
19 Aral›k, Sorulacak Hesab›m›zd›r!
Unutmayaca¤›z! 

Dünya Halklar›! Bu düzeni de¤ifltiremezsek, her gün çocuklar›m›z ölmeye
devam edecek... Bu dünya düzenini de¤ifltirmek için Birleflelim, Savaflal›m!

“Eyüp Bafl Emperyalist Sald›rganl›¤a Karfl›
Halklar›n Birli¤i” sempozyumu yap›ld›: 

HALKLARIN B‹RL‹⁄‹N‹ ADIM
ADIM GERÇEKLEfiT‹RECE⁄‹Z!

B‹RLEfiECEK, SAVAfiACAK 
VE KAZANACA⁄IZ!

B‹RLEfiECEK, SAVAfiACAK 
VE KAZANACA⁄IZ!
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Haftal›k Dergi
Say›: 198

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



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

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

Türkiye'de 19-22 Aral›k 2000 Ha-
pishaneler katliam›n›n ard›ndan,

2001 y›l›nda 19-22 Aral›k günleri
TTeeccrriittllee MMüüccaaddeellee GGüünnlleerrii olarak ka-

bul edildi. 2002 y›l›ndan itibaren her y›l, bu
tarihlerde Uluslararas› Tecritle Mücadele Plat-
formu taraf›ndan de¤iflik ülkelerde sempoz-
yumlar düzenleniyor. Bu y›l sseekkiizziinncciissii dü-
zenlecek olan sempozyum, ‹ngiltere'nin bafl-
kenti Londra'da yap›lacak. 

SSeemmppoozzyyuumm''aa;; DDaanniimmaarrkkaa,, AABBDD,, IIrraakk,, FFii--
lliissttiinn//GGaazzzzee,, LLüübbnnaann,, BBaasskk üüllkkeessii,, VVeenneezzüü--
eellllaa,, HHoonndduurraass,, ‹‹ttaallyyaa,, AAllmmaannyyaa,, BBeellççiikkaa,,
‹‹rrllaannddaa,, ‹‹nnggiilltteerree vvee TTüürrkkiiyyee’’ddeenn ddeelleeggeelleerr
kkaatt››llaaccaakk..

P rogram
11.. GGüünn 

- Siyasi tutsaklar ve anti-terör yasalar›: 
- Siyasi davalara iliflkin hukuki çal›flman›n
koordinasyonu
- Ülkelere yönelik ambargo ve sald›rganl›k:
22.. GGüünn

- Ülkelere yönelik bask› ve tecrit politika-
lar›.
- Anti-Terör yasalar›yla siyasi muhalefetin
sindirilme politikas› ve Siyasi Tutsaklar.
33.. GGüünn

- Uluslararas› Özgür Tutsak Gecesi
*Türkiye'den Grup Yorum ve ‹rlanda, Latin
Amerika ve Ortado¤u'dan müzik gruplar› 

ZZaalliimmlleerree kkaarrflfl›› kkuuflflaannaall››mm ööffkkeemmiizzii
Unutmamak, unutturmamak için

1199--2222 AArraall››kk’’ttaa 2288 ddeevvrriimmccii
ttuuttssaa¤¤›› kkaattlleettttiilleerr.. 66 kkaadd››nn ttuuttssaa¤¤››
BBaayyrraammppaaflflaa HHaappiisshhaanneessii’’nnddee ddiirrii
ddiirrii yyaakktt››llaarr.. KKaattlleeddiilleenn 2288
ttuuttssaa¤¤››nn ggeerrççeekk kkaattiilllleerriinnee ddaavvaa
bbiillee aaçç››llmmaadd››.. DDaavvaa aaçç››llaann aasskkeerr vvee
ggaarrddiiyyaannllaarr›› ddaa ddeevvlleett,, zzaammaann
aaflfl››mm››yyllaa cceezzaass››zz bb››rraakktt››.. 

KKaattlliiaamm››nn ttüümm iizzlleerriinnii ssiilliipp uunnuutt--
ttuurrmmaakk iissttiiyyoorrllaarr.. AAKKPP,, BBaayyrraamm--
ppaaflflaa HHaappiisshhaanneessii’’nnii kkaappaatttt››;; flfliimmddii
oorraaddaa rraammaazzaann ççaadd››rrllaarr›› kkuurruuyyoorr,,
ffuuaarr aaçç››pp ee¤¤lleenncceelleerr ddüüzzeennlliiyyoorr.. 

AAmmaa nnee yyaappaarrllaarrssaa yyaappss››nnllaarr
kkaattlliiaamm›› uunnuuttmmaadd››kk,,
uunnuuttttuurrmmaayyaaccaa¤¤››zz.. 

‹‹kkttiiddaarrllaarr,, zzaammaann aaflfl››mm››yyllaa
kkaattiilllleerrii aakkllaammaakk iisstteessee ddee
zzaammaann aaflflmmaayyaaccaakk..
KKaattlleettttiikklleerrii 2288 ttuuttssaa¤¤››nn,, ddiirrii
ddiirrii yyaakktt››kkllaarr›› 66 kkaadd››nn››nn
hheessaabb››nn›› vveerreecceekklleerr.. EErr yyaa ddaa

ggeeçç,, aaddaalleett mmuuttllaakkaa yyeerriinnii bbuullaaccaakk..

KKaattlliiaamm››nn yy››llddöönnüümmüü oollaann
1199 AArraall››kk’’ddaa;; AAddaalleett iiççiinn,,
1199--2222 AArraall››kk hhaappiisshhaanneelleerr
kkaattlliiaamm››nn››nn ssoorruummlluullaarr››nnddaann
hheessaapp ssoorrmmaakk iiççiinn,, 

BBaayyrraammppaaflflaa HHaappiisshhaanneessii öönnüünnddee
oollaaccaa¤¤››zz.. AAddaalleett iiççiinn,, kkaattiilllleerrddeenn
hheessaapp ssoorrmmaakk iiççiinn hhaallkk››mm››zz››
BBaayyrraammppaa HHaappiisshhaanneessii’’nniinn
öönnüünnddee yyaappaaccaa¤¤››mm››zz bbaass››nn
aaçç››kkllaammaass››nnaa ççaa¤¤››rr››yyoorruuzz..

Bayrampafla HHapishanesi
Önünde Anma Ve Adalet
‹steme

TTAARR‹‹HH:: 19 Aral›k 2009

SSAAAATT:: 13.00

Cebeci’de ANMA

TTAARR‹‹HH:: 20 Aral›k 2009
SSAAAATT::15.00

YYEERR:: Gazi Mah. Cebeci Mezarl›¤›

1199 AArraall››kk’’ttaa BBaayyrraammppaaflflaa’’ddaa 
2200 AArraall››kk’’ttaa CCeebbeeccii’’ddee OOllaaccaa¤¤››zz!!

HHaallkk CCeepphheessii
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1975, ‹stanbul  do¤umlu. Yoksulluk nedeniyle sadece
ilkokulu okuyabildi. Devrimci oldu. Mücadelesini önce
mahallelerde, sonra silahl› bir ekipte sürdürdü.
1997'de tutsak düfltü. 19 Aral›k katliam›nda, Ümra-
niye’de 4 gün boyunca direnen tutsaklardan biriydi.
Tekirda¤ F Tipi’nde 4. Ölüm Orucu Ekibi’nde direnifle
bafllad›. Tam 589 gün sürdürdü¤ü direniflte 20
Aral›k 2002’de ölümsüzleflti. 

1954 K›rklareli do¤umlu.  22 Aral›k 1977’de Gala-
tasaray Mühendislik Yüksek Okulu’na sald›ran faflistle-
re karfl› kitlenin önünde dövüflürken b›çaklanarak kat-
ledildi. 

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
1188 AArraall››kk -- 2244 AArraall››kk

“Devrimci olmak, devrimci yaflamak, devrimci ölmek... istiyorum” 
Berkan Abatay                  

“Genç OOlmak!”
"Okul (‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi) iflgal alt›nday-

ken, baflta yaln›zca iki k›z dört erkek gidiyorduk, her gün dayak
yedik. Anfide arkam›z tamamen bofltu. Sonra yedi olduk, on ol-
duk, giderek biz de dayak atmaya bafllad›k. Her geçen gün fa-
flistlerin arkas› boflalmaya bafllad›, biz kalabal›klaflt›k. Sonunda
onlar› okuldan att›k." (fiaban fien)

fiaban fien, bu sat›rlar›n anlat›ld›¤› dönemde 1188 yyaaflfl››nnddaadd››rr
ve ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö¤rencisidir. Beyaz›t’-
ta bulunan okullar› faflist iflgal alt›ndad›r.

18 yafl›nda bir Dev-Gençli olarak kavgan›n hep en zorlu
olanlar›n›n içinde, en önündedir. Gözalt›na al›nd›¤›nda, elinden
yaral›yd› ve a¤›r iflkenceler gördü. Oradan da bafl› dik ç›kmas›-
n› bildi. fiubede yaflad›¤› iflkencenin izlerini uzun y›llar boyun-
ca tafl›d›. Sa¤l›k sorunlar› yaflad›.

Tutukland›¤›nda, 1199 yyaaflfl››nnddaadd››rr.. Uzun y›llar süren  tutsakl›k
yaflam›da kavga ile doludur. 1984 y›l›nda ölüm orucu bafllad›-
¤›nda ilk ekiptedir. Ölüm orucundayken, 2233 yyaaflfl››nnddaayydd››... Önde-
ri ve yoldafllar› ile tarih yazanlar içinde yer ald›.

Uzun y›llar tutsak kald›¤› hapishanelerden tahliye
oldu¤unda, ilk ifli kavgaya koflmak oldu.

Kuflkusuz fiaban fien’i bir çok yetene¤i, ba¤l›l›¤›, kavga ada-
m› olmas›, hep “bir Dev-Gençli” olmas› yan›yla anlatabiliriz.
Ancak burada onun gencecik yafllar›nda, nas›l “yük”ler alt›na
girdi¤ini anlatmak istedik.

Bir Dev-Gençli olarak fiaban gösterdi ki, genç olmak, büyük
sorumluluklar›n alt›na girmeye engel de¤ildir; faflist iflgallerde,
kavgada, tutsakl›kta, tarih yazmaya engel de¤ildir... 

An›lar› Miras›m›z
“Hepimiz BBirimiz ‹‹çin”

1961, Bal›kesir do¤umlu. Ö¤retmen okulu ö¤rencisiyken
mücadeleye kat›ld›. ‹.Ü. Hukuk Fakültesi’nde DEV-GENÇ’li
olarak mücadelesine devam etti. 1980’de tutsak düfltü.
1984 Ölüm Orucu direniflinin birinci ekibinde, Apo, Hasan,
Haydarlar’la ölüme yatt›. Tahliye olduktan sonra yurtd›fl›
örgütlenmesinin siyasi sorumlulu¤u görevine atand›. 18
Aral›k 1991’de Belçika’da geçirdi¤i bir trafik kazas›
sonucunda aram›zdan ayr›ld›.

1953, Denizli  do¤umlu.  ‹DMMA’da anti-faflist mücadele
içinde yeralan bir Dev-Gençli’ydi. 19 Aral›k 1978’de ‹s-
tanbul Beyaz›t-Çarfl›kap›’da faflistler taraf›ndan katledildi.

fifiaabbaann fifiEENN

AAssaaff TTUUNNÇÇ

BBeerrkkaann AABBAATTAAYY

FFeevvzzii AAZZIIRRCCII

1957 Nevflehir do¤umlu. Bursa Dev-Genç saflar›nda
yerald›. 23 Aral›k 1979’da Marafl katliam›n› protes-
to etmek için yap›lan bir eylemde ç›kan çat›flma s›ras›n-
da  flehit düfltü. 

NNaaddiirr ÖÖLLMMEEZZ

KAYIP
1968 do¤umlu.  Marmara Bas›n Yay›n Yüksek Oku-
lu’nda ö¤renciyken devrimci mücadeleye kat›ld›. Dev-
Genç içinde çeflitli görevler üstlendi. 24 Aral›k
1994’de polis taraf›ndan gözalt›na al›narak kaybedildi.

‹‹ssmmaaiill BBAAHHÇÇEECC‹‹

19 Aral›k 1974’de ‹stanbul’da okulunun önünde
katledilen fiahin Ayd›n, ‹YÖKD yöneticisiydi.  Dev-
rimci gençli¤in 73 sonras› ilk flehididir. Katledilmesi
bir çok okulda ilan edilen boykotla protesto edildi.
Cenazesinde 12 Mart sonras›n›n en büyük kitleselli¤i
topland›.

fiahin AYDIN

1300’lü y›llar›n sonlar› ile 1400’lerin bafllar› aras›nda
yaflayan Bedreddin, Anadolu’daki en büyük halk ayak-
lanmalar›ndan birine önderlik etti. Tutsak düfltü¤ünde,
dönemin en ünlü Osmanl› ulemas›n›n kat›ld›¤› bir
“mahkeme”nin karfl›s›na ç›kar›ld›. Amaç Bedreddin’in
düflüncelerini mahkum etmekti. Ama baflaramad›lar.
“Neden hükümdar›n yüce buyruklar›na boyun
e¤mez bafl kald›r›rs›n?”, sorusunu “Yüce buyruk

hakikat›n buyru¤udur. ‘Zorbal›¤› sineye çekmeyin,
zorbaya boyun e¤meyin’ diyen bir buyruktur.” fleklinde cevaplad›.
Bu düzmece mahkemede, hakk›nda idam karar› verildi. 18 Aral›k
1416’da bugün Yunanistan s›n›rlar› içinde bulunan Serez'in Bak›rc›lar
Çarfl›s›’nda idam edildi.

fieyh
BEDRETT‹N



Ça¤r› / ‹lan

‹çindekiler

23 19 Aral›k’ta olanlar

olmayanlar - 2

26 Röportaj: fifiadi ÖÖzpolat ““19

Aral›k’taki ttav›r, kkararl›l›¤›n
ya dda zzay›fl›klar›n ggöstergesi
olacakt›”

28 Emperyalizm ddünya

halklar›n›n bbirli¤inden
korkuyor korkusunu

kabusa ççevirelim

33 Devrimci OOkul:

‹mza kampanyas›      

36 Muharip   vvermiyor,

direniflçileri kkatletmesi iiçin
Afgan  mmuharipleri ee¤itiyor!
NE FFARKI VVAR?

38 “‹ncirlik Üssü kapat›ls›n” 

40 GGeennççlliikk

FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann::

Unutmayaca¤›z

41 Sorunlar›m›z ÇÇözümlerimiz:

4 Herkese yetecek kadar ekmek

ve süt var  

6 Uygar dünyada bir gerçek:

Açl›ktan ölümler

9 GDO’lu ürünler      

12 Kapitalizm ak›ls›zd›r...

Kapitalizm ak›ld›fl›d›r...
Krizlerden kurtulamaz!

15 Gereken yap›ld›!

16 “Aç›l›m”dan gerçe¤e

Gerçek neden bafltan
görülmedi?

18 Ö¤retmenimiz:
Devrimcilik tek seçenektir
‹stemek ve ö¤renmek tek
silah›m›zd›r

20 19 Aral›k’ta

zulme karfl› inançlar›m›z›

savunduk; katletmek için

geldiler, fedayla cevap

verdik!

Kantin-yemekhane gibi
yaflamsal sorunlar›m›z

42 Katledilen halkt›r; iflçidir,

emekçidir, yoksuldur,
katledense devlettir!”

44 Sorun metrekare meselesi

de¤il tecrittir

45 AKP darbenin sadece

kendisine yönelik
olan›na karfl›

46 Yanl›fllarda ›srar!

47 Böyle bir partiyi

desteklemiyoruz
Çünkü alevilerin
sorunlar›n› çözemez

48 Duisburg’da kampanya

sürüyor

50 Tarihten oolaylar kifliler:

BU TAR‹H B‹Z‹M
1 Aral›k direnifli ve istismar

52 Yeni DDe¤inmeler

54 Bursa’da 19 maden iflçisi

katledildi

Ülkemizde
Gençlik

19 Aral›k’ta...

19 AAral›k SSergileri
Yer: ‹stanbul'da haklar ve
özgürlükler dernekleri
Tarih: 19-22 Aral›k

Söylefli:
"Yaflayanlar Anlat›yor" 
Yer: Gülsuyu Haklar Derne¤i
Gazi Özgürlükler Derne¤i
Karanfiller Kültür Merkezi
Saat:19.00

" Tecriti YYazanlar
‹mzal›yor" 
Ayfle Düzkan,
Cezmi Ersöz,

Berrin Tafl
Yer: Merdiven Kafe Taksim-
Tünel (Beyo¤lu Belediyesi
yan›)
Saat:16.00

Söylefli: 
"Hapishaneler ve SSinema"
S›rr› Süreyya Önder,
Hüseyin Karabey,
Vedat Özdemir
Saat:19.00

20 AAral›k 
"Yaflayanlar Anlat›yor"
Yer: ‹dil Kültür Merkezi
Saat:19.00 

19-22 Aral›k Programlar› 12 Eylül
Hukuksuzlu¤u
Devrimci Sol
Ana Davas›yla
Sürüyor

Yer: Üsküdar 1. ACM
Ba¤larbafl› / Üsküdar

Tarih: 15 Aral›k
Saat: 10.30

TAYADLI A‹LELER



2000’li y›llarda, dünyada bu¤day
üretimi, tüketimin gerisinde kal-

d›. Yeterli tah›l olmamas› nedeniyle
her y›l yaklafl›k 99..77 mmiillyyoonn çocuk
öldü ve ölmeye devam ediyor. Ne-
den? TToopprraakk mm›› yyookk?? Hay›r, var.
TToohhuumm mmuu yyookk?? O da var. Ekecek,
biçecek kkööyyllüü mmüü yyookk?? O da var
fazlas›yla. OO hhaallddee ssoorruunn nnee??

Dünyada AÇLARIN SAYISI 1
M‹LYARI GEÇT‹. Neden?

Dünya nüfusunu doyuracak kadar
üretim yapacak kapasitede mmaakkiinnaa
mm›› yyookk?? elbette var, hem de fazla-
s›yla? Öyleyse sorun ne? Günde 17
bin, y›lda 9.7 milyon çocu¤un ölü-
mü, 1 milyar aç, bunlar kapitaliz-
min BÜYÜK BAfiARILARI’d›r!

HHeerrkkeessee yyeetteecceekk kkaaddaarr eekkmmeekk
vvee ssüütt vvaarr...... Dünyada herkese

yetecek kadar tah›l› üretecek toprak,
su, tohum var. Ekme¤imizi ve sütü-
müzü gasp eden emperyalizmdir.
Halklar› ekmeksiz ve sütsüz ve ev-
siz ve e¤itimsiz ve sa¤l›ks›z b›rakan
emperyalist tekeller ve iflbirlikçile-
ridir. Her gün 17 bin çocu¤un ölü-
mü, büyük bir rakamd›r. Ama soru-
nun boyutlar›n› daha da somutla-
mak için bir rakam daha verelim.
Her gün 17 bin çocu¤un ölmesi de-
mek, her y›l, ‹stanbul’un nüfusunun
yar›s› kadar çocu¤un, 6 milyon 200
bin çocu¤un açl›ktan ölmesi demek-
tir. 

2050'de dünya nüfusu 9 milyara
ç›kacak. E¤er dünyay› de¤ifltire-

mezsek, e¤er iktidarlar› de¤ifltire-
mezsek, dünyay› halklar
için adaletli bir dünya haline geti-
remezsek, ölen yine çocuklar, yine
halklar olacak... 

Kapitalizm, zzeennggiinnii ddaahhaa zzeenn--
ggiinn,, yyookkssuulluu ddaahhaa yyookkssuull ya-

par. Bunun iflbafl›ndaki hükümet-
lerle bir ilgisi yoktur. Bu kapitaliz-
min do¤as› gere¤i böyledir. Bu de-
mektir ki, kapitalizmde baflka tür-
lüsü mümkün de¤ildir. Kapitalizm

kazanc› eflit da¤›tamaz. Üretileni
eflit da¤›tamaz. Bunu yapt›¤›nda ka-
pitalizm kapitalizm olmaktan, kapi-
talist kapitalist olmaktan ç›kar. Ka-
pitalizm, üretimi devasa ölçülerde
gelifltirmifl olan bir sistemdir. Ve fa-
kat bugün ekme¤in ve sütün dünya-
ya yetmemesinin sebebi de yine ay-
n› kapitalizmdir. 

Akl› bafl›ndaki bir insan›n asla
onay vermeyece¤i, mant›kl› bir

insan›n, e¤er kapitalizmi tan›m›yor-
sa, mant›kl› bir izah bulamayaca¤›
bir dünyada yafl›yoruz. Bak›n; 11..11
mmiillyyaarr insan içme suyundan yok-
sun. ‹shal ve k›zam›k gibi önlenebi-
lir ve tedavi edilebilir basit hastal›k-
lardan ötürü her y›l 77 mmiillyyoonnaa ya-
k›n çocuk ölüyor. Kapitalist sistem
do¤ay› da ayn› h›zla tahrip ediyor.
“Do¤al” afetlerin say›s›n›n son 30
y›lda 44 kkaatt artt›¤› belirtiliyor. Dün-
yan›n nas›l yok olabilece¤ine dair
felaket senaryolar› haz›rlan›yor. Pe-
ki teknolojinin bu kadar geliflti¤i bir
dünyada, bunlar normal mi?

Emperyalist tekeller, dünyay› tam
bir iflbirli¤i içinde sömürmekte-

dirler. Ortak bir ordular› vard›r:
NNAATTOO.. Ortak ekonomik kurumlar›
vard›r: IIMMFF,, DDüünnyyaa BBaannkkaass›› ve da-
ha onlarcas›. Ortak siyasal kurumla-
r› vard›r. ‹flte bütün bunlardan dola-
y› dünya halklar› birleflmelidir, ken-
di enternasyonal örgütlenmelerini
yaratmal›d›r. EEmmppeerryyaalliisstt SSaalldd››rr--
ggaannll››¤¤aa KKaarrflfl›› HHaallkkllaarr››nn BBiirrllii¤¤ii

SSeemmppoozzyyuummuu, bu do¤rultuda

bir ad›md›r. Daha baflka ad›mlarla
sürdürülmelidir. Dünya tablosu iflte
budur...

Bugünkü dünya düzenini savu-

nanlar›n en çok övündü¤ü fley-

lerin bafl›nda, bilim ve teknolojinin

geliflimi vard›r. Bugün art›k insan›n

gen haritas›n›n çözülmesinden, na-

no teknolojiye kadar yeni geliflme-

lerden söz edilmektedir. Fakat, flu-

ras› da aç›k bir gerçektir ki, bütün

bu geliflmelere ra¤men, milyarlarca

insan için hayat, eskisinden daha

zordur. BBiilliimm vvee tteekknniikk ggeelliiflflmmeelleerr

ssoorruunnllaarr›› ççöözzmmeeyyee yyeettmmeemmeekkttee--

ddiirr.. Kapitalist sistemin geliflmifl

teknikleri, devasa tesisleri var, ara-

balar üretiyor, buzdolaplar›, çamafl›r

makinalar› üretiyor, dev uçaklar,

uzay mekikleri üretiyor ama sorun-

lar› çözemiyorlar. Fabrikalar› var,

tam kapasite çal›flam›yor. Yat›r›m

planlar›, sistemin çok övündü¤ü
““aarraaflfltt››rrmmaa ggeelliiflflttiirrmmee”” (k›saca Ar-

Ge diyorlar) yat›r›mlar› ve çal›flma-

lar›, hiçbir zaman halklar›n sorunla-

r›n› çözmeye yönelmiyor. 

Bilim ve teknikte bunca geliflme
yaflan›rken, yeryüzü bu kadar

geliflmifl tar›msal, sina-
i iflletmelerle doluyken,  dünyada
açl›ktan, yoksulluktan milyonlarca
insan ölüyor. Önleyici t›p hizmetle-
riyle insan ömrünü uzatmak müm-
künken, sistem maddi manevi üre-
timleriyle insanlar›n sa¤l›¤›n› daha
fazla bozuyor, insanlar daha kötü
koflullar da yaflamak zorunda kal›-
yorlar. Dünyan›n zenginliklerini
ya¤malayan Amerika’n›n göbe¤in-
de sa¤l›k sigortas› olmad›¤›ndan ya
da sigortalar› hastal›k giderlerini
karfl›lamad›¤›ndan insanlar ölüyor.
Resmi rakamlar, ABD'de 5 yafl al-
t›ndaki 3,5 milyon çocu¤un açl›kla
karfl› karfl›ya oldu¤unu söylüyor.
Amerikan’›n, Avrupa’n›n ortas›nda
evsiz insanlar›n say›s› her geçen
gün daha da art›yor. Bütün emper-
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Herkese Yetecek Kadar
Ekmek ve Süt Var

Emperyalist tekeller,
dünyay› tam bir iflbirli¤i
içinde sömürmektedirler.

Ortak bir ordular› vard›r: NATO..
Ortak ekonomik kurumlar› vard›r: IMF,

Dünya Bankas› ve daha onlarcas›.
Ortak siyasal kurumlar› vard›r. ‹flte

bütün bunlardan dolay› dünya halklar›
birleflmelidir, kendi enternasyonal

örgütlenmelerini yaratmal›d›r. 



yalist dünyada sa¤l›k, e¤itim ve sos-
yal harcamalarda daha çok kk››ss››nntt››--
yyaa gidiliyor. “Ulusal gelir”ler art›-
yor, halklara ayr›lan pay azal›yor;
dünya çap›nda üretim art›yor, ama
açlar›n say›s› da art›yor... Böyle yyaa--
mmaann bbiirr ççeelliiflflkkii yaflan›yor.

Bu çeliflkiyi Lenin 1913’de flöyle
aç›klam›flt›; ““iinnssaann nneerreeyyee bbaa--

kkaarrssaa bbaakkss››nn aadd››mm bbaaflfl››nnddaa,, iinnssaann--
ll››¤¤››nn ddeerrhhaall ttaammaammeenn ççöözzeebbiilleecceekk
dduurruummddaa oolldduu¤¤uu ggöörreevvlleerrllee kkaarrflfl››--
llaaflfl››yyoorr.. KKaappiittaalliizzmm bbuunnuu eennggeellllii--
yyoorr.. OO,, ddaa¤¤ ggiibbii zzeennggiinnlliikklleerr bbii--
rriikkttiirrddii vvee iinnssaann›› bbuu zzeennggiinn--
llii¤¤iinn kköölleessii dduurruummuunnaa ggeettiirrddii..
TTeekknnii¤¤iinn eenn kkaarrmmaaflfl››kk ssoorruunnllaarr››--
nn›› ççöözzddüü vvee nnüüffuussuunn mmiillyyoonnllaarrccaa
kkiittlleessiinniinn yyookkssuulllluu¤¤uu vvee cceehhaalleettii
kkaarrflfl››ss››nnddaa vvee bbiirr aavvuuçç mmiillyyoonneerriinn
ddaarr kkaaffaall›› hh››rrss›› kkaarrflfl››ss››nnddaa tteekknniikk
iiyyiilleeflflttiirrmmeelleerriinn kkuullllaann››llmmaass››nn››
eennggeelllleeddii..”” 

Son derece net söylüyor Lenin.
Bugün emperyalistlerin alt›

ayda, y›lda bir zirveler yapt›¤› ama
bir türlü de çözemedi¤i “dev” so-
runlara bak›n; açl›k, çevre felaketi,
sa¤l›k, e¤itim, konut, gelir eflitsizli-
¤i... Lenin’in dedi¤i gibi, inan›n,
hepsi “ DDEERRHHAALL” ve “ TTAAMMAA--
MMEENN” çözülebilecek sorunlard›r. 

Kapitalizm, çözmüyor ve çözü-
mün önünde engel oluflturuyor. 

Bunun yerine ne yap›yor? Birin-
cisi, açl›¤›n, iflsizli¤in “kaç›n›l-

maz” oldu¤unu dayat›yor. ‹kincisi,
açl›¤a, yoksullu¤a karfl›, sadakalar,
yard›mlar, ba¤›fllar›, sürekli ve sis-
tematik hale getirerek toplumsal
patlamalar›n önüne geçmeye çal›fl›-
yor. Ülkemizde Fak Fuk Fonla, ra-
mazanda kurulan iftar çad›rlar›yla,
“hay›rsever ifladamlar›” propagan-
das›yla kendini gösteren bu olgu, flu
veya bu biçimde di¤er ülkelerde de
gündemdedir. Bir çok ülkede “sada-
ka” yöntemi, bizzat Dünya Bankas›
gibi emperyalist kurulufllar taraf›n-
dan yerlefltirilmektedir. Keza bizzat
emperyalist ülkelerde de iflsizlik,
yoksulluk artt›kça, “yard›m”, “sada-
ka”, ba¤›fl” artmaktad›r. Bunu nor-
mal bir yaflam biçimi olarak kabul
ettirmeye çal›fl›yorlar. Bu kültürü

yerlefltirebildikleri ölçüde, kitlelerin
açl›¤a, yoksullu¤a, iflsizli¤e karfl›
tepkilerini en az›ndan bir süre için
törpülemifl olacaklard›r. Ama bunun
da ötesinde, bunlar, sadakan›n ku-
rumlaflt›r›lmas›, kkaappiittaalliizzmmiinn bbuu
ssoorruunnllaarr›› ççöözzeemmeeyyeeccee¤¤iinniinn ‹‹TT‹‹--
RRAAFFIIDDIIRR.. Emekçilerin istedi¤i sa-
daka de¤il; ifl, eflitlik, adalet, sömü-
rülmeden yaflayabilmektir. Peki bu
nas›l gerçekleflir denilirse, baflka bir
deyiflle, herkese yeter oldu¤unu bil-

di¤imiz ekmek ve sütü, tüm halka
verebilmek için ne gerekiyor?

Bu sorunun cevab›nda tek bir ke-
lime var: DDeevvrriimm.. Sonra da üç

kelime daha: HHaallkk››nn DDeevvrriimmccii ‹‹kk--
ttiiddaarr››.. Açl›k, yoksulluk sorunu bir
devrim sorudur. Bu sorunu ancak
yoksullar kendileri, kendi iktidarla-
r›nda çözebilir. Sömürüyü, sefaleti
ve güvencesizli¤i ortadan kald›ra-
cak tek sistem sosyalizmdir. 

Sovyet devriminin önderi Lenin,
1900’lerin bafl›nda, kapitalizmin

art›k tekelleflerek, emperyalizm afla-
mas›na ulaflt›¤›n› söylerken; "kkaappii--
ttaalliizzmmiinn eekkoonnoommiikk kkrriizz vvee bbuuhhrraann--
llaarr››nn››nn ssüürreekklliilleeflflttii¤¤iinnii,, bbuunnuunn ddaa
ddüünnyyaa ööllççee¤¤iinnddee pprroolleetteerr ddeevvrriimmlleerr
ççaa¤¤››nn›› bbaaflflllaatttt››¤¤››nn››"" da belirtiyordu.
Kapitalizmin dünyaya yaflatt›¤› so-
runlar›n günde 17 bin çocu¤u açl›k-
tan öldürecek boyutlara ulaflt›¤› gü-
nümüz dünyas›nda, devrimler, hem
mümkün hem zorunlu. O çocuklar›
kurtarman›n baflka yolu yok. 

Geçen hafta ülkemizde yap›lan
bir sempozyumda, kürsüye ç›-

kan hemen her konuflmac›, halkla-
r›n ortak bir cephe kurmas›ndan söz
ediyordu. Evet, bu cepheye çok ihti-
yac›m›z var. Cephe kurmal›y›z, ggüüçç
olmal›y›z. Bir tarafta milyarlar, bir

tarafta bir avuç asalak zengin var.
Milyarlarca güçsüzden güç yarata-
biliriz. Emperyalizmle bafl edemez-
siniz diyenler YALAN söylüyor.
Evet devasa ordular›, büyük fabri-
kalar› var. Ama biz olmazsak onlar
HH‹‹ÇÇ’tir.

Halk olarak, nas›l büyük bir güç
oldu¤umuzu ve elimizde kapi-

talizmin sonunu getirecek, açl›k ve
yoksulluk sorununu çözecek ne bü-
yük bir silaha sahip oldu¤umuzun
fark›na varmal›y›z. Kitleleri örgüt-
lemeli, halklar›n birli¤ini ad›m
ad›m, sab›rla örmeliyiz. Haiti’de,
açl›¤a karfl› eylem yapan bir
emekçi, ““kkuurrflfluunnddaann,, ddaayyaakkttaann
kkoorrkkmmuuyyoorruuzz;; aakkssii hhaallddee aaççll››kk--
ttaann zzaatteenn öölleeccee¤¤iizz”” diyordu. Böy-
ledir. AAççllaarr››nn bbaa¤¤rr››nnddaa bbüüyyüüyyee--
cceekk iissyyaanndd››rr bbuu.. Halklar›n öncü-
leri, ezilenlerin hakl› isyan›na, za-
ferin yolunu göstermelidirler. 

Bu dünyada insanl›k yarar›na
tteekk ssiisstteemm sosyalizmdir. Çün-

kü sosyalizmde, kapitalizmin tersi-
ne olarak herfleyden önce iinnssaann var-
d›r. Sosyalizm kkeennddiinnii yyeenniiddeenn yyee--
nniiddeenn üürreettiirr.. ‹nsana dair sorunlar›
çözmek için yeniden üretir. Sosya-
lizm emek sömürüsüne, kapitaliz-
min plans›z, gereksiz üretim anlay›-
fl›na son verir. Sosyalizmde üretim
kar için de¤il, hhaallkk››nn iihhttiiyyaaççllaarr››--
nn››nn karfl›lanmas› temelinde ppllaannll››
bir flekilde yap›l›r. Sosyalizm, hal-
k›n yönetime kat›lmas›, ee¤¤iittiimm,,
ssaa¤¤ll››kk,, kkoonnuutt,, iiflfl sorununun çözül-
mesi, AADDAALLEETT talebinin karfl›lan-
mas›d›r. Bilim ve tekni¤in insan ya-
rar›na kullan›lmas›; sanayide, ta-
r›mda kalk›nma, toplumsal refah›n
yükselmesi demektir. SSoossyyaalliisstt ssiiss--
tteemmddee hheerrflfleeyy hhaallkk iiççiinnddiirr vvee hhaall--
kkaa ggöörree flfleekkiilllleennddiirriillmmiiflflttiirr.. 

Kapitalizm insanl›¤› yok ediyor.
Do¤ay› yok ediyor. Kapitalizm

insanl›¤› aç b›rakarak afla¤›l›yor.
Açl›kla öldürüyor. ‹‹nnssaann oollmmaakk,,
kkaappiittaalliizzmmee kkaarrflfl›› oollmmaakktt››rr ggüünnüü--
mmüüzzddee.. ‹nsanl›¤›n mutlulu¤unu ve
refah›n› yeniden yaratacak olan sos-
yalizmdir. SSoossyyaalliizzmmddeenn bbaaflflkkaa
hhiiççbbiirr ssiisstteemm iinnssaannll››¤¤››nn yyookkoolluuflflaa
ddoo¤¤rruu ggiiddiiflfliinnii dduurrdduurraammaazz..
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Bu dünyada insanl›k yarar›na
tek sistem sosyalizmdir.

Çünkü sosyalizmde,
kapitalizmin tersine olarak herfleyden
önce insan vard›r. Sosyalizm kendini
yeniden yeniden üretir. ‹nsana dair

sorunlar› çözmek için yeniden üretir.



◆◆ HHeerr 66 ssaanniiyyeeddee 11 ççooccuukk,, 

◆◆ HHeerr bbiirr ddaakkiikkaaddaa 1100
ççooccuukk,, 

◆◆ HHeerr bbiirr ssaaaattttee iissee,,
660000 ççooccuukk,, aaççll››kk

nneeddeenniiyyllee ööllmmeekktteeddiirr..

◆◆ HHeerr yy››ll,, ‹‹ssttaannbbuull’’uunn
nnüüffuussuunnuunn yyaarr››ss›› kkaaddaarr
ççooccuukk aaççll››kkttaann

ööllmmeekktteeddiirr..

◆◆ DDÜÜNNYYAA’’ddaa bbuuggüünn
iiççiinn,, 11 mmiillyyaarr›› aaflfl--

kk››nn iinnssaann AAÇÇ’’tt››rr...... 

YYaannii hheerr 66 kkiiflfliiddeenn
11’’ii AAÇÇ’’tt››rr...... VVee

aaççll››kk kkaayynnaakkll››
ÖÖLLÜÜMM’’lleerr

ssüürrmmeekk--
tteeddiirr!!

Geçen ay, Birleflmifl Milletler G›da ve Tar›m Örgütü
(FAO) taraf›ndan, ‹talya’n›n baflkenti Roma’da 200 ül-
kenin liderinin kat›l›m›yla “DDüünnyyaa GG››ddaa GGüüvveennllii¤¤ii”
ad›yla bir zirve düzenlenmiflti. 16-18 Kas›m aras›nda
yap›lan zirvenin amac› konusunda flu aç›klama yap›l-
m›flt›: “nüfuslar›n› besleyemeyen yoksul ülkelere” yar-
d›mc› olmak, “tar›msal kalk›nmaya daha fazla yat›r›m
yap›lmas›” için destek sa¤lamak!

200 ülkenin liderleri, yöneticileri bu sorun için bir
araya geldi¤ine göre, bir çözüm bulunmufl olmas› gere-
kir de¤il mi? Ama hay›r, öyle olmad›. 

Öyle olmamas› da do¤al bir sonuçtur; çünkü, yüz
milyonlarca insan› aç b›rakanlar zaten onlard›r ve soru-
nu yaratanlar bu sorunu çözemezler.

En baflta, FAO’nun sorunu ifade edifl biçimi, tan›m-
lamas› yanl›flt›r. Birincisi: “Nüfusunu besleyemeyen ül-

keler” de¤il, emperyalizm taraf›ndan sömürülüp, halk›
aç b›rakan ülkeler vard›r. ‹kincisi: halklar›n açl›¤›n›n so-
rumlusu yoksul ülkeler de¤ildir.

Fakat FAO, bu gerçe¤i kabul etmek bir yana, halkla-
r› aç b›rakan tekellerin destekçisidir. Rakamlara göre,
dünyada açl›kla karfl› karfl›ya kalanlar›n yüzde 80’i k›r-
sal kesimde yaflamaktad›r. Ama FAO, Asya’da, Afri-
ka’da ve Latin Amerika’da küçük üreticilerin toprakla-
r›n› sat›n alan emperyalist tekellere destek vermektedir.

Emperyalistlerin politikalar›n› destekleyenlerin, zir-
veler de düzenleseler bu sorunu çözemeyecekleri orta-
dad›r.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Dünya G›da Gü-
venli¤i zirvesinde yapt›¤› aç›klamada; hheerr 66 ssaanniiyyeeddee 11,,
ggüünnddee 1177 bbiinn,, yy››llddaa 66 mmiillyyoonn ççooccuu¤¤uunn aaççll››kkttaann ööllddüü--
¤¤üünnüü bbeelliirrttttii..

Yani her bir dakikada 10 çocuk, her bir saatte ise 600
çocuk açl›k nedeniyle ölmektedir.

Zirvenin yap›ld›¤› 2 gün boyunca açl›ktan 34 bin ço-
cuk öldü. Her y›l ise ‹stanbul’un nüfusunun yar›s› kadar
çocuk açl›ktan ölmektedir.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon açl›kla ilgili ger-
çe¤i flu sözlerle dile getiriyordu: “DDüünnyyaaddaa ggeerree¤¤iinnddeenn
ffaazzllaa yyiiyyeecceekk vvaarr.. AAmmaa yyiinnee ddee 11 mmiillyyaarrddaann ffaazzllaa iinnssaann
aaçç.. BBuu dduurruumm kkaabbuull eeddiilleemmeezz..”” 

‹flte sorun tam da budur. Dünya’da gere¤inden fazla
yiyecek olmas›na karfl›n, neden halen açl›ktan ölümler
devam etmektedir? Bu sorunun cevab›, EMPERYA-
L‹ZM’in varl›¤›d›r.

Halklar› aaçl›¤a mmahkum eedenler
sorunu ççözemezler

“DDüünnyyaa GG››ddaa GGüüvveennllii¤¤ii” zirvesinde, kat›l›mc›lar›n
ço¤unu emperyalist ve iflbirlikçi ülkelerin yöneticileri
oluflturuyordu. ‹flte onlar, zirvenin ilk gününde, açl›¤›
yeryüzünden ““eenn kk››ssaa ssüürreeddee”” ortadan kald›racaklar›na

dair ooyy bbiirrllii¤¤iiyyllee bir karar ald›lar. Buna göre FAO yet-

kilileri “açl›¤› yeryüzünden kald›rma” tarihi olarak
2025 y›l›n› hedef gösterdiler. 

Emperyalist devletler 2006 y›l›nda da açl›¤› 2015 y›-
l›na kadar yyaarr››yyaa ddüüflflüürreecceekklleerriinnii aç›klam›fllard›. An-

6 Bugün açl›ktan 17 bin çocuk ölecek

açl›ktan
ölümler!

‘Uygar Dünya’da bir gerçek:



cak b›rakal›m yar›ya düflürmelerini, bu y›l geçen y›la
oranla aç insanlar›n say›s›nda 110000 mmiillyyoonnlluukk bbiirr aarrtt››flfl
olmufltur.

Kuflku yok ki, bu tür zirvelerde al›nan kararlar›n, te-
mennilerin, süslü sözlerin hiçbir k›ymeti yoktur. Dahas›
söz konusu hedeflerin gerçekleflme gibi bir durumu da
yoktur. 

Dünya halklar›n› yoksullu¤a ve açl›¤a mahkum
edenlerin, açl›k sorununu çözmesi beklenemez. Açl›¤›n
gerçek sorumlular›, iflbirlikçileri vas›tas›yla ülkeleri
ya¤malayan emperyalistlerdir.

Bu ç›plak gerçek ço¤u zaman halklardan gizlenir.
FAO gibi örgütler bu konuda as›l sorunu perdelerler.
Bofl beklentiler yarat›rlar.

Ya da Roma’daki zirve de oldu¤u gibi emperyalist dev-
letlerin liderlerine “yalvararak”, onlar›n “merhamet”ine
seslenerek, aç b›rakt›r›lm›fl yüz milyonlar için “üç-befl do-
lar” daha dilenilmesinin çözüm oldu¤unu savunurlar.

Ço¤u zaman, açl›kla yüz yüze olan, emperyalistler
taraf›ndan geri b›rakt›r›lm›fl ülkelerde ki açl›k sorunu,
“mevsimlerin kurak geçmesi”, “yeterli tar›m alanlar›n›n
olmamas›”, “bölgesel savafllar” gibi nedenlere ba¤lan-
maktad›r.

Kuflkusuz bunlar da etkendir. Ancak açl›¤›n yarat›c›-
s› da, sorumlusu da do¤a de¤ildir. 

Tersine, do¤a Afrika’ya da üzerinde yaflayacaklar›
doyuracak koflullar› sunmaktad›r. Ancak Afrika’da üre-
tilen ürünlerin, Afrika’dan ç›kar›lan de¤erlerin büyük
bölümü, Afrika halklar›ndan kaç›r›l›p emperyalist paza-
ra sürülmektedir. Afrika halklar› kendi anavatanlar›nda
bu nedenle açl›¤› yaflamakta, açl›ktan ölmekte, açl›k ve
yoksulluk nedeniyle emperyalist ülkelere göç etmekte-
dir.

Yine bizzat FAO’nun aç›klad›-
¤› rakamlara göre, 2009 y›l›nda
açlar›n say›s›na 100 milyon kifli
daha eklenmifltir. 

Bugün için, 11 mmiillyyaarr›› aflk›n in-
san AAÇÇ’’t›r... 

‹flte Amerika’n›n Ay’da, uzay
teknolojisinin tüm olanaklar› ile
su bulmaya çal›flt›¤›, cep telefon-
lar›nda “3 G” teknolojisiyle gö-
rüntülü arama yap›ld›¤›, plazma
TV’lerin evlerin, bürolar›n salon-
lar›n› doldurdu¤u, bilgisayar tek-
nolojisinin h›zl› geliflti¤i bir dö-
nemde ç›plak gerçek budur... 1
milyar’› aflk›n AÇ!..

Bu ç›plak gerçe¤i hiç kimse,
hiçbir burjuva ideologu, hiçbir ki-
ral›k kalem, “g›da krizi”, “krizin
sonuçlar›”, “g›daya eriflim hakk›
olmamas›”, “g›da güvenli¤i” gibi

ne idü¤ü belirsiz kavramlarla karartamaz.

2009 y›l›nda, dünya da 1 milyar AÇ vard›r ve mil-
yonlar halinde açl›ktan kaynakl› ölümler yaflanmaktad›r. 

Açl›k nnas›l ççözülmez?
Burada söz konusu olan “yetersiz beslenme” vb. de-

¤il insan›n aç b›rak›lmas›, karn›n› doyuramamas› ve aç-
l›k nedeniyle ölümleri, hastal›klar› yaflamas›d›r. 

O nedenle açl›k, tam olarak “yetersiz beslenme” de-
¤il, tersine bbeesslleenneemmeemmeeddiirr. Yiyecek yiyece¤i olmad›-
¤›, günde bir kap yemek bulup-bulamayaca¤›n›n bile
belli olmad›¤› bir yaflam›n ad›d›r.

Açl›k deyince karfl›m›za bir deri, bir kemik kalm›fl, ölü-
mün k›y›s›nda olan kar›nlar› fliflmifl Afrikal›lar geliyor. 

Kuflkusuz açl›k ve açl›ktan ölümler sadece Afrika k›-
tas›na özgü de¤ildir. Belki ordaki tablo en çarp›c› olan›-
d›r. Dünya’n›n geri b›rakt›r›lm›fl tüm bölgelerinde açl›k
art›k yüz milyonlarca insan› etkileyen ciddi ve kal›c› bir
sorun haline gelmifltir.

Ölüm, hastal›k, sakatl›klard›r açl›k...Ve dünya da
emperyalizmin bask›s›, sömürü ve egemenli¤i artt›kça
açl›k da artmaktad›r. Yani do¤rudan sömürünün artmas›
ile ilgilidir açl›k sorunu...

Dünya G›da Program›, ‹cra Müdürü Josetta Sheeran,
“acilen doyurulmas› gereken” insanlar›n say›s›n›n flim-
diye kadarki en yüksek seviyesine ç›karak 11..0022 mmiillyyaarraa
uullaaflfltt››¤¤››nn›› söyledi.

Sheeran, ggaazzeetteecciilleerree yyaapptt››¤¤›› aç›klama’da, “‹nsanl›-
¤›n alt›da biri, midelerine bir tas yemek girip girmeye-
ce¤ini bilmeden yeni güne gözlerini açacak” diyordu.

Bu aç›klamaya göre 2 y›l
önce, aç insanlar›n say›s› 860
milyondu. Yani 2 y›lda yyüüzzddee
1155’’lliikk bbiirr aarrtt››flfl söz konusu
olmufltur. 

Dünya Bankas›’na göre;
dünya nüfusunun yar›s›; yak-
lafl›k 3 milyar insan günde
2.5 dolardan (günde 4
TL’den) az bir gelir elde edi-
yor ve bununla yaflam›n›
“sürdürüyor”. Yine bu arafl-
t›rmalara göre, dünya nüfusu-
nun % 80’i günde 10 dolar-
dan (15 TL) az gelir elde edi-
yor.

FAO verilerine göre tar›-
ma y›lda 44 milyar dolarl›k
yat›r›m yap›lmas› gerekirken
yap›lan yat›r›m›n toplam› 77
mmiillyyaarr ddoollaarr›› geçmiyor. Bu-
na karfl›n Dünyada silah ve
askeri harcamalar toplam› sü-

Yürüyüfl

13 Aral›k
2009

Say›: 198
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Afrika hhalklar›ndan kkaç›r›lan hherfley
emperyalistler taraf›ndan ppazara

sürülmektedir. AAfrika hhalklar› kkendi
anavatanlar›nda bbu nnedenle aaçl›¤›
yaflamakta, aaçl›ktan öölmekte, aaçl›k
ve yyoksulluk nnedeniyle eemperyalist

ülkelere ggöç eetmektedir.



rekli artarak, 2007 y›l› sonunda
11..22 ttrriillyyoonn ddoollaarr››nn da üzerine
ç›kt›. Dolay›s›yla, rakamsal
olarak aç›k bir gerçek ki, silah-
lanmaya ayr›lan paran›n sade-
ce küçük bir k›sm›n› tar›ma
ay›rmak bile bu sorunu çöze-
cektir. O zaman dünya’da aç
insan kalmayacak, açl›ktan
milyonlarca insan ölmeyecek,
sakat kalmayacak, yatalak ve has-
ta bir yaflam sürdürmeyecektir.

ABD’nin bir y›ll›k silahlanma
harcamas› ile tar›ma 20 y›l bo-
yunca yat›r›m yap›labilir. 20 y›l
boyunca dünyan›n dört bir yan›n-
da açl›k tarih olur. Açl›ktan ölüm-
ler diye yüzk›zart›c›, insan›n do-
¤as›na ayk›r› olan bir durum orta-
dan kalkar.

ABD’nin son teknoloji ile do-
natt›¤› bir savafl uça¤› filosuna har-
canan para, milyonlarca çocu¤un
açl›ktan ölümünün önüne geçer.

Örne¤in ABD, Afganistan'a 40
bin asker daha gönderme karar› al-
d›. Bu ek kuvvetin ABD'ye maliyeti
y›ll›k 4400 mmiillyyaarr ddoollaarrdd››rr..

Amerikan emperyalistlerinin Af-
ganistan iflgali için yapt›¤› bu ek
harcama tar›ma yap›lmas› gereken
yat›r›m tutar›na eflittir. Bu yat›r›m›n
yap›lmas› durumunda 1 y›l boyunca
açl›k olmayacakt›r. 

Ama elbette emperyalistler, bu
paray› tar›ma ay›rmayacak, böyle
bir fley yapmayacaklard›r.

Bu örnekleri sadece flunun için
veriyoruz. Açl›k ve açl›ktan ölümler
bir kader, bir zorunluluk de¤ildir.
Ya da Afrika’n›n kurak olmas›yla
ile ilgili bir sorun de¤il, emperyalist
politikalarla halk›n yoksullaflt›r›l-
mas› sonucu açl›¤›n yüz milyonlar-
ca insan›n yaflam biçimi haline geti-
rilmifl olmas›d›r.

Emperyalist sistem böylesine
ac›mas›z, vahfli bir düzen kurmufl-
tur. Tekeller, daha çok kâr etmek
için geri b›rakt›r›lm›fl ülkelerdeki
tar›m ve hayvanc›l›¤› bile bile öl-
dürmüfllerdir.

Hangi alan daha kârl› ise oraya
yönelir emperyalist sermaye. Kufl-

kusuz bunlar emperyalist sistemin
varl›k nedeninin sonuçlar›d›r. Em-
peryalistlerin derdi dünya daki açl›-
¤›n bitirilmesi de¤il, halklar› daha
çok sömürmektir. Ya¤ma ve talan›n
yay›lmas›d›r.

Açl›¤›n, aaçlar›n, 
ölümlerin ssorumlusu 
emperyalizmdir!

FAO’nun raporuna göre; Asya
ve Pasifik bölgelerinde yaklafl›k
642 milyon, Güney Afrika’da yak-
lafl›k 265 milyon, Latin Amerika ve
Karayipler’de 53 milyon insan aç-
l›kla yaflam savafl› verirken Do¤u ve
Kuzey Afrika’da 42 milyon insan
açt›r. Raporda ayr›ca geri b›rakt›r›l-
m›fl ülkelerin yan› s›ra emperyalist
ülkelerde de halen 15 milyon insa-
n›n açl›kla yüz yüze yaflad›¤› belir-
tiliyor. 

Hindistan’da 1990’lar›n ortala-
r›ndan bu yana açlar›n say›s›n›n 30
milyon artt›¤› belirtildi.

Bu tabloyu geniflletmek müm-
kün. Ancak görülmesi gereken, aç-
lar›n say›lar›n›n yüzmilyonlar› bul-
mas›d›r. 

Emperyalistler tar›m ve hayvan-
c›l›¤a, g›da üretimine müdahale
ederken, tekellerin vahfli ve açgözlü
istekleri belirleyici olmufltur. Onlar-

ca yeni-sömürge ülkeyi açl›¤a
mahkum etmifllerdir.

Tar›m alanlar›n› ele geçir-
mifl, istedikleri gibi kullan-
maktad›rlar. Örne¤in, açl›k
dünya da milyonlarca insan›n
ölümüne neden olurken emper-
yalist tekeller, Biyo yak›t için
ekim yapt›rmakta, hem topra¤a
zarar vermekte hem de milyar-

larca aç insan›n ihtiyac›n› karfl›la-
yabilecek oranda tah›l üretilebilen
tar›m arazileri biyo yak›t üretimi-
ne ayr›larak, açl›ktan ölümlere bi-
lerek neden olunmaktad›r. 

Biyo yak›t; m›s›r, bu¤day, çav-
dar gibi çeflitli tah›llardan da üre-
tilmektedir. Tar›m alanlar›n›n bi-
yo yak›t için kullan›lmaya bafllan-
mas›, bu alanlara ekilen ürünlere,
tah›llara daha çok ihtiyaç duyul-

mas›, yine bu tah›llardan elde edilen
yemin azal›p, yem fiyatlar›n›n art-
mas› elbette önemli bir sorundur.
Ancak bundan da önemlisi tah›lla-
r›n bio yak›t için kullan›lmas› açl›k
sorununun dahada büyümesini be-
raberinde getirmifltir.

Özellikle 1990 sonlar›ndan itiba-
ren yayg›n bir yoksullaflma ve açl›k
yaflanmaya bafllanm›fl, aç insanlar›n
say›s› artm›flt›r.

Elbette bu durum, emperyalist
sistemin yo¤un bask› ve sömürüsü-
nün, yeni-sömürge ülkeleri talan›-
n›n sonucu olarak ortaya ç›km›flt›r.

Açl›¤a, açlara ve açl›ktan ölüm-
lere sebep olan emperyalizmin ken-
disidir. Tar›m, dünya nüfusunun en
yoksul yüzde 70’inin geçimini sa¤-
layan, halklar›n asgari düzeyde yi-
yecek ihtiyaçlar›n› karfl›layan bir
aland›r ve bu alanlar›n emperyalist
tekeller taraf›ndan vahfli sömürüle-
rini gerçeklefltirmek için ele geçiril-
meleriyle açl›k çok daha boyutlu bir
sorun haline gelmifltir.

Günümüz dünyas›nda iflte bunun
için emperyalizme karfl› ç›k›yor, bu-
nun için emperyalist köhne düzenin
tarihin çöp sepetine at›lmas› gerek-
ti¤ini söylüyoruz. Bunun için em-
peryalizme karfl› mücadele etmeden
hiçbir sorunun çözülemeyece¤ini
›srarla belirtiyoruz.

Yürüyüfl

13 Aral›k
2009

Say›: 198
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GGüünnüümmüüzz ddüünnyyaass››nnddaa iiflflttee bbuunnuunn
iiççiinn eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› çç››kk››yyoorr,,
bbuunnuunn iiççiinn eemmppeerryyaalliisstt kkööhhnnee

ddüüzzeenniinn ttaarriihhiinn ççööpp sseeppeettiinnee aatt››llmmaass››
ggeerreekkttii¤¤iinnii ssööyyllüüyyoorruuzz.. BBuunnuunn iiççiinn

eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee
eettmmeeddeenn hhiiççbbiirr ssoorruunnuunn  ççöözzüülleemmeeyyee--

ccee¤¤iinnii ››ssrraarrllaa bbeelliirrttiiyyoorruuzz..



-- EEmmppeerryyaa--
lliissttlleerr,, ttaarr››mm--
ddaakkii ““2255 mmiill--

yyoonn cciivvaa--
rr››nnddaa oollaann
üürreettiiccii nnüü--

ffuussuu 1155
mmiillyyoo --

nn aa

ddüüflflüürrüüllmmeellii..”” ddiiyyee ttaalliimmaatt vveerrddii!!

- AAKP, eemperyalist ttekelle-
rin iistekleri ddo¤rultusunda
Tohumculuk YYasas›’n› çç›kard›.

- AAKP’nin GGDO ppolitikas›y-
la TTürkiye’nin ggelece¤i, ggene-
tik ttohum üüretici vve ppazarlay›-
c›s› oolan MMonsanto, DDuPont,
Pionerr, SSyngenta, BBayer ve
Hazera ggibi eemperyalist
tekellere bb›rak›ld›.

Önce yedi¤imiz ürünlerin tad›,

kokusu gitti. Sentetik, tats›z, tuzsuz

ürünler piyasaya dolmaya bafllad›.

Sonra GDO’yu duyduk. 

Kundaktaki bebekleri bile zehir-

leyen ve baflka hangi sonuçlara yol

açaca¤› da bilinmeyen ürünler ç›kt›

piyasalara. Art›k asl›nda kapitalizm,

tüketime sundu¤u ürünlerle, herke-

sin yaflam›n› tehdit eder hale gel-

miflti.

GDO (Geneti¤i De¤ifltirilmifl
Organizmalar) sorunu, emperyalist
tekellerin, daha fazla kâr, daha fazla

sömürü için milyarlarca insan›n
sa¤l›¤›n› hiçe say›lmas›n›n geldi¤i
yerdir.

GDO’lu ürünlerin insanlara ver-
di¤i zarar, gelecek kuflaklar› da etki-
leyecek kadar boyutludur. Keza bu
ürünler insan kadar do¤ay› da tahrip
etmekte, zehirlemektedir. 

GGDDOO nneeddiirr?? 

ABD’de 1996’dan bu yana ge-

neti¤i de¤ifltirilmifl m›s›r, soya, pa-

muk, flimdilerde ise pirinç üretil-

mektedir. Üretim giderek geniflleye-

cek ve daha çok ürün GDO’lu ola-

cakt›r. 

GDO’lar›n ne oldu¤una de¤in-

mek gerekirse, GDO olarak bilinen

“geneti¤i de¤ifltirilmifl organiz-

ma”lar, genleri ile oynanmas› sonu-

cu ürünlerin çeflitli özelliklerinin

de¤ifltirilmesidir. Bu ifllem, kendi

türünden ya da kendi türü d›fl›ndaki

bir canl›dan gen aktar›larak yap›l-

maktad›r.

Elmaya ayvadan veya herhangi

bir hayvandan çeflitli özellikler gen

yoluyla aktar›labiliyor. Örne¤in,

GDO’lu ürünler bugün “kolera bak-

terisi geni tafl›yan yonca”, ya da

“akrep geni tafl›yan pamuk”, “tavuk

genli patates”, “bal›k genli domates

“gibi g›dalar fleklinde karfl›m›za

ç›kmaktad›r. 

Bizler bunlar› göremiyor olsak
da, bu ürünler sofralar›m›za böyle
gelmektedir. K›sacas› canl›lar›n
hücre yap›s›yla oynanmas› ve o

canl›n›n do¤al yap›s›n›n de¤ifltiril-
mesi sonunda elde edilen ürünlere
“geneti¤i de¤ifltirilmifl organizma-
lar“ deniliyor.

Emperyalist tekeller GDO’lu
ürünleri “dünya da açl›k sorununu
çözecek proje” olarak savunmakta-
d›rlar. Ancak bu do¤ru de¤ildir.

En baflta, GDO’lu ürünlerin in-
san sa¤l›¤› üzerindeki etkileri tam
olarak bilinmemektedir; deney fare-
leriyle yap›lan baz› deneylerde, fa-
relerinin büyümesinin durdu¤u ve
kansere yol açan geliflmeler yaflan-
d›¤› biliniyor.

Tüm genetik teknolojisi,
GDO’lu ürünleri do¤uran teknoloji
de dahil, Rockefeller, Bill Gates va-
k›flar›, Monsanto, Sygenta, Dupont
gibi emperyalist tekellerin ellerin-
dedir. Tohum üretimi ve ticareti ile
ilgili politikalar›, fiyatlar› da bu te-
keller kararlaflt›rmaktad›r.

TTüürrkkiiyyee ttaarr››mm››,, ttaammaammeenn 
eemmppeerryyaalliisstt tteekkeelllleerriinn 
ttaahhaakkkküümmüü aalltt››nnaa aall››nndd››

Kuflkusuz, GDO teknolojisini de
elinde bulunduran emperyalist ta-
r›m tekellerinin yeni-sömürgelerde
tar›m› ele geçirmesi, yeni bafllama-
d›; bizim gibi ülkelerde tar›m y›llar-
d›r, ad›m ad›m tasfiye edilmekteydi
zaten.

Önce ifle tar›mdaki nüfusun azal-
t›lmas›ni istemek ve bunun için ted-
birler alarak bafllad›lar.

Emperyalistlerin dayatmalar›nda

Yürüyüfl

13 Aral›k
2009

Say›: 198

GDO’lu
Ürünler

AAççll››¤¤aa ççöözzüümm ddee¤¤iill,, ttaarr››mm tteekkeelllleerriinnee
ppaazzaarr hhaakkiimmiiyyeettii...... KKööyyllüüllüü¤¤ee ttaassffiiyyee,,
kkaappiittaalliissttee uuccuuzz iiflflggüüccüü,, hhaallkkaa zzeehhiirr!!
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tar›m›n tamamen kkaappiittaalliissttlleeflflttiirriill--
mmeessii vard›r. Tar›m, “k›rsal alan›n
küçültülmesi” ad› verilen plan dahi-
linde, tekellerin denetimine verile-
cektir. 

6 Ekim 2004’te aç›klanan Avru-
pa Birli¤i ‹lerleme Raporu’nda bu
hedef aç›kça ifade edilmifltir: “25
milyon civar›nda olan üretici nüfu-
su 15 milyona düflürülmeli.”

‹kinci ad›mda, üretici nüfusun
“toplam nüfusun yüzde 10’u” düze-
yine indirilmesi hedeflenmektedir.
Tar›mda topraks›z, iflsiz kalacak
milyonlarca köylünün bu durumda
kentlere göç edece¤i, kapitalizmin
ucuz iflgücü olaca¤› aç›kt›r. 

AKP iktidar›n›n gerek IMF’yle
gerekse de Avrupa Birli¤i emperya-
lizmiyle sürdürdükleri “müzakere”
lerin en temel yanlar›ndan biri ta-
r›mda ki, bu tasfiyedir. 

Tar›m›n yeniden flekillendirilme-
siyle, üretici nüfusu azalt›l›rken, o
azalt›lm›fl nüfus da ekece¤i tohum-
dan tarlaya koyaca¤› gübreye, hangi
kalitede ve ne kadar üretece¤ine ka-
dar herfleyiyle emperyalist tekellere
ba¤›ml› k›l›nm›flt›r. 

Özellikle AKP hükümetinin yap-
t›¤› düzenlemelerle, emperyalist te-
keller ülkemiz tar›m›n› tamamen
kontrol eder duruma gelmifllerdir. 

AKP, emperyalist tekellerin giri-
flimleri ile 31 Ekim 2006’da To-
humculuk Yasas›’n› ç›kard›. Bu ya-
sa ile ABD’li tohum üretimi-sat›fl›
yapan tekeller ülkemizde tek söz sa-
hibi ilan edildi. Art›k bu yasaya gö-
re köylünün yerli tohum kullanmas›
ve yerli tohum üretmesi yasakt›r.
Böylelikle do¤al ortamlarda yetiflti-
rilen herfley ortadan kald›r›lmakta,
tart›fl›lmaz olan GDO’lu (geneti¤i
ile oynanm›fl) tohumlar yayg›nlaflt›-
r›lmaktad›r.

Art›k halk›n sofras›ndaki, Ana-
dolu topraklar›nda yetifltirilmifl
ürünler, zehir içeren, suni, insanlar›
beslemeyen, GDO’lu ürünlerle yer
de¤ifltirecektir. 

Tohum üreticisi emperyalist te-
keller, dünyan›n dört bir yan›nda
köylülerin belki de yüzy›llard›r üre-

tip, gelifltirip, kulland›klar› tohum-
lar› al›p patentlemekte, tekellerine
almaktad›rlar. 

Tekeller bu tohumlar›, ““hhiibbrriitt
ttoohhuumm”” teknolojisiyle üreterek,
köylüye satmaktad›rlar. Hibrit to-
hum, bir sonraki y›l için üreticinin
tohum olarak kullanamad›¤› bir
üründür. Köylü, ertesi y›l, yine te-
kellerden tohum almak zorundad›r. 

Bu, köylüleri ve tar›m› tamamen
tekellere ba¤›ml› hale getirmektir.
Bir gerçektir: “Tohumu kontrol eden
g›da piyasas›n› kontrol eder.” Em-
peryalist tekeller bu nedenle önce
tohumlar› patentlemekle ifle baflla-
d›lar. Bu alanda kurduklar› tekelle
dünya tar›m›n› kontrol edecek duru-
ma geldiler.

Böyle bir durumda köylünün
baflka seçene¤i de yoktur. Zira, köy-
lülerin art›k kendi bildi¤i usullerle
üretim yapmas› engellenmifltir. 

Nitekim, emperyalist tekeller
tüm dünyada 30 milyar dolarl›k bir
pazar› olan bu alana hakim olmak
için k›ran k›rana savaflmaktad›rlar.
AKP Hükümeti bundan bir süre ön-
ce emperyalist tekellerin istekleri
do¤rultusunda, ülkeyi GDO’lu
ürünlere açan, bir yasa tasar›s› ç›-
karmak istedi.

Bunun için ““UUlluussaall BBiiyyooggüüvveenn--
lliikk KKaannuunn TTaassaarr››ss›› TTaassllaa¤¤››” haz›r-
lad›. Ancak görece¤i tepkiler ve
baflka çeliflkiler nedeniyle taslak
Meclis’te yasalaflt›r›lamad›. Ç›kar›l-
mas› düflünülen yasa GDO’u ürün-
lerin “üretim ve sat›fl›n›n serbest b›-
rak›lmas›n›” içerecekti; Hükümet
Sözcüsü Cemil Çiçek aç›k söyle-
miflti: “Kanunun yürürlü¤e girme-
siyle geneti¤i de¤ifltirilmifl bitkilerin
önü aç›lacak...”

Gerekçe olarak da, “geneti¤i de-
¤ifltirilmifl tohumlar, verimlili¤i art-
t›r›r, daha az ilaç kullanmay› sa¤lar,
açl›¤a ve yoksullu¤a çare olur” di-
ye gösteriyorlar. Yaland›. Tek ge-
rekçe, emperyalist tekellerin istek-
lerini yerine getirmeleriydi. 

Yasay› çeflitli nedenlerden dola-
y› ç›karamayan AKP Hükümeti,
bunun yerine “tepki çekmeden”
GDO’lu ürünlerin önünü bir yönet-
melik ile açt›.

AKP Hükümeti yasa ile yapama-
d›¤›n› 26 Ekim’de yay›nlad›¤› GDO
yönetmeli¤i ile yapmaya çal›flt›. Bu
yönetmelik de flimdilik yasal baz›
engellere çarpm›fl olsa da, AKP ikti-
dar›, Türkiye tar›m›n› ve 70 milyo-
nu, genetik tohum üretici ve pazar-
lay›c›s› Monsanto, DuPont, Pionerr,
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EEmmppeerryyaalliisstt tteekkeelllleerr
ddüünnyyaann››nn ttoopprraakkllaarr››nn››
ddoo¤¤rruuddaann eellee ggeeççiirriiyyoorrllaarr

Emperyalist tekeller, yoksul ülke
topraklar›n› ele geçirerek, buralarda
kurduklar› dev çiftliklerde üretim yap-

maktad›rlar. Özellikle ABD tekelleri
Orta Amerika ülkelerini bu amaçla
y›llard›r sömürmektedir.

Yine son dönemde, GDO’lu üretim
ve bioyak›t üretimi için daha fazla
topra¤a ihtiyaç duyan büyük uluslara-
ras› tekeller de, Brezilya, Arjantin,
Ukrayna’da ayn› stratejiyi uygulama-
ya bafllad›... 

fiimdi de,  Suudi Arabistan, Ku-
veyt, Çin, Güney Kore gibi ülkeler,
emperyalist tekellerle ortakl›k içinde
Afrika ve Güney Asya’n›n en yoksul
bölgelerinde tar›m amaçl› büyük top-
rak al›mlar›na girifltiler. 

Yoksul ülkelerde toprak hem ucuz,

hem ifllenmedi¤i, ekilmedi¤i için çok.

O nedenle bu topraklar emperyalist te-

keller için ya¤malanacak yerler olarak

durmaktad›r.

Tüm bunlar yan›nda yoksul ülke-
lerde tar›mdaki iflçilik ise neredeyse
sudan ucuzdur. 



Syngenta, Bayer ve Hazera gibi em-
peryalist tekellere teslim etmeye ka-
rarl›d›r. 

EEmmppeerryyaalliissttlleerr ““bbeessiinn”” 

ddee¤¤iill,, zzeehhiirr yyeeddiirriiyyoorrllaarr!!

Emperyalist tekeller, tar›msal
alanda sömürü ve talan›, önce to-
humlar› tekeline geçirerek, sonra da
GDO’lu ürünleri ve tar›m› devreye
sokarak sürdürmektedirler.

Emperyalist tar›m tekelleri bu-
gün 4 temel üründe GDO’lu ürün
üretimine a¤›rl›k vermifl durumda-
d›rlar. Bunlar; m›s›r, pamuk, soya
fasülyesi ve kanolad›r. 

2000 y›l› verilerine göre dünya-
daki 140 milyon hektar m›s›r ekili
alan›n›n % 7’si yani 10.3 milyon
hektar› geneti¤i de¤ifltirilmifl m›s›r
ile kapl›d›r. Bu oran giderek art-
maktad›r.

GDO’lu tohum ile m›s›r, pamuk,
soya ve flimdilerde pirinç üreten
ABD, bu ürünleri dünyan›n dört bir
yan›na sat›yor. 

AKP gizlemeye çal›fl›p, sorunu
geçifltirse de, Türkiye ABD’den m›-
s›r, soya ve pamuk ithal etmektedir.

Ziraat Mühendisleri Odas› Bafl-
kan› Gökhan Günayd›n, net rakam-
lar veriyor: “...Türkiye’ye 2003’te
1.8 milyon ton m›s›r, 900 bin ton so-
ya girdi. 2005’te bu rakam 1.2 mil-
yon tona ç›kt›.(...) BBiisskküüvvii,, kkrraakkeerr,,

ppuuddiinngg,, bbiittkkiisseell yyaa¤¤,, bbeebbeekk mmaammaa--
ss››, ççiikkoollaattaa ve ggooffrreett gibi pek çok
g›da ürününde GGDDOO olmas›na ra¤-
men, tüketicinin bundan haberi ol-
muyor.” 

Keza, ZZiirraaaatt MMüühheennddiisslleerrii
OOddaass›› ‹stanbul fiube Baflkan› Ah-
met Atal›k’›n flu sözleri de dduurruu--
mmuunn vveehhaammeettiinnii gayet net gösteri-
yor: “M›s›r ve soya 1500'ün üzerin-
de g›da maddesinde katk› olarak
kullan›l›yor. (...) çikolatadan meflru-
bata birçok üründe katk› maddeleri
yoluyla bu ürünleri tüketece¤iz.
GGDDOO''lluu üürrüünn yyeemmiiyyoorruumm ddeemmeekk
mmüümmkküünn oollmmaayyaaccaakk..””

Zengin tar›msal üretim imkanla-
r› olan Türkiye, d›flar›dan m›s›r, pa-
muk ya da di¤er tar›m ürünlerini
alacak hale getirilmifltir. 

‹‹kkiinncciissii,, ithal olarak da, sa¤l›kl›
ürünler yerine emperyalist tekelle-
rin zehirli, insan sa¤l›¤›n› riske so-
kan ürünleri al›n›p, halka gerekli
bilgilendirme bile yap›lmadan tüke-
time sunulmaktad›r. 

Kimi kapitalist ülkelerde
GDO’lu ürünlerin üzerine “GDO’lu
oldu¤una” dair uyar›lar konmakta-
d›r. Yani hem sa¤l›¤a zararl› ürünler
üretiyor, bir de bunu üzerine “uya-
r›” olarak yaz›yorlar. Bu kapitalist
sistemin iki yüzlülü¤üdür.

Ki, AKP iktidar› “bu uyar›”n›n
yap›lmas›n› da istemiyordu. Tar›m
ve Köyiflleri Bakanl›¤›, elefltiriler

karfl›s›nda teflhir olunca, GDO yö-
netmeli¤inin bu yan›n› de¤ifltirdi;
ancak bu de¤iflikli¤in GDO’lu ürün-
lere kap›lar› kapatt›¤›n› düflünmek
safl›k olacakt›r. Tersine baz› k›s›tla-
malar da “esnetilerek” GDO’lu
ürünlerin ülkemize girifli kolay hale
getirilmifltir. AKP’nin emperyalist
tar›m tekellerinin di¤er isteklerini
karfl›lamak için de f›rsat kollad›¤›na
kuflku yoktur. 

GDO’lu ürünlerin ülkemize za-
ten kolayca girdi¤i, bu ürünlerin bir
çok g›da maddesinde katk› maddesi
olarak “özgürce” kullan›ld›¤› düflü-
nüldü¤ünde tek bafl›na uyar›lar›n
yap›lmas›n›n sorunu çözmeyece¤i
aç›kt›r.

AKP iktidar›n›n;

Birincisi; tar›mda emperyalist
tekellerin istediklerini yerine getire-
rek, tohumda köylüyü emperyalist-
lere ba¤›ml› hale getirdi¤i,

‹kincisi; tar›m›n do¤rudan em-
peryalist tekeller taraf›ndan yönlen-
dirilmesini sa¤lad›¤›, köylülü¤ün
tasfiyesini amaçlad›¤› aç›kt›r.

Üçüncüsü; GDO’lu ürünlerin ve
üretimin önünü açmas›ndan da an-
lafl›laca¤› üzere, halk›n sa¤l›¤›n› dü-
flünmedi¤i aç›kt›r.

Her politikas›yla halka karfl›
olan iflbirlikçi AKP iktidar›,
GDO’lu ürünler konusunda da ter-
cihini emperyalist tekellerden yana
yapm›flt›r.

Yürüyüfl
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AKP Hükümeti’nin 4 Aral›k’da

yürürlü¤e giren ‹laç Fiyat Kararna-

mesine karfl› Türk Eczac›lar Birli¤i

ayn› gün tüm yurtta kepenk kapat-

ma eylemi yapt›. 

Eczac›lar, 700 kalem ilaçta ya-

p›lan iskontonun yüzde 11'den 24'e

ç›kar›lmas› karar› yüzünden y›l so-

nuna kadar 7 bin eczanenin kapana-

c a ¤ › n ›
söylüyor.
A n c a k
AKP ikti-
dar›  ec-
zac›lar›n
sesine ku-
lak vere-

ce¤i yerde eczac›lar› tehdit etti.

Türk Eczac›lar Birli¤i, AKP ik-

tidar›n› ve ilaç tekellerini uyar›

amac›yla ‹laç Fiyat Kararname-

si’nin yürürlü¤e girece¤i gün ke-

penk kapatma eylemi karar› ald›. 

Çal›flma Bakan› Dinçer ““kkee--
ppeennkk kkaappaattaann eecczzaannee oolluurrssaa ssöözz--
lleeflflmmeelleerriinn ffeesshh eeddeerriimm”” diye tehdit

etti. 

Ancak iktidar›n tehditlerine bo-
yun e¤meyen eczac›lar, 4 Aral›kta
nöbetçi eczanelerin d›fl›nda bütün
yurtta yüzde yüze yak›n bir
kat›l›mla kepenk kapatma eylemi
gerçeklefltirdi.

Büyük flehirlerde greve ek ola-
rak yürüyüfller düzenlendi.

‹stanbul Eczac› Odas›’n›n ça¤r›-
s›yla Beyo¤lu Tünel dura¤›nda top-
lanan yaklafl›k 4 bin eczac›, hükü-
meti ve ilaç flirketlerini uyaran pan-
kartlar ve dövizlerle kararnameyi
protesto ettiler. AKP, bu alan› tekel-
lere sunmak istiyor. Eczac›lar ise
direniyor.

Eczac›lar Eylemdeydi
‹laç tekelleri, ilaç pazar›na 

do¤rudan el koymak
istiyor!



Emperyalistler krizden kurtula-
bilmenin yollar›n› tart›fl›rken, yeni
bir kriz içine yuvarlan›yorlar. 2000-
2001 krizinden ç›kt›k derken, geçen
y›l ABD’deki finans kriziyle sars›l-
d›lar. Bu s›ralar, “kriz hafif atlat›l-
d›” tesbitleriyle, yeni krizin eflikte
oldu¤unu haber veren tahliller, eko-
nomi sayfalar›nda yan yana yer al›-
yor. Bir ç›k›fl yolu ar›yorlar ve el-
bette bulamayacaklar. 

Kapitalistler, her yerde, krizi at-
latabilmek için tüketimi körükle-
mekte bulmufllard› çareyi. Hat›rla-
nacak olursa, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i de ““AAll››nn VVeerriinn
EEkkoonnoommiiyyee CCaann VVeerriinn”” gibi kam-
panyalar açarak ttüükkeettiimmii teflvik et-
tiler. 

As›l çeliflki de burada bafll›yor.
HHaallkkttaa ppaarraa yyookk.. Yoksullar›n, aç-
lar›n say›s› her geçen gün daha çok
art›yor. Çünkü yoksullu¤un, iflsizli-
¤in yarat›c›s› da kapitalizm. Burju-
va ekonomistlerine göre kapitalist
ekonominin canlanabilmesi, ttüükkeettii--
mmiinn aarrttmmaass››nnaa ba¤l›, ama tüketi-

min artmas› da halk›n ifli olma-
s›na, belli bir düzeyde ücret ve
maafl almas›na ba¤l›... Oysa,
‹‹fifiSS‹‹ZZler ve AAÇÇlar ço¤al›yor..

Kapitalizm halk› yoksullafl-
t›r›rken kendisi için de büyük
bir aaççmmaazz yarat›yor. CCaann ççeekkii--
flfleenn bbiirr ccaannaavvaarr ggiibbii kk››vvrraann››--
yyoorr kapitalizm, ama derdine ça-
re bulam›yor. Sorunun kökeni,
kapitalizmin kendi özelliklerin-
de yat›yor. Kapitalizm kendi so-
runlar›n› çözebilecek durumda
de¤il, çünkü, kapitalizmin ka-
rakteristik özellikleri buna izin
vermiyor. 

Kapitalizmin 
sorunlar›n›n nnedeni, 
yine kkendisidir

Burjuvazi, dünyan›n en ak›ll›s›-

d›r. En yetenekli kadrolar, en bilgili

uzmanlar, onlar›n emrindedir. Ama

iflte bak›n; ak›ll› burjuvazi yönete-

miyor. Yetenekli burjuvazi krizlere

engel olam›yor. Uzmanlar› da ifle

yaram›yor. Dünya Bankas› veya

IMF de soruna çare bulam›yor.

Dünyan›n bütün emperyalistleri,

uzmanlar›, toplant›lar yap›yorlar,

yine çözemiyorlar. Emperyalist

devletler batan bankalar› kurtarmak

için ttrriillyyoonnllaarrccaa ddoollaarr kaynak ak-

tar›yorlar. Ama halen krize bir çare

bulabilmifl de¤iller. NNeeddeenn?? Çünkü:

11))SSiisstteemmddee iinnssaann yyookk......
Çünkü sistem ak›ld›fl›. Sis-

tem insan›n aleyhine iflliyor. Dün-
yada 33 mmiillyyaarrddaann ffaazzllaa insan gün-
de 2 dolardan daha az, 11,,55 mmiillyyaarr
iinnssaann ddaa 1 dolardan daha düflük bir
gelirle yaflam savafl› veriyor. Her
gün 17 binden fazlas› çocuk olmak
üzere toplam 2255 bbiinn kifli açl›ktan
ölüyor. 

Emperyalizmin kendi kurumlar›
bile açl›k ve yoksullu¤un art›fl›ndan
duyduklar› “endifleyi” dile getirme-
den edemiyorlar. Uluslararas› Çal›fl-
ma Örgütü dünyan›n en yoksul yüz-
de 20’siyle, en zengin yüzde 20’si
aras›ndaki uçurumun, son 40 y›lda
iikkii kkaatt derinleflti¤ini söylüyor. 

Ülkemizde de tablo farks›z. Ne-
redeyse hheerr üüçç ggeennççtteenn bbiirrii iflsiz.
Geçti¤imiz 10 ay içinde 4400 bbiinn sen-
dikal› iflçi iflten at›ld›. 4444334400 iflçi de
“ücretsiz izne” ayr›ld›.

Kapitalizmin ak›ll› uzmanlar›n›n
krize çare olarak bulabildi¤i “Al›n
Verin Ekonomiye Can Verin” gibi
parlak projelerin aappttaallll››¤¤›› tam da
burada bafllar. 80 binin üzerinde iflçi
iflten ç›kart›lm›fl, burjuvazinin
“ak›ll›” uzmanlar› halen halk›n al›fl-
verifle ç›kmas›yla bu krizin afl›labi-
lece¤ini söylüyorlar! 

22))SSiisstteemmddee ssaaddeeccee kkaarr vvaarr......
Kapitalist sistemin doymak

bilmez kkaarr hh››rrss›› kendi sonunu da
haz›rl›yor. Afl›r› bir üretim var ama
üretileni sat›n alacak insan yok. ‹‹flflttee
oo zzaammaann kkaappiittaalliizzmm aaççmmaazzaa ggiirrii--
yyoorr??

Kapitalizm bafllang›çta yo¤un
emek sömürüsüyle oldukça kar
eder. Daha çok kâr için de üretmeye
devam ederler. Bafllang›çta talep,
üretilenden yani arzdan fazla oldu-
¤u için sorun yoktur. Üretilen meta-
lar al›c› bulur. Ancak bir süre sonra
yo¤un üretim nedeniyle pazar doy-
maya ve talep azalmaya bafllar. Üre-
tilenler burjuvalar›n elinde kal›r.
Burada rekabet devreye girer. Bur-
juvazi üretti¤i mal›n elinde kalma-
mas› için di¤er üreticilerden daha
ucuza satmaya bafllar. Ancak alacak
kimse yoktur ve satamad›¤› için de
kâr elde edemez. T›kanma bafllar. 

Burjuvazi kar›ndan taviz verme-
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Açl›k, iflsizlik, yoksul-
luk, gelir da¤›l›m›
eflitsizli¤i... kapitaliz-
min sonuçlar›d›r ve
kapitalizm bunlars›z
varolamaz. Bundan
dolay›, kapitalizm
bu sorunlar› çöze-

mez. Tarihin hiç-
bir döneminde

de çözeme-
mifltir. 

Kapitalizm Ak›ls›zd›r...   
Kapitalizm Ak›ld›fl›d›r...

Krizlerden Kurtulamaz!

Yürüyüfl

13 Aral›k
2009

Say›: 198



mek için, önce iiflflççii üüccrreettlleerriinnii ddüü--
flflüürrmmeeyyee, ard›ndan iiflflççii çç››kkaarrmmaayyaa
bafllar. Bu da iflsizli¤in ve yoksullu-
¤un artmas›na neden olur. Sermaye
sahipleri büyük bir açmaz›n içine
sürüklenirler. Emperyalizm KKRR‹‹ZZEE
girer. Bir süre sonra kriz içinden ç›-
k›lamayan bir hal al›r; emperyalizm
döneminde iflte bu kriz, süreklidir;
artar, azal›r, ama süreklidir. 

33))KKaappiittaalliizzmmiinn kkrriizzii aannccaakk
ddöönneemmsseell ççöözzüülleebbiilliirr......

Krizle birlikte ss››nn››ffssaall ççeelliiflflkkiilleerr
keskinleflir. Keskinleflme aayyaakkllaann--
mmaallaarr››nn zeminini do¤urur. Emper-
yalist kurumlar›n yöneticileri, uz-
manlar› bu nedenle emperyalistleri
büyüyen açl›k karfl›s›nda önlem(!)
almaya, açlara ““yyaarrdd››mmddaa”” bulun-
maya ça¤›r›yorlar. E¤er bu yap›l-
mazsa, büyük ayaklanmalar yaflana-
bilece¤i uyar›s›nda bulunuyorlar. 

Keskinleflen çeliflki ya halktan
ya da burjuvaziden yana çözülmek
zorundad›r. Halktan yana çözülmesi
ddeevvrriimmlleerr, burjuvaziden yana çö-
zülmesi ise ayaklanmalar›n kanla
veya baflka yöntemlerle bast›r›lmas›
demektir. Çeliflkinin bir biçimiyle
çözülmesiyle meta üretimi tekrar
artmaya bafllar, yeniden yat›r›mlar
yap›l›r, ifl alanlar› aç›l›r, iflsizlik
azalmaya bafllar. Kapitalizmin bu
kriz ve bunal›m dönemleri 2200--3300
sseenneeddee bir tekrarlan›r. SSüürreekkllii bbaaflflaa
ddöönnüüllüürr, yeni bir kriz dönemine da-
ha girilir. 

44))KKaappiittaalliisstt ssiisstteemm ssüürreekkllii
kkrriizz üürreettiirr...... Sermayenin

önündeki en büyük engel yine sseerr--
mmaayyeeddiirr. Sermayenin oobbuurrlluu¤¤uu,,
pp rrooggrraammss››zzll››¤¤››,, kkeennddii iiççlleerriinnddeekkii
rreekkaabbeettii,, varl›k nedeni olan kkâârr
hh››rrss›› yani kendisini vareden neden-
leri ayn› zamanda krizleri yaratan ve
sonunda onu da yyookk eeddeecceekk olan ne-
denlerdir. Marks, Kapital'de krizin
nedenini flöyle ortaya koyuyordu: 

""BBuunnaall››mm››nn nneeddeennii,, kkaappiittaalliisstt
üürreettiimmddee ggiittttiikkççee vvee zzoorruunnlluu oollaarraakk
aarrttaann mmaallllaarr››nn,, pprroolleetteerrlleerr ttaarraaff››nn--
ddaann ggiittttiikkççee vvee zzoorruunnlluu oollaarraakk ssaa--
tt››nn aall››nnaammaammaass››dd››rr.."" 

““BBüüttüünn bbuunnaall››mmllaarr››nn ssoonn nneeddee--
nnii,, kkaappiittaalliisstt üürreettiimmiinn,, üürreettiimm ggüüçç--

lleerriinnii ggeelliiflflttiirrmmee ee¤¤iilliimmii kkaarrflfl››ss››nnddaa
hhaallkk yy››¤¤››nnllaarr››nn››nn yyookkssuulllluu¤¤uu.... vvee
ss››nn››rrll›› ttüükkeettiimmiiddiirr..””

Sorun aç›kt›r ve bu, kapitalist
sistemde hiçbir zaman bitmeyecek
olan bir çeliflki ve açmazd›r. Kapita-
lizmde kriz, temel olarak, aaflfl››rr›› üürree--
ttiimm kkrriizzii biçiminde geliflir. Soru-
nun özü buras›d›r.

Lenin emperyalizmi “ccaann ççeekkii--
flfleenn kkaappiittaalliizzmmddiirr”” diye tan›mlar.
Kapitalizm sürekli can çekiflme ha-
lindedir. Krizlerden kurtulmas›
mümkün de¤ildir.

55))KKrriizziinn ssüürreekklliillii¤¤ii ççeelliiflflkkii--
lleerrii ddeerriinnlleeflflttiirriiyyoorr...... Bu-

nal›m›n süreklileflmesiyle birlikte
de, kapitalizmin çeliflkileri daha da
keskinleflmeye bafllar. Birinci çelifl-
ki, emek ve sermaye aras›ndaki çe-
liflki; ikincisi emperyalizm ile sö-
mürge ülkelerin halklar› aras›ndaki
çeliflki; üçüncüsü, emperyalist güç-
ler aras›ndaki çeliflkidir.

Tekeller, doymak bilmez kar h›r-
s› nedeniyle, birbirlerinin pazarlar›-
n› ele geçirmeye çal›flmaktan, bir-
birlerini bo¤maktan da geri durmaz-
lar. Dünya halklar› için en büyük y›-
k›mlar olan 11.. vvee 22.. PPaayyllaaflfl››mm SSaa--
vvaaflflllaarr›› böyle yafland›. 

Emperyalizm bu krizini dönem-
sel olarak çözse de, sald›rganl›¤› hiç
eksilmedi. Sosyalist sistemin y›k›l-
mas›na ra¤men de emperyalizm sa-
vafl ç›¤›rtkanl›¤› yapmaktan vazgeç-
medi. IIrraakk’’››nn,, AAffggaanniissttaann’’››nn iiflflggaall--
lleerrii emperyalizmin kendi krizine
çözüm bulmak ve yeni pazar alanla-
r› yaratmak için çeflitli gerekçelerle
meflrulaflt›r›ld›. 

Ama emperyalizmin en önemli
karakteristik özelli¤i krizinin yyaapp››--
ssaall olmas›d›r. Bu yüzden yeni pa-
zarlar, sorunu ortadan kald›ram›yor. 

Kapitalizmin 

‹NSANSIZ eekonomisi

Kapitalizmin krizinin EN TE-
MEL NEDEN‹ ekonomisinin iinnssaa--
nnaa ddaayyaannmmaammaass››dd››rr. ‹nsan yoktur,
tek geçerli olan kârd›r. Üretim çok
büyük ölçülerde ttoopplluummssaallllaaflfl››rr--
kkeenn, üretim araçlar›n›n özel mülki-
yetinin çok çok küçük bir aazz››nnll››kk
elinde toplanmas›, kapitalizm TE-
MEL ÇEL‹fiK‹S‹D‹R. Böylelikle
kapitalizm kendi mezar›n› haz›rlar.
Mevcut üretim iliflkileri üretici güç-
lerin gelifliminin önünde engel ol-
maya bafllar. Sistem kendini yeni-
den üretemez hale gelir. Tükenir,
kkeennddiinnii yyookk eeddeerr.. 

Kapitalizmin vveerriimmssiizzllii¤¤ii ve
mmüüssrriiffllii¤¤ii, ezilenlerin yoksullu¤u-
nun daha da t›rmanmas›n›n baflka
bir nedenidir. Halklar açl›ktan k›r›-
l›rken, gerek dünyada gerekse de ül-
kemizde lüks tüketim her geçen gün
daha art›yor. Kedi, köpek mamas›
için milyarlarca dolarl›k harcama
yap›l›yor. 2008 itibar›yla zzeennggiinnllee--
rriinn ttooppllaamm vvaarrll››kkllaarr››nn››nn yyüüzzddee
2277’’ssiinnii sanat eserleri, lüks otomo-
biller, yatlar, jetler, lüks koleksiyon
ürünleri oluflturuyor. Örne¤in 2008
y›l›nda Japonya ve Kuzey Ameri-
ka'daki zenginler lüks koleksiyon
ürünlerine yüzde 33 daha fazla ra¤-
bet etmifl. Ülkemizde de lüks tüke-
tim fuarlar› aç›l›yor, lüks konutlar
“peynir ekmek” gibi sat›yor, ferrari
araba sat›fllar›nda patlama yaflan›-
yor.

Dünya y›lda 11 ttrriillyyoonn dolar› si-
lahlanmaya, 11 ttrriillyyoonn dolar› da rreekk--
llaammaa harc›yor. Dünyan›n en zengin
adam› War ren Buffett’in serveti 6622
mmiillyyaarr dolar. Dünyadaki en zengin
550000 kiflinin toplam y›ll›k geliri, en
yoksul 441166 mmiillyyoonn kiflinin toplam
gelirinin üzerinde bulunuyor. Dün-
yan›n EN ZENG‹NLER‹N‹N say›s›
2007 sonunda 1100 mmiillyyoonnuu aflt›.
Zenginlerin serveti ise 1986’da
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Burjuvazi kar›ndan taviz
vermemek için, önce iflçi

ücretlerini düflürmeye, ard›ndan
iflçi ç›karmaya bafllar. Bu da

iflsizli¤in ve yoksullu¤un
artmas›na neden olur.



7200 milyar dolar iken, 1997’de
17.4 milyar dolara, 2007'de 4400..77
mmiillyyaarr ddoollaarraa yükseldi. 

Türkiye’de toplam varl›¤› 11 mmiill--
yyoonn ddoollaarr››nn üstünde bulunan çok
zenginlerin say›s›, 5500 bbiinnii aaflflaarrkkeenn,,
5522 mmiillyyoonn kifli yoksulluk s›n›r›n›n,
1100 mmiillyyoonn üzerinde insan›m›z da
açl›k s›n›r›n›n alt›nda yafl›yor. 

Sorun kapitalizmin kendisidir. 

Krizin nedenleri bilinir ama afl›-
lamaz. Üretim süreçlerinin yolaça-
ca¤› olumsuz sonuçlar bilinir ama
engel olunamaz ve kapitalistin buna
engel olmak gibi bir politikas› da
olmaz. Yeterince üürrüünn vard›r, ama
aaççllaarr vard›r. Üretim fazlas› yiyecek
ve içecekler, alenen denizlere dökü-
lerek yokedilirken, marketlerin raf-

lar›n› “ak›ls›zca” dolduran ürünlerin
çok büyük bir yüzdeleri “zaman›
doldu¤u” için imha edilirken, dün-
yan›n baflka köflelerinde insanlar aç-
l›ktan ölmektedirler. Yeterince tek-
noloji vard›r ama sorunlar çözüm-
süzdür. 

‹‹flflttee bbuu nneeddeennllee kkaappiittaalliizzmm
AAKKIILLDDIIfifiIIDDIIRR.. Yukar›da say›lan-
larda en küçük bir mant›k, en küçük
bir ak›l k›r›nt›s› var m›d›r? En basi-
tinden; niye market raflar›na insan-
lar›n tüketebilece¤i kadar konulmaz
da, bir süre sonra bozulup tüketile-
meyecek duruma gelece¤i biline bi-
line raflar t›ka basa doldurulur..
Hangi mant›k, hangi ak›l, fiyatlar
düflmesin diye, üretilmifl yiyecekle-
ri denizlere döker? Hangi mant›k,
hangi ak›l? Bir avuç kapitalist, mil-
yarlar›n s›rt›ndan geçinmektedir. ‹fl-

te bu nedenle burjuvazi ASALAK-
TIR. ‹flte bu nedenle de kapitalizm
ADALETS‹ZD‹R.  

Bu tablo, burjuvazinin ddeevvrriimm
kkoorrkkuussuunnuunn nedenidir. Bu nedenle
halklar üzerindeki kkaarrflfl››--ddeevvrriimmccii
flfliiddddeettii art›r›yorlar. Irkç›l›¤› körük-
lüyorlar. Daha sald›rganlafl›yorlar.
Amerika’dan, Avrupa’ya, Rus-
ya’dan, Japonya’ya varana kadar
dünyan›n bütün emperyalist ve ye-
ni-sömürge ülkelerinde gelir eflitsiz-
li¤i, adaletsiz, iflsizlik, açl›k her ge-
çen gün daha çok art›yor. Emperya-
lizm, dünyay› bbüüyyüükk bbiirr aaççll››kk vvee
sseeffaalleett bbaattaa¤¤››nnaa sürüklüyor. Bu
tabloyu yaratan kapitalizmin, insan-
l›¤›n hiçbir sorununa çözüm arama-
d›¤› ortadad›r ve sistemin ezilenle-
rin hiçbir sorununu çözemeyece¤i
de aflikard›r. 

Ekmek çalman›n cezas› var 
Peki ekmeksiz b›rakman›n?

Ekmek çalmak, yasalarda suç olarak tan›mlanm›flt›r.
Hem de suçlar›n en büyüklerindendir. Üzerinden y›llar
geçti, Gaziantep’te baklava çalan çocuklar› duymayan
azd›r. Verilen hapis cezas› "kulaklara küpe" olsun de-
dirtircesineydi. Dört çocu¤a tam 2277’’flfleerr y›l hapis ceza-
s›...

Fakat onlarca y›ll›k cezalara ra¤men, insanlar, yok-
luktan, yoksulluktan, açl›ktan çalmaya devam etti. 

Neden çalar insanlar? 

Nedenlerden biri açl›kt›r. 

Peki kim sorumludur açl›ktan?

Açl›ktan kim sorumluysa, çalman›n sorumlusu da
odur... 

***

Aral›k ay› bafl›nda Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ-
‹K), ''2008 Yoksulluk Çal›flmas› Sonuçlar›n›'' aç›klad›.
TÜ‹K’in aç›klad›¤› rapora göre 11 milyon 933 bin kifli
açl›k s›n›r›n›n alt›nda yafl›yor. Bu resmi, devletin aç›kla-
d›¤› rakam. Gerçek rakamlar›n bunun çok daha üzerin-
de oldu¤u kesindir. Resmi rakamlara göre bile bu ülke-
de tam 11 milyon 933 bin kifli aç, 11 milyon 933 bin ki-
fli ekme¤e muhtaç. 

Aç insan ne yapar, ne düflünür? 

Her gün dünyada 17 bin çocuk açl›ktan ölüyor. Ço-
cuk ölüm oran› yüksek olan ülkelerden birisi de bizim
ülkemiz. 

Dün 17 bin çocuk öldü. Bugün 17 bin çocuk daha
ölüyor. Yar›n ve ondan sonraki günlerde de her gün 17
bin çocuk ölmeye devam edecek.

***

Ama ekmek çalmak büyük suç. Ya insanlar› ekmek-
siz b›rakmak? Böyle bir suç ve buna göre bir ceza duy-
dunuz mu hiç? Duymazs›n›z, duyman›z da imkans›z.
Çünkü yok böyle bir suç ve ceza. Hiçbir kapitalist ülke-
nin yasalar›nda suç de¤ildir insanlar› AÇ b›rakmak.

Düflünün, her gün açl›ktan ölen 17 bin çocu¤u düflü-
nün... Hiç bir suçlu yok bu olayda. Hiç kimse sorumlu
tutulmuyor açl›ktan ölen çocuklardan. 

Ekmek çalmak suç de¤il. Suçlar›n en büyü¤ü insan-
lar› ekmeksiz b›rakmakt›r. Aç b›rakmak insanl›k suçu-
dur. ‹nsanl›¤a karfl› ifllenen en büyük suçlardan birisidir. 

Açl›¤›n tek sorumlusu, açl›ktan ölenlerin tek suçlusu
kapitalist düzendir. Açl›k kapitalist düzende bir sorun-
dur. Açl›k herkese yetecek kadar ekmek olmad›¤›ndan
yaflanm›yor. Dünyada herkese yetecek kadar et de var,
ekmek de. Tüm çocuklara yetecek kadar süt de. Ama et
de, ekmek de, süt de, tüm dünyada insanlara eflit olarak
da¤›t›lm›yor. Kapitalist düzen bu eflitsizlik üzerine ku-
rulmufl bir düzendir. 11 milyon 933 bin aç insan›n saye-
sinde Koçlar, Sabanc›lar, Eczac›bafl›lar, Ülkerler, Do-
¤anlar... o servetlerine sahip olmufllard›r. En büyük ada-
letsizlik kapitalist düzendir. Açl›k, yoksulluk, her gün
ölen 17 bin çocuk bu adaletsizli¤in sonucudur.

AAddaalleett!!  
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Oligarflik diktatörlü¤ün hüküm
sürdü¤ü faflizmle yönetilen bir ülke-
de, neden ""ddeemmookkrraattiikklleeflflmmee"" ola-
mayaca¤›n› AKP’den demokrasi
bekleyenler, bir kez daha hayal k›-
r›kl›¤›na u¤rayarak gördü. 

Abdullah Öcalan’›n hapishane
koflullar›n› protesto eden Kürt milli-
yetçi hareketine ve tüm halka karfl›
tam bir terör estiriliyor. Ama,
AKP’nin aç›l›m yalakalar› yine de
AKP’ye toz kondurmuyor. ""AAçç››ll››mm››
iisstteemmeeyyeennlleerr ddüü¤¤mmeeyyee bbaasstt››"" di-
yorlar. ‹ktidar›n d›fl›nda bir ""ddüü¤¤--
mmeeyyee bbaassaann"" varm›fl gibi gerçe¤i
çarp›t›yorlar. 

Dü¤meye basan› m› ar›yorsu-
nuz? Bu ülkeyi yönetenlerden baflka
kim basar o dü¤meye? ‹çiflleri Ba-
kan›’n›n emrindeki polise iktidar›n
d›fl›nda kim emir verebilir? 

TTaarriihh 66 AArraall››kk;; gösteriler sürü-

yor. Tayyip Erdo¤an: ""BBuu üüllkkeenniinn
ggüüvveennlliikk ggüüççlleerrii,, ssaavvcc››llaarr›› ggeerreekkee--
nnii ggeerreekkeenn yyeerrddee yyaappaaccaakktt››rr.. BBuunn--
ddaann kkiimmsseenniinn flflüüpphheessii oollmmaass››nn..""
diye demeç veriyor. Ayn› gün ""ggee--

rree¤¤ii"" yap›l›yor. 

Erdo¤an’›n demeç verdi¤i gün,
AAyydd››nn EErrddeemm,, Diyarbak›r’da AKP

il binas› önünde duran polislerin aç-

t›¤› atefl sonucu katledildi... Ve tali-

mat gere¤i "Bu ülkenin güvenlik
güçleri, savc›lar› gerekeni" yapma-

ya devam ediyor. fiovenist k›flk›rt-

malar›n sonucunda DTP’ye yönelik

sald›r›lar bafllat›ld›. Erdo¤an’›n de-

mecinden 9 Aral›k’a kadar geçen

bir kaç gün içinde ‹stanbul Ba¤c›-

lar’da Ankara Keçiören, Sincan ve

Çankaya’da, Hatay’da, Ad›ya-

man’da DTP il ve ilçe binalar›na

k›flk›rt›lm›fl faflist linç güruhlar› ta-

raf›ndan sald›r›ld›, binalar kurflun-

land›, camlar› k›r›ld›, yak›ld›. 

‹stanbul, Adana, Mersin, Cizre,

Batman, fiemdinli, Diyarbak›r, Van,

A¤r›, Patnos, Do¤ubeyaz›t, Urfa ve

daha bir çok yerde evlere, dernekle-

re yap›lan bask›nlarda ya da protes-

to gösterilerinde 880000’’ee yyaakk››nn kifli

gözalt›na al›nd›, 115500’’ddeenn fazla kifli

de tutukland›. 

Bu Erdo¤an’›n verdi¤i ilk tali-
mat de¤il. 

TTaarriihh 22000066 NNiissaann››:: Gerilla ce-
nazeleri kald›r›lmakta, polis cena-
zelere sald›rmakta, halk direnmek-
tedir. Erdo¤an, o zaman da 6 Aral›k
da söyledi¤inin hemen hemen ayn›-
s›n› söylemifl, ayn› kelimelerle ver-
miflti talimat›n›: ""ÇÇooccuukk ddaa oollssaa
kkaadd››nn ddaa oollssaa...... tteerröörrüünn mmaaflflaass››
oollaannllaarraa ggüüvveennlliikk ggüüççlleerriimmiizz ggeerree--
kkeennii yyaappaaccaakktt››rr.. ""

Böyle demiflti ve o zaman da
""ggeerreekkeenniinn"" yap›lmas› hiç gecik-
memiflti. AKP’nin polisi üç gün
içinde aralar›nda 3, 6, 8 ve 9 yafl›n-
daki çocuklar›n da oldu¤u 13 kifliyi
katletti. 

Erdo¤an bir de utanmadan ‹srail
Cumhurbaflkan›’na ""ssiizz ööllddüürrmmeeyyii
iiyyii bbiilliirrssiinniizz"" diyor. Bir de utanma-
dan meclis kürsüsünden ""ssiizziinn hhiiçç
yyaavvrruunnuuzz ööllddüü mmüü"" diye demagoji
yap›yor. "AArrtt››kk aannaallaarr aa¤¤llaammaass››nn,,
aannaallaarr››nn ggöözz yyaaflfl›› ddiinnssiinn"" diye ana-
lar›n ac›lar› üzerinden duygu sömü-
rüsü yaparak ABD operasyonunu
hayata geçiriyor... Ve AKP; Kürt
halk›n›n kan›n› dökmeye devam
ediyor. Erdo¤an ve AKP; tam da
söyledi¤i gibi, a¤latt›¤› analar›n
gözyafllar›nda ve katledin talimat›n›
verdiklerinin kanlar›nda bo¤ulacak.
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Gereken yap›ld›! 

‹skenderun'da Polis Keyfiyeti
‹skenderun'da 1 ve 2 Aral›k tarihlerinde polisin

keyfi sald›r›lar› sonucunda iki kifli gözalt›na al›nd›.

fiehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan Deniz Bal›k

Evi Restorant'ta 2 Aral›k’da ifl görüflmesine giden

Burak Turhan restorana kimlik kontrolü yapmak için

giren polisler taraf›ndan biber gaz› s›k›larak gözalt›na

al›nd›. Herkesin kontrolü yap›ld›ktan sonra Turhan;

üstünü aramak isteyen polise bunun keyfi oldu¤unu

söyleyip itiraz etti. Daha sonra izin belgesi getiren

polise arama s›ras›nda üstünü çekifltirip taciz etmesi

nedeniyle izin vermeyen Turhan zorla gözalt›na

al›nm›flt›r. "Bu terörist, bu polis düflman›" diyerek

müflterileri k›flk›rtmak isteyen polis iki müflteriye

Turhan aleyhinde ifade verdirdi.

Turhan, 3 Aral›k günü, 16.Sulh Ceza Mahkemesi ta-
raf›ndan tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›.

Konser Afifli Yapma Gözalt›s›
Bursa'da 12

Aral›k günü dü-
zenlenecek olan
Grup Yorum kon-
ser afiflini asan iki
Bursa Haklar
Derne¤i çal›flan›
gözalt›na al›nd›.

Gökay Demir-
bafl, Mustafa Ba-

cac› ve Neflet Altay isimli Haklar Derne¤i üyeleri göz al-
t›na al›nmalar› esnas›nda karakola götürülürken dövül-
dükleri çevredeki halk taraf›ndan görülmüfltür. Para ce-
zas› da kesilen dernek üyelerinin neden gözalt›na al›n-
d›klar› hakk›nda bir bilgi elimize ulaflmad›.

Al›nd›ktan bir buçuk saat sonra gözalt›lar›n serbest
b›rak›ld›¤›n› ö¤rendik.
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Bafl›ndan itibaren ›srarla,
AKP’nin “aç›l›m”›n›n bir AABBDD
ooppeerraassyyoonnuu oolldduu¤¤uunnuu,, bunun ttaass--
ffiiyyeeyyii amaçlad›¤›n› yazd›k. Buna
karfl›n Kürt milliyetçili¤i ve ona ta-
bi olanlar, bu süreci “olumlu” bula-
rak, “mutluyuz, umutluyuz” söyle-
miyle onaylad›lar. Aradan 6 ay geç-
ti; bugün “bu tasfiyedir”, “aç›l›m
bitti”, hatta “aç›l›m zaten hiç yok-
tu” demektedirler. 

Bunu görmek için aylarca bekle-
mek gerekmiyordu. Uzlaflmak için
herfleyi göze alanlar, bu ülke gerçe-
¤ini “unutanlar”, oligarflinin de-
mokrasicilik oyununa kendini kap-
t›ranlar, sonunda bu oyunun bir par-
ças› oldu ve kullan›ld›lar. Oligarfli-
den “aç›l›m” bekleyenler, bofluna
umutland›lar.

Daha önce bir çok kez oldu¤u
gibi, bu kez de oligarflinin “aç›l›m”
manevralar›n›n arkas›ndan sald›r›lar
geldi. 

Herfley aaç›kt› aasl›nda

“Aç›l›m” Cumhurbaflkan› Ab-
dullah Gül’ün “iyi fleyler olacak”,
“tarihi bir f›rsat yakalad›k” sözle-
riyle bafllat›lm›fl oldu. Daha sonra
buna AKP’de kat›larak, “Aç›l›m”
dedikleri tasfiye politikas›n› sürdür-
düler. 

O dönem;

“ ‘Bireysel haklar’a indirgenmifl
‘çözüm’lerle, Kürt halk›n› sinsi bi-
çimde tteesslliimm aallmmaakk istemektedir

oligarfli... oligarfli, bu özü de¤ifltir-
meden Kürt politikas›na yeni bir fle-
kil vermeye çal›flmaktad›r; bireysel
haklar formülü de bu çerçevede
gündeme gelmifltir. Bu politikan›n
arkas›nda, as›l olarak Amerikan ve
Avrupa emperyalistleri vard›r.” (
Yürüyüfl, 26 Temmuz 2009, say›:
190)

AKP iktidar› oligarflinin Kürt
halk›na karfl› sürdürdü¤ü inkar ve
imha politikas›ndan vazgeçmifl de-
¤ildi. Tersine bu politika devam et-
mekteydi. Ancak, AKP iktidar› Kürt
halk›n› teslim almak için daha sinsi
ve riyakarca bir politika izleyecekti. 

Düne kadar Kürt halk›n› afla¤›-
layan, halk› “terörist” ilan eden, ka-
d›n ve çocuklar›n katlini emreden
AKP yönetimi, bunlar› unutmufl ve
birdenbire a¤›zlar›ndan “bar›fl”,
“kardefllik” laflar› ç›kmaya baflla-
m›flt›. Sonraki günler, bu yalanlar›n›
daha da ileri götürdüler.

DTP, solun bir kesimi, ayd›nlar,
tasfiye politikas›na, yalanlara, ABD
operasyonuna inan›p, oyunun par-
ças› oldular. Biz ise, bu tart›flmalar
devam ederken tekrar flunu yazd›k:

“AKP Kürt Halk›n›n Taleplerini
Karfl›lamay› De¤il, Düzeni Güçlen-
dirmeyi Esas Almaktad›r.

AKP’nin ‘Kürt Sorununu’, ‹çifl-
leri Bakanl›¤›na, ‘Çal›fltay’ örgüt-
lenmesini ise kontrgerillac›lara ha-
vale etmesi kuflkusuz rastlant›sal
de¤il. Soruna, bir ‘‘ggüüvveennlliikk ssoorruu--

nnuu’’,, ulusal talepli mücadelenin tas-
fiyesi sorunu olarak bakan AKP ik-
tidar›n›n Kürt sorununu çözece¤ini
beklemek safl›k olur.” (Yürüyüfl, 9
A¤ustos 2009, say›: 192)

AKP’nin düzeni güçlendirmeye
çal›flt›¤› bir durumda yap›lacak fley,
AKP’yi teflhir ederek, iki yüzlü tav-
r›n› ortaya ç›karmakt›. Mücadeleyi
tasfiye etmeye çal›flanlara verilecek
en iyi cevap, mücadeleyi yükselt-
mek olacakt›.

Ancak Kürt milliyetçi hareket
böyle davranmad›. Bunlar› görmek
yerine, “Aç›l›m” politikas›n›n bir
parças› oldu. Bu süreçte “umutlu”
oldu, beklentilere girdi. Kürt halk›-
n› beklentilere soktu. ABD operas-
yonunun meflrulaflmas›na, ABD’nin
müdahalesinin ““nnoorrmmaall”” görülme-
sine yol açt›. Bu yaklafl›m karfl›s›n-
da yazd›klar›m›zdan hat›rlatmalar
yapmaya devam ediyoruz: 

“AKP-DTP görüflmesi öncesi,
Kürt milliyetçi bas›nda yay›nlanan
bafll›k, mevcut duruma nas›l bak›l-
d›¤›n› da gösteriyordu: ““GGöörrüüflflmmee--
lleerr RReessmmeenn BBaaflflll››yyoorr..””

Ancak bafllayan bu görüflmelere
dair yukar›da aktar›ld›¤› gibi, öne-
rilen bir proje dahi olmad›¤› aç›kla-
n›yor. Neden? Kürt halk›n›n taleple-
ri yok mu? Kürt halk›n›n vazgeçil-
mez talepleri yok mu?” (Yürüyüfl, 9
A¤ustos 2009, say›: 192)

Bizim 5 ay, 6 ay önce söyledik-
lerimizi bugün Kürt milliyetçileri
ve solun baflka baz› kesimleri söyle-
meye bafllad›. 

Bizimki bir kehanet de¤ildi. Ge-
liflmeler görülmeyecek gibi de¤ildi.
Ama mesele, tercihlerle ilgiliydi. 

‘‘GGöörrüüflflmmeelleerr rreessmmeenn
bbaaflflll››yyoorr’’ bafll›¤›ndan ‘‘bu
bir tasfiyedir’ tesbitine

Çok de¤il, bundan 4 ay önce,
A¤ustos ay›n›n bafl›nda “görüflme-
ler resmen bafll›yor” manfletleri var-
d› Kürt milliyetçi bas›nda. Sorunun
“çözülece¤i”ne iliflkin büyük bir
umut ve beklenti vard›... 

Tayyip Erdo¤an’›n uzun süredir

‘Aç›l›m’dan GGerçe¤e
‘Umutluyuz mmutluyuz’dan ttecritin aa¤›r-
laflt›r›lmas›na... ‘‘Resmi ggörüflmeler’den
DTP’nin kkapat›lmak iistenmesine!..
“Diyalog’dan llinç ssald›r›lar›na... 

Gerçek BBafltan 
Neden GGörülmedi?



boykot etti¤i DTP’yle görüflmesi
“resmi görüflmeler” diye nitelendi-
rilmiflti. 

Erdo¤an’la görüflen DTP Eflbafl-
kanlar›ndan Ahmet Türk de flu aç›k-
lamay› yapm›flt›: “Bizim görmek is-
tedi¤imiz tablo... Herkesin sevgiyle
kucaklaflt›¤› bir süreç için olumlu
geliflmeler.. Umutlu ve mutluyuz....”

Abdullah Öcalan da süreci
olumluyor ve bunun ““yyeennii bbiirr ssüü--
rreeçç”” oldu¤unu söylüyordu. ‹flte söy-
ledikleri: “Yeni bir süreç bafllad›.
Bu yeni, farkl› bir dönem. MMuussttaaffaa
KKeemmaall’’iinn ccuummhhuurriiyyeettii kkuurrmmaass›› kkaa--
ddaarr öönneemmlliiddiirr bbuu ssüürreeçç.. Demokra-
tik bir toplum infla edilecek bu dö-
nemde.” 

Bugün ne derlerse desinler, dün
söyledikleri ortadad›r. Tümüyle bu
politikalar› savunuyorlard›. Fakat
dün baflka bugün baflka politikalar
savunurken Kürt milliyetçi hareketi
bunun aç›klamas›n› yapmamakta-
d›r. Tersine bu konuda son derece
piflkin davranmaktad›rlar.

“Asl›nda aç›l›m›n bitip bitmedi¤i
tart›flmas› suni bir tart›flmad›r. An-
laml› de¤ildir. Tart›fl›lmas› gereken
temel nokta acaba gerçekten ‘aç›-
l›m’var m›yd› tart›flmas› olmal›d›r. ”
(Özgür Politika, 8 Aral›k 2009,
Ufuktan) 

Daha önce “Aç›l›m” konusunda
“Resmi görüflmeler bafllad›” bafll›k-
lar›n› atan kendileri de¤ilmifl gibi
piflkince yazmaktad›rlar. fiu sat›rlar
da onlara aittir.

“Aç›l›m olarak sunulan, yap›ld›-
¤› veya yap›laca¤› belirtilen tüm ol-
gular, iyi ele al›n›p incelenirse, as-
l›nda aç›l›m diye bir gerçe¤in olma-
d›¤› rahat rahat görülür.” (Özgür
Politika, 8 Aral›k 2009, Ufuktan)

Oysa dün bu politikalar› destek-
liyorlard›. Peki, hangi mant›kla des-
teklediler? Çözüm beklediler? Bu-
gün bunlar› izah etmek zorundad›r-
lar. 

‹zah etmek, dün yazd›klar›n›n
özelefltirisini vermek yerine bunlar›
yok sayarak, “Aç›l›m” konusunda
adeta “biz zaten böyle demifltik” ha-
vas›nda yazmaktad›rlar.

“Olmam›fl bir duruma aç›l›m de-
mek yan›lg›d›r. Özcesi AKP’nin aç›-
l›m dedi¤i politika, bir çözüm de¤il
tasfiye politikas›d›r.

... AKP’nin yürüttü¤ü politikaya
aç›l›m ad›n› vererek elefltirmek bile
AKP’nin tasfiye politikas›na hizmet
ediyor.!” (Mustafa Karasu, Özgür
Politika, 8 Aral›k 2009)

Peki “yeni” hiçbir fley yok idiy-
se, Ahmet Türk nneeddeenn “mutluyuz,
umutuyuz” diye aç›klama yapt›? 

NNeeddeenn “resmi görüflmeler baflla-
d›” bafll›¤› at›ld›?

NNeeddeenn gerillalar silah b›rak›p
geldi?

Bu sorular›n cevab› yoktur. 

Cevap bir yana özelefltiri bir ya-
na, sanki dün de bugünkü düflünce-
leri savunmufllar gibi hareket et-
mektedirler. 

“Yeni bir süreç bafllad›”, “bu
farkl› bir dönemdir” deyip, “silah
b›rakmaya haz›r›z” diyenler kendi-
leri de¤il miydi?

6 ay sonra ise AKP’nin sorunlar›
çözmek istemedi¤ini, bunun bir tas-
fiye operasyonu oldu¤unu ve Kürt
halk›na sald›r›lar›n sürdü¤ünü söy-
lüyorlar.

K›sacas› tasfiyenin dayat›ld›¤›
bir dönemde biribirinden farkl› 2
ayr› tav›r ortaya ç›kt›. Kuflkusuz,
pragmatizm temel politika haline
gelince bir uçtan bir uca savrulmak
kaç›n›lmaz oldu.

Üstüne üstlük bugün, ““SSaannkkii ççoo--

ccuukk kkaanndd››rr››yyoorrllaarr”” diye yazmakta-
d›rlar. Peki dün kanan kimdi? Ka-
nan kendileriydi. Peki nas›l kanm›fl-
lard›? Onun cevab› da belliydi:

"" AKP'nin Kürt politikas› konu-
sunda bir de¤iflim ya da buna dair
kimilerinin sanal olarak görmek is-
tedi¤i iflaretler vard›r. Böyle görmek
isteyenler, yan›lmaya, aldanmaya
haz›r olanlard›r."" ((Yürüyüfl, Say›
13)

Dün AAKP’nin
desteklenmesini ssöyleyenler
bugün; ““umutsuz”!

Kürt milliyetçi hareketin beklen-
tilerini paylaflan baz› sol kesimler
ve ayd›nlar’da vard›. Bir bütün ola-
rak bu kesimlerin, AKP’ye iliflkin
beklentileri “Kürt sorununun” çözü-
lece¤i noktas›ndayd›. 

“Bunlardan baz›lar›, içine düfl-
tükleri batakl›¤a baflkalar›n› da
çekmek için, sola, sosyalistlere,
AKP’yi desteklemenin solculuk ol-
du¤unu kan›tlamaya kalk›fl›yor.”
(Halk Gerçe¤i, 6 Eylül 2001, say›:
12) 

Bizden desteklememizi, en az›n-
dan yapt›klar›n› “olumlu” bulmam›-
z› istedikleri Baflbakan Erdo¤an;
Kürt sorunu için önce ““YYookk ssaayyaarr--
ssaann››zz yyookk oolluurr”” diyen, sonra da
““KKüürrtt ssoorruunnuu vvaarrdd››rr””a gelen, da-
ha sonra bunu da bir kenara koya-
rak, Diyarbak›r sokaklar›nda “ka-
d›n da olsa, çocuk da olsa gereken
yap›l›r” deyip katliam emrini ve-
rendir.

Böyle bir halk düflman›n› neden
destekleyelim? Halka savafl açan bir
partiyi neden destekleyelim?

Kendisine ayd›n diyenler, faflist
bir lider bozuntusunu demokrat di-
ye, Kürt sorununu çözecek diye
desteklediler. AKP’yi yeniden kefl-
fettiler. 

AKP’nin propagandas›n› yapt›-
lar. Halka gerçekleri anlatmak yeri-
ne yanl›fllarda ›srar ettiler. Yan›lg›-
lar›n› görüp, halka gerçekleri aç›k-
lamal›d›rlar. Halk› yan›ltt›klar› için
de özelefltiri yapmal›d›rlar.
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Bizden desteklememizi,
en az›ndan yapt›klar›n›

“olumlu” bulmam›z› istedik-
leri Baflbakan Erdo¤an; Kürt
sorunu için önce ““YYookk ssaayyaarr--
ssaann››zz yyookk oolluurr”” diyen, sonra

da ““KKüürrtt ssoorruunnuu vvaarrdd››rr””a
gelen, daha sonra bunu da

bir kenara koyarak,
Diyarbak›r sokaklar›nda
“kad›n da olsa, çocuk da

olsa gereken yap›l›r” deyip
katliam emrini verendir.



Bunun için çaba sarf edil-
mezse yaflamak ö¤renilemez. 

Yaflamay› ö¤renmeyen, ö¤-
renmek istemeyen savaflmak
istemiyor demektir. 

Savaflmak istemeyen, dü-
zenin pislikleri içinde yaflamak
istiyor demektir. 

Sorun istektir. 
Devrimi istemektir. 
Devrimin heyecan ve cofl-

kusunu yaflamakt›r. 
Düflmandan intikam almay›

düflünmektir. 
Halk›n sa-

vaflç›s› olmak-
t›r. 

En büyük si-
lah ve güç ya-
flad›¤›m›z top-
rakt›r. 

Halk ve düfl-
man o topraklar
üzerindedir.

Düflmanda ayn› topraklar›
kullan›yor, biz de. 

Devrimi istiyorsak; bast›¤›-
m›z her kar›fl topra¤›, soludu-
¤umuz havay›, yaflayan her
nesneyi düflmana karfl› silah
haline getirebiliriz.

Devrimi istiyorsak; yaflad›-
¤›m›z topraklardaki her nesne
bizim koruyucumuz, dostumuz
haline gelir.

‹stemiyorsak düflman›n ifli-
ne yarar. 

‹nsano¤lu isterse dünyan›n
en güçlü varl›¤›d›r.

‹radesiyle, inanc›yla bütün
zorluklar› aflar.

Bunlar› isteyen ve aflan
devrimcidir. 

‹stemeyen, zorluklara teslim
olan, "yapam›yorum" deyip
düzene dönmek isteyenler;

dünyan›n en miskin, en
afla¤›l›k, iradesiz, inanç-
s›z, zavall› tipleridir. 

Bunlar›n ne halka, ne
ailelerine, ne de kendile-

rine bir faydas› olmaz. Her za-
man düzen taraf›ndan kullan›-
l›r. 

Ve sürünürler. 
Devrimci, kiflilikli olmak zo-

rundad›r. 
Devrimcilik sadece salt bir

ideoloji sorunu de¤il, ayn› za-
manda bir ahlak sorunudur. 

"Ben bu ifli yapaca¤›m" de-
dikten sonra, sözünü yerine
getirmek zorundad›r. “Söz na-
mustur” ilkesine göre hareket
etmek zorundad›r. Devrimcilik,

çocuk oyunu de¤ildir. “Hele bir
gidip bakay›m, zor gelirse vaz-
geçerim” gibi düflünceler kifli-
liksizli¤in, ahlaks›zl›¤›n bir so-
nucudur. 

Devrimcili¤i çocuk oyunu
görmektir. Devrimcilik bir
oyun de¤il, bir davad›r.

Bedel ödemek ve ödetmek
demektir. 

Yeni bir yaflamd›r. 
Kendiyle savaflmayan, be-

del ödemek istemeyen, özveri-
li olmayan kifliler, farkl› hesap-
lar› yoksa macerac›, ne yapt›-
¤›n› bilmez, ahlaks›z, örgütle
oynayan tiplerdir. 

Devrimci yaflamda faaliyet
içinde zaaflar, eksiklikler, ben-
cillikler gizlenemez. 

24 saatin her an›n› devrim
için harcamayanlar, hem dev-

rimcilik yap›p hem de düzende
yaflar›m düflüncesinde olanlar,
devrimci yaflam›n gereklerini
yerine getiremezler. 

Kaçacak hiçbir yer yoktur. 
Her fley, her an, herkesin

gözleri önündedir. 

fiimdiye kadarki yaflam bi-
çiminizdeki al›flkanl›klar› göz-
den geçirdi¤inizde, hem olum-
lu hem de olumsuz al›flkanl›k-
lar›n›z›n çok da yerleflmifl, asla
de¤ifltirilemez olmad›¤›n› göre-
ceksiniz. 

Olumlu al›flkanl›klar›m›z›
gelifltirmemizin, olumsuz al›fl-
kanl›klar›n›z› ise kesip atman›n
tek yolu ise B‹LG‹ VE BECER‹-
M‹Z‹ artt›rmakt›r. 

B ‹LG‹M‹Z‹
mutlaka oku-
yarak daha
fazla okuya-
rak artt›rmal›,
BECER‹M‹Z‹
ise kendinizi
pratik içinde
s › n a y a r a k ,
kendi kendini-
zi s›nav yapa-

rak artt›rabilirsiniz. Bunun için
kendiniz birçok yarat›c› yön-
tem bulabilirsiniz. Kendiniz için
belirledi¤iniz bir süre, örne¤in
on gün saatlerce yürüyebilirsi-
niz. On gün saatlerce elinizde
s›rt›n›zda yirmi kiloluk yük ile
yürüyebilirsiniz, bir süre aç ka-
labilirsiniz. Bu konuda her yer-
de kendinizi s›nayacak koflul-
lar yaratabilirsiniz, sadece bi-
raz düflünmeniz ve yo¤unlafl-
man›z yeterli.

Bu topraklar bizim, bu halk
bizim, HALK B‹Z‹Z, bizim olan
her fleyi elimizden ald›lar. On-
lar› geri almak istiyoruz. ALA-
CA⁄IZ. Bizim olan› geri almak
için savaflmaktan, devrimcilik-
ten baflka hiçbir yol yoktur. Ta-
rihin hiçbir ça¤›nda egemen
güçler, halk› soyanlar kendili-
¤inden iktidar› teslim etme-

DEVR‹MC‹L‹K TEK SEÇENEKT‹R 
‹STEMEK VE Ö⁄RENMEK  

TEK S‹LAHIMIZDIR 

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz
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mifllerdir. Bizim olanlar için;
onurumuz, namusumuz,
vatan›m›z, halk›m›z için sa-
vaflmaktan baflka hiçbir yol
yoktur. 

Bizim topraklar›m›z kah-
ramanlar topra¤›d›r. 

Ülkemizin her genci kah-
ramanlar›m›z›n yolunda yü-
rüyerek onlara lay›k olmak
zorundad›r. 

Bir tarafta halk›m›z›n öz-
gürce yaflayaca¤› bir dün-
ya, di¤er tarafta faflist yöne-
timin sömürü ve zulmü al-
t›nda afla¤›l›k bir yaflam
vard›r. Ya özgür bir yaflam›
seçip bunun için savaflaca-
¤›z ya da faflist iktidar›n zul-
mü alt›nda onursuzca yafla-
yaca¤›z. Bizim yolumuz
Mahirler’in, yüzlerce flehidi-
mizin yoludur. Bu yol, bütün
onurlu ve namuslu insanla-
r›n yoludur. Bu yolda savafl-
mak için; düflmandan nefret
etmek, sömürü ve zulme
karfl› olmak yeterlidir. 

‹nançl› olmak zorunda-
y›z. 

‹nançs›zlar›n hiçbir ama-
c› olamaz. 

Zaferi elde etmek için,
düflmanla büyük bir öfke ve
kinle savaflmak zorunday›z.
fiehitlerimizin intikam› için,
adalet için, yeni bir dünya
için, öfkemizi büyütürsek
önümüze ç›kan engelleri
aflmak zor olmayacakt›r.
Biz istersek devrimci irade
ve inanc›n önünde hiçbir
güç duramaz. 

‹stemeli, daha çok iste-
meliyiz. Bütün zenginlikleri-
mizi düflman›n elinden ala-
l›m. Ve yeni bir dünya yara-
tal›m. Hayallerimiz büyük,
öfkemiz büyük, inanc›m›z
büyük olsun...

“Savafl Karfl›tl›¤›”n› sözlük an-
lam› olarak, savafla karfl› olmak, sa-
vafla karfl› ç›kmak, savafl isteme-
mek diye tan›mlayabiliriz .

Diyebiliriz ki, uzun zamand›r
konuflma dilimize sokulmaya çal›-
fl›lan kelimelerden biridir. O kadar
çok, o kadar olur olmaz yerlerde ve
yanl›fl olarak kullan›lmaktad›r ki,
adeta bu kelimenin yanl›fl kullan›l›-
fl›  kan›ksat›lm›flt›r.

Olur olmaz kullan›lan ama içe-
ri¤i de boflalt›lan bir kavramd›r,
“savafl karfl›tl›¤›”. Örne¤in bir TV
kanal›nda, “kendilerine savafl kar-
fl›tlar› diyen” diye bafllayan, ya da
ilerici bas›nda “savafl karfl›tlar› ey-
lemdeydi” diye verilen bir haberde
bunlar› görmek mümkündür.

Solun baz› kesimleri de kendile-
rini “biz savafl karfl›t›y›z” diye ta-
n›mlamaktad›rlar. 

Ama kavram›n bu flekilde kulla-
n›l›fl› eksik ve dolay›s›yla da yanl›fl-
t›r. ““SSaavvaaflfl kkaarrflfl››tt››”” oollmmaakk tek ba-
fl›na bir durumu aç›klam›yor. Kim-
senin siyasi kimli¤ini tan›mlam›fl
olmuyor. 

Önce ““hhaannggii ssaavvaaflfl››nn kkaarrflfl››ss››nn--
ddaass››nn”” diye sormak gerekir. Ameri-
ka’n›n Irak’› iflgal etmesinin karfl›-
s›nda olmak m› kastediliyor örne-
¤in? E¤er öyleyse, bu yine de savafl
karfl›tl›¤› kavram›na denk düflmez. 

Bu bir savafl karfl›tl›¤›ndan çok
emperyalist iflgale karfl› ç›kmakt›r.

Ama orada mesela, halk›n iflga-
le karfl› savafl›na da m› karfl› ç›k›l›-
yor? Savafl karfl›tl›¤› bu olsa gerek.

Irak’ta emperyalist iflgale karfl›
ç›kmak, ona karfl› mücadele etmek
gerekir. Ama bunun ad›n› niteli¤ini
tam ortaya koyamazsak, hem tara-
f›m›z› net belirlemez, hem de yan-
l›fl bir yerde oluruz.

Irak’ta iflgale karfl› süren direnifl
var. Bu emperyalizme karfl› süren

hakl› ve meflru bir savaflt›r. Biz bu-
na karfl› ç›kmaz, tersine bunu des-
tekleriz. Irak örne¤inde de görüldü-
¤ü gibi o zaman soru, “hangi sava-
fla karfl›s›n?” diye sorulmal›d›r. 

TTüümm ssaavvaaflflllaarraa ddee¤¤iill,, eemmppeerr--
yyaalliisstt ssaavvaaflflllaarraa,, hhaakkss››zz ssaavvaaflflllaarraa
kkaarrflfl›› çç››kk››llmmaall››dd››rr..

Hakl› savafllar, halk kurtulufl sa-
vafllar› desteklenmelidir. O nedenle
“savafl karfl›tl›¤›” yanl›fl bir kav-
ramd›r ve hakl› savafllar›n üstünü
örten bir hale gelmifltir.

“Savafl karfl›t›” de¤il, emperya-
list savafllara karfl› ç›kan, emperya-
lizme karfl› mücadele eden devrim-
cileriz. Soyut, yuvarlak ve ne dedi-
¤i aç›k olmayan bir savafl karfl›t›
de¤iliz.

“Savafl karfl›tl›¤›” süren savafl-
larda net bir tutum almayanlar›n,
“iki arada, bir derede” dolaflanlar›n
s›k kulland›¤› bir kavramd›r.

“Savafl karfl›tl›¤›” bugün ülke-
mizdeki mücadelede ne ifade et-
mektedir? 

Ülkemizde, tüm dünyada oldu-
¤u gibi, emperyalizm ve halklar ve
onun öncüleri aras›nda bir savafl
vard›r. Bu savaflta, “savafl karfl›-
t›”olmak, hakl› mücadeleye de kar-
fl› olmakt›r. Dolay›s›yla da, bu sa-
vaflta, objektif olarak “savafl karfl›t-
lar›”n›n yeri, hakl› savafl karfl›s›nda
olmakt›r. Bu tutum emperyalizme
güç vermektir.

“Savafl karfl›t›” olmak s›n›fsal-
l›ktan uzaklaflmak, hayal dünyas›n-
da yaflamakt›r. Tavr›m›z net olmal›;
Emperyalist savafllara karfl›y›z.
Hakl› savafllar› savunuyor ve des-
tekliyoruz. 

Ülkemizde mücadeleyi savunu-
yor ve iktidar savafl›n› zorunlu gö-
rüyoruz. “Savafl karfl›t›” de¤il, em-
peryalizme karfl› halk kurtulufl sa-
vafllar›n› savunan devrimcileriz.

Savaflan
Kelimeler 

“Savafl KKarfl›tl›¤›”
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19 Aral›k 2000... Saat: 04.30...

20 Hapishane ölüm mangalar› taraf›ndan kuflat›lm›fl,
katliam için dü¤meye bas›lm›flt›. Aylard›r haz›rland›kla-
r› katliam için hapishanelerin koridorlar›na koflarak gir-
meye bafllam›fllard›...

Ölüm Orucunun 61. günüydü. Direnifl yeni ölüm
orucu ekipleri ç›karm›fl, oligarflinin sald›r›lar›na kararl›-
l›kla cevap vererek yoluna devam ediyordu.

‹‹ssttaannbbuull BBaayyrraammppaaflflaa,, ÜÜmmrraanniiyyee,, AAddaannaa--KKüürrkk--
ççüülleerr,, AAnnkkaarraa--UUlluuccaannllaarr,, AAyydd››nn,, BBaarrtt››nn,, BBuuccaa,, BBuurr--
ssaa,, ÇÇaannaakkkkaallee,, CCeeyyhhaann,, ÇÇaannkk››rr››,, EEllbbiissttaann,, EErrmmeenneekk,,
GGeebbzzee,, KK››rrflfleehhiirr,, MMaallaattyyaa,, MMuu¤¤llaa,, NNeevvflfleehhiirr,, NNaazziillllii,,
NNii¤¤ddee,, UUflflaakk hapishanelerini kuflatan ölüm mangalar›,
hapishanelerin bulundu¤u bölgeleri bir kaç kilometre
d›fltan kuflatarak, katliamlar›n› rahatça yapabilecekleri
koflullar› da oluflturdular.

fiimdi hapishane koridorlar›nda bomba ve kurflun
sesleri vard›. Bombalayarak, silahlarla
tarayarak, yakarak koridorlarda ilerle-
meye çal›fl›yorlard›.

Ölüm mangalar› hiçbir hapishane-
de tutsaklar›n, aman diledi¤ine tan›k
olmayacakt›. Tersine hemen hemen
her hapishane bomba ve kurflun ya¤-
muru alt›nda süren katliam operasyo-
nuna 8-10 saat direnecekti. ‹stanbul-
Bayrampafla Hapishanesi katledilen,
diri diri yak›lan tutsaklara, yak›lan ve
silahlarla taranan ko¤ufllara ra¤men
direnifli akflama kadar srdürecekti.
Ümraniye Hapishanesi’nde direnifl 83
saat, Çanakkale Hapishanesi’nde ise
56 saat sürecekti. At›lan binlerce bom-

baya karfl›n tutsaklar direnifllerini sürdüreceklerdi. 

Zulme kkarfl› DD‹REN‹fi! 

Devrimci tutsaklar, bombalara, kurflunlara, yak›lan
ko¤ufllara, sald›r›lara D‹REN‹fi’le cevap vereceklerdi.

20 Hapishanede ki katliam sald›r›s›nda; 8 jandarma
komando taburu, 37 bölük olmak üzere 88 bbiinn 333355 ppeerr--
ssoonneell görevlendirildi. Bunlardan, 191’i subay, 432’si
astsubay, 392’si uzman jandarma, 281’i uzman erbafl, 7
bin 80’i er ve erbafl idi.

Bayrampafla’da sald›r› gecesi 22 oottoobbüüss ddoolluussuu jjaann--
ddaarrmmaa ttiimmii,, 3300 oottoobbüüss jjaannddaarrmmaa eekkiibbii,, bir skorsky
helikopter kullan›ld›.

‹htiyaç duyulacak ilave kuvvetin “Emniyet ve Asa-
yifl yard›m plan›na” göre karfl›lanmas› için valiliklere,
‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›dan talimat verilmiflti.

Kald› ki, bu katliam sald›r›s› için tüm illerde polisler
de seferber edilmifl. Ayr›ca katliam operasyonunun gü-
venli¤i için de binlerce polis sokaklara sal›nm›flt›.

1 y›l önceden haz›rl›klar yap›lm›fl, çeflitli özel birlik-
ler katliam operasyonu için tatbikatlar yapm›fllard›. Ni-
tekim, Elaz›¤’dan, Ankara’ya, kadar bir çok flehirden
ölüm mangalar› getirtilmifl, katliamda bu özel birlikler
kullan›lm›flt›. Sald›r› öylesine boyutluydu ki oligarflinin
ordusunun 1974’deki K›br›s iflgalinden sonraki en bü-
yük askeri harekat› olarak nitelendirilecekti sald›r›. 

Bütün hapishanelerde toplam 2200 bbiinnii aaflflkk››nn bboommbbaa
kullan›lm›flt›. Bombalar›n sadece 55 bbiinn 4488’’ii Çanakkale
Hapishanesi’nde tutsaklara karfl› kullan›ld›... Ölüm
mangalar› ellerindeki gaz bombalar›n› bitirip, Ankara
Emniyet Müdürlü¤ü’nden ek gaz bombas› istediler. An-

kara Emniyet Müdürlü¤ü, Bayrampafla
ve Ümraniye’de kullan›lmak üzere 400
adet gaz bombas› gönderdi ölüm man-
galar›na...

Yine bu sald›r›larda, kapal› mekan-
larda kullan›lmamas› gereken, ccaannll››llaa--
rr››nn oolldduu¤¤uu oorrttaammllaarraa aatt››llmmaammaass›› ggeerree--
kkeenn bombalar kullan›ld›. K›sacas›,
ölüm mangalar› katletmek için her yön-
teme baflvurup, her çeflit bombay›, sila-
h› kulland›lar. Katletmeye, teslim alma-
ya gelmifllerdi. Katlederek, teslim ala-
caklard›. Bu vahfli sald›r› ile devrimci
tutsaklar› inançlar›ndan soyundurmay›,
halka ihanet ettirmeyi hedeflemifllerdi.

Ancak tek bir hapishanede, tek bir

KKaattlliiaamm iiççiinn 
88 bbiinn 333355 ppeerrssoonneell ggöörreevvlleennddiirriillddii

BBiinnlleerrccee ggaarrddiiyyaann,, ppoolliiss vvee oonnllaarrccaa ööllüümm
mmaannggaass›› eekklleennddii oonnllaarraa..  

KKaattlleettmmeekk iiççiinn 

2200 bbiinnii aaflflkk››nn bboommbbaa kkuullllaann››lldd››

KKuurrflfluunnllaarr››nn ssaayy››ss››,, kkuurrflfluunnllaannaannllaarr››nn
hhaaddddii hheessaabb›› yyookkttuu..  

SSaanndd››kkllaarrllaa cceepphhaannee ttaaflfl››nndd››.. 

MMaallttaallaarr ggaazzaa bboo¤¤uulldduu...... 

19 Aral›k’ta zulme karfl› inançlar›m›z› savunduk;

katletmek için geldiler, 
fedayla cevap verdik!

1 y›l önceden haz›rl›klar
yap›lm›fl, çeflitli özel birlikler

katliam operasyonu için
tatbikatlar yapm›fllard›.

Nitekim, Elaz›¤’dan, Anka-
ra’ya, kadar bir çok flehirden
ölüm mangalar› getirtilmifl,
katliamda bu özel birlikler

kullan›lm›flt›. Sald›r› öylesine
boyutluydu ki oligarflinin

ordusunun 1974’deki K›br›s
iflgalinden sonraki en büyük

askeri harekat› olarak
nitelendirilecekti sald›r›.



tutsa¤› teslim alamad›lar. Tek bir tutsak, bomba ve kur-
flun ya¤muru alt›nda kollar›n› kald›r›p da teslim olmad›.

Tersine, katliam sald›r›s›n›n her an›nda, büyük bir
kararl›l›k, büyük bir cüret, bafle¤meme ve inançlar›na
ölesiye ba¤l› kalmak vard›. O günlerde, o saatlerde, her
hapishanenin koridorlar›nda, maltalarda, ko¤ufllarda ta-
rihe geçecek direnifller yarat›ld›.

Kurflun ve bomba ya¤muru alt›nda bedenleri param-
parça edilen, diri diri yak›lan, saatlerce gaza bo¤ulan
tutsaklar, direnifl sloganlar›n› hayk›rd›lar. Bedenlerini
barikat yap›p, sald›r›ya karfl› durdular.

Kurflun ve bomba ya¤muru alt›nda, havaland›rmalar-
da, ölüm mangalar›n›n karfl›s›nda direnifl halaylar›na
durdular. Buralarda yeni flehitler verdiler. Öldürmeye,
katletmeye gelenler bile bu kahramanl›k, bu ba¤l›l›k
karfl›s›nda flaflk›nd›lar. Böylesi bir kahramanl›¤a daha
önce tan›k olmam›flt› hiçbiri...

19 Aral›k bu yan›yla tarihe sadece Türkiye Hapisha-
neler tarihinin en kanl› sald›r›s› ya da son y›llar›n en bü-
yük askeri harekat› olarak geçmedi.

Tarih ayn› zamanda büyük bedeller ödenerek yarat›-
lan büyük bir kahramanl›k destan›na da tan›kl›k etti.

Devrimci tutsaklar, 19 Aral›k sabah› saat 04.30’da
yaflanan çat›flman›n, iki iradenin, halk›n öncüleri ile oli-
garfli aras›nda süren bir çat›flma oldu¤unu biliyorlard›.

Teslim olmak demek, Anadolu’da devrimcili¤i, mü-
cadeleyi yok etmeye çal›flanlar›n, Anadolu’da devrimci-
lik olmayacak diyenlerin zafer kazanmas› olacakt›.
Böyle bir durum halk›n kurtulufl umudunun yok edilme-
si demekti.

Onun için bedeller ödendi. Onun için atefl çemberle-
rinden geçilerek, bir tarih yaz›ld›.

Zulme kkarfl› FFEDA...

Oligarflinin ölüm mangalar› karfl›s›nda, devrimci tut-
saklar inançlar› ve bedenleri ile direndiler. Tutsaklard›
ama “devasa bu güç karfl›s›nda bir fley yapamay›z” de-
mediler.

Silahlar›, bombalar› yoktu. Hatta ço¤u zaman kendi-
lerini kurflun ve bomba ya¤murundan koruyacak koflul-
lar› da olmad›. T›pk›, Bayrampafla’da diri diri yak›lan
kad›nlar ko¤uflunda oldu¤u gibi...

Bunun koflullar› yoktu ama yak›l›rken bile, slogan-
larla flehitlerini u¤urlamaktan, “teslim ol” ça¤r›lar›na
havaland›rmalarda halaylar çekerek karfl›l›k vermekten
geri durmad›lar...

‹nanç, ba¤l›l›k, cesaret ve meydan okuma vard›...

“Kurflunlanm›fl, yaralanm›fl, üstü bafl› kan içinde ve
ellerinde demir çubuklar tutan yoldafllar›na bakt› Ah-
met. Hayat›n›n “son” e¤itim çal›flmas›n›n, hayat deni-
len kavgada sürecek olan ölümsüzlük dersi için, konufl-
maya bafllad›:

Yoldafllar! Ölüm orucu direnifline bafllarken halk›-
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Bayrampafla fiehitleri:
Yazgülü G. Öztürk, 1972, Dersim do¤umlu. 1988’de ör-
gütlü mücadeleye kat›ld›. Ölüm Orucu Direniflinin 1. Ekibin-
de yer ald›¤›nda, abisi, ye¤eni ve efli flehit olan bir devrim-
ciydi. Katiller sürüsü yakarak katletti.
fiefinur Tezgel, 1971, Malatya do¤umlu.

1992’de devrimci hareketin saflar›nda yerini ald›. Mahalli
alanda çeflitli görevler ald›. Yak›larak katledilen 6 kad›n tut-

saktan biriydi.
Nilüfer Alcan, 1964 Bolu do¤umlu. Y›llarca
TAYAD içinde mücadele ettikten sonra, baflka alanlarda gö-
revler üstlendi. Yak›larak katledildi.
Özlem Ercan,1977 Dersim do¤umlu. 1995’te

devrimci harekete kat›ld›, silahl› birliklerde görev ald›. 19
Aral›k’ta, bir direniflçiyi kurtarmak için kendini alevlerin

önüne siper etti, yak›larak katledildi.
Gülser Tuzcu, 1966 Kastamonu do¤umlu.
1992’de örgütlü mücadele içinde yer ald›. Mahalli alanda
sorumluluklar üstlendi. Yak›larak katledildi.
Seyhan Do¤an, 1973, Samsun do¤umlu. 15

yafl›nda Dev-Genç’lilerle tan›flt›. Sakarya Üniversitesi’nde,
Dev-Genç çal›flmas› yürüttü. Katiller sürüsü yakarak katletti.

F›rat Tavuk, 1971, Manisa do¤umlu. 1994’te
mücadeleye kat›ld›, mahalli alan ve silahl› bir-
liklerde görev ald›. Ölüm Orucu 1. Ekip Direniflçisiydi. Bay-
rampafla’da bedenini ilk tutuflturan oldu.
Ali Atefl,1970, Adana do¤umlu. 1992’de dev-

rimci hareket saflar›nda yerini ald›. Gençlik alan›nda ve si-
lahl› birliklerde görev ald›. 1. Ölüm Orucu Ekibi direniflçisiy-
di, kurflunla vurularak katledildi.

Aflur Korkmaz, 1972’de ‹stanbul do¤umlu.
1990’da liseliyken mücadeleye kat›ld›. Mahalli alanda ve si-
lahl› birliklerde görev ald›. Ölüm Orucu 1. Ekibi Direniflçisiy-
di. Tutuflturdu¤u bedeniyle barikat oldu.

Mustafa Y›lmaz, 1968 Ordu do¤umlu.
1991’de Küçükarmutlu’da devrimci oldu. 1996’da Ölüm
Orucu 1. Ekip Direniflçisiydi. Katledildi...

Cengiz Çal›koparan, 1968 ‹stanbul do¤um-
lu. Dev-Genç’te ve emekçilerin örgütlenmesinde yer ald›.
Vurularak flehit düflen tutsaklardan biriydi.
Murat Ördekçi, Ad›yaman do¤umlu. ‹stan-
bul’da bir elektirik atölyesinde çal›fl›rken, dev-

rimci bir örgütün saflar›nda yer ald›. Katledildi...

Bursa fiehitleri:
Murat Özdemir, 1961 ‹stanbul do¤umlu. Burjuva bas›nda
y›llarca çal›flan bir gazeteciydi, 1991’de devrimi tercih etti.
Ölüm Orucu 1. Ekip Direniflçisiydi. Sald›r›y› durdurmak için,
bedenini tutuflturarak ölümsüzleflti.
Ali ‹hsan Özkan, Çorumlu. Devrimci bir örgü-

tün insan›yd›. Özgür Tutsaklar d›fl›nda, “sald›r› olursa kendi-
mizi yakar›z” karar›n› uygulayan tek direniflçi olarak ölüm-
süzleflti.



m›za bir söz vermifltik. Düflman›n bizi teslim
almak için giriflece¤i hiçbir sald›r›ya f›rsat
vermeyece¤imizi dosta düflmana aç›klad›k...
Yoldafllar, düflman geldi ve flimdi sözümüzü
yerine getirme zaman›... Bir can›m var, halk›-
ma ve siz yoldafllar›ma feda olsun.” (Can›m
Feda, Ahmet ‹bili)

Ahmet ‹bili, Ümraniye Hapishanesi’nde
feda eylemini yoldafllar›na bu konuflmay›
yapt›ktan sonra gerçeklefltirdi. Ümraniye Ha-
pishanesinde feda eylemi yapacak olan dire-
niflçileri kura ile belirlemiflti direniflçiler. Zi-
ra tüm direniflçiler feda eylemine gönüllüy-
dü. Bir kifli seçilecekti ve bunun için kura çe-
kildi. Ahmet ‹bili bir hile yaparak, kendi ad›-
n›n yaz›l› oldu¤u ka¤›d› çekti.

Direniflçiler son anlar›na kadar böylesine
soylu ve kahramanca örnekler yaratt›lar. Bu
kahramanl›klar›n bir ço¤unu romanlarda
okuduk belki. Ancak o sabah hapishanelerde
romanlara konu olacak böylesine kahraman-
l›klar adeta s›radanlaflm›flt›.. 

“Hücre dumandan göz gözü görmez du-
rumdayd›. Di¤er hücredekiler merak eder di-
ye arada bir gidip sesleniyorlar ‘sadece Ber-
rin ve Yasemin yakt›’diyorlard›. Di¤er hücre-
deki ölüm orucu direniflçilerinin de atefli gö-
rüp kendilerini yakmamas› için ‘‘ssaaddeeccee’’ye
vurgu yap›yorlard›.

Yasemin ve Berrin'in sloganlar› birbirine
kar›fl›p ortaklafl›yordu. Yasemin zorlukla da
olsa alevleri peflinde sürükleyerek pencereye
kadar gidip maltaya do¤ru da ‘Yoldafllar sizi
seviyoruz’ diye seslendi. Sloganlar› aral›ks›z
devam etti.” (Bafle¤meyen Kad›nlar, Büyük
Direniflin Uflak Cephesi, Boran Yay›nlar›)

Feda savaflç›lar›, Çanakkale’de, Bayram-
pafla’da, Bursa’da, Ceyhan’da, Çank›r›’da
böylesine kahramanca, halka ve inançlar›na
ba¤l› kalarak, ölüm mangalar›n›n karfl›s›na
ç›kt›lar. Ölüm mangalar›na seslenerek, hiçbir
katliam›n devrimci tutsaklar› teslim alamaya-
ca¤›n› hayk›rd›lar.

Ümraniye’de, Uflak’ta, Bayrampafla’da,
Çank›r›’da, Bursa’da ve tüm öteki hapishane-
lerde, feda eylemi yapacak daha onlarca tutsak
vard› geride. Böylesine bir inanc› hiçbir silah,
hiçbir bomba yenemezdi. Nitekim o sabah ye-
nilen bir kez daha ölüm mangalar› oldu.

Devrimci tutsaklar öldüler ve yine yenilme-
diler. Ve tarihin o kesitindeki çat›flmada muzaf-
fer oldular... Tarih, o günü kaydederken yarat›-
lan destans› direniflin, teslim olmaman›n, silah-
lara, bombalara ve ölüme boyun e¤memenin
isimsiz kahramanlar›n› da nakflediyordu.
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Ümraniye fiehitleri ;
Ahmet ‹bili, 1968 Mersin do¤umlu. Erzurum Atatürk Üniversitesi ö¤ren-
cisiyken mücadeleye kat›ld›. Ölüm Orucu Direniflinin 1. Ekibinde yer ald›.

Sald›r›y› durdurmak için bedenini tutuflturarak ölümsüzleflti.
Umut Gedik, 1977 Trabzon do¤umlu. Lise y›llar›nda müca-
deleye kat›ld›. Silahl› birlikler komutan› iken tutsak düfltü. Direniflin son
gününde flehit düfltü.
Ercan Polat, 1974 Dersim do¤umlu . Konfeksiyon iflçisiydi,

1995’te devrimci hareket saflar›na kat›ld›. Silahl› birliklerde görevliydi.
Kurflunla vurularak katledildi.
Alp Ata Akçayöz, 1971, Kars do¤umlu. ‹stanbul’da esnaf-
l›k yap›yordu, devrimci hareketin bir taraftar›yd›. Direnifl bittikten sonra
ko¤ufltan ç›karlarken kurflunla katledildi.
R›za Poyraz, 1971, Sivas do¤umlu . Devrimci hareketin ta-

raftar›yd›. 1988’de mücadele içinde görevler ald› ve k›sa sürede tutsak
düfltü. Kurflunla vurularak katledildi.

Çanakkale fiehitleri:
Fidan Kalflen, 1964 Dersim do¤umlu. 1989’da mücadeleye kat›ld›. Hem-
flire olduktan sonra Sa¤l›k-Sen çal›flmalar›nda yer ald›. 1. Ölüm Orucu Ekibi
Direniflçisi olarak, zulmün karfl›s›na tutuflturdu¤u bedeniniyle dikildi.
‹lker Babacan, 1978 ‹stanbul do¤umlu. Gültepe’de devrim-

cili¤e bafllad›. Mahallelerde sorumluluklar ald›,. Ölüm Orucu 3. Ekip Dire-
niflçisiydi. Vurularak flehit düfltü.
Fahri Sar›, 1990’lar›n bafllar›ndan beri mücadelenin içinde
bir Kürt yurtseveri olarak yeralan 1993’te tutsak düfltü. Vu-
rularak katledildi.
Sultan Sar›, Adana’da Kürt yurtsever hareketin saflar›na

kat›lan 1993’te tutsak düfltü. Vurularak katledildi.

Çank›r› fiehitleri:
‹rfan Ortakç›, 1971, Çorum do¤umlu. ‹mam Hatip Lisesi

mezunuydu, 91’de devrimcilerle tan›flarak mücadeleye kat›ld›. Ölüm Oru-
cu 1. Ekip Direniflçisiydi. Sald›r›ya karfl› bedenini tutuflturdu, hastanede fle-
hit düfltü.
Hasan Güngörmez, 1964, Konya do¤umlu. 1987’de mü-

cadeleye bafllad›, 1992’de devrimci hareket içinde yer ald›. Ölüm Orucu
1. Ekip Direniflçisiydi. 19 Aral›k’ta bedenini tutuflturarak zulme karfl› ba-
rikat oldu. 

Uflak fiehitleri:
Yasemin Canc›, 1967, ‹stanbul do¤umlu. 1989’da kavgada yerini ald›. Ey-
lül 1992’de tutsak düfltü. Uflak Hapishanesi’nde Özgür Tutsaklar›n sorumlu-
suydu. Operasyonu durdurmak için bedenini tutuflturarak flehit düfltü.
Berrin B›çk›lar, 1978, ‹zmir do¤umlu. 1993’te liseliyken

devrimci mücadeleye kat›ld›. 1995’te tutsak düfltü. Ölüm Orucu 1. Ekip Di-
reniflçisiydi. Sald›r›ya barikat olmak için bedenini tutuflturarak ölümsüz-
leflti.

Ceyhan fiehidi:
Halil Önder, 1970, Osmaniye do¤umlu. Ankara ve ‹stanbul Dev-Genç
örgütlenmelerinde görevler ald›. Ölüm orucu 1. Ekibi Direniflçisiydi. Bede-
nini tutuflturarak zulmün önüne dikildi.



Siyasi iktidar, bir yandan F Tipi
hapishanelerin yap›m›n› h›zla sür-
dürürken, hapishaneler katliam›n›n
koflullar›n› da haz›rl›yordu. Haz›rl›-
¤›n fiziki, askeri ve politik boyutla-
r› vard›. Bir yandan inflaatlar sürü-
yordu. Bir yandan maket hapisha-
neler üzerinde operasyon tatbikatla-
r› yap›l›yordu. Di¤er yandan ise yo-
¤un bir psikolojik savafl bafllat›lm›fl-
t›. Bu savafl›n as›l malzemesi, de-
magojilerdi.

“Hapishaneleri örgütler yöneti-
yor” diye bafllay›p “kalabal›k ve gi-
rilmeyen ko¤ufllar”, “devletin haki-
miyetinin olmad›¤›...”, “say›m ve
arama yap›lamayan hapishaneler”
diye devam eden yalanlarla, hapis-
haneler ve devrimci tutsaklar aylar-
ca hedef gösterildi.

Faflist mafya çetelerinin prova-
kasyon amaçl› çat›flmalar› da hücre
tipi hapishanelerin “ne kadar zorun-
lu” oldu¤u propagandas›na dönüfl-
türüldü.

Yalanlar, kontrgerillan›n uydur-
ma haberleri, bas›nda hapishanelere
iliflkin yaz› dizileri ve çarp›t›lan
gerçekler ile hücre tipi hapishanele-
re ve katliama meflruluk kazand›r›l-
maya çal›fl›ld›.

Oligarfli, hücre tipi sald›r›s›nda
karfl›s›nda duran direnifli etkisizlefl-
tirmek için her tür hile ve aldatmay›
da uygulad›. Yalanlar söylediler,
“mutabakat olmadan” F Tiplerinin
aç›lmayaca¤› yalan›n› yayd›lar.

F Tiplerini “sevdirmek” için F
Tiplerine turlar düzenlendi, yaz› di-
zileri ve haberler ile tecrit gerçe¤i-
nin üstü kapat›lmaya çal›fl›ld›. Hüc-
reler, adeta “5 y›ld›zl› otel”ler ola-
rak anlat›ld›.

Siyasi iktidar, F Tiplerine karfl›,

devrimci tutsaklar›n et-
raf›nda beklemedikleri
kadar genifl bir muhale-
fetle, karfl›lafl›nca yeni
taktiklere baflvurdu.

Bu taktiklerin bafl›n-
da; hile, aldatma, yalan-
lar, yerine getirilmeye-
cek sözler vard›. 

19 AAral›k’ta 
ALDATMA vard›

“TMY'nin 16. maddesi de¤iflme-
dikçe ve mmiimmaarrii yyaapp›› oorrttaakk yyaaflflaammaa
uuyygguunn hhaallee ggeellmmeeddiikkççee FF TTiippiinnee ssii--
yyaassii ttuuttuukklluu vvee mmaahhkkuummllaarr››nn nnaa--
kkiilllleerriinniinn yyaapp››llmmaayyaaccaa¤¤››nn›› çok aç›k
bir ifadeyle tekrar etti. Ben de ken-
disinin bu sözünü buradan kamu-
oyuna duyuruyorum.” (Oral Çal›fl-
lar, Cumhuriyet, 12 Kas›m 2000)

Adalet Bakan› Hikmet Sami
Türk, bas›n arac›l›¤›yla bu yalanlar›
yayarken elbette bir amaçlar› vard›.
Böylelikle tutsaklar› aldat›p, tutsak-
larda ve halkta beklentiler yarata-
cak, “hiç beklemedikleri” bir za-
manda sald›rarak, F Tiplerini haya-
ta geçireceklerdi.

19 Aral›k katliam›ndan 37 gün
önce Bakan, 70 milyona;

- F Tiplerinin mimari yap›s›n›n
de¤iflece¤ini, ortak kullan›m alanla-
r›n›n olaca¤›n›,

- Bu de¤ifliklikler yap›lmadan, F
Tiplerine siyasi tutsaklar›n götürül-
meyece¤ini aç›kl›yordu...

Adalet Bakan› Hikmet Sami
Türk, katliamdan 10 gün önce, 9
Aral›k’ta ise, “toplumsal mutabakat
sa¤lanmadan F Tiplerini açmaya-
ca¤›z” diyordu.

Tersine F Tipi mimarisinde hiç-
bir de¤ifliklik yap›lmadan, hapisha-
neler tamamlanmadan, katliam ope-
rasyonu ile aç›ld›.

1199 AArraall››kk’’ttaa ““BBIIRRAAKKIINN”” 
ççaa¤¤rr››ss›› vvaarrdd››

Oligarfli direnifle karfl›, bir yan-
dan “örgüt hapishanelerden yöneti-
liyor”, “ölüm oruçlar› örgüt lider-
lerinin bask›s›yla yap›l›yor” yalan-

lar› ile tecrite karfl› ç›kan ayd›nlar›,
demokratik kitle örgütlerini etkile-
meye, kafa kar›fl›kl›¤› yaratmaya
çal›fl›yor, onlar›n geri, statükocu
yanlar›na hitap ediyorlard›.

Katliam operasyonu öncesi ay-
d›nlar›n “örgüt fobisi”nden yarar-
lanma hesab› yap›yorlard›.

Elbette devrimciler örgütlüydü.
Bir örgütleri vard›. Ancak sorun
devrimcilerin örgütlü olmalar› de-
¤il, devletin tecritte ›srar› idi. Dev-
rimciler bu politikaya karfl› müca-
dele ediyorlard›.

19 Aral›k’a do¤ru siyasi iktidar,
ayd›nlar› devrimci tutsaklara karfl›
k›flk›rtmaya çal›flt›. “‹ktidar uzlafl-
madan yanayd›”... “Uzlaflmaz olan
ise devrimci tutsaklard›”. Güya
devrimci tutsaklar, iktidardan karfl›-
lanmas› imkans›z isteklerde bulunu-
yorlard›. Bu yalanlar› yayarken
amaçlar› onlar›n iktidar›n yan›na
çekmekti. Nitekim, bunda k›smen
baflar›l› da oldular. 

6 Aral›k 2000 günü, TÜRK-‹fi
Genel Baflkan› Bayram Meral,
D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çe-
lebi, KESK Genel Baflkan› Siyami
Erdem, HAK-‹fi Genel Baflkan› Sa-
lim Uslu, ortak bir ça¤r›yla, “ölüm
orucuna muhatap ve ailelerine ses-
leniyorum” diyerek, ölüm orucunun
b›rak›lmas›n› istediler. AAddaalleett BBaa--
kkaann››nn››nn ssoorruunnuu ççöözzmmeekktteenn yyaannaa
oolldduu¤¤uunnuu,, sorun varsa TAK‹PÇ‹S‹
OLACAKLARINI aç›klad›lar.

17 Aral›k günü b›rak›n ça¤r›s›na
baflkalar› da kat›ld›; Adalet Baka-
n›’yla görüflen ‹‹HHDD Genel Baflkan›
Hüsnü Öndül, T‹HV Baflkan› Yavuz
Önen, MMaazzlluumm--DDeerr Genel Baflkan›
Y›lmaz Ensaro¤lu, ÇHD Genel Bafl-
kan› Ali Ersin Gür, ÇÇGGDD Genel
Baflkan› ‹smet Demirdö¤en, DD‹‹SSKK
Ankara Bölge Temsilcisi Enver Ök-
tem, KESK MYK üyesi Hasan Ha-
y›r, HHaallkkeevvlleerrii Genel Baflkan› R›za
Il›man, demokratik kitle örgütlerinin
Adalet Bakan›na ggüüvveennssiizzllii¤¤iinniinn
oollmmaadd››¤¤››... Adalet Bakanl›¤›’n›n
önemli ad›mlar att›¤›n›... o nedenle
ölüm orucunu sürdüren tutsaklar›n
bu durumu de¤erlendirmelerini,
ölüm oruçlar›n›n sonlanmas› için gi-
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Olanlar
Olmayanlar

19 Aral›k’ta 

2



riflimlerin sürece¤ini aç›kla-
d›lar.

13 Aral›k’ta bu kervana,
Türkiye Yazarlar Sendikas›,
Pen Yazarlar Derne¤i, Oyun
Yazarlar› Derne¤i, Edebiyat-
ç›lar Derne¤i kat›ld›.

ÖDP Genel Baflkan›
Ufuk Uras ise 15 Aral›k’ta
yapt›¤› ça¤r›yla ölüm orucu-
nun b›rak›lmas›n›, sorunun
TAK‹PÇ‹S‹ OLACAKLA-
RINI aç›klad›. 

Bu ça¤r›lar iktidar›n za-
man kazanmas›na, bu duru-
mu kkaattlliiaamm ssaalldd››rr››ss››nnaa ddaayyaannaakk
oollaarraakk kkuullllaannmmaass››nnaa yol açt›. 19
Aral›k’›n katilleri “baflka seçene¤i-
miz yoktu, uzlaflmak istemediler”
derken buradan güç ald›lar. 19 Ara-
l›k’ta bir yanda süren direnifl, bir
yanda ayd›nlar›n direnifli b›rak›n
ça¤r›lar› vard›. Tarih bu iki tav›rdan
bir kez daha direnifli hakl› ç›kara-
cakt›.

Ölümler vard›,
‘Ölümseverlik’
uydurmayd›

Ölüm orucuna o dönem karfl› ç›-
kan ayd›nlar›n büyük k›sm›n›n kar-
fl› ç›k›fl gerekçeleri daha çok ““ÖÖllüümm
oollmmaass››nn”” gibi bir gerekçeye dayan-
d›r›lmaktayd›.

“Ölüm olmas›n” demek, o ko-
flullarda hiçbir fley dememekti. Zira,
onlarca tutsa¤›n katledildi¤i, tutsak-
lar›n diri diri yak›ld›¤›, yüzlerce sa-
kat ve yaral›n›n oldu¤u o koflullarda
katliamlar, sald›r›lar sürmekteydi.

O nedenle, “ölüm olmas›n” de-
mek bir fley söylememek, bir fley
yapmamakt›. Nitekim, “ölüm olma-
s›n” diyenler, tecrite karfl› mücade-
lenin nas›l sürdürülece¤ine dair tek
bir fley söylemediler. 

Oysa tecrite karfl› mücadeleyi
sürdürmek zorunludur. ‹ktidar, tut-
saklar› ve halk› teslim alma sald›r›-
lar›n› sürdürürken, beklenemez,
“ölüm olmas›n” denilerek, süren di-
renifl b›rak›lamazd›.

Devrimci tutsaklar, tecrit alt›n-

da, zorla müdahale iflkencesine, sal-
d›r›lara karfl› direnifl içinde ölüm-
süzleflirken, “ölümseverlik”, “ölü-
mü yüceltme” gibi temelsiz benzet-
me ve sald›r›lar, sadece ve sadece
katliamc› iktidara güç veriyordu. 

VVaahhflfleettii yyeetteerrssiizz bbuullaannllaarr

vvaarrdd››!!

Diri diri yakt›klar› tutsaklar, ifl
makinalar› ile y›k›lan hapishaneler
ortada dururken, katliam emirleri
verenler devrimci tutsaklara karfl›
ideolojik-politik sald›r› kampanya-
s›n› artt›rarak sürdürdüler.

Diri diri yakt›klar›, katlettikleri
tutsaklar için, “örgüt liderlerinin
emirleri ile kendilerini yakt›lar” ya-
lanlar›yla katliam› perdelemeye ça-
l›flt›lar. Katliamlar›n› aklamak için,
tutsaklar›n kendilerine silah ve
bombalar ile sald›rd›klar› yalan›n›
uydurdular.

O günler yalanlar›n havada
uçufltu¤u, halk›n tek yanl› ideolojik-
psikolojik sald›r›larla karfl› karfl›ya
oldu¤u günlerdir.

Elbette tutsaklar teslim olmad›.
Katliama karfl› tarihe geçecek bir
direnifl sergilediler. Ancak iddia
edildi¤i gibi hapishaneler “bir cep-
hanelik” de¤ildi. Ve yine tutsaklar›n
direnmifl olmalar› gerçe¤i, oligarfli-
nin katliam›n›n gerekçesi de¤ildir. 

Unutulmas›n ki, iktidar›n kat-
lemeyi düflündü¤ü tutsak say›s› için
verdi¤i rakam, 19-22 Aral›k’ta
katledilenlerden çok daha fazlad›r.
Bizzat Adalet Bakan› Hikmet Sami

Türk, katliam sonras› yapt›-
¤› aç›klamada “zaiyat›n dü-
flündüklerinden çok daha az
oldu¤unu” söylüyordu... 

TTuuttssaakk oolluupp,, ddiirreenniiflflttee
oollmmaayyaannllaarr vvaarrdd››

19 Aral›k’ta direniflte ol-
mayanlardan biri de, dev-
rimcilerle aralar›na kal›n
duvarlar ören, direnifl karfl›-
t› tutum alarak oligarflinin
sald›r› politikas›n› güçlen-
diren PKK’li tutsaklard›.

Daha F Tipleri sald›r›s› bafllama-
dan önce hapishanelerdeki PKK’li
tutsaklar›n direnifl içinde yer almay-
caklar› ortaya ç›km›flt›. B›rakal›m
direnifl içinde yer almalar›n›, 19
Aral›k öncesi onlar da “b›rak›n”
ça¤r›s› yaparak, Adalet Bakan›’na
direnifle karfl› kullan›lacak malzeme
vermifllerdi. 

19 Aral›k katliam›nda ise PKK’li
tutsaklar, ko¤ufllar›n›n önünde dev-
rimci tutsaklar katledilirken, sessiz-
ce izlemifl ve katliamc›larla anlafla-
rak, bulunduklar› ko¤ufllar› boflalta-
rak oligarflinin operasyonlar›n› daha
rahat yapmas›na zemin haz›rlam›fl-
lard›r.

Katliam›n ilk dönemi, F Tipleri-
ne götürülmeyen PKK davas› tut-
saklar› daha sonra parça parça F
Tiplerine götürüldüler. Bulundukla-
r› tüm hapishaneler de hiç direniflsiz
hücre tipine dönüfltürüldü.

SSaannssüürr vvaarrdd››
ggeerrççeekk yyiinnee yyookkttuu

‹ktidar›n tüm çabalar›na karfl›n,
direnifle “kamuoyu ilgisi” kesileme-
yince, iktidar “yeni tedbirler” ald›.
Halk sald›r›lara ra¤men sokaklarda-
d›r. 

‹ktidar bir yandan faflist terörü
sürdürürken, di¤er yandan SAN-
SÜR’ü devreye sokuyordu. Hiç
kimse gerçekleri bilmemeliydi. 

Ölüm orucu ile ilgili olarak ha-
ber ve yorum yapmak, süren eylem-
leri vermek, direnifli anlatmak, F
Tiplerinin hücre oldu¤unu anlat-
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mak, programlar yapmak RTÜK ta-
raf›ndan yap›lan “uyar›” ve DGM
taraf›ndan getirilen yasak ile engel-
leniyordu. 

RTÜK ve DGM yasa¤› ile SAN-
SÜR uygulan›rken, burjuva med-
ya’da devrimci tutsaklar› karalayan,
hapishaneleri hedef gösteren yay›n-
lara h›z verdiler. Onlar direniflçi de-
¤il, “terörist”ti... 

19 Aral›k öncesinde bafllayan
sansür, sonras›nda da yo¤unlaflarak
sürdü. Tecritle ilgili, F Tipi hapisha-
nelerle ilgili “iki sat›r yazanlar”la
bile hesaplafl›ld›¤›, tecrit ve F Tipi
hapishaneler konusunda konuflma-
n›n, düflünmenin yasakland›¤› gün-
ler yafland›.

Bizzat Adalet Bakan› ve kontr-
gerillac› müsteflar› Ali Suat Ertosun
tek tek yazarlara bask› yapt›, dava-
lar açt›rd›, tehdit ettiler. Tecrit ve F
Tipi hapishaneler konusu adeta “ya-
sak” kavramlar haline getirildi.

Tecrite karfl› mücadele eden ku-
rumlar bas›ld›, davalar aç›ld›. TA-
YAD o dönem hem bas›ld› hem de
yo¤un bask›lar yaflad›. Adalet Ba-
kanl›¤› kendi personeline dava aç-
maktan, ceza vermekten geri dur-
mad›. ‹nfaz koruma memurlar›n›n
da üyesi oldu¤u Yarg›-Sen baflkan
ve üyelerine davalar aç›larak ceza-
lar verildi, sürgün edildiler.

Denilebilir ki o dönem iktidar
tecrite karfl› mücadele eden herkese,
her kesime adeta savafl açt›, bir sin-
dirme savafl› sürdürdü.

SSiiyyaassii öönnddeerrlliikklleerriinn 
kkoorrkkuullaarr›› kkaayygg››llaarr››
vvaarrdd››

19 Aral›k öncesi F Tip-
leri konusunda “d›flarda”
bir bilinç ve duyarl›l›k ya-
rat›lm›flt›.

Hücrelere karfl› mücade-
le konusunda ortaya genifl
bir potansiyel ç›kt›¤›n› söy-
leyebiliriz. Tutsaklar, hüc-
relere karfl› mücadelede
yaln›z b›rak›lmad›.

Ki bizim ülkemiz müca-

dele gerçe¤inin hep bu yan› olmufl-
tur. Halk her zaman tutsaklar›na sa-
hip ç›km›flt›r. Halk ile tutsaklar ara-
s›nda manevi bir ba¤ da oluflmufltur. 

Nitekim F Tiplerini protesto et-
mek için o dönem yap›lan çok çeflit-
li eylemlere, mitinglere oldukça yo-
¤un bir kat›l›m olmaya bafllam›flt›.
Öyle ki, F Tiplerine karfl› mücadele-
nin kitlesel olarak sahiplenilmesi
oligarfliyi düflündürmüfl ve yeni ara-
y›fllara zorlam›flt›r.

Kuflkusuz o gücün do¤ru önder-
liklerle mücadeleye kanalize edilme-
si durumunda, F Tiplerine karfl› mü-
cadele boyutlanarak devam edecek
ve böyle bir sahiplenmenin sürdü¤ü
koflullarda daha k›sa sürede sonuç al-
mak elbette mümkün olacakt›.

Ancak ortaya ç›kan tablo elbette
çok farkl›d›r. 19 Aral›k öncesi, oli-
garflinin aç›k sald›r›lar›n›n bafllama-
s›yla reformizm, mücadele arena-
s›ndan aç›kça çekilmifl, kaçm›flt›r.
Kimilerinin “soka¤a ç›kmama” ge-
nelgesi yay›nlad›¤›, legal parti bina-
lar›ndaki tutsak yak›nlar›n›n d›flar›
kovulmas› için kararlar›n al›nd›¤›,
faflist sald›r› alt›ndaki tutsak yak›n-
lar›na kap›lar›n kapat›ld›¤› ve bu
nedenle Türkiye tarihinde ilk kez,
kendilerine sosyalist diyenlerin kit-
le taraf›ndan yuhaland›¤› bir süreç
yafland›. 

Reformizmin ve onlar›n yöneti-
mindeki kitle örgütlerinin bu kaç›fl›,
büyük vahflete ve katliama ra¤men,
19 Aral›k’›n ertesinde de devam etti.
Direnifli desteklemek bir yana, kat-
liama karfl› ç›kma boyutuyla da yok-
tular ortada. Asgari demokratl›k gö-

revini yerine getirmekten uzakt›lar. 

19 Aral›k sabah›na kadar F Tip-
lerine karfl› ç›kan, tecrit gerçe¤ine
karfl› mücadele edenlerin büyük bir
k›sm›, katliam sonras› birden bire
ortadan “kaybolmufllard›.”

Gerçi, 19 Aral›k katliam›n›n ya-
fland›¤› günün akflam›, ‹stanbul’da
ve Ankara’da binlerce insan katlia-
m› lanetleyen eylemler yapm›fllar,
ortaya büyük bir öfke ç›km›flt›r. 

Ne oldu da birden bire, 19 Aral›k
öncesi tecrite karfl› ç›kan binlerce
insan “geri çekildi” ya da tecrite
karfl› ortal›¤› “korku da¤lar› sard›?”

Do¤al ki, oligarflinin sald›r›lar›-
n›n, katliamla birlikte yaratt›¤› orta-
m›n, halk›n pasifikasyonunun bun-
da etkisi olmufltur. Ancak bunu ge-
nellefltirmek yanl›fl olur ve mevcut
durumu da aç›klamaz.

Sorun, tek bafl›na halk›n sindiril-
mesi, korkusu de¤ildir. Sorun, baflta
reformistler olmak üzere, siyasi ha-
reketlerin o süreçte, zorlu mücade-
leyi, bedelleri göze alamamas›d›r.
Sadece reformizm de¤il, bir çok si-
yasi hareket adeta kabu¤una çekildi
o dönemde. Korkan, geri ad›m atan
ve F Tiplerine karfl› mücadeleyi
gündemlerinden ç›karan kitleler de-
¤il, as›l olarak siyasi hareketlerin
önderlikleridir.

“Kitleler bu süreci kald›ramad›”
diyerek hiçbir siyasi hareket kendi
durumunu gizleyemez. Sorun kitle-
lerde de¤il, önderliklerdedir. Bu dö-
nem siyasi önderlikler aç›s›ndan de-
yim yerindeyse s›nav günleriydi ve
ölümleri göze alarak direnifli sürdü-

renler, gözalt›lar› tutuklamalar›
göze alarak d›flar›da yine mey-
danlarda olanlar d›fl›nda kalan-
lar, bu s›navdan al›nlar›n›n
ak›yla ç›kamam›fllard›r.

Bir yanda yarat›lan kahra-
manl›k destanlar›, feda ve tec-
rit alt›nda süren direnifl var-
ken, di¤er yanda bu sorundan
“kaçarak” kaç›fl›n› teorileflti-
renler, oligarfli ile çat›flmay›
göze alamayan siyasi önder-
likler vard›r.

- Devam edecek - 

25

Yürüyüfl

13 Aral›k
2009

Say›: 198



26

Yürüyüfl

13 Aral›k
2009

Say›: 198

““SSaavvaaflfl››nn aallaann›› aass››ll oollaarraakk bbee--
yyiinnlleerriimmiizz iiddii,, ssaalldd››rr›› bbeeyyiinnlleerriimmiizzii
tteesslliimm aallmmaayyaa yyöönneelliikkttii,, bbeeyyiinnlleerrii--
mmiizzii,, ddüüflflüünncceelleerriimmiizzii tteesslliimm eettmmee--
yyeeccee¤¤iimmiizzddeenn,, ffaaflfliizzmmiinn ssaalldd››rr›› vvee
vvaahhflfleettiinniinn bbooyyuuttuu nnee oolluurrssaa oollssuunn,,
bbuunnaa kkaarrflfl›› ddiirreenneebbiilleeccee¤¤iimmiizzddeenn
eemmiinnddiikk..”” 

19-22 Aral›k 2000, ülkemiz tari--
hinde oligarflinin zulmü, ülkemizde
bir yönetim biçimi olan faflizmin
kanl›, katliamc› yüzünün en aç›k
görüldü¤ü günlerden olmufltur. Yi--
ne, bu günler faflizme karfl› nas›l di--
renilmesi gerekti¤inin de örne¤ini
gösteren günler olmufltur. Ülkemiz
hapishanelerine yöneltilen bu sald›--
r›n›n karfl›s›nda tüm hapishaneler--
deki DHKP-C davas› tutsaklar› be--
denlerinden geçit vermez kaleler in--
fla ettiler, gelenekler yarat›p, destan--
lar yazd›lar. 

fiadi Özpolat, bu büyük direnifli
yaflayan, 19 Aral›k öncesi oligarfliy--
le görüflmelere tutsaklar› temsilen
kat›lan bir tutsakt›. Afla¤›da onunla
19 Aral›k’a iliflkin yapt›¤›m›z rö--
portaj› yay›nl›yoruz: 

❖❖ YYüürrüüyyüüflfl:: Sald›r› ihtimali karfl›s›n--
da önceden hangi kararlar al›nd›? 

ÖÖzzppoollaatt:: 19 Aral›k'ta hapisha--
nelere yöneltilen sald›r› bir anda
gerçeklefltirilmedi.

Sald›r›, F Tipi hapishanelerin ya--
p›m›yla bafllat›ld›. Karfl›s›nda dire--
niflimiz de ayn› flekilde aylar önce--
sinden bafllad›. F Tipi hapishanelere
karfl› direnifl tart›flmalar› bafllat›la--
rak, DHKP-C davas› tutsaklar› ön--
cülü¤ünde, F Tipi hücrelere karfl›,
temeli ölüm orucu olan bir progra--

m› ç›kar›ld›. 20 Ekim 2000'de dire--
niflin bafllat›lmas›, devletin kendi
program›n› ad›m ad›m hayata geçir--
mesine engel oldu ve devlet, çeflitli
manevralara baflvurduktan sonra,
19 Aral›k 2000'de katliam sald›r›s›--
n› bafllatt›.

Katliam sald›r›s› birkaç gün ön--
cesinden belli olmaya bafllam›flt›.
Bunun üzerine, baflta bizler DHKP-
C davas› tutsaklar› olarak, direnifl
haz›rl›klar›na bafllad›k. 19 Aral›k
sald›r›s›na karfl› direnifl haz›rl›¤›--
m›z, bir kaç aflamay› içeriyordu. Bi--
rincisi, sald›r›y› cayd›rmak için bir--
fleyler yapmal›yd›k. Bunun için
ölüm orucu direniflçilerimiz herhan--
gi bir sald›r› durumunda, bedenleri--
ni tutuflturma karar› ald›lar ve bu
kararlar›n› halka aç›klad›lar. ‹kinci--
si sald›r› an›nda mümkün olabildi¤i
kadar uzun süre direnebilmeliydik.
Bunun için sald›r› karfl›s›nda, teslim
olmama ve elimizdeki olanaklarla
direnifli örgütleme karar› ald›k.
Üçüncüsü ise, sald›r› sonucunda F
Tipi hapishanelere götürülürsek,
orada da ölüm orucunu sürdürme--
liydik, bunun karar›n› ald›k. 

❖❖ YYüürrüüyyüüflfl:: Sald›r›y› gö¤üslemek
için nas›l bir haz›rl›k yap›ld›? 

ÖÖzzppoollaatt:: Haz›rl›klar›m›z yuka--
r›da anlatt›¤›m›z çerçevenin her
üçünü de içeriyordu. Bu çerçevede; 

Sald›r›y› cayd›rmak için, ölüm
orucu direniflçilerimiz, sald›r› duru--
munda bedenlerini tutuflturma kara--
r› ald›lar. Bu karar›, bizimle birlikte
ölüm orucunu sürdüren TKP(ML)
(yeni ismi MKP) davas› tutsaklar›na
da önerdik, bu karara onlar da ortak
oldular. Bu eylem özellikle de tut--
saklar›n direnme ve teslim olmama
kararl›l›¤›n› göstermesi aç›s›ndan
önemliydi. Bu ad›m, oligarflik dev--
lete, bofluna sald›rmaya kalk›flma--
y›n, sonuç alamazs›n›z, direnmekte
kararl›y›z demekti. 

Ben 19 Aral›k’’ta Bayrampafla
Hapishanesi’ndeydim, direniflin i-
kinci aflamas›ndaki haz›rl›klar için,
burada yaflananlara tan›¤›m, fakat
hemen tüm hapishanelerde direnifl--
ler benzer biçimlerde örgütlenmifl--
tir. Bayrampafla Hapishanesi’nde,
tutsak temsilcileri toplanarak, sald›--
r› durumunda nas›l direnmek gerek--
ti¤ini konufltuk ve kararlar ald›k. 

F Tipi hapishanelere götürülme
durumunda da gidilen yerde ölüm
orucu direniflçileri direnifllerini sür--
dürecekler, di¤er tutsaklar da sald›--
r›y› protesto ve ölüm orucu direnifli--
ne destek çerçevesinde açl›k grevi--
ne bafllayacaklard›. 

Sald›r›n›n biçimi ve boyutu ne
olursa olsun, haz›rl›klar direnifli sür--
dürmeye ve zafere ulaflt›rmaya yö--
nelikti. Zaferi kazanaca¤›m›za son--
suz kez inan›yorduk. Çünkü, zaferi
kazanmak için her fleye sahiptik. Sa--
vafl›n alan› as›l olarak beyinlerimiz
idi, sald›r› beyinlerimizi teslim al--
maya yönelikti, beyinlerimizi, dü--
flüncelerimizi teslim etmeyece¤i--
mizden, faflizmin sald›r› ve vahfleti--
nin boyutu ne olursa olsun, buna
karfl› direnebilece¤imizden emindik. 

❖❖ YYüürrüüyyüüflfl:: Sald›r› bafllad›¤›nda
bu kararlar nas›l hayata geçirildi? 

ÖÖzzppoollaatt:: Sald›r› 19 Aral›k saba--
ha karfl›, 04.30 sular›nda bafllad›.
Kurflunlarla, bombalarla sald›r›yor--
lard›. Tutsaklar› hedef alarak atefl
aç›yorlard›. Büyük bir kahramanl›k--
la karfl›laflt›lar. Bayrampafla Hapis--
hanesi’nde genifl bir alan› denetimi--
miz alt›na alamad›k. Birkaç yolda--
fl›m›z, kurflun ya¤muru alt›nda, bu--
nun koflullar›n› zorlamak için kori--
dorda ilerlediler, fakat koridoru de--
netime alma koflulumuz yoktu. Ko--
¤ufllar›n içleri, koridor kurflun ya¤--
muru alt›nda idi. 

‹lk olarak, 14. ko¤uflun giriflinde

RRööppoorrttaajj:: fifiaaddii ÖÖzzppoollaatt

‘19 Aral›k’taki tav›r, 
kararl›l›¤›n ya da zay›fl›klar›n 
göstergesi olacakt›”



bir alan› ölüm orucu direniflçileri--
mizi kurflunlardan koruyabilece¤i--
miz alan olarak belirledik, direnifl--
çileri buraya getirdik. 

Bu aflamada Ölüm Orucu 1.
Ekip direniflçisi F›rat Tavuk yolda--
fl›m›z, katiller sürüsüne, sald›r›n›n
durdurulmamas› durumunda kendi--
ni yakaca¤›n› aç›klad› ve sald›r›n›n
sürdürülmesi nedeniyle bedenini tu--
tuflturdu. Sloganlarla gömdük, F›--
rat›m›z› yüre¤imize. Hepimiz için,
devrim için, direniflimizin zaferi
için kahramanl›k yolundan yürü--
mekte tereddüt etmeyen yoldafllar›--
m›zdan oldu. 

Bafllar›m›z›n yanlar›ndan kurflun--
lar v›z›ldarken, içlerimizden kurflun
yaras› alanlar varken, DHKP-C da--
vas› tutsaklar› olarak, ko¤ufllar›m›z›n
önündeki koridora, k›sa sürede bari--
kat oluflturmay› baflard›k. 

Bu andan itibaren, koridorun en
bafl›nda ki 1. ko¤uflta kalan kad›n
yoldafllar›m›zdan ve 2 ile 11. ko¤ufl
aras›nda kalan di¤er siyasi hareket--
lerden tutsaklardan haberimiz olma--
d›. Fakat, kad›n yoldafllar›m›z bura--
da yak›l›rken, çok say›da kad›n yol--
dafl›m›z yanarak a¤›r flekilde yarala--
n›rken, di¤er solun bulundu¤u ko--
¤ufllarda ciddi bir yaralanma bile ol--
mamas›, buralarda yaflananlar hak--
k›nda da fikir vermeye yeterlidir. 

Bulundu¤umuz alanda ise, çat›--
lardan da ko¤ufllar›m›z›n içlerine
atefl ediliyordu. Bu kurflunlarla yara--
lanan yoldafllar›m›z oldu.  Bu arada
ikinci feda savaflç›m›z, Aflur Kork--
maz da; "Ülkemizi, vatan›m›z› sev--
mek katledilmeyi mi gerektirir? E¤er
bunu onayl›yorsan›z, operasyonu
durdurmazsan›z, kendimi yakaca--
¤›m" sözleriyle, katliamc›lara ope--
rasyonu durdurmalar› ça¤r›s› yapt›.
Operasyonun devam ettirilmesi üze--
rine, yoldafllar›yla vedalafl›p 13 ve
14. ko¤ufllar›n ortas›ndaki havalan--
d›rmada eylemini gerçeklefltirdi...

Saatler süren direnifl ve sald›r›
sonucunda, giderek koridorda kalma
koflulumuz ortadan kalkmaya baflla--
d›. Barikat› yakarak ko¤ufllara çekil--
me karar› ald›k. Bir süre sonra dire--
nifli ko¤uflta sürdürebilme koflulu--
muz da kalmad›; havaland›rmaya

ç›kmaya karar verdik ve havaland›r--
mada direnifl halay›m›za bafllad›k.
Bu sefer halay s›ras›nda üzerimize
say›s›z kurflun ve gaz bombas› ya¤--
d›r›ld›. Çok say›da insan›m›z yara--
land›. TKEP-L davas› tutsa¤› Murat
Ördekçi bu kurflun ya¤murunda fle--
hit düfltü. Hepimiz gaz bombalar› al--
t›nda nefessiz kald›k. Tekrar 15 ve
16. ko¤ufllar›n kap›s› önündeki bofl--
lu¤a geçtik. Nefes almaya çal›fl›yor--
duk. Bu kez de ko¤ufl kap›lar›n›n
mazgal›ndan kurflun ya¤d›r›ld› üze--
rimize. Bu kurflun ya¤muru s›ras›n--
da da 1996 Ölüm Orucu eylemi 1.
Ekip Direniflçisi Mustafa Y›lmaz,
2000 Ölüm Orucu eylemi 1. Ekip di--
reniflçimiz Ali Atefl, Cengiz Çal›ko--
paran yoldafllar›m›z flehit düfltüler. 

Art›k direniflimiz son aflamas›na
gelmiflti, buradan ç›kar›larak F Tipi
hapishanelere götürüldük, önceden
ald›¤›m›z kararlar çerçevesinde de
direniflimizi F Tiplerine tafl›d›k. 

Direniflimizi anlat›rken, 19 Ara--
l›k günü yarat›lan direnifli anlatt›k.
Fakat, 19 Aral›k direniflinin nas›l
yarat›ld›¤›n› anlat›rken, tarihimiz--
deki direnifllerimize de¤inmek gere--
kir. K›z›ldereler’in, 12 Eylül cunta--
s›na karfl› hapishanelerde yarat›lan
direnifllerin, kuflat›lan evlerde yol--
dafllar›m›z›n yaratt›¤› direnifllerin,
1984 ve 1996 Ölüm Orucu, Buca,
Ümraniye, Ulucanlar katliamlar›na
karfl› direnifllerin... 19 Aral›k direni--
flinin yarat›c›lar›ndan oldu¤unu söy--
lemek gerekir. 

❖❖ YYüürrüüyyüüflfl:: Sald›r› ve direnifl, hangi
bölümlerde yo¤unlaflt›. Di¤er siyasi
hareketlerin tav›rlar› nas›l oldu? 

ÖÖzzppoollaatt:: Sald›r› as›l olarak
DHKP-C davas› tutsaklar›n› hedef--
ledi. Bu tesadüfi ya da sadece 19
Aral›k direnifline özgü bir durum
de¤ildi. E¤er hapishanelerde tutsak--
lar teslim al›nacaksa, bunun yolu--
nun DHKP-C davas› tutsaklar›n›
teslim almaktan geçti¤ini devlet
aç›k olarak biliyordu. 

Di¤er siyasetlerin tav›rlar›n›, 19
Aral›k öncesi ve sonras› bütünlü¤ü
içinde de¤erlendirmek gerekir. 19
Aral›k öncesi, d›fl›m›zdaki siyaset--

lerin ço¤unlu¤unun F Tipi sald›r›s›--
na karfl› direnme kararl›l›klar› yok--
tu, bunu ölüm orucu direniflinden
kaçarak gösteriyorlard›. 19 Aral›k
günü de bu durum de¤iflmedi, sald›--
r› karfl›s›nda etkisiz bir tav›r içinde
oldular. Düflman onlara özel olarak
katletme hedefiyle sald›rmad›, onlar
da baflta ald›¤›m›z genifl alana ya--
y›lma kararlar›n›n aksine, pasif bir
direnifl içinde oldular. 

PKK’li tutsaklar ise bilindi¤i gi--
bi direnmemifl, devlete "sorun yarat--
madan" ko¤ufllar›n› boflaltm›fllard›r. 

❖❖ YYüürrüüyyüüflfl:: 19 Aral›k direniflinin
siyasal anlam› neydi? Bu direniflte
ilk kez baflvurulan feda eylemleri si--
yasal olarak neyi ifade ediyor? 

ÖÖzzppoollaatt:: Halka, halk›n mücade--
lesine, devrimcilere karfl› son dere--
ce kapsaml› bir sald›r›n›n parças›
olan 19 Aral›k sald›r›s› karfl›s›nda,
devrimcilerin alaca¤› tav›r, siyasal
olarak devrim iddias›n› sürdürme
kararl›l›klar›n›n ya da bu konudaki
zay›fl›klar›n›n göstergesi olacakt›.
Öyle de oldu. Ülkemizde devrim
büyük bedellerle, büyük çat›flmalar--
dan geçerek ulafl›labilecek bir he--
deftir. Bu hedefe ulaflma iddias›nda--
ki güçlerin, öncelikle bu bedeli öde--
me kararl›l›¤›nda olmas› gerekir. 19
Aral›k bu kararl›l›¤›m›z› gösterdi¤i--
miz bir direnifltir. Emperyalizm ve
oligarfli, bizleri ölüm silah› ile tehdit
ederek sindirmek, teslim almak is--
tediler. Bizler, ölümden korkumu--
zun olmad›¤›n›, bedeli ne olursa ol--
sun, devrim yolunda yürümeye de--
vam edece¤imizi gösterdik. 

Feda eylemlerimiz, bu kararl›l›--
¤›m›z›n en ileri noktas›d›r. Ölüme
meydan okuyuflumuzun, dolay›s›yla
yenilmezli¤imizin en ileri noktada
ilan›d›r. Ölüm faflizmin en etkili si--
lah›d›r. Feda savaflç›lar›m›z faflizmin
elindeki bu silah› etkisizlefltirmifller--
dir. Halk›m›za, faflizme karfl› müca--
delenin yenilmez silah›n› vermifller--
dir. Bu silahla faflizmi yenebilece¤i--
mizi göstermifltir. Tüm feda savaflç›--
lar›m›z› ve tüm 19 Aral›k flehitlerini
yaratt›klar› ve bizlere b›rakt›klar›
de¤erler için sayg›yla an›yorum.
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4-5-6 Aral›k tarihlerinde Eyüp
Bafl Emperyalist Sald›rganl›¤a Kar-
fl› Halklar›n Birli¤i Sempozyumu
düzenledi. 

Sempozyumun ilk günü 4 Ara-
l›k’ta Koca Mustafa Pafla, Çevre Ti-
yatrosu'nda yap›ld›. 9 Kas›m
2009’da flehit düflen Halk Cephesi
sözcüsü Eyüp Bafl'›n büyük eme¤i-
nin geçti¤i sempozyum Eyüp Bafl
an›s›na düzenlendi.

Sempozyumda kat›l›mc›lar›n
yo¤un ilgisinin oldu¤u Dev-Genç
40. y›l sergisi; TAYAD ve Filistinli-
ler’in tutsaklar›n ürünlerinin sergi-
ledi¤i masalar aç›ld›.. 

Saat 14:00’de bafllayan sempoz-
yumda sayg› duruflununu ard›ndan
ülkemizdeki anti emperyalist müca-
deleyi anlatan bir sinevizyon göste-
rimi yap›ld›. Sempozyumun aç›l›fl
konuflmas›n› Halk Cephesi Temsil-
cisi Remzi Uçucu yapt›. 

“Dünya halklar› hiçbir zaman
kendisine dayat›lan bask›, katliam,
ve sald›rganl›¤› çiçekle karfl›lama-
d›. Karfl›lamayacakta. Dünyan›n
Türkiye’inde de emperyalizme ve

iflbirlikçilerine çiçek uzatmad›k. 40
y›ld›r bu topraklarda mazlumun is-
yan›n› büyütüyoruz, Biliyoruz ki bu
isyan halklar›m›z›n tek umududur”
diyen Uçucu; 40 y›ll›k Dev-Genç
tarihi yaratt›klar›n› söyledi. Konufl-
mada; Mahirler'in, Day›lar'›n öncü-
lü¤ünde ba¤›ms›zl›k için yürüdük-
leri söyleyerek Dev-Gençlileri se-
lamland›.

Uçucu ayr›ca sempozyuma ad›-
n› veren Eyüp Bafl’a da de¤inerek;
“Bugün size burada Eyüp Bafl hitap
edecekti. Bu sempozyum için y›lla-
r›n› verdi. Maalesef bugün fiziken
aram›zda de¤il. Uzun  tutsakl›k dö-
neminde, ölüm orucu direnifllerin-
de, bitmez tükenmez halk sevgisiy-
le sürdürdü¤ü mücadelesi s›ras›nda
yorgun düflen bedeni bir hastal›¤a
yenik düfltü. Sizleri Eyüp Bafl ad›na
selaml›yoruz... Emperyalist keyfi-
likler nedeniyle aram›zda buluna-
mayan tüm davetlilerimizi selaml›-
yoruz. Dünyan›n dört bir yan›ndan
sempozyuma kat›lmak için sizlere
hoflgeldiniz diyoruz” diyerek ko-
nuflmas›n› bitirdi.

Halk Cephesi temsilcisinin ar-
d›ndan; Devrimci Memur Hareki
ad›na Dursun Do¤an, Ça¤dafl Hu-
kukçular Derne¤i ad›na Av. Selçuk
Koza¤açl›, Gençlik Federasyonu
ad›na Penbe Özlem Olgun, devrimci
müzik grubu Grup Yorum ad›na Ali
Arac›, emperyalizmin eliyle k›sa sü-
re önce kontra bir darbe yap›lm›fl
olan Latin Amerika ülkesi Hondu-
ras’tan Ulusal Kurtulufl Halk Cephe-
si ad›na Sara Elisa Rosales birer ko-
nuflma yapt›lar. Ayr›ca tüm özgür tut-
saklar ad›na Tekirda¤ 1 Nolu F Tipi
Hapishanesi’nden Fikret Akar’›n
gönderdi¤i mesaj okundu. 

Emperyalizmin varl›¤›n› savafl-

EEyyüüpp BBaaflfl EEmmppeerryyaalliisstt SSaalldd››rrggaannll››¤¤aa 
KKaarrflfl›› HHaallkkllaarr››nn BBiirrllii¤¤ii SSeemmppoozzyyuummuu YYaapp››lldd››

EEmmppeerryyaalliizzmm ddüünnyyaa hhaallkkllaarr››nn››nn 
bbiirrllii¤¤iinnddeenn kkoorrkkuuyyoorr 
KKoorrkkuussuunnuu kkaabbuussaa ççeevviirreelliimm!!

J Halklar›n ööncüleri,

sözcüleri, ttemsilcileri,
halklar›n bbirli¤i için bbir
araya ggeldiler. 

J Halk CCephesi öncülü¤ünde

yap›lan ssempozyuma,
Lübnan, ÜÜrdün, FFilistin,
Venezuella, HHonduras,
Bulgaristan, YYunanistan,
Belçika, vve AAvusturya’dan
temsilciler kat›ld›.

J Sempozyuma,

sempozyumun
örgütlenmesine bbüyük
eme¤i ggeçen flflehidimiz
Eyüp BBafl'›n aad› vverildi.

J Dünyada aanti-emperyalist

bir cephe kkurulmas›, bbu-
nun iiçin bbugünden ppratik
ad›mlar at›lmas›, ttüm kkat›-
l›mc›lar›n oortak iiste¤i, oor-
tak ddüflüydü. 

Bu, uulafl›lmaz bbir düfl dde-
¤ildir. 



lara borçlu oldu¤unu söyleyerek ko-
nuflmas›na bafllayan Dursun Do¤an;
emekçilerin kurtuluflunun ba¤›ms›z-
l›k, demokrasi ve sosyalizm müca-
delesini yükseltmekten geçece¤ini
vurgulad›.

ÇHD Genel Baflkan› Av. Selçuk
Koza¤açl› da, soyut bir emperya-
lizm düflmanl›¤›ndan bahsetmedik-
lerini söyleyerek, “Hem tank› to-
puyla geldikleri zaman, hem gizli
iflgal alt›ndayken mücadele etmektir
gerçek anti-emperyalistlik” dedi. 

Üçyüz kiflinin kat›ld›¤› sempoz-
yumun birinci günü saat 18:00’de
sona erdi.

*

Eyüp Bafl’›n ailesinin de dinleyi-
ci olarak kat›ld›¤ sempozyumun
ikinci günü yap›lan üç oturumla de-
vam etti. ““OOrrttaaddoo¤¤uu’’ddaa eemmppeerryyaa-
lliisstt vvee ssiiyyoonniisstt ssaalldd››rr››llaarr,, aannttii--eemm-
ppeerryyaalliisstt ssaalldd››rr››llaarr vvee ddiirreenniiflfl öörr-
ggüüttlleerriinn aarraass››nnddaakkii”” birlik konula-
r›n›n anlat›ld›¤› ilk oturumu Av. Eb-
ru Timtik yönetti. Oturumda Ür-
dün’den Hisham Bustani ve Avus-
turya’dan gelen Dünya Sosyal Fo-
rumu Ulusal Konsey Üyesi Leo
Gabriel birer konuflma yapt›. 

‹lk olarak konuflma yapan Av.
Ebru Timtik; “Benim ülkemde de
Anadolunun tam ba¤r›na inflaa edil-
mifl ‹ncirlik Üssü var. Bu üstte Af-
ganistan halk›n›n, Irak halk›n›n üze-
rine bombalar ya¤d›rmak için uçak-
lar kalk›yor. Bunlar yaflan›rken
AKP, BOP eflbaflkanl›¤› görevini

üstleniyor” dedikten sonra sö-
zü konuklara b›rakt›.  Konufl-
malardan sonra soru cevap k›s-
m›na geçildi. 

‹kinci oturumda; “Filis-
tin... Irak... Lübnan direniflle-
rinde anti- emperyalist bilinç...
Irak direniflinde gelinen aflama
ve emperyalizmin BOP'una
karfl› nas›l bir mücadele hatt›
örülmelidir?” konular› üzerine
konuflmalar yap›ld›. 

Halk Cephesi ad›na Remzi
Uçucu’nun konuflma yapt›¤
oturumda ayr›ca Lübnan Ko-
münist Partisinden Mahmut
Ali Khalil, FHKC’den Leyla

Halid, Hizbullah’tan Yousef Mar-
hi ve Filistin’den Mehmet fiarka-
vi kat›ld›.

Amerika’n›n Ortado¤u’yla il-
gili BOP gibi bir çok proje haya-
ta geçirmeye çal›flt›¤›n› söyleyen
Uçucu 1957’de E›senhover dok-
trininin bunlar›n ilki say›labilece-
¤ini belirtti. Eisenhower doktri-
nin daha sonradan gelecek bir
çok irili ufakl› emperyalist proje-
ye fikir babal›¤› etti¤ini belirten
Uçucu, bu sald›r›n›n merkezine
bölgeye  istikrar getirme dema-
gojilerinin yerlefltirildi¤ini belirt-
ti. Tüm sald›r›lana ra¤men em-
peryalizmin halklar›n direniflini
durduramad›¤›n› söyleyen Uçu-
cu; “Emperyalistler ve iflbirlikçi-
leri planlar yaparlar ama son sö-
zü direnen halklar söyler. Nite-
kim Ortado¤u bu yönüyle emper-
yalist projelerin çöplü¤üne dö-
nüflmüfltür. Yap›lan bütün emper-
yalist planlar halklar›n direnifline
çarpm›fl, tam baflar›ya ulaflama-
m›flt›r. BOP’ta emperyalizmin is-
tedi¤i flekilde uygulanamam›flt›r.
BOP’u da tarihin çöplü¤üne atmak
elimizde” dedi.   

Konuflmas›na flehit düflen Eyüp
Bafl’a ve herkese teflekkür ederek
bafllayan Yousuf Marhi, ‹srail’in
Lübnan’a yönelik sald›r›s›n› da be-
lirterek. “Biz bu savaflta geri çekil-
mememizle bütün tart›flmalar› geri-
de b›rakarak Lübnan Komünist Par-
tisi ile birlikte güç olarak ‹srail si-

yonizmine ve Amerikaya karfl› sa-
vaflt›k ve kazand›k” dedi. 

Marhi konuflmas›n›n devam›n-
dap “BBiizz iissllaammii bbiirr hhaarreekkeett oollaarraakk
aaddaalleettee iinnaann››yyoorruuzz.. FFiilliissttiinn ddaavvaass››
aaddaalleettllii bbiirr ddaavvaadd››rr”” dedi.

Lübnan Komünist Partisi’nden
Mahmut Ali Khalil’de, emperyaliz-
min önünde bir hat oluflturman›n
gerekli oldu¤unu söyleyerek, “Dire-
nifli engellemeye çal›flanlar›n oksi-
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KESK Baflkan› 
Sami EEvren

Hepinizi kamu
emekçileri ad›na
selaml›yorum.

Eyüp Bafl em-
peryalizme karfl›
oluflturulan bu sem-
pozyuma davet etti.
Kendisi flu an yok
ama onun önderle-

ri, yoldafllar› ve düflüncesi burada.

Emperyalizme ve kapitalizme karfl›
mücadele etmeyenlerin insanl›¤›ndan
flüphe etmemiz gerekir.

YYoouusseeff MMaarrhhii (Hizbullah Yürütme
Meclisi üyesi)

““BBuu sseemmppoozzyyuummddaann uummuu--

dduummuuzz eemmppeerryyaalliizzmmee vvee ssiiyyoo--

nniizzmmee kkaarrflfl›› bbiirr ssaavvaaflfl cceepphheessii
yyaarraattmmaakktt››rr..””

Emperyalizme
ve siyonizme karfl›
savaflan, bafl› e¤ik
olmayan herkese
selam olsun. Silah--
l› direnifl tek ve en
do¤ru flekildir. Bu
direnifl BOP'u boz--
maya bafllad›. Ve ABD, stratejisini ye--
niden düflünmek zorunda kald›. ABD,
emperyalist ç›karlar› için bu alan› bofl
b›rakmayacakt›r. Bu savafl uzun vadeli
bir savafl. Zor ama imkans›z de¤ildir.
... Bu sempozyumdan umudumuz em--
peryalizme ve siyonizme karfl› bir sa--
vafl cephesi yaratmakt›r. Emperyaliz--
me karfl› savaflan herkes, size söylüyo--
rum: BBiirrlleeflfliinn!! BBiirrlleeflfliinn!! BBiirrlleeflfliinn!!
HHaallkk CCeepphheessii''nnee tteeflfleekkkküürr eeddiiyyoorruuzz..
Selamlar bütün flehit düflenlere, bütün
hapishanedekilere ve hepinize!

Leyla HHalid (FHKC)

Nerede iflgal
varsa orada di-
renifl vard›r. E-
¤er emperya-
listler birlefltiy-
se direniflte kü-
r e se l l e flme l i .
Bunun için pratik ad›mlar atma-
l›y›z. Emperyalizmi yenmek için
silahlanmal›y›z.
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jenini kesmeliyiz” dedi.

‹kinci günün son oturumunun
konusu; ““FFiilliissttiinn ddiirreenniiflflii vvee eenntteerr-
nnaassyyoonnaalliizzmm,, FFiilliissttiinn'' ddee yyaaflflaannaann
iiçç ssoorruunnllaarr nnaass››ll aaflfl››llmmaall››dd››rr?? DDii-
rreenniiflflççii öörrggüüttlleerriinn bbiirrllii¤¤ii nnaass››ll ssaa¤¤-
llaannaabbiilliirr??”” oldu. 

Bu oturumda; FHKC’den Leyla
Halid, FDKC’den Usame Tamim,
Jamlieh Aslih, Selam El Saadi birer
konuflma yapt›lar. 

3. oturumda söz alan Leyla Ha-
lid Filistin’in 61 y›ll›k tarihine de¤i-
nerek Filistin için direnilmesi ge-
rekti¤ini vurgulad›.

Daha sonra Usame Tamim bir
konuflma yapt›. Hamas’›n Filistin
seçimlerinde askeri darbe yap›p ik-
tidar› zorla ele geçirdi¤ini belirten
Tamim, Hamas’›n bu hareketinin,
Filistin davas›n› zora kofltu¤unu

söyledi. 

Jamlieh Aslih buraya gelir-
ken konuflma metni haz›rla-
mad›¤›n› söyledi. Konuflma
metni haz›rlamas› halinde ‹s-
rail polisinin el koyaca¤›n›
bellirtti. ‹srail’e karfl› verilen
mücadelede o¤lunun ölümü-
nün nas›l geliflti¤i yönünde
bilgi veren Aslih ailesinin, ‹s-
rail’in iflgalinden sonra toprak-
lar›ndan ay›ramad›¤› Filistinli
aileler olan ve ‘48’liler’ olarak
bilinen aileler aras›nda oldu-
¤unu söyledi. Aslih daha sonra
‹srail’in bask›s› alt›nda nas›l
yaflamaya çal›flt›klar› hakk›n-
da bilgi verdi. 

Son olarak söz alan Selam
El Saadi, kendisinin Suriye’de

yaflad›¤›n› ve Filistin topraklar›n›
hiç görmedi¤ini çünkü Filis-
tin’den ‹srail taraf›ndan ailesinin
zorla sürgün edildi¤ini belirtti. El
Saadi; “Filistin sorunun çözümü
sosyalist inflaa ile olacakt›r. Ve bu
temel Filistin örgütlerinin birle-
flebilece¤i bir temeldir” diyerek
konuflmas›n› sonland›rd›. 

Bu toplant›n›n sonunda genel
bir ça¤r› yap›larak Filistin soru-
nuna sahip ç›k›lmas› ve direnifl
güçlerinin Filistin için birleflilmesi
istendi. 

Son olarak Filistinliler’in dü-
zenledi¤i Filistinli direniflçilerin ya-
flam› anlatan sinevizyon gösterimi
yap›ld›.

*

Eyüp Bafl Emperyalist Sald›rgan-
l›¤a Karfl› Halkla-
r›n Birli¤i Sem-
pozyumu” 3. günü
olan 6 Aral›k’ta
yap›lan üç otu-
rumla devam etti.

““LLaattiinn AAmmee-
rriikkaa DDiirreenniiflfl TTaa-
rriihhii vvee EEmmppeerr-
yyaalliizzmmee KKaarrflfl››
MMüüccaaddeelleeddee LLaa-
ttiinn AAmmeerriikkaa’’nn››nn
YYeerrii”” konulu ilk
oturumu ‹stanbul

ÇHD Baflkan› Av. Taylan Tanay yö-
netti. Latin Amerika’n›n sömürge-
lefltirilme tarihinden bahseden ve
bugün ciddi bir silahl› direniflin ol-
du¤unu belirten Tanay ilk olarak sö-
zü Venezuella’dan gelen Gustavo
Conde’ye verdi.

Konuflmas›na Simon Bolivar’›n
ABD hakk›nda “Kuzey Amerika,
Latin Amerika’ya özgürlük getiri-
yorum derken açl›k ve ölüm getir-
di” sözleriyle bafllayan Conde, La-
tin Amerika’da enternasyonel bir
mücadele verildi¤ini söyledi ve Kü-
ba’n›n ilk kurtulufl savafl›ndaki ko-
mutanlar›ndan birini Dominikli ol-
du¤unu söyledi. 

Kolombiyal› üç devrimcinin
ABD’de bir hapishanede 2-3 metre-
lik hücrelerde tutuldu¤unu ve hafta-
da bir gün elleri ve ayaklar› zincirli
olarak günefli görebildiklerini söy-
leyen Conde, “Bu konuda sessiz

UUssaammee TTaammiimm (FDKC):

““TTeekk tteesseelllliimmiizz EEyyüüpp
BBaaflfl''››nn yyoollddaaflflllaarr››nn››nn oonnuunn
ddaavvaass››nn›› ssüürrddüürrmmeessii””

Yoldafllar›m›z›n
selamlar›yla sizle--
re geldik. Geldik,
Filistin mülteci
kamplar›ndan, sür--
günlerden. Omuz--
lar›m›zda Filistin
yaras›n› tafl›yan
kan›m›zla geldik.
fiehit düflen Eyüp Bafl'›n an›s› önünde
sayg›yla duruyoruz. Biliyoruz Türkiye
solunun birleflmesi için çok çal›flt›. Fi--
listinliler'in yoldafl›yd›. Tek tesellimiz
Eyüp Bafl'›n yoldafllar›n›n onun dava--
s›n› sürdürmesi.

Hisham BBustani (Ürdün)

Emperyal izm
direnifli k›rmak için
yeni yöntemler ya--
ratt›. Halklar› din--
lerine ve etnik kö--
kenlerine göre bö--
lüyor. ... Bunlar hep
eski sömürgecili¤in
yöntemleridir. Fi--

listini sorunu da böyle izole edildi. Fi--
listini her yerde savunmak emperyaliz--
min globalleflmesine karfl› mücadele et--
mek demektir. Mücadele s›n›fsal olma--
l›d›r. Pratik ad›m atmak gerekir, sem--
pozyumu organize edenlere bir öneride
bulunmak istiyorum. Uluslararas› bir
komite kurmal›y›z. Bu komite ilk ad›m
olacakt›r. 

Leo GGabriel
((AAvvuussttuurryyaa’’ddaann
DDüünnyyaa SSoossyyaall FFoo--
rruummuu UUlluussaall
KKoonnsseeyy ÜÜyyeessii))::

Emperyal izm
global, biz de bir--
leflerek mücadele
vermeliyiz. Liberal sektöre karfl› mü--
cadele etmeliyiz.



olunmas› bizi üzüyor” dedi. 

Daha sonra söz alan Bolivarc›

K›ta Hareketi’nden Bernardo Flag-

gio; ABD’nin ders kitaplar›nda

Amozonlar› kendi bölgesindeymifl

gibi göstererek ilerideki sald›r›lar

için zemin haz›rlad›¤›n› söyledi.

Chavez iktidar› döneminde çeflitli

kazan›mlar›n oldu¤unu söyleyen

Flaggio, yine de bunun bir halk ikti-

dar› olmad›¤›n› belirtti. Getirilen

çok fazla yenili¤in de olmad›¤›n›

söyleyen Flaggio; “Fakat flunu söy-

lemeliyiz, halk yeni çözümler ar›-

yor” dedi.

Sempozyuma Honduras’tan ka-

t›lan Sara Elisa Rosales, ABD’nin

ülkelerini kimyasal silahlar, kont-

rgerilla ile doldurdu¤unu söyledi.

Honduras’taki ABD üslerinden

komflu ülkelerine sald›r›lar
gerçekleflti¤ini söyleyen Ro-
sales buna muhalif olan Zele-
ya’ya yönelik yap›lan darbe-
nin as›l nedeninin bu oldu¤u-
nu vurgulad›. 

‹lk oturumda konuflma

yapan Dünya Sosyal Forumu

Ulusal Konsey üyesi Leo

Gabriel’de tek bir mücadele

biçiminin olmad›¤›n›, bir yel-

pazenin oldu¤unu söyledi. 

Sempozyumun ikinci oturu-

munun konusu, ““TTüümm DDüünnyyaa-

ddaa EEmmppeerryyaalliizzmmee KKaarrflfl›› VVeerrii-

lleenn SS››nn››ffssaall VVee UUlluussaall MMüüccaa-

ddeelleelleerr””di.

‹lk konuflmay› yapan Filistin

FHKC’den Lara Kenan; 100 y›l bo-

yunca siyonist, gerici ve emperya-

listlere karfl› savaflt›klar›n› ve zafe-

rin tarihsel bir kesinlikte oldu¤unu

söyledi. 

Sempozyuma Bulgaristan’dan
kat›lan 23 Eylül Hareketi üyesi Bo-
ris Boev, ülkelerinin 20 y›ld›r yeni-
sömürge oldu¤unu belirterek ko-
nuflmas›na bafllad›. NATO’ya ve ül-
kelerinde kurulacak olan ABD üsle-
rine karfl› mücadele ettiklerini belir-

ten Boev, ABD üslerine Bulgar hal-
k›n›n karfl› oldu¤u için referandum
yapamad›klar›n› söyledi. 23 Eylül
Hareketi’nin bunlara karfl› mücade-
le etti¤ini söyleyen Boev, “‹nan›yo-
ruz ki baflka bir dünya mümkün” di-
yerek sözlerini bitirdi. 

Sempozyuma Yunanistan’dan
kat›lan Radikal ‹flçi Cephesi (PA-
ME) üyesi Thanasis Patoulias PA-
ME’nin ABD’nin projelerine destek
vermedi¤i için ABD D›fliflleri Ba-
kanl›¤› taraf›ndan illegal ilan edildi-
¤ini belirtti. 

Son olarak konuflma yapan ve
ayn› zamanda oturumun yönetici-
si olan Halk Cephesi’nden Kaan
Ünsal; emperyalizme karfl› tav›r
almaman›n ve do¤ru tespitler yap-
maman›n sonunun düzenle uzlafl-
maya ve halklar›n, s›n›flar›n mü-
cadelesinde ihanete kadar vard›¤›-
n› söyledi. Emperyalizm hakk›nda
do¤ru tespitlerde bulunamayanla-
r›n Lenin’in emperyalizm, devlet,
sosyalizm, devrim ile ilgili tahlil-
lerine sald›rd›rarak parlementer
yoldan sosyalizme geçifli olabile-
ce¤ini iddia etmeye bafllad›klar›n›
belirten Ünsal; “Yaflanan pratikler
göstermifltir ki emperyalizm karfl›-
s›nda bar›flç›l yollardan ba¤›ms›z-
l›k elde edilemez, sosyalizme ge-
çilemez” dedi. 

Günün ve sempozyumun son
oturumu olan üçüncü oturumun
konusu, ““EEmmppeerryyaalliizzmmee KKaarrflfl››
OO rrttaakk MMüüccaaddeelleeyyii NNaass››ll YYaarr aa-
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sempozyumda ortaya
konulan ööneriler:
- Tutsaklarla dayan›flma günü veya haf-
tas› belirlenmesi
- Komite kurulmas›
- Her ülkede anti-emperyalist bir cephe
kurulmas›, daha sonra da ülkelerin cep-
helerinin oldu¤u, dünyada anti-emper-
yalist bir cephe kurulmas›
- Bir internet sitesi kurulmas›, her k›ta-
n›n kendi haz›rlad›klar› konularla orada
bulunmas› ve kendi yay›nlar›nda duyur-
mas›
- Ülkelerde enformasyon bürolar› ku-
rulmas›

Sempozyuma kat›lan
örgütler ve temsilcileri
- Halk Cephesi,

- Gençlik Federasyonu, 

- KESK Baflkan› Sami Evren,

- Ça¤dafl Hukuçular Derne¤i Genel
Baflkan› Selçuk Koza¤açl›,,

- HHB’den Av. Ebru Timtik,

- Devrimci Memur Hareketi’den
Dursun Do¤an,

- Lübnan:Hizbullah Yürütme Mecli-
si üyesi Ali Fayed,

- Lübnan Komünist Partisinden
Mahmut Ali Khalil,

- Ürdün: Hisham Bustani,

- Filistin FHKC’den Lara Kenan,

- FHKC’den Leyla Halid, Jamlieh
Aslih, 

- FDKC (Filistin'in Kurtuluflu ‹çin

Demokratik Cephe) Usame Tamim ,

Selam El Saadi,

- Hizbullah’dan Yousef Marhi, Meh-

met fiavkavi 

- ‹stanbul ÇHD Baflkan› Av. Taylan

Tanay,

- Venezuella:Gustavo Conde, 

- Bolivarc› K›ta Hareketi’nden Ber-

nardo Flaggio,

- Hondras: Sara Elisa Rosales,

- Avusturya: Dünya Sosyal Forumu

Ulusal Konsey üyesi: Leo Gabriel,

- Bulgaristan: 23 Eylül Hareketi

üyesi Boris Boev,

- Yunanistan: Radikal ‹flçi Cephesi

(PAME) temsilcisi Thanasis Patouli-

as 

Yeni Sol Ak›m’dan (NAR) Xara

Xarsou,

Belçika: Luk Vervaet 

Mahmut AAli KKhalil:

LLüübbnnaann KKoommii--
nniisstt PPaarrttiissii’nin se--
lamlar›n› getirdim.
Halk Cephesi’ne
özel selam yolluyo--
ruz. Çünkü emper--
yalizme karfl› bari--
kat oluflturmak isti--
yorlar. 
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ttaaccaa¤¤››zz.. AAnnttii--EEmmppeerryyaalliisstt BBiirr
CCeepphhee NNaass››ll KKuurr aabbiilliirriizz??”” oldu.

Filistin’den Leyla Halid’in yö-
netti¤i oturumda Belçika’dan Luk
Vervaet, Yunanistan’dan Xara
Xarsou, Halk Cephesi’nden Yase-
min Karada¤, Bernardo Flagio ve
Gustavo Conde konuflma yapt›lar. 

Yunanistan’dan gelen Yeni Sol
Ak›m (NAR) ad›na kat›lan Xara
Xarsou “Anti-emperyalist müca-
dele sadece ABD’ye karfl› de¤il,
kendi emperyalist veya iflbirlikçi
devletimize karfl› da verdi¤imiz
mücadeledir. Bu gün emperyalizm
güçlüdür ama yenilmez de¤ildir.
Bu sisteme karfl› tehdidiz ve siste-
mi alabiliriz” dedi.

Halk Cephesi ad›na kat›lan Ya-
semin Karada¤, ortak bir düflünce,
ortak bir mücadele hatt›yla ç›kabil-
menin önemli oldu¤unu belirtti.
Emperyalizmin en sald›rgan ve en
pervas›z dönemini yaflad›¤›m›z›
söyleyen Karada¤, emperyalizme
karfl› mücadele eden ilerici, dev-
rimci, Marksist-Leninist, islamc›,
ulusalc› tüm örgütlerle iflbirli¤i ve
dayan›flma temelinde iliflkiler ku-
rulmas› ve birlikler oluflturulmas›
gerekti¤ini vurgulad›.

“Dünyadaki bütün hak ihlalleri-
ne ayn› anda ses ç›karabilmeliyiz”
diyen Bernardo Flaggio, bu konular
da daha uzun düflünebilece¤imiz
ortamlar yaratmal›y›z dedi.

Gustava Conde’de enternas-
yonalizmin en büyük silah›m›z ol-
du¤unu söyledi. Karalistelerin bi-
zim için onur listeleri oldu¤unu
söyleyen Conde, “Ben karalisteye
al›nd›ysam emperyalizme karfl›
bir fley yap›yorum demektir” dedi.

Son olarak konuflma yapan
Leyla Halid’de kara listelere de¤i-
nerek, “Mücadele edenleri kimse
terörist ilan edemez. Terörü bize
onlar getiriyor. Onlar bizi terörize
ediyor” dedi.

Halklar aras›ndaki dayan›flma-
y› gelifltirecek bu sempozyumun
ileride kal›c› anti-emperyalist bir-
liklerin kurulmas›nda bir ad›m ol-
mas› temennisiyle sempozyum so-
na erdi.

6 Aral›k akflam› “Amerika De-
fol Bu Vatan Bizim” kampanyas›
kapsam›nda ‹stanbul Küçükköy’de
konser yap›ld›. 

“Eyüp Bafl Uluslararas› Emper-
yalist Sald›rganl›¤a Karfl› Halklar›n
Birli¤i Sempozyumu”na kat›lmak
için yutd›fl›ndan gelen temsilcilerin
de geldi¤i konserde ilk olarak Ha-
kan Yeflilyurt sahne ald›. 

Hakan Yeflilyurt’un ard›ndanda
Filistinden gelen Grup Bisan Arap-
ça flark›lar seslendirdi. 

Bisan’›n ard›ndan sahneyi Sua-
vi ald›. 

Suavi’nin ard›ndan Halk Cep-
hesi ad›na yap›lan konuflmada,
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas›n›n devam etti¤i vurgu-
land›. Bu kapsamda yap›lan “Ulus-
lararas› Emperyalizme Karfl› Halk-
lar›n Birli¤i Sempozyumu”na bu
konuda en fazla eme¤i geçenlerden
Eyüp Bafl’›n isminin verildi¤i be-

lirtilen konuflmada Eyüp Bafl’›n
mücadelesinin devam ettirilece¤i
vurguland›. 

Daha sonra yine Filistinden ge-
len müzik grubu El Auda sahneye
ç›kt›. Arapça marfl ve flark›lar söy-
leyen grup sahnedeyken konsere
gelen çocuklar Filistin bayra¤› açt›-
lar. 

Gecenin sonunda sahneye Grup
Yorum ç›kt›. Sempozyumun son
günü oldu¤unu söyleyen Yorum
üyeleri, “sahneyi sempozyuma ka-
t›lan Arap dostlar›m›zla paylaflt›k”
dediler. Yorum üyeleri bu birlikte-
likten yaln›z olmad›¤›m›z›, dünya-
n›n her yerinde emparyalizme karfl›
mücadele edenlerin oldu¤unu gör-
dü¤ümüzü belirttiler. 

Konserlerine “Uzat›n Ellerini-
zi” diyerek bafllayan Yorum üyeleri
Dev-Genç’in 40. y›l›nda oldu¤u-
muzu belirterek “Hey Dev-Gençli”
ve K›z›ldere marfllar›n› söylediler. 

Sahnenin önünün  doldu-
¤u konserde marfllar›n ara-
s›nda “Yaflas›n Dev-Genç
Yaflas›n Dev-Gençliler” ve
“Mahir’den Day›’ya Sürü-
yor Bu Kavga” sloganlar›
at›ld›. ‹kibine yak›n izleyici-
nin oldu¤u konser Yorum’un
söyledi¤i türküler ve çekilen
halaylarla son buldu. 

“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
Kampanyas› Kapsam›nda Konser



Sevgili okurlar›m›z› selamlaya-
rak bafll›yoruz dersimize. Geçen
hafta bir kampanyay› örgütlemifltik.
Bu hafta birçok kampanyan›n bir
parças› olan veya bazen de kendi
bafl›na bir çal›flma olarak gündeme
gelen imza kampanyalar›n› ele ala-
ca¤›z. 

‹mza kampanyas›n› kimileri mü-
cadeleden bile saymaz,
ki dersimizin ileriki
bölümlerinde bu kü-
çümseme tavr›na de¤i-
nece¤iz, ama burada
tart›flaca¤›m›z tek bafl›-
na imza kampanyas› da
de¤ildir; bir bütün ola-
rak eylem biçimlerine
yaklafl›m meselesidir. 

‹mza kampanyas› “geri” bir ey-
lem biçimi midir? Pasif bir eylem
biçimi midir? Reformist bir eylem
biçimi midir?.. Devrimci ilkelere,
de¤erlere uygun oldu¤u sürece, ko-
flullara, ihtiyaçlara göre her eyleme
baflvurulabilir. Herhangi bir eylem
biçimi tek bafl›na ileri, geri, refor-
mist, devrimci, militan, pasifist diye
de¤erlendirilemez.. Onu ileri, geri,
reformist, devrimci yapan, hangi
koflullarda, hangi biçimde, hangi
amaç ve anlay›flla yap›ld›¤›d›r.

Bir dilekçe eylemini ele alal›m.
S›radan bir eylemdir ama sonuçta
nas›l ele al›nd›¤›na ba¤l›d›r. Belli
koflullarda, belli yerlerde, bir dilek-
çe vermek, militan, cüretli bir ç›k›fl
anlam›na gelebilece¤i gibi, farkl›
koflullarda pasifizmin ifadesi de
olabilir. Mesela, cuntan›n bask› ve
pasifikasyonu ad›m ad›m k›r›l›rken,
dilekçe vermenin militanca bir cüret
gerektirdi¤i koflullarda, ilerici bir
ifllev gören dilekçe eylemleri, mü-
cadelenin daha geliflti¤i evrelerde
pasifizmin, reformizmin, statükocu-
lu¤un bir biçimine dönüflmüflür.

Yani, koflul-

lara ve ihtiyaç-

lara denk düfl-

tü¤ünde, dilek-

çe de kitleleri

bilinçlendirme-

nin, örgütleme-

nin, harekete

geçirmenin bir parças› olabilir. 

Evet, bizim için eylem biçimle-

rinde ana mesele budur: BBiilliinnççlleenn--

ddiirrmmee,, öörrggüüttlleemmee,, hhaarreekkeettee ggeeççiirr--

mmee...... Bir eylem biçimi, bunlara hiz-

met etti¤i ölçüde do¤rudur, yerinde-

dir. fiimdi bu çerçevede son yürüttü-

¤ümüz “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n”

imza kampanyas›nda, bizim yürüt-

tü¤ümüz çal›flmayla, yasak savmac›

imza kampanyalar› aras›ndaki fark

çok bariz görülür. 

–– ‹mza kkampanyas› nnedir?

‹mza kampanyas› en yal›n ha-
liyle demokratik bir talebi veya bir
protestoyu kitlesel olarak aç›klama
biçimidir. ‹mza kampanyas›, söz
konusu talebin ve protestonun içe-
ri¤ine göre, bir okul çap›nda, bir
mahalle çap›nda, bir flehir çap›nda
veya ülke çap›nda yürütülen bir fa-
aliyet olabilir. 

Devrimci çal›flma aç›s›ndan im-
za kampanyas›, elbette sadece bir
talebi veya protestoyu dile getir-
mekle s›n›rl› de¤ildir. 

‹mza kampanyas›, ayn› zaman-
da bir pp rrooppaaggaannddaa faaliyetidir.   

‹mza kampanyas›, ayn› zaman-
da bir kkiittllee ççaall››flflmmaass››d›r. 

Bu çerçevede, bir imza kampan-
yas›, kkiittlleelleerrii ee¤¤iitteenn,, taraftarlar›,
sempatizanlar› e¤iten, kkaaddrroollaarr››
hem politik, hem pratik anlamda ge-
lifltiren, tecrübe kazand›ran, dev-

rimci hareketle kitleler aras›nda yyee--
nnii bbaa¤¤llaarr kkuurruullmmaass››nn›› ssaa¤¤llaayyaann
bir mücadele yöntemidir. 

–– ‹mza ttoplamaya

ç›k›yoruz!

‹mza nas›l toplan›r. 

Önce bir metin haz›rlamal›y›z.

E¤er kitlesel bir imza kampanyas›

hedefliyorsak, metnimiz mümkün

oldu¤unca KISA ve hemen ilk

okundu¤unda ANLAfiILAB‹L‹R

netlikte olmal›d›r. 

Bir imza kampanyas› metninde

tahlillere yer yoktur. fifiuunnddaann ddoollaa--

yy››,, flfluunnuu iissttiiyyoorruuzz ya-

l›nl›¤›nda olmal›d›r.

Metni okuyan, “yani
flunu mu demek isti-
yorsunuz”, “yani bu-
nu mu istiyorsunuz?”
gibi bir soruya gerek

duymamal›d›r. Met-

nimiz e¤er bu tür so-

rulara yol aç›yorsa, o

metin olmam›flt›r. 

Metnimizi belirtti¤imiz flekilde

haz›rlad›¤›m›z› varsayal›m ve flimdi

imza toplamaya ç›kal›m. Nerelerde

toplayabiliriz?

1- Ev ev, dükkan dükkan dolafla-

rak toplar›z. 

2- Okullarda, fabrikalarda, atöl-

yelerde, iflyerlerinde toplar›z. 

3- Caddelerde gezerek toplar›z.  

4- ‹mza masalar› açarak toplar›z. 

Kapsaml› bir imza kampanya-

s›nda bunlar›n hepsi ayn› anda kul-

lan›l›r. Fakat hepsinin hizmet ede-

ce¤i yanlar aras›nda farklar da var-

d›r. Mesela, 3 ve 4’ncü maddelerde

sayd›¤›m›z yöntemler, kampanyaya

esas olarak imza say›s›n› art›rma

bak›m›ndan hizmet ederler ama

do¤rudan ba¤ kurma anlam›nda çok

ifllevsel olmazlar. Birinci yöntemde,

daha uzun zamanda daha az imza

toplayabiliriz ama bu yöntem, bize

do¤rudan ba¤ kurma aç›s›ndan, ya-

ni kitle çal›flmas› ve örgütlenme aç›-

s›ndan daha ifllevseldir.  

devrim içindevrim için

D EVR‹MC‹ OKULD EVR‹MC‹ OKUL

Ders:
‹mza Kampanyas›

‹MZA, duyarl›laflt›r›r, 
bilinçlendirir,harekete

geçirir, örgütler...
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–– ‹mza ttoplamak kkitle

çal›flmas›na nnas›l hhizmet
edecek?

Kitle çal›flmas›n›n iillkk aadd››--
mm›› nedir? Kitlelere gitmek...
Çal›flma böyle bafllar. Onu,
iliflkinin ssüürreekklliilleeflflttiirriillmmeessii,,
giderek ppoolliittiikklleeflflttiirriillmmeessii,,
prati¤e ve örgütlenmeye do¤ru
ad›mlar att›r›lmas› izler.. 

‹mza kampanyas›, özellikle
ilk ad›m yerine geçer. Yani kit-
lelere gitmek... 

Kurulan  ilk ba¤›n önemli bir bö-
lümü, çal›flman›n niteli¤inden dola-
y›, gelip geçicidir. Yani bir imza
masas› kurdu¤umuzda, bir cadde
boyu imza toplad›¤›m›zda, onlar›
bir daha tekrar nas›l nerede görece-
¤imiz meçhuldür. Fakat bunun d›-
fl›nda ev ev, iflyeri iflyeri, okul okul
imza toplad›¤›m›zda, ayn› fley ge-
çerli de¤ildir. Orada kurulan ilk
ba¤lar, sürekli iliflkilere dönüfltürü-
lebilir. Orada mutlak anlamda gere-
ken, ikinci, üçüncü kez ayn› iliflkile-
re gidilmesidir. Gidilmezse o “ilk
ba¤”da kal›r. 

Mesela, okulda, mahallede imza
toplad›k. ‹mza atanlar› genel olarak
biliriz. Onlara baflka bildiriler, ya-
y›nlar götürebiliriz. Veya yine imza
kampanyas› çerçevesinde düflüne-
lim; kampanyan›n sonunda imzalar›
diyelim ki Ankara’ya götürece¤i-
mizde, bu iliflkilere yeniden gidilir,
yeniden ça¤r›lar yap›l›r; ‹ncirlik’in
kapat›lmas› için flu kadar yüzbin, flu
kadar milyon imza toplad›k, kam-
panyam›z› sona erdirdik, flimdi im-
zalar› Ankara’ya götürüyoruz, im-
zalar› ulaflt›rmam›za sen de kat›l di-
ye devam ettiririz o ba¤lar›.   

Bir iimmzzaa vveerreennii,, iimmzzaa ttooppllaayyaa--
nnaa ddöönnüüflflttüürrmmeekk,, özellikle, mahal-
lelerde, iflyerlerinde, okullarda imza
toplama çal›flmalar› içinde, geliflti-
rebilece¤imiz bir yöntemdir. 

Gerçekten coflkuyla, inançla im-
za veren bir ev kad›n›na, komflusun-
dan da imza al›p alamayaca¤›m›z›
sorabiliriz ve bunu birlikte isteyebi-
liriz. Ayn› fleyi, ayn› flekilde, iflyer-
lerindeki bir iflçiden, memurdan,

okulda bir ö¤renciden isteyebiliriz. 

–– ‹mza ttoplaman›n ppolitik

ifllevi nnedir?

Baflta da iflaret ett¤imiz gibi, bu
tür eylemler karfl›s›nda küçümse-
meler de önemli bir sorundur. “Ne
olacak bu tür ifllerle, bunlardan bir
fley ç›kmaz” diye düflünülür. Bafltan
belirtelim; bu tür itirazlar, esas ola-
rak kolayc›l›¤›n, emek vermekten
kaç›fl›n, keskinli¤in ifadeleridir. Ve
o keskinliklerin alt›nda ço¤u zaman
koyu bir tembellik, koyu bir pasi-
fizm vard›r. 

Bu noktada devrimci bak›fl aç›-
s›ndan neden bir imza? Bir imza ne-
ye yarar? sorular›n› cevaplayal›m.

Dilekçe verme, imza toplama,
telgraf çekme, ilan verme gibi faali-
yetler, siyasal bak›mdan klasik ola-
rak flöyle geliflecektir. 

Bunlar› toplarken, birincisi belli
bir sorunu, ggüünnddeemmlleeflflttiirrmmiiflfl olu-
ruz. Kitlelerde o konu çerçevesinde
bir dduuyyaarrll››ll››kk yyaarraatt››rr veya varolan
dduuyyaarrll››ll››¤¤›› aaçç››¤¤aa çç››kkaarr››rr››zz.. Kitlele-
ri o konuda pratik olarak -dilekçe,
imza, ilan, telgraf vb.- bir fley yap-
maya, bir aadd››mm aattmmaayyaa ikna ederiz. 

Bundan sonra ikinci aflamas› ge-
lir. Faflizm, çok büyük ihtimaldir ki,
bizim bu biçimlerde dile getirdi¤i-
miz talepleri kabul etmeyecektir.
Nitekim y›llard›r en az›ndan bafllan-
g›çta etmemektedir.

O zaman, kitleler, karfl›lar›ndaki
gücün (devletin, iktidar›n) halk›n
talepleri karfl›s›ndaki tavr›n› görür;
o mücadele devam ettirilir. Talepte
yeni eylemlerle ›srar edilir... Sonuç-

ta, talebe ulafl›lsa da ulafl›lmasa
da kazanan mücadeledir. HHeerr
iikkii dduurruumm ddaa kitlelerin bilinç-
lenmesine hizmet eder. 

‹nsanlarda sisteme karfl› hak-
lar›n mücadeleyle, örgütlenerek,
bir araya gelerek al›nabilece¤i
düflüncesi yerleflir, kitleler kendi
güçlerini görürler veya sistemin
haklar› vermemesi durumunda,
sistemin niteli¤ini görürler. Ve
bu gerçekle yüz yüze gelmek,
yavafl yavafl mücadelenin siste-

me yönelmesi gerekti¤ini ö¤retir... 

–– Mücadelenin bbu

biçimlerinde öözel oolarak nneye
dikkat eetmek ggerekir?

Yukar›da sayd›¤›m›z ifllevler, bir

imza kampanyas›n›n ne kadar önem-

li, mücadeleyi gelifltirici olabilece¤i-

ni göstermektedir. Fakat bunun öte-

sine geçildi¤inde, imza kampanyala-

r›na bunun ötesinde bir ifllev yüklen-

di¤inde, ortaya bir sapman›n ç›kma-

s› da uzak ihtimal de¤ildir. 

Ki e¤er bir faaliyet do¤ru bir ba-

k›fl aç›s›yla ele al›nmazsa, devrimci

mücadeleyi gelifltirmek yerine, ter-

sine geriletici bir unsuru da dönüfle-

bilir. Örne¤in imza kampanyas›nda,

kitlelere sorunlar›n›n  düzen içinde,

imzalarla, dilekçelerle, diyalogla

çözülece¤i gibi bir bak›fl aç›s› verir-

seniz, böyle bir beklenti yarat›rsa-

n›z, o imza kampanyas› demokratik

mücadeleyi ve devrimci mücadeleyi

gelifltiren bir ifllev görmez.

Bu tehlike, elbette esas olarak
düzeniçileflmifl reformizm için, tak-
litçi, flabloncu oportünizm için ge-
çerlidir. Mücadelenin tüm biçimleri,
silahl› ve silahs›z, yasal ve yasad›fl›,
ideolojik, politik ve ekonomik-de-
mokratik boyutlar›n› Marksist-Le-
ninist bir bak›fl aç›s›yla    ele al›nd›-
¤›nda hiçbir sorun yoktur. Bak›n, bu
derse haz›rlan›rken, acaba 1980 ön-
cesinde ne gibi imza kampanyalar›
yap›lm›fl diye araflt›r›rken, karfl›m›-
za ç›kan çarp›c› bir örne¤i aktara-
l›m: 1980’de ‹flkencelere Ve Faflist
Teröre Karfl› Mücadele Kampanyas›
sürdürülüyor. Kampanya, onlarca

Bunlar› toplarken, birincisi belli
bir sorunu, gündemlefltirmifl

oluruz. Kitlelerde o konu çerçeve-
sinde bir duyarl›l›k yarat›r veya

varolan duyarl›l›¤› aç›¤a ç›kar›r›z.
Kitleleri o konuda pratik olarak
-dilekçe, imza, ilan, telgraf vb.-

bir fley yapmaya, bir ad›m atmaya
ikna ederiz.
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flehirde oldu¤u gibi, Ordu, Sinop il-
lerinde de kendi özgül sorun ve ta-
lepleriyle birlefltiriliyor. Gerisini
dönemin dergisinden aktaral›m:

“GERZE... Pankart as›ld›. Bildi-
ri, yaz›lama ve pullama iflleri yap›l-
d›. Sinop'ta aç›lacak polis okulu
aleyhine imza kampanyas› da bu
arada sürdürüldü. 

ORDU... Kampanya faali-
yetleri olarak pankartlar as›l-
d›, genifl bir bildiri da¤›t›m›
yap›ld›. Çevre köylerde de ay-
n› faaliyetler sürdürüldü. Or-
du Emniyet Müdürlü¤ü bom-
baland›. Ülkü-Bir binas› da
tahrip edildi.” 

‹mza kampanyas› da var,
devrimci fliddet de... Yan yana,
ayn› kampanyada... Biri di¤e-
rine engel de¤il, biri di¤erini
yads›m›yor.  

–– ‹mza kkampanyas›,

‘s›radan’ bir faaliyet
de¤ildir!

Devrimci faaliyetin hiçbir biçimi
s›radan de¤ildir asl›nda. En s›radan
görünen bas›n aç›klamas›, en alt dü-
zeydeki bir gösteri, bir tek bildiri,
bir tek duvar yaz›s› bile, en büyük
ciddiyetle ele al›nmal›d›r. 

Maalesef, solda bu konuda ol-
dukça yanl›fl, çarp›k bir çal›flma tar-
z› geliflmifltir. Asl›nda bu sonuç, bir
iiddddiiaass››zzllaaflflmmaann››nn ve buna ba¤l›
olarak da ççüürrüümmeenniinn sonucudur.
Hiçbir Cepheli bunlardan etkilen-
memelidir. Mesela, bu aç›dan bir
imza kampanyas›n› ele alal›m. 

Diyelim ki yo¤un bir emekle, bir
sürü zaman harcayarak imzalar top-
lan›r. Bak›n sa¤a sola; bafllat›ld›¤›n›
duydu¤unuz bir çok imza kampan-
yas›n›n sessiz sedas›z ve herhangi
bir sonucu ulaflt›r›lmadan “bitmifl”
oldu¤unu görürsünüz. 

Bir yerde imza toplanmaya bafl-
lanm›fl, sonra b›rak›lm›flt›r.. Bir yer-
de toplanm›fl, topland›¤›yla kalm›fl-
t›r... Bir baflkas›, toplar ve öylesine
bir flekilde götürüp bir yerlere
teslim eder... Bir yerde, farkl› alan-
larda toplanan imzalar bir araya bi-

le getirilmemifltir, hepsi sa¤da solda
da¤›n›k duruyordur... Sonuç, hhiiççtir
adeta... 

Bir baflka yan, bu kampanyalar›n
sonucu hakk›nda kitleler de bilgilen-
dirilmez genellikle. Yani imza veren-
ler, imzalar›n›n ak›betinden haberdar
olamazlar. Bu durum, giderek bu tür
eylem biçimlerinin yozlaflmas›n› be-

raberinde getirir; yani insanlar, “ifl
olsun diye imza topluyorlar”, “yap-
t›klar› ifli kendileri ciddiye alm›yor-
lar” diye düflünmeye bafllarlar. Bu
bir güvensizli¤e dönüflür... Yani kit-
lelere bir fley vermek, onlar› müca-
deleye katmak için yap›lan bir faali-
yet, e¤er gereken ciddiyet, disiplin
ve sorumlulukla sürdürülmezse, ter-
sine sonuçlar yarat›r. 

Elbette, yukar›da da belirtti¤imiz
gibi, özellikle genifl bir kampanyada
herkesi bire bir kampanyan›n sonu-
cundan haberdar etmek mümkün de-
¤ildir. Ama yine de bunu yapmaya
çal›fl›r›z. Mesela, bire bir ulaflabil-
diklerimize imzalar flu kadar oldu,
fluraya götürüldü diye bilgi veririz...
Mesela, daha genifl kitlelere seslen-
mek üzere flu kadar milyon imzay›
toplay›p meclise götürdükten bir sü-
re sonra, bir bildiri da¤›t›r›z; iktidar
flu kadar milyon kiflinin flu talebini
görmezden gelmifltir...

–– Mesele çal›flma ttarz›n›n

devrimci oolup
olmamas›ndad›r!

Mesele elbette, hangi faaliyet

olursa olsun, belli bir anlay›fl›, belli
bir çal›flma tarz›n› ifade edecektir.
Devrimci bir çal›flma tarz›n›n bir im-
za kampanyas›n› ele al›fl›yla, refor-
mizmin, sivil toplumculu¤un ele al›-
fl› farkl› olacakt›r. Bu farkl›l›k, elbet-
te demokratik mücadeleyi ele al›flta-
ki farkl›l›¤›n da sonucudur. Mesela,
sivil toplumculuk, “bir imza ver,
dünyay› de¤ifltir” diyebilir. Refor-

mizm, onunla parlamenter
umut ve beklentileri büyütür.
Biz ise, devrimci mücadeleyi
ve örgütlenmeyi büyütürüz.

Demokratik mücadele ne-
dir? Demokratik mücadele,
düzenle ekonomik, demokra-
tik, sosyal anlamda çeliflkileri
olan, bu anlamda da ç›karlar›
devrimden yana olan tüm s›n›f
ve katmanlar›, ekonomik de-
mokratik hak ve talepler u¤ru-
na mücadele içinde e¤itilmesi,
bilinçlendirilmesi ve iktidar
mücadelesine kanalize edil-
mesi faaliyetidir. 

“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” tale-
biyle yürüttü¤ümüz bu imza kam-
panyas›nda amac›m›z› nas›l somut-
layabiliriz o zaman? Emperyalizme
ba¤›ml›l›¤a karfl› ç›kan,  emperya-
lizmle iliflkilere tepkisi olan kitlele-
rin  anti-emperyalist tepkilerinin
aaçç››¤¤aa çç››kkaarr››llmmaass››,, emperyalizme
tepkili bu kitlenin anti-emperyalist
bir hedefe kkaannaalliizzee eeddiillmmeessii ve bu
tür kampanyalar, mücadeleler için-
de e¤itilerek, bilinçlendirilerek ba-
¤›ms›zl›k-demokrasi-sosyalizm he-
defli ddeevvrriimm mmüüccaaddeelleessiinnee kkaazzaa--
nn››llmmaass››...... 

Amac›m›z budur, bir imza kam-
panyas› da kafam›zda böyle flekil-
lenmelidir.

Evet sevgili arkadafllar, toparla-
yarak flöyle bir özet yapabiliriz ka-
n›m›zca, e¤er devrimci bir bak›fl
aç›s›yla ele al›yorsak, e¤er kitle ça-
l›flmas› aç›s›ndan hakk›n› veriyor-
sak, her imza, devrimi büyütmek,
mücadeleyi gelifltirmek için aç›lan
kap›lar demektir. Dersimizi burada
sona erdiriyoruz, haftaya bir baflka
konuyla dersimize devam etmek
üzere, hoflçakal›n.  

Ki e¤er bir faaliyet do¤ru bir bak›fl
aç›s›yla ele al›nmazsa, devrimci müca-
deleyi gelifltirmek yerine, tersine gerile-
tici bir unsuru da dönüflebilir. Örne¤in

imza kampanyas›nda, kitlelere sorunla-
r›n›n  düzen içinde, imzalarla, dilekçe-

lerle, diyalogla çözülece¤i gibi bir
bak›fl aç›s› verirseniz, böyle bir beklenti

yarat›rsan›z, o imza kampanyas›
demokratik mücadeleyi ve devrimci

mücadeleyi gelifltiren bir ifllev görmez.    
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Oligarfli; ""Mehmetçik
Afganistan’da ssavaflmaya-
cak"(!) ddiyor.

* HHalen 11750 aasker Af-
ganistan’da, iistenirse dda-
ha ggönderecek,

* AAfgan hhalk›n›n ddireni-
flini kk›rmak iiçin iiflbirlikçi
orduyu, ppolisi ee¤itiyor. 

* ‹‹flbirlikçiler, iiflgalin
askeri oolmaya, ddevrimci-
ler, bba¤›ms›zl›k iiçin ssavafla
ça¤›r›yor...

Afganistan’da Taliban’›n direni-
flini k›rmak için  Obama’n›n yeni(!)
stratejisi eskisinden farks›z: Daha
çok asker, daha çok katliamdan iba-
ret. Afganistan’daki iflgalcilerin as-
ker say›s› 105 binden 150 bine ç›-
kart›lacak. ‹flgalciler direnifl karfl›-
s›nda daha çok bedel ödemeye bafl-
lad› ve Amerika di¤er emperyalist
ve iflbirlikçi ülkelerden daha fazla
"ellerini tafl›n alt›na sokmalar›n›" is-
tiyor. Yani savafl›n ön cephesine as-
ker istiyor. 

Amerika, Baflbakan Tayyip Er-
do¤an’n›n 7 Aral›k’taki Amerika’ya
ziyaretinden önce bu iste¤ini Türki-
ye’ye de bildirdi. 

Tayyip Erdo¤an, ABD’ye gider-
ken uçakta "Afganistan’da savafl-
may›z" aç›klamas›n› yapt›. Ayn› gün
gazetelerde flu haber yay›nland›:
Türkiye, 70 Afgan askerine Ispar-
ta’da s›cak çat›flma e¤itimi verdi.
Afgan askerlerinin silah ve teçhizat-
lar› da TSK taraf›ndan karfl›land›.
TSK 2010 sonuna kadar toplam 450
Afgan askerine daha ""ss››ccaakk ççaatt››flfl--
mmaa ee¤¤iittiimmii"" verecek.

TSK, 2 Ekim 2009’da yapt›¤›

aç›klamaya göre 2001 y›-
l›ndan bugüne kadar, as-
keri e¤itim alan›nda;
Türkiye’de 465, Afganistan’da ise,
yaklafl›k 8000 Afgan personele e¤i-
tim vermifl. 

Hali haz›rda Afganistan’da 1750
asker bulunduruyor. AKP, talep ol-
mas› durumunda bu say›n›n daha da
art›r›labilece¤ini, ayr›ca yard›m ola-
rak  savafl için 50 milyon dolar para
vereceklerini aç›klad›lar.

Durum böyle iken Tayyip Erdo-
¤an’›n "Afganistan’da savaflmay›z"
demesi ikiyüzlülük de¤il de nedir. 

Peki  e¤itti¤iniz, askerler Afga-
nistan’da bugüne kadar ne yapt›
e¤itecekleriniz ne yapacak?  ‹flgal-
cilere karfl› vatan›n› m› savunacak?
Kime karfl› ne için savafl›yor sizin
e¤ittiniz asker ve polisler? Cevab›
belli: E¤itti¤iniz askerler bugüne
kadar AAffggaanniissttaann’’ddaa,, eemmppeerryyaalliisstt
iiflflggaallee kkaarrflfl›› ddiirreenneennlleerrii kkaattlleeddee--
cceekklleerr.. E¤itecekleriniz de direniflçi-
leri katletmekten baflka bir fley yap-
mayacak. 

Peki direniflçilerin, silah› TSK
taraf›ndan verilmifl, TSK taraf›ndan
e¤itilmifl bir Afgan askeri taraf›ndan
katledilmesiyle, bizzat TSK taraf›n-
dan katledilmesi aras›nda ne fark
var? Sonuç olarak e¤itti¤iniz, silah
verip donatt›¤›n›z askerler vatan›n›
emperyalist iflgalden kurtarmak için
direnenleri katletmiyor mu? 

AAKKPP yyaallaann ssööyyllüüyyoorr,, 
hhaallkk›› kkaanndd››rr››yyoorr

Amerika’n›n "muharip asker" ta-
lebine karfl› "Afganistan’da savafl-
mayaca¤›z"  diyerek sanki Afgan
halk›n› yan›ndaym›fl gibi bir tablo
çizmeye çal›fl›yor. 

AKP, halk› kand›rmak için, özel-
likle de dini duygular› a¤›r basan

kendi taban›n› kand›rmak için yalan
söylüyor. Afganistan’da imar iflleri
yap›yoruz, sosyal tesisler, okul, has-
tane vs. diyor. Afgan halk›n›n katle-
dilmesi için, direniflin bitirilmesi
için Amerika’ya verdi¤i deste¤i giz-
lemeye çal›fl›yor. 

AKP, Afganistan’›n iflgalinden

bugüne sekiz y›ld›r ‹ncirlik Üssü’nü

Amerika ve NATO güçlerine kullan-

d›r›yor. ‹ncirlik’ten asker, silah ve

her türden mühimmat sevkiyat›n›n

yap›lmas›na izin veriyor. ‹flbirlikçi

Afgan ordu ve polisini e¤itiyor, k›sa-

cas› Amerika’n›n Afganistan’da

amac›na ulaflmas› için elinden geleni

yap›yor, sonra da sanki bütün bunla-

r› Afgan halk›n›n iyili¤i için yap›yor-

mufl gibi pozlara bürünüyor.

BBööyyllee ddaahhaa yyaarraarrll›› oolluurruuzz

AKP, Afganistan’da muharip ol-
maya karfl› ç›karken bile, ““bbiizz eemm--
ppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› ddiirreenneenn mmüüssllüü--
mmaannllaarr›› kkaattlleettmmeeyyiizz”” DEM‹YOR.
Tersine, muharip olarak de¤il de
böyle emperyalizme daha yararl›
oluruz gerekçesiyle karfl› ç›k›yor
muharipli¤e. AKP’nin yapt›¤› her
fley, Afgan halk›n›n yarar› için de-
¤il, Amerika’n›n ç›karlar› içindir.
AKP, müslüman kimli¤ini, Afganis-
tan halk›n› teslim almak için kulla-
n›yor. 

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül,
Amerika’n›n muharip asker talebi
üzerine ""ÇÇaatt››flflmmaayyaa ggiirrmmeekk TTüürrkkii--
yyee’’nniinn yyaappaabbiilleecceekklleerriinnii ss››nn››rrllaarr""
diyor. Abdullah Gül’de, AKP iktida-
r› da maskelerinin düflmesinden, ri-
yakarl›klar›n›n aç›¤a ç›kmas›ndan
korkuyor. Bu flekliyle iflgalcilere
ddaahhaa ffaayyddaall›› oldu¤una ikna etmeye
çal›fl›yor. Gül; "Türkiye savaflan

Muharip Vermiyor, Direniflçileri Katletmesi
‹çin Afgan Muharipleri E¤itiyor

NE FFARKI VVAR?



güç gönderirse, Taliban dahil her-

kesin sayg› duydu¤u güç ortadan

kalkar, MMüüssllüümmaann kkiimmllii¤¤iimmiizzddeenn

ddoollaayy›› ppoozziittiiff bbiirr iimmaajj››mm››zz vvaarr oo ddaa

tteerrssiinnee ddöönneerr." diyor. Dinini, inanç-

lar›n›, tarihsel ba¤lar›n› her fleyini

iflgalcilerin hizmetine sunuyor. 

"Bizden beklenti hiçbir ülkenin

yapamayaca¤› konularla ilgili" di-

yor Gül.  Bunlardan birisi "Afganis-

tan’da muhaliflerin siyasete dahil

edilmesi" Yani iflgal muhaliflerinin

de iflbirlikçilefltirilmesi. AKP, sade-
ce iflbirlikçi asker polis e¤itmiyor.
Müslüman kimli¤ini kullanarak ifl-
gale karfl› ç›kanlar› iflbirlikçilefltir-
meyi hedefliyor. Halk›n öfkesini,
tepkisini yumuflatarak iflgale karfl›
tepkileri yumuflat›yor. ‹mar, okul,
hastane yap›m› gibi ifllerle iflgali
gizlemeye çal›fl›yor. Amerika’ya
"Afganistan’a savaflan asker gön-
derirsek bunlar›n hiçbirini yapama-
y›z" diyor. Bunu da bizden baflka
hiçbir ülke yapamaz diyor. 

Abdullah Gül, Türkiye’nin bu

öneminin Amerika’n›n da takdir et-

ti¤ini ve çal›flmalar›ndan memnun

oldu¤unu söylüyor ve "Biz Afganis-

tan’da daha çok ifl yapaca¤›z. Avan-

tajlar›m›z› kullan›p, bar›fla katk›

sa¤layaca¤›z" diyor. Emperyalistle-

rin Afganistan’a getirecekleri ""bbaa--

rr››flfl"" direniflin bitirilmesi ve Afga-

nistan’da iiflflbbiirrlliikkççii bbiirr iikkttiiddaarr ku-

rularak ssöömmüürrggeelleeflflttiirriillmmeessiinden

baflka bir fley de¤ildir. 
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Halk Cepheliler AKP iktidar›n›n
Afganistan’a 500 asker daha gönde-
recek olmas›n› 8 Aral›k günü yap-
t›klar› eylemle protesto ettiler. Tak-
sim Tramvay Dura¤›’nda bir araya
gelen Halk Cepheliler “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” pankart› aç-
t›lar ve “Amerikanc›, NATO’cu
AKP Gençlerimizin Kan›n› Sat›yor,
Amerika’n›n Ç›karlar› ‹çin Afgan
Halk›n› Öldürmeyece¤iz” yaz›l› dö-
vizler tafl›d›lar. “Afganistan Halk›-
n›n Katili Olmayaca¤›z, Katil ABD
‹flbirlikçi AKP, ‹ncirlik Üssü Kapa-
t›ls›n, Katil ABD Ortado¤u’dan De-
fol, Yaflas›n Dev-Genç Yaflas›n
Dev-Gençliler” sloganlar›n›n at›ld›-
¤› eylemde aç›klamay› okuyan Ha-
fize Aky›ld›z ABD’nin Afganistan

iflgalindeki direnifl karfl›s›nda daha
fazla katliam yapmak d›fl›nda baflka
çözüm  bulamad›¤›n›, bunun için
ABD’nin 34 bin asker yollama ka-
rar› ald›¤›n› söyledi. ABD’nin NA-
TO bünyesindeki ülkelerden daha
fazla asker yollamalar›n› istedi¤ini
de belirten Aky›ld›z, iflbirlikçi AKP

iktidar›n›n 500 asker göndermeyi
çoktan kabul etti¤ini ve bunu Türki-
ye halklar›n›n ancak yabanc› bas›n-
dan ö¤rendi¤ini söyledi. 

“TSK bugün Afga-
nistan’da emperyaliz-
min iflgaline, katliam-
lar›na do¤rudan ortak-
t›r. Bunun gizlenecek
bir taraf› kalmam›flt›r.
Biz anti-emperyalist-
ler, vatansever devrim-
ciler olarak bu suç or-
takl›¤›na sessiz kalma-
yaca¤›z” denilen aç›k-
laman›n ard›ndan Sam
Amca kuklas› ve ABD

bayra¤› yak›ld›. 

Daha sonra okunan aç›klama, ‹s-
tiklal Caddesi’nde bildiri olarak da-
¤›t›ld›. Galatasaray Lisesi’nin önü-
ne kadar sloganlar eflli¤inde yüz ki-
fliyle yap›lan bildiri da¤›t›m›n›n ar-
d›ndan eylem sona erdi.

Halk Cephesi, Afganistan’a Asker
Gönderilmesine Karfl› Eylemde
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Türkiye tari-
hinde bir ilki
gerçeklefltirire-
rek uluslararas›
düzeyde anti-
emperyalist bir
s e m p o z y u m
d ü z e n l e y e n
Halk Cepheliler
yapt›klar› çal›fl-
malarla anti-
e m p e r y a l i s t
bayra¤› ülke-
mizde dalga-
land›rmaya de-
vam ediyor.

Mahir’den, Day›’dan devrald›klar›
40 y›ll›k mücadele gelenekleriyle
polisin tacizleri, para cezalar› ve gö-
zalt›lar›yla y›ld›rma çabalar›na ra¤-
men eylemleri, bildiri da¤›t›mlar›,
kufl ve afiflleriyle halka ulaflmaya
devam ediyorlar.

Halk Cepheliler 9 Aral›k günü
‹stanbul’da her hafta açt›klar› imza
masalar›n› Kad›köy, Bak›rköy ve
Taksim’de yine açt›lar. “‹ncirlik Üs-
sü Kapat›ls›n” talebiyle aç›lan imza
masalar›n›n bafl›nda bekleyen Halk
Cepheliler; “Amerika Defol Bu Va-
tan Bizim” yazan önlükler giyerek,
ABD emperyalizminin dünya halk-

lar›na sald›r›lar›n› ve AKP iktidar›-

n›n iflbirlikçili¤ini teflhir ettiler.

Taksim’de aç›lan imza masas›na

halktan “Her zaman arkan›zday›z”,

“Sizin gibi gençlerin ülke meselele-

rine sahip ç›kmas› bize umut veriyor,

keflke benim çocuklar›m da böyle

duyarl› olsa” sözleriyle destekler

geldi. Bu destekleri hazmedemeyen

polis yine “imza masas› açmak için

kimden izin ald›n›z, izin belgesi gös-

terin” sözleriyle engel olmaya çal›fl-

t›ysa da Halk Cepheliler’in kararl›

tavr› karfl›s›nda geri çekildi. ‹mza

toplan›rken 7 sivil polis kamera çeki-

mi yaparak imza atmaya gelenleri te-

dirgin etmeye çal›flt›.

‹stanbul’un emekçi mahallelerin-

den Ba¤c›lar ve Sar›gazi’de de Halk

Cepheliler’in çal›flmalar› devam edi-

yor. 5 Aral›k günü Sar›gazi’de “Bu

Tarih Bizim” pankart› as›l›rken, 8

Aral›k günü Mehmetçik Lisesi ö¤-

rencileri bir yürüyüfl yapt›lar. 

30 liselinin yapt›¤› yürüyüflte

“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”

pankart› aç›ld› ve “Amerika Defol

Bu Vatan Bizim, Kahrolsun Ameri-

kan Emperyalizmi, Yaflas›n Dev-

Genç Yaflas›n Dev-Gençliler” slo-

galar› at›ld›.

Naz›m Hikmet Park›’na kadar
yürüyen ö¤renciler burada bir aç›k-
lama yaparak; “Bizler bu ülkenin
gençleri gelece¤i olarak defalarca
söyledik ve söylemeye devam ediyo-
ruz ki, ülkemizin parsel parsel sat›l-
mas›na izin vermeyece¤iz” dediler.

Ba¤c›lar’da 10 Aral›k günü  kam-
panya afifllerini yaparak bildiri da¤›-
tan Halk Cepheliler’e polis sald›rd›.
Sivil ve resmi polislerin sald›r› sonu-
cu 8 Halk Cepheli gözalt›na al›nd›. 

YYookkssuulllluu¤¤uunn SSeebbeebbiinniinn
AAmmeerriikkaa OOlldduu¤¤uu AAnnllaatt››lldd››

9 Aral›k günü Samsun'un Toptepe
Mahallesi’nde imza toplanarak pul
ve kufllamalar yap›ld›. Toptepe esna-

“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n”

‹‹SSTTAANNBBUULL
KKAADDIIKKÖÖYY

BBAA⁄⁄CCIILLAARR

SSAARRIIGGAAZZ‹‹

✗✗ ‹‹ssttaannbbuull

✗✗ SSaammssuunn

✗✗ EEllaazz››¤¤

✗✗ HHaattaayy

✗✗ AAnnttaallyyaa

✗✗ ‹‹zzmmiirr

✗✗ AAddaannaa

✗✗ MMaallaattyyaa’’ddaa
Kampanya
Çal›flmalar›
Devam EEdiyor



f›yla uzun süre sohbet eden
Halk Cepheliler, Amerika'n›n
ülkemizdeki politikalar›n›n
halklar› bir yandan birbirine
k›flk›rtarak, bir yandan da açl›¤a ve
yoksulla¤a sürükledi¤ini anlatt›lar.

RRaahhaattss››zz OOllaann
AAmmeerriikkaanncc›› AAKKPP’’nniinn
AAmmeerriikkaanncc›› PPoolliissii

‹zmir'de, 6 Aral›k 2009 Pazar
günü Karfl›yaka Çarfl› ve belediye
duraklar›nda 'Amerika Defol' kam-
panyas›n›n bildirileri da¤›t›ld›.

Halk Cephesi 9 Aral›k günü Al-
sancak Sevgi Yolu’nda ‹ncirlik Üs-
sü'nün kapat›lmas› için imza masas›
açt›. Halk Cepheliler açt›¤› imza
masas›na 'Amerika Defol Bu Vatan
Bizim ve 142 bin katil Amerikan as-
kerini istemiyoruz' dövizlerini de
ast›lar ve 'Katliam üssü ‹ncirlik'in
kapat›lmas›'n› istediler.

Rahats›z olan AKP'nin polisi yi-
ne ifl bafl›ndayd›. “Hakk›n›zda ihbar
var masa açmak için izin ald›n›z m›,
insanlar› rahats›z ediyorsunuz”  di-
yen sivil polislere Halk Cepheliler
"Amerika'ya Defol demek için kim-
seden izin almak zorunda de¤iliz,
bizden rahats›z olan varsa söylesin"
dediler. Halk›n sahiplendi¤ini gören
polisler hemen uzaklaflt›lar. 

VVaattaannsseevveerrlleerree PPaarraa CCeezzaass››

Elaz›¤’da 2-3-4 ve 7-8 Aral›k
günleri Hozat Garaj› ve çevresinde
evler, iflyerleri ve kahvehaneler ge-
zilerek ‹ncirlik Üssü’nün kapat›l-
mas› talebiyle imza topland›. ‹mza
toplan›rken halka ‹ncirlik Üssü’nün
bir katliam ve iflkence üssü oldu¤u
anlat›ld›. Halk Cepheliler’e 19 Ka-
s›m günü Hozat Garaj›nda Amerika
Defol bu Vatan Bizim kampanya-
s›yla ilgili stand açt›klar› için 500
TL para cezas› kesildi.

HHaattaayy’’ddaa KKaammppaannyyaa
DDeevvaamm EEddiiyyoorr

Hatay Antakya’da Halk Cephe-
liler 7 Aral›k günü Köprübafl›’da
imza stand› açt›. Yafll›lar›n da a¤›r-
l›kta oldu¤u birçok insan, imzan›n
Amerika’ya karfl› oldu¤unu görünce

tereddütsüz imza att›lar.

Amerika’n›n ülkemiz üzerindeki

bask›lar›n›, ‹ncirlik Üssü’ne gele-

cek olan Amerika askerlerini anla-

tan Halk Cepheliler halktan büyük

ilgi gördüler. 

HHaallkk››nn HHeerr KKeessiimmii
AAmmeerriikkaa’’yyaa ÖÖffkkeellii

Kampanya kapsam›nda Antalya

Gazipafla ilçesinde afiflleme yap›l›r-

ken, Yenido¤an mahallesinde kap›

çal›flmas› ile imza topland›. K›flla-

han meydan›nda iki gün aç›lan imza

masas›nda  islamc›s›ndan milliyetçi-

sine, demokrat›na kadar yoksul hal-

k›n öfkesi imza masas›na yans›d›. 

AAddaannaa’’ddaa YYaazz››llaammaallaarr

Adana’da  10 Aral›k günü  Pak-

soy Lisesi’nde “40.Y›l›nda Dev-
Genç’i Selaml›yoruz, Yaflas›n Dev-
Genç, ‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n,
Eyüp Bafl Ölümsüzdür” yaz›lamala-
r› yap›ld›. 

““SSiizzlleerr BBuu ÜÜllkkeenniinn OOnnuurrlluu
‹‹nnssaannllaarr››ss››nn››zz””

Malatya’da 10 Aral›k günü Halk
Cephesi taraf›ndan,  Abdulgaffar,
fieyh Bayram, Çilesiz, Zaviye ma-
hallerinde ve Hasan Bey Cadde-
si’nde afifl, imza ve bildiri çal›flma-
lar› yap›ld›.

Afiflleme bafllar bafllamaz Ameri-
kanc› AKP polisleri 7 ekip arabas› ve
24 kifli ile ortam› terörize ederek
Cepheliler’in Amerika’y› halka teflhir
etmesini engellemeye çal›flt›lar. Kim-
lik kontrolü yap›ld›ktan sonra mah-
kemeden getirdikleri arama karar›yla
Halk Cephelilere üst aramas›n› yapt›-
lar. Amerika’y› halka teflhir etmeye
kararl› olan cepheliler tüm engelle-
melere ra¤men katil Amerika’y› hal-
ka teflhir etti.  Çeflitli kesimlerde va-
tandafllar gelerek “sizler bu ülkenin
onurlu insanlar›s›n›z bizler her za-
man yan›n›zday›z yeter ki  böyle mü-
cadele edin” dediler.
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Baflbakan Tayyip Erdo¤an, Amerika’ya
gitti. Obama’yla görüfltü. Amerika bir iflbir-
likçisinden ne isterse Erdo¤an’dan da onla-
r› istedi. AAffggaanniissttaann’’aa daha çok asker isti-
yor. ‹‹rraann ile iliflkilerde ABD politikalar›na daha fazla hizmet etmesini isti-
yor. ‹‹nncciirrlliikk’’ee gelecek olan 142 bin iflgalci askerin sevkiyat›nda kolayl›k is-
tiyor. FFüüzzee kkaallkkaann›› ile ilgili istekleri var. K›sacas› önümüzdeki süreçte
ABD’nin politikalar› ile ilgili bölgede üzerine düfleni yapmas›n› istiyor!.. 

Barak Obama yap›lan görüflmeye iliflkin, Amerikan Baflkan› seçildikten
hemen sonra Türkiye ziyaretinde AAKKPP’’yyee ççiizzddii¤¤ii ""yyooll hhaarriittaass››nn››"" uuyygguullaa--
mmaakkttaakkii ççaabbaallaarr››nnddaann ddoollaayy›› Erdo¤an’a teflekkür etti¤ini aç›klad›. 

Obama’n›n Erdo¤an’la konufltu¤u konulardan birisi de “terörizm”. “Te-
rörün askeri aç›dan nas›l koordine edilece¤ini konufltuk” diyor Obama. Ko-
nuflulan haklar›n mücadelesinin nas›l bast›r›laca¤›n›n korordinasyonudur
flüphesiz.

Adnan MMeennddeerreess’’tteenn TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann’’aa kkaaddaarr,, ABD’yle iliflkilerde
hep ayn› uflak-efendi iliflkisi sürüyor!

Beyaz Saray k›bleleri, ABD baflkanlar› ise efendileri oldu. Bu gelenek
Tayyip’le devam ediyor. Kendinden öncekiler Amerikan Baflkanlar›n›n tali-
matlar›n› nas›l ikiletmemifllerse Erdo¤an ve AKP iktidar› da Obama’n›n ta-
limatlar›n› uygulamak için ellerinden geleni yapacaklard›r.

Erdo¤an, AAmerika’n›n 
‹steklerine DDirenemez! 

AANNTTAALLYYAA
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19 Aral›k 2000 tarihinde, Türki-
ye tarihinin en büyük hapishane
katliamlar›ndan biri yafland›.
IMF’nin, Amerika’n›n emrindeki
iflbirlikçiler, devrimcileri ve elbette
halk› teslim almak için hapishanele-
rini kan gölüne çevirdiler.

20 hapishanede
eflzamanl› olarak bafl-
layan sald›r›da 20 bi-
ni aflk›n bomban›n,
10 bine yak›n asker
ve polisin kullan›l-
mas›, katliam›n boyutlar›n› yeterince
göstermektedir. Sabaha karfl› tutsak-
lara yap›lan “teslim olun” ça¤r›s› ise,
sald›r›n›n amac›n› da belirtmifl olu-
yordu: “Teslim olun!” Zaten dört du-
var aras›nda tutsak edilmifl bulunan,
tutsaklar›n bilincini teslim almay›,
iradesini k›rmay› amaçl›yordu bu
sald›r›. 28 tutukluyu kurflunlayarak,
kimyasal gazlar ve silahlar kullana-
rak, diri diri yakarak, gaz bombala-
r›yla bo¤arak katlettiler. Ailelere ev-
latlar›n›n yanm›fl, parçalanm›fl, kesil-
mifl, tan›nmayacak ölçüde iflkence-
den geçirilmifl cesetleri verildi. Ha-
yat›n› yitirmeyen tutsaklar›n ise he-
men hemen hepsi yaral›yd›. 

Bu katliam›n ad›n› utanmadan
““hhaayyaattaa ddöönnüüflfl”” koydular. 

Bahaneleri “terörist”leri etkisiz
k›lmakt›. OOyyssaa as›l terörü uygulayan,
kendi halk›n› katleden kendileriydi.

Bahaneleri in-
sanlar› “örgüt
bask›s›”ndan

kurtarmakt›. OOyyssaa halk›n her kesimi-
ni bask› ve zulümle yöneten kendile-
riydi. Bahaneleri “huzur ve istikrar”›
sa¤lamakt›. OOyyssaa halk› aç ve yoksul
b›rakan, halk›n al›n terini emperya-
listlere peflkefl çeken ve huzuru bozan
kendileriydi. 

Halk›n ve devrimcilerin teslim
al›nmas›n› amaçlayarak yapt›lar bu
katliam›. Baflaramad›lar! Ellerinde
bedeninden baflka silah› olmayan
özgür tutsaklar, bedenlerini tutufltu-
rup kendlerini feda ederek, ölüm
orucuna girerek gösterdiler ki asla
da teslim alamayacaklar. 

Türkiye tarihi kanl› bir tarihtir.
Dersim’den Marafl’a, Sivas’tan 19-
22 Aral›k Hapishaneler katliamlar›-
na kadar bütün katliamlar IMF’nin,
ABD’nin emriyle yap›lm›flt›r. Em-
peryalistler sorumludur bu katliam-
lardan. Emperyalist sald›rganl›¤a
karfl› halklar›n çözümü, birlik ol-
mak ve mücadele etmektir. 

GGEENNÇÇLL‹‹⁄⁄‹‹MM‹‹ZZEE 
ÇÇAA⁄⁄RRIIMMIIZZDDIIRR!! 

Birleflelim ve zulme karfl› müca-
dele edelim. Bilelim ki dökülen kan

halk›m›z›n, bizim kan›m›zd›r. Ka-
rart›lmak istenen bizim gelece¤i-
mizdir. F Tipleri aç›lmadan IMF
program›n› uygulayamay›z diyordu
dönemin Baflbakan› Ecevit. IIMMFF
pp rrooggrraammllaarr›› uuyygguullaanndd››¤¤›› iiççiinn ye-
terli ö¤retmenlerimiz, okullar›m›z,
s›n›flar›m›z, labaratuvarlar›m›z yok.
Bu yüzden iflsiz kal›yoruz. Ve bu
yüzden okullar›m›z› da F Tipi lise

ve üniversitelere
çevirdiler. Her
yanlar›n› kamera-
larla doldurdular,
tam girifl ç›k›fllar-
da üstümüzü ara-

maya, ad›m bafl› kimlik sormaya
bafllad›lar. En önemlisi ayn› sorun-
lar› yaflayan biz ö¤rencileri yaln›z-
laflt›rmak, birbirimizden tecrit et-
mek istediler. Bizi geleceksiz b›rak-
mak istediler. 19-22 Aral›k katliam›
bunlar içindi. 

Unutmayal›m, unutturmayal›m!
Hesap Soral›m!.. 

ÖÖ¤¤rreennccii aarrkkaaddaaflflllaarr››mm››zz›› en
büyük katliam›n gerçeklefltirildi¤i
Bayrampafla Hapishanesi önündeki
protesto eylemine ve Cebeci mezar-
l›¤›ndaki anmaya ça¤›r›yoruz.

AAddaalleett iisstteemmeekk iiççiinn::

19 Aral›k 2009, Saat: 13.00

Bayrampafla Hapishanesi Önü

AAnnmmaa iiççiinn::

20 Aral›k 2009, Saat: 15.00

Gazi Mah. Cebeci Mezarl›¤›

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

UUNNUUTTMMAAYYAACCAA⁄⁄IIZZ!!

Trabzon LLiseli 

Gençlik GGiriflimi

Trabzon Liseli Gençlik Giriflimi
yay›nlad›¤› yaz›l› aç›klama ile liseli
gençlere örgütlenme ça¤r›s› yapar-
ken, Dev-Genç'in 40. y›l›n› selamla-
d›. Aç›klamay› yay›nl›yoruz:

Hayat›n zorlu yollar›nda ayakta
kalma kavgas› veren liseli genç;
dinle, kulak ver ça¤r›m›za! Günden
güne karanl›¤a bürünen, bask›n›n,
zulmün, despotlu¤un, yozlaflman›n,
ayr›mc›l›¤›n, cehaletin, ahlaks›zl›-
¤›n ve her türlü sömürünün alt›nda

ezilen vatan›m›z›n genç vatansever
liselileri, uyan uyudu¤un tatl› rüya-
dan, ba¤›ms›zl›k, demokrasi kavga-
s› seni ça¤›r›yor!

Sen, liseli vatansever, memleketin
dört bir yan›n›n zincirlendi¤i, özgür
düflüncenin tecrit edildi¤i bir ülkede
yafl›yorsun. (...) Her türlü gericili¤in,
dogmatik, yanl› e¤itimin alt›nda kan-
d›r›l›p kör ediliyoruz. Biz liseli genç-
ler vatan›m›z›n, halk›m›z›n sorunla-
r›ndan uzaklaflt›r›l›yoruz.

Liseli genç dinle! Sen, en insani
duygular›nla vatan›n› ve halk›n› dü-
flünmek zorundas›n. Sen, bulundu-
¤un toplumu,liseleri kolektiflefltir-

mek, düzene karfl› bir direnifl olufl-
turmak zorundas›n. Sen, okulunda
her türlü adili¤in, yozlaflm›fll›¤›n,
kokuflmufllu¤un, adaletsizli¤in kar-
fl›s›nda durmak zorundas›n! (...) Se-
nin asi Anadolulu ruhuna pranga
vurulmaya çal›fl›yorlar ey liseli kar-
deflim! Kurtuluflun yine senin kav-
ganda gizlidir!

40. y›l›n› kutlayan Dev-Genç i
kutluyor, devrim flehitlerini sayg›y-
la an›yoruz.

Liseliyiz, Hakl›y›z Kazanaca¤›z!

TTrraabbzzoonn LLiisseellii GGeennççlliikk GGiirriiflfliimmii
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Ülkemizde Gençlik

"Yafl›, ggençli¤i yya dda
yafll›l›¤› dde¤erlendirecek

ana kkriter, ttakviminki oola-
maz.” 

Paulo FFre›re’

DERSHANE’ler

1975-1976 y›l›nda: 

115577  ddeerrsshhaannee 

45 bin 582 dershane ö¤renci-
si vard›. 

2006-2007 y›l›nda:

33 bbiinn 998866 dershane   

11 mmiillyyoonn 7722 dershane ö¤ren-
cisi var.

Lise ö¤rencilerinin yyüüzzddee
9922’’ssii dershaneye gidiyor. Aileye
dershanenin y›ll›k maliyeti orta-
lama 2 bin 358 TL’yi buluyor.

Bunlar›  
B‹L‹YOR MUSUNUZ?

KKAANNTT‹‹NN--YYEEMMEEKKHHAANNEE GG‹‹BB‹‹ 
YYAAfifiAAMMSSAALL SSOORRUUNNLLAARRIIMMIIZZ

Bizler onlar›n gözünde birer ö¤renci de¤il müflteri-
yiz. Okula gelen her ö¤renci mümkün oldu¤u kadar çok
para b›rakmal›d›r. Paran kadar ö¤rencisin onlar için.
Okullar birer e¤itim kurumu de¤il, birer ticarethaneye
dönmüfltür. Ticarethane mant›¤›yla “iflletilmektedir.”

Ders, araç ve gereçlerinin temini yan› s›ra en çok
kantin ve yemekhanelerde sorun yafl›yoruz. Oras› okul,
bizler de ö¤renci oldu¤umuz için normalde daha uygun
olmas› gereken fiyatlar, tam tersine oldukça pahal›d›r.
Okul idareleri ve kantin, yemekhane iflletmecileri bu
konuda elbirli¤i ile ö¤rencileri daha çok sömürmenin
peflindedirler. Okul taraf›ndan sa¤lanmas›, ö¤rencilerin
uygun flekilde yararland›r›lmas› gereken kantin ve ye-

mekhaneler özel flirketlere oldukça yüksek mebla¤larla
kiraya verilir. Bu özel flirketler de nas›lsa “ö¤renciler
buradan yemeye mahkumdur” diyerek satabilecekleri
en yüksek fiyatlara satarlar hemen herfleyi. Bir çok
okulda idare, kantin ve yemekhane iflletmecisinin kâr
etmesine yard›mc› olmak için d›flar›dan yemek getiril-
mesini, d›flar›dan al›flverifl yap›lmas›n› yasaklar.

Liselerde, dershanelerde, yurtlarda, üniversitelerde
her yerde en temel sorunlar›m›zdan biridir bu durum.
Buna karfl› ç›kmal›y›z. ‹mza toplamaktan, yemekhane
boykotlar›na kadar yap›lan bir çok eylemle zamlar› ge-
ri ald›rd›¤›m›z, sa¤l›ks›z ve kötü yemeklerin düzeltil-
mesini sa¤lad›¤›m›z, bu sorunlar›m›z› k›smen de olsa
çözebildi¤imiz, hafifletebildi¤imiz pek çok örnek var
geçmiflte. 

Bir araya gelirsek baflarabiliriz. Ya müflteri olarak
sömürülmeye devam edece¤iz ya da hakk›m›z› araya-
cak ve en az›ndan kimi sorunlar›m›z› çözece¤iz...

Gençlik Üzerine  

SÖZLER

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

86 YY›ll›k CCumhuriyetin 

E¤itimde UUlaflt›¤› DDüzey!

Türkiye’de nüfusun ortalama e¤itim süresi köylerde
sadece 4 ve flehirlerde de sadece 6 y›l...

‹lkö¤retim ve ortaö¤retimde 6 milyon çocuk ve gen-

cimiz, okul öncesi e¤itim hakk›ndan yararlanam›yor.

Okulöncesi e¤itim görmesi gereken çocuklar›m›z›n
nüfusu 44 mmiillyyoonnddaann fazla olmas›na karfl›n, okul önce-
si e¤itimden yararlanan ö¤renci oran› sadece yyüüzzddee 2200..

737.614 çocuk, ilkö¤retimden yararlanam›yor. Bu
çocuklar›n yüzde 70’i k›z...
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Geçen hafta Taksim’de hasta
tutsaklar için yap›lan yürüyüflte,
Halk Cephesi’nin sempozyumuna
kat›lmak için ülkemize gelen Dünya
Sosyal Forumu Ulusal Konsey Üye-
si Leo Gabriel, “Dünyan›n birçok
yerinde Guatemala’da, Paris’te, Vi-
yana’da hasta tutsaklar var” diye
belirttikten sonra flunu söylüyordu:

““TTüürrkkiiyyee’’ddee bbaaflflllaatttt››¤¤››nn››zz yyüürrüü--
yyüüflfl ttüümm ddüünnyyaa iiççiinn öönneemmlliiddiirr..”” 

Hasta tutsaklar için bafllat›lan bu
mücadelenin, bu yo¤unlu¤uyla, bu
süreklili¤iyle belki de baflka bir ör-
ne¤i yoktur gerçekten. 

Tutsaklar›na sahip ç›kmak, her
halk için son derece önemlidir. Tür-
kiye halk› ve devrimcileri olarak
tutsaklara sahip ç›kman›n çok
önemli, görkemli örneklerini yarat-
t›k. Hasta tutsaklara özgürlük mü-
cadelesi de bunun bir parças›d›r.

19 haftad›r  süren “Hasta
Tutsaklara Özgürlük” eylemlerinin
yirmincisi Taksim Tramvay
Dura¤›nda 11 Aral›k günü yap›ld›.
Eylemde bir aç›klama okuyan Aysu
Baykal, Bursa’da Giruzu patla-
mas›yla yaflam›n› yitiren 19 iflçiye
de¤inerek; “‘Çok s›k› denetlendi¤i’
yalan› bizzat çal›flma bakan›
taraf›ndan söylenen maden ocak-
lar›ndan birinde dün akflam hayatlar
yerin yedi kat dibine gömüldü. 19
maden iflçisi ‘hayati eksikliklerinin
giderilmesi için Aral›k ay› sonuna
kadar süre tan›nm›fl’ maden
oca¤›nda Aral›k ay›nda öldürüldü”
dedi. 

Bu iflçi katliam›n› yapanlarla
hasta tutsaklar› ölüme terkedenlerin
ayn› oldu¤unu söyleyen Baykal
“Tan›yoruz biz bu katilleri d›flar›da
umursamayarak ve hiçe sayarak,
içeride ise öldürmek için bilimsel
yöntemler çal›flarak, tedavi etmeye-
rek yap›lan tedavileri engelleyerek,
yanl›fl tedavi uygulayarak Adli T›p
kap›s›nda cesetlerden da¤ oluflsun
diye bekleyifllerinden tan›yoruz.

“KATLED‹LEN HALKTIR; ‹fiÇ‹D‹R, EMEKÇ‹D‹R,
YOKSULDUR! KATLEDENSE DEVLETT‹R!”

Filistinliler Güler Zere’yi
Ziyaret Etti

Halk Cephesi’nin düzenledi¤i
“Eyüp Bafl Emperyalizme Karfl›
Halklar›n Birli¤i Sempozyumu”
için ‹stanbul’da bulunan Filistinli-
ler’in oluflturdu¤u bir grup, 7 Ara-
l›k günü Güler Zere’yi ziyaret etti-
ler. Filistinli konuklar Güler Ze-
re’nin serbest b›rak›lma sürecini ta-
kip ettiklerini ve demokratik kitle
örgütlerinin mücadelesi sonucu
serbest b›rak›ld›¤›na sevindiklerini
söylediler. Filistinli konuklar›n zi-

yaretine çok sevindi¤ini söyleyen
Güler Zere “Biliyorsunuz kalbimi-
zin yar›s› Filistin için at›yor. ‹sra-
il’in Filistin’de yapt›¤› zulmü ülke-
miz hapishanelerinde tutsaklara
yap›yorlar.” dedi.

‹‹SSTTAANNBBUULL TTAAKKSS‹‹MM



(...)

Ve bunun içindir ki mücadele-
den vazgeçmiyoruz, vazgeçmeye-
ce¤iz de” dedi.

Eylemde aç›klaman›n ard›ndan,
DTP’nin kapat›lmas› da k›nand›.      

AANNKKAARRAA:: HHaassttaa
TTuuttssaakkllaarraa ÖÖzzggüürrllüükk!!

Ankara'da bir araya gelen Anka-
ral› ayd›n ve sanatç›lar, Ankara Dü-
flünceye Özgürlük Giriflimi, Al›nte-
ri, ÇHD, DHF, D‹SK / Genel -‹fl,
Halk Cephesi, Kald›raç, Partizan,
TAYAD, 78'liler Giriflimi yapt›klar›
eylemle bir kez daha hasta tutsakla-

ra özgürlük talebini dile getirdiler. 

4 Aral›k’ta Yüksel Caddesi'nde
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›l-
s›n!” yazan pankart› açan 60 kifli
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdu-
run, Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur, Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n” sloganlar› ile eyleme
bafllad›lar. Eylemde aç›klamay›
okuyan Hakan Y›lmaz “Tecritte,
yani sessiz imha ile hasta tutsakla-
r›, seslerini kimse duymadan öldür-
meye çal›flanlar›n karfl›s›na müca-
delemizle dikildik. Bugün Güler
Zere d›flar›da. Tüm hasta tutsakla-
r›n serbest b›rak›lmas›n› sa¤laya-
cak gücümüz oldu¤unu bizler gör-

dük, tedavi ve yaflam hak-
k›n› düflmanca tutumlar›y-
la engelleyenler de... bu
güçle, tüm hasta tutsakla-
r›n serbest b›rak›lmas›n›
istemeye devam ediyo-
ruz...” diyerek hasta tut-
saklar›n serbest b›rak›lma-
s›n› istedi. Sloganlarla so-
na eren eylemin her cuma
sürece¤i duyuruldu.
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Tekel ‹flçisi Direnecek
Adana Tekel Yaprak Tütün ‹flletmeleri’nde çal›flan iflçiler, ifl-

yerlerinin kapat›lmas›na ve 4-C dayatmalar›na karfl› eylem yapt›. 

8 Aral›k günü Adana’da, Tekel Yaprak ‹flletmesi Müdürlü-

¤ü önünde toplanan 300 iflçi, sloganlarla AKP iktidar›na ve

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n tekel iflçilerini kast ederek

söyledi¤i “Yan gelip yat›yorlar, devletin mal› deniz yemeyen

domuz” sözlerine tepki gösterdiler. Eylemde aç›klama yapan

15 Aral›k’ta Ankara’da olacaklar›n› söyledi.

“Ça¤r›m›z Zeytin
Üreticilerine ve Tüm Tar›m
Emekçilerinedir”

Marmara Birlik’in 2009-2010 y›l› fiyat ve
ödeme koflullar›n› aç›klamas› üzerine Zeytin
Üreticileri Komisyonu bir aç›klama yay›nlad›.

“Marketlerde 5-6 liraya satt›¤›n›z zeytini
1,70-1,90 lira aras›nda al›yorsunuz. Bu adil
mi?” denilen aç›klamada, bunun IMF’nin yok-
sul halklara iflbirlikçileri arac›l›¤›yla dayatt›¤›
tar›m politikas› oldu¤u ve emperyalistlerin de-
netimindeki Dünya Tar›m Örgütü ile köylülü-
¤ün tasfiye edilmeye çal›fl›ld›¤› belirtildi. 

Aç›klaman›n sonunda; “Biz sadece zeytin
üreticisi de¤il ayn› zamanda tar›m emekçileri-

yiz. Araflt›rmala-
r›m›z çabalama-
lar›m›z, k›zg›nl›-
¤›m›z eme¤imi-
ze ekme¤imize
yani zeytinimize
sahip ç›kmak is-
te¤imizdendir”
denildi.

‹fl Kazalar›nda 
‹ki Ölüm!

* AAnkara OOST‹M Organize Sanayi Bölgesi’nde, 5

Aral›k’ta kalorifer kazan› imal edilen bir iflyerinde, bir kazan›n
test edilmesi s›ras›nda meydana gelen patlamada Habip Sert
adl› iflçi hayat›n› kaybederken, Kemal Halazlo¤lu adl› iflçi de
yaraland›.

* TTuzla ttersaneler bölgesinde GENT‹fi tersanesinde, ifl-

çilerin çal›flma yapt›¤› s›rada, ambar kapaklar›ndan birinin
düflmesi üzerine kaynak iflçisi EE rrccaann SSaannccaarr öldü. 6 Aral›k’ta
meydana gelen cinayetle birlikte Tuzla katliam›n›n sürdü¤ü ve
katil patronlara karfl› hiçbir yapt›r›m›n gündemde olmad›¤› bir
kez daha görüldü. 

Adli T›p’›n zulmü
sürüyor

Adli T›p Kurumu halka düflman
tutumunu sürdürmeye devam ediyor.
Bunun hergün yeni bir örne¤i yaflan›-
yor.

Bundan k›sa bir süre önce, adli
tutuklu Zeki Dökenel Adli T›p Kuru-
mu önünde yaflam›n› yitirmiflti. Adli
T›p Kurumu verdi¤i bir baflka kararla
da,  t›p ile de adaletle de bir ilgisi
olmad›¤›n› tekrar göstermifl oldu. 

‹stanbul Adli T›p Kurumu, bir te-
cavüz olay› nedeniyle 14 yafl›ndaki
bir k›z›n “ruh ve beden sa¤l›¤›n›n
bozulup bozulmad›¤›n›n” belirlen-
mesi için NNiissaann 22001111 tarihine gün
verdi. Bunun üzerine mahkeme teca-
vüzcü sap›¤› tahliye etti.

Daha çocuk yaflta olan gencecik
bir insan›n yaflam›n›n karart›lmas›na
bu karar› ile Adli T›p  ortak olmufltur. 

Ki, yaflanan tecavüz 2008 y›l›nda
olmufl, Adli T›p 3 y›l sonras›na ran-
devu vermifltir. 3 y›l sonraya b›rak›-
lan bir “adalet”, adalet de¤ildir zaten.

AANNKKAARRAA
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Abdullah Öcalan’› yeni yap›lan
hücrelere götürülerek, tecritin daha
da a¤›rlaflt›r›lmas› üzerine yaflanan
geliflmeler, burjuva bas›n yay›ndaki
ve düzen partilerindeki zindanc› ka-
fa yap›s›n› bir kez daha aç›¤a ç›kar-
d›. Adalet Bakanl›¤›, tepkiler üzeri-
ne bas›na hücrenin ve hapishanenin
bir kaç aç›dan çekilmifl foto¤raflar›-
n› da¤›tt›. O andan itibaren de gün
boyu resimler üzerine yorumlar,
spekülasyonlar yap›ld›. 

Her fley 17 cm kare için miydi?
Foto¤raflar› gösterip ""bbaakk››nn hhaavvaa--
llaanndd››rrmmaayyaa aaçç››llaann kkaapp››ss›› ddaa vvaarr,,
kkaapp››nn››nn yyaann››nnddaa ssttaannddaarrttllaarraa uuyy--
gguunn ppeenncceerreessii ddee vvaarr,, yyaattmmaakk iiççiinn
yyaattaa¤¤›› vvaarr...... BBaakk››nn bbaakk››nn kkeennaarrddaann
ddaa bbiirr ççiiççeekk ggöörrüünnüüyyoorr......"" diye an-
lat›yorlard›. Foto¤rafta yata¤›n üze-
rinde bir de nevresim gözüküyor,
haber sunucusu onu da atlam›yor.
""NNeevvrreessiimmii ddee vvaarr"" diyor. 

Ertesi gün burjuva bas›n, man-
fletlerden devam ettirdi sald›r›y›:
Her fley pul kadar yer için miymifl,
Öcalan’›n yeni hücresiyle eskisi ara-
s›nda sadece 17 cm kare fark var-
m›fl, hücrenin ebad› di¤er F Tiple-
riyle ayn› standartlardaym›fl, hatta
ddüünnyyaa ssttaannddaarrttllaarr››nn››nn üüzzeerriinnddeeyy--
mmiiflfl...... ““Hobi odas›”, masa tenisi oy-
nayabilece¤i 32 metre karelik spor
salonu... varm›fl.. 

Yap›lan hiç yabanc›s› olmad›¤›m›z

bir propaganda türüydü. FF TTiippii
hhaappiisshhaanneelleerr aç›lmadan önce
de Adalet Bakan› Hikmet Sami
Türk Sincan F Tipini bas›na
aç›p ne kadar da ""llüükkss"" oldu¤unun
propagandas›n› yapt›rm›flt›. Hücrede-
ki ç›plak masan›n üstüne konulan
nnaayylloonn ççiiççeekklleerr hala hat›rlardad›r. 

Tecrit iflkencesinin önüne naylon
çiçekli bir vazo konulmufltu. 

Yap›lanlar yine ayn›s›. 

‹mral›’daki tecrit gerçe¤inin üs-
tünü örtmek için tam bir dezenfor-
masyon yürütülüyor. 

Kald› ki, foto¤raflar›n gösterdi¤i
de çok aç›k; Foto¤raflarda görünen
bir hücredir. Tüm çarp›tmalara ra¤-
men içinde ad›m at›lamayacak ka-
dar küçük bir hücre. 

Sorun zaten metrekaresinde de
de¤il; politikada. ‹mral›’da da di¤er
F Tipi hapishanelerde oldu¤u gibi
tecrit var. ‹ktidar›, muhalefeti, bur-
juva bas›n›, köfle yazar›... hepsi tec-
ritin avukat› kesilmifl. 8-10 metre
kareyi de çok görüyorlar. "Daha ne
istiyorsunuz, nevresimi de var, çiçe-
¤i de var" diyorlar. 

Hem de ""ddüünnyyaa ssttaannddaarrttllaarr››nn››nn
üüzzeerriinnddee""ymifl. Kim belirliyor dün-
ya standartlar›n›? Dünya standartla-
r›nda olunca tecrit gerçe¤i ortadan
m› kalk›yor. F Tiplerinde ya da ‹m-
ral›’da tecrit denen bir gerçek var. F

Tiplerinde hücrelerin insanl›k d›fl›
fiziki koflullar›n›n yan›nda esas olan
tecrit politikalar›d›r. O hücreler 11
de¤il 22 metre kare de olsa neyi de-
¤ifltirir? Tecridin kendisi iflkencedir
zaten. "Havaland›rmaya aç›lan ka-
p›s› da var" diye gösterilen o kap›
havaland›rmaya sadece günde bir
saat aç›l›yor. O da e¤er bir hücre ce-
zas› yoksa. F Tiplerinden iyi biliyo-
ruz; “Spor salonu, hobi odas›” diye
belirttikleri yerlere, ancak ddeevvlleettiinn
ddaayyaatttt››¤¤›› yyaapptt››rr››mmllaarraa bbooyyuunn ee¤¤ii--
lliirrssee ç›k›labiliyor. 

Avrupa standartlar›na, dünya
standartlar›na uygun olan hapisha-
nelerinizde tutukluya ""hhaakk"" diye
tan›nan her fley yapt›r›mlara ba¤l›
oldu¤u için bir "hak" de¤il ""iiflflkkeenn--
ccee"" arac›na dönüfltürülmüfltür. Tür-
kü söylemenin bile iletiflim, haber-
leflme, aile ziyareti gibi haklar›n
gasp›na neden oldu¤u F Tiplerinde-
ki uygulama budur. TTeeccrriitt bbuudduurr.. 

Avrupa’da da böyle olmas› bu
gerçe¤i de¤ifltirir mi? Zaten F Tiple-
ri Avrupa ve Amerikan emperyaliz-
minin politikas›d›r. AKP iktidar› bu
politikay› sürdürüyor. F Tiplerinde
de, ‹mral›’da da as›l sorun tecrittir.
Tecride son verilmelidir.

Sorun metre kare 
meselesi de¤il tecrittir 

9 Aral›k günü ‹stanbul Taksim ‹s-
tiklal Caddesi’nde toplanan ‹stanbul
Barosu’na ba¤l› Ça¤dafl Avukatlar
Grubu, Hukukun Üstünlü¤ü Platfor-
mu, Ça¤dafl Avukatlar Birli¤i, Kat›-
l›mc› Avukatlar Grubu, Önce ‹lke,
Ça¤dafl Avukatlar Grubu ve ÇHD ‹s-
tanbul fiubesi, Gaziosmanpafla Bölge
Hukukçular Derne¤i, Hukukçular
Derne¤i, Kartal Hukukçular Derne¤i,
Genç Avukatlar Birli¤i, Piyasalaflma-
ya Karfl› Avukatlar Platformu üyesi
avukatlar Taksim Polis Merkezi’nde
iki avukata iflkence yap›lmas›n› pro-
testo ettiler.

“‹nsanl›k Onuru ‹flkenceyi
Yenecek” yazan bir pankart

açan avukatlar Mis Sokak’tan Tak-
sim Polis Merkezi’nin önüne “Tak-
sim Polis Merkezi Kapat›ls›n, ‹n-
sanl›k Onuru ‹flkenceyi Yenecek”
sloganlar›yla yürüdüler. Avukatlar
ad›na aç›klama yapan Kemal Aytaç,
29 Aral›k günü Av. Ümit Ulafl’›n
kimlik soran polislere kendi kimlik-
lerini sormas› üzerine keyfi olarak
gözalt›na ald›¤›n›, ellerinin arkadan
kelepçelenerek tartakland›¤›n›, has-
taneye sevk talebinin yerine getiril-
medi¤ini söyledi. Ayn› gün bir staj-
yer avukat›n da Taksim Polis Mer-
kezi önünde bir flüphe yokken gö-

zalt›na al›nd›-
¤›n› belirten
Aytaç, stajyer
avukat›n da
küfre ve da-
ya¤a maruz
kald›¤›n›, ka-
fas›na copla
vuruldu¤unu
ve tuvalette üzerine su dökülerek
saatlerce üzeri ›slak olarak bekletil-
di¤ini söyledi.

Taksim Polis Karakolu’nda ya-
flanan hak ihlallerine ve avukatlara
yönelik sald›r›lara göz yumulmaya-
ca¤›n›n belirtildi¤i eyleme 110 avu-
kat kat›ld›. 

Avukatlara Karakolda ‹flkence



Eski Kara, Deniz ve Hava Kuv-
vetleri Komutanlar›n›n mahkemeye
ça¤r›l›p ifadelerinin al›nmas›, bur-
juva ve dinci bas›n yay›n organla-
r›nda ““ccuummhhuurriiyyeett ttaarriihhiinnddee bbiirr
iillkk””in gerçekleflti¤i, paflalar›n yarg›-
lanabildi¤i fleklinde yans›t›ld›. 

Mahkemeye ça¤r›lan eski Kara
Kuvvetleri Komutan› Orgeneral Ay-
taç Yalman, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutan› Oramiral Özden Örnek, Ha-
va Kuvvetleri Komutan› Orgeneral
‹brahim F›rt›na’n›n “darbe düzenle-
meye teflebbüs” suçlamas›yla ifade-
leri al›nd›. 

AKP, Ergenekon Davas›’n› "çe-
telerden, darbecilerden hesap soru-
yoruz" propagandas›na dayanak ya-
parak, "demokratl›k" maskesi alt›n-
da oligarfli içi iktidar savafl›n› sür-
dürüyor. AKP’nin demokratl›¤› da,
darbecilerden hesap sordu¤u da ya-
land›r. 

Pervas›zca faflizmi uygulayan
bir iktidard›r. Ve darbecilere karfl›
de¤il ddaarrbbeecciilleerriinn hhaammiissii bir parti-
dir. 

Bülent Ar›nç, yukar›da ad› geçen
generallerin mahkemeye ça¤r›lmas›
üzerine yapt›¤› konuflmada, ""RRüütt--
bbeessii,, mmaakkaamm››,, mmeevvkkiissii nnee oolluurrssaa ooll--
ssuunn bbiirriilleerriinnee hheessaapp ssoorruullaabbiilliiyyoorr
TTüürrkkiiyyee’’ddee"" diyordu. 

AKP’nin sahtekarl›¤› da burada.
AKP’nin darbecilerden ya da darbe
yapmak isteyenlerden hesap sordu-
¤u yok. 

Bu ülkede gerçeklefltirilmifl, hal-
ka kan kusturmufl darbeler var.
AKP, yap›lm›fl darbelerin ad›n› bile
anm›yor. 12 Eylülcülerin halka kar-
fl›, say›lamayacak kadar çok ifllen-
mifl suçlar› var. 12 Eylül’ün and›çla-
r› yok mu? Psikolojik harekat bel-
geleri yok mu? Var! Fakat AKP, 12
Eylülcüleri b›rak›n yarg›lamay›, ha-
mili¤ini yapmaktad›r. 

AKP, AAmmeerriikkaa ttaarraaff››nnddaann ddaarr--
bbee yyaappmmaallaarr››nnaa iizziinn vveerriillmmeeyyiipp

bugün için devre d›fl› b›rak›lm›fl ge-
neraller nezdinde darbe karfl›tl›¤›

yap›yor.

Tayyip Erdo¤an, meydanlarda,
Süleyman Demirel’e atfen, "ben
flapkam› al›p gitmedim" diye efele-
niyor. Darbecilerden hesap sordu-
¤unu söylüyor. E¤er bir darbe yap›-
lacaksa bu ülkede, Tayyip Erdo-
¤an’n›n da di¤erlerinden bir fark›
olmaz. Onun da flapkas›n› al›p gide-
ce¤inden kimsenin kuflkusu olma-
s›n. Bu ülkede Amerika’n›n tezgah-
lamad›¤›, onaylamad›¤› bir darbe
yap›lamaz. (Yap›lsa da baflar›ya ula-
flamaz.) 

Bugün yarg›l›yoruz, hesap soru-
yoruz dedikleri generallerin darbe
yapma haz›rl›klar›n› bildikleri halde
hiçbir fley yapamam›fllard›r.
AKP’nin darbecilere direnecek, ça-
t›flacak gücü, politikas› yoktur.
2004-2005 y›llar›nda AKP, ordu
içinde baz› generallerin darbe yap-
ma haz›rl›¤›nda oldu¤unu ö¤reni-
yor. Peki ne yap›yor ö¤reniyor da?
Hesap m› soruyor? Hay›r! Ne yap›-
yor? Ne yapt›¤›n› dönemin ABD
Ankara Büyükelçisi Eric Edel-
man’dan ö¤renelim: ""22000044 kk››flfl›› vvee
22000055 bbaahhaarr››nnddaa AAKK PPaarrttii lliiddeerrllii¤¤ii--
nnee yyaakk››nn oollaann iissiimmlleerr bbiirr kkaaçç ddeeffaa
ddaarrbbee oollaabbiilleeccee¤¤ii kkaayygg››ss››nn›› iilleettttii"".
(Milliyet, 30 Kas›m 2009)

Demek ki neymifl? Generalleri
hemen görevden almak veya diren-
meye haz›rlanmak yerine, kofla ko-
fla ABD’ye gitmifl “sizin çocuklar,
darbe haz›rl›yor... biz de sizin ço-
cuklar›n›z de¤il miyiz..” diyerek
ABD’ye s›¤›nm›fllar. 

Ba¤›ms›z bir ülkenin baflbakan›,
demokrat, darbe karfl›t› bir baflba-
kan, darbe girifliminden haberdar
olunca bunun gere¤ini yapmaz m›?
O zaman savc› Zekeriya Özler yok
muydu? Niye ifadeye ça¤›rmad›lar?

AKP hesap soramaz. Özünde
karfl› da ç›kamaz. E¤er o darbe giri-
fliminde Amerika’n›n onay› olsayd›,
Demirel ne yapt›ysa, Erdo¤an da
onu yapacakt›.. 

Ama Amerika darbe istememifl-
tir. Erdo¤an’› "delikten süpürme-

mifl", kullanmak istemifltir. Onun
için de AKP’ye karfl› yap›lacak bir
darbeye izin vermemifltir. 

AKP darbe haz›rl›klar›n› Ameri-
ka’ya flikayet etti¤inde karfl›l›¤›nda
Amerika’dan, ""WWaasshhiinnggttoonn’’uunn ssee--
ççiillmmiiflfl hhüükküümmeettiinn aannaayyaassaa dd››flfl›› yyooll--
llaarrllaa ddeevvrriillmmeessiinnee kkaarrflfl›› oolldduu¤¤uu""
yönünde güvence al›yor. AKP’nin
bugün, "Rütbesi, makam›... ne olur-
sa olsun birilerine hesap sorulabili-
yor Türkiye’de" diyebilmesi iflte
bundan sonrad›r. SS››rrttllaarr››nn›› AAmmeerrii--
kkaa’’yyaa yyaassllaayyaarraakk konufluyorlar.
Ergenekon ad› alt›nda yap›lan ope-
rasyon da Amerika’n›n onay› d›fl›n-
da yap›lmamaktad›r.

12 Eylülcü Kenan Evren’den
Tahsin fiahinkaya’dan Özden Ör-
nek’e, fiener Eruygur’a kadar hheeppssii
aayynn››dd››rr.. Darbecilikte ayn› zihniyete
sahiptirler. Tek fark bugünkülerin
darbeyi gerçeklefltirememifl olmala-
r›d›r. ‹kinci önemli fark, birincisinin
AAKKPP’’nniinn iiflfliinnee yyaarraammaass›› ikincisi-
nin ise AKP’ye yönelik olmas›d›r. 

AKP, yap›lm›fl darbeyi yarg›la-
yamaz çünkü; AKP 12 Eylül darbe-
sinin kurdu¤u faflist düzen üzerinde
iktidar›n› sürdürmektedir. ‹slamc›-
lar›n önünü açan, güçlenmesini sa¤-
layan 12 Eylüldür. 1980 darbesi
sonras›nda halk›n devrimci müca-
deleye yönelmesindense dinci ol-
mas›n› ye¤leyen darbecilerdir.
Onun içindir ki, AKP, Amerikan
emperyalizmi ve iflbirlikçi tekelle-
rin ç›karlar› için halka karfl› yap›l-
m›fl darbeye, sesini ç›karm›yor” , 12
Eylülcüleri yarg›lam›yor, en üst de-
recede sahipleniyor; darbecilerin
flefini ÇÇaannkkaayyaa kkööflflkküünnddee aa¤¤››rrll››--
yyoorr.. Caddelerden isminin kald›r›l-
mas›na karfl› ç›k›yor... Sonra Özden
Örneklerin ifadesini almas›n›n ne
hükmü olabilir!!!
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AKP darbenin yyaln›zca 
kendisine yyönelik oolan›na kkarfl›

AKP’ye göre 
iyi darbeci, kötü darbeci
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Kürt milliyetçi hareketi, halka
ve mücadeleye zarar veren politika-
lar›nda, yanl›fllar›nda ›srar ediyor.
Sonuçlar› itibar›yla da yanl›fll›¤›,
olumsuz sonuçlar› görülmüfl ve de-
nenmifl bu politikalar› terketmek,
özelefltirilerini yapmak yerine yan-
l›flta ›srar ediliyor. 

Yanl›fllardan üçü, geçti¤imiz
haftalarda karfl›m›zdayd› yine. 

1- Emperyalizme bir fley deme-
mek, 

2- Halka zarar veren eylemler
yapmak, 

3- Devrimcilere sald›rmak... 

Bunlar›n hepsi tersine çevrilmifl
politikalard›r; oollmmaass›› ggeerreekkeennlleerr,,
oollmmaammaass›› ggeerreekkeennlleerrllee yyeerr ddee¤¤iiflfl--
ttiirrmmiiflflttiirr.. Öyle ki, bu politakalar
halka zarar vermeye devam eder-
ken, oligarfli bu durumu kullan›p flo-
venizmi ve milliyetçili¤i k›flk›rta-
rak, genifl halk kesimlerini zehirle-
mektedir.

Linçlere zemin haz›rlayan,  mü-
cadeleye zarar veren, Kürt-Türk ça-
t›flmas›n›n zeminini oluflturan bu
politikalar› oligarfli elbette Kürt
milliyetçi hareketin yanl›fllar›ndan
yararlanarak sürdürmektedir.

‹flte 3 yanl›fl! Ve yanl›flta ›srar...

Niye kkarfl› dde¤ilsiniz?
Niye ttehdit eetmiyorsunuz?

1-) KCK, Amerika’ya yönelik
politikalar› hakk›nda diyor ki,
“PKK, kimseyi hedeflemiyor, kimse-
nin ç›karlar›n› da tehdit etmemekte-
dir. PKK... Bu bölgede istikrars›zl›-
¤› de¤il, istikrar› ve bar›fl› gelifltire-
cek tek do¤ru politikad›r. ”

Yukar›daki sat›rlar, bir partinin,
bir hareketin, bir anlay›fl›n emper-
yalizm karfl›s›ndaki politik tutumu
aç›s›ndan asla onaylanamayacak
de¤erlendirmelerdir.

Kendisine devrimciyim, yurtse-
verim, ilericiyim diyen her hareket
emperyalizm karfl›s›nda ald›¤› poli-
tik tutuma göre bu nitelikleri kazan-
m›flt›r.

‹lericiler, yurseverler, devrimci-
ler için emperyalizme karfl› ald›kla-
r› politik tav›r ve yürütülen savafl
bir onur niflanesi olmufl, bu durum
onurla savunulmufltur.

KCK, ›srarla ABD emperyaliz-
mine karfl› olmad›klar›n›, emperya-
lizmin ç›karlar›na zarar vermedikle-
rini, ABD’yi tehdit etmediklerini
söylemektedir.

Bu tav›r yanl›flt›r. Emperyalizme
tavr›n›z olmal›, emperyalizmin ç›-
karlar›na, politikalar›na bir fley de-
melisiniz. Tehdit etmelisiniz. 20.
Yüzy›lda da, 21. yüzy›lda da ilerici-
li¤in, yurtseverli¤in ölçüsü budur...

Halka zzarar veren
eylemlere sson vverilmedik-
çe, ssorun ssürecek

22--)) Bir otobüs yakma eyleminde,
dershaneden evine dönen genç bir
k›z da yak›ld› yine. Seraplar› yaka-
rak öldürenlerin, halka zarar veren-
lerin adaleti yoktur.

Daha dün Diyarbak›r’da Ayd›n’›
kurflunlayarak katledenler karfl›s›n-
da bir adaletimiz olacaksa, bu halka
ve devrimcilere zarar vermeyen bir
eylem çizgisi olmal›d›r. 

Halka zarar veren eylemlerin
Türkiye soluna verdi¤i zararlar, yo-
laçt›¤› sonuçlar y›llard›r ortada.
Ama y›llard›r bu konuda ciddi bir
muhasebe yap›lmad›¤› için bu so-
rumsuzluk sürmektedir... 

Kürt milliyetçi hareketi y›llard›r
bu eylem anlay›fl›nda, bu çizgide ›s-
rar etmektedir. Bu konuda hesap
vermekte zorland›¤›nda bu kez bur-
juva politikac›l›¤› yap›lmakta,

“suç”lar ya hain olmufl, ya tasfiye
edilmifl birilerinin üstüne at›larak
kendilerini aklamaya çal›flmaktad›r-
lar. 

Bu tarz do¤ru de¤ildir. 32 y›ll›k
tarihte bu yan›yla tek bir özelefltiri
yoktur. Tek bir muhasebe yap›lma-
m›flt›r. Öyle oldu¤u içindir ki, Se-
raplar yak›lmaya devam etmektedir.

Halka ve mücadeleye zarar ve-
ren yanl›fl eylem çizgisinde ›srar
sürmektedir...

Devrimcilere ssald›r›
devam eediyor

33--)) Birlik, ittifak, dostluk içinde
olmas› gereken güçlere, devrimcile-
re sald›r›, 3. yanl›flt›r. 

Kürt milliyetçi hareketin dev-
rimcilere sald›r›lar› sürmektedir.
Dernekler bas›lm›fl, devrimcilerin
kafas› gözü yar›lm›fl, dernekler ya-
k›lm›fl, büyük bedeller ödenerek
ayakta tutulan halk›n demokratik
kurumlar› sald›r›lar›n hedefi olmufl-
tur.

Kürt milliyetçi hareketi siyaset
yasa¤› uygulamakta, herkesin ken-
disine tabi olmas›n› istemektedir.
Yanl›fl politiklar›n›n elefltirilmesine
tahammül edememekte, ideolojik
mücadele yürütmek yerine sol içi
fliddeti sürdürerek mücadeleye zarar
vermektedir.

Bu tablo halk›n devrimcilere
olan güvenini de zedelemektedir.
Devrimciler, ›srarla bu politikalar-
dan vazgeçilmesini istemifllerdir.

Kürt milliyetçi hareketi, dostluk
yapaca¤›, ittifak oluflturaca¤›, ortak
bir mücadele hatt› içinde olmas› ge-
rekti¤i devrimci güçlere, ilericilere
sald›rmakta, bu iliflkileri tahrip et-
mektedir. 

Nitekim bu sald›r›larda verdi¤i
onca zarara, yaratt›¤› tahribatlara
karfl›n flu ana kadar yanl›fllar›n› gör-
memifl, tersine sald›r›larda ›srarl›
olmufltur.

Bu tarz›n, hiç kimseye bir yarar›
yoktur. Ortak düflman emperya-
lizmdir. Do¤ru tutum, yanl›fllar› ter-
kedip bu do¤ru çizgide olmakt›r.

Kürt Milliyetçili¤inin Üç Yanl›fl›:
Emperyalizmle uzlaflmada ›srar;

Halka zarar veren eylemlerde ›srar;
Devrimcilere sald›rmakta ›srar...

Yanl›fllarda ›srar!



Devrimci Alevi
Komitesi’nden Sa-
degül Çavufl ile
Alevi Bektafli Fede-
rasyonu Baflkan› Ali
Balk›z‘›n baz› ku-
rum ve kiflilerle yeni
bir sol parti kurma
giriflimleri üzerine
görüfltük. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Alevi
Bektafli Federasyonu Baflkan› Ali
Balk›z, yeni bir sol parti kurulaca-
¤›n› aç›klad›. Biz ""ddüüzzeennee aalltteerrnnaa--
ttiiff oollaaccaa¤¤››zz"" diyor. Kurulacak bu
parti Alevi halka ne verecek?

SSaaddeeggüüll:: ABF’nin içinde oldu¤u
bir partiyi bas›ndan ö¤rendik. Nas›l
bir parti kuracaklar›n› bilmiyoruz.
Böyle bir partiyi desteklemiyoruz.
Çünkü Alevilerin sorunlar›n› çöze-
mez.

Neden çözemez, Pir Sultan’n›n
deyifliyle “Bozuk düzende sa¤lam
çark olmaz.” Bu düzenin içerisine

girdi¤inde onlar gibi olursun. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Geçmiflte'de buna
benzer giriflimler oldu. Ve bugün bir
örnek daha yaflan›yor. Alevilerin
ayr› bir parti kurmalar›n› nas›l de-
¤erlendirmek gerekir? 

SSaaddeeggüüll:: Geçmiflte de Aleviler
parti kurdu. Kurulan partilerde Ale-
vileri böldü. Çünkü kurulan parti-
lerde Alevilerin sorunlar›na çözüm
bulamad›lar. Çünkü kurulan partiler
çözümleri düzen içinde arad›. Bo-
zuk düzende de çözüm bulunmaz.
Alevi halk› bunlardan ne kazand›
hiçbir fley kazanmad›. Örgütlenmek
yerine partiyle u¤raflt›lar. Alevileri
sorunlar› üzerine örgütlemeyerek
düzende kendilerine yer arad›lar.
Ancak yer bulamay›p da¤›ld›lar.

YYüürrüüyyüüflfl:: Milliyet Gazetesi’deki
röportaj›nda Ali Balk›z Alevi oylar›
üzerinden CHP ile milletvekili pa-
zarl›¤› yapt›¤›n› da itiraf ediyor.
Alevi halk›n›n oyunu kendi ç›karla-

r› için düzene yedeklemeye çal›-
flan çokça kiflilik var. Bu çabalar
için ne diyorsunuz?

SSaaddeeggüüll:: ABF Baflkan›n bu yap-
t›¤› pazarl›klardan daha önce de de-
di¤im gibi haberimiz yoktu. Bizler
ABF içerisinde mücadele eden ku-
rumlar›z. Birileri verdi¤imiz bu mü-
cadele üzerinden milletvekili olma
hevesleri güdüyor. E¤er varsa buna
engel olmas›n› biliriz. Hiç kimse
kendi ç›karlar› için Alevileri kulla-
namaz, kullanmas›na müsaade et-
meyiz.

E¤er düzen politikas› içinde si-
yaset yapmak istiyorlarsa Alevi ör-
gütlülü¤ünden istifa eder, gidip iste-
dikleri yerde olurlar, bu kendi ter-
cihleridir.

Yüzbinler alanlara ç›kt›ysa bbiizz
ddüüzzeenniinn AAlleevviissii oollmmaayyaaccaa¤¤››zz diye
ç›kt›lar. “Önce Alevileri öldürdüler
flimdi Alevili¤i öldürüyorlar” diye-
rek sloganlar att›lar, dövizler tafl›d›-
lar. Bu mitingde imzas› olan ABF,
Alevi canlar›n taleplerini duymad›
m›, sloganlar›n› duymad› m›. Slo-
ganlar›yla demiyorlar m›yd› “biz
düzenin Alevisi olmayaca¤›z” dü-
zen içi parti kurarak Alevileri düze-
niçilefltirmiyorlar m›, bu çeliflki de-
¤il de nedir?

YYüürrüüyyüüflfl:: Alevi halk›n mücadele-
sini gelifltirmek, Alevi halk›n düzen
içine yedeklenmelerinin önüne geç-
mek için ne yapmak gerekir sizce?

SSaaddeeggüüll:: Alevi halk›n mücade-
lesini gelifltirmek için örgütlenmek
gerekir. Nas›l bir örgütlülük? Alevi-
lerin sorunlar›, talepleri, inanc› üze-
rinden örgütlenmek. ‹mam Hüseyin
yolundan yürüyerek örgütlenmek.
“Zalimin zulmüne karfl› ç›kmamak
mazluma yap›lacak en büyük kötü-
lüktür. ” “Ben zalimlerle birlikte
varl›k içinde yaflamay› alçakl›k, za-
limlere karfl› gelerek, bulaca¤›m
ölümü ise yücelik sayar›m.” diyor
‹mam Hüseyin. Bizde bu inançla bu
yolda yürümeye devam edece¤iz.
Ancak bu flekilde Alevi halk›n›n dü-
zene yedeklenmesini engelleriz.
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FFaaflfliizzmmiinn ““33FF””ssiinnddeenn
bbiirrii ddaahhaa DDeerrssiimm’’ee
kkaarrflfl›› ddeevvrreeddee

Dersim’de geçti¤imiz günlerde
Valinin öncülü¤ünde bir futbol ta-
k›m› kuruldu. Dersimspor ad› veri-
len tak›m için, ilk ifl yard›m topla-
mak oldu. 

Dersimli “ifl adamlar›ndan” 150
bin lira para topland›. Bir dönem, yo-
¤un bir biçimde barlarla, fuhuflla,
uyuflturucu ile Dersim’i içten çürüt-
meye çal›flan devlet, bugüne kadar
kullanma f›rsat›n› bulamad›¤›, ama
bir çok yerde, apolitiklefltirme için
etkili bir araç olarak kulland›¤› fut-
bolu da devreye soktu.

Dersim’i barajlarla bo¤maya
çal›flan devlet, futbol için adeta se-
ferber olmufl durumda. Vali bizzat
tak›m›n kurulmas›na ön ayak olu-
yor, yard›m topluyor.

Herhalde, Dersim gençli¤ini
çok düflündü¤ünden bu kadar u¤-
raflm›yor. Gençlerimizi uyuflturucu
batakl›¤›na sürükleyenler, iflfliz b›-
rak›p, göçe zorlayanlar, “her soru-
nu unutun” deyip, ortaya sihirli bir
top at›yorlar.

Daha önce Diyarbak›r’da dev-
letin destekledi¤i bir futbol tak›m›
kurduran devlet, bugün Dersim’de
bu takti¤i deniyor. Aç›kças›, uyufl-
turucu, fuhufl, yozlaflt›rma yetme-
mifl olacak ki, bu kez Vali öncülü-
¤ünde futbol sokuluyor Dersim’e...

Dersim halk›, on y›llard›r bu dev-
letin kendisi için hiç iyi bir fley yap-
mad›¤›, yapmayaca¤› bilinciyle
gençli¤i apolitiklefltirmeyi hedefle-
yen bu sald›r›y› da bofla ç›karacakt›r.

Unutulmamal› ki, bu devlet ne
yaparsa orada halk›n aleyhine ola-
cak bir fleyler vard›r. Halk› katle-
denler, aç b›rakanlar halk› düflün-
mezler.

“Böyle bbir partiyi ddesteklemiyoruz. 
Çünkü AAlevilerin ssorunlar›n› ççözemez”
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Avrupa’da

Duisburg'da Kampanya
Sürüyor 

Duisburg: “Irkç›l›¤a,  Hak Gasplar›na,
Asimilasyona Karfl› Birleflelim, Mücadele
Edelim” kampanyas› sürüyor.

Anadolu Federasyonu'nun yedi çal›fla--
n›, her hafta yapt›klar› bildiri da¤›t›m›na 5
Aral›k günü Almanya'n›n Duisburg fleh--
rinde, Hamborn semti halk pazar›nda de--
vam etti.

“Irkç›l›¤a, Hak Gasplar›na, Asimilas--
yona Karfl› Anadolu Federasyonu saflar›n--
da Örgütlenelim Mücadele Edelim. Y›llar--
d›r gasp edilen haklar›m›z› geri alal›m.
Eme¤imizin hakk›n› beraber isteyelim”
ça¤r›lar› ile 2 saat bildiri da¤›t›ld›.

Wuppertal 1. Aile Kamp›
AAllmmaannyyaa,, WWuuppppeerrttaall AAnnaaddoolluu FFeeddee--

rraassyyoonnuu ttaarraaff››nnddaann BBiirriinnccii AAiillee KKaammpp››
ddüüzzeennlleennddii..

Wuppertal Anadolu Federasyonu Birin--
ci Aile Kamp› 4-5-6 Aral›k tarihlerinde, Bi--
elefeld flehrinde 35 kiflinin kat›l›m›yla, ya--
p›ld›. 

Çocuklu ailelerin ço¤unlukta oldu¤u üç
günlük aile kamp›, birlikte yaflam›n çok gü--
zel bir örne¤ini verdi. Böyle bir kampa ilk
kez kat›lan aileler bundan sonraki kampla--
ra sürekli kat›lacaklar›n› dile getirdiler. Üç
günlük zaman zarf›nda, Avrupa'da yozlafl--
ma, yabanc›laflma, sorunlar›na sahip ç›ka--
mama gibi konular üzerinde birlikte soh--
betler yap›ld›. Çocuklara ve her yafltan in--
sana yönelik çeflitli yar›flmalar düzenlendi.

Kamp›n son günü verilen seminerde
"Bir iken iki olmak" konusu ifllendi.

Almanya'n›n Nürnberg fleh-
rinde 29 Kas›m günü, Anadolu
Federasyonu'na ba¤l› Nürnberg
Halk Kültürevi, Almanya'da de-
mokratik örgütlenmeler üzerin-
deki bask› ve engelllemeler, 129
yasalar›, antiterör demogojileri,
hukuka bak›fl aç›s›n› konu alan
bir panel düzenledi. Nürnberg
Alevi Kültür Merkezi’nde yap›-
lan panele Halk›n Hukuk Büro-
su eski avukatlar›ndan Murat
Demir ve Nürnberg'ten Avukat
Eser Polat kat›ld›.

Av. Eser Polat 129 Madde-
si'nin 1950'li y›llarda yürürrlü¤e
girdi¤ini; temelde amac›n›n
Nazi örgütlenmelerini engelle-
mek oldu¤unu, fakat günümüz-
de devrimci ve demokratik ör-

gütlenmelere uygulanmaya ça-
l›fl›ld›¤›n› belirtti. Av. Murat
Demir ise hukuk nedir, nas›l
bak›lmal›d›r, haklar›n savunul-
mas› konular›na de¤inirken,
hukukta meflrulu¤un temel
al›nmas› gerekti¤ini söyledi.

Türkiye'de ve Almanya'da
demokratik örgütlenmeler üze-
rinde yaflanan bask›lar ve bun-
lara karfl› örgütlenme ve meflru-
lu¤un dayat›lmas› çeflitli örnek-
lerle anlat›ld›. Kanser olmas›na
ra¤men ancak demokratik kitle
örgütlerinin sahiplenmesi ve
dayatmas›yla serbest b›rak›lan
Güler Zere, göçmen haklar›n›
ve örgütlenmesini savunan
Anadolu Federasyonu yönetici-
lerinin tutsak edilmesi gibi ör-
neklerin verildi¤i seminere 50
kifli kat›ld›.

“Berlusconi’ye
Hay›r Günü”

‹talya’n›n baflkenti Ro--

ma’da 11..55 mmiillyyoonn ‹‹ttaallyyaall››,,

Baflbakan Silvio Berlusco--

ni’yi istifaya ça¤›rd›. Geçti--

¤imiz hafta, “Berlusconi’ye

Hay›r Günü” ad› alt›nda

dünyan›n 45 kentinde eflza--

manl› olarak gösteriler dü--

zenlendi. Bunlar›n en bü--

yü¤ü, Roma’dayd›. 

‹talya partisi lideri An--

tonio Di Pietro, “Berlusco--

ni’ye Hay›r Günü”nü “Fa--

flist bir hükümeti gönder--

meden önce hayata geçiri--

len ilk canl› direnifl günü”

olarak de¤erlendirdi.

‹klim Zirvesi’ne
Protestolar

Danimarka’n›n baflkenti Ko--

penhag'da 7-18 Aral›k günlerin--

de düzenlenen Dünya ‹klim Zir--

vesi, onlarca ülkenin devlet ve
hükümet baflkanlar›n›n kat›l›m›
ile bafllad›.

BBeellffaasstt,, PPaarriiss,, LLoonnddrraa,,
BBrrüükksseell,, GGllaassggooww,, DDuubblliinn,, KKoo--
ppeennhhaagg vvee BBeerrlliinn''ddee ayn› za--

manlarda eylemler yap›larak,
zirve protesto edildi. 

Danimarka hükümeti ise, ül--

ke içinde protesto gösterilerine
karfl›, baflta göçmen halk olmak
üzere hemen herkesi tehdit ede-
rek gösterileri engellemek için
tüm güçlerini seferber etti. 

Nürnberg'de Panel 
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AVRUPA’daki B‹Z

"Tek olunca iyiler. Ama say›lar›
çok olunca problem yarat›yorlar."
(Frans›z ‹ç ‹flleri Bakan› B. Hortefe-
ux-12 Eylül 2009) 

Frans›z ‹çiflleri Bakan› yukar›da-
ki sözleri entegrasyon konusundaki
bir sohbet s›ras›nda sarfediyor. 

S›k s›k Avrupal› ba-
kanlardan, bürokratlar-
dan böylesi sözler bas›-
na yans›yor. Hepsi
halklara, Avrupa'da ise
özel olarak göçmenlere
bak›fl aç›s›n› yans›t›yor.
Bu bak›fl aç›s›n›n k›sa-
ca karfl›l›¤› ise "›rkç›-
l›k". 

Avrupa'da her ne kadar ›rkç›l›k
Hitler ve ikinci paylafl›m savafl›yla
yaflanm›fl, bitmifl bir ideoloji, bir dö-
nem olarak gösterilmeye çal›fl›lsa da
gerçek öyle de¤il. Irkç›l›k o günden
bugüne halen halklar› yönetmek için
kullan›lan bir ideoloji olarak varl›-
¤›n› sürdürüyor. 

Bakana göre tek tek tüm yaban-
c›lar, göçmenler iyi olabilir ama bir
araya geldiklerinde tehlikeliler. 

NE YAPAB‹L‹R‹Z DEMEYE-
L‹M, B‹RL‹⁄‹M‹Z VE ÖRGÜT-
LÜLÜ⁄ÜMÜZ EMPERYAL‹ST-
LER‹N KORKUSUDUR 

Halk›m›z›n bir sözü var: “Birlik-
ten kuvvet do¤ar” derler. Egemenler
de bunu bildi¤i için halklar› bölüp
parçalar. Bunun için say›s›z politika
üretmeleri, bireycili¤i ve bencilli¤i

yaymalar›, örgütlenmenin önüne  ya-
saklar koymalar› bundand›r.

Avrupa'da bu derece ç›plak gö-
rünmüyor birli¤e ve örgütlülü¤e
sald›r›. Fakat daha sinsi yöntemler-
le, daha bilinç buland›rarak bölüp
parçal›yorlar bizi. 

Önce kendi halklar›n› göçmen-
lerden ay›r›yor, bölüyorlar. Artan
yoksullaflman›n, budanan sosyal
haklar›n sorumlulu¤u göçmen nüfu-
suna yükleniyor. Ve göçmenlere
karfl› "yabanc› düflmanl›¤›", "›rkç›-
l›k" pompalan›yor. Daha ilk elden
milyonlar, yüzbinler halklar›n birli-
¤inin gücü olacak yerde bu güçten
kopar›l›yor. Ard›ndan yeni kuflak
gençler, Avrupa'da do¤up büyüyen-
ler önce sokakta, sonra okulda asi-
milasyon politikalar›yla ya ehlileflti-
riliyor ya da uyuflturucu, fuhufl gibi
pisliklere itilerek kendine bile fay-
das› olmayan posalar haline getirili-
yor. Ya da ›rkç›, ayr›mc› politikalar
karfl›s›nda öfkelenen gençler öfke-
lerini da¤›n›k biçimde ve hedefsizce
soka¤a tafl›yorlar. 

Her sorun karfl›s›nda, çözülecek
küçük büyük her problem karfl›s›n-

da birleflmeliyiz. 

Yoksullu¤umuz mu? Dayan›fl-
mayla çözelim sorunlar›m›z›. Bu-
nun için birleflelim... 

Çocuklar›m›z›n gelece¤i mi?
Kültürel, sosyal faaliyetlerla, de¤er-

lerimizin, gele-
neklerimizin an-
lat›ld›¤› etkinlik-
lerle çözebiliriz
sorunu... BBuunnuunn
iiççiinn bbiirrlleeflfleelliimm...... 

Kad›n olarak
bir kez daha ezil-
memiz mi, eko-
nomik, sosyal,

yaflad›¤›m›z bask›lar m›...? Kad›n-
lar olarak düflüncelerimizi ifade
ederek, kendi eme¤imizi koyarak
çözelim sorunlar›m›z›... BBuunnuunn iiççiinn
bbiirrlleeflfleelliimm...... 

Genç olarak kimliksizlefltirilme-
miz, yozlaflt›r›lmam›z, çaresizleflti-
rilmemiz mi...? ‹flsizli¤imiz mi? Ta-
rihimizi ö¤renip ö¤reterek, dostlu-
¤umuzla, konuflarak, tart›flarak çö-
zelim sorunlar›m›z›... BBuunnuunn iiççiinn
bbiirrlleeflfleelliimm...... 

Ama önce birleflmenin zorunlu-
lu¤unu bilelim. 

Birleflip çözülemeyecek sorun
yoktur. 

Birleflip örgütlenmek bizi yakan-
lar›n, çocuklar›m›z› uyuflturucuya,
yozlu¤a mahkum edenlerin, bizi
yoksullaflt›ranlar›n en büyük korku-
sudur. 

ÇOKLU⁄UMUZDAN KORKANLAR 
B‹RL‹⁄‹M‹ZDE 

YOK OLMAYA MAHKUMDUR

6 Aral›k 2008’de, polis taraf›n-

dan katledilen 16 yafl›ndaki lise ö¤-

rencisi Aleksi Grigoropulos'un bi-

rinci ölüm y›ldönümünde, Yunanis-

tan'›n birçok flehrinde, üniversiteler-

de ve liselerde anmalar, iflgal ey-

lemleri ve protesto yürüyüflleri ger-

çeklefltirildi.

Atina'da da geçen hafta bafllayan

anma programlar› 6-7 Aral›k'ta ya-

p›lan büyük yürüyüfllerle bitirildi. .

6 Aral›k günü; bütün örgütlerin

kat›l›m›yla yap›lan yürüyüfle 15.000

kifli kat›ld›. Yürüyüfl öncesi ve sonra-

s›nda polisle gece geç saatlere kadar

süren çat›flmalar yafland›.

7 Aral›k günü; ö¤rencilerin dü-

zenledi¤i yürüyüfle binlerce anti-fa-

flist kat›ld›. Polisle çat›flmalar›n ya-

fland›¤› eylem gün boyu sürdü. Po-

lis sald›r›lar› nedeniyle onlarca kifli

yaraland›, 200 kifli gözalt›na al›nd›.

Memurlar Fedarasyonu (AD-

EDY) ve Orta Ö¤retim Çal›flanlar›
Federasyonu da (OLME) 7 Aral›k'ta
3 saat ifl durdurma eylemi yapt›.

Yunanistan'da geçen y›l
katledilen Aleksi an›ld›!..



Ülkemizin dört bir yan›na pan-
kartlar as›l›yor flu günlerde. DEV-
GENÇ’liler üzerlerinde “77 1Ma-
y›s”›n›n foto¤raf› bulunan pankart-
larla donat›yorlar dört bir yan›. O
pankartlarda büyük puntolarla bir
tek söz yaz›yor: “Bu Tarih Bizim” ..  

Kuruldu¤u günden bugüne Tür-
kiye mücadele tarihine yön vermifl
bir hareket olarak hayk›r›yor DEV-
GENÇliler: “Yarat›lan bu tarih bi-
zim”. Bizim yani ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi, sosyalizm için bedel öde-
yip, bedel ödetenlerin.

K›rk›nc› y›l›nda özel-
likle bunun vurgusu ya-
p›l›yor belki de. Gerek-
siz, nedensiz bir vurgu
de¤il bu. Bir taraftan oli-
garfliye bir hat›rlatma ki
hat›rlad›kça korkmalar›
bundan. Bir taraftan
oportünist, revizyonist
istismarc›lara verilen bir
cevap.

Öyle ki mücadelenin ivmesinin
en yüksek oldu¤u y›llardan, yapra-
¤›n k›m›ldamad›¤› zamanlara kadar
birileri kaç›fl›n teorisini yaparken
mevzisini terk etmeyen bir DEV-
GENÇ var çünkü.

Bu vurgu, bu ay›n bafl›nda ne
denli hakl› bir vurgu oldu¤unu bir
kez daha kan›tlad›. 1 Aral›k Direni-
fli ile ilgili kimi yap›lar›n yapt›¤› an-
ma ve ard›ndan BirGün gazetesinde
ç›kan yaz›lar bunun göstergesi. Ge-
rek anman›n kendisi, gerek gazete-
de ç›kan yaz›lar aç›kça bir tarih çar-
p›tmas›. Hatta bir tarihin yok say›l-
mas›.

FFaaflfliisstt SSaalldd››rr›› vvee BBaass››nn YYaa--
yy››nn YYüükksseekk OOkkuulluunnuunn ‹‹flflggaall
EEddiillmmeessii

“Her zamanki gibi ‹Ü Bas›n Ya-
y›n Yüksek Okulu’nda günlük ola-

¤an yaflant›s›na devam
ediyordu ö¤renciler.
Bir k›sm› not topla-
mak derdindeydi. Vi-
zelerine haz›rlan›yor-
du baz›lar›. Dergileri-
ni okuyup tart›flanlar
da var-

d› içlerinde. Nereden
geldi¤i belirsiz silah
sesleriyle irkildi her-
kes. 

Silah seslerinin
geldi¤i yöne çevirdi-
ler yüzlerini. Tan›-
yorlard› bu çapulcu-
lar›. Birço¤u ö¤renci
bile de¤ildi. Sonra
polislere bakt›lar.
Müdahale etmek
flöyle dursun pis pis

s›r›t›yordu polisler. Devlet onlar›
destekliyordu iflte. Afifllerini asm›fl-
lar, polisler de sessizce izlemifller,
desteklemifllerdi. Bu s›rada kantin-
de bulunan oportünistler korkudan
bembeyaz olmufl sadece seyrediyor-
lard›. 

Tek Dev-Genç'li vard› okulda:

Hamiyet YILDIZ. Dev-Genç'in

geçmiflini, direnifl geleneklerini bi-

liyordu. Haklar›n›, geleceklerini ifl-

gal etmek istiyordu faflistler, izin

vermeyecekti. 

Eski DDYY DDeerrggiissii ttaarraaffttaarrllaarr›› ve
TTDDKKPP//GGKKBB''lliilleerree ´müdahale et-

mek gerekir önerisiyle gittiyse de

tahmin edilece¤i gibi olumlu bir ce-

vap alamad›. Tek korkular› ve kay-

g›lar› kendileriydi. Kendi rahatlar›

bozulacak, keyifleri kaçacakt›. 

Tek bafl›na faflistlerin ast›¤› afifl-
lerin yan›na gitti Hamiyet. Cüretliy-
di, cüreti örgütünün cüretiydi. Dire-

nifli örgütünün direnifliydi. ‘Faflizme
yaflam hakk› tan›mayaca¤›z. Çünkü
bunlar halk düflmanlar›d›r’ deyip
afifllerini y›rt›p att›...

Tüm gücüyle hayk›rd› inanc›n›.
Tek bafl›nayd› ama yüzlerce Dev-
Genç'linin cüreti vard› sesinde. Mil-

yonlarca ö¤rencinin
öfkesi vard›. Tek bafl›-
na yükseltti direnifl
bayra¤›n› Hamiyet.
Faflist sald›r›lar› tek
bafl›na gö¤üsleyecek
kadar inan›yordu da-
vas›na.” (Ba¤›ms›zl›k
Demokrasi ve Sosya-

lizm Mücadelesinde Gençlik, Boran
Yay›nevi, cilt: 2, syf: 205)

Mademki faflizm halka düflman-
d›r, faflizme yaflam hakk› tan›nma-
mal›d›r. Hamiyet’in tavr› meflru,
hakl›yd›.

Haberin yay›lmas›yla çevre fa-
kültelerden devrimciler ‹stanbul
Üniversitesi BYYO’ ya gelmifllerdi.
DEV-GENÇ’liler okulun iflgal edil-
mesi gerekti¤ini söylediler. Y›llar-
d›r faflist iflgallerin k›r›lmas› için
can bedeli direnilen alanlard› okul-
lar. 

Halk çocuklar›na aç›ls›n, halk
için e¤itim verilsin diye s›rf kap›-
s›nda onlarca devrimcinin kan› olan
mevzilerdi okullar. Faflist sald›r›ya
karfl› yap›lmas› gereken de elbette
söylenendi. 

Fakat o zaman oportünistler il-
ginç yaklafl›mlarla bu öneriyi bofla
ç›karmaya çal›flt›lar. Onlara göre
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TTaarriihhtteenn
Olaylar...Kifliler...

BBUU TTAARR‹‹HH BB‹‹ZZ‹‹MM

11 AArraall››kk DDiirreenniiflflii 

vvee ‹‹ssttiissmmaarr



“üniversiteler zaten bizimdi, kendi
okullar›m›z iflgal edilemezdi”. Bu
sözlerin söylendi¤i y›llarda üniver-
sitelerin koflullar›n› az çok bilen
herkes için flimdi bile kabul edile-
mez sözlerdir bunlar.

Elbette ki bizimdir üniversiteler.
Zaten ö¤renci gençli¤in sosyalizm
mücadelesinden ayr›lmadan verdi¤i
akademik-demokratik mücadele gü-
nümüzde dahi bizim olan› geri al-
mak içindir.

Bir di¤er görüfl ise iflgalin an-
lams›z oldu¤u,okullardan ç›k›l›p fa-
flistlerin bulunduklar› yerde dövül-
meleriydi. Böyle bir ad›m›n dev-
rimcilere faydadan çok zarar getire-
ce¤i belliydi.

Böyle tart›flmalar süredursun fa-
külte ö¤rencileri iflgal fikrini benim-
semifllerdi. ‹flgal bafllad›¤›nda opor-
tünizmin polis var giremiyoruz dedi-
¤i kap›lardan ‹TÜ DEV-GENÇliler
pankartlar›yla giriyorlard›. 

Ali R›za Kurt, Ekrem Ak›n Sa-
vafl ve tüm di¤er DEV-GENÇ’liler
en önde çarp›fl›yorlard›. Sonunda
talepler iletildi. Polis fleref sözü ve-
rip gözalt› olmayaca¤›n› söyledi.
Fakat daha d›flar› at›lan ilk ad›mda
sald›r› ve gözalt› bafllad›. Burada da
tav›r netti. Polis arabalar›na binil-
meyecekti. Fakat oportünizm diren-
meden araçlara bindi. Sonras›nda
ise gözalt› say›lar›yla övünme gibi
bir tav›rlar› oldu.

Y›llar sonra, 2009 da bile benzer
bir anlay›fla sahip olmalar› ise iflin
kötü boyutu belki de.

11 AArraall››kk’’››nn 2200.. YY››llddöönnüümmüü
‹‹ççiinn BBiirr HHaatt››rrllaattmmaa

Direniflin üstünden geçen yirmi
y›ldan sonra aralar›nda ÖDP Genel
Baflkan› Alper Tafl’›n da oldu¤u 1
Aral›k direnifline kat›lanlardan bir
grup, TMMOB MMO’nda bir araya
gelmifl. Orada yap›lan konuflmalar-
da koskoca bir direnifli yaratan
DEV-GENÇ’in de cüretin, iradenin
o fakültedeki temsilcisi Hamiyet
Y›ld›z’›n ad›n›n dahi geçmemesi
önce o direnifle sayg›s›zl›kt›r.

O konuflmalar› dinleyen biri de

sanacak ki, 1 Aral›k direniflini tek
bafl›na Alper Tafl örgütlemifl. Oysa
aradan 20 y›l geçse de hiçbir fley
unutulmuyor. Yaflanm›fl tarihi kim-
se çarp›tamaz, istedi¤i gibi o tarihe
yön veremez. Sahiplenemez de!

O nedenle gerçekler bilinsin, ta-
rih çarp›t›lmas›n diye 1 Aral›k dire-
niflini tekrar hat›rlatt›k. 1 Aral›k di-
renifli, Hamiyet Y›ld›zlar, Ali R›za
Kurtlar, Ekrem Ak›n Savafllar anla-
t›lmadan anlat›lamaz. Dev-Genç
anlat›lmadan 1 Aral›k anlat›lamaz.

1 Aral›k, 2200 yy››ll ssoonnrraa ddeevvrriimm--
cciilliikk aadd››nnaa hhiiçç bbiirr ddee¤¤eerrii kkaallmmaa--
mm››flfl oollaannllaarr››nn nnoossttaalljjii mmaallzzeemmeessii
ddee¤¤iillddiirr.. Konuflmac›lar, “zaman›n-
da kanlar›n›n h›zl› akmas›na” ba¤-
l›yorlar o gün yaflananlar›. O za-
manlar kaybedecek bir fleyleri yok-
mufl, flimdi çok fley varm›fl kaybe-
decekleri. Ama yine de talepleri ay-
n›ym›fl!!!

Bu aç›klamaya ne taraftan bak-
sak elefltirecek bir yer bulabiliriz.
Her fleyden önce evet oportünizm
ad›m ad›m risksiz solculu¤un teori-
sini yapm›flt›r. Art›k geceleri yatak-
lar›na yatt›klar›nda rahat uyuyabil-
mektedirler. 

Ancak o gün orda direniflin tari-
hini yazan devrimciler hala ayn› uz-
laflmazl›k, cüret, cesaret ile müca-
deleye devam etmektedirler. Art›k
ak›lland›k diyenlerin aksine DEV-
GENÇ’liler nas›l ki o zaman olayla-
r› do¤ru tahlil etmifl, do¤ru eylemler
gelifltirmifllerse bugün de yap›lan
budur.

Oportünizmin o gün tak›nd›¤› ta-
v›r ortadayken flimdi ç›k›p direnifl-
leri kendilerine mal etmelerinin
mant›kl› ve samimi hiçbir aç›klama-
s› olamaz. BBuuggüünn bbiirr ddiirreenniiflflii ooll--
mmaayyaannllaarr,, kkeennddiilleerriinnee bbiirr ddiirreenniiflfl
ttaarriihhii yyaarraattmmaayyaa ççaall››flfl››yyoorrllaarr.. 

Bir yandan “herkes gemisini kur-
taran kaptan olma tavr›na girdi” de-
yip,bu tavr› elefltirirken, bizzat bu
tavr› göstermifllerdir. Asl›nda onla-
r›n aç›s›ndan bak›ld›¤›nda geçen yir-
mi y›lda de¤iflen pek bir fley yoktur.

Gerçek buyken Hamiyet’in kifli-
li¤inde cisimleflmifl cüretle özdefl-

leflmifl bu direnifli anman›n iler tutar

bir yan› yoktur. Böylesi bir yok say-

ma devrimcilere, devrim mücadele-

sine, bu mücadelede flehit düflenlere

haks›zl›kt›r.

Hele hele yaflananlar› nostalji gibi

görüp, de¤erlendirmek bu ülkenin

mücadele tarihine haks›zl›kt›r. Çünkü

yaflananlar geride kalmam›flt›r. Ben-

zer flekilde okullar›m›zda hala tek ba-

fl›na bile olsa bu mücadeleyi yürüten

pek çok ö¤renci vard›r. “Ben varsam
DEV-GENÇ var” deyip, bir bafl›na

ama hep birlikte mücadele eden dev-

rimciler hala var. Nas›l ki bugün bu

devrimciler görmezden gelinemezse,

bu gelene¤i yaratanlar da görmezden

gelinemez.

Gelinemeyecektir de zaten. Niha-

yetinde “son sözü hep direnenler
söyler”. Kavgam›za ses olup, müca-

deleyi büyüten flehitlerimizle birlikte

son sözü yine biz söyleyece¤iz.
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Tarihimiz
-1144 AArraall››kk 11999966 - Susurluk devletin-

den hesap sormak için KESK'in Anka-
ra'da düzenledi¤i mitingde onbinlerce
insan›n yer ald›¤› HÖP kortejine polis
sald›rd› ve onlarca kifliyi gözalt›na ald›. 

-- 1144 AArraall››kk 11999944 - Elaz›¤ Askeri Has-
tanesi’nde görevli Tabip Binbafl› Fuat
Ç›k devrimciler taraf›ndan öldürüldü. 

- 1166 AArraall››kk 11999944 - ODTÜ Rektörü-
nün makam otosu Dev-Genç taraf›ndan
bombaland›.

--1177 AArraall››kk 11999911;; Tüm Özgür-Der, 1177
AArraall››kk 1992; Marmara Özgür-Der, 1188
AArraall››kk 1993; Ege Özgür-Der aç›ld›.

1188--1199 AArraall››kk 11999933 - Haklar ve Öz-
gürlükler Platformu, polisin tüm engelle-
melerine ra¤men Haklar ve Özgürlükler
Kurultay› yapt›. Kurultay'da Türkiye
gündeminin en yak›c› sorunlar›ndan
“Emekçinin Toplumdaki Yeri ve Emek
Sömürüsü”, “Adil Yarg›lanma ve Yaflam
Hakk›”, “Ulusal Sorun ve Az›nl›klar
Sorunu”, “Düflünme ve Örgütlenme
Özgürlü¤ü” ve “Kentte ‹nsanca Ya-
flam ve Çevre” konular› birbirini
izleyen befl ayr› panelde tart›fl›l-
d›.

Yürüyüfl

13 Aral›k
2009

Say›: 198



Sat›lm›flt›r!
‹ngiltere eski Baflbakan› Tony Blair,

Bakü’de Azerbaycanl› bir patronun ener-
ji tesisi aç›l›fl›nda yirmi dakika süren bir
konuflma yapm›fl ve karfl›l›¤›nda 150 bin
dolar alm›fl. 

Bir ‹ngiliz milletvekili bunun üzerine
“Boynuna neden bir ‘sat›l›kt›r’ yaz›s› as-
m›yor?” diye sormufl. 

Asl›nda hakl›, ama gereksiz. 

Alan da satan da onlar›n sat›lm›fl oldu-
¤unu biliyor zaten. 

Burjuva politikac›lar›n hepsinde o lev-
hadan var zaten; al›c› ve sat›c›n›n gördü-
¤ü bir levha!

ÇÇ ii zz gg ii yy ll ee

ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
nnii

Ci¤ersiz PPaflalar
Eski Kara Kuvvetleri Komutan›

Org. Aytaç Yalman, eski Deniz Kuv-
vetleri Komutan› Oramiral Özden Ör-
nek’e ait oldu¤u ileri sürülen günlük-
lerle ilgili flunu söylemifl:

“Benim günlükten haberim yok.
Ama Özden biraz hayalperesttir. O¤lu
film yaps›n diye senaryo yazm›flt›r”. 

C›k c›k ç›k;

“Koskoca” pafla olmufl, koca or-
dular› yönetmifller, yapt›¤›n› da yaz-
d›¤›n› da savunacak kadar yürekleri
yokmufl... 

Yürek yerine apoletleri varm›fl,
apoletleri gidince oras› bofl kalm›fl... 

Kafesli 
Demokrasi
7-18 Aral›k günleri aras›nda Danimar-

ka’n›n baflkenti Kopenhag’da yap›lacak
olan “tarihin en büyük iklim toplant›s›”na
kat›lacaklar için 1200 limuzin ve 140
uçak tahsis edilmifl. 

‹ki önemli haz›rl›k var zirveyle ilgili.
Birincisi kat›l›mc›lara sunulan lüks...
Ayr›nt›lar›na gerek yok.  

‹‹kkiinncciissii zirveyi protesto etmek iste-
yenlere karfl›; onlar için de 4000 kifliyi gö-
zalt›nda tutabilecek 360 kafes haz›rlan-
m›fl. Tazyikli su araçlar› al›nm›fl. 

Kitlelerin demokratik tepkileri karfl›-
s›nda burjuva demokrasisinin gösterdi¤i
flu engin hoflgörüye, engin demokrasiye
bak›n!

“Yapmaz” deyince

yapmam›fl mm›
oluyor?

Tayyip Erdo¤an, ABD gezisin-
de Ermeni soyk›r›m›na bilimsel(!)
bir aç›klama getirmifl. 

“Benim ecdad›m soyk›r›m
yapmam›flt›r, yapmaz.”

Hat›rlanaca¤› gibi Sudan ‘daki
Ömer El Beflir yönetiminin
Darfur’daki katliamlar›na iliflkin
de “müslüman soyk›r›m yapmaz”
deyip iflin içinden ç›km›flt›.
“Yapmaz” deyince, “yok” say›nca
tarih de¤ifliyor... 

Tafleronluk rruhlar›na

sinmifl... TOBB Baflkan› R›fat

Hisarc›kl›o¤lu, “Almanlarda para, biz-

de tecrübe var. Irak pazar›na birlikte

aç›labiliriz” demifl. 

Generaliyle, politikac›s›yla, patronla-

r›yla hepsinin ruhunda tafleronluk var...

Hep bir yerlere, ‹ran’a, Irak’a, Afga-

nistan’a, Somali’ye, Kosova’ya gidiyor-

lar ve hep birilerinin tafleronu olarak...
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Nas›l B‹R Yaflam?Nas›l B‹R Yaflam?
““fifiaannss OOyyuunnllaarr››””

Kumar›, at yar›fllar›n›, TV’ler-
deki paral›, baya¤› “yar›flma” prog-
ramlar›n› dilimize “flans oyunla-
r›”diye sokup, masumlaflt›rd›lar.
Kumar “flans oyunlar›” d›r art›k.

Ve nerdeyse bir çok ailenin, ilifl-
kilerini bozan, evlerde sorun haline
gelen, sürekli tart›fl›lan bir konudur
art›k, kumar, at yar›fllar› ve bu tür
“oyunlar”...

Bizleri öylesine al›flt›rd›lar ki,
bir ayl›k eme¤inin karfl›l›¤›n›, aile-
sinin, çoluk-çocu¤unun ihtiyaçlar›-
n› giderebilecek paray›, kendi ihti-
yaçlar› için harc›yaca¤› paray› bir
ç›rp›da kumara, at yar›fllar›na, bilu-
mum bu tür “oyunlara” harcamak-
tad›r bir çok kifli. Yetmemek de, bu
kez borçlanmaktad›r kumar oyna-
yanlar!

Son y›llarda halk›n daha çok
umut ba¤lad›¤› bir olgu haline gel-
di “flans oyunlar›”. Daha y›lbafl›
gelmeden günlerce önceden y›lbafl›
özel çekilifli için insanlar haz›rlan-
maktad›r.

Milli piyangoda ç›kacak para-
n›n büyüklü¤ü, giflelerdeki bilet
kuyruklar›, büyük ikramiye hayal-
leri milyonlarca insan›n yaflam›na
sinsice sokulmaktad›r.

“Ne olur iki tane bilet alsak”
meselesi de¤ildir bu konu. As›l so-
run yoksulluk, yoksullu¤un sona
erebilece¤ine dair umutsuzluktur.
Bu umutsuzluk, yerine baflka umut-
lar› do¤urmaktad›r...

“fians oyunlar›”, giderek kültü-
rel bir olgu, bir çürüme olarak yay›l-
m›flt›r. Kan›ksanm›flt›r ki en tehlike-
lisi budur.. Art›k kumar evlerin içine
girdi. Akflamlar› TV’lerde baya¤›
yar›flmalarda, at yar›fllar›nda, insan-
lar “flans›n›” deniyor görülüyor. 

Düzen hemen herfleyi kumar
için kullanarak, halk›n yoksullu¤u-
nu sömürmekte, “havadan para ka-
zanma” kültürünü meflrulaflt›rmak-
tad›r. Evimizdeki TV’ler hergün

kumar oynatmakta, internet siteleri
“flans oyunlar›” diyerek, kumar si-
teleri açmakta, mahallemizde ku-
mar salonlar› yayg›nlaflmaktad›r.
K›sacas› düzen kumar› günlük ya-
flam›m›za sokmakta, gençlerimizi,
kad›nlar›m›z› emekçilerimizi, yok-
sulluktan bunalan herkesi kumara
özendirmektedir.

Kumar, at yar›fllar›, her tür para-
l› oyun insanlar› çürüten, bencillefl-
tiren, insan olmaktan ç›karan kötü
bir “al›flkanl›k”t›r...

Geçti¤imiz günlerde Gazian-
tep'te “yasad›fl› bahis operasyonu”
düzenlendi. 10 iflyeri ile  2 ayr› ad-
rese giden polis, 35 kifliyi gözalt›na
ald›. Bu ifli yapan çetelerden biriy-
di gözalt›na al›nan...

Yaklafl›k 400 bayilik a¤ kuran il-
legal sitelerin, özellikle Güneydo-
¤u'yu hedef ald›¤›, birçok kiflinin ku-
mar nedeniyle borç bata¤›na düflüp
intihar etti¤i belirtiliyor. Bu ifli yapan
devlet destekli çetelerin ayda 50 mil-
yon dolar›n üzerinde nakit dolafl›m›-
na hükmetti¤i tahmin ediliyor. 

Türkiye'de yaklafl›k 400 bin ki-
flinin de yurtd›fl› merkezli sitelerde
kumar oynad›¤› ve bir milyar do-
larl›k pazar olufltu¤u belirtiliyor.

Kumar›n sadece küçük bir bölü-
müdür bu. Hem halk› “flans oyunla-
r›” ile sömürüyorlar, hem de bir ba-
takl›k içine sürükleyerek, halk› çü-
rütüyorlar.

Ve giderek, kumar oyunlar›, at
yar›fllar›, internet üzerinden “bahis
oyunlar›” kan›ksan›yor, normal ha-
le geliyor.

“fians›m›z›n” birgün dönüp,
zengin olaca¤›m›z beklentileri ye-
rine, kumar›n her türünü yaflam›-
m›zdan, düflüncelerden ç›kar›p ata-
l›m. Kumar›n meflru görülmesine
izin vermiyelim. 

Kendimizi, ailemizi, sevdikleri-
mizi, mahallemizi, arkadafllar›m›z›
bu bataktan kurtaral›m. Bizi çektik-
leri batakl›¤a düflmeyelim...
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Ekonomi PPolitik 
Dersleri: 1

‹stinye Park’taki “lüks soka¤›”,
geçen y›l, sat›fllar›n› yüzde 63 art›r-
m›fl, kriz onlar› etkilememifl yani.
Sonuç: krizler, sömürenleri de¤il,
sömürülenleri vurur... 

Ekonomi PPolitik 
Dersleri: 2

Bir sanatç›. ‹lerici,
olaylar› seyretmiyor, tav›r
al›yor, bu olumlu. Ama
bu, ondaki tutars›zl›¤›, il-
kesizli¤i görmeye engel
de¤il. M. Ali Alabora; Kü-
resel Bak ad›na Afganis-
tan’a asker gönderilmesi-
ne karfl› aç›klamay› o ya-

p›yor. Sonra ayn› sanatç›, ‹fl Banka-
s›’n›n reklam›nda oynuyor. Peki Af-
ganistan’a asker kimin ç›karlar› için
gönderiliyor? ‹fl Bankas›’n›n. 

Afganistan’a asker, ‹fl Bankas›
daha çok kazans›n diye gönderili-
yor. Peki reklamlar ne için yap›l›-
yor, ‹fl Bankas› daha çok kazans›n
diye... Eee, peki ne fark var?

Demek ki yap›lan iki ifl aras›nda
özde o kadar da fark yok... 

SSoonnuuçç:: Tekellerin hizmetinde
iseniz, tekellerin hizmetindesiniz
demektir..    

Ezilenlerin 

ABD Baflkan›!!!! 

“Halktan, ezilenlerden biri”
olarak lanse edilen ABD Baflkan›
Obama’n›n efli Michelle Obama,
sadece kendi hizmetleri için “ku-
aförü, makyajc›s›, kiflisel fitness
e¤iticisi içinde olmak üzere toplam
24 yard›mc› çal›flt›r›yor”mufl ya-
n›nda...

Düflünün, Obama, ony›llarca
kendini tekellere kan›tlam›fl...
Ama öyle bir aldatmaca yarat›yor-
lar ki, insanlar onlar› “ezilen-
ler”den biri gibi görmeye bafllaya-
biliyorlar.. 

Emperyalist “illüzyon” maki-
nas›na karfl› çok çok dikkatli ol-
mak gerekir vesselam!
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Bursa’da 19 Maden ‹flçisi
Katledildi

10 Aral›k günü akflam saatlerinde, Bursa’n›n Mus-
tafakemalpafla ‹lçesi'nde Bükköy Madencilik ‹flletme-
si'ne ait kömür oca¤›nda meydana gelen grizu patla-
mas› sonucu 19 iflçi hayat›n› kaybetti. 19 iflçinin haya-
t›n› kaybetmesi kader de¤ildir. Bu bir katilamd›r. ‹flçi-
leri, emekçileri açl›¤a, yoksullu¤a, iflsizli¤e terk eden,
örgütsüz, sendikas›z, güvencesiz koflullarda çal›flmaya
mahkum eden AKP iktidar› katilam›n bafl sorumlusu-
dur. Katilamda hayat›n› yitiren iflçilerin ailelerine ve
halk›m›za baflsa¤l›¤› diliyoruz.

Yürüyüfl Halka
Ulaflt›r›l›yor

Yürüyüfl okurlar› dergi sat›fl›

yapmaya devam ediyorlar.

AAddaannaa'da 3 Aral›k günü  Yürü-

yüfl dergisi tan›t›m› ve “‹stiyoruz

Alaca¤›z” kampanyas›n›n pullama-

lar›n› yapan Gençlik Dernekli  ö¤-

renciler Mazlum Ulusal ve F›rat

Kurt, sivil polisler taraf›ndan dur-

durularak kimlik kontrolü yap›l-

mak istendi ve derginin toplatmas›
olup olmad›¤› soruldu.  Derginin
toplat›lmas› olmamas›na ra¤men
dergi okurlar› keyfi bir flekilde yer-
lerde sürüklenerek gözalt›na al›nd›.

Adli T›p'a sevkedilen Gençlik
Dernekliler karakoldan serbest b›-
rak›ld›lar.  

‹‹zzmmiirr’de 30 Kas›m günü Mene-
men-‹ncirlip›nar’da, 5 Aral›k günü
Çi¤li- Harmandal› ve 6 Aral›k günü
Menemen-Belediye Evleri’nde Yü-
rüyüfl dergisinin tan›t›m› ve sat›fl›

yap›ld›.  ‹ncirlip›nar’daki tan›t›mda
dergi okurlar›n›n önününü kesen si-
vil polisler okurlar›m›z› tehdit ede-
rek gözalt›na almaya çal›flt›. 

BBuurrssaa'da, 2  ve 3 Aral›k günleri,
Teleferik ve Kestel-Kale mahallele-
rinde, dergimizin tan›t›m ve sat›fl›
yap›ld›.

“Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim” kampanyas›n› ve ‹ncirlik yü-
rüyüflünü anlatan okurlar›m›z yap-
t›klar› sat›fllarda 49 dergiyi halka
ulaflt›r›ld›lar. 

DHKC: “Eyleme herhangi bir
kat›l›m›m›z olmam›flt›r”

Devrimci Halk Kurtulufl Cephesi  9 Aral›k 2009
tarihinde Tokat Refladiye eylemi hakk›nda bir
aç›klama yapt›. 382 Nolu aç›klamada 7 Aral›k günü
askerlere yönelik gerçeklefltirilen eyleme  herhangi bir
kat›l›mlar›n›n olmad›¤› belirtildi.

Düzeltme
DDeerrggiimmiizziinn 119977.. ssaayy››ss››nnddaa 4422.. ssaayyffaaddaa mmeezzaarrll››kk

zziiyyaarreettlleerriiyyllee iillggiillii hhaabbeerrmmiizzddee fifieehhiiddiimmiizz MMuuhhaarr--
rreemm KKaarraakkuuflfl’’uunn ssooyyiissmmii yyaannll››flflll››kkllaa EErrkkuuflfl oollaarraakk
yyaayy››nnllaannmm››flfltt››rr.. DDüüzzeellttiirr,, öözzüürr ddiilleerriizz..

Çaytafl› fiehitleri Dersim’de  An›ld›
15 y›l önce ölümsüzleflen Dersim Çaytafl› flehitleri

ölüm y›ldönümlerinde mezarlar› bafl›nda an›ld›lar. 6
Aral›k günü Gülseren Beyaz ve Hüsniye Ayd›n’›n
Tunceli Asri Mezarl›¤›ndaki  mezarlar› bafl›nda topla-
nan Halk Cepheliler  “Devrim fiehitleri  Ölümsüzdür”
pankart›yla bir anma yapt›lar. Anmada flehit düflen ge-
rillalar›n mücadeleleri anlat›ld›. Ard›ndan Çaytafl› di-
reniflinden bahsedildi. Anma s›ras›nda “Devrim fiehit-
leri Ölümsüzdür” Ve “Kahramanlar Ölmez Halk Ye-
nilmez” sloganlar› at›ld›. Konuflmadan sonra hep bir-
likte “fiu Dersimin Da¤lar›” türküsü, yoldafllar› tara-
f›ndan hep bir a¤›zdan söylenerek anma sona erdi. 

‹zmir Polisi Kendi Pisli¤ini
Devrimcilere Bulaflt›ramayacak

Halk Cephesi’nin bir süredir yürüttü¤ü “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim”  kampanyas›n›n etkisini k›rma
derdine düflen ‹zmir polisi, her zamanki yöntemleri
olan yalanc›l›ktan, iftirac›l›ktan medet umuyor. Dev-
rimcilerle dolaflmay›, demokratik eylemlere kat›lmay›,
yasal derneklere gidip gelmeyi suçmufl gibi gösteren
polis insanlar üzerinde flaibe yaratmaya çal›fl›yor. 

‹zmir Halk Cepheliler 4 Aral›k günü Kemeralt› Gi-
rifli’nde yapt›klar› eylemle ‹zmir polisinin yeni sald›r›-
lar›n› teflhir ettiler. Eylemde, “Amerikanc› Polis, Bas-
k› Tehdit Ve ‹ftirayla Ba¤›ms›zl›k Mücadelemizi En-
gelleyemez” pankart› aç›ld› ve “Komplolar, Tehditler,
‹ftiralar Bizleri Y›ld›ramaz, Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” sloganlar› at›ld›.




