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8. ULUSLARARASI TECR‹TLE MÜCADELE SEMPOZYUMU
Tarih: 18-20 Aral›k 2 009 Londra
Türkiye'de
19-22
Aral›k
2000
Hapishaneler katliam›n›n ard›ndan, 2001
y›l›nda 19-22 Aral›k günleri Tecritle
Mücadele G ünleri olarak kabul edildi.
2002 y›l›ndan itibaren her y›l, bu
tarihlerde Uluslararas› Tecritle Mücadele

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

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

Yitirdiklerimiz
11 Aral›k - 17 Aral›k

PROGRAM
18 Aral›k 2009, Cuma
Yer: BOLIVAR HALL

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’ydi. Aral›k 1977’de ‹DMMA Y›ld›z Gece Bölümünde faﬂistlerin sald›r›s›nda b›çaklanarak katledildi.

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

Aç›l›ﬂ: Saat 19.30

3 ( Ç a l › ﬂ m a G r u b u ): 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:

Abdulkadir ADANUR

Hüseyin ULU

19 Aral›k 2009, Cumartesi Ye r : BOLIVAR HALL
1960 do¤umlu olan Ömer, ‹stanbul Liseli DEV-GENÇ içinde, Dikilitaﬂ, Yenimahalle ve Maçka Meslek Lisesi’nde
anti-faﬂist mücadelenin ön saflar›nda yerald›. Aral›k
1979’da faﬂistlerin kurdu¤u bir pusuda katledildi.

SEM‹NERLER:
1) Ülkelere yönelik bask› ve tecrit politikalar... Saat 10.00-12.30
2) Anti-Te r ö r yasalar›yla siyasi muhalefetin sindirilme politikas› ve Siyasi
Tu t s a k l a r... Saat 16.00-19.00:

Ömer DEM‹R

20 Aral›k 2009, Pazar
Uluslararas› Ö zgür Tutsak Gecesi...

Saat 15 .0 0- 2 2.0 0
Türkiye'den G r u p Yo r u m, N u r a y - Ta n e r, ‹rlandal› müzisyen C i a r a n M u r h p y ile
Latin Amerika ve Ortado¤u'dan müzik gruplar›

Kat›l›mc›lar:
Dan›marka: Kit Aastrup, Oproer
(‹syan)
ABD: Ashanti (Michael) Alston, Ulusal Jericho Hareketinin sözcüsü ve eski siyasi tutsak, BPP/BLA (Kara Panter Partisi/Siyah Kurtuluﬂ Ordusu)
Paulette Dauteuil, NYC (Jericho Hareketi), Naji Mujahid/William Fenwick,
Washington DC (Jericho Hareketi)

Irak:Sahar Mahdi, Abu Garip tutsaklar›n›n avukatlar›ndan

Filistin/Gazze: Dr. Mariam AbuDaqa, Filistin Geliﬂimsel Kad›n Araﬂt›rma Derne¤i (PDWSA)
Lübnan: Mohammed Safa, (Khiam

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

Bask ülkesi: Av. Iratxe Urizar, Behatokia (Temel Haklar ‹zleme Komitesi), Av. Edurne Iriondo
Venezüella: Av. Manuel Maria Vadell Graterol (Chavez'in avukat›)
Teresa Aquino de Vadell (Venezüella
elçilik temsilcisi)

Honduras: Sara Elisa Rosales,
(Honduras'daki darbeye karﬂ› mücadele 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

Nurettin GÜLER

1956 Dersim do¤umlu. 197475'lerden itibaren Elaz›¤ ve Dersim'de Dev-Genç örgütlenmesinde yönetici olarak görev yapt›. Anti-faﬂist
mücadelenin önderlerindendi. 12
Aral›k 1978’de Elaz›¤’da faﬂistlere
karﬂ› gerçekleﬂtirilen bir eylem sonras› polisle girdi¤i silahl› çat›ﬂmada ﬂehit

düﬂtü.

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 Gerçek (polis taraf›ndan vurularak sakatlanm›ﬂ bir genç) Gençlik Federasyonu,
Haklar ve Özgürlükler Dernekleri

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
Feride HARMAN
ölüm orucuna baﬂlad›. Direniﬂini sürdürürken tahliye edildi¤inde, direniﬂini d›ﬂar›ya taﬂ›d›. ‹stanbul Aksaray’da bir evde sürdürdü¤ü ölüm orucunun
512. gününde, 16 Aral›k 2002’de ölümsüzleﬂti.

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

Tel: (0-212) 241 26 41
Haftal›k siyasi dergi
Fiyat›: 1 TL
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

Aral›k 1979’da iﬂkencede katledildi.

Cahit ﬁENYÜZ

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

Mehmet MART

Onlar
Vard›
Kavgan›n ve Hayat›n ‹çinde
Feride ve ﬁehitlik...
Feride Harman, ﬂehit düﬂmeden önce 5 Kas›m 2002’de yazd›¤›
vasiyetinde, ﬂehitli¤i üzerine de
yazm›ﬂt›.
Ölümün üzerine yürüdü¤ü o
günlerde, bir yanda direniﬂini sürdürürken, bir yandan da ﬂehitli¤ini
programl›yordu. ﬁehit düﬂtü¤ünde,
nas›l gömülece¤inden, neler yap›laca¤›na dair bir çok ﬂeyi belirlemiﬂti o vasiyetinde Feride Harman.
O vasiyetinde, ﬂehitli¤i hakk›nda ﬂunlar› da yazm›ﬂt›;
“Tutsak düﬂmeden önce, Dersim da¤lar›nda ﬂehit düﬂece¤imi
düﬂünüyordum. Çünkü tutsak düﬂece¤im hiç akl›ma gelmemiﬂti!..
Bundan dolay› ﬂehit düﬂersem,
Dersim topra¤›n›n üzerime konmas›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› istiyorum. Band›mla, ﬂu anda baﬂ›mda olan bantla gömülmek istiyorum.”
Feride Harman, “ﬂehitli¤in ayr›m› olmaz” diyordu. Mücadelede,
tutsakl›k nas›l ki, bir “zorunluluk”
ise ﬂehitlik de, mücadelenin ayr›lmaz bir yan› olmaya devam edecek.
Ve yine Feride Harman’›n belirtti¤i gibi ﬂehitlikler, tecritte,
da¤da, ﬂehirde... devam edecektir.
ﬁehitli¤in bir yokoluﬂ de¤il, bir
ço¤alma, bir büyüme oldu¤u aç›kt›r. Bu belki bir çeliﬂki gibi görünüyor ama gerçek budur.
Feride Harman ﬂehitlik üzerine
o cümleleri yazarken elbette bunun bilincindedir. Halk›n kurtuluﬂu için mücadele edenler aç›s›ndan
ﬂehitlik, kavgada yaﬂamakt›r.
Ferideler ayn› zamanda bu mücadelenin nas›l yürüdü¤ünün de en
güzel örne¤idir.
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Irkç›l›¤a, hak gasplar›na
son!
Avrupa demokrasisi bu mu?
Tarihten o laylar kiﬂiler:
Teslim olmaman›n ad›
‹ntifada
Yeni de¤inmeler:
Garip bir darbe karﬂ›tl›¤›:
Darbeci Evren’e yine
AKP sahip ç›kt›

Ça¤r› / ‹lan
Konser
GRUP YORUM
Suavi
Hakan Yeﬂilyurt
Filistin’den Grup Bisan
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

Halklar›n Tek Kazanma ﬁans›
Emperyalizme Karﬂ› Birleﬂmek, Savaﬂmakt›r!
ar›ﬂtan m› yoksa savaﬂtan m›
yanay›z? Sorunun böyle sorulmas›n› reddediyoruz; ama soru,
“emperyalizme karﬂ› bar›ﬂtan m›,
yoksa savaﬂtan m› yanas›n›z?” diye
soruldu¤unda, cevab›m›z nettir: Savaﬂtan yanay›z!.. Savaﬂtan yanay›z;
çünkü bu ezilen halklar›n tek kurtuluﬂ yoludur. Savaﬂ ve bar›ﬂ konusundaki 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 etmiﬂtik:

B

iz, Marksist-Leninistler, halk›m›z›n emperyalizm ve oligarﬂi taraf›ndan sömürülmesi, ülkemizin zenginliklerinin ya¤ma ve talan edilmesi, ulusal onurunun ayaklar alt›na al›nmas›, toplumumuzu
çökerten yozlaﬂma, çürüme üzerine
faﬂizmin b ask› v e ter ör üy le k ur ul ma k is te ne n b a r› ﬂ› re dd e di yo ru z .
Bizler, ülkemizi emperyalizm ve bir
avuç sömürücü asalaktan kurtaracak, halk›m›za gerçek bar›ﬂ› getirecek anti-emperyalist, anti-oligarﬂik
halk devrimi için savaﬂ›yoruz.”
ugünün dünyas›nda “Amerika
Defol” demek büyük bir cürettir.
Çünkü “Amerika Defol” demek, “terör örgütü listeleri”ne, “kara liste”lere al›nmakt›r; emperyalizmin hükmetti¤i her yerde faaliyetlerinin yasaklanmas›, kadrolar›n›n üyelerinin
bask› alt›na al›nmas› demektir.
Dünyan›n “darlaﬂmas›”, nefes alacak
bir yer bulamamak demektir. Tutsakl›klarla, ﬂehitliklerle büyük bedeller
ödemektir. Türkiye Marksist-Leninistleri bu cürete sahiptir. Bu bedelleri ödeme kararl›l›¤›na sahiptir.
Bugün bu netlikle “ABD Defol! Bu Vatan Bizim!” kampanyas›n› sürdürüyoruz. Bu kararl›l›kla, cephemizi geniﬂletmek için,
dünya halklar›n›n emperyalizme
k a r ﬂ › b i r l i ¤ i n i sa¤lamak için
ad›mlar at›yoruz. Emperyalizme
karﬂ› halklar›n birli¤i düﬂüncesini

“B
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her yerde savunuyor, bunu maddi bir
güce, maddi bir örgütlenmeye kavuﬂturmay› hedefliyoruz...
lusal ve sosyal kurtuluﬂ için emperyalizmin karﬂ›s›na ç›kmak,
hiçbir zaman kolay ve bedelsiz olmad›. Devrimci hareketin önder kadrolar›n› ﬂehit verdi¤i 12 Temmuz da
bunun bedeliydi. Amerikan emperyalizmi, di¤er emperyalistleri de peﬂine 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›, antiemperyalist bir tutum içinde olan
tüm liderleri ve örgütleri tehdit ediyor, gözda¤› veriyordu. Emperyalizme karﬂ› ç›kan›n baﬂ›na bombalar,
kurﬂunlar ya¤acakt›.

U

osyalist sistemin da¤›ld›¤› o günün dünyas›nda bu tehdit oldukça etkili de olmuﬂtu. Benzeri az görülen emperyalist haydutluk karﬂ›s›nda sesini ç›karanlar›n say›s›, tüm
dünya çap›nda oldukça azd›. Bunlardan biri de devrimci hareketti.
Hem kitlesel, hem silahl› düzeyde
emperyalist savaﬂa karﬂ› son derece
güçlü, ve yayg›n bir mücadele sürdürülüyordu... Emperyalizmi en
fazla teﬂhir eden ve emperyalizme
darbeler vuran bu mücadele cezaland›r›lmal›yd›. Devrimci harekete
karﬂ› gerçekleﬂtirilen 12 Temmuz
1991 katliam› iﬂte buydu.

S

merikan emperyalizmi ve oligarﬂi, bu büyük darbeyi vururken, bizi en az›ndan o günkü uzlaﬂmaz çizgimizden gerileteceklerini
hesap ediyor olmal›yd›lar. Evet, 12
Temmuz’u bir çok aç›dan de¤er-

A

Do¤rulanan tek
gerçek, halklar›n ulusal
ve sosyal kurtuluﬂ için,
emperyalizm karﬂ›s›ndaki tek
seçene¤inin direniﬂ ve savaﬂ
oldu¤udur.

lendirdik, ama bir tek ﬂeyi yapmad›k: Emperyalizmin istedi¤i ve bekledi¤i ﬂeyi yapmad›k. Emperyalizme karﬂ› olan çizgimizi gözden geçirmedik. Buna hiç gerek duymad›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 bugüne, geçen zaman, bizim do¤rulanmam›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 bizzat emperyalistler taraf›ndan tasfiye
edilece¤ini... tüm bu z›rvalar› ileri
süren teoriler iflas etti. Bir tekini bile do¤rulamad› geçen zaman.
o¤rulanan tek gerçek, halklar›n
ulusal ve sosyal kurtuluﬂ için,
emperyalizm karﬂ›s›ndaki tek seçene¤inin direniﬂ ve savaﬂ oldu¤udur.
Var diyenlere tek bir sorumuz vard›r:
Emperyalizm taraf›ndan ülkeleri
aç›k olarak iﬂgal edilen Irak ve Afganistan halk›na direniﬂ ve savaﬂ d›ﬂ›nda önerebilece¤iniz bir yol var m›?

D

erçekte, soru, tüm yeni-sömürgeleri kapsamaktad›r. Yeni-sömürgeler için de önerilebilecek baﬂka bir yol yoktur. Baﬂka herhangi bir
yoldan bugüne kadar, emperyalizme
karﬂ› ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›ﬂ, direniﬂ ve savaﬂ d›ﬂ›nda baﬂka bir yoldan
halk›n devrimci iktidar›n› kurabilmiﬂ
herhangi bir ülke yoktur.

G

ugün dünya halklar›n›n mücadelesi, dünyadaki devrimci,
ilerici, örgütlerin mücadelesi, çok
çeﬂitli nedenlerin sonucunda bölünmüﬂ, parçalanm›ﬂ bir mücadeledir. Oysa halklar›n böyle bir birli¤e
hem ihtiyac› büyüktür, hem de
böyle bir birlik mümkündür. Ortak
zemin, emperyalist iﬂgallere, kuﬂatmalara, açl›¤a karﬂ› mücadeledir.

B

Bu zeminde, emperyalizme karﬂ›
mücadele eden herkes yeralabilir.
alk Cephesi’nin ça¤r›s›yla, organizasyonuyla, dünyan›n bir
çok ülkesinden anti-emperyalist
mücadelede yer alan çeﬂitli örgütler,
kurumlar, “ E m p e r y a l i z m e K a r ﬂ ›
Halklar›n Birli¤i Sempozyum u ”nda bir araya geldiler. Ancak,
bu bir araya geliﬂ, hem yayg›nl›¤›,
hem muhtevas› bak›m›ndan henüz
yetersizdir. Bu konuda daha atmam›z gereken bir çok ad›m var. Birinci 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 geliﬂtirebilen birliklere dönüﬂtürülebilmelidir. Halk Cephesi, bu ad›m› atarken, bunlar› hedefliyor.

H

ünya halklar›n›n mücadelesini politik, örgütsel ve ideolojik olarak omuzlayacak enternasyonalist kurumlar, bugünün ihtiyaçlar› aras›ndad›r. Bu kurumlar,
bugün için, 1. Enternasyonal, 3.
Enternasyonal gibi, mücadelenin
her cephesine birden cevap veren
tarzda de¤il, daha çok çeﬂitli ihtiyaçlara cevap veren farkl› farkl› kurumlar biçiminde gerçekleﬂebilir.
Bunlar›n baz›lar›, tüm anti-emperyalist güçleri içerirken, baz›lar›,
esas olarak devrimci, Marksist-Leninist hareketleri kucaklar. Burjuvazinin tüm dünyaya kendi ideolojisini dayatt›¤›, daha önemlisi, küçükburjuva sol kesimlerin de silahl›
mücadeleden illegaliteye, ahlaktan
özgürlü¤e kadar hemen her kavram›
çarp›tt›¤› bir dünyada, Marksist-Leninist ideolojiyi savunan enternasyonalist bir platformun da olmas›
elbette mücadele için büyük bir
güçtür. Ki, devrimci hareketin partileﬂirken önüne koydu¤u hedeflerden biridir bu. Devrimci, yurtsever,
Marksist-Leninist tüm güçlerle enternasyonalist dayan›ﬂmada bulunmak, uluslararas› düzeyde emperyalist ideolojiye karﬂ› ç›kmak, öldü¤ü
ilan edilen sosyalizmin, proletarya

D

ideolojisinin kavgas›n› vermek, ezilenlerin gelece¤i aç›s›ndan son derece önemlidir.
alklar›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›ﬂmamas› gereken bir olgudur bu.

H

art›ﬂanlar, emperyalist kuﬂatma
alt›nda, burjuvazinin ideolojik
sald›r›lar› alt›nda, tarihsel gerçek-

T

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›ﬂmamas› gereken bir olgudur bu.
leri savunabilme cesareti bile gösteremeyenlerdir. Emperyalizmle savaﬂ›n karﬂ›s›na bar›ﬂ› koyanlar, tarihi bir yan›lg›y› tekrar ediyorlar. Bunu ilk olarak Sovyetler Birli¤i yapt›.
Bedelini, YOK OLARAK ödedi.
Bu son derece önemli, ö¤retici bir
tarihsel derstir.
ovyetler Birli¤i ve onun paralelindeki komünist partiler, daha
1970-1980’lerde siyasal faaliyetlerinin büyük bölümünü, “s›n›fsal zemini belirsizleﬂmiﬂ bar›ﬂ mücadelesine” harcam›ﬂ, adeta, “savaﬂ fobisine” kap›lm›ﬂlard›r. Savaﬂ kötüdür.
Savaﬂ korkutucudur. Marksizm-Leninizmle 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, reformizmin “savaﬂ-bar›ﬂ” söyleminde hakim olan üslup da SBKP çizgisinden al›nm›ﬂt›r.

S

orun emperyalizmin en temel
niteliklerini unutmaktad›r. Dünya emperyalizm taraf›ndan paylaﬂ›lm›ﬂt›r. Küba, Kore gibi sosyalist ülkeler hariç, bu böyledir. Dolay›s›yla
dünyan›n emperyalizm taraf›ndan
paylaﬂ›lm›ﬂ bölgelerinde, olumlu veya olumsuz hiçbir ekonomik, siyasi,
askeri, sosyal geliﬂme, emperyalizmden ayr› düﬂünülemez. Böyle
oldu¤u içindir ki, saflaﬂma çok netleﬂmektedir. Dünyan›n bugünkü koﬂullar›nda, herkes ya emperyalizme
karﬂ›, ya onun yan›nda olmak zorundad›r. Üçün cü bi r y o l , a r a d a b i r
y e r, y o k t u r. Herhangi bir geliﬂme
ya emperyalizmle birlikte olacakt›r,
ya da emperyalizme ra¤men.

S

mperyalizmle birlikte, emperyalizmin izni, onay›, icazetiyle
olan her geliﬂme, burjuvaziye yarar. Halk›n ç›karlar›n› savunuyorsak, e m p e r ya l iz m e r a ¤ m en yürünülen yola girece¤iz. O yol, direniﬂ
ve savaﬂ yoludur ve o yol, zafer
ﬂans›n›n oldu¤u tek yoldur. Halklar› emperyalizme ba¤›ml›l›ktan kurtarmak, ülkeleri emperyalist iﬂgallerden kurtarmak, emperyalizmin
terör sald›r›lar›n› püskürtmek için,
EMPERYAL‹ZME KARﬁI SAVAﬁAN ilerici. devrimci, Marksist-Leninist, islamc›, ulusalc› tüm örgütlerle, eﬂit, dostça, iﬂbirli¤i ve dayan›ﬂma temelinde iliﬂki kurmaktan,
birlikler oluﬂturmaktan yanay›z.
Emperyalizme karﬂ› savaﬂt›klar›,
halklar›n mücadelesine zarar vermedikleri sürece, tüm güçler halklar›n birli¤inin bir parças› olabilir.
Tüm bu güçlere, emperyalizme karﬂ› direniﬂ, savaﬂ ve birlik ça¤r›s› yap›yoruz. “Birleﬂelim, savaﬂal›m, kazanal›m” ça¤r›s›nda bulunuyoruz.

E
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ünyan›n tamam›na yak›n›, emperyalist hegemonya alt›ndayken, emperyalizm her türlü direniﬂin üzerine iﬂgallerle, terörle sald›r›rken, “bar›ﬂ› koruma” mücadelesi
emperyalizme hizmet ediyor sadece. Bugünkü koﬂullarda, emekten,
halktan yana olanlar için, söylenmesi, savunulmas› gereken tek ﬂey,
emperyalizme karﬂ› direniﬂ ve savaﬂa davettir. Çünkü bu halklar›n tek
kurtuluﬂ yolu, tek kurtuluﬂ ﬂans›d›r.

D
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Halklar›n Enternasyonal
Birli¤i Zorunluluktur
Enternasyonalizm, Dünya
Halklar›n›n Ortak Ruhudur!
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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›rganl›k karﬂ›s›nda askeri, ekonomik, siyasi anlamda denge unsuru olan
sosyalist sistem gibi bir gücün da¤›lm›ﬂ olmas› vard›r. Bu boﬂlu¤u,
halklar›n iﬂgallere, emperyalist müdahalelere, iﬂbirlikçilere karﬂ› ulusal ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar› dolduracakt›r. Süreç, yavaﬂ ve sanc›l›
da olsa böyle geliﬂmektedir.
‹ﬂte bu noktada, halklar›n mücadelesinin ulusal ve uluslararas› düzeyde birli¤inin sa¤lanmas› büyük
bir önem taﬂ›makta, birli¤in sa¤lanamamas› mücadelenin bir zay›fl›¤›
olmaktad›r.
Dünya halklar›n›n enternasyonalist birliklere ihtiyac› var. Irak’ta savaﬂa ve iﬂgale karﬂ›, dünya halklar›n›n, ilerici, devrimci, vatansever, islamc› örgütlerin dünya çap›nda geliﬂtirdikleri mücadele bu anlamda
bir örnektir. Dünya, Avrupa ve ulusal çapta çeﬂitli koordinasyonlar,
birlikler vas›tas›yla, milyonlarca insan, dünyan›n dört bir yan›nda ayn›
anda, ayn› taleplerle mücadele geliﬂtirebilmiﬂtir. Kuﬂku yok ki sözü
edilen birliktelikler, bir enternasyonal birlik olman›n çok uza¤›ndad›rlar; ama dünya halklar›n›n ve halklar›n devrimci, ilerici, demokrat,
anti-emperyalist örgütlülüklerinin
dünya çap›nda birlikte hareket edebilece¤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 zamanlamayla gösterdi¤i dayan›ﬂma eylem-

lerinde de ayn› örnek ve ç›k›ﬂ noktas› vard›r. Bu birlikteli¤i büyütmeliyiz. Bu mücadelenin hedefinde ise
bugün esas olarak Amerika olmal›d›r.
Sol, ilerici güçler aç›s›ndan birlik ve dayan›ﬂma, ortak hareket etme, 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›ndan da böyledir. Bu sorun, solun
dünya çap›nda inisiyatif ve müdahale yetene¤inin zay›flamas›n›n,
güçsüzleﬂmesinin, iktidar hedefinden uzaklaﬂmas›n›n en önemli nedenlerinden biridir. Sol, ilerici güçlerin zay›fl›¤›, varolan güçlerin de
birlikte davranamamas›, gündemi
tamamen emperyalistlerin belirledi¤i bir dünya tablosu ortaya ç›karmaktad›r.

Esas olan
‘enternasyonal’in biçimi
de¤il, muhtevas›d›r
145 y›l önce, 28 Eylül 1864'te 1.
Enternasyonal’in kurulmas›na öncülük eden Marks ve Engels, dünya
proletaryas›n›n, ezilenlerin birleﬂmesinin kesin kurtuluﬂ için ne büyük bir önem taﬂ›d›¤›n› görmüﬂlerdi. “ B ü t ü n Ülkelerin ‹ﬂçileri , Birleﬂin ! ” ça¤r›s› da bu anlamda hiç
kuﬂku yok ki, sadece bir niyet de¤il,
dünyay› de¤iﬂtirme iddias›n›n zorunlu bir gere¤iydi.
Bugün bu kadar birbirinden
farkl› anlay›ﬂtaki örgütler nas›l bir
araya gelecek diye sorulabilir? Temel olan, bir araya gelme iradesidir.
Bu irade oldu¤unda, uygun biçimler
bulunur.

Mesela, dünya halklar›n›n birli¤inin en üst biçimleri olarak halklar›n tarihine geçen 1’nci, 2’nci ve
3 ’ n c ü E n t e r n a s y o n a l l e r, gerek bileﬂim, gerekse de iﬂleyiﬂ olarak birbirlerinden oldukça farkl›yd›lar.
1. Enternasyonal’de birbirinden
oldukça farkl› anlay›ﬂtaki örgütler
yer alabiliyordu. Anarﬂistler, sendikalistler, ütopyac›lar, Marksistler,
k›sacas›, “iﬂçi s›n›f›n›n tarih sahnesine ç›k›ﬂ sürecinde belirli bir ilerici rol yüklenen” bütün ak›mlar vard›.
II. Enternasyonal’de ise, böyle
de¤ildir. Onda, sadece kendini
M a r k s i s t olarak tan›mlayan örgütler yeral›yordu. ‹ﬂleyiﬂ aç›s›ndan
ise, tersine olarak, I. Enternasyonal'e göre, d a ha e s n e k bir yap›ya
sahipti. 3. Enternasyonal ise, en ileri düzeydeki birlikti. Her örgüt, Enternasyonal‘in bir seksiyonu durumundayd›. Al›nan kararlara uyulmas› zorunluydu.
I. Enternasyonal'in ana slogan›,
“Bütün Ülkelerin ‹ﬂçileri Birle ﬂin” idi. III. Enternasyonal, bu slogan›, “Bütün Ülkelerin ‹ﬂçileri ve
Ezilen Halklar› Birleﬂin” ﬂekline
dönüﬂtürdü, ki bu formülasyon bugünkü birlik ihtiyac›na çok daha uygun düﬂen bir anlay›ﬂ› ifade etmektedir.
Bu anlay›ﬂ çerçevesinde geliﬂtirilen 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. Enternasyonal örgütsel olarak da¤›t›ld›, ancak
enternasyonalizm anlay›ﬂ› ve onun
fiili ifadesi olan çeﬂitli birlikler de-

vam etti.
Bugün halklar›n öncelikli olarak, emperyalizme karﬂ› halklar›n
en geniﬂ cephelerini kurup, bu mücadeleleri birleﬂtirecek bir enternasyonal anlay›ﬂa ihtiyac› var. Bunun
örgütsel biçimleri, yine mücadele
içinde, birlikte mücadelenin deneyleri içinde ﬂekillenecektir. Bu anlamda esas olan bu birlikteli¤in biçimine dair öneriler sunmak de¤il,
enternasyonalizm anlay›ﬂ›n› hakim
k›lmakt›r. Buna paralel olarak örgütsel ﬂekilleniﬂler bulunacakt›r.

Dünya h alklar›n›n
birli¤i, s›n›fsal bir
bak›ﬂ› z orunlu k ›lar
S›n›fsal gerçek ﬂudur ki, dünyan›n bütün ülkelerinde ve bütün dünyada, sömücüler bir avuç az›nl›k,
biz halklar, ezici ço¤unlu¤uz. Fakat, e¤er halklar örgütsüz ise, ço¤unluk olmalar›n›n fiili bir hükmü
yoktur. Az›nl›k, halklar›n örgütsüzlü¤ünden, silahs›zl›¤›ndan yararlanarak hükmeder.
Marks’›n bir sözü vard›r: “iﬂçilerin tek toplumsal gücü say›lar›d›r”... Bu sözü biraz daha genelleﬂtirip tüm ezilen halklar için de söyleyebiliriz. “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: “Avrupa'n›n ve Amerika'n›n tüm militan
iﬂçi s›n›f›n› tek bir büyük ordu içinde kaynaﬂt›rmak!”
Halklar emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine 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 ordusuyla ayn› askeri düzeyde olmayaca¤› 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. Emperyalizmle halklar aras›ndaki çeliﬂkiler,
uzlaﬂmaz nitelikteki çeliﬂkilerdendir. Bu iki temel nedenden dolay›,
emperyalizmle halklar aras›ndaki
sorunlar, diyalogla, uzlaﬂmayla de¤il, direniﬂ ve savaﬂla çözülür.
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.
Fakat bu noktada halklar›n birli¤i, sosyalist olmayan, iﬂçi s›n›f›n›n
iktidar›n› savunmayan fakat emperyalizme karﬂ› olan ilerici güçlere de
aç›k olmal›d›r. Tersi, halklar›n mücadelesini ve birli¤ini daraltan, emperyalizme karﬂ› savaﬂan tüm güçleri kucaklamayan bir yaklaﬂ›m
olur.
S›n›fsal bakmayan, fakat Amerikan emperyalizmine karﬂ› olma temelinde “anti-emperyalist” bir tutum tak›nan kesimlerle de birleﬂmeli, 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 mücadelesi ve ortak örgütlenmeleri
içinde sosyalist saflara kazanmak
da, halklar›n birli¤ini yaratma görevinin bir parças›d›r.

Küreselleﬂme,
enternasyonalizme de¤il
emperyalizme y arar
Emperyalizm, sosyalist sistemin
y›k›lmas›n›n ard›ndan dünyan›n ar-

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.

t›k “tek kutuplu bir dünya” oldu¤unu ilan ederken, dünyay› istedi¤i gibi at koﬂturaca¤› bir yer olarak hayal etmeye baﬂlam›ﬂt›. “Dünya art›k global bir köy”, “art›k s›n›rlar
kalkt›” türünden deyiﬂler, emperyalizmin hayalindeki dünyan›n kitlelere kabul ettirilmesinin demagojik
söylemleriydi.
Emperyalizm bu süreçteki ekonomik, siyasi politikalar›na bir de
ad koydu: “Küreselleﬂme”.
“Küreselleﬂme”nin iddialar›ndan biri, “s›n›rlar› kald›rd›¤›” idi.
Gerçekten böyle bir iﬂlevi vard›; ancak bu politika, te ke ll e ri n önünde k i s › n › r l a r › k a l d › r m a politikas›yd›.
Halklar aç›s›ndan ise, t a m t e r s i ne , ulusal, dinsel çitlerin yükseltilmesi sözkonusudur. 90’lar›n baﬂ›ndan bu yanaki dünyaya bir bak›n;
kalkan s›n›rlar› de¤il, tam tersine
parçalan›p, yeni s›n›rlar çekilen onlarca ülke göreceksiniz. Bu politikay› daha iyi anlayabilmek için ﬂu
“çeliﬂkiye” bakmak gerekir. Emperyalizmin gümrük duvarlar›n› s›f›rlayan “küreselleﬂme” politikalar›yla,
dünyan›n bir çok yerinde milliyet çili¤i k›ﬂk›rtma, s›n›f mücadeleleri
yerine e t n i k s o r u n l a r › ö n e ç › k a r t m a politikas› ayn› dönemlerde uygulanmaktad›r ve bunlar görünürde
birbiriyle çeliﬂkilidir. Ama emperyalizmin amac› do¤ru tahlil edildi¤inde arada bir çeliﬂki olmad›¤›,
tam tersine, emperyalizm aç›s›ndan
i k i s i n i n b i r b i r i n i t a m a m l a y a n bir
nitelik taﬂ›d›¤› görülür.
“Küreselleﬂme” ad› verilen emperyalist politikada amaç, dünyay›
emperyalizmin ya¤ma ve talan›n›
en iyi koﬂullarda sürdürebilece¤i,
tüm dünyan›n ekonomik, siyasi yönetimini kendi elinde toplayabilece¤i bir düzen kurmakt›r. Milliyetçi l i k k › ﬂ k › r t › l a r a k , Yugoslavya,
SSCB örneklerinde oldu¤u gibi, ülkeler bölünüp parçalanarak emperyalizme muhtaç ve emperyalizmin
daha kolay denetleyip yönlendirebilece¤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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global bir köydür” türünden deyiﬂler, bu politikalar› güçlendirmeye
yarayan kavramlardan baﬂka bir ﬂey
de¤illerdir.
Emperyalizmin k ü r eselleﬂme
politikalar›yla yarat›lan dünya,
halklar›n birli¤inin daha önemli
ve acil hale geldi¤i bir d ü n y a d › r.
Çünkü, emperyalizm 1990’lardan
bu yanaki politikalar›yla dünya çap›nda milliyetçili¤i k›ﬂk›rtm›ﬂ, halklar› birbirine düﬂürmüﬂ, birbirinden
uzaklaﬂt›rm›ﬂt›r. Enternasyonalizm
düﬂüncesi ve örgütlenmeleri, bugün
dünden çok daha fazla gereklidir.

Enternasyonalizm
ezilenlerin ç›karlar›n›
savunmakt›r
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Emperyalist tekellerin kendi ç›karlar› için bile olsa “u l us al s› n › rl a r › ” 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›lmas›n›n vb.), internet ve di¤er teknolojik 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, küçükburjuva görüﬂler, yan›lt›c›d›r. “Dünyan›n globalleﬂmesi”ni, “ne güzel
iﬂte halklar aras›nda s›n›rlar kalk›yor” diye alk›ﬂlayanlar›n teorilerinin en güçlü dayanaklar›ndan biri
“internet”in oynamaya baﬂlad›¤›
roldür. ‹nternette ortaya ç›kan iletiﬂim imkanlar› sayesinde, uluslar, örgütler aras› iletiﬂimin daha kolaylaﬂt›¤›, s›klaﬂt›¤› bir gerçektir. Özellikle Irak’ta iﬂgale karﬂ› eylemler
döneminde bu kanaldan pek çok
“uluslararas›” eylemin örgütlendi¤i
de gerçektir. Ama bunu “ e n t e rn a s yonalin yeni biçimi” gibi sunmak,
hem bir örgütlenme olarak Enternasyonal’i, hem de bir anlay›ﬂ olarak Enternasyonalizmi, b a s i t b i r
iletiﬂim meselesine indirgemektir.
Emperyalizmin, “dünyay› global bir köye çevirirken” tüm iletiﬂim ve di¤er uygulamalar›n iplerini

Manifesto’nun ana slogan›
olan “bütün ülkelerin emekçileri birleﬂin” slogan›, enternasyonalizmin en özlü ifadesidir.
Ama bu slogan›n emperyalist
bir çat› alt›nda birleﬂme ﬂeklinde yorumlanmas›, Manifesto’ya,
tüm Enternasyonal örgütlenmelerine, Marksizm-Leninizme
ihanet ve hakarettir.
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 somut bir örnektir. Bu anlaﬂmaya göre, AB üyesi ülkeler aras›nda s›n›rlar kald›r›lm›ﬂt›r; ama Irak’›n iﬂgaline veya emperyalistlerin çeﬂitli zirve toplant›lar›na yönelik eylemlerde
görüldü¤ü gibi, tekeller ihtiyaç duydu¤u anda Schengen rafa kald›r›lmakta ve s›n›rlar bir gün içinde yine
yürürlü¤e sokulmaktad›r.
Küreselleﬂmenin, sanal alemdeki s›n›rs›z iletiﬂimin kendili¤inden
b i r de mokrat i kle ﬂme ye yolaçaca¤›
da bir safsatad›r. Bu ve benzeri safsatalara saplan›p kalarak “küreselleﬂme önlenemez, o zaman uyum
sa¤lamak, küreselleﬂmeyi insanileﬂtirmek laz›m” gibi düﬂüncelerin sahipleri, bu düﬂüncelerin do¤al sonucu olarak Avrupa Birli¤i gibi emperyalist birlikleri aç›kça veya kerhen savunma noktas›na sürüklendiler. Yaln›z sürüklenmekle kalmay›p,
bu sürükleniﬂi meﬂru göstermek için
onlar da e n t e rn a s y o n a l i z m anlay›ﬂ›n›n içini boﬂaltan gerekçeler ileri
sürdüler.
Avrupa Birli¤i’ni “Eme¤in Avrupas›”na dönüﬂtürmek ve bunu da
“enternasyonalist bir politika” olarak pazarlamak, ÖDP ve benzeri
görüﬂteki reformistlerin son y›llarda
s›k baﬂvurdu¤u bir ﬂark kurnazl›¤›
olmuﬂtur.
B i r, Avrupa Birli¤i, herﬂeyden
önce ve kesin olarak, emperyalizmin birli¤idir. Bu birlikte emekten
yana hiçbir ﬂey yoktur.

‹ki, e n t e r n a s y o n a l i z m , s o s y a list ideolojinin bir p a r ç a s › d › r.
Aç ›k ola ra k beli rtel im: Devrim
ve sosyalizmi terkedenlerin, “enternasyonalist” 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 karﬂ›s›nda enternasyonalist tav›rlar›
olabilir, ama bu, o hareketleri “ e n t e r n a s y o n a l i s t ” yapmaz. Bu anlamda reformizmin, düzen içi sol
güçlerin enternasyonalistlik iddias›,
“devrimcilik”, “sosyalistlik” iddialar› 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›lmas›d›r. Manifesto’nun ana slogan›
olan “ b üt ün ü l k e l e r i n e m e k ç i l e r i
bi rl e ﬂ i n ” slogan›, enternasyonalizmin en özlü ifadesidir. Ama bu slogan›n e m p e r y a l i s t b i r ç a t › a l t › n d a
birl eﬂ me ﬂeklinde yorumlanmas›,
Manifesto’ya, tüm Enternasyonal
örgütlenmelerine, Marksizm-Leninizme 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 “içini boﬂalt m a ” teorisidir.
Enternasyonalizm, tereddütsüz,
dünyan›n bütün emekçilerinin ortak
ç›karlar›n› savunmakt›r. AB’yi savunmak, zaten emperyalist sömürüyü ve sömürgecili¤i savunmakt›r.
AB’yi savunanlar, enternasyonalist
olamaz.
Enternasyonalizm, kesin ve aç›k
bir biçimde E M P E RYA L ‹ Z M E
KARﬁI olmak zemininde geliﬂecektir. Halklar›n birli¤i, bugün ancak bu zeminde gerçekleﬂtirilebilecektir. Tüm olumsuzluklara, yetersizliklere ra¤men enternasyonalizm
bayra¤›n› yükseltmeliyiz. Ortado¤u’da, Av r u p a ’ d a , Asya’da, dün ya çap›nda, halklar›n birli¤ini örmeye çal›ﬂmal›y›z. Bu birli¤in bugünkü temeli, halklar› kan ve ac›ya
bo¤an emperyalist iﬂgal ve kuﬂatmalard›r.

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.
Emperyalistler, her alanda halklar›n karﬂ›s›na tek cephe olarak ç›kmaktad›rlar. Emperyalist ç›karlar›
gere¤i, aralar›nda çeliﬂki ve çat›ﬂmalar ç›kt›¤›nda, bir yandan bu çat›ﬂmay› sürdürmekte fakat, halklar
karﬂ›s›nda yine de bir blok olarak
davranmaktad›rlar. En somut örnek,
Irak’t›r. Güya, Avrupa emperyalizmi, 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 uzlaﬂacaklard›r. Nitekim, aralar›ndaki pay
kavgas› sürmekle birlikte, Irak’ta iﬂgal kaç y›ld›r tüm emperyalistlerin
siyasi, askeri onay ve katk›lar›yla
sürdürülüyor.
Buradan söylemek istedi¤imiz
ﬂudur ki, e m p e r y a l i s t l e r ç › k a r l a r ›
için birleﬂebiliyorlar. H a l k l a r d a
b i r l e ﬂ m e k z o r u n d a d › r. Emperyalist kuﬂatmay› yarmam›z, iﬂgalci
emperyalistleri kovmamaz, iﬂbirlikçilerin 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 ﬂekilde mücadele eden güçlerin s›n›fsal niteliklerinden, izledikleri politikalardan, emperyalist bask› ve kuﬂatma nedeniyle savrulduklar› çeﬂitli çarp›k anlay›ﬂlardan kaynaklanmaktad›r.
Bunlar›n belli baﬂl›lar›, ben-

merkezcilik... pragmatizm... ulusal
dar görüﬂlülük... emperyalistler aras›nda “iyi emperyalizm, kötü emperyalizm” 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 mücadelesi, bir yan›yla da bunlar› etkisizleﬂtirme ve aﬂma mücadelesi olacakt›r.

Milliyetçilik ve mülkiyetçilik... Dünya halklar›n›n bugün anti-emperyalist temelde birli¤inin önündeki en büyük engellerden biri, milliyetçili¤in ve islamc› l›¤›n karakteristik olarak içerdikleri
zaaflard›r.
Milliyetçilik, mülkiyetçiliktir.
Mülkiyetçilik, kendini çok çeﬂitli
biçimlerde gösterir. Bazen bir mücadele alan›n› sahiplenir, bazen ülkeyi, 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›kmaktan kaç›nmazlar. Grup ç›karlar›
için, genelin ç›karlar›n› çi¤nemekte
sak›nca görmezler.

‹slamc›l›¤›n pragmatizmi ve uzlaﬂmac›l›¤›... Bugün
anti-Amerikan mücadelenin bir yan›nda da çeﬂitli islamc› güçler yer
almaktad›r. Hizbullah’dan Ha-

mas’a, ‹slami Cihad’dan Taliban’a
kadar bu güçler, Amerikan emperyalizmine ve onun iﬂbirlikçisi Siyonizme karﬂ› belli bir mücadele içindedirler.
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 taﬂ›maktad›rlar. Bunlar›n baﬂ›nda,
halka zarar veren yanl›ﬂ eylem çizgisi, pragmatizm ve kendini dayatan ittifak çizgisi gelmektedir.
Bilindi¤i gibi, Irak direniﬂinde,
ulusalc› Baas’c›lar ve islamc›lar
etkilidir. I r a k ’ t a direniﬂin bu kadar
güçlenmesine, yayg›nlaﬂmas›na
ra¤men, geçen bu sürede iktidar alternatifi bir konuma gelemeyiﬂinde,
iﬂte bu iki yan›n özellikleri belirleyicidir. ‹slamc›lar›n pragmatizmi,
milliyetçili¤in mülkiyetçili¤i nedeniyle bir araya gelememektedirler.
Bugün ayn› sorun belli ölçülerde Filistin direniﬂinde de yaﬂanmakta,
ulusalc› ve islamc› güçler, Filistin
mücadelesinin birli¤ini adeta sabote
etmektedirler.
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Birliklerin geliﬂmesinin
önündeki b arikat: ‹ cazetçilik... Ortado¤u’da bir çok örgüt,
politikalar›n› belirlerken, Arap ülkelerinin ne deyip demeyece¤i, Avrupa’n›n ne tepki verece¤i, üslendikleri ülke yönetiminin tavr›n›n ne
olaca¤› gibi, çok çeﬂitli hesaplar,
kayg›lar alt›nda, aç›k net politika
yapamaz duruma gelmiﬂlerdir. “Ortado¤u politikac›l›¤›” olarak kav-
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ramlaﬂan bu durum, halklar›n ç›karlar›n›n bu tür hesaplara kayg›lara
feda edilebilmesini beraberinde getirmektedir. Dahas›, bu güçleri ittifatlar, birlikler konusunda da istikrars›zlaﬂt›r›p güvenilmezleﬂtirmektedir.
Kuﬂkusuz bu durum sadece Ortado¤u’ya özgü de¤ildir. Bugün Avrupa’da kendilerini bir çok ﬂeye
“karﬂ›t” olarak tan›mlayan sivil toplumcu muhalif gruplar da, Avrupa
emperyalizminin veya emperyalizmin polisinin çizdi¤i s›n›rlar› asla
aﬂmamakta, o s›n›rlara zorlamamakta, tersine kendilerine çizilen
çerçevede muhaletef yapmaktad›rlar. Bu tür muhalif gruplar›n bir k›sm›, finansal olarak emperyalizme
ba¤l› iken, böyle bir ba¤l›l›¤› olmayan bir çok grup da, polisin çizdi¤i
s›n›rlar içine hapsolmuﬂtur. Silahtan, illegaliteden, gerçek anlamda
örgütlenmekten uzak duran bireyci,
otonomcu, sivil toplumcu gruplar
böyle ortaya ç›km›ﬂt›r ve bunlar, anti-emperyalist mücadelede bu konumlar› nedeniyle istikrars›z bir konumdad›rlar.

AB’cilik, sivil toplumculuk: Avrupa Birlikçili¤i ve sivil toplumculuk da, halklar›n antiemperyalist birli¤inin önündeki engellerden biridir. Hat›rlanacakt›r,
Amerikan emperyalizmine ve “savaﬂa” karﬂ› ç›kan fakat ayn› zamanda AB’ci olan çeﬂitli gruplarla, çeﬂitli 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 emperyalistlerinin Irak konusunda
Amerika’ya muhalefetten yavaﬂ ya-
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“Biz Marksist-Leninistler,
her ﬂeyden önce enternasyonalistiz. Halklar›n
birli¤inin savunucular›y›z.”
(Hakl›y›z Kazanaca¤›z)

vaﬂ çark etmeye baﬂlad›klar› aﬂamada, bu kesimler de eylemlerden çekildiler. AB’cilerin ve sivil toplumcular›n anti-emperyalist görünümlü
anti-Amerikan muhalefeti, esas olarak icazet s›n›rlar› içinde bir muhalefettir.

Soldaki iddias›zlaﬂma...
Solda geçmiﬂten taﬂ›nan veya sonraki savrulmalar içinde ortaya ç›kan
çeﬂitli zaaflar, halklar›n birli¤inin
önündeki engellerden biridir. Sosyalist sistemin varl›¤›, bir yandan
sosyalist, ilerici, yurtsever güçler
aç›s›ndan nesnel bir birlik ve dayan›ﬂma zemini sa¤larken, sosyalist
sistem içindeki “ k a m p l a ﬂ m a l a r ”
da tersinden özellikle komünist,
sosyalist hareketler nezdinde bir
parçalanmaya yolaç›yordu. Bu parçalanma tarihe daha çok “SBKP
ÇKP ve AEP (Arnavutluk Emek
Partisi) yanl›lar› aras›ndaki kamplaﬂmalar olarak geçti. Bu kamplaﬂma, uzun y›llar boyunca gerek dünya çap›nda, gerekse ülkelerin kendi
içinde solun ve halk›n birli¤inin
sa¤lanmas›n›n önündeki baﬂl›ca engellerden biri oldu.
Bu kamplaﬂma bugün yok; fakat
kamplaﬂman›n o l u ﬂ t u r d u ¤ u k ü l t ü r,
çok çeﬂitli boyutlarda yaﬂamaya devam ediyor. Sol güçler içinde birbirinin 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 güçlendirme de¤il, reklamc›l›k peﬂinde
koﬂan tarzlar geliﬂmiﬂtir.
Dünya soluyla, birlik ve ittifak
iliﬂkileri konusunda, herkesi kendine tabi k›lma temelinde anlayan
benmerkezciliklere, mülkiyetçiliklere, bencilliklere karﬂ› devrimci hareketin anlay›ﬂ› net olmuﬂtur. Savunma’da sosyalistler olarak enternasyonalizme yaklaﬂ›m›m›z ﬂu ﬂekilde vurgulanm›ﬂt›:
“Sosyalistler aras› iliﬂkiler hiçbir
zaman ‘uydu’luk iliﬂkisi de¤ildir. Sosyalistler her ﬂeyden önce enternasyonalisttir ve iliﬂkiler bu temelde dostluk, dayan›ﬂma olarak ﬂekillenir. Bizim, sosyalist ülkelere bak›ﬂ aç›m›z,
eleﬂtirilerimiz bellidir. Buna karﬂ›n,
sosyalist sistemi oluﬂturan tüm güçler
bir bütün olarak dostlar›m›zd›r ve
emp e ry al izm e k ar ﬂ› itt ifa k p o l itik a m›z içindedirler.”

‹ttifaklar konusundaki
çarp›kl›klar... Emperyalizme
karﬂ› mücadelede bugün do¤ru ve
gerekli olan, emperyalizmle çeliﬂkisi olan tüm güçleri toparlayabilmektir. ‹ﬂte bu noktadaki baz› çarp›k, kendine güvensiz anlay›ﬂlar da,
halklar›n birli¤i önündeki engellerden biridir. Bu çarp›kl›k, esas olarak
emperyalizme karﬂ› ﬂu veya bu ﬂekilde tav›r alan, mücadele eden islamc› ve ulusalc› güçleri ittifaklar
içinde görmemek noktas›nda ortaya
ç›k›yor. Mesela, Irak’ta direniﬂi sürdüren Baasc›lar, geçmiﬂteki diktatörlük yönetiminin devam› olduklar› için, veya islamc›lar, çeﬂitli dönemlerde halka karﬂ› bask› ve terör
uygulad›klar› için, veya AB’ciler,
AB’ci olduklar› için, emperyalizme
karﬂ› ittifak içine al›nmak istenmiyor. S›ralanan tav›rlar›n hepsi eleﬂtirilmesi ve mahkum edilmesi gereken tav›rlard›r. Ancak bu, bugün
Amerika’ya karﬂ› mücadele eden,
savaﬂan güçlerin d›ﬂlanmas›n› getirmemelidir.
Evet, bu güçlerin anti-emperya-

list saflarda ne kadar kalacaklar› bile ﬂüphelidir. Geçmiﬂte “yeﬂil kuﬂak” çerçevesinde Amerikan emperyalizmiyle yapt›klar› ittifak›n özeleﬂtirini yapmayan ‹slamc›lar›n, yar›n da ayn› pragmatik ittifaklar›
yapmayaca¤›n›n da bir güvencesi
yoktur. Baasc›lar, yar›n tekrar iktidar olsalar, halka karﬂ› bask›y› sürdürmeyeceklerine dair bir garanti
verilemez. Veya Hamas, Gazze’de
oldu¤u gibi, kendi d›ﬂ›nda kimseye
söz hakk› tan›mak istemeyen bir yönetim anlay›ﬂ›na sahiptir. O halde
ne yap›lacak? Bunlar›n hepsi d›ﬂlanacak m›?
‹ﬂte burada sorun, ideolojik ola r a k k e n di ne g üv e n sorunu ve emperyalizme karﬂ› en geniﬂ cepheyi
oluﬂturma anlay›ﬂ›yla hareket etme
sorunudur. Emperyalizme karﬂ› savaﬂan güçleri, “Halklar›n Birli¤i”nin bir parças› olarak görmeliyiz. O birlik içinde onlar›n pragmatik, benmerkezci, icazetçi yanlar›yla
da savaﬂ›lacakt›r. Buna ra¤men, o

zaaflar›nda ›srar edenlerle yollar ayr›l›r, ama oraya kadar, birlikte savaﬂ›labildi¤i kadar, birlikte savaﬂ›lmal›d›r. Bizim bu güçlerle çeliﬂkilerimiz ikincil, emperyalizmle halklar
çeliﬂkisi baﬂ çeliﬂkidir. Bu konudaki
sekter, çarp›k yaklaﬂ›mlara prim verilmemelidir.

Türkiye solunun güçlü
anti-emperyalist gelene¤i,
yol göstericidir: Türkiye devrimci hareketi, güçlü bir anti-emperyalist gelene¤e, güçlü bir enternasyonalizme sahiptir. Ony›llard›r
Filistin davas›n› her koﬂulda sahiplenmesi, dünya halklar›na karﬂ› yap›lm›ﬂ her sald›r›ya, kendi topraklar›ndan cevap vermeyi bir görev saymas›, Siyonist ‹srail’e, Amerikan
emperyalizmine baﬂka ülkelerde,
baﬂka halklara karﬂ› iﬂledi¤i suçlar›n karﬂ›l›¤›n› ödeten enternasyonalist eylemler, bu ruh ve cüretin devam›d›r. Mesele h e r ﬂ a r t a l t › n d a

emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›
ezilen halklar›n iktidar›n› hedefleyen bir m ü c a d e l e y i s ü r d ü r m e k t i r. Hiçbir hesapla, kayg›yla, onlarla uzlaﬂma içine girmemektir. Türküyle, Kürdüyle Anadolu halklar›n›
anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrim bayra¤›n›n alt›nda toplayacak
olan, sab›r, kararl›l›k ve cesaretle bu
çizgide yürümektir.
Solun çeﬂitli alanlarda güç ve insiyatif kayb›na ba¤l› olarak, soldaki
iddias›zlaﬂmaya, kendi küçük dünyas›na hapsolma gibi etkenlere ba¤l› olarak enternasyonalist reflekslerinde de elbette bir zay›flama olmuﬂtur. Fakat yine de solun baﬂta
Irak, Filistin olmak üzere, dünyan›n
bir çok bölgesindeki geliﬂmeler karﬂ›s›ndaki duyarl›l›¤›, bu damar›n
köklü ve güçlü oldu¤unu da göstermektedir. Bu zeminde emperyalizme karﬂ› birli¤i kendi topraklar›m›zda gerçekleﬂtirmekten baﬂlayarak, bu birli¤i Ortado¤u’ya ve giderek di¤er bölgelere yayabiliriz.
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Da¤›tt›klar› Afgan
halk›n›n e tidir!

Bak›n, A dnan M enderesler,
Türkiye askerini kimin
yard›m›na g öndermiﬂ?

TSK, 1 Kas›m’dan itibaren üçüncü kez Afganistan’›n Kabil Bölge Komutanl›¤›’n› üstlenirken, Amerika’n›n iste¤iyle TSK’n›n Afganistan’ d a k i a s k e r
say›s› da mevcudun i ki k a t › na ç›kart›ld›.
Kabil bölgesinde görevli olan TSK, Kurban bayram› nedeniyle 200 büyükbaﬂ hayvan kesip Afgan halk›na da¤›tt›. Yüzlerce kiﬂiye de g›da paketleri verdi. Özcesi, 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 politikas›n› TSK da iﬂgal alt›ndaki Afgan halk›na karﬂ›
uyguluyor.
Bu politika Aganistan’da ilk kez kullan›lm›yor. Afganistan’›n ilk iﬂgal edildi¤i y›llarda Amerika bir taraftan halk›n üzerine bomba atarken, di¤er taraftan da
aç, yoksul Afgan halk›na direnmemesi için rüﬂvet olarak uçaklarla bozulmuﬂ g›dalar› at›yordu.
Ayn› politikay› Amerika TSK’n›n müslümanl›¤›n›
kullanarak sürdürüyor. “Müslüman AKP” ve “Müslüman Türk askeri”emperyalistlerin Afganistan’daki
“k›nal› kekli¤i”dir. Da¤›tt›klar› et Afgan halk›n›n etidir.

Güney Kore Hakikat ve
Uzlaﬂma Komisyonu 195053 y›llar› aras›ndaki Kore savaﬂ›'n›n ilk aylar›nda, Kore
Demokratik Halk Cumhuriyetini destekledikleri gerekçesiyle yaklaﬂ›k 5 bin kiﬂinin
hükümetin emriyle sistemli
bir ﬂekilde katledildi¤ini aç›klad›. Güney Kore yönetimi katliam› kabul etti.
Amerikan iﬂbirlikçisi Güney Kore yönetimi halka
karﬂ› iﬂledi¤i suçlar›n›n üzerini 5 bin kiﬂiyi öldürdü¤ünü kabul ederek, özür dileyerek örtemez. Hakikat Komisyonu’nun aç›klad›¤› 5 bin rakam› gerçeklerin yan›nda çok küçük kal›r. Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin Sosyalist Kuzey Kore’nin kuruluﬂunu engellemek için katlettikleri insanlar›n say›s› onbinlerce de¤il, yüzbinlercedir.
Oligarﬂinin temsilcisi Adnan Menderes’de NATO’ya girme karﬂ›l›¤›nda Kuzey Kore halk›n› katletmek için asker göndermiﬂti. Binlerce mehmetçik Amerika’n›n ç›karlar› için ölmüﬂ ve öldürmüﬂtür.

6 Aral›k
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Amerikanc›, NATO’cu AKP,
Gençlerimizin Kan›n› Sat›yor
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Halklara “dünyaya bar›ﬂ› getirecek adam” olarak sunulmuﬂtu Amerika’n›n yeni Baﬂkan› Barack Obama. Eski ABD Baﬂkan› Bush, dünyan›n baﬂ›na bela olmuﬂtu. Afganistan’›, Irak’› iﬂgal etmiﬂti. Savaﬂtan
yana bir “ﬂahin”di o; Amerikan emperyalizminin sald›rganl›¤› Bush’la
aç›klan›yordu. Bush gidecek, Obama ABD’nin baﬂ›na baﬂkan seçilince dünyaya bar›ﬂ gelecekti...
Geçen hafta, 1 Aral›k’ta New
York’taki West Point Askeri Akademisi’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 diyordu: “Afganistan'a 30 bin takviye
Amerikan askerinin gönderilmesinin hayati ulusal ç›kar›m›za oldu¤ u n a karar verdim."
Obama’n›n yeni stratejisinin üç
ana hedefi vard›: Birinci hedef, “El
Kaide'nin güvenli bar›nak imkan›na
eriﬂmesinin engellenmesi”, ikinci
hedef, “Taliban'›n sa¤lad›¤› ivmenin tersine çevrilmesi”, ü ç ü n c ü s ü
ise “Afgan hükümetini devirebilme
kapasitesine ulaﬂabilmelerinin önlenmesi”.
Stratejinin özeti, direniﬂin bitirilip iﬂbirlikçi kukla iktidar›n güçlendirilerek yeni sömürgecili¤in yerleﬂtirilmesidir.
Ama bundan önce ortadaki gerçek ﬂudur: Direniﬂ karﬂ›s›nda emperyalizm çaresizdir ve yeni asker
s ev ket me kt e n baﬂka bir çözümü
yoktur. Yeni hiçbir ﬂey yok yani.
“Taliban’›n yenilgiye u¤rat›labilmesi için”; Afganistan’a 34 bin
Amerikan askeri daha gönderilecek.
Ayr›ca di¤er emperyalistlerden,
NATO üyelerinden de e k a s k e r ist e n i y o r.
Afganistan’da ﬂu anda NATO
komutas› alt›nda 43 ülkeden 105

bi ni n üz e rin de iﬂgalci asker bulunuyor. Sekiz y›ld›r iﬂgalciler
Taliban’›n direniﬂi karﬂ›s›nda bir
sonuç alamad›. Direniﬂ daha da
büyüdü. Amerika, Afganistan’daki direniﬂi k›rabilmek için
daha çok askere ve daha çok kan
dökmeye ihtiyaç duyuyor.
Amerika, Afganistan’daki asker say›s›n›n 105 binden 150 bi ne kadar ç›kart›lmas›n› hedefliyor.

Afgan h alk›n›n katili
olmayaca¤›z
Afganistan’da direniﬂ büyüdükçe emperyalist saflarda korku ve
çatlaklar büyüyor... Amerika’n›n
NATO üyesi di¤er ülkelerden ›srarla asker say›lar›n› ço¤altmalar›n› istemesine ra¤men, bir çok ülke Afganistan’daki asker say›s›n› ço¤altmaya yanaﬂm›yor. ﬁu anda Afganistan’da asker bulunduran 42 ülkeden
Almanya, ‹ngiltere, ‹talya gibi emperyalist ülkelerin d›ﬂ›nda asker say›s›n› art›rmay› kabul edenler sadece ﬂunlar: T ü r k i y e , G ü n e y K o re,
‹ s p a n y a , G ü rc i s t a n , P o l o n y a v e
Slovakya!
Geçti¤imiz haftalarda yazm›ﬂt›k.
Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’nin
Afganistan’daki asker say›s› Amerika’n›n talebi üzerine Ekim ay› sonunda 800’den sessiz, sedas›z iki
kat›na ç›kart›lm›ﬂt›. Ki ﬂu anda oradaki Türkiye askerinin say›s›n›n 2
bine yak›n oldu¤u da belirtiliyor.
Fakat bu da Amerika’ya yetmedi. Çünkü Amerika, direniﬂ karﬂ›s›nda çaresiz. Asker say›s› ve direniﬂçilere yönelik operasyonlar›, katliamlar› her geçen gün daha da artmas›na ra¤men, Amerika, sekiz y›ll›k iﬂgal sürecinde en fazla kay›b›
2 009 y›l› için de v erd i.
Ekim ay› içinde TSK, Türkiye
halk›ndan gizleyerek göndermiﬂti
800 askeri. Halk Afganistan’a asker

gönderildi¤ini ya her ﬂey olup bittikten sonra ö¤reniyor ya da yabanc› kaynaklardan al›nan haberler sonucunda ö¤reniyor.
Bugünlerde burjuva bas›nda
Amerika’n›n Türkiye’den de ek asker talebinde bulundu¤u haberleri
yer al›yor. Ancak The Sunday Times 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, gönderilmeyecek mi? Gönderilirse muharip olacak m›, olmayacak m› diye
tart›ﬂ›l›yor. Oysa TSK’n›n Afganistan’da alaca¤› görev çoktan belirlenmiﬂ bile.
Muharip mi, de¤il mi tart›ﬂmas›
TSK’n›n Afganistan’daki Amerika’n›n ç›karlar› için iﬂgal ortakl›¤›n›
gizlemekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
‹ﬂgalin baﬂ›ndan bu yana TSK, “Afganistan’da muharip olarak bulunmuyoruz” diyerek halk› kand›rm›ﬂt›. Sonra yine ordunun en tepesindeki Genelkurmay Baﬂkan› ‹lker Baﬂbu¤’un itiraflar›ndan ö¤rendik ki,
“ I S A F 1’den beri TSK Afganistan’da muharip asker bulunduruyor.”
Amerikan Büyükelçisi James
Jeffrey de geçen haftaki aç›klamas›yla iﬂin gerçe¤ini ortaya serdi.
TSK’dan istenen ek askerin “muha-

rip güç mü” oldu¤u sorusuna Jeffrey; “ zaten Afganistan’daki her
asker muharip güçtür, çünkü herkes sil ah t aﬂ›mak z or undad›r ve
olas› bir Taliban sald›r›s›na aç›kt›r.” diyordu.

Halk ç ocuklar›n›n k an›
üzerinden y ap›lan
pazarl›k
1950 y›l›nda NATO’ya girme
karﬂ›l›¤›nda Amerika’n›n ç›karlar›
için Kore’ye 4500 asker gönderilmesi 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, sakat kald›.
O y›llarda “23 sentlik asker”e
ç›km›ﬂt› “Mehmetcik”in ad›.
ﬁimdi bir bütün olarak ordudan
ayn› ﬂekilde sözediliyor. Emperyalist spekülatör Soros’un, “ T ü r k i ye’nin en iyi ihraç mal› o r d u s u d u r ” demeci bu aç›dan oldukça çarp›c›yd›. Tek bir generalin itiraz etmedi¤i bu aç›klama, emperyalistlerin TSK’ya ve Türkiye’ye bak›ﬂ›n›
özetliyor.
Amerika’n›n ek asker talebinin
karﬂ›l›¤›nda AKP iktidar› halk çocuklar›n›n kan› üzerinden pazarl›k
yap›yor. 3 Aral›k tarihli Hürriyet gazetesinin haberine göre Amerika’n›n asker talebi karﬂ›l›¤›nda
Da¤l›k Karaba¤ meselesinde Ermenilerden, 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 Karaba¤’dan bir taviz kopar›lma pahas›na gençlerimiz ölüme gönderilecek
Afganistan’a.

Afganistan’a asker
göndermek, iﬂgale,
katliama o rtakl›kt›r
Afganistanda bulunan her yabanc› asker ve her yabanc› ordu, Af-

ganistan’daki görevi ne olursa
olsun, cephenin neresinde yer al›rsa
als›n, i ﬂ g a l i n , t ü m k a t l i a m l a r › n o rt a ¤ › d › r. Afganistan topraklar›n›n iﬂgal edilmesinin hiçbir hakl› gerekçesi olamaz.
Afganistan, Amerikan emperyalizminin ç›karlar› için iﬂgal edilmiﬂtir. Amerikan emperyalist tekellerinin ç›karlar› için Afgan halk›n›n
katledilmesi, topraklar›n›n iﬂgal
edilmesi, iﬂgale ortak olunmas› kabul edilemez.
Afganistan’da iﬂgalin sürmesi
demek yeni katliamlar demektir. Bir
halk›n onurunun, namusunun ayaklar alt›na al›nmas› demektir .
Afgan halk› 8 y›ld›r emperyalizmin iﬂgaline karﬂ›, vatan›n›n ba¤›ms›zl›¤› için, halk›n›n onuru, namusu
için direniyor. Savaﬂ›yor. TSK, Afganistan’da Afgan halk›n›n bu savaﬂ›n› bast›rmak, halk› teslim almak
için bulunuyor.
Türkiye halklar›n›n yeri hiç bir
koﬂulda iﬂgalcilere destek vermek
olamaz. Vatan› iﬂgal edilen bir halk›n ba¤›ms›zl›k mücadelesini bast›rmak hakl› olamaz. Afgan halk› bizim kardeﬂimizdir.
TSK komutas›nda Afganistan’a
asker olarak gitmek Afganistan’›n
iﬂgaline, Afgan halk›n›n iﬂgalcilere
karﬂ› direniﬂini k›rmaya ortak olmakt›r.

TSK, Afganistan’da
Amerikan ç ›karlar› i çin
bulunuyor
Amerika, bugüne kadar TSK’ya
Afganistan’da nas›l ihtiyaç duyduysa öyle kulland›. Özellikle de müslüman olmas›n› Afgan halk›n›n iﬂgalcilere olan öfkesini yumuﬂatmak
için kulland›.
Bunu bir NATO komutan› ﬂöyle
itiraf etmektedir: “Özellikle Türklere ihtiyac›m›z var. Bunun kafirlerin
islam ile savaﬂ› olmad›¤›n› göstermeliyiz.” AKP ve TSK da “müslüman”l›klar›n› aç›kça kulland›rtm›ﬂlard›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 müslüman de¤il mi ?
Irak’ta 1 milyonun üzerinde müslüman katledildi. Müslüman Irak halk› katledilirken AKP, Amerikan iﬂgalini desteklemiﬂ ve üsleri A m e r i k a ’ n › n k u l l a n › m › n a a ç a r a k katliamlara destek vermiﬂtir.
Afganistan’a gönderilen askerler
ne iﬂ yap›yor? ‹ﬂgal ordusu Afganistan’da Irak’ta kimi katlediyor?
Irakl›, Afganistanl› direniﬂçiler
müslüman de¤il mi?
Afganistan’a asker gönderilmesi, bir kez daha göstermektedir ki,
AKP’nin, kendi ç›kar› için yapmayaca¤›, satmayaca¤› hiçbir de¤eri
yoktur.
AKP, TSK’y› Amerika’n›n ç›karlar› için gönderiyor. TSK, Amerikan›n ç›karlar› için Afgan halk›n›n
katledilmesine ortak oluyor.
Türkiye Halk›!
Gençlerimizin Afganistan’da ülkesinin ba¤›ms›zl›¤› için savaﬂan
Afgan halk›n›n direniﬂini k›rmak
için gönderilmesine izin vermeyelim! Türkiye ordusunun Afgan halk›n›n emperyalizme karﬂ› kurtuluﬂ
savaﬂ›n› ezmek için kullan›lmas›na
izin vermeyelim.
Halk›n çocuklar›n›n Afganistan’da emperyalizmin hizmetinde
“ m u h a r i p ” yap›lmas›na izin vermeyelim!
Afganistan’da emperyalizmin
ç›karlar› için Amerika için kan dökecekler.
Kan› dökülen, vatan› iﬂgal edilen
Afgan halk› bizim kardeﬂimizdir.
Kardeﬂlerimizin kan›n›n dökülmesine izin vermeyelim.
Afgan halk›n›n kan›n› dökenler
bizim de düﬂmanlar›m›zd›r.
Bizim gençlerimizin kan› üzerinden pazarl›k yap›l›yor.
Afganistana yeni asker gönderilmesine, çocuklar›m›z›n can› üzerinden pazarl›k yap›lmas›na izin vermeyelim.
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Halk Cepheliler, ‹NC‹RL‹K önündeydi

Birgün Kapatmak
‹çin de Gelece¤iz!
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Halk Cepheliler Amerika’n›n en
büyük üslerinden biri olan ‹NC‹RL‹K Üssü önündeydi. ‹NC‹RL‹K
önünde “Amerika Defol” diye hayk›rarak, Ortado¤u halklar›na karﬂ›
kullan›lan emperyalist üssün kapat›lmas›n› istediler.
Bu yürüyüﬂ, büyük bir coﬂkuyla
haz›rland›. Bunun için günlerce süren ça¤r›lar yap›ld›. ‹NC‹RL‹K üssü 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 zorluklar›, aksilikleri iradeleri ile aﬂarak, coﬂkuyla ‹NC‹RL‹K’e yürüdüler.
Yüzlerce irade bu ülkenin bir
kez daha ba¤›ms›z olmas› gerekti¤ini hat›rlat›yor, emperyalist karargah›n kapat›lmas›n› istiyordu.
Halk Cepheliler, son y›llarda bu
yaﬂl› dünyada unutulan bir tavr› hat›rlatt›lar!
Pekala, ABD’ye meydan okunabilir, emperyalist karargahlar önünde, emperyalist karargahlar›n kapat›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, geçmiﬂte kalmad›¤›n› bir kez daha gösterdi Cepheliler. Bu ülke devrimcileri ba¤›ms›zl›k için o nedenle al
kanlara boyand›.

Bu vatan bizim!..
Kendi ülkemizde bizi köle bir
halk haline getirmelerine elbette
izin vermeyece¤iz. Yürüyüﬂümüz,
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bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤› için, vatan›m›z içindi ayn› zamanda.
Anadolu’nun dört bir yan›ndan yola ç›kan Halk Cepheliler,
büyük bir coﬂkuyla geçtiler ﬂehirleri. Her yeni ﬂehire geldikçe,
pankartlar aç›ld›, bayraklar elde, düzgün s›ralar halinde, coﬂkulu sloganlarla mesajlar›m›z
7’den 70’e tüm halka ulaﬂt›r›ld›.
Kimi zaman balkonlardan alk›ﬂlarla, kim zaman yürüyüﬂ korteji yan›nda yürüyerek, kimi zaman izleyerek hep bizimle birlikte oldu halk.
Bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤› için mücadele edenlerin devrimciler oldu¤u
gerçe¤i bir kez daha görüldü. Kiminin umutlar›n›, emperyalist AB projelerinin süsledi¤i, kiminin “kurtar›c›” olarak ABD’yi gördü¤ü günümüzde, Halk Cepheliler, geçtikleri
her yerde, “Umut biziz, yar›n biziz,
anti-emperyalizm bayra¤› bizim ellerimizde” diye hayk›rd›lar.
2009’un dünyas›nda, emperyalizme 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, yürüdüler, K›z›l bayraklar›, pankartlar›, 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 ‹ncirlik’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 yak›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, KAPATMAK ‹Ç‹N gidece¤iz...
“B i r ﬂ e y l e r i b a ﬂ a r m a k

istiyoruz. ”
Bak›n, kulak verin ‹ncirlik önündeki 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 sahipleriyiz...”
“ﬁu an polis barikat kurmuﬂ durumda. Barikat›n üzerine do¤ru gidiyoruz.”
“Biz Amerika’n›n ülkemizi terketmesini istiyoruz... Herkes çok
inançl›, çok coﬂkulu.”
“ P rotestomuzu yapmak için geldik. Biz bu vatan›n vatansever gençleriyiz. Bu vatan bizim.”
“Herkes çok coﬂkulu. ‹stanbul’dan beri sloganlar›m›z susmuyor... “Dev-Gençli olman›n gururunu yaﬂ›yoruz.”
‹ N C ‹ R L ‹ K önünde iﬂte bu duygularla 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¤imiz günler de gelecek elbette!..

HABER
‹ S TANBUL
BAKIRKÖY

Haklar ve Özgürlükler Derne¤i taraf›ndan
bir imza stand›
aç›ld›. "‹ncirlik
Üssü Kapat›ls›n" yazan pankart›n as›ld›¤› stantta, "Amerika
Defol Bu Vatan Bizim" önlüklerini
giyen dernek çal›ﬂanlar› ayr›ca
kampanyan›n bildirilerini da¤›tt›lar.

“Bu Vatan
Bizim”
‹stanbul'da Kampanya
Çal›ﬂmalar›
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas› çerçevesinde,
“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” talebiyle
imza masalar› aç›lmaya devam ediliyor. Her hafta oldu¤u gibi, Taksim, Kad›köy ve Bak›rköy’ün yan›s›ra emekçi halk›n yo¤un olarak yaﬂad›¤› Okmeydan› ve Gülsuyu’da
da masalar aç›larak imza topland›.
2 Aral›k günü Taksim, Kad›köy
ve Bak›rköy’de imza masalar› aç›ld›. Bak›rköy’de polis Halk Cepheliler’i tehdit ederek masay› engellemeye çal›ﬂt›. Tehditlerinde baﬂar›l›
olamayan polis tek baﬂ›na kampanya pullar›n› yap›ﬂt›ran bir Halk Cepheli’ye sözlü tacizde bulundu.
“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” yazan
pankartlar›n aç›ld›¤› imza masalar›nda kampanya bildirileri de da¤›t›ld›.
‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› talebiyle Okmeydan› Anadolu Kahvesi’nde 26 Kas›m'da, Okmeydan›

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. Çarﬂamba Pazar› giriﬂinde imza stand›
açan Halk Cepheliler’e halktan her
kesimden insan destek verdi... 3 saat aç›k duran stantta 300 adet imza
topland›...

" B u Ta r i h B i z i m "
Pankartlar›
Gazi Mahallesi’nde 17 Kas›m
günü Su Deposu giriﬂine Dev-Genç
pankart› aç›ld›. Halk Cephesi imzal› pankartta “Bu Tarih Bizim” slogan›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›. Pankart saatlerce as›l› kald›.
Avc›lar Marmara Caddesi üzerindeki Erenler ‹ﬂ Merkezi’ne, 1
Aral›k günü "Bu Tarih Bizim" pankart› as›larak Dev-Genç selamland›.
Yine Avc›lar'da 1 Aral›k'ta DevGençliler, 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, ‹stanbul Pertevniyal Lisesi Haﬂim ‹ﬂcan 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 kampanya çerçevesinde “Bu Vatan Bizim” pankart› açt›lar.

Say›: 197

Yürüyüﬂ
6 Aral›k
2009

K a m p a n y a A fi ﬂ , P ul v e
Bildirilerle Devam Ediyor
Halk Cepheliler 25 Kas›m günü
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas›n›n bildirilerini da¤›tmaya, pullamalar yapmaya devam
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HABER
DMH’den Kampanya
Çal›ﬂmalar›

Say›: 197

Yürüyüﬂ
6 Aral›k
2009

“Amerika Defol, Bu Vatan Bizim” kampanyas› ‹stanbul’un çeﬂitli semtlerinde sürerken 7 Kas›m
tarihinde Beylikdüzü TÜYAP Kitap Fuar›’nda Devrimci Memur
Hareketi’nden (DMH) kamu
emekçileri vard›.
DMH’liler yaklaﬂ›k 3 saat boyunca imza toplad›lar. ‹ncirlik üssü
kapat›ls›n talepli imza kampanyas›na genciyle yaﬂl›s›yla herkes büyük ilgi gösterdi. Bir taraftan imzalar toplan›rken di¤er yandan emperyalizmin teﬂhiri yap›l›yordu.
Her yaﬂtan imza verenler “sizleri
destekliyoruz”, “helal olsun sizlere” gibi sözlerle desteklerini sundular.
Bu arada DMH’liler TÜYAP’ta
masa açmay› da ihmal etmediler.
Özel güvenlik biriminin tehditlerine ra¤men masa kald›r›lmad›.
Amerikan emperyalizmine defol
demekten daha meﬂru ne olabilirdiettiler. Kad›köy’de Eminönü ‹skelesi’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 yaparak 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” sempozyumunun afiﬂlemeleri de yap›ld›.
Yine 28 Kas›m günü Alibeyköy’de Cengiztopel, Dörtyol, Akﬂemsettin otobüs duraklar›, Veysel
Karani Cami karﬂ›s›, Binevler giriﬂi,
Sayayokuﬂu Topsahas›na 5 adet
sempozyum ve konsere ça¤r› pankartlar› as›ld›.
30 Kas›m günü Osmanpaﬂa ve
Ka¤›thane Merkezde toplu olarak
yap›lan afiﬂlerde halka kampanya
ve ‹ncirlik Üssü’nün neden kapat›lmas› gerekti¤i anlat›ld›. 22 kiﬂi ile
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ki. Nitekim DMH’lilerin ›srarlar›
karﬂ›s›nda özel güvenlik de masaya
müdahale etmekten vazgeçti. Yar›m saati aﬂk›n süre masada da imzalar topland›. “20-22 Kas›m’da
‹ncirlik’teyiz”, “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” dövizleri de masada aç›ld›.
14 Kas›m’da ise DMH’liler
kampanya çal›ﬂmalar› çerçevesinde ﬁiﬂli Meydan›’ndayd›. “Defol
Amerika Bu Vatan Bizim, Devrimci Memur Hareketi” imzal› pankart› 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 ülkede yaﬂayal›m, ülkemizde emperyalizmin üslerini istemiyoruz, ‹ncirlik üssü kapat›ls›n” ﬂeklinde ajitasyon 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 duyduklar›n› ifade ettiler.

‹ S TANBUL / BA⁄CILAR

ELAZI⁄

iki buçuk saatte 1000 tane afiﬂ as›ld›, yüzlerce bildiri da¤›t›ld›, pullamalar yap›ld› ve 176 tane imza topland›. 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 ettiler.
Halk Cepheliler 1 Aral›k günü
de Ba¤c›lar’da "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" kampanyas›n›n afiﬂlerini yapt›. Yeni Mahalle’nin sokaklar›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›.

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.

Elaz›¤’da Kampanya
Çal›ﬂmalar›

Ankara'da Kampanya
Çal›ﬂmalar› Devam Ediyor

Halk Cepheliler Amerika Defol
Bu Vatan Bizim kampanyas› çerçevesinde 1 Kas›m günü, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde afiﬂleme yapt›-

26 Kas›m günü K›z›lay'da ‹zmir
Caddesi'nde ve Sakarya Meydan›’nda bildiri da¤›t›m› yap›ld›. 1 saat süren da¤›t›mda 900 bildiri halka

‹ZM‹R

HABER
Kocaeli P olisi Amerikan
Askeri Gibi
A n t i -e m p e r y a l i s t m ü c a d e lenin neferleri o l m a k t a n
asla vazgeçmeyece¤iz
25 Kas›m günü ö¤le saatlerinde
gözalt›na al›nan Kocaeli Gençlik
Derne¤i çal›ﬂan› Selda Kalsen,
Yunus Emre Türk ve Meral Sönmez 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 nezarethanede bulunan arkadaﬂlar›na, arkadaﬂ›n›z sessizce oturup çay içiyor sizde slogan atmay›n diyerek
psikolojik bask› yapmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.
ulaﬂt›r›ld›. Hafta boyunca da K›z›lay ve Kurtuluﬂ semtlerinde pullamalar yap›ld›.
Ayr›ca ODTÜ'de afiﬂleme, pullama ve bildiri da¤›t›m› yap›l›rken, ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› için imza
topland›. 3 saat boyunca 300 bildiri

En Büyük Kabahat
‹ﬂbirlikçiliktir
Adana'da Halk Cephesi üyeleri
bir süredir polis kaynakl› yaﬂad›klar› engelleri yapt›klar› eylemle
protesto ettier. 26 Kas›m günü Çakmak Caddesi, Kültür Soka¤› önünde toplanan Halk Cepheliler "Ame-

da¤›t›l›rken 180 imza topland›.

‹zmir'de Dev-Genç
Afiﬂlemeleri
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 mahalleyi donat›rken halk›n afiﬂlere ilgisi oldukça iyiydi.
Yine kampanya bildirileri bayram için kurulan pazarda da¤›t›ld›.
"Amerika defol bu vatan bizim demeliyiz, 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’ndede 30 Kas›m günü köprü ayaklar›na 70 adet afiﬂ yap›ﬂt›r›ld›. Afiﬂleri
gören mahalle halk› "40 yaﬂ›na girdiniz 40. y›l›n›z hay›rl› olsun! Bu
ülkede mücadele alan›nda hep DevGenç vard›" dediler.
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 "Amerikan ‹ﬂbirlikçili¤i ‘Kabahati’ni ‹ﬂlemekten Vazgeçin!, En Büyük Kabahat Amerikan ‹ﬂbirlikçili¤idir!"
yaz›l› dövizler taﬂ›d›lar.
Adana da son birkaç ayd›r özellikle
Halk Cepheliler’in
yapt›klar› eylemler
para cezalar› ile cezaland›r›l›yor. Livorno
ve Adana Demirspor
maç›nda "Güler Zere
Yaﬂas›n"
pankart›
açan 10 kiﬂi 11 bin
200 TL para cezas›na

1 Aral›k günü Konak bölgesinde
afiﬂleme yap›ld›. Konak'ta Basmane, Çankaya, ‹kiçeﬂmelik ve Konak
merkez olmak üzere 4 ayr› yere afiﬂ
yapan Halk Cepheliler polis engeliyle karﬂ›laﬂt›lar.
Konak merkezde tam afiﬂler bitmek üzereyken gelen sivil polisler
Halk Cepheliler’i gözalt›na almak istedi. ‹lk önce cep telefonlar›yla foto¤raf çeken polislere Halk Cepheliler’in "neden bizi çekiyorsunuz" diyerek tepki göstermesi üzerine piﬂkince "belki afiﬂleri biz yapmad›k
dersiniz" diyerek asl›nda ne yapmak
istediklerini gösterdiler. Afiﬂleri yasad›ﬂ› ilan ederek gözalt›na almak istemiﬂlerse de Halk Cepheliler polisleri teﬂhir ederek polisin yapmak istedi¤ini boﬂa ç›kard›lar.

Adana’da Kampanya
Çal›ﬂmalar›
Adana’da 1 Aral›k’ta 100. y›l
Mahallesi’nde sokaklara ve ana
caddeye 200 afiﬂ yap›ld›.
Son zamanlarda kampanya çal›ﬂmalar›n›n para cezalar›yla durdurulmaya çal›ﬂ›ld›¤› Adana’da 2 Aral›k günü “‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas› çal›ﬂmalar›n› yapan Çukurova üniversitesi ö¤rencilerini de
ÖGB’ler ayn› cezayla tehdit ettiler.

Say›: 197

Yürüyüﬂ
6 Aral›k
2009

çarpt›r›lm›ﬂ, yine Çukurova Üniversitesi'nde bir ö¤renci, üniversitenin aç›l›ﬂ›nda yapt›¤› protesto eyleminden 72 TL, yine Halk Cephesi'nin "Amerika Defol, Bu Vatan
Bizim" kampanyas› süresince de
Adana polisi afiﬂ yapanlara para cezas› kesmiﬂti.
Halk Cepheliler de bu durumu
protesto ederek kendilerine kesilen
para cezas› tutanaklar›n› yakt›lar.
Eylemde Mehmet B›ld›rc›n yapt›¤› aç›klamada, “Amerika Defol”
dedikleri için “Kabahatler Kanunu”na göre para cezas› ald›klar›n›
vurgulad›.
Amerika’ya “Defol” demenin
kabahat olmad›¤›n›n bilirtildi¤i
aç›klamada, as›l kabahatin Amerikan ‹ﬂbirlikçili¤i oldu¤u söylendi.
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Bir Cepheli köﬂede orta yaﬂl› birine da¤›tt›¤› bildiri halkk›nda bilgi veriyor.. üç Cepheli karﬂ› duvarda
afiﬂleri yap›ﬂt›rmakla meﬂgul. Bir baﬂka Cepheli yolun tam ortas›nda dikilmiﬂ gelenden geçenden imza topluyor. Cepheli bir genç k›z, bir dükkan›n kap›s›nda orta yaﬂl› bir kad›na kampanyay› anlat›p
imza toplamakla meﬂgul.
Bir Cepheli, Duvar› kostiklemiﬂ

Biraz önce bakkal›n kap›s›nda

Epey ilerlemiﬂlerdi ki, polis geliyor bu kez.
Cepheliler ellerinde kostik kovalar›yla, f›rçalar›yla ekibi kuﬂat›yorlar. Ekibin baﬂ›na toplan›yorlar. Hakl› olanlar›n, meﬂru olanlar›n tok
sesiyle yapt›klar› iﬂli savunuyorlar.
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›rmakla meﬂgul...
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Bir cadde... Cepheliler giriyor

bir ucundan... An›nda
gruplara ayr›l›yorlar. Kimisi elindeki bildirileri
da¤›t›yor. Ellerinde kovalar olanlar hemen duvarlara yaklaﬂ›p, büyük afiﬂlerini
yap›ﬂt›rmaya baﬂl›yorlar. Bir baﬂka
Cepheli sesli olarak kampanyan›n
amaçlar›n› anlat›rken, elinde imza

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

imza toplayan cepheli k›z soka¤›n kenar›nda mahalleden
bir baﬂka kad›nla derin lbir sohbete
dalm›ﬂ. Sanki y›llard›r tan›ﬂ›yorlar...

Cepheliler baﬂka bir sokaktalar. Duvarlar onlar› bekliyor. Bir gecekondusunun ç›k›nt›s›n›n üzerinde kalan duvar afiﬂleri yap›ﬂt›rmak için çok cazip 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 “Amerika defol” slogan›n› at›yorlar arada
bir. Dolu dolu. Amerika’y› ülkemizden kovaca¤›na inanm›ﬂ sesler bun-

d›. Belki üçüncü kez de bas›lmas›
gerekecek.
Cepheliler coﬂkulu, kararl›,
inançl›.
‹ncirlik’e yürürkenki kararl›l›klar›yla yürüyorlar Ba¤c›lar’da, Bak›rköy’de, Okmeydan›’nda.

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 isteyenler aras›nda 40, 50, 60 yaﬂ›ndaki insanlar var, o ne diyecek ﬂimdi? O da
kafas›ndaki baﬂka sorularla birlikte

lar.
Bu caddede iﬂlerini bitirip baﬂka
bir caddeye geçiyorlar..
Büyük bir coﬂku, büyük bir
inanç.
Duvarlar doluyor Halk Cephesi’nin afiﬂleriyle. ‹mzalar birikiyor,
koliler, kolilere ekleniyor. Bildiri

Kurduklar› imza masalar›, sadece imza toplam›yor. Masadaki “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” yaz›l› dövizler, imza toplayan Halk Cephelilerin üzerlerindeki “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” yaz›l› önlükler,
halka yönelik konuﬂmalar, herﬂeyleriyle bulunduklar› yere anti-emper-

at›yor imzas›n›.
Anti-emperyalist mücadelenin
neferleri dolaﬂmaya devam ediyor.
‹ﬂte bir seyyar sat›c›dan hemen ayaküstü imza al›yorlar. Amaçlar›n›
söylüyorlar iki cümleyle. Üçüncü
cümleye gerek kalm›yor, seyyar sat›c› at›yor imzay›.

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

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

Cepheliler. B aﬂka s okaklar, b aﬂka
caddeler, b aﬂka m eydanlar sizi
bekliyor.
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‹stanbul Taksim‘de Güler Zere’nin ve hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› talebiyle baﬂlayan cuma yürüyüﬂleri devam ediyor. Güler 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 zorunda kalan devlet tecrit ve hasta tutsaklar› ölüme terketme politikas›nda ›srar ediyor. Tecrit can almaya
devam ediyor. Hasta tutsaklar›n öldürülmesine ortak olan kurumlardan Adli T›p’tan rapor almak için
kurumun önünde doktor s›ras› bekleyen tutuklu Zeki Dökenel yaﬂam›n› yitirdi.
19. haftas›nda olan “Hasta Tutsaklara Özgürlük” yürüyüﬂü için 4
Aral›k’da Taksim Tramvay Dura¤›’nda toplanan yüzlerce kiﬂi “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” slogan›n› hayk›rd›. Eylemde “Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankart› 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 Hay›r”, “Kurtuluﬂ Yok Tek Baﬂ›na Ya
Hep Beraber Ya Hiç Birimiz”, “Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar› hayk›r›larak oturma eylemini

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 çeﬂitli ülkeleren davetliler de eyleme kat›larak, destek verdiler. Sempozyum
davetlilerinden Leo Gabriel (Dünya
Sosyal Forumu Ulusal Konsey Üyesi) yapt›¤› konuﬂmada “San›lmas›n
ki biz bu problemle ilgilenmiyoruz.
Dünyan›n birçok yerinde Guatelamo’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 baﬂlatt›¤›n›z yürüyüﬂ tüm dünya için
önemlidir.” dedi.

geçildi. Burada Çavbella marﬂ› söylenerek hasta tutsaklar›n isimleri
okundu.
Galatasaray Lisesi’nin önünde
KESK MYK üyesi Akman ﬁimﬂek
taraf›ndan okunan aç›klamada
“Devletin yaﬂama hakk›n› ihlal etme 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 politikas›ndaki rolünede de¤inilerek,
“Geçen hafta Adli T›p Kurumu’na
rapor almak üzere getirilen Zeki Dökenel
ambulasta beklerken
yaﬂam›n› yitirdi. Zeki
Samet ÇEL‹K
Dökenel’in Adli T›p
Aynur EPL‹
Kurumu önünde yaﬂam›n›
yitirmesi
Bekir ﬁ‹MﬁEK
ölümlerin sorumluluErol ZAVAR
¤una kimlerin ortak
Gazi DA⁄
oldu¤unun bir kez
daha göstermektedir”
Gülezar AKIN
denildi. Aç›klamada
Halil GÜNEﬁ
hasta tutsaklar›n sa¤Halil YILDIZ
l›k durumlar› hakk›nda bilgi verilerek,
Hasan KERT
hasta tutsaklar›n ya‹nayet METE
ﬂama haklar›n› kaza‹smet AYAZ
n›ncaya kadar müca-

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

Tecritten Haberler

❖ Adli T›p

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

önünde ölüm!

K › r › k l a r F T ipi Hapishanesi’nde 11 Ekim 2009 günü Dev-Genç’le ilgili slogan atan tutsaklara, “1 ay telefondan 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 aramas› yap›l›rken, yeni idare ile birlikte hem dedektör
hem de el aramas› dayat›l›yor. Böylece tutsaklar›n ç›plak ayakla ç›kmalar› dayat›l›yor...

Devrimci tutsak Güler
Zere ile halk›n gündemine
giren AKP’nin hasta tutuklulara karﬂ› izledi¤i “sessiz
imha” politikas› devam ediyor. Bilecik M Tipi Hapishanesi'nde tutuklu olan Zeki Dökenel sa¤l›k raporu al›nmas› 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.

TUTSAK DERG‹LER

❖ Türkü söylemek
yasak
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden yazan F›rat Özçelik, 12 Kas›m 2009 tarihli mektubunda "örgütü
övdü¤ü" gerekçesiyle mektuplarda
yaz›l› her kelimenin mektubun i m h as› için gerekçe yap›labildi¤ini, bu ﬂekilde iletiﬂim haklar›n›n gasp edildi¤ini, keyfi uygulamalara “türkü söyleme”nin de eklenerek tamamen iletiﬂim haklar›n›n gasp edildi¤ini yaz›yor.

‹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›.

Ö z g ü r Tutsak Dergisi:
PAT ‹ K A
Ç›kar›ld›¤› Hapishane:
Elbistan
Tutsak Dergilerine bir yenisi de
Güler Zere’nin son kald›¤› hapishane olan Elbistan Hapishanesi'ndeki devrimci tutsaklar taraf›ndan eklendi.
Kas›m 2009'da tecriti parçalay›p duvarlar› aﬂarak yay›n hayat›na
baﬂlayan Patika, 1. say›s›yla m e rh a b a dedi.
Elbistan hapishanesindeki özgür tutsaklar Patika’n›n merhaba
yaz›s›nda ﬂöyle diyor; "Buras› bir
umut mevzisi, Patikas› da öyle. Güler'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 sevgimizi sunuyoruz. "Büyük aﬂklar
yolculuklarla baﬂlar" ve düﬂtük yola. Soylar› tükenmeyen ﬂahanlar›n
yoldaﬂlar› olman›n onuruyla Merhaba!"
Patika, dört duvar aras›nda tecrit 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 Elbistan Hapishanesi’nden yay›n hayat›na baﬂlad›. Bu nedenle Güler’in
ayak izleri de var o patikada. Patika’n›n kapa¤›nda bileklerindeki
zinciri parçalam›ﬂ gülen gözleriyle

zafer iﬂareti yap›yor okurlar›na.
“Böyle gelmiﬂ, böyle gitmeyecek” diyen Patika’da gündeme iliﬂkin politik de¤erlendirmeler, ﬂiirler,
karikatürler, öyküler ve kitap tan›t›m› yer almakta.

C ANS UY U
19 A r a l › k
Özel Say›s› Ç›kt›!
Gebze
Hapishanesi’ndeki özgür kad›n
tutsaklar
19-22 Aral›k katliam›yla ilgili
bir özel say› yay›nlad›lar.
Cansuyu’nun 19-22 Aral›k özel
say›s›nda ﬂöyle deniyor: “19-22
Aral›k'ta Katlettiler, Cevab›m›z Feda ... "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 bantlar›m›zda taﬂ›d›¤›m›z tarihi savunduk
bir kez daha. 28 can›m›z özgür yar›nlar› yaratmak için sürdüler bedenlerini namluya. Onlara verdi¤imiz 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, resimlerle anlat›l›yor.
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‘ben o gözlerde zaferin güzelliğini gördüm.’

Say›: 197

Yürüyüﬂ
6 Aral›k
2009

Güler ﬂimdi özgür. Onu, hastal›¤›n›n ileri bir aﬂamas›nda zulmün
elinden alabildik. Kolundaki kelepçeleri, aya¤›ndan ameliyat masas›na
ba¤lanan prangas›n› parçalay›p att›k.
ﬁimdi d›ﬂar›da tedavisi sürüyor.
Durumu, hastanedeki son günleriyle k›yasland›¤›nda daha iyi.
Güler, özgür ama, hastanelerin
“mahkum hücreleri”nde, hapishanelerde daha onlarca hasta tutsak
var. AKP, hasta tutsaklar› sessiz imhayla 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 tutsaklar çok olacakt›r.”
Onun içindir ki, “Hasta Tutsaklara Özgürlük” mücadelesi de sürüyor.
Tahliye olana kadar bu mücadelenin bayra¤›nda Güler’in resmi
vard›. ﬁimdi, resmin yerine kendisi
geçti. Hasta tutsaklara öncülük mücadelesinin simgesel bayraktar›d›r
ﬂimdi O.
Güler Zere, hasta tutsaklar için
27 Kas›m günü yap›lan Taksim eylemindeydi. Yaklaﬂ›k bin iki yüz kiﬂilik kitle Güler’i zulmün elinden alman›n coﬂkusuyla hayk›r›yordu. Ayn› coﬂku ve kararl›l›kla di¤er hasta
tutsaklar için özgürlük istediler.
Bizde Güler Zere’yle röportaj

Hasta tutsaklara
özgürlük mücadelesinin
bayra¤›nda onun resmi
v ar d ›. ﬁ im di, r esm in
yerinde kendisi var.
Pankarttaki resimdi.
ﬁimdi pankart› tutan el.
ﬁimdi hasta tutsaklar
için mücadelenin
simg es i.. . ﬁ imdi o nu nla
yürüyor binler...
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Güler Zere,
Küçükarmutlu’da,
kav gan›n gecekon dular›nda kal›yor...
H a l k › n › n s e v gi s i y le
sar›l› orada.
*
Evin
penceresinden
z af er i ﬂa r et i ya p› y o r
v e b ak › n k i , z afe r
i ﬂar eti , Eyüp Baﬂ’ ›n
r esmine denk
gelmiﬂ. Güler ’i
zulmün elinden
ç ek ip al m ak i çi n
e n f a z la e m e k
harcayanlardan
Eyüp ’ün .. .

yap›p Taksim eylemine iliﬂkin duygu ve düﬂüncelerini sorduk. 14 y›l
sonra bu koﬂullarda ilk defa bir eyleme kat›lmas›, eylem sonras›ndaki
düﬂüncelerini, neler hissetti¤ini sorduk, izlenimlerini ald›k.
***
G ü l e r Z e re: Eylemde çok heyecanland›m. Asl›nda tam olarak heyecan da diyemem. Bütün duygular› 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 tutsak yoldaﬂlar›m geldi gözümün
önüne. Hapishanelerdeki yoldaﬂlar›m› düﬂündüm. Hasta tutsaklar
geldi gözümün önüne. Sonra hastahanelerin hücrelerinde zulmün
pençesindeki hasta tutsaklar geldi.
Tecrit hücrelerindeki yoldaﬂlar›m
için, zulmün elindeki hasta tutsaklar
için, onlar için oradayd›m. Sonra arkam› dönüp kitleyi gördü¤ümde,
onlarla göz göze geldi¤imde coﬂkum daha da artt›. Tek tek sar›l›p
kucaklaﬂmak istedim, hepsine te-

ﬂekkür etmek istedim.

Yürüyüﬂ: Sen tutsakken bu eylemler senin için baﬂlat›ld›. Sen ç›kt›n ve bu eyleme kat›ld›n. Dün, en
öndeki pankartta senin resmin vard›. Bugün o resmin yerinde sen yürüdün. Eyleme kat›lan kitle seni nas›l karﬂ›lad›? O anda akl›nda iz b›rakan ne oldu?
G ü l e r Z e re: Baﬂlat›lan mücadele 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 tutsaklar çok olacakt›r.
Eyleme kat›lan kitle beni alk›ﬂlarla, sloganlarla karﬂ›lad›. Kitlede
çok büyük bir coﬂku ve kararl›l›k
vard›.
‹z b›rakan anlardan biri Ferhat
kardeﬂimizle beraber yan yana olmakt›. Dönüp ona her bakt›¤›mda,
onun yan›mda tekerlekli sandalyede
oldu¤unu her hissetti¤imde yeniden

yeniden öfkelendim. Bir di¤eri de
kitleye yüzümü döndü¤ümdeki and›. 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 gördüm.

Yürüyüﬂ: Tedavin hangi aﬂamada? Sa¤l›k durumun nedir?
G ü l e r Z e re: Tedavim baﬂlayal›
2 hafta oluyor. 6 haftal›k bir kemoterapi süreci. Arkas›ndan tetkikler
ve tekrar 6 haftal›k bir kemoterapi
süreci var. ﬁu anda var olan rahats›zl›klara bir de kemoterapinin yan
etkileri eklendi¤i için, do¤al olarak
biraz etkileniyorum.

Yürüyüﬂ: Tutsaklarla yaz›ﬂ›yor
musun?
G ü l e r Z e re: Tutsak yoldaﬂlar›m
Balcal›’n›n hücresinde kald›¤›m süre içinde beni hiç yaln›z b›rakmad›lar. Burada da yaln›z b›rakm›yorlar.
K›sa k›sa da olsa cevap vermeye çal›ﬂ›yorum. Onlar varl›¤›n› hep yan›mda hissettim ve hep yan›mdalar
zaten.

G ü l e r Z e r e ’ n i n s a¤ l › k
durumunu, yaﬂam›n› bir de
refakatç›s› n a s o r d u k
Sibel K›rlang›ç: ﬁu anda kemoterapi tedavisi yap›l›yor. Bu tedavi oldukça fazla etkiliyor.
*
Ziyaretçileri çok geliyor. Gelenler kendisi için yap›lan eylemlere 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 hastanedeyken daha fazla ziyarete geliyorlard›.
Burada ziyaretçi daha fazla ama di-

Yürüyüﬂ: Yürüyüﬂ’ü takip edebiliyor musun? Yürüyüﬂ okurlar›na
söylemek, iletmek istedi¤in bir ﬂey
var m›?
G ü l e r Z e re: Yürüyüﬂ’ ü ilk defa
böyle erken takip edebiliyorum.
Çünkü bulundu¤um hapishanede
Yürüyüﬂ ç›kt›ktan 10 gün sonra ancak okuyabiliyorduk.
Ben sizlerin arac›l›¤›yla baﬂ›ndan beri bu mücadeleyi omuzlayan,

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 haberlerinde Güler Zere’nin eyleme kat›lmas›n› çarp›tarak verdi. Gazetecili¤in yerini alçakl›k alm›ﬂt› ve zafer iﬂaretleri 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 tutsakl›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 dilenmedi. Zulmün elinden onu mücadele ile ald›k. Ve o gün
Güler Zere, olmas› gereken yerdeydi. Hasta tutsakla-

¤er çevrelerden
de¤il. Halktan
gelenler oluyor.
Bas›ndan da gelenler oluyor.
Sa¤l›k durumu
iyiyse görüﬂüyor. Ya da yaz›l›
olarak cevap
veriyor.
*
Yürüyüﬂ: Güler günlük ve devrimci bas›n›, yay›nlar› takip ediyor
mu? Televizyon izleyebiliyor mu?
S i b e l K › r l a n g › ç : Yürüyüﬂ’ü
okuyor. TV’yi çok s›k izlemiyor,
gazete takip ediyor.
emek veren, destekleyen, b›kmadan, usanmadan büyük bir coﬂku ve
kararl›l›kla eylemlere kat›lan herkese ve beni mektuplar›yla yaln›z b›rakmayanlara teﬂekkür ediyorum.
Baﬂta tecritteki tüm tutsaklar olmak
üzere bütün okurlar›n›za sevgilerimi iletiyorum. Dünyan›n neresinde
olursan›z olun yüre¤im hep sizlerle.
Son olarak sizlere de teﬂekkür
ediyor, çal›ﬂmalar›n›zda baﬂar›lar
diliyorum.
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r›n özgürlü¤ü için sürdürülen mücadeleye kat›ld›. Kendini ve yüzlerce tutsa¤›, ölüme mahkum edenlerden hesap sormak için Taksim’deydi...
Güler Zere a¤›r sa¤l›k sorunlar›na, karﬂ›n, tekerlekli 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 olarak oradayd›; hastayd› ve ona ra¤men, o so¤ukta kalk›p gelmiﬂti eyleme.
ATV’nin tahammül edemedi¤i de buydu iﬂte! “Güler 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! Boﬂuna beklemeyin, son nefesimize kadar devrimci olmaya devam edece¤iz. Tekerlekli sandalyede de olsak,
mücadele edece¤iz...
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19 Aral›k’ta

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›.
1
O gün yap›lan, sadece bir askeri harekat de¤ildi. O gün
K›br›s askeri harekat›ndan sonra ki
en büyük askeri harekat› yaparlarken, hapishane duvarlar› y›k›l›rken,
herﬂey tutsaklar› teslim almak üzerine kurulmuﬂtu.
Bu büyük sald›r›, diri diri yakarak katlettikleri tutsaklarla, teslim
alma sald›r›lar›n›n önüne barikat olmak için gerçekleﬂtirilen feda eylemleriyle 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 politikalar› ve politikas›zl›klar›, düﬂmanl›klar› ve dostluklar›, “olanlar ve olmayanlar›” anlataca¤›z. O günleri,
ders olsun, gelece¤e ›ﬂ›k tutsun diye, tekrar hat›rlataca¤›z.

Olanlar
Olmayanlar
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›
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Ölenler vard›
Sansür vard›
Gerçek yoktu
Katiller vard›
Adalet Yoktu
ﬁehitler vard›
O gün yaﬂananlar, tarihe Nazi
dönemi vahﬂetini, zulmünü aratmayacak büyük bir katliam operasyonu olarak geçti.
Askeri haz›rl›klar›n› son 1 y›ld›r,
yalanlarla, karalamalarla dolu ideolojik, psikolojik sald›r›lar›n› ise
y›llard›r sürdürüyorlard›.
O gün, 19 Aral›k sabah›nda, özgür tutsaklar› teslim almak için 20
hapishaneye, binlerce asker, özel
tim, polis ile bask›nlar düzenlemiﬂ,
hapishanelere giden yollar› kesmiﬂlerdi.
O sabah, Türkiye halklar› büyük
bir katliama ve tarihsel bir direniﬂe
tan›kl›k edecekti. Hiçbir savaﬂ kural› tan›mayan oligarﬂinin ordusu ve
polisi, tutsaklara karﬂ› her çeﬂit silah› ve zulmün her yöntemini kullanacaklard›...
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19 A r a l › k ’ t a
vahﬂet vard›!..
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›¤›, kepçelerle 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 jandarma timi, 30 otobüs jandarma,
bir skorsky helikopter kullan›ld›.
O kadar çok bomba kulland›lar ki,

jandarman›n elinde bomba kalmad›. Ankara Emniyet Müdürlü¤ü’nden takviye olarak getirtilen
gaz bombalar› kullan›ld›.
Sonuçta; Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde 12 tutsak katledildi. 55 tutsak yaraland›.
Bayrampaﬂa Hapishanesi’ni teslim almaya ö l ü m m a n g a l a r › ile
gelmiﬂlerdi. Kad›n tutsaklar›n ko¤uﬂuna sald›ran ölüm mangalar›
önce makinal› tüfeklerle tarad›lar
ko¤uﬂu. Sonra yüzlerce gaz bombas› kullan›ld›.
Tutsaklar, bombalardan etkilenmeye, nefesleri kesilmeye baﬂlad›¤›nda camlar› k›rmaya, hava
almaya çal›ﬂt›lar.
Ölüm mangalar› daha farkl›
bombalar kullanarak sürdürdüler
sald›r›lar›n›.
“Bir ara de¤iﬂik bir bomba
at›ld›. San›yorum mavi renkliydi.
Uzun bir bomba. Bunun etkisini
engellemek mümkün de¤ildi. Solunum duruyor, kas›l›yorsun. Sonra
bütün iç organlar›m›z patl›yormuﬂ
gibi bir ac› veriyor. Bu bomba hepimizi bay›ltt›.(...) Di¤er yandan
sürekli taciz edici konuﬂmalar, küfürler savuruyorlard›...” (Hapishanelerde Katliam, 19-22 Aral›k
2000 Belgeler-Tan›klar 1, syf:12)
Vahﬂette s›n›r tan›mad›lar. Tutsaklar, direnmeye devam ettikçe
vahﬂet yüzündeki tüm maskeleri
bir bir ç›kar›p att›...

Bombalar vard›;
insanl›¤›n olmad›¤› yerde
kullan›lan
Bayrampaﬂa alev alevdi. Kurﬂun ve bomba sesleri geliyordu ko¤uﬂlardan. Silahlarla tarayarak,
bombalayarak girmiﬂlerdi ölüm
mangalar› koridorlara ve ko¤uﬂlara!..
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, bombalar... kapal› yerlere, “insan bulunan yerlere” at›lmamas› gereken

bombalar...
Ayn› saatlerde Ümraniye
Hapishanesi’nde katliam operasyonu sürüyordu.
“Nefes ald›¤›mda bo¤az›mdan mideme kadar ayn› yanmay› hissettim... Bir ara geriye dönüp bakt›m... Tablo kor k u n ç t u . . . Ayn› Nazi Toplama
Kamplar›n›n ‘Gaz Odalar›’nda oldu¤u gibi, tavandan ölüm kusan
gazlar püskürüyor, insanlar birbirlerinin üstüne düﬂmüﬂ... Kimisi
kriz geçiriyor, ellerini-kollar›n›
ç›rp›yor, kimi bo¤az›n› tutuyor iki
eliyle, kimi kendinden geçmiﬂ, anlams›z sözler hayk›r›yor... Tam bir
vahﬂet görüntüsü yani...” (age.,
syf: 166)
Bombalar›n kullan›m›, sadece
Bayrampaﬂa ve Ümraniye Hapishanesi’yle s›n›rl› de¤ildi.
Çanakkale Hapishanesi’nde tutsaklar›n ko¤uﬂlar›na tam 5 Bin 48
adet gaz bombas› at›ld›. Binlerce
kurﬂun s›k›ld› ve Skorsky helikopteri kullan›ld›.
Sald›r›ya Bal›kesir’den ve ‹stanbul-Halkal›’dan j a n d a r m a ö z e l
o p e r a s y o n t i m l e r i kat›ld›. Barikatlar y›k›ld›ktan sonra, istisnas›z
tüm tutuklular i ﬂ k e n c e d e n geçirildi. Dört tutuklu katledildi.
Katliam operasyonunu Çanakkale Hapishanesi’nde yaﬂayan
ölüm orucu direniﬂçisi Ayﬂe Baﬂtimur, vahﬂeti ﬂöyle anlat›yordu;
“... yaral›lar›n yan›na gitti¤im
zaman art›k yürümek de çok zorlaﬂm›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 daha aç›ld›, Kimi deliklerden gaz
bombalar›, kimisinden kurﬂun,
kimisinden su, kimisinden köpük
s›k›l›yordu. ” (Ayﬂe Baﬂtimur, age.
syf: 233)

19 Aral›k’ta hukuk yoktu!
Katliam operasyonu için hukuki
bir k›l›f bulamam›ﬂlard›. Gerçi o ke-

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

sitte ona da ihtiyaç duymad›lar. Hukuk olmasa da olurdu.
Amaç teslim almakt›. Teslim alma 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, hapishanelerde say›m al›nmakta, aramalar yap›lmakta, hapishane personeli ko¤uﬂlara istedi¤i zaman girip-ç›kabilmekteydi.
Bu yan›yla, hapishanelere 19
Aral›k sabah› sald›ran katliamc› iktidar›n elinde böyle bir “gerekçe”
yoktu. Katliam operasyonunu yönetenler de bunun fark›ndayd›. Nitekim, Bayrampaﬂa katliam›ndan sonra düzenlenen tutana¤a Savc›lar ve
Hapishane Müdürleri bu nedenle
imza atmam›ﬂt›r.
19 Aral›k sabah› 20 Hapishane’de de hukuk yoktu. Kontrgerillac›lar›n “katliam hukuku” vard›.
20 hapishanede oligarﬂinin karﬂ›s›nda silahl› örgütlenmiﬂ bir ordu
yoktu. Tutsaklar dört duvar aras›nda, inançlar› ve iradeleriyle bu sald›r›ya karﬂ› koydular.
Hukuki bir k›l›flar› yoktu ama
iktidar, böyle bir katliam› gerçekleﬂtirmekten geri durmad›. Ne bir
mahkeme karar› vard› ellerinde, ne
de bir yasal dayanak... Tutuklu ve
hükümlülere, hiç bir yasa, mahkeme karar› veya genelge tebli¤ etmediler o sabah... Tersine, tutsaklar›n
uykuda oldu¤u bir saatte koridorlar›
ve ko¤uﬂlar› bombalayarak içeri
girdiler.
Nitekim katliam sald›r›s›n›n ilerleyen saatlerinde yapt›klar› “teslim

“Hayat kurtarma”
yoktu!
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 önlerinde. Gaz bombalar› at›l›yor, gaz
spreyi s›k›l›yor durmadan. Vurmaya, bombalamaya doymuyor iﬂkenceciler. Karﬂ›lar›nda ölüm orucu direniﬂçileri var. Onlara daha çok vuruyor, daha çok gaz bombas› at›yorlar. Çünkü as›l ve en önce y›ld›r›lmas› gereken onlar!” (age. syf: 265)
“Hayat›n› kurtarmaya” geldikleri ölüm orucu direniﬂçilerine sald›r›yor, iﬂkence yap›yor, gaz s›k›yor,
bulunduklar› yerlere bombalar at›yorlard›.
“Hayat kurtarmak” katliam operasyonu’nun örtüsü olmuﬂtu. “Hayat kurtarmak” de¤il “Hayata son
vermek”ti operasyonun amac›.
Zaten sonuçtan da belliydi bu.
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19 A r a l › k ’ t a
insanl›k yoktu!
O sabah katliam operasyonu sürerken “olmayan”lardan biri de kuﬂkusuz insanl›kt›. O gün ve sonraki
günler insanl›k, hapishane s›n›rlar›ndan içeri giremedi.
“Sar› duman yayan gaz bombas›
ve yang›n bombalar› at›lmaya baﬂlad›. Arka ranzalar yan›yordu. Mazgallardan da alev f›ﬂk›rt›yorlard›.
Birbirimizi kald›rmaya çal›ﬂt›k. Arka taraf› boﬂaltmaya baﬂlad›k. Nilüfer, Seyhan, Özlem de bayg›n olanlar içindeydi. Seyhan’› kald›rd›m.
Kendine geldi. Öne do¤ru ç›k›p kap›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 tutsaklar›n ko¤uﬂunu yakt›lar önce. Her taraf alevler içindeydi. Ko¤uﬂta bulunan tüm kad›n tutsaklar kullan›lan
gazlar ve bombalar sonucu a¤›r yan›klar alm›ﬂlard›. Yang›ndan, dumandan ve gazdan 6 kad›n tutsak
ko¤uﬂ içinde diri diri yak›larak katledildi. Bayrampaﬂa Kad›nlar Ko¤uﬂu’ndan tüm hapishaneye yay›lan
yan›k et kokusu, oligarﬂinin 19 Aral›k sabah› 20 hapishane’de gerçekleﬂtirdi¤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 baﬂlad›... Bir duvar› y›k›yorlard›. Sonra
havaland›rma duvar›n› y›kt›klar›n›
gördük. Y›k›lan yerin arkas›nda robocop giysili askerler vard›. .. robocoplar ko¤uﬂumuzun oldu¤u duvar›n kenar›na gaz bombas› at›yordu.
D›ﬂar›dan temiz hava almam›z› is temiyorlard›. Temiz havay› da yasak ediyorlard›... Amaç aç›kt›, aç›k
Sizi öldürmeye geldik” diye
aç›k “S
söylüyorlard›. Askerler o kadar gaz
bombas› atmalar›na ve say›ca üstünlüklerine ra¤men hala direniﬂimizi k›r›p içeriye girememiﬂlerdi.
Buna sinirleniyor habire küfür ediyorlard›.”(age. syf: 276)

19 A r a l › k ’ t a f e d a v a r d › !
19 Aral›k’›n bir yüzü elbette katliamd›. Öylesine büyük bir zulümdü
ki, diri diri yak›lan tutsaklar, saatlerce gaz bombalar› at›lan ko¤uﬂlar,
bedenini tutuﬂturmuﬂken kurﬂunlanan, 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 Ahmet
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‹bili arkadaﬂ›m›z kendini yakmak
için gönüllü ç›kt›. Ümraniye hapishanesinin üst ara maltas›na ç›karak,
‘ooperasyonun durdurulmas› ve daha f a z l a i n s a n › n ö l m e me s i i ç i n k e n dini feda edece¤ini’ söyledi. ... askerlerin gözü önünde kendini yakt›.
Bu s›rada maltan›n iki ucunda bulunan askerler de kendini maltan›n ortas›nda tutuﬂturan Ahmet ‹bili yoldaﬂ›m›za panikle ateﬂ açmaya baﬂlad›lar.” (age. syf: 168)
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde;
F›rat Tavuk ve Aﬂur Korkmaz, Ümraniye Hapishanesi’nde Ahmet ‹bili, Çanakkale Hapishanesi’nde; Fidan Kalﬂen, Bursa Hapishanesi’nde
Murat Özdemir ve Ali ‹hsan Özkan
(TKP(ML) dava tutsa¤›), Çank›r›
Hapishanesi’nde ‹rfan Ortakç› ve
Hasan Güngörmez, Uﬂak Hapishanesi’nde Yasemin Canc› ve Berrin
B›çk›lar, Ceyhan Hapishanesi’nde
Halil Önder feda eylemi yaparak,
ölümsüzleﬂtiler...
Sald›r›ya karﬂ› feda silah›n› kuﬂananlardan biri Bursa Hapishanesi’nden Murat Özdemir’di:
“Sanki biraz
sonra ölecek olan o de¤il gibiydi. ... Bu arada
al›n band›n›n olmad›¤›n› farketti
ve orada bulunan
di¤er
ölüm oruçcusu arkad a ﬂ l a rd a n
bir al›n band›
alarak
ba¤lad› ve
sizleri
çok seviyorum
diyer ek
o r a-

dan ayr›l›p kap›ya do¤ru ilerledi.
Kap› önüne gelindi¤inde yanlardan cam aç›larak oradan bir arkadaﬂ operasyonu yöneten askeri sorumluyu ça¤›rd›. Biraz sonra bir
binbaﬂ› geldi. Murat Özdemir cam›n önüne gelerek oradan binbaﬂ›ya seslendi: ... Ben Devrimci Halk
Kurtuluﬂ Partisi-Cephesi ölüm orucu savaﬂç›s›y›m. Bizi teslim alamayaca¤›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 yanmaya devam etti...” (age. syf: 266)
19 Aral›k sabah› hapishanelerden peﬂ peﬂe feda haberleri geliyordu. Oligarﬂinin katliam sald›r›s›na
büyük bir meydan okumayd› bu.
Çanakkale Hapishanesi’nde Fidan Kalﬂen’in feda eylemini anlatan
ölüm orucu direniﬂçisi Fatma Ersoy
ﬂunlar› söylüyordu:
“... ‘operasyon var’ sesiyle uyand›k. Arkadaﬂlar hemen barikat kurup, bayan-erkek ölüm orucu birinci
ekibindeki bizleri sald›r›dan zarar
görmeyece¤imiz ﬂekilde korumaya
çal›ﬂt›lar. ‹çimizden Fidan KAL ﬁEN, maltadaki barikat›n önüne gidip operasyonu durdurmalar›n› istedi. Askerlere, geri çekilmedikleri takdirde ölüm orucu direniﬂçilerinin
kendilerini yakacaklar›n› söyleyip
kendini yakt›. .. ”(age. syf: 229)
Oligarﬂinin teslim alma politikalar›na bir cevap da Uﬂak’tan, Yasemin Canc› ve Berrin B›çk›lar’dan
geldi.
“‹ki k›v›lc›m çakt› peﬂpeﬂe hücrenin bir köﬂesinde. ‹ki yoldaﬂ el ele
alevden bir ormana dalar gibiydiler. Ateﬂte karanfiller aç›yordu iﬂte.
Alevler yükselmeye, dumanlar ç›kmaya baﬂlad›. Berrin ayaklar›ndan
baﬂlad› yanmaya. En duru sesiyle
Fidan’a Murat’a sesleniyor ‘Tut
elimden Fidan, Murat yan›n›za geliyoruz’ diyordu...” (Baﬂe¤meyen
Kad›nlar, syf: 115-116)
-devam edecek-

Alevi halk› katledenler
Alevilerin sorunlar›n›
çözemezler!
Uzun bir süredir, Alevi halk›
kullanmak, kendisine yedeklemek
için düzen partileri seferber olmuﬂ
durumdalar. O nedenle Alevilere
yönelik, “aç›l›m” ile baﬂlayan tart›ﬂmalar devam etmektedir.
‹ﬂte bu tart›ﬂmalara faﬂist MHP
ve Devlet Bahçeli de kat›ld›. Süren
tart›ﬂmalar d›ﬂ›nda kalmak istemeyen faﬂist MHP bile Alevi halk›n sorunlar› için “çözüm paketleri” yay›nlad›.
Faﬂist MHP Genel Baﬂkan› Devlet Bahçeli, AKP hükümetini eleﬂtirerek, Alevi sorununun “çözümü”
konusunda iﬂbirli¤i yapmaya ça¤›rd›.
Bahçeli, Alevi Çal›ﬂtay›’n›n sorunu çözmeyece¤ini ileri sürüp, 8
maddelik bir “çözüm paketi” aç›klad›.
Buna göre, örne¤in faﬂist MHP,
“Türkiye Alevilik Araﬂt›rmalar›
Merkezi”nin devlet deste¤inde kurulmas›n› istemektedir. Di¤er önerilerinden baz›lar› ﬂöyle:
“-Alevi inanç önderlerinin akademik seviyede e¤itilmesi için ‹lahiyat Fakültelerinde “Tasavvuf
‹limleri Bölümü”kurulmal›.
-Alevi ‹slam inanc›n› da bünyesinde temsil edecek ﬂekilde Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’nda yap›sal düzenlemeye gidilmeli.” (Hürriyet, 25
Kas›m 2009)
Sonuçta “çözüm önerileri”nin
mant›¤›, devlet deste¤inde bir “düzen Alevili¤i” yaratmakt›r.
MHP, Cemevleri ile ilgili olarak
da, “Cemevi gerçe¤i, cami-cemevi
karﬂ›tl›¤›na dönüﬂtürülmeden kabul
edilmeli.” derken “sünni egemen”anlay›ﬂ› dayatmay› sürdürmektedir.
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,
destekleyen
aç›klamalar yapm›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 zaman, 5 maddelik bir “çözüm paketi”
aç›klam›ﬂt› MHP. Bu 5 maddelik
paket, bugünkü paketin darlaﬂt›r›lm›ﬂ halidir.
5 maddelik paketin de mant›¤›
ayn›yd›. Örne¤in, maddelerden birisi; “Aleviler Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› kadrolar›nda temsil edilmeli.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› bünyesinde ‹slam içerisindeki farkl› inanç ve
anlay›ﬂlara hizmet verecek bir koordinasyon kurulu oluﬂturulmal›.” diyordu.
Asl›nda MHP’nin tüm önerilerinin mant›¤›, devletin denetiminde
yap›lacak “düzenlemeler” ile Alevi
halk›n dinamiklerini köreltmek, düzene 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 beklentilerini sömürmekte, istismar etmektedir. MHP de istismardan pay
kapmaya çal›ﬂmaktad›r.
Bu ülkede alevilerin varl›¤›, yeni
bir ﬂey de¤ildir. Faﬂist MHP’de yeni bir parti de¤ildir. Bugüne kadar
defalarca parti programlar› haz›rlam›ﬂ, seçim programlar› yapm›ﬂt›r. O

zaman hiç Aleviler ak›llar›na gelmemiﬂtir.
Faﬂist MHP, istismarc›l›¤›n revaçta oldu¤u bir zamanda, hemen
tüm düzen partilerinin bu konuda
“bir ﬂeyler yapma” çabalar›n›n d›ﬂ›nda kalmamak için böyle bir “paket” haz›rlam›ﬂt›r.

Katiller, Çözemezler!
Faﬂist MHP’nin Alevi halka iliﬂkin olarak söylediklerinin, “çözüm
önerileri”nin ciddiye al›nacak bir
yan› yoktur. Zira MHP’nin bugüne
kadar, söyledikleri de¤il ama yapt›klar› önemlidir.
Zira, faﬂist MHP’nin ellerinde
Alevi halk›n kanlar› vard›r. 12 Eylül
öncesi Alevi-Sünni çat›ﬂmas› yarat›p, Alevi halk› katledenler Alevi
halk›n dostu olamazlar.
Maraﬂ’ta, Çorum’da, Malatya’da, Sivas’ta, Gazi’de Alevi halk›
katledenlerin Alevilerin sorunlar›n›n çözümüne soyunmalar›n›n inand›r›c›l›¤› yoktur.
Alevi halk›, kendilerini k›y›mdan 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 meﬂguldür. Halk›n katillerinin linç güruhlar›n›n, o nedenle söyledi¤i yalanlar›n bir önemi de yoktur,
Alevi halk›, linç güruhuna inanmayacak, katliamlardan sorumlu
olanlar› ba¤›ﬂlamayacakt›r.
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devrim için

D EVR‹MC‹ OKUL

Ders:

lemler yap›yoruz. Ama bunu
bir kampanya
ﬂeklinde yapmak farkl› bir
ﬂeydir. Kampanya öyle olmal›d›r ki, kimse o kampanyan›n slogan›ndan kaçamamal›d›r. O kampanyan›n afiﬂine,
bildirisine, duvar yaz›s›na, pankart›na
rastlamam›ﬂ biri kalmamal›d›r.
Kampanya nedir, ne için yap›yoruz, bu her Cepheli’nin kafas›nda
netleﬂmelidir. De¤ilse, kampanyalar›n amac›na ulaﬂmas› zordur. Neden? Çünkü, dedi¤imiz gibi, her
kampanya bir seferberliktir, yo¤unlaﬂmakt›r. Bu te k t ek t üm Cephe li l e r a ç › s › n d a n d a g e ç e r l i di r. Bir
kampanyan›n baﬂar›s›, her Cepheli-

Kampanya
Merhaba sevgili arkadaﬂlar. Bugün bir kampanya örgütlüyoruz.
Kampanyalar, devrim yolunda att›¤›m›z önemli ad›mlard›r. Kampanyalar›n önemini, anlam›n› kavrad›¤›m›z ölçüde, bu ad›mlar büyük
ad›mlara dönüﬂür.
Bir siyasi hareket ideolojik, politik, pratik, her düzeyde geliﬂmelere
müdahale etmeye çal›ﬂ›r. Devrimci
hareketin siyasi süreçlere müdahalesinde kampanyalar özel bir yer ve
önem taﬂ›r.

– Kampanya nedir?
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Önce buradan
baﬂlayal›m
Kampanya, belli geliﬂmelere
iliﬂkin olarak hareketin gücünü
s e f e r b e r etmesi olarak tan›mlanabilir. K›sacas›, kampanya, se f e r b e r l i ktir.
Denilebilir ki devrimciler,
zaten her an, her gün, çal›ﬂmalar›n›,
mücadelelerini bir seferberlik halinde sürdürmelidirler. Do¤rudur. Böyledir. Ancak burada öncelikle bir
organizasyon olarak seferberlikten
söz ediyoruz. ‹kinci olarak, hergünkü çal›ﬂmam›z›n belli bir hedefe yo¤ u n l a ﬂ t › r › l m a s › n d a n sözediyoruz.
üçüncü olarak hergünkü coﬂkumuzu, koﬂturmam›z› daha da art›ran bir
süreç yaratmaktan sözediyoruz.
Dolay›s›yla, kampanya, devrimci 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› hedefleyen özel mücadele dönemleridir.
“Her zamanki” faaliyetimizden
fiilen fark ﬂudur:
Diyelim ki, emperyalizme karﬂ›
her zaman mücadele ediyoruz, ey-

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›lmas› hedeflenir.

– K a m p a n y a l a r nas›l
biçimlenir?
Kampanyalar›, süreleri, baﬂvuraca¤› mücadele biçimleri gibi bir çok
aç›dan ele alabiliriz.
K a m p a n y a l a r › n s ü releri, konuya, hedefe, öncelikli amaca göre de¤iﬂir. Bir hafta, on günlük olabilece¤i gibi, 3, 4, veya 5 ay süren kampanyalar da olabilir.
M es e l a , 1 9 7 9 v e 8 0 ’ d e y a p › l a n
Maraﬂ Katliam›n› Protesto Kampanyas›, 2024 Aral›k günleri aras›nda yap›lan bir kampanyayd›. Ama bu beﬂ
gün, iﬂ b›rakmalardan
boykotlara, kepenk kapatmalara, bask›nlardan
cezaland›rmalara kadar
çok yo¤un bir süreçti...
Mesela, Büyük Direniﬂ
sürecinde tecrite karﬂ› baz› kampanyalar da çok uzun süreliydi. Halen
sürdürdü¤ümüz “ABD Defol, Bu
Vatan Bizim” kampanyas› da uzun
kampanyalara bir örnek oluyor ﬂimdiden.
Bir çok kampanyan›n ortak özelli¤i kitlesel eylemlerle silahl› eylemlerin birlikte gerçekleﬂtirilmesidir. Ama bu mutlak bir ﬂekil olarak
ele al›namaz. Dönem olur, sadece
devrimci ﬂiddet temelinde bir kampanya olur, zaman olur, sadece bar›ﬂç› (uzlaﬂ›c› de¤il) mücadele biçimleriyle hayata geçirilen kampanyalar olur. Bu, kampanyan›n amac›na, konusuna, dönemsel koﬂullara,
subjektif duruma göre de¤iﬂir.
Kampanyalar, mücadelenin b a r › ﬂ ç › l , a s k e r i , k i t l e s e l , k a d r o sa l ,
yasal yasad›ﬂ› çok çeﬂitli biçimlerinin mükemmel bir uyum içinde birleﬂtirilebilmelerini sa¤layan ve tüm
alanlar›n koordineli olarak ayn› he-

Kampanya
seferberliktir
Kampanya
büyümektir
nin tek tek seferber olmas›yla, yo¤unlaﬂmas›yla orant›l›d›r.

– Kampanya neyi hedefler?
Kampanyalar›n bir çok hedefi,
amac› olabilir. Kitleleri belli bir t a lebe yöneltmek, belli bir konuda
bilinçlenme yaratmak, d ü ﬂ m a n a
karﬂ› güç gösterisi yapmak, belli
bir konuda yo¤unlaﬂmayla gündemi
belirlemek, kitle örgütlenmesi ve
çal›ﬂmas›nda yo¤unlaﬂmak... gibi
çok çeﬂitli özellikleri ve hedefleri
olabilir kampanyalar›n. Bunlar›n biri, birkaç› veya hepsi birden de
amaçlanabilir.
B a z e n , u z u n v a d e l i b i r hedefi
y a k › n l a ﬂ t › r m a k i ç i n d i r. Bazen som u t b i r talebi gerçekleﬂtirmek
için. Mesela “Amerika Defol” kampanyas›, bütün olarak anti-emperyalist mücadeleyi geliﬂtirmeyi hedefler. ABD’nin kovulmas›, sadece bu

def do¤rultusunda harekete geçirildi¤i dönemlerdir.
Stalin’in dedi¤i gibi, burada asBütün mücadele biçimlerilolan “B
ne egemen olmak, onlar› savaﬂ
alan›nda ustal›kla kaynaﬂt›rm a k ”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 kampanyalarda, kadrolaﬂmada büyük ad›mlar
at›l›r. Çünkü geliﬂme as›l olarak
herkesin kapasitesinin zorland›¤›
noktalarda ortaya ç›kar. Kampanyada insanlar›m›z›n üstlendi¤i görevler do¤al olarak artar, ayn› görevleri daha s›k›ﬂ›k zamanlarda ve koﬂullarda yerine getirmeleri gere¤i ç›kar; iﬂte o noktada insanlar kendi
kapasitelerinin üzerine ç›karlar.

–

Kampanya,
yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ bir
eylem prati¤idir

Belli bir gerçe¤i, belli bir slogan›, bir hedefi, öne ç›kar›p bu çerçevede kitleleri etkilemek, seferber
etmek, örgütlemek hedeflenir. belli
bir örgütlenme veya belli bir mücadele biçimini öne ç›kar›p, bunlar
çerçevesinde somut sonuçlara ulaﬂmaya yönelmektir.
Mesela, 12 Eylül 1980’de faﬂist
cuntan›n iﬂbaﬂ›na gelmesi üzerine
gerçekleﬂtirilen “Cunta 45 Milyon
Halk› Yenemeyecek Kampanyas›”,
son derece önemli bir kampanyad›r.
O koﬂullarda böyle bir kampanya
düzenlemek zaten baﬂl› baﬂ›na bir
iddia ve kendine güvendir. Kampanya o koﬂullarda, en baﬂta devrimcilere 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
Cunta devrimcileri yarg›laya“C
m a z” kampanyas›. O günlerde genç
bir devrimci olan Ferit Eliuygun,

..... 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
muhtevas›yla, gerekse de
prati¤iyle böyle ﬂekillendirilmezse eksik kal›r zaten.
Konu, amaç her ne olursa
olsun, en s›radan ekonomik
demokratik mücadelelerde
bile, o mücadele devrim ve
iktidar hedefine tabi
k›l›nmal›d›r.
sonraki y›llarda o kampanyan›n
kendisinde yaratt›¤› duygular› ﬂöyle
anlatacakt›: “Varoldu¤umuzu, cunt an›n te slim a lamad›¤› n› hisse tti m.
O m or a l l e ba ﬂ› m ›z d ik dol a ﬂ ›r du ruma geldik. Yolda yürüyüﬂümüz
bile de¤iﬂti...”
1991’deki “‹stiyoruz Vermezseniz Alaca¤›z” kampanyas› da çok
yönlülük aç›s›ndan örnek bir kampanyad›r.

– Kampanyalar›n belli bir
hedefe yo¤unlaﬂman›n
d›ﬂ›ndaki iﬂlevleri nelerdir?
Kampanya, devrimci hareketin
kendi gücünü görmesini, deyim yerindeyse kendini test etmesini sa¤lar. Her kampanya, do¤al olarak bize 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, d e v r i m c i h a reketin
g ü c ü n ü b ü y ü t m e k , savaﬂ›n› geliﬂtirmek olacakt›r. Her kampanyada,
yine konusu, biçimi ne olursa olsun,

- kitle çal›ﬂmas ›n› ge niﬂletme ,
- yeni taraftarlar kazanma,
- ye n i ka d ro l a r ç › k a r m a hedeflenir.

– K a m p a n y a l a r,
ço¤unlukla günceldir
ama stratejiye
hizmet ede r l e r
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 muhtevas›yla, gerekse de prati¤iyle
böyle ﬂekillendirilmezse eksik kal›r zaten. Konu, amaç her ne olursa
olsun, en s›radan ekonomik demokratik mücadelelerde bile, o mücadele d e v r i m v e i k t i d a r hedefine
t a b i k › l › n m a l › d › r.
Kitlelerin güncel, somut sorunlar›ndan, ekonomik, akademik demokratik taleplerinden hareket edilecek ve o hedeflere ba¤lanacakt›r.
Ama bu mekanik, ﬂematik bir biçimde yap›lamaz. Bu ba¤, her sorun, her kampanya özelinde farkl›
farkl› ﬂekillenecektir.
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– K a m p a n y a l a r, ASGAR‹
güçlerle A Z A M ‹ s o n u ç
almay› mümkün k›lan bir
tarzd›r
B i r : Mevcut güçleri daha dinamik, daha üretken hale getirir.
‹ k i : Mevcut güçlerin en uygun
i s t i h da m › n › s a ¤ l a r.
Üç: At›l güçlerin h a rekete geçi rilmesini sa¤lar.
D ö r t : Potansiyel
durumdaki
güçlerin aç›¤a ç›kar›lmas›n› sa¤lar.
‹ﬂte bütün bunlar, baﬂar›labildi¤i
oranda, kampanyada asgari güçle
azami sonuç alma esprisi de gerçekleﬂmiﬂ olur.
1980’lerin ikinci yar›s›nda örgüt-
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ledi¤imiz kampanyalar, bu maddelerin her birinin somut olarak hayata
geçirildi¤i kampanyalar olmuﬂtur.
Cuntan›n bask›s› alt›nda sinen, susturulan, kesimler, bu kampanyalarla
yavaﬂ yavaﬂ mücadeleye çekildiler.
Bu dönemde, Dev-Genç’in
“At›lmalara, Vizelere, Haraçlara
Son, YÖK Kald›r›ls›n” kampanyas›,
sonradan TAYAD olarak örgütlenecek olan tutsak ailelerinin “Zindan lar Boﬂals›n Tutsaklara Özgürlük”
ve “Suçlu Olan Çocuklar›m›z De ¤il 12 Eylül Hukukudur” kampanyalar›, Liseli Dev-Genç’in “Faﬂist
Bask›lara Son , Daya¤a Hay ›r”
kampanyas›, “Zama, Zulme, ‹ﬂken ceye Hay›r” kampanyas›, solun,
devrimci hareketin yeniden aya¤a
kalk›ﬂ›n›n deyim yerindeyse s›çrama noktalar› olmuﬂtur.
Kampanya anlay›ﬂ›n›, tarz›n›,
ülkemiz soluna devrimci hareket
kazand›rm›ﬂt›r. Devrimci hareketin
kampanyalar›na bakmak, bir anlamda devrimci hareketin tarihine bakmakt›r. Bire bir ayn› ﬂeyler de¤ildir
ama, kampanyalar›m›z›n tarihi, bütün tarihimizin önemli bir bölümünü kapsar.

– Sald›r›lara barikat örme
arac› olarak kampanya
Sürekli olarak oligarﬂinin sald›r›lar›na, operasyonlar›na maruz kalan bir hareket olmam›z›n do¤al sonucu olarak, bu sald›r› ve operasyonlara karﬂ› da sürekli eylemlerimiz olmaktad›r. Devrimci harekete
yönelik bu operasyonlar da kampanyalar›m›z›n konular›ndan birini
oluﬂtururlar.
Her sald›r›da bir kampanya düzenlenecek de¤ildir elbette. Ancak
oligarﬂinin her kapsaml› sald›r›s›na,
kapsaml› bir karﬂ›l›k vermek de gereklidir elbette.
Bu türden kampanyalara, 1 Nisan operasyonuna karﬂ› geliﬂtirdi¤imiz kampanya, Engin Çeber’in katillerinin cezaland›r›lmas› için sürdürdü¤ümüz kampanya örnek olarak verilebilir.
Kampanyalar, oligarﬂinin belli
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konularda yo¤unlaﬂt›rd›¤› fiziki veya ideolojik, psikolojik sald›r›lar›n›
etkili biçimde gö¤üsleme zeminidir.

kampanyalar karﬂ› karﬂ›ya gelir.

– Düzen de kampanyalar

arac› olarak kampanyalar

yapar
Ad›n› böyle koymasalar da dikkatli incelendi¤inde, oligarﬂinin de
s›k s›k çeﬂitli konular› halk›n gündemine taﬂ›makta, bir kampanya
tarz›nda davrand›¤› gözükmektedir.
Mesela, iktidar bir karar alacakt›r, bu karar› benimsetmek için bir
bakars›n›z, iktidar›n tüm sözcüleri,
burjuva bas›n, ilgili düzen kurumlar› –adeta dü¤meye bas›lm›ﬂcas›na–
o konuda demeçler vermeye, haberler yapmaya baﬂlarlar.
Seçim kampanyalar›, bunun klasik örneklerindendir. Oligarﬂinin
bu periyodik kampanyalar›, kitlele-

Kampanyalar,
gündeme müdahale ve
bunun bir ad›m ötesinde
de gündemi belirleme
do¤rultusunda
geliﬂtirdi¤imiz
mücadelelerdir.
Kampanyalar, mevcut
koﬂullarda, mevcut
gücümüzün ola¤an
kullan›m›yla
yapabileceklerimizin
ötesine geçebilmek için
bir s›çrama sa¤larlar bize.

rin düzenle ba¤lar›n› pekiﬂtirme veya düzenden kopmuﬂ, memnuniyetsiz kesimleri yeniden düzene çekme
kampanyas›d›r. Hemen bütün araçlar›n kullan›ld›¤›n› görürüz bunlarda.
Devrimciler de farkl› amaç ve biçimlerde de olsa, seçim dönemlerinde kampanyalar yaparlar. Kitleleri
düzene ça¤›ran ve devrime ça¤›ran

– Gündeme müdahale
Kampanyalar, gündeme müdahale ve bunun bir ad›m ötesinde de
gündemi belirleme do¤rultusunda
geliﬂtirdi¤imiz
mücadelelerdir.
Kampanyalar, mevcut koﬂullarda,
mevcut gücümüzün ola¤an kullan›m›yla yapabileceklerimizin ötesine
geçebilmek için bir s›çrama sa¤larlar 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 “ p rotesto hareketi” halini alm›ﬂt›r. Eylemlerinin
biçimi, muhtevas› da buna göre ﬂekillenmektedir do¤al olarak. Keza bu
durumun bir di¤er sonucu da, solun
oligarﬂinin gündemine tabi olmas›,
onun d›ﬂ›nda kendi taleplerini, mücadelelerini 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.
K a m p a n y a b i r › s r a r d › r, b i r so nu ç a l ma h e de f i d i r, b i r sonuç ya r a t m a i d d i a s › d › r.

– Kampanya, düﬂmanla
gö¤üs gö¤üse gelmektir
Elbette her kampanya, ayn› zamanda düﬂman›n daha çok sald›r›s›na maruz kalmak demektir. Yeni gözalt›lar, tutuklanmalar, infazlar yaﬂamak demektir. Çünkü, her kampanya, asl›nda devrimci hareketin
oligarﬂiyle çat›ﬂt›¤›m›z siperlerin
biraz daha önüne ç›kmas›, düﬂmanla daha yüzyüze çat›ﬂmas› demektir.
Her kampanya, do¤al olarak daha
fazla emek, daha fazla disiplin gerektirdi¤i gibi, daha fazla risk, daha
fazla bedel demektir.
Nitekim, bir çok kampanyam›zda ﬂehitler vermiﬂizdir.
En kapsaml›, en iddial›, politik
aç›dan en önemli kampanyalar›m›z-

dan biri, emperyalizmin Ortado¤u
halklar›na karﬂ› yürüttü¤ü savaﬂa
Emperyalist
karﬂ› baﬂlatt›¤›m›z “E
S a v a ﬂ a H a y › r ” kampanyas›d›r.
Dünya çap›nda bir kampanyad›r.
Uzun süreli bir kampanyayd›. Bir
çok ﬂehit verdik, yüzlerce kadro,
taraftar tutsak düﬂtü. Kampanyayla devrimci hareket dünya çap›nda
hem emperyalizmin, hem devrimci, ilerici güçlerin dikkatini çekti.
“Bu kampanya dönemi örgütsel ve siyasal aç›dan güç toplad›¤›m›z bir dönem oldu.
“Emperyalist sald›rganl›¤a ve
savaﬂa karﬂ› izledi¤imiz politikalarla, gerçekleﬂtirdi¤imiz eylemlerle tutarl›, do¤ru ve etkin bir
devrimci tutumun sahibi olduk.
Öyle ki, krizi tahlil ediﬂimiz, izledi¤imiz politik tutum ve buna ba¤l› olarak ald›¤›m›z öncü tav›r, sadece Türkiye'de de¤il, dünya ölçe¤inde yank› yaratt›. Özellikle savaﬂ s›ras›ndaki eylemlerimiz, bizi
ilk kez dünya düzeyinde tan›tan
bir güç haline getirdi ve dünyan›n
dikkatlerini üzerimize çektik. Devrimci ve anti-emperyalist güçlerin
ezilen halklar›n sempati ve deste¤ini kazand›k.” (Dava Dosyas› 11,
De¤erlendirme ve Faaliyet Raporu)
Her kampanya,
- kitlelerde hesap sorma bil inc i ni,
- i k t i d a r hedefini,
- mücadele kararl›l›¤›n› geliﬂtirmeye hizmet etti. Kampanyalarda yaln›zca örgütlü güçleri birleﬂtirmeyi, harekete geçirmeyi de¤il, tüm halk kesimlerine yönelen,
binlere de¤il milyonlara hitap etmeyi hedefleyen bir bak›ﬂ aç›s›yla
hareket edilmelidir. Ç ü n k ü ,
“ K a m p a n y a l a r i k t i d a r yolunda
a t t › ¤ › m › z a d › m l a r d › r.
Sevgili arkadaﬂlar, bu haftaki
dersimizi burada noktal›yoruz.
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas›n›n coﬂkusuyla hepinize sevgilerimizi sunuyoruz.
Haftaya buluﬂmak üzere diyoruz
yine. ﬁimdilik hoﬂçakal›n.

Nas›l B‹R Yaﬂam?
‹nternete ba¤›ml›l›k!
‹nternet ba¤›ml›l›¤› bugün ciddi
bir sorun haline gelmiﬂtir. Aileler bu
tart›ﬂmalar› yaﬂ›yor. Ve haliyle bu
durum evlerde sorun olmaya, iliﬂkileri etkilemeye devam ediyor.
Kuﬂkusuz henüz her evde internet yok. Her evde yok ama hat›r› say›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› mekan tutarlar.
Yap›lan bir araﬂt›rmaya göre,
Türkiye’de internete girenlerin yüz de 49.5'i , 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 geçiriyor.
Hergün 7 saatini veya 5 saatini
internette geçiren binlerce insan
var. Neredeyse yetiﬂkin bir insan›n
1 gecelik uyku süresi kadar bir süredir bu!..
Okuldan, iﬂten, sosyal yaﬂam›ndan, dinlenmesinden, kitap-gazete
okumas›ndan çalarak, ayr›lm›ﬂ 7 saat... 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 Facebook
adl› site olmuﬂtur.
Dünyada facebook kullan›m› s›ralamas›nda Türkiye, yaklaﬂ›k 2
milyon kullan›c› ile listenin ilk s›ralar›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 midir? Hayali bir dünyada yaﬂamak
de¤il midir?
Bu kadar zaman›, ailesi için, arkadaﬂlar› 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 programlar baﬂta gelmektedir. ‹nternet bugün özellikle gençli¤i yo z l a ﬂt › r a n
b i r duruma gelmiﬂtir.
Sorun, internetin kullan›lmas›
de¤ildir. As›l olarak, saatlerimizin
bilinçsizce internet baﬂ›nda h a rc a nmas›na karﬂ›y›z. ‹nternet ba¤›ml› l › ¤ › n a karﬂ›y›z. Yine internetin
gençli¤i yozlaﬂt›ran bir hale getirilmesine karﬂ›y›z.
‹nternetin, bilinçli kullan›lmad›¤›nda, nas›l bir yozlaﬂmaya yol açt›¤›, internetin gençlerimizin düﬂüncelerini, yaﬂamlar›n› nas›l olumsuz
etkiledi¤ini görmek zor olmasa gerekir.
Özellikle mahallelerde internet
kafeleri dolduran çocuklar›n oldu¤u
bir tablo düﬂündürücüdür. Çocuklu¤un gerçek u¤raﬂlar› yerine internete hapsolan çocuklar, gençler, ev
kad›nlar› bir süre sonra internet ba¤›ml›s› olmaktad›rlar.
Sohbet edeceksek yüzyüze sohbetin, komﬂuluk, arkadaﬂl›k iliﬂkilerinin, ailemizle, çocuklar›m›zla yürütece¤imiz iliﬂkinin yerini hiçbir
ﬂey tutamaz.
‹nternet bilinçli kullan›lmad›¤›nda yaﬂama yabanc›laﬂt›r›r. Buna izin
vermiyelim. Yabanc›laﬂmayal›m!..
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Düzen ‹çi Güçlerin Toplam› Düzene
Alternatif Olamaz...
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2009

Alevi Bektaﬂi Federasyonu Baﬂkan› Ali Balk›z, yeni bir sol parti
kurulaca¤›n› aç›klad›... Partinin oluﬂumunda Ahmet ‹nsel, Mithat Sancar, 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›¤› belirtiliyor. Balk›z SHP’nin de yeni aray›ﬂlar içinde oldu¤unu söylüyor.
Ali Balk›z 30 Kas›m tarihli Milliyet gazetesinde yay›nlanan röportaj›nda 2010, Ocak ay› içinde partinin ad›n›n konulmuﬂ olaca¤›n› da
belirtti. Balk›z, hangi partiye alternatif olacaks›n›z sorusuna ﬂu cevaba veriyor: “Ne AKP’ye, ne
CHP’ye, ne MHP, ne de DYP’ye;
Hepsine: Çünkü biz düzene alternatif olaca¤›z. Onun için yeni bir
sol söylem, sosyal demokrat yeni bir
heyecan, yeni bir dil, yeni kadro...”
Partilerinde her kesimden insan›n olaca¤›n› söyleyen Balk›z;
“kimlerin olmayaca¤›”n› da belirtiyor; “Yorulmuﬂ. Güvenini kaybetmiﬂ. Halk› küçümseyen, gelece¤e
dair umutlar taﬂ›mayan...”lar›n hiçbiri olmayacakm›ﬂ. (!)
Kurulacak partiyi oluﬂturan
gruplar›n, kiﬂilerin niteli¤iyle, bu
iddialar aras›nda bir paralellik yoktur.

CHP’de, DSP’de “yer
bulamad›¤›” için
“alternatif” o lanlar
Bu güçlerin hiçbiri s›n›flar mücadelesi sahnesine yeni ç›km›ﬂ de¤ildir. Bu hareketi oluﬂturacak par-
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çalar›n her biri sistemle çat›ﬂma içinde
olmayan bundan kaç›nan ve kaç›n›lmas›
gerekti¤inin teorisi n i y a p a n l a r d › r.
Ali Balk›z y›llard›r Alevi örgütleri
içinde yeral›p, CHP’yle sürekli dirsek temas› içinde olan, düzenin
“Alevi aç›l›mlar›”ndan beklentiler
içine girebilen biridir. B›rak›n düzene alternatif olmay›, yer bulsa koﬂa
koﬂa CHP’ye gidecektir.
Ki, bunun için az çaba da sarfedilmemiﬂtir. Ali Balk›z bunu da itiraf ediyor. “Düzene alternatif” bir
parti kurmaktan bahseden Balk›z,
bak›n ayn› röportajda ne diyor:
“Son genel seçimlerde bile kazanabilecek, 20 de¤erli ismi belirleyip, Baykal’dan randevu talep ettik, 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› üzerinden CHP’yle pazarl›k yap›yor.
Daha do¤rusu 20 aday karﬂ›l›¤›nda
Alevilerin oyunu pazarl›yor. Belirledikleri 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 getirilmektedir.
Demokrat akademisyen olarak
sunulan kiﬂiler ise b›rak›n Türkiye
halk›na umut olmay›, kendi umutlar›n› bile Avrupa emperyalizmine
ba¤lam›ﬂ durumdad›rlar. Demokrasiyi, hak ve özgürlükleri Avrupa
Birli¤inden bekleyen ayd›nlar neye
alternatif olabilirler?
Ufuk Uras’›n ise yeni olan hiçbir
ﬂeyi yoktur. Hele hele “düzene alternatif” olmak ﬂöyle dursun, y›llard›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” olan›, objektif olarak D‹SK’tir. Ancak
o da s›n›f mücadelesi, direniﬂ, sos y a l i z m g i b i k a v r a m l a r d a n uzakt›r.
Bütün halk›n sorunlar›na sahip ç›kmak 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 bak›ﬂ›, “iﬂimi, iﬂyerimi seviyorum”
yaklaﬂ›m›d›r. Sendikal örgütlenme
iﬂçi s›n›f› içinde çal›ﬂma yaparak
de¤il, daha çok patronlarla anlaﬂarak yap›lmaktad›r. Bu anlay›ﬂ patronlara karﬂ› diﬂe diﬂ bir mücadele
verebilir mi? Özünde birbirinden
pek farkl› yanlar› bulunmayan bu
anlay›ﬂlar, düzene alternatif bir parti kurmaktan bahsediyor.
2009 sonlar›nda böyle bir oluﬂumun içinde ad› geçen 10 Aral›k Hareketi, 2006 y›l› sonlar›nda da “DSP
ve SHP ile temaslar› yo¤unlaﬂt›rmay› amaçl›yor”du. DSP’yi, katliamlar›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 oluﬂumun bir mücadele hareketi olmayaca¤› baﬂtan bellidir. Halka söyledikleri ve söyleyebilecekleri yeni
bir ﬂey yoktur.

Düzene nas›l alternatif
olunur?
Nas›l alternatif olacaks›n›z? Düzen partilerinden farkl› olarak neyi
savunuyorsunuz? Bu düzene alternatif olarak nas›l bir “düzen”den
bahsediyorsunuz?
Bakmay›n öyle “düzene alternatif olmak” gibi kocaman kocaman
laflar edildi¤ine. Bu birlikte yer
alan kiﬂi ve gruplar›n hiç birinin

“düzene alternatif” olmak gibi bir
düﬂüncesi yoktur. Düzenden bir ﬂekilde memnuniyetsiz olan kitlelerin
tepkilerini kullanarak düzen içinde
kendilerine yer bulmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Bu partiyi oluﬂturaca¤› belirtilen
gruplar, bir süredir çeﬂitli oluﬂumlar, ittifaklar peﬂindeydiler; Balk›z’›n aç›klad›¤› zeminde bu kadar
h›zl› bir “anlaﬂma” sa¤lanmas› dikkat çekicidir. Bu “h›zl› anlaﬂma!”y›
sa¤layan zemin, ülkemizde büyük
bir potansiyel oluﬂturdu¤u bilinen,
özellikle 9 Kas›m 2008 Ankara S›hh›ye ve 8 Kas›m 2009 ‹stanbul Kad›köy mitinginde aç›¤a ç›kan Alevi
potansiyelidir; bu potansiyeli kullanma iste¤idir. Kad›köy’de yüzbinlerce Alevinin toplanmas› düzen
içinde politika yapan tüm kesimlerin deyim yerindeyse iﬂtah›n› kabartm›ﬂ, Alevi oylar› üzerinden hesap yapmaya itmiﬂtir. Oysa Kad›köy’de toplanan yüzbinler, bu düzen taraf›ndan ony›llard›r yok say›ld›¤› ve talepleri dikkate al›nmad›¤›
için tepki olarak ç›km›ﬂlard›r o
meydanlara.
Peki, ne verecek bu oluﬂum alevilere?
Alevileri politikleﬂtirecekler mi?
Devrimcileﬂtirecekler mi? Hay›r.
Alevileri düzeniçi politikaya çekecekler. Bu oluﬂumda Aleviler’in yeri “ o y t a b a n › ” olmaktan öteye gitmeyecektir. 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 t a rihsel haks›zl›klar›, eﬂitsizlikleri
çözemez, inanç özgürlü¤ünü sa¤ layamaz.

Alternatif o lmak;
B i r : Emperyalizme ba¤›ml›l›¤a
karﬂ› ç›kmakt›r: Ülkemiz emperyalizmin gizli iﬂgali alt›ndad›r. Ekonomik, askeri, siyasi aç›dan emperyalizme göbe¤inden ba¤›ml›d›r. Alternatif olmak emperyalizmin iﬂgaline,
ba¤›ml›l›¤a karﬂ› ç›kmak, ba¤›ms›zl›¤› istemektir. Ba¤›ms›zl›k savunulmadan halk›n sorunlar›n› çöze-

cek her hangi bir program yap›lamaz. Bu oluﬂum da böyle bir program yapamayacakt›r.
‹ k i : Alternatif olmak, bu sömürü
düzeninin alternatifini savunmakt›r.
Kapitalist sömürü düzeninin tek alternatifi sosyalizmdir. Sosyalizmi
savunmayan, “ d ü z e n e a l t e r n a t i f ”
olma iddias› taﬂ›yamaz.
Üç: Bu düzenin alternatifi olmak, çözüm yeri olarak bu düzenin
parlamentosunu göstermek de¤ildir.
Mücadelesini “parlamenter mücadele”yle s›n›rlayan hiçbir güç, al t e r n a t i f olma iddias› taﬂ›yamaz. Bu
düzene alternatif olmak, o alternatif
düzeni kurmak için d e v r i m m ü c a delesi vermektir.
“Yeni sol parti”yi oluﬂturan
gruplar›n bugüne kadar böyle bir
politikalar› ve pratikleri olmam›ﬂt›r.
B›rakal›m düzenin alternatifi devrimi, sosyalizmi savunmay›, haklar
ve özgürlükler temelinde tutarl›,
militan bir demokratik mücadele
pratikleri bile olmam›ﬂt›r.

Amaç “ alternatif”
olmak de¤il, düzende
yer edinmektir
Sözü edilen kiﬂilerden ve “oluﬂum”lardan, ne devrimci bir parti
ç›kar, ne bir alternatif; buradan ç›kacak tek ﬂey, tipik p a r l a m e n t e r i s t
bir partidir. Fakat onda bile Türkiye
solunun parlamentoculuk gelene¤inin ilk temsilcileri olan T‹P, TS‹P
çizgisinin çok daha gerisinde kalacaklar›n› belirtmek gerekir. Çünkü
bugünkü parlamenteristler, sosyalizmi telaffuz bile edememektedirler.
Emekçilerin militan radikal anlamda s›n›f mücadelesini geliﬂtiremeyenler, Alevilerin haklar ve özgürlükler mücadelesini kendi demokratik örgütlenmelerine dayanarak militanca geliﬂtirme cüreti gösteremeyenler, sosyalizme, devrime
olan inanc›n› yitirmiﬂ devrim kaçk›nlar›, iﬂçi s›n›f›n›n, Alevi halk›n›n
sorunlar›na parlamenter çözümler
ar›yorlar. Umudunu kaybetmiﬂ
olanlar, halka umut olamazlar. Kendi örgütlülü¤ünün sorunlar›na çö-

züm üretemeyenler halk›n tüm kesimlerinin sorunlar›n› çözemez. Ki,
oligarﬂinin parlamentosunda halk›n
hiçbir sorununa çözüm yoktur. Türkiye halklar›n›n bugün ihtiyac› olan
oligarﬂinin düzeninde parlamentoculuk de¤ildir. Bu batakl›kta yeterince parti var.

Elaz›¤: Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz
Elaz›¤’da 23 Kas›m günü, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde kurulmak istenen baz istasyonuna karﬂ›
direniﬂ bahane edilerek, 25 Kas›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 sürükleyerek zorla gözalt›na alm›ﬂt›.
Yaﬂananlarla ilgili Elaz›¤ Halk
Cephesi 26 Kas›m günü Fevzi
Çakmak Mahallesi’nde bir eylem
yapt›. Eylemde; "Gözalt›lar, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz" pankart›
aç›ld›. Halk Cephesi ad›na aç›klama yapan Volkan Baran; neden
baz istasyonuna karﬂ› ç›kt›klar›n›
ve baz istasyonun zararlar›n› anlatt›. "Bu ülkede devlet taraf›ndan
halk›n yarar›na olan hiçbir ﬂey yap›lm›yor. Nas›l ki halk›n meﬂru ve
hakl› mücadelesine karﬂ›larsa, halk›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›ls›n, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Mahallemizde Baz ‹stasyonu ‹stemiyoruz, Gözalt›lar, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz" sloganlar› at›ld›.
25 Kas›m günü akﬂam saatlerinde gözalt›na al›nan Sakine Ö¤eyik, Atilla Ö¤eyik, Düzgün Karal,
Nurcan Hanbayat ve Serdar Karakuﬂ, 26 Kas›m saat 13.30 civar›nda ç›kar›ld›klar› mahkemeden serbest b›rak›ld›lar.
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Bir Tekerrür Tarihi
Kürt milliyetçi hareketin sola sald›r›lar›n›n son 5 y›l›
- Ö n c e k i S a y › d a n De v a m -

◆ 1 Ocak 2006:
Lavrion’da Tekrar Sald›r›
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Lavrion Mülteci kamp›nda
PKK’liler, Cephe taraftarlar›na sald›rd›.
G E R E K Ç E : “Derginizde Kürtlere ve önderimize hakaret ediyorsunuz.. Kitlemiz tahrik oldu...”
A M A Ç : Kamptan devrimcileri
atmak ve sindirmek.
PKK’liler, kamptaki DHKC komününün tabelas›n› indirip, Cephelileri kamptan atmak için sald›rd›lar. Odadaki Cepheliler, barikat kurarak direndi.
Bunun üzerine PKK’liler, önce
duvar› delerek odaya su s›k›p içeridekileri bo¤maya çal›ﬂt›lar, sonra,
odaya peﬂpeﬂe 5 adet molotof att›lar. At›lan molotoflardan iki Cepheli tutuﬂmuﬂ, ancak hemen söndürülmüﬂtür.
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 konuﬂmalarda PKK sald›r›s› eleﬂtirildi ve
sald›r›lar›n sürmesi halinde, bunun
dayan›ﬂmay› kesmeyi de beraberinde getirece¤i uyar›lar› yap›ld›.
AY N I M A Z E R E T: PKK temsilcisi, “sald›r›n›n kendi hiyerarﬂi l e r i d › ﬂ › nd a ge l i ﬂt i ¤i ” . .. k i t l e le r i n i
tutamad›klar› ﬂeklindeki klasik geçiﬂtirmeye baﬂvurmaya çal›ﬂt›; ama
karﬂ›lar›ndaki kimse aptal de¤ildi...
Kimse kabul etmedi bu gerekçeyi..
Sonuçta, PKK sözcüsü, “Bu olay›
yarg›l›yoruz, do¤ru bulmuyoruz.
... Zoru elbette ki kabul etmiyo r u z . Ve b u n d a n s o n r a d a o l m a m a l›” ﬂeklinde sorumlulu¤u üstlenen
bir aç›klama yapt›.
Toplant›da üzerinde hemfikir

olunan ve ortak metine dönüﬂtürülmesi benimsenen noktalardan biri
de ﬂuydu:
“Sol içi ﬂiddeti ve Lavrion’da ki sald›r›y› k›n›yor v e m a h k u m
ediyoruz. PKK kendi taraftarlar › n › n y a p t › ¤ › s a l d › r › y › k › n › y o r,
m a h k u m e d i y o r ve o lay ›n siy asi
s o r u m l u l u ¤ u n u ü s t l e n i y o r.”
Sorumlulu¤unu üstlenmiﬂti güya. Ama s o r u m s u z l u ¤ a devam
edildi.
Bu arada eklemek gerekir ki,
oradaki toplant›larda MLKP ve
TDP temsilcileri, sald›rganl›¤› koruyan ve meﬂrulaﬂt›ran bir tutum tak›nd›lar; sol içi ﬂiddette sald›rganl›¤›n cezaland›r›lmas›na karﬂ› ç›karken, bir de "ﬂiddete neden olan üslup da metne geçmeli" ﬂeklinde devrimci anlay›ﬂla ba¤daﬂt›r›lamayacak
ve asl›nda sald›r›y› meﬂrulaﬂt›ran
bir dayatmada bulundular. Bu çarp›k ve yaranmac› öneri kimse taraf›ndan kabul görmedi. MLKP temsilcisi yaranmaya kararl›yd›, bu kez
de "hareketlere dikkat edilmeli"
ﬂeklinde akla ziyan bir ek yap›lmas›n› önerdi metne. Söyledi¤i her

AYNI M AZERET:
PKK temsilcisi, “sald›r›n›n
kendi hiyerarﬂileri d›ﬂ›nda
ge li ﬂ ti¤ i” .. . ki tl e le ri ni
tutamad›klar› ﬂeklindeki
klasik geçiﬂtirmeye
baﬂvurmaya ç al›ﬂt›; ama
karﬂ›lar›ndaki k imse a ptal
de¤ildi... Kimse kabul etmedi
bu g erekçeyi.. Sonuçta, PKK
sözcüsü, “Bu olay›
yarg›l›yoruz, d o¤ru
bulmuyoruz. ... Zoru elbette
ki kabul etmiyoruz. Ve
bundan s onra d a o lmamal›”
ﬂeklinde sorumlulu¤u
üstlenen b ir aç›klama y apt›.

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

◆ 22-23 Mart 2006:
‹Ü. ve Avc›lar’da Ekim
Gençli¤i’ne Sald›r›
Kürt milliyetçi hareketinin gençlik örgütü YÖGEH, 22-23 Mart
2006’da ‹stanbul Üniversitesi'nde,
24 Mart günü de Avc›lar Kampüsü'nde Ekim Gençli¤i ö¤rencilerinin
açt›¤› masalara sald›rd›.
G E R E K Ç E : 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 isteyen di¤er devrimci gruplardan ö¤rencileri de sald›r›yla tehdit etmiﬂtir.
Avc›lar'daki olaylarda s o p a l a r da
kullan›larak olay daha vahim bir boyuta 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 tan›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›klama yaparak sald›r›lar› k›nad›.

◆ Diyarbak›r Sald›r›lar›na
‹liﬂkin G örüﬂmeler
Devrimci ve Demokratik Yap›lar
Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu,
ayn› aç›klamada, Kürt milliyetçilerinin Diyarbak›r’da Dicle Gençlik
Derne¤i üyelerine yönelik sald›r›lar›yla ilgili bizzat Diyarbak›r’a giderek yapt›¤› görüﬂmelerin sonucunu
da aç›klad›. Aç›klamada ﬂunlar vurgulan›yordu:
“ [Platform] YÖGEH'i eleﬂtirmiﬂ, di¤er yandan da sorunun diya-

log yoluyla çözülmesi için çaba
göstermiﬂtir. Böylece, sürecin baﬂlang›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 görevlendirdi¤i bir heyet Diyarbak›r'a
giderek bu özgül olay›n yerinde incelenmesi için çaba göstermiﬂtir.
Ancak sonuç olarak bütün bu çabalara karﬂ›n görüﬂmelerin YÖGEH
taraf›ndan kesilmesi sonucu, hem
Diyarbak›r özgülündeki sorun çözülememiﬂ, hem de genel olarak mevcut olan ﬂiddet ortam› ortadan kald›r›lamam›ﬂt›r. Bütün görüﬂmelerde
YÖGEH "önderliklerine ve de¤erlerine hakaret edildi¤i"ni öne sürerek
uygulad›klar›n›n ﬂiddet de¤il "meﬂru savunma" oldu¤unda ›srarc› olmuﬂ, ﬂiddet uygulamaya devam
edece¤ini 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¤unu, olaca¤›n› dile getirmiﬂtir.(...)”
Gerekçenin önemi yoktu zaten.
Mesele, devrimcileri Diyarbak›r’da bar›nd›rmamakt›, yani söze
gelince eleﬂtirdikleri siyaset yasakç›l›¤›yd›. Buna hangi gerekçe uydurulursa uydurulsun, özü buydu.

◆ 1-5 May›s 2006:
Devrimcilere Karﬂ›
Dört Ayr› Sald›r›
K ü r t m i l l i y e t ç i h a reketi, 1-5
May›s aras›nda H a k l a r ve Özgürl ü k l e r C e p h e s i kurumlar›na ve
üyelerine karﬂ› d ö r t a y r › s a l d › r ›
gerçekleﬂtirdi.
G E R E K Ç E : “Siz bize 1 May›s'ta sald›rd›n›z”...
G E R Ç E K : 1 May›s'ta HÖC'ün
DTP ve YÖGEH'lilere karﬂ› H‹ÇB‹R sald›r› tutumu olmam›ﬂt›r.
AMAÇ: Devrimcileri sindirmek.
1. sald›r›: 1 May›s günü saat
16.30 civar›, Gençlik Federasyonu'ndan bir ö¤renciye Taksim Tünel
hatt›nda son durakta sald›r›ld›.

2. sald›r›: Ayn› gün, Eminönü’nde iki kiﬂiye, “Siz HÖC'lü müsünüz?” diye sorarak, cevap da beklemeden sald›r›ld›.
3. sald›r›: 2 May›s’ta devrimcilerin faaliyet yürüttü¤ü ‹stanbul
Üniversitesi Halkbilim Kulübüne
bask›n düzenleyen Kürt milliyetçi
hareketinden 15 kiﬂilik grup, ellerindeki demir sopalarla kulüpte bulunanlara sald›rd›.
4. sald›r›: 5 May›s’ta ise 1 May›s Mahallesi'ndeki Anadolu Tem e l H a k l a r Derne¤i, ayn› biçimde
sald›r›ya u¤rad›. Dernek, “Biji se r ok Apo” sloganlar›yla içeriye giren yüzleri maskeli, ellerinde kalaslar ve silahlar bulunan 15 kiﬂi taraf›ndan bas›ld›. Dernek üyelerinin
kafas›na silah dayay›p “vuray›m m›,
vuray›m m›?” diyen sald›rganlar,
"bir dahakin e öldürmeye gelece ¤iz...” tehditleriyle gittiler.
Sald›r›lar üzerine DTP’yle diyalog kurmaya çal›ﬂan HÖC’lülerin
çabalar› karﬂ›l›ks›z kald›.
Sald›r›dan uzun bir süre geçmesine ra¤men s a l d › r › l a r › n s o r u m l ulu¤unu üstlenen olmad› .
Fakat, Gençlik Federasyonu’ndan ö¤rencilere sald›ranlar tan›nmaktayd›; YÖGEH’liydiler.
Anadolu Temel Haklar Derne¤i bas-

Ayn› akﬂam, saat 22.00
sular›nda O kmeydan› Temel
Haklar’›n b ulundu¤u s oka¤a
giren b ir grup K ürt
milliyetçisi, sokakta
sloganlar atarak v e h avaya
ateﬂ a çarak s ald›rd›.
Derne¤in içine molotof
atmaya ç al›ﬂan s ald›rganlar,
derne¤in k ap›s›n›n
tutuﬂmas›na n eden o ldular.
Bu a rada d erne¤in ö nünde
bulunan v e h alktan b irine a it
arazi c ipi y ine s ald›rganlar
taraf›ndan m olotofland›,
derne¤in y an›ndaki b ir
börek imalatç›s›n›n camlar›
kurﬂunland›.

k›n›nda ise sald›rganlardan birinin
maskesi düﬂmüﬂ ve sald›rgan›n
DTP’li oldu¤u teﬂhis edilmiﬂti.
Devrimci ve Demokratik Ya p › l a r Aras› Diyalog ve Çözüm Plat f o r m u , tüm sol gruplar›n sol içi ﬂiddet karﬂ›s›nda ortak ve net bir tav›r
almas› do¤rultusunda, sol güçlere
bir ça¤r› yapt›. Ancak somut bir sonuç ç›kmad›.

◆ 8-15 Nisan 2007:
DTP'lilerin Ü mraniye,
Eyüp, O kmeydan›
Sald›r›lar›
DTP'liler 8 Nisan 2007’den baﬂlayarak, 9-10-14-15 Nisan 2007’de
Ümraniye 1 May›s Mahallesi'ndeki
Anadolu Temel Haklar Derne¤i'ne 2
kez, Eyüp Temel Haklar Derne¤i’ne
ve Okmeydan› Temel Haklar Derne¤ine, 30-40 kiﬂilik maskeli gruplarla sald›rd›lar. Dernek çal›ﬂanlar›na silah çekildi, ateﬂ edildi. Dern e k l e r t a hri p e di ld i. Devrimcilerin
kafalar› yar›ld›.
G E R E K Ç E : 6 Nisan akﬂam›
Welat Dergisi da¤›tan iki da¤›t›mc›
b›çaklanm›ﬂ, hastaneye kald›r›lm›ﬂt›r. Kürt milliyetçileri, sald›r› ile ilgisi olmamas›na karﬂ›n HÖC’lüleri
sorumlu ilan ederek, sald›r›lar›n gerekçesi yapt›lar.
10 Nisan Sal› günü Sol ‹çi Hukuk Platformu heyeti, DTP ‹stanbul
‹l Baﬂkan› Do¤an Erbaﬂ ile görüﬂtü.
Bu görüﬂmede Erbaﬂ, 1 May›s mahallesindeki sald›r›n›n d o ¤ r u o l m a d›¤›n›, k›nad›klar›n›, bundan sonra sald›r› olmayaca¤›n›, yaﬂananlar› hiç tasvip etmediklerini,
HÖC'le ikili görüﬂme yapmak istediklerini belirtti.
DTP il baﬂkan› bunlar› söylerken ayn› günün gecesi saat 21.00
civar›nda bir k›sm› maskeli ve silahl› bir grup Eyüp Temel Haklar’a
bask›n düzenledi.
12 Nisan: Plaftorm ad›na Heyet
oluﬂturulup Kürt milliyetçi hareket
temsilcileriyle görüﬂüldü.
Görüﬂmede söylenenler aynen
ﬂunlard›:
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“B›çaklama olay›nda ilk kanaatimiz 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¤rendik. Bunu polis bile yapm›ﬂ olabilir.
Eyüp Temel Haklar’a sald›r› o birimimize haberin geç ulaﬂmas›ndan
kaynakl›d›r. Size de söyledi¤imiz gibi sald›r›lar› durdurmuﬂtuk. Ama
birime haber geç ulaﬂt›¤› için o olay
yaﬂand›. Her iki sald›r›y› da mahkum ediyoruz. Bundan sonra kesinlikle böyle bir ﬂey olmayacak. Hiçbir biçimde bizden yana geliﬂen bir
olay y aﬂanm ayacak.”
Söylenenler çok net ve aç›kt›.
Sald›r› gerekçelerinin bile yalan oldu¤u ortadayd›... Üstelik “benzer
bir olay yaﬂanmayacak” demiﬂlerdi. Fakat yaﬂand›.
Bu kez 14 Nisan’da Okmeyda n› Te m e l H a k l a r a s a l d › r d › l a r.
Söylediklerinin hiçbir anlam›n›n
olmad›¤›n› yaﬂam gösterdi.
Kürt milliyetçi hareket saflar›nda öylesine bir “düﬂmanl›k” körüklenmiﬂti ki, HÖC’lüler, sald›rganlar› defalarca püskürtmesine ra¤men,
tekrar toplan›p, tekrar Okmeydan›
Temel Haklar Derne¤i’ne karﬂ› sald›r›ya geçiyorlard›... Sanki “düﬂman kalesini” zaptedeceklerdi.
Polis, saatlerce süren bu çat›ﬂmay› izledi. Daha sonra mahalleye
giren polis gaz bombalar›yla sald›rd› ve ard›ndan Temel Haklar Derne¤i'ne girerek arama yapt›.

◆ 15 Nisan 2007:
Sözlerin H ükmü Yok!
Sald›r›lara D evam!
Olaylar›n gösterdi¤i vahim ve
tehlikeli geliﬂme üzerine DTP ile
görüﬂüldü. DTP’den Do¤an Erbaﬂ’›n “kitlelerini kontrol edemedikleri” aç›klamas›n›n ard›ndan ortak 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
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demokratik gruplar›n da kat›l›m›yla, halka ortak bir aç›klama yap›ld›.
Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i ile Eﬂit Özgür Yurttaﬂ Hareketi ortak imzas›n› taﬂ›yan aç›klamada “Bu aﬂamadan sonra devrimci ve demokratik güçler aras›nda
gerilimi t›rmand›racak olaylar› yeniden baﬂlatacak her türlü giriﬂimi
nereden gelirse gelsin provokasyon
sayacakt›r. Bugüne kadar yaﬂanan
olaylar› engelleyememekten ötürü
büyük bir üzüntü içersindeyiz ve
devrimci demokratik kamuoyuyla,
Türk, Kürt ve di¤er halklar›m›zdan
özür diliyoruz.” denilmiﬂti. Ve fakat , a yn› a kﬂa m, ortak aç›klamada
“ p rovokasyon say›laca¤›” aç›kça
ilan edilen bir sald›r› daha gerçekleﬂti.
Ayn› akﬂam, saat 22.00 sular›nda
Okmeydan› Temel Haklar’›n bulundu¤u soka¤a giren bir grup Kürt
milliyetçisi, sokakta sloganlar atarak ve havaya ateﬂ açarak sald›rd›.
Derne¤in içine molotof atmaya ça l›ﬂan 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 sald›rganlar taraf›ndan molotofland›,
derne¤in yan›ndaki bir börek imalatç›s›n›n camlar› kurﬂunland›.
Yine görüﬂme ve yine özür! 18
Nisan’da Kürt milliyetçi hareketin
yetkilileriyle bir kez daha görüﬂüldü. Bu görüﬂmede, hatal› olduklar›n› belirterek, özür dilediler.
Ama iﬂte sonras›nda yine defalarca bu özürler de çi¤nendi...

◆ 30 A¤ustos 2009:
BDSP Stand›na S ald›r›
1 May›s Mahallesi Kuruluﬂ Festivali’nde Demokratik Toplum Partisi (DTP) üyeleri, Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f Platformu’nun (BDSP)
stantlar›na fiili bir sald›r›da bulunmuﬂtur.
G E R E K Ç E : K›z›l Bayrak gazetesinde 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, sald›r›y› durdurmak için araya girenlere de sald›rd›lar.
Devrimci Demokratik Ya p › l a r
Aras› Diyalog ve Çözüm Platfor mu, 13 Ekim 2009 tarihli aç›klamas›yla ﬂöyle dedi: “...Sonuç olarak,
yaﬂanan sald›r›y› k›n›yor, DTP'ye
ﬂiddete son vermeye, yaﬂanan sorunu diyalog zemininde çözmek için
ad›m atmaya ça¤›r›yoruz.”

◆ 26 Ekim 2009:
D H F Üyelerine Sald›r›
A n k a r a ’ d a D T C F ’ d e bildiri da¤›tan DHF (Demokratik Haklar Federasyonu) üyelerine Kürt milliyetçi hareketi taraf›ndan sald›r›ld›.
G E R E K Ç E : Bildiride kendilerine ve önderliklerine yönelik sald›r› oldu¤u, hakaret edildi¤i...
A M A Ç : Devrimci eleﬂtirinin
önünü kesmek.

◆ 9 Kas›m 2009:
Halk Cephesi’ne Sald›r›
Yüzleri maskeli, sopal›, molotoflu, silahl› 20 kiﬂi, 1 May›s Ma hallesi’ndeki Anadolu Haklar Derne¤i’ne ve G ü l s u y u H a k l a r D e rne¤i'ne sald›rd›. Dernekler yak›ld›,
dernekte bulunanlara sald›r›ld›.
G E R E K Ç E : Ç›kan yay›nlarda
önderliklerine hakaret edildi¤i...
G E R Ç E K : Halk Cephesi’nin
hiçbir yay›n organ›nda Kürt milliyetçi hareketine, önderine, küfür,
hakaret yoktur. Böyle tek bir kelime
bile gösteremezler ve nitekim YILLARDIR BU GEREKÇEYE SARILMALARINA RA⁄MEN BUGÜNE KADAR BÖYLE B‹R KANIT GÖSTEREMEM‹ﬁLERD‹R.
A M A Ç : Devrimcileri sindirmek.
SONUÇ: Bugüne kadar devrimcileri kimse sindiremedi, bundan
sonra da kimse sindiremeyecektir.
Her sald›r›, kendilerini vuracak,
kendilerini teﬂhir edecektir.

Kürt milliyetçi hareketi aç›k politika yapmal›d›r!

Ayak oyunlar›, oyalamalar
burjuva politikac›l›¤›n tarz›d›r!
Kürt milliyetçi hareketin demokratik kurumlara sald›rd›¤› 9 Kas›m’dan bugüne tam 27 gün geçti.
27 günde Kürt milliyetçi hareketi,
sald›r›y› k›namak, özür dilemek yerine önce oyalama yoluna gitti, sonra da bir gece yar›s› yeni bir sald› r › d a h a gerçekleﬂtirdi.
25 Kas›m 2009 gecesi saat
01.30’da Eyüp Haklar Derne¤i’ne
gelen yüzleri maskeli, sopal› ve silahl› güruh, saat 04’ ü çeyrek geçeye kadar sald›rm›ﬂ, taﬂlam›ﬂlard›r.
Derne¤e ve duvara yaz›lan yaz›larla da sald›r›y› da resmi olarak
ü s t l e n m i ﬂ l e r d i r. O nedenle sald›rgan güruhun saklad›¤›, saklayaca¤›
bir ﬂey yoktur.
Bu kez sald›r› için gecenin karanl›¤›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 örgütlenmesidir. ‹ﬂte bir gece yar›s›, böyle bir yere sald›rd›lar.
Onlar sald›r›rken, o s›rada bölgede bulunan polis ekibi de derne¤in önünden gülerek geçmektedir.
Unutulmas›n ki, devrimcilere yönelik her sald›r›, halk› ve halk›n dostlar›n› yaralarken, halk düﬂmanlar›n›
sevindirmiﬂtir.
Halka karﬂ› sorumluluk duymayanlar, mücadeleye zarar verece¤ini
bilerek devrimcilere sald›rmaya devam etmektedirler. O gece sald›rd›klar› sadece Eyüp Haklar Derne¤i
de¤ildir. Halk›n bir mevzisine, halk›n de¤erlerine , halk›n örgütlülü¤üne sald›rm›ﬂlard›r.

Yöntem ayn›,
tarz ayn›d›r!..
Daha önceki say›lar›m›zda yazm›ﬂt›k. Son 5 y›lda, Kürt milliyetçi

Halk Cephesi de her a l a n d a
s a l d › r › a l t › n d a d › r. Halk Cephe s i ’ n i n k u r u m l a r › d a b a s › l › y o r,
d e vr imc il er gözalt›na al›n›yor.
B u g ü n e k a d a r, derneklerimizi
2 güç bast›: Biri polisti, ikincisi
ise Kürt milliyetçi hare k e t i d i r.
S i z b u n u s ö y l e y e b i l i r misi niz?
“ Devletin bize yapt›¤›n› dev r i mc i le r d e y ap t › ” d i y e b i l i r m i siniz?
D‹YEMEZS‹N‹Z!
Yapmad›k çünkü!.. Zira, devrimcilerin böyle bir t a rz › y o k t u r. A ma bu kü lt ür size aittir!..
hareketin devrimcilere ve sola sald›r›s›nda izledikleri yöntem hemen
hiç de¤iﬂmemiﬂtir.
Bir kere sola ve devrimcilere yönelik sald›r›lar, iddia ettikleri gibi
“kontrol edilemeyen Kürt gençlerinin tepkisi” de¤ildir. Kürt milliyetçi
hareket, sald›r›lar›n sorumlulu¤unu
üstlenmemiﬂ, hep ya bir “tepki” olarak ifade etmiﬂ ya da “araﬂt›raca¤›z, bizimle ilgisi yok” deyip geçiﬂtirmiﬂlerdir.
Kendileri nas›l aç›klarsa, aç›klas›nlar, sald›r›lar tesadüfi de¤ildir.
Sald›r›lar iddia ettikleri gibi “kontrol edilemeyen” ya da söz dinlemeyen “Kürt gençli¤inin” iﬂi de¤ildir.
Sald›r›lar›n hepsi, merkezi olarak planlanm›ﬂ ve uygulanmaya
konmuﬂtur. O yan›yla bu tarz Kürt
milliyetçi hareketin tarz› ve politikas›d›r.
Kürt milliyetçi hareket, kendisi
istedi¤i her zaman sol’u aﬂa¤›lam›ﬂ,
ideolojik mücadele ad›na her tür
h a k a re t i , k ü f r ü y a p m a h a k k › n ›
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 verilmiﬂtir. Onlar› ordan görmek
mümkündür. (Bkz. Ekmek ve
Adalet, 23 Ocak 2005, say›: 142)
Dernek basm›ﬂ, dernek yakm›ﬂ, devrimcilerin kafas›n› gözünü k›rm›ﬂ, devrimci yay›nlar› engellemiﬂtir. 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, istedikleri karalamay› yapacak, halka ve mücadeleye zarar verecek,
geriye götürecek politikalar uygulayacak ama eleﬂtiri oldu¤unda bunlar› kabul etmiyecek, eleﬂtiri yapt›rmayacakt›r. Kendisine, yanl›ﬂ tezlerine karﬂ› ideolojik mücadele yürütülmesine asla ve asla izin vermeyecek, tahammül edemiyecektir.
AKP’nin “Kürt aç›l›m› “ konusunda 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 örnek bile verilmiﬂtir.
Ancak bugün bizzat Kürt milliyetçi haraketin yöneticileri, bunun
bir tasfiye oldu¤unu söylemektedirler.
O nedenle “yay›nlar›n›zda bize
hakaret ediyorsunuz” iddias› do¤ru
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de¤ildir. Yazd›klar›m›z, ideolojik
mücadelenin sonucudur ve uyarmaya, 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 tarihine bak›n, orada bu tarz› görürsünüz.
Kürt milliyetçi hareketin tarihi sol
içi çat›ﬂmalar tarihidir ayn› zamanda.
O tarihte sol’a sald›r›lar, sol içi
çat›ﬂmalar vard›r. Onlarca devrimcinin, 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 “Kemalizmin uﬂa¤›”, “Kemalizmin ajan›”
diyerek nas›l ajan, provakatör ilan
ettikleri vard›r o tarihte. Bugün ise
Kemalizmi kendileri savunmaktad›r.
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.
Sorun budur asl›nda.
O nedenle Kürt milliyetçilerinin
söyledikleri, “araﬂt›r›yoruz” cümleleri do¤ru de¤ildir.

K ü r t m i l l i y e t ç i h a re k e t
ö z ü r dilemeli, aç›k
politika izlemelidir!
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, “komisyon araﬂt›rs›n” denilip, sanki sorunu
çözecekmiﬂ gibi bir hava yarat›p
t e k r a r Alibeyköy’de sald›rmak,
aleni bir burjuva politikac›l›¤›d›r.
Bu tarz solun tarz› olamaz. Bu tarz
dev ri mci l e ri n tarz› olamaz. Bu tarz
y u r t s e v e r l e r i n tarz› olamaz.
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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.
Herkes herﬂeyin fark›ndad›r. Solu aldatt›klar›n›, oyalad›klar›n› san›yorlarsa, yan›l›yorlar. Sadece bunlar› yapt›kça burjuva politika tarz›na
daha fazla yak›nlaﬂt›klar›n› görmek
zorundad›rlar.
Sald›r›lar› kimin yapt›¤› belliyken, bunu kendileri dahil herkes biliyorken, “araﬂt›r›yoruz, soruﬂturuyoruz” demek, herkesi aptal, geri
zekal›; gördü¤ünü anlamaz yerine
koymakt›r. Ama as›l yan›lan kendileridir. Herkesi böyle sanmak, büyük yan›lg›d›r.
Belki de bunun en somut, en
canl› örne¤i Alibeyköy’de Kürt milliyetçi hareketin sald›r›s› sonras› bir
kez daha görüldü.
Devrimci ve Demokratik Ya p › l a r Aras› Diyalog ve Çözüm Plat f o r m u temsilcileri, bu konuyu
DTP’liler ile görüﬂmeye gitmiﬂtir.
Söylenenler ﬂunlard›r:
Geld i¤ in iz iy i o ld u , araﬂt› r›r ›z
"G
a ma k e s in lik le bu n u bi z y ap m› yo ruz. Devletin iﬂidir. Gerekirse ben
D T P ' l i a r k a d a ﬂ l a r a da nöbet tuttu ruca¤›m”.
Sald›r›lardan sonra söylenen budur: “ D e v l e t y a p t › ! ” ... 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
“ni ye k› nam› yorsunuz ? N iye aç ›k lama yapm›yorsunuz?” 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
“devlet yapt›” 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 devrimcilere, yurtseverlere ait bir kültür
yoktur. Bu tarz burjuvazinin tarz›d›r.
Yakm›ﬂlar, y›km›ﬂlar, dernekleri
yakm›ﬂlar halen Devrimci ve De m o k r a t i k Ya p › l a r Aras› Diyalog
v e Ç ö z ü m P l a t f o r m u’na “Halk
Cephesi DTP’yi ezece¤iz diye pankart ast›” diye yalan haberlerle bask› yap›yorlar. ‹spatlay›n deniyor, ispat edemiyorlar!
Bu tarz› 32 y›ld›r tan›yoruz. Son
5 y›lda bunu defalarca gördük, yaﬂad›k.
DTP’liler son sald›r›larla ilgili
aç›klama yapaca¤›na, özür dileyip,
suçlular› cezaland›raca¤›na, komplo
teorileri üreterek, kendilerini kand›rmaktad›r. Bu tarz do¤ru bir tarz
de¤ildir. Aç›k, sorumlu politika izlenmelidir.
Bu yüzden, yapt›klar› her ﬂey
eninde sonunda onlar› vuracakt›r.
Bundan emin olmal›lar. Tarihleri sol
içi ﬂiddetle, sol içi hakaretle, küfürle dolu olanlar; sanki bu tarih kendilerinin de¤ilmiﬂ aymazl›¤› ve piﬂkinli¤i içinde olamazlar. Olurlarsa,
sadece kendilerini aldat›rlar..

H a k a ret etmiyor,
ideolojik mücadele
sürdürüyoruz
Kürt milliyetçi hareket yay›nlar›m›zda “önderliklerine” yönelik
hakaretlerde bulundu¤umuzu hep
söylemiﬂ, ama ispat edememiﬂtir.
Sorun zaten önderliklerine hakaret edilmesi de¤ildir. Kürt milliyetçi
hareketin önderine bugüne kadar
say›s›z burjuva parti lideri, kiral›k
kalem a¤za al›nmayacak her tür sald›r›y› yapt›, hakaretlerde bulundu.
Diyebiliriz ki, bu y›llard›r sürüyor.
O zaman bütün bu liderlerin, kiral›k kalemlerin susturulmas› gerekirdi. Ancak bunlar›n hiçbiri olmad›.
“... Ancak halk›n özgürlü¤ü yerine önderlerinin özgürlü¤ünü esas
ald›. Bu ciddi bir yöntem hatas›d›r.

... 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 özgürlü¤ünün önüne koymamal›.” (Osman
Öcalan, Türkiye Gazetesi, “Ergenekon
PKK’y› kulland›”, 20 Kas›m 2009)
Bu sat›rlar›n yazar› “PKK’yi Amerika’ya teslim etmeye” çal›ﬂan dedikleri
Osman Öcalan’d›r. Bir hain, bir iﬂbirlikçi 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 olmad›k. O nedenle, “önderimize hakaret
edildi” gerekçesi tutarl› ve inad›r›c› de¤ildir. Gerçekten hakaret edenlere, küfredenlere sessiz kal›rlar. Devrimci eleﬂtiri yapanlara ise molotoflarla, silahla
sald›r›rlar.
“Öndere sald›r›” bu iﬂin, devrimcilere sald›r›n›n örtüsü, gerekçesidir. Kald›
ki, devrimciler burjuvazinin sald›r›lar›
konusunda hassast›r. Halk›n ve mücadelenin de¤erlerini bilirler.
DTP’liler sorunu çözmek yerine,
“bunlarla u¤raﬂmak istemiyoruz” diyorlar. Devletin sald›rd›¤› bugünkü koﬂullarda bu sorunlarla u¤raﬂmak istemediklerini söylüyorlar.
Elbette devletin sald›rd›¤› aç›k: ‹mral›’da sald›r›yor, DTP’lilere sald›r›yor,
gösterilere sald›r›yor... ‹ﬂte devletin herkese sald›rd›¤› bugün, DTP’liler de gelip devrimcilerin derneklerine, devrimcilere sald›r›yor.
Hiçbir DTP’li “zaten devlet sald›r›yor, bir de siz teﬂhir ediyorsunuz” demagojisi yapmas›n! Teﬂhir sald›r› de¤ildir. Teﬂhir devrimci bir yöntemdir. Devrimci 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. B u g ü n e k a d a r, derneklerimizi 2
güç bast›: Biri polisti, ikincisi ise Kürt
milliyetçi hare k e t i d i r.
Siz bunu söylebilir misiniz?
“Devletin bize yapt›¤›n› devrimciler
de yapt›” diyebilir misiniz?
D ‹ Y E M E Z S ‹ N ‹ Z ! Yapmad›k çünkü!.. Zira, devrimcilerin böyle bir tarz›
yoktur. Ama bu kültür size aittir!..

Tek Yol
Sol içi ﬂiddet,
kararl› b ir tav›rla m ahkum e dilir
Sol içi ﬂiddetin sola verdi¤i zarar› hiç kimse reddetmez. Bunun
üzerine herkes sayfalarca yaz› yazar. ‹ﬂin teorisini yapar. Fakat solun prati¤ine bakt›¤›m›zda olanlar söylenenlerin, yaz›l›p çizilenlerin
tam tersidir. Sol içi ﬂiddetin engellenmesi için yap›lmas› gerekenlere 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›rlar ya da “birbirlerini yesinler” anlay›ﬂ›nda. Peki senden uzak oldu¤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 yolculuk” sergilenir. ﬁiddet mahkum edilmez. ﬁiddeti uygulayanlarla ﬂiddete 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 karﬂ›s›nda sorumluluk duymak yoktur. Teoride, sol içi ﬂiddete ne kadar
karﬂ›y›m denilirse densin, pratikte o ﬂiddete boyun e¤mek vard›r.
Kürt milliyetçi hareketin, 9 Kas›m’da maskeli, sopal›, molotoflu, 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 bay›l›ncaya kadar darp ediliyor, derne¤in içine bidonlarla benzin dökülüp 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, molotoflarla 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 k › n a m › y o r. Ayn› zamanda Yürüyüﬂ dergisinde Kürt miliyetçi 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, “ortayolculukla” 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 engellenir. ﬁiddet karﬂ›s›nda kararl› bir tavr›n bedelleri de olabilir. Aksi
durumda s o l a ve ri l e n z a ra r ödenen bedelden çok daha büyük ol m a k t a d › r. Hangi gerekçeyle, hangi anlay›ﬂla olursa olsun, sol içi
ﬂiddeti mahkum etmekten, k›namaktan uzak duranlar, sol içi ﬂiddete cesaret vermiﬂ olurlar. Güç karﬂ›s›nda sinmek demokratl›k, devrimcilik de¤ildir. Do¤rular› savunmak, bazen bedel ödemeyi, göze
almay› gerektirir...
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y› yar›p ç›kmayan devrimci olamaz. Önce böyle bir kuﬂatmaya girmemek gerekir. Bunun için
devrimci olacak insan
arkas›nda beynini meﬂgul edecek hiçbir ﬂey b›rakmamal›d›r.

Öğretmenimiz
‹nsanlar devrimci olmadan
veya devrimci olmay› ö¤rendi¤i
süreçte, devrimci ölçülerle düﬂünmeden düzenin kurallar›yla
hareket edip sözlülük, niﬂanl›l›k, hatta evlilik iliﬂkisini yaﬂam›ﬂ olabilir.
Ama kiﬂi devrimci olmaya
karar verdikten sonra bu iliﬂkilerini yeniden gözden geçirip,
yeniden biçimlendirmek durumundad›r.

Say›: 197

Yürüyüﬂ
6 Aral›k
2009

Devrimcili¤e engel olan, düzen yaﬂam›n› empoze eden, kiﬂiyi devrimcilikten
uzaklaﬂt›rmak isteyen
herkes, her
ﬂey bilinçli
veya bilinçsiz düﬂman›m›zd›r. Bu
düﬂmanla
mücadele
edilmelidir.

Devrimcilik; tercih yapmakt›r, yeni bir yaﬂamd›r. Hangi
alanda olursa olsun bu tercihi
yapt›¤›m›zda, yeni bir yaﬂama
baﬂl›yoruz demektir. Art›k düzen yaﬂam›n›n al›ﬂkanl›klar›
yoktur. Eski yaﬂam, düzene göre ﬂekillendi¤inden hemen her
konuda disiplinsizdir. Beynin disiplini yoktur. Beyin rastgele,
günlük düﬂünür. Kiﬂisel ç›karlar› temelinde düﬂünür. Arkadaﬂl›k, aile, okul, iﬂyeri gibi tüm iliﬂkiler ç›karlara göre
ﬂekillenir. Kavgalar, çeliﬂkiler, tart›ﬂmalar hep kiﬂiseldir. Biz de¤il,
ben
düﬂüncesi
esast›r.

A‹LE, Eﬁ, SEVG‹L‹, HALK SEVG‹S‹
VE
FAﬁ‹ZME KARﬁI SAVAﬁTA
HEM DÜZEN HEM DEVR‹MC‹L‹K
B‹R ARADA OLAMAZ!

Düzen;
kad›n erkek
iliﬂkilerinde
her türlü yozlu¤u, kurals›zl›¤›
meﬂrulaﬂt›rmak ister. Biz ahlakl›, saf ve temiz bir iliﬂkiyi tercih
edeceksek bu iliﬂki mücadeleye, devrime göre ﬂekillenmek
zorundad›r.
Düzen ve aileler, evlili¤i düzen 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; kiﬂi çocuklar›m, eﬂim, iﬂim diyerek baﬂka bir ﬂey düﬂünmez.
Gece ve gündüz iﬂyerinde, evde
düzen kültürü taraf›ndan kuﬂat›l›r. Bu kuﬂatmadan ç›kmak için
mücadele vermeyen, kuﬂatma-
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Daha çok genç yaﬂta bu tür
bir iliﬂki aray›ﬂ›na girmek, beynini onla meﬂgul etmek bir savaﬂç›ya, devrimciye yak›ﬂmaz.
Hele ki; taraflardan biri henüz
düzenden kopmam›ﬂsa bu tür
bir iliﬂkiye girmek do¤rudan beyinde düzen ba¤›n› canl› tutmakt›r. Kald› ki; devrimcili¤e
karar vermiﬂ bir insan henüz
mücadele içerisinde denenme-

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›nda, zor koﬂullarda yakalar ve
onu ihanete sürükler.

miﬂ, her ﬂeyiyle savaﬂ›n bir parças› 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› kesmiﬂsen, seninle savaﬂ› paylaﬂmayan birine umut vermek, bekletmek adaletsizliktir. Yaﬂam
yollar› farkl›d›r. Kad›n erkek iliﬂkilerindeki beklentileri de farkl›
olacakt›r. Kendi yaﬂam›nda,
kendi iliﬂkilerinde tutarl› olmayanlar savaﬂamaz, savaﬂt›ramaz, halk› e¤itemez.

Devrimcilikte
her ﬂey tümden
de¤iﬂir.

“Kim dost, kim
düﬂman” sorusuna; “Devrimin ç›kar›na m›, zarar›na m› hareket
ediyor” ﬂeklinde düﬂünüp cevap verece¤iz. Art›k düzendeki
kendili¤inden, rastgele bir yaﬂam yoktur. Att›¤›n her ad›m›
bilerek atmak zorundas›n. Konuﬂtu¤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, düﬂman her yerdedir, bizi bulur; imha veya tutsak eder. Devrimcilik yapmaya karar vermek cesur ve adaletli insanlar›n iﬂidir.
Ama bunu ak›lla birleﬂtiremezsek devrimci yaﬂam›m›z azal›r.
Devrimci yaﬂam›n temel kural›;
neyi, niçin yapt›¤›n› bilmektir.

Bu, eski yaﬂam›m›z› reddedip
yeni bir yaﬂama baﬂlamakt›r.
Devrimcilik her ﬂeyden önce
düﬂüncede de¤iﬂmektir. Düﬂüncede eskiyi tümden reddedemezsek, yeni bir yaﬂam› kuramay›z. Devrimci düﬂüncede
aile de arkadaﬂl›k da, çal›ﬂma
da her ﬂeyde farkl› düﬂünmektir.
Bir devrimcinin boﬂ zaman›
yoktur. Devrimcinin her an› de¤erlidir. Çevresinde ve ülkesinde milyonlarca insan düzen
e¤itimi ile yo¤rulmuﬂtur. Bunlar› e¤itmek gibi kutsal bir görevi vard›r. Onlarca yap›lmas›
gereken görevler vard›r. Bütün
bu yo¤unluk içerisinde eski
al›ﬂkanl›klar›n›
sürdürmek,
devrimci yaﬂam› hiç anlamamak veya devrimci yaﬂam görünümü alt›nda düzen yaﬂam›n›
sürdürmek demektir. Uyku veya tembellik düzenden ö¤rendiklerimizdir.
Düﬂünmeyen üretemez. Düﬂünmek ve üretmek devrimci
yaﬂam›n temel halkas›d›r. Devrimcinin tek ve temel düﬂüncesi devrim yapmakt›r. Bunun d›ﬂ›nda hiçbir düﬂüncesi olamaz.
Bütün beyni, bütün hücreleri ile
devrimi düﬂünmeyenler mücadeleye düzen ideolojisini de taﬂ›yorlard›r. Bu düzen ideolojisi
bir yerde aile, bir yerde sevgili,

KAZANLI’DA YEN‹
B‹R MEVZ‹
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 kurumumuz yoktur” diyen Cengiz, herkesi sorumlulu¤a davet ettiklerini
söyledi.

baﬂka koﬂullarda tembellik,
uyku, zora dayanamama, kurals›zl›k, bireycilik gibi birçok
ﬂekilde mutlaka ortaya ç›kar.
Ortaya ç›kt›¤› noktada ise yaln›z kiﬂiye zarar vermekle kalmaz, çevresini de zarar verir.
"BEN YAPAMIYORUM" diye
bir ﬂey yoktur. ‹stemek veya istememek vard›r. Ciddi bir hastal›¤› veya sakatl›¤› olmayan
herkes her türlü görevi yapabilir. Yapam›yorum diyorsa, beyninde yapmak istememe vard›r. Tembel, haz›rlopçu bir yaﬂam anlay›ﬂ› vard›r. Böylelerinin ne aile, ne eﬂ, ne halk sevgisi ne de faﬂizme karﬂ› oluﬂlar› samimi olamaz.
Devrimci yaﬂamda yaln›z
kendini düﬂünenler, kendilerini
de kurtaramayacaklar› gibi
yoldaﬂlar›na ve örgüte de büyük zararlar verirler. Art›k ben
de¤il biz olgusu vard›r. Ortak
yaﬂam, ortak düﬂünce ve ortak
ruh hali her konuda geçerlidir.

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›lmazsa hiçbir ﬂey de¤iﬂmez.
Düzen beyni yeniden teslim
al›r.
Ve yaﬂanan hemen her ﬂey;
insanlar, kurallar hatta mücadele düﬂman haline gelir. Savaﬂ unutulur, düzen özlemleri
güçlenir. ‹hanet giderek büyür
ve geliﬂir. Bir devrimci ya onuruyla devrimcilik yapacakt›r,
halk›n ekmek, adalet, eﬂitlik
taleplerinin uygulay›c›s› olacak
ya da halka ihanet edecektir.
Ara yol yoktur.

Her devrimci önce; “ben kimim”, “geçmiﬂte neydim”,
“bugün ne olmal›y›m, nas›l yaﬂamal›y›m” sorular›na çok aç›k
cevaplarla eski yaﬂam› ezip,
düﬂman kabul ederek yeni ya-

Hem düzen, hem devrimcilik bir arada olamaz. Düﬂmanda tam bu noktada "ya adam
gibi devrimcilik yapacaks›n,
savaﬂacaks›n ya da düzende
yaﬂay›p, bizim saf›m›zda olacaks›n" demektedir. Bunun
içinde her türlü tehdit, gözalt›,
aileleri kullanma ve provokasyon faaliyetlerini dayatmaktad›r. Devrimci tercihini aç›k ve
net yapmayanlar aç›k ki; düﬂman›n bu bask›lar›na gö¤üs
geremez ve er geç teslim olurlar.

Programda Grup Umut sahneye 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›.

Bu noktada sorun devrimcili¤i bilip bilmemekten öte ahlaki bir sorundur.
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HABER
‹ S TANBUL
GAZ‹ MEZARLI⁄I

zar›na karanfiller b›rak›ld› ve mezar› baﬂ›nda “yürümek” ﬂiiri okundu.
Yine Armutlu sokaklar›n› çok iyi
bilen Cephe ﬂehitlerinden Muharrem Erkuﬂ ve Mustafa Bektaﬂ’›n da
mezarlar› ziyaret edildi.

‹ z m i r ’de Bayramlaﬂma ve
M e z a r Z i y a re t l e r i

Halk Cephesi’nde
Bayramlaﬂma
Say›: 197

Yürüyüﬂ
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Düzenin bütün yozlaﬂt›rma sald›r›lar› karﬂ›s›nda halk kültürümüze
ve geleneklerimizi korumak için
mücadele veren Halk Cepheliler
Kurban Bayram›’nda geleneklerimizi yaﬂatt›lar. Halk Cepheliler
bayramlaﬂt›ktan sonra ﬂehit mezarlar›n› ziyaret ederek anma yapt›lar.

“S en Rah at Uy u Yoldaﬂ”
Halk Cepheliler 28 Kas›m günü
komutan›m›z, önderimiz, Day›’m›z›n yan› baﬂ›ndayd›. Mezar› baﬂ›nda “Önder Yoldaﬂ Dursun Karataﬂ”,
“Öndere Selam Savaﬂa Devam” sloganlar›yla baﬂlayan anmada “Mahir’den Day›’ya” hitap eden ﬂiir
okundu.
Halk Cepheliler ellerindeki karanfilleri Day›’n›n mezar›na b›rakt›lar. “Sen Olaca¤›z”, “Bize Ölüm
Yok” ve “Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
‹ZM‹R
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marﬂlar›n›n ard›ndan helva da¤›t›l›p, di¤er devrim ﬂehitlerimizin mezarlar› ziyaret edildi.

TAYAD’l›lar ﬁehit
Mezarlar›ndayd›
‹stanbul’da TAYAD’l› Aileler 28
Kas›m günü Gazi Mezarl›¤›’ndayd›lar. Day›n›n mezar›nda aileler
sayg› duruﬂu yaparak devrim ﬂehitlerini bir kez daha and›lar. Yap›lan
konuﬂmalarda onun bize devretti¤i
miras›n ve misyonun fark›nda olman›n ve onun gere¤ini yerine getirmenin önemi vurguland›.
Day›n›n ard›ndan toplu bir ﬂekilde Eyüp Baﬂ’›n mezar›n› da ziyaret
eden aileler orda da bir anma yap›ld›.

K üçük a r m u tlulul a r ’ d a n
M e z a r l › k Z i y a r et i
Küçükarmutlulular 28 Kas›m
günü Gazi Mezarl›¤›’nda
bulunan ﬂehit mezarlar›n›
ziyaret etti. Bayram›n ikinci günü gerçekleﬂtirilen ziyarete Güler Zere de kat›ld›. K›z›l bayraklar ve çiçeklerle bezenmiﬂ mezar›n
baﬂ›nda ﬂiin okundu ve getirilen çiçekler b›rak›ld›.
Daha sonra 9 Kas›m’da ﬂehit düﬂen Eyüp Baﬂ’›n me-

‹zmir’da TAYAD’l›lar bayramda 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 ﬂehitlerinden Müjdat Yanat ve Büyük
Direniﬂ ﬂehitleri Gökhan Özocak
ve Gürsel Akmaz’›n Buca Kaynaklar’daki mezarlar› ziyaret edildi.
‹zmir Halk Cephesi Kurban
Bayram›nda Do¤ançay’da idi. Halk
Cepheliler geldi¤inde köy meydan›nda bir çevik kuvvet otobüsü vard›. Çeviklerse köyün her yerine da¤›lm›ﬂlard›. 29 Kas›m günü Do¤ançay Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma
Derne¤i’nde yap›lan bayramlaﬂman›n ard›ndan hep birlikte bayram
yeme¤i yenildi. Yeme¤in ard›ndan
Grup Gün›ﬂ›¤›’yla birlikte türküler
söylendi.

Bursa’da Bayramlaﬂma
Bursa’da bayram›n 3. günü Bursa Haklar Derne¤i’nde bayramlaﬂma yap›ld›. Bayramlaﬂmada Bursa
Gençli¤i taraf›ndan haz›rlanan dünden bugüne kültürel de¤erlerimize
yap›lan sald›r›lar› anlatan bir skeç
oynand›. Son olarak Grup Yar›n
müzik dinletisi verdi.

Ankara’da Bayramlaﬂma
Kurban Bayram›'n›n 3. Günü
olan 29 Kas›m günü Ankara Halk
Cepheliler bayramlaﬂmak için Dikmen’de bulunan Çankaya Kültür
Derne¤i’nde buluﬂtular.
Programda kavgay› anlatan ﬂiirlerin yer ald›¤› bir ﬂiir dinletisi sunuldu. Dinleti sonras›nda Halk Cephesi'nin aç›klamas› yap›ld›. Program›n sonunda türküler eﬂli¤inde halay çekildi.

HABER
‹zmir ve Bursa’da Dergi Sat›ﬂ›
‹zmir Yamanlar’da bayram›n ikinci günü Yürüyüﬂ 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 dönük sald›r›lar› da teﬂhir edildi. Tan›t›m ve sat›ﬂlar›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 Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüﬂ dergisinin tan›t›m ve sat›ﬂ› yap›ld›.

BURSA

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›ldan 18 y›la kadar, görevi götüye kullanma suçundan 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 belgede sahtecili¤i suçundan 3 y›ldan 8 y›la kadar
hapis cezas› istendi.
ﬁimdi art›k zaman aﬂ›m› manevralar› var s›rada.

‹mral›’daki Tecrit
Koﬂullar› Protesto
Ediliyor
Abdullah Öcalan’›n ‹mral› adas›nda yap›lan yeni
hücre tipi hapishanesine
sevk edilmesi ile birlikte, yaﬂam koﬂullar›n›n daha da
a¤›rlaﬂt›r›ld›¤› aç›kland›.
Bunun üzerine, bir çok
ﬂehirde Abdullah Öcalan’›n
tecrit alt›nda tutulmas›n›, yaﬂam koﬂullar›n›n a¤›rlaﬂt›r›lmas›n› protesto eden eylemler yap›ld›.
Eylemlerde çeﬂitli
yerlerde polis karakollar›na molotoflu sald›r›lar
da yap›l›rken, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 gün boyunca süren gösterilerde gözalt›na al›nan 5 kiﬂi tutuklan-

d›. Urfa’n›n Viranﬂehir ilçesinde eylem yapan 400 kiﬂilik bir grup polisle çat›ﬂt›.
ﬁ›rnak’›n Silopi, Cizre ve
Beytüﬂﬂebap ilçelerinde, yap›lan eylemlerde de polisle
çat›ﬂma ç›kt›. Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Diyarbak›r’›n Bismil ve Silvan ilçelerinde, A¤r›’n›n Diyadin ilçesinde, 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›.
MERS‹N

Say›: 197

"Karpuz Kabu¤undan Gemiler Yapmak"›n
Yönetmeni Öldü
"Karpuz Kabu¤undan Gemiler Yapmak" adl› 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›llarca geçim derdiyle u¤raﬂt›, kamyon ﬂoförlü¤ü,
inﬂaat iﬂçili¤i ve tavukçuluk gibi pek çok iﬂte
çal›ﬂt›. ''Karpuz Kabu¤undan Gemiler Yapmak''› çekerken geçimini sa¤lamak için yem fabrikas›nda hamall›k yapan Uluçay, bu filmiyle 40'a yak›n ödül ald›.

Davutpaﬂa katliam› ma¤durlar›n›n
adalet aray›ﬂ› 28. haftas›na girdi
‹stanbul Davutpaﬂa’da yaﬂanan patlaman›n sorumlular›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. “Davutpaﬂa’y› Unutmad›k Unutturmayaca¤›z” pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde katliamda yaﬂam›n› yitirenlerin isimleride taﬂ›narak adalet istendi. Eylemde yap›lan aç›klamada iddianane teslim edilmesine ra¤men mahkemenin 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

Yürüyüﬂ
6 Aral›k
2009

"‹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 çeﬂitli kesimlerinden insanlar›, hayatlar› seyirciye yans›tt›. Oyunun sonunda
"Savaﬂa Hay›r" slogan›na kat›lmad›¤›n› belirten Güner, "Savaﬂlar›n olmamas› için, bar›ﬂ için, özgürlük için,
eﬂitlik için, yolsuzlu¤a, yoksullu¤a,
iﬂkenceye, alçakl›¤a ve emperyalizme karﬂ› savaﬂa evet" dedi.
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Haydi y ap›n g ere¤ini
tehdit v e y asalar›n›za r a¤men
memurlar iﬂ b ›rakt›

Say›: 197

Yürüyüﬂ
6 Aral›k
2009

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 neticesine katlan›rlar" diye tehdit etmiﬂti. Eylem gününe kadar AKP hükümetinin tehditleri sürdü. Tehditlere ra¤men yüzbinlerce memur ülke
çap›nda iﬂ b›rakt›.
AKP’nin tehditleri eylem sonras›nda da sürdü.
Evet, yasalar›n›z “yasak” diyor.
Zaten o yasalar›n›z halk için, emekçiler 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›rakmak 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› iﬂsiz b›rak›yorsunuz, aç, yoksul b›rak›yorsunuz, örgütlülüklerine sald›r›yorsunuz, bunlar yasal!.. ‹ﬂçinin,

Bu b ir uyar›ysa
devam› gelmelidir
Memurlar, KESK ve KamuSen’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 “ u y a r › ” niteli¤inde
oldu¤unu aç›klad›lar.
Sendikalar hükümetin eylem öncesi tehditlerine karﬂ› kararl›l›k göstererek büyük bir kat›l›mla iﬂ b›rakma eylemini gerçekleﬂtirdi.
AKP hükümeti, “Grev ve Toplu
Sözleﬂme” talebini dikkate alaca¤›
yerde tehditlerine devam ediyor.
ﬁimdi bu noktada önemli olan sen-
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memurun, halk›n çeﬂitli kesimlerinin sorunlar›n› dile
getirmesi ‘yasad›ﬂ›’!
Memurlar, ya s al a r› n› z a ,
t e h d i t l e r i n i z e r a ¤ m e n eylem yapt›lar. Meydanlara ç›k›p hayk›rd›lar.
Yap›n o zaman gere¤ini. Yasalar›n›z› uygulay›n. Yüzbinlerce memuru yarg›lay›n. Soruﬂturma aç›n.
AKP’nin bu tehditleri birincisi,
halk›n taleplerine karﬂ› pervas›zl› ¤›n›n, ikincisi, yasalara, yasaklara,
tehditlere ra¤men yüzbinlerce memurun iﬂ b›rakmas› karﬂ›s›nda ç a resizli¤inin sonucudur.
AKP’nin tehditleri iﬂe yaramam›ﬂt›r. Çünkü memurlar, tehdit ve
yasaklara ra¤men iﬂ b›rakma iradesini ve kararl›l›¤›n› göstermiﬂtir.
Eylem sonras› tehditleri de iﬂe
yaramayacakt›r. Memurlar› ilk tehdit eden iktidar da AKP de¤ildir.
Y›llarca copland› memurlar o meydanlarda. Sürgün edildiler, defalarca kez soruﬂturmalar aç›ld›. ‹ﬂinden
at›lanlar oldu. Sendikalar›na kapatdikalar›n süreci nas›l devam ettirece¤idir.
Sendikalar iﬂ b›rakmaya “uyar›” dedi. Bu bir uyar›ysa devam›
gelmelidir. U y a r m a k , t a l e p l e r
k a r ﬂ › l a n m a d › ¤ › n d a d a h a f a z l a s ›n › n y a p a c a ¤ › m d e m e k t i r. Uyarmak, devam etti r ece¤im demektir.
Devam edilmedi¤inde AKP’nin sald›r›lar› daha da art›racakt›r.
Yapaca¤›z deyip de yapmayan sendikalar› kaale almayacakt›r. O halde
“uyar›”n›n devam›n›n örgütlenmesine bugünden baﬂlanmal›d›r. Uyar›p arkas›n› getirmemek, 25 Kas›m
eyleminin hiçleﬂtirilmesidir.
Uyar›n›n gere¤ini, örgütlenmede
yapmal›y›z, halka taleplerimizi kavratarak yapmal›y›z. Ve bundan sonraki ad›mda t ü m e me k ç i l e ri n o r-

ma davalar› aç›ld›.
Memurlar›n mücadelesi iktidarlar›n bütün tehdit ve engellemelerine ra¤men sürdü. Memurlar yasalar›n›za ra¤men örgütlendiler ve o
sendikalar› kurdular.
AKP iktidar›n›n tehditleri de iﬂe
yaramayacakt›r. Memurlar iktidarlar›n y›llard›r dikkate almad›¤› hakl› 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› tehditlerden vazgeçip memurlar›n taleplerine cevap vermelidir. Memurlar, kaderlerinin IMF ve iktidarlar›n
iki duda¤› aras›ndan ç›kan sözcüklerle belirlenmesini istemiyor. Toplu sözleﬂme ve grev hakk› istiyorlar.
Tehditleri b›rak›p buna cevap verin.
t a k u y a r › s › n › hedeflemeliyiz.
Onlarca y›ld›r hiç olmayan ﬂeylerden biri de iﬂçilerin memurlar›n
gerçek anlamda güç birli¤idir. 25
Kas›m eyleminde de bu anlamda iﬂçiler esas›nda yoktur. Memurlar sonuç 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› sonuç almay› hedeflemeyen, sadece
günü kurtarmay› düﬂünen eylemler
yapt›lar. E¤er ﬂimdi de hedefine sonuç almay› koymazsa yüzbinlerce
emekçinin kat›ld›¤› eylem hiçbir iﬂe
yaramayacak, hatta tabanda “ y a p › yoruz da ne olu yor” anlay›ﬂ›n›n
geliﬂmesine hizmet edecektir.

Adalet!

Paran›n adaleti...

Adana’da, Malatya’da, Ankara’da, ‹stanbul’da,
Bursa’da
,‹zmir’de, Elaz›¤’da ve daha onlarca ﬂehirde, hemen hemen 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 cezalar›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 “ k a b a h a t l a r k a n u n u”na dayanarak, milyarlar› bulan para cezalar› kesmektedir.
Ortada elbette, bizim aç›m›zdan bir “kabahat” yoktur. ‹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› istemek bir v at a ns e ve rl i k görevidir.
Adanada özellikle son bir kaç ayd›r, Halk Cephelilerin yapt›klar› neredeyse tüm eylemlere yüklü para cezalar› kesiliyor. Livorno-Demirspor maç›nda " G ü l e r Ze r e Ö lme sin" diye pankart açan 10 kiﬂiye toplam 11 bin
200 TL para cezas› kesilmiﬂti. Yine Çukurova Üniversitesi'nde bir ö¤renciye, üniversitenin aç›l›ﬂ›nda yapt›¤›

ANKARA KAMPANYA
ÇALIﬁMALARI
DEVAM ED‹YOR
26 Kas›m günü K›z›lay'da ‹zmir
Caddesi'nde ve Sakarya Meydan›nda 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 pullamalar yap›ld›. Ayr›ca ODTÜ'de
farkl› tarihlerde afiﬂleme, pullama
ve bildiri da¤›t›m› yap›l›rken, ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› için imza
topland›.

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›ls›n- Dev-Genç” yaz›l› bir pankart as›ld›. Ayn› gün kampanya afiﬂleri yapan Servet Göçmen’e 140, Emrah Eskibal’a 1500 TL para cezas› kesildi.
‹stanbul-ﬁiﬂli’de 23 Kas›m’da afiﬂ asan, 5 Halk Cepheli polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Bomonti Polis Karakolu’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 mizah 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 para cezalar›n›n gerekçeleri uydurmad›r.
As›l amaç, yüklü para cezalar› ile mücadeleyi zaafa
u¤ratmak, para cezalar› ile günlük yaﬂam›n› sürdürmekte zorlanan yoksul, emekçi halk› sindirmektir.
Ancak unutulmamal›d›r ki, oligarﬂinin “pp a r a l › a d a let” takti¤i de tutmayacakt›r. Bu ülkenin vatanseverleri
Amerika defol! demeye devam edecektir!..

Eskiﬂehir'de
Gözalt›lar Serbest

Domuz Gribi ‹çin de
Temizlik Paras›

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 Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i ö¤rencileri
Hasan AKSOY ve Çi¤dem YAKﬁ‹
saat 17.00'da Doktorlar Caddesi'nde polisler taraf›ndan yaka paça
gözalt›na al›nd›lar.
Kimlik gösterilmedi¤i için konseri iptal etmekle tehdit eden polis,
gözalt› boyunca tehdit ve hakaretlerine devam etti.
Gençlik Derne¤i çal›ﬂanlar›
Çarﬂ› Karakolu'na götürüldü ve kiﬂi baﬂ›na 140 TL para cezas›n›n kesilmesinin ard›ndan saat 18.00'da
serbest b›rak›ld›.

Kay›t paras›, fotokopi paras›,
kömür paras›... derken Ankara’daki baz› okullar›n idarelerinin
bu seferde domuz gribini bahane
ederek velilerden 50’ﬂer lira temizlik paras› istedikleri ö¤renildi.
Domuz gribinden meydana
gelen ölümler ve okullardaki salg›n tehlikesini bahane eden baz›
okullardan, velilere gönderilen
mesajda banka ismi ve hesap numaras› verilerek, “Say›n veli, çocu¤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 gerekmektedir” denildi.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
10 y›ld›r tart›ﬂ›lan üniversiteye
giriﬂteki katsay› sorunu yine gündemde. Bu sefer adeta ö¤rencilerle
alay eder gibi davrand›lar. 5 ay önce katsay›y› kald›r›lm›ﬂlard›. Ancak Dan›ﬂtay taraf›ndan anayasaya
ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle “durdurma karar›” verildi.
Hat›rlanaca¤› gibi katsay›n›n
kald›r›lmas› ile birlikte, art›k hangi

lerinde okuyan ö¤rencilerin durumlar›na bakt›¤›m›zda, ço¤u halk çocu¤udur. Yani gelir durumlar› belli olan
kiﬂilerdir. Dolay›s›yla dershaneye
verecek paras› olmayan ö¤rencilerdir. Böylelikle en baﬂtan meslek lisesinde okuyan ö¤rencilerin s›navlarda baﬂar›l› olmas› imkâns›z hale
gelmiﬂtir. Yani “paran varsa okursun, paran yoksa okuyamazs›n” anlay›ﬂ› egemen olunca, yasalara gö-

ﬂey ortaya ç›kmad›.
‹ﬂte ﬂimdi de YÖK, Dan›ﬂtay’›n
bu karar›n›n üzerine anayasay› de¤iﬂtirmeyi düﬂünüyor. AKP hükümetinin ‹mam Hatip liselerinin önünü kadrolaﬂmak için açmak istemesi sonucunda, adeta bir yap-boz haline gelen e¤itim sistemi, ö¤rencilere çözüm diye sunulan bu de¤iﬂikliklerle çözülemez. Son on y›ld›r
yaﬂanan bu katsay› karmaﬂas›n›n temel nedeni iktidar içerisindeki ç›kar

ÖSS'DEK‹ KATSAYI DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER‹
‹PTAL ED‹LD‹
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okuldan mezun olunursa olunsun istenilen 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 üniversiteye girerken yaﬂad›klar› sorunlara
çözüm olmayacakt›.
Katsay› engelinin kald›r›lmas›
en çok dershaneleri sevindirmiﬂti.
Meslek liseleri de art›k dersahenelere 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¤itimdeki niteliksizlik daha da art›yor. ‹ﬂte böyle verilen e¤itimle de
ö¤renciler ÖSS de baﬂar›l› olam›yorlar. Ya, özel okullarda okumas› gerekecek, ya da dershaneye
gitmesi gerekecek. Tabi bunu yapabilmesi için de paras›n›n olmas› 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-

re e¤itim hakt›r maddesi sadece ka¤›t üstünde kal›yor.
Buna ra¤men bunun bile uygulanmas›n› beklemediler ve katsay›n›n kald›r›lmas› Dan›ﬂtay taraf›ndan
durduruldu. Yani eskiden oldu¤u gibi yine meslek liselerinin maruz
kald›¤› adaletsizlik devam edecek.
Y›llard›r katsay› sorunun çözeceklerini söyleyip durdular ama ortada ne bir çözüm ne de bir sonuç
var. Zaten var olan katsay› sorununa, bir yenisini daha eklemekten
baﬂka bir ﬂey yap›lmad›. Yani sorunlar›n say›s› art›rmaktan baﬂka bir

E¤itimi paral› hale getiren,
ac›mas›z ve adaletsiz bir s›nav
sistemi ile gençlerin milyonlarcas›n› sokaklara gönderen, alternatif siz b›rakan bir sistem kuﬂku yok
ki, gençli¤e istedi¤i gelece¤i veremez. O halde yap›lacak ﬂey bellidir. Paras› olan›n okudu¤u bu adaletsiz sistemin de¤iﬂmesidir. Ve
bizim bu alternatifsiz sistem karﬂ› s›ndaki alternatifimiz, paras›z,
bilimsel, demokratik e¤itim talebini ›srarla sürdürmek, bu talep
do¤rultusunda mücadelemizi
yükseltmek olmal›d›r.

kavgas›d›r. Bugün ne AKP' nin katsay› engelini kald›rmak istemesi ne
de Dan›ﬂtay'›n bunu iptal etmesi ö¤rencileri ve e¤itim sistemini düﬂündü¤ü içindir. As›l amaç ç›kar kavgas›d›r, kadrolaﬂmad›r. Onlar›n ç›kar
kavgas›n›n arenas› ise bizim hayat›m›z›, yar›n›m›z› belirleyen Üniversite s›nav›... Hayat›m›z gelce¤imiz
üzerinden oyun oynan›yor.
AKP iktidar kavgas›n› her f›rsatta dile getiriyor. Bu kez kavga katsay› üzerinden yürümektedir.
Sonuç olarak sorun sadece
puan›n 0,3 veya 0,8 ile çarp›lmas›
de¤il, e¤itimin niteli¤idir. Bu durumda 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› sokaklara gönderen, alternatifsiz b›rakan bir sistem kuﬂku yok ki,
gençli¤e istedi¤i gelece¤i veremez. O halde yap›lacak ﬂey bellidir. Paras› olan›n okudu¤u bu
adaletsiz sistemin de¤iﬂmesidir.
Ve bizim bu alternatifsiz sistem
karﬂ›s›ndaki alternatifimiz, paras›z, bilimsel, demokratik e¤itim
talebini ›srarla sürdürmek, bu talep do¤rultusunda mücadelemizi
yükseltmek olmal›d›r.

Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
KRED‹ SORUNU
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. ‹lkokullarda al›nan kay›t paras›, tebeﬂir paras›... derken zincirleme devam etmektedir bu sistem. Bugün üniversitelerde 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 yetmemektedir. Bunun üzerine zorda kalan ö¤renciler ailelerini 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 üniversitelerden 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¤lanmal›d›r. Burada devletin buna gücünün yetip yetmeyece¤i tart›ﬂmas›na girmeyece¤iz. Nitekim devletin bunlara gücünün yetece¤ini ama bilinçli politikalar›ndan
dolay› bunu uygulamad›klar›n› bilmekteyiz.

Bu n l arı

BİLİYOR MUSUNUZ?
S›nav say›lar›:
* ‹lkö¤retimden üniversite sona kadar bir ö¤rencinin
girdi¤i s›nav say›s›...... 739
* ‹lkö¤retimde girilen
s›nav say›s›............ 182
* Ortaö¤retimde girilen
s›nav say›s›............ 318
* Dershanede girilen
s›nav say›s›.................... 118
* E¤itim fakültesine
giden bir ö¤rencinin 4 y›l
boyunca vermesi gereken
s›nav say›s›.................... 120
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Gençlik
k Üzerine

SÖZLER

“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
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Avrupa’da

EYÜP BAﬁ ÖLÜMSÜZDÜR

S T U T T G A RT

Irkc›l›¤a, Hak Gasplar›na,
Ayr›mc›l›¤a Son!
fl Stuttgart'ta Afiﬂleme
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Anadolu Federasyanu'nun baﬂlatm›ﬂ oldu¤u 'Irkc›l›¤a, Hak Gasplar›na, Ayr›mc›l›¤a Son! Eme¤imizle Var›z Hakk›m›z› ‹stiyoruz'
kampanyas›na Stuttgart'ta 1 Aral›k’ta yap›lan afiﬂlerle devam edildi. Anadolu Federasyonu çal›ﬂanlar› 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 baﬂlatm›ﬂ oldu¤u "Irkc›l›¤a, Hak
Gasplar›na, Ayr›mc›l›¤a Son! Eme¤imizle Var›z Hakk›m›z› ‹stiyoruz"
kampanyas› çerçevesinde Almanya’n›n Duisburg ﬂehrinde afiﬂlemeler yap›ld›. 25 Kasim günü Duisburg'un Marxloh-Pollmann ve
Hamborn semtlerinde 3 federasyon

Stuttgart'ta Güler ‹çin
Kutlama
Almanya'n›n Stuttgart ﬂehrinde
29 Kas›m günü, Güler Zere'nin serbest b›rak›lmas› nedeniyle yoldaﬂlar›, Stuttgart Halk Kültür Evi'nde
bir kutlama yeme¤i verdi.
Yemekten önce Güler Zere'nin
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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 baﬂlatm›ﬂ oldu¤u Irkc›l›¤a, Hak Gasplar›na, Asimilasyona Karﬂ› Birleﬂelim, Birlikte Mücadele Edelim"
kampanyas› çerçevesinde Duisburg
Anadolu Federasyonu'nun alt› çal›ﬂan› taraf›ndan 28 Kas›m Hamborn'da her Cumartesi günü kurulan
Halk Pazar›’nda bildiri da¤›t›ld›.

zulmün elinden çekip al›nmas› yolunda verilen mücadeleyi anlatan
bir konuﬂma yap›ld›. Konuﬂmada,
bu zaferin herkesin ortak mücadelesiyle kazan›ld›¤› belirtildi. Güler
Zere'nin özgürlü¤üne kavuﬂmas›
üzerine sohbet edilerek duygu ve
düﬂünceler belirtildi. Ard›ndan Güler için bir ﬂiir dinletisi verildi.

Almanya Berlin IKAD derne¤inde, 29 Kas›m günü, yoldaﬂlar› Eyüp
Baﬂ"› and›. Anmada Eyüp Baﬂ’›n
devrimci yaﬂam› anlat›l›rken "Eyüpler’i örnek alarak, mücadelemize daha güçlü sar›laca¤›z" denildi.
Anmada Güler Zere’nin özgürlü¤üne kavuﬂmas›nda emek verenlere yazd›¤› mektubu da okundu.
20 kiﬂinin kad›ld›¤› anma yap›lan sohbetlerin ard›ndan bitirildi.

Juliette Ana'y›
kaybettik...
Belçika'n›n
baﬂkenti Brüksel'de, 2 Aral›k
günü, 85 yaﬂ›ndaki komünist
militan Juliette
(Mindla) Broder
hayata gözlerini
yumdu.
Polonyal› ve Yahudi as›ll› olan
Juliette Mindla Broder, Belçika Nazi Almanya's› taraf›ndan isgal edilmesine karﬂ› baﬂlat›lan Antifaﬂist
Direniﬂe kat›ld›¤›nda henüz 15 yaﬂ›ndady›. Broder, ömrü boyunca,
haks›zl›klara karﬂ› savaﬂt›.

Kapitalist Krize Karﬂ›
Gösteri
Avusturya'n›n baﬂkenti Viyana'da 28 Kas›m günü bir kez daha
devrimci kurum ve yap›lar taraf›ndan krizin sorumlusunun kapitalizm
oldu¤unu hayk›r›ld›.
Komünist ‹nisiyatifi, KOM‹NTERN, ‹ﬂsizler ‹nisiyatifi, Sosyalist
Sol Parti, ATG‹F ve Avusturya Halk

Cepheliler'in de kat›ld›¤› eylemde,
krizin emperyalizm taraf›ndan yarat›ld›¤› ve dünya halklar›n›n bu krizin faturas›n› ödemeyecekleri bir
kez daha hayk›r›ld›.
Eylemde konuﬂma yapan Halk
Cephesi temsilcisi; krizin ekonomik
de¤il politik oldu¤u ve artarak, eksilerek sürekli varoldu¤u gerçe¤ini
vurgulad›. Konuﬂmada; "...Bu düzen varoldukça hep krizler olacak
t›r” denildi.

AVRUPA’daki B‹Z
konusunda, belli bir kesime
de ülkede yaﬂananlar konusunda ulaﬂmakta zorland›¤›m›z ortadad›r. Bunun nedeni insanlar›n duyars›zl›klar› 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 anlatabilmek, 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-emperyalist 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 yaﬂayan insanlar›m›z›n yüzünü Anadolu'ya çevirecektir...
Di¤er yandan Avrupa'da kayna¤›n› ›rkç› ve ayr›mc›
politikalardan ve genel anlamda kapitalizmin sömürüsünden alan yaﬂamsal ve ekonomik sorunlar›n çözümsüz 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 sorunun, ›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 ikisini birleﬂtiremeyen, ikisin birden örgütleyemeyen bir anlay›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”
Vatan›ndan çeﬂitli nedenlerle kopup gelmiﬂ, Avrupa'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›mas›n, kendisinin ya da ailesinin eﬂi, dostu, akrabas›, kendine ait insanlar vard›r.
Yine insan›n yaﬂad›¤›, yaﬂam›n› kurdu¤u ama geçmiﬂiyle kendine ait olmasa da gelece¤inden etkilenece¤i topraklar› umursamamas› da düﬂünülemez. Orada ailesiyle bir yaﬂam sürdürmekte, çocuklar›n›n gelece¤ini
orada kurmaktad›r. Bunun için yaﬂad›¤› yerin sorunlar›ndan, s›k›nt›lar›ndan, olumluluk ve olumsuzluklar›ndan da etkilenmemesi, bunlara duyars›z kalmas› düﬂünülemez.
‹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 insan›na yol-yöntem sunacak olan, bilinç taﬂ›yacak olan
Avrupa'da mücadele yürüten devrimcilerdir. Bu konuda,
yürüttü¤ü mücadele için onlarca bedeli gö¤üslemek zorunda 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
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Anadolu
Federasyonu:
“Öymen’in Sözleri
CHP’nin
Düﬂünceleridir”
Onur Öymen'in Dersim
katliam› hakk›nda söylediklerini de¤erlendiren
Anadolu Federasyonu 28
Kas›m’da yaz›l›
bir aç›klama ya-
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y›nlad›.
“CHP, Halka Düﬂman Yüzünü
Bir Kez Daha Gösterdi” baﬂl›¤›yla
yay›nlanan aç›klamada, Onur Öymen’in sözlerinin CHP’nin düﬂünceleri oldu¤u belirtildi.
CHP’nin AKP ve MHP’den bir
fark› olmad›¤› belirtilerek, CHP’ye
oy vermeme ça¤r›s› yap›lan aç›klamada; “Bu olay da göstermiﬂtir ki,
din simsarlar› da Alevi bezirgânlar›
da bizim temsilcilerimiz de¤il, bize
karﬂ› yap›lan katliamlar›n sözcüleridirler. Bizler Türküyle, Kürdüyle,
Alevisi, Sünnisiyle CHP’nin bu
katliamc› yüzünü teﬂhir etmeli ve
tüm halk olarak Dersim halk›n›n
yan›nda oldu¤umuzu göstermeliyiz” 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›nlar›, 'dernek yasas›na muhalefet'
suçlamas›yla gerçekleﬂtirildi¤i ö¤renildi. Bask›nlar›n yap›ld›¤› evlerde yap›lan aramalarda, bilgisayar,
foto¤raf, özel defter, KCK bayraklar› ile kitaplara el konuldu.
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Savaﬂan
Kelimeler
Empati...
Anadolu halk›n›n as›rl›k deyiﬂlerinden biridir: “Sen bir de kendi ni benim yerime koy”. Koyar da
Anadolu insan›. Bir süredir, özellikle küçük burjuva çevrelerde
“kendini baﬂkas›n›n yerine koymak” anlam›nda kullan›lan “ e mp a t i ” kelimesi oldukça moda...
Ama burjuva, küçük-burjuva çevrelerin dilindeki empati, baﬂta aktard›¤›m›z örnekle ayn› anlama ve
ayn› iﬂleve sahip de¤ildir.
Neredeyse olur olmaz herﬂeyde, “o zaman biraz empati yapal›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›flar›, s›n›f ç›karlar›n›, s›n›f savaﬂ›n›
ellerinin tersiyle itiyorlar.
Burjuvalar kendini iﬂçilerin yerine koyuyor onlar›n empatisinde...
Peki olabilir m i b u ? 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 görülmüﬂtür?
Rahmi Koç, kendi iﬂçisinin yerine kendini koyacak ve “iﬂçileri
sömürmemek gerekir” mi diyecek?
Koç’lar›n serveti; iﬂçilerin sömürülmesi sonucu ortaya ç›km›ﬂt›r.
Kapitalizmin kural› budur. O nedenle, burjuvalar›n empati yap›p
kendilerini iﬂçilerin yerine koymas›n› savunmak, daha en baﬂtan bu
gerçekli¤i reddetmektir.
***
Kimi Kürt milliyetçileri de Kürt

sorunu tart›ﬂ›l›rken, televizyon ekranlar›ndan, Kürt halk›n›n düﬂmanlar›na seslenerek, onlardan
e m p a t i y a p m a l a r › n › istemiﬂlerdi.
Kürt halk›n› katledenler, katliam
politiklar›n› savunanlar, empati yap›p kendilerini Kürt halk›n›n yerine koyacaklard›?!
Kürt halk›n›n varl›¤› kabul etmeyen, dilini yasaklayan, asimilasyon uygulayanlar›n, o zulmü savunanlar›n, linç sald›r›lar›n› örgütleyenlerin, Kürt halk›n› d ü ﬂ m a n olarak görenlerin empati yap›p, “Kürt
halk›n›n ac›lar›n›” anlayaca¤›n›
düﬂünmek, bu ülkeyi tan›mamakt›r. Faﬂizmi, yok saymakt›r.
Kürt halk›na yönelik sald›r›lar
bugün de devam ediyor. Ve bu oligarﬂinin temel politikas›d›r. Bunu
yok saymak, politikalar yerine “iyi
insan”lar aramak, hep “sevgi” istemek sorunu çözmez! O nedenle bu
konuda empati istemek do¤ru de¤ildir.
***
S›n›f savaﬂ›na art›k “modas›
geçmiﬂ” bir kavram olarak bakanlar, “çat›ﬂmay›” ça¤d›ﬂ› bulanlar,
empati konusunu öylesine ileri götürmüﬂlerdir ki, san›rs›n›z ki, bunlar “üniformas›z” devlet görevlileridir.
Kürt milliyetçi hareketin silahs›zland›r›lmas› tart›ﬂmalar›na kat›lan kimi reformist kesimler de bu
kez empatiyi tersten iﬂleterek, kendilerini “devlet yerine” koyarak
düﬂünmeye baﬂlam›ﬂlard›r.
“Hangi devlet da¤lar›nda silahl› güçlerin olmas›n› ister” diyerek,
bu kez kendileri “devlet ad›na” düﬂünmüﬂ ve devlete “hak vermiﬂlerdir”... 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.

Avrupa Demokrasisi Bu mu?
‹nanç Özgürlü¤ü Demokratik(!) Bir Referandumla Gasp Edildi
‹sviçre’de geçen hafta minare yap›m›na yasak getirilip getirilmemesi
konusunda bir referandum yap›ld›.
‹lk sonuçlara göre ‹sviçreliler yasa¤a
evet dediler. “Hoﬂgörünün”, “tarafs›zl›¤›n” kabesi gibi görülen bir yerde al›nan bu karar, ﬂovenist k›ﬂk›rtmalar›n sonuçlar›n› gösteriyor..
Faﬂist ve yabanc› düﬂmanl›¤› yapan parti ve çevrelerin ön ayak olmas›, halk› k›ﬂk›rtmas› ile sürdürülen bu demokrasi gösterisi, bir yasakla sonuçland›.
Hele bu yasa¤›n, ‹sviçre’de al›nmas›, birçok kiﬂi ve çevreyi adeta
ﬂaﬂ›rtt›.
Mesele camilerin minarelerinin
olup-olmamas›ndan öte göçmen
halklara onlar›n inançlar›na, kültürlerine reva görülen yaklaﬂ›md›r. Söz
konusu sorun göçmen halklara dayat›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¤ini, 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›¤› Avrupa’da yoz ve bencil yaﬂama “uyma”s›d›r. Uyum dedikleri, ehlilleﬂmedir. Egemen düzene ayak uydurmad›r.
Ça¤daﬂl›k dedikleri ise “Avr up a ’ n› n k i bi r i ”dir. Ki, göçmen halklara bak›ﬂ aç›lar› y›llard›r böyledir.
Aﬂa¤›lanan, kendi kültürleri küçümsenen halklara adeta parya muamelesi yap›lmaktad›r. Tüm bunlar›n yan›nda, iﬂsiz, yoksul ve güvencesiz durumdaki göçmen halklar
kendi kaderine terk edilmiﬂtir.
Bunlar›n yaﬂand›¤› bir Avrupa’da “hoﬂ görü” ülkesi olarak lanse edilen ‹sviçre minare yap›m› konusunu referanduma götürdü. Bir
kere böyle bir konu için referandum
a gitmek, temel haklar ve özgürlükleri tart›ﬂmaya açmakt›r.
Bu nas›l bir demokrasidir ki,
göçmen halklar inançlar›n›n gere¤ini yerine getiremiyorlar?
Bu Avrupa’n›n iki yüzlülü¤üdür.
Hoﬂgörü, ça¤daﬂl›k lafta kalan ﬂeylerdir. Bugün Avrupa’da ›rkç› ve faﬂist partilerin arkas›nda devletler
vard›r. Yabanc› düﬂmanl›¤›n›n önünü devletlerin yasak ve bask› politikalar› açm›ﬂt›r.

Avrupa Demokrasisi Bu mu?
Yerliye ayr›, göçmene ayr› yasa!
Danimarka’da yeni ç›kar›lan yasaya göre 40 günü aﬂan ceza alanlar, polisi “engelleyenler”, gösterilere 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 uygulan›rken, Danimarkal›lar›n ise yasalar› ayr›d›r.
Göçmen halklar u¤rad›klar› onca haks›zl›k yan›nda bir de bu ›rkç›
yasalarla karﬂ› karﬂ›yad›rlar.

“Ya benim dedi¤im gibi yaﬂars›n, ya da seni kap› d›ﬂar› ederim”
diyor, kapitalist Danimarka!
Oysa savunduklar› ka¤›t üstündeki demokrasilere göre, “herkes
eﬂittir.”
Danimarka hükümeti, yine sözkonusu 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.

Baz› çevreler, ‹sviçre’deki bu
minare yasa¤›n›, “ ‹ s l a m a fo b i a ”
olarak de¤erlendirdiler. “‹slamafobia” de¤ildir olan biten. Sorun islam
korkusu de¤ildir. ‹slam, müslümanl›k, Türklük, Afrikal›l›k, zencilik,
burada kullan›lan bir unsurdur. Sorun emperyalizmin ›rkç› politikalar›d›r. “‹slamafobia” adland›rmas›
sald›r›n›n, politikan›n emperyalist
niteli¤ini gizliyor.
Bu politika, kitlelerin memnuniyetsizli¤ini “yabanc›”lara, “kendinden olmayanlara” yöneltiyor. O yabanc›n›n özelli¤i Türk olmas› da
olabilir, müslüman olmas› da... Afrikal›, Fasl› veya K›z›lderili... farketmez. Emperyalizmin kitleleri
k›ﬂk›rtabilece¤i, milli dini veya kültürel aç›dan bir “ y a b a n c› un s u r ”
olmas› esas oland›r.
Uyum ad›na sürdürülen politika,
göçmen halklar›n yaﬂamlar›na, kültürlerine, de¤erlerine bir sald›r›d›r.
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Sözde demokrasileri, d ü ﬂ ü n ce
aç›k la m a ya bi le izin vermemektedir. Herkesin, düzenin belirledi¤i
gibi düﬂünmesini isteyen kapitalistler, 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 demokrasisi dedikleri iﬂte al›nan bu yasaklar, uyum paketleri, minare yasaklar›, düﬂünce özgürlü¤ünün olmamas›, göçmen halklar için ayr› yasalar›n uygulanmas›d›r. Ça¤daﬂ Avrupa’n›n s›n›rlar› da buraya kadard›r.
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Tarihten

deydi.
Halklar››n kaderini
ellerine
alm›ﬂlard›
adeta... ﬁahin bak›ﬂlar›ndaki keskinlikle özgür ve ba¤›ms›z Filistin’in o günden tarihe
ilan›yd› her biri.
Onlar panzerlerin önüne yüreklerini siper ederek at›ld›kça bambaﬂka co¤rafyalarda esti direniﬂ rüzgarlar›. O çocuklara hesab› kabil olmayan dizeler, yaz›lar yaz›ld›... Küçük Generaller intifadan›n; zulme
karﬂ› elde taﬂ, elde yürek direnmenin simgesiydiler art›k.
Ve düﬂe kalka, vurula öle büyüdü küçük Generaller. Zulmün ve direniﬂin daim oldu¤u her yerküre
parças›nda oldu¤u gibi, Filistin’de

Olaylar...Kiﬂiler...

Hala dipdiridir say›s›z haf›zada.
Gözlerimizin önünde canl› ve berrakt›r; bizi kendine çeker yirmiiki
y›l evvelin Filistin sokaklar›. Çünkü
o günden beridir yüreklerimizi taﬂ
diye vermiﬂizdir Filistin’li ‘küçük
Generaller’in ellerine. Vurulup düﬂtükçe onlar, gözlerimizin ak›na kar›ﬂm›ﬂt›r kanlar›...
Tarih 9 Aral›k 1987 idi ve bir
hayk›r›ﬂ koptu dünyan›n Filistin’inde... Yank›s› dalga dalga ço¤ald›
dört bir yanda. Sars›ld› Ortado¤u,
sars›ld› dünya. Bir halk; kad›n›, yaﬂl›s›, çocu¤u ile ellerinde
taﬂlar, aya¤a kalkm›ﬂ
mukaddes topra¤›n› savunuyordu.
*
‹srail polisinin, 7
Aral›k’ta gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›da, 4 Filistinli
iﬂçi katledildi, 7 Filistinli 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 siyonizme öfkesini patlatt›... Öfke ‹ntifada’n›n k›v›lc›m›n› çakt›. Katliamdan iki gün sonra 9 Aral›k'ta yap›lan
cenaze töreninde binlerce Filistinli
ellerinde sopalar› ve taﬂlar›yla ‹srail siyonizminden hesap sormaya
giriﬂtiler.. Halk, cenaze töreninde,
uzun zamand›r içinde biriktirdi¤i
nefret ve kinle ‹srail'in iﬂgalci güçlerine sald›rd›. Sokaklar art›k bir savaﬂ alan›yd›, çocuklar da savaﬂç›...
‹ntifada, baﬂkald›r› demekti ve
uzun bir baﬂkald›r› baﬂlam›ﬂt› ﬂimdi..
*
O gün ve sonras›nda tan›d›k ‹ntifada’n›n Küçük Generallerini. Taﬂ
savururken öne ç›kan gö¤üsleri alalade bir meydan okuman›n ötesin-

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?..

Teslim olmaman›n ad›
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intifada
de erken büyüyordu çocuklar. Büyüdükçe daha yak›ndan tan›d›lar iﬂgalciyi, katliamc›y›. Nefretleri bilendi say›s›z katliamda.
O gün panzerlerin önüne at›l›p
taﬂ savuran o küçük çocuklardan
hayatta kalanlar otuzlu yaﬂlar›ndalar ﬂimdi. Baz›lar› direniﬂin kurmay› 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 sokaklar›, hemen her gün yeni çat›ﬂmalar, direniﬂlere sahne oldu.
‹ﬂgal alt›ndaki topraklarda yük-

ﬁimdi analar›n yükselen feryatlar› yaln›zca siyonist iﬂgalcinin katletti¤i evlatlar için de¤il. Art›k kardeﬂ 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 birbirlerine çevirmiﬂler namlular›. Ve siyonist iﬂgalciye bakar gibi kinle bak›yorlar, gez ile arpac›k ard›ndan birbirlerine.
Oysa ki, panzerlerin önünde taﬂ
savururken yan yana, omuz omuzayd›lar yirmi y›l evvel. Y›k›lan ev-

lerinin önünde hep beraber öfkeyi
paylaﬂm›ﬂlard›.
Kuﬂat›lm›ﬂken
kamplar›, açl›¤a yoksunlu¤a birlikte
dayanm›ﬂlard› günler boyu.. Ve düﬂman kurﬂunlar› alt›nda vurulup düﬂen dostlar›n›n baﬂ›nda intikam yeminleri ederken de hep beraberdiler.
Ama iﬂte burjuva ulusalc›l›¤›n
mülkiyetçili¤i, islamc›l›¤›n pragmatizmi ve ikisin aras›ndaki iktidar savaﬂ›, bu düﬂmanl›¤› böylesine büyüttü. ﬁimdi Filistin’in çocuklar›
birbirlerini vururken belki de en çok
tarihin ba¤r› yan›yordur...
*
Baﬂlang›çta kendiliginden geliﬂen ‹ntifada k›sa bir süre sonra iradileﬂti. “Halk Komiteleri” kuruldu.
‹ntifadan›n kurmayl›¤›n› Yurtsever
Birleﬂik Önderlik (YBÖ) üstlendi.
YBÖ, birimler aras›ndaki ba¤lant›y›, komitelerin yayg›n ve etkin iﬂleyiﬂini, mücadelenin süreklili¤ini ve
örgütlülü¤ünü sa¤ar.
Kamplarda, köylerde, mahallelerde tüm yerleﬂim birimlerinde ve
iﬂyerlerinde, kurulan Halk Komiteleri, ‹ntifada’n›n itici gücünü oluﬂturuyordu.
Halk Komiteleri iki ﬂekilde örgütlenmiﬂti. Bunlar; Vurucu Müfrezeler ve ‹ntifada’n›n süreklili¤i için
gerekli olan toplumsal ve ekonomik
gereksinimleri karﬂ›layacak olan
komitelerdi.
Vurucu Müfrezeler’in görevi, iﬂgalci güçlere karﬂ› taﬂ, sapan, molotof, b›çak vb. her ﬂeyle karﬂ› koyan
direniﬂ gruplar› oluﬂturarak ‹ntifada’y› büyütmek, daha yayg›n direniﬂler hayata geçirmekti. Özel e¤itimden geçirilen vurucu güçlerin
görevleri aras›nda; halk› ayaklanmalara 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 örgütleniyor, ‹ntifada’n›n aktif bir unsuru
oluyordu.
Filistin halk›n›n “Kavga Günü”,
“Grev Günü” ve “K›smi Grev” Gü-

Tarihimiz

nü diye adland›r›lan temel mücadele günleri vard›.
Kavga Günü,tüm Filistinli6 Aral›k 1987 - Tutuklu ve Hükümler soka¤a ç›kar, miting, göstelü Aileleri Yard›mlaﬂma Derne¤i (TAri, yürüyüﬂler, çat›ﬂmalar yaYAD) “Tutuklu ve Hükümlülere ‹nsanpar, barikatlar kurar, Filistin
ca Yaﬂam, ‹ﬂkencecilere ve Halk Düﬂbayra¤› uygun yerlere as›larak
manlar›na Ceza, Tutsaklara Özgürlük”
kampanyas› çerçevesinde 6 Aral›k'ta
dalgaland›r›l›rd›.
istanbul Bayrampaﬂa'da bir miting düGrev Günü tüm yaﬂam›n
zenledi.
felce u¤rat›ld›¤› genel grev örgütlenir, hayat durdurulurdu.
10 Aral›k 1993- Sa¤malc›lar ha-1
Genel grev belirli günlerde ve
pishanesindeki Devrimci Sol tutsaklar›
Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan
dönüﬂümlü olarak yap›l›rd›.
ve tutsaklar› bölmeyi, etkisizleﬂtirmeyi
K›smi Grev Günü, sanayi
hedef alan “Tecrit Genelgesi”ne karﬂ›
alan›nda yar›m gün çal›ﬂ›l›rSüresiz Açl›k Grevine baﬂlad›lar.
ken, esnaflar dükkanlar›n› yaln›zca 3 saat açard›. Bu günler- 10 Aral›k 1996- 9-11 Aral›k tarihlerinde Eskiﬂehir, Antakya, Kocaeli
de özellikle tar›msal üretim
Kurtuluﬂ bürolar› polis taraf›ndan bas›lüzerine yogunlaﬂ›l›rd›.
d›, çal›ﬂanlar gözalt›na al›nd›.
*
- 10 Aral›k 1993- Haklar ve ÖzgürFKÖ'ün ayaklanmaya mülükler
Platformu infazlar›, idamlar› prodahalesi ise 2-3 ay sonra gertesto
etmek
amac›yla Bak›rköy Özgürçekleﬂti. FKÖ içinde en etkin
lük
Meydan›nda
gösteri düzenledi.
güç olan Arafat'›n küçük burjuva uzlaﬂmac› niteli¤inin ayak- 12 Aral›k 1990- 12 Eylül öncelanmas› etkilemesi ve devrimci
si ve sonras› I. ﬁube'de görev yaörgütlerin müdahalede yetersiz
pan iﬂkenceci Ayd›n Bar›ﬂ, devrimciler önünde yapt›klar›n›n
kalmalar›, ‹ntifada’y› olumsuz
hesab›n› verdi.
yönde etkiledi. Bunun sonucu
olarak da baﬂlang›çta oldukça
büyük etki yaratan intifada gilebir etti.
derek s›radanlaﬂt›.
250’si çocuk, 45’i kad›n olmak
Ama intifadalar bitmedi.
üzere 30 bin Filistinli tutukland›.
*
‹srail hapishanelerinin dolmas› ne‹srail Eski Devlet Baﬂkan› Ariel
deniyle baﬂta En-Nakab çöl esir
ﬁaron’un Savunma Bakan› oldu¤u
kamp› olmak üzere, kapat›lan
s›rada, 28 Eylül 2000’de Mescid-i
kamplar yeniden aç›ld›.
Aksa Camii’ne yapt›¤› provokatif
*
ziyaretiyle 2. intifada baﬂlad›.
Yine de Küçük Generaller’i var
2. intifada da çok çetindi.
Filistin’in Gazze’de, ﬁeria’da Ce‹ki y›l içinde;
nin’de, taﬂ atarken kardeﬂtir onlar.
yar›ya yak›n› çocuk olmak üzeAc›da, sevinçte, öfkede ve ölümde
re 1897 Filistinli intifada ﬂehitleri
kardeﬂtirler...
aras›na kat›ld›.
Ve Gazze’den Gazi’ye Ba¤40 bin Filistinli yaraland›,
dat’tan Amed’e kardeﬂtir Ortado500’ü çocuk 2500 Filistinli sakat
¤u’nun küçük Generaller’i.
kald›.
ﬁimdi I. ‹ntifada’n›n 22. y›l›nda,
108 feda eylemi gerçekleﬂtirilal›nlar›m›zda yedi y›l boyunca
di.
onurla taﬂ›d›¤›m›z k›z›l bantlar›m›z›
11 Eylül’den sonra f›rsat yakasize uzat›yoruz ey Küçük Generallad›¤›n› düﬂünen ‹srail, Filistin liler. Kefiye diye birbirinizin boynuderi Arafat’›n karargah›n› iki kez
na sar›p, her daim omuz omuza sakuﬂatt›, karargah›n binalar›n› yervaﬂ›n.

Say›: 197

Yürüyüﬂ
6 Aral›k
2009
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Garip b ir darbe karﬂ›tl›¤›!!!
Darbeci E vren’e
Yine A KP Sahip Ç›kt›
Marmaris’te Kenan Evren isminin caddeden
kald›r›lmas› için Belediye Meclisi’nde oylama
yap›ld›. AKP’li üyeler, ismin aynen kalmas› yönünde tav›r belirlediler. CHP’li meclis üyelerinin
karar›yla caddenin ad› de¤iﬂtirildi.

Soyk›r›mdan a rta k alan
bir köy
Devlet bakan› Cemil Çiçek, Adalet Bakan› Sadullah Ergin, Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül,
AKP Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Abdülkadir Aksu,
kurban bayram›nda Hatay’da imiﬂler. Ermeni Vak›fl› köyünü de ziyaret etmiﬂler hep birlikte. Köy
muhtar› ile sohbet etmiﬂler. Acaba ne dediler sohbette. “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.

Çizgiyle
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Yarabbi
ﬁükür!
Tayyip
Erdo¤an’›n
bas›na, gazetecilere
yönelik f › rç a l a r › konuﬂulurken Fehmi
Koru ﬂöyle diyor:

“Bazen sinirlenince ben de öyle
davran›r›m.
Hani baz› insanlar vard›r, surat›na tükürülünce
de “yarabbi ﬂükür” 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 komutan› ifadeye ça¤r›l›nca “Ar›nç bu tebligattan
haberdar m›yd›? sorusu gündeme geldi. (2
Aral›k 2009, Milliyet)
Sonra da ﬂöyle dediler:
“E¤er haberdarsa bu bir skandal!”
Bu gazeteciler, üç kuvvet komutan›n›n
ifadeye ça¤r›lmas›n›n ülkemizde i k t i d a rd a n h a b e r s i z olamayaca¤›n›, bir savc›n›n
kendi baﬂ›na bunu yapabilece¤ini sanacak
kadar aptal ve saflar m›, yoksa herkesi aptal yerine mi koyuyorlar?

Reha
Çamuro¤lu
AKP ‹stanbul milletvekili Reha Çamuro¤lu, bu
kez de alevi aç›l›m›n› eleﬂtirdi. Daha önce Baﬂbakan’›n yan›nda, Alevileri
“ikna” etmeye çal›ﬂan Çamuro¤lu, “Say›n Devlet
Bahçeli’nin, Alevi Çal›ﬂtaylar›’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 dizdi. 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.

