliler, 27 Aral›k afifl yap›p, bil-
diri da¤›tt›lar. Ümraniye 3001. Cad-
de üzerinde, ellerinde  afifller ve  f›r-
çalarla çal›flma yaparken, akrep di-
ye tabir edilen araçla gelen polisin
tacizini teflhir eden Halk Cepheliler
çal›flmalar›na devam ettiler.

27-28 Aral›k tarihleri aras›nda
Esenler Haklar Derne¤i’nde Dev-
Genç sergisi aç›ld›. Serginin aç›l›fl-
›nda Dev-Genç’in mücadele tarihi
k›saca anlat›l›rken, ayn› zamanda
Dev-Genç’i sahiplenmenin müca-
deleyi daha fazla omuzlay›p,  büyü-
terek olaca¤›n›n vurgusu yap›ld›.
Sergide ayr›ca ‹ncirlik Üssü’nün
kapat›lmas› için imza masas› da
aç›ld›. Sergi ikinci günün akflam›
topland›.

“Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim” sesi bir kezde Kartal’›n Kurfa-
l› Mahallesi’nden yükseldi. 29 Ara-
l›k’ta Halk Cepheliler mahallede 10
yere yaz›lama yapt›lar.

29 Aral›k günü Kaptan Pafla
(Halil R›fatpafla) Lisesi’nin 3.kat›n-
da bulunan bir s›n›f›n, caddeye ve
yan›ndaki bahçeye bakan cephesine
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim
Halk Cephesi” yaz›l› pankart as›ld›.
Pankart› o arada bahçede olan ö¤-
renciler alk›fllad›.

Halk Cepheliler, 30 Aral›k günü
‹stanbul Taksim’de Galatasaray Li-
sesi önünde ‘‹ncirlik Üssü Kapat›l-
s›n’ talebiyle imza masas› açt›lar.
‹mza toplan›rken halka ‹ncirlik Üs-
sü’nün bir katliam üssü oldu¤u, bu-
na karfl› ç›kmaman›n katliama ortak
olmakla eflde¤er oldu¤u anlat›ld›. 

Kampanyaya, farkl› uluslardan
insanlar da destek verdi. ‹ngiliz,
Arap ve ‹rlandal›lar önce masaya
gelip ne yapmak istedi¤imizi sordu-
lar. Kendilerine Amerikan emperya-
lizmine karfl› ç›kt›¤›m›z› anlatma-
m›z üzerine, imza atarak destek ver-
diler. Yaklafl›k 1000 bildirinin halka
ulaflt›r›ld›¤› eylemde 663 kifliden
imza al›nd›.

Her hafta Kad›köy ‹skele Mey-
dan›’nda aç›lan imza stand›na bu
hafta da devam edildi. “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” önlükleriyle
‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› tale-

biyle imzalar topland›. 2 saat aç›k
kalan imza stand›nda 500 bildiri da-
¤›t›l›p 150 imza topland›.

Gebze-Haydarpafla treninde ‹n-
cirlik Üssü’nün kapat›lmas› talebiy-
le Halk Cepheliler imza toplad›lar.
Halk Cepheliler tren içinde güven-
likçilerle tart›flma yaflad›.Trenin va-
gonlar› aras›nda imza toplayan Halk
Cephelilere makinistte “e¤er imza
toplamay› b›rakmazsan›z treni hare-
ket ettirmem” dedi.

Gebze’ye gelen Halk Cepheliler
garda imza toplarken sivil polislerin
müdahalesiyle karfl›laflt›. Ortal›¤›
provoke etmeye çal›flan sivil polis-
lere ra¤men Halk Cepheliler yapt›k-
lar› iflin meflrulu¤uyla imza topla-
maya devam etti.

TTookkaatt'ta Halk Cepheliler 29
Aral›k günü Gaziosmanpafla Üni-
versitesi'nde 'Amerika Defol Bu Va-
tan Bizim' kampanyas› için imza
toplad›lar. Ayn› zamanda flehir mer-
kezinde bir çok yere Dev-Genç pul-
lar› yap›flt›rd›lar. 15 Ocak'ta Sam-
sun'da düzenlenecek olan Grup Yo-
rum Konseri'nin afifllemelerini yap-
t›lar. Ayn› gün üniversite kantinle-
rinde "Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim" kampanyas› kapsam›nda, ‹n-
cirlik Üssü'nün kapat›lmas› talebiy-
le imza topland›. Faflist ö¤renciler-
den gelen sald›r›lara karfl› Halk
Cepheliler zor anlar yaflasa da 200
imza toplamay› baflard›lar.

26 Aral›k günü MMeerrssiinn Halk
Cepheliler imza stand› açt›lar. ‹mza
stand›na ö¤rencisinden, memuruna,
iflçisine, emeklisine, gencinden,
yafll›s›na her kesimden insanlar ge-
lip imza att›lar. 

AAddaannaa’da 31 Aral›k günü Çak-
mak Caddesi Kültür Soka¤›’nda im-
za masas› aç›ld›. 

Halk Cepheliler 27 Aral›k günü
Akdeniz mahalesinde ve Süleyman
Vahit caddesinde "Amerika Defol
Bu Vatan Bizim" kampanyas›n›n
afifllerini yapt›lar. Ayn› gün çarfl›
merkezinde imza stand› açt›lar. Çak-
mak Caddesi Kültür soka¤› giriflinde
imza toplayan Halk Cepheliler hal-
ka, Amerika'n›n katliamlar›n› anlatt›-
lar. Kampanya çerçevesinde 27 Ara-

l›k günü Adana Özgürlükler Derne-
¤inde Dev-Genç sergisi aç›ld›.

26 Aral›k günü ‹stasyon önünde
imza toplayan Halk Cepheliler’e
özel gövenlikler biber gaz› s›karak
sald›rd›lar. Sald›r›dan sonra Halk
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Cepheliler imza toplamaya devam
ederkenken sald›rganlar teflhir edil-
di.

Yine 26 Aral›k’ta Çakmak Cad-
desi üzerinde Kültür Soka¤› önünde
stant aç›ld›.

25 Aral›k günü Halk Cepheliler
Sabanc› Merkez Cami önünde imza
toplad›lar. Cuma namaz›ndan ç›kan-
lara yüksek sesle "142 bin katil Ame-
rikan askeri ülkemize tatil yapmaya
geliyor, Afganistan halk›n›n kan›n›
döken, Irak'ta insanlar›n üzerine bom-
balar ya¤d›ran Amerikan askerlerini
ülkemizde istemiyoruz, ‹ncirlik Üssü
kapat›ls›n, sen de bir imza ver" fleklin-
de konuflmalar yapt›lar.

24 Aral›k günü fiakirpafla Ma-
hallesinde imza stand› aç›ld›.

23 Aral›k günü Adana Gençlik
Derne¤i çal›flanlar›, ö¤rencilerin va-
kit geçirmek için gelip gitti¤i Duy-
gu kafe önünde imza toplad›lar. Ö¤-
rencilerin yo¤un ilgi gösterdi¤i im-
za kampanyas› yine polis taciziyle
engellenmeye çal›fl›ld›.

BBuurrssaa'da 24 Aral›k günü Görük-
le Uluda¤ Üniversitesi kampüs giri-
flinde afifl yap›ld›. Bursa Gençlik
Derne¤i Giriflimi çal›flan› Orkun
Bayer ve Neflet Altay afifl yap›m› s›-
ras›nda zorla darp edilerek yaka pa-
ça göz alt›na al›nd›.Yaklafl›k bir bu-
çuk saat göz alt›nda tutulan Gençlik
Derne¤i çal›flanlar›na 140 tl para ce-
zas› kesildi.

26 Aral›k’ta “Kent Meydan›’nda
imza stand› aç›ld› ve bildiri da¤›t›m›
yap›ld›. Masaya gelen polisler her
zaman yapt›klar› gibi; “Bunlar› bu-
rada da¤›tmaya izniniz var m›?
155’e sürekli flikayet telefonlar› ge-
liyor, halk› rahats›z etmeyin” diye-
rek engel olmaya çal›flt›lar. Halk
Cepheliler’in izin belgesine gerek
olmad›¤›n› söyleyerek “fiikayetçi
olan yan›m›za gelsin söylesin” de-
mesi üzerine polisler gittiler.

29-30-31 Aral›k tarihlerinde kent
meydan›nda imza masalar› aç›lmaya
devam edildi.

AAnnttaallyyaa'da 24 Aral›k günü Mu-
ratpafla merkezde kampanya afiflleri
yap›ld›. Daha sonra mobese kame-

ras›ndan tespit edildikleri gerekçe-
siyle 4 Halk Cepheli gözalt›na al›-
narak 140 TL para cezas› kesildi. 29
Aral›k’ta imza masas› aç›ld›. 

‹‹sskkeennddeerruunn'da 23 ve 24 Aral›k
günlerinde Ayakkab› Boyac›lar Par-
k›nda imza stand› aç›ld›. Zab›talarla
ç›kan tart›flmaya halktan bir kiflinin;
“adam sana Amerika Defol deme-
nin izni olmaz diyor, sen üsteliyor-
sun”  demesi üzerine zab›talar uzak-
laflt›.

KKaarrss Gençlik Derne¤i Giriflimi
ö¤rencileri,  yapt›klar› yaz›l› aç›kla-
mayla Kars'ta kampanya çal›flmalar›
kapsam›nda u¤rad›klar› polis sald›r›-
lar› ve keyfi uygulamalar› anlatt›.

23-24 Aral›k günleri boyunca
Kars'›n merkezindeki Faikbey, Ata-
türk, Kaz›mpafla, Gazi Ahmet Muh-
tar pafla, Halit pafla caddelerine ve
‹ktisat fakültesi ve E¤itim fakültesi
yolu üzerindeki bir çok yere "Ame-
rika Defol Bu Vatan Bizim" kam-
panyas› dahilindeki konser afiflleri
yap›ld›.

‹‹zzmmiirr’in Narl›dere semtinde 24
Aral›k sabah› Mithatpafla Caddesi
Güzel Sanatlar Fakültesi ön duvar›-
na üzerinde; "Amerika Defol, Bu
Vatan Bizim" yazan pankart as›ld›.
Pankart›n yaklafl›k 2 saat as›l› kald›.

26 Aral›k’ta Fuar Montrö kap›s›-
n›n yan›ndaki duvara pankart as›ld›.

Yamanlar Onur Mahallesi  Oto-
ban köprüsü’ne 27 Aral›k’ta  pan-
kart as›ld›. Pankart yaklafl›k üç saat
as›l› kald›. Alsancak, Konak ve
Gümrü¤e 150 adet "Amerika Defol,
Bu Vatan Bizim afifli as›ld›. Ayr›ca
‹zmir’de yap›lacak olan “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” konserinin
afiflleri de as›ld›. Ayn› gün Karfl›ya-
ka Çarfl› da masa aç›ld› ve imza top-
land›.  

AAnnkkaarr aa’da 23 Aral›k günü,
Yüksel Caddesinde toplanan Halk
Cepheliler burada "Amerika Defol
Bu Vatan Bizim " yazan pankart›
açarak kortej oluflturdular. K›z›l
bayraklarla, "Amerikanc›, NATO'cu
AKP'nin askeri olmayaca¤›z, Ame-
rikanc›, NATO'cu AKP halk düflma-
n›d›r, Afgan Halk›n›n katili olmaya-

ca¤›z" yazan dövizler ve meflaleler-

le yürüyüfle geçildi.

Sakarya Caddesine gelindi¤inde

burada önce bas›n aç›klamas› yap›l-

d›. Aç›klamada, “‹flbirlikçi AKP ik-

tidar› iflgalin orta¤›d›r. Bunu daha

fazla görevler talep erederek, Afga-

nistan'a yeni askerler gönderip

gençlerimizin kan›n›n emperyaliz-

me satarak derinlefltiriyor” denildi.

Aç›klama bitti¤inde hep bir

a¤›zdan ve büyük bir coflkuyla,

Dev-Genç Marfl› söylendi. Marfl›n

ard›ndan da Amerikan bayra¤› ya-

k›ld›. 

Eylem boyunca geçilen yollarda

ö¤rencilerden, esnaflara kadar Halk

Cephesi kortejini gören pek çok in-

san alk›fllarla, sloganlarla, bazen de

korteje girerek destek verdiler. Ey-

lemde "Katil ABD iflbirlikçi AKP,

Emperyalistler yenilecek direnen

halklar kazanacak, Yaflas›n Dev-

Genç yaflas›n Dev-Gençliler, Ne

ABD ne AB ba¤›ms›z Türkiye,

Kahrolsun Amerikan emperyalizmi,

Afgan halk›n›n katili olmayaca¤›z"

sloganlar› at›ld›. 120 kiflinin kat›ld›-

¤› eylemin ard›ndan hep birlikte

TEKEL iflçileri ziyaret edildi. 

25 Aral›k Cuma günü Sakarya

Caddesi’nde imza masas› aç›ld›. 1.5

saatte 255 imza toplan›rken 500 bil-

diri da¤›t›ld›. Ayn› gün Bat›kent ‹lk-

yerleflim mahallesinde ve 26 Aral›k

Mamak  Saimekad›n’da   Dev-Genç

imzal›  yaz›lamalar yap›ld›.

Yüksel ve Sakarya Caddesinde 3

saat aç›lan imza masalar›nda Yüksel

caddesinde 380 imza toplan›p 600

bildiri da¤›t›l›rken Sakarya cadde-

sinde 280 imza toplan›p 600 bildiri

da¤›t›ld›. 

31 Aral›k günü Kocatepe Camisi

önünde kampanya afifllerini yapan

Ankara Gençli Derne¤i çal›flanlar›

Melis Ciddio¤lu, fiahin ‹m¤a ve

Seçkin Aydo¤an yerlerde sürükle-

nerek gözalt›na al›nd›lar. 

Gözalt›na al›nan ö¤renciler Adli

Kontrol karar›yla gece serbest b›ra-

k›ld›lar. 
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“Amerika Defol Bu Vatan Bi-

zim” kampanya konserleri devam
ediyor. 25 Aral›k günü Malatya’da,
27 Aral›k günü de Kars’ta kampan-
yan›n konserleri yap›ld›.

MMaallaattyyaa’da yap›lan konserde
bir konuflma yapan Halk Cephesi
temsilcisi Sevda Kurban; 1968’de
Dev-Gençliler 6 filoyu denize dö-
kerken ba¤›ms›zl›k sloganlar› at›l›-
yordu. fiimdi biz de seslerine ses
katarak diyoruz ki; “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” dedi.

800 kiflinin kat›ld›¤› konserde ilk
olarak Erdal Bayrako¤lu sahneye
ç›kt› ve sevilen türkülerini seslendir-
di. Erdal Bayrako¤lu’nun ard›ndan
‹dil Kültür Merkezi ve Tiyatro Si-
murg oyuncular›n›n haz›rlad›¤›
“Baflkan› Burnundan Yakala” oyunu
sahnelendi.

Oyunun ard›ndan Grup Yorum
sahneye ç›kt›.

Gecede, Güler Zere’nin gece
için gönderdi¤i mesaj videosu iz-
lendi. Mesajdan sonra Güler Zere
dakikalarca sloganlar eflli¤inde al-
k›flland›.

KKaarrss'ta yap›lan konserde ilk

olarak sahneye Erdal Bayrako¤lu
ç›kt›. Horonlarla bafllayan konser
Kars Gençlik Derne¤i Giriflimi ad›-
na Gül Zilan Yigen'in konuflmas›yla
devam etti. Dev-Genç'in 40 y›ll›k
anti-emperyalist mücadelesinden,
mücadelede ödedi¤imiz bedellerden
ve flehitlerimizden bahsedilen ko-
nuflma, "Kurtulufla Kadar Savafl!"
fliar›yla bitirildi. Tiyatro oyunu sah-
nelendi. Ard›ndan Güler Zere'nin
video-mesaj› izlendi. Videonun ar-
d›ndan tüm salon "Devrimci Tut-
saklar Onurumuzdur" slogan›n› hep
bir a¤›zdan atarak özgür tutsaklar›n
sesini Kars'a tafl›d›. 

Sonras›nda Hakan Yeflilyurt sah-

neye ç›kt› ve ard›ndan 25 y›ll›k mü-

zik yaflam›nda ilk kez Kars'a gelen

Grup Yorum sahne ald›. 

Gecede "Yaflas›n Dev-Genç Ya-
flas›n Dev-Gençliler, Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” sloganlar› at›ld›.
Kars Gençlik Derne¤i Giriflimi ve
‹dil Kültür Merkezi stand açt›.
Aç›lan stantlarda Yürüyüfl, Tav›r ve
tutsaklar›n haz›rlad›¤› kitaplar ve
Grup Yorum albümlerinin sat›fl› ya-
p›ld›. 

Geceye 1100 kifli kat›ld›.

SSaammssuunn’’ddaa kkoonnsseerr vvee
kkaammppaannyyaa ççaall››flflmmaallaarr››
ddeevvaamm eeddiiyyoorr

Samsun Halk Cephesi, “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›
çerçevesinde 26 Aral›k günü Süley-
maniye Geçidinde imza stand› açt›. 

Halk Cepheliler, Amerika’n›n
suçlar›n› anlatarak imza toplad›lar.
Ö¤renci, memur, sendika baflkan›,
emekli subay, ev han›m›, esnaf,
emekli halk›n her kesiminin ilgi gös-
terdi¤i stantta 2 saatte 175 imza top-
land›. 800 bildiri halka ulaflt›r›ld›.

“Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim” kampanyas›n›n devam› olarak
Samsun’da Ocak ay›n›n 15’inde ya-
p›lacak olan konserin afiflleri de
standa as›ld›. Özellikle ö¤renciler bi-
letlerin nas›l temin edilece¤i konu-
sunda sorular sordular.Ayr›ca Halk
Cepheliler, yine ayn› gün konserin
duyurusunu yapmak amac›yla esnaf-
lara afifl  ast›lar. Konserin afifllerini
yapan Halk Cepheliler Çi¤dem fien-
yi¤it ve Utku Aykar polis taraf›ndan
durduruldu. Çal›flma yapmalar› en-
gellenmeye çal›fl›lan Cepheliler’e
1000’er TL para cezas› kesildi.

AAMMEERR‹‹KKAA DDEEFFOOLL BBUU VVAATTAANN BB‹‹ZZ‹‹MM 

KKOONNSSEERRLLEERR‹‹

KKAARRSS MMAALLAATTYYAA



AKP iktidar› ta-
raf›ndan halk›n ne
yapaca¤›n› bilemez
hale getirildi¤i Do-
muz Gribi hakk›nda
‹stanbul Tabip Oda-
s› Genel Sekreteri

Hüseyin Demirdizen ile görüfltük.

YYüürrüüyyüüflfl:: ‹nsanlar afl› yapt›ra-
l›m m›, yapt›rmayal›m m› diye te-
reddütte. TTB ne diyor bu konuda?

Hüseyin DDemirdizen:Var

olan tereddüte yol açacak bilimsel

bir veri ya da durum yoktur. Riskli

kifliler baflta olmak üzere afl› yapt›-

r›lmal›d›r.

YYüürrüüyyüüflfl:: ‹ktidar aç›kça halk›n
kafas›n› kar›flt›r›yor, sizce neden?
Kar›fl›kl›k nereden kaynaklan›yor? 

Demirdizen: Afl›da ortaya ç›-

kan tereddütlerin temel nedeni sa¤-

l›k, e¤itim, sosyal güvenlik, su gibi

temel haklar ile pek çok insani de-

¤erin bile rraannttaa ddöönnüüflflttüürrüüllmmeessii

sürecidir. Yeni sömürgecilik düzeni

“piyasalaflt›r, özellefltir” mant›¤›d›r.

Ayr›ca genel olarak sisteme, yö-

neticilere duyulan güvensizlik, özel

olarak da piyasalaflt›r›larak ticarete

ve ranta feda edilen sa¤l›k hizmetle-

ri ve hekimlere duyulan güvensiz-

liktir.

YYüürrüüyyüüflfl:: T›bbi aç›dan durum
nedir? Domuz gribinin potansiyel
tehlikesi, afl›n›n yararlar›, zararlar›,
bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

Demirdizen: En fliddetli ve en

çok ölüme yol açan salg›n ‹spanyol

gribi ad›yla 1910’lar›n sonuna do¤-
ru, ki yaklafl›k 5500 mmiillyyoonn kkiiflfliinniinn
ölümüne neden olmufltur. Her 25-30
y›lda bir salg›na yol açmaktad›r. Ya-
y›lma h›z› yüksek oldu¤u için k›sa
zamanda büyük ölümlere yol aç-
maktad›r.

Afl›, pek çok bulafl›c› hastal›kta
oldu¤u gibi bu gün için en güveni-
lir, etkili, yayg›n ve kolay korunma
yoludur. Aç›klanan yayg›n ve
önemsiz yan etkiler, afl› bölgesinde
k›zar›kl›k ve a¤r›, allerjik reaksi-
yonlar, k›r›kl›k, halsizlik ve hafif
atefl olarak bildirilmektedir. Önemli
ve hayati yan etkiler henüz rapor
edilmemifltir.

YYüürrüüyyüüflfl:: Bu konuda halk› ay-
d›nlatmak için ne gibi çal›flmalar›-
n›z var?

Demirdizen: Bugüne kadar 3

kez bas›n aç›klamas›, televizyon ve
radyo programlar› ile kamuoyunu
bilgilendirdik. Herkese Sa¤l›k Gü-
venli Gelecek Platformu (HSGGP)
olarak bir broflür haz›rland›, ‹stan-
bul’da 50 bin adet da¤›t›m›na bafl-
land›. Mahallelerde toplant›larla da-
ha büyük bir salg›n›n beklendi¤i
Ocak-Mart aylar› öncesi daha çok
vatandafl›m›z›n afl› olarak korunma-
s› için çaba harcayaca¤›z.

YYüürrüüyyüüflfl:: Halk›n size ulafl›p so-
rular›n› sorabilece¤i ücretsiz bir te-
lefon hatt›n›z, dan›flma hatt›n›z, üc-
retsiz baflvuru yapabilecekleri büro-
lar›n›z var m›? E¤er varsa bu tele-
fonlar› okurlar›m›za verelim.

Demirdizen: Konu hakk›nda

TTB ve ‹stanbul Tabip Odas› Web

sayfalar›ndaki bilgilere ulafl›labili-
nir. ((iissttaabbiipp@@iissttaabbiipp..oorrgg..ttrr iillee
ttttbb@@ttttbb..oorrgg..ttrr))

YYüürrüüyyüüflfl:: Halk›n size rahatça
ulaflabilece¤i, soru sorabilece¤i bir
telefon hatt›n›z, dan›flma kuruluflu-
nuz yoksa, bulunmas› gerekmiyor
mu? Özellikle Ocak fiubat aylar›n-
da yayg›n ölümlerin yaflanaca¤›n›
belirtiyorsunuz, buna uygun bir bi-
linçlendirme ve kurumlaflmalar ge-
rekmiyor mu? 

Demirdizen: Bu konuda esas

sorumluluk Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ait-
tir. Bu dönem içinde genel koruyu-
cu tedbirler yan›nda en do¤ru ve bi-
limsel yaklafl›m risk gruplar› baflta
olmak üzere afl› olan insan say›s›n›
art›rmakt›r. Hastalar›n tedavisi için
hükümetin her türlü katk› ve kat›l›m
pay›n› kald›rmas› için bask› olufltu-
rulmas› yararl› olacakt›r.

YYüürrüüyyüüflfl:: Ayr›ca eklemek iste-
di¤iniz bir fley var m›?

Demirdizen: Domuz gribi ül-

kemizde yarat›lan yoksullu¤a, eflit-
sizli¤e, açl›¤a ve yoksunlu¤a ayna
tutmaktad›r. Sa¤l›¤›n belirleyicileri
olan yeterli ve dengeli beslenme, in-
sani koflullarda ve güvenli ortamlar-
da çal›flma, bar›nma hakk› ve sa¤l›k
hizmetlerine ulafl›m›n önündeki en-
gellere ayna tutmaktad›r. Hepimizin
görevi herkes için güvenli bir gele-
cek, engelsiz bir sa¤l›k hizmeti ve
herkesi kapsayan kapsaml› bir sos-
yal güvenlik hakk› için mücadele
etmektir. Hastal›klar›m›zdan ticaret
yap›lmas›n› de¤il sa¤l›¤›m›z için
yat›r›m yap›lmas›n› talep etmeliyiz.

Afl›ya güvensizli¤in nedeni, sistemde 
herfleyin ranta dönüfltürülmesidir

HHeerrkkeessee SSaa¤¤ll››kk GGüüvveennllii GGeellee--
cceekk PPllaattffoorrmmuu,, ‹stanbul M›s›r Çar-
fl›s› önünde domuz gribi afl›s› ile il-
gili bir eylem yapt›. 28 Aral›k günü
yap›lan eylemde, ““MMiikkrrooppllaarr HHaass--
ttaallaanndd››rr››rr YYookkssuulllluukk vvee KKööttüü YYöö--
nneettiimm ÖÖllddüürrüürr-- AAflfl›› KKoorruurr”” yaz›l›
bir pankart aç›ld›. 

Halk Cephe-
’sinin de kat›ld›¤›
eylemde aç›kla-
ma yapan ‹stan-
bul Tabip Odas›

Genel Sekreteri Hüseyin Demirdi-
zen, AKP’nin sa¤l›k alan›nda yarat-
t›¤› tahribatlara de¤inerek “Salg›n›n
bafl›ndan beri milyonlarca kifli do-
muz gribine yakalanm›fl 1500-2000
kifli yo¤un bak›m tedavisine ihtiyaç
duymufl, 500 vatandafl ise yaflam›n›

yitirmifltir”  bilgisini verdi. Demir-
dizen, halka afl› olmas› için ça¤r›
yapt›. Eylemin ard›ndan konuyla il-
gili haz›rlanan bildiriler da¤›t›ld›.

‘Mikroplar Hastaland›r›r Yoksulluk 
ve Kötü Yönetim Öldürür!’
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Mersin'de Mezar
Ziyareti

19–22 Aral›k  hapishaneler kat-
liam›nda flehit düflen Ahmet ‹bi-
li'nin Mersin Silifke’deki köyünde

bulunan  mezar›
24 Aral›k’ta zi-
yaret edildi.  

Ziyarette Ah-
met ‹bili’nin
sevdi¤i türküler
söylendi. Ard›n-
dan Ahmet ‹bi-
li’nin çocukluk
a r k a d a fl l a r › n ›
an›lar›n› anlatt›-
lar. 

19 Aral›k 2000’de, Türkiye tari-
hinin en vahfli ve kanl› katliam›
yap›ld›. Devlet aylar öncesinden ba-
s›n yay›n organlar› arac›l›¤›yla ya-
lan propagandalar yayd›. Güya ha-
pishanelerde say›m yap›lam›yor,
kontrol sa¤lanam›yordu. Oysa, ha-
pishanelerde her gün yap›lan say›m-
lar›n belgeleri vard›. 

Oligarfli 19 Aral›k 2000 katli-
am›nda K›br›s Harekat›ndan sonra
en büyük askeri gücünü kulland›.
Vahflette s›n›r yoktu. Kapal› alanda
ve canl›lar›n bulundu¤u yerde kul-
lan›lmas› yasaklanan bombalar at›l-
d›, kurflunlar ya¤d›r›ld›. Bayrampa-
fla Hapishanesi’nde alt› kad›n tutsak
diri diri yak›l›rken, toplam 28 tutsak
katledildi. 

Ailelerimiz kömürleflmifl beden-
lerinden çocuklar›n› tan›yamad›. 

Devrimci tutsaklar›n bombalara,
kimyasal maddelere ve kurflunlara
karfl› kendilerini savunacak hiçbir
silahlar› yoktu. Yaln›zca yüreklerin-
de ve bilinçlerinde inançlar›, ba¤l›-
l›klar› ve cesaretleri vard›. Ölüm
mangalar› sabaha karfl› 04.30 sula-
r›nda, kendilerini korumak için vü-
cutlar›ndan baflka hiçbir fleyleri ol-

mayan tutsaklara ‘teslim olun’ di-
yorlard›. 

20 Ekim 2000 tarihinde bafllayan
direniflte gönüllü olmak için birbi-
riyle yar›flan direniflçiler, katliam›
durdurmak için de gönüllü feda ey-
lemcisi olma yar›fl›na girmifllerdi.
Vahflice ya¤an kurflunlara, giysileri
de¤il de yaln›zca etleri yakan kim-
yasal maddelere ve bo¤ucu gaz
bombalar›na karfl› bedenlerini alev
topuna dönüfltürdüler. 

Bayrampafla Hapishanesi’nde F›-
rat Tavuk ve Aflur Korkmaz, Ümra-
niye’de Ahmet ‹bili, Çanakkale’de
Fidan Kalflen, Bursa’da Murat Özde-
mir ve Ali ‹hsan Özkan, Çank›r›’da
‹rfan Ortakç› ve Hasan Güngörmez,
Uflak’ta Yasemin Canc› ve Berrin
B›çk›lar, Ceyhan Hapishanesi’nde
Halil Önder, dosta düflmana devrim-
cilerin yenilmeyece¤ini, alevlere ki-
lit vurulamayaca¤›n› gösterdiler. 

F Tiplerinde direnifl 22 Ocak
2007 tarihine kadar sürdü. Tecritin
varl›¤› kabul edildi. 10 tutsa¤›n
tredmana ba¤l› olmadan haftada 10
saat birbirleriyle sohbet etmelerini
öngören genelge imzaland›. Tecrit
ortadan kalkmad› ama tecritte bir

gedik aç›ld›. Fakat oligarfli o gün-
den bu yana Ölüm Orucu direnifliy-
le kabul etti¤i sohbet hakk›n› tam
olarak uygulam›yor. F Tiplerinde
tecrit bbuuggüünn ddee ssüürrüüyyoorr.. 

Tutsaklar ve biz tutsak yak›nlar›,
tecritin insan sa¤l›¤›n› yok etti¤ini
daha F Tipi hapishanelere konulma-
dan önce söylemiflti. Tecrit hapisha-
nelerinde geçen süre göstermifltir
ki, tecrit yaflamsal tahribatlar yarat›-
yor. 

Bugün hapishaneler hasta tut-
saklarla dolu. F Tiplerinde sessiz bir
imha sürüyor. Adli T›p Kurumu da
bu politikan›n bir parças›d›r. Bu,
kanser hastas› “Güler Zere’ye Öz-
gürlük kampanyas›”nda çok daha
aç›k görülmüfltür. Adli T›p Kurumu,
tutsakl›k koflullar›nda tedavisi
mümkün olmayan hasta tutsaklara
rapor vermeyerek tutsaklar›n tahli-
yesini engelliyor. Daha birkaç hafta
önce yafll› bir tutuklu Adli T›p
önünde ambulans›n içinde bekleti-
lirken yaflam›n› yitirdi. 

Kararl› ve ›srarl› mücadelemiz
sonucunda Güler Zere’yi serbest b›-
rakmak zorunda kald›lar. Fakat F
Tipi tecrit hapishanelerinde hala on-
larca hasta tutsak var. “Hasta tutsak-
lara özgürlük” mücadelemiz sürü-
yor ve sürecek. Tecrite karfl› müca-
delemiz sürüyor ve tecrit kald›r›lana
kadar sürecek.

Vahflete FFedayla DDirenenler
Tecrite DDe DDireniyor

TTaayyaadd’’ll›› AAiilleelleerr

Yürüyüfl

3 Ocak
2010

Say›: 201

Sald›rtanlar Vatan  Hainleridir22

Elaz›¤'da 19 Aral›k
Anmas›

Elaz›¤’da Halk Cepheliler 20
Aral›k'ta kent merkezinde mezar-
lar› olan flehitlerimiz,  Mazlum
Güder, Erkan Akçal›, Hasan Ak-
tafl, Adil Can, Ahmet Güder, Nihat
Kaya ve Çetin Gençdo¤an'›n me-
zarlar›n› ziyaret ettiler. Ziyarette
flehitlerden al›nan mirasla onlar›n
yolundan yürünece¤i vurguland›.

Ayn› gün Halk Cepheliler Elaz›¤
Haklar Derne¤i’nde bir söylefli yap-
t›. Söyleflide, 7 y›ll›k direniflte her
alanda direniflin yayg›nlaflt›¤›, kat-
liama ölen ama teslim olmayan kah-
ramanlarla cevap verildi¤i söylendi.

19 Aral›k'› Yaflayanlar
Anlatt›

‹stanbul, Gazi Mahallesi'nde 19

Aral›k günü Cema Kafe'de 19 Ara--

l›k konulu bir söylefli yap›ld›. Söy--

lefliye 'o günü' anlatan bir sineviz--

yon gösterimi ile baflland›. 19 Ara--

l›k katliam›n› Çanakkale Hapisha--

nesi'nde yaflayan Aysu Baykal ve

Ulucanlar Hapishanesi'nde yafla--

yan Devrim Turan'›n kat›ld›¤› söy--

leflide, yaflanan katliam›n politik ve

siyasi boyutu de¤erlendirildi.

Söyleflide ayr›ca, ‹dil Kültür Mer--

kezi taraf›ndan haz›rlanan 'o günün

hikayesi' isimli sergi de konuklar

taraf›ndan gezildi. 



20 Ekim öncesinde de ölüm
orucu direnifline son verdiklerinde
de kendi görevlerini d›flar›ya hava-
le ettiler. Oysa sald›r›n›n birincil he-
defi devrimci tutsaklard›r. Tutsakla-
r›n gerekti¤i gibi karfl›s›na dikilme-
di¤i bir sald›r›ya baflka bir gücün
karfl› koyamayaca¤›, aç›kt›r. Ger-
çek böyle olmas›na ra¤men “d›fla-
r›”y› “asli güç” olarak görmelerinin
temelinde bedel öödemekten kkaç›fl
ve kazanmaya iinançs›zl›k vard›r.

“D›flar›”yla kastedilen örgütlü
güçler ve kitle mücadelesinin etkisi
ve gücüdür. ‹flte bu noktada da sa-
mimiyetsiz ve tutars›zd›r sol. ...
Çünkü F Tiplerine karfl› mücadele-
yi “d›flar›”ya havale etmeyi öneren-
ler, ayn› zamanda “kitle mmücadele-
si ggeri” tespiti yap›yor ve bundan
hareketle de “oligarfliyle çat›flmak-
tan mümkün oldu¤unca geri du-
rulmas›”n› öneriyorlard›. Bitmedi;
devletin “daralan kitle mücadelesi-
nin geri düzeyde olmas› nedeniyle”
F Tipi sald›r›s›n› uygulamaya sok-
tu¤u tespitini yapan da kendileridir.
Bu tespitleri yapanlar›n kendi gö-
rev ve sorumluluklar›n› “d›flar›”ya
b›rakmas›n›n anlam› aç›kt›r: Kendi
görevini omuzlamaktan kaçmak ve
yenilgiyi bafltan kabul etmek. 

Durum bu aç›dan ayn› zamanda
mizahidir de. Devrimcilerin ölüm
orucu önerisine karfl›, “önce d›flar›-
da flunlar flunlar yap›lmal›” diyen-
lerin, d›flar›da da onlar› yapacak
gücü, örgütlülü¤ü yoktur zaten. D›-
flar›da yap›lmal› dediklerini de as-
l›nda, devrimci hareketten bekle-
mekte, d›flar›y› da asl›nda kendi
omuzlar›ndan atmaktad›rlar. Ve o
noktada hem içeride, hem d›flar›da
görevlerinden kurtulmufl(!) oluyor-
lar. Nitekim, direnifl sürecinde yer
ald›klar› o süreler d›fl›nda bir ço¤u-
nun konumu esas olarak bu olmufl-
tur. ‹çeride veya d›flar›da ciddi bir
fley yapmadan, bol bol teori yap-
m›fllard›r. 

Peki oonlar›n ddurumu
F TTipi ssald›r›s›n› ggeri
püskürtebilecek ddurumda
m›d›r?

“D›flar›ya b›rakma”y› hararetli
flekilde savunanlar baflta olmak
üzere siyasi hareketlerin bir ço¤u,
gerek Ölüm Orucu direnifli önce-
sinde, gerekse sonraki süreçte ör-
gütlü güçlerinin içler ac›s› durumda
oldu¤unu y›llar sonra itiraf etmifl-
lerdir. ‹flte bunlardan birkaç›;

Ölüm Orucu direnifline bafllan-
mas›ndan bugüne, direnifle ve dire-
nenlere en fazla sald›ranlar›n bafl›n-
da gelen T‹KB gerçe¤ini kendilerin-
den aktaral›m; 

“Uzunca bir süredir sesimiz so-
lu¤umuz pek ç›km›yordu. Öncesi-
ne dair de söylenmesi gerekenler
olmakla birlikte, özellikle son üç
y›ld›r, düpedüz yoktuk ortal›k-
ta(...)”, “yaflad›¤›m›z fiili bir tasfiye
haliydi.” (28 Ekim 2004, Ufuk Çiz-
gisi, Say›: 2) 

“Yurtd›fl› çal›flmam›z 2000’li y›l-
lara gelindi¤inde (...) örgütlü gibi
görülen örgütsüzleflme çevrecilik,
politikaya ilgisizlik (...) örgütün ve
örgütlenmenin zay›flat›lmas›na, gi-
derek kaybolmas›na yol açm›flt›r.
(...) bu tablonun birinci dereceden
sorumlusu T‹KB-MK oldu¤u görü-
flündedir.”, “Gelinen noktada örgüt
kavram›n›n alabildi¤ine suland›¤›
görülmektedir.” (Ufuk Çizgisi, 2
fiubat 2005, Say›: 5) 

‹flte tarihi boyunca ahkam kesen
örgütün hali. Ortada kadro, örgüt
denebilecek bir fley kalmam›flt›r.
Ama ne hikmetse her konuda yanl›fl
yapan örgütün hapishaneler politi-
kas›n›n do¤rulu¤u iddia edilmekte-
dir. Tutsaklar›n direnmesi üzerine
“d›flar›ya” görev verilmektedir. 

MLKP’nin durumu da farkl› de-
¤ildir. 1996’dan itibaren örgütlen-
mede “gerileme” yafland›¤›n›, “kit-
lelerden kopma”, “partide politik

irade k›r›lmas›, iddia erozyonu”, “a-
politik devrimcilik” geliflmiflti. “Ar-
t›k parti krizi olarak tarif edilen dö-
nem bafllam›flt›r.” “2000 y›l›n›n ba-
har›na gelindi¤inde parti krizi iyice
olgunlaflm›flt›r.” ‹tiraf 2004’de gel-
mifltir. (At›l›m, 4 Eylül 2004)

MLKP de d›flar› da ad›m atacak
halde de¤ilken, d›flar›s› için ahkâm
kesenlerdendir. 

TKP/ML’nin durumunun da
farkl› olmad›¤› d›flar›daki örgütlü
pratik faaliyetleriyle ortadad›r. Ha-
pishanelerdeki tav›rlar› ise, T‹KB ile
ayn›d›r.

MKP’de 19 Aral›k öncesi al›nan
feda eyleminin alt›na att›¤› imzay›
“BLÖF” olarak tan›mlamas› ve fe-
da eylemlerine karfl› ç›kmas› baflta
olmak üzere, direniflin ilerleyen
günlerinde yaflad›klar› savrulma-
larla, di¤erleriyle ayn› platforma
düflmüfltür.

Yay›nlar›nda birbirleriyle tama-
men farkl› de¤erlendirmeler yap-
m›fl olsalar da geldikleri nokta 20
Ekim 2000’in çok uza¤›ndad›r. Öy-
le ki oligarflinin F Tipi politikas›n›n
nedenlerinin devrimci tutsaklar ol-
du¤unu söyleyebilecek kadar mefl-
ruiyet yitimine u¤ram›fllard›r. ‹flte
söylediklerinden k›sa bir bölüm.
“(...) Devrimci hareketlerin, özellik-
le 1990’l› y›llar boyunca izledikleri
hapishane politikalar›nda, F Tiple-
rinin hayata geçirilmesine belli bo-
yutlar›yla zemin sundu¤u da gö-
rülmesi gereken bir gerçek” (Özgür
Durufl, Aral›k 2003, Say›: 17) Bu
flekilde bir ele al›fl, devrimci bir ele
al›fl de¤ildir. Bu yaklafl›m, devlet
taraf›ndan ileri sürülmekteydi za-
ten. Keza, 19 Aral›k sonras›nda
Kürt milliyetçi hareketi de de¤er-
lendirmelerinde hapishanelerdeki
“afl›r›l›klar›” nedeniyle devrimcileri
suçlam›flt›r. Devlet, devrimci tut-
saklar› 12 Eylül’den bu yana teslim
almak için politikalar gelifltirmek-
tedir. Sald›r›lara, katliamlara zemin
sunmamak için ne yap›lmal›yd›?

20 Ekim 2000’den 22 Ocak 2007’ye...

Direnifl, Zafer ve Sol
Bölüm 3
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“Radikal, militan direnifller olma-
sa, F Tiplerine gerek kalmazd›”
deniyor; MKP’nin söyledi¤inin
özü budur. Evet, do¤rudur. Dev-
rimci tutsaklar teslim olsalard› F
Tipleri olmazd›!

MLSPB, TDP, HDÖ, DY, DY-
Devrimci Hareket ve di¤erlerinin
durumuyla ilgili söylenebilecek
olan tek fley vard›r: O da, ne d›fla-
r›da ne hapishanelerde nitelik ve
nicelik olarak herhangi bir sorunu
sahiplenebilecek durumda olma-
d›klar›d›r. Varolan güçleriyle orant›-
l› olarak da direniflte istikrarl›, tu-
tarl› bir flekilde yeralmam›fllard›r.
Aralar›nda çeflitli farkl›l›klar elbette
olmakla birlikte, direnifle ve direni-
fli yürüten örgütlere sald›rmay›
kendilerine adeta görev bilmeleri,
bir ço¤u için geçerlidir. Kimileri, F
Tiplerine sevklerin yap›l›fl›n›n ar-
d›ndan “yenilgi” tespiti yapm›fllar-
d›r. Oysa daha önce hep birlikte F
Tiplerine gidildi¤inde Ölüm Orucu
direnifline bafllanmas›n› savun-
maktayd›lar... Bunda da kararl›l›k
ve istikrar gösterememifllerdir.
Çünkü direnifle kat›lmayan örgütle-
rin hepsi, oligarflinin F tipi sald›r›la-
r›n›n püskürtülebilece¤ine inanma-
malar› nedeniyle, daha bafltan ye-
nilgiyi yaflam›fllard›r. 

19 Aral›k 2000 sonras›, F Tiple-
rine sevk edildiklerinde bafllamak
zorunda kald›klar› ölüm orucunu
biran önce b›rakman›n yollar›n›
aram›fllard›r. Hem de flöyle tespitler
yapmalar›na ra¤men: “Bu direnifl
mutlaka tespitlerimiz do¤rultusun-
da somut kazan›mlarla bitmek zo-
rundad›r. Bu zorunluluk sadece
bugün aç›s›ndan de¤il cezaevleri-
nin gelece¤i aç›s›ndan da, sadece
pratik moral bak›m›ndan de¤il, da-
ha a¤›r yeni yapt›r›m ve dayatma-
lar›n önünü kesebilmesi bak›m›n-
dan da hayati öneme sahiptir.” (4
fiubat 2001 tarihli T‹KB, TKP/ML,
MLKP, MLSPB, TDKP imzal› bildiri-
den.) Bildiride uzunca “asgari çö-
züm” talepleri de s›ralanm›flt›r. Ve
bu bildiriye Direnifl Hareketi, DY-
Devrimci Hareket, DY ve HDÖ de
kat›lm›flt›r. (Aktaran, Ufuk Çizgisi,
sy. 20, 16 A¤ustos 2005)

‹fade edilenler do¤rudur. Direnifl
mutlaka somut kazan›mlarla bit-
melidir. Ancak bu sonucu sa¤la-
mak için de direniflin tüm bbedelle-

re rra¤men sürdürülmesi gerek-
mektedir. Bu da o bildirinin alt›na
imza atanlarda yoktur. Çünkü t›pk›
12 Eylül koflullar›nda oligarflinin
TTE sald›r›s›nda oldu¤u gibi “Dev-
let politikas›d›r, önünde durulamaz,
zafer elde edilemez” diye düflün-
mektedirler.

‹ktidar bilincinden uzak, düflma-
n›n teslimiyeti dayatt›¤› koflullarda
bile tüm gücünü ortaya koyarak,
ölümüne direnme, çat›flma yerine
uzlaflmay›, verilenlerle yetinmeyi
politika haline getiren bir anlay›fl
geliflmifltir. Bunun siyasi literatür-
deki ad› ise; reformculuktur. Refor-
mizm, tüm politikalar›n› belirleyeci
hale geldi¤i içindir ki, hiçbir dönem
direniflin asli unsuru ol(a)mam›fl-
lard›r. Çözüm diye düflündükleri ise
“AB standartlar›”ndan baflka bir
fley de¤ildir. Bunu da üstün “diplo-
masi becerileri”yle kazanacaklar›n›
iddia edecek kadar Türkiye ger-
çeklerinden uzakt›rlar. “Üstün dip-
lomasi”nin de yetmedi¤ini gördük-
lerinde “mutlaka ssomut kkazan›m-
larla bbitirilmesi ggerekti¤i”nin alt›na
imza att›klar›n› dahi unutup direni-
fli b›rakm›fllard›r. Bununla da yetin-
memifller, direnifli sürdürenlere en
seviyesiz ifadelerle, küçük-burju-
vaziden al›nm›fl kavramlarla sald›-
r›y› görev bilmifllerdir.

20 EEkim 22000’de ‘‘zaferi
flehitlerimizle kkazanaca¤›z’
fliar›yla bbafllad›k, bbu kkararl›l›-
¤› 77 yy›l bboyunca ssürdürüp ddi-
reniflimizi zzaferle ttaçland›rd›k

20 Ekim 2000’de direniflimize
“Zaferi fiehitlerimizle Kazanaca¤›z”
fliar›yla bafllad›k. Bedellerin büyük
olaca¤›n›, flehitler verece¤imizi bili-
yorduk. ‹lk flehidimizle birlikte bir
gerçe¤i daha hayk›rd›k: “Kahra-
manlar Ölmez, Halk Yenilmez...”
Bu flehitlerimizin gücü, halk›m›z›n
gerçe¤iydi. Zulme karfl› direnenler-
le, flehitlerle büyüdü tüm umutlar.
Bugüne kadar böyle olmufltu, bun-

dan sonra da benzer flekilde
büyütülecekti umutlar›...

Tek tek direniflçilerimiz
flehit düflerek kendi zaferleri-
ni ilan edecekler, flehitleri-
mizden oluflan zincirle bizle-
ri ölümle korkutarak teslim

alaca¤›n› düflünen karfl›-devrim
güçlerini kuflatacakt›k. 

Kimileri direnifli, tek bafl›m›za
omuzlad›¤›m›z koflullarda “tek ör-
güt yap›yor”, “direniflçi say›s› azal-
d›”, “3-5 direniflçi daha ölse ne ola-
cak”... benzeri söylemlerle direnifl
kaçk›nl›¤›n› mazur göstermeye ça-
l›fl›yordu.

‹lk önce, 19 Aral›k’ta bitece¤ini
beklediler direniflin. Bu beklentiye
girenler içinde direnifl d›fl›ndaki re-
formistler de vard›. Direnifl bitmedi. 

Siyasi hareketlerin “ço¤u” dire-
nifli b›rakt›¤›nda, yine ayn› beklenti
vard›; art›k direnifl daha fazla uza-
mazd›. Yan›ld›lar. Direnifl bitmedi. 

2002’de oligarfli flöyle tahlil edi-
yordu direnifli:

“Mevcut uygulamalar›n (Bask›-
lar, yasaklar d›flar›dan içeride ger-
çeklefltirilen katliamlar, sansür vb.
estirilen terör kastediliyor – bn.) de-
vam etmesi ve bas›n›n ilgi göster-
memesi halinde açl›k grevleri ve
Ölüm Oruçlar› en geç 1 y›l içinde
son bulabilir...” (18 fiubat 2002,
Cumhuriyet) 

Bunu söyleyen Adalet Bakan›
Hikmet Sami Türk yan›lm›flt›.
DHKP-C davas› tutsaklar› d›fl›nda
kalanlar, bu konuflmadan bir y›l da
de¤il, sadece 33 aay ssonra b›rakm›fl-
lard› direnifli. Oportünizm do¤rula-
m›flt› Sami Türk’ü. Kuflkusuz Sami
Türk de fark›ndayd› onlar›n duru-
munun. Ço¤unlu¤unun zaten 19
Aral›k sonras› zorunluluktan baflla-
d›klar›n› ve ilk f›rsatta b›rakacakla-
r›n› kestirebiliyorlard›. Hatta bili-
yorlard›, çünkü, bu kesimlere yak›n
kifli ve demokratik kurumlar›n
“Ölüm oruçlar› bitirilmeli”, “Çözüm
d›flar›ya b›rak›lmal›” türünden
aç›klamalar› uzun süredir ortal›kta
dolafl›yordu. DHKP-C davas› tut-
saklar›n›n da b›rakmas› için çaba
harcad›klar› gerçekti. 20 Ekim’de
DHKP-C’li tutsaklarla birlikte dire-
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nifle bafllayan iki öörgütü dde yyanlar›-
na aald›klar›nda, s›ra resmi aç›kla-
maya gelmiflti. 28 May›s 2002’de
yapt›klar› aç›klamada “‹nsan kay-
b›n›n engellenmesi”, “Eylemin kör
dü¤üme dönüflmesi” nedeniyle
Ölüm OOrucu’na sson vverdiklerini,
çözümü “d›flar›ya” b›rakt›klar›n›
ilan ediyorlard›.

Devletin hücrelerle, teslim alma
sald›r›s› sürdürdü¤ü, sald›r›n›n “stra-
tejik” oldu¤u ortadayd› ve bunu sol
da söylüyor, kabul ediyordu. Karfl›-
devrim de bunu gizlemiyordu. Zaten
sald›r› böylesine kapsaml› ve strate-
jik oldu¤u için mevcut durum bir
“kördü¤üm” gibi görünüyordu. Oli-
garfli teslim alam›yordu, çünkü dire-
nifl vard›, direnifl zafer kazanam›yor-
du henüz, çünkü düflman kararl›y-
d›... Dolay›s›yla, yaflanan “kördü-
¤üm” de¤il, devrim güçleriyle, kar-
fl›-devrimin irade savafl›yd›.

Sami Türk’ten Adalet Bakanl›-
¤›’n› devralan Cemil Çiçek de daha
öncekiler gibi kontrgerillan›n psi-
kolojik savafl yöntemini devam et-
tirecekti. Bu yöntemlerden biri de
“Ölüm oruçlar› tek örgütün iflidir.”,
“Cezaevlerinde 5 kifli Ölüm Oru-
cu’nu sürdürüyor.” (22 Ocak 2003
Kanal 7’deki aç›klamas›ndan) söz-
lerinde ifadesini bulan direniflin kü-
çümsenmesi, yok say›lmas› dema-
gojisiydi.

Fakat bu türden aç›klamalar,
sadece karfl›-devrim cephesinden
yap›lm›yordu... Sol’dan da yapan-
lar vard›;

“(...) DHKP-C iki eylemciye da-
yal› olarak ölüm orucunu sürdürü-
yor. Dünyada ve Türkiye’de (...)
köprülerin alt›nda hangi sular›n
akt›¤›n› bir an için bir tarafa b›ra-
kacak olsak bile (...) 5-6 devrimciyi
daha ölüme yat›rarak neyi elde
edebilece¤ini düflündü¤ünü dev-
rimci mant›k ölçüleri içinde aç›kla-
yabilmelerinin olana¤› yoktur!”
(T‹KB, aktaran; Ufuk Çizgisi, 1 Ha-
ziran 2005, Say›: 15) 

F Tiplerinin gündeme gelmesiy-
le birlikte, flehitlikle, bedel öde-
mekle devlet politikas›n›n karfl›s›n-
da durulamayaca¤›n› düflünen bir
beyin ancak yukar›daki sözleri söy-
leyebilir. 

Direnifl süresince karfl›-devrimle
irade savafl›n›n en keskin flekliyle

sürdü¤ünü görmeyen, görmek iste-
meyen sol çevrelerden pek çok kifli
de yazd› benzer fleyleri. Kimi, direni-
fli sürdürenleri “ölü sevicilik”le suç-
lad›; kimisi “bofluna ölüyorsunuz
devlet zaten ölmenizi istiyor” dedi;
kimisi “Devletle z›tlafl›yorlar” diye
de¤erlendirdi. 19 Aral›k’›n hemen
ertesinde “devrimci demokrasinin
sonunun geldi¤ini, tasfiye edildi¤i-
ni” (S‹P Genel Baflkan› Aydemir
Güler’in 22 Aral›k 2000’deki aç›kla-
mas›) belirtip, alel acele “ölüm ilan›-
m›z›” verenler de ç›kt›. 

Bedel ödemeyenler, direniflin
hiçbir dönemde asli unsuru olama-
yanlar direnifle “kolay zafer peflin-
de” oldu¤umuz için bafllad›¤›m›z›
iddia dahi edebildiler. 12 Eylül’de
TTE’ye karfl› bafllat›lan Ölüm Oru-
cu direnifli için de “küçük burjuva
acelecili¤i” tespiti yapm›fllard›.
Kendileri de “en devrimci komü-
nistler” olarak TTE’yi “düflman› ssi-
lahs›zland›rmak”(!!!) için giymifl-
lerdi. Ölüm Orucu direnifline de
“siyasal iintihar” demifllerdi. “Si-
yasi ccinayet” diyen de vard›. “Geri
ad›m att›ramazs›n›z” fetvas› veren-
ler vard›. 

Tarih eezdi ggeçti hhepsini. Tüm
bunlar karfl›-devrim karfl›s›nda di-
renme cesareti, kararl›l›¤› olma-
yanlar›n kendilerini kurtarmak için
baflvurduklar› yalanlar, bahaneler,
karalamalar ve bofl tahlillerdi... 

Direniflimiz kkazanm›fl vve
direnmeyenler, ttahammül-
süzlükleriyle 1122 flflehidin
verildi¤i ddirenifli kküçültmeye
kalk›flm›fllard›r

2000-2007’de de direniflimize
ömür biçenler, yenilece¤ine hük-
medenler yan›ld›lar. Çünkü direni-
flimiz, yola ç›kt›¤› kararl›l›kla sür-
müfl ve somut bir kazan›mla ara
verilmifltir.

Emperyalizm ve oligarflinin as›l
hedefi, Türkiye devriminin ve dev-
rimcilerin tasfiyesiydi. Bu nedenle-
dir ki, direniflimiz böylesine keskin
bir çat›flmay› gerektirmifltir. Hem
zaman olarak uzun, hem de bedel-
lerinin geçmifl direnifllerle k›yasla-
namayacak ölçüde büyük olmas›-
n›n bir nedeni de budur. 

Bizi iktidar iddias›, ideolojimize
ve kendine güven zafere tafl›d›. Dire-
niflin içerisinde olmayan veya dire-
nifli yar›m b›rakanlar, bu zaferimizi
de kabullenemezler. DHKP-C Dava-
s› tutsaklar›, aç›k ki, hapishanelerde
ve d›flar›da sürdürdükleri mücadele
ve verdikleri flehit ve gazileriyle dire-
niflin tek belirleyicisi oldular. 

Direnifle Adalet Bakanl›¤›’n›n
22 Ocak 2007’de yay›nlad›¤› ge-
nelge ile “ara” verilmesiyle birlikte,
daha önce direnifli elefltirenler, bu
kez de “ara verilmesi”yle ilgili de-
¤erlendirmelerimize itiraz seslerini
yükseltmeye bafllad›lar. Onlara gö-
re ortada hiçbir somut kazan›m
yoktu. 10 saatlik sohbet hakk›n›
içeren genelge “tecritin k›r›lmas›
için bir ad›m” olarak de¤erlendiri-
lemezdi. Hele siyasi zafer olarak
hiç de¤erlendirilemezdi...

‹flte tahammülsüzlü¤ün, direnifl
kaçk›nl›¤›n›n yaratt›¤› körlü¤ün ta-
rihe kalan belgelerinden baz›lar›: 

“Genelge, sohbet hakk›n›n kul-
lan›lmas› süresini 5 saatten 10 saa-
te ç›karmak d›fl›nda bir de¤ifliklik
içermiyordu. Sohbet hakk› ise, ye-
ni olmak flurda kals›n 3-4 y›ll›k bir
geçmifle sahip (...)” “(...) var olan
bir hakk›n niceli¤inin geniflletilme-
si d›fl›nda bir yenilik içermedi¤i gi-
bi tretman felsefesini aynen tekrar
etmektedir.” (Ufuk Çizgisi, 19 Ni-
san 2007, Say›: 60)

TKEP-L’nin de¤erlendirmesi ise
flöyledir: “Ölüm orucu eylemi, ya-
ratt›¤› politik sonuç ve de¤erleriyle
ne kadar etkili olduysa, öne sürü-
len ve elde edilen talepler bak›m›n-
dan o derece etkisiz olmufltur. Her
fleyden önce belirtelim ki, hükümet
taraf›ndan 10 kiflinin 10 saat sürey-
le bir araya getirilmesinin kabul
edilmifl olmas›, ne bbir ““zafer”dir,
ne dde iileri bbir kkazan›md›r!” (TKEP-
L MK, aktaran; Mücadele Birli¤i, 5-
14 fiubat 2007, Say›: 86)

TKP-ML, genelgedeki “yenilik-
ler”i, “daha ileri” olarak de¤erlen-
dirmekle birlikte sonuç olarak flöy-
le diyor: “... çok aç›kt›r ki, son ge-
nelge ile yap›lan de¤ifliklikler tecrit
ve tretmana karfl› mücadele gerçek
ve ciddi manada hiçbir kazan›m
olarak de¤erlendirilemez.” (‹flçi-
köylü, 9-22 Mart 2007, Say›: 7-69)

- devam edecek -
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Gusta-
vo CCon-
de: (Vene-
zuela Ko-
m ü n i s t

Partisi’nden)

YYüürrüüyyüüflfl:: EEmmppeerryyaalliisstt ssaalldd››rr--
ggaannll››¤¤aa kkaarrflfl›› ddüüzzeennlleenneenn bbuu
sseemmppoozzyyuummuu nnaass››ll ddee¤¤eerrlleennddiirrii--

yyoorrssuunnuuzz?? 

Gustavo CConde: Önemli

buluyorum. Önemli olmaktan da

öte, Türkiye’deki devrimci harekete

de bir etkide bulunaca¤›n› düflünü-

yorum. Mesela uluslararas› toplan-

t›larda baflkanlar konuflurlar. Anla-

flamad›klar› noktalar da olur. Bunun

baflar›l› olup olmamas› flu an kestiri-

lemez ama Türkiye’deki birli¤in

sa¤lanmas› için etkide bulunaca¤›n›

düflünüyorum. Burada bir çok kifliyi

temsilen bulunuyoruz, tart›fl›yoruz,

sorular soruyoruz, elefltiriyoruz.

Bütün bunlar burada kal›rsa bu pek

bir ifle yaramaz. fiunu takip etmek

aç›s›ndan da önemli, hangi ülkede

neler oluyor, mücadele hangi afla-

mada, geliflmifllik düzeyi nedir? Bu-

nun hakk›nda fikir sahibi olmam›z›

da sa¤l›yor. Örne¤in Hondurasl› ka-

t›l›mc›n›n yapt›¤› sunum tamamen

konu d›fl›yd›. fiu an toplumsal çal-

kant›lar›n yafland›¤› Honduras gibi

bir yerin havas›n› yans›tm›yordu.

Burada Kolombiya’y› dinledi¤imiz-

de insanlar›n flunu düflündü¤ünü dü-

flünüyorum; “Vay can›na Kolombi-

ya’da bir fleyler oluyor”. Filistinlile-

ri dinliyorsun gerçekten orada bir

mücadele var anl›yorsun. Sonra bir-

den bire afla¤› do¤ru bir inifl yaflan›-

yor. S›rf bunu bile göstermesi aç›-

s›ndan önemli oldu bu sempozyum.

Bu arada etkinli¤i düzenleyen örgü-

tünde çabalar›n› takdir ediyoruz. Bu

çabalar bofla gitmeyecektir. 

YYüürrüüyyüüflfl:: ÜÜllkkeenniizzddeekkii eemm--
ppeerryyaalliisstt ssaalldd››rrggaannll››kk ppoolliittiikkaallaa--
rr››nnddaann öörrnneekklleerr vveerreebbiilliirr mmiissii--
nniizz??

Conde: Mesela kültürel aç›-

dan flunu söyleyeyim. Halk›m›z›n
kendi kültürünü ald›lar, ona Ameri-
kan kültürünü afl›lad›lar. Yani ikisi-
ni garip bir flekilde kar›flt›rd›lar.
Halk›n yarg›lar›yla oynad›lar. Me-
sela halk kendi folklorik özellikleri-
ni göstermeye utan›yor. Sanki afla-
¤›l›k bir fleymifl gibi. Amerika’dan
gelen bu karfl› kültür çok da yak›n
oldu¤umuz için Latin Amerika’da
çok yank› buluyor. Bu sald›r›n›n bir
boyutu. Kültürel sald›r›n›n bir bafl-
ka boyutu, Amerikan filmlerinde
Amerikal›lar’› baflka halklardan da-
ha üstün gösteriyorlar. Hollywo-
od’daki savafl filmlerinde Asyal›lar,
Latin Amerikal›lar, Afrikal›lar› daha
alt düzeydeymifl gibi gösteriyorlar.
Öyle bir Latin Amerikal› tipi oluflu-
yor ki kendi ülkesinde bu i¤renç ti-
pi be¤endirtmeye bafllad›lar. 

‹ktisadi sald›r›. ‹flçi s›n›f›n›n afl›-
r› derecede sömürülmesi var. fiöyle
bir mekanizma kuruyorlar, sendika-
lar baz› belli bölgelerdeki iflçilerin
örgütlenmesini engelliyor. Son de-
rece ucuz ham maddeyi ve ucuz ifl-
gücünü al›p orada üretim yapt›r›p
bu yapt›r›lan üretimi Amerika’da

yap›lm›fl gibi pahal›ya tekrar bu ül-
kelere sat›yorlar. Toplumsal ve kül-
türel sald›r›lardan bahsettik.

YYüürrüüyyüüflfl:: EEmmppeerryyaalliisstt ssaalldd››rr--
ggaannll››¤¤aa kkaarrflfl›› eezziilleenn hhaallkkllaarr oollaa--
rraakk nnaass››ll mmüüccaaddeellee eeddiillmmeelliiddiirr?? 

Conde: Öncelikle devrim par-

tisi yarat›lmal›. Devrim partisini ya-
ratmak için zorunlu olarak iflçi s›n›-
f›na dayanmal›y›z. Bütün di¤er de-
mokratik hareketler iflçi s›n›f› lider-
li¤inde gerçeklefltirilmelidir. BBaarr››flfl--
çç››ll ggeeççiiflfl hhaayyaalllleerriinnii ddee kkeessiinnlliikkllee
bb››rraakkmmaakk ggeerreekkiiyyoorr.. BBuunnaa ggöörree
öörrggüüttlleennmmeekk ggeerreekkiiyyoorr.. AAnnccaakk
ddeevvrriimm ppaarrttiissii oolluurrssaa bbuunnllaarr oollaa--
bbiilliirr.. PPaarrttii yyookkssaa ddeevvrriimm ddee yyookk--
ttuurr.

YYüürrüüyyüüflfl:: EEmmppeerryyaalliizzmmee kkaarr--
flfl›› eezziilleenn hhaallkkllaarr››nn aarraass››nnddaa nnaa--
ss››ll bbiirr ddaayyaann››flflmmaa oollaabbiilliirr?? BBuu--
nnuunn iillkk aadd››mm›› nnee oollmmaall››?? 

Conde: ‹lk ad›m her ülkenin

kendi gerçekli¤ini tan›mam›z gere-
kiyor. Her ülkenin gerçekleri anla-
fl›ld›¤› ölçüde hangi noktalarda ör-
gütlenmemiz gerekti¤i aç›kl›¤a ka-
vuflacakt›r. Buradan da zaten bir
dünya örgütü yaratmak ihtiyac›
kendini hissettirecektir. Zaten ayn›
ç›karlara, ayn› özlemlere ve ayn›
mücadele biçimlerine sahip olmaya
bafllayaca¤›z yavafl yavafl. 

YYüürrüüyyüüflfl:: SSiizziinn eekklleemmeekk iissttee--
ddii¤¤iinniizz bbiirr flfleeyy vvaarr mm››?? 

Conde: Türkiye’ye alt›nc› ge-

liflim. fiöyle bir deneyim edindim
Türkiye’de devrimci partilerin bir-
leflmesine fliddetli bir ihtiyaç duyulu-
yor. Kurtulufl ordusunda farkl› farkl›
yap›lar varken Bolivar; ““BBiirrlliikk bbii--
zziimm bbaayyrraa¤¤››mm››zz oollmmaall››dd››rr”” demiflti.
fiu anda Türkiye’de buna çok ihtiyaç
duyuluyor diye düflünüyorum.

‘Birlik bizim 
bayra¤›m›z olmal›d›r’ 

““ÖÖnncceelliikkllee ddeevvrriimm
ppaarrttiissii yyaarraatt››llmmaall››..

BBaarr››flflçç››ll ggeeççiiflfl hhaayyaalllleerriinnii
ddee kkeessiinnlliikkllee bb››rraakkmmaakk
ggeerreekkiiyyoorr.. BBuunnaa ggöörree

öörrggüüttlleennmmeekk ggeerreekkiiyyoorr..
AAnnccaakk ddeevvrriimm ppaarrttiissii
oolluurrssaa bbuunnllaarr oollaabbiilliirr..
PPaarrttii yyookkssaa ddeevvrriimm ddee

yyookkttuurr..””
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AA.. YYuussuuff MMEE--
RR‹‹ (Lübnan
H i z b u l l a h
Meclis Üyesi)

YYüürrüüyyüüflfl::
EEmmppeerryyaalliisstt
ssaalldd››rrggaannll››--

¤¤aa kkaarrflfl›› ddüüzzeennlleenneenn bbuu sseemmppoozz--
yyuummuu nnaass››ll ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuu--
nnuuzz?? 

AA.. YYuussuuff MMEERR‹‹:: Bizler Türki-
ye’den Halk Cephesi’nin dünya
halklar›n› ilgilendiren, içinde yeni-
li¤in ve baflkald›r›n›n ifllendi¤i bir
sempozyum yapmalar›n› takdirle
karfl›l›yoruz. 

Emperyalist güçlerin Irak ve Af-
ganistan’› boyunduru¤u alt›na al-
mas›, ‹ran, Sudan ve Suriye’yi ablu-
ka alt›na almas›, Filistin, Lübnan ve
Irak’taki direniflçileri yok etmeye
çal›flmas› bak›m›ndan bu sempoz-
yumun önemi büyüktür. Ayr›ca Or-
tado¤u’dan, Avrupa’dan ve Latin
Amerika’dan kat›l›m aç›s›ndan
önem arz etmektedir. Bu da gözü
dönmüfl bu cepheye karfl› nas›l bir
dayan›flma ve yard›mlaflma içerisin-
de olmas› gerekti¤i ve fiilen icraat-
lara yard›mc› olmaktad›r.

YYüürrüüyyüüflfl:: ÜÜllkkeenniizzddeekkii eemmppeerr--
yyaalliisstt ssaalldd››rrggaannll››kk ppoolliittiikkaallaarr››nn--
ddaann öörrnneekklleerr vveerreebbiilliirr mmiissiinniizz??

YYuussuuff MMEERR‹‹:: Özellikle Ameri-
kan güçleri taraf›ndan 2003 y›l›nda
emperyalist güçler Irak’› ele geçir-
dikten sonra Lübnan’› bat› devletle-
ri vesayeti alt›na alan ve içindeki
Müslüman direniflçilerin silahlar›n›
b›rakmas›n› isteyen Amerikan yö-
netimi, emperyalist ve siyonistlere
karfl› direniflçileri düflürmeye flart
koflmufl ve Lübnan ikinci duraklar›
olmufl, 1559 nolu Birleflmifl Millet-
ler karar›n› ald›rtm›flt›r. Böylelikle
komflu ülkeleri özellikle Amerikan
yönetimine boyun e¤meyen Suri-
ye’yi etkilemek için bu ülkeyi üs

haline getirmeye çal›flmaktad›r. 

Amerikan yönetimi halen Lüb-
nan içifllerine kar›flmaktad›r. Gece
gündüz Lübnan’daki direniflçileri
ve bir çok cemiyetleri, partileri k›fl-
k›rtarak uçaklarla izin almadan
Lübnan topraklar›na girip direniflçi-
leri yok etmeye çal›flmaktad›r. 2006
Temmuz’undaki büyük hezimetin-
den beri siyonistlerin Lübnan’a sal-
d›r›lar› durmam›fl hala devam et-
mektedir. Hala Lübnan topraklar›-
n›n bir k›sm›n› iflgal etmektedir. O
topraklar bizim halk›m›z›nd›r. Ca-
sus uçaklar› gece gündüz Lübnan
egemenli¤indeki sahay› ihlal et-
mektedir. Deniz sahas›n› da ihlal et-
mektedir. Ayr›ca çeflitli ajanlar› ve
istihbarat flebekeleri muntazam bir
flekilde önderlerimizi takip etmekte-
dir. MOSSAD birçok önderimizi
flehit etmekte ve emperyalist ve si-
yonist güçler bu ülkeyi ve özellikle
direnifl kuvvetlerini bozguna u¤rat-
mak ve bu ülkeyi emperyalist ekse-
ne çekmek için sürekli istihbarat
güçlerini kullanmaktad›r. 

YYüürrüüyyüüflfl:: EEmmppeerryyaalliisstt ssaalldd››rr--
ggaannll››¤¤aa kkaarrflfl›› eezziilleenn hhaallkkllaarr oollaa--
rraakk nnaass››ll mmüüccaaddeellee eeddiillmmeelliiddiirr??

YYuussuuff MMEERR‹‹:: Emperyalist güç-
lere karfl› halklar›n mücadelesinin
kutsal oldu¤unu düflünüyoruz. Ça¤-
dafl tarihimizde Vietnam’da, Kü-
ba’da, ‹ran’da, Filistin’de, Lüb-
nan’da ve di¤er ülkeleri örnek gös-
terebiliriz. ‹mkanlar› ve çevresinde-
ki duruma göre bir halk›n mücade-
lesi di¤er halktan farkl›l›k arz ede-
bilir, yaln›z özel tecrübelerimizden

kaynakl› görüfller vard›r. (...)

Bütün ülkelerdeki direnifller ara-
s›nda koordinasyon sa¤lanmal›, da-
yan›flma içerisinde olunmal›d›r.
Çünkü herhangi bir ülkedeki zafer
beraberinde di¤er ülkelerde zaferi
sa¤lar. Bu sempozyum bu yol için
önemli bir ad›md›r, takip ediniz.

YYüürrüüyyüüflfl:: EEmmppeerryyaalliizzmmee kkaarr--
flfl›› eezziilleenn hhaallkkllaarr››nn aarraass››nnddaa nnaa--
ss››ll bbiirr ddaayyaann››flflmmaa oollaabbiilliirr?? BBuu--
nnuunn iillkk aadd››mm›› nnee oollmmaall››?? 

YYuussuuff MMEERR‹‹:: Emperyalist ülke-
lere karfl› mücadele eden halklar
aras›nda en yüksek derecede bir da-
yan›flman›n olmas› gerekir, çünkü
emperyalist tehlike herkesi tehdit
eden yüksek bir tehlikedir. Onun
için her ülkenin özellikleri göz
önünde bulundurularak karfl›l›k ver-
menin yüksek olmas› gerekir. Hepi-
mizin emperyalistlere karfl› uyan›k
olmas› gerekir. Herhangi bir ülke-
deki gerilemeler beraberinde di¤er
ülkelerde de gerilemeleri sa¤laya-
cakt›r. Çat›flma (savafl) dünya boyu-
tundad›r. Uyan›k olmam›z ve üze-
rinde odaklanmam›z gerekmektedir.

Afganistan ve Irak’a bakal›m ne-
ler görüyoruz?

Amerikan kuvvetleriyle birlikte
muhtelif devletlerin kuvvetlerini de
görüyoruz. Bilimsel çal›flarak, her
ülkenin kendi özelliklerini göz
önünde bulundurarak ad›mlar›m›z›,
saflar›m›z› birlefltirmeliyiz. 

YYüürrüüyyüüflfl:: SSiizziinn eekklleemmeekk iissttee--
ddii¤¤iinniizz bbiirr flfleeyy vvaarr mm››?? 

YYuussuuff MMEERR‹‹:: Dünyadaki em-
peryalist flekillerin en kötüsü olan
siyonist ›rkç›l›kla birlikte emperya-
list düflmanlara karfl› dayan›flma
sempozyumunu yapan Türkiye’deki
Halk Cephesi’ne flükranlar›m›z› su-
nuyoruz. Amerikan emperyalistleri-
ne karfl› bütün taraflardan büyük ke-
simi ihtiva eden bu tür dayan›flma-
n›n devam etmesini ümit ederiz.

“Bütün ülkelerdeki direnifller 
aras›nda koordinasyon sa¤lanmal›”

HHaallkkllaarr aarraass››nnddaa 
eenn yyüükksseekk ddeerreecceeddee bbiirr
ddaayyaann››flflmmaann››nn oollmmaass››

ggeerreekkiirr,, ççüünnkküü 
eemmppeerryyaalliisstt tteehhlliikkee 
hheerrkkeessii tteehhddiitt eeddeenn 

yyüükksseekk bbiirr tteehhlliikkeeddiirr.. 
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4-6 Aral›k günleri aras›nda Halk
Cephesi' nin ça¤r›s›yla ‹stanbul’da
yap›lan Eyüp Bafl Emperyalist Sal-
d›rganl›¤a Karfl› Halklar›n Birli¤i
Sempozyumu, uluslararas› düzeyde
anti-emperyalist bir cephenin kurul-
mas›na do¤ru mütevazi ama kararl›
ve umut verici bir ad›md›. Emper-
yalizm örgütleniyor. Hayat›n her
alan›nda sömürüsünü daimi k›lmak
için stratejiler, taktikler gelifltiriyor.
Emperyalist güçler kendi aralar›n-

daki devasa sorunlara, derin çeliflki-
lere ra¤men ç›karlar›n›n birleflmek
ve örgütlenmekte oldu¤unu görüyor
ve bu do¤rultuda örgütlenmeler, ku-
rumlar oluflturuyorlar.

S›n›f bilincine uygun davran›yor
emperyalistler. Karfl›lar›nda alt›
milyarl›k bir dünya oldu¤unu görü-
yorlar. Açlar ve mazlumlar dünyas›. 

Biliyoruz ki, dünya pazar›n›n
paylafl›lmas›nda aralar›nda devasa
sorunlar var. Ama bu sorunlar› öne
ç›kar›rlarsa, fliddet yoluyla çözmeye
kalkarlarsa halklar karfl›s›nda daha
da güçsüz düfleceklerini biliyorlar.
O nedenle bu çeliflkileri çözecek,
zamana yayacak kurumlar yarat›p
buna uygun politikalar gelifltiriyor-
lar. Bu kurumlar ve politikalar, ye-
tersiz kald›¤›nda, yenilerini olufltu-
ruyorlar.

Emperyalizm yok olmaya mah-
kum bir sistemdir. Ancak bu yoko-
lufl, kendili¤inden olmayacakt›r. Bu
“son”u yaratacak temel unsurlar,
halklar›n bbiirrlleeflflmmeessii,, ddiirreennmmeessii ve
ssaavvaaflflmmaass››dd››rr.. 

Halklar aç›s›ndan kazanman›n,
kendi kaderini eline alman›n yolu
emperyalizmi alt etmekten geçiyor.
Herkesin hakk›n› alaca¤›, eflitlik,
özgürlük ve ba¤›ms›zl›¤›n yaflana-

ca¤› sosyalizmin yolu emperyalizmi
alt etmekten geçiyor. Emperyalizm
ortaya ç›kt›¤›ndan bu yana halklar›n
bafl düflman›d›r. Bugün de böyledir.
Dolay›s›yla bugün ilerici, yurtsever,
devrimci olman›n k›stas› as›l olarak
emperyalizme karfl› tav›r almakt›r.

Bu tav›r al›fl ulusal ve uluslarara-
s› düzeyde, mücadelenin silahl› ve
bar›flç›l, yasal ve yasad›fl› tüm bi-
çimlerini içeren bir direnifl ve savafl
temelinde geliflmelidir. Amaç, em-
peryalizme karfl› mücadeleyi aç›kla-
malar ve temennilerin ötesine geçir-

mektir. Amaç halk kitlelerini em-
peryalizmin, emperyalist politikala-
r›n karfl›na dikmek olmal›d›r. Böy-
lece emperyalizmin halklara karfl›
politikalar› alt edilebilir, böylece
emperyalizm yok edilebilir, ba¤›m-
s›zl›k kazan›labilir. 

Halklar›n birli¤i ve dayan›flmas›-
n› sa¤layacak örgütlülü¤ün kurul-
mas› kuflkusuz kolay olmayacakt›r.
fiimdiye kadar yaflanan olumsuz de-
neyimler de var. Ancak bbiirrlliikk,, tari-
hin bize dayatt›¤› bir görev olarak
zorunludur. Emperyalizme karfl›
hakl› bir davay› savunuyoruz. Halk-
lar›n hakl› talepleri var, onlar› ses-
lendiriyoruz. Geçmiflte halklar›n ta-
rihinde yaflanan bir çok olumlu ör-
nekler var, bunlar bize yol gösteri-
yor. ‹ster ülkemiz özgülünde ister
dünya genelinde halk cepheleri, en-
ternasyoneller, vatan cepheleri,
farkl› biçimlerdeki eylem birlikleri,
olumluluk ve olumsuzluklar›yla ge-
nifl bir deneyim zenginli¤idir. 

Emperyalizmi yenmek uzun ve
meflakkatli bir sürecin, savafl›n so-
nunda olacakt›r. Hayalperest de¤i-
liz, ancak dayand›¤›m›z ideolojinin
gücünün fark›nday›z. Bu ideoloji
birlefltiricidir. Çaba harcarsak halk-
lar kendi sorunlar› etraf›nda ve or-

tak talepleri etraf›nda birleflecektir.
Buna öncelikle herkes kendi ülke-
sinden bafllamal›d›r. Her ülkenin
ilerici, demokrat, yurtsever ve (ül-
keye göre) anti-empryalist ve anti-
Amerikan islami örgütleri, kurum-
lar› bir araya gelmelidir. Bugün ulu-
sal ve sosyal kurtulufl mücadeleleri-
nin nispeten daha dinamik oldu¤u
ülkelerde Anti-Emperyalist Birlik-
ler oluflturmak daha olanakl›d›r.
Türkiye, Filistin, Irak, Latin Ameri-
ka ülkeleri, Lübnan gibi ülkelerde
mücadelenin boyutlar› ve biçimle-

nifli, bunu mümkün k›lmaktad›r. 

Halk Cephesi’nin öncülü¤üyle
gerçeklefltirilen emperyalist Sald›r-
ganl›¤a Karfl› Halklar›n Birli¤i
Sempozyumu, halklar›n birli¤inin
sa¤lanmas›na yeni güçlerin kat›lma-
s›n› sa¤lamay› önüne hedef olarak
koymufltur. Bu görevi yerine getire-
cek bir ‹‹zzlleemmee KKoommiitteessii kurmufltur.
Sempozyum ‹zleme Komitesi her
ülkede kurulacak Anti- Emperyalist
Birlikleri takip etmeli, her türlü des-
te¤i sunmal›d›r. Bu birliklerin ku-
rulmas›na öncülük etmeye çal›flma-
l›d›r. ‹zleme Komitesi her ülkede
kurulacak birlik için o ülkeden sem-
pozyuma kat›lan örgüt ve kurumla-
r›n temsilcileriyle sürekli iliflki için-
de olmal›d›r. 

Anti-Emperyalist Birli¤in hem
ulusal, hem uluslararas› düzeyde
kurulmas› kuflkusuz bir çok zorluk-
la karfl›laflacakt›r. Her ülkede kendi-
ne özgü sorunlar yaflanacakt›r. Em-
peryalizme karfl› duruflta samimi,
tutarl› ve kararl› olunduktan sonra
çözülemeyecek bir sorun yoktur.
Kendi dar grupçuluklar›ndan ç›ka-
mayanlar, reklam peflinde olanlar
olabilir. Ya da sekter, faydac› öneri-
lerle gelenler de olabilir. Bunlar
afl›lmaz sorunlar de¤ildir. Her ülke-

Emperyalist Sald›rganl›¤a Karfl›

Halklar›n Kurtuluflu ‹çin 

Anti-Emperyalist Cephe’yi Kurmal›y›z

Eyüp Bafl 
Emperyalist Sald›rganl›¤a Karfl›
Halklar›n Birli¤i Sempozyumu

Sald›rtanlar Vatan  Hainleridir28

Yürüyüfl

3 Ocak
2010

Say›: 201



de en genifl birli¤i sa¤lamak için ça-
ba gösterilmelidir. Ancak emperya-
lizmin sald›rganl›¤›n›n bu boyutta
oldu¤u bir dünyada beklemek de
mümkün de¤ildir. ‹kna olmakta zor-
lananlarla, dar grupçu veya sekter
bakanlarla tart›flmalar sürdürülür-
ken, di¤er yandan Anti-Emperyalist
Birli¤in temelleri at›lmal›d›r. Olufl-
turulan birlik anti-emperyalist poli-
tikalar› ve prati¤i ile sürükleyici
olacakt›r. Çünkü emperyalizme kar-
fl› her faaliyet halklar nezdinde bir-
lefltiricidir. 

Her ülkedeki Anti-Emperyalist
Birlik, ulusal ve uluslararas› çapta
bir eylem program› önerisi olufltura-
rak, bunu Eyüp Bafl Emperyalist
Sald›rganl›¤a Karfl› Halklar›n Birli-
¤i Sempozyumu ‹zleme Komite-
si’ne sunmal›d›r. Sempozyum, bu
önerileri temel alarak uluslararas›
bir eylem plan› oluflturmal›d›r. 

‹zleme Komitesi’nin görevlerin-
den biri de Anti-Emperyalist Birli-
¤in ggeenniiflfllleettiillmmeessii olacakt›r. Amaç
her k›tadan, her ülkeden anti-em-
peryalistleri bir araya getirmektir.
Bunun için düzenlenen uluslararas›
toplant›lara kat›l›n›p Anti-Emperya-
list Birli¤in gere¤i anlat›lmal›d›r.
Komite, de¤iflik ülkelerden emper-
yalizme karfl› tav›r gelifltiren siyasi
örgüt ve gruplarla, demokratik ku-
rumlarla ve kiflilerle irtibata geçme-
li ve sempozyum platformu geniflle-
tilmelidir. 

Sempozyum, as›l olarak emper-
yalizme karfl› gerçelefltirece¤i faali-
yet ve eylemlerle bir çekim oda¤›
olabilmelidir. Halklar› birlefltirme-
nin ve Anti-Emperyalist Birlik plat-
formunu geniflletmenin lokomotifi
bu olacakt›r. Uluslararas› anti-em-
peryalist birlik, ilerici, devrimci,
anti-emperyalit güçler aras›nda ide-
olojik, politik, örgütsel ba¤lar› sa¤-
lamak ve anti-emperyalist mücadele
program›n› hayata geçirecek koor-
dinasyonu yapmak üzere, öncelikle
bir kaç ülkede bölgesel merkez iflle-
vi görecek irtibat bürolar› kurabil-
melidir. Birlik geniflledikçe ihtiyaca
göre irtibat bürolar› yayg›nlafl›r.
Bafllang›ç itibariyle Türkiye, Orta-
do¤u, Avrupa ve Latin Amerika'da

olabilir irtibat bürolar›... Ayr›ca Bir-
li¤in internet sitesi ve haberleflece¤i
mail adresleri de olmal›d›r kuflku-
suz. Bütün bunlar, Birlik üyeleri
aras›nda iliflkileri canl› k›lacak ve
ortak hareket etme zeminini güçlen-
direcektir. Sempozyum ‹zleme Ko-
mitesi bunlar› ilk toplant›s›nda ele
almal›d›r. 

Anti-Emperyalist Birlik emper-
yalist sald›r›lar karfl›s›nda h›zla ta-
v›r al›nmas›n› sa¤layacak bir anla-
y›fla ve Yürütme organ›na sahip ol-
mal›d›r. Yürütme’nin seçilme tarz›,
Birlik üyelerinin tümünün yürütme-
de temsil edilebilmesini mümkün
k›lmal›d›r. Her ülke, bölge veya k›-
ta, kendi Yürütme temsilcilerini
seçmelidir. Böylelikle yürütmenin
inisiyatif ve kararlar›, tüm üyeler ta-
raf›ndan benimsenip uygulanabilir. 

Yürütme temsiliyeti zay›flatacak
kadar dar, çal›flmay› hantallaflt›ra-
cak kadar da genifl olmamal›d›r. Or-
tado¤u, Avrupa ve Latin Ameri-
ka'dan ikifler temsilci bafllang›ç ola-
rak uygun görünmektedir. Anti-Em-
peryalist Birlik geniflledikçe di¤er
bölge ve k›talardan temsilciler de
kat›lmal›d›r Yürütme’ye. 

Anti Emperyalist Birlik üyeleri,
ortak kampanyalar düzenlemelidir.
Bu kampanyalar, ortak bir hedefe
yönelirken, ülkelerin kendi gün-
demlerine uyarlayabildikleri bir
çerçeveyi de içerebilir. Uluslararas›
çapta, efl zamanl› yap›lacak bu tür
eylemlerin, kampanyalar›n etkisi,
sonuç al›c›l›¤› ve birlefltiricili¤i da-
ha fazla olacakt›r. Dayan›flma ve
birleflmenin gücünü daha çok his-
settirecek, halklar aras›nda ortak bir
ruh yarat›lmas›nda etkili olacakt›r. 

Yürütme geliflen olaylar karfl›-
s›nda kararlar alabilmelidir. Bu ka-
rarlar do¤rultusunda farkl› ülkeler-
deki Anti-Emperyalist Birlikleri ve-
ya tek tek üyelerini harekete geçire-
bilmelidir. Belki ilk baflta h›zl›, kap-
saml› tepkiler veya kampanyalar ol-
mayacakt›r yap›lanlar. Zamanla bu
ortak tav›rlar, daha koordineli ve
güçlü hale gelebilir. 

Anti-Emperyalist Birlik, gerekti-
¤inde alt komiteler de oluflturabil-
melidir. Bunlar, Tutsaklarla Daya-

n›flma Komitesi, Emperyalist Sal-
d›rganl›¤a Karfl› Irak Halk›yla Da-
yan›flma Komitesi, Filistin’le Daya-
n›flma Komitesi, Emperyalizmi ‹zle-
me ve Araflt›rma Komitesi, Ulusla-
raras› ‹liflkiler Komitesi gibi, belli
konularda sürekli çal›flan komiteler
olabilir. 

Anti-Emperyalist Birlik bir yan-
dan emperyalizme karfl› pratik faali-
yetleri örgütlerken di¤er yandan
halklar›n, ilerici, anti-emperyalist
güçlerin birli¤i önündeki engelleri
ortadan kald›rmak için çal›flmal›d›r.
Çeflitli siyasi hareketler aras›nda ya-
flanan sorunlar›n çözülmesi için gi-
riflimlerde bulunmal›, sorunlar›n çö-
zümüne somut, pratik, sonuç al›c›
programlarla yaklaflmal›d›r. Bunun
için gerekirse ayr› bir komite kur-
mal›d›r. 

Anti-Emperyalist Birlik, emper-
yalizme karfl› ddiirreenniiflfl vvee bbiirrlliikk kküüll--
ttüürrüünnüünn yerleflmesi için çal›flmal›-
d›r. Uluslararas› düzeyde, süreklilik
arzeden sorunlara karfl› politikalar
gelifltirebilmelidir. Örne¤in dünya
ölçe¤inde emperyalist üslerin kald›-
r›lmas›, halklara karfl› tecrit, kuflat-
ma, ambargo ve benzeri uygulama-
lara son verilmesi, dünya çap›nda
siyasi tutsaklar›n özgürlü¤ü için
mücadele gibi konularda program-
lar ç›karmal›, kampanyalar düzenle-
melidir.

Anti-Emperyalist Birlik sem-
pozyumu, her sene baflka bir ülkede
toplanmal›d›r. Toplan›lacak ülkede
Birlik ‹rtibat Bürosu varsa toplant›-
y› düzenlemeyi kendisi üstlenmeli-
dir. Yoksa ilgili bir veya birden faz-
la örgüt gönüllülük esas›na göre dü-
zenlemeyi üstlenmelidir. Sempoz-
yum kararlar›nda bir sonraki sem-
pozyumun yeri, zaman› ve düzenle-
yicileri belirlenmelidir. Burada ele
al›nan bu noktalar Anti-Emperyalist
Birlik'in genel esaslar› olabilir.
Bunlar elbette kendi içinde tart›fl›l›p
gelifltirilebilir. Halklar›n emperya-
lizme karfl› mücadele deneyimleri,
birikimleri, önümüze ve engeli ç›-
kabilecek her türlü sorunu aflabile-
cek yeterliliktedir...

Halk Cephesi - Remzi UÇUCU
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Devrimci Okulun de¤erli ö¤ren-
cileri, yeni y›l›n›z› kutluyoruz önce-
likle. 22001100 rakam›, bugünden itiba-
ren, hepimizin okulumuzu büyüt-
me, okulumuzun ö¤rencilerini ço-
¤altma, iyi bir ö¤renci ve ö¤rendi¤i-
miz ölçüde de iyi bir ö¤retmen olma
iddiam›z›n simgesi olsun. Y›l›n so-
nunda biz de bu aç›dan bakal›m
kendimize... 

Bugünkü dersimizin konusu, yö-
netmek ve yöneticilik. BBiirriinnccii oollaa--
rraakk ele alaca¤›m›z soru: YYöönneettmmeekk
nneeddiirr?? Yönetmek için gereken un-
surlar nelerdir?

‹‹kkiinnccii ve buna ba¤l›
olarak da yyöönneettiiccii kkiimm--
ddiirr,, hangi özelliklere
sahip olmal›d›r sorusu-
nu ele alaca¤›z. Her bi-
rini birbiriyle k›smen iç
içe giren iki ayr› dersin
konusu yapaca¤›z. 

Öncelikle flunu belir-
leyelim. Devrimcilikte yönetmek,
bir ““üüssttüünnllüükk”” arac›, yöneticilik de
bir ““aayyrr››ccaall››kk”” de¤ildir. Devrimci-
likte, yyöönneettmmeekk ddee bbiirr ggöörreevvddiirr..
Devrimcilikte yöneticinin ayr›cal›¤›,
daha fazla emek, daha fazla disiplin,
daha fazla fedakarl›kt›r ancak. 

Sadece kadrolar de¤il, kadro
adaylar› ve tüm taraftarlar, hemen
her zaman flu veya bu ifli yönetmek
göreviyle karfl› karfl›yad›rlar. Bu, bir
alan› yönetmek olabilece¤i gibi, bir
yaz›lama faaliyetini yönetmek, bir
bildiri da¤›t›m›n›, bir dergi da¤›t›-
m›n› yönetmek de olabilir. Bir an-
may›, bir e¤itim çal›flmas›n›, bir
derne¤i veya birlikte mücadele etti-
¤imiz arkadafllar›m›z› yönetmek
olabilir... fiimdi konuya dair ilk so-
rumuzu soral›m:

––YYöönneettmmeekk iiççiinn nnee ggeerreekkiirr??

E¤er bu soruya cevab›n›z ““yyöö--
nneettmmeekk iiççiinn iikkii flfleeyy ggeerreekklliiddiirr:: 11--

yyeettkkii aallmmaakk,,
22-- ttaalliimmaatt
vveerrmmeekk”” ise,
yan› l ›yorsu-
nuz. Arkadafl-
lar›m›z›n ki-
minde yöneti-
cili¤e dair

böyle yanl›fl yarg›lar olabiliyor. Yö-
neticilik asla o konuma atanm›fl ol-
mak ve talimat verme yetkisine sa-
hip olmaktan ibaret de¤ildir. Burju-
vazide öyle olabilir; ama devrimci-
likte öyle olamaz. Yetki, yöneticilik
aç›s›ndan gerekli ama yeterli de¤il-
dir. Talimat verme noktas›na gelin-
ceye kadar ise, yapman›z ve sahip
olman›z gereken bir çok fley vard›r.
Ki, diyelim o aflamalar› geçtik ve ta-
limatlar›m›z› verdik; yöneticili¤in
gere¤i yine de yerine getirilmifl ol-
maz; tam tersine bir çok durumda,

yöneticinin as›l misyonu, orada, ya-
ni talimat› verdi¤i andan itibaren
bafllar.  

Yönetmek için yönetti¤imiz ala-
n›, yönetti¤imiz eylemi, yönetti¤i-
miz ifli, yönetti¤imiz insanlar›, yani
yönettiklerimiz her ne ise, onu bbiill--
mmeekk gerekir. Bilmek, eemmeekkttiirr.. emek
harcamadan hiçbir fley yönetilemez
(ve elbette yönetici de olunamaz). 

Baflka? O ifli cciiddddiiyyee almak ge-
rekir... Ciddiye almak, ssoorruummlluulluukk
duymak ve sahiplenmektir. Sorum-
luluk ve sahiplenme duygusu  ol-
maks›z›n yönetici olunmaz. 

Yönetmek için ddüüflflüünnmmeekk gere-
kir, düflünmek, yyoo¤¤uunnllaaflflmmaakktt››rr......
Bir ifl üzerinde düflünmeden, yo-
¤unlaflmadan yönetemezsiniz. 

Yönetmek için ddiissiipplliinn gerekir...
Çünkü yönetici, faaliyetlerin sür-
mesi için kimden ne istiyorsa, onu

eenn bbaaflflttaa ve eenn aazzaammiissiiyyllee kendisi
yapmak zorundad›r. Bunlar› yap-
mak ise, en baflta iç disipline sahip
olmaktan geçer. 

Yönetmek için kkeennddiinnee ggüüvveenn,,
iinniissiiyyaattiiff,, ccüürreett gerekir; bunlar›n
üçü de herhangi bir prati¤in, herhan-
gi bir yönetim görevinin herhangi bir
aflamas›nda mutlaka laz›m olacaklar-
d›r. Bunlar olmad›¤›nda, yönetme ifli
bir yerde aksar, eksik kal›r. 

Yönetmek için bütün bunlar ge-
reklidir. Fakat bütün bunlardan yöne-
ticili¤i idealize eden, yönetmeyi
“mükemmel” insanlar›n ifli olarak
gören bir sonuç ç›kar›lmamal›d›r. Za-
ten hayat›n kendisi de böyle de¤ildir. 

Sevgili arkadafllar, yukar›dakiler
(yani yöneticilik için gerekli nitelik-
ler) alt alta s›ralan›nca çok gibi gö-
zükebilir ama flöyle bir tekrar düflü-

nüldü¤ünde hiç de
öyle olmad›¤›n›
görürsünüz. 

Çünkü bak›n,
temelde esas ola-
rak eemmeekk,, ssoorruumm--
lluulluukk,, ddiissiipplliinn
vard›r; bunlar ise
zaten sadece yö-
netici yoldafllar›-
m›z›n de¤il, hepi-

mizin sahip olmas› gereken özellik-
ler de¤il mi?

Bu anlamda korkmay›n, yönet-
meye, yönetici olmaya talip olun;
bunun için sorumluluk üstlenin ve
bir yönetici olman›n gerekleri ola-
rak yukar›daki niteliklere sahip ol-
mak için çabalar›n›z› ikiye katlay›n. 

– – BBiirrlliikkttee yyöönneettmmeeyyee
bbaaflflll››yyoorruuzz::

Bir ifli yönetmeye bafllayal›m
birlikte: Diyelim ki bir dergi sat›fl
ve tan›t›m faaliyetini yönetece¤iz. 

Ne yapmal›y›z? Önce, nerede
da¤›taca¤›m›z› belirleyece¤iz. 

Ama unutmay›n ki yönetici, “fa-
lan semt, falan mahalleler” olsun
deyip ç›kamaz iflin içinden. 

Nas›l bir yerdir, faflisti var m›-
d›r? Kitlenin niteli¤i nedir? Bunlar›
bilmelidir. Bunlar› bilmek, gerekti-
¤inde sald›r›lara haz›rl›kl› olmak

devrim içindevrim için
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aç›s›ndan gereklidir. Bunlar›
bilmek, sat›fl s›ras›nda yap›la-
cak konuflmalarda neleri öne
ç›kartmak gerekti¤ini do¤ru
tespit etmek için gereklidir.
Yönetici bunlar› bilecek. 

‹kinci olarak ne yapaca¤›z?
Sat›fl› yapacak grubu olufltura-
ca¤›z. 

Hepimiz iyi biliriz ki, “flunlar
flunlar gelsin” demekle olmaz bu
da. PPeekkii nnaass››ll oolluurr?? Birincisi, gel-
sin diye düflündü¤ümüz insanlar uy-
gun mudur? Yönetici bunu bilecek.
‹kincisi, grup içinde söz verip gel-
meme huyu olan arkadafllar var m›-
d›r? Varsa, yönetici hem onlar›n
gelmesini sa¤layacak bir iliflki ve
mekanizma kuracak, hem de her ih-
timale karfl› haz›rl›kl› olacakt›r. Yö-
netici, ““ssööyylleeddiimm ggeellmmeeddiilleerr”” deme
hakk›na sahip de¤ildir. Getirecek.
Olmuyorsa, önceden baflka çözüm
bulacak. 

Diyelim grubu da belirledik.
Ama henüz dergi da¤›tmaya haz›r
de¤iliz. Yöneticinin yapmas› gere-
ken ifller var daha: 

Dergi sat›fl› yap›l›rken, nas›l bir
konuflma yap›lacak? Onun için k›sa
bir metin haz›rlamak gereklidir.
Metni tercihen bir arkadafla haz›r-
latt›rmal›d›r; onun e¤itiminin bir
parças› olarak... Sonra konuflmalar›
kim yapacak; onunla k›sa veya uzun
bir haz›rl›k yapmal›d›r; ajitasyon
propagandan›n etkili olmas› için,
gerekirse, 5 dakikal›k bir prova da
yap›labilir. 

Sonra, yanlar›na kaç dergi al›na-
cakt›r. Sat›fl›n tam ortas›nda eldeki
dergilerin bitmemesi gibi basit gö-
rünen bir ayr›nt›y› da yönetici göz-
den kaç›rmamak zorunda. Çünkü o,
daha sonra, “15 kifli ç›kt›k sat›fla;
tam ne güzel sat›fl yap›yorduk ki,
dergi bitti” diyemez.  

Sonuçta yönetici, hiçbir fleyi at-
lamamal›d›r. Bu akl›ma gelmemiflti,
flunu hesaba katmam›flt›m demek
durumunda olamaz yönetici. 

Yerimizi belirledik, grubumuzu
haz›rlad›k, di¤er haz›rl›klar›m›z›
yapt›k ve dergi da¤›t›m›na ç›kt›k. 

Yönetici, orta yerde talimatlar

vermeden, emirler ya¤d›rmadan,
sessizce yönetmeye devam etmeli-
dir; bir sorun ç›kt›¤›nda müdahale
edebilmesinden, polis müdahalesin-
de tav›r almaya kadar her an tetikte
olacak, gereken anlarda gereken ini-
siyatifi gösterecektir... 

Bir dergi sat›fl› gerçeklefltirdik.
Baflka ifller üzerinden de örnekleye-
biliriz. Bir gösteri örgütlemekten bir
panele, bir mitinge kadar...

Veya bir mahallenin sorumlulu¤u-
nu üstlendik; o mahallenin yönetimi
bize verildi... Yukar›daki sistematikle
tüm ö¤renci arkadafllar›m›z düflünüp
madde madde ç›kars›n bakal›m: 

Bir mahalleyi nas›l yönetirsiniz,
ilk ifl ne yapars›n›z, ikinci, üçüncü
iflleriniz ne olur?... Sonra hangi
ad›mlar› atars›n›z... Sorunun ceva-
b›n› size b›rakarak yöneticili¤in di-
¤er yanlar›n› ele almaya devam edi-
yoruz. fiu soruyu soral›m. 

– – YYöönneettmmee ggüüccüü nneerreeddeenn
ggeelliirr??

Soruya cevap olarak hemen bafl-
ta flunu belirtelim: YYöönneettiiccii,, yyaallnn››zz
yyeettkkiissii””nnee ddee¤¤iill,, eemmee¤¤iinnee,, ddiissiippllii--
nniinnee,, üürreettkkeennllii¤¤iinnee yyaassllaannmmaall››dd››rr.. 

Bir yönetici tipi, as›l olarak ken-
dine verilmifl olan yetkiye yaslan›r.
Buran›n sorumlusu benim, benim
dedi¤im olacak, benim söyledi¤im
yap›lacak havas›ndad›r. Ama alan›,
alanda yaflanan sorunlar› kavramak
için çaba harcamaz, ifllerin en iyi fle-
kilde yap›lmas› için emek harca-
maz, araflt›rma, haz›rl›k yapmaz,
“yap” denilince yap›lmas›n› bekler
ve yap›lmay›nca da yine sadece
“yönettiklerini” suçlar. 

Yöneticiler do¤al olarak hareket
taraf›ndan atanm›flt›r. Ve do¤al ola-
rak her yönetici, ayn› zamanda hare-
keti temsil eder, bu anlamda da hare-
ketin otoritesi vard›r onun gücünde.

Ama bir yönetici, e¤er sa-
dece o otoriteye dayanarak
yönetmeye kalk›fl›rsa, o
yönetici k›sa süre sonra yö-
netemez hale gelir. 

Neden böyle olacakt›r?

Soruya yine bir baflka
soruyla cevap verelim flim-
dilik:

– – SSoorruummlluulluukk vveerriilliirr mmii,,
aall››nn››rr mm››?? YYöönneettiiccii,,
aattaammaayyllaa mm››,, yyookkssaa
üüsslleennmmeeyyllee mmii oolluunnuurr?? 

Her insan›m›z bir yönetici so-
rumlulu¤u ve kavray›fl› içinde ol-
mal›d›r. Bir yönetici, sorumlulu¤u
alt›ndaki alanda, birimde yap›lma-
yan her fleyin eksikli¤ini ve sorum-
lulu¤unu duyar. Ama bu duyguyu
da biz mümkün oldu¤unca yaymak
durumunday›z. 

Diyelim ki falan okulda, yap›l-
mas› gereken bir ifl olmad›. Onun
eksikli¤ini sadece o okulun sorum-
lusu de¤il, o okuldaki tüm Dev-
Gençliler duymal›d›r. Bizim görevi-
miz de¤ilse bile, bir fleyin yap›lama-
mas›ndan, hareketimiz ad›na bir fle-
yin eksik kalmas›ndan, rahats›zl›k
duymal›y›z. 

Birimin insanlar›n›n eksiklikle-
re, olumsuzluklara gözlerini kapa-
mas› da bir olumsuzluktur. Oradaki
sorumluluk bilincinin ve sahiplen-
me duygusunun zay›fl›¤›n› gösterir. 

Bu, tipik anlamda “memur anla-
y›fl›”d›r. “Memur anlay›fl›”n›n oldu-
¤u yerde de kadrolar, yöneticiler
ç›kmaz. 

Her zaman yap›labilecek yeni ifl-
ler, ulafl›lmas› gereken yeni alanlar
vard›r. ‹nsanlar›m›z tüm bu nokta-
larda sorumluluk üstlendikleri, va-
rolan görevlerinin daha fazlas›na ta-
lip olduklar› ölçüde, çok daha genifl
kesimlere ulaflabilir, prati¤imizi ge-
lifltirebiliriz. 

Yani, yap›lmas› gereken birçok
ifl, ulafl›lmas› gereken genifl kitleler
ortada dururken, “hiçbir arkadafl›-
m›z, yoldafl›m›z bu konuda bana so-
rumluluk verilmedi ki..” diye dü-
flünmemelidir.  

Her insan›m›z bir yönetici sorumlulu¤u
ve kavray›fl› içinde olmal›d›r. Bir

yönetici, sorumlulu¤u alt›ndaki alanda,
birimde yap›lmayan her fleyin eksikli¤ini

ve sorumlulu¤unu duyar.
Ama  bu duyguyu da biz mümkün
oldu¤unca yaymak durumunday›z.
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“Sorumluluk duygusu ve hareke-
ti sahiplenmedeki yüksek bilinç yet-
kilerle, konumlarla k›yaslanamaz
ve yer de¤ifltiremez”...

Resmi olarak, örgütsel iflleyifl
olarak sorumluluk elbette hareket
taraf›ndan verilir. Fakat gerçekte,
“Sorumluluk verilmez, al›n›r.”  ‹n-
sanlar›m›z, tercihleriyle, emekleriy-
le, o sorumluluklara aday olurlar. 

Bu anlamdad›r ki, ssoorruummlluulluukk
bbiilliinnccii ve ssaahhiipplleennmmee  dduuyygguussuu,,
yönetici olsun veya olmas›n, bir ko-
nuda yetki verilmifl veya ve-
rilmemifl olsun, tüm insanla-
r›m›z›n mutlaka sahip olma-
lar› gereken iki özelliktir. 

‹yi bir yönetici olmak da
bunlara en üst düzeyde sahip
olmaya çal›flmak demektir.
Eme¤iyle, tercihleriyle, sa-
hiplenmesiyle sorumluluk
üstlenen, sahiplenen her insa-
n›m›z, yöneticilik de yapabi-
lir. 

Her dönem oldu¤u gibi,
bugün de bir çok alanda bir
çok sorumlulu¤u, görevleri
genç insanlar›m›z üstleniyor.
Bir çok eylemimizi, çal›flma-
m›z›, genç arkadafllar›m›z yö-
netiyor. Ve yönetmeyi de pra-
ti¤in içinde ö¤reniyorlar. 

Yönetici insan sorunu, kadro so-
runu her zaman önemli bir sorun-
dur. Her insan›m›z yönetmeyi ö¤-
renmelidir bu anlamda. Her insan›-
m›z kadro olmay› hedeflemelidir. 

Kadro aday›, taraftar tüm insan-
lar›m›z, kadro olmay›, yönetebilme
yeterlili¤ini kazanmay› hedefleme-
lidir. Mevcut yönetici arkadafllar›-
m›z da öncelikli olarak yeni yöneti-
ciler yetifltirmeyi hedeflemelidir. 

– – NNaass››ll bbaaflflaarr››ll›› yyöönneettiiccii
oolluunnuurr??

‹lk ölçümüz fludur: Baflar›l›
yönetici, yeni yöneticiler yetifltiren-
dir. Daha kongre zaman›nda bu, son
derece net bir hedef olarak ortaya
konulmufltur: “Bir yöneticinin ön-
celikli görevi, kadro yetifltirmektir.
Kadro yetifltirmeyen, yetiflmesi için
emek vermeyen bir yönetici, dev-

rimci bir yönetici, bir önder de¤il,
olsa olsa bir bürokratt›r. ”

Bu noktada da öncelikli sorun,
alanlardaki birimlerdeki yönetici ar-
kadafllar›n bu görevi nas›l kavrad›k-
lar› noktas›nda ortaya ç›k›yor. ‹fller
yo¤un. Do¤ru. Bu anlamda da yö-
netici, baflka birini e¤itmek, onunla
çal›flma yapmak, ilgilenmek için za-
man bulam›yor. Görünürdeki du-
rum bu. Ama asl›nda bu tamamen
çarp›k ve yanl›fl bir gerekçedir. En
iyi e¤itim, en iyi yetifltirme, iflte tam
da böyle bir pratik içinde olacakt›r. 

Yönetici, o alandaki, birimdeki
insanlar› kadrolaflt›rmay›, en baflta
da mutlaka kendi yerine birini yetifl-
tirmeyi, “zaman buldukça” yerine
getirilecek bir görev olarak de¤il,
oradaki temel görevlerinden biri
olarak görmelidir. Yani bir yönetici
için oradaki faaliyetleri örgütlemek,
yönetmek ne kadar zorunlu ve ol-
mazsa olmaz ise, kadro yetifltirmek
de, yerini alacak insan yetifltirmek
de o kadar zorunludur.   

Kaç kadro yetifltirildi¤i, alterna-
tifin haz›rlan›p haz›rlanmad›¤›, yö-
neticinin kendi baflar›s›n› de¤erlen-
dirmek için en önemli noktalard›r. 

– – YYöönneettiicciillii¤¤iinn eennggeelllleerrii,,
yyaannll››flflllaarr›› nneelleerrddiirr??

Malum, kolay kolay kurtulama-
d›¤›m›z sorunlardan biri “pratik

içinde bo¤ulmak”t›r. Peki bu “bo-
¤ulma”n›n hareketin faaliyetlerini
bo¤mas›na nas›l engel olaca¤›z? ‹fl-
te bu sorunun cevab›nda yöneticile-
rimiz vard›r. 

Birincisi, en baflta onlar o bo¤ul-
man›n d›fl›na ç›kacak, sonra sorum-
lusu, yöneticisi olduklar› birime el-
lerini uzat›p onlar› da o “bo¤ul-
ma”dan kurtaracaklar. Bunu nas›l
yapacaklar? Prati¤i azaltarak m›?
Elbette hay›r. Planla, programla, so-
nuç al›c› yöntemlerle yapacaklar
bunu. ‹flte bu noktada, yöneticinin

bir baflka misyonu daha ç›kar
ortaya: ““YYöönneettiiccii,, HHeeddeefflleerr--
ddeenn SSaappmmaammaann››nn GGüüvveennccee--
ssiiddiirr””.. Baflka bir deyiflle, yö-
netici, hareketin uzun vadeli
planlar›n›, stratejik hedefleri-
ni gözeten ve uygulayand›r. 

“Kadro ve yöneticiler...
stratejik hedeften uzaklaflt›¤›
noktada geçici olarak baz›
baflar›lar elde etse de tt››kkaann--
mmaayyaa,, kk››ss››rrllaaflflmmaayyaa mah-
kumdur. BBüürrookkrraattiizzmmiinn,, llii--
bbeerraalliizzmmiinn,, sseekktteerrllii¤¤iinn,, tt››kkaa--
nn››kkll››kkllaarr››nn,, vveerriimmssiizzllii¤¤iinn,,
mmoorraall ddüüflflüükkllüü¤¤üünnüünn,, ooll--
mmaazzllaarr››nn vvee yyookkllaarr››nn temel
nedenlerini öncelikle burada
aramak zorunday›z.”

Bu yap›lamad›¤›nda, yö-
netici misyonunu tam yerine getir-
miyor demektir. Yönetici orada
kendini sadece günlük faaliyetlerle,
tek tek eylemleri yönetmekle s›n›r-
lam›fl, uzun vadeli bak›fl aç›s›n› kay-
betmifltir. Bu kayb›n her yöneticide,
her birim ve alanda oldu¤unu düflü-
nün; bu hareketin stratejik hedefin-
den uzaklaflt›r›lmas› demektir. 

‹flte burada flu sorunun cevab›n›
aç›kl›¤a kavuflturmal›y›z: “Kadro-
lar, pratik içinde bo¤ulduklar› için
mi stratejik hedefleri, uzun vadeli
programlar› gözden kaç›r›yorlar,
yoksa, stratejik hedefleri,
pro¤gramlar› unuttuklar› için mi
pratik içinde bo¤uluyorlar?”

Ne dersiniz?

Sevgili okurlar›m›z, konumuza
önümüzdeki hafta devam edece¤iz.
fiimdilik hoflçakal›n. 

Yönetici, o alandaki, birimdeki
insanlar› kadrolaflt›rmay›, en baflta da

mutlaka kendi yerine birini yetifltirmeyi,
“zaman buldukça” yerine getirilecek bir

görev olarak  de¤il, oradaki temel
görevlerinden biri  olarak görmelidir.

Yani  bir yönetici için  oradaki
faaliyetleri  örgütlemek, yönetmek

ne kadar zorunlu ve olmazsa olmaz ise,
kadro yetifltirmek de,

yerini alacak insan yetifltirmek de
o kadar zorunludur.   
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Önceki say›dan

devam... 

u Temmuz

- 11 TTemmuz-
Gençlik Federasyo-
nu’nun Çanakkale’de
7’ncisini düzenledi¤i
yaz kamp›nda polis teh-
dit, gözalt› ve tutukla-

malarla terör estirdi.

- 22 TTemmuz- 2

Temmuz 1993 Sivas
katliam›, Mad›mak Ote-
li’nin önünde, ‹stanbul
Kad›köy’de ve bir çok flehirde dü-
zenlenen miting ve çeflitli eylemler-
le lanetlendi

- 77 TTemmuz- Sar›gazi’de

baz istasyonlar› halk taraf›ndan

y›k›ld›.

- 10 TTemmuz- TAYAD’l›

Aileler Güler Zere’nin tahliye edil-
mesi talebiyle, Adana Balcal› Has-
tanesi önünde oturma eylemine bafl-
lad›lar. Oturma eylemi Güler Zere

tahliye edilene kadar devam etti.

- 118 TTemmuz- ‹stanbul Adli

T›p Kurumu 3. ‹htisas Dairesi 5 da-
kikal›k bir muayeneyle, Güler’in
““mmaahhkkuumm kkoo¤¤uuflfluunnddaa tteeddaavviissiinniinn
mmüümmkküünn oolldduu¤¤uu”” yönünde karar
verdi. 

- 229 TTemmuz- Hapishane-

lerdeki devrimci tutsaklar (DDHHKKPP--
CC,, DDiirreenniiflfl HHaarreekkeettii,, MMKKPP,,
MMLLKKPP,, TT‹‹KKBB,, TTKKPP//MMLL) taraf›n-
dan Cezaevleri Merkezi Platformu
(CMP) Kuruldu... 

- 331 TTemmuz- “Güler Ze-

re’ye Özgürlük, Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” talebiyle 3 bin-

den fazla kifli Taksim’de yürüyüfl
yapt›. Daha sonra bu eylem her haf-
ta yap›lan bir eyleme dönüfltü.

u A¤ustos

- 110 AA¤ustos- ‹stanbul Adli

T›p Kurumu önünde ““ÖÖzzggüürrllüükk
NNööbbeettii”” bafllat›ld›.

- 111 AA¤ustos- DDaayy››’’nn››nn fifiee--

hhiittllii¤¤iinniinn bbiirriinnccii yy››ll››.. Day›’n›n vasi-
yeti gere¤i özel bir anma düzenlen-
medi. fiehitli¤inin 1. y›ldönümünde
mezar› ailesi, TAYAD'l›lar, avukatla-
r›, Dev-Genç'liler, yoksul gecekondu
semtlerinin gençleri ve emekçileri ve
halk›n her kesiminden insanlar tara-
f›ndan ziyaret edildi.

- 113 AA¤ustos- ‹stanbul ve

Diyarbak›r'dan bir yürüyüfl bafllatan
KESK üyeleri 15 A¤ustos’ta Anka-
ra’da buluflarak Toplu ‹fl Sözleflme-
si ve Grev Hakk› için yürüdü. Yürü-
yüfl esnas›nda bir çok kez polisin
coplu, gaz bombal› sald›r›s›na ma-
ruz kald›lar.

- 116 AA¤ustos- HHaallkk SSooffrraass››

PPiikknnii¤¤ii...... ‹dil Kültür Merkezi tara-
f›ndan her y›l düzenlenen gelenek-

sel Halk Sofras› Pikni¤i, Kemerbur-

gaz'da binlerce kiflinin kat›l›m›yla

yap›ld›.

- 119 AA¤ustos- ““OOrrttaakk DDüüflfl--

mmaann AAmmeerriikkaa””d›r isimli karikatür

sergisi açt›klar› için tutuklanan ve

15 ay sonra mahkemeye ç›kart›lan

Sivas Cumhuriyet Üniversite-

si’nden 5 ö¤rencinin mahkemesini

izlemek için Erzurum’a gelen

Gençlik Federasyonu’ndan ö¤renci-

lere ve TAYAD’l› ailelere karfl› fa-

flist bir güruh taraf›ndan linç sald›r›-

s› gerçeklefltirildi. Faflistlerin sald›-

r›s›n›n ard›ndan polis sald›rd› ve 70

kifliyi gözalt›na al›p iflkencelerden

geçirdi. 

- 227 AA¤ustos- AAddllii TT››pp ooyyaa--

ll››yyoorr...... Adli T›p Kurumu, Güler Ze-

re’yle ilgili yapt›¤› Genel Kurul’da

onkoloji raporlar› olmad›¤› gerek-

çesiyle Zere ile ilgili karar› erteledi. 

- 331 AA¤ustos- AAKKPP’’nniinn

‘‘KKüürrtt aaçç››ll››mm››’’nnddaa iittiirraaffllaarr:: Beflir

Atalay: ‘Bu iflin bafl› silahlar›n b›-
rak›lmas› ve tasfiye’dir derken, Ge-

nelkurmay: ‘Bu mücadele, son terö-
rist ortadan kald›r›l›ncaya sürdürü-
lecektir.’ aç›klamas›n› yapt›. 
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KKaavvggaayyllaa bbaaflflllaadd››kk 22000099’’aa...... 

KKaavvggaayyllaa bbiittiirrddiikk...... 
VVee yyeennii bbiirr KKaavvggaa yy››ll››nnaa mmeerrhhaabbaa ddiiyyoorruuzz!!

Mücadele YY›ll›¤›

TTeemm
mmuuzz-AA

rraall››kk



u Eylül

- 118-19 EEylül- Geleneksel

Armutlu Güz fienli¤i yap›ld›.

- 220 EEylül- Avrupa’da faaliyet

gösteren Anadolu Federasyonu 3.

Kongresini yapt›. Federasyon, ›rkç›l›-

¤a karfl› mücadeleye öncelik verilece-

¤ini aç›klad›. 

- 222 EEylül- Gazi Mahallesin-

de Yozlaflmaya Karfl› Halk Pikni¤i
yap›ld›. 

- 226-27 EEylül- Halk›n Hu-

kuk Bürosu taraf›ndan ‹stanbul Tek-

nik Üniversitesi Taflk›flla Kampü-

sü’nde“Uluslararas› Özgürlük Mü-
cadelesi ve Hukuk Sempozyumu”
yap›ld›. 

- 88-14 EEylül- AAffeettlleerrii KKaatt--

lliiaammaa DDöönnüüflflttüürreenn SSöömmüürrüü,, YYaa¤¤--

mmaa,, TTaallaann DDüüzzeenniiddiirr!!.... Marmara
bölgesinde ya¤an ya¤mur sonucun-
da önlem al›nmamas› nedeniyle 32
kifli katledildi.

-- 16 EEylül- 140 gündür dire-

niflte olan Karfl›yaka Belediyesi’ne
ba¤l› Kent-Afi’den at›lan iflçiler ifl-
lerine geri dönmek için Ankara’ya
yürüyüfl bafllatt›. 

u Ekim

- HHalk CCephesi, “‹ncirlik

Üssü Kapat›ls›n, Amerika Defol, Bu
Vatan Bizim” Kampanyas› bafllatt›.

Halk Cephesi, bu kampanya kap-

sam›nda ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Es-
kiflehir, Adana, Edirne, Elaz›¤, Kars
Kocaeli, Malatya, Mersin, Dersim,
Samsun, Bursa gibi illerde yapt›¤›
eylemlerle aannttii--eemmppeerryyaalliizzmm bbaayy--

rraa¤¤››nn›› ülkemizin dört bir yan›na tafl›-

d›. Kampanya çal›flmalar› kapsam›nda

575 bin adet bildiri, 500 bin adet
kufllama, 200 bin adet pul ve 150
bin adet afifl bas›ld›. Amerikan em-
peryalizmini ve AKP iflbirlikçili¤ini
teflhir eden yüzlerce pankart as›l›p
duvar yaz›lamalar› yap›ld›. 

- 22 EEkim- D›fliflleri Bakan›

Ahmet Davuto¤lu’nun Brüksel’deki
Avrupa Politikalar Merkezi’nde,
konuflma yaparken Belçika Özgür-
lük Komitesi’nden iki kifli taraf›n-
dan “Güler Zere’ye Özgürlük” yaz›-
l› dövizlerle protesto edildi. 

- 27 EEylül 77 EEkim- 1–7

Ekim tarihleri aras›nda ‹stanbul’da ya-
p›lan IMF ve Dünya Bankas› toplant›-

s›, “IMF ve Dünya Bankas› Karfl›t›
Birlik” ve bir çok demokratik kitle
örgütü taraf›ndan bir hafta boyunca
çeflitli eylemlerle protesto edildi.

- 99 EEkim- AAnnkkaarraa-- 1111.. AA¤¤››rr

CCeezzaa MMaahhkkeemmeessii’’nnddee ffeeddaa eeyylleemmii
ddaavvaass›› bbaaflflllaadd››...... 19-22 Aral›k 2000
hapishaneler katliam›n›n bafl so-
rumlular›ndan dönemin Adalet Ba-
kan› H. Sami Türk’e yönelik yar›m
kalan feda eylemi davas›n›n ilk du-
ruflmas› yap›ld›. Yüzlerce Halk
Cepheli mahkeme önünde feda sa-
vaflç›s› Didem Akman’a sahip ç›kt›.

- 110 EEkim- DDeevv--GGeennçç 4400 YYaa--

flfl››nnddaa...... ‹stanbul Okmeydan› Sibel
Yalç›n Park›’nda Dev-Genç'in 40. y›-

l› kutland›... Ayn› gün Dev-Genç’liler,
40. y›llar› nedeniyle ABD Büyükelçi-
li¤i önünde emperyalizme karfl› bir

gösteri düzenlediler. 

- 116 EEkim- ‹‹zzmmiirr’’ddeenn Anka-

ra’ya yürüyen Kent Afi iflçileri bir ay-
l›k yürüyüfl sonucunda Ankara’ya
ulaflt›. ‹flçiler, Abdi ‹pekçi Park›’nda
oturma eylemine bafllad›. 

- 222 EEkim- Gülsuyu’nda

uyuflturucuya karfl› 500 kiflinin ka-
t›ld›¤› halk toplant›s› yap›ld›.

- 225 EEkim- Halk Cepheliler,

6. Filo'nun denize döküldü¤ü Dol-
mabahçe'de Amerikan bayra¤› ya-
karak, anti-emperyalist sloganlar›y-
la Dev-Genç’in anti-emperyalist ge-
lene¤ini sürdürdüklerini gösterdiler.

- AAfganistan’da Kabil Böl-

ge Komutanl›¤› bir y›ll›¤›na bir kez
daha oligarflinin ordusuna verildi.
TTSSKK,, AAffggaanniissttaann’daki asker say›s›-
n› yaklafl›k 2000’e ç›kartt›. 

- 119 EEkim- Abdullah Öca-

lan’›n 9 Ekim’de yapt›¤› ça¤r› üze-
rine Kandil ve Mahmur Kamplar›n-
dan 34 kifli Habur s›n›r Kap›s›nda
teslim oldu. Gelenler serbest b›ra-
k›ld›.

u Kas›m

- 66 KKas›m- YYÖÖKK’’ee,, AAmmeerrii--

kkaann iiflflbbiirrlliikkççiillii¤¤iinnee vvee TTeeccrriittee HHaa--
yy››rr!!.... Gençlik Federasyonu taleple-
rini Ankara Abdi ‹pekçi Park›’nda 3
günlük açl›k grevi ile dile getirdi. 6
Kas›m’da meclise yürümek isteyen
Gençlik Federasyonu üyelerinin
karfl›s›na polis barikat› dikildi. Dev-
rimci Gençlik, barikatlar›n üzerine
yürüyerek polisin sald›r›s›na karfl›
saatlerce direndi. 

- 6 KKas›m- GGüülleerr ZZeerree ÖÖzz--

ggüürr...... 148 Günlük kararl› mücadele
zaferi getirdi. Halk Cephesi yapt›¤›
aç›klamayla bu zaferi flöyle duyur-

du: ““Türkiye Halklar›! Güler Zere

Art›k Özgür; Gözümüz Ayd›n! Bir-
lefltik, Direndik, Sahiplendik ve Ka-
zand›k! Türkiye Halklar›! UNUT-
MAYALIM! Tecrit Zulmünün Hü-
küm Sürdü¤ü Hapishanelerde Daha
Onlarca Güler Zere Var!”
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- 88 KKas›m- ‹stanbul Kad›-

köy’de yüzbinlerce Alevi meydan-
lardayd›: “Düzenin Alevisi Olmaya-

ca¤›z” dediler.

- 9 KKas›m- 1996 Ölüm Orucu

gazisi, solun birli¤inin yorulmaz
emekçisi, devrimci hareketin s›ra
neferi Eyüp Bafl flehit düfltü!

- 99 KKas›m- DDeerrnneekk YYaakk--

mmaakk,, DDeevvrriimmcciilleerree KKuurrflfluunn SS››kk--
mmaakk,, KKaaffaa GGöözz YYaarrmmaakk,, DDeevv--
rriimmcciilliikk DDee¤¤iill,, YYuurrttsseevveerrlliikk DDee--
¤¤iill,, ÇÇEETTEECC‹‹LL‹‹KKTT‹‹RR!!.... Kürt Mil-
liyetçi Hareketi bir kez daha dev-
rimcilere sald›rd›: 1 May›s Mahalle-
si’nde bulunan Anadolu Haklar
Derne¤i ve Gülsuyu Haklar Derne-
¤i'ne yüzleri maskeli, sopal›, molo-
toflu, silahl› 20 kiflilik bir güruh ta-
raf›ndan sald›r›ld›. Sald›r›lar sonra-
ki günlerde devam etti.

- 110 KKas›m- AAvvrruuppaa’’ddaa öörr--

ggüüttllüü oollaann Anadolu Federasyonu
taraf›ndan Irkç›l›¤a, Hak Gasplar›-
na, Asimilasyona Karfl› Birleflelim,
Mücadele Edelim” kampanyas› bafl-
lat›ld›. 

- 115 KKas›m- Halk Cepheliler

‹stanbul’da ABD Konsoloslu¤u
önünde "Amerika Defol Bu Vatan
Bizim" slogan›n› hayk›rd›lar. 

-- 2200--2222 KKaass››mm-- Halk Cep-

hesi ‹ncirlik Önünde!.. 20 Ka-
s›m’da ‹stanbul Dolmabahçe’den
hareket eden Halk Cepheliler, Ko-
caeli, Bursa, Eskiflehir, Ankara gi-

bi flehir merkezlerinde yürüyüfller
yaparak 22 Kas›m’da Adana ‹ncir-
lik Amerikan Üssü’ne ulaflt›lar. 

- 225 KKas›m- 22 mmiillyyoonnaa

yyaakk››nn mmeemmuurr iiflfl bb››rraakktt››...... KESK
ve Kamu-Sen’nin ortak karar›yla
tüm yurt çap›nda memurlar “Grev
ve Toplu Sözleflme Hakk›” için bir
günlük ifl b›rakma eylemi yapt›lar.
Yaklafl›k 2 milyon memur ifl b›rakt›. 

- 2277 KKaass››mm-- ““BBeenn dd››flflaarrddaa--

yy››mm aammaa iiççeerrddee hhaallaa hhaassttaa ttuutt--
ssaakkllaarr vvaarr””...... GGüülleerr ZZeerree’’yyee ÖÖzz--
ggüürrllüükk Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n talebiyle bafllat›lan vvee
her hafta cuma günleri Tak-
sim’den Galatasaray Lisesi önüne
yap›lan yürüyüfle Güler Zere de
kat›ld›. 

u AArraall››kk

- AAmerikan OOperasyo-
nu’nda ggelinen ddurum...
Bir ABD operasyonu olan AKP’nin
Kürt Aç›l›m›’nda Aral›k ay›na ge-
lindi¤inde durum fludur: ‘Aç›-
l›m’dan Gerçe¤e, ‘Umutluyuz mut-
luyuz’dan tecritin a¤›rlaflt›r›lmas›-
na... ‘Resmi görüflmeler’den
DTP’nin kapat›lmas›na “Diya-
log’dan linç sald›r›lar›na... Oligarfli-
nin inkar, imha, tasfiye ve asimilas-
yon politikalar› sürüyor.

- 44 AAral›k- AKP Hüküme-

ti’nin yürürlü¤e giren ‹laç Fiyat Ka-
rarnamesine karfl› Türk Eczac›lar

Birli¤i tüm yurtta kepenk kapatma
eylemi yapt›. AKP’nin tüm tehditle-
rine ra¤men yüzde doksandokuz ka-
t›l›m sa¤land›.

- 10 AAral›k- MMaaddeenn ooccaa¤¤››nn--

ddaa KKaattlliiaamm...... Bursa’n›n Mustafa-
kemalpafla ilçesinde özel flirkete ait
bir maden oca¤›nda grizu patlamas›
sonucu 19 madenci katledildi. 

- 17 AAral›k- AAlleevvii hhaallkk››nn››

kkaattiilllleerriiyyllee bbaarr››flfltt››rrmmaakk iissttiiyyoorr--
llaarr...... AKP, düzenledi¤i “Alevi Ça-
l›fltay›”na Marafl Katliam›’n›n so-
rumlular›ndan Ökkefl fiendiller’i de
davet etti. Tepkiler üzerine Ökkefl
fiendiller kat›lmad›. 

- 117 AAral›k- Ülkenin de¤iflik

yerlerinde çal›flan 6 bin Tekel iflçisi,
iflsiz ve aç kalmamak için Ankara
Abdi ‹pekçi Park›nda toplanarak di-
renifl bafllatt›. 17 Aral›k’ta AKP Ge-
nel Merkezi önüne yürümek isteyen
Tekel iflçilerine polis cop ve gaz-
bombas›yla sald›rarak Abdi ‹pekçi
Park›’ndan da¤›tt›. ‹flçilerin direnifli
Türk-‹fl Genel Merkezi’nde devam
etti.

- 18-20 AAral›k- Uluslarara-

s› Tecritle Mücadele Sempozyu-
mu’nun 8’incisi 18-20 Aral›k’ta
Londra’da yap›ld›.

- 227 AAral›k- Devrimci ‹flçi

Hareketi 27 Aral›k'ta ‹stanbul’da
Genel-‹fl Sendikas›nda "‹flten At›l-
malara Karfl› ‹flçi Haklar› ve Mü-
cadelesi" konulu panel düzenledi.

- 227 AAral›k- Edirne’de Genç-

lik Derne¤i üyelerine lliinnçç ssaalldd››rr››ss››......

18 Aral›k’ta “Amerika Defol, Bu
Vatan Bizim” kampanyas› çerçeve-
sinde imza toplayan Sinan Gürbüz,
Cevahir Erdem ve Harika K›z›lkaya
Edirne polisi taraf›ndan gözalt›na
al›narak tutukland›. Tutuklananlar›n
serbes b›rak›lmas› için imza kam-
panyas› bafllatan Edirne Gençlik
Derne¤i üyelerine 27 Aral›k tarihin-
de Edirne’de iflkenceci polislerin
k›flk›rtmas›yla bir güruh taraf›ndan
linç sald›r›s› gerçeklefltirildi.

Merhaba,

Yeni bir y›la giriyoruz.

Yeni bir y›la Da-
y›’m›z›n s›cakl›¤›-
n› tafl›yan umudun
k›z›l bayra¤›n›
dalgaland›rarak
giriyoruz. 

Yeni bir y›la
kentlerde k›rlarda
hapishanelerde
sevdam›z› büyü-
ten yoldafllar›m›z-
la giriyoruz.

Yeni bir y›la dünyan›n dört
bir yan›nda ortak düflman
Amerika'ya karfl› savaflanlar›n
varoldu¤unu bilmenin gücüy-
le giriyoruz...

Yeni bir y›la her alanda dev-
rimin büyümesi hedefiyle
umudumuzun s›cakl›¤›yla giri-
yoruz...

Bu duygu ve düflüncelerle
hepinizi kucakl›yoruz.

UUflflaakk HHaappiisshhaanneessii

ÖÖzzggüürr KKaadd››nn TTuuttssaakkllaarr›› 
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Kavga dolu bir y›l› geride b›ra-
k›rken, yeni bir kavga y›l›na da
ad›m att›k.

2009’a da hep birlikte, Büyük
Ailemiz ile birlikte girmifltik. O gün
de; “mücadelemizi büyüttü¤ümüz,
kavgaya ses oldu¤umuz bir y›l olsun
2009 y›l›” demifltik. 

2009 y›l› kampanyalar,
eylemler, faflist sald›r›lara
karfl› direnifllerle geçti.
Gençlik olarak, 1 May›s Ala-
n›’na girilmesi ve Güler Ze-
re’nin serbest b›rakt›r›lmas›
gibi iki önemli zafere katk›da bu-
lunman›n onurunu yaflad›k. Ve yeni
zaferler kazanabilece¤imize inanc›-
m›z güvenimiz daha da artt›. 

YYeennii kkaavvggaa yy››ll››nnaa ggiirreerrkkeenn,,
22000099’’uunn öö¤¤rreennccii ggeennççlliikk aaçç››ss››nnddaann
eenn öönneemmllii kkiimmii yyaannllaarr››nn›› kk››ssaa kk››ssaa
hhaatt››rrllaattaall››mm iissttiiyyoorruuzz::

- 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü’nde alanlardayd›k.

-16 Mart’ta, 16 Mart katliam›n›
unutmad›¤›m›z›, sorulacak hesab›-
m›z oldu¤unu hayk›rd›k yine ayn›
alandan.

- Okullar›m›z her y›l oldu¤u gibi
YYÖÖKK--ppoolliiss--iiddaarree iflbirli¤iyle k›ska-
ca al›nmak isteniyordu. 18 Mart’ta
ODTÜ’de tespit edilen bir J‹-
TEM’ciye, ayn› gün EEsskkiiflfleehhiirr’’ddee
bildiri da¤›tmak isteyen faflistlere
müdahale eden devrimci ö¤rencile-
re polis sald›rd›. Faflistler ve J‹-
TEM’ciler polis korumas›ndayd›. 

- 23 Mart’ta halk›n tüm kesimle-
rinin talebi olan “ÜÜccrreettssiizz UUllaaflfl››mm
‹‹ssttiiyyoorruuzz AAllaaccaa¤¤››zz” kampanyas›
bafllat›ld›. 

- 30 Mart-17 Nisan fiehitlerimizi
Anma ve Umudun Kuruluflunu Kut-
lama günlerinde, DEV-GENÇ’liler,
gelenekleri yaratanlar› yapt›klar›
anmalarla selamlad›lar.

- 2 Nisan’da YTÜ’de Türkiye
Gençlik Birli¤i’ne mensup faflistler,
ÖGB ile iflbirli¤i halinde sald›rd›lar;
‹lk gün püskürtülen sald›r›lar hafta-
ya yay›ld›. Çevik kuvvetin okula gi-
rip devrimcilere sald›rmas› üzerine

33 NNiissaann’’ddaa
MMiimmaarrll››kk FFaa--
kküülltteessii iiflflggaall

eeddiillddii. ‹flgal taleplerin kabul edil-
mesiyle bitirildi.

- 1 May›s’ta, y›llar sonra Tak-
sim’de dalgalanan yine DEV-
GENÇ’in pankart›yd›. Sokak sokak
çat›fla çat›fla kazan›ld› 1 May›s Alan›.

- 18 Haziranda, ttooppllaannaann 3355 bbiinn
imza, ‹stanbul Büyükflehir Beledi-
yesi önünde yap›lan aç›klaman›n ar-
d›ndan teslim edildi.

- 22 Haziran’da, “MMaalltteeppee ÇÇoo--
ccuukk vvee GGeennççlliikk HHaappiisshhaanneessii”ndeki
koflullar›n düzeltilmesi için içeride-
ki açl›k grevine destek için d›flar›da
üç günlük açl›k grevi yapt›k. 

- “Düzene her fleyimizle alterna-
tifiz” diyen gençlik, 1-12 Temmuz
tarihleri aras›nda tüm engellemelere
ra¤men yaz kamp›n› gerçeklefltirdi.

-11 A¤ustos günü gençlik, ö¤ret-
meninin, Day›’s›n›n baflucundayd›. 

-18 A¤ustos’ta, 18 ayd›r tutuklu
bulunan arkadafllar›n›n mahkemesi
için Erzurum’a giden DEV-
GENÇ’liler önce linç giriflimine
maruz kald›. K›flk›rt›c› polise bu da
yetmedi ve toplu gözalt›lar yafland›.

- Okullar›n aç›lmas›yla, “Seher
fiahin Rehberlik Ve Dayan›flma Ma-
salar› “ aç›ld›.

- 18 Ekim’de DEV-GENÇ’liler
k›rk›nc› y›llar›n› bir gece yaparak

kutlad›lar. 

- 25 Ekim’de, “AAmmeerriikkaa DDeeffooll
BBuu VVaattaann BBiizziimm”” kampanyas› bafl-
lat›ld›. Kampanya iflbirlikçi hükü-
meti oldukça rahats›z etti. Kampan-
ya eylemleri yay›ld›kça, polisin sal-
d›r›lar› artt›. ‹stanbul, Ankara, Bur-
sa, Kocaeli, Edirne’de gözalt›lar ve
tutuklamalar yafland›.

- 4 Kas›m’da gençlik
“YYÖÖKK’’ee,, TTeeccrriittee,, AAmmeerriikkaann
‹‹flflbbiirrlliikkççiillii¤¤iinnee” karfl› açl›k
grevine bafllad›.

- 6 Kas›m’da, yurdun dört
bir yan›ndan gelenler, Abdi
‹pekçi’de buluflarak, YÖK’ü

protesto eylemi gerçeklefltirdiler.
Polis eyleme sald›rd›.

- 20 Kas›m’da, “‹‹nncciirrlliikk ÜÜss--
ssüü’’nnüünn kkaappaatt››llmmaass››”” için ‹ncirlik’e
yürüyüfl düzenlendi. 

- “AAmmeerriikkaa DDeeffooll BBuu VVaattaann BBii--
zziimm” kampanyas› kapsam›nda ülke-
nin dört bir yan›nda eylemler yap›l-
d›. Üniversitelerde kampanya çal›fl-
malar› büyük coflkuyla gerçekleflti-
rildi. 

- Kampanya sürerken, 16 Ara-
l›k’ta Edirne’de, Harika K›z›lkaya,
Cevahir Erdem, Gürbüz Sönmez tu-
tukland›.

- 17 Aral›k’ta, Marmara Üniver-
sitesi’nde kampanya çal›flmas›na si-
vil faflistler sald›rd›. 2 Dev-Gençli’-
yi b›çakla yaralayan faflistler, karar-
l› tav›r al›n›nca kaçt›lar.

- 27 Aral›k’ta Edirne’de tutukla-
nan 3 Dev-Gençli’nin, serbest b›ra-
k›lmas› için aç›klama yapan, Edir-
ne’deki vatansever devrimci gençli-
¤e, sivil polis k›flk›rtmas›yla linç
sald›r›s› gerçeklefltirildi. Polis, gö-
zalt›na ald›¤› devrimcilerden, Ser-
kan Fikir ve Ebru Aydo¤du’yu tu-
tuklatt›.

Oligarflinin bask›lar›, iflkenceleri
eksik olmad› 2009 y›l›nda üstümüz-
den. Ama biz, sosyalizm kavgas›n›
bedeller pahas›na büyüttük. 

2010 y›l›n› da ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi ve sosyalizm mücadelesini
ileriye tafl›yaca¤›m›z, mevziler ka-
zanaca¤›m›z bir y›l olarak kazana-
ca¤›z.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

YEN‹ B‹R YILA 
G‹RERKEN...

Oligarflinin bbask›lar›,
iflkenceleri eeksik oolmad›

2009 yy›l›nda üüstümüzden.
Ama bbiz, ssosyalizm kkavgas›n›
bedeller pahas›na bbüyüttük. 

2010 yy›l›n› dda bba¤›ms›zl›k,
demokrasi vve ssosyalizm mmüca-
delesini iileriye ttafl›yaca¤›m›z,
mevziler kazanaca¤›m›z bbir

y›l oolarak kkazanaca¤›z.
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Ülkemizde Gençlik

‹‹flfllleeddii¤¤iimmiizz tteemmeell hhaammmmaaddddee
ggeennççlliikkttiirr.. UUmmuudduummuuzzuu ggeennççllii¤¤ee
bbaa¤¤ll››yyoorr vvee oonnuu eelliimmiizzddeenn bbaayyrraa--
¤¤›› aallmmaayyaa hhaazz››rrll››yyoorruuzz..

CChhee GGuueevvaarraa

TTÜÜRRKK‹‹YYEE’’ddee ;;
2007-2008 verilerine göre; 

KKaaçç GGeenneell LLiissee VVaarr:: 33.. 883300 

KKaaçç MMeesslleekkii vvee TTeekknniikk LLiissee
vvaarr:: 44.. 445500 

GGeenneell LLiisseelleerrddee KKaaçç ÖÖ¤¤rreettmmeenn
vvaarr:: 110066.. 227700 

GGeenneell MMeesslleekkii vvee TTeekknniikk LLiisseelleerr--
ddee KKaaçç ÖÖ¤¤rreettmmeenn vvaarr:: 8844..777711 

BB uu nn ll aa rr ››   
BB ‹‹ LL ‹‹ YY OO RR  MM UU SS UU NN UU ZZ ??

Geenc¸liikk U¨U¨zzeeriinnee 
SSO¨O¨ZZLLEERR

GGEERR‹‹CC‹‹,, EEZZBBEERRCC‹‹ EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM SSOORRUUNNUU 

Okullar›m›zda yaflad›¤›m›z sorunlardan biri de ö¤-
rencilere dayat›lan gerici ve ezberci e¤itimdir. 

E¤itime ilk bafllad›¤›m›z andan itibaren gerici, ez-
berci e¤itim ile karfl›lafl›r›z. Verilen e¤itim, bizim gelifli-
mimize katk›da bulunacak nitelikte de¤ildir. Verilen
e¤itimin, bizleri yaflama haz›rlamas› bir yana, bbaassmmaa--
kkaall››pp ve çarp›t›lan bir e¤itim ile kafalar çarp›k hale ge-
tirilmektedir.

Özellikle tarih derslerinde bize ezberletilmeye çal›fl›-
lanlara bakacak olursak, çarp›tman›n boyutlar›n› da gö-
rürüz. fieyh Bedreddinler’den, Seyit R›zalar’a kadar,
zulme karfl› halk›n bafle¤meyen yan›n› yans›tan birçok
halk kahraman›n›, önderini, bu tarihte ya hiç görememe-
mizi ya da “fleriat ayaklanmas›” ç›karan, “düzeni ve hu-
zuru bozan”lar olarak yans›tmalar›n› örnek verebiliriz. 

Ya da, tarihi padiflahlar, sultanlar ile anlatmalar›,
aç›klamalar› da baflka bir örne¤idir bunun. E¤itim bi-
limsel ve demokratik de¤ildir. E¤itimin içeri¤i her bo-
yutuyla gerici-›rkç› ö¤eler ile doludur.

Peki, nas›l “ö¤retiyorlar” bütün bunlar›? Bu çarp›k
anlat›mlar›, nas›l yad›rgamadan ö¤reniyor, gerçek bilgi
diye benimseyebiliyoruz diye sorulabilir. 

Bu sorunun cevab› da yine bafll›kta yazd›¤›m›z gibi

ezberci e¤itimdir. E¤itimi bize verirken yegâne yön-
temleri ezberlettirmek ve ezberlettirdiklerini tekrarlat-

t›rmaktan ibarettir. Bize “verilen” bilgileri, zorunluluk-
tan dolay› öyle ezberleriz ki, yaflam içinde karfl›laflt›¤›-
m›z küçük sorunlar›m›za çözüm üretmekte kullanmaya
kalkt›¤›m›z da zorlan›r›z. Tüketime yönlendirilmifltir
çünkü zihnimiz, basit fleylere dahi üretme mant›¤›yla
yaklaflmay›z. 

‹flte en yal›n haliyle, düzenin bizden istedi¤i kifli mo-
deli budur iflte. Gerici, ›rkç› e¤itim ile kafas› dolu olan,
sunulan› sorgulamadan kabul eden, sürekli tüketen,
üretmekte zorluk çeken bireyler olmak!.. 

GGeerriiccii,, eezzbbeerrccii ee¤¤iittiimmee kkaarrflfl›› bbiizziimm ççöözzüümmüümmüüzz
nneeddiirr?? Elbette bu düzen içinde tamamen çözülemeye-
ce¤ini de ekleyerek cevapland›ral›m bu soruyu. Unut-
mayal›m ki bu düzen ve onun kurumlar› bize “ne ver-
meye” çal›fl›yorsa, arkas›nda kkeennddii çç››kkaarrllaarr››nnaa hizmet
eden bir fley sakl›yordur. 

Verilen hiçbir fleyi ssoorrgguullaammaaddaann, kimin için, ne
için ö¤retildi¤ini bilmeden, bbeenniimmsseemmeeyyeelliimm.. Beyni-
mizi, ömrümüz boyunca bir iflimize yaramayacak bilgi-
lerle doldurmayal›m. Tart›flal›m, tart›flt›ral›m. Gerekirse
derslerde konunun atlan›lan taraflar›n› biz ekleyelim,
yanl›fllar› biz düzeltelim. Her f›rsat› de¤erlendirip, geri-
ci, ezberci e¤itimin önümüzde yükseltti¤i duvarlar› y›k-
mak için her biçimde mücadele edelim.

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

Yeni Burs Düzenlemesi
Yüksekö¤renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURT-

KUR), üniversite ve yüksekokullarda okuyan lisans ö¤-
rencilerinin ayl›k burs ve kredileri 180 liradan 200 lira-
ya ç›kard›. YURTKUR, bu para ile ö¤rencilerin bir ay
boyunca yaflamas›n› istiyor.

Lisede sorumsuzluk!
‹stanbul Maltepe K›z Teknik ve Endüstri Lisesi’nde

mutfak bölümünde tüp gaz ba¤lant›s›ndan s›zan gaz›n
alev almas› sonucu meydana gelen patlamada, üçü ö¤-
renci, yedi kifli yaraland›. Sorumsuzluk sonucu meydana
gelen patlamada ölüm olmamas› sadece bir tesadüftü. 
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Faaliyet ne demektir?
Propaganda, ajitasyon, örgüt-

lenme, e¤itim demektir.
‹nsan kazanmak demektir.
Kitle eylemlili¤idir.
Ve bunlar›n her biri, kendi için-

de birçok ayr›nt›y› bar›nd›r›r. 
‹flte rapor, öz olarak bu konu-

larda neler yap›ld›¤›n› içerir. 
Ve her hafta, her ayki çal›flma

bir öncekinden daha kazan›ml›
olmak durumundad›r. 

E¤itim çal›flmas›ysa, onun da-
ha ileri sonuçlar› olmal›d›r. 

E¤itim çal›flmas›ndaki insan-
lar, kendileri e¤itilir-
ken baflkalar›n› da
e¤itirler örne¤in bu
bir ileri sonuçtur.

‹fiTE, BU B‹R
ÇALIfiMANIN KEN-
D‹N‹ ÜRETMES‹-
D‹R.

B‹R K‹fi‹ KEND‹
E⁄‹T‹RKEN BAfiKALARINI DA
E⁄‹T‹R. 

Kendileri e¤itilirken baflka in-
san kazan›rlar.

Propaganday› nas›l yap›yo-
ruz? Propaganda kendini nas›l
üretecek?

fiu sorulara verece¤imiz ce-
vap, propaganda çal›flmas›n›n
kendini üretmesidir.

Hangi araçlarla yap›l›yor? 
‹nsanlar üzerindeki etkisi ne

oluyor? 
Ne tür kesimlere gidiyoruz?
Nas›l gidiyoruz?
Örgütlenmemizi nas›l gelifltiri-

yoruz?
Kaç yeni grup kurduk?
Kaç hücre kurduk? 
Bunlar ne tür bir faaliyet yap›-

yor? 
Sonuç al›yor mu? Kitle eylem-

lili¤i yapabiliyor muyuz? 
Yap›yorsak ne tür sonuçlar al›-

yoruz? Yapam›yorsak ne-
den? 

Bütün bunlara somut
cevaplar bulup sonuçlar
almal›y›z. 

Ancak bu sorular›n ce-
vaplar› ile elde etti¤imiz kazan›m-
larla “propaganda faaliyeti yap-
t›k” diyebiliriz. 

fiu tabloyu terk etmeliyiz; bir
kaç insan var, bunlara gidip geli-
niyor, konufluluyor, sonraki haf-
ta-ay yine konufluluyor. 

Geliflme nedir, belli de¤il. 
Ortada bir kitlesel eylemlilik,

hatta bir örgütlenme yoktur bu
durumda. 

Çal›flman›n özü memurlar, ifl-
çiler, gençlik ve mahallelerdir. 

Bu tablo üzerine geliflmeyi
kurmak durumunday›z. 

Buralarda nas›l çal›fl›lacak? 
Örne¤in sendikalarda nas›l

çal›fl›lacak? Sendika varsa, o
sendikalarda yönetimdeysek
farkl›, muhalefetteysek farkl› bir
çal›flma olmak durumundad›r. 

Bu alanlarda nas›l geliflece-
¤iz? 

Memur, iflçi, ö¤renci, mahalle
en önemli nokta; ANA HALKAYI
YAKALAMAKTIR.

Her çal›flma alan›nda ana halka;
MEfiRU çal›flma fleklini bulmakt›r. 

Hangi alanda ne meflrudur, ne
de¤ildir? Buna karar verece¤iz
önce. 

K›stas geliflmektir. 
Ölçümüz kendi geliflimimizdir. 
Geliflimimiz için ne meflrudur. 
Elbette bütün bu çal›flmalar›n

içine, oligarflinin her fleyi bilme-
di¤i gizli bir çal›flmay› da oturt-
mal›y›z. 

Gizli evlerimiz, ne tür bir faali-
yet içinde oldu¤u bilinmeyen in-

sanlar›m›z, gizli gruplar›m›z, hüc-
relerimiz olmal›d›r. 

Aksi halde oligarfli istedi¤i za-
man herkesi toplar ve bitirir. 

Bu nedenle HER ÇALIfiMA
MUTLAKA KEND‹N‹ ÜRETMEL‹-
D‹R. 

Bir çal›flma sürekli kendini
üretmiyor, geliflmiyorsa geriliyor
demektir. 

Üretmeyen insan ideolojik
olarak, coflku olarak uzun süre
ayakta kalamaz. 

En küçük bir faaliyet olan der-
gi da¤›t›m› bile yap›yorsak, bir
süre sonra bu çal›flma anlams›z
hale gelir. 

Bu yan›yla dergi da¤›t›lmas›
da ciddi bir çal›flmad›r. 

‹nsanlar “da¤›tt›m” der; ger-
çekten da¤›t›yor mu, nas›l da¤›t›-

yor, da¤›tt›¤› ki-
fliler okuyor mu,
nas›l okuyor?
Okuyorsa ne
anl›yor? Bütün
bu ayr›nt›lar› ele
ald›¤›m›zda, ne-
den sonuç ala-
mad›¤›m›z ve ne

kadar ald›¤›m›z ortaya ç›kar. 
Dergi esas olarak kitleler için

ç›k›yor, üç befl kiflinin entelektüel
duygular›n› tatmin için de¤il. Üç
befl kifli görünüflte sol keskin ha-
valara girebilir. Yok, üslup flöyle
olmamal›, böyle olmal›, flöyle bir
derinlik olmal› gibi uyduruk bir
kaç fley söyleyebilirler. Onlara
göre her fley çok ucuz ve kolay-
d›r. Kendisi ertesi gün; çok rahat-
l›kla annem, sevgilim, düzen de-
yip b›rak›p gider, can›n› da ala-
mazs›n. Alsan ne olur? S›rt›nda
yumurta küfesi yoktur. Özünde
sa¤c›, pasifist tiplerdir bunlar. 

Devrimcilik ise ciddiyet ister. 
Olgunluk ister. Bir fley yazar-

ken, konuflurken birçok kesimin
duygu ve düflüncelerini, bilinç
durumunu göz önüne alarak ha-
reket eder.

Ama s›radan sempatizanlar
için; basit rekabetçilik, keskin gö-
rünme en kolay oland›r. 

Keskin sözlerle de kendi tatmi-

B‹R ÇALIfiMA SÜREKL‹ KEND‹N‹ 
ÜRETM‹YORSA 

GER‹L‹YOR DEMEKT‹R

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz
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nini sa¤lar. 

Devrimci bir hareket böyle
davranamaz. 

Devrimci bir hareket ciddiyet-
siz, ucuz de¤erlendirmeler yap-
maz. 

Biz kitlelere karfl› sorumluyuz. 

Ama herkesin böyle bir so-
rumlulu¤u yoktur. 

Biz bir sempatizan gibi davra-
namay›z. 

Alttaki söyler. 

Yanl›fl, do¤ru, saçma her fleyi
söyler. Yönetici onu düzeltmekle,
e¤itmekle görevlidir. 

Devrimci bir hareket; bir
olumsuzlu¤un olas› sonuçlar›n›,
mümkün oldu¤u kadar olumlulu-
¤a nas›l dönüfltürece¤ini hesap
etmek durumundad›r. 

Baflka güçleri kendi saf›na,
daha do¤rusu devrimci saflara
nas›l çekece¤ini, nas›l güçlene-
ce¤ini hesap etmek durumunda-
d›r. Bu ise ancak ve ancak her
çal›flman›n, her faaliyetin ciddi
ele al›nmas› ile mümkündür.

Her çal›flman›n, faaliyetin
kendini yeniden yeniden üretme-
si ile mümkündür. 

Basit s›radan bir dergi da¤›t›-
m› deyip geçemeyiz.

‹mza kampanyas›, afifl bildiri,
pankart ASLA SIRADAN faali-
yetler de¤ildir. 

Demokratik faaliyetin temel
tafllar›d›r. 

Ve militanca yap›ld›¤›nda ken-
dini en çabuk üreten faaliyetlerdir. 

‹mza toplarken, pankart asar-
ken faflizme karfl› direnmeyi ö¤-
renir devrimciler.

Afifl asarken, bildiri da¤›t›rken
faflizmi teflhir etmeyi, linç sald›r›la-
r›na direnmeyi ö¤renir devrimciler. 

Ve buradaki direniflin oda¤›
ise MEfiRULU⁄UDUR. 

Gücümüz meflrulu¤umuzdur. 

Dergimizde yaz›lanlar›n mefl-
rulu¤udur. 

Afiflimizdeki slogan›n›n mefl-
rulu¤udur. 

Bildirimizdeki her kelimenin
hakl›l›¤› ve meflrulu¤udur. 

Bu meflruluktur; bitmez, tüken-
mez enerjidir. 

Bu meflruluktur; devrime kadar
kendini üreten en temel güçtür.

Aç›klamalarda, “aktivistler”
kavram›na s›kça rastlar olduk. Bu-
na benzer bir baflka kavram daha
gözüküyor bu s›ralar: Faaliyetçi...
“... faaliyetçiler dergi da¤›tt›” de-
niyor mesela.. 

Aktivist veya faaliyetçi...

Sonuçta bu kavramlar ve ta-
n›mlar, kendisine ilericiyim, sol-
cuyum diyen kimi kesimler tara-
f›ndan kendilerini tan›mlamak için
kullan›lmaktad›r.

Kuflkusuz, bu tan›mlar rastgele
seçilmemifltir. Bunlar ya bir iiddee--
oolloojjiikk tteerrcciihhiinn veya iiddeeoolloojjiikk flflee--
kkiillssiizzllii¤¤iinn sonucudurlar.

Bu tür içeriksiz, mücadele
edenleri tan›mlamaktan uzak kav-
ramlar, as›l olarak sivil toplumcu
anlay›fllarda görüldü ilkin. Bu
kavramlar zaten en iyi onlar› ta-
n›mlamakta, onlara uygun düfl-
mektedir. Solun bunlara öykün-
mesi, bunlar› kendi üslubuna dahil
etmesi, ideolojik anlamda bir za-
y›fl›kt›r.  

Bugün emperyalist-kapitalist
ülkelerde bir araya gelen gruplar,
çevre kirlenmesinden kad›n soru-
nuna, “bar›fl”a kadar çeflitli konu-
larda “düzeni rahats›z etmeyen”
bir hat oluflturmufllard›r. Düzene
tepki niteli¤inde olan ve sadece
kendisini o sorunla ve sorunda da
sadece “iyilefltirme”ler boyutuyla
s›n›rlayanlar›n dilidir bu kavramlar. 

Aktivist, sivil toplumculu¤un
““pprrooffeessyyoonneell pprrootteessttooccuussuu””dduurr..

Ezilenlerin, halk›n örgütlü müca-
delesini sürdürenlerin de¤il, ““bbii--
rreeyy”” olarak bozukluklara karfl› bir
“durufl sergileyen”lerin ad›d›r...

Bazen protestoculuk, onun için

bir meslek gibidir. Ama o kadar. 

O bir devrimci de¤ildir. 

O s›n›f mücadelesinde yer alan

biri de¤ildir. 

Örgütsüz, protestocu, iktidar

mücadelesi diye bir sorunu olma-

yanlar›n ad›d›r aktivist’lik. 

Ya da faaliyetçi gibi ne anlatt›-

¤› nereden kaynakland›¤› belirsiz

kavramlar da. militan bir devrim-

ciyi tan›mlamayan, baflka aray›fl-

lara denk düflen kavramlard›r. 

Bu tür kavramlar, örgütsüzlü¤e

özenilerek, sivil toplumculardan

al›nm›fl, ayn› biçimde  kullan›l-

maktad›r. ‹ktidar mücadelesini

“unutanlar”, iddialar›n› ve umutla-

r›n› yitirenler, düzene dönenler,

önce düzene ddüüflflüünnüüflfl bbiiççiimmlleerrii,,

ddiilllleerrii,, kkaavvrraammllaarr›› ile adapte ol-

maya bafllarlar. ÖÖnnccee ddiill ddee¤¤iiflfliirr..

Kavramlar de¤iflir... 

O nedenle; aktivistlik, faaliyet-

çilik ya da di¤erlerinin kullan›l-

mas› rastgele seçilmifl de¤ildir. 

Dilde, düflüncede, yaflamda

mücadele geriye çekilerek, düze-

nin kabul edece¤i bir çizgiye ge-

linmektedir. Düzen, aktivistleri,

“zarars›z” olarak görecek ve “ka-

bul edecek”tir...

Onun için, Devrimci demek-

ten, net tan›mlardan özenle  kaç›-

n›lmaktad›r. Öyle olunca da, “dev-

rimci”, “ilerici”, “yurtsever”, mili-

tan, gibi net tan›mlar dilden silin-

mektedir. Dil o noktada art›k dev-

rimcilerin, mücadelenin dili de¤il,

düzen içi düflünen ve yaflayanlar›n

dilidir. 

Savaflan
Kelimeler 

“Aktivist”, ““Faaliyetçi”



Sald›rtanlar Vatan  Hainleridir40

Yürüyüfl

3 Ocak
2010

Say›: 201

Oligarfli içi çat›flma fliddetle-
nerek devam etmektedir. Uzun
süredir devam edegelen çat›flma-
n›n yans›malar›n› bugün daha
aç›k bir biçimde görmekteyiz.
Öyle ki, taraflar bu çat›flma için-
de birbirine karfl› her tür yöntemi
kullanmaktad›rlar.

Her tür kirli yöntemin, psiko-
lojik savafl araçlar›n›n kullan›ld›-
¤› bu çat›flmada her iki taraf da bu
yöntemlere yabanc› de¤ildir.

Devrimci mücadeleye karfl› bu
tür yöntemlerle savaflanlar, bu yön-
temleri biribirlerine karfl› kullan-
maktad›rlar bugün. 

OOlliiggaarrflflii iiççii ççaatt››flflmmaann››nn
yyaannss››mmaallaarr››::
PPoolliiss--aasskkeerr ““ççaatt››flflmmaass››””

AKP ve Genelkurmay aras›nda
somutlaflan oligarfli içi çat›flman›n
en aç›k yans›d›¤› alanlardan biri de
polis-asker “çat›flmas›”d›r. Bugün
“böyle bir çat›flma yok”, “aram›z-
da uyum var” deseler de bu do¤ru
de¤ildir. Bunun sadece bir noktada
do¤ruluk pay› vard›r; devrimci mü-
cadeleye karfl› sürdürdükleri politi-
kada ortak düflünmektedirler.

Ancak bu “uyum”un d›fl›nda ikti-
dar çat›flmas› çeflitli biçimlerde sür-
mekte ve bu çat›flma s›k s›k polis-as-
ker “çat›flmas›”na dönüflmektedir.
Sorun iktidar kavgas›nda kimin öne
geçece¤i, mevzi kazanaca¤›d›r. Ordu
geleneksel rolünü sürdürmek, mev-
zilerini kaybetmemek için çal›fl›yor
olsa da, AKP emperyalistlerden ald›-
¤› destekle, Ordu’nun geleneksel ik-
tidar rolünü sarsmaya, geriletmeye
yönelmektedir. 

AKP hükümeti, otoritesinin
önündeki çeflitli engelleri kald›r-
mak, iktidar mücadelesinde a¤›rl›-
¤›n› koymak için her tür yöntemi
kullanmaktad›r. Bir yan›yla Or-
du’nun geleneksel a¤›rl›¤›n› s›n›r-
land›r›rken, kendi kontrgerillas›n›
da yaratmaya çal›flmaktad›r.

O nedenle, polis içindeki kadro-
laflmas› ile polisin a¤›rl›¤›n› art›r-
maya çal›flmaktad›r. AKP kendisine
ve iktidar›na karfl› ç›kan kesimleri
tasfiye ederken daha çok polis gü-
cünü kullanmaktad›r. 

O nedenle sorun “d›flardan” ba-
k›ld›¤›nda sanki polis-asker çat›fl-
mas› gibi görünse de bu oligarfli
içindeki as›l çat›flman›n bir yans›-
mas›d›r. Burada flunu da belirtmek
gerekir; polisi ordunun yerine ge-
çirmek gibi teoriler, spekülatiftir,
sistemin yap›s›na uygun de¤ildir.
Kald› ki, AKP ordunun düzen için-
de oynad›¤› role temelde karfl› de-
¤ildir. Ordu’nun kendisine karfl› de-
¤ildir. AKP Ordu’nun kendi deneti-
minde olmas›n›, kendi denetiminde
kullan›lmas›n› istemektedir. Sorun
budur.

AArr››nnçç’’aa ssuuiikkaasstt sseennaarryyoollaarr››
vvee ““SSeeffeerrbbeerrlliikk TTeettkkiikk
KKuurruulluu””nnddaa aarraammaa

Son olarak, Baflbakan Yard›mc›-
s› Bülent Ar›nç’a suikast senaryola-
r›n›n gündeme getirilmesi ile birlik-
te çat›flma iyice boyutlanarak su yü-
züne ç›kt›.

Bu f›rsat› de¤erlendiren AKP,
Genelkurmay’›n ama en genelde de
oligarflik diktatörlü¤ün suç merkezi
olan “Seferberlik Tetkik Kuru-
lu”nda arama bafllatt›. fiimdi bir tef-
rika’ya dönen, “arama sürüyor” ile
AKP bir ad›m daha öne geçmeye
çal›flmaktad›r.

AKP’den demokrasi beklemeye
yeminli kesimler, söz konusu arama
üzerine hemen AKP’nin kontrgeril-

laya karfl› operasyonu demeye
bafllad›lar ve yine yan›lacaklar.
“Seferberlik Tetkik Kurulu”nda
arama, sadece son bir y›ll›k belge-
leri içermekte ve esas olarak da bu
kurulun oligarfli içi çat›flmada kul-
lan›lmas›na yöneliktir.  

Bir yanda bu çat›flma sürerken,
di¤er yanda kapal› kap›lar ard›nda
pazarl›klar sürmektedir. Tüm bun-

lar halktan gizlenerek yap›ld›¤› için
halk›n bu “çat›flma” hakk›ndaki bil-
gisi, karfl›l›kl› bas›na s›zd›r›lan “bil-
gi k›r›nt›lar›” ve psikolojik savafl
dokümanlar›ndan oluflmaktad›r. 

Tüm bu geliflmeler yaflan›rken,
yaflananlar› do¤ru de¤erlendirmek
için, bizim tekrar tekrar vurgulad›-
¤›m›z flu gerçe¤in bilinmesi gerekir:
Ne ordunun AKP karfl›tl›¤›n›n, geri-
cili¤e karfl› olmakla, ne AKP’nin
Genelkurmaya karfl› tavr›n›n de-
mokrat olmakla ilgisi yoktur. Her
iki kesimin yan›lt›c›, aldat›c› politi-
kalar›na yyeeddeekklleennmmeemmeenniinn iillkk kkoo--
flfluulluu bunu görmektir. 

Süren çat›flma, oligarfli içi çat›fl-
mad›r. AKP bu çat›flmada çeflitli ke-
simleri kendine yedeklemek için
bunu “karanl›¤a”, “kontrgerillaya”
“Ergenekona, Susurluk’a” karfl› bir
mücadele gibi sunmaktad›r. Ergene-
kon davas› da bunun ifadesidir.

BBiirrbbiirriinnii ““yyiiyyeennlleerr””,,
hhaallkkaa kkaarrflfl›› yyüürrüüttüülleenn
ssaavvaaflflttaa oorrttaakktt››rrllaarr

Birbirlerini tasfiye etmek için
her yönteme baflvuranlar, deyim ye-
rindeyse iktidar için birbirlerinin
“gözünü oymaya” haz›r olanlar,
halka karfl› yürütülen savaflta, tered-
dütsüz bir araya gelmektedirler.

Aylard›r, birbirlerine söylenme-
dik söz b›rakmayan AKP’sinden,
CHP’sine, MHP’sinden ordu’ya ka-
dar hemen hepsi Kürt halk›na karfl›
sürdürülen savaflta ortakt›rlar.

AKP’nin, DTP’ye, BDP’ye yö-
nelik olarak sürdürdü¤ü tutuklama,

Oligarfli içi çat›flma, demokrasi ve

hukuk mücadelesi diye sunulamaz! 



linç sald›r›lar›, tasfiye politikas›na
karfl› hiçbir elefltirileri, karfl› ç›k›flla-
r› yoktur.

CHP bu konuda AKP’yi bile sol-
lamakta, AKP’nin Kürt halk›na kar-
fl› sürdürdü¤ü savaflta kulland›¤›
yöntemleri pasif bulmakta, daha
çok kan dökülmesini istemektedir.

Teslim almaya, tasfiye etmeye
yönelik politikalara, herhangi bir
düzen gücünün karfl› ç›k›fl› olamaz.
Çünkü halka karfl› yürütülen sava-
fl›n ezilmesi, mücadelenin tasfiye
edilmesi noktas›nda hepsi ayn› fley-
leri düflünmektedir. Zira, halka kar-
fl› düflmanl›k konusunda tüm düzen
partileri aralar›ndaki görüfl farkl›l›k-
lar›n›, çat›flmalar›n› bir yana b›raka-
rak, düzenlerini korumak için ayn›
safta buluflabilmektedirler. 

Genelkurmay Baflkan› Orgeneral
‹lker Baflbu¤, Trabzon’da “Oruç
Reis firkateyni”nde düzenledi¤i ba-
s›n toplant›s›nda flöyle diyordu:

“TSK'ya karfl› planl› haks›z flekil-
de psikolojik harekat yürütenlere di-
yorum ki; bulundu¤unuz yer do¤ru
de¤il. Son dönemdeki her olayla
TSK'y› iliflkilendirme yönünde çaba-
lar vard›r.” (Akflam, 18 Aral›k 2009) 

AKP-Ordu “çat›flmas›n›n” flid-
detlendi¤i, birbirlerini dinlemenin
ötesinde, art›k birbirine karfl› “sui-
kast”yapmay› tart›flt›¤› günümüzde,
Kürt halk›na karfl› sürdürülen savafl-
ta, devrimcilere karfl› sürdürülen
linç politikalar›nda tamamen ayn›
fleyleri düflünmektedirler.

O nedenle, bu konularda “tek
çatlak ses” ç›kmamaktad›r. Halk
düflmanl›¤›nda biribirleriyle yar›fl
halindedirler demek yanl›fl olmaz. 

DDeesstteekklleeddiikklleerrii,,
““ddeevvlleett ppoolliittiikkaass››”” ddeeddiikklleerrii,,
eemmppeerryyaalliizzmmiinn ppoolliittiikkaass››dd››rr

Kürt milliyetçi hareketi tasfiye
konusunda Baflbakan Erdo¤an baflta
olmak üzere devlet yetkililerinin
“bu bir devlet politikas›d›r” sözleri-
nin arkas›nda bu gerçek vard›r.

Kürt milliyetçi hareketi tasfiye
etmek tasfiye konusunda “tam bir

mutabakat olufltu, bu bir devlet po-
litikas›d›r” derken kastettikleri,
bunun emperyalizm onayl› bir poli-
tika oldu¤udur. O nedenle bunu en
özlü biçimde ““AABBDD ooppeerraassyyoonnuu””
diye ifade etmifltik.

‹flte bugün Kürt milliyetçi hare-
ketin tasfiyesi noktas›nda bir araya
gelen hükümet, tüm düzen partileri
ve ordu, bu politikan›n emperyaliz-
min politikas› oldu¤unu bilerek bir
araya gelmifllerdir.

AKP’nin emperyalizmin politi-
kalar›na uygun davrand›¤›n› bile-
rek, tasfiye sald›r›s›n›n bir Ameri-
kan operasyonu oldu¤unu görerek,
bu politikay› desteklemektedirler.

Ayr›ca, bugün iktidarda CHP ya
da MHP olsayd›, onlar da bugün
AKP’nin izledikleri politikalar› iz-
leyecek, ona göre ad›m atacaklard›.

Emperyalist ülkelerle yeni-sö-
mürge ülkeler aras›ndaki iliflkide
tek belirleyen eemmppeerryyaalliizzmmddiirr.. Ar-
t›k yeni-sömürge iflbirlikçi iktidar-
lar›na hiçbir konuda “tek bafl›na”
politika üretme inisiyatifi dahi ver-
memekte, kendi politikalar›n› daya-
tarak, onlar› uygulatmaktad›rlar. 

Onun için düzen partilerinin her-
gün biribirlerini “topa tutmalar›-
n›n”, akla hayale s›¤mayan suçla-
malarda bulunmalar›n›n fazlaca bir
önemi de yoktur zaten.

Hergün halk›n karfl›s›na bu tür
anlams›z ve halk› ilgilendirmeyen
tart›flmalar ile ç›kmalar›n›n ciddiye
al›nacak bir yan› da yoktur. Hergün
biribirlerine söylenmedik laf b›rak-
mazlar ama söz konusu emperyaliz-
min ve oligarflinin ç›karlar› oldu mu
bir araya gelmekte tereddüt etmezler.

““AAKKPP--GGeenneellkkuurrmmaayy
ççaatt››flflmmaass››””nnddaann mmeeddeett
uummaannllaarr,, kkeennddiilleerriinnee vvee
hhaallkkaa ggüüvveennmmeeyyeennlleerrddiirr

AKP iktidar› “Ergenekon dava-
s›” üzerinden aylard›r halk› aldata-
rak, demokrasicilik oyunu oynuyor.
“Derin devlet” ile hesaplaflma ad›-
na, deflifre olmufl kontrgerillac›lar›,
iktidar›na engel olmaya çal›flan güç-
leri tasfiye etmeye çal›fl›yor. Bu da-
va üzerinden tasfiyeler gerçekleflti-
riyor.

“Ergenekon davas›” iflte bu ne-
denle aç›ld›. AKP’nin “demokrasi “
diye, halka yönelik katliamlar›n aç›-
¤a ç›kar›lmas›, faflist katillerin yar-
g›lanmas› diye bir düflüncesi yoktu
zaten.

Ancak bu gerçek sol’un baz› ke-
simleri taraf›ndan görülmedi. Gö-
rülmek istenmedi. Ama, AKP Ge-
nelkurmay çat›flmas›ndan umutla-
nanlar, buna göre politika olufltu-
ranlar yan›ld›klar›n› k›sa bir süre
içinde gördüler.

Aç›lan “Ergenekon davas›”nda
b›rakal›m, Gazi katliam›n›, Sivas
katliam›n›, Kürt halk›na yönelik
gerçeklefltirilen onlarca katliam›n
aç›¤a ç›kar›lmas›n›, AKP bilinçli
olarak pisli¤i devrimcilere de bulafl-
t›rmaya çal›flt›.

AKP bir yandan ordu ile çat›fl-
may› sürdürürken, di¤er yandan da
yaflanan çat›flma ile hiç ilgisi olma-
yan ilerici, yurtsever, devrimci güç-
leri hedef ald›. 

Özellikle reformizm ve
ayd›nlar›n önemli bir k›sm›, bu ça-
t›flmadan, “faili meçhullerin” aç›¤a
ç›kaca¤›, halk düflmanlar›n›n yar-
g›lanaca¤› umudu ve beklentisi
içinde oldular. Fakat, ÖDP gibi re-
formist partilerin bu çat›flmadan
sonra “demokratikleflme” olaca¤›
beklentileri de bofl ç›kt›. Bu bek-
lenti, demokrasi mücadelesini ken-
di d›fl›nda görme anlay›fl›n›n bir
sonucudur.

Yaflananlar, AKP’ye “sol”dan
destek veren hiçbir anlay›fl›n dü-
flüncelerini do¤rulamad›. Do¤rula-
mayacakt›r da. 
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AKP iktidar› “Ergenekon da-
vas›” üzerinden aylard›r halk›

aldatarak, demokrasicilik oyunu
oynuyor. “Derin devlet” ile

hesaplaflma ad›na, deflifre ol-
mufl kontrgerillac›lar›, iktidar›na

engel olmaya çal›flan güçleri
tasfiye  etmeye  çal›fl›yor. Bu

dava üzerinden  isfiyeler
gerçeklefltiriyor.
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Tek Yol
AAKKPP vvee ““KKoonnttrrggeerriillllaa OOppeerraassyyoonnuu””

AKP-Genelkurmay aras›ndaki “çat›flma” sonucu Seferberlik Tet-
kik Kurulu’nun aranmas› ile birlikte Kontrgerilla, Gladio tart›flmala-
r› da tekrar bafllat›ld›. AKP, genifl kesimleri bu çat›flma da yedekle-
mek için, “Kontrgerilla’ya karfl› ç›kan” bir parti görüntüsü vermeye
çal›flt›.

AKP’nin sözcüsü olan televizyon kanallar› ve gazeteler, kontrge-
rilla “tefrika”lar› yay›nlamaya, Gladio’nun ‹talya gibi ülkelerde nas›l
tasfiye edildi¤ini yazmaya bafllad›lar.

Kontrgerilla, Gladio’dan ibaret de¤ildir; kontrgerilla, halka karfl›
savafl›n örgütlenmesidir! Emperyalizmin ve oligarflik diktatörlüklerin
halka karfl› savafl› sürdü¤ü müddetçe, kontrgerilla örgütlenmeleri ola-
cak, kontrgerilla yöntemlerine baflvurulacakt›r.

Nitekim, Türkiye yeni-sömürge bir ülke haline gelmesiyle birlik-
te kontrgerilla örgütlenmelerini de oluflturmufl, o y›llardan bu yana
binlerce kontrgerilla operasyonu yap›lm›flt›r. Geliflen, büyüyen dev-
rimci mücadeleye karfl› katlimlar, provokasyonlar örgütlenmifltir,

AKP halka karfl› sürdürülen karfl›-devrimci savafl›n bugün örgüt-
leyicisidir. Kontrgerilla yöntemlerinin kullan›lmas›na elbette karfl›
de¤ildir. AKP’de halka karfl› sürdürülen savaflta bu tür örgütlenmele-
re ihtiyaç duymaktad›r.

AKP halka karfl› sürdürülen savaflta yeni karfl›-devrimci örgütlen-
meler oluflturuyor. Emperyalizmin ve oligarflinin ihtiyaçlar› do¤rultu-
sunda oluflturulan kontrgerilla örgütlenmeleri ile sald›r›lar› art›rarak,
halka karfl› savafl› boyutland›r›yor.

Nitekim, AKP bu tür örgütlenmeler içinde olmak, kadrolaflmak,
için hiçbir f›rsat› kaç›rmamaktad›r. AKP’nin “Demokratikleflme”
“karfl› devrimci savafla son verme” gibi bir program› da bak›fl› da
yoktur. O yan›yla “Kontrgerilla örgütlenmeleri”ni tasfiye etmek gibi
bir düflüncesi yoktur. Bu tür beklentileri olanlar yan›lacakt›r.

Sorun iktidar çat›flmas› içinde de¤erlendirilmelidir. Kald› ki, AKP
kendi ikitad›r›nda da devrimci mücadeleye ve Kürt milliyetçi hareke-
te karfl› bu tür örgütlenmeleri kulland›, kullan›yor.

Ayr›ca bugüne kadar AKP iktidar› ne “Seferberlik Tetkik Kuru-
lu”, ne “Özel Harp Dairesi”, ne “Özel Kuvvetler komutanl›¤›” ne de
di¤er faflist örgütlenmeler ve halka karfl› suç iflleyen örgütler için k›-
l›n› k›p›rdatm›flt›r.

Yine bu ülkenin tarihi, oligarflinin halka karfl› katliamlar, provo-
kasyonlarla dolu kanl› bir tarihtir. 6-7 Eylül’de az›nl›klara karfl› yürü-
tülen sald›r› ve katliamlar, 1 May›slar, Marafllar, Çorumlar, 16
Martlar, Gaziler’le dolu kanl› tarih için ad›m at›lmadan söylenecek
sözler bofltur.

6-7 Eylül dosyalar›, 1 May›s 77 dosyas› , ayd›nlar›n katledilmesi
dosyalar›, Gaziler’in dosyas›, Marafllar’›n dosyas›, Çorumlar’›n dos-
yas› ve daha onlarca katliam dosyalar› aç›lmadan “kkoonnttrrggeerriillllaa’’yy››
ddaa¤¤››ttmmaakk””tan sözetmek, aldatmad›r.. Varsa cesaretiniz aç›n o zaman
bu dosyalar›... 

Kontrgerilla’y› da¤›tmak, bir suç karargah›n›n “bir odas›”na girip,
iktidar savafl›nda kullanmakla olacak birfley de¤ildir. O nedenle
AKP’nin kontrgerillay› da¤›taca¤› sözleri bofltur.

YYüürrüüyyüüflflttee
Adana’da Marafl Katliam›
Protesto Edildi

Adana’da 26 Aral›k günü ‹nönü Par-
k›’nda Marafl katliam› y›l dönümü nede-
ni ile Adana Alevi dernekleri eylem yap-
t›lar. Eylemde, “Marafl Katliam›n› Unut-
mad›k Unutturmayaca¤›z” yaz›l› pan-
kart ile “Marafl’› Unutmad›k Gizli Ar-
flivler Aç›ls›n” yaz›l› dövizler aç›ld›. Ey-
lem boyunca “Faflizme Karfl› Omuz
Omuza, Marafl’› Unutmad›k Unutturma-
yaca¤›z” sloganlar› at›ld›. 200 kiflinin
kat›ld›¤› eyleme Halk Cepheliler de ka-
t›larak destek verdiler. Alevi bileflenleri
ad›na Alevi Kültür Derne¤i Baflkan› Ke-
mal Çelik bas›na bir aç›klama yaparak;
“Devletin çekmecelerinde gizli arflivler
aç›lmal›, katliamlar›n yaflayan tan›klar›
dinlenmelidir” dedi.

Devrimci Alevi
Komitesi’nden Aç›klamalar

Marafl katliam›n›n y›l dönümünde
Devrimci Alevi Komitesi yaz›l› aç›kla-
ma yay›nlad›. “Marafl unutulmad›, unu-
tulmayacak” bafll›¤›yla yay›nlanan aç›k-
lamda katliam›n haftalar öncesinden ha-
z›rland›¤›n› ve askerin ve polisin haberi-
nin olmamas›n›n imkans›z oldu¤u belir-
tildi.

Aç›klamada; “Hiç bir zaman unutul-
mamal›d›r ki bu katliam›n mimar›, CIA
destekli kontrgerilla güçleridir. Ülkeyi
yöneten egemen güçler, bu katliam› s›-
n›flar mücedelesinde her mevzide gözü-
nü k›rpmadan yerini alm›fl devrimci ör-
gütlenmeleri ortadan kald›rmak, halk›n
yaln›z b›rak›lmas›yla sömürü düzenine
hiç tepkisiz boyun e¤mesini sa¤lamak
için gerçeklefltirmifltir” denildi.

Devrimci Alevi Komitesi 26 Ara-
l›k’ta yay›nlad›¤› “‹mam Hüseyin’i An-
lamak” bafll›kl› aç›klamas›nda Kerbela
olay›n›n Aleviler aç›s›ndan önemine de-
¤indi.

Aç›klamada; “Kerbela, iyi ile kötü-
nün, zalim ile mazlumun ve yezit'e biat
etmeyen imam Hüseyin öncüsünde bir
adaletin hesaplaflmas›d›r. ‹mam Hüseyin
burada yi¤itli¤i, mertli¤i, mazlumun bafl
kald›r›fl›n› ayd›nl›¤› adaleti temsil et-
mektedir” denildi.
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Yürüyüfl okurlar› yine ger-

çeklerini sesini halka ulaflt›r-

mak için dergi da¤›tm›na de-

vam ettiler. ‹‹ssttaannbbuull’da 26 Ara-

l›k günü Gülsuyu Heykel Mey-

dan›’nda, 27 Aral›k günü Ba¤-

c›lar Yeni Mahalle’de “Ferhat’›

Vuranlar Engin’i Katledenler

Cezaland›r›ls›n” yazan pankart-

lar açan Halk Cepheliler adalet

isteklerini hayk›ran eylemleri-

nin ard›ndan mahallelerde dergi

sat›fl› yapt›lar. 

“Amerika Defol Bu Vatan

Bizim” afifl ve bildirileri çal›fl-

malar›n›nda yap›ld›¤› Gülsu-

yu’da 100 dergi sat›ld›. Ba¤c›-

lar’da ise 75
dergi halka
ulaflt›r›ld›.

GGeebbzzee Erifl-
ler mahallesinde
Yürüyüfl dergisi
toplu sat›fl› ya-
p›ld›. Ya¤an
y a ¤ m u r a
ra¤men okur-
lar›m›z 2 saat
boyunca sokak-
larda dolaflt›lar.
Da¤›t›m süre
since 40 dergi

halka ulaflt›r›ld›.

‹‹zzmmiirr'de 26
Aral›k Cumartesi günü Kara-
ba¤lar Aktepede ve 27 Aral›k
Pazar günü ise Gültepe'de Yü-
rüyüfl dergisinin tan›t›m› yap›l-
d›. ‹ki gün yap›lan tan›t›m ve
sat›flta 55 dergi da¤›t›ld›.

EE rrzziinnccaann'da 27 Aral›k günü
dergi sat›fl› yap›ld›. Geçit Bel-
desinde 4 Yürüyüfl okurunun
kat›ld›¤› dergi sat›fl›nda toplam
37 dergi halka ulaflt›r›ld›. Dergi
sat›fl› esnas›nda ‹ncirlik Üssü
Kapat›ls›n imza kampanyas› da-
hilinde 40 imza topland›. Ak-
flam Cumhuriyet Mahallesi
Cem Evi ve çevresinde 200
kufllama ve 100 pul yap›ld›.

Belediye’nin
Yozlaflt›rma Politikas›
Devam Ediyor

Adana’da 29 Aral›k günü Seyhan
Sosyal Kültür Ve Sanat Derne¤i üyeleri
4’üncü Çukurova Halk Kültür Festivali--
nin Seyhan Belediyesi’nce keyfi bir fle--
kilde engellendi¤i için eylem yapt›lar.
"Kültür Soka¤› m›? Ticaret Soka¤› m›?"
yaz›l› pankart aç›lan eylemde Seyhan
Kültür ve Sanat Derne¤i ad›na Mehmet
B›ld›rc›n bir aç›klama yapt›. B›ld›rc›n;
"Halk›m›z› inançlar›ndan, de¤erlerinden,
geleneklerinden uzaklaflt›rmaya çal›flan--
lar bilmelidir ki Seyhan Sosyal Kültür ve
Sanat Derne¤i olarak halk›m›z›n kültürü--
nü yaflatmak için tüm olanaklar›m›z› kul--
lanaca¤›z" dedi. 

TAYAD’l› Ailelerden
Maden ‹flçilerinin
Ailelerini Ziyaret

TAYAD’l› Aileler, 26 Aral›k
günü, Bursa’n›n Musta--
fakemalpafla ilçesindeki Bük--
köy Maden Oca¤›nda katledilen
19 iflçinin ailelerine bafl--
sa¤l›¤› ziyaretinde bu--
lunmak için bölgeye git--
tiler.

TAYAD’l› Aileler,
19 iflçinin katledildi¤ini,
bunun bir katliam oldu--
¤unu ve iflçi düflman› bir
asalak olan Nurullah Er--
can’›n hesap vermesi
gerekti¤ini anlatt›lar ai--

lelere. TAYAD’l›lar daha köye
ulaflmadan, jandarma ve polis,
“DHKP-C’liler geliyor.” diye--
rek aileleri tedirgin etmeye ça--
l›flt›lar. ‹flçilerin ailelerinden bi--
risi, köy muhtar›n›n telefon
ederek; “DHKP-C’liler geliyor,
onlarla görüflmeyin.” dedi¤ini
söyledi. 

“Mamak’ta Baz ‹stasyonu
‹stemiyoruz!”

25 Aral›k’ta, Ankara Mamak Tuzlu--
çay›r’da kurulmaya çal›fl›lan baz istasyo--
nunu istemeyen 1102 kifli imzalar›n› Ma--
mak Belediyesine götürmek için bir ara--
ya geldi. Tuzluçay›r Meydan›’nda topla--
nan mahalle halk›, burada neden toplan--
d›klar›n› anlatan bir aç›klama yapt›lar.
Mamak Belediyesi'nin önünde Tuzluça--
y›r Halk› imzal› “Baz ‹stasyonu ‹stemi--
yoruz” yazan bir pankart açarak,  burada
da sözlü bir aç›klama yap›ld›. Hiçbir yet--
kili o gün belediyede olmad›¤›ndan im--
zalar Özel Kaleme teslim edildi ve ma--
halleye dönüldü. 

23 BDP'li Tutukland›
Burjuva medyada KCK operasyonu

olarak geçen BDP'ye yönelik gerçekleflti--
rilen gözalt› teröründe 36 kifli gözalt›na
al›nm›fl, 28 kifli de mahkemeye sevk edil--
miflti. Mahkemeye sevk edilen 28 kifliden
23'ü tutukland›.

Enginler ve Ferhatlar Gerçekleri
Anlatmaya Devam Ediyor

EERRZZ‹‹NNCCAANN
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Tekel iflçileri direniflte... AKP iktidar› “bo-
fluna direniyorsunuz, evinize dönün” diyor!
‹ktidar iflçilerin açl›¤a, iflsizli¤e mahkum ol-
may› kabul etmelerini istiyor. Gerisi iktidar›
“ilgilendirmiyor” zaten...

Halk› aç ve iflsiz b›rakanlar, bu k›fl günü iflçileri
soka¤a dökenler elbette eme¤in ve halk›n düflma-
n›d›rlar. Haklar› için direnen iflçiler, önce bu gerçe-
¤i görmeye bafll›yacaklard›r. Tekel iflçileri içinde
AKP’ye oy veren, onu destekleyen yüzlerce bin-
lerce iflçi var belki. Kendini islamc› olarak nitelen-
diren, bafl› kapal› kad›n iflçiler var.

Kad›n-erkek, yafll›-genç, Türk-Kürt, Arap-Laz,
Alevi-Sünni yüzlerce Tekel iflçisi haklar› için ayn›
direnifl içindeler. Kuflkusuz, direnifle kat›lan yüz-
lerce iflçi “s›n›f bilinci” ile hareket etmiyor. Ço¤u-
nun böyle bir “bilinci”nin olmad›¤› da ortadad›r.
Ancak bu, ifli için direnmelerine engel de¤ildir ve
sözü edilen bilinç de böyle böyle oluflacakt›r. 

Tekel iflçileri, bu direniflte tüm geri yanlar›,
bencillikleri ile belki yaflamlar›nda ilk kez direnifle
kat›lanlar var. Ancak direnifl ve dayan›flma onlara
da ö¤retiyor. Sahiplenmeyi görüyor ve yafl›yorlar.

Ankaral› taksi flöförleri “iflçiler nereye gi-
derse gitsin taksi ücreti almayaca¤›z” dediler.
Ankara’da halktan birçok kifli direniflte olan iflçile-
ri “evlerinde misafir etmek”için talepte bulundu-
lar. Çankaya ve Yenimahalle belediyeleri iflçilerin
eylemine kumanyalarla destek verdi.

TÜRK-‹fi Genel Merkezi civar›ndaki esnaf, iflçi-
lerden çay ve yemek paras› almazken, Sakarya
Caddesi esnaf›n›n iflçilere yiyecek yard›m›nda bu-
lunaca¤› aç›kland›. Bunlar direnifle verilen deste-

¤in sadece bir k›sm›d›r.

‹flte direnifle verilen bu destekler, Tekel iflçile-
riyle gösterilecek dayan›flma, direnifli sürdürecek
olan iflçileri de bilinçlendirecek, onlar› gelifltire-
cektir. O zaman gerçek dostlar›n›n halk ve dev-
rimciler oldu¤unu görecek, iktidar›n ise halk düfl-
man› yüzünü daha iyi kavrayacakt›r.

Kurtuluflun tek bafl›na olmayaca¤›n› gören her
iflçi, bireyci, bencil yanlar›n› bir yana b›rakarak, di-
renifle “biz” olarak sahip ç›kacakt›r. Direnifl ve mü-
cadele iflçileri gelifltirecek, örgütlülü¤ü, dayan›fl-
may›, birli¤in anlam›n› daha iyi kavrayacakt›r. Te-
levizyon ekranlar›nda direnifli anlatan, iktidara ce-
vap veren, y›pranm›fl ellerini gösteren iflçileri bil-
gece konuflturan onlar›n üç-befl günde üç-befl y›l›n
tecrübelerini kazand›ran bu direnifltir...

‹flçilerin direniflleri, direniflin kazan›mlar› da ö¤-
reticidir. Nitekim, Demiryolu iflçileri, 25 Kas›m
direniflini gerekçe gösteren yönetimin toplam 46
emekçiyi görevden almas› sonucu “arkadafllar›n›n
göreve iade edilmesi” için tekrar direnifl örgütle-
mifl, yönetime geri ad›m att›rm›flt›r.

‹flten uzaklaflt›r›lan emekçiler görevlerine dön-
müfl, direnifl bu yan›yla kazan›mla, iflçilerin daya-
n›flmas›n›n zaferi ile sonuçlanm›flt›r. Emekçilerin
direnifllerinin kazan›mlarla sonuçlanmas› direnen
emekçiler için ö¤reticidir. 

Tekel iflçilerinin önünde, iflten at›lan arkadaflla-
r›na sahip ç›kan, dayan›flman›n ve kararl›l›¤›n öne-
mini gösteren bir direnifl örne¤i daha var flimdi...

Devrimci ‹flçi
Hareketi Tekel iflçilerinin 

direnifli ve dayan›flma

‹fl B›rakma Eylemleri
Devam Edecek

Türk-‹fl Genel Baflkan›
Mustafa Kumlu, 30 Aral›k
günü, Baflkanlar Kurulu
toplant›s› sonras›nda tekel
iflçileri önünde yapt›¤›
aç›klamada, 8 Ocak, 15 Ocak
ve 22 Ocak’ta ifl b›rakma eyle-
mi yap›laca¤›n› ve ayn› gün-
lerde AKP il binalar› önünde
kitlesel eylemler yapacaklar›n›
aç›klad›. Aç›klama s›ras›nda
tekel iflçileri, genel grev karar›
almayan Türk-‹fl yönetimini
protesto ettiler.

HALK CEPHEL‹LER
TEKEL ‹fiÇ‹LER‹N‹
Z‹YARET ETT‹

Ankara Halk Cephesi, 23 Aral›k gü-
nü, Afganistan'a ülkemizden de asker
gönderilecek olmas›n› protesto etti¤i ey-
lemin ard›ndan, kortej oluflturup Türk-‹fl
Genel Merkezi önüne kadar yürüyerek,
direnen tekel iflçilerini ziyaret etti. Türk-
‹fl önüne gelindi¤inde "TEKEL iflçisi
yaln›z de¤ildir, ‹flçiyiz Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z" sloganlar› atan Halk Cepheliler,
alk›fllarla karfl›land›lar.

Halk Cephesi ad›na konuflan Semi-
ha Eyilik, TEKEL iflçilerini selamla-
yarak bafllad›¤› konuflmas›nda “Biz

evlatlar›m›z›n Afgan halk›n›n katili ol-
mas›n› istemiyoruz. ‹flbirlikçi AKP ik-
tidar›n›n evlatlar›m›za verdi¤i de¤erle,
iflçilerimize verdi¤i de¤er aras›nda bir
fark yoktur. En temel hak ve özgürlük-
lerimizi arad›¤›m›z için coplan›yor,
tazyikli sulara ve biber gazlar›na ma-
ruz kal›yoruz” dedi. Ziyaret yar›m sa-
at sürdü. 



Tekel iflçisi 15 Aral›k’tan beri
Ankara'da eylemlerine devam edi-
yor. 28 Aral›k’ta iflçiler Güven
Park’ta eylem yapt›lar. Tekel iflçile-
rine Genel Maden ‹flçileri Sendika-
s›’da destek verdi. 

Eylemdeki Tekel iflçileriyle ey-
lemlerinin nedenlerini görüfltük.
‹flçilerin eylemleri, baflbakan›n söz-
leri ve 4c yasas› ile ilgili düflüncele-
rini ö¤rendik. 

YYüürr üüyyüüflfl:: Sizi buralara getiren
nedenler nelerdir? 

1. ‹flçi: Bize haks›zl›k yap›yorlar.
Haks›zl›¤a u¤ruyoruz. Bu haks›zl›¤›
kabul etmiyoruz. Çocuklar›m›z› kö-
le yapmak istemiyoruz. Çocuklar›-
m›z›n gelece¤i var. Okula gitmesi
gerekiyor. Okul okumas› gerekiyor.
Biz bu nedenden dolay› buraday›z.

YYüürr üüyyüüflfl:: Baflbakan Erdo¤an,
Tekel iflçileri için “çal›flmadan para
kazanma devri bitti” diye aç›klama
yapt› Erdo¤an’›n bu yöndeki aç›kla-
malar›na ne diyorsunuz? 

2. ‹flçi: fiimdi baflbakan gelip,
benim çal›flt›¤›m flartlar› görsün.
Hitler'in Yahudilere kulland›¤› gaz›
biz yaprak tütün fabrikalar›nda tütü-
nün içindeki hücreleri öldürmek
için kullan›yoruz. Ondan sonra da o
balyalar›n alt›na girip çal›fl›yoruz.
Ve bu flekilde akci¤er kanserinden
ölen bir sürü arkadafl›m›z var. 

YYüürr üüyyüüflfl:: Baflbakan üzerine ba-
sa basa çal›flmadan para al›nd›¤›n›
söylüyor. ‹flçilere tazminat verilece-

¤ini 4-C yani maafl›n yar›s›n› vere-
ce¤ini söylüyor bir çözüm yok. Bu
durumda eve dönecek misiniz? 

3. ‹flçi: Eve dönme gibi bir kara-
r›m›z yok. Biz mücadelemizin so-
nuna kadar arkas›nday›z. Bizim eve
dönme durmumuzda çocuklar›m›za
verecek cevab›m›z yok.

YYüürrüüyyüüflfl:: Dün sendika baflkan-
lar kurulu topland› ve her hafta cu-
ma günü ifl yavafllatma karar› ald›.
Bu konuda ne düflünüyorsunuz? 

3. ‹flçi: Onu hiç onaylam›yorum.
Bence hiç do¤ru de¤il. Bizim ifllet-
mede 1 saat dursa kimsenin haberi
olmaz. En baflta kendi iflletmemden
bahsedeyim. Zaten tuz ç›km›flsa, tuz
sat›fl› yap›yoruz, tuz ç›km›flsa bir sa-
at kimseyi ilgilendirmez, Hiçbir fley
olmaz. Di¤er taraflarda olabilir ta-
mam ona bir fley demiyorum. Ama
bu bence do¤ru bir karar de¤il. Da-
ha böyle güçlü, daha ses getiren bir
fley olmas› gerekiyor. 

YYüürr üüyyüüflfl:: AKP'nin karar› 4-C.
Yani çal›flan›n, 657 nolu yasan›n 4-
C maddesi uyar›nca di¤er kurumla-
ra geçici personel  statüsünde istih-
dam edilmeleri üzerine. Ocak ay›
sonuna kadar baflvuru yapanlara bu
hakk› tan›yaca¤›n›, baflvuru yapma-
yanlar›n aç›kta kalaca¤›n› söylüyor.
Ne yapacaks›n›z? 

4. ‹flçi: Zaten 4C'nin kendisine
karfl›y›z. Yani baflvurma tarihi pek
önemli de¤il. 4C'yle gitmenin de
pek bir önemi yok. Mecbur baflka

yerlerde çal›flmak zorunday›z. fiim-
di 650 milyor maafl, on ay süreyle,
en yüksek 10 ay, flimdi 12 aya böl-
dü¤ün zaman 500 milyon. Bir ev ki-
ras› Ad›yaman'da 350-400  milyon
kira. Orada çal›flmak mümkün de-
¤il. Anlatabiliyor muyum? fiimdi
4C'yle 1. ayda, 5. ayda gitmifliz fark
etmez. As›l amac›m›z 4C'yi de¤ifl-
tirmek. ‹stemiyoruz bunu yani. ‹n-
sanca yaflaman›n mümkün olmad›¤›
bir olay.

YYüürr üüyyüüflfl:: Buraya CHP'den,
MHP'den milletvekilleri ziyaretini-
ze geliyor. Bakanlar da geldi. Mu-
halefet parti ve milletvekillerinin
bir çözümü  olabilir mi? 

4. ‹flçi: Fikirler, düflünceler, zih-
niyetler ne olursa olsun burada bir
haks›zl›k bir zulüm var. Bu zulmü
biz ve Güneydo¤u'da da yafl›yoruz.
Acaba bir günden bir güne di¤er
muhalefet partileri ç›k›p bizim hak-
lar›m›z arad›lar m›? Önce oraya bir
baks›nlar, ondan sonra mecburen
metropol kentlere haliyle s›çrar.   

YYüürr üüyyüüflfl:: Ankara Valisi sald›r-
ma nedeni olarak “provokatörler
vard›, sonuç kötü olacakt›” aç›kla-
mas›n› yapt›.  Sonra da sald›r›n›n
emrinin ‹çiflleri Bakan› Beflir Ata-
lay'›n verdi¤i gazetelerde yer ald›.
Sizlere orada gaz bombas› at›ld›, so-
¤uk havada suya at›ld›n›z, copland›-
n›z. Sizin aç›klaman›z nedir? 

5. ‹flçi: O her zaman yap›lan fley,
her zaman eyleme müdahalede topu
birbirlerine at›yorlar. En son emni-
yet müdürlerine geliyor, ya aç›¤a
al›yor ya merkeze al›yor, 2 y›l sonra
da bir yere vali olarak at›yorlar. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Ankara Valisi sald›r-
ma nedeni olarak “provokatörler
vard›, sonuç kötü olacakt›” aç›kla-
mas›n› yapt›.  Sonra da sald›r›n›n
emrinin ‹çiflleri Bakan› Beflir Ata-
lay'›n verdi¤i gazetelerde yer ald›.
Sizlere orada gaz bombas› at›ld›, so-
¤uk havada suya at›ld›n›z, copland›-
n›z. Sizin aç›klaman›z nedir? 

6. ‹flçi: Hepsi de yalan söylüyor.
Baflbakan›n talimat›yla olmufltur
hepsi, kesin ve net.
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“TEKEL ‹fiÇ‹LER‹N‹N D‹REN‹fi‹ SÜRÜYOR”



Baflbakan Erdo¤an, Tekel iflçile-
rinin “iflimizi istiyoruz” taleplerine
verdi¤i cevapta, emekçilere bak›fl›n›
bir kez daha ortaya serdi: “Yatt›¤›n
yerden para kazanma devri bitti.
‘Devlet mal› deniz yemeyen domuz’
anlay›fl›yla bakamay›z”...

Baflbakan’a göre iflçiler “yatt›k-
lar› yerden para kazan›yorlard›!”

Yani, iflçiler aassaallaakktt›› ona göre.
Çal›flm›yor, “devletin mal›n› yiyor-
lard›”. Oysa, tüm tarih, tüm iktisat
bilimi, bunun tersini söyler:

“Bir s›n›f sahip olarak, öteki s›-
n›f çal›flarak yafl›yor. Kapitalist s›-
n›f, gelirini, baflkalar›n› kendi hesa-
b›na çal›flt›rarak elde eder; oysa ifl-
çi s›n›f›, gelirini, yapt›¤› ifl için ald›-
¤› ücret biçiminde sa¤lar.” (Sosya-
lizmin Alfabesi, Leo Huberman,
syf.10)

Oysa, “devletin mallar›n›”, hal-
k›n olan› AKP’liler ve tekeller ya¤-
mal›yor, Baflbakan’›n dedi¤i gibi
“Devlet mal› deniz, yemeyen do-
muz”  anlay›fl›yla hareket ediyorlar.

AKP özellefltirme ad›na, halk›n
de¤erlerini ya¤malat›rken Baflbakan
Tekel iflçilerine maliyet ç›kar›yor;

“10 bin Tekel iflçisinin bize mali-
yeti ayl›k 40 trilyon.”

‹flçilere verilen “üç kuruflta” gö-
zü olanlar, tekellere verirken son
derece cömertler!..

Bak›n bu al›flverifl, bu peflkefl
nas›l gerçekleflti:

Tekel’in içki bölümündeki 1177
ffaabbrriikkaann››nn öözzeelllleeflflttiirrmmee iihhaalleessii,,
229922 mmiillyyoonn ddoollaarrllaa “en yüksek fi-

yat›” veren L‹MAK-NUROL-
ÖZALTIN ortakl›¤›ndaki tekellere
alt›n tepside sunuldu.

SATIN ALANLAR; bir kaç ay
sonra onu AAMMEERR‹‹KKAANN TTEEKKEELL--
LLEERR‹‹NNEE 995500 mmiillyyoonn ddoollaarraa satt›lar.

Bu fabrikalar yenilenmifl, ileri
teknolojiye geçmiflti. Sadece BBiillee--
cciikk’’tteekkii rraakk›› ffaabbrriikkaass›› 110000 mmiillyyoonn
ddoollaarr ediyordu ve Avrupa’n›n tek-
nolojisi en yeni iflletmesiydi.

Bilecik dahil 17 fabrikan›n yan›
s›ra; kuru üzüm, suma (üzüm alko-
lü) flifle, etiket, anason stoklar› da
114411 mmiillyyoonn YYTTLL ((110000 mmiillyyoonn ddoo--
llaarrddaann ffaazzllaa)) ttuuttuuyyoorrdduu..

Ayr›ca Tekel’in Türkiye’de 8811
iilliinnddeekkii bbaaflflmmüüddüürrllüükklleerriinniinn ddee--
ppoollaarr››nnddaa ddaa 3300--3355 mmiillyyoonn ddoollaarr--
ll››kk iiççkkii stoku bulunuyordu. 

SSOONNUUÇÇTTAA ““SSAATTIILLAANN””;

-Yenilenmifl 17 fabrika

- K›dem tazminatlar› s›f›rlanm›fl,
yetiflmifl, çok kalifiye iflçiler

- 100 milyon dolarl›k hammadde
stoku

- 30 milyon dolarl›k içki stoku...

‹fiTE TÜM BUNLAR tekellere

292 milyon dolara alt›n bir tepside

sunuldu AKP iktidar›nca. Onlarda

k›sa bir süre sonra fabrikalar› 950

milyon dolara Amerikan tekellerine

satt›lar...

YYaann ggeelliipp,, yyaattaannllaarr,, bbiirr aayyddaa

ttaaflfl aatt››pp kkoolluunnuu yyoorrmmaaddaann 665588

mmiillyyoonn ddoollaarr kkaazzaanndd›› LLiimmaakk--

NNuurrooll flfliirrkkeettii.. TTeekkeell iiflflççiilleerriinnii yyaann

ggeelliipp yyaattmmaakkllaa ssuuççllaayyaann

BBaaflflbbaakkaann cceevvaapp vveerr,, hhaavvaaddaann ppaa--

rraa kkaazzaannaannllaarr,, iiflflççiilleerr mmii?? YYookkssaa

tteekkeelllleerr mmii??

2008 y›l›nda da Tekel’in 6 sigara

fabrikas› (Samsun, Tokat Malatya,

Adana, Maltepe, Bitlis) ‹ngiliz-

Amerikan tekeli BBAATT’’aa 1 milyar

720 milyon dolara sat›ld›. 

Tekel’in sadece 2 sigara fabrika-

s›n›n (Tokat ve Ball›ca) 3 y›lda ya-

paca¤› kârla  tekeller 6 fabrika için

verdikleri paralar›n› ç›karacaklard›

ve 6 fabrika kendilerine bbeeddaavvaayyaa

gelecekti.

YYEETTMMEEDD‹‹.... Bu fabrikalar›n

arsalar› Tokat’ta flehrin merkezinde,

Adana’da flehrin en k›ymetli yerin-

de, Malatya’da kentin merkezinde,

Samsun’da denizin k›y›s›nda çok

de¤erli arsalard›r.

YY‹‹NNEE....tütünler içinden en kali-

teli olanlar›ndan, 125 milyon dolar

de¤erindeki tütünü de  BAT’a “he-

diye olarak” verildi.

Tekelleri ihya eden Turgut Özal,
““bbeenn zzeennggiinnlleerrii sseevveerriimm”” diyordu.

Tayyip Erdo¤an’›n da iflçileri de¤il

ama tekelleri sevdi¤i kesindir...

Bofl Yatan Ve Yatarak Kazanan Kim? 
Kim Al›n Teri Döküyor, Kim Köfleyi Dönüyor?

29 Aral›k günü KESK Ankara
fiubeler Platformu, Çal›flma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanl›¤› önünde as-
gari ücret tespit komusyonunun gö-
rüflmeleri sürerken bir eylem yapt›.
Eylemde konuflan KESK baflkan›
Sami Evren, “Asgari ücret tespit

komisyonu eme¤in bedelini en alt
düzeyde belirleme komisyonudur,
bu komisyonun varl›¤› ülkemiz
emekçi s›n›flar›n›n örgütsüzlü¤ü-
nün ifadesidir, demokratik bir çal›fl-
ma yaflam›nda emekçilerin ücretleri
toplu sözleflmeyle belirlenir” dedi.

Eylem “‹n-
sanca bir ya-
flam istiyo-
ruz" sloganlar›yla bitirildi. ‹‹ssttaann--
bbuull,, MMeerrssiinn vvee AAddaannaa’da da asgari
ücret komisyonu görflümelerine
karfl› protesto eylemleri yap›ld›.
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Birileri, ss›rf BBaflbakan’›n oo¤-
lu, kk›z›, ddamad›, ggelini oolduk-
lar› iiçin kköfleyi ddönüyorlar. 
Kemal UUnak›tanlar’›n,
Abdullah GGüller’in oo¤ullar›,
armatör, ffabrikatör oluyor..  
Ve bbunlar utanmadan, eemek-
çileri, aal›nteriyle yyaflayanlar›,
yangelip yyatmakla ssuçluyor;
YUH olsun oonlara!

KESK: “Asgari ücret tespit komisyonu eme¤in
bedelini en alt düzeyde belirleme komisyonudur”



27 Aral›k’ta ‹stanbul’da Genel-
‹fl Sendikas› Genel Merkezi’nde
Devrimci ‹flçi Hareketi bir panel dü-
zenledi. “‹flten At›lmalara Karfl› ‹flçi
Haklar› ve Mücadelesi” konulu pa-
nele Genel-‹fl Eski Örgütlenme Uz-
man› Aynur Karaaslan, ÇHD üyesi
Av. fiükriye Erden ve iflten ç›kar›l-
m›fl temizlik iflçisi Cuma Özcan ile
iflten at›lm›fl iflçi Çi¤dem Görgülü
Göl konuflmac› olarak kat›ld›lar. 

Panel geçmiflten günümüze iflçi
mücadelelerini anlatan bir sineviz-
yon gösterimi yap›larak bafllad›.

Ard›ndan bir konuflma yapan
Aynur Karaaslan; iflten at›lmalar›n
hukuksal bir boyutu oldu¤unu ve
onu bir kenara atmad›klar›n›, fakat
temel ald›klar› mücadele biçiminin
meflru mücadele oldu¤unu söyledi.
Karaaslan ard›ndan hukuki konuda
bilgilendirme yapmas› için sözü Av.
fiükriye Erden’e b›rakt›. 

Hukukun egemenlerin oldu¤unu
söyleyen Erden, “bize öncelikle bir-
lik olmak düflüyor” dedi. Süresi be-
lirli ve belirsiz olmak üzere iki söz-
leflme türü oldu¤unu belirten Erden,
belirsiz sözleflmenin iflçinin lehine

oldu¤unu söyledi. Süresi belirli
sözleflmeyi bir y›ldan az süreyle
yapt›klar›na dikkat çeken Erden;
“çünkü bir y›l› afl›nca k›dem ve
ihbar tazminatlar›n›z ifllemeye bafl-
l›yor” dedi. Erden ayr›ca taflerona
ba¤l› çal›flanlar›n sadece taflerona
yönelik de¤il, ayn› zamanda as›l ifl-
verenin de iflçiye karfl› sorumlu¤u
oldu¤u için as›l iflverene de yönelik
mücadele verilmesi gerekti¤ini söy-
ledi.

Befliktafl Belediyesi’ne ba¤l› te-

mizlik iflçisiyken yaflad›¤› sorunlar

üzerine eylem yapt›klar›n› söyleyen

Cuma Özcan, maafllar›n›n 3 ayda

verildi¤ini eylemden sonra kaza-

n›mlar›n›n oldu¤unu fakat daha

sonra geri çekildi¤ini söyledi. ‹flçi-

ler olarak belediye baflkan›yla gö-

rüflmeye gitmek için 10 kifliyi topla-

yamad›klar›n› söyleyen Özcan iflçi-

lerde iflten ç›kar›lma korkusu oldu-

¤unu belirtti. 

Daha sonra günlük verilen ye-
mek paras›n›n verilmemeye bafllan-
d›¤›n› ve maafllar›n 5 ayda bir veril-
di¤ini söyleyen Özcan; “Arkadaflla-
r›m›z çöp konteyn›r›ndan evlerine

ekmek götürüyorlard›. Ekmek f›r›n-
lar›ndan at›lm›fl ekmekleri götürdü-
ler. fiimdi iflverenler ‘ifller t›k›r t›-
k›r’ diye reklam yap›yor. Patronlar
için ifller t›k›r t›k›r gerçekten ama
iflçiler için t›k›r t›k›r gitmiyor” dedi. 

30 kifli iflten ç›kar›ld›klar›n› söy-
leyen Özcan 5 kiflinin eylemlerden
kaynakl› iflten ç›kar›ld›¤›n› di¤er 25
kiflininse bu bahaneyle yafll› olduk-
lar› için ç›kar›ld›klar›n› söyledi. 

Eksen Makina’da çal›fl›rken ifl-
ten at›lan Çi¤dem Görgü Göl’de,
94’ten 2009’a kadar çal›flt›¤›n›, sen-
dika için çal›flmaya bafllad›ktan son-
ra iflten at›ld›¤›n› söyledi. Bir arka-
dafllar›n›n ifl kazas› geçirmesini pat-
ronlar›n rapora sara krizi gibi yaz-
d›rd›¤›n›, kendilerinin bunun gerçek
olmad›¤›n› hiç olmazsa ailelerine
söylemeye çal›flt›klar›n› söyleyen
Göl, ayr›ca yap›lmas› gereken zam-
lar›n›n da yap›lmad›¤›n› belirtti. 

55 kiflinin kat›ld›¤› panel soru-ce-
vap bölümünün ard›ndan son buldu.
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16 yafl›ndan büyük bir iflçinin
mevcut 554466 lliirraa 4488 kkuurruuflfllluukk ay-
l›¤› 2010’un ilk alt› ay› için 557777
lliirraa 11 kkuurruuflflaa ç›kacak. Buna gö-
re asgari ücrete ayda, ilk alt› ay

için 3300 lliirraa 5533 kkuurruuflfl,, ikinci alt ay
içinse 2222 lliirraa 5577 kkuurruuflfl zam yap›ld›. 

Buna göre, bu zam günlük olarak hesaplan-
d›¤›nda, 11 lliirraa 22 kkuurruuflflttuurr. Bu ise günde 1 S‹M‹T, 1
bardak ÇAY paras›d›r. Yani bir iflçi verilen bu zam ile
günde sadece 1 simit alabilecektir.

‹kinci alt ay içinse 22 lira 57 kurufl zam yap›ld›. Bu
ise günlük 75 kurufla denk gelmektedir. O halde ise bir
iflçi bu zam ile günde sadece 1 S‹M‹T alabilecektir.

Yeni belirlenen 557777 lliirraa 11 kkuurruuflfl’’luk asgari ücret ile;

3 kiflilik bir iflçi ailesi, bu para ile hergün, 3 ö¤ün ol-
mak üzere; 11 aayy bbooyyuunnccaa,, 33 ssiimmiitt,, 33 ççaayy iillee karn›n› do-
yuracakt›r. ÖÖtteessii yyookkttuurr..

Bu asgari ücretin belirlendi¤i parlamentoda da asga-

ri ücret çay-simit hesab› üzerinden tart›-
fl›ld›.

Yoksulluk ve açl›k, kkaarr››nn ttookklluu¤¤uunnaa
ççaall››flfltt››rrmmaa öylesine kan›ksat›lm›flt›r ki, yoksullar için
yap›lan hesaplar bile ÇAY ve S‹M‹T hesab›d›r. ÇAY ve
S‹M‹T hesab›n›n çarp›c›l›¤› fluradad›r ki, AKP iktidar›
bu ülkede emekçileri yoksullaflt›rm›fl, art›k “bo¤az tok-
lu¤una” çal›flmay› lüks hale getirmifltir.

3 kiflilik bir iflçi ailesi için yap›lacak hesaplar örne-
¤in insanca yaflam koflullar› için yap›lmaz.

Bir iflçi için reva görülen bir ayl›k ücret ile ancak
böyle “yaflanabiliyor” Türkiye’de. Tekellere ülkeyi
peflkefl çekenler, iflçiye, memura, köylüye haklar›n› ver-
meye geldi mi, “bütçe kald›rm›yor” diyorlar.

AKP, her f›rsatta “insanca yaflam” koflullar›ndan söz
ediyor. Ancak bu koca bir yaland›r.

Hemen her konuda tekellerin bir dedi¤ini iki etme-
yen AKP iktidar›, s›ra emekçilere geldi mi b›rakal›m ta-
leplerini karfl›lamay›, her f›rsatta emekçileri suçlamak-
tad›r. Nitekim son olarak Baflbakan Erdo¤an, iflten at›l-
mamak için talepte bulunan tekel iflçilerini suçlam›fl,
“yan gelip yatmakla” itham etmiflti.

Devrimci ‹flçi Hareketi Paneli: ‹flten
At›lmalara Karfl› ‹flçi Haklar› ve Mücadelesi

AAssggaarrii ÜÜccrreett == 33 SSiimmiitt,, 33 ÇÇaayy 



u ““KKaahhrroollssuunn FFaaflfliizzmm,, GGüülleerr
ZZeerreelleerr’’ee ÖÖzzggüürrllüükk”” diye
yürüyoruz bbir tarafta.

u ““GGüülleerr ZZeerreelleerr ÖÖllssüünn!! YYaaflflaa--
ss››nn CCiinnsseell ÖÖzzggüürrllüükk”” diye
bir sloganla çç›k›yorlar
karfl›m›za. 

u Devrimcillik vve ççürümüfllük
tarih ssahnesinde kkarfl›
karfl›ya ggeliyor. DDevrimci-
lik ggelece¤e, ççürümüfllük,
batakl›¤a yyürüyor. 

“Güler Zere’ye ve Hasta Tutsak-
lara Özgürlük!” mücadelesi, müte-
vaz› bir zafer arma¤an etti halk›n
mücadelesine. Türkiye solu, bu mü-
cadelede, birlik konusunda olumlu
bir s›nav verdi. Tek bir pankart›n ar-
kas›nda haftalarca yürüyebildik. Fa-
kat Türkiye solunun giderek kan-
grenleflen zaaflar›, çürüyen yanlar›,
bu olumlulu¤un daha uzun süre sür-
dürülmesine ve gelifltirilmesine en-
gel oldu. 

““MMeelleekklleerriinn cciinnssiiyyeettiinnii ttaarrtt››flfl--
mmaakk”” deyimini hemen herkes duy-
mufltur. Çok hayati sorunlar bir yan-
da dururken, bofl tart›flmalarla u¤ra-
flanlar için kullan›l›r. Ne yaz›k ki,
haftalard›r Hasta Tutsaklara Özgür-
lük için oluflturulmufl platformda
böyle bir durum vard›. 

Onlarca tutsak vard› a¤›r hasta. 

Gün gün ölüme gidiyorlard›. 

Fakat birileri “Hasta tutsaklara
özgürlük platformu”nda bir araya
gelenler, “lezbiyenlerin, eflcincelle-
rin, biseksüellerin, transseksüelle-
rin...” karar hakk›n› tart›fl›yorlard›.
Saatlerce ve günlerce hem de. 

Biliyoruz; bu sat›rlar, bu durum,
kendine devrimciyim diyen, dev-
rimci tutsaklara gönülden ba¤l› olan
her devrimci taraf›ndan kabul edile-
mez görülecek, bu sat›rlar› okuyan
her devrimcinin yüre¤inden bir öfke
kabaracakt›r. 

Fakat iflte çürüme böyle birfley-
dir. Çürüyen, devrimcilerin kayg›la-
r›n›, öfkelerini, coflkular›n› paylafla-

maz art›k. Onun baflka “dertleri”
vard›r. 

Tart›flman›n özü, kendilerine
“LGBTT” ad›n› veren bir cinsel
sapk›nl›k grubunun devrimcilere
dayat›lmas›yd›. Bu grup, Güler Ze-
re’ye ve hasta tutsaklara özgürlük
eylemlerine kat›lan bir gruptu. Gü-
ler Zere ve tüm hasta tutsaklar için
için halk›n tüm kesimlerini birlefltir-
me perspektifiyle hareket ettik. Bu
çerçevede de söz konusu grubun ka-
t›l›m›na da özel bir itiraz›m›z olma-
d›. Ancak bu grup, “karar alma me-
kanizmas›”nda yer almak istedi¤in-
de buna itiraz ettik. Çünkü eflcinsel-
li¤i, bir cinsel sapk›nl›¤› böyle bir
platform içinde meflrulaflt›ramaz-
d›k. Kuflkusuz bu sorun ekonomik,
siyasal, ahlaki, kültürel boyutlar›yla
ayr›ca ele al›nabilir; ama tavr›m›z›n
anlafl›lmas› aç›s›ndan k›saca belirte-
lim. 

Eflcinsellik bir cinsel sapk›nl›k
ve hastal›kt›r. Kapitalizm, cinselli-
¤i, aflk› sadece bir haz duygusuna
indirgemifl ve bunu teflvik ederek
sapk›nl›¤› kan›ksatt›r›p yayg›nlafl-
t›rmaktad›r. Bu sorun, kapitalizmin
insan› kendisine, do¤aya ve de¤er-
lerine yabanc›laflt›rmas›n›n ürünle-
rinden biridir. Bu, alk›fllanacak,
meflrulaflt›r›lacak bir fley de¤ildir;
kiflisel bazda tedavi edilmeli, ama
daha önemlisi, ekonomik, sosyal,
kültürel koflullar›n de¤iflmesiyle,
eflcinselli¤e ve benzeri sapk›nl›klara
zemin haz›rlayan koflullar yok edil-
melidir.

Bunun ötesinde, devrimciler el-
bette, kapitalizmin ezdi¤i kulland›¤›
tüm kesimler gibi, eflcinsellerin
ezilmesine, kullan›lmas›n› da karfl›
ç›kar. ‹kincisi, bu kesimler e¤er, an-
ti-emperyalist, anti-kapitalist müca-
deleye kat›lmak isterlerse, buna en-
gel olmaz. Ama burada esas olan,
karfl›m›za cinsel kimlikleriyle de¤il,
siyasi nitelikleriyle ç›kmalar›d›r. 

Hasta tutsaklar platformunda, bu
sapk›nl›k kimli¤i dayat›lm›flt›r ve
devrimciler de bu dayatmaya prim
vermemifltir. Ve ilginçtir, bu nokta-
da LGBTT’den çok, birazdan adla-
r›n› sayaca¤›m›z siyasi hareketler
ve gruplar, dayatmay› sürdürüp,
platformu da¤›tmay› hedefleyen bir
bozgunculu¤a dönüfltürdüler. 

Çürüme f›flk›r›yordu adeta solun
çeflitli kesimlerinden. 

Hasta tutsaklar› zulmün elinden
çekip almak için tart›flmak, müca-
deleyi gelifltirmek, buna yo¤unlafl-
mak yerine nerdeyse her toplant› bu
tart›flmalar› yapt›lar.

“Devrim” yapma iddias›yla ku-
ruldu¤unu söyleyen, lafta kendileri-
ne olmad›k misyonlar biçen siyasi
hareketler, partiler, çevreler, sözü
edilen cinsel sapk›nl›¤› karar alma
mekanizmas›na kabul etmedi¤imiz
gerekçesiyle birer birer ayr›ld›lar
platformdan. 

Neden ggittiler? 
Nereden ggittiler?

Platform, hasta tutsaklar için
oluflturulmas›na karfl›l›k, birgün ol-
sun hasta tutsaklar için neler yap›la-
bilece¤ini tart›flmayanlar, platformu
eflcinsellerin haklar›n›n tart›fl›ld›¤›
bir tart›flma kulübüne çevirme so-
rumsuzlu¤unu sergilediler. 

Bu sorumsuzlu¤a ve çürümeye
prim vermeyece¤imizi gördükleri
andan itibaren, bu konuyu, zaten ar-
t›k sürdüremedikleri, bir iki kifliyle
bile kat›labilecek mecali göstereme-
dikleri platformdan ayr›lma bahane-
si yapt›lar. 

EEHHPP ((EEmmeekkççii HHaarreekkeett PPaarrttii--
ssii)),, 8 Aral›k’ta yap›lan toplant›da
“LGBTT' nin söz hakk›n›n olmad›¤›
yerde kendilerinin de söz haklar›n-
dan feragat edeceklerini ve destek-
leyen kurum olacaklar›n› ...” aç›kla-
yarak platformdan ayr›ld›.

Direnemeyen Çürüyor
““hhaassttaa ttuuttssaakkllaarr öölleebbiilliirr,, bbiizzee ggöörree cciinnsseell

ssaappkk››nnll››¤¤››nn ssöözz hhaakkkk›› ddaahhaa öönneemmlliiddiirr”” 
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EHP, bu tart›flmay› haftalarca
platformun gündemine tafl›yan ko-
numundayd›. Adeta platformda sap-
k›nl›¤›n avukatl›¤›n› üstlenmiflti. 

Çarp›kl›k ve çürüme öylesine
boyutlara ulaflm›flt›r ki, hasta tut-
saklar›n özgürlü¤ü için kararlar alan
bu platformda, EHP temsilcisi ken-
di “cinsel kimli¤ini” aç›klamay›
normal görüyordu. Türkiye solunda
siyasi hareketlerin oluflturdu¤u bir
platformda san›r›z ilk kez böyle bir
fley oluyordu, ççüürrüümmee ggeemmii aazz››yyaa
aallmm››flfltt›› ççüünnkküü.. 

Bu, devrimcili¤in bitti¤i, sorum-
suzlu¤un, çürümenin kendi çürü-
müfllü¤ünü her yana yaymaya kal-
k›flt›¤› noktad›r. Ölümle yar›flan, bir
k›sm› a¤›r kanser hastas› olan hasta
tutsaklar, “Cinsel kimli¤i”yle plat-
formu meflgul eden EHP’nin umu-
runda bile de¤ildi. Ve Türkiye solu
buna izin vermeyecektir. 

Ayn› toplant›da SSFFKK ((SSoossyyaalliisstt
FFeemmiinniisstt KKoolllleekkttiiff)) “bunun cinsi-
yet ayr›mc›l›¤›” oldu¤unu ileri süre-
rek platformdan çekildi. 

Bu tart›flmalar› takiben de, Tür-
kiye solunda cinsel özgürlük pespa-
yeli¤ini ilk dile getirenlerden olan
SSoossyyaalliisstt PPaarrttii ve ayn› anlay›fl›n
baflka bir temsilcisi olan SSoossyyaalliisstt
DDeemmookkrraassii PPaarrttiissii ve AAmmaarrggii adl›
grup, “cinsiyetçi bir tutum” ve ben-
zeri diyerek, ppllaattffoorrmmddaann AAYYRRIILL--
DDIIKKLLAARRIINNII aç›klad›lar. ‹‹HHDD ‹‹ss--
ttaannbbuull fifiuubbeessii de bu elefltirilere ka-
t›ld›¤›n› aç›klad›. Keza EEKKDD
((EEmmeekkççii KKaadd››nnllaarrDDeerrnnee¤¤ii)) de bu-
nun, (yanl›fl anlafl›lmas›n, cinsel
sapk›nl›¤›n temsilcilerinin yapt›kla-
r›n›n de¤il, devrimcilerin yapt›¤›-
n›n) “cinsiyetçilik” oldu¤unu ileri
sürerek, “kendilerinin yeniden de-
¤erlendirece¤ini, bileflen olup ol-
mamay› yeniden düflüneceklerini”
aç›klad›.

Sorunu “insan haklar› ihlali”
olarak görüp, cinsel sapk›nl›¤› plat-
forma dayat›p, devrimcilere “insan-
l›k dersi” vermeye kalk›flanlar, zul-
mün gün gün ölüme götürdü¤ü iinn--
ssaannllaarr karfl›s›nda ise bir gram bile
sorumluluk duymuyorlard›. 

NNEERREEDDEENN ççeekkiipp ggiittttiilleerr?? HHiiçç--

bbiirr bbaahhaannee bbuunnuu ggiizzlleeyyeemmeezz:: Her
biri ölümle yüz yüze olan tutsaklar›,
zulmün elinden çekip almak için
mücadele edilen bir platformdan
ayr›lm›fllard›r. 

PPeekkii NNEEDDEENN ggiittttiilleerr;; onun ce-
vab› da ortada: kkaappiittaalliizzmmiinn tteeflflvviikk
eettttii¤¤ii bbiirr ssaappkk››nnll››kk iiççiinn...... 

Tav›rlar›n›n anlam›n› flöyle özet-
leyebiliriz: CCiinnsseell ssaappkk››nnll››¤¤aa öözz--
ggüürrllüükk,, hhaassttaa ttuuttssaakkllaarraa ööllüümm!!

Özü budur. 

Bu pespayeli¤i bir ““ttaavv››rr”” diye,
politika diye savunanlara önerimiz
fludur: gidin, hapishanelerde ziyaret
mahallerinde, faflizmin gün gün öl-
dürdü¤ü hasta tutsaklar›n karfl›s›na
ç›k›n ve deyin ki, “Cepheliler, efl-
cinsellerin, sapk›nl›klar›n, yozlafl-
man›n karar mekanizmas›nda yer
almas›n› kabul etmedi¤i için biz sizi
ölüme terkediyoruz... Siz ölün, efl-
cinseller özgür olsun! “

Bu aayr›m, ttarihe 
direnifl ddestanlar› 
arma¤an eedenlerle, 
taciz ttart›flmalar›nda 
bo¤ulanlar›n aayr›m›d›r

Lenin, Rusya’da Çarl›¤›n dev-
rimci mücadeleyi ezdi¤i 1907-1910
y›llar›n› “Gericilik y›llar›’ olarak
adland›r›r ve bu y›llar›n özellikleri-
ni flöyle tasvir eder:

“Y›lg›nl›k, moral bozuklu¤u, bö-
lünmeler, da¤›n›kl›k, döneklik. PPoollii--
ttiikkaa yyeerriinnee ppoorrnnooggrraaffii.. FFeellsseeffii iiddee--
aalliizzmmee ddoo¤¤rruu aarrttaann bbiirr ee¤¤iilliimm ggöö--
rrüüllüürr;; kkaarrflfl››--ddeevvrriimmccii rruuhh hhaalllleerrii--
nniinn kk››ll››ff›› oollaarraakk mmiissttiissiizzmm..” (Sol
Komünizm’in Çocukluk Hastal›¤›,
syf:18)

Yenilgi y›llar›nda, dünün keskin
sosyalistleri, devrim davas›n› b›ra-
k›p, halk›n çekti¤i ac›lar› unutup,
legalizm batakl›¤›na yönelip burju-
vazinin kuyru¤una tak›l›rlar. 

Bir yanda “bir avuç Bolflevik”
mücadeleyi gelifltirmeye çal›fl›rken,
devrim iddias›n› kaybedenler, her-
gün biraz daha çürürler.. Dine yö-
nelme, bilimden uzaklaflma, cinsel-
lik yaflam›n köfle tafllar› haline gelir.

Biz de yaflad›k bu tabloyu. 12
Eylül sonras›n›n ortaya ç›kard›¤›
ideolojik savurulma ve yozlaflma
tablosu, benzer bir tabloydu. 

Bugün hasta tutsaklar platfor-
mundan ayr›lan SP, SDP ve benzeri
baflkalar›, daha iflte o zaman “cinsel
özgürlük” ad›na burjuvazinin em-
poze etti¤i sapk›nl›¤›n sözünü etme-
ye bafllad›lar. Gazetelere verdikleri
röportajlarda, efli içeride tutsak olan
birinin d›flar›da baflkalar›yla birlikte
olabilece¤ini, bunun normal oldu-
¤unu söylemeye bafllam›fllard›.
Platformda üst perdeden ahkam ke-
senler, bunlar unutuldu san›yorlar-
sa, yan›l›yorlar. 

Daha o zamanlarda bafllayan çü-
rüme bugün kkookkuuflflmmaa noktas›nda-
d›r, platformda aç›¤a ç›kan budur. 

O zaman da çürümenin bafllang›-
c›, cunta karfl›s›nda direnememekti.
Halk› cuntan›n faflist sald›r›lar› kar-
fl›s›nda yüzüstü b›rak›p kaçanlar,
hapishanelerde cuntaya karfl› dire-
nemeyenler, ideolojik olarak burju-
va düflüncelerine sar›ld›lar, legalizm
batakl›¤›n› o günden büyütmeye
bafllad›lar ve o günden bugüne mü-
cadeleden h›zla uzaklaflanlar, ide-
olojik, ahlaki, kültürel olarak çürü-
düler, halka her gün biraz daha ya-
banc›laflt›lar. 

Bugün cinsel sapk›nl›¤› tart›flma
konusu yap›p, dayat›p, mücadeleye
s›rt›n› dönenler, bunun sonucudur.

Çürüme o hale gelmifltir ki, Tür-
kiye solunda belki de ddüünnyyaa ssoolluunn--
ddaa iillkk kkeezz,, bir siyasi harekette ““cciinn--
sseell ttaacciizz”” nedeniyle ayr›l›klar ya-
fland›. Devrimciler, tarihe baflka ilk-
ler arma¤an ederlerken, çürümeyle
hesaplaflmak yerine onu meflrulaflt›-
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SSoorruunnuu ““iinnssaann hhaakkllaarr››
iihhllaallii”” oollaarraakk ggöörrüüpp,, cciinnsseell
ssaappkk››nnll››¤¤›› ppllaattffoorrmmaa ddaayyaa--
tt››pp,, ddeevvrriimmcciilleerree ““iinnssaannll››kk
ddeerrssii”” vveerrmmeeyyee kkaallkk››flflaannllaarr,,
zzuullmmüünn ggüünn ggüünn ööllüümmee ggöö--
ttüürrddüü¤¤üü iinnssaannllaarr kkaarrflfl››ss››nnddaa
iissee bbiirr ggrraamm bbiillee ssoorruummlluu--
lluukk dduuyymmuuyyoorrllaarrdd››.. 



ranlar, tarihe baflka “ilk”ler sunu-
yorlard›. “Cinsel taciz” tart›flmas›
nedeniyle bir ayr›l›k yaflayan SSooss--

yyaalliisstt DDeemmookkrraassii PPaarrttiissii ve SSoossyyaa--

lliisstt PPaarrttii,, hat›rlanaca¤› gibi, hasta
tutsaklar platformundan ayr›lanlar-
dan ikisidir. 

SDP ve SP, tarihe arma¤an ettik-
leri bu “ilk” üzerinde düflünüp, “biz
ne yapt›k, ne yapmad›k ki, cinsel ta-
ciz gibi bir pespayelikten bölün-
dük.” diye muhasebe yapacaklar›-
na, halen cinsel sapk›nl›¤a söz hak-
k› tart›flmas› yap›p, devrimcilere
ak›l veriyorlar. 

Sorunun kendi aç›lar›ndan bir il-
ke sorunu oldu¤unu söylüyorlar.
Hangi ilke? Cinsel tacizleri meflru-
laflt›rma ilkesi mi? Hangi ilke? Has-
ta tutsaklar› ölüme terketme ilkesi
mi? ‹lke tart›flmas› yapanlar›n hali-
ne bir bakmak yeterlidir. 

Söz konusu olan ise tüm sorum-
luluklar›n› bir kenara b›rak›p, eflcin-
selli¤i tart›flt›rmakt›r. Sözkonusu ki-
fliler, siyasi kiflilik ve kimlikleriyle o
platforma ve eylemlere geldiklerin-
de bir sorun yoktur. Sorun, sapk›n
cinsel kimli¤in dayat›lmas›ndad›r. O
kimli¤in siyasi hareketlerle ayn› dü-
zeyde karar alma mekanizmas›na

sokulmak istenmesindedir. Ülke-
mizde gerçek anlamda “kan gövdeyi
götürürken”, yan›bafllar›nda linç
sald›r›lar› sürerken, hapishanelerde
tecrit devam ederken, binlerce iflçi
soka¤a at›l›p açl›¤a terkedilirken ve
hasta tutsaklar ölüme her gün biraz
daha yaklafl›rken, onlara göre bunla-
r›n hiçbir önemi yoktur.

Sonuç olarak, platformu terke-
denler, “hasta tutsaklar ölebilir, bi-
ze göre cinsel sapk›nl›¤›n söz hakk›
daha önemlidir” demifllerdir. Onca
gerekçenin örtemedi¤i gerçek bu-
dur. Bir siyasi hareket olarak, “par-
ti” olarak, bu ülkede devrim, iktidar
iddias›nda bulunanlar›n bu aymazl›-
¤›, Türkiye solunun onur gurur de-
¤il, uuttaannçç sayfalar›na yaz›lacakt›r.
Devrimci, sosyalist olma iddias›nda
olan kimsenin yar›n savunamayaca-
¤› bir tav›rd›r. 

Tüm bu siyasi hareketlere öneri-
miz fludur: e¤er partilerinin, örgüt-
lerinin adlar›nda belirtilen s›fatlara
hala bir sayg›lar›, ba¤l›l›klar› varsa,
bu çürümenin, yozlaflman›n daha
ilk unsurlar›n›n ortaya ç›kmaya bafl-
lad›¤› andan itibaren sorgulamaya
bafllamalar›d›r. DDiirreennmmeemmeekk ççüürrüü--
ttüürr.. Türkiye solunda, iillkk bbüüyyüükk ççüü--
rrüümmee,, 12 Eylül karfl›s›nda direne-

meyen kesimlerde ortaya ç›kt›.
‹‹kkiinnccii oollaarraakk,, 1990’lar›n infazlar,
kaybetmeler ortam›nda legalizme
s›¤›nanlar, çürümenin ikinci kesimi-
ni oluflturdular. 2000 Ekiminde bafl-
lay›p 19 Aral›k katliam› sonras›nda
daha da keskinleflen sald›r› ve dire-
nifl sürecinde direnemeyenler de,
çürüme kulvar›na üüççüünnccüü bbiirr kkee--
ssiimm olarak kat›lm›fllard›r. 

Bu gidiflata dur demelidir sol.
Dur demenin yolu, muhasebeden,
özelefltiriden, ama en baflta emper-
yalizme ve oligarfliye karfl› direnifl
saflar›na dönmekten geçer. 

Bu direnifl sadece politik de¤il,
ideolojik, kültürel, ahlaki her boyut-
ta bir direnifltir. 12 Eylül’den bu ya-
na, sol sadece polisiye bir sald›r› al-
t›nda de¤il, çok yo¤un bir ideoljik,
kültürel sald›r› ve kuflatma alt›nda-
d›r ve politik olarak direnmekle,
bunlara karfl› direnmek bir biriyle
bir bütündür. Bunlara bütün olarak
direnemeyenler, devrimci çizgide
tutunamazlar. 

Nitekim tutunam›yorlar. 

Devrimci çizgide kalabilmek
için, tek çare, her alanda, her konu-
da direnmektir. 

Çürümenin panzehiri budur. 
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Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z
Eskiflehir'de Paras›z E¤itim ‹sti-

yoruz Alaca¤›z kampanyas› Anadolu
Üniversitesi 2 Eylül kampüsünde
yaflanan ulafl›m ve yemekhane soru-
nunun çal›flmalar›yla devam etmek-
tedir. Geçti¤imiz hafta afifllerin as›-
m›yla bafllayan çal›flma, bu hafta bil-
diri da¤›t›m›yla devam etti.

Malatya’da Faflist Sald›r›
Malatya ‹nönü Üniversitesi

Arapgir  MYO’da faflistler Gençlik
Federasyonu üyelerine ve Yurtsever
ö¤rencilere sald›rd›. Faflist sald›r›
ö¤renciler taraf›ndan püskürtüldü.
Bunu hazmedemeyen polis ö¤renci-
leri gözalt›na ald›. 

“Derhal Okula Geri Al›nmal›d›r”
Erzincan Gençlik Derne¤i'ne git-

meleri nedeniyle okuldan at›lan lise-
li ö¤renciler için eylem yap›ld›. Ya-
sal bir derne¤e gittikleri için Ali Ars-

lan, Mahir Arslan ve Umut Çelik'in
okuldan at›ld›klar› belirtilerek, der-
hal at›lma karar›n›n kald›r›lmas› is-
tendi.

Sar›gazi Mehmetçik Lisesi'nde
Kampanya Sürüyor

‹stanbul'da Sar›gazi Mehmetcik
Lisesi ö¤rencileri 24 Aral›k’da   s›n›f-
lar› dolaflarak 'Amerika Defol Bu Va-
tan Bizim' bafll›kl› bildirileri da¤›tt›.
Ö¤le aras›nda ise imza toplad›lar. Po-
lisle iflbirli¤i yapan idareyi protesto
için okul çevresine "Polis, ‹dare ‹fl-
birli¤ine Son" yaz›lamalar› yapt›lar.

Di¤dem Akman: Halk›n Adalet
Özlemidir

Didem Akman, Dev-Gençliler ta-
raf›ndan Anadolu’nun bir çok ilinde
as›lan pankartlarla sahiplenildi. 

22 Aral›k’da Ankara’da ODTÜ
ve Ankara Üniverisitesi, Erzincan
cemevi girifli, Kars Do¤umevi yolu-

na, Eskiflehir’de Anadolu Üniversi-
tesi ana kampüsüne, Kocaeli’de E-5
köprüsüne, Edirne’de Trakya Üni-
versitesi T›p Faküttesi’ne  “Didem
Akman De¤il H. Sami Türk Yarg›-
lans›n” yazan pankartlar ast›lar. 

Formasyon Hakk›m›z› ‹stiyoruz
22 Aral›k’da Çukurova Üniversi-

tesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ö¤ren-
cileri; "Ayr›cal›k De¤il Hakk›m›z
Olan Formasyon'u ‹stiyoruz" pan-
kart›yla rektörlü¤e yürüdüler. Yürü-
yüflleri ÖGB’ler taraf›ndan engelle-
meye çal›fl›lan ö¤renciler oturma ey-
lemi yapt›lar.

Ulafl›m Hakk› için Ders Boykotu
Dersim’de geçen sene okullar›

kapat›larak merkezde bulunan Cum-
huriyet Lisesi’ne devam etmek zo-
runda kalan ö¤renciler servis  para-
s›n› vermekte zorland›klar› için
dersleri boykot ettiler. 



SSeevvggii
Sevgi, bir insan› bir fleye ya da bir

kimseye karfl› yak›n ilgi ve ba¤l›l›k gös-
termeye yönelten duygu olarak tan›mla-
nabilir.

O yan›yla da vatan sevgisi’nden,
halk sevgisi’nden, yoldafl sevgisi’nden,
çocuk sevgisi’nden, büyüklerin küçük-
lere olan sevgisi’nden söz edebiliriz.

Burada biz daha çok büyüklerin kü-
çüklere karfl› sevgi göstermesi gerekti-
¤inden söz edece¤iz. Ancak bu “büyük-
ler küçüklere karfl› sevgi göstermelidir”
gibi bir cümlenin tekrar edilmesi ile
olacak bir fley de¤ildir.

Bir kez sevgi, bir insan›n kendisin-
den “bir fleyler vermesi”dir. Yine sevgi,
emek vermektir ayn› zamanda. O ne-
denle, söylenmesinden, tekrar edilme-
sinden çok bu “duygu” nun yaflanmas›,

hissedilmesi ve bir yaflam biçimi haline
getirilmesi önemlidir.

Böyle düflünüldü¤ünde, büyüklerin

küçüklere karfl› sevgi göstermesi, sü-

rekli olacak, ola¤an hale gelecektir. O

zaman emek vermek bir “yük” de¤il,

bir sorumluluk, bir gönüllülük olacak-

t›r.

“BBüüyyüükklleerr kküüççüükklleerree kkaarrflfl›› sseevvggii

ggöösstteerrmmeelliiddiirr” diyoruz. Elbette bunu ifl

olsun diye söylemiyoruz. Bizim sevgi-

miz, soyut de¤ildir. Sevgi, emektir, sa-

hiplenmedir. Çocuklar›, gençleri sev-

mek, onlar› e¤itmek, yetifltirmek, ddüüzzee--

nnee kkaapptt››rrmmaammaakk iiççiinn sar›p sarmala-

makt›r. 

Çocuklar›, gençleri sevgisiz, emek-
siz yetifltirdi¤imizde ortaya ç›kan, ç›ka-
cak olan tablo bilinemez de¤ildir. O za-
man çocuklar›m›z›, düzen bizden kopa-

racak, istedi¤i gibi flekil verecektir.

Art›k o durumda onlar› “rüzgar ne-
reye savurursa” oraya gideceklerdir.
Düzenin, çocuklar›m›zla, gençlerimizle
nas›l “oynad›¤›”n› görmek çok zor de-
¤ildir.

Çocuklar›m›z› reklamlarda oynat›p
para kazanacak, onlar› baya¤› bir hale
sokarak, yar›flma programlar› ile yar›fl-
t›racak kadar gözü dönmüfltür düzenin. 

Yoz dizilerle onlar›n küçücük beyin-
leri hedef al›nmaktad›r. “A¤aç yafl iken
e¤ilir” deyip, onlar› tan›nmaz hale ge-
tirmeye çal›flmalar› bundand›r.

Bunlara izin vermemek, bize ba¤l›-
d›r... Onun için sevgi ve emek gerekli-
dir, en baflta. 

Ama önce istemek, zaman ay›rmak
ve emek vermek gerekir. Sevgi, de¤er
vermektir. ‹nsan de¤er verdi¤ini sever.
Laf olsun diye sevmez elbette.

Çocuklar›m›z, gençlerimiz bizim
için de¤erlidir. Bir dakikay› bofla geçir-
meden onlara sevgi göstermeli, emek
vermeliyiz. Onlar› düzen de¤il, biz ye-
tifltirmeliyiz.

GGaazzzzee’’nniinn ccaann ddaammaarrllaarr›› ‹‹ssrraaiill
MM››ss››rr iiflflbbiirrllii¤¤iiyyllee tt››kkaannmmaakk iisstteennii--
yyoorr......

M›s›r Devlet Baflkan› Hüsnü Mü-
barek ile ‹srail Devlet Baflkan› Ben-
yamin Netenyahu 29 Aral›k’ta yapt›k-
lar› görüflmede Gazze fleridinde Filis-
tin halk›n›n can damarlar› olan ttüünneell--
lleerrii kkaappaattmmaa konusunda anlaflt›lar. 

M›s›r, Refah s›n›r›ndaki 14 km’lik
Filadelfi yolu boyunca 17 Aral›k’ta
infla etmeye bafllad›¤› metal levhalar-
dan oluflan “demir perde” adl› duvara
bir de su borusu hatt› ekleyecek. 

Ony›llard›r bombalar ya¤d›r›yor
‹srail Filistin halk›n›n üzerine. On-
y›llard›r çocuk yafll›  kad›n erkek de-
meden, misket bombalar›yla, kimya-
sal bombalarla, katletti. Katletmeye
devam ediyor.  Geçti¤imiz hafta
içinde 6 Filistinli daha katledildi. Fi-
listin’in karfl›l›k vermesi durumunda
ise  bütün emperyalistler ‹srail’le bir-
likte aya¤a kalk›yor Filistinli örgüt-
ler “terör yap›yor” diye. 

Filistin halk›, Gazze’de can da-
marlar› olan tüneller de kapat›larak
bo¤ulmak isteniyor. 

Bombalarla, katliamlarla teslim
alamad›klar› Filistin halk›n›, ambar-
goyla aç b›rakarak teslim almak iste-
mifllerdi. Etraf›na kal›n beton duvar-
lar örerek abluka alt›na alm›fllard› Gaz-
ze’yi. Beton duvarlar› da ifle yaramad›.
Filistin halk› duvarlar›n alt›ndan açt›¤›
binlerce tünelle emperyalizmin ambar-
gosunu ifle yaramaz hale getirmiflti. 

‹srail, flimdi M›s›r’la iflbirli¤i
içinde Gazze’de yaflayan Filistin hal-
k›n›n can damar› olan bu tünelleri t›-
kamak istiyor. 

S›n›r boyunca tünel kaz›lmas›n›
engellemek için 18 metre uzunlu-
¤unda 50 cm kal›nl›¤›nda demir lev-
halar gömülüyor. Kaz›lan tünellerin
kullan›lmas›n› engellemek için  kal›n
borularla Akdeniz’den tünellerin içi-
ne su bas›lacak. 

Filistin halk›na yaflam hakk› yok
diyorlar. Ya teslimiyet ya ölüm. ‹sra-
il, bunu y›llard›r yapmaya çal›fl›yor.
Ama baflaramad›. Bugün sözde
“müslüman” bir ülke, iflbirlikçi M›-
s›r’› da yan›na alm›fl sald›r›yor.

Tüm bunlar, bir yerde Filistin hal-
k›n›n direnifli karfl›s›ndaki ‹srail’in

çaresizli¤idir. 

AKP Siyonist ‹‹srail’le,
çocuk kkatilleriyle yyine ddiz
dize! Abdullah Gül Danimarka’n›n

baflkenti Kopenhag’ta ‹srail Cum-

hurbaflkan› fiimon Peres ile “dostluk
tazeledi”. Peres, Gül’ü ‹srail’e davet

etti ve Gül de kabul etti. Ne oldu pe-

ki, ne de¤iflti? Hani ‹srail, “çocuk öl-

dürmesini iyi bilirdi? 

Hani Gazze’de zulüm yap›yordu?

Bunlar› ne çabuk unuttunuz? Hani

mazlumlardan yanayd›n›z? Davos’ta

“mazlum”un koruyucusu kesilmiflti

Erdo¤an. ‹srail’in bebek katili oldu-

¤unu ne çabuk unuttunuz.? ‹srail,

Müslüman kardefliniz M›s›r’la iflbir-

li¤i içinde Gazze’de Filistin halk›n›n

nefes borular›n› da t›kayarak bo¤-

mak istiyor. Geç kalmay›n, tünellere

su basmak için döflenecek borular›n

ihalesini de siz al›n!.. 
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Filistin hhalk›n›n nnefes 
yollar› tt›kanmak iisteniyor

Nas›l B‹R Yaflam?Nas›l B‹R Yaflam?



19-22 Aral›k 2000 katliam›nda
flehit düflenler Avrupa’da katliam›n
y›ldönümünde an›ld›.

FFrraannssaa'n›n baflkenti Paris'te 27
Aral›k LE MEE banliyosunda 19-
22 Aral›k 2000 katliam›yla ilgili,
Paris Halk Cephesi taraf›ndan bir
anma yap›ld›. 80 kiflinin kat›ld›¤›
anmada, "Yaflas›n Direnifl, Yaflas›n
Zafer" pankart›yla beraber, 19-22
Aral›k katliam›nda flehit düflen 28
devrimcinin resimleri de as›ld›.

"Düflmana ve dosta ideallerimiz

için, sosyalizm için, Halk ve
Vatan için Ölünebilece¤ini

122 kez daha göstermifllerdir” deni-
lenilerek bafllanan anmada.

Katliam tan›klar›ndan fiadi Öz-
polat yaflad›klar›n› anlatt›. Özpolat
katliam›n amac›n›n korku salarak
devrimcileri teslim almak oldu¤u-
nu söyledi. Özpolat, sald›r›n›n ikin-
ci hedefinin de halka gözda¤› ver-
mek oldu¤unu, 19 Aral›k'›n ayn›
zamanda büyük bir direnifl oldu¤u-
nu ve bunun s›n›flar mücadelesi ta-
rihine böyle geçti¤ini belirtti.

AAllmmaannyyaa’da Berlin Halk Cep-

heliler 19 Aral›k katlim›na iliflkin
26-27 Aral›k tarihlerinde, Berlin'in
Kreuzberg semtine "19-22 Aral›k
Katliam› Sorulacak Hesab›m›zd›r
Unutmayaca¤›z" yaz›l› bir pankart
ast›lar. 2 gün as›l› kalan pankartta
katliamla simgeleflmifl foto¤raflar
yerlefltirilirdi.

AAvvuussttuurryyaa'n›n Graz flehrinde 27

Aral›k günü ''Marafl'tan 19 Aral›k'a''

ad› alt›nda bir anma düzenlendi.

Halk Cephesi temsilcisinin gelenle-

ri selamlamas› ile bafllayan anmaya

Ankara Halk Cephesi'nin haz›rla-

m›fl oldu¤u ''Marafl'tan 19 Aral›k'a''

adl› sinevizyonun gösterilmesiyle

devam edildi. Sinevizyon gösteri-

minin ard›ndan Halk Cephesi tem-

silcisi katliam›n bir devlet politika-

s› oldu¤unu belirterek Marafl katli-

am›n›n planl› önceden haz›rlanm›fl

bir katliam oldu¤unu anlatt›. Daha

sonra "19-22 Aral›k katliam›n›n ne-

denleri ve bu katliamda kim ne

yapt›, nas›l tav›r ald›? Kim direndi,

kim teslimiyeti seçti?" konular›yla

ilgili  konuflmalar yap›ld›.

Konuflmalar›n ard›ndan anmaya

kat›lanlar söz alarak duygu ve dü-

flüncelerini paylaflt›lar.

Anma çocuklardan oluflan koro-

nun baflta "Sevdan›za And Olsun"

marfl› olmak üzere söyledi¤i türkü-

lerle devam etti. Anmaya 50 kifli

kat›ld›.

Hollanda’da ›rkç› 
katliam provas›... 

Avrupa emperyalistleri, halk›n
kazan›lm›fl haklar›n› gaspetmek,
daha çok sömürebilmek için ›rkç›-
l›¤› yükselterek yerli halk›n tepki-
lerini göçmenlere yöneltiyor. Irkç›-

l›¤› yükseltmek için bütün olarak

Avrupa ülkelerinde göçmenlere

yönelik yeni ›rkç› yasalar ç›kart›-

yor.

Hollanda’da ›rkç›lar, geçti¤i-

miz hafta içinde Hoorn flehrinde

göçmenlere yönelik bir kundakla-

ma daha gerçeklefltirdi. 

Göçmenlerin oturdu¤u apart-

manlar› basan ›rkç›lar, evlerin alt

kat›ndaki depolarda bulunan lastik-

leri atefle verdi. Ç›kan yang›nda do-

kuz kifli zehirlenerek hastanelere

kald›r›ld›. Irkç›lar ayr›ca göçmenle-

rin yaflad›¤› mahallelerde, binalara

gamal› haçlar çizip ›rkç› sloganlar

yazarak göçmenleri tehdit ettiler.

Avrupa’da

Avrupa’da 19-22 Aral›k Anmalar›
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Yabanc›lar›n yo¤un yaflad›¤› he-
men tüm flehirlerde anaokullar, ilko-
kullar ve liseler, “Siyah” ve “Beyaz”
okullar olarak flekillenmektedir. Yok-
sul semtlerdeki okullar, nüfusu artan
yabanc› çocuk ve gençlerle dolduk-
ça, yerli aileler de
çocuklar›n›n kay›t-
lar›n›, “beyaz okul-
lar›” diye adland›r›-
lan ve genel olarak
yerlilerin ço¤unluk-
ta oldu¤u okullara
kayd›rmaktad›rlar. 

“Siyah okullara” yönelik bilimsel
ve parasal yat›r›mlar genel politika-
lar gere¤i sürekli olarak k›s›tlanmak-
ta ve yabanc› çocuk ve gençlerin git-
ti¤i okullar›n hizmet kaliteleri de
düflmektedir. Sürekli yoksullaflan,
düzeniçi anlamda bile gelecekleri ol-
mayan ve sürekli olarak “her an pat-
layabilecek bir bomba” gibi görülen
gençli¤in, ayn› zamanda potansiyel
suçlu muamelesi görmesi de bu
gençlere karfl› ›rkç›l›¤› yükseltmek-
tedir. Babalar›, anneleri Avrupa'n›n
en pis ve a¤›r ifllerini yapmak için
getirilen gençlerin de gelece¤i bun-
dan farkl› de¤ildir. Düzene uygun
kadrolar yetifltirmekle görevli olan
okullar da bu görevlerini lay›k›yla
yerine getirmektedirler. 

Siyah okullar›n›n misyonu, em-

peryalist ekonomiye iflçi ve alt dü-
zeyde teknik eleman yetifltirmekle
s›n›rl›d›r. Bunun için bu okullar ö¤-
rencileri as›l olarak mesleki alanlara
teknik eleman yetifltiren bölümlere
yönlendirmektedirler. Üniversitelere

gitmek isteyen ve bunun için not or-
talamalar› da uygun olan ö¤renciler
için bile, okullardaki yyöönnlleennddiirrmmee
kkuurruullllaarr››,, ö¤rencinin ve velisinin is-
te¤inin tersine hareket etmekte ve
ö¤rencinin gelece¤i konusunda belir-
leyici olabilmektedirler. Bu yönlen-
dirme ve tavsiye kurullar›n›n karar-
lar› da ö¤rencinin gidece¤i okul ve
bölümleri belirlemektedir. 

Bugün Avrupa’daki üniversitele-
rin yerli ve yabanc› nüfus oranlar›-
n›n, ilk ve orta dereceli okullar›n
oranlar›na hiç denk gelmiyor olmas›,
bu politikalar›n sonucudur. 

Avrupa'daki gidiflat, emperyaliz-
min ç›karlar› do¤rultusunda artan
oranlarda büyüyen ›rkç› bir toplum-
sal yap›d›r: bu yap›da, ›rkç›l›¤› be-
nimsemifl bir yönetici kesim, sürekli

olarak sosyal haklar› budanan, düze-
nin yo¤un emek istedi¤i a¤›r ve pis
ifllerini yapmaya mahkum edilmifl
yabanc›lar vard›r. 

Elbette ki emekçi olmak, üretim
içinde al›n teriyle yeralmak utan›la-

cak birfley de¤ildir. Ama
sömürünün yo¤un emek
isteyen ifllerde daha bü-
yük olmas›, emperyaliz-
min yönetici durumdaki
kesimlere sömürü pa-
y›ndan daha büyük bir
bölümünü vererek ayak-

ta kalmaya çal›flmas› bu gelir da¤›l›-
m›ndaki adaletsizli¤in sebebidir. Bu
durum, yoksul yabanc› gençlerin çe-
flitli alanlarda geliflme imkanlar›n›n
yokedilmesine de sebep olmaktad›r.
Ama aslolan e¤itim ve di¤er alanlar-
da demokratik haklar›n savunulmas›
mücadelesinde yeralmakt›r. Okullar-
dan itibaren gençli¤imizi bu müca-
dele konusunda bilinçlendirmekle
yükümlüyüz. Bizim çocuklar›m›za
en büyük “yat›r›m›m›z” da bu olmak
durumundad›r. Bu düzen içinde
gençli¤imizin bbiirr ggeelleeccee¤¤ii yyookkttuurr..
Gelece¤imizin umudu olan gençleri-
mize, ss››nn››ff aattllaammaa hhaayyaalllleerriinnii ddee¤¤iill,,
eme¤ini savunma, kültürüne sahip
ç›kma ve onurlu, kiflilikli insanlar ol-
ma meziyetlerini ö¤retmeli ve bunun
mücadelesini vermeliyiz. 

E¤itimde IIrkç›l›k: 
Siyah BBeyaz OOkullar›

AVRUPA’daki B‹Z

Berlin’de Yürüyüfl
Sat›fl›

Almanya'n›n baflkenti Ber-
lin'de Yürüyüfl okurlar›, her hafta
düzenli yapt›klar› Yürüyüfl der-
gisi tan›t›mlar› ve sat›fl›na devam
ediyorlar. 26-27 Aral›k günlerin-
de befl dergi okuru toplu olarak
ç›k›t›klar› dergi sat›fllar›nda,
Wedding, Schöneberg ve Kreuz-
berg semtlerinde iflyerleri ve
kahvehaneler dolaflt›.

20 dergi halka ulaflt›r›l›rken,
Kürt aç›l›m› ve Marafl Katliamc›-
lar›yla Alevi aç›l›m› bafll›klar›
üzerine sohbetler yap›ld›.

Almanya: Bu kadar ›rkç›
sald›r›, düzenin d›fl›nda
olabilir mi?

Almanya’da ›rkç› faflistler tara-
f›ndan 10 ay içinde 12 bin sald›r›
gerçeklefltirildi¤i aç›kland›. 

Haber ajans› DAPD’›n baberine
göre 2009 y›l›nda Ekim ay›na kadar-
ki sürede meydana gelen ›rkç› sald›-
r›larda 576 kifli yaraland›. 

12 bin sald›r›! Bir ülkede devletin
denetimi d›fl›nda bu kadar çok sald›r›
gerçeklefltirilebilir mi? Irkç› örgütler
ortadad›r zaten. Ama düzen dokun-
mamaktad›r onlara. Almanya gibi
toplumun yasalarla, polis bask›s›yla

tam denetim alt›na al›nmaya çal›fl›l-
d›¤› bir ülkede bu kadar ›rkç› sald›r›
gerçeklefliyorsa, aç›k ki, ›rkç› faflist-
ler bizzat Alman devleti taraf›ndan
korunup kollanmaktad›r. Irkç›l›¤›n
devlet eliyle, resmi politikalarla, ya-
salarla teflvik edildi¤i bir yerde ›rkç›
sald›r›lar›n bu kadar artmas›, kendili-
¤inden geliflen bir olgu de¤ildir. 
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ÇÇ ii zz gg ii yy ll ee

Farketmek
Melih Afl›k, “y›l›n fley-

leri”ni sayarken son sat›-
r›na flöyle yazm›fl: “Fa-
flizme biraz daha yaklafl-

t›k: Y›l›n Özü.”

Ne büyük yan›lg›. On-
y›llard›r faflizmin tam or-
tas›nda yafl›yoruz da, hala
fark›nda olmayan ayd›n-
lar›m›z var. 

Faflist sald›r›larda ve linçlerde tek bir faflist bile gözalt›na al›nm›yor

Atan›n eeline ssa¤l›k

Adam›n yyüre¤ini ooynatan
O ddü¤meye bbasan›n
yüre¤ine ssa¤l›k

Vuran›n eeline ssa¤l›k

Dün Bugün
ddüünn mmaaddaallyyaa ttaakktt››llaarr,,
bbuuggüünn yyeerriinn ddiibbiinnee
ssookkuuyyoorrllaarr

“HSYK üyesi Ali Suat Er-
tosun, anlad›¤›m kadar›yla
iflini gücünü b›rakm›fl, her gün
Zaman’a yaz› gönderiyor... ‹s-
minin zikredilmedi¤i haberle-
re, yaz›lara bile cevap yetiflti-
riyor Ali Bey... haber sayfala-

r›n› yüksek fikirle-
rinden mahrum(!)
etmiyor. Komik
olan flu, bazen
kendisiyle alakas›
olmayan yaz›lara

‘beni kastettiniz galiba’ diye-
rek heyecanl› metinler yaz›yor.
” (28 Aral›k Zaman, Ekrem
Dumanl›)

‹slamc› bas›n›n yazarlar›
kendine bakmal›. AAss››ll kkoommiikk
oollaann ssiizzssiinniizz!! Ertosun hapisha-
nelerde devrimcilere sald›r›r-
ken  iyiydi, ona madalya takan-
lar› alk›fll›yordunuz. fiimdi ara-
lar›ndaki iktidar savafl› gere¤i
yerin dibine bat›r›yorsunuz!

ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
nnii Ziyaret 

MMüümmttaazzeerr TTüürrkköönnee
HHaalluukk KK››rrcc››’’yy›› zziiyyaarreett
eettttii...... SSiizzccee nnee ggöörrüüflflmmüüflfl
oollaabbiilliirr??

1- AKP’nin ak›l hoca-
lar›ndan biri olarak Kürt
ve Alevi aç›l›m› konusun-
da görüflmüfl olabilir.
(Haluk K›rc› ‘aç›l›m›’ h›z-

land›rmak için Bahçeliev-
ler katliam›, Marafl kat-
liam› konusunda deney
aktarm›flt›r.)

2- Bu “Kalp Seni Unu-
tur mu” dizisinin dan›fl-
manlar›ndan olan Türkö-
ne, dizinin daha gerçekçi
olmas› için bilgi almaya
gitmifl de olabilir.

3- Hepsi




