
“Amerika ddefol, bbu vvatan bbizim” 
Kampanyas› SSürüyor

‹flgal Alt›ndaki, Açl›k ‹çindeki Dünya ‹çin Tek Umut; 

EEmmppeerryyaalliizzmmee KKaarrflfl›› 
DDiirreenniiflfl vvee SSaavvaaflfltt››rr!!

EEmmppeerryyaalliizzmmee KKaarrflfl›› HHaallkkllaarr››nn BBiirrllii¤¤ii SSeemmppoozzyyuummuu::

Dün Güler ‹çin Yürüyorduk
Bugün Zaferin Coflkusu ve Güveniyle 

Güler’le Birlikte Yürüdük 
Oligarflinin Hapishanelerinde Zulmün Elinden 

Çekip Almam›z Gereken Onlarca Güler Var

Dünya 
Halklar›! 

Vatanseverler! 
Emperyalistler
Tek Cephedir...
Emperyalizme 

Karfl› 
Birleflelim!

Yaflas›n DDirenifl 
Yaflas›n 
Zafer!
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Haftal›k Dergi
Say›: 197

6 Aral›k 2009
Fiyat›: 1 TL
(kdv dahil)



8. ULUSLARARASI TECR‹TLE MÜCADELE SEMPOZYUMU
Tarih: 118-20 AAral›k 22009  LLondra

1199 AArraall››kk 22000099,, CCuummaarrtteessii   YYeerr:: BOLIVAR HALL

SSEEMM‹‹NNEERRLLEERR::

11)) ÜÜllkkeelleerree yyöönneelliikk bbaasskk›› vvee tteeccrriitt ppoolliittiikkaallaarr...... Saat 10.00-12.30
22)) AAnnttii--TTeerröörr yyaassaallaarr››yyllaa ssiiyyaassii mmuuhhaalleeffeettiinn ssiinnddiirriillmmee ppoolliittiikkaass›› vvee SSiiyyaassii
TTuuttssaakkllaarr...... SSaaaatt 1166..0000--1199..0000:: 

20 AAral›k 22009, PPazar
Uluslararas› ÖÖzgür Tutsak GGecesi... SSaaaatt 1155..0000--2222..0000
Türkiye'den GGrruupp YYoorruumm, NNuurraayy--TTaanneerr, ‹rlandal› müzisyen CCiiaarraann MMuurrhhppyy ile
Latin Amerika ve Ortado¤u'dan müzik gruplar› 

Kat›l›mc›lar:
Dan›marka: Kit Aastrup, Oproer
(‹syan)

ABD: Ashanti (Michael) Alston, Ulu-
sal Jericho Hareketinin sözcüsü ve es-
ki siyasi tutsak, BPP/BLA (Kara Pan-
ter Partisi/Siyah Kurtulufl Ordusu)
Paulette Dauteuil, NYC (Jericho Hare-
keti), Naji Mujahid/William Fenwick,
Washington DC (Jericho Hareketi)

Irak:Sahar Mahdi, Abu Garip tutsak-
lar›n›n avukatlar›ndan

Filistin/Gazze: Dr. Mariam Abu-
Daqa, Filistin Geliflimsel Kad›n Arafl-
t›rma Derne¤i (PDWSA)
Lübnan: Mohammed Safa, (Khiam

‹flkence Ma¤durlar› ‹çin Rehabilitas-
yon Merkezi Genel Sekreteri), Amal
Khalil, (Khiam ‹flkence Ma¤durlar›
‹çin Rehabilitasyon Merkezi üyesi)

Bask üülkesi: Av. Iratxe Urizar, Be-
hatokia (Temel Haklar ‹zleme Komite-
si), Av. Edurne Iriondo
Venezüella: Av. Manuel Maria Va-
dell Graterol (Chavez'in avukat›)
Teresa Aquino de Vadell (Venezüella
elçilik temsilcisi)

Honduras: Sara Elisa Rosales,
(Honduras'daki darbeye karfl› mücade-
le yürüten Ulusal Direnifl Cephesi)

‹talya: Senza Censura (Sansürsüz
dergisi)
Proleter Dayan›flma Derne¤i (ASP)

Almanya: Anadolu Federasyonu
temsilcileri, Rote Hilfe (K›z›l Yard›m
Vakf›)

Belçika: Av. Jan Fermon
Luk Vervaet, CLEA temsilcisi

‹rlanda: Cumhuriyetçi Sinn Fein,
eski siyasi tutsaklar

‹ngiltere: CAMPACC
Perico Rodriguez, T›b Vakf› dan›flman›

Türkiye: Av. Selçuk Koza¤açl›,
(ÇHD genel sekreteri), Ahmet Kulaks›z
(fiehit Ailesi-Tayad), Meryem Özsö¤üt
(KESK), Erol Ekici (D‹SK), Ferhat Ger-
çek (polis taraf›ndan vurularak sakatlan-
m›fl bir genç) Gençlik Federasyonu,
Haklar ve Özgürlükler Dernekleri

Türkiye'de 19-22 Aral›k 2000
Hapishaneler katliam›n›n ard›ndan, 2001
y›l›nda 19-22 Aral›k günleri Tecritle
Mücadele GGünleri olarak kabul edildi.
2002 y›l›ndan itibaren her y›l, bu
tarihlerde Uluslararas› Tecritle Mücadele

Platformu taraf›ndan de¤iflik ülkelerde
sempozyumlar düzenleniyor.
Bu y›l sekizincisi düzenlecek olan sem-
pozyum, ‹ngiltere'nin baflkenti
Londra'da yap›lacak. Sempozyumun
kat›l›mc›lar› ve program› flöyledir:

18 AAral›k 22009, CCuma    
Yer: BOLIVAR HALL Aç›l›fl: Saat 19.30
33 ((ÇÇaall››flflmmaa GGrruubbuu)): Saat: 20.30-22.00 
A- Siyasi tutsaklar ve anti-terör yasalar›: 
B- Siyasi davalara iliflkin hukuki çal›flman›n koordinasyonu:
C- Ülkelere yönelik ambargo ve sald›rganl›k:

PROGRAM 

www.ipai-isolation.info   ee-mail:isolation@post.com

Sahibi ve Yaz›iflleri Müdürü:
Halit Güdeno¤lu
Adres: Katip Mustafa Çelebi
Mah. Billurcu Sok. No: 20 / 2  
Beyo¤lu/‹STANBUL

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k

Adres: Merkez Mah. Abide-i
Hürriyet Cad. Atlas Apt.
No: 155-157 Kat: 5/14 
fiiflli/ ‹STANBUL
Faks: 0212 241 11 16

Yurtd›fl› Büro: Vak›f EFSANE 

Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/Nederland

ISSN: 1305-7944

Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi
Cad. Altay Sok. No: 10
Çobançeflme / Yenibosna / ‹ST.
Tel: (0-212) 452 23 02

Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m
Pazarlama San. ve Tic. A.fi.
Tel: 0 212 354 37 67

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
İsviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
İngiltere: £ 3
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

Tel: (0-212) 241 26 41

Haftal›k siyasi dergi
Fiyat›: 1 TL

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
1111 AArraall››kk -- 1177 AArraall››kk

Bizler çok büyük bir ailenin fertleriyiz. Böyle bir ailenin ferdi olmaktan
gurur duyuyorum ve kendimi flansl› hissediyorum. 
Halk›m› yoldafllar›m› çok seviyorum. 

Feride Harman

Ankara do¤umluydu. Anti-faflist mücadelede
her türlü görevi yerine getiren bir Dev-Gençli’y-
di. Aral›k 1977’de ‹DMMA Y›ld›z Gece Bölü-
münde faflistlerin sald›r›s›nda b›çaklanarak kat-
ledildi.

Mehmet’in yaflam›, inand›¤› de¤erler için müca-
dele demekti. Onurlu yaflam›n›, Aral›k
1979’da onurlu bir flekilde noktalad›. 

AAbbdduullkkaaddiirr AADDAANNUURR

1959 do¤umlu olan Hüseyin, Samsun’da anti-faflist mü-
cadelenin önde gelenlerindendi. Aral›k 1979’da, oku-
maya gitti¤i Antep’ten döndü¤ü gün yaz›lamaya ç›kt›.
Yaz›lama s›ras›nda faflistler taraf›ndan katledildi. 

HHüüsseeyyiinn UULLUU

1960 do¤umlu olan Ömer, ‹stanbul Liseli DEV-GENÇ için-
de, Dikilitafl, Yenimahalle ve Maçka Meslek Lisesi’nde
anti-faflist mücadelenin ön saflar›nda yerald›. Aral›k
1979’da faflistlerin kurdu¤u bir pusuda katledildi. 

ÖÖmmeerr DDEEMM‹‹RR

1956 Dersim  do¤umlu.  1974-
75'lerden itibaren Elaz›¤ ve Der-
sim'de Dev-Genç örgütlenmesinde yö-
netici olarak görev yapt›. Anti-faflist
mücadelenin önderlerindendi. 12
Aral›k 1978’de Elaz›¤’da faflistlere
karfl› gerçeklefltirilen bir eylem sonra-
s› polisle girdi¤i silahl› çat›flmada flehit

düfltü.  

NNuurreettttiinn GGÜÜLLEERR

1973, Malatya do¤umlu. Devrimci
hareketle iliflkisi 1991’de bafllad›.
1993’de gerillaya kat›ld›. Tutsak
düfltü 19 Aral›k katliam sald›r›s›nda,
Malatya Hapishanesi’nde direnen
tutsaklar içindeydi. 28 Temmuz
2001’de 6. Ölüm Orucu Ekibi’nde
ölüm orucuna bafllad›. Direniflini sür-

dürürken tahliye edildi¤inde, direniflini d›flar›ya tafl›d›. ‹s-
tanbul Aksaray’da bir evde sürdürdü¤ü ölüm orucunun
512. gününde, 16 Aral›k 2002’de ölümsüzleflti. 

FFeerriiddee HHAARRMMAANN

Aral›k 1979’da iflkencede katledildi.

CCaahhiitt fifiEENNYYÜÜZZ

MMeehhmmeett MMAARRTT

FFeerriiddee vvee fifieehhiittlliikk......
Feride Harman, flehit düflme-

den önce 5 Kas›m 2002’de yazd›¤›
vasiyetinde, flehitli¤i üzerine de
yazm›flt›.

Ölümün üzerine yürüdü¤ü o
günlerde, bir yanda direniflini sür-
dürürken, bir yandan da flehitli¤ini
programl›yordu. fiehit düfltü¤ünde,
nas›l gömülece¤inden, neler yap›-
laca¤›na dair bir çok fleyi belirle-
miflti o vasiyetinde Feride Har-
man.

O vasiyetinde, flehitli¤i hakk›n-
da flunlar› da yazm›flt›;

“Tutsak düflmeden önce, Der-
sim da¤lar›nda flehit düflece¤imi
düflünüyordum. Çünkü tutsak dü-
flece¤im hiç akl›ma gelmemiflti!.. 

Bundan dolay› flehit düflersem,
Dersim topra¤›n›n üzerime kon-
mas›n› isterim.

Sonuçta ölüm orucu eylemcisi
olmak ve böyle bir eylemde flehit
düflmek benim için büyük bir onur.
Bizim için flehitli¤in ayr›m› olmaz
ama yine de ölüm orucunda olmak
ve böyle bir bedeli ödemek beni

daha da mutlu ediyor.

Daha önceden de ailemi
ve partimi bilgilendirmifltim.

fiehit düfltü¤ümde, bayra¤›m›za
sar›l›p gömülmeyi istiyorum.

Arkadafllar›m›n olmas›n› isti-
yorum. Band›mla, flu anda bafl›m-
da olan bantla gömülmek istiyo-
rum.”

Feride Harman, “flehitli¤in ay-
r›m› olmaz” diyordu. Mücadelede,
tutsakl›k nas›l ki, bir “zorunluluk”
ise flehitlik de, mücadelenin ayr›l-
maz bir yan› olmaya devam ede-
cek.

Ve yine Feride Harman’›n be-
lirtti¤i gibi flehitlikler, tecritte,
da¤da, flehirde... devam edecektir.

fiehitli¤in bir yokolufl de¤il, bir
ço¤alma, bir büyüme oldu¤u aç›k-
t›r. Bu belki bir çeliflki gibi görü-
nüyor ama gerçek budur.

Feride Harman flehitlik üzerine
o cümleleri yazarken elbette bu-
nun bilincindedir. Halk›n kurtulu-
flu için mücadele edenler aç›s›ndan
flehitlik, kavgada yaflamakt›r.

Ferideler ayn› zamanda bu mü-
cadelenin nas›l yürüdü¤ünün de en
güzel örne¤idir.

Onlar Vard› 
 Kavgan›n ve Hayat›n ‹çinde



Ça¤r› / ‹lan

‹çindekiler

21 Tecritten haberler

22 “Ben oo ggözlerde zzaferin
güzelli¤ini ggördüm”

24 19 Aral›k’ta olanlar
olmayanlar - 1

27 Alevi halk› katledenler
Alevi halk›n sorunlar›n›
çözemezler

28 Devrimci OOkul: Kampanya

31 Nas›l bir yaflam?

32 Düzeniçi güçlerin toplam›
düzene alternatif olamaz!

34 Bir tekerrür tarihi

37 Ayak oyunlar›, oyalamalar
burjuva politikac›l›¤›n tarz›d›r!

40 ÖÖ¤¤rreettmmeenniimmiizz::
Aile, efl,  sevgili, halk sevgisi
ve faflizme karfl› savaflta hem
düzen hem devrimcilik bir
arada olamaz

42 Halk Cephesi’nde bayramlaflma

44 Haydi yap›n gere¤ini tehdit ve
yasalar›n›za ra¤men

4 Halklar›n tek kazanma flans›
emperyalizme karfl›
birleflmek, savaflmakt›r!

6 Halklar›n enternasyonal birli¤i
zorunluluktur

9 Halklar›n birli¤inin önündeki
engeller

12 Amerikanc›, NATO’cu AKP,
gençlerimizin kan›n› sat›yor

14 Birgün
kapatmak
için de
gelece¤iz

15 Bu Vatan Bizim

18 Amerika Defol
Bu Vatan Bizim

20 fiimdi s›ra kimde?

memurlar ifl b›rakt›

45 Adalet: Paran›n adaleti

46 GGeennççlliikk
FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann::
ÖSS’deki katsay›
de¤ifliklikleri iptal edildi

47 SSoorruunnllaarr››mm››zz
ÇÇöözzüümmlleerriimmiizz::
Kredi sorunu

48 Avrupa YYürüyüfl:
Irkç›l›¤a, hak gasplar›na
son!

51 Avrupa demokrasisi bu mu?

52 Tarihten oolaylar kifliler:
Teslim olmaman›n ad›
‹ntifada

54 Yeni dde¤inmeler:
Garip bir darbe karfl›tl›¤›:
Darbeci Evren’e yine
AKP sahip ç›kt›

Ülkemizde
Gençlik

Konser
GRUP YORUM
Suavi
Hakan YYeflilyurt
Filistin’den GGrup BBisan

Tarih: 6 ARALIK PAZAR- SAAT: 19.30

Yer: ZAR‹FLER 3. DÜ⁄ÜN SALONU
Yeni Mah. Hekimsuyu Cad. No: 39/3 

Küçükköy- Gaziosmanpafla- ‹STANBUL

Bilgi ‹çin: (0-212) 238 81 46

Amerika Defol 
Bu Vatan Bizim

Güler Zere Haberleri



Bar›fltan m› yoksa savafltan m›
yanay›z? Sorunun böyle sorul-

mas›n› reddediyoruz; ama soru,
“emperyalizme karfl› bar›fltan m›,
yoksa savafltan m› yanas›n›z?” diye
soruldu¤unda, cevab›m›z nettir: Sa-
vafltan yanay›z!.. Savafltan yanay›z;
çünkü bu ezilen halklar›n tek kurtu-
lufl yoludur. Savafl ve bar›fl konu-
sundaki bu tavr›m›z, siyasi hareket
olarak s›n›f mücadelesinde yeral›fl›-
m›zdan bu yana böyledir. Ve bunu,
bar›fl tezlerinin bir hayli moda oldu-
¤u bir dönemde yine flöyle ifade et-
mifltik:

“Biz, Marksist-Leninistler, hal-
k›m›z›n emperyalizm ve oli-

garfli taraf›ndan sömürülmesi, ülke-
mizin zenginliklerinin ya¤ma ve ta-
lan edilmesi, ulusal onurunun ayak-
lar alt›na al›nmas›, toplumumuzu
çökerten yozlaflma, çürüme üzerine
ffaaflfliizzmmiinn bbaasskk›› vvee tteerröörrüüyyllee kkuurruull--
mmaakk iisstteenneenn bbaarr››flfl›› rreeddddeeddiiyyoorruuzz..
Bizler, ülkemizi emperyalizm ve bir
avuç sömürücü asalaktan kurtara-
cak, halk›m›za gerçek bar›fl› getire-
cek aannttii--eemmppeerryyaalliisstt,, aannttii--oolliiggaarrflfliikk
hhaallkk ddeevvrriimmii için ssaavvaaflfl››yyoorruuzz..””

Bugünün dünyas›nda “Amerika
Defol” demek büyük bir cürettir.

Çünkü “Amerika Defol” demek, “te-
rör örgütü listeleri”ne, “kara liste”le-
re al›nmakt›r; emperyalizmin hük-
metti¤i her yerde faaliyetlerinin ya-
saklanmas›, kadrolar›n›n üyelerinin
bask› alt›na al›nmas› demektir.
Dünyan›n “darlaflmas›”, nefes alacak
bir yer bulamamak demektir. Tutsak-
l›klarla, flehitliklerle büyük bedeller
ödemektir. Türkiye Marksist-Leni-
nistleri bu cürete sahiptir. Bu bedel-
leri ödeme kararl›l›¤›na sahiptir.
Bugün bu netlikle “ABD De-
fol! Bu Vatan Bizim!” kampan-
yas›n› sürdürüyoruz. Bu kararl›l›k-
la, cephemizi geniflletmek için,
ddüünnyyaa hhaallkkllaarr››nn››nn eemmppeerryyaalliizzmmee
kkaarrflfl›› bbiirrllii¤¤iinnii sa¤lamak için
ad›mlar at›yoruz.  Emperyalizme
karfl› halklar›n birli¤i düflüncesini

her yerde savunuyor, bunu maddi bir
güce, maddi bir örgütlenmeye ka-
vuflturmay› hedefliyoruz... 

Ulusal ve sosyal kurtulufl için em-
peryalizmin karfl›s›na ç›kmak,

hiçbir zaman kolay ve bedelsiz ol-
mad›. Devrimci hareketin önder kad-
rolar›n› flehit verdi¤i 1122 TTeemmmmuuzz da
bunun bedeliydi. Amerikan emper-
yalizmi, di¤er emperyalistleri de pe-
fline takarak, Körfez’de tarihin en
büyük askeri y›¤›naklar›ndan birini
yapm›fl ve bu y›¤›nakla, baflta Irak
yönetimini ve halk›n›, onlar arac›l›-
¤›yla da tüm dünya halklar›n›, anti-
emperyalist bir tutum içinde olan
tüm liderleri ve örgütleri tehdit edi-
yor, gözda¤› veriyordu. Emperyaliz-
me karfl› ç›kan›n bafl›na bombalar,
kurflunlar ya¤acakt›. 

Sosyalist sistemin da¤›ld›¤› o gü-
nün dünyas›nda bu tehdit olduk-

ça etkili de olmufltu. Benzeri az gö-
rülen emperyalist haydutluk karfl›-
s›nda sesini ç›karanlar›n say›s›, tüm
dünya çap›nda oldukça azd›. Bun-
lardan biri de devrimci hareketti.
Hem kitlesel, hem silahl› düzeyde
emperyalist savafla karfl› son derece
güçlü, ve yayg›n bir mücadele sür-
dürülüyordu... Emperyalizmi en
fazla teflhir eden ve emperyalizme
darbeler vuran bu mücadele ceza-
land›r›lmal›yd›. Devrimci harekete
karfl› gerçeklefltirilen 12 Temmuz
1991 katliam› iflte buydu.   

Amerikan emperyalizmi ve oli-
garfli, bu büyük darbeyi vurur-

ken, bizi en az›ndan o günkü uzlafl-
maz çizgimizden gerileteceklerini
hesap ediyor olmal›yd›lar. Evet, 12

Temmuz’u bir çok aç›dan de¤er-

lendirdik, ama bir tek fleyi yapma-
d›k: Emperyalizmin istedi¤i ve bek-
ledi¤i fleyi yapmad›k. Emperyaliz-
me karfl› olan çizgimizi gözden ge-
çirmedik. Buna hiç gerek duyma-
d›k. Tersine, flu sonucu ç›kard›k:
Do¤ru yolday›z. Yapmam›z gereken
emperyalizme karfl› mücadelemizi
daha da büyütmektir. O günden bu
yana, hala bu çizgide mücadelemizi
sürdürüyoruz. 1990 bafllar›ndan bu-
güne, geçen zaman, bizim do¤ru-
lanmam›zd›r. Emperyalizme karfl›
savaflmaya art›k gerek olmad›¤›n›...
emperyalizmin art›k de¤iflti¤ini...
ülkelerin ba¤›ms›zl›¤› diye bir fleyin
art›k geçerli olmad›¤›n›... faflizme
karfl› da savaflmaya gerek olmad›¤›-
n› çünkü faflist diktatörlüklerin biz-
zat emperyalistler taraf›ndan tasfiye
edilece¤ini... tüm bu z›rvalar› ileri
süren teoriler iflas etti. Bir tekini bi-
le do¤rulamad› geçen zaman. 

Do¤rulanan tek gerçek, halklar›n
ulusal ve sosyal kurtulufl için,

emperyalizm karfl›s›ndaki tek seçe-
ne¤inin direnifl ve savafl oldu¤udur.
Var diyenlere tek bir sorumuz vard›r:
Emperyalizm taraf›ndan ülkeleri
aç›k olarak iflgal edilen Irak ve Afga-
nistan halk›na direnifl ve savafl d›fl›n-
da önerebilece¤iniz bir yol var m›?

Gerçekte, soru, tüm yeni-sömür-
geleri kapsamaktad›r. Yeni-sö-

mürgeler için de önerilebilecek bafl-
ka bir yol yoktur. Baflka herhangi bir
yoldan bugüne kadar, emperyalizme
karfl› ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›fl, dire-
nifl ve savafl d›fl›nda baflka bir yoldan
halk›n devrimci iktidar›n› kurabilmifl
herhangi bir ülke yoktur.  

Bugün dünya halklar›n›n müca-
delesi, dünyadaki devrimci,

ilerici, örgütlerin mücadelesi, çok
çeflitli nedenlerin sonucunda bö-
lünmüfl, parçalanm›fl bir mücadele-
dir. Oysa halklar›n böyle bir birli¤e
hem ihtiyac› büyüktür, hem de
böyle bir birlik mümkündür. Ortak
zemin, emperyalist iflgallere, kuflat-
malara, açl›¤a karfl› mücadeledir.
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Halklar›n Tek Kazanma fians›
Emperyalizme Karfl› Birleflmek, Savaflmakt›r!

Do¤rulanan tek
gerçek, halklar›n ulusal
ve sosyal kurtulufl için,

emperyalizm karfl›s›ndaki tek
seçene¤inin direnifl ve savafl

oldu¤udur. 



Bu zeminde, emperyalizme karfl›
mücadele eden herkes yeralabilir.  

Halk Cephesi’nin ça¤r›s›yla, or-
ganizasyonuyla, dünyan›n bir

çok ülkesinden anti-emperyalist
mücadelede yer alan çeflitli örgütler,
kurumlar, ““EEmmppeerryyaalliizzmmee KKaarrflfl››
HHaallkkllaarr››nn BBiirrllii¤¤ii SSeemmppoozzyyuu--
mmuu””nda bir araya geldiler. Ancak,
bu bir araya gelifl, hem yayg›nl›¤›,
hem muhtevas› bak›m›ndan henüz
yetersizdir. Bu konuda daha atma-
m›z gereken bir çok ad›m var. Birin-
ci olarak; böyle bir platforma, böyle
bir birli¤e, dünyan›n her yan›ndan
yüzlerce anti-emperyalist,
devrimci, vatansever örgütü
katabilmeliyiz. ‹kincisi, muhteva
olarak bu bir araya gelifller, daha
flekilli, ba¤lay›c›, ortak bir irade
ve ortak bir mücadele gelifltirebi-
len birliklere dönüfltürülebilmeli-
dir. Halk Cephesi, bu ad›m› atar-
ken, bunlar› hedefliyor. 

Dünya halklar›n›n mücadelesi-
ni politik, örgütsel ve ideolo-

jik olarak omuzlayacak enternas-
yonalist kurumlar, bugünün ihti-
yaçlar› aras›ndad›r. Bu kurumlar,
bugün için, 1. Enternasyonal, 3.
Enternasyonal gibi, mücadelenin
her cephesine birden cevap veren
tarzda de¤il, daha çok çeflitli ihti-
yaçlara cevap veren farkl› farkl› ku-
rumlar biçiminde gerçekleflebilir.
Bunlar›n baz›lar›, tüm anti-emper-
yalist güçleri içerirken, baz›lar›,
esas olarak devrimci, Marksist-Le-
ninist hareketleri kucaklar. Burjuva-
zinin tüm dünyaya kendi ideolojisi-
ni dayatt›¤›, daha önemlisi, küçük-
burjuva sol kesimlerin de silahl›
mücadeleden illegaliteye, ahlaktan
özgürlü¤e kadar hemen her kavram›
çarp›tt›¤› bir dünyada, Marksist-Le-
ninist ideolojiyi savunan enternas-
yonalist bir platformun da olmas›
elbette mücadele için büyük bir
güçtür. Ki, devrimci hareketin parti-
leflirken önüne koydu¤u hedefler-
den biridir bu. Devrimci, yurtsever,
Marksist-Leninist tüm güçlerle en-
ternasyonalist dayan›flmada bulun-
mak, uluslararas› düzeyde emperya-
list ideolojiye karfl› ç›kmak, öldü¤ü
ilan edilen sosyalizmin, proletarya

ideolojisinin kavgas›n› vermek, ezi-
lenlerin gelece¤i aç›s›ndan son de-
rece önemlidir.  

Halklar›n birli¤ini sa¤layacak
tüm bu kurumlar›n asgari ortak

noktas›, halklar›n emperyalizme
karfl› direnifl ve savafl›n›n meflrulu-
¤unu kabul etmek olmal›d›r. ‹lerici,
devrimci, sosyalist, vatansever ol-
ma iddias›n› tafl›yanlar›n hiç tart›fl-
mamas› gereken bir olgudur bu.  

Tart›flanlar, emperyalist kuflatma
alt›nda, burjuvazinin ideolojik

sald›r›lar› alt›nda, tarihsel gerçek-

leri savunabilme cesareti bile göste-
remeyenlerdir. Emperyalizmle sa-
vafl›n karfl›s›na bar›fl› koyanlar, tari-
hi bir yan›lg›y› tekrar ediyorlar. Bu-
nu ilk olarak Sovyetler Birli¤i yapt›.
Bedelini, YOK OLARAK ödedi.
Bu son derece önemli, ö¤retici bir
tarihsel derstir. 

Sovyetler Birli¤i ve onun parale-
lindeki komünist partiler, daha

1970-1980’lerde siyasal faaliyetle-
rinin büyük bölümünü, “s›n›fsal ze-
mini belirsizleflmifl bar›fl mücadele-
sine” harcam›fl, adeta, ““ssaavvaaflfl ffoobbii--
ssiinnee”” kap›lm›fllard›r. Savafl kötüdür.
Savafl korkutucudur. Marksizm-Le-
ninizmle ilgisi olmayan bu çarp›k
yaklafl›m, SBKP gibi, dünya solu
üzerinde son derece etkili bir parti
taraf›ndan savunulunca, etkisi de
büyük olmufltur. Bugün ülkemizin
ayd›nlar›n›n bir ço¤unda, reformiz-
min “savafl-bar›fl” söyleminde ha-
kim olan üslup da SBKP çizgisin-
den al›nm›flt›r. 

Sorun emperyalizmin eenn tteemmeell
nniitteelliikklleerriinnii unutmaktad›r. Dün-

ya emperyalizm  taraf›ndan paylafl›l-
m›flt›r. Küba, Kore gibi sosyalist ül-
keler hariç, bu böyledir. Dolay›s›yla
dünyan›n emperyalizm taraf›ndan
paylafl›lm›fl bölgelerinde, olumlu ve-
ya olumsuz hiçbir ekonomik, siyasi,
askeri, sosyal geliflme, emperya-
lizmden ayr› düflünülemez. Böyle
oldu¤u içindir ki, saflaflma çok net-
leflmektedir. Dünyan›n bugünkü ko-
flullar›nda, herkes ya emperyalizme
karfl›, ya onun yan›nda olmak zorun-
dad›r. ÜÜççüünnccüü bbiirr yyooll,, aarraaddaa bbiirr
yyeerr,, yyookkttuurr.. Herhangi bir geliflme
ya emperyalizmle birlikte olacakt›r,
ya da emperyalizme ra¤men.

Emperyalizmle birlikte, emper-
yalizmin izni, onay›, icazetiyle

olan her geliflme, burjuvaziye ya-
rar. Halk›n ç›karlar›n› savunuyor-
sak, eemmppeerryyaalliizzmmee rraa¤¤mmeenn yürü-
nülen yola girece¤iz. O yol, direnifl
ve savafl yoludur ve o yol, zafer
flans›n›n oldu¤u tek yoldur. Halkla-
r› emperyalizme ba¤›ml›l›ktan kur-
tarmak, ülkeleri emperyalist iflgal-
lerden kurtarmak, emperyalizmin
terör sald›r›lar›n› püskürtmek için,
EMPERYAL‹ZME KARfiI SAVA-

fiAN ilerici. devrimci, Marksist-Le-
ninist, islamc›, ulusalc› tüm örgüt-
lerle, eflit, dostça, iflbirli¤i ve daya-
n›flma temelinde iliflki kurmaktan,
birlikler oluflturmaktan yanay›z.
Emperyalizme karfl› savaflt›klar›,
halklar›n mücadelesine zarar ver-
medikleri sürece, tüm güçler halkla-
r›n birli¤inin bir parças› olabilir.
Tüm bu güçlere, emperyalizme kar-
fl› direnifl, savafl ve birlik ça¤r›s› ya-
p›yoruz. “Birleflelim, savaflal›m, ka-
zanal›m” ça¤r›s›nda bulunuyoruz.    

Dünyan›n tamam›na yak›n›, em-
peryalist hegemonya alt›nday-

ken, emperyalizm her türlü direni-
flin üzerine iflgallerle, terörle sald›-
r›rken, “bar›fl› koruma” mücadelesi
emperyalizme hizmet ediyor sade-
ce. Bugünkü koflullarda, emekten,
halktan yana olanlar için, söylenme-
si, savunulmas› gereken tek fley,
emperyalizme karfl› direnifl ve sava-
fla davettir. Çünkü bu halklar›n tek
kurtulufl yolu, tek kurtulufl flans›d›r.  
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Halklar›n birli¤ini
sa¤layacak tüm bu

kurumlar›n asgari ortak
noktas›, halklar›n emperyalizme

karfl› direnifl ve savafl›n›n
meflrulu¤unu kabul etmek
olmal›d›r. ‹lerici, devrimci,
sosyalist, vatansever olma

iddias›n› tafl›yanlar›n hiç  tart›fl-
mamas› gereken bir olgudur bu.  
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Emperyalizm, en sald›rgan ve
pervas›z dönemlerinden birini yafl›-
yor. Pervas›zl›¤›n›n kayna¤›nda
esas olarak, emperyalist sald›rgan-
l›k karfl›s›nda askeri, ekonomik, si-
yasi anlamda denge unsuru olan
sosyalist sistem gibi bir gücün da-
¤›lm›fl olmas› vard›r. Bu bofllu¤u,
halklar›n iflgallere, emperyalist mü-
dahalelere, iflbirlikçilere karfl› ulu-
sal ve sosyal kurtulufl savafllar› dol-
duracakt›r. Süreç, yavafl ve sanc›l›
da olsa böyle geliflmektedir.  

‹flte bu noktada, halklar›n müca-
delesinin ulusal ve uluslararas› dü-
zeyde birli¤inin sa¤lanmas› büyük
bir önem tafl›makta, birli¤in sa¤la-
namamas› mücadelenin bir zay›fl›¤›
olmaktad›r.  

Dünya halklar›n›n enternasyona-
list birliklere ihtiyac› var. Irak’ta sa-
vafla ve iflgale karfl›, dünya halklar›-
n›n, ilerici, devrimci, vatansever, is-
lamc› örgütlerin dünya çap›nda ge-
lifltirdikleri mücadele bu anlamda
bir örnektir. Dünya, Avrupa ve ulu-
sal çapta çeflitli koordinasyonlar,
birlikler vas›tas›yla, milyonlarca in-
san, dünyan›n dört bir yan›nda ayn›
anda, ayn› taleplerle mücadele ge-
lifltirebilmifltir. Kuflku yok ki sözü
edilen birliktelikler, bir enternasyo-
nal birlik olman›n çok uza¤›ndad›r-
lar; ama dünya halklar›n›n ve halk-
lar›n devrimci, ilerici, demokrat,
anti-emperyalist örgütlülüklerinin
dünya çap›nda birlikte hareket ede-
bilece¤ini göstermesi  aç›s›ndan bir
örnek ve bir ç›k›fl noktas›d›r. Dünya
halklar›n›n ve örgütlerinin çeflitli
dönemlerde mesela bir Filistin için,
Siyonizme karfl› dövüflen Lübnan
halk› için, ayn› ruh hali ve zamanla-
mayla gösterdi¤i dayan›flma eylem-

lerinde de ayn› örnek ve ç›k›fl nok-
tas› vard›r. Bu birlikteli¤i büyütme-
liyiz. Bu mücadelenin hedefinde ise
bugün esas olarak Amerika olmal›-
d›r. 

Sol, ilerici güçler aç›s›ndan bir-
lik ve dayan›flma, ortak hareket et-
me, baflta da iflaret etti¤imiz gibi,
zay›f, zaafl› oldu¤umuz bir konu
durumundad›r. Sadece ülkemiz solu
aç›s›ndan de¤il, dünya solu aç›s›n-
dan da böyledir. Bu sorun, solun
dünya çap›nda inisiyatif ve müda-
hale yetene¤inin zay›flamas›n›n,
güçsüzleflmesinin, iktidar hedefin-
den uzaklaflmas›n›n en önemli ne-
denlerinden biridir. Sol, ilerici güç-
lerin zay›fl›¤›, varolan güçlerin de
birlikte davranamamas›, gündemi
tamamen emperyalistlerin belirledi-
¤i bir dünya tablosu ortaya ç›kar-
maktad›r.   

Esas oolan 
‘enternasyonal’in bbiçimi
de¤il, mmuhtevas›d›r

145 y›l önce, 28 Eylül 1864'te 1.
Enternasyonal’in kurulmas›na ön-
cülük eden Marks ve Engels, dünya
proletaryas›n›n, ezilenlerin birlefl-
mesinin kesin kurtulufl için ne bü-
yük bir önem tafl›d›¤›n› görmüfller-
di. ““BBüüttüünn ÜÜllkkeelleerriinn ‹‹flflççiilleerrii,, BBiirr--
lleeflfliinn!!”” ça¤r›s› da bu anlamda hiç
kuflku yok ki, sadece bir niyet de¤il,
ddüünnyyaayy›› ddee¤¤iiflflttiirrmmee iiddddiiaass››nn››nn zo-
runlu bir gere¤iydi. 

Bugün bu kadar birbirinden
farkl› anlay›fltaki örgütler nas›l bir
araya gelecek diye sorulabilir? Te-
mel olan, bir araya gelme iradesidir.
Bu irade oldu¤unda, uygun biçimler
bulunur.

Mesela, dünya halklar›n›n birli-
¤inin en üst biçimleri olarak halkla-
r›n tarihine geçen 11’’nnccii,, 22’’nnccii vvee
33’’nnccüü EEnntteerrnnaassyyoonnaalllleerr,, gerek bi-
leflim, gerekse de iflleyifl olarak bir-
birlerinden oldukça farkl›yd›lar. 

1. Enternasyonal’de birbirinden
oldukça farkl› anlay›fltaki örgütler
yer alabiliyordu. Anarflistler, sendi-
kalistler, ütopyac›lar, Marksistler,
k›sacas›, “iflçi s›n›f›n›n tarih sahne-
sine ç›k›fl sürecinde belirli bir ileri-
ci rol yüklenen” bütün ak›mlar var-
d›. 

II. Enternasyonal’de ise, böyle
de¤ildir. Onda, sadece kendini
MMaarrkkssiisstt olarak tan›mlayan örgüt-
ler yeral›yordu. ‹flleyifl aç›s›ndan
ise, tersine olarak,  I. Enternasyo-
nal'e göre, ddaahhaa eessnneekk bir yap›ya
sahipti. 3. Enternasyonal ise, en ile-
ri düzeydeki birlikti. Her örgüt, En-
ternasyonal‘in bir seksiyonu duru-
mundayd›. Al›nan kararlara uyul-
mas› zorunluydu. 

I. Enternasyonal'in ana slogan›,
““BBüüttüünn ÜÜllkkeelleerriinn ‹‹flflççiilleerrii BBiirrllee--
flfliinn”” idi. III. Enternasyonal, bu slo-
gan›, ““BBüüttüünn ÜÜllkkeelleerriinn ‹‹flflççiilleerrii vvee
EEzziilleenn HHaallkkllaarr›› BBiirrlleeflfliinn”” flekline
dönüfltürdü, ki bu formülasyon bu-
günkü birlik ihtiyac›na çok daha uy-
gun düflen bir anlay›fl› ifade etmek-
tedir. 

Bu anlay›fl çerçevesinde geliflti-
rilen politikalarla, faflizme karfl› bir
çok ülkede Cepheler oluflturuldu ve
Naziler’e karfl› zaferler kazan›ld›.
Bu mücadelenin geliflim sürecinde,
farkl› ülkelerde ortaya ç›kan farkl›
ihtiyaçlar aç›s›ndan III. Enternasyo-
nal örgütsel olarak da¤›t›ld›, ancak
enternasyonalizm anlay›fl› ve onun
fiili ifadesi olan çeflitli birlikler de-

Halklar›n Enternasyonal
Birli¤i Zorunluluktur

Enternasyonalizm, Dünya 
Halklar›n›n Ortak Ruhudur!



vam etti.  

Bugün halklar›n öncelikli ola-
rak, emperyalizme karfl› halklar›n
en genifl cephelerini kurup, bu mü-
cadeleleri birlefltirecek bir enternas-
yonal anlay›fla ihtiyac› var. Bunun
örgütsel biçimleri, yine mücadele
içinde, birlikte mücadelenin deney-
leri içinde flekillenecektir. Bu an-
lamda esas olan bu birlikteli¤in bi-
çimine dair öneriler sunmak de¤il,
enternasyonalizm anlay›fl›n› hakim
k›lmakt›r. Buna paralel olarak ör-
gütsel flekillenifller bulunacakt›r.   

Dünya hhalklar›n›n 
birli¤i, ss›n›fsal bbir
bak›fl› zzorunlu kk›lar

S›n›fsal gerçek fludur ki, dünya-
n›n bütün ülkelerinde ve bütün dün-
yada, sömücüler bir avuç aazz››nnll››kk,
biz halklar, ezici ççoo¤¤uunnlluu¤¤uuzz.. Fa-
kat, e¤er halklar örgütsüz ise, ço-
¤unluk olmalar›n›n fiili bir hükmü
yoktur. Az›nl›k, halklar›n örgütsüz-
lü¤ünden, silahs›zl›¤›ndan yararla-
narak hükmeder.  

Marks’›n bir sözü vard›r: “iflçi-
lerin tek toplumsal gücü say›lar›-
d›r”... Bu sözü biraz daha genellefl-
tirip tüm ezilen halklar için de söy-
leyebiliriz. “Vurmak ile k›rmak ile
tükenmeyen halk” esprisi budur.
Ancak say›sal ço¤unluk, halklar›n
direnmesi ve savaflmas› ve de zafer
kazanmas› için yetmez. Nitekim, 1.
Enternasyonal’in amac›, Engels’in
sözleriyle söylersek, fluydu: “Avru-
pa'n›n ve Amerika'n›n tüm militan
iflçi s›n›f›n› tek bir büyük ordu için-
de kaynaflt›rmak!” 

Halklar emperyalizme ve iflbir-
likçilerine karfl› direnifl ve savafl
için silahlanmal›, kendi gerillas›na,
ordusuna ve en önemlisi, örgütüne
sahip olmal›d›r. Salt askeri anlamda
ele al›nd›¤›nda, halk›n ordusunun
hiçbir zaman egemen s›n›flar›n or-
dusuyla ayn› askeri düzeyde olma-
yaca¤› bellidir. Ama burada da esas
olan, politik olarak hakl› olmak ve
ço¤unluk olmakt›r. 

Kesin gerçek fludur; halklar›n ç›-
karlar›yla, emperyalizmin ç›karlar›,

birbirinin tam tersidir. Emperya-
lizmle halklar aras›ndaki çeliflkiler,
uuzzllaaflflmmaazz nitelikteki çeliflkilerden-
dir. Bu iki temel nedenden dolay›,
emperyalizmle halklar aras›ndaki
sorunlar, diyalogla, uzlaflmayla de-
¤il, direnifl ve savaflla çözülür. 

Dünya halklar›n›n bugüne ka-
darki Enternasyonal örgütlenmeleri,
s›n›fsal zemini oturmufltur. Halkla-
r›n ulusal ve sosyal kurtulufl müca-
delesinin ihtiyaçlar›na cevap veren
örgütlenmeler yine ayn› temele
oturmak zorundad›r. 

Fakat bu noktada halklar›n birli-
¤i, sosyalist olmayan, iflçi s›n›f›n›n
iktidar›n› savunmayan fakat emper-
yalizme karfl› olan ilerici güçlere de
aç›k olmal›d›r. Tersi, halklar›n mü-
cadelesini ve birli¤ini daraltan, em-
peryalizme karfl› savaflan tüm güç-
leri kucaklamayan bir yaklafl›m
olur.    

S›n›fsal bakmayan, fakat Ameri-
kan emperyalizmine karfl› olma te-
melinde “anti-emperyalist” bir tu-
tum tak›nan kesimlerle de birleflme-
li, onlarla da anti-emperyalist bir
birli¤i büyütmeyi hedeflemeliyiz.
Fakat onlarla birlik, daha geçici ve
dönemseldir. Kal›c›l›k veya uzun
vadelilik, s›n›fsal bak›fl hakim oldu-
¤u ölçüde geliflecektir. Bu anlamda,
anti-emperyalist, anti-Amerikanc›
ilerici güçleri, halklar›n birlikte mü-
cadelesi ve ortak örgütlenmeleri
içinde sosyalist saflara kazanmak
da, halklar›n birli¤ini yaratma göre-
vinin bir parças›d›r. 

Küreselleflme, 
enternasyonalizme dde¤il 
emperyalizme yyarar

Emperyalizm, sosyalist sistemin
y›k›lmas›n›n ard›ndan dünyan›n ar-

t›k “tek kutuplu bir dünya” oldu¤u-
nu ilan ederken, dünyay› istedi¤i gi-
bi at koflturaca¤› bir yer olarak ha-
yal etmeye bafllam›flt›. “Dünya ar-
t›k global bir köy”, “art›k s›n›rlar
kalkt›” türünden deyifller, emperya-
lizmin hayalindeki dünyan›n kitle-
lere kabul ettirilmesinin demagojik
söylemleriydi.

Emperyalizm bu süreçteki eko-
nomik, siyasi politikalar›na bir de
ad koydu: “Küreselleflme”.  

“Küreselleflme”nin iddialar›n-
dan biri, “s›n›rlar› kald›rd›¤›” idi.
Gerçekten böyle bir ifllevi vard›; an-
cak bu politika, tteekkeelllleerriinn öönnüünnddee--
kkii ss››nn››rrllaarr›› kkaalldd››rrmmaa politikas›yd›. 

Halklar aç›s›ndan ise, ttaamm tteerrssii--
nnee,, ulusal, dinsel çitlerin yüksel-
tilmesi sözkonusudur. 90’lar›n ba-
fl›ndan bu yanaki dünyaya bir bak›n;
kalkan s›n›rlar› de¤il, tam tersine
parçalan›p, yeni s›n›rlar çekilen on-
larca ülke göreceksiniz. Bu politi-
kay› daha iyi anlayabilmek için flu
“çeliflkiye” bakmak gerekir. Emper-
yalizmin gümrük duvarlar›n› s›f›rla-
yan “küreselleflme” politikalar›yla,
dünyan›n bir çok yerinde mmiilllliiyyeett--
ççiillii¤¤ii kk››flflkk››rrttmmaa,, s›n›f mücadeleleri
yerine eettnniikk ssoorruunnllaarr›› öönnee çç››kkaarrtt--
mmaa politikas› ayn› dönemlerde uy-
gulanmaktad›r ve bunlar görünürde
birbiriyle çeliflkilidir. Ama emper-
yalizmin amac› do¤ru tahlil edildi-
¤inde arada bir çeliflki olmad›¤›,
tam tersine, emperyalizm aç›s›ndan
iikkiissiinniinn bbiirrbbiirriinnii ttaammaammllaayyaann bir
nitelik tafl›d›¤› görülür. 

“Küreselleflme” ad› verilen em-
peryalist politikada amaç, dünyay›
emperyalizmin ya¤ma ve talan›n›
en iyi koflullarda sürdürebilece¤i,
tüm dünyan›n ekonomik, siyasi yö-
netimini kendi elinde toplayabilece-
¤i bir düzen kurmakt›r. MMiilllliiyyeettççii--
lliikk kk››flflkk››rrtt››llaarraakk,, Yugoslavya,
SSCB örneklerinde oldu¤u gibi, ül-
keler bölünüp parçalanarak emper-
yalizme muhtaç ve emperyalizmin
daha kolay denetleyip yönlendirebi-
lece¤i hale getirilmektedir. 

“Küresel bilgi, iletiflim a¤›” gibi
kavramlar, “art›k ülkelerin içiflleri
diye bir fley kalmam›flt›r, tüm dünya
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Dünya halklar›n›n bugüne
kadarki Enternasyonal

örgütlenmeleri, s›n›fsal zemini
oturmufltur. Halklar›n ulusal ve
sosyal kurtulufl mücadelesinin

ihtiyaçlar›na cevap veren
örgütlenmeler yine ayn› temele

oturmak  zorundad›r. 



global bir köydür” türünden deyifl-
ler, bu politikalar› güçlendirmeye
yarayan kavramlardan baflka bir fley
de¤illerdir.  

Emperyalizmin kküürreesseelllleeflflmmee
ppoolliittiikkaallaarr››yyllaa yyaarraatt››llaann ddüünnyyaa,,
hhaallkkllaarr››nn bbiirrllii¤¤iinniinn ddaahhaa öönneemmllii
vvee aacciill hhaallee ggeellddii¤¤ii bbiirr ddüünnyyaadd››rr..
Çünkü, emperyalizm 1990’lardan
bu yanaki politikalar›yla dünya ça-
p›nda milliyetçili¤i k›flk›rtm›fl, halk-
lar› birbirine düflürmüfl, birbirinden
uzaklaflt›rm›flt›r. Enternasyonalizm
düflüncesi ve örgütlenmeleri, bugün
dünden çok daha fazla gereklidir.  

Enternasyonalizm 
ezilenlerin çç›karlar›n› 
savunmakt›r

Emperyalist tekellerin kendi ç›-
karlar› için bile olsa ““uulluussaall ss››nn››rr--
llaarr››”” zay›flatmas›n›n (Avrupa’da
oldu¤u gibi Schengen anlaflmas›yla
gümrüklerin kald›r›lmas›n›n, çeflitli
ülkeler aras›nda vizelerin kald›r›l-
mas›n›n vb.), internet ve di¤er tek-
nolojik geliflmeler sayesinde yayg›n
iletiflim a¤lar› oluflturulmas›n›n,
halklar aras›ndaki iliflkileri, kendili-
¤inden gelifltirmeyece¤i ve kendili-
¤inden iyilefltirmeyece¤i aç›kt›r. 

Bu konudaki burjuva, küçük-
burjuva görüfller, yan›lt›c›d›r. “Dün-
yan›n globalleflmesi”ni, “ne güzel
iflte halklar aras›nda s›n›rlar kalk›-
yor” diye alk›fllayanlar›n teorileri-
nin en güçlü dayanaklar›ndan biri
“internet”in oynamaya bafllad›¤›
roldür. ‹nternette ortaya ç›kan ileti-
flim imkanlar› sayesinde, uluslar, ör-
gütler aras› iletiflimin daha kolay-
laflt›¤›, s›klaflt›¤› bir gerçektir. Özel-
likle Irak’ta iflgale karfl› eylemler
döneminde bu kanaldan pek çok
“uluslararas›” eylemin örgütlendi¤i
de gerçektir. Ama bunu ““eenntteerrnnaass--
yyoonnaalliinn yyeennii bbiiççiimmii”” gibi sunmak,
hem bir örgütlenme olarak Enter-
nasyonal’i, hem de bir anlay›fl ola-
rak Enternasyonalizmi, bbaassiitt bbiirr
iilleettiiflfliimm mmeesseelleessiinnee iinnddiirrggeemmeekkttiirr.. 

Emperyalizmin, “dünyay› glo-
bal bir köye çevirirken” tüm ileti-
flim ve di¤er uygulamalar›n iplerini

elinde tuttu¤u unutulmamal›d›r; bu
da bir yana, halklara bunlardan ne
kadar yararlanma hakk›n›n tan›n›p
tan›nmamas›nda da emperyalistler
keyfiyeti ellerinde tutmaktad›rlar.
Avrupa Birli¤i ülkelerini kapsayan
Schengen anlaflmas› bu konuda so-
mut bir örnektir. Bu anlaflmaya gö-
re, AB üyesi ülkeler aras›nda s›n›r-
lar kald›r›lm›flt›r; ama Irak’›n iflgali-
ne veya emperyalistlerin çeflitli zir-
ve toplant›lar›na yönelik eylemlerde
görüldü¤ü gibi, tekeller ihtiyaç duy-
du¤u anda Schengen rafa kald›r›l-
makta ve s›n›rlar bir gün içinde yine
yürürlü¤e sokulmaktad›r. 

Küreselleflmenin, sanal alemde-
ki s›n›rs›z iletiflimin kkeennddiillii¤¤iinnddeenn
bbiirr ddeemmookkrraattiikklleeflflmmeeyyee yolaçaca¤›
da bir safsatad›r. Bu ve benzeri saf-
satalara saplan›p kalarak “küresel-
leflme önlenemez, o zaman uyum
sa¤lamak, küreselleflmeyi insanilefl-
tirmek laz›m” gibi düflüncelerin sa-
hipleri, bu düflüncelerin do¤al sonu-
cu olarak Avrupa Birli¤i gibi em-
peryalist birlikleri aç›kça veya ker-
hen savunma noktas›na sürüklendi-
ler. Yaln›z sürüklenmekle kalmay›p,
bu sürüklenifli meflru göstermek için
onlar da eenntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm anlay›-
fl›n›n içini boflaltan gerekçeler ileri
sürdüler.

Avrupa Birli¤i’ni “Eme¤in Av-
rupas›”na dönüfltürmek ve bunu da
“enternasyonalist bir politika” ola-
rak pazarlamak, ÖDP ve benzeri
görüflteki reformistlerin son y›llarda
s›k baflvurdu¤u bir flark kurnazl›¤›
olmufltur. 

BBiirr,, Avrupa Birli¤i, herfleyden
önce ve kesin olarak, emperyaliz-
min birli¤idir. Bu birlikte emekten
yana hiçbir fley yoktur. 

‹‹kkii,, eenntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm,, ssoossyyaa--
lliisstt iiddeeoolloojjiinniinn bbiirr ppaarrççaass››dd››rr.. 

AAçç››kk oollaarraakk bbeelliirrtteelliimm:: Devrim
ve sosyalizmi terkedenlerin, “enter-
nasyonalist” olup olmamas›, esas
olarak tart›flma konusu de¤ildir.
Proletaryan›n ideolojisini savunan
örgütlerin d›fl›ndaki kesimlerin de
zaman zaman, flu veya bu olay kar-
fl›s›nda enternasyonalist tav›rlar›
olabilir, ama bu, o hareketleri ““eenn--
tteerrnnaassyyoonnaalliisstt”” yapmaz. Bu an-
lamda reformizmin, düzen içi sol
güçlerin enternasyonalistlik iddias›,
“devrimcilik”, “sosyalistlik” iddi-
alar› ne kadar geçerliyse, ancak o
kadar geçerlidir. 

Enternasyonalizm, tüm dünya
proletaryas›n›n ç›karlar›n›n ortak
oldu¤u anlay›fl›n›n kavramlaflt›r›l-
mas›d›r. Manifesto’nun ana slogan›
olan ““bbüüttüünn üüllkkeelleerriinn eemmeekkççiilleerrii
bbiirrlleeflfliinn”” slogan›, enternasyonaliz-
min en özlü ifadesidir. Ama bu slo-
gan›n eemmppeerryyaalliisstt bbiirr ççaatt›› aalltt››nnddaa
bbiirrlleeflflmmee fleklinde yorumlanmas›,
Manifesto’ya, tüm Enternasyonal
örgütlenmelerine, Marksizm-Leni-
nizme ihanet ve hakarettir. Ve bu
yorum, uzun uzun böyle bir anlay›-
fl›n enternasyonalizm olamayaca¤›-
n› izah etmeyi gerekli k›lmayacak
kadar çok aleni bir ““iiççiinnii bbooflflaalltt--
mmaa”” teorisidir. 

Enternasyonalizm, tereddütsüz,
dünyan›n bütün emekçilerinin ortak
ç›karlar›n› savunmakt›r. AB’yi sa-
vunmak, zaten emperyalist sömürü-
yü ve sömürgecili¤i savunmakt›r.
AB’yi savunanlar, enternasyonalist
olamaz.  

Enternasyonalizm, kesin ve aç›k
bir biçimde EEMMPPEERRYYAALL‹‹ZZMMEE
KKAARRfifiII olmak zemininde gelifle-
cektir. Halklar›n birli¤i, bugün an-
cak bu zeminde gerçeklefltirilebile-
cektir. Tüm olumsuzluklara, yeter-
sizliklere ra¤men enternasyonalizm
bbaayyrraa¤¤››nn›› yyüükksseellttmmeelliiyyiizz.. OOrrttaaddoo--
¤¤uu’’ddaa,, AAvvrruuppaa’’ddaa,, AAssyyaa’’ddaa,, ddüünn--
yyaa ççaapp››nnddaa,, halklar›n birli¤ini ör-
meye çal›flmal›y›z. Bu birli¤in bu-
günkü temeli, halklar› kan ve ac›ya
bo¤an emperyalist iflgal ve kuflat-
malard›r.

8

Yürüyüfl

6 Aral›k
2009

Say›: 197

Manifesto’nun ana slogan›
olan “bütün ülkelerin emekçile-
ri birleflin” slogan›, enternasyo-

nalizmin en özlü ifadesidir.
Ama bu slogan›n emperyalist

bir çat› alt›nda birleflme fleklin-
de yorumlanmas›, Manifesto’ya,
tüm Enternasyonal örgütlenme-

lerine, Marksizm-Leninizme
ihanet ve hakarettir.



Emperyalistler, her alanda halk-
lar›n karfl›s›na tek cephe olarak ç›k-
maktad›rlar. Emperyalist ç›karlar›
gere¤i, aralar›nda çeliflki ve çat›fl-
malar ç›kt›¤›nda, bir yandan bu ça-
t›flmay› sürdürmekte fakat, halklar
karfl›s›nda yine de bir blok olarak
davranmaktad›rlar. En somut örnek,
Irak’t›r. Güya, Avrupa emperyaliz-
mi, Irak’›n iflgaline karfl›yd›. 

Nitekim, iflgale karfl› mücadele
eden güçlerin bir k›sm› buna ciddi
ciddi inan›yorlard›. Bizim söyledi-
¤imiz aç›kt›r: Avrupa emperyalizmi
Amerika’yla pazarl›k yap›yor, yar›n
iflgali birlikte sürdürmekte uzlafla-
caklard›r. Nitekim, aralar›ndaki pay
kavgas› sürmekle birlikte, Irak’ta ifl-
gal kaç y›ld›r tüm emperyalistlerin
siyasi, askeri onay ve katk›lar›yla
sürdürülüyor. 

Buradan söylemek istedi¤imiz
fludur ki, eemmppeerryyaalliissttlleerr çç››kkaarrllaarr››
iiççiinn bbiirrlleeflfleebbiilliiyyoorrllaarr.. HHaallkkllaarr ddaa
bbiirrlleeflflmmeekk zzoorruunnddaadd››rr.. Emperya-
list kuflatmay› yarmam›z, iflgalci
emperyalistleri kovmamaz, iflbirlik-
çilerin sald›r›lar›n› püskürtmemiz
ve dünya çap›nda emperyalizme
darbeler vurmam›z, bir yan›yla da
bu birlikteli¤i baflarabilmemize
ba¤l› olacakt›r. 

Halklar›n birli¤inin önünde de
objektif ve subjektif çeflitli engeller
var. Bu engeller esas olarak, bugün
emperyalizme karfl› flu veya bu fle-
kilde mücadele eden güçlerin s›n›f-
sal niteliklerinden, izledikleri politi-
kalardan, emperyalist bask› ve ku-
flatma nedeniyle savrulduklar› çeflit-
li çarp›k anlay›fllardan kaynaklan-
maktad›r. 

BBuunnllaarr››nn bbeellllii bbaaflflll››llaarr››,, ben-

merkezcilik... pragmatizm... ulusal
dar görüfllülük... emperyalistler ara-
s›nda “iyi emperyalizm, kötü em-
peryalizm” ayr›m› yapmak... Yanl›fl
birlik ve ittifak anlay›fllar›... Ve en
önemli nedenlerden biri olarak da
uzlaflmac›l›k ve icazetçilik... olarak
s›ralanabilir. Emperyalizme karfl›
halklar›n birli¤ini sa¤lama mücade-
lesi, bir yan›yla da bunlar› etkisiz-
lefltirme ve aflma mücadelesi ola-
cakt›r. 

Milliyetçilik vve mmülki-
yetçilik... Dünya halklar›n›n bu-
gün anti-emperyalist temelde birli-
¤inin önündeki en büyük engeller-
den biri, mmiilllliiyyeettççiillii¤¤iinn ve iissllaammcc››--
ll››¤¤››nn karakteristik olarak içerdikleri
zaaflard›r. 

Milliyetçilik, mülkiyetçiliktir.
Mülkiyetçilik, kendini çok çeflitli
biçimlerde gösterir. Bazen bir mü-
cadele alan›n› sahiplenir, bazen ül-
keyi, bazen vatanseverli¤i sadece
kendine mahsus görüp, baflkalar›na
yasaklar. 

Milliyetçili¤in ve mülkiyetçili-
¤in kaç›n›lmaz sonuçlar›ndan biri
de benmerkezciliktir. Herkesin ve
herfleyin kendilerine tabi olmas›n›
isterler. Bu gerçekleflmedi¤inde, her
türlü birli¤in, ittifak›n önüne ç›k-
maktan kaç›nmazlar. Grup ç›karlar›
için, genelin ç›karlar›n› çi¤nemekte
sak›nca görmezler. 

‹slamc›l›¤›n ppragmatiz-
mi ve uuzlaflmac›l›¤›... Bugün
anti-Amerikan mücadelenin bir ya-
n›nda da çeflitli islamc› güçler yer
almaktad›r. Hizbullah’dan Ha-

mas’a, ‹slami Cihad’dan Taliban’a
kadar bu güçler, Amerikan emper-
yalizmine ve onun iflbirlikçisi Siyo-
nizme karfl› belli bir mücadele için-
dedirler. 

Bu yanlar›, halklar›n cephesine
yaz›lan yanlar›d›r; ancak islamc›
güçler, bu mücadeleleriyle birlikte,
karakteristik olarak bünyelerinde
bar›nd›rd›klar› yanl›fl, sakat, çarp›k
anlay›fllar› da halklar cephesine ta-
fl›maktad›rlar. Bunlar›n bafl›nda,
halka zarar veren yanl›fl eylem çiz-
gisi, pragmatizm ve kendini daya-
tan ittifak çizgisi gelmektedir. 

Bilindi¤i gibi, Irak direniflinde,
uulluussaallcc›› Baas’c›lar ve iissllaammcc››llaarr
etkilidir. IIrraakk’’ttaa direniflin bu kadar
güçlenmesine, yayg›nlaflmas›na
ra¤men, geçen bu sürede iktidar al-
ternatifi bir konuma gelemeyiflinde,
iflte bu iki yan›n özellikleri belirle-
yicidir. ‹slamc›lar›n pragmatizmi,
milliyetçili¤in mülkiyetçili¤i nede-
niyle bir araya gelememektedirler.
Bugün ayn› sorun belli ölçülerde Fi-
listin direniflinde de yaflanmakta,
ulusalc› ve islamc› güçler, Filistin
mücadelesinin birli¤ini adeta sabote
etmektedirler. 

Birliklerin ggeliflmesinin
önündeki bbarikat: ‹‹cazet-
çilik... Ortado¤u’da bir çok örgüt,
politikalar›n› belirlerken, Arap ül-
kelerinin ne deyip demeyece¤i, Av-
rupa’n›n ne tepki verece¤i, üslen-
dikleri ülke yönetiminin tavr›n›n ne
olaca¤› gibi, çok çeflitli hesaplar,
kayg›lar alt›nda, aç›k net politika
yapamaz duruma gelmifllerdir. “Or-
tado¤u politikac›l›¤›” olarak kav-
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Halklar›n Birli¤inin   
Önündeki Engeller

Enternasyonaller, dünya halklar›n›n karfl›-devrim cephesi 
karfl›s›nda bugüne kadar oluflturdu¤u en büyük güçtür... Halklar›n

bu güce ihtiyac› var.... Benmerkezcilik, pragmatizm, mülkiyetçilik,
ulusal dar görüfllülük, icazetcilik, bunun önündeki bafll›ca engellerdir.



ramlaflan bu durum, halklar›n ç›kar-
lar›n›n bu tür hesaplara kayg›lara
feda edilebilmesini beraberinde ge-
tirmektedir. Dahas›, bu güçleri itti-
fatlar, birlikler konusunda da istik-
rars›zlaflt›r›p güvenilmezlefltirmek-
tedir. 

Kuflkusuz bu durum sadece Or-
tado¤u’ya özgü de¤ildir. Bugün Av-
rupa’da kendilerini bir çok fleye
“karfl›t” olarak tan›mlayan sivil top-
lumcu muhalif gruplar da, Avrupa
emperyalizminin veya emperyaliz-
min polisinin çizdi¤i s›n›rlar› asla
aflmamakta, o s›n›rlara zorlama-
makta, tersine kendilerine çizilen
çerçevede muhaletef yapmaktad›r-
lar. Bu tür muhalif gruplar›n bir k›s-
m›, finansal olarak emperyalizme
ba¤l› iken, böyle bir ba¤l›l›¤› olma-
yan bir çok grup da, polisin çizdi¤i
s›n›rlar içine hapsolmufltur. Silah-
tan, illegaliteden, gerçek anlamda
örgütlenmekten uzak duran bireyci,
otonomcu, sivil toplumcu gruplar
böyle ortaya ç›km›flt›r ve bunlar, an-
ti-emperyalist mücadelede bu ko-
numlar› nedeniyle istikrars›z bir ko-
numdad›rlar. 

AB’cilik, ssivil ttoplum-
culuk: Avrupa Birlikçili¤i ve si-
vil toplumculuk da, halklar›n anti-
emperyalist birli¤inin önündeki en-
gellerden biridir. Hat›rlanacakt›r,
Amerikan emperyalizmine ve “sa-
vafla” karfl› ç›kan fakat ayn› zaman-
da AB’ci olan çeflitli gruplarla, çe-
flitli sivil toplumcu hareketler,
Irak’›n iflgaline karfl› dünya çap›nda
sürdürülen muhalefetin oldukça
önemli bir bilefleniydiler. Ama bu
kesimler, ayn› zamanda bu birli¤in
en zay›f halkas›n› oluflturuyorlard›.
Nitekim, daha sonra, Avrupa em-
peryalistlerinin Irak konusunda
Amerika’ya muhalefetten yavafl ya-

vafl çark etmeye bafllad›klar› aflama-
da, bu kesimler de eylemlerden çe-
kildiler. AB’cilerin ve sivil toplum-
cular›n anti-emperyalist görünümlü
anti-Amerikan muhalefeti, esas ola-
rak icazet s›n›rlar› içinde bir muha-
lefettir. 

Soldaki iiddias›zlaflma...
Solda geçmiflten tafl›nan veya son-
raki savrulmalar içinde ortaya ç›kan
çeflitli zaaflar, halklar›n birli¤inin
önündeki engellerden biridir. Sos-
yalist sistemin varl›¤›, bir yandan
sosyalist, ilerici, yurtsever güçler
aç›s›ndan nesnel bir birlik ve daya-
n›flma zemini sa¤larken, sosyalist
sistem içindeki ““kkaammppllaaflflmmaallaarr””
da tersinden özellikle komünist,
sosyalist hareketler nezdinde bir
parçalanmaya yolaç›yordu. Bu par-
çalanma tarihe daha çok “SBKP
ÇKP ve AEP (Arnavutluk Emek
Partisi) yanl›lar› aras›ndaki kamp-
laflmalar olarak geçti. Bu kamplafl-
ma, uzun y›llar boyunca gerek dün-
ya çap›nda, gerekse ülkelerin kendi
içinde solun ve halk›n birli¤inin
sa¤lanmas›n›n önündeki bafll›ca en-
gellerden biri oldu. 

Bu kamplaflma bugün yok; fakat
kamplaflman›n oolluuflflttuurrdduu¤¤uu kküüllttüürr,,
çok çeflitli boyutlarda yaflamaya de-
vam ediyor. Sol güçler içinde birbi-
rinin yokolmas›n› elini ovuflturarak
izleyen anlay›fllar›n varl›¤› iflte o
olumsuz kal›nt›lar›n bir biçimidir.
O kültür içinde birliklerin, ittifakla-

r›n emek, fedakarl›k, taviz oldu¤u
unutulmufl, birbirinin alt›n› oymaya
çal›flan, birbirinden emek h›rs›zl›¤›
yapan, mücadeleyi ve birli¤i güç-
lendirme de¤il, reklamc›l›k peflinde
koflan tarzlar geliflmifltir. 

Dünya soluyla, birlik ve ittifak
iliflkileri konusunda, herkesi kendi-
ne tabi k›lma temelinde anlayan
benmerkezciliklere, mülkiyetçilik-
lere, bencilliklere karfl› devrimci ha-
reketin anlay›fl› net olmufltur. Sa-
vunma’da sosyalistler olarak enter-
nasyonalizme yaklafl›m›m›z flu flekil-
de vurgulanm›flt›:

“Sosyalistler aras› iliflkiler hiçbir
zaman ‘uydu’luk iliflkisi de¤ildir. Sos-
yalistler her fleyden önce enternasyo-
nalisttir ve iliflkiler bu temelde ddoosstt--
lluukk,, ddaayyaann››flflmmaa oollaarraakk flfleekkiilllleenniirr.. Bi-
zim, sosyalist ülkelere bak›fl aç›m›z,
elefltirilerimiz bellidir. Buna karfl›n,
sosyalist sistemi oluflturan tüm güçler
bir bütün olarak ddoossttllaarr››mm››zzdd››rr vvee
eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› iittttiiffaakk ppoolliittiikkaa--
mm››zz iiççiinnddeeddiirrlleerr..””

‹ttifaklar konusundaki
çarp›kl›klar... Emperyalizme
karfl› mücadelede bugün do¤ru ve
gerekli olan, emperyalizmle çeliflki-
si olan tüm güçleri toparlayabil-
mektir. ‹flte bu noktadaki baz› çar-
p›k, kendine güvensiz anlay›fllar da,
halklar›n birli¤i önündeki engeller-
den biridir. Bu çarp›kl›k, esas olarak
emperyalizme karfl› flu veya bu fle-
kilde tav›r alan, mücadele eden is-
lamc› ve ulusalc› güçleri ittifaklar
içinde görmemek noktas›nda ortaya
ç›k›yor. Mesela, Irak’ta direnifli sür-
düren Baasc›lar, geçmiflteki dikta-
törlük yönetiminin devam› oldukla-
r› için, veya islamc›lar, çeflitli dö-
nemlerde halka karfl› bask› ve terör
uygulad›klar› için, veya AB’ciler,
AB’ci olduklar› için, emperyalizme
karfl› ittifak içine al›nmak istenmi-
yor. S›ralanan tav›rlar›n hepsi elefl-
tirilmesi ve mahkum edilmesi gere-
ken tav›rlard›r. Ancak bu, bugün
Amerika’ya karfl› mücadele eden,
savaflan güçlerin d›fllanmas›n› getir-
memelidir.  

Evet, bu güçlerin anti-emperya-
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““BBiizz MMaarrkkssiisstt--LLeenniinniissttlleerr,,
hheerr flfleeyyddeenn öönnccee eenntteerrnnaass--
yyoonnaalliissttiizz.. HHaallkkllaarr››nn
bbiirrllii¤¤iinniinn ssaavvuunnuuccuullaarr››yy››zz..””

(Hakl›y›z Kazanaca¤›z)



list saflarda ne kadar kalacaklar› bi-
le flüphelidir. Geçmiflte “yeflil ku-
flak” çerçevesinde Amerikan emper-
yalizmiyle yapt›klar› ittifak›n öze-
lefltirini yapmayan ‹slamc›lar›n,  ya-
r›n da ayn› pragmatik ittifaklar›
yapmayaca¤›n›n da bir güvencesi
yoktur. Baasc›lar, yar›n tekrar ikti-
dar olsalar, halka karfl› bask›y› sür-
dürmeyeceklerine dair bir garanti
verilemez. Veya Hamas, Gazze’de
oldu¤u gibi, kendi d›fl›nda kimseye
söz hakk› tan›mak istemeyen bir yö-
netim anlay›fl›na sahiptir. O halde
ne yap›lacak? Bunlar›n hepsi d›flla-
nacak m›?

‹flte burada sorun, iiddeeoolloojjiikk oollaa--
rraakk kkeennddiinnee ggüüvveenn sorunu ve em-
peryalizme karfl› en genifl cepheyi
oluflturma anlay›fl›yla hareket etme
sorunudur. Emperyalizme karfl› sa-
vaflan güçleri, “Halklar›n Birli-
¤i”nin bir parças› olarak görmeli-
yiz. O birlik içinde onlar›n pragma-
tik, benmerkezci, icazetçi yanlar›yla
da savafl›lacakt›r. Buna ra¤men, o

zaaflar›nda ›srar edenlerle yollar ay-
r›l›r, ama oraya kadar, birlikte sava-
fl›labildi¤i kadar, birlikte savafl›lma-
l›d›r. Bizim bu güçlerle çeliflkileri-
miz ikincil, emperyalizmle halklar
çeliflkisi bafl çeliflkidir. Bu konudaki
sekter, çarp›k yaklafl›mlara prim ve-
rilmemelidir. 

Türkiye ssolunun ggüçlü
anti-emperyalist ggelene¤i,
yol ggöstericidir: Türkiye dev-
rimci hareketi, güçlü bir anti-em-
peryalist gelene¤e, güçlü bir enter-
nasyonalizme sahiptir. Ony›llard›r
Filistin davas›n› her koflulda sahip-
lenmesi, dünya halklar›na karfl› ya-
p›lm›fl her sald›r›ya, kendi toprakla-
r›ndan cevap vermeyi bir görev say-
mas›, Siyonist ‹srail’e, Amerikan
emperyalizmine baflka ülkelerde,
baflka halklara karfl› iflledi¤i suçla-
r›n karfl›l›¤›n› ödeten enternasyona-
list eylemler, bu ruh ve cüretin de-
vam›d›r. Mesele hheerr flflaarrtt aalltt››nnddaa

eemmppeerryyaalliizzmmee vvee oolliiggaarrflfliiyyee kkaarrflfl››
eezziilleenn hhaallkkllaarr››nn iikkttiiddaarr››nn›› hheeddeeff--
lleeyyeenn bbiirr mmüüccaaddeelleeyyii ssüürrddüürrmmeekk--
ttiirr.. Hiçbir hesapla, kayg›yla, onlar-
la uzlaflma içine girmemektir. Tür-
küyle, Kürdüyle Anadolu halklar›n›
anti-emperyalist, anti-oligarflik dev-
rim bayra¤›n›n alt›nda toplayacak
olan, sab›r, kararl›l›k ve cesaretle bu
çizgide yürümektir. 

Solun çeflitli alanlarda güç ve in-
siyatif kayb›na ba¤l› olarak, soldaki
iddias›zlaflmaya, kendi küçük dün-
yas›na hapsolma gibi etkenlere ba¤-
l› olarak enternasyonalist refleksle-
rinde de elbette bir zay›flama ol-
mufltur. Fakat yine de solun baflta
Irak, Filistin olmak üzere, dünyan›n
bir çok bölgesindeki geliflmeler kar-
fl›s›ndaki duyarl›l›¤›, bu damar›n
köklü ve güçlü oldu¤unu da göster-
mektedir. Bu zeminde emperyaliz-
me karfl› birli¤i kendi topraklar›-
m›zda gerçeklefltirmekten bafllaya-
rak, bu birli¤i Ortado¤u’ya ve gide-
rek di¤er bölgelere yayabiliriz.
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Da¤›tt›klar› AAfgan 
halk›n›n eetidir!

TSK, 1 Kas›m’dan itibaren üçüncü kez Afganis-
tan’›n Kabil Bölge Komutanl›¤›’n› üstlenirken, Ame-
rika’n›n iste¤iyle TTSSKK’’nn››nn AAffggaanniissttaann’’ddaakkii aasskkeerr
ssaayy››ss›› da mevcudun iikkii kkaatt››nnaa ç›kart›ld›. 

Kabil bölgesinde görevli olan TSK, Kurban bayra-
m› nedeniyle 200 büyükbafl hayvan kesip Afgan halk›-
na da¤›tt›. Yüzlerce kifliye de g›da paketleri verdi. Öz-
cesi, oligarflinin askerleri, 2 paket makarna, 1 kg. et ile
iflgaldeki suç ortakl›klar›n› aklamaya çal›fl›yor.
AKP’nin ülkemizde yoksul halka yapt›¤› sadaka poli-
tikas›n› TSK da iflgal alt›ndaki Afgan halk›na karfl›
uyguluyor.

Bu politika Aganistan’da ilk kez kullan›lm›yor. Af-
ganistan’›n ilk iflgal edildi¤i y›llarda Amerika bir ta-
raftan halk›n üzerine bomba atarken, di¤er taraftan da
aç, yoksul Afgan halk›na direnmemesi için rüflvet ola-
rak uçaklarla bozulmufl g›dalar› at›yordu. 

Ayn› politikay› Amerika TSK’n›n müslümanl›¤›n›
kullanarak sürdürüyor. “Müslüman AKP” ve “Müslü-
man Türk askeri”emperyalistlerin Afganistan’daki
““kk››nnaall›› kkeekkllii¤¤ii””dir. Da¤›tt›klar› et Afgan halk›n›n eti-
dir. 

Bak›n, AAdnan MMenderesler, 
Türkiye aaskerini kkimin 
yard›m›na ggöndermifl? 

Güney Kore Hakikat ve
Uzlaflma Komisyonu 1950-
53 y›llar› aras›ndaki Kore sa-
vafl›'n›n ilk aylar›nda, Kore
Demokratik Halk Cumhuri-
yetini destekledikleri gerek-
çesiyle yaklafl›k 5 bin kiflinin
hükümetin emriyle sistemli
bir flekilde katledildi¤ini aç›klad›. Güney Kore yöneti-
mi katliam› kabul etti.

Amerikan iflbirlikçisi Güney Kore yönetimi halka
karfl› iflledi¤i suçlar›n›n üzerini 5 bin kifliyi öldürdü¤ü-
nü kabul ederek, özür dileyerek örtemez. Hakikat Ko-
misyonu’nun aç›klad›¤› 5 bin rakam› gerçeklerin ya-
n›nda çok küçük kal›r. Emperyalistlerin ve iflbirlikçile-
rinin Sosyalist Kuzey Kore’nin kuruluflunu engelle-
mek için katlettikleri insanlar›n say›s› onbinlerce de-
¤il, yüzbinlercedir. 

Oligarflinin temsilcisi Adnan Menderes’de NA-
TO’ya girme karfl›l›¤›nda Kuzey Kore halk›n› katlet-
mek için asker göndermiflti. Binlerce mehmetçik Ame-
rika’n›n ç›karlar› için ölmüfl ve öldürmüfltür.
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Halklara “dünyaya bar›fl› getire-
cek adam” olarak sunulmufltu Ame-
rika’n›n yeni Baflkan› Barack Oba-
ma. Eski ABD Baflkan› Bush, dün-
yan›n bafl›na bela olmufltu. Afganis-
tan’›, Irak’› iflgal etmiflti. Savafltan
yana bir “flahin”di o; Amerikan em-
peryalizminin sald›rganl›¤› Bush’la
aç›klan›yordu. Bush gidecek, Oba-
ma ABD’nin bafl›na baflkan seçilin-
ce dünyaya bar›fl gelecekti... 

Geçen hafta, 1 Aral›k’ta New
York’taki West Point Askeri Akade-
misi’nde yeni Afganistan stratejisini
aç›klayan ABD Baflkan› Barack
Obama, konuflmas›nda adeta tüm
bu iddialara cevap veriyordu. 

Barack Obama "Baflkomutan
olarak” yapt›¤› konuflmada flöyle di-
yordu: “Afganistan'a 30 bin takviye
Amerikan askerinin gönderilmesi-
nin hhaayyaattii uulluussaall çç››kkaarr››mm››zzaa oolldduu--
¤¤uunnaa karar verdim." 

Obama’n›n yeni stratejisinin üç
ana hedefi vard›: BBiirriinnccii hheeddeeff,, “El
Kaide'nin güvenli bar›nak imkan›na
eriflmesinin engellenmesi”, iikkiinnccii
hheeddeeff,, “Taliban'›n sa¤lad›¤› ivme-
nin tersine çevrilmesi”, üüççüünnccüüssüü
ise “Afgan hükümetini devirebilme
kapasitesine ulaflabilmelerinin ön-
lenmesi”.

Stratejinin özeti, direniflin bitiri-
lip iflbirlikçi kukla iktidar›n güçlen-
dirilerek yeni sömürgecili¤in yer-
lefltirilmesidir. 

Ama bundan önce ortadaki ger-
çek fludur: Direnifl karfl›s›nda em-
peryalizm çaresizdir ve yyeennii aasskkeerr
sseevvkkeettmmeekktteenn baflka bir çözümü
yoktur. Yeni hiçbir fley yok yani. 

“Taliban’›n yenilgiye u¤rat›la-
bilmesi için”; Afganistan’a 34 bin
Amerikan askeri daha gönderilecek. 

Ayr›ca di¤er emperyalistlerden,
NATO üyelerinden de eekk aasskkeerr iiss--
tteenniiyyoorr.. 

Afganistan’da flu anda NATO
komutas› alt›nda 4433 üüllkkeeddeenn 110055

bbiinniinn üüzzeerriinnddee iflgalci asker bu-
lunuyor. Sekiz y›ld›r iflgalciler
Taliban’›n direnifli karfl›s›nda bir
sonuç alamad›. Direnifl daha da
büyüdü. Amerika, Afganis-
tan’daki direnifli k›rabilmek için
daha çok askere ve daha çok kan
dökmeye ihtiyaç duyuyor. 

Amerika, Afganistan’daki as-
ker say›s›n›n 105 binden 115500 bbii--
nnee kadar ç›kart›lmas›n› hedefli-
yor. 

Afgan hhalk›n›n katili 
olmayaca¤›z

Afganistan’da direnifl büyüdük-
çe emperyalist saflarda korku ve
çatlaklar büyüyor... Amerika’n›n
NATO üyesi di¤er ülkelerden ›srar-
la asker say›lar›n› ço¤altmalar›n› is-
temesine ra¤men, bir çok ülke Af-
ganistan’daki asker say›s›n› ço¤alt-
maya yanaflm›yor. fiu anda Afganis-
tan’da asker bulunduran 42 ülkeden
Almanya, ‹ngiltere, ‹talya gibi em-
peryalist ülkelerin d›fl›nda asker sa-
y›s›n› art›rmay› kabul edenler sade-
ce flunlar: TTüürrkkiiyyee,, GGüünneeyy KKoorree,,
‹‹ssppaannyyaa,, GGüürrcciissttaann,, PPoolloonnyyaa vvee
SSlloovvaakkyyaa!!

Geçti¤imiz haftalarda yazm›flt›k.
Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’nin
Afganistan’daki asker say›s› Ameri-
ka’n›n talebi üzerine Ekim ay› so-
nunda 880000’’ddeenn sessiz, sedas›z iki
kat›na ç›kart›lm›flt›. Ki flu anda ora-
daki Türkiye askerinin say›s›n›n 2
bine yak›n oldu¤u da belirtiliyor. 

Fakat bu da Amerika’ya yetme-
di. Çünkü Amerika, direnifl karfl›-
s›nda çaresiz. Asker say›s› ve dire-
niflçilere yönelik operasyonlar›, kat-
liamlar› her geçen gün daha da art-
mas›na ra¤men, Amerika, sekiz y›l-
l›k iflgal sürecinde eenn ffaazzllaa kkaayy››bb››
22000099 yy››ll›› iiççiinnddee vveerrddii.. 

Ekim ay› içinde TSK, Türkiye
halk›ndan gizleyerek göndermiflti
800 askeri. Halk Afganistan’a asker

gönderildi¤ini ya her fley olup bit-
tikten sonra ö¤reniyor ya da yaban-
c› kaynaklardan al›nan haberler so-
nucunda ö¤reniyor. 

Bugünlerde burjuva bas›nda
Amerika’n›n Türkiye’den de ek as-
ker talebinde bulundu¤u haberleri
yer al›yor. Ancak The Sunday Ti-
mes gazetesi’nden ö¤reniyoruz ki,
Türkiye ek olarak 500 asker daha
göndermeyi çoktan kabul etmifl.
Burjuva bas›nda hala Afganistan’a
yeni asker gönderilecek mi, gönde-
rilmeyecek mi? Gönderilirse muha-
rip olacak m›, olmayacak m› diye
tart›fl›l›yor. Oysa TSK’n›n Afganis-
tan’da alaca¤› görev çoktan belir-
lenmifl bile. 

Muharip mi, de¤il mi tart›flmas›
TSK’n›n Afganistan’daki Ameri-
ka’n›n ç›karlar› için iflgal ortakl›¤›n›
gizlemekten baflka bir fley de¤ildir.
‹flgalin bafl›ndan bu yana TSK, “Af-
ganistan’da muharip olarak bulun-
muyoruz” diyerek halk› kand›rm›fl-
t›. Sonra yine ordunun en tepesinde-
ki Genelkurmay Baflkan› ‹lker Bafl-
bu¤’un itiraflar›ndan ö¤rendik ki,
““IISSAAFF 11’’ddeenn bbeerrii TTSSKK AAffggaanniiss--
ttaann’’ddaa mmuuhhaarriipp aasskkeerr bbuulluunndduurruu--
yyoorr..””

Amerikan Büyükelçisi James
Jeffrey de geçen haftaki aç›klama-
s›yla iflin gerçe¤ini ortaya serdi.
TSK’dan istenen ek askerin “muha-

AAmmeerriikkaanncc››,, NNAATTOO’’ccuu AAKKPP,, 
GGeennççlleerriimmiizziinn KKaann››nn›› SSaatt››yyoorr



rip güç mü” oldu¤u sorusuna Jef-
frey; “ zzaatteenn AAffggaanniissttaann’’ddaakkii hheerr
aasskkeerr mmuuhhaarriipp ggüüççttüürr,, ççüünnkküü hheerr--
kkeess ssiillaahh ttaaflfl››mmaakk zzoorruunnddaadd››rr vvee
oollaass›› bbiirr TTaalliibbaann ssaalldd››rr››ss››nnaa aaçç››kk--
tt››rr..” diyordu.

Halk ççocuklar›n›n kkan› 
üzerinden yyap›lan 
pazarl›k

1950 y›l›nda NATO’ya girme
karfl›l›¤›nda Amerika’n›n ç›karlar›
için Kore’ye 4500 asker gönderil-
mesi karar› al›nm›flt›. Binlerce halk
çocu¤u Amerika’n›n ç›karlar› için
hiç tan›mad›¤›, haritada bile yerini
bilmedi¤i bir ülkede can verdi, sa-
kat kald›.

O y›llarda ““2233 sseennttlliikk aasskkeerr””e
ç›km›flt› “Mehmetcik”in ad›. 

fiimdi bir bütün olarak ordudan
ayn› flekilde sözediliyor. Emperya-
list spekülatör Soros’un, ““TTüürrkkii--
yyee’’nniinn eenn iiyyii iihhrraaçç mmaall›› oorrdduussuu--
dduurr”” demeci bu aç›dan oldukça çar-
p›c›yd›. Tek bir generalin itiraz et-
medi¤i bu aç›klama, emperyalistle-
rin TSK’ya ve Türkiye’ye bak›fl›n›
özetliyor. 

Amerika’n›n ek asker talebinin
karfl›l›¤›nda AKP iktidar› halk ço-
cuklar›n›n kan› üzerinden pazarl›k
yap›yor. 3 Aral›k tarihli Hürriyet ga-
zetesinin haberine göre Ameri-
ka’n›n asker talebi karfl›l›¤›nda
Da¤l›k Karaba¤ meselesinde Erme-
nilerden, K›br›s meselesinde de
Rumlar’dan tavizler kopart›lmas›-
n›n beklendi¤i belirtiliyor. Baflka ne
tür talepleri var bilmiyoruz, ancak
halk çocuklar›n›n kan› can› üzerine
pazarl›klar›n yap›ld›¤› kesindir.
K›br›s’tan ya da Da¤l›k Kara-
ba¤’dan bir taviz kopar›lma pahas›-
na gençlerimiz ölüme gönderilecek
Afganistan’a.

Afganistan’a aasker
göndermek, iiflgale, 
katliama oortakl›kt›r

Afganistanda bulunan her ya-
banc› asker ve her yabanc› ordu, Af-

ganistan’daki görevi ne olursa
olsun, cephenin neresinde yer al›rsa
als›n, iiflflggaalliinn,, ttüümm kkaattlliiaammllaarr››nn oorr--
ttaa¤¤››dd››rr.. Afganistan topraklar›n›n ifl-
gal edilmesinin hiçbir hakl› gerek-
çesi olamaz. 

Afganistan, Amerikan emperya-
lizminin ç›karlar› için iflgal edilmifl-
tir. Amerikan emperyalist tekelleri-
nin ç›karlar› için Afgan halk›n›n
katledilmesi, topraklar›n›n iflgal
edilmesi, iflgale ortak olunmas› ka-
bul edilemez. 

Afganistan’da iflgalin sürmesi
demek yeni katliamlar demektir. Bir
halk›n onurunun, namusunun ayak-
lar alt›na al›nmas› demektir .

Afgan halk› 8 y›ld›r emperyaliz-
min iflgaline karfl›, vatan›n›n ba¤›m-
s›zl›¤› için, halk›n›n onuru, namusu
için direniyor. Savafl›yor. TSK, Af-
ganistan’da Afgan halk›n›n bu sava-
fl›n› bast›rmak, halk› teslim almak
için bulunuyor. 

Türkiye halklar›n›n yeri hiç bir
koflulda iflgalcilere destek vermek
olamaz. Vatan› iflgal edilen bir hal-
k›n ba¤›ms›zl›k mücadelesini bas-
t›rmak hakl› olamaz. Afgan halk› bi-
zim kardeflimizdir. 

TSK komutas›nda Afganistan’a
asker olarak gitmek Afganistan’›n
iflgaline, Afgan halk›n›n iflgalcilere
karfl› direniflini k›rmaya ortak ol-
makt›r. 

TSK, AAfganistan’da 
Amerikan çç›karlar› iiçin 
bulunuyor

Amerika, bugüne kadar TSK’ya
Afganistan’da nas›l ihtiyaç duyduy-
sa öyle kulland›. Özellikle de müs-
lüman olmas›n› Afgan halk›n›n ifl-
galcilere olan öfkesini yumuflatmak
için kulland›. 

Bunu bir NATO komutan› flöyle
itiraf etmektedir: “Özellikle Türkle-
re ihtiyac›m›z var. Bunun kafirlerin
islam ile savafl› olmad›¤›n› göster-
meliyiz.” AKP ve TSK da “müslü-
man”l›klar›n› aç›kça kulland›rtm›fl-
lard›r. 

Bugün de her türlü kullan›lmaya

haz›rd›r.

AKP’nin müslümanl›¤› sahtedir.
AKP iktidar›, Filistin’de, Ortado-
¤u’da ‹srail’in katliamlar› üzerinden
“din kardeflli¤i” demagojisi yap›-
yor. Oysa Irak’ta, Afganistan’da
katledilenler mmüüssllüümmaann ddee¤¤iill mmii??
Irak’ta 1 milyonun üzerinde müslü-
man katledildi. Müslüman Irak hal-
k› katledilirken AKP, Amerikan ifl-
galini desteklemifl ve üüsslleerrii AAmmeerrii--
kkaa’’nn››nn kkuullllaann››mm››nnaa aaççaarraakk katli-
amlara destek vermifltir. 

Afganistan’a gönderilen askerler
ne ifl yap›yor? ‹flgal ordusu Afganis-
tan’da Irak’ta kimi katlediyor?
Irakl›, Afganistanl› direniflçiler
müslüman de¤il mi? 

Afganistan’a asker gönderilme-
si, bir kez daha göstermektedir ki,
AKP’nin, kendi ç›kar› için yapma-
yaca¤›, satmayaca¤› hiçbir de¤eri
yoktur. 

AKP, TSK’y› Amerika’n›n ç›-
karlar› için gönderiyor. TSK, Ame-
rikan›n ç›karlar› için Afgan halk›n›n
katledilmesine ortak oluyor. 

TTüürrkkiiyyee HHaallkk››!!
Gençlerimizin Afganistan’da ül-

kesinin ba¤›ms›zl›¤› için savaflan
Afgan halk›n›n direniflini k›rmak
için gönderilmesine izin vermeye-
lim! Türkiye ordusunun Afgan hal-
k›n›n emperyalizme karfl› kurtulufl
savafl›n› ezmek için kullan›lmas›na
izin vermeyelim.

Halk›n çocuklar›n›n Afganis-
tan’da emperyalizmin hizmetinde
““mmuuhhaarriipp”” yap›lmas›na izin ver-
meyelim!

Afganistan’da emperyalizmin
ç›karlar› için Amerika için kan dö-
kecekler. 

Kan› dökülen, vatan› iflgal edilen
Afgan halk› bizim kardeflimizdir.
Kardefllerimizin kan›n›n dökülmesi-
ne izin vermeyelim.

Afgan halk›n›n kan›n› dökenler
bizim de düflmanlar›m›zd›r. 

Bizim gençlerimizin kan› üze-
rinden pazarl›k yap›l›yor. 

Afganistana yeni asker gönderil-
mesine, çocuklar›m›z›n can› üzerin-
den pazarl›k yap›lmas›na izin ver-
meyelim.
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Halk Cepheliler Amerika’n›n en
büyük üslerinden biri olan ‹NC‹R-
L‹K Üssü önündeydi. ‹NC‹RL‹K
önünde “Amerika Defol” diye hay-
k›rarak, Ortado¤u halklar›na karfl›
kullan›lan emperyalist üssün kapa-
t›lmas›n› istediler.

Bu yürüyüfl, büyük bir coflkuyla
haz›rland›. Bunun için günlerce sü-
ren ça¤r›lar yap›ld›. ‹NC‹RL‹K üs-
sü ile birlikte, ülkemizin nas›l ba-
¤›ml› hale getirildi¤i anlat›ld›.

Anadolu’nun dört bir yan›ndan
mütevaz› say›lar ile yola ç›k›ld›.
Hatta s›n›rl› olanaklarla, kimi zor-
luklar›, aksilikleri iradeleri ile afla-
rak, coflkuyla ‹NC‹RL‹K’e yürüdü-
ler.

Yüzlerce irade bu ülkenin bir
kez daha ba¤›ms›z olmas› gerekti¤i-
ni hat›rlat›yor, emperyalist kararga-
h›n kapat›lmas›n› istiyordu.

Halk Cepheliler, son y›llarda bu
yafll› dünyada unutulan bir tavr› ha-
t›rlatt›lar!

Pekala, ABD’ye meydan okuna-
bilir, emperyalist karargahlar önün-
de, emperyalist karargahlar›n kapa-
t›laca¤› hayk›r›labilirdi!

O nedenle bu yürüyüfl sadece bir
emperyalist karargah›n kapat›lmas›-
n› istemekten öte, emperyalizme
karfl› bir meydan okuma, onlara
Anadolu’da yer olmad›¤›n› bir kez
daha hat›rlatmayd›.

“Yankee Go Home!”, “ABD bu
ülkeden defol” sloganlar›n›n, geç-
miflte kalmad›¤›n› bir kez daha gös-
terdi Cepheliler. Bu ülke devrimci-
leri ba¤›ms›zl›k için o nedenle al
kanlara boyand›.

BBuu vvaattaann bbiizziimm!!....
Kendi ülkemizde bizi köle bir

halk haline getirmelerine elbette
izin vermeyece¤iz. Yürüyüflümüz,

bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤› için, vata-
n›m›z içindi ayn› zamanda.

Anadolu’nun dört bir yan›n-
dan yola ç›kan Halk Cepheliler,
büyük bir coflkuyla geçtiler fle-
hirleri. Her yeni flehire geldikçe,
pankartlar aç›ld›, bayraklar el-
de, düzgün s›ralar halinde, cofl-
kulu sloganlarla mesajlar›m›z
7’den 70’e tüm halka ulaflt›r›ld›.

Kimi zaman balkonlardan alk›fl-
larla, kim zaman yürüyüfl korteji ya-
n›nda yürüyerek, kimi zaman izle-
yerek hep bizimle birlikte oldu halk.

Bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤› için mü-
cadele edenlerin devrimciler oldu¤u
gerçe¤i bir kez daha görüldü. Kimi-
nin umutlar›n›, emperyalist AB pro-
jelerinin süsledi¤i, kiminin “kurtar›-
c›” olarak ABD’yi gördü¤ü günü-
müzde, Halk Cepheliler, geçtikleri
her yerde, “Umut biziz, yar›n biziz,
anti-emperyalizm bayra¤› bizim el-
lerimizde” diye hayk›rd›lar.

2009’un dünyas›nda, emperya-
lizme karfl› olmak, ba¤›ms›zl›k için
mücadele etmek elbette büyük bir
güçtür. Cepheliler yürürken, iflte bu
güçle yürüdüler.

Anadolu’nun dört bir yan›ndan
gelenler, Adana’da birlik olup, yü-
rüdüler, K›z›l bayraklar›, pankartla-
r›, sloganlar› ile “biz var›z!” dediler.
Emperyalistlere, onlar›n uflaklar›na
bu vatan›n sahipsiz olmad›¤›n› bir
kez daha gösterdiler.

Kazanaca¤›m›za, emperyalizmi
kovaca¤›m›za inançla ç›kt›k ‹ncir-
lik’in karfl›s›na... talebimiz hakl›yd›.
Talebimiz meflruydu. Talebimiz, 70
milyonun kat›laca¤› talepti... Çok
daha kalabal›k olmal›yd›k orada, bu
bizim eksikli¤imizdir, bu bizim dar
düflünmemizin sonucudur... Çok ya-
k›nda, çok daha kalabal›k olaca-
¤›z... Yürüyece¤iz, anti-emperyalist
savafl›m›z› büyütece¤iz ve oraya,

“kapat›ls›n” demek için de¤il, KA-
PATMAK ‹Ç‹N gidece¤iz...

“BBiirr flfleeyylleerrii bbaaflflaarrmmaakk
iissttiiyyoorruuzz..””

Bak›n, kulak verin ‹ncirlik önün-
deki Dev-Gençlilerin flu coflku dolu
sözlerine. 

“... Kitlenin coflkusu çok fazla...
Bildi¤iniz gibi Güler Zere’yi tahliye
ettirdik. Mücadelemizle, örgütlülü-
¤ümüzle bu üssün kapat›laca¤›n›
düflünüyoruz.”

“Moralimiz çok yüksek. Biz bu
halk›n evlatlar›, bu vatan›n sahiple-
riyiz...”

“fiu an polis barikat kurmufl du-
rumda. Barikat›n üzerine do¤ru gi-
diyoruz.”

“Biz Amerika’n›n ülkemizi ter-
ketmesini istiyoruz... Herkes çok
inançl›, çok coflkulu.”

“Protestomuzu yapmak için gel-
dik. Biz bu vatan›n vatansever genç-
leriyiz. Bu vatan bizim.”

“Herkes çok coflkulu. ‹stan-
bul’dan beri sloganlar›m›z susmu-
yor... “Dev-Gençli olman›n gururu-
nu yafl›yoruz.”

‹‹NNCC‹‹RRLL‹‹KK önünde iflte bu duy-
gularla sloganlar›m›z› hayk›rd›k.
‹nançl›, coflkulu, kararl›yd›k. Orada
bu vatan›n bizim oldu¤unu dosta da,
düflmana da gösterdik

Oray› kapatmak için gidece¤i-
miz günler de gelecek elbette!.. 

Halk Cepheliler, ‹NC‹RL‹K önündeydi 
Birgün Kapatmak 
‹çin de Gelece¤iz!



‹‹ssttaannbbuull''ddaa KKaammppaannyyaa
ÇÇaall››flflmmaallaarr››

“Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim” kampanyas› çerçevesinde,
“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” talebiyle
imza masalar› aç›lmaya devam edi-
liyor. Her hafta oldu¤u gibi, Tak-
sim, Kad›köy ve Bak›rköy’ün yan›-
s›ra emekçi halk›n yo¤un olarak ya-
flad›¤› Okmeydan› ve Gülsuyu’da
da masalar aç›larak imza topland›. 

2 Aral›k günü Taksim, Kad›köy
ve Bak›rköy’de  imza masalar› aç›l-
d›. Bak›rköy’de polis Halk Cepheli-
ler’i tehdit ederek masay› engelle-
meye çal›flt›. Tehditlerinde baflar›l›
olamayan polis tek bafl›na kampan-
ya pullar›n› yap›flt›ran bir Halk Cep-
heli’ye sözlü tacizde bulundu.

“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” yazan
pankartlar›n aç›ld›¤› imza masala-
r›nda kampanya bildirileri de da¤›-
t›ld›.  

‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› ta-
lebiyle Okmeydan› Anadolu Kahve-
si’nde 26 Kas›m'da, Okmeydan›

Haklar ve Öz-
gürlükler Der-
ne¤i taraf›ndan
bir imza stand›
aç›ld›. "‹ncirlik
Üssü Kapat›l-
s›n" yazan pan-

kart›n  as›ld›¤› stantta, "Amerika
Defol Bu Vatan Bizim" önlüklerini
giyen dernek çal›flanlar› ayr›ca
kampanyan›n bildirilerini da¤›tt›lar.

Stant Okmeydan›’n›n merkezi
yerlerinde aç›lmaya devam edecek.

Gülsuyu'da da Halk Cepheliler
‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› için
imza toplamaya devam ediyor. Çar-
flamba Pazar› giriflinde imza stand›
açan Halk Cepheliler’e halktan her
kesimden insan destek verdi... 3 sa-
at aç›k duran stantta 300 adet imza
topland›... 

""BBuu TTaarriihh BBiizziimm""
PPaannkkaarrttllaarr››

Gazi Mahallesi’nde 17 Kas›m
günü  Su Deposu girifline Dev-Genç
pankart› aç›ld›. Halk Cephesi imza-
l› pankartta “Bu Tarih Bizim” sloga-
n›n›n üzerinde ‘77 1 May›s’›nda
Taksim An›t›’na as›l› Dev-Genç
pankart›n›n resmi vard›. 2 Aral›k
günü Karayollar› otoban köprüsüne

de ayn› pankart as›ld›.

1 Aral›k günü Ba¤c›lar’da inflaat
halindeki bir binan›n üzerine “Bu
Tarih Bizim” pankart› aç›ld›. Pan-
kart saatlerce as›l› kald›. 

Avc›lar Marmara Caddesi üze-
rindeki Erenler ‹fl Merkezi’ne, 1
Aral›k günü "Bu Tarih Bizim" pan-
kart› as›larak Dev-Genç selamland›.

Yine Avc›lar'da 1 Aral›k'ta Dev-
Gençliler, fiükrübey metrobüs hatt›-
n›n ilerisindeki üst geçide "Amerika
Defol Bu Vatan Bizim" kampanyas›
dahilinde 6x4 boyutunda “Bu Tarih
Bizim” pankart› ast›lar.

Dev-Gençliler yine ayn› gün, ‹s-
tanbul Pertevniyal Lisesi Haflim ‹fl-
can Üst Geçidi'ne de pankart açt›lar.
Pankart aç›ld›ktan 10 dakika sonra
polisler  taraf›ndan söküldü.

26 Kas›m’da Okmeydan›’da “Bu
Tarih Bizim” pankart› açan Halk
Cepheliler 1 Aral›k günü de kam-
panya çerçevesinde “Bu Vatan Bi-
zim” pankart› açt›lar. 

KKaammppaannyyaa AAffiiflfl,, PPuull vvee
BBiillddiirriilleerrllee DDeevvaamm EEddiiyyoorr

Halk Cepheliler 25 Kas›m günü
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas›n›n bildirilerini da¤›t-
maya, pullamalar yapmaya devam
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“Bu Vatan
Bizim”

HABER

‹‹SSTTAANNBBUULL
BBAAKKIIRRKKÖÖYY



ettiler. Kad›köy’de Eminönü ‹skele-
si’nde bildiri da¤›t›m› yapan Halk
Cepheliler bir saat içinde 600 kifliye
bildiri vererek kampanyay› anlatt›-
lar. Ayr›ca kampanya sloganlar›n›n
yaz›l› oldu¤u pullamalar› da yapa-
rak kampanyan›n duyurusu yapt›lar. 

28 Kas›m günü Alibeyköy’de
CengizTopel, Akflemsettin ve Ç›rç›r
mahallesi bölgelerine kampanya
afiflleri yap›ld›.

Ayn› bölgelere “Emperyalizme
Karfl› Halklar›n Birli¤i” sempozyu-
munun afifllemeleri de yap›ld›.

Yine 28 Kas›m günü Alibey-
köy’de Cengiztopel, Dörtyol, Ak-
flemsettin otobüs duraklar›, Veysel
Karani Cami karfl›s›, Binevler girifli,
Sayayokuflu Topsahas›na 5 adet
sempozyum ve konsere ça¤r› pan-
kartlar› as›ld›.

30 Kas›m günü Osmanpafla ve
Ka¤›thane Merkezde toplu olarak
yap›lan afifllerde halka kampanya
ve ‹ncirlik Üssü’nün neden kapat›l-
mas› gerekti¤i anlat›ld›. 22 kifli ile

iki buçuk saatte 1000 tane afifl as›l-
d›, yüzlerce bildiri da¤›t›ld›, pulla-
malar yap›ld› ve 176 tane imza top-
land›. Afiflleme s›ras›nda sivil ve
resmi polisler s›k s›k taciz ederek
engellemeye çal›flt›lar. 

Tüm engellemeler ra¤men Halk
Cepheliler afifllemelere devam etti-
ler. 

Halk Cepheliler 1 Aral›k günü
de Ba¤c›lar’da  "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" kampanyas›n›n afiflle-
rini yapt›. Yeni Mahalle’nin sokak-
lar›nda yap›lan afifller esnas›nda
mahalleliler 'kolay gelsin' diyerek,
çal›flanlara destek verdi. Yaklafl›k
yar›m saat süren kampanyada 100
tane afifl yap›ld›.

EEllaazz››¤¤’’ddaa KKaammppaannyyaa
ÇÇaall››flflmmaallaarr››

Halk Cepheliler Amerika Defol
Bu Vatan Bizim kampanyas› çerçe-
vesinde 1 Kas›m günü, Fevzi Çak-
mak Mahallesi’nde afiflleme yapt›-

lar. Mahallede 4000 adet kufl, 70
adet de afifl yap›ld›. 

Halk Cepheliler ayn› gün Hozat
Garaj›’nda da kampanya afifl ve
pullar›n› yap›flt›rd›lar.

AAnnkkaarraa''ddaa KKaammppaannyyaa
ÇÇaall››flflmmaallaarr›› DDeevvaamm EEddiiyyoorr

26 Kas›m günü K›z›lay'da ‹zmir
Caddesi'nde ve Sakarya Meyda-
n›’nda bildiri da¤›t›m› yap›ld›. 1 sa-
at süren da¤›t›mda 900 bildiri halka
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DMH’den Kampanya
Çal›flmalar›

“Amerika Defol, Bu Vatan Bi-
zim” kampanyas› ‹stanbul’un çe-
flitli semtlerinde sürerken 7 Kas›m
tarihinde Beylikdüzü TÜYAP Ki-
tap Fuar›’nda Devrimci Memur
Hareketi’nden (DMH) kamu
emekçileri vard›.

DMH’liler yaklafl›k 3 saat bo-
yunca imza toplad›lar. ‹ncirlik üssü
kapat›ls›n talepli imza kampanya-
s›na genciyle yafll›s›yla herkes bü-
yük ilgi gösterdi. Bir taraftan imza-
lar toplan›rken di¤er yandan em-
peryalizmin teflhiri yap›l›yordu.
Her yafltan imza verenler “sizleri
destekliyoruz”, “helal olsun sizle-
re” gibi sözlerle desteklerini sun-
dular.

Bu arada DMH’liler TÜYAP’ta
masa açmay› da ihmal etmediler.
Özel güvenlik biriminin tehditleri-
ne ra¤men masa kald›r›lmad›.
Amerikan emperyalizmine defol
demekten daha meflru ne olabilirdi-

ki. Nitekim DMH’lilerin ›srarlar›
karfl›s›nda özel güvenlik de masaya
müdahale etmekten vazgeçti. Ya-
r›m saati aflk›n süre masada da im-
zalar topland›. “20-22 Kas›m’da
‹ncirlik’teyiz”, “‹ncirlik Üssü Ka-
pat›ls›n” dövizleri de masada aç›l-
d›.

14 Kas›m’da ise DMH’liler
kampanya çal›flmalar› çerçevesin-
de fiiflli Meydan›’ndayd›. “Defol
Amerika Bu Vatan Bizim, Devrim-
ci Memur Hareketi” imzal› pankar-
t› açan DMH’liler 2 saat boyunca
imza masas› açt›lar. Süre boyunca
1000 adet bildiri da¤›t›ld›. 150 adet
imza topland›. “Ba¤›ms›z bir ülke-
de yaflayal›m, ülkemizde emperya-
lizmin üslerini istemiyoruz, ‹ncir-
lik üssü kapat›ls›n” fleklinde ajitas-
yon yap›ld›. Gerek imza masas›nda
gerekse bildiri da¤›t›m› s›ras›nda
ayaküstü sohbetler yap›ld›.

Trafi¤in akt›¤› yol boyunca
araçlardan korna sesleri ve zafer
iflaretleriyle destekler verildi. ‹mza
verenler teflekkür edip onur duy-
duklar›n› ifade ettiler.

HABER

EELLAAZZII⁄⁄

‹‹ZZMM‹‹RR

‹‹SSTTAANNBBUULL // BBAA⁄⁄CCIILLAARR



ulaflt›r›ld›. Hafta boyunca da K›z›-
lay ve Kurtulufl semtlerinde pulla-
malar yap›ld›. 

Ayr›ca ODTÜ'de afiflleme, pulla-
ma ve bildiri da¤›t›m› yap›l›rken, ‹n-
cirlik Üssü'nün kapat›lmas› için imza
topland›. 3 saat boyunca 300 bildiri

da¤›t›l›rken 180 imza topland›. 

‹‹zzmmiirr''ddee DDeevv--GGeennçç
AAffiiflfllleemmeelleerrii

25 Kas›m’da ‹zmir’de Alsancak,
Balçova, Çankaya ve Narl›dere’de
kampanya afiflleri yap›ld›. 4 yerde
toplam 365 afifl yap›flt›r›ld›.

"Amerika Defol" kampanyas›
çerçevesinde Yamanlar'da 26 Kas›m
günü Kubilay Caddesi, Yamanlar
pazar yeri ve Postac›lar'da afiflleme
yap›ld›. ‹ki saat içinde 175 afifl ma-
halleyi donat›rken halk›n afifllere il-
gisi oldukça iyiydi.

Yine kampanya bildirileri bay-
ram için kurulan pazarda da¤›t›ld›.
"Amerika defol bu vatan bizim de-
meliyiz, hem de en güçlü flekilde"
denilerek yap›lan da¤›t›mda halk›n
ilgisi yo¤undu. “Herkes Amerika'ya
karfl› ama kimse sesini ç›karm›yor,
bir tek sizin sesiniz ç›k›yor” diyerek
çal›flmalar› destekleyenler oldu.

Menemen-Asarl›k'ta da çeflitli
yerlere pullamalar yap›ld›.

Küçük Yamanlar Mahallesi’nde-
de 30 Kas›m günü  köprü ayaklar›-
na 70 adet afifl yap›flt›r›ld›. Afiflleri
gören mahalle halk› "40 yafl›na gir-
diniz 40. y›l›n›z hay›rl› olsun! Bu
ülkede mücadele alan›nda hep Dev-
Genç vard›" dediler. 

1 Aral›k günü Konak bölgesinde
afiflleme yap›ld›. Konak'ta Basma-
ne, Çankaya, ‹kiçeflmelik ve Konak
merkez olmak üzere 4 ayr› yere afifl
yapan Halk Cepheliler polis enge-
liyle karfl›laflt›lar. 

Konak merkezde tam afifller bit-
mek üzereyken gelen sivil polisler
Halk Cepheliler’i gözalt›na almak is-
tedi. ‹lk önce cep telefonlar›yla fo-
to¤raf çeken polislere Halk Cepheli-
ler’in "neden bizi çekiyorsunuz" di-
yerek tepki göstermesi üzerine pifl-
kince "belki afiflleri biz yapmad›k
dersiniz" diyerek asl›nda ne yapmak
istediklerini gösterdiler. Afiflleri ya-
sad›fl› ilan ederek gözalt›na almak is-
temifllerse de Halk Cepheliler polis-
leri teflhir ederek polisin yapmak is-
tedi¤ini bofla ç›kard›lar.  

AAddaannaa’’ddaa  KKaammppaannyyaa
ÇÇaall››flflmmaallaarr›› 

Adana’da 1 Aral›k’ta 100. y›l
Mahallesi’nde sokaklara ve ana
caddeye 200 afifl yap›ld›.

Son zamanlarda kampanya ça--
l›flmalar›n›n para cezalar›yla durdu--
rulmaya çal›fl›ld›¤› Adana’da 2 Ara--
l›k günü “‹stiyoruz Alaca¤›z” kam--
panyas› çal›flmalar›n› yapan Çuku--
rova üniversitesi ö¤rencilerini de
ÖGB’ler ayn› cezayla tehdit ettiler.
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Kocaeli PPolisi Amerikan
Askeri GGibi
AAnnttii--eemmppeerryyaalliisstt mmüüccaaddee--
lleenniinn nneeffeerrlleerrii oollmmaakkttaann
aassllaa vvaazzggeeççmmeeyyeeccee¤¤iizz

25 Kas›m günü ö¤le saatlerinde
gözalt›na al›nan Kocaeli Gençlik
Derne¤i çal›flan›  Selda Kalsen,
Yunus Emre Türk ve Meral Sön-
mez 26 Kas›m saat 13.20'de savc›-
l›kta ifade verdikten sonra serbest
b›rak›ld›lar. 

Selda Kalsen, Yunus Emre Türk
ve Meral Sönmez gözalt›na al›nd›-
¤› süre zarf›nda  darp edilmifl,
hakarete maruz kalm›fllard›r. Polis,
Selda Kalsen ve Meral Sönmez'i
taciz etmifl s›rayla a¤›zlar›n› koli
band›yla ba¤layarak di¤er nezaret-
hanede bulunan arkadafllar›na, ar-
kadafl›n›z sessizce oturup çay içi-
yor sizde slogan atmay›n diyerek
psikolojik bask› yapmaya çal›flm›fl-
lard›r. 

En Büyük Kabahat
‹flbirlikçiliktir

Adana'da Halk Cephesi üyeleri
bir süredir polis kaynakl› yaflad›k-
lar› engelleri yapt›klar› eylemle
protesto ettier. 26 Kas›m günü Çak-
mak Caddesi, Kültür Soka¤› önün-
de toplanan Halk Cepheliler "Ame-

rika Defol, Bu Vatan Bizim" yaz›l›
pankart açt›. "Bask›lar Cezalar Bizi
Y›ld›ramaz" ve "Amerika Defol,
Bu Vatan Bizim" sloganlar›n› atan
Halk Cepheliler ellerinde de "Ame-
rikan ‹flbirlikçili¤i ‘Kabahati’ni ‹fl-
lemekten Vazgeçin!, En Büyük Ka-
bahat Amerikan ‹flbirlikçili¤idir!"
yaz›l› dövizler tafl›d›lar.

Adana da son bir-
kaç ayd›r özellikle
Halk Cepheliler’in
yapt›klar› eylemler
para cezalar› ile ceza-
land›r›l›yor. Livorno
ve Adana Demirspor
maç›nda "Güler Zere
Yaflas›n" pankart›
açan 10 kifli 11 bin
200 TL para cezas›na

çarpt›r›lm›fl, yine Çukurova Üni-
versitesi'nde bir ö¤renci, üniversi-
tenin aç›l›fl›nda yapt›¤› protesto ey-
leminden 72 TL, yine Halk Cephe-
si'nin "Amerika Defol, Bu Vatan
Bizim" kampanyas› süresince de
Adana polisi afifl yapanlara para ce-
zas› kesmiflti.

Halk Cepheliler de bu durumu
protesto ederek kendilerine kesilen
para cezas› tutanaklar›n› yakt›lar.

Eylemde Mehmet B›ld›rc›n yap-
t›¤› aç›klamada, “Amerika Defol”
dedikleri için “Kabahatler Kanu-
nu”na göre para cezas› ald›klar›n›
vurgulad›. 

Amerika’ya “Defol” demenin
kabahat olmad›¤›n›n bilirtildi¤i
aç›klamada, as›l kabahatin Ameri-
kan ‹flbirlikçili¤i oldu¤u söylendi. 

HABER



Bir Cepheli, Duvar› kostiklemifl

üzeri afiflleri yap›flt›rmakla meflgul.
afifllerin tam üzerine DHKP-C yaz›-

s› denk gelmifl. Ama  onun bununla
bir ilgisi yok. O afiflini yap›flt›rmak-
la meflgul...

Biraz önce bakkal›n kap›s›nda

imza toplayan cepheli k›z so-
ka¤›n kenar›nda mahalleden

bir baflka kad›nla derin lbir sohbete
dalm›fl. Sanki y›llard›r tan›fl›yorlar...

Bir cadde... Cepheliler giriyor

bir ucundan... An›nda
gruplara ayr›l›yorlar. Ki-
misi elindeki bildirileri
da¤›t›yor. Ellerinde ko-
valar olanlar hemen du-

varlara yaklafl›p, büyük afifllerini
yap›flt›rmaya bafll›yorlar. Bir baflka
Cepheli sesli olarak kampanyan›n
amaçlar›n› anlat›rken, elinde imza
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Bir Cepheli kköflede oorta yyafll› bbirine dda¤›tt›¤› bbildiri hhalkk›nda bbilgi vveriyor.. üüç CCepheli kkarfl› dduvarda
afiflleri yyap›flt›rmakla mmeflgul. BBir baflka CCepheli yyolun ttam oortas›nda ddikilmifl ggelenden ggeçenden iim-
za ttopluyor. CCepheli bbir genç kk›z, bbir dükkan›n kkap›s›nda oorta yyafll› bbir kad›na kkampanyay› aanlat›p
imza ttoplamakla mmeflgul. 

Epey ilerlemifllerdi ki, polis geliyor bu kez.
Cepheliler ellerinde kostik kovalar›yla,  f›rça-
lar›yla ekibi kuflat›yorlar. Ekibin bafl›na topla-
n›yorlar. Hakl› olanlar›n, meflru olanlar›n tok
sesiyle yapt›klar› iflli savunuyorlar. 

‹flte yoksul gecekondulardan bir cadde.
Cephelililer boydan boya bafll›yorlar
afiflleri yap›flt›rmaya... 

Cepheliler baflka bir sokaktalar. Duvarlar onlar› bekliyor. Bir gecekon-
dusunun ç›k›nt›s›n›n üzerinde kalan duvar afiflleri yap›flt›rmak için çok ca-
zip görünüyor iki cepleliye. biraz zahmetli olacak ama sonunda ç›k›yorlar.
Ve kostikli f›rça duvarda gidip geliyor. 



metinlerini tafl›yan Cepheliler gelip
geçenlerden imza topluyorlar... Afifl
asan, bildiri da¤›tan, imza toplayan,
konuflma yapan, hep birlikte “Ame-
rika defol” slogan›n› at›yorlar arada
bir. Dolu dolu. Amerika’y› ülkemiz-
den kovaca¤›na inanm›fl sesler bun-

lar.   
Bu caddede ifllerini bitirip baflka

bir caddeye geçiyorlar.. 
Büyük bir coflku, büyük bir

inanç. 

Duvarlar doluyor Halk Cephe-
si’nin afiflleriyle. ‹mzalar birikiyor,
koliler, kolilere ekleniyor. Bildiri

kolileri ise h›zla eriyor, kufllamalar
ve yap›flt›rmal› pullar da öyle, azal›-
yorlar. Zaten onlar, ikinci kez bas›l-

d›. Belki üçüncü kez de bas›lmas›
gerekecek.  

Cepheliler coflkulu, kararl›,
inançl›. 

‹ncirlik’e yürürkenki kararl›l›k-
lar›yla yürüyorlar Ba¤c›lar’da, Ba-
k›rköy’de, Okmeydan›’nda. 

Kurduklar› imza masalar›, sade-
ce imza toplam›yor. Masadaki “‹n-
cirlik Üssü Kapat›ls›n” yaz›l› döviz-
ler, imza toplayan Halk Cephelile-
rin üzerlerindeki “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” yaz›l› önlükler,
halka yönelik konuflmalar, herfleyle-
riyle bulunduklar› yere anti-emper-

yalist bir dalga yay›yorlar. O dalga
birer üçer befler insanlar› içine çeki-
yor. ‹mza at›yorlar metne tereddüt-

süz. “Aferin size” diyor yafll›lar.
“‹yi ki sizin gibi gençler var” diyor
bir baflkas›. Ama bir genç de bak›-
yor ki, bildiri da¤›t›p imza isteyen-
ler aras›nda 40, 50, 60 yafl›ndaki in-
sanlar var, o ne diyecek flimdi? O da
kafas›ndaki baflka sorularla birlikte

at›yor imzas›n›. 

Anti-emperyalist mücadelenin
neferleri dolaflmaya devam ediyor.
‹flte bir seyyar sat›c›dan hemen aya-
küstü imza al›yorlar. Amaçlar›n›
söylüyorlar iki cümleyle. Üçüncü
cümleye gerek kalm›yor, seyyar sa-
t›c› at›yor imzay›. 
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Cepheliler. BBaflka ssokaklar, bbaflka
caddeler, bbaflka mmeydanlar sizi
bekliyor. 



‹stanbul Taksim‘de Güler Ze-
re’nin ve hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› talebiyle bafllayan  cu-
ma yürüyüflleri devam ediyor. Gü-
ler Zere’nin zulmün elinden çekilip
al›nmas›n›n ard›ndan tecrit zulmü
alt›nda tedavileri engellenip, ölüme
terkedilen hasta tutsaklar için her
cuma özgürlük sloganlar› at›l›yor.
Ancak Güleri tahliye etmek zorun-
da kalan devlet tecrit ve hasta tut-
saklar› ölüme terketme politikas›n-
da ›srar  ediyor. Tecrit can almaya
devam ediyor. Hasta tutsaklar›n öl-
dürülmesine ortak olan kurumlar-
dan Adli T›p’tan rapor almak için
kurumun önünde doktor s›ras› bek-
leyen  tutuklu  Zeki Dökenel yafla-
m›n› yitirdi.

19. haftas›nda olan “Hasta Tut-
saklara Özgürlük” yürüyüflü için 4
Aral›k’da Taksim Tramvay Dura-
¤›’nda toplanan yüzlerce kifli  “Has-
ta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” slo-
gan›n› hayk›rd›. Eylemde “Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pan-
kart› ve hasta tutsaklara ait resimler
tafl›nd› ellerde. 

19.30’da alk›fllarla bafllayan
yürüyüflte s›k s›k “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n”, “Tecrite Ha-
y›r”, “Kurtulufl Yok Tek Bafl›na Ya
Hep Beraber Ya Hiç Birimiz”, “Ya-
flas›n Devrimci Dayan›flma” slogan-
lar› hayk›r›larak oturma eylemini

geçildi. Burada Çavbella marfl› söy-
lenerek hasta tutsaklar›n isimleri
okundu.

Galatasaray Lisesi’nin önünde
KESK MYK üyesi Akman fiimflek
taraf›ndan okunan aç›klamada
“Devletin yaflama hakk›n› ihlal et-
me özgürlü¤ü yoktur, hapishaneleri
ölüm evlerine çevirme özgürlü¤ü
yoktur. Hasta tutsaklar›n serbest b›-
rak›lmas› temel bir hakt›r, biz bu
haktan vazgeçmeyece¤iz” denildi.
Akman’›n  okudu¤u aç›klamada
Adli T›p’›n tutsaklar› katletme poli-
tikas›ndaki rolünede de¤inilerek,
“Geçen hafta Adli T›p Kurumu’na
rapor almak üzere ge-
tirilen Zeki Dökenel
ambulasta beklerken
yaflam›n› yitirdi. Zeki
Dökenel’in Adli T›p
Kurumu önünde ya-
flam›n› yitirmesi
ölümlerin sorumlulu-
¤una kimlerin ortak
oldu¤unun  bir kez
daha göstermektedir”
denildi. Aç›klamada
hasta tutsaklar›n sa¤-
l›k durumlar› hakk›n-
da bilgi verilerek,
hasta tutsaklar›n ya-
flama haklar›n› kaza-
n›ncaya kadar müca-

deleye devam edilece¤i vurguland›. 

Halk Cephesi’nin düzenledi¤i
“Emperyalist Sald›rganl›¤a Karfl›
Halklar›n Birli¤i” sempozyumuna
kat›lmak için ‹stanbul’a gelen çeflit-
li ülkeleren davetliler de eyleme ka-
t›larak, destek verdiler. Sempozyum
davetlilerinden Leo Gabriel (Dünya
Sosyal Forumu Ulusal Konsey Üye-
si) yapt›¤› konuflmada “San›lmas›n
ki biz bu problemle ilgilenmiyoruz.
Dünyan›n birçok yerinde Guatela-
mo’da, Paris’te, Viyana’da hasta
tutsaklar var. Ve bütün siyasi hasta
tutsaklara özgürlük için, Güler Zere
için Fransa sokaklar›nda yürüyüfl
yapt›k. Yaflas›n tüm siyasi tutsaklar,
yaflas›n Güler Zere. Türkiye’de bafl-
latt›¤›n›z yürüyüfl tüm dünya için
önemlidir.” dedi.
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“fiimdi S›ra Kimde?”

Samet ÇEL‹K
Aynur EPL‹
Bekir fi‹MfiEK
Erol ZAVAR
Gazi DA⁄
Gülezar AKIN
Halil GÜNEfi
Halil YILDIZ
Hasan KERT
‹nayet METE
‹smet AYAZ

‹zzet TURAN
Menduh KILIÇ
Mustafa GÖK
Nesimi KALKAN
Nizamettin AKAR
Rasim AfiAN
Remzi AYDIN
Yusuf KAPLAN
Mehmet
YEfi‹LTEPE
Selmani ÖZCAN

TÜM HASTA TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK



❖ “Slogan att›n”
“1 ay telefondan men” cezas›

KK››rr››kkllaarr FF TTiippii HHaappiisshhaanneessii’nde  11 Ekim 2009 gü-
nü Dev-Genç’le ilgili slogan atan tutsaklara, “1 ay tele-
fondan men” cezas› verildi. ... K›r›klar’daki bir baflka
yeni uygulama da flu; 2 y›ld›r hücre d›fl›na, ziyarete,
avukat ve aile görüflüne ç›kan tutsaklara dedektör ara-
mas› yap›l›rken, yeni idare ile birlikte hem dedektör
hem de el aramas› dayat›l›yor. Böyle-
ce tutsaklar›n ç›plak ayakla ç›kmala-
r› dayat›l›yor... 

❖ Türkü söylemek 
yasak

Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapisha-
nesi’nden yazan F›rat Özçelik, 12 Ka-
s›m 2009 tarihli mektubunda "örgütü
övdü¤ü" gerekçesiyle mektuplarda
yaz›l› her kelimenin mektubun iimmhhaa--
ss›› için gerekçe yap›labildi¤ini, bu fle-
kilde iletiflim haklar›n›n gasp edildi¤i-
ni, keyfi uygulamalara “türkü söyle-
me”nin de eklenerek  tamamen ileti-
flim haklar›n›n gasp edildi¤ini yaz›yor.

❖ Adli T›p
önünde ölüm!

Devrimci tutsak Güler
Zere ile halk›n gündemine
giren AKP’nin hasta tutuk-
lulara karfl› izledi¤i “sessiz
imha” politikas› devam ediyor. Bilecik M Tipi Hapisha-
nesi'nde tutuklu olan Zeki Dökenel sa¤l›k raporu al›n-
mas› için ‹stanbul Adli T›p'a sevkedildi. 65 Yafl›ndaki
Dökenel, 25 Kas›m’da, Adli T›p Kurumu’nun  önünde
ambulansta, doktor s›ras›  beklerken yaflam›n› yitirdi.  
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‹zmir TKMP Sergi Açt›
‹zmir Tecride Karfl› Mücadele

Platformu Konak Meydan› Sosyal
Güvenlik Kurumu önünde 2 günlük
bir sergi açt›. 30 Kas›m-1 Aral›k
günlerinde 11.00 ile 14.00 saatleri
aras› aç›k kalan sergide 19 Aral›k
Katliam›na iliflkin foto¤raflar ve
tutsaklar›n F Tipi hapishanelerde
ürettikleri karikatürler yer ald›.

Sergiyi izleyenlerle 19 Aral›k
katliam›, F Tipi hapishaneler ve
tecrit hakk›nda sohbet edildi. Ayr›ca
sergi boyunca "‹nsan Hücreye S›¤ar
m›?" bafll›kl› 1000 adet bildiri
da¤›t›ld›. 

ÖÖzzggüürr TTuuttssaakk DDeerrggiissii::
PPAATT‹‹KKAA
ÇÇ››kkaarr››lldd››¤¤›› HHaappiisshhaannee::
EEllbbiissttaann

Tutsak Dergilerine bir yenisi de
Güler Zere’nin son kald›¤› hapis-
hane olan Elbistan Hapishane-
si'ndeki devrimci tutsaklar taraf›n-
dan  eklendi. 

Kas›m 2009'da tecriti parçala-
y›p duvarlar› aflarak yay›n hayat›na
bafllayan Patika, 1. say›s›yla mmeerr--
hhaabbaa dedi.

Elbistan hapishanesindeki öz-
gür  tutsaklar  Patika’n›n merhaba
yaz›s›nda  flöyle diyor; "Buras› bir
umut mevzisi, Patikas› da öyle. Gü-
ler'in izleri olmasa da bu Patika
onun sevgisince bezenecek. ‹lk
"Merhaba"m›zda, her serüvende
oldu¤u gibi heyecanl›y›z. Gözü de-
¤en herkese göz hakk› umutlu sev-
gimizi sunuyoruz. "Büyük aflklar
yolculuklarla bafllar" ve düfltük yo-
la. Soylar› tükenmeyen flahanlar›n
yoldafllar› olman›n onuruyla Mer-
haba!" 

Patika, dört duvar aras›nda tec-
rit edilmifl, ama tecrit hücrelerini
de “umut mevzisi”ne dönüfltüren
tutsaklar›n sesidir. Patika, Güler
Zere’nin 14 y›ll›k tutsakl›k yaflam›-
n›n bir bölümünü geçirdi¤i Elbis-
tan Hapishanesi’nden yay›n hayat›-
na bafllad›. Bu nedenle Güler’in
ayak izleri de var o patikada. Pati-
ka’n›n kapa¤›nda bileklerindeki
zinciri parçalam›fl gülen gözleriyle

zafer iflareti yap›yor okurlar›na.

“Böyle gelmifl, böyle gitmeye-
cek” diyen Patika’da gündeme ilifl-
kin politik de¤erlendirmeler, fliirler,
karikatürler, öyküler ve kitap tan›t›-
m›  yer almakta. 

CCAANNSSUUYYUU 
1199 AArraall››kk 
ÖÖzzeell SSaayy››ss›› ÇÇ››kktt››!!

G e b z e
Hapishane-
si’ndeki öz-
gür kad›n
t u t s a k l a r
19-22 Ara-
l›k katlia-
m›yla ilgili
bir  özel sa-
y› yay›nla-
d›lar.

Cansuyu’nun 19-22 Aral›k özel
say›s›nda flöyle deniyor: “19-22
Aral›k'ta Katlettiler, Cevab›m›z Fe-
da ... "O gün, namlular üzerimize
çevriliyken halaya durand›k biz.
Bedenini meflaleye çeviren Fidan
ve 28 can bafl› çekiyordu. O gün
hücre hücre direndik. K›z›l bantla-
r›m›zda tafl›d›¤›m›z tarihi savunduk
bir kez daha. 28 can›m›z özgür ya-
r›nlar› yaratmak için sürdüler be-
denlerini namluya. Onlara verdi¤i-
miz sözün arkas›nday›z..." 

19 Aral›k’›n çeflitli boyutlar›yla
ele al›nd›¤› Cansuyu’nda feda ve
direniflin kahramanlar› tan›klar›yla,
an›larla, öykü ve fliirlerle, resimler-
le anlat›l›yor.

TUTSAK DERG‹LER

Tecritten Haberler



22

Yürüyüfl

6 Aral›k
2009

Say›: 197

Güler flimdi özgür. Onu, hastal›-
¤›n›n ileri bir aflamas›nda zulmün
elinden alabildik. Kolundaki kelep-
çeleri, aya¤›ndan ameliyat masas›na
ba¤lanan prangas›n› parçalay›p at-
t›k. 

fiimdi d›flar›da  tedavisi sürüyor.
Durumu, hastanedeki son günleriy-
le k›yasland›¤›nda daha iyi.

Güler, özgür ama, hastanelerin
“mahkum hücreleri”nde, hapisha-
nelerde daha onlarca hasta tutsak
var. AKP, hasta tutsaklar› sessiz im-
hayla katletmeye devam ediyor.

Güler Zere de her f›rsatta bunu
ifade ediyor: “Hala hasta tutsaklar
var. Hala tecrit var. Tecrit var oldu-
¤u sürece de benim gibi hasta tut-
saklar çok olacakt›r.” 

Onun içindir ki, “Hasta Tutsak-
lara Özgürlük” mücadelesi de sürü-
yor. 

Tahliye olana kadar bu mücade-
lenin bayra¤›nda Güler’in resmi
vard›. fiimdi, resmin yerine kendisi
geçti. Hasta tutsaklara öncülük mü-
cadelesinin simgesel bayraktar›d›r
flimdi O.

Güler Zere, hasta tutsaklar için
27 Kas›m günü yap›lan Taksim eyle-
mindeydi. Yaklafl›k bin iki yüz kifli-
lik kitle Güler’i zulmün elinden al-
man›n coflkusuyla hayk›r›yordu. Ay-
n› coflku ve kararl›l›kla di¤er hasta
tutsaklar için özgürlük istediler.

Bizde Güler Zere’yle röportaj

yap›p Taksim eylemine iliflkin duy-
gu ve düflüncelerini sorduk. 14 y›l
sonra bu koflullarda ilk defa bir ey-
leme kat›lmas›, eylem sonras›ndaki
düflüncelerini, neler hissetti¤ini sor-
duk, izlenimlerini ald›k. 

***
GGüülleerr ZZeerree:: Eylemde çok heye-

canland›m. Asl›nda tam olarak he-
yecan da diyemem. Bütün duygula-
r› ayn› anda iç içe yaflad›m. Hem de
belirtti¤iniz gibi 14 y›l sonra, -hatta
daha öncesi de var- kat›ld›¤›m ilk
kitlesel eylemdi. O anda bütün tut-
sak yoldafllar›m geldi gözümün
önüne. Hapishanelerdeki yoldaflla-
r›m› düflündüm. Hasta tutsaklar
geldi gözümün önüne. Sonra hasta-
hanelerin  hücrelerinde zulmün
pençesindeki hasta tutsaklar geldi.
Tecrit hücrelerindeki yoldafllar›m
için, zulmün elindeki hasta tutsaklar
için, onlar için oradayd›m. Sonra ar-
kam› dönüp kitleyi gördü¤ümde,
onlarla göz göze geldi¤imde cofl-
kum daha da artt›. Tek tek sar›l›p
kucaklaflmak istedim,  hepsine te-

flekkür etmek istedim.

YYüürrüüyyüüflfl:: Sen tutsakken bu ey-
lemler senin için bafllat›ld›. Sen ç›k-
t›n ve bu eyleme kat›ld›n. Dün, en
öndeki pankartta senin resmin var-
d›. Bugün o resmin yerinde sen yü-
rüdün. Eyleme kat›lan kitle seni na-
s›l karfl›lad›? O anda akl›nda iz b›-
rakan ne oldu?

GGüülleerr ZZeerree:: Bafllat›lan mücade-
le sonuçsuz kalmad›. Ben kopar›l›p
al›nd›m. Fakat hala hasta tutsaklar
var. Hala tecrit var. Tecrit var oldu-
¤u sürece de benim gibi hasta tut-
saklar çok olacakt›r.

Eyleme kat›lan kitle beni alk›fl-
larla, sloganlarla karfl›lad›. Kitlede
çok büyük bir coflku ve kararl›l›k
vard›. 

‹z b›rakan anlardan biri Ferhat
kardeflimizle beraber yan yana ol-
makt›. Dönüp ona her bakt›¤›mda,
onun yan›mda tekerlekli sandalyede
oldu¤unu her hissetti¤imde yeniden

‘ben o gözlerde zaferin güzelliğini gördüm.’

GGüülleerr ZZeerree,,
KKüüççüükkaarrmmuuttlluu’’ddaa,,
kkaavvggaann››nn ggeecceekkoonn--
dduullaarr››nnddaa kkaall››yyoorr......
HHaallkk››nn››nn sseevvggiissiiyyllee

ssaarr››ll›› oorraaddaa..  
**

EEvviinn
ppeenncceerreessiinnddeenn

zzaaffeerr iiflflaarreettii yyaapp››yyoorr
vvee bbaakk››nn kkii,, zzaaffeerr

iiflflaarreettii,, EEyyüüpp BBaaflfl’’››nn
rreessmmiinnee ddeennkk

ggeellmmiiflfl.. GGüülleerr’’ii
zzuullmmüünn eelliinnddeenn

ççeekkiipp aallmmaakk iiççiinn
eenn ffaazzllaa eemmeekk

hhaarrccaayyaannllaarrddaann
EEyyüüpp’’üünn...... 

HHaassttaa ttuuttssaakkllaarraa
öözzggüürrllüükk mmüüccaaddeelleessiinniinn
bbaayyrraa¤¤››nnddaa oonnuunn rreessmmii
vvaarrdd››.. fifiiimmddii,, rreessmmiinn
yyeerriinnddee kkeennddiissii vvaarr.. 

PPaannkkaarrttttaakkii rreessiimmddii..
fifiiimmddii ppaannkkaarrtt›› ttuuttaann eell..
fifiiimmddii hhaassttaa ttuuttssaakkllaarr
iiççiinn mmüüccaaddeelleenniinn
ssiimmggeessii...... fifiiimmddii oonnuunnllaa
yyüürrüüyyoorr bbiinnlleerr...... 



yeniden öfkelendim. Bir di¤eri de
kitleye yüzümü döndü¤ümdeki an-
d›. Gözlerine bakt›m oradakilerin.
Gözler p›r›l p›r›ld›. Ben o gözlerde
kazan›p alman›n ›fl›lt›s›n› gördüm.
Sevinci, coflkuyu gördüm. Yani ben
o gözlerde zaferin güzelli¤ini gör-
düm. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Tedavin hangi aflama-
da? Sa¤l›k durumun nedir?

GGüülleerr ZZeerree:: Tedavim bafllayal›
2 hafta oluyor. 6 haftal›k bir kemo-
terapi süreci. Arkas›ndan tetkikler
ve tekrar 6 haftal›k bir kemoterapi
süreci var. fiu anda var olan rahat-
s›zl›klara bir de kemoterapinin yan
etkileri eklendi¤i için, do¤al olarak
biraz etkileniyorum.

YYüürrüüyyüüflfl:: Tutsaklarla yaz›fl›yor
musun?

GGüülleerr ZZeerree:: Tutsak yoldafllar›m
Balcal›’n›n hücresinde kald›¤›m sü-
re içinde beni hiç yaln›z b›rakmad›-
lar. Burada da yaln›z b›rakm›yorlar.
K›sa k›sa da olsa cevap vermeye ça-
l›fl›yorum. Onlar varl›¤›n› hep ya-
n›mda hissettim ve hep yan›mdalar
zaten. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Yürüyüfl’ü takip edebi-
liyor musun? Yürüyüfl okurlar›na
söylemek, iletmek istedi¤in bir fley
var m›?

GGüülleerr ZZeerree:: Yürüyüfl’ ü ilk defa
böyle erken takip edebiliyorum.
Çünkü bulundu¤um hapishanede
Yürüyüfl ç›kt›ktan 10 gün sonra an-
cak okuyabiliyorduk. 

Ben sizlerin arac›l›¤›yla bafl›n-
dan beri bu mücadeleyi omuzlayan,

emek veren, destekleyen, b›kma-
dan, usanmadan büyük bir coflku ve
kararl›l›kla eylemlere kat›lan herke-
se ve beni mektuplar›yla yaln›z b›-
rakmayanlara teflekkür ediyorum.
Baflta tecritteki tüm tutsaklar olmak
üzere bütün okurlar›n›za sevgileri-
mi iletiyorum. Dünyan›n neresinde
olursan›z olun yüre¤im hep sizlerle.

Son olarak sizlere de teflekkür
ediyor, çal›flmalar›n›zda baflar›lar
diliyorum.

23

Yürüyüfl

6 Aral›k
2009

Say›: 197

ATV’nin Güler Zere Çarp›tmas›
Güler Zere 27 Kas›m 2009 günü Taksim’de “Hasta

Tutsaklar›n Serbest B›rak›lmas›” için yap›lan eyleme
kat›ld›.

ATV televizyonu, 28 Kas›m 2009 gecesi  haberle-
rinde Güler Zere’nin eyleme kat›lmas›n› çarp›tarak ver-
di. Gazetecili¤in yerini alçakl›k alm›flt› ve zafer iflaret-
leri yapmakta olan, herkese selam veren Güler Zere’nin
eyleme “zorla kat›lm›fl” olaca¤›na dair yorumlar yap›-
yordu. 

Burjuva bas›nda bile baflka kimsenin itibar etmedi¤i
bu alçak çarp›tmay› niye yap›yordu acaba ATV? 

Güler Zere bir devrimci. Devrimci oldu¤u için tut-
sakl›klar yaflad›. Y›llarca tecrit alt›nda tutuldu. Yaflad›-
¤› koflullar, gördü¤ü iflkenceler ve hastal›¤›na zaman›n
da müdahale edilmemesi sonucu kanser oldu. Güler
Zere’yi katletmek için herfleyi yapt›lar.

Güler Zere hiçbir zaman onlardan merhamet dilen-
medi. Zulmün elinden onu mücadele ile ald›k. Ve o gün
Güler Zere, oollmmaass›› ggeerreekkeenn yyeerrddeeyyddii. Hasta tutsakla-

r›n özgürlü¤ü için sürdürülen mücadeleye kat›ld›. Ken-
dini ve yüzlerce tutsa¤›, ölüme mahkum edenlerden he-
sap sormak için Taksim’deydi... 

Güler Zere a¤›r sa¤l›k sorunlar›na, karfl›n, tekerlek-
li sandalye ile de olsa o yürüyüflün en önünde yürüdü.

ATV elbette bu duyguyu, bu bilinci, bu sorumlulu-
¤u ve kendinden baflkalar›n› da düflünmeyi anlayamaz!
Onlar›n tüm dünyas›, sadece kendilerini düflünmek,
“baflkalar›n›n” yaflamlar›na karfl› duyars›zl›kt›r.

Güler Zere zulme geri ad›m att›rman›n ifadesi ola-
rak oradayd›; hastayd› ve ona ra¤men, o so¤ukta kal-
k›p gelmiflti eyleme.

ATV’nin tahammül edemedi¤i de buydu iflte! “Gü-
ler Zere nas›l olur da eyleme kat›l›rd›!”. 

Öyle ya, evde ya da bir hastane köflesinde, ölümü
beklemeliydi. 

Tekrar kampanya aç›p, onu tutuklatabilirsiniz! Bo-
fluna beklemeyin, son nefesimize kadar devrimci olma-
ya devam edece¤iz. Tekerlekli sandalyede de olsak,
mücadele edece¤iz...

GGüülleerr ZZeerree’’nniinn ssaa¤¤ll››kk
dduurruummuunnuu,, yyaaflflaamm››nn›› bbiirr ddee
rreeffaakkaattçç››ss››nnaa ssoorrdduukk 

SSiibbeell KK››rrllaanngg››çç:: fiu anda ke-
moterapi tedavisi yap›l›yor. Bu te-
davi oldukça fazla etkiliyor. 

*

Ziyaretçileri çok geliyor. Ge-
lenler kendisi için yap›lan eylemle-
re kat›ld›klar›n› söylüyorlar. Bunun
d›fl›nda hapishane yaflant›s›n› ve
moralini soruyorlar. Hapishaneye
girmeden önceki mücadelesini de
soruyorlar. 

Di¤er çevrelerden hastanedey-
ken daha fazla ziyarete geliyorlard›.
Burada ziyaretçi daha fazla ama di-

¤er çevrelerden
de¤il. Halktan
gelenler oluyor.
Bas›ndan da ge-
lenler oluyor.
Sa¤l›k durumu
iyiyse görüflü-
yor. Ya da yaz›l›
olarak cevap
veriyor.

*

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler günlük ve dev-
rimci bas›n›, yay›nlar› takip ediyor
mu? Televizyon izleyebiliyor mu?

SSiibbeell KK››rrllaanngg››çç: Yürüyüfl’ü
okuyor. TV’yi çok s›k izlemiyor,
gazete takip ediyor.
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O gün yaflananlar, tarihe Nazi
dönemi vahfletini, zulmünü aratma-
yacak   büyük bir katliam operasyo-
nu olarak geçti.

Askeri haz›rl›klar›n› son 1 y›ld›r,
yalanlarla, karalamalarla dolu ide-
olojik, psikolojik sald›r›lar›n› ise
y›llard›r sürdürüyorlard›. 

O gün, 19 Aral›k sabah›nda, öz-
gür tutsaklar› teslim almak için 20
hapishaneye, binlerce asker, özel
tim, polis ile bask›nlar düzenlemifl,
hapishanelere giden yollar› kesmifl-
lerdi.

O sabah, Türkiye halklar› büyük
bir katliama ve tarihsel bir direnifle
tan›kl›k edecekti. Hiçbir savafl kura-
l› tan›mayan oligarflinin ordusu ve
polisi, tutsaklara karfl› her çeflit sila-
h› ve zulmün her yöntemini kulla-
nacaklard›... 

Direnifl ve katliam...

Darac›k ko¤ufllar›
yakarak, kuflatt›klar›
tutsaklara “teslim ol!”
diyerek katliamlar›n›
sürdürenler karfl›s›nda,
ölen ama yenilmeyen,
teslim olmayan özgür
tutsaklar vard›.

O gün yap›lan, sade-
ce bir askeri harekat de¤ildi. O gün
K›br›s askeri harekat›ndan sonra ki
en büyük askeri harekat› yaparlar-
ken, hapishane duvarlar› y›k›l›rken,
herfley tutsaklar› tteesslliimm aallmmaakk üze-
rine kurulmufltu.

Bu büyük sald›r›, diri diri yaka-
rak katlettikleri tutsaklarla, teslim
alma sald›r›lar›n›n önüne barikat ol-
mak için gerçeklefltirilen feda ey-
lemleriyle 7 y›l boyunca kesintisiz
sürdürülen ölüm orucu direnifli ile
tarihteki yerini ald›.

Bu yaz› dizimizde, 19 Aral›k
günleri boyunca iflte bu sald›r›lar›
ve direniflleri, bu günlerdeki politi-
kalar› ve politikas›zl›klar›, düflman-
l›klar› ve dostluklar›, “olanlar ve ol-
mayanlar›” anlataca¤›z. O günleri,
ders olsun, gelece¤e ›fl›k tutsun di-
ye, tekrar hat›rlataca¤›z. 

1199 AArraall››kk’’ttaa 
vvaahhflfleett vvaarrdd››!!....

Belki bu kelime de yetersiz 19
Aral›k’ta yaflananlar› anlatmak için;
ama yine de dilimizdeki en uygun
kelime bu: Vahflet!

19 Aral›k’ta katliam vard›...

19 Aral›k’ta bombalanan, yak›-
lan, kurflunlanan, binlerce tutsak
vard›.

19 Aral›k’ta yak›lan ko¤ufllar,
binlerce bomban›n kullan›ld›¤›, kep-
çelerle y›k›lan hapishaneler vard›.

28 tutsak katledildi. Yüzlerce
tutsak, yaraland›, sakat b›rak›ld›. 

Bayrampafla Hapishanesi’nde
katliam operasyonu 14 saat sürdü. 

Sald›r›da; 2 otobüs dolusu jan-
darma timi, 30 otobüs jandarma,
bir skorsky helikopter kullan›ld›.
O kadar çok bomba kulland›lar ki,

jandarman›n elinde bomba kalma-
d›. Ankara Emniyet Müdürlü-
¤ü’nden takviye olarak getirtilen
gaz bombalar› kullan›ld›. 

Sonuçta; Bayrampafla Hapisha-
nesi’nde 12 tutsak katledildi. 55 tut-
sak yaraland›.

Bayrampafla Hapishanesi’ni tes-
lim almaya ööllüümm mmaannggaallaarr›› ile
gelmifllerdi. Kad›n tutsaklar›n ko-
¤ufluna sald›ran ölüm mangalar›
önce makinal› tüfeklerle tarad›lar
ko¤uflu. Sonra yüzlerce gaz bom-
bas› kullan›ld›.

Tutsaklar, bombalardan etki-
lenmeye, nefesleri kesilmeye bafl-
lad›¤›nda camlar› k›rmaya, hava
almaya çal›flt›lar. 

Ölüm mangalar› daha farkl›
bombalar kullanarak sürdürdüler
sald›r›lar›n›. 

“Bir ara ddee¤¤iiflfliikk bbiirr bboommbbaa
at›ld›. San›yorum mavi renkliydi.
Uzun bir bomba. Bunun etkisini
engellemek mümkün de¤ildi. Solu-
num duruyor, kas›l›yorsun. Sonra
bütün iç organlar›m›z patl›yormufl
gibi bir ac› veriyor. Bu bomba he-
pimizi bay›ltt›.(...) Di¤er yandan
sürekli taciz edici konuflmalar, kü-
fürler savuruyorlard›...” (Hapis-
hanelerde Katliam, 19-22 Aral›k
2000 Belgeler-Tan›klar 1, syf:12)

Vahflette s›n›r tan›mad›lar. Tut-
saklar, direnmeye devam ettikçe
vahflet yüzündeki tüm maskeleri
bir bir ç›kar›p att›... 

BBoommbbaallaarr vvaarrdd››;;
iinnssaannll››¤¤››nn oollmmaadd››¤¤›› yyeerrddee 
kkuullllaann››llaann

Bayrampafla alev alevdi. Kur-
flun ve bomba sesleri geliyordu ko-
¤ufllardan. Silahlarla tarayarak,
bombalayarak girmifllerdi ölüm
mangalar› koridorlara ve ko¤uflla-
ra!..

fiok eden bombalar... bay›ltan
bombalar... irade d›fl› kas›lmalara
yol açan bombalar... düfltü¤ü yeri
yakan bombalar... deriyi eriten ve
insan› parça parça yakan, bomba-
lar... kapal› yerlere, “insan bulu-
nan yerlere” at›lmamas› gereken

Olanlar
Olmayanlar

19 Aral›k’ta 

1
Vahflet vard›

Yak›lanlar vard›

Hukuk yoktu  

‹nsanl›k yoktu

Ba¤l›l›k vard›

Direnifl vard›

Feda vard›

Aldatma vard› 

Korku vard›

Cüret vard›

Kahramanl›k vard›

Yokuz diyenler vard›

Ölenler vard›

Sansür vard›

Gerçek yoktu

Katiller vard›

Adalet Yoktu

fiehitler vard›



bombalar...

Ayn› saatlerde Ümraniye
Hapishanesi’nde katliam ope-
rasyonu sürüyordu.

“Nefes ald›¤›mda bo¤az›m-
dan mideme kadar ayn› yan-
may› hissettim... Bir ara geri-
ye dönüp bakt›m... TTaabblloo kkoorr--
kkuunnççttuu...... Ayn› Nazi Toplama
Kamplar›n›n ‘Gaz Odalar›’nda ol-
du¤u gibi, tavandan ölüm kusan
gazlar püskürüyor, insanlar bir-
birlerinin üstüne düflmüfl... Kimisi
kriz geçiriyor, ellerini-kollar›n›
ç›rp›yor, kimi bo¤az›n› tutuyor iki
eliyle, kimi kendinden geçmifl, an-
lams›z sözler hayk›r›yor... Tam bir
vahflet görüntüsü yani...” (age.,
syf: 166)

Bombalar›n kullan›m›, sadece
Bayrampafla ve Ümraniye Hapis-
hanesi’yle s›n›rl› de¤ildi. 

Çanakkale Hapishanesi’nde tut-
saklar›n ko¤ufllar›na tam 55 BBiinn 4488
aaddeett ggaazz bboommbbaass›› at›ld›. Binlerce
kurflun s›k›ld› ve Skorsky helikop-
teri kullan›ld›.

Sald›r›ya Bal›kesir’den ve ‹s-
tanbul-Halkal›’dan jjaannddaarrmmaa öözzeell
ooppeerraassyyoonn ttiimmlleerrii kat›ld›. Bari-
katlar y›k›ld›ktan sonra, istisnas›z
tüm tutuklular iiflflkkeenncceeddeenn geçiril-
di. Dört tutuklu katledildi.

Katliam operasyonunu Çanak-
kale Hapishanesi’nde yaflayan
ölüm orucu direniflçisi Ayfle Baflti-
mur, vahfleti flöyle anlat›yordu;

“... yaral›lar›n yan›na gitti¤im
zaman art›k yürümek de çok zor-
laflm›flt›. Köpükle, yerlere saç›lan
kitaplar, giysiler birbirine kar›flt›-
¤› için batakl›k gibiydi. Köpü¤ün
yüksekli¤i de gittikçe art›yordu.
Kald›¤›m›z yere yeni bir delik da-
ha aç›ld›, KKiimmii ddeelliikklleerrddeenn ggaazz
bboommbbaallaarr››,, kkiimmiissiinnddeenn kkuurrflfluunn,,
kkiimmiissiinnddeenn ssuu,, kkiimmiissiinnddeenn kkööppüükk
ss››kk››ll››yyoorrdduu. ” (Ayfle Bafltimur, age.
syf: 233)

1199 AArraall››kk’’ttaa hhuukkuukk yyookkttuu!!
Katliam operasyonu için hukuki

bir k›l›f bulamam›fllard›. Gerçi o ke-

sitte ona da ihtiyaç duymad›lar. Hu-
kuk olmasa da olurdu. 

Amaç teslim almakt›. Teslim al-
ma sald›r›s› için emperyalistlerden
de onay al›nm›flt›; art›k hukuka yer
de yoktu, gerek de. 

Kendi hukuklar› aç›s›ndan yasal
gerekçeleri yoktu; hapishanelerde
bir “isyan, ayaklanma” yoktu. Ya da
hapishane iflleyiflini “bozacak” fiili
bir durum yoktu.

Yalanlar›n›n aksine, hapishane-
lerde say›m al›nmakta, aramalar ya-
p›lmakta, hapishane personeli ko-
¤ufllara istedi¤i zaman girip-ç›kabil-
mekteydi. 

Bu yan›yla, hapishanelere 19
Aral›k sabah› sald›ran katliamc› ik-
tidar›n elinde böyle bir “gerekçe”
yoktu. Katliam operasyonunu yöne-
tenler de bunun fark›ndayd›. Nite-
kim, Bayrampafla katliam›ndan son-
ra düzenlenen tutana¤a Savc›lar ve
Hapishane Müdürleri bu nedenle
imza atmam›flt›r. 

19 Aral›k sabah› 20 Hapisha-
ne’de de hukuk yoktu. Kontrgerilla-
c›lar›n “katliam hukuku” vard›. 

20 hapishanede oligarflinin kar-
fl›s›nda silahl› örgütlenmifl bir ordu
yoktu. Tutsaklar dört duvar aras›n-
da, inançlar› ve iradeleriyle bu sal-
d›r›ya karfl› koydular. 

Hukuki bir k›l›flar› yoktu ama
iktidar, böyle bir katliam› gerçek-
lefltirmekten geri durmad›. Ne bir
mahkeme karar› vard› ellerinde, ne
de bir yasal dayanak... Tutuklu ve
hükümlülere, hiç bir yasa, mahke-
me karar› veya genelge tebli¤ etme-
diler o sabah... Tersine, tutsaklar›n
uykuda oldu¤u bir saatte koridorlar›
ve ko¤ufllar› bombalayarak içeri
girdiler.

Nitekim katliam sald›r›s›n›n iler-
leyen saatlerinde yapt›klar› “teslim

olun” ça¤r›lar›, as›l amaçlar›n›
gösteriyordu. Zaten eessiirr du-
rumdaki insanlara “teslim
olun” demek neyin nesiydi?
Hangi yasada vard› böyle bir
fley? 

““HHaayyaatt kkuurrttaarrmmaa”” 
yyookkttuu!!

Sald›rd›klar› yerlerden biri de,
Bursa hapishanesi idi.

“Uzun süre bizi çekip alm›yor,
sadece coplarla vuruyor, tekme at›-
yorlard›... 

“Hayat› kurtar›lacak” olan
ölüm orucu direniflçileri var önle-
rinde. Gaz bombalar› at›l›yor, gaz
spreyi s›k›l›yor durmadan. Vurma-
ya, bombalamaya doymuyor iflken-
ceciler. Karfl›lar›nda ölüm orucu di-
reniflçileri var. Onlara daha çok vu-
ruyor, daha çok gaz bombas› at›yor-
lar. Çünkü as›l ve en önce y›ld›r›l-
mas› gereken onlar!” (age. syf: 265)

“Hayat›n› kurtarmaya” geldikle-
ri ölüm orucu direniflçilerine sald›r›-
yor, iflkence yap›yor, gaz s›k›yor,
bulunduklar› yerlere bombalar at›-
yorlard›.

“Hayat kurtarmak” katliam ope-
rasyonu’nun örtüsü olmufltu. “Ha-
yat kurtarmak” de¤il “Hayata son
vermek”ti operasyonun amac›. 

Zaten sonuçtan da belliydi bu. 

1199 AArraall››kk’’ttaa 
iinnssaannll››kk yyookkttuu!!

O sabah katliam operasyonu sü-
rerken “olmayan”lardan biri de kufl-
kusuz insanl›kt›. O gün ve sonraki
günler insanl›k, hapishane s›n›rla-
r›ndan içeri giremedi.

“Sar› duman yayan gaz bombas›
ve yang›n bombalar› at›lmaya bafl-
lad›. Arka ranzalar yan›yordu. Maz-
gallardan da alev f›flk›rt›yorlard›.
Birbirimizi kald›rmaya çal›flt›k. Ar-
ka taraf› boflaltmaya bafllad›k. Nilü-
fer, Seyhan, Özlem de bayg›n olan-
lar içindeydi. Seyhan’› kald›rd›m.
Kendine geldi. Öne do¤ru ç›k›p ka-
p›y› açmalar›n›, ko¤uflu boflaltaca-
¤›m›z› söyledik. Bir kaç arkadafl ka-
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p›ya gitti. Kap›y› açam›yorlard›.
Ben de yanlar›na gidip ittim. Çok az
bir aral›k açabildik. Her yer s›cakt›,
dokundu¤umuzda bile yak›yordu.”
(age. syf:13)

Bayrampafla’da kad›n tutsakla-
r›n ko¤uflunu yakt›lar önce. Her ta-
raf alevler içindeydi. Ko¤uflta bulu-
nan tüm kad›n tutsaklar kullan›lan
gazlar ve bombalar sonucu a¤›r ya-
n›klar alm›fllard›. Yang›ndan, du-
mandan ve gazdan 6 kad›n tutsak
ko¤ufl içinde diri diri yak›larak kat-
ledildi. Bayrampafla Kad›nlar Ko-
¤uflu’ndan tüm hapishaneye yay›lan
yan›k et kokusu, oligarflinin 19 Ara-
l›k sabah› 20 hapishane’de gerçek-
lefltirdi¤i katliam›n›n boyutunu da
göstermekteydi.

Ceyhan Hapishanesi’nde de ayn›
sald›r›lar sürüyordu. O sabah› ölüm
orucu direniflçisi U¤ur Türkmen,
flöyle anlat›yordu. 

“‹fl makinalar› çal›flmaya baflla-
d›... Bir duvar› y›k›yorlard›. Sonra
havaland›rma duvar›n› y›kt›klar›n›
gördük. Y›k›lan yerin arkas›nda ro-
bocop giysili askerler vard›. .. robo-
coplar ko¤uflumuzun oldu¤u duva-
r›n kenar›na gaz bombas› at›yordu.
D›flar›dan tteemmiizz hhaavvaa aallmmaamm››zz›› iiss--
tteemmiiyyoorrllaarrdd››.. Temiz havay› da ya-
sak ediyorlard›... Amaç aç›kt›, aç›k
aç›k “SSiizzii ööllddüürrmmeeyyee ggeellddiikk”” diye
söylüyorlard›. Askerler o kadar gaz
bombas› atmalar›na ve say›ca üs-
tünlüklerine ra¤men hala direnifli-
mizi k›r›p içeriye girememifllerdi.
Buna sinirleniyor habire küfür edi-
yorlard›.”(age. syf: 276)

1199 AArraall››kk’’ttaa ffeeddaa vvaarrdd››!! 
19 Aral›k’›n bir yüzü elbette kat-

liamd›. Öylesine büyük bir zulümdü
ki, diri diri yak›lan tutsaklar, saat-
lerce gaz bombalar› at›lan ko¤ufllar,
bedenini tutuflturmuflken kurflunla-
nan, tam ko¤ufllardan ç›karken bafl›-
na hedef al›narak bomba f›rlat›lan
tutsaklar... vard›.

Fakat, 19 Aral›k’›n di¤er yüzü de
fedayd›! Feda eylemleriyle cevap
verildi katliam operasyonuna.

“‹çimizden ölüm oruçcusu AAhhmmeett

‹‹bbiillii arkadafl›m›z kendini yakmak
için gönüllü ç›kt›. Ümraniye hapis-
hanesinin üst ara maltas›na ç›karak,
‘ooppeerraassyyoonnuunn dduurrdduurruullmmaass›› vvee ddaa--
hhaa ffaazzllaa iinnssaann››nn ööllmmeemmeessii iiççiinn kkeenn--
ddiinnii ffeeddaa eeddeeccee¤¤iinnii’ söyledi. ... as-
kerlerin gözü önünde kendini yakt›.
Bu s›rada maltan›n iki ucunda bulu-
nan askerler de kendini maltan›n or-
tas›nda tutuflturan Ahmet ‹bili yolda-
fl›m›za panikle atefl açmaya bafllad›-
lar.” (age. syf: 168)

Bayrampafla Hapishanesi’nde;
F›rat Tavuk ve Aflur Korkmaz, Üm-
raniye Hapishanesi’nde Ahmet ‹bi-
li, Çanakkale Hapishanesi’nde; Fi-
dan Kalflen, Bursa Hapishanesi’nde
Murat Özdemir ve Ali ‹hsan Özkan
(TKP(ML) dava tutsa¤›), Çank›r›
Hapishanesi’nde ‹rfan Ortakç› ve
Hasan Güngörmez, Uflak Hapisha-
nesi’nde Yasemin Canc› ve Berrin
B›çk›lar, Ceyhan Hapishanesi’nde
Halil Önder feda eylemi yaparak,
ölümsüzlefltiler... 

Sald›r›ya karfl› feda silah›n› ku-
flananlardan biri Bursa Hapishane-
si’nden Murat Özdemir’di:

“Sanki biraz
sonra ölecek o-

lan o de¤il gibiy-
di. ... Bu arada
al›n band›n›n ol-
mad›¤›n› farketti
ve orada bulu-

nan di¤er
ölüm oruç-
cusu arka-
d a fl l a rd a n
bir al›n ban-
d› alarak

ba¤lad› ve
s i z l e r i
çok sevi-
y o r u m

diye-
r e k
o r a -

dan ayr›l›p kap›ya do¤ru ilerledi.

Kap› önüne gelindi¤inde yanlar-
dan cam aç›larak oradan bir arka-
dafl operasyonu yöneten askeri so-
rumluyu ça¤›rd›. Biraz sonra bir
binbafl› geldi. Murat Özdemir ca-
m›n önüne gelerek oradan binbafl›-
ya seslendi: ... Ben Devrimci Halk
Kurtulufl Partisi-Cephesi ölüm oru-
cu savaflç›s›y›m. Bizi teslim alama-
yaca¤›n›z› söylemifltik size...

Sonra üzerine bir flifleden yan›c›
bir s›v› döktü ve çakma¤›n› yakarak
kendini yakt›. Murat bedenini atefle
verdikten sonra, befl dakika kadar
ayakta zafer iflareti yaparak yanma-
ya devam etti...” (age. syf: 266)

19 Aral›k sabah› hapishaneler-
den pefl pefle feda haberleri geliyor-
du. Oligarflinin katliam sald›r›s›na
büyük bir meydan okumayd› bu.

Çanakkale Hapishanesi’nde Fi-
dan Kalflen’in feda eylemini anlatan
ölüm orucu direniflçisi Fatma Ersoy
flunlar› söylüyordu:

“... ‘operasyon var’ sesiyle uyan-
d›k. Arkadafllar hemen barikat ku-
rup, bayan-erkek ölüm orucu birinci
ekibindeki bizleri sald›r›dan zarar
görmeyece¤imiz flekilde korumaya
çal›flt›lar. ‹çimizden FFiiddaann KKAALL--
fifiEENN, maltadaki barikat›n önüne gi-
dip operasyonu durdurmalar›n› iste-
di. Askerlere, geri çekilmedikleri tak-
dirde ölüm orucu direniflçilerinin
kendilerini yakacaklar›n› söyleyip
kendini yakt›. .. ”(age. syf: 229)

Oligarflinin teslim alma politika-
lar›na bir cevap da Uflak’tan, Yase-
min Canc› ve Berrin B›çk›lar’dan
geldi. 

“‹ki k›v›lc›m çakt› peflpefle hüc-
renin bir köflesinde. ‹ki yoldafl el ele
alevden bir ormana dalar gibiydi-
ler. Ateflte karanfiller aç›yordu iflte.
Alevler yükselmeye, dumanlar ç›k-
maya bafllad›. Berrin ayaklar›ndan
bafllad› yanmaya. En duru sesiyle
Fidan’a Murat’a sesleniyor ‘Tut
elimden Fidan, Murat yan›n›za ge-
liyoruz’ diyordu...” (Bafle¤meyen
Kad›nlar, syf: 115-116)  

-devam edecek-



Uzun bir süredir, Alevi halk›
kullanmak, kendisine yedeklemek
için düzen partileri seferber olmufl
durumdalar. O nedenle Alevilere
yönelik, “aç›l›m” ile bafllayan tart›fl-
malar devam etmektedir.

‹flte bu tart›flmalara faflist MHP
ve Devlet Bahçeli de kat›ld›. Süren
tart›flmalar d›fl›nda kalmak isteme-
yen faflist MHP bile Alevi halk›n so-
runlar› için “çözüm paketleri” ya-
y›nlad›.

Faflist MHP Genel Baflkan› Dev-
let Bahçeli, AKP hükümetini eleflti-
rerek,  Alevi sorununun “çözümü”
konusunda iflbirli¤i yapmaya ça¤›r-
d›. 

Bahçeli, Alevi Çal›fltay›’n›n so-
runu çözmeyece¤ini ileri sürüp, 8
maddelik bir “çözüm paketi” aç›k-
lad›.

Buna göre, örne¤in faflist MHP,
“Türkiye Alevilik Araflt›rmalar›
Merkezi”nin devlet deste¤inde ku-
rulmas›n› istemektedir. Di¤er öneri-
lerinden baz›lar› flöyle:

“-Alevi inanç önderlerinin aka-
demik seviyede e¤itilmesi için ‹la-
hiyat Fakültelerinde “Tasavvuf
‹limleri Bölümü”kurulmal›.

-Alevi ‹slam inanc›n› da bünye-
sinde temsil edecek flekilde Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤›’nda yap›sal düzen-
lemeye gidilmeli.” (Hürriyet, 25
Kas›m 2009)

Sonuçta “çözüm önerileri”nin
mant›¤›, devlet deste¤inde bir “dü-
zen Alevili¤i” yaratmakt›r.

MHP, Cemevleri ile ilgili olarak
da, “Cemevi gerçe¤i, cami-cemevi
karfl›tl›¤›na dönüfltürülmeden kabul
edilmeli.” derken “sünni ege-
men”anlay›fl› dayatmay› sürdür-
mektedir.

Bugün AKP’yi Alevi politikas›
nedeniyle elefltiren MHP, “Alevi
aç›l›m›”n›n tart›fl›ld›¤› ilk günlerde

bu kez, “aç›l›m›”
olumlu bulmufl,
d e s t e k l e y e n
aç›klamalar yap-
m›flt›r.

Bahçeli, “Alevi toplumunun
temsilcilerinin ifltirakiyle bafllat›lan
Çal›fltay’› olumlu ve cesaret verici
bir bafllang›ç olarak gördüklerini
söylemiflti.” (Radikal, 10 Haziran
2009) 

Sorunun çözümü için de o za-
man, 5 maddelik bir “çözüm paketi”
aç›klam›flt› MHP.  Bu 5 maddelik
paket, bugünkü paketin darlaflt›r›l-
m›fl halidir.

5 maddelik paketin de mant›¤›
ayn›yd›. Örne¤in, maddelerden biri-
si; “Aleviler Diyanet ‹flleri Baflkan-
l›¤› kadrolar›nda temsil edilmeli.
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› bünyesin-
de ‹slam içerisindeki farkl› inanç ve
anlay›fllara hizmet verecek bir koor-
dinasyon kurulu oluflturulmal›.”  di-
yordu.

Asl›nda MHP’nin tüm önerileri-
nin mant›¤›, devletin denetiminde
yap›lacak “düzenlemeler” ile Alevi
halk›n dinamiklerini köreltmek, dü-
zene ba¤l› hale getirmekti.

De¤ilse, Alevilerin sorunlar›n›n
çözümü diye bir kayg›lar›, amaçlar›
yoktur esas olarak. MHP’nin de
Alevi sorununu çözmeye soyunan
di¤er düzen partilerinin de sorunun
çözülmesinden yana olmaktan çok,
ç›karc›, istismarc› davrand›klar›
aç›kt›r. 

Düzen partileri Alevi halk›n bek-
lentilerini sömürmekte, istismar et-
mektedir. MHP de istismardan pay
kapmaya çal›flmaktad›r.

Bu ülkede alevilerin varl›¤›, yeni
bir fley de¤ildir. Faflist MHP’de ye-
ni bir parti de¤ildir. Bugüne kadar
defalarca parti programlar› haz›rla-
m›fl, seçim programlar› yapm›flt›r. O

zaman hiç Aleviler ak›llar›na gel-
memifltir.

Faflist MHP, istismarc›l›¤›n re-
vaçta oldu¤u bir zamanda, hemen
tüm düzen partilerinin bu konuda
“bir fleyler yapma” çabalar›n›n d›-
fl›nda kalmamak için böyle bir “pa-
ket” haz›rlam›flt›r.

Katiller, ÇÇözemezler!
Faflist MHP’nin Alevi halka ilifl-

kin olarak söylediklerinin, “çözüm
önerileri”nin ciddiye al›nacak bir
yan› yoktur. Zira MHP’nin bugüne
kadar, söyledikleri de¤il  ama yap-
t›klar› önemlidir.

Zira, faflist MHP’nin ellerinde
Alevi halk›n kanlar› vard›r. 12 Eylül
öncesi Alevi-Sünni çat›flmas› yara-
t›p, Alevi halk› katledenler Alevi
halk›n dostu olamazlar.

Marafl’ta, Çorum’da, Malat-
ya’da, Sivas’ta, Gazi’de Alevi halk›
katledenlerin Alevilerin sorunlar›-
n›n çözümüne soyunmalar›n›n inan-
d›r›c›l›¤› yoktur. 

Alevi halk›, kendilerini k›y›m-
dan geçiren, çoluk-çocuk demeden
yüzlerce insan› katleden, katillere
inanm›yacakt›r.

Marafl’›n, Çorum’un, Sivas’›n
katilleri de¤iflmemifltir; faflist MHP
hala onlar›n partisidir. Alevi halka
“flirin gözükmeye” çal›flan faflist
MHP, bir yandan da Kürt halk›na
karfl› linçleri sürdürmekle meflgul-
dür. Halk›n katillerinin linç güruh-
lar›n›n, o nedenle söyledi¤i yalanla-
r›n bir önemi de yoktur,

Alevi halk›, linç güruhuna inan-
mayacak, katliamlardan sorumlu
olanlar› ba¤›fllamayacakt›r.
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Alevi halk› katledenler
Alevilerin sorunlar›n› 
çözemezler!



Merhaba sevgili arkadafllar. Bu-
gün bir kampanya örgütlüyoruz.
Kampanyalar, devrim yolunda att›-
¤›m›z önemli ad›mlard›r. Kampan-
yalar›n önemini, anlam›n› kavrad›-
¤›m›z ölçüde, bu ad›mlar büyük
ad›mlara dönüflür. 

Bir siyasi hareket ideolojik, poli-
tik, pratik, her düzeyde geliflmelere
müdahale etmeye çal›fl›r. Devrimci
hareketin siyasi süreçlere müdaha-
lesinde kampanyalar özel bir yer ve
önem tafl›r. 

–– KKaammppaannyyaa nneeddiirr??
ÖÖnnccee bbuurraaddaann
bbaaflflllaayyaall››mm 

Kampanya, belli geliflmelere
iliflkin olarak hareketin gücünü
sseeffeerrbbeerr eettmmeessii olarak tan›mla-
nabilir. K›sacas›, kampanya, ssee--
ffeerrbbeerrlliikktir. 

Denilebilir ki devrimciler,
zaten her an, her gün, çal›flmalar›n›,
mücadelelerini bir seferberlik halin-
de sürdürmelidirler. Do¤rudur. Böy-
ledir. Ancak burada öncelikle bir
oorrggaanniizzaassyyoonn olarak seferberlikten
söz ediyoruz. ‹kinci olarak, hergün-
kü çal›flmam›z›n belli bir hedefe yyoo--
¤¤uunnllaaflfltt››rr››llmmaass››nnddaann sözediyoruz.
üçüncü olarak hergünkü coflkumu-
zu, koflturmam›z› daha da art›ran bir
süreç yaratmaktan sözediyoruz. 

Dolay›s›yla, kampanya, devrim-
ci hareketin çal›flmalar›n›, belli bir
hedefe, belli bir konuya yo¤unlaflt›-
rarak, mevcut güçlerini, potansiyel
durumdaki güçlerini ve at›l güçleri
en üst düzeyde harekete geçirerek,
siyasi sonuçlar yaratmay› hedefle-
yen özel mücadele dönemleridir. 

“Her zamanki” faaliyetimizden
fiilen fark fludur:

Diyelim ki, emperyalizme karfl›
her zaman mücadele ediyoruz, ey-

lemler yap›yo-
ruz. Ama bunu
bir kampanya
fleklinde yap-
mak farkl› bir
fleydir. Kam-
panya öyle ol-
mal›d›r ki, kim-

se o kampanyan›n slogan›ndan kaça-
mamal›d›r. O kampanyan›n afifline,
bildirisine, duvar yaz›s›na, pankart›na
rastlamam›fl biri kalmamal›d›r.

Kampanya nedir, ne için yap›yo-
ruz, bu her Cepheli’nin kafas›nda
netleflmelidir. De¤ilse, kampanyala-
r›n amac›na ulaflmas› zordur. Ne-
den? Çünkü, dedi¤imiz gibi, her
kampanya bir seferberliktir, yo¤un-
laflmakt›r. Bu tteekk tteekk ttüümm CCeepphheellii--
lleerr aaçç››ss››nnddaann ddaa ggeeççeerrlliiddiirr.. Bir
kampanyan›n baflar›s›, her Cepheli-

nin tek tek seferber olmas›yla, yo-
¤unlaflmas›yla orant›l›d›r. 

–– KKaammppaannyyaa nneeyyii hheeddeefflleerr??
Kampanyalar›n bir çok hedefi,

amac› olabilir. KKiittlleelleerrii bbeellllii bbiirr ttaa--
lleebbee yyöönneellttmmeekk,, belli bir konuda
bilinçlenme yaratmak, ddüüflflmmaannaa
kkaarrflfl›› ggüüçç ggöösstteerriissii yyaappmmaakk,, belli
bir konuda yo¤unlaflmayla gündemi
belirlemek, kkiittllee öörrggüüttlleennmmeessii vvee
ççaall››flflmmaass››nnddaa yyoo¤¤uunnllaaflflmmaakk...... gibi
çok çeflitli özellikleri ve hedefleri
olabilir kampanyalar›n. Bunlar›n bi-
ri, birkaç› veya hepsi birden de
amaçlanabilir. 

BBaazzeenn,, uuzzuunn vvaaddeellii bbiirr hheeddeeffii
yyaakk››nnllaaflfltt››rrmmaakk iiççiinnddiirr.. BBaazzeenn ssoo--
mmuutt bbiirr ttaalleebbii ggeerrççeekklleeflflttiirrmmeekk
iiççiinn.. Mesela “Amerika Defol” kam-
panyas›, bütün olarak anti-emperya-
list mücadeleyi gelifltirmeyi hedef-
ler. ABD’nin kovulmas›, sadece bu

kampanyan›n de¤il, uzun vadeli bir
amaç ve hedeftir. 

Fakat “Güler Zere’ye Özgürlük”
kampanyas›, bunun tersine, somut
talebe yönelik bir kampanyad›r ve
hedefe o kampanya içinde ulafl›lma-
s› hedeflenir.  

–– KKaammppaannyyaallaarr nnaass››ll
bbiiççiimmlleenniirr??

Kampanyalar›, süreleri, baflvura-
ca¤› mücadele biçimleri gibi bir çok
aç›dan ele alabiliriz. 

KKaammppaannyyaallaarr››nn ssüürreelleerrii,, konu-
ya, hedefe, öncelikli amaca göre de-
¤iflir. Bir hafta, on günlük olabilece-
¤i gibi, 3, 4, veya 5 ay süren kam-
panyalar da olabilir.  

MMeesseellaa,, 11997799 vvee 8800’’ddee yyaapp››llaann
Marafl Katliam›n› Pro-
testo Kampanyas›, 20-
24 Aral›k günleri ara-
s›nda yap›lan bir kam-
panyayd›. Ama bu befl
gün, ifl b›rakmalardan
boykotlara, kepenk ka-
patmalara, bask›nlardan
cezaland›rmalara kadar
çok yo¤un bir süreçti...
Mesela, Büyük Direnifl

sürecinde tecrite karfl› baz› kampan-
yalar da çok uzun süreliydi. Halen
sürdürdü¤ümüz “ABD Defol, Bu
Vatan Bizim” kampanyas› da uzun
kampanyalara bir örnek oluyor flim-
diden.

Bir çok kampanyan›n ortak özel-
li¤i kitlesel eylemlerle silahl› ey-
lemlerin birlikte gerçeklefltirilmesi-
dir. Ama bu mutlak bir flekil olarak
ele al›namaz. Dönem olur, sadece
devrimci fliddet temelinde bir kam-
panya olur, zaman olur, sadece ba-
r›flç› (uzlafl›c› de¤il) mücadele bi-
çimleriyle hayata geçirilen kampan-
yalar olur. Bu, kampanyan›n amac›-
na, konusuna, dönemsel koflullara,
subjektif duruma göre de¤iflir. 

Kampanyalar, mücadelenin bbaa--
rr››flflçç››ll,, aasskkeerrii,, kkiittlleesseell,, kkaaddrroossaall,,
yyaassaall yasad›fl› çok çeflitli biçimleri-
nin mükemmel bir uyum içinde bir-
lefltirilebilmelerini sa¤layan ve tüm
alanlar›n koordineli olarak ayn› he-

devrim içindevrim için
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Ders:
Kampanya

Kampanya
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def do¤rultusunda harekete geçiril-
di¤i dönemlerdir. 

Stalin’in dedi¤i gibi, burada as-
lolan “BBüüttüünn mmüüccaaddeellee bbiiççiimmlleerrii--
nnee eeggeemmeenn oollmmaakk,, oonnllaarr›› ssaavvaaflfl
aallaann››nnddaa uussttaall››kkllaa kkaayynnaaflfltt››rr--
mmaakk””t›r. Kampanyalar bu konuda
büyük bir tecrübe sa¤lar, kadrolar›
yetkinlefltirir. 

Mesele, kitlelere ne söyleyece-
¤imiz ve bunu en etkili tarzda nas›l
söyleyebilece¤imizdir. 

Özellikle uzun süreli kampanya-
larda, kadrolaflmada büyük ad›mlar
at›l›r. Çünkü geliflme as›l olarak
herkesin kapasitesinin  zorland›¤›
noktalarda ortaya ç›kar. Kampanya-
da insanlar›m›z›n üstlendi¤i görev-
ler do¤al olarak artar, ayn› görevle-
ri daha s›k›fl›k zamanlarda ve koflul-
larda yerine getirmeleri gere¤i ç›-
kar; iflte o noktada insanlar kendi
kapasitelerinin üzerine ç›karlar.

– – KKaammppaannyyaa,,
yyoo¤¤uunnllaaflfltt››rr››llmm››flfl bbiirr
eeyylleemm pprraattii¤¤iiddiirr

Belli bir gerçe¤i, belli bir slo-
gan›, bir hedefi, öne ç›kar›p bu çer-
çevede kitleleri etkilemek, seferber
etmek, örgütlemek hedeflenir. belli
bir örgütlenme veya belli bir müca-
dele biçimini öne ç›kar›p, bunlar
çerçevesinde somut sonuçlara ulafl-
maya yönelmektir. 

Mesela, 12 Eylül 1980’de faflist
cuntan›n iflbafl›na gelmesi üzerine
gerçeklefltirilen ““CCuunnttaa 4455 MMiillyyoonn
HHaallkk›› YYeenneemmeeyyeecceekk KKaammppaannyyaass››””,
son derece önemli bir kampanyad›r.
O koflullarda böyle bir kampanya
düzenlemek zaten bafll› bafl›na bir
iddia ve kendine güvendir. Kam-
panya o koflullarda, en baflta dev-
rimcilere moral ve maddi güç veren
bir misyon üstenmifltir. 

Mesela yine Cunta döneminde
hayata geçirdi¤imiz bir kampanya
daha vard›. 1982’de Devrimci Sol
davas›n›n aç›ld›¤› gün bafllat›lan
“CCuunnttaa ddeevvrriimmcciilleerrii yyaarrgg››llaayyaa--
mmaazz” kampanyas›. O günlerde genç
bir devrimci olan Ferit Eliuygun,

sonraki y›llarda o kampanyan›n
kendisinde yaratt›¤› duygular› flöyle
anlatacakt›: “VVaarroolldduu¤¤uummuuzzuu,, ccuunn--
ttaann››nn tteesslliimm aallaammaadd››¤¤››nn›› hhiisssseettttiimm..
OO mmoorraallllee bbaaflfl››mm››zz ddiikk ddoollaaflfl››rr dduu--
rruummaa ggeellddiikk.. YYoollddaa yyüürrüüyyüüflflüümmüüzz
bbiillee ddee¤¤iiflflttii...” 

1991’deki “‹stiyoruz Vermezse-
niz Alaca¤›z” kampanyas› da çok
yönlülük aç›s›ndan örnek bir kam-
panyad›r. 

–– KKaammppaannyyaallaarr››nn bbeellllii bbiirr
hheeddeeffee yyoo¤¤uunnllaaflflmmaann››nn
dd››flfl››nnddaakkii iiflfllleevvlleerrii nneelleerrddiirr??

Kampanya, devrimci hareketin
kendi gücünü görmesini, deyim ye-
rindeyse kendini test etmesini sa¤-
lar. Her kampanya, do¤al olarak bi-
ze eksikliklerimiz, zay›f yanlar›m›z›
daha iyi gösterir. Kendimizi daha
iyi görmemizi, tan›mam›z› sa¤lar. 

Kampanyan›n konusu, süresi,
eylem biçimleri ne olursa olsun,
hepsinde de¤iflmeyen hedeflerden
biri de elbette, ddeevvrriimmccii hhaarreekkeettiinn
ggüüccüünnüü bbüüyyüüttmmeekk,, savafl›n› gelifl-
tirmek olacakt›r. Her kampanyada,
yine konusu, biçimi ne olursa olsun, 

-- kkiittllee ççaall››flflmmaass››nn›› ggeenniiflfllleettmmee,, 

-- yyeennii ttaarraaffttaarrllaarr kkaazzaannmmaa,, 

-- yyeennii kkaaddrroollaarr çç››kkaarrmmaa he-
deflenir. 

–– KKaammppaannyyaallaarr,,
ççoo¤¤uunnlluukkllaa ggüünncceellddiirr
aammaa ssttrraatteejjiiyyee
hhiizzmmeett eeddeerrlleerr

Kampanyalar daha çok güncel
sorunlara, taleplere yönelmifltir.
Ama bu, onlar›n salt güncellikle s›-
n›rl› oldu¤unu göstermez. Tersine,
bir kampanyan›n politik anlamdaki
baflar›s›, güncel politik talepleri,
mücadeleleri, genel stratejiye tabi
k›labildi¤i ölçüdedir.

Kampanya, gerek politik muh-
tevas›yla, gerekse de prati¤iyle
böyle flekillendirilmezse eksik ka-
l›r zaten. Konu, amaç her ne olursa
olsun, en s›radan ekonomik de-

mokratik mücadelelerde bile, o mü-
cadele ddeevvrriimm vvee iikkttiiddaarr hheeddeeffiinnee
ttaabbii kk››ll››nnmmaall››dd››rr.. 

Kitlelerin güncel, somut sorun-
lar›ndan, ekonomik, akademik de-
mokratik taleplerinden hareket edi-
lecek ve o hedeflere ba¤lanacakt›r.
Ama bu mekanik, flematik bir bi-
çimde yap›lamaz. Bu ba¤, her so-
run, her kampanya özelinde farkl›
farkl› flekillenecektir. 

–– KKaammppaannyyaallaarr,, AASSGGAARR‹‹
ggüüççlleerrllee AAZZAAMM‹‹ ssoonnuuçç
aallmmaayy›› mmüümmkküünn kk››llaann bbiirr
ttaarrzzdd››rr

BBiirr:: Mevcut güçleri daha dina-
mik, daha üretken hale getirir. 

‹‹kkii:: Mevcut güçlerin eenn uuyygguunn
iissttiihhddaamm››nn›› ssaa¤¤llaarr.. 

ÜÜçç:: At›l güçlerin hhaarreekkeettee ggeeççii--
rriillmmeessiinnii ssaa¤¤llaarr.. 

DDöörrtt:: Potansiyel durumdaki
güçlerin aaçç››¤¤aa çç››kkaarr››llmmaass››nn›› sa¤lar. 

‹flte bütün bunlar, baflar›labildi¤i
oranda, kampanyada asgari güçle
azami sonuç alma esprisi de gerçek-
leflmifl olur. 

1980’lerin ikinci yar›s›nda örgüt-

..... Kampanyalar daha
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ledi¤imiz kampanyalar, bu maddele-
rin her birinin somut olarak hayata
geçirildi¤i kampanyalar olmufltur.
Cuntan›n bask›s› alt›nda sinen, sus-
turulan, kesimler, bu kampanyalarla
yavafl yavafl mücadeleye çekildiler. 

Bu dönemde, Dev-Genç’in
“AAtt››llmmaallaarraa,, VViizzeelleerree,, HHaarraaççllaarraa
SSoonn,, YYÖÖKK KKaalldd››rr››llss››nn” kampanyas›,
sonradan TAYAD olarak örgütlene-
cek olan tutsak ailelerinin “ZZiinnddaann--
llaarr BBooflflaallss››nn TTuuttssaakkllaarraa ÖÖzzggüürrllüükk”
ve “SSuuççlluu OOllaann ÇÇooccuukkllaarr››mm››zz DDee--
¤¤iill 1122 EEyyllüüll HHuukkuukkuudduurr” kampan-
yalar›, Liseli Dev-Genç’in “FFaaflfliisstt
BBaasskk››llaarraa SSoonn,, DDaayyaa¤¤aa HHaayy››rr”
kampanyas›, “ZZaammaa,, ZZuullmmee,, ‹‹flflkkeenn--
cceeyyee HHaayy››rr” kampanyas›, solun,
devrimci hareketin yeniden aya¤a
kalk›fl›n›n  deyim yerindeyse s›çra-
ma noktalar› olmufltur. 

Kampanya anlay›fl›n›, tarz›n›,
ülkemiz soluna devrimci hareket
kazand›rm›flt›r. Devrimci hareketin
kampanyalar›na bakmak, bir anlam-
da devrimci hareketin tarihine bak-
makt›r. Bire bir ayn› fleyler de¤ildir
ama, kampanyalar›m›z›n tarihi, bü-
tün tarihimizin önemli bir bölümü-
nü kapsar. 

–– SSaalldd››rr››llaarraa bbaarriikkaatt öörrmmee
aarraacc›› oollaarraakk kkaammppaannyyaa 

Sürekli olarak oligarflinin sald›-
r›lar›na, operasyonlar›na maruz ka-
lan bir hareket olmam›z›n do¤al so-
nucu olarak, bu sald›r› ve operas-
yonlara karfl› da sürekli eylemleri-
miz olmaktad›r. Devrimci harekete
yönelik bu operasyonlar da kam-
panyalar›m›z›n konular›ndan birini
olufltururlar. 

Her sald›r›da bir kampanya dü-
zenlenecek de¤ildir elbette. Ancak
oligarflinin her kapsaml› sald›r›s›na,
kapsaml› bir karfl›l›k vermek de ge-
reklidir elbette. 

Bu türden kampanyalara, 1 Ni-
san operasyonuna karfl› gelifltirdi¤i-
miz kampanya, Engin Çeber’in ka-
tillerinin cezaland›r›lmas› için sür-
dürdü¤ümüz kampanya örnek ola-
rak verilebilir. 

Kampanyalar, oligarflinin belli

konularda yo¤unlaflt›rd›¤› fiziki ve-
ya ideolojik, psikolojik sald›r›lar›n›
etkili biçimde gö¤üsleme zeminidir.

–– DDüüzzeenn ddee kkaammppaannyyaallaarr

yyaappaarr
Ad›n› böyle koymasalar da dik-

katli incelendi¤inde, oligarflinin de
s›k s›k çeflitli konular› halk›n gün-
demine tafl›makta, bir kampanya
tarz›nda davrand›¤› gözükmektedir. 

Mesela, iktidar bir karar alacak-
t›r, bu karar› benimsetmek için bir
bakars›n›z, iktidar›n tüm sözcüleri,
burjuva bas›n, ilgili düzen kurumla-
r› –adeta dü¤meye bas›lm›flcas›na–
o konuda demeçler vermeye, haber-
ler yapmaya bafllarlar. 

Seçim kampanyalar›, bunun kla-
sik örneklerindendir. Oligarflinin
bu periyodik kampanyalar›, kitlele-

rin düzenle ba¤lar›n› pekifltirme ve-
ya düzenden kopmufl, memnuniyet-
siz kesimleri yeniden düzene çekme
kampanyas›d›r. Hemen bütün araç-
lar›n kullan›ld›¤›n› görürüz bunlar-
da. 

Devrimciler de farkl› amaç ve bi-
çimlerde de olsa, seçim dönemlerin-
de kampanyalar yaparlar. Kitleleri
düzene ça¤›ran ve devrime ça¤›ran

kampanyalar karfl› karfl›ya gelir.         

–– GGüünnddeemmee mmüüddaahhaallee
aarraacc›› oollaarraakk  kkaammppaannyyaallaarr

Kampanyalar, gündeme müda-
hale ve bunun bir ad›m ötesinde de
ggüünnddeemmii bbeelliirrlleemmee do¤rultusunda
gelifltirdi¤imiz mücadelelerdir.
Kampanyalar, mevcut koflullarda,
mevcut gücümüzün ola¤an kullan›-
m›yla yapabileceklerimizin ötesine
geçebilmek için bir s›çrama sa¤lar-
lar bize. 

Bilindi¤i gibi, ülkemiz solunda
politik anlamda inançs›zlaflmaya ve
iddias›zlaflmaya ba¤l› olarak, iktidar
hedefinden uzaklafl›lm›fl ve solun
büyük bir bölümü ““pprrootteessttoo hhaarree--
kkeettii”” halini alm›flt›r. Eylemlerinin
biçimi, muhtevas› da buna göre fle-
killenmektedir do¤al olarak. Keza bu
durumun bir di¤er sonucu da, solun
oligarflinin gündemine tabi olmas›,
onun d›fl›nda kendi taleplerini, mü-
cadelelerini öne ç›karamamas› veya
bu iddiay› tafl›mamas›d›r. 

Kampanyalar denilebilir ki, solda
bu pasif, edilgen, sisteme tabi olan
havay› k›ran bir role sahiptirler.  

KKaammppaannyyaa bbiirr ››ssrraarrdd››rr,, bbiirr ssoo--
nnuuçç aallmmaa hheeddeeffiiddiirr,, bbiirr ssoonnuuçç yyaa--
rraattmmaa iiddddiiaass››dd››rr.. 

–– KKaammppaannyyaa,, ddüüflflmmaannllaa
ggöö¤¤üüss ggöö¤¤üüssee ggeellmmeekkttiirr

Elbette her kampanya, ayn› za-
manda düflman›n daha çok sald›r›s›-
na maruz kalmak demektir. Yeni gö-
zalt›lar, tutuklanmalar, infazlar ya-
flamak demektir. Çünkü, her kam-
panya, asl›nda devrimci hareketin
oligarfliyle çat›flt›¤›m›z siperlerin
biraz daha önüne ç›kmas›, düflman-
la daha yüzyüze çat›flmas› demektir.
Her kampanya, do¤al olarak daha
fazla emek, daha fazla disiplin ge-
rektirdi¤i gibi, daha fazla risk, daha
fazla bedel demektir. 

Nitekim, bir çok kampanyam›z-
da flehitler vermiflizdir. 

En kapsaml›, en iddial›, politik
aç›dan en önemli kampanyalar›m›z-
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dan biri, emperyalizmin Ortado¤u
halklar›na karfl› yürüttü¤ü savafla
karfl› bafllatt›¤›m›z “EEmmppeerryyaalliisstt
SSaavvaaflflaa HHaayy››rr” kampanyas›d›r.
Dünya çap›nda bir kampanyad›r.
Uzun süreli bir kampanyayd›. Bir
çok flehit verdik, yüzlerce kadro,
taraftar tutsak düfltü. Kampanyay-
la devrimci hareket dünya çap›nda
hem emperyalizmin, hem devrim-
ci, ilerici güçlerin dikkatini çekti. 

“Bu kampanya dönemi örgüt-
sel ve siyasal aç›dan güç toplad›-
¤›m›z bir dönem oldu.

“Emperyalist sald›rganl›¤a ve
savafla karfl› izledi¤imiz politika-
larla, gerçeklefltirdi¤imiz eylem-
lerle tutarl›, do¤ru ve etkin bir
devrimci tutumun sahibi olduk.
Öyle ki, krizi tahlil ediflimiz, izle-
di¤imiz politik tutum ve buna ba¤-
l› olarak ald›¤›m›z öncü tav›r, sa-
dece Türkiye'de de¤il, dünya ölçe-
¤inde yank› yaratt›. Özellikle sa-
vafl s›ras›ndaki eylemlerimiz, bizi
ilk kez dünya düzeyinde tan›tan
bir güç haline getirdi ve dünyan›n
dikkatlerini üzerimize çektik. Dev-
rimci ve anti-emperyalist güçlerin
ezilen halklar›n sempati ve deste-
¤ini kazand›k.” (Dava Dosyas› 11,
De¤erlendirme ve Faaliyet Rapo-
ru)

Her kampanya, 

-- kkiittlleelleerrddee hheessaapp ssoorrmmaa bbii--
lliinncciinnii,, 

-- iikkttiiddaarr hheeddeeffiinnii,, 

-- mmüüccaaddeellee kkaarraarrll››ll››¤¤››nn›› ge-
lifltirmeye hizmet etti. Kampanya-
larda yaln›zca örgütlü güçleri bir-
lefltirmeyi, harekete geçirmeyi de-
¤il, tüm halk kesimlerine yönelen,
binlere de¤il milyonlara hitap et-
meyi hedefleyen bir bak›fl aç›s›yla
hareket edilmelidir. ÇÇüünnkküü,,
““KKaammppaannyyaallaarr iikkttiiddaarr yyoolluunnddaa
aatttt››¤¤››mm››zz aadd››mmllaarrdd››rr.. 

Sevgili arkadafllar, bu haftaki
dersimizi burada noktal›yoruz.
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas›n›n coflkusuyla hepi-
nize sevgilerimizi sunuyoruz.
Haftaya buluflmak üzere diyoruz
yine. fiimdilik hoflçakal›n.

Nas›l B‹R Yaflam?Nas›l B‹R Yaflam?
‹‹nntteerrnneettee bbaa¤¤››mmll››ll››kk!!
‹nternet ba¤›ml›l›¤› bugün ciddi

bir sorun haline gelmifltir. Aileler bu
tart›flmalar› yafl›yor. Ve haliyle bu
durum evlerde sorun olmaya, iliflki-
leri etkilemeye devam ediyor.

Kuflkusuz henüz her evde inter-
net yok. Her evde yok ama hat›r› sa-
y›l›r say›da internet kullan›c›s› var
ülkemizde. Yine her evde yok ama
mahallelerde nerdeyse her “sokak
bafl›”nda, bir internet kafe var.

Günün hangi saatinde giderseniz
gidin, orada, onlarca çocu¤un oldu-
¤unu görürsünüz. Hatta bir ço¤unun
okul k›yafetleri üzerindedir. Okul
ç›k›fl› eve gitmek yerine oray› me-
kan tutarlar.

Yap›lan bir araflt›rmaya göre,
Türkiye’de internete girenlerin yyüüzz--
ddee 4499..55''ii,, her gün 5 saatin üzerinde
internet bafl›nda kal›yor. Dörtte biri
ise haftada 50 saatin üzerinde bir
zaman› internet bafl›nda geçiriyor.
Yani günde 7 saatini internette geçi-
riyor.

Hergün 7 saatini veya 5 saatini
internette geçiren binlerce insan
var. Neredeyse yetiflkin bir insan›n
1 gecelik uyku süresi kadar bir süre-
dir bu!..

Okuldan, iflten, sosyal yaflam›n-
dan, dinlenmesinden, kitap-gazete
okumas›ndan çalarak, ayr›lm›fl 7 sa-
at... Bir ayda 210 saat. Yani B‹R
AY’›n 9 GÜN’ünü internet bafl›nda
geçiriyoruz!

Peki bu durum normal midir?

‹nternet, yüzde 91,3 oran›nda
chat, “sohbet” amaçl›, yüzde 67
oran›nda oyun ve e¤lence amac›yla
kullan›lmaktad›r. Google d›fl›nda en
s›k ziyaret edilen adres FFaacceebbooookk
adl› site olmufltur.

Dünyada facebook kullan›m› s›-
ralamas›nda Türkiye, yaklafl›k 2
milyon kullan›c› ile listenin ilk s›ra-
lar›nda yer almaktad›r.

Bu bilgileri ço¤altmak mümkün.
Belki bu bilgiler içinde kimi yan›l-

ma paylar› da olabilir. Ancak bir
gerçek var ki internet kullan›m› sa¤-
l›ks›zd›r.

Bilinçli bir internet kullan›m›n›n
olmad›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Günde
7 saatini, 5 saatini internet bafl›nda
geçiren bir insan›n bu yaflam biçimi
sa¤l›kl› m›d›r?

Bu, gerçek yaflamdan kopmak,
gerçek yaflamdan kaçmak de¤il mi-
dir? Hayali bir dünyada yaflamak
de¤il midir? 

Bu kadar zaman›, ailesi için, ar-
kadafllar› için, kendi kiflisel geliflimi
için ay›rmak yerine internet bafl›nda
geçirmek normal de¤ildir.

‹nternetin nas›l kullan›ld›¤›na
bakmak gerekiyor. S›ralamada,
chat, sohbet, oyun ve yoz program-
lar baflta gelmektedir. ‹nternet bu-
gün özellikle gençli¤i yyoozzllaaflfltt››rraann
bbiirr duruma gelmifltir.

Sorun, internetin kullan›lmas›
de¤ildir. As›l olarak, saatlerimizin
bilinçsizce internet bafl›nda hhaarrccaann--
mmaass››nnaa kkaarrflfl››yy››zz.. ‹nternet bbaa¤¤››mmll››--
ll››¤¤››nnaa karfl›y›z. Yine internetin
gençli¤i yyoozzllaaflfltt››rraann bir hale getiril-
mesine karfl›y›z.

‹nternetin, bilinçli kullan›lmad›-
¤›nda, nas›l bir yozlaflmaya yol açt›-
¤›, internetin gençlerimizin düflün-
celerini, yaflamlar›n› nas›l olumsuz
etkiledi¤ini görmek zor olmasa ge-
rekir.

Özellikle mahallelerde internet
kafeleri dolduran çocuklar›n oldu¤u
bir tablo düflündürücüdür. Çocuklu-
¤un gerçek u¤rafllar› yerine interne-
te hapsolan çocuklar, gençler, ev
kad›nlar› bir süre sonra internet ba-
¤›ml›s› olmaktad›rlar.

Sohbet edeceksek yüzyüze soh-
betin, komfluluk, arkadafll›k iliflkile-
rinin, ailemizle, çocuklar›m›zla yü-
rütece¤imiz iliflkinin yerini hiçbir
fley tutamaz.

‹nternet bilinçli kullan›lmad›¤›n-
da yaflama yabanc›laflt›r›r. Buna izin
vermiyelim. Yabanc›laflmayal›m!..
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Alevi Bektafli Federasyonu Bafl-
kan› Ali Balk›z, yeni bir sol parti
kurulaca¤›n› aç›klad›... Partinin olu-
flumunda Ahmet ‹nsel, Mithat San-
car, Fuat Keyman, Erol Kat›rc›o¤lu
gibi akademisyenlerin, ÖDP’den
ayr›lan Ufuk Uras’›n ve Süleyman
Çelebi, Burhan fienatalar, ‹brahim
Kabao¤lu’nun bafl›n› çekti¤i 10
Aral›k Hareketi’nin yer ald›¤› belir-
tiliyor. Balk›z SHP’nin de yeni ara-
y›fllar içinde oldu¤unu söylüyor.

Ali Balk›z 30 Kas›m tarihli Mil-
liyet gazetesinde yay›nlanan röpor-
taj›nda 2010, Ocak ay› içinde parti-
nin ad›n›n konulmufl olaca¤›n› da
belirtti. Balk›z, hangi partiye alter-
natif olacaks›n›z sorusuna flu ceva-
ba veriyor: “Ne AKP’ye, ne
CHP’ye, ne MHP, ne de DYP’ye;
Hepsine: ÇÇüünnkküü bbiizz ddüüzzeennee aalltteerr--
nnaattiiff oollaaccaa¤¤››zz.. Onun için yeni bir
sol söylem, sosyal demokrat yeni bir
heyecan, yeni bir dil, yeni kadro...”

Partilerinde her kesimden insa-
n›n olaca¤›n› söyleyen Balk›z;
“kimlerin olmayaca¤›”n› da belirti-
yor; “Yorulmufl. Güvenini kaybet-
mifl. Halk› küçümseyen, gelece¤e
dair umutlar tafl›mayan...”lar›n hiç-
biri olmayacakm›fl. (!) 

Kurulacak partiyi oluflturan
gruplar›n, kiflilerin niteli¤iyle, bu
iddialar aras›nda bir paralellik yok-
tur. 

CHP’de, DDSP’de ““yer
bulamad›¤›” iiçin 
“alternatif” oolanlar

Bu güçlerin hiçbiri s›n›flar mü-
cadelesi sahnesine yeni ç›km›fl de-
¤ildir. Bu hareketi oluflturacak par-

çalar›n her biri sis-
temle çat›flma içinde
olmayan bundan ka-
ç›nan ve kaç›n›lmas›
gerekti¤inin tteeoorriissii--
nnii yyaappaannllaarrdd››rr.. 

Ali Balk›z y›llar-
d›r Alevi örgütleri

içinde yeral›p, CHP’yle sürekli dir-
sek temas› içinde olan, düzenin
“Alevi aç›l›mlar›”ndan beklentiler
içine girebilen biridir. B›rak›n düze-
ne alternatif olmay›, yer bulsa kofla
kofla CHP’ye gidecektir.

Ki, bunun için az çaba da sarfe-
dilmemifltir. Ali Balk›z bunu da iti-
raf ediyor. “Düzene alternatif” bir
parti kurmaktan bahseden Balk›z,
bak›n ayn› röportajda ne diyor: 

“Son genel seçimlerde bile kaza-
nabilecek, 20 de¤erli ismi belirle-
yip, BBaayykkaall’’ddaann rraannddeevvuu ttaalleepp eett--
ttiikk,, hala bize randevu verecek. Biz
de listemizi Sav’a verdik, Atefl’e
verdik, ama 20’de s›f›r çektik.” 

Balk›z, aç›kça Alevi oylar› üze-
rinden CHP’yle pazarl›k yap›yor.
Daha do¤rusu 20 aday karfl›l›¤›nda
Alevilerin oyunu pazarl›yor. Belir-
ledikleri 20 adaya CHP yer vermifl
olsayd›, muhtemeldir ki Ali Balk›z
ve ekibi flimdi orada olacakt›. 

Burada sorun çok aç›kt›r;
CHP’yle ideolojik bir uyuflmazl›k
yoktur. Kendilerine yer verilmedi¤i
için “yeni” bir parti gündeme geti-
rilmektedir.  

Demokrat akademisyen olarak
sunulan kifliler ise b›rak›n Türkiye
halk›na umut olmay›, kendi umutla-
r›n› bile Avrupa emperyalizmine
ba¤lam›fl durumdad›rlar. Demokra-
siyi, hak ve özgürlükleri Avrupa
Birli¤inden bekleyen ayd›nlar neye
alternatif olabilirler?

Ufuk Uras’›n ise yeni olan hiçbir
fleyi yoktur. Hele hele “düzene al-
ternatif” olmak flöyle dursun, y›l-
lard›r burjuva kulvarda politika
yapmak, kendini oligarfliye kabul

ettirmek için elinden geleni yapm›fl
ve yapmaktad›r. Ki, bo¤az›na kadar
o kulvar›n içine batm›flt›r. 

‹çlerinde eme¤e “en yak›n” ola-
n›, objektif olarak D‹SK’tir. Ancak
o da ss››nn››ff mmüüccaaddeelleessii,, ddiirreenniiflfl,, ssooss--
yyaalliizzmm ggiibbii kkaavvrraammllaarrddaann uzakt›r.
Bütün halk›n sorunlar›na sahip ç›k-
mak bir yana, do¤rudan iflçi s›n›f›na
yönelen sald›r›lara, hak gasplar›na,
iflten atmalara karfl› bile ciddi bir
mücadele örgütleyememifllerdir.
Örgütleyemezler de. Çünkü, Çelebi
yönetimi’in bugün mücadeleye ba-
k›fl›, ““iiflfliimmii,, iiflflyyeerriimmii sseevviiyyoorruumm””
yaklafl›m›d›r. Sendikal örgütlenme
iflçi s›n›f› içinde çal›flma yaparak
de¤il, daha çok patronlarla anlafla-
rak yap›lmaktad›r. Bu anlay›fl pat-
ronlara karfl› difle difl bir mücadele
verebilir mi? Özünde birbirinden
pek farkl› yanlar› bulunmayan bu
anlay›fllar, düzene alternatif bir par-
ti kurmaktan bahsediyor.

2009 sonlar›nda böyle bir oluflu-
mun içinde ad› geçen 10 Aral›k Ha-
reketi, 2006 y›l› sonlar›nda da “DSP
ve SHP ile temaslar› yo¤unlaflt›rma-
y› amaçl›yor”du. DSP’yi, katliamla-
r›n partisini “sol” gören ve onunla
ittifak yap›labilece¤ini düflünen bir
anlay›fl, nas›l sol olabilir, nas›l bir
alternatif oluflturabilir? 

Dolay›s›yla ortaya ç›kacak olu-
flumun bir mücadele hareketi olma-
yaca¤› bafltan bellidir. Halka söyle-
dikleri ve söyleyebilecekleri yeni
bir fley yoktur. 

Düzene nnas›l aalternatif 
olunur?

Nas›l alternatif olacaks›n›z? Dü-
zen partilerinden farkl› olarak neyi
savunuyorsunuz? Bu düzene alter-
natif olarak nas›l bir “düzen”den
bahsediyorsunuz?

Bakmay›n öyle “düzene alterna-
tif olmak” gibi kocaman kocaman
laflar edildi¤ine. Bu birlikte yer
alan kifli ve gruplar›n hiç birinin

Düzen ‹çi Güçlerin Toplam› Düzene
Alternatif Olamaz... 



“düzene alternatif” olmak gibi bir
düflüncesi yoktur. Düzenden bir fle-
kilde memnuniyetsiz olan kitlelerin
tepkilerini kullanarak düzen içinde
kendilerine yer bulmaya çal›flmak-
tad›rlar. 

Bu partiyi oluflturaca¤› belirtilen
gruplar, bir süredir çeflitli oluflum-
lar, ittifaklar peflindeydiler; Bal-
k›z’›n aç›klad›¤› zeminde bu kadar
h›zl› bir “anlaflma” sa¤lanmas› dik-
kat çekicidir. Bu “h›zl› anlaflma!”y›
sa¤layan zemin, ülkemizde büyük
bir potansiyel oluflturdu¤u bilinen,
özellikle 9 Kas›m 2008 Ankara S›h-
h›ye ve 8 Kas›m 2009 ‹stanbul Ka-
d›köy mitinginde aç›¤a ç›kan Alevi
potansiyelidir; bu potansiyeli kul-
lanma iste¤idir. Kad›köy’de yüzbin-
lerce Alevinin toplanmas› düzen
içinde politika yapan tüm kesimle-
rin deyim yerindeyse ifltah›n› ka-
bartm›fl, Alevi oylar› üzerinden he-
sap yapmaya itmifltir. Oysa Kad›-
köy’de toplanan yüzbinler, bu dü-
zen taraf›ndan ony›llard›r yok say›l-
d›¤› ve talepleri dikkate al›nmad›¤›
için tepki olarak ç›km›fllard›r o
meydanlara. 

Peki, ne verecek bu oluflum ale-
vilere?

Alevileri politiklefltirecekler mi?
Devrimcilefltirecekler mi? Hay›r.
Alevileri düzeniçi politikaya çeke-
cekler. Bu oluflumda Aleviler’in ye-
ri ““ooyy ttaabbaann››”” olmaktan öteye git-
meyecektir. Hiçbir düzen partisi,
nas›l ki Alevi halk›n›n taleplerini
karfl›lamam›flsa, böyle bir oluflumun
karfl›lama flans› da yoktur. Çünkü;
düzen s›n›rlar› içinde siyaset yapan
hiçbir parti, Alevi halka yönelik ttaa--
rriihhsseell hhaakkss››zzll››kkllaarr››,, eeflfliittssiizzlliikklleerrii
ççöözzeemmeezz,, iinnaannçç öözzggüürrllüü¤¤üünnüü ssaa¤¤--
llaayyaammaazz.. 

Alternatif oolmak; 
BBiirr:: Emperyalizme ba¤›ml›l›¤a

karfl› ç›kmakt›r: Ülkemiz emperya-
lizmin gizli iflgali alt›ndad›r. Ekono-
mik, askeri, siyasi aç›dan emperya-
lizme göbe¤inden ba¤›ml›d›r. Alter-
natif olmak emperyalizmin iflgaline,
ba¤›ml›l›¤a karfl› ç›kmak, ba¤›ms›z-
l›¤› istemektir. Ba¤›ms›zl›k savu-
nulmadan halk›n sorunlar›n› çöze-

cek her hangi bir program yap›la-
maz. Bu oluflum da böyle bir prog-
ram yapamayacakt›r. 

‹‹kkii:: Alternatif olmak, bu sömürü
düzeninin alternatifini savunmakt›r.
Kapitalist sömürü düzeninin tek al-
ternatifi sosyalizmdir. Sosyalizmi
savunmayan, ““ddüüzzeennee aalltteerrnnaattiiff””
olma iddias› tafl›yamaz. 

ÜÜçç:: Bu düzenin alternatifi ol-
mak, çözüm yeri olarak bu düzenin
parlamentosunu göstermek de¤ildir.
Mücadelesini “parlamenter müca-
dele”yle s›n›rlayan hiçbir güç, aall--
tteerrnnaattiiff olma iddias› tafl›yamaz. Bu
düzene alternatif olmak, o alternatif
düzeni kurmak için ddeevvrriimm mmüüccaa--
ddeelleessii vermektir. 

“Yeni sol parti”yi oluflturan
gruplar›n bugüne kadar böyle bir
politikalar› ve pratikleri olmam›flt›r.
B›rakal›m düzenin alternatifi devri-
mi, sosyalizmi savunmay›, haklar
ve özgürlükler temelinde tutarl›,
militan bir demokratik mücadele
pratikleri bile olmam›flt›r. 

Amaç ““alternatif” 
olmak dde¤il, ddüzende 
yer edinmektir

Sözü edilen kiflilerden ve “olu-
flum”lardan, ne devrimci bir parti
ç›kar, ne bir alternatif; buradan ç›-
kacak tek fley, tipik ppaarrllaammeenntteerriisstt
bir partidir. Fakat onda bile Türkiye
solunun parlamentoculuk gelene¤i-
nin ilk temsilcileri olan T‹P, TS‹P
çizgisinin çok daha gerisinde kala-
caklar›n› belirtmek gerekir. Çünkü
bugünkü parlamenteristler, sosya-
lizmi telaffuz bile edememektedir-
ler. 

Emekçilerin militan radikal an-
lamda s›n›f mücadelesini gelifltire-
meyenler, Alevilerin haklar ve öz-
gürlükler mücadelesini kendi de-
mokratik örgütlenmelerine dayana-
rak militanca gelifltirme cüreti gös-
teremeyenler, sosyalizme, devrime
olan inanc›n› yitirmifl devrim kaç-
k›nlar›, iflçi s›n›f›n›n, Alevi halk›n›n
sorunlar›na parlamenter çözümler
ar›yorlar. Umudunu kaybetmifl
olanlar, halka umut olamazlar. Ken-
di örgütlülü¤ünün sorunlar›na çö-

züm üretemeyenler halk›n tüm ke-
simlerinin sorunlar›n› çözemez. Ki,
oligarflinin parlamentosunda halk›n
hiçbir sorununa çözüm yoktur. Tür-
kiye halklar›n›n bugün ihtiyac› olan
oligarflinin düzeninde parlamento-
culuk de¤ildir. Bu batakl›kta yete-
rince parti var. 
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Elaz›¤: Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz

Elaz›¤’da 23 Kas›m günü, Fev-
zi Çakmak Mahallesi’nde kurul-
mak istenen baz istasyonuna karfl›
direnifl bahane edilerek, 25 Ka-
s›m’da dernek çal›flanlar› gözalt›-
na al›nm›flt›. 

Elindeki listeye göre insan av›-
na ç›kan Elaz›¤ polisi, sokakta
gördü¤ü insanlar› yerlerde sürük-
leyerek zorla gözalt›na alm›flt›.

Yaflananlarla ilgili Elaz›¤ Halk
Cephesi 26 Kas›m günü Fevzi
Çakmak Mahallesi’nde bir eylem
yapt›. Eylemde; "Gözalt›lar, Bas-
k›lar Bizi Y›ld›ramaz" pankart›
aç›ld›. Halk Cephesi ad›na aç›kla-
ma yapan Volkan Baran; neden
baz istasyonuna karfl› ç›kt›klar›n›
ve baz istasyonun zararlar›n› an-
latt›. "Bu ülkede devlet taraf›ndan
halk›n yarar›na olan hiçbir fley ya-
p›lm›yor. Nas›l ki halk›n meflru ve
hakl› mücadelesine karfl›larsa, hal-
k›n sa¤l›¤›na da karfl›lar” diyen
Baran; “Bizler Elaz›¤ halk› olarak
her zaman kendi gelece¤imize
hakk›m›za ve mahallemize sahip
ç›kaca¤›z" sözleriyle aç›klamay›
bitirdi.

Eylemde; "Bask›lar Bizi Y›ld›-
ramaz, Gözalt›lar Serbest B›rak›l-
s›n, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Mahallemizde Baz ‹stasyonu ‹ste-
miyoruz, Gözalt›lar, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz" sloganlar› at›ld›.

25 Kas›m günü akflam saatle-
rinde gözalt›na al›nan Sakine Ö¤e-
yik, Atilla Ö¤eyik, Düzgün Karal,
Nurcan Hanbayat ve Serdar Kara-
kufl, 26 Kas›m saat 13.30 civar›n-
da ç›kar›ld›klar› mahkemeden ser-
best b›rak›ld›lar.
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-- ÖÖnncceekkii SSaayy››ddaann DDeevvaamm-- 

◆◆ 1 OOcak 22006: 
Lavrion’da TTekrar Sald›r›
LLaavvrriioonn MMüülltteeccii kkaammpp››nnddaa

PKK’liler, Cephe taraftarlar›na sal-
d›rd›. 

GGEERREEKKÇÇEE:: “Derginizde Kürt-
lere ve önderimize hakaret ediyor-
sunuz.. Kitlemiz tahrik oldu...”

AAMMAAÇÇ:: Kamptan devrimcileri
atmak ve sindirmek. 

PKK’liler, kamptaki DHKC ko-
mününün tabelas›n› indirip, Cephe-
lileri kamptan atmak için sald›rd›-
lar. Odadaki Cepheliler, barikat ku-
rarak direndi.

Bunun üzerine PKK’liler, önce
duvar› delerek odaya su s›k›p içeri-
dekileri bboo¤¤mmaayyaa çal›flt›lar, sonra,
odaya peflpefle 55 aaddeett mmoolloottooff att›-
lar. At›lan molotoflardan iki Cephe-
li tutuflmufl, ancak hemen söndürül-
müfltür.

Sald›r› sonras›, Yunanistan’da
Yunan Solu ve Türkiye Solu’ndan
PKK, DHKC, MKP, TDP ve
MLKP’nin kat›l›m›yla genifl bir
toplant› yap›ld›. 

Yunan Solu ad›na yap›lan konufl-
malarda PKK sald›r›s› elefltirildi ve
sald›r›lar›n sürmesi halinde, bunun
dayan›flmay› kesmeyi de beraberin-
de getirece¤i uyar›lar› yap›ld›. 

AAYYNNII MMAAZZEERREETT:: PKK tem-
silcisi, ““ssaalldd››rr››nn››nn kkeennddii hhiiyyeerraarrflflii--
lleerrii dd››flfl››nnddaa ggeelliiflflttii¤¤ii””...... kkiittlleelleerriinnii
ttuuttaammaadd››kkllaarr›› fleklindeki klasik ge-
çifltirmeye baflvurmaya çal›flt›; ama
karfl›lar›ndaki kimse aptal de¤ildi...
Kimse kabul etmedi bu gerekçeyi..
Sonuçta, PKK sözcüsü, ““BBuu oollaayy››
yyaarrgg››ll››yyoorruuzz,, ddoo¤¤rruu bbuullmmuuyyoorruuzz..
...... ZZoorruu eellbbeettttee kkii kkaabbuull eettmmiiyyoo--
rruuzz.. VVee bbuunnddaann ssoonnrraa ddaa oollmmaammaa--
ll››”” fleklinde sorumlulu¤u üstlenen
bir aç›klama yapt›. 

Toplant›da üzerinde hemfikir

olunan ve ortak metine dönüfltürül-
mesi benimsenen noktalardan biri
de fluydu:

““SSooll iiççii flfliiddddeettii vvee LLaavvrriioonn’’ddaa--
kkii ssaalldd››rr››yy›› kk››nn››yyoorr vvee mmaahhkkuumm
eeddiiyyoorruuzz.. PPKKKK kkeennddii ttaarraaffttaarrllaa--
rr››nn››nn yyaapptt››¤¤›› ssaalldd››rr››yy›› kk››nn››yyoorr,,
mmaahhkkuumm eeddiiyyoorr vvee oollaayy››nn ssiiyyaassii
ssoorruummlluulluu¤¤uunnuu üüssttlleenniiyyoorr..””

Sorumlulu¤unu üstlenmiflti gü-
ya. Ama ssoorruummssuuzzlluu¤¤aa devam
edildi. 

Bu arada eklemek gerekir ki,
oradaki toplant›larda MLKP ve
TDP temsilcileri, sald›rganl›¤› ko-
ruyan ve meflrulaflt›ran bir tutum ta-
k›nd›lar; sol içi fliddette sald›rganl›-
¤›n cezaland›r›lmas›na karfl› ç›kar-
ken, bir de "fliddete neden olan üs-
lup da metne geçmeli" fleklinde dev-
rimci anlay›flla ba¤daflt›r›lamayacak
ve asl›nda sald›r›y› meflrulaflt›ran
bir dayatmada bulundular. Bu çar-
p›k ve yaranmac› öneri kimse tara-
f›ndan kabul görmedi. MLKP tem-
silcisi yaranmaya kararl›yd›, bu kez
de "hareketlere dikkat edilmeli"
fleklinde akla ziyan bir ek yap›lma-
s›n› önerdi metne. Söyledi¤i her

söz, sol içi fliddeti meflrulaflt›rmaya
ç›k›yordu. Önerisi reddedildi. 

◆◆ 22-23 MMart 22006: 
‹Ü. vve AAvc›lar’da EEkim 
Gençli¤i’ne SSald›r›
Kürt milliyetçi hareketinin genç-

lik örgütü YÖGEH, 22-23 Mart
2006’da ‹stanbul Üniversitesi'nde,
24 Mart günü de Avc›lar Kampü-
sü'nde Ekim Gençli¤i ö¤rencilerinin
açt›¤› masalara sald›rd›.

GGEERREEKKÇÇEE:: Ekim Gençli-
¤i'ndeki bir yaz›da "önderliklerine
ve de¤erlerine hakaret edildi¤i...

YÖGEH’liler, bu gerekçeyle söz
konusu okullarda, Ekim Gençli¤i
masalar›na fiili sald›r›da bulunmufl,
araya girerek olaylar› engellemek is-
teyen di¤er devrimci gruplardan ö¤-
rencileri de sald›r›yla tehdit etmifltir.
Avc›lar'daki olaylarda ssooppaallaarr da
kullan›larak olay daha vahim bir bo-
yuta tafl›nm›flt›r. Sald›r›lar s›ras›nda
devrimci gruplar “Platformun varl›-
¤›n›” hat›rlatt›¤›nda ise "platformla
tart›flmalar›n tükendi¤ini ve art›k ta-
n›mad›klar›n›" söylediler. 

Devrimci ve Demokratik Yap›lar
Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu,
YÖGEH’in sald›r›lar›n›n artmas›
üzerine 26 Mart 2006’da bir aç›kla-
ma yaparak sald›r›lar› k›nad›. 

◆◆Diyarbak›r Sald›r›lar›na
‹liflkin GGörüflmeler
Devrimci ve Demokratik Yap›lar

Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu,
ayn› aç›klamada, Kürt milliyetçile-
rinin Diyarbak›r’da Dicle Gençlik
Derne¤i üyelerine yönelik sald›r›la-
r›yla ilgili bizzat Diyarbak›r’a gide-
rek yapt›¤› görüflmelerin sonucunu
da aç›klad›. Aç›klamada flunlar vur-
gulan›yordu: 

““[Platform] YÖGEH'i elefltir-
mifl, di¤er yandan da sorunun diya-

AYNI MMAZERET:
PKK ttemsilcisi, ““ssaalldd››rr››nn››nn
kkeennddii hhiiyyeerraarrflfliilleerrii dd››flfl››nnddaa

ggeelliiflflttii¤¤ii””...... kkiittlleelleerriinnii
ttuuttaammaadd››kkllaarr›› fleklindeki

klasik ggeçifltirmeye
baflvurmaya ççal›flt›; ama

karfl›lar›ndaki kkimse aaptal
de¤ildi... KKimse kkabul eetmedi
bu ggerekçeyi.. SSonuçta, PPKK

sözcüsü, ““Bu oolay›
yarg›l›yoruz, ddo¤ru

bulmuyoruz. .... ZZoru eelbette
ki kkabul eetmiyoruz. VVe

bundan ssonra dda oolmamal›”
fleklinde ssorumlulu¤u

üstlenen bbir aç›klama yyapt›. 

Kürt milliyetçi hareketin sola sald›r›lar›n›n son 5 y›l› 
Bir TTekerrür TTarihi



log yoluyla çözülmesi için çaba
göstermifltir. Böylece, sürecin bafl-
lang›c›nda kapal› görünen diyalog
kap›lar› platformumuzun çabas›yla
bir ölçüde aç›lm›fl, YÖGEH'le bir
dizi görüflme gerçeklefltirilmifltir.
Daha sonra da platformumuzun gö-
revlendirdi¤i bir heyet Diyarbak›r'a
giderek bu özgül olay›n yerinde in-
celenmesi için çaba göstermifltir.
Ancak sonuç olarak bütün bu çaba-
lara karfl›n ggöörrüüflflmmeelleerriinn YYÖÖGGEEHH
ttaarraaff››nnddaann kkeessiillmmeessii sonucu, hem
Diyarbak›r özgülündeki sorun çözü-
lememifl, hem de genel olarak mev-
cut olan fliddet ortam› ortadan kal-
d›r›lamam›flt›r. Bütün görüflmelerde
YÖGEH "önderliklerine ve de¤erle-
rine hakaret edildi¤i"ni öne sürerek
uygulad›klar›n›n fliddet de¤il "mefl-
ru savunma" oldu¤unda ›srarc› ol-
mufl, flfliiddddeett uuyygguullaammaayyaa ddeevvaamm
eeddeeccee¤¤iinnii aç›kça beyan etmifl, bir
yandan sorunun da Diyarbak›r'daki
Gençlik Derne¤i temsilcisiyle ilgili
oldu¤unu söylerken di¤er yandan
da özellikle K›z›l Bayrak ve HÖC'e
karfl› böyle bir tutumlar›n›n oldu¤u-
nu, olaca¤›n› dile getirmifltir.(...)”

Gerekçenin önemi yoktu zaten.

Mesele, devrimcileri Diyarba-
k›r’da bar›nd›rmamakt›, yani söze
gelince elefltirdikleri ssiiyyaasseett yyaassaakk--
çç››ll››¤¤››yydd››.. Buna hangi gerekçe uydu-
rulursa uydurulsun, özü buydu.   

◆ ◆ 1-5 MMay›s 22006:
Devrimcilere KKarfl› 
Dört AAyr› SSald›r›
KKüürrtt mmiilllliiyyeettççii hhaarreekkeettii,, 1-5

May›s aras›nda HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürr--
llüükklleerr CCeepphheessii kurumlar›na ve
üyelerine karfl› ddöörrtt aayyrr›› ssaalldd››rr››
gerçeklefltirdi. 

GGEERREEKKÇÇEE:: “Siz bize 1 Ma-
y›s'ta sald›rd›n›z”...

GGEERRÇÇEEKK:: 1 May›s'ta HÖC'ün
DTP ve YÖGEH'lilere karfl› H‹Ç-
B‹R sald›r› tutumu olmam›flt›r. 

AAMMAAÇÇ:: Devrimcileri sindirmek.

11.. ssaalldd››rr››:: 1 May›s günü saat
16.30 civar›, Gençlik Federasyo-
nu'ndan bir ö¤renciye Taksim Tünel
hatt›nda son durakta sald›r›ld›.

22.. ssaalldd››rr››:: Ayn› gün, Eminö-
nü’nde iki kifliye, “Siz HÖC'lü mü-
sünüz?” diye sorarak, cevap da bek-
lemeden sald›r›ld›. 

33.. ssaalldd››rr››:: 2 May›s’ta devrimci-
lerin faaliyet yürüttü¤ü ‹stanbul
Üniversitesi Halkbilim Kulübüne
bbaasskk››nn düzenleyen Kürt milliyetçi
hareketinden 15 kiflilik grup, ellerin-
deki demir sopalarla kulüpte bulu-
nanlara sald›rd›. 

44.. ssaalldd››rr››:: 5 May›s’ta ise 1 Ma-
y›s Mahallesi'ndeki AAnnaaddoolluu TTee--
mmeell HHaakkllaarr DDeerrnnee¤¤ii,, ayn› biçimde
sald›r›ya u¤rad›. Dernek, ““BBiijjii ssee--
rrookk AAppoo”” sloganlar›yla içeriye gi-
ren yüzleri maskeli, ellerinde kalas-
lar ve silahlar bulunan 15 kifli tara-
f›ndan bas›ld›. Dernek üyelerinin
kafas›na silah dayay›p “vuray›m m›,
vuray›m m›?” diyen sald›rganlar,
""bbiirr ddaahhaakkiinnee ööllddüürrmmeeyyee ggeelleeccee--
¤¤iizz......”” tehditleriyle gittiler. 

Sald›r›lar üzerine DTP’yle diya-
log kurmaya çal›flan HÖC’lülerin
çabalar› karfl›l›ks›z kald›. 

Sald›r›dan uzun bir süre geçme-
sine ra¤men ssaalldd››rr››llaarr››nn ssoorruummlluu--
lluu¤¤uunnuu üüssttlleenneenn oollmmaadd›› ..

Fakat, Gençlik Federasyo-
nu’ndan ö¤rencilere sald›ranlar ta-
n›nmaktayd›; YÖGEH’liydiler.
Anadolu Temel Haklar Derne¤i bas-

k›n›nda ise sald›rganlardan birinin
maskesi düflmüfl ve sald›rgan›n
DTP’li oldu¤u  teflhis edilmiflti.

DDeevvrriimmccii vvee DDeemmookkrraattiikk YYaapp››--
llaarr AArraass›› DDiiyyaalloogg vvee ÇÇöözzüümm PPllaatt--
ffoorrmmuu,, tüm sol gruplar›n sol içi flid-
det karfl›s›nda ortak ve net bir tav›r
almas› do¤rultusunda, sol güçlere
bir ça¤r› yapt›. Ancak somut bir so-
nuç ç›kmad›. 

◆ ◆ 8-15 NNisan 22007:
DTP'lilerin ÜÜmraniye, 
Eyüp, OOkmeydan›
Sald›r›lar›
DTP'liler 8 Nisan 2007’den bafl-

layarak, 9-10-14-15 Nisan 2007’de
Ümraniye 1 May›s Mahallesi'ndeki
Anadolu Temel Haklar Derne¤i'ne 22
kkeezz,, Eyüp Temel Haklar Derne¤i’ne
ve Okmeydan› Temel Haklar Der-
ne¤ine, 30-40 kiflilik maskeli grup-
larla sald›rd›lar. Dernek çal›flanlar›-
na ssiillaahh ççeekkiillddii,, aatteeflfl eeddiillddii.. DDeerr--
nneekklleerr ttaahhrriipp eeddiillddii.. Devrimcilerin
kafalar› yar›ld›.

GGEERREEKKÇÇEE:: 6 Nisan akflam›
Welat Dergisi da¤›tan iki da¤›t›mc›
b›çaklanm›fl, hastaneye kald›r›lm›fl-
t›r. Kürt milliyetçileri, sald›r› ile il-
gisi olmamas›na karfl›n HÖC’lüleri
sorumlu ilan ederek, sald›r›lar›n ge-
rekçesi yapt›lar.

1100 NNiissaann Sal› günü Sol ‹çi Hu-
kuk Platformu heyeti, DTP ‹stanbul
‹l Baflkan› Do¤an Erbafl ile görüfltü.
Bu görüflmede Erbafl, 1 May›s ma-
hallesindeki sald›r›n›n ddoo¤¤rruu oollmmaa--
dd››¤¤››nn››,, kk››nnaadd››kkllaarr››nn››,, bbuunnddaann ssoonn--
rraa ssaalldd››rr›› oollmmaayyaaccaa¤¤››nn››,, yyaaflflaannaann--
llaarr›› hhiiçç ttaassvviipp eettmmeeddiikklleerriinnii,,
HÖC'le ikili görüflme yapmak iste-
diklerini belirtti.

DTP il baflkan› bunlar› söyler-
ken aayynn›› ggüünnüünn ggeecceessii saat 21.00
civar›nda bir k›sm› maskeli ve si-
lahl› bir grup Eyüp Temel Haklar’a
bask›n düzenledi. 

1122 NNiissaann:: Plaftorm ad›na Heyet
oluflturulup Kürt milliyetçi hareket
temsilcileriyle görüflüldü.

Görüflmede söylenenler aynen
flunlard›:
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Ayn› aakflam, ssaat 222.00
sular›nda OOkmeydan› TTemel
Haklar’›n bbulundu¤u ssoka¤a

giren bbir grup KKürt
milliyetçisi, ssokakta

sloganlar atarak vve hhavaya
atefl aaçarak ssald›rd›.

Derne¤in iiçine mmolotof
atmaya ççal›flan ssald›rganlar,

derne¤in kkap›s›n›n
tutuflmas›na nneden ooldular.
Bu aarada dderne¤in öönünde

bulunan vve hhalktan bbirine aait
arazi ccipi yyine ssald›rganlar

taraf›ndan mmolotofland›,
derne¤in yyan›ndaki bbir

börek iimalatç›s›n›n ccamlar›
kurflunland›.
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“B›çaklama olay›nda ilk kana-
atimiz HÖC'ün yapt›¤› yönündeydi.
Bunun için Anadolu temel haklara
giderek uyar›da bulunduk. Fakat
HÖC'ün aç›klamalar› ve sonraki
de¤erlendirmelerimizde b›çaklama
olay›n› HÖC'ün yapmad›¤›n› ö¤ren-
dik. Bunu polis bile yapm›fl olabilir.
Eyüp Temel Haklar’a sald›r› o biri-
mimize haberin geç ulaflmas›ndan
kaynakl›d›r. Size de söyledi¤imiz gi-
bi sald›r›lar› durdurmufltuk. Ama
birime haber geç ulaflt›¤› için o olay
yafland›. Her iki sald›r›y› da mah-
kum ediyoruz. Bundan sonra kesin-
likle böyle bir fley olmayacak. Hiç-
bir biçimde bizden yana ggeelliiflfleenn bbiirr
oollaayy yyaaflflaannmmaayyaaccaakk..””

Söylenenler çok net ve aç›kt›.
Sald›r› gerekçelerinin bile yalan ol-
du¤u ortadayd›... Üstelik ““bbeennzzeerr
bbiirr oollaayy yyaaflflaannmmaayyaaccaakk”” demifller-
di. Fakat yafland›. 

Bu kez 1144 NNiissaann’’ddaa OOkkmmeeyyddaa--
nn›› TTeemmeell HHaakkllaarraa ssaalldd››rrdd››llaarr.. 

Söylediklerinin hiçbir anlam›n›n
olmad›¤›n› yaflam gösterdi.

Kürt milliyetçi hareket saflar›n-
da öylesine bir “düflmanl›k” körük-
lenmiflti ki, HÖC’lüler, sald›rganla-
r› defalarca püskürtmesine ra¤men,
tekrar toplan›p, tekrar Okmeydan›
Temel Haklar Derne¤i’ne karfl› sal-
d›r›ya geçiyorlard›... Sanki “düfl-
man kalesini” zaptedeceklerdi. 

Polis, saatlerce süren bu çat›fl-
may› izledi. Daha sonra mahalleye
giren polis gaz bombalar›yla sald›r-
d› ve ard›ndan Temel Haklar Derne-
¤i'ne girerek arama yapt›.

◆ ◆ 15 NNisan 22007:
Sözlerin HHükmü YYok!
Sald›r›lara DDevam!
Olaylar›n gösterdi¤i vahim ve

tehlikeli geliflme üzerine DTP ile
görüflüldü. DTP’den Do¤an Er-
bafl’›n “kitlelerini kontrol edeme-
dikleri” aç›klamas›n›n ard›ndan or-
tak bir aç›klama yaparak provokatif
ortama son verilmesi karar› al›nd›. 

Bu do¤rultuda, 15 Nisan akflam›,
Okmeydan› Temel Haklar Derne-
¤i’nin kap›s›n›n önünde devrimci

demokratik gruplar›n da kat›l›m›y-
la, halka ortak bir aç›klama yap›ld›. 

Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i ile Eflit Özgür Yurttafl Ha-
reketi ortak imzas›n› tafl›yan aç›kla-
mada “Bu aflamadan sonra devrim-
ci ve demokratik güçler aras›nda
gerilimi t›rmand›racak olaylar› ye-
niden bafllatacak her türlü giriflimi
nereden gelirse gelsin pprroovvookkaassyyoonn
ssaayyaaccaakktt››rr.. Bugüne kadar yaflanan
olaylar› engelleyememekten ötürü
büyük bir üzüntü içersindeyiz ve
devrimci demokratik kamuoyuyla,
Türk, Kürt ve di¤er halklar›m›zdan
özür diliyoruz.” ddeenniillmmiiflflttii.. VVee ffaa--
kkaatt,, aayynn›› aakkflflaamm,, ortak aç›klamada
““pprroovvookkaassyyoonn ssaayy››llaaccaa¤¤››”” aç›kça
ilan edilen bir sald›r› daha gerçek-
leflti. 

Ayn› akflam, saat 22.00 sular›nda
Okmeydan› Temel Haklar’›n bulun-
du¤u soka¤a giren bir grup Kürt
milliyetçisi, sokakta sloganlar ata-
rak ve havaya atefl açarak sald›rd›.
Derne¤in içine mmoolloottooff aattmmaayyaa ççaa--
ll››flflaann sald›rganlar, derne¤in kap›s›-
n›n tutuflmas›na neden oldular. Bu
arada derne¤in önünde bulunan ve
halktan birine ait arazi cipi yine sal-
d›rganlar taraf›ndan molotofland›,
derne¤in yan›ndaki bir börek ima-
latç›s›n›n camlar› kurflunland›. 

YYiinnee ggöörrüüflflmmee vvee yyiinnee öözzüürr!!  18
Nisan’da Kürt milliyetçi hareketin
yetkilileriyle bir kez daha görüflül-
dü. Bu görüflmede, hatal› olduklar›-
n› belirterek, özür dilediler.

Ama iflte sonras›nda yine defa-
larca bu özürler de çi¤nendi...  

◆ ◆ 30 AA¤ustos 22009: 
BDSP Stand›na SSald›r›
1 May›s Mahallesi Kurulufl Fes-

tivali’nde Demokratik Toplum Par-
tisi (DTP) üyeleri, Ba¤›ms›z Dev-
rimci S›n›f Platformu’nun (BDSP)
stantlar›na fiili bir sald›r›da bulun-
mufltur.

GGEERREEKKÇÇEE:: K›z›l Bayrak gaze-
tesinde ç›kan M. Can Yüce imzal›
yaz›y› önderlerine hakaret olarak
de¤erlendirmifllerdi.

BDSP standlar›na ve çal›flanlar›-
na sopalarla sald›ran DTP’liler, sal-
d›r›y› durdurmak için araya girenle-
re de sald›rd›lar.

DDeevvrriimmccii DDeemmookkrraattiikk YYaapp››llaarr
AArraass›› DDiiyyaalloogg vvee ÇÇöözzüümm PPllaattffoorr--
mmuu,, 13 Ekim 2009 tarihli aç›klama-
s›yla flöyle dedi: “...Sonuç olarak,
yaflanan sald›r›y› k›n›yor, DTP'ye
fliddete son vermeye, yaflanan soru-
nu diyalog zemininde çözmek için
ad›m atmaya ça¤›r›yoruz.”

◆◆ 26 EEkkiimm 22000099:: 
DDHHFF ÜÜyyeelleerriinnee SSaalldd››rr››
AAnnkkaarraa’’ddaa DDTTCCFF’’ddee bildiri da-

¤›tan DHF (Demokratik Haklar Fe-
derasyonu) üyelerine Kürt milliyet-
çi hareketi taraf›ndan sald›r›ld›.

GGEERREEKKÇÇEE:: Bildiride kendile-
rine ve önderliklerine yönelik sald›-
r› oldu¤u, hakaret edildi¤i...

AAMMAAÇÇ:: Devrimci elefltirinin
önünü kesmek. 

◆◆ 9 KKaass››mm 22000099:: 

HHaallkk CCeepphheessii’’nnee SSaalldd››rr››
Yüzleri maskeli, sopal›, molo-

toflu, silahl› 20 kifli, 11 MMaayy››ss MMaa--
hhaalllleessii’ndeki Anadolu Haklar Der-
ne¤i’ne ve GGüüllssuuyyuu HHaakkllaarr DDeerr--
nnee¤¤ii'ne sald›rd›. Dernekler yak›ld›,
dernekte bulunanlara sald›r›ld›. 

GGEERREEKKÇÇEE:: Ç›kan yay›nlarda
önderliklerine hakaret edildi¤i...

GGEERRÇÇEEKK:: Halk Cephesi’nin
hiçbir yay›n organ›nda Kürt milli-
yetçi hareketine, önderine, küfür,
hakaret yoktur. Böyle tek bir kelime
bile gösteremezler ve nitekim YIL-
LARDIR BU GEREKÇEYE SA-
RILMALARINA RA⁄MEN BU-
GÜNE KADAR BÖYLE B‹R KA-
NIT GÖSTEREMEM‹fiLERD‹R. 

AAMMAAÇÇ:: Devrimcileri sindir-
mek. 

SSOONNUUÇÇ:: Bugüne kadar devrim-
cileri kimse sindiremedi, bundan
sonra da kimse sindiremeyecektir. 

Her sald›r›, kendilerini vuracak,
kendilerini teflhir edecektir. 



Kürt milliyetçi hareketin demok-
ratik kurumlara sald›rd›¤› 9 Ka-
s›m’dan bugüne tam 27 gün geçti.
27 günde Kürt milliyetçi hareketi,
sald›r›y› k›namak, özür dilemek ye-
rine önce oyalama yoluna gitti, son-
ra da bir gece yar›s› yyeennii bbiirr ssaalldd››--
rr›› ddaahhaa gerçeklefltirdi.

25 Kas›m 2009 gecesi saat
01.30’da Eyüp Haklar Derne¤i’ne
gelen yüzleri maskeli, sopal› ve si-
lahl› güruh, saat 04’ ü çeyrek geçe-
ye kadar sald›rm›fl, tafllam›fllard›r.

Derne¤e ve duvara yaz›lan yaz›-
larla da sald›r›y› da resmi olarak
üüssttlleennmmiiflfllleerrddiirr.. O nedenle sald›r-
gan güruhun saklad›¤›, saklayaca¤›
bir fley yoktur.

Bu kez sald›r› için gecenin ka-
ranl›¤›n› seçtiler. Halk›n kendilerini
göremeyece¤ini düflünerek, gece
karanl›¤›n›n çökmesini beklediler. 

Sald›rd›klar› yer, büyük bedeller
ödenerek kazan›lm›fl bir mevzidir.
Halk›n ve devrimcilerin bir örgüt-
lenmesidir. ‹flte bir gece yar›s›, böy-
le bir yere sald›rd›lar. 

Onlar sald›r›rken, o s›rada böl-
gede bulunan polis ekibi de derne-
¤in önünden gülerek geçmektedir.
Unutulmas›n ki, devrimcilere yöne-
lik her sald›r›, halk› ve halk›n dost-
lar›n› yaralarken, halk düflmanlar›n›
sevindirmifltir.

Halka karfl› sorumluluk duyma-
yanlar, mücadeleye zarar verece¤ini
bilerek devrimcilere sald›rmaya de-
vam etmektedirler. O gece sald›r-
d›klar› sadece Eyüp Haklar Derne¤i
de¤ildir. Halk›n bir mevzisine, hal-
k›n de¤erlerine , halk›n örgütlülü¤ü-
ne sald›rm›fllard›r.

YYöönntteemm aayynn››,, 
ttaarrzz aayynn››dd››rr!!....

Daha önceki say›lar›m›zda yaz-
m›flt›k. Son 5 y›lda, Kürt milliyetçi

hareketin devrimcilere ve sola sal-
d›r›s›nda izledikleri yöntem hemen
hiç de¤iflmemifltir.

Bir kere sola ve devrimcilere yö-
nelik sald›r›lar, iddia ettikleri gibi
“kontrol edilemeyen Kürt gençleri-
nin tepkisi” de¤ildir. Kürt milliyetçi
hareket, sald›r›lar›n sorumlulu¤unu
üstlenmemifl, hep ya bir “tepki” ola-
rak ifade etmifl ya da “araflt›raca-
¤›z, bizimle ilgisi yok” deyip geçifl-
tirmifllerdir.

Kendileri nas›l aç›klarsa, aç›kla-
s›nlar, sald›r›lar tesadüfi de¤ildir.
Sald›r›lar iddia ettikleri gibi “kont-
rol edilemeyen” ya da söz dinleme-
yen “Kürt gençli¤inin” ifli de¤ildir.

Sald›r›lar›n hepsi, merkezi ola-
rak planlanm›fl ve uygulanmaya
konmufltur. O yan›yla bu tarz Kürt
milliyetçi hareketin tarz› ve politi-
kas›d›r.

Kürt milliyetçi hareket, kendisi
istedi¤i her zaman sol’u afla¤›lam›fl,
ideolojik mücadele ad›na her tür
hhaakkaarreettii,, kküüffrrüü yyaappmmaa hhaakkkk››nn››
kendisinde görmüfl, sonra da sol’a

fliddet uygulayarak, siyaset yasa-
¤› uygulamaya kalkm›flt›r. Kürt
milliyetçi hareketin üslubuna
iliflkin olarak daha önce Ekmek
ve Adalet dergisinde örnekler ve-
rilmifltir. Onlar› ordan görmek
mümkündür. (Bkz. Ekmek ve
Adalet, 23 Ocak 2005, say›: 142)

Dernek basm›fl, dernek yak-
m›fl, devrimcilerin kafas›n› gözü-
nü k›rm›fl, devrimci yay›nlar› en-
gellemifltir. Sol’un kendisine tabi
olmas›n› istemifltir.

Kürt milliyetçi hareket, hiçbir
zaman sol hareket ile ideolojik
mücadele yürütmemifltir. Onlar›n
literatüründe ideolojik mücadele
yoktur.

‹stediklerini söyleyecek, iste-
dikleri karalamay› yapacak, hal-
ka ve mücadeleye zarar verecek,

geriye götürecek politikalar uygula-
yacak ama elefltiri oldu¤unda bunla-
r› kabul etmiyecek, elefltiri yapt›r-
mayacakt›r. Kendisine, yanl›fl tezle-
rine karfl› ideolojik mücadele yürü-
tülmesine asla ve asla izin vermeye-
cek, tahammül edemiyecektir.

AKP’nin “Kürt aç›l›m› “ konu-
sunda izledikleri yanl›fl politikalar›
devrimciler elefltirmifl, bu yolun
kurtulufla götürmedi¤ini daha en
baflta ifade etmifllerdir. Bunun bir
tasfiye oldu¤unu devrimciler daha
en baflta yazm›fllard›r.

Biz bunlar› yazd›¤›m›zda, onlar
“Mutluyuz, umutluyuz” demekte ve
o politikalara angaje olmaktayd›lar.
Yazd›klar›m›z Kürt milliyetçilerini
“rahats›z” etmifltir. Hatta bu yaz›-
lanlar, “sald›r› gerekçesi” olarak ör-
nek bile verilmifltir.

Ancak bugün bizzat Kürt milli-
yetçi haraketin yöneticileri, bunun
bir tasfiye oldu¤unu söylemektedir-
ler. 

O nedenle “yay›nlar›n›zda bize
hakaret ediyorsunuz” iddias› do¤ru
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Kürt mmilliyetçi hhareketi aaç›k ppolitika yyapmal›d›r!

Ayak ooyunlar›, ooyalamalar 
burjuva ppolitikac›l›¤›n ttarz›d›r!

HHaallkk CCeepphheessii ddee hheerr aallaannddaa
ssaalldd››rr›› aalltt››nnddaadd››rr.. HHaallkk CCeepphhee--
ssii’’nniinn kkuurruummllaarr›› ddaa bbaass››ll››yyoorr,,
ddeevvrriimmcciilleerr ggöözzaalltt››nnaa aall››nn››yyoorr..
BBuuggüünnee kkaaddaarr,, ddeerrnneekklleerriimmiizzii
22 ggüüçç bbaasstt››:: BBiirrii ppoolliissttii,, iikkiinncciissii
iissee KKüürrtt mmiilllliiyyeettççii hhaarreekkeettiiddiirr.. 

SSiizz bbuunnuu ssööyylleeyyeebbiilliirr mmiissii--
nniizz??

““DDeevvlleettiinn bbiizzee yyaapptt››¤¤››nn›› ddeevv--
rriimmcciilleerr ddee yyaapptt››”” ddiiyyeebbiilliirr mmii--
ssiinniizz?? 

DD‹‹YYEEMMEEZZSS‹‹NN‹‹ZZ!! 
YYaappmmaadd››kk ççüünnkküü!!.... ZZiirraa,, ddeevv--

rriimmcciilleerriinn bbööyyllee bbiirr ttaarrzz›› yyookk--
ttuurr.. AAmmaa bbuu kküüllttüürr ssiizzee aaiittttiirr!!....



de¤ildir. Yazd›klar›m›z, ideolojik
mücadelenin sonucudur ve uyarma-
ya, elefltirmeye yöneliktir. 

Kald› ki, sorun bizim yazd›klar›-
m›z de¤ildir. Sorun Kürt milliyetçi
hareketin bu konudaki tarz›d›r. Kürt
milliyetçi hareketin hemen hemen
kuruldu¤u günden bu yanaki tarihi-
ne bak›n, orada bu tarz› görürsünüz.
Kürt milliyetçi hareketin tarihi sol
içi çat›flmalar tarihidir ayn› zaman-
da.

O tarihte sol’a sald›r›lar, sol içi
çat›flmalar vard›r. Onlarca devrim-
cinin, yurtseverin nas›l öldürüldü-
¤ünün, nas›l kimi gruplar›n bu yolla
tasfiye edildi¤inin bir çok örne¤i
vard›r. 

O gün sald›rd›klar›, katlettikleri
devrimcileri, yurtseverleri “Kema-
lizmin ufla¤›”, “Kemalizmin ajan›”
diyerek nas›l ajan, provakatör ilan
ettikleri vard›r o tarihte. Bugün ise
Kemalizmi kendileri savunmakta-
d›r. 

Demek ki, sorun kendilerine ha-
karet edilip-edilmesi meselesi de-
¤ildir. Ony›llard›r sol içi fliddetle
“sonuç ald›klar›n›” söyleyen ve so-
nuç al›nan herfleyi meflru görüp uy-
gulamaya devam eden bir anlay›fl
var karfl›m›zda. 

Sorun budur asl›nda.

O nedenle Kürt milliyetçilerinin
söyledikleri, “araflt›r›yoruz” cümle-
leri do¤ru de¤ildir.

KKüürrtt mmiilllliiyyeettççii hhaarreekkeett 
öözzüürr ddiilleemmeellii,, aaçç››kk 
ppoolliittiikkaa iizzlleemmeelliiddiirr!!

Kürt milliyetçi hareketini aç›k
politika yapmaya ça¤›r›yoruz: Ayak
oyunlar›, oyalamalar, resmiyete s›-
¤›nmalar, burjuva politikac›l›¤›na
özgüdür. 

Görüflmeler yap›l›rken, “komis-
yon araflt›rs›n” denilip, sanki sorunu
çözecekmifl gibi bir hava yarat›p
tteekkrraarr AAlliibbeeyykkööyy’’ddee ssaalldd››rrmmaakk,,
aleni bir burjuva politikac›l›¤›d›r.
Bu tarz ssoolluunn tarz› olamaz. Bu tarz
ddeevvrriimmcciilleerriinn tarz› olamaz. Bu tarz
yyuurrttsseevveerrlleerriinn tarz› olamaz.

Herkes herfleyin fark›ndad›r. So-
lu aldatt›klar›n›, oyalad›klar›n› san›-
yorlarsa, yan›l›yorlar. Sadece bunla-
r› yapt›kça burjuva politika tarz›na
daha fazla yak›nlaflt›klar›n› görmek
zorundad›rlar.

Sald›r›lar› kimin yapt›¤› belliy-
ken, bunu kendileri dahil herkes bi-
liyorken, “araflt›r›yoruz, soruflturu-
yoruz” demek, herkesi aptal, geri
zekal›; gördü¤ünü anlamaz yerine
koymakt›r. Ama as›l yan›lan kendi-
leridir. Herkesi böyle sanmak, bü-
yük yan›lg›d›r.

Belki de bunun en somut, en
canl› örne¤i Alibeyköy’de Kürt mil-
liyetçi hareketin sald›r›s› sonras› bir
kez daha görüldü. 

DDeevvrriimmccii vvee DDeemmookkrraattiikk YYaapp››--
llaarr AArraass›› DDiiyyaalloogg vvee ÇÇöözzüümm PPllaatt--
ffoorrmmuu temsilcileri, bu konuyu
DTP’liler ile görüflmeye gitmifltir.
Söylenenler flunlard›r:

"GGeellddii¤¤iinniizz iiyyii oolldduu,, aarraaflfltt››rr››rr››zz
aammaa kkeessiinnlliikkllee bbuunnuu bbiizz yyaappmm››yyoo--
rruuzz.. DDeevvlleettiinn iiflfliiddiirr.. GGeerreekkiirrssee bbeenn
DDTTPP''llii aarrkkaaddaaflflllaarraa ddaa nnööbbeett ttuuttttuu--
rruuccaa¤¤››mm””..

Sald›r›lardan sonra söylenen bu-
dur: ““DDeevvlleett yyaapptt››!!””... Peki,
DTP’liler kimi kand›rd›klar›n› san›-
yor?

Sald›rgan güruh, Alibeyköy’de
sald›r›ya imzas›n› atm›fl, yazd›klar›
ortada, sloganlar› ortada, sald›r›lar›
belgelidir. Devlet yapt› deniyor ama
““nniiyyee kk››nnaamm››yyoorrssuunnuuzz?? NNiiyyee aaçç››kk--
llaammaa yyaappmm››yyoorrssuunnuuzz??”” sorusuna
verecekleri cevap yoktur.

Tam da sorun budur. Aradan 27
gün geçmifl ama tek bir aç›klama,
tek bir k›nama yoktur ortada. Bu
yetmezmifl gibi adeta alay eder gibi
““ddeevvlleett yyaapptt››”” deniyor.

Daha dün Okmeydan› Haklar
Derne¤i’ne gelen 9 DTP’li dernekte
Halk Cephelileri tehdit etmeye
kalkm›fl, sald›r›lar› da üstlenmifller-

dir. 

Tarz budur iflte! Burada devrim-
cilere, yurtseverlere ait bir kültür
yoktur. Bu tarz burjuvazinin tarz›-
d›r.

Yakm›fllar, y›km›fllar, dernekleri
yakm›fllar halen DDeevvrriimmccii vvee DDee--
mmookkrraattiikk YYaapp››llaarr AArraass›› DDiiyyaalloogg
vvee ÇÇöözzüümm PPllaattffoorrmmuu’na “Halk
Cephesi DTP’yi ezece¤iz diye pan-
kart ast›” diye yalan haberlerle bas-
k› yap›yorlar. ‹spatlay›n deniyor, is-
pat edemiyorlar!

Bu tarz› 32 y›ld›r tan›yoruz. Son
5 y›lda bunu defalarca gördük, ya-
flad›k. 

DTP’liler son sald›r›larla ilgili
aç›klama yapaca¤›na, özür dileyip,
suçlular› cezaland›raca¤›na, komplo
teorileri üreterek, kendilerini kan-
d›rmaktad›r. Bu tarz do¤ru bir tarz
de¤ildir. Aç›k, sorumlu politika iz-
lenmelidir.

Bu yüzden, yapt›klar› her fley
eninde sonunda onlar› vuracakt›r.
Bundan emin olmal›lar. Tarihleri sol
içi fliddetle, sol içi hakaretle, küfür-
le dolu olanlar; sanki bu tarih kendi-
lerinin de¤ilmifl aymazl›¤› ve pifl-
kinli¤i içinde olamazlar. Olurlarsa,
sadece kendilerini aldat›rlar.. 

HHaakkaarreett eettmmiiyyoorr,, 
iiddeeoolloojjiikk mmüüccaaddeellee 
ssüürrddüürrüüyyoorruuzz

Kürt milliyetçi hareket yay›nla-
r›m›zda “önderliklerine” yönelik
hakaretlerde bulundu¤umuzu hep
söylemifl, ama ispat edememifltir.

Sorun zaten önderliklerine haka-
ret edilmesi de¤ildir. Kürt milliyetçi
hareketin önderine bugüne kadar
say›s›z burjuva parti lideri, kiral›k
kalem a¤za al›nmayacak her tür sal-
d›r›y› yapt›, hakaretlerde bulundu.
Diyebiliriz ki, bu y›llard›r sürüyor.

O zaman bütün bu liderlerin, ki-
ral›k kalemlerin susturulmas› gere-
kirdi. Ancak bunlar›n hiçbiri olma-
d›.

“... Ancak halk›n özgürlü¤ü yeri-
ne önderlerinin özgürlü¤ünü esas
ald›. Bu ciddi bir yöntem hatas›d›r.
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Demek ki, sorun kendilerine
hakaret edilip-edilmesi meselesi

de¤ildir. Ony›llard›r sol içi
fliddetle “sonuç ald›klar›n›”

söyleyen ve sonuç al›nan herfleyi
meflru görüp uygulamaya devam
eden bir anlay›fl var karfl›m›zda.   



... Bir halk›n özgürlü¤ü gündeme geldi-
¤inde en önemli kifli de, ayr›nt› olmal›-
d›r. Birey ne kadar hizmet etmifl olursa
olsun kendi özgürlü¤ünü halk›n özgür-
lü¤ünün önüne koymamal›.” (Osman
Öcalan, Türkiye Gazetesi, “Ergenekon
PKK’y› kulland›”, 20 Kas›m 2009)

Bu sat›rlar›n yazar› “PKK’yi Ameri-
ka’ya teslim etmeye” çal›flan dedikleri
Osman Öcalan’d›r. Bir hain, bir iflbirlik-
çi yani... Ve yazd›klar› sat›rlar Öcalan
içindir.

Bu sat›rlar›n yazar›na flu ana kadar
tav›r al›p, hesap sorduklar›na tan›k ol-
mad›k. O nedenle, “önderimize hakaret
edildi” gerekçesi tutarl› ve inad›r›c› de-
¤ildir. Gerçekten hakaret edenlere, küf-
redenlere sessiz kal›rlar. Devrimci elefl-
tiri yapanlara ise molotoflarla, silahla
sald›r›rlar. 

“Öndere sald›r›” bu iflin, devrimcile-
re sald›r›n›n örtüsü, gerekçesidir. Kald›
ki, devrimciler burjuvazinin sald›r›lar›
konusunda hassast›r. Halk›n ve mücade-
lenin de¤erlerini bilirler.

DTP’liler sorunu çözmek yerine,
“bunlarla u¤raflmak istemiyoruz” di-
yorlar. Devletin sald›rd›¤› bugünkü ko-
flullarda bu sorunlarla u¤raflmak isteme-
diklerini söylüyorlar.

Elbette devletin sald›rd›¤› aç›k: ‹m-
ral›’da sald›r›yor, DTP’lilere sald›r›yor,
gösterilere sald›r›yor... ‹flte devletin her-
kese sald›rd›¤› bugün, DTP’liler de ge-
lip devrimcilerin derneklerine, devrim-
cilere sald›r›yor.

Hiçbir DTP’li “zaten devlet sald›r›-
yor, bir de siz teflhir ediyorsunuz” de-
magojisi yapmas›n! Teflhir sald›r› de¤il-
dir. Teflhir devrimci bir yöntemdir. Dev-
rimci olmayan yöntemleri kullanan
Kürt milliyetçi hareketidir.

Halk Cephesi de her alanda sald›r›
alt›ndad›r. Halk Cephesi’nin kurumlar›
da bas›l›yor, devrimciler gözalt›na al›n›-
yor. BBuuggüünnee kkaaddaarr,, ddeerrnneekklleerriimmiizzii 22
ggüüçç bbaasstt››:: BBiirrii ppoolliissttii,, iikkiinncciissii iissee KKüürrtt
mmiilllliiyyeettççii hhaarreekkeettiiddiirr.. 

SSiizz bbuunnuu ssööyylleebbiilliirr mmiissiinniizz??

“Devletin bize yapt›¤›n› devrimciler
de yapt›” diyebilir misiniz? 

DD‹‹YYEEMMEEZZSS‹‹NN‹‹ZZ!!Yapmad›k çün-
kü!.. Zira, devrimcilerin böyle bir tarz›
yoktur. Ama bu kültür size aittir!..
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Tek Yol
Sol iiçi flfliddet,
kararl› bbir tav›rla mmahkum eedilir

Sol içi fliddetin sola verdi¤i zarar› hiç kimse reddetmez. Bunun
üzerine herkes sayfalarca yaz› yazar. ‹flin teorisini yapar. Fakat so-
lun prati¤ine bakt›¤›m›zda olanlar söylenenlerin, yaz›l›p çizilenlerin
tam tersidir. Sol içi fliddetin engellenmesi için yap›lmas› gere-
kenlere gelince, orada durulur. Mesela söylemde “sol içi fliddete
karfl›y›m, sol içi fliddet bütün olarak kitleler nezdinde solun tamam›-
na zarar veriyor” denir, fakat pratikteki tav›rlar›na bakt›¤›m›zda ya
“benden uzak olsun da kimin ne hali varsa görsün” anlay›fl›ndad›r-
lar ya da “birbirlerini yesinler” anlay›fl›nda. Peki senden uzak ol-
du¤unda sol içi fliddet sana da zarar vermiyor mu? Veriyor. Bugün
“birbirini yesinler” diye düflündü¤ünde yar›n bir biçimiyle sana da
dokunmaz m› o fliddet? Dokunur. 

Sol içi fliddet karfl›s›nda baflka bir tav›r ise; sözde karfl› ç›k›l›r.
Ama fliddetin mahkum edilmesine gelindi¤inde tam bir “orta yolcu-
luk” sergilenir. fiiddet mahkum edilmez. fiiddeti uygulayanlarla flid-
dete maruz kalanlar uzlaflt›r›lmaya çal›fl›l›r. Bu tavr›n özünde “sol içi
fliddete” karfl› ç›kmak yoktur. Sol içi fliddetin sola verdi¤i zarar kar-
fl›s›nda sorumluluk duymak yoktur. Teoride, sol içi fliddete ne kadar
karfl›y›m denilirse densin, pratikte o fliddete bbooyyuunn ee¤¤mmeekk vard›r. 

Kürt milliyetçi hareketin, 9 Kas›m’da maskeli, sopal›, molotof-
lu, silahl› bir grupla Anadolu Haklar Derne¤i ile Gülsuyu Haklar
Derne¤i’ne sald›r›s› karfl›s›ndaki tavr› da büyük oranda böyledir. 

Her iki dernek de molotoflarla yak›l›yor, dernekte bulunanlar ba-
y›l›ncaya kadar darp ediliyor, derne¤in içine bidonlarla benzin dökü-
lüp yak›lmaya çal›fl›l›yor ve Gülsuyu’ndaki dernek yak›l›yor. Böyle
bir sald›r›ya aç›ktan tav›r almaman›n, sald›r›y› aç›kça k›namaman›n
pratikteki karfl›l›¤› dolayl› olarak sald›r›ya destek vermektir. 

Nitekim Kürt milliyetçi hareketin sald›r›lar› karfl›s›nda tak›n›lan
bu ikili tav›r Kürt milliyetçi hareketini cesaretlendirmifl ve sald›r›lar
sürmüfltür. 25 Kas›m gecesi 15-20 kiflilik bir grup tafllarla, molotof-
larla Eyüp Haklar Derne¤i’ne sald›rd›. Yap›lan görüflmelerde DTP,
bu sald›r›larla ilgilerinin olmad›¤›n› söylüyor. Ancak yap›lan sald›-
r›lar› da kk››nnaamm››yyoorr. Ayn› zamanda Yürüyüfl dergisinde Kürt mili-
yetçi hareketine yönelik elefltirilerin hakaret içerdi¤i söylenerek
esas›nda sald›r› üstleniliyor ve üstü örtülü tehdit devam ediyor.
“Elefltirmeyin” diyorlar. Elefltirirseniz sald›r›r›z! 

Herkes flunu görmelidir. Sol içi fliddet “idarecilik”le, “ortayolcu-
lukla” engellenemez. Sald›r›lara gerekçe aramak, “iki tarafa da...”
diye yaklaflmak, sald›r›lar› meflrulaflt›rmakt›r. Sol içi fliddet, fliddeti
uygulayan kim olursa olsun ona karfl› kararl› bir tav›r alarak engel-
lenir. fiiddet karfl›s›nda kararl› bir tavr›n bedelleri de olabilir. Aksi
durumda ssoollaa vveerriilleenn zzaarraarr ööddeenneenn bbeeddeellddeenn ççookk ddaahhaa bbüüyyüükk ooll--
mmaakkttaadd››rr.. Hangi gerekçeyle, hangi anlay›flla olursa olsun, sol içi
fliddeti mahkum etmekten, k›namaktan uzak duranlar, sol içi flidde-
te cesaret vermifl olurlar. Güç karfl›s›nda sinmek demokratl›k, dev-
rimcilik de¤ildir. Do¤rular› savunmak, bazen bedel ödemeyi, göze
almay› gerektirir... 



‹nsanlar devrimci olmadan
veya devrimci olmay› ö¤rendi¤i
süreçte, devrimci ölçülerle dü-
flünmeden düzenin kurallar›yla
hareket edip sözlülük, niflanl›-
l›k, hatta evlilik iliflkisini yafla-
m›fl olabilir. 

Ama kifli devrimci olmaya
karar verdikten sonra bu iliflki-
lerini yeniden gözden geçirip,
yeniden biçimlendirmek duru-
mundad›r. 

Devrimcili¤e engel olan, dü-
zen yaflam›n› empoze eden, ki-
fliyi devrim-
c i l i k t e n
uzaklaflt › r -
mak isteyen
herkes, her
fley bilinçli
veya bilinç-
siz düflman›-
m›zd›r. Bu
d ü fl m a n l a
m ü c a d e l e
edilmelidir.

D ü z e n ;
kad›n erkek
iliflkilerinde
her türlü yozlu¤u, kurals›zl›¤›
meflrulaflt›rmak ister. Biz ahlak-
l›, saf ve temiz bir iliflkiyi tercih
edeceksek bu iliflki mücadele-
ye, devrime göre flekillenmek
zorundad›r. 

Düzen ve aileler, evlili¤i dü-
zen içinde yaflamak, mülkiyet
ve çocuk sahibi olmak olarak
empoze ederler.

Aileler ve düzen için evlilik
veya niflanl›l›k kifliyi düzene
ba¤laman›n temel yollar›ndan
biridir. Öyle bir hale gelir ki; ki-
fli çocuklar›m, eflim, iflim diye-
rek baflka bir fley düflünmez.
Gece ve gündüz iflyerinde, evde
düzen kültürü taraf›ndan kuflat›-
l›r. Bu kuflatmadan ç›kmak için
mücadele vermeyen, kuflatma-

y› yar›p ç›kmayan dev-
rimci olamaz. Önce böy-
le bir kuflatmaya girme-
mek gerekir. Bunun için
devrimci olacak insan
arkas›nda beynini mefl-

gul edecek hiçbir fley b›rakma-
mal›d›r. 

Daha çok genç yaflta bu tür
bir iliflki aray›fl›na girmek, bey-
nini onla meflgul etmek bir sa-
vaflç›ya, devrimciye yak›flmaz.
Hele ki; taraflardan biri henüz
düzenden kopmam›flsa bu tür
bir iliflkiye girmek do¤rudan be-
yinde düzen ba¤›n› canl› tut-
makt›r. Kald› ki; devrimcili¤e
karar vermifl bir insan henüz
mücadele içerisinde denenme-

mifl, her fleyiyle savafl›n bir par-
ças› olmam›fl bir insanla böyle
bir iliflkiyi düflünmemelidir.
Böyle düflünmek düzene aç›k
kap› b›rakmakt›r. 

Devrimcilikle ilgisi olmayan
veya henüz karar vermemifl,
denenmemifl biriyle bu tür bir
iliflkiye girmek ayn› zamanda
adaletsizliktir. Sen devrimcisin
düzenle her türlü ba¤›n› kesmifl-
sen, seninle savafl› paylaflma-
yan birine umut vermek, bek-
letmek adaletsizliktir. Yaflam
yollar› farkl›d›r. Kad›n erkek ilifl-
kilerindeki beklentileri de farkl›
olacakt›r. Kendi yaflam›nda,
kendi iliflkilerinde tutarl› olma-
yanlar savaflamaz, savaflt›ra-
maz, halk› e¤itemez. 

Hata, eksik, yanl›fl ne varsa
bunlar›n üzerine kat› bir flekilde
gidip yok etmek zorunday›z.
Aksi halde bunlar bir savaflç›n›n
peflini b›rakmaz, en zay›f an›n-
da, zor koflullarda yakalar ve
onu ihanete sürükler. 

Devrimcilik; tercih yapmak-
t›r, yeni bir yaflamd›r. Hangi
alanda olursa olsun bu tercihi
yapt›¤›m›zda, yeni bir yaflama
bafll›yoruz demektir. Art›k dü-
zen yaflam›n›n al›flkanl›klar›
yoktur. Eski yaflam, düzene gö-
re flekillendi¤inden hemen her
konuda disiplinsizdir. Beynin di-
siplini yoktur. Beyin rastgele,
günlük düflünür. Kiflisel ç›karla-
r› temelinde düflünür. Arkadafl-

l›k, aile, okul, ifl-
yeri gibi tüm iliflki-
ler ç›karlara göre
flekillenir. Kavga-
lar, çeliflkiler, tar-
t›flmalar hep kifli-
seldir. Biz de¤il,
ben düflüncesi
esast›r.

Devrimcilikte
her fley tümden
de¤iflir.

“Kim dost, kim
düflman” sorusu-
na; “Devrimin ç›-

kar›na m›, zarar›na m› hareket
ediyor” fleklinde düflünüp ce-
vap verece¤iz. Art›k düzendeki
kendili¤inden, rastgele bir ya-
flam yoktur. Att›¤›n her ad›m›
bilerek atmak zorundas›n. Ko-
nufltu¤un her insan dost mudur;
düflman m›d›r diyerek düflünüp
hareket etmek zorundas›n. Bu,
yaflad›¤›m›z çevreyi tan›mak
demektir. Dost kim, düflman
kim bilmek demektir. Ak›l ve
cesaret birlefltirilmezse, düfl-
man her yerdedir, bizi bulur; im-
ha veya tutsak eder. Devrimci-
lik yapmaya karar vermek ce-
sur ve adaletli insanlar›n iflidir.
Ama bunu ak›lla birlefltiremez-
sek devrimci yaflam›m›z azal›r.
Devrimci yaflam›n temel kural›;
neyi, niçin yapt›¤›n› bilmektir.

A‹LE, Efi, SEVG‹L‹, HALK SEVG‹S‹
VE 

FAfi‹ZME KARfiI SAVAfiTA 
HEM DÜZEN HEM DEVR‹MC‹L‹K

B‹R ARADA OLAMAZ!

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz
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Bu, eski yaflam›m›z› reddedip
yeni bir yaflama bafllamakt›r.
Devrimcilik her fleyden önce
düflüncede de¤iflmektir. Dü-
flüncede eskiyi tümden redde-
demezsek, yeni bir yaflam› ku-
ramay›z. Devrimci düflüncede
aile de arkadafll›k da, çal›flma
da her fleyde farkl› düflünmek-
tir. 

Bir devrimcinin bofl zaman›
yoktur. Devrimcinin her an› de-
¤erlidir. Çevresinde ve ülkesin-
de milyonlarca insan düzen
e¤itimi ile yo¤rulmufltur. Bun-
lar› e¤itmek gibi kutsal bir gö-
revi vard›r. Onlarca yap›lmas›
gereken görevler vard›r. Bütün
bu yo¤unluk içerisinde eski
al›flkanl›klar›n› sürdürmek,
devrimci yaflam› hiç anlama-
mak veya devrimci yaflam gö-
rünümü alt›nda düzen yaflam›n›
sürdürmek demektir. Uyku ve-
ya tembellik düzenden ö¤ren-
diklerimizdir. 

Düflünmeyen üretemez. Dü-
flünmek ve üretmek devrimci
yaflam›n temel halkas›d›r. Dev-
rimcinin tek ve temel düflünce-
si devrim yapmakt›r. Bunun d›-
fl›nda hiçbir düflüncesi olamaz.
Bütün beyni, bütün hücreleri ile
devrimi düflünmeyenler müca-
deleye düzen ideolojisini de ta-
fl›yorlard›r. Bu düzen ideolojisi
bir yerde aile, bir yerde sevgili,

baflka koflullarda tembellik,
uyku, zora dayanamama, ku-
rals›zl›k, bireycilik gibi birçok
flekilde mutlaka ortaya ç›kar.
Ortaya ç›kt›¤› noktada ise yal-
n›z kifliye zarar vermekle kal-
maz, çevresini de zarar verir. 

"BEN YAPAMIYORUM" diye
bir fley yoktur. ‹stemek veya is-
tememek vard›r. Ciddi bir has-
tal›¤› veya sakatl›¤› olmayan
herkes her türlü görevi yapabi-
lir. Yapam›yorum diyorsa, bey-
ninde yapmak istememe var-
d›r. Tembel, haz›rlopçu bir ya-
flam anlay›fl› vard›r. Böyleleri-
nin ne aile, ne efl, ne halk sev-
gisi ne de faflizme karfl› oluflla-
r› samimi olamaz. 

Devrimci yaflamda yaln›z
kendini düflünenler, kendilerini
de kurtaramayacaklar› gibi
yoldafllar›na ve örgüte de bü-
yük zararlar verirler. Art›k ben
de¤il biz olgusu vard›r. Ortak
yaflam, ortak düflünce ve ortak
ruh hali her konuda geçerlidir. 

Bu noktada sorun devrimci-
li¤i bilip bilmemekten öte ahla-
ki bir sorundur. 

Her devrimci önce; “ben ki-
mim”, “geçmiflte neydim”,
“bugün ne olmal›y›m, nas›l ya-
flamal›y›m” sorular›na çok aç›k
cevaplarla eski yaflam› ezip,
düflman kabul ederek yeni ya-

flama bafllamal›d›r. Elbette her
fley bir günde birden bire de-
¤iflmeyecektir. Ama her gün,
her saat beyindeki eski yaflam
al›flkanl›klar›yla hesaplafl›lmaz-
sa hiçbir fley de¤iflmez. 

Düzen beyni yeniden teslim
al›r. 

Ve yaflanan hemen her fley;
insanlar, kurallar hatta müca-
dele düflman haline gelir. Sa-
vafl unutulur, düzen özlemleri
güçlenir. ‹hanet giderek büyür
ve geliflir. Bir devrimci ya onu-
ruyla devrimcilik yapacakt›r,
halk›n ekmek, adalet, eflitlik
taleplerinin uygulay›c›s› olacak
ya da halka ihanet edecektir.
Ara yol yoktur. 

Hem düzen, hem devrimci-
lik bir arada olamaz. Düflman-
da tam bu noktada "ya adam
gibi devrimcilik yapacaks›n,
savaflacaks›n ya da düzende
yaflay›p, bizim saf›m›zda ola-
caks›n" demektedir. Bunun
içinde her türlü tehdit, gözalt›,
aileleri kullanma ve provokas-
yon faaliyetlerini dayatmakta-
d›r. Devrimci tercihini aç›k ve
net yapmayanlar aç›k ki; düfl-
man›n bu bask›lar›na gö¤üs
geremez ve er geç teslim olur-
lar. 

Mersin Kazanl› Halk Kültürünü
Yaflatma ve Dayan›flma Derne¤i 28
Kas›m günü aç›ld›.

Kazanl› Dü¤ün Salonu’nda
yap›lan aç›l›flta dernek baflkan›
Serdal Cengiz bir konuflma yapt›. 

“E¤itim, sa¤l›k, ulafl›m, çevre,
tar›m, kültür ve sanat alan›nda
halk›m›z›n refah›na dayal› bir kuru-
mumuz yoktur” diyen Cengiz, her-
kesi sorumlulu¤a davet ettiklerini
söyledi. 

Programda Grup Umut sah-
neye ç›kt›ktan sonra Hac› Baktafl-›
Veli Derne¤i Semah ekibi sahneye
geldi. Semah ekibinin ard›ndan
Hasan Biber kendi fliirlerinden
oluflan k›sa bir fliir dinletisi sundu. 

Hasan B‹BER’in ard›ndan tür--
küleri, halaylar› ve marfllar›yla
Adana Özgürlükler Derne¤i müzik
grubu sahne ald›. Grubun coflkulu
halaylar›yla aç›l›fl sona ererken
yaklafl›k 250 kifli aç›l›fla kat›ld›.
Mersin Haklar Derne¤i ve Demirtafl
Kültür Sanat Derne¤i’de yollad›kla--

r› mesajlarla Kazanl› Halk
Kültürünü Yaflatma ve Dayan›flma
Derne¤i’nin aç›l›fl›n› kutlad›.

KAZANLI’DA YEN‹
B‹R MEVZ‹
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Düzenin bütün yozlaflt›rma sal-
d›r›lar› karfl›s›nda halk kültürümüze
ve geleneklerimizi korumak için
mücadele veren Halk Cepheliler
Kurban Bayram›’nda gelenekleri-
mizi yaflatt›lar. Halk Cepheliler
bayramlaflt›ktan sonra flehit mezar-
lar›n› ziyaret ederek anma yapt›lar. 

““SSeenn RRaahhaatt UUyyuu YYoollddaaflfl””
Halk Cepheliler 28 Kas›m günü

komutan›m›z, önderimiz, Day›’m›-
z›n yan› bafl›ndayd›.  Mezar› bafl›n-
da “Önder Yoldafl Dursun Karatafl”,
“Öndere Selam Savafla Devam” slo-
ganlar›yla bafllayan anmada “Ma-
hir’den Day›’ya” hitap eden fliir
okundu.

Halk Cepheliler ellerindeki ka-
ranfilleri Day›’n›n mezar›na b›rakt›-
lar. “Sen Olaca¤›z”, “Bize Ölüm
Yok” ve “Hakl›y›z Kazanaca¤›z”

marfllar›n›n ard›ndan helva da¤›t›-
l›p, di¤er devrim flehitlerimizin me-
zarlar› ziyaret edildi.

TTAAYYAADD’’ll››llaarr fifieehhiitt
MMeezzaarrllaarr››nnddaayydd››

‹stanbul’da TAYAD’l› Aileler 28
Kas›m günü Gazi Mezarl›¤›’nday-
d›lar. Day›n›n mezar›nda aileler
sayg› duruflu yaparak devrim flehit-
lerini bir kez daha and›lar. Yap›lan
konuflmalarda onun bize devretti¤i
miras›n ve misyonun fark›nda ol-
man›n ve onun gere¤ini yerine ge-
tirmenin önemi vurguland›. 

Day›n›n ard›ndan toplu bir flekil-
de Eyüp Bafl’›n mezar›n› da ziyaret
eden aileler orda da bir anma yap›ld›.

KKüüççüükkaarrmmuuttlluulluullaarr’’ddaann
MMeezzaarrll››kk ZZiiyyaarreettii

Küçükarmutlulular 28 Kas›m
günü Gazi Mezarl›¤›’nda
bulunan flehit mezarlar›n›
ziyaret etti. Bayram›n ikin-
ci günü gerçeklefltirilen zi-
yarete Güler Zere de kat›l-
d›. K›z›l bayraklar ve çi-
çeklerle bezenmifl mezar›n
bafl›nda fliin okundu ve ge-
tirilen çiçekler b›rak›ld›.
Daha sonra 9 Kas›m’da fle-
hit düflen Eyüp Bafl’›n me-

zar›na karanfiller b›rak›ld› ve meza-
r› bafl›nda “yürümek” fliiri okundu. 

Yine Armutlu sokaklar›n› çok iyi
bilen Cephe flehitlerinden Muhar-
rem Erkufl ve Mustafa Bektafl’›n da
mezarlar› ziyaret edildi. 

‹‹zzmmiirr’’ddee BBaayyrraammllaaflflmmaa vvee
MMeezzaarr ZZiiyyaarreettlleerrii

‹zmir’da TAYAD’l›lar  bayram-
da flehit mezarlar›n›n bafl›ndayd›lar.
29 Kas›m günü Ercan Özçeken,
Solmaz Karabulut, Berrin B›çk›lar,
Hamiyet Y›ld›z’›n mezarlar› ziyaret
edildi. 30 Kas›m’da ise   Ümit Do-
¤an Gönül ile 1996 ölüm orucu fle-
hitlerinden Müjdat Yanat ve Büyük
Direnifl flehitleri  Gökhan Özocak
ve Gürsel Akmaz’›n Buca Kaynak-
lar’daki  mezarlar› ziyaret edildi.

‹zmir Halk Cephesi Kurban
Bayram›nda Do¤ançay’da idi. Halk
Cepheliler geldi¤inde köy meyda-
n›nda bir çevik kuvvet otobüsü  var-
d›. Çeviklerse köyün her yerine da-
¤›lm›fllard›. 29 Kas›m günü Do¤an-
çay Yard›mlaflma ve Dayan›flma
Derne¤i’nde yap›lan bayramlaflma-
n›n ard›ndan hep birlikte bayram
yeme¤i yenildi. Yeme¤in ard›ndan
Grup Gün›fl›¤›’yla birlikte türküler
söylendi.

BBuurrssaa’’ddaa BBaayyrraammllaaflflmmaa
Bursa’da  bayram›n 3. günü Bur-

sa Haklar Derne¤i’nde bayramlafl-
ma yap›ld›. Bayramlaflmada Bursa
Gençli¤i taraf›ndan haz›rlanan dün-
den bugüne kültürel de¤erlerimize
yap›lan sald›r›lar› anlatan bir skeç
oynand›. Son olarak Grup Yar›n
müzik dinletisi verdi.

AAnnkkaarraa’’ddaa BBaayyrraammllaaflflmmaa
Kurban Bayram›'n›n 3. Günü

olan 29 Kas›m günü  Ankara Halk
Cepheliler bayramlaflmak için Dik-
men’de bulunan Çankaya Kültür
Derne¤i’nde bulufltular.

Programda kavgay› anlatan fliir-
lerin yer ald›¤› bir fliir dinletisi su-
nuldu. Dinleti sonras›nda Halk Cep-
hesi'nin aç›klamas› yap›ld›. Progra-
m›n sonunda türküler eflli¤inde ha-
lay çekildi.

Halk Cephesi’nde
Bayramlaflma
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GGAAZZ‹‹ MMEEZZAARRLLII⁄⁄II

‹‹ZZMM‹‹RR

HABER



Davutpafla katliam› ma¤durlar›n›n
adalet aray›fl› 28. haftas›na girdi

‹stanbul Davutpafla’da yaflanan patlaman›n sorum-
lular›n›n yarg›lanmas›n› isteyen Davutpafla katliam›
ma¤durlar›n›n Taksim Tramvay Dura¤›’nda yapt›¤›
eylemler 28 Kas›m günü 28. haftas›na girdi. “Davut-
pafla’y› Unutmad›k Unutturmayaca¤›z” pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde katliamda yaflam›n› yitirenlerin isim-
leride tafl›narak adalet istendi. Eylemde yap›lan aç›k-
lamada iddianane teslim edilmesine ra¤men mahke-
menin hala aç›lmad›¤› belirtilerek tepki dile getirildi.
Ailelerin ceza davas› aç›lana kadar eylemlerine devam
edeceklerini söyledikleri aç›klama “Sorumlular Yarg›-
lans›n Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›yla bitirildi 

"‹nsan ‹nsan Arma¤and›r"
‹stanbul'da ‹dil Kültür Merkezi’nde 29 Kas›m günü

tiyatro oyuncusu ve yönetmen Yaflar Güner'in haz›rlay›p
oynad›¤› "‹nsan ‹nsana Arma¤and›r" isimli tek kiflilik
oyun ‹dil Kültür Merkezinde sahnelendi.

Güner, sahnede de¤iflik k›l›klara bürünerek halk›n çe-
flitli kesimlerinden insanlar›, hayatla-
r› seyirciye yans›tt›. Oyunun sonunda
"Savafla Hay›r" slogan›na kat›lmad›-
¤›n› belirten Güner, "Savafllar›n ol-
mamas› için, bar›fl için, özgürlük için,
eflitlik için, yolsuzlu¤a, yoksullu¤a,
iflkenceye, alçakl›¤a ve emperyaliz-
me karfl› savafla evet" dedi.

‹zmir ve Bursa’da Dergi Sat›fl›
‹zmir Yamanlar’da bayram›n ikinci günü Yü-

rüyüfl dergisi da¤›t›m› yap›ld›. 28 Kas›m günü üç
dergi okurunun kat›ld›¤› tan›t›m ve sat›flta halk›n
bayram› kutland›. Kürt-Alevi halk›n oturdu¤u
mahallede Kürt milliyetçilerinin derneklere dö-
nük sald›r›lar› da teflhir edildi. Tan›t›m ve sat›flla-
r›n sonunda 45 dergi halka ulaflt›r›ld›.

2 ve 3 Aral›k günleri, Bursa’da Teleferik ve
Kestel-Kale mahallelerinde, Ba¤›ms›zl›k De-
mokrasi Sosyalizm için Yürüyüfl dergisinin tan›-
t›m ve sat›fl› yap›ld›.

"Karpuz Kabu¤undan Gemiler Yapmak"›n
Yönetmeni Öldü

"Karpuz Kabu¤undan Gemiler Yapmak" ad-
l› filmiyle tan›nan Yönetmen Ahmet Uluçay
(55), tedavi gördü¤ü ‹stanbul Üniversitesi Çapa
T›p Fakültesi Hastanesi'nde yaflam›n› yitirdi.

Sinemaya yaflam›n› adayan Uluçay, y›llar-
ca geçim derdiyle u¤raflt›, kamyon floförlü¤ü,
inflaat iflçili¤i ve tavukçuluk gibi pek çok iflte
çal›flt›. ''Karpuz Kabu¤undan Gemiler Yap-

mak''› çekerken geçimini sa¤lamak için yem fabrikas›nda ha-
mall›k yapan Uluçay, bu filmiyle 40'a yak›n ödül ald›.

‹mral›’daki Tecrit
Koflullar› Protesto
Ediliyor

Abdullah Öcalan’›n ‹m-
ral› adas›nda yap›lan yeni
hücre tipi hapishanesine
sevk edilmesi ile birlikte, ya-
flam koflullar›n›n daha da
a¤›rlaflt›r›ld›¤› aç›kland›.

Bunun üzerine, bir çok
flehirde Abdullah Öcalan’›n
tecrit alt›nda tutulmas›n›, ya-
flam koflullar›n›n a¤›rlaflt›r›l-
mas›n› protesto eden eylem-
ler yap›ld›.

Eylemlerde çeflitli
yerlerde polis karakolla-
r›na molotoflu sald›r›lar
da yap›l›rken, Hakka-
ri’nin Yüksekova ilçe-
sinde 3 gün boyunca sü-
ren gösterilerde gözalt›-
na al›nan 5 kifli tutuklan-

d›. Urfa’n›n Viranflehir ilçe-
sinde eylem yapan 400 kifli-
lik bir grup polisle çat›flt›. 

fi›rnak’›n Silopi, Cizre ve
Beytüflflebap ilçelerinde, ya-
p›lan eylemlerde de polisle
çat›flma ç›kt›. Mardin’in Nu-
saybin ilçesinde, Diyarba-
k›r’›n Bismil ve Silvan ilçele-
rinde, A¤r›’n›n Diyadin ilçe-
sinde, Mersin’de, Adana’da,
‹stanbul’da ve daha bir çok
flehirde de eylemler yap›ld›.
Adana’da DTP’nin örgütlü
oldu¤u mahallelerde kepenk
kapat›ld›.

6 Polise ‹flkence Davas›
‹stanbul Avc›lar’da 21 yafl›ndaki üniversite

ö¤rencisi Güney Tuna’ya sokak ortas›nda
iflkence yaparak hastanelik eden biri tutuklu 6
polis hakk›nda iflkenceden dava aç›ld›. 6 polis
hakk›nda yaralama ve iflkence sonucu vücutta
kemik k›r›lmas›na neden olma suçundan 4,5 y›l-
dan 18 y›la kadar, görevi götüye kullanma su-
çundan da 1 y›ldan 3 y›la kadar hapis cezas›
isteniyor. Beyin kanamas› geçiren ve bacaklar›
k›r›lan Güney Tuna’ya sa¤lam raporu veren Dr.
Ergin Ertan için de kamu görevlisinin resmi bel-
gede sahtecili¤i suçundan 3 y›ldan 8 y›la kadar
hapis cezas› istendi. 

fiimdi art›k zaman afl›m› manevralar› var s›-
rada.
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Baflbakan Tayyip Erdo¤an, 25
Kas›mda ifl b›rakma eylemi yapan
memurlar› da “Yap›lacak ifl de yasal
bir ifl de¤ildir. O zaman da tabii ne-
ticesine katlan›rlar" diye tehdit et-
miflti. Eylem gününe kadar AKP hü-
kümetinin tehditleri sürdü. Tehditle-
re ra¤men yüzbinlerce memur ülke
çap›nda ifl b›rakt›. 

AKP’nin tehditleri eylem sonra-
s›nda da sürdü. 

Evet, yasalar›n›z “yasak” diyor.
Zaten o yasalar›n›z halk için, emek-
çiler için geçerli. Ne zaman iflçinin,
memurun, halk›n bir sorunu olsa,
sorunlar›n› dile getirmek için sesini
ç›kartsa, önce karfl›s›na yasalarla ç›-
k›l›r. Tek kelimeyle YASAK! 

Peki, iflçiyi, memuru aç b›rak-
mak yasal m›? Örgütsüz b›rakmak
yasal m›? Tayyip Erdo¤an eylem
öncesi aç›kça tehdit etti memurlar›
eyleme kat›lmalar›n› engellemek
için tehdit etmek yasal m›? Halk› ifl-
siz b›rak›yorsunuz, aç, yoksul b›ra-
k›yorsunuz, örgütlülüklerine sald›-
r›yorsunuz,  bunlar yasal!.. ‹flçinin,

memurun, halk›n çeflitli ke-
simlerinin sorunlar›n› dile
getirmesi ‘yasad›fl›’!

Memurlar, yyaassaallaarr››nn››zzaa,,
tteehhddiittlleerriinniizzee rraa¤¤mmeenn ey-
lem yapt›lar. Meydanlara ç›-
k›p hayk›rd›lar. 

Yap›n o zaman gere¤ini. Yasala-
r›n›z› uygulay›n. Yüzbinlerce me-
muru yarg›lay›n. Soruflturma aç›n. 

AKP’nin bu tehditleri birincisi,
halk›n taleplerine karfl› ppeerrvvaass››zzll››--
¤¤››nn››nn,, ikincisi, yasalara, yasaklara,
tehditlere ra¤men yüzbinlerce me-
murun ifl b›rakmas› karfl›s›nda ççaarree--
ssiizzllii¤¤iinniinn sonucudur. 

AKP’nin tehditleri ifle yarama-
m›flt›r. Çünkü memurlar, tehdit ve
yasaklara ra¤men ifl b›rakma ira-
desini ve kararl›l›¤›n› göstermifltir. 

Eylem sonras› tehditleri de ifle
yaramayacakt›r. Memurlar› ilk teh-
dit eden iktidar da AKP de¤ildir.
Y›llarca copland› memurlar o mey-
danlarda. Sürgün edildiler, defalar-
ca kez soruflturmalar aç›ld›. ‹flinden
at›lanlar oldu. Sendikalar›na kapat-

ma davalar› aç›ld›. 

Memurlar›n mücadelesi iktidar-
lar›n bütün tehdit ve engellemeleri-
ne ra¤men sürdü. Memurlar yasala-
r›n›za ra¤men örgütlendiler ve o
sendikalar› kurdular. 

AKP iktidar›n›n tehditleri de ifle
yaramayacakt›r. Memurlar iktidar-
lar›n y›llard›r dikkate almad›¤› hak-
l› talepleri için greve ç›km›fllard›r.
Soka¤a ç›kan yüzbinlerce memurun
hepsi devrimci, sosyalist ya da
solcu da de¤ildir. ‹çlerinde AKP’ye
ve di¤er gerici, faflist partilere oy
verenleri de vard›. AKP iktidar› teh-
ditlerden vazgeçip memurlar›n ta-
leplerine cevap vermelidir. Memur-
lar, kaderlerinin IMF ve iktidarlar›n
iki duda¤› aras›ndan ç›kan sözcük-
lerle belirlenmesini istemiyor. Top-
lu sözleflme ve grev hakk› istiyorlar.
Tehditleri b›rak›p buna cevap verin.

Haydi yyap›n ggere¤ini 
tehdit vve yyasalar›n›za rra¤men
memurlar ifl bb›rakt›

Memurlar, KESK ve Kamu-
Sen’in ortak karar›yla,  25 Kas›mda
bir günlük ifl b›rakma eylemi yapt›.
Memur konfederasyonlar› eylemin,
grev ve toplu sözleflme hakk› için
hükümete bir ““uuyyaarr››”” niteli¤inde
oldu¤unu aç›klad›lar. 

Sendikalar hükümetin eylem ön-
cesi tehditlerine karfl› kararl›l›k gös-
tererek büyük bir kat›l›mla ifl b›rak-
ma eylemini gerçeklefltirdi. 

AKP hükümeti, “Grev ve Toplu
Sözleflme” talebini dikkate alaca¤›
yerde tehditlerine devam ediyor.
fiimdi bu noktada önemli olan sen-

dikalar›n süreci nas›l devam ettire-
ce¤idir. 

Sendikalar ifl b›rakmaya “uya-
r›” dedi. Bu bir uyar›ysa devam›
gelmelidir. UUyyaarrmmaakk,, ttaalleepplleerr
kkaarrflfl››llaannmmaadd››¤¤››nnddaa ddaahhaa ffaazzllaass››--

nn››nn yyaappaaccaa¤¤››mm ddeemmeekkttiirr.. Uyar-
mak, ddeevvaamm eettttiirreeccee¤¤iimm demektir.
Devam edilmedi¤inde AKP’nin sal-
d›r›lar› daha da art›racakt›r.
Yapaca¤›z deyip de yapmayan sen-
dikalar› kaale almayacakt›r. O halde
“uyar›”n›n devam›n›n örgütlenme-
sine bugünden bafllanmal›d›r. Uya-
r›p arkas›n› getirmemek, 2255 KKaass››mm
eeyylleemmiinniinn hhiiççlleeflflttiirriillmmeessiiddiirr.. 

Uyar›n›n gere¤ini, örgütlenmede
yapmal›y›z, halka taleplerimizi kav-
ratarak yapmal›y›z. Ve bundan son-
raki ad›mda ttüümm eemmeekkççiilleerriinn oorr--

ttaakk uuyyaarr››ss››nn›› hedeflemeliyiz. 

Onlarca y›ld›r hiç olmayan fley-
lerden biri de iflçilerin memurlar›n
gerçek anlamda güç birli¤idir. 25
Kas›m eyleminde de bu anlamda ifl-
çiler esas›nda yoktur. Memurlar so-
nuç almak için baflta iflçiler olmak
üzere halk›n de¤iflik kesimlerinin
mücadelesiyle de bütünleflmelidir.
‹ktidarlar›n yaln›zlaflt›rma çabas›na
karfl› bunu hedefine koymal›d›r.

Y›llard›r memur sendikalar› so-
nuç almay› hedeflemeyen, sadece
günü kurtarmay› düflünen eylemler
yapt›lar. E¤er flimdi de hedefine so-
nuç almay› koymazsa yüzbinlerce
emekçinin kat›ld›¤› eylem hiçbir ifle
yaramayacak, hatta tabanda ““yyaapp››--
yyoorruuzz ddaa nnee oolluuyyoorr”” anlay›fl›n›n
geliflmesine hizmet edecektir. 

Bu bbir uyar›ysa 
devam› ggelmelidir



PPaarraann››nn aaddaalleettii......
Adana’da, Ma-

latya’da, Anka-
ra’da, ‹stanbul’da,
Bursa’da ,‹z-

mir’de, Elaz›¤’da ve daha onlarca flehirde,  hemen he-
men virgülüne, noktas›na kadar ayn› uygulama ile karfl›
karfl›yay›z.

Oligarfli yeni bir taktik uyguluyor. Yoksul, emekçi
halk› para cezalar›yla y›ld›rmak, cayd›rmak peflinde.
Gözalt›larla, iflkenceyle yapamad›¤›n› bir de para ceza-
lar›yla deniyor!..

Ve neredeyse oligarflinin bu yeni takti¤i, Edirne’den
Kars’a kadar ayn›d›r. Demokratik bir faaliyeti bask› ile
engelleyemeyen polis, zab›tay› da yedekleyerek ““kkaabbaa--
hhaattllaarr kkaannuunnuu”na dayanarak, milyarlar› bulan para ce-
zalar› kesmektedir.

Ortada elbette, bizim aç›m›zdan bir “kabahat” yok-
tur. ‹ncirlik üssünün kapat›lmas›n› istemek, bunun için
halka ça¤r› yapmak, afifl asmak, bildiri da¤›tmak kadar
hakl› bir fley yoktur. ‹ncirlik üssünün kapat›lmas›n› iste-
mek bir vvaattaannsseevveerrlliikk görevidir.

Adanada özellikle son bir kaç ayd›r, Halk Cephelile-
rin yapt›klar› neredeyse tüm eylemlere yüklü para ceza-
lar› kesiliyor. Livorno-Demirspor maç›nda ""GGüülleerr ZZee--
rree  ÖÖllmmeessiinn"" diye pankart açan 10 kifliye toplam 11 bin
200 TL para cezas› kesilmiflti. Yine Çukurova Üniversi-
tesi'nde bir ö¤renciye, üniversitenin aç›l›fl›nda yapt›¤›

protesto eyleminden dolay› 72 TL, para cezas› kesildi.

Yine Adana’da 19 Kas›m sabah› Çarfl› merkezinde
bulunan Atilla Alt›kat köprüsüne ”‹ncirlik Üssü Kapat›l-
s›n- Dev-Genç” yaz›l› bir pankart as›ld›.  Ayn› gün kam-
panya afiflleri yapan Servet Göçmen’e 140, Emrah Es-
kibal’a 1500 TL para cezas› kesildi. 

‹stanbul-fiiflli’de 23 Kas›m’da afifl asan, 5 Halk Cep-
heli polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Bomonti Polis Ka-
rakolu’na götürülen Halk Cepheliler’e 140’ar TL para
cezas› kesildi...

Elaz›¤’da ‹ncirlik üssünün kapat›lmas› için masa
aç›p imza toplayan Halk Cephelileri polis, masalar›n›
kald›rmas› için “uyar›r”... Baflar›l› olamay›nca Zab›ta’y›
göndererek, ceza kestirir. Ceza gerekçesi, bir kara mi-
zah örne¤idir. “Buray› iflgal ediyorsunuz!”. Oysa masa
aç›lan yerde park etmifl araçlar, seyyar sat›c›lar doludur.
Hem ortada iflgal edilen bir yer de yoktur.

Ya da Halk Cephelilerin ‹ncirlik Yürüyüflü s›ras›nda
Bursa’da yap›lan yürüyüfl sonras› “çevreyi kirletmek”
gerekçesiyle kesilen cezalar gibi!.. K›sacas›, kesilen pa-
ra cezalar›n›n gerekçeleri uydurmad›r.

As›l amaç, yüklü para cezalar› ile mücadeleyi zaafa
u¤ratmak, para cezalar› ile günlük yaflam›n› sürdürmek-
te zorlanan yoksul, emekçi halk› sindirmektir.

Ancak unutulmamal›d›r ki, oligarflinin “ppaarraall›› aaddaa--
lleett”” takti¤i de tutmayacakt›r. Bu ülkenin vatanseverleri
Amerika defol! demeye devam edecektir!..

AAddaalleett!!  

Domuz Gribi ‹çin de
Temizlik Paras›

Kay›t paras›, fotokopi paras›,
kömür paras›... derken Anka-
ra’daki baz› okullar›n idarelerinin
bu seferde domuz gribini bahane
ederek velilerden 50’fler lira te-
mizlik paras› istedikleri ö¤renil-
di.

Domuz gribinden meydana
gelen ölümler ve okullardaki sal-
g›n tehlikesini bahane eden baz›
okullardan, velilere gönderilen
mesajda banka ismi ve hesap nu-
maras› verilerek, “Say›n veli, ço-
cu¤unuzun daha sa¤l›kl› ve daha
temiz ortamda sa¤l›kl› koflullarda
e¤itim yapabilmesi için hesab›-
m›za 50 TL yat›rman›z gerek-
mektedir” denildi.

Eskiflehir'de
Gözalt›lar Serbest

Eskiflehir'de 26 Kas›m 2009
Perflembe günü, 'Amerika Defol
Bu Vatan Bizim' kampanyas›n›n ve
13 Aral›k'ta düzenlenecek konserin
afifllemesi yapmak isteyen Eskifle-
hir Gençlik Derne¤i ö¤rencileri
Hasan AKSOY ve Çi¤dem YAKfi‹
saat 17.00'da Doktorlar Cadde-
si'nde polisler taraf›ndan yaka paça
gözalt›na al›nd›lar.

Kimlik gösterilmedi¤i için kon-
seri iptal etmekle tehdit eden polis,
gözalt› boyunca tehdit ve hakaret-
lerine devam etti.

Gençlik Derne¤i çal›flanlar›
Çarfl› Karakolu'na götürüldü ve ki-
fli bafl›na 140 TL para cezas›n›n ke-
silmesinin ard›ndan saat 18.00'da
serbest b›rak›ld›.

ANKARA KAMPANYA
ÇALIfiMALARI
DEVAM ED‹YOR

26 Kas›m günü K›z›lay'da ‹zmir
Caddesi'nde ve Sakarya Meydan›n-
da bildiri da¤›t›m› yap›ld›. Bir saat
süren da¤›t›mda 900 bildiri halka
ulaflt›r›ld›. Hafta boyunca da K›z›-
lay ve Kurtulufl semtlerinde pulla-
malar yap›ld›. Ayr›ca ODTÜ'de
farkl› tarihlerde afiflleme, pullama
ve bildiri da¤›t›m› yap›l›rken, ‹ncir-
lik Üssü'nün kapat›lmas› için imza
topland›. 
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10 y›ld›r tart›fl›lan üniversiteye
giriflteki katsay› sorunu yine gün-
demde. Bu sefer adeta ö¤rencilerle
alay eder gibi davrand›lar. 5 ay ön-
ce katsay›y› kald›r›lm›fllard›. An-
cak Dan›fltay taraf›ndan anayasaya
ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle “durdur-
ma karar›” verildi. 

Hat›rlanaca¤› gibi katsay›n›n
kald›r›lmas› ile birlikte, art›k hangi

okuldan mezun olunursa olunsun iste-
nilen bölüm seçilebilinecekti. Tabi bu
yeni sistemde katsay› sorununa kesin
çözüm olmayacakt› ama en az›ndan
görünüflte de olsa meslek liseleriyle,
di¤er liseler aras›ndaki adaletsizlik
son bulacakt›. Ama bozuk düzende
sa¤lam çark olmaz denir ya, yine de
bu yeni sistemle ö¤rencilerin üniver-
siteye girerken yaflad›klar› sorunlara
çözüm olmayacakt›. 

Katsay› engelinin kald›r›lmas›
en çok dershaneleri sevindirmiflti.
Meslek liseleri de art›k dersahenele-
re daha fazla gideceklerdi. Genel
olarak verilen e¤itime bakt›¤›-
m›zda, ezberci, bilimsel olmayan
ve her fleyin paral› hale geldi¤i
bir nitelikte oldu¤unu görürüz.
Bir de meslek lisesi olunca, e¤i-
timdeki niteliksizlik daha da art›-
yor. ‹flte böyle verilen e¤itimle de
ö¤renciler ÖSS de baflar›l› olam›-
yorlar. Ya, özel okullarda okuma-
s› gerekecek, ya da dershaneye
gitmesi gerekecek. Tabi bunu ya-
pabilmesi için de paras›n›n olma-
s› gerekiyor. Bu durumda ço¤u
kere tercih edilen fley dershaneler
oluyor.

Dershane fiyatlar›na bakt›¤›-
m›zda, özel üniversite fiyatlar›na
yaklaflm›fl durumda. Meslek lise-

lerinde oku-
yan ö¤rencile-
rin durumlar›-

na bakt›¤›m›zda, ço¤u halk çocu¤u-
dur. Yani gelir durumlar› belli olan
kiflilerdir. Dolay›s›yla dershaneye
verecek paras› olmayan ö¤renciler-
dir. Böylelikle en bafltan meslek li-
sesinde okuyan ö¤rencilerin s›nav-
larda baflar›l› olmas› imkâns›z hale
gelmifltir. Yani “paran varsa okur-
sun, paran yoksa okuyamazs›n” an-
lay›fl› egemen olunca, yasalara gö-

re e¤itim hakt›r maddesi sadece ka-
¤›t üstünde kal›yor.

Buna ra¤men bunun bile uygu-
lanmas›n› beklemediler ve katsay›-
n›n kald›r›lmas› Dan›fltay taraf›ndan
durduruldu. Yani eskiden oldu¤u gi-
bi yine meslek liselerinin maruz
kald›¤› adaletsizlik devam edecek.

Y›llard›r katsay› sorunun çöze-
ceklerini söyleyip durdular ama or-
tada ne bir çözüm ne de bir sonuç
var. Zaten var olan katsay› sorunu-
na, bir yenisini daha eklemekten
baflka bir fley yap›lmad›. Yani so-
runlar›n say›s› art›rmaktan baflka bir

fley ortaya ç›kmad›. 

‹flte flimdi de YÖK, Dan›fltay’›n
bu karar›n›n üzerine anayasay› de-
¤ifltirmeyi düflünüyor. AKP hükü-
metinin ‹mam Hatip liselerinin önü-
nü kadrolaflmak için açmak isteme-
si sonucunda, adeta bir yap-boz ha-
line gelen e¤itim sistemi, ö¤rencile-
re çözüm diye sunulan bu de¤iflik-
liklerle çözülemez. Son on y›ld›r
yaflanan bu katsay› karmaflas›n›n te-
mel nedeni iktidar içerisindeki ç›kar

kavgas›d›r. Bugün ne AKP' nin kat-
say› engelini kald›rmak istemesi ne
de Dan›fltay'›n bunu iptal etmesi ö¤-
rencileri ve e¤itim sistemini düflün-
dü¤ü içindir. As›l amaç ç›kar kavga-
s›d›r, kadrolaflmad›r. Onlar›n ç›kar
kavgas›n›n arenas› ise bizim hayat›-
m›z›, yar›n›m›z› belirleyen Üniver-
site s›nav›... Hayat›m›z gelce¤imiz
üzerinden oyun oynan›yor. 

AKP iktidar kavgas›n› her f›rsat-
ta dile getiriyor. Bu kez kavga kat-
say› üzerinden yürümektedir.

Sonuç olarak sorun sadece
puan›n 0,3 veya 0,8 ile çarp›lmas›

de¤il, e¤itimin niteli¤idir. Bu du-
rumda e¤itimin kimin için ve ne
için oldu¤u önemlidir. E¤itimi
paral› hale getiren, ac›mas›z ve
adaletsiz bir s›nav sistemi ile
gençlerin milyonlarcas›n› sokak-
lara gönderen, alternatifsiz b›ra-
kan bir sistem kuflku yok ki,
gençli¤e istedi¤i gelece¤i vere-
mez. O halde yap›lacak fley belli-
dir. Paras› olan›n okudu¤u bu
adaletsiz sistemin de¤iflmesidir.
Ve bizim bu alternatifsiz sistem
karfl›s›ndaki alternatifimiz, para-
s›z, bilimsel, demokratik e¤itim
talebini ›srarla sürdürmek, bu ta-
lep do¤rultusunda mücadelemizi
yükseltmek olmal›d›r.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

ÖSS'DEK‹ KATSAYI DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹ 
‹PTAL ED‹LD‹

EE¤¤iittiimmii ppaarraall›› hhaallee ggeettiirreenn,,
aacc››mmaass››zz vvee aaddaalleettssiizz bbiirr ss››nnaavv

ssiisstteemmii iillee ggeennççlleerriinn mmiillyyoonnllaarrccaass››--
nn›› ssookkaakkllaarraa ggöönnddeerreenn,, aalltteerrnnaattiiff--
ssiizz bb››rraakkaann bbiirr ssiisstteemm kkuuflflkkuu yyookk

kkii,, ggeennççllii¤¤ee iisstteeddii¤¤ii ggeelleeccee¤¤ii vveerree--
mmeezz.. OO hhaallddee yyaapp››llaaccaakk flfleeyy bbeellllii--

ddiirr.. PPaarraass›› oollaann››nn ookkuudduu¤¤uu bbuu aaddaa--
lleettssiizz ssiisstteemmiinn ddee¤¤iiflflmmeessiiddiirr.. VVee

bbiizziimm bbuu aalltteerrnnaattiiffssiizz ssiisstteemm kkaarrflfl››--
ss››nnddaakkii aalltteerrnnaattiiffiimmiizz,, ppaarraass››zz,,

bbiilliimmsseell,, ddeemmookkrraattiikk ee¤¤iittiimm ttaalleebbii--
nnii ››ssrraarrllaa ssüürrddüürrmmeekk,, bbuu ttaalleepp
ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa mmüüccaaddeelleemmiizzii

yyüükksseellttmmeekk oollmmaall››dd››rr..



Ülkemizde Gençlik

“Bir yaflam belirtisi
olarak de¤iflikli¤i kabul
etmeye haz›r oldu¤umuz
ölçüde genciz ve bir ölüm
belirtisi olarak duraganl›-
¤› benimsedi¤imiz  ölçüde
yafll›y›z...” 

Paulo Fre›re

SS››nnaavv ssaayy››llaarr››::
* ‹lkö¤retimden üniversi-

te sona kadar bir ö¤rencinin
girdi¤i s›nav say›s›...... 773399

* ‹lkö¤retimde girilen
s›nav say›s›............ 118822

* Ortaö¤retimde girilen
s›nav say›s›............ 331188

* Dershanede girilen
s›nav say›s›.................... 111188

* E¤itim fakültesine
giden bir ö¤rencinin 4 y›l
boyunca vermesi gereken
s›nav say›s›.................... 112200

BBuunnllaarrıı  
BBİİLLİİYYOORR MMUUSSUUNNUUZZ??

KRED‹ SSORUNU
Ülkemizde e¤itimin (ilkokuldan üniversiteye kadar)

T.C. anayasas›nda yaz›ld›¤›n›n aksine; temel bir hak
de¤il, ancak parayla sat›n al›nabilen bir hak oldu¤u
art›k herkes taraf›ndan kabul edilen bir gerçektir. ‹lko-
kullarda al›nan kay›t paras›, tebeflir paras›... derken zin-
cirleme devam etmektedir bu sistem. Bugün üniversite-
lerde önemli sorunlardan birini de tekrardan ödemekle
yükümlü k›l›nd›¤›m›z krediler oluflturmaktad›r.

Üniversite ö¤rencileri ihtiyaçlar› nedeniyle, her
zaman ö¤renim kredilerini  dört gözle beklemifltir.
Kredilerin verilifl amac› üniversite ö¤rencilerinin
maddi  s›k›nt›lar›n› gidermektir. Ama bugün verilen
kredi miktar›na bakt›¤›m›zda, krediler ö¤rencilerin
ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan çok uzakt›r. Bir üniversite

ö¤rencisinin ayl›k harcamas› nereden bakarsak bakal›m
200 TL nin alt›nda de¤ildir. fiu anda verilen ö¤renim
kredisi ise 160 TL’dir. Aç›kças›, verilen kredi yetme-
mektedir. Bunun üzerine zorda kalan ö¤renciler ailele-
rini aramakta ya da buldu¤u bir iflte çal›flarak aç›¤›n›
kapatmaktad›r. Ki  yetersiz buldu¤umuz bu krediyi
ö¤renimimiz bitince bizden faiziyle birlikte geriye
almaktad›r. Paral› e¤itim de bir darbeyi de üniversite-
lerden  yemifl oluyoruz. Burada görüyoruz ki gelecekte
borç ödemek zorunday›z. Yani bize yetmeyen ö¤renim
kredileri bizlere hayr›na verilmemektedir.

Peki,  bu soruna nas›l bak›lmal›?

Bu sorunun cevab› paras›z e¤itim talebimizde
sakl›d›r. Bütün üniversite ö¤rencilerine baflka hiçbir
yere muhtaç olmayacak flekilde karfl›l›ks›z burs sa¤lan-
mal›d›r. Burada devletin buna gücünün yetip yetmeye-
ce¤i tart›flmas›na girmeyece¤iz. Nitekim devletin bun-
lara gücünün yetece¤ini ama bilinçli politikalar›ndan
dolay› bunu uygulamad›klar›n› bilmekteyiz.

Gençlikk ÜÜzzeerine 
SSÖÖZZLLEERR

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
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Almanya Berlin IKAD derne¤in-
de, 29 Kas›m günü, yoldafllar› Eyüp
Bafl"› and›. Anmada Eyüp Bafl’›n
devrimci yaflam› anlat›l›rken "Eyüp-
ler’i örnek alarak, mücadelemize da-
ha güçlü sar›laca¤›z" denildi. 

Anmada Güler Zere’nin özgür-
lü¤üne kavuflmas›nda emek veren-
lere yazd›¤› mektubu da okundu.

20 kiflinin kad›ld›¤› anma yap›-
lan sohbetlerin ard›ndan bitirildi. 

Juliette Ana'y›
kaybettik...

Belçika'n›n
baflkenti Brük-
sel'de, 2 Aral›k
günü, 85 yafl›n-
daki komünist
militan Juliette
(Mindla) Broder
hayata gözlerini
yumdu.

Polonyal› ve Yahudi as›ll› olan
Juliette Mindla Broder, Belçika Na-
zi Almanya's› taraf›ndan isgal edil-
mesine karfl› bafllat›lan Antifaflist
Direnifle kat›ld›¤›nda henüz 15 ya-
fl›ndady›. Broder, ömrü boyunca,
haks›zl›klara karfl› savaflt›.            

fl Stuttgart'ta Afiflleme
Anadolu Federasyanu'nun bafl-

latm›fl oldu¤u 'Irkc›l›¤a, Hak Gasp-
lar›na, Ayr›mc›l›¤a Son! Eme¤i-
mizle Var›z Hakk›m›z› ‹stiyoruz'
kampanyas›na Stuttgart'ta 1 Ara-
l›k’ta yap›lan afifllerle devam edil-
di. Anadolu Federasyonu çal›flanla-
r› taraf›ndan 3 saat as›lan afifllerin
yan›s›ra bildiri da¤›tarak ayr›mc›l›-
¤a, ›rkç› sald›r›lara ve hak gasplar›-
na karfl› Anadolu Federasyonu çat›-
s› alt›nda birleflme ça¤r›s› yap›ld›.

fl Duisburg'ta Kampanya
Afiflleri

Anadolu Federasyonu'nun bafl-
latm›fl oldu¤u "Irkc›l›¤a, Hak
Gasplar›na, Ayr›mc›l›¤a Son! Eme-
¤imizle Var›z Hakk›m›z› ‹stiyoruz"
kampanyas› çerçevesinde Alman-
ya’n›n Duisburg flehrinde afiflleme-
ler yap›ld›. 25 Kasim  günü Duis-
burg'un Marxloh-Pollmann ve
Hamborn semtlerinde 3 federasyon

çal›flan› sokaklara
ve dükkanlara afifl
ast›.

fl “Irkc›l›¤a, Hak
Gasplar›na, Asimilasyona
Karfl› Birleflelim, Birlikte
Mücadele Edelim”

Duisburg’da “Eme¤imizle Var›z
Hakk›m›z› ‹stiyoruz” kampanyas›
sürüyor

Anadolu Federasyonu'nun bafl-
latm›fl oldu¤u  Irkc›l›¤a, Hak Gasp-
lar›na, Asimilasyona Karfl› Birlefle-
lim, Birlikte Mücadele Edelim"
kampanyas› çerçevesinde Duisburg
Anadolu Federasyonu'nun alt› çal›-
flan› taraf›ndan 28 Kas›m Ham-
born'da her Cumartesi günü kurulan
Halk Pazar›’nda bildiri da¤›t›ld›.
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EYÜP BAfi ÖLÜMSÜZDÜR 

Stuttgart'ta Güler ‹çin
Kutlama

Almanya'n›n Stuttgart flehrinde
29 Kas›m günü, Güler Zere'nin ser-
best b›rak›lmas› nedeniyle yoldafl-
lar›, Stuttgart Halk Kültür Evi'nde
bir kutlama yeme¤i verdi.

Yemekten önce Güler Zere'nin

zulmün elinden çekip al›nmas› yo-
lunda verilen mücadeleyi anlatan
bir konuflma yap›ld›. Konuflmada,
bu zaferin herkesin ortak mücade-
lesiyle kazan›ld›¤› belirtildi. Güler
Zere'nin özgürlü¤üne kavuflmas›
üzerine sohbet edilerek duygu ve
düflünceler belirtildi. Ard›ndan Gü-
ler için bir fliir dinletisi verildi.

Avrupa’da

Irkc›l›¤a, Hak Gasplar›na,
Ayr›mc›l›¤a Son!

SSTTUUTTTTGGAARRTT



Yürüyüfl

AVRUPA’daki B‹Z

Vatan›ndan çeflitli nedenlerle kopup gelmifl, Avru-
pa'n›n de¤iflik yerlerinde yaflayan yüzbinlerce insan›n
kendi ülkesinin sorunlar›ndan kopmas› düflünülemez.
Çünkü bilinçlerini, ruhlar›n› yaratan bir birikim, kültür
ve kimlik vard›r. ‹nsanlar›n nerede do¤up büyüdükleri
kadar hangi kültürden, hangi tarihten beslendikleri de
önemlidir. Ve tabi kendi vatan›nda tan›s›n ya da tan›ma-
s›n, kendisinin ya da ailesinin efli, dostu, akrabas›, ken-
dine ait insanlar vard›r. 

Yine insan›n yaflad›¤›, yaflam›n› kurdu¤u ama geç-
mifliyle kendine ait olmasa da gelece¤inden etkilenece-
¤i topraklar› umursamamas› da düflünülemez. Orada ai-
lesiyle bir yaflam sürdürmekte, çocuklar›n›n gelece¤ini
orada kurmaktad›r. Bunun için yaflad›¤› yerin sorunla-
r›ndan, s›k›nt›lar›ndan, olumluluk ve olumsuzluklar›n-
dan da etkilenmemesi, bunlara duyars›z kalmas› düflü-
nülemez. 

‹nsanlar›m›z›n Avrupa'da iki duyarl›l›k alan› var..‹ki
mücadele alan› var. Üzerinde yaflananlardan etkilenece¤i
iki toprak parças› var. Biri yaflad›¤› ülke, di¤eri tarihi ve
geçmifliyle, kimli¤iyle ait oldu¤u kendi vatan›. 

Bunun için Avrupa'da bask›ya, zulme, ayr›mc›l›¤a,
hak ve özgürlüklere yönelik sald›r›lara karfl› yürütülen
mücadeleninin de akaca¤› iki mecra olmak zorundad›r.
Biri Avrupa...biri Anadolu.... 

Kuflkusuz bu konuda Avrupa'da yaflayan Anadolu in-
san›na yol-yöntem sunacak olan, bilinç tafl›yacak olan
Avrupa'da mücadele yürüten devrimcilerdir.  Bu konuda,
yürüttü¤ü mücadele için onlarca bedeli gö¤üslemek zo-
runda olan devrimcilerin kafas›n›n aç›k olmas› gerekiyor.
Kitle çal›flmas›nda yaflanan baflar› ya da baflar›s›zl›klar›n
nedenleri aras›nda Avrupa'da mücadeleyi ele al›fl tarz›n›
da süzgeçten geçirmesi gerekiyor. 

Bugün belli bir kesime Avrupa'da yaflanan sorunlar

konusunda, belli bir kesime
de ülkede yaflananlar konu-
sunda ulaflmakta zorland›-
¤›m›z ortadad›r. Bunun ne-
deni insanlar›n duyars›zl›k-

lar› de¤ildir. As›l neden duyarl›l›¤›n ortaya ç›kmas›n›n
önündeki engelleri kald›ram›yor oluflumuzdur.

Bunun temel yolu elbette ülkemizin bask› ve zulüm
gündemini ve buna karfl› mücadele seyrini onlara anla-
tabilmek, onlar›n takibini sa¤layacak araçlarla onlara
gitmektir. Engin Çeber, Güler Zere, IMF toplant›lar›
nezdinde aç›¤a ç›kan iflbirlikçilik ve vatan sat›fl›  karfl›-
s›nda, 40 . y›l›nda DEV-GENÇ nezdinde süren anti-em-
peryalist mücadele...Açl›k, yoksulluk, yol, su, ulafl›m
sorunlar›...karfl›s›nda örgütlenen dayan›flma...Yay›nlar›-
m›z, bildirilerimiz, örgütleyece¤imiz küçük dayan›flma
faaliyetleri...Tüm bunlar› küçük-büyük Avrupa'da yafla-
yan insanlar›m›z›n yüzünü Anadolu'ya çevirecektir... 

Di¤er yandan Avrupa'da kayna¤›n› ›rkç› ve ayr›mc›
politikalardan ve genel anlamda kapitalizmin sömürü-
sünden alan yaflamsal ve ekonomik sorunlar›n çözüm-
süz olmad›¤›n›, bunlara paralel ortaya ç›kan kültürel
ve sosyal sorunlar›n nas›l çözülece¤ini gösterebilmek
de devrimcilerin Anadolu insan›na ulaflmas›n›n, onlar›
örgütlülü¤e sevketmesinin yollar›ndan en temel olan›-
d›r.  ‹flte bu noktada bafllang›ç noktas› en temel soru-
nun, ›rkç› ve ayr›mc› politikalar›n nedenlerini onlara
göstermek ve buna karfl› durulmas›n› örgütlemektir.
Bazen mitingi, bildirisi, yürüyüflü ile bazen tek bir
gence kendi kimli¤ini ö¤reterek, hatta kendi anadilini
unutmamas›n› sa¤layacak tek bir kitap okutarak... 

Aç›k ki, Anadolu insan›n›n Avrupa'da Anadolulu
olarak yaflam›n› sürdürmesini sa¤lamak için her fleyden
önce devrimcilerin s›rtlar›n›  Avrupa’ya yaslamalar›,
yüzlerini Anadolu topraklar›na dönmeleri flartt›r. Dik ve
sars›lmaz durabilmek böyle mümkün olacakt›r. Ve ikisi-
ni birlefltiremeyen, ikisin birden örgütleyemeyen bir an-
lay›fl kitlelerle bulaflamayacak, kitlelerden kopacakt›r.
Kitleden kopuk bir mücadelenin baflar› flans› ise yoktur.

“MÜCADELEM‹Z, SIRTIMIZI AVRUPA'YA  YASLAYIP
YÜZÜMÜZÜ ÜLKEM‹ZE DÖNERSEK BÜYÜR” 

Kapitalist Krize Karfl›
Gösteri

Avusturya'n›n baflkenti Viya-
na'da 28 Kas›m günü bir kez daha
devrimci kurum ve yap›lar taraf›n-
dan krizin sorumlusunun kapitalizm
oldu¤unu hayk›r›ld›.

Komünist ‹nisiyatifi, KOM‹N-
TERN, ‹flsizler ‹nisiyatifi, Sosyalist
Sol Parti, ATG‹F ve Avusturya Halk

Cepheliler'in de kat›ld›¤› eylemde,
krizin emperyalizm taraf›ndan yara-
t›ld›¤› ve dünya halklar›n›n bu kri-
zin faturas›n› ödemeyecekleri bir
kez daha hayk›r›ld›.

Eylemde konuflma yapan Halk
Cephesi temsilcisi; krizin ekonomik
de¤il politik oldu¤u ve artarak, eksi-
lerek sürekli varoldu¤u gerçe¤ini
vurgulad›. Konuflmada; "...Bu dü-
zen varoldukça hep krizler olacak
t›r” denildi. 
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Empati... 

Anadolu halk›n›n as›rl›k deyifl-
lerinden biridir: ““SSeenn bbiirr ddee kkeennddii--
nnii bbeenniimm yyeerriimmee kkooyy””.. Koyar da
Anadolu insan›. Bir süredir, özel-
likle küçük burjuva çevrelerde
“kendini baflkas›n›n yerine koy-
mak” anlam›nda kullan›lan ““eemm--
ppaattii”” kelimesi oldukça moda...
Ama burjuva, küçük-burjuva çev-
relerin dilindeki empati, baflta ak-
tard›¤›m›z örnekle ayn› anlama ve
ayn› iflleve sahip de¤ildir.

Neredeyse olur olmaz herfley-
de, “o zaman biraz empati yapa-
l›m” diye bafllayan beylik cümleler
kuruluyor. Oysa ço¤u durumda,
empati yap›lmas› istenen konu, iki
karfl›t s›n›f›n politikalar›n›n çat›flt›-
¤› uzlaflmaz bir durumun sonucu
ortaya ç›km›flt›r.

Onlar, empati derken s›n›fsall›-
¤› yok ediyorlar. San›yorlar ki, “iyi
niyetle”, “merhamet dilemekle”,
“vicdanla” sorunlar çözülecektir.
Bu anlamda empati derken, s›n›fla-
r›, s›n›f ç›karlar›n›, s›n›f savafl›n›
ellerinin tersiyle itiyorlar.

Burjuvalar kendini iflçilerin ye-
rine koyuyor onlar›n empatisinde...
Peki oollaabbiilliirr mmii bbuu?? Ya da bugüne
kadar hiç böyle bir fley yafland› m›?
Rahmi Koç’un kendi fabrikas›nda
çal›flan bir iflçinin yerine kendisini
koydu¤u, koyaca¤› nerede görül-
müfltür?

Rahmi Koç, kendi iflçisinin ye-
rine kendini koyacak ve “iflçileri
sömürmemek gerekir” mi diyecek?
Koç’lar›n serveti; iflçilerin sömü-
rülmesi sonucu ortaya ç›km›flt›r.
Kapitalizmin kural› budur. O ne-
denle, burjuvalar›n empati yap›p
kendilerini iflçilerin yerine koyma-
s›n› savunmak, daha en bafltan bu
gerçekli¤i reddetmektir.

***

Kimi Kürt milliyetçileri de Kürt

sorunu tart›fl›l›rken, televizyon ek-
ranlar›ndan, Kürt halk›n›n düfl-
manlar›na seslenerek, onlardan
eemmppaattii yyaappmmaallaarr››nn›› istemifllerdi.
Kürt halk›n› katledenler, katliam
politiklar›n› savunanlar, empati ya-
p›p kendilerini Kürt halk›n›n yeri-
ne koyacaklard›?!

Kürt halk›n›n varl›¤› kabul et-
meyen, dilini yasaklayan, asimilas-
yon uygulayanlar›n, o zulmü savu-
nanlar›n, linç sald›r›lar›n› örgütle-
yenlerin, Kürt halk›n› ddüüflflmmaann ola-
rak görenlerin empati yap›p, “Kürt
halk›n›n ac›lar›n›” anlayaca¤›n›
düflünmek, bu ülkeyi tan›mamak-
t›r. Faflizmi, yok saymakt›r. 

Kürt halk›na yönelik sald›r›lar
bugün de devam ediyor. Ve bu oli-
garflinin temel politikas›d›r. Bunu
yok saymak, politikalar yerine “iyi
insan”lar aramak, hep “sevgi” iste-
mek sorunu çözmez! O nedenle bu
konuda empati istemek do¤ru de-
¤ildir.

***

S›n›f savafl›na art›k ““mmooddaass››
ggeeççmmiiflfl”” bir kavram olarak bakan-
lar, “çat›flmay›” ça¤d›fl› bulanlar,
empati konusunu öylesine ileri gö-
türmüfllerdir ki, san›rs›n›z ki, bun-
lar “üniformas›z” devlet görevlile-
ridir.

Kürt milliyetçi hareketin silah-
s›zland›r›lmas› tart›flmalar›na kat›-
lan kimi reformist kesimler de bu
kez empatiyi tersten iflleterek, ken-
dilerini “devlet yerine” koyarak
düflünmeye bafllam›fllard›r. 

“Hangi devlet da¤lar›nda silah-
l› güçlerin olmas›n› ister” diyerek,
bu kez kendileri “devlet ad›na” dü-
flünmüfl ve devlete “hak vermifller-
dir”... Devlet hakl›d›r, o halde
“devlete karfl› olan tüm silahl›
güçler yok edilmelidir”!

Bir kavram, nerelere götürüyor
bak›n. Çarp›kl›k ve s›n›fsall›ktan
uzak düflünceler böyle sonuçlar
do¤urur. 

Savaflan
Kelimeler 

Anadolu
Federasyonu:
“Öymen’in Sözleri
CHP’nin
Düflünceleridir”

Onur Öy-
men'in Dersim

katliam› hak-
k›nda söyle-
diklerini de-
¤erlendiren
Anadolu Fe-

derasyonu 28
Kas›m’da yaz›l›

bir aç›klama ya-
y›nlad›.

“CHP, Halka Düflman Yüzünü
Bir Kez Daha Gösterdi” bafll›¤›yla
yay›nlanan aç›klamada, Onur Öy-
men’in sözlerinin CHP’nin düflün-
celeri oldu¤u belirtildi. 

CHP’nin AKP ve MHP’den bir
fark› olmad›¤› belirtilerek, CHP’ye
oy vermeme ça¤r›s› yap›lan aç›kla-
mada; “Bu olay da göstermifltir ki,
din simsarlar› da Alevi bezirgânlar›
da bizim temsilcilerimiz de¤il, bize
karfl› yap›lan katliamlar›n sözcüle-
ridirler. Bizler Türküyle, Kürdüyle,
Alevisi, Sünnisiyle CHP’nin bu
katliamc› yüzünü teflhir etmeli ve
tüm halk olarak Dersim halk›n›n
yan›nda oldu¤umuzu göstermeli-
yiz” denildi.

Alman polisi
Kürtler’e ait evlere 
bask›n yapt›

Almanya'n›n Aschaffenburg
kenti ve çevresinde, Kürtler’e ait
çok say›da ev, polis ve özel timler
taraf›ndan bas›ld›.

Sabah›n erken saatlerinde 11
eve basan Alman polisinin  bask›n-
lar›, 'dernek yasas›na muhalefet'
suçlamas›yla gerçeklefltirildi¤i ö¤-
renildi. Bask›nlar›n yap›ld›¤› evler-
de yap›lan aramalarda, bilgisayar,
foto¤raf, özel defter, KCK bayrak-
lar› ile kitaplara el konuldu.



‹sviçre’de geçen hafta minare ya-
p›m›na yasak getirilip getirilmemesi
konusunda bir referandum yap›ld›.
‹lk sonuçlara göre ‹sviçreliler yasa¤a
evet dediler. “Hoflgörünün”, “taraf-
s›zl›¤›n” kabesi gibi görülen bir yer-
de al›nan bu karar, flovenist k›flk›rt-
malar›n sonuçlar›n› gösteriyor..

Faflist ve yabanc› düflmanl›¤› ya-
pan parti ve çevrelerin ön ayak ol-
mas›, halk› k›flk›rtmas› ile sürdürü-
len bu demokrasi gösterisi, bir ya-
sakla sonuçland›.

Hele bu yasa¤›n, ‹sviçre’de al›n-
mas›, birçok kifli ve çevreyi adeta
flafl›rtt›. 

Mesele camilerin minarelerinin
olup-olmamas›ndan öte göçmen
halklara onlar›n inançlar›na, kültür-
lerine reva görülen yaklafl›md›r. Söz
konusu sorun göçmen halklara da-
yat›lan bir statüdür.

Avrupa emperyalist devletleri,
göçmen halklar›, uyum ad› alt›nda
ehlilefltirmek ve kendi kültürleri
içinde eritmek istiyorlar.

Avrupa’ya ad›m›n› atan herkese
dayat›lan, kendi dilini, kendi kimli¤i-
ni, kendi de¤erlerini bir yana b›rak›p,
emperyalistlerin onlara biçti¤i kadar,
o ülkenin “vatandafl›” olmakt›r.

Yaflam›n›, inançlar›n› ve kültürü-

nü bir yana b›rakarak, ikinci s›n›f
vatandafl olarak yaflat›ld›¤› Avru-
pa’da yoz ve bencil yaflama “uy-
ma”s›d›r. Uyum dedikleri, ehlillefl-
medir. Egemen düzene ayak uydur-
mad›r. 

Ça¤dafll›k dedikleri ise ““AAvvrr uu-
ppaa’’nn››nn kkiibbiirrii””dir. Ki, göçmen halk-
lara bak›fl aç›lar› y›llard›r böyledir. 

Afla¤›lanan, kendi kültürleri kü-
çümsenen halklara adeta parya mu-
amelesi yap›lmaktad›r. Tüm bunla-
r›n yan›nda, iflsiz, yoksul ve güven-
cesiz durumdaki göçmen halklar
kendi kaderine terk edilmifltir.

Bunlar›n yafland›¤› bir Avru-
pa’da “hofl görü” ülkesi olarak lan-
se edilen ‹sviçre minare yap›m› ko-
nusunu referanduma götürdü. Bir
kere böyle bir konu için referandum
a gitmek, temel haklar ve özgürlük-
leri tart›flmaya açmakt›r. 

Bu nas›l bir demokrasidir ki,
göçmen halklar inançlar›n›n gere¤i-
ni yerine getiremiyorlar? 

Bu Avrupa’n›n iki yüzlülü¤üdür.
Hoflgörü, ça¤dafll›k lafta kalan fley-
lerdir. Bugün Avrupa’da ›rkç› ve fa-
flist partilerin arkas›nda devletler
vard›r. Yabanc› düflmanl›¤›n›n önü-
nü devletlerin yasak ve bask› politi-
kalar› açm›flt›r.

Baz› çevreler, ‹sviçre’deki bu
minare yasa¤›n›, ““‹‹ssllaammaaffoobbiiaa””
olarak de¤erlendirdiler. “‹slamafo-
bia” de¤ildir olan biten. Sorun islam
korkusu de¤ildir. ‹slam, müslüman-
l›k, Türklük, Afrikal›l›k, zencilik,
burada kullan›lan bir unsurdur. So-
run emperyalizmin ›rkç› politikala-
r›d›r. “‹slamafobia” adland›rmas›
sald›r›n›n, politikan›n emperyalist
niteli¤ini gizliyor. 

Bu politika, kitlelerin memnuni-
yetsizli¤ini “yabanc›”lara, “kendin-
den olmayanlara” yöneltiyor. O ya-
banc›n›n özelli¤i Türk olmas› da
olabilir, müslüman olmas› da... Af-
rikal›, Fasl› veya K›z›lderili... far-
ketmez. Emperyalizmin kitleleri
k›flk›rtabilece¤i, milli dini veya kül-
türel aç›dan bir ““yyaabbaanncc›› uunnssuurr””
olmas› esas oland›r. 

Uyum ad›na sürdürülen politika,
göçmen halklar›n yaflamlar›na, kül-
türlerine, de¤erlerine bir sald›r›d›r.
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Danimarka’da yeni ç›kar›lan ya-
saya göre 40 günü aflan ceza alan-
lar, polisi “engelleyenler”, gösteri-
lere kat›lan göçmenler, s›n›rd›fl›
edilecek. 

Haliyle ülkede flimdi 2 ayr› yasa
vard›r. Göçmenlere yasak, bask› ve
tehdit ile dolu olan yasalar uygula-
n›rken, Danimarkal›lar›n ise yasa-
lar› ayr›d›r. 

Göçmen halklar u¤rad›klar› on-
ca haks›zl›k yan›nda bir de bu ›rkç›
yasalarla karfl› karfl›yad›rlar. 

“Ya benim dedi¤im gibi yaflar-
s›n, ya da seni kap› d›flar› ederim”
diyor, kapitalist Danimarka!

Oysa savunduklar› ka¤›t üstün-
deki demokrasilere göre, “herkes
eflittir.” 

Danimarka hükümeti, yine söz-
konusu yasan›n bir parças› olarak
6-18 Aral›k 2009’da “Dünya ‹klim
Zirvesi”ne karfl› yap›lacak protesto
gösterilerine kat›lacak göçmenleri
de Danimarka’dan “kovma” karar›
alm›flt›r.

Sözde demokrasileri, ddüüflflüünnccee
aaçç››kkllaammaayyaa bbiillee izin vermemekte-
dir. Herkesin, düzenin belirledi¤i
gibi düflünmesini isteyen kapitalist-
ler, kendileri gibi düflünmeyenlere
ise ya cezay› ve hapishaneleri, ya
s›n›rd›fl›n› reva görmektedirler.

Ayd›nlar bu ülkeleri hep örnek
verirler. Ancak bu örnekler do¤ru
örnekler de¤ildir. Avrupa demokra-
sisi dedikleri iflte al›nan bu yasak-
lar, uyum paketleri, minare yasak-
lar›, düflünce özgürlü¤ünün olma-
mas›, göçmen halklar için ayr› ya-
salar›n uygulanmas›d›r. Ça¤dafl Av-
rupa’n›n s›n›rlar› da buraya kadar-
d›r.

Avrupa Demokrasisi Bu mu? 
‹nanç Özgürlü¤ü Demokratik(!) Bir Referandumla Gasp Edildi

Avrupa Demokrasisi Bu mu? 
Yerliye ayr›, göçmene ayr› yasa! 



Hala dipdiridir say›s›z haf›zada.
Gözlerimizin önünde canl› ve ber-
rakt›r; bizi kendine çeker yyiirrmmiiiikkii
yy››ll evvelin Filistin sokaklar›. Çünkü
o günden beridir yüreklerimizi tafl
diye vermiflizdir Filistin’li ‘küçük
Generaller’in ellerine. Vurulup düfl-
tükçe onlar, gözlerimizin ak›na ka-
r›flm›flt›r kanlar›...

Tarih 9 Aral›k 1987 idi ve bir
hayk›r›fl koptu dünyan›n Filistin’in-
de... Yank›s› dalga dalga ço¤ald›
dört bir yanda. Sars›ld› Ortado¤u,
sars›ld› dünya. Bir halk; kad›n›, yafl-
l›s›, çocu¤u ile ellerinde
tafllar, aya¤a kalkm›fl
mukaddes topra¤›n› sa-
vunuyordu. 

*

‹srail polisinin, 7
Aral›k’ta gerçeklefltirdi-
¤i sald›r›da, 4 Filistinli
iflçi katledildi, 7 Filistin-
li yaraland›... Aylard›r
yüzlece binlerce flehit veren Filistin
halk› için bu 4 flehit, 7 yaral›, barda-
¤› tafl›ran son damla olmufltu. 

Katliam, Filistin halk›n›n siyo-
nizme öfkesini patlatt›... Öfke ‹nti-
fada’n›n k›v›lc›m›n› çakt›. Katliam-
dan iki gün sonra 9 Aral›k'ta yap›lan
cenaze töreninde binlerce Filistinli
eelllleerriinnddee ssooppaallaarr›› vvee ttaaflflllaarr››yyllaa ‹s-
rail siyonizminden hesap sormaya
girifltiler.. Halk, cenaze töreninde,
uzun zamand›r içinde biriktirdi¤i
nefret ve kinle ‹srail'in iflgalci güç-
lerine sald›rd›. Sokaklar art›k bir sa-
vafl alan›yd›, çocuklar da savaflç›... 

‹ntifada, baflkald›r› demekti ve
uzun bir baflkald›r› bafllam›flt› flim-
di.. 

*
O gün ve sonras›nda tan›d›k ‹nti-

fada’n›n Küçük Generallerini. Tafl
savururken öne ç›kan gö¤üsleri ala-
lade bir meydan okuman›n ötesin-

deydi.

Halklar››n kaderini
ellerine alm›fllard›
adeta... fiahin bak›flla-
r›ndaki keskinlikle öz-
gür ve ba¤›ms›z Filis-
tin’in o günden tarihe

ilan›yd› her biri. 

Onlar panzerlerin önüne yürek-
lerini siper ederek at›ld›kça bam-
baflka co¤rafyalarda esti direnifl rüz-
garlar›. O çocuklara hesab› kabil ol-
mayan dizeler, yaz›lar yaz›ld›... Kü-
çük Generaller intifadan›n; zulme
karfl› elde tafl, elde yürek direnme-
nin simgesiydiler art›k. 

Ve düfle kalka, vurula öle büyü-
dü küçük Generaller. Zulmün ve di-
reniflin daim oldu¤u her yerküre
parças›nda oldu¤u gibi, Filistin’de

de erken büyüyordu çocuklar. Bü-
yüdükçe daha yak›ndan tan›d›lar ifl-
galciyi, katliamc›y›. Nefretleri bi-
lendi say›s›z katliamda. 

O gün panzerlerin önüne at›l›p
tafl savuran o küçük çocuklardan
hayatta kalanlar otuzlu yafllar›nda-
lar flimdi. Baz›lar› direniflin kurma-
y› art›k. Onlar direniflin ve zulmün
içinde en sevdiklerini kaybederek,
yara bere izleriyle dolu bedenlerle
vard›lar bu güne. 

*

Katliam›n ard›ndan 9 Aral›k’ta
cenaze töreninde siyonizme karfl›
ortaya ç›kan öfke, o günle s›n›rl›
kalmad›. O gün bafllayan baflkald›r›
h›zla büyüdü, yay›ld›. 

‹ntifadan›n merkezi olan iflgal
alt›ndaki Bat› fieria ve Gazze so-
kaklar›, hemen her gün yeni çat›fl-
malar, direnifllere sahne oldu. 

‹flgal alt›ndaki topraklarda yük-

selen ‹ntifada, bu parçalanm›fll›¤›
yokeden bir baflkald›r›yd›. ‹ntifada
bu yenilgi sonras› oluflan suskunlu-
¤u ve y›lg›nl›¤› parçal›yordu. 

Emperyalist "bar›fl" modelleri ile
tasfiye edilmeye çal›fl›lan Filistin
davas›, ‹ntifada’yla yeniden tüm
dünyan›n gündemine girdi. Halk
aya¤a kalkarak, tüm dünyaya sesini
duyurmufl ve Filistin ba¤›ms›zl›k
savafl›n›n bitmedi¤ini tüm dünyaya
göstermiflti. 

*

Peki ya flimdi?..

fiimdi analar›n yükselen feryat-
lar› yaln›zca siyonist iflgalcinin kat-
letti¤i evlatlar için de¤il. Art›k kar-
defl kurflunuyla vurulan evlatlar için
de yak›l›yor a¤›tlar. Ah edemiyor
bile analar. Kime ilensinler? Ayn›
topra¤›n çocuklar› bunca y›l omuz
omuza dövüfltükten sonra birbirleri-
ne çevirmifller namlular›. Ve siyo-
nist iflgalciye bakar gibi kinle bak›-
yorlar, gez ile arpac›k ard›ndan bir-
birlerine. 

Oysa ki, panzerlerin önünde tafl
savururken yan yana, omuz omu-
zayd›lar yirmi y›l evvel. Y›k›lan ev-
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TTaarriihhtteenn
Olaylar...Kifliler...

Teslim olmaman›n ad›

intifada



lerinin önünde hep beraber öfkeyi
paylaflm›fllard›. Kuflat›lm›flken
kamplar›, açl›¤a yoksunlu¤a birlikte
dayanm›fllard› günler boyu.. Ve düfl-
man kurflunlar› alt›nda vurulup dü-
flen dostlar›n›n bafl›nda intikam ye-
minleri ederken de hep beraberdiler. 

Ama iflte burjuva ulusalc›l›¤›n
mülkiyetçili¤i, islamc›l›¤›n pragma-
tizmi ve ikisin aras›ndaki iktidar sa-
vafl›, bu düflmanl›¤› böylesine bü-
yüttü. fiimdi Filistin’in çocuklar›
birbirlerini vururken belki de en çok
tarihin ba¤r› yan›yordur...

*

Bafllang›çta kendiliginden geli-
flen ‹ntifada k›sa bir süre sonra ira-
dileflti. “Halk Komiteleri” kuruldu.
‹ntifadan›n kurmayl›¤›n› Yurtsever
Birleflik Önderlik (YBÖ) üstlendi.
YBÖ, birimler aras›ndaki ba¤lant›-
y›, komitelerin yayg›n ve etkin iflle-
yiflini, mücadelenin süreklili¤ini ve
örgütlülü¤ünü sa¤ar.

Kamplarda, köylerde, mahalle-
lerde tüm yerleflim birimlerinde ve
iflyerlerinde, kurulan Halk Komite-
leri, ‹ntifada’n›n itici gücünü olufl-
turuyordu.

Halk Komiteleri iki flekilde ör-
gütlenmiflti. Bunlar; Vurucu Müfre-
zeler ve ‹ntifada’n›n süreklili¤i için
gerekli olan toplumsal ve ekonomik
gereksinimleri karfl›layacak olan
komitelerdi.

Vurucu Müfrezeler’in görevi, ifl-
galci güçlere karfl› tafl, sapan, molo-
tof, b›çak vb. her fleyle karfl› koyan
direnifl gruplar› oluflturarak ‹ntifa-
da’y› büyütmek, daha yayg›n dire-
nifller hayata geçirmekti. Özel e¤i-
timden geçirilen vurucu güçlerin
görevleri aras›nda; halk› ayaklan-
malara haz›rlamak, iflbirlikçileri,
muhbirleri izlemek ve yok etmek de
vard›.

*

Bu komiteler arac›l›¤› ile kad›n,
çocuk, genç, yafll› herkes, kendisi
için uygun olan komitelerde örgüt-
leniyor, ‹ntifada’n›n aktif bir unsuru
oluyordu. 

Filistin halk›n›n “Kavga Günü”,
“Grev Günü” ve “K›smi Grev” Gü-

nü diye adland›r›lan temel mü-
cadele günleri vard›.

Kavga Günü,tüm Filistinli-
ler soka¤a ç›kar, miting, göste-
ri, yürüyüfller, çat›flmalar ya-
par, barikatlar kurar, Filistin
bayra¤› uygun yerlere as›larak
dalgaland›r›l›rd›.

Grev Günü tüm yaflam›n
felce u¤rat›ld›¤› genel grev ör-
gütlenir, hayat durdurulurdu.
Genel grev belirli günlerde ve
dönüflümlü olarak yap›l›rd›.

K›smi Grev Günü, sanayi
alan›nda yar›m gün çal›fl›l›r-
ken, esnaflar dükkanlar›n› yal-
n›zca 3 saat açard›. Bu günler-
de özellikle tar›msal üretim
üzerine yogunlafl›l›rd›.

*

FKÖ'ün ayaklanmaya mü-
dahalesi ise 2-3 ay sonra ger-
çekleflti. FKÖ içinde en etkin
güç olan Arafat'›n küçük burju-
va uzlaflmac› niteli¤inin ayak-
lanmas› etkilemesi ve devrimci
örgütlerin müdahalede yetersiz
kalmalar›, ‹ntifada’y› olumsuz
yönde etkiledi. Bunun sonucu
olarak da bafllang›çta oldukça
büyük etki yaratan intifada gi-
derek s›radanlaflt›. 

Ama intifadalar bitmedi. 

*

‹srail Eski Devlet Baflkan› Ariel
fiaron’un Savunma Bakan› oldu¤u
s›rada, 28 Eylül 2000’de Mescid-i
Aksa Camii’ne yapt›¤› provokatif
ziyaretiyle 2. intifada bafllad›. 

2. intifada da çok çetindi. 

‹‹kkii yy››ll iiççiinnddee;; 

yar›ya yak›n› çocuk olmak üze-
re 1897 Filistinli intifada flehitleri
aras›na kat›ld›.

40 bin Filistinli yaraland›,
500’ü çocuk 2500 Filistinli sakat
kald›.

108 feda eylemi gerçeklefltiril-
di.

11 Eylül’den sonra f›rsat yaka-
lad›¤›n› düflünen ‹srail, Filistin li-
deri Arafat’›n karargah›n› iki kez
kuflatt›, karargah›n binalar›n› yer-

lebir etti.

250’si çocuk, 45’i kad›n olmak
üzere 30 bin Filistinli tutukland›.
‹srail hapishanelerinin dolmas› ne-
deniyle baflta En-Nakab çöl esir
kamp› olmak üzere, kapat›lan
kamplar yeniden aç›ld›. 

*

Yine de Küçük Generaller’i var
Filistin’in Gazze’de, fieria’da Ce-
nin’de, tafl atarken kardefltir onlar.
Ac›da, sevinçte, öfkede ve ölümde
kardefltirler...

Ve Gazze’den Gazi’ye Ba¤-
dat’tan Amed’e kardefltir Ortado-
¤u’nun küçük Generaller’i. 

fiimdi I. ‹ntifada’n›n 22. y›l›nda,
al›nlar›m›zda yedi y›l boyunca
onurla tafl›d›¤›m›z k›z›l bantlar›m›z›
size uzat›yoruz ey Küçük General-
ler. Kefiye diye birbirinizin boynu-
na sar›p, her daim omuz omuza sa-
vafl›n. 
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Tarihimiz
66 AArraall››kk 11998877 - Tutuklu ve Hüküm-

lü Aileleri Yard›mlaflma Derne¤i (TA-
YAD) “Tutuklu ve Hükümlülere ‹nsan-
ca Yaflam, ‹flkencecilere ve Halk Düfl-
manlar›na Ceza, Tutsaklara Özgürlük”
kampanyas› çerçevesinde 6 Aral›k'ta
istanbul Bayrampafla'da bir miting dü-
zenledi.

-1100 AArraall››kk 11999933-- Sa¤malc›lar ha-
pishanesindeki Devrimci Sol tutsaklar›
Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan
ve tutsaklar› bölmeyi, etkisizlefltirmeyi
hedef alan “Tecrit Genelgesi”ne karfl›
Süresiz Açl›k Grevine bafllad›lar.

-- 1100 AArraall››kk 11999966-- 99--1111 AArraall››kk tarih-
lerinde Eskiflehir, Antakya, Kocaeli
Kurtulufl bürolar› polis taraf›ndan bas›l-
d›, çal›flanlar gözalt›na al›nd›. 

-- 1100 AArraall››kk 11999933-- Haklar ve Özgür-
lükler Platformu infazlar›, idamlar› pro-
testo etmek amac›yla Bak›rköy Özgür-
lük Meydan›nda gösteri düzenledi. 

-- 1122 AArraall››kk 11999900-- 1122 EEyyllüüll önce-
si ve sonras› I. fiube'de görev ya-
pan iflkenceci Ayd›n Bar›fl, dev-
rimciler önünde yapt›klar›n›n
hesab›n› verdi. 

Yürüyüfl

6 Aral›k
2009

Say›: 197



Garip bbir darbe kkarfl›tl›¤›!!!
Darbeci EEvren’e 
Yine AAKP Sahip ÇÇ›kt›
Marmaris’te Kenan Evren isminin caddeden

kald›r›lmas› için Belediye Meclisi’nde oylama
yap›ld›. AKP’li üyeler, ismin aynen kalmas› yö-
nünde tav›r belirlediler. CHP’li meclis üyelerinin
karar›yla caddenin ad› de¤ifltirildi. 

ÇÇ ii zz gg ii yy ll ee

ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
nnii

Soyk›r›mdan aarta kkalan 
bir köy
Devlet bakan› Cemil Çiçek, Adalet Bakan› Sa-

dullah Ergin, Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül,
AKP Genel Baflkan Yard›mc›s› Abdülkadir Aksu,
kurban bayram›nda Hatay’da imifller. Ermeni Va-
k›fl› köyünü de ziyaret etmifller hep birlikte. Köy
muhtar› ile sohbet etmifller. Acaba ne dediler soh-
bette. “Bak›n sizi nas›l koca Anadolu’da bir kaç
köye s›k›flt›rd›k” m› dediler acaba?... “Ermeni
aç›l›m›” bafllat›p “Özür” mü dilediler yoksa.

Yarabbi
fiükür!

Tayyip
Erdo¤an’›n
bas›na, ga-
zetecilere
yönelik ff››rr--
ççaallaarr›› ko-

nuflulurken Fehmi
Koru flöyle diyor: 

“Bazen sinirle-
nince ben de öyle
davran›r›m. 

Hani baz› in-
sanlar vard›r, sura-
t›na tükürülünce
de “yarabbi flü-
kür” derler ya, iflte
böyle.  

*

HANG‹S‹? 
Baflbakan Yard›mc›s› Bülent Ar›nç’›n

“Bayram’dan sonra ne Dan›fltay kalacak,
ne Ar›nç” sözleriyle ne kastetti¤i merak
konusu olmufltu. Üç eski kuvvet komuta-
n› ifadeye ça¤r›l›nca “Ar›nç bu tebligattan
haberdar m›yd›? sorusu gündeme geldi. (2
Aral›k 2009, Milliyet)

Sonra da flöyle dediler:

““EE¤¤eerr hhaabbeerrddaarrssaa bbuu bbiirr sskkaannddaall!!””

Bu gazeteciler, üç kuvvet komutan›n›n
ifadeye ça¤r›lmas›n›n ülkemizde iikkttiiddaarr--
ddaann hhaabbeerrssiizz olamayaca¤›n›, bir savc›n›n
kendi bafl›na bunu yapabilece¤ini sanacak
kadar aptal ve saflar m›, yoksa herkesi ap-
tal yerine mi koyuyorlar?

AKP ‹stanbul milletve-
kili Reha Çamuro¤lu, bu
kez de alevi aç›l›m›n› elefl-
tirdi. Daha önce Baflba-
kan’›n yan›nda, Alevileri
“ikna” etmeye çal›flan Ça-
muro¤lu, “Say›n Devlet
Bahçeli’nin, Alevi Çal›fl-
taylar›’n›n çözüme katk›
sa¤lamayaca¤›, bir sonuç
al›namayaca¤› sözlerine
kat›l›yorum”. diyordu bu
kez... 

Nereden nereye! Eski
bir solcu olan Çamuro¤lu.
sola ihanet edip, kendini
“AKP saflar›na” att›. AKP
ve Erdo¤an’a övgüler diz-
di. Alevi halk›n› AKP ad›na
aldatmaya çal›flt›. Bugünde
AKP’ye “karfl› ç›k›yor”,
Bahçeli’yi övüyor. Yar›n
ise ne yapaca¤›n› kimse
bilmiyor... 

Dönekler, bilinmez.  

Reha 
Çamuro¤lu
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