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Zeki ÖZTÜRK

1956, Dersim do¤umlu. Elaz›¤, Gaziantep ve Malatya’da mücadelenin çeﬂitli alanlar›nda faaliyet
yürüttü. Malatya da¤lar›nda k›r gerilla ekiplerinde yer ald›. Malatya’da,anti-faﬂist bir eylem haz›rl›¤› yaparken elindeki bomban›n patlamas› sonucu 26 Aral›k 1979’da ﬂehit düﬂtü.

1978, Almanya do¤umlu. Emperyalizmin yoz kültürü ve yaﬂam tarz›n› reddederek, mücadele içinde yer ald›. 1997’de bir görev için ülkeye geldi¤inde tutsak düﬂtü. Direniﬂlerle geçen tutsakl›k
Amasya do¤umlu olan Hamdi AYGÜL, genç yaﬂ›nda at›ld› kavgaya. En büyük
sürecinde, kendini yenileyenlerdendi. Uﬂak Hapisarzusu silahl› birlikler savaﬂç›s› olmakt›. Halk kurtuluﬂ savaﬂ›n›n bir neferi olarak
hanesi’nde, 25 Temmuz 2004'de ölüm orucu
ölümsüzleﬂti.
Sergül ALBAYRAK band›n› kuﬂanarak, direniﬂe baﬂlad›. Direniﬂ içindeyken tahliye edildi. 28 Aral›k 2004’de ‹stanbul Taksim’de gerçekleﬂtirdi¤i feda eylemiyle, ölümsüzleﬂti.
cak ve devrimci
mücadelesi ile
1960, ‹stanbul do¤umlu. ‘77 y›l›nda
örnek olacakt›r.
“Ferit gibi düﬂünmek,
kat›ld›¤› mücadeleyi, 25 y›l boyunca
Ferit Eliuygun, bu özellikleriyFerit gibi yaﬂamak!”
onurla sürdürdü. Bir ömür boyu devle onlarca yoldaﬂ›n› e¤itmiﬂ, onlarimcilik yapanlardand›. 1980’den itibara örnek olmuﬂtur. O zor koﬂullar“Her türlü de¤erin yok say›lren 7 y›l tutsakl›k yaﬂad›. Ç›kt›¤›nda yida yeniden yarat›lan DEV-GENÇ
d›¤› yenilgi y›llar›nda D E Vne kavgan›n içindeydi, Ege Bölgesi Siiçinde devrimci mücadele için yeGENÇ'in yeniden yarat›lmas›
ni kadrolar yaratmay› baﬂarm›ﬂt›r.
sürecinde...” Ferit Eliuygun’un
Celalettin Ali GÜLER yasi Sorumlusu olarak görev yapt›. Yeni
tutsakl›¤›na, 3 yoldaﬂ›yla, özgürlük eyrolünü, çabalar›n› ve yapt›klar›n›
Her zorlu¤u aﬂmak için bir
lemiyle son vererek, k›r gerilla birliklerine kat›ld›. Tokat k›rsal
anlat›yordu onunla ilgili aç›klabaﬂlang›ç gerekir. ‹ﬂte Ferit Eliuyalan›nda oligarﬂinin askeri güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada, 28
man›n ilgili bölümü...
gun bu yeni baﬂlang›çlar› yapacak
Aral›k 2002’de ﬂehit düﬂtü.
cesarete ve cürete her zaman sa“Yaprak k›m›ldamayan” koﬂul-

27 A ral›k’ta
Kars’da

15 Ocak’ta
Samsun’da

25 Aral›k - 31 Aral›k

Ordu do¤umlu olan Ferit EL‹UYGUN, 1980 öncesi Liseli DEV-GENÇ
mücadelesinde yerald›. 12 Eylül
sonras›nda tutsak düﬂtü. Tahliye olFerit EL‹UYGUN
Hamdi AYGÜL
duktan sonra DEV-GENÇ’in yeniden
yarat›lmas› sürecine kat›ld›. Yeralt› mücadelesinde görevler üstlendi, daha sonra
silahl› birlikler ekip sorumlulu¤una atand›. Çok say›da devrimci eylemi örgütledi.

Renkli Dü¤ün Salonu

10 Ocak’ta
Antalya’da

Yitirdiklerimiz

"Bir mermi de benden" olsun istedim, Felluce'de, Irak'l› kardeﬂlerimizin
saf›ndan iﬂgalcilere s›k›lan...
Sergül Albayrak

27 Aral›k 1990’da ‹stanbul Göztepe’de, DMO’nun bombalanmas›
eyleminde, ﬂehit düﬂtüler.

25 A ral›k’ta
Malatya’da

9 O cak’ta
‹zmir’de
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DEV-G EN Ç ' i n ye n i de n
larda, “D
yarat›lmas›...” ve Ferit Eliuygun...
Kuﬂkusuz onun anlat›lacak, mücadeleye katt›¤› çok ﬂey var. Ancak,
öyle bir dönem düﬂünün ki, o dönem de bir çok ﬂeyi yaratmak, mücadeleyi geliﬂtirmek için “Ferit gibi
düﬂünmek” gerekiyor!..
Halka ve devrime ba¤l›l›¤›n s›nand›¤› o zor y›llarda, umutlu olmak, devrimci mücadeleyi “i¤ne
ile kuyu kazar gibi” büyütmek
için “Ferit gibi yaﬂamak” gerekirdi.
‹ﬂte o zor koﬂullarda, bu kararl›l›k ve özveri ile DEV-GENÇ yarat›ld›. DEV-GENÇ’in 40 y›ll›k
tarihi böyle yaz›ld›. O, 40 y›ll›k
tarihte Feritlerin ayr› bir yeri,
eme¤i ve umudu vard›r.
Ferit Eliuygun, inanc›, kararl›l›¤› ile, zor dönemlerin insan› olma özellikleri ile sonraki dönemde de tüm yeteneklerini seferber
ederek mücadeleye çok ﬂey kata-

hip olmuﬂtur.

B i r ö m ü r boyu devrimcilik
ve Celalettin A l i G ü l e r
Devrimci oluﬂunu ﬂöyle anlat›yordu Celalettin Ali Güler; “Baﬂlang›çta faﬂist sald›r›lara yönelik
tav›rlardan etkilendi¤im için devrimci oldum ve hareket saflar›na
kat›ld›m. Ancak süreç ilerledikçe
sorunun sadece faﬂistlere yönelik
tav›rla s›n›rl› olmad›¤›n› ve çok
daha geniﬂ düﬂünmek gerekti¤ini
gördüm. Bu yüzden de devrimcili¤i bir yaﬂam biçimi olarak kabul
ettim. Ve bugüne kadar sürdürdüm...”
Celalettin Ali Güler, bu büyük
iddia ve inançla savaﬂt›, bu büyük
mutlulukla ﬂehit düﬂtü. Tüm devrimcilere, bu düzenin de¤iﬂmesini
isteyen herkese örnek olacak bir
yaﬂam b›rakt› geride.
Bir ömür devrimcilik yapanlar
içinde yer ald›.

ﬁerif AYGÜN

29 Aral›k 1969’da ‹stanbul Gamak
Motor Fabrikas›'nda iﬂten ç›karmalar›
protesto eden iﬂçilere, polisin açt›¤› ateﬂle katledildi. Sald›r›n›n hemen ard›ndan
‹stanbul'un bütün üniversitelerinde ö¤renciler forumlar yaparak polisi protesto etmek için boykota gittiler.

Ferit EL‹UYGUN’a;
“Kalbimiz dar geliyor bize;
Kopararak
Kanl› sarg›lar› yaram›zdan
Sokaklarda hayk›rmal›y›z
Hep bir a¤›zdan
Kinin k›z›l gizli beyaz çiçekli örgüsünü.
Kan geliyor kainatin rengi bize
Yuvarlan›yor iri s›cak damlalar
Bak›r yanaklar›m›zdan
Kalbimize...”
(Zeynep Eda Berk)
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Yer: Bak›rköy Adliyesi
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HALK CEPHES‹

Mehmet A⁄AR
Tutuklans›n
Yer: Ankara Adliyesi 11. ACM
Tarih: 23 Aral›k, Çarﬂamba
Saat: 09.50
HALK CEPHES‹

MAHKEMEYE ÇA⁄RI
Didem
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Yer: Ankara
Adliyesi 11. ACM
Tarih: 24 Aral›k,
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Saat: 15.00
HALK CEPHES‹
Dinleti
Hapishane Türküleri
22 Aral›k Sal›
19.00
Haldun Dormen
Tiyatrosu
ﬁ‹ﬁL‹/ ‹STANBUL

AKP, Aldatarak, Oyalayarak ve
Terör Uygulayarak Yönetiyor
erekeni yap›n!

G
‹

çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay, telefondaki polis ﬂefine bu talimat›
verir vermez, tekel iﬂçilerinin üzerine gaz bombalar› at›lmaya, tazyikli
su s›k›lmaya ve ayn› anda coplar indirilmeye baﬂland›. Gereken yap›l›yordu. Ankara Valisi, sald›r›n›n arkas›ndan “kanun hakimiyeti sa¤lanm›ﬂt›r” aç›klamas›n› yapt›. Emekçilerin direniﬂi ezilmiﬂti ve Ankara’da
düzen hüküm sürüyordu!
mekçiler üzerinde bu terör estirilirken ayn› anda, bu terörün
estirildi¤i yere çok uzak olmayan
bir binada, Beﬂir Atalay, televizyon
kameralar› karﬂ›s›nda “ d e m o k r a t i k
aç›l›m kararl›l›kla sürdürülecekt i r ” aç›klamas› yap›yordu. Ve ayn›
anda, iﬂçilerin coplar alt›nda ezildi¤i Ankara’da, Alevi Çal›ﬂtay› toplant› halindeydi ve orada da AKP
hükümetinin devlet bakanlar›ndan
Faruk Çelik, “aç›l›m” politikalar›n›n Türkiye’yi nas›l demokratikleﬂtirdi¤ini anlat›yordu.
erﬂey apaç›k karﬂ›m›zdad›r. 17
Aral›k Ankara’s›nda, aldatmaca, oyalama ve faﬂist terör yanyanad›r. A K P i k t i d a r › a l d a t a r a k , o y a l a y a r a k v e z u l m e d e rek yö netebili y o r. Aldatma, oyalama o kadar gizli mi? Hay›r, tam tersine bunlar›n
oldukça aç›k biçimde yürütüldü¤ünü söylemek mümkündür. ‹ﬂte bu
noktada oligarﬂi, bu manevralar›ndan ancak iﬂbirlikçileri ve d ü z e n de n m e d e t u ma n k e s i m l e r sayesinde sonuç alabilir. Nitekim, gerek
Kürt aç›l›m›, gerek Alevi aç›l›m›
toplant›lar›na baﬂlang›çta can verenler, sadece iﬂbirlikçiler
de¤il, düzenden medet uman
ilerici, demokrat çevrelerdir. Düzenin “aç›l›mlar›n›” siyasal olarak
tamamen reddetme cüret ve kararl›l›¤›na sahip olmayanlar, ilk baﬂta bu
manevralara alet oluyor, kitlelerin
düzenden beklentilerinin pekiﬂme-
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sine yol aç›yorlar. Daha sonra bu
aç›l›mlar›n tasfiye amaçl› oldu¤unu, asimilasyon amaçl› oldu¤unu,
faﬂist devlette de¤iﬂen bir ﬂey ol mad›¤›n› görüyorlar, ama o zaman
iﬂ iﬂten geçmiﬂ oluyor...
¤er bugün AKP ﬂu veya bu ölçüde “demokrat”l›k iddias›nda
bulunabiliyorsa, halâ “aç›l›m” manevralar›n› sürdürebiliyorsa, bu iddiay› meﬂrulaﬂt›ranlar›n baﬂ›nda ilerici sol kesimler gelir. AB’ye uyum
nedeniyle AKP’yi destekleyenler,
E r g e n e k o n D a v a s › nedeniyle
AKP’nin yan›nda olmak gerekir diyenler, Kürt aç›l›m›, Alevi aç›l›m›
nedeniyle AKP’ye destek vermek
gerekir diyenler gelir...

E

ugün çeﬂitli sol, ilerici, demokrat kesimler, demokratikleﬂme,
AB’ye uyum, Kürt sorununa çözüm
gibi beklentilerle AKP politikalar›na yedeklenmekte, AKP’nin bir çok
politikas›n›n birincisi, oligarﬂi içi
iktidar savaﬂ›na, ikincisi, kitleleri
aldatmaya yönelik oldu¤unu görmemekte, veya görmezden gelmektedirler. AKP-Genelkurmay aras›ndaki çeliﬂkilerden “demokrasi” bekleyerek AKP’ye yedeklenilmiﬂtir.
Demokratik mücadele, oligarﬂi içi
çat›ﬂmada taraf olmak de¤ildir.
Egemen s›n›flar aras›ndaki çeliﬂkilerden elbette yararlan›labilir. Fakat
bu yararlanma, onlardan birine yaslanarak, onlardan birine tabi olarak
gerçekleﬂtirilemez. Tam tersine,
egemen s›n›flar aras›ndaki çeliﬂkilerden yararlanmak ancak kendi sa-

B

....Demokratik mücadele, oligarﬂi içi çat›ﬂmada taraf olmak
de¤ildir. Egemen
s›n›flar aras›ndaki
çeliﬂkilerden elbette
yararlan›labilir. Fakat bu
yararlanma, onlardan birine
yaslanarak, onlardan birine tabi
olarak gerçekleﬂtirilemez.

f›m›zda, halk›n, emekçilerin ç›karlar›n› savunmam›z koﬂullar›nda
mümkün olabilir. Tersi, bizim o çeliﬂkilerden yararlanmam›z de¤il,
onlar›n bizden yararlanmas› olur. Ki
nitekim bugün solun bir kesimi aç›s›ndan durumu budur.
urada sorun, düzenden beklenti
içine girmektir. De¤ilse, b u i k t i d a r, siyasi olarak körleﬂmeyen
hiç kimseyi kand›ramaz. Çünkü
demagojileri, manevralar› asl›nda
çok aç›k ve kabad›r.

B

erörle Mücadele Yasas›’nda,
Türk Ceza Kanunu’nda yapt›¤›
de¤iﬂikliklerle, polisin yetkisini art›ran, halk›n mücadelesine karﬂ› daha
a¤›r cezalar getiren, polise, yarg›ya
alabildi¤ine keyfi gözalt› ve tutuklama yetkileri veren AKP iktidar› de¤il
mi?.. Engin Çeberler’i, Ça¤daﬂ Gemikler’i, Baran Tursunlar’› katleden,
polis infazlar›n›n önünü açan AKP
de¤il mi?.. Hapishanelerde yüzlerce
insan›n ölümüne yolaçan tecriti uygulayan AKP de¤il mi?... Peki nas›l
oluyor da bunlar unutulabiliyor? Nas›l yok say›labiliyor?

T

orun, yukar›da belirtti¤imiz gibi,
kendine, halka güvensizlik sonucunda düzen içi beklentiler nedeniyle
içine düﬂülen s i y a s i k ö r l ü k t e d i r.
Oligarﬂi, körleﬂtirebildi¤i ölçüde daha rahat yönetir ve ömrünü uzat›r.
Düzeniçileﬂmek, körleﬂmektir.

S

yun çok aç›kt›r. AKP’nin Kürt
sorunundan Alevi sorununa, iﬂkence meselesinden iﬂçi haklar›na
kadar her konuda, her kesimle adeta
oynad›¤› aç›kt›r: 2005 A¤ustos’unda Gençay Gürsoy, Adalet A¤ao¤lu
gibi ayd›nlarla görüﬂerek “Geçmiﬂte
yap›lan hatalar› yok saymak büyük
devletlere yak›ﬂmaz.” diyen Tayyip
Erdo¤an’la, bundan sadece iki ay
sonra Siirt’te “Kürt sorunu de¤il sorunlu Kürtler oldu¤unu” söyleyen
Erdo¤an ayn› kiﬂidir.

O

006’da Amerika’da yapt›¤› aç›klamada “Türkiye’de Kürtlerin

2

hak sorunu yoktur” diyen Erdo¤an’la ABD’nin onay ve teﬂvi¤iyle
“Kürt aç›l›m›”n› baﬂlatan Erdo¤an
da, 2002’de Moskova’da “düﬂünmezsen Kürt sorunu yoktur” diyen
Erdo¤an’la, 2006’da Diyarbak›r’da
“kad›n da olsa, çocuk da olsa gereken yap›l›r” deyip katliam emrini
veren Erdo¤an ve 2009‘da TRT
ﬁeﬂ’i açan Erdo¤an, ayn› Erdo¤and›r. Bu, herhangi bir burjuva politikac›s›nda s›k rastlanabilecek bir durumdur. Bak›n sadece Kürt sorunu
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda bile ne kadar
çok(!) Tayyip Erdo¤an ve ne kadar
çok Kürt politikas› var. Birkaç ay
arayla birbirinin bu kadar tersi tav›rlar tak›nabilmek, burjuva politikas›n›n halklara karﬂ› klasik ayak
oyunlar›ndand›r. Burada so r u n, onun bu niteli¤ini görmeyip,
her demecine bu gerçe¤i yads›yan
anlamlar yüklemektedir.
ürt aç›l›m› konusunda hala
AKP’den birﬂeyler beklenebilece¤ini söyleyenler, bütün bunlar› bilmiyor mu, görmüyor mu?..
Aç›k ki, bilmemeleri, görmemeleri mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla,
bunlara ra¤men AKP’nin Kürt
aç›l›m› konusunda, Alevi aç›l›m›
konusunda, demokratikleﬂme konusundaki vaatleri karﬂ›s›nda umutlu
olabilenler, gerçe¤i görmezden gelme tavr› içindedirler.
ak›n ﬂu tabloya: Kürtler, 86 y›ld›r bu topraklarda ezilenlerdir.
Aleviler, inançlar› yasaklan›p ezilenlerdir. Çingeneler yok say›l›p
ezilenlerdir. Ve kimileri, bu ezilen
halk kesimlerini, AKP’nin peﬂine
takmak istiyor. Ne için? Ezilmiﬂliklerinin devam› için.
ürt, Alevi, Çingene ve tüm ezilenler, kendilerini, emperyalizm iﬂbirlikçisi bir partiye, sömüren ve zulmedenlerin temsilcisi
AKP’ye yedeklemeye çal›ﬂan herkese ﬂüpheyle bakmal›d›rlar. AKP
aç›l›mlar›na ﬂu veya bu biçimde ortak olanlar, AKP’nin halk› aldatmas›na da ortak olmaktad›rlar. AKP,
emperyalizmin ve oligarﬂinin partisidir. Onun gündeme getirdi¤i ve
getirece¤i her politika, emperyaliz-

K
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min ve oligarﬂinin ç›karlar› do¤rultusundad›r. AKP politikalar›na, bu
kesinlik ve aç›kl›k içinde bakanlar,
kendilerini yanl›ﬂlardan, AKP politikalar›na yedeklenmekten, düzenin
belirledi¤i gündemlerin peﬂinde sürüklenmekten uzak tutabilirler.
. Alevi Çal›ﬂtay›’nda AKP’nin
aç›l›m manevralar›na “alet olma” tavr›n›n devam etti¤ini görüyoruz; Arif Sa¤ gibi ilerici, demokrat
ayd›nlar, hala AKP’nin aç›l›m›n›n
içinde yer almaya devam ediyorlar.
Oysa tekrar bak›n “aç›l›mlar” Türkiyesi’ne. Ayn› gün, kendi yasalar›n› da çi¤neyerek, yasal meﬂru haklar›n› kullanarak eylem yapan üç
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....Düzenden beklentiler
üzerine kurulan her
politika, düzeni
güçlendirir. Düzenin güçlenmesi,
halk›n mücadelesinin önündeki
engellerin yükselmesidir. Tek yol
düzene karﬂ› mücadeledir.

ayr› iﬂçi eylemine sald›rd› AKP. Demiryolu emekçileri, itfaiyeciler ve
tekel iﬂçileri, AKP iktidar›n›n haklar ve özgürlükler mücadelesine kapal› yüzüyle karﬂ›laﬂt›lar. AKP’nin
polisi, iﬂlerini korumak için Ankara’ya gelen Tekel iﬂçilerine, Ankara’ya sanki “ d ü ﬂ m a n ” güçleri gelmiﬂ gibi sald›rd›. AKP iktidar›, gerçekte de iﬂçileri “düﬂman” olarak
görmektedir: S›n›f düﬂman›. AKP
s›n›fsal bakmaktad›r çünkü bu soru
na. Emekçilerin direnerek hak almalar›n›n önünü s›n›fsal nedenlerle
kapatmak istemektedir. Burada da
yine eksik olan, iﬂçiler cephesinden s›n› fsa l ba k›l ma mas› d› r. ‹lerici, demokrat güçlerin s›n›fsal bakmamas›d›r. AKP’nin s›n›fsal bakt›¤›
bir soruna, emekçilerin, çeﬂitli ilerici güçlerin s›n›fsal bakmamas›, halk›n mücadelesini zay›flatan nedenlerin en önemlilerinden biridir.
KP, kim kendisine yönelirse,
sald›r›yor. Polis, özellikle AKP

A

binalar›na yönelik eylemlerde, yürüyüﬂ ve protestolarda silaha sar›l›yor. Diyarbak›r’da geçti¤imiz günlerde, AKP’ye yüründü¤ünde ateﬂ
aç›ld›. 2008 Ekiminde ‹stanbul
AKP önüne tabut b›rakmak isteyen
TAYAD’l›lar
kurﬂunlanm›ﬂt›.
AKP’ye yönelen tekel iﬂçileri, polisin vahﬂi sald›r›s›na maruz kald›lar.
Kimse AKP’yi eleﬂtirmeyecek,
kimse AKP’nin bask›s›n›, zulmünü,
h›rs›zl›klar›n›, yolsuzluklar›n›, yalanlar›n›, riyakarl›klar›n› teﬂhir etmeyecek. AKP’nin dayatt›¤› budur.
AKP’nin en s›radan, en bar›ﬂç› eleﬂtiri ve eylemler karﬂ›s›nda bile sald›rganlaﬂan tahammülsüzlü¤ü bu
politikadan beslenmektedir.
ulme, haks›zl›¤a maruz kalan
bile, AKP’nin verdi¤iyle,
AKP’nin “özürleri”yle, AKP’nin
“aç›l›mlar›”yla yetinecek... Faﬂist
bir iktidar baﬂka nas›l olur?

Z

lkemizin tüm ilerici, devrimci,
demokrat, vatansever güçleri,
AKP’nin politikalar› karﬂ›s›nda tutumlar›n› bir kez daha gözden geçirmelidir. Bu aleni ve kaba oyuna
son vermeliyiz art›k. Kürt aç›l›m›
derken, binlerce DTP’liyi tutuklayan, DTP’yi kapatan, sokaklarda
yoksul Kürtlerin kan›n› ak›tan riyakarl›¤a, “Alevi aç›l›m›” derken, Ökkeﬂ Kengerler’i toplant›ya ça¤›ran
riyakarl›¤a, “demokratik aç›l›m” ülkemizin iﬂçisine, köylüsüne, ö¤rencisine, tutsa¤›na, vatanseverine karﬂ›
her türlü zulmü uygulayan riyakarl›¤a dur diyelim, ortak olmayal›m.
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üzenden beklentilere son verilmelidir. Düzenden beklentiler
üzerine kurulan her politika, düzeni
güçlendirir. Düzenin güçlenmesi,
halk›n mücadelesinin önündeki engellerin yükselmesidir. Tek yol d üzene karﬂ› mücadeledir. Tüm milliyetlerden ve inançlardan halk›n bugün birleﬂmesi gereken zemin emperyalizme ve iﬂbirlikçi AKP iktidar›na karﬂ› mücadeledir. Her milliyetten ve inançtan ezilenlerin,
emekçilerin, yoksullar›n sorunlar›,
oligarﬂinin partilerinin “aç›l›m”lar›yla de¤il, halk›n oligarﬂinin iktidar›n›n devrini kapatmas›yla çözülür.

D
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Her gün y eniden k an›tlan›yor:
Oligarﬂi asla Kürt sorununu çözemez
Oligarﬂi asla demokrasiyi getiremez
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DTP’nin kapat›lmas›, Kürt halk›na karﬂ› sürdürülen
86 y›ll›k ilhak, imha, asimilasyon ve bask› politikas›n›n
bir devam›d›r. DTP’nin kapat›lmas›, “hukuki” bir karar
de¤il, oligarﬂinin 86 y›ll›k politikalar›n›n devam ettirilmesine hizmet eden siyasi bir karard›r.
Sadece son 5 ay bile, ülkemizin faﬂizmle yönetilen
bir ülke oldu¤unu ve ülkemizde hak ve özgürlüklere dair her ﬂeyin gerçekte “demokrasicilik oyunu”nun bir
parças› oldu¤unu kan›tlamaya yeter bir süredir.
Aylard›r, “Kürt aç›l›m”›n› tart›ﬂt›r›yorlard›. Bak›n,
Kürtçe yay›n yapan TRT ﬁeﬂ nas›l aç›lm›ﬂt›; hele biraz
sabredilsindi, daha neler neler olacakt›!
Devrimciler aç›s›ndan “Aç›l›m”›n anlam› aç›kt›.
“AKP’nin Kürt Aç›l›m›”, bir ABD operasyonuydu ve bu
operasyonun amac› da Kürt halk›n›n ulusal talepli mücadele ve örgütlenmesinin TASF‹YE edilmesiydi.
Ayd›nlardan çeﬂitli sol güçlere ve bizzat Kürt milliyetçi hareketine kadar çok çeﬂitli kesimler, AKP’nin
“Kürt aç›l›m›” politikas›n› yanl›ﬂ de¤erlendirip, çeﬂitli
beklentilere girseler de “aç›l›m”›n esas› buydu. Nitekim,
gün geçtikçe bu amaç bir çok kesim taraf›ndan daha
aç›k görülmeye baﬂland›.
Daha k›sa süre önce Baﬂbakan “Dersim katliam›”ndan sözederek, güya bu konudaki tarihi geçmiﬂin
bir anlamda günah›n› ç›kar›yordu. Ama AKP, bu konuda aç›kça takiyyeci, riyakar ve istismarc›d›r. 7 y›ll›k iktidar› boyunca ne dedi¤i belli olmam›ﬂ, döneme göre o
yana, bu yana çark etmiﬂtir. Kürt sorunu yoktur, yok sayarsan›z yok olur diyen de, Dersim Katliam› diyen de
onlard›r. Çok hatalar yap›ld› diyen de, “tek millet, tek
bayrak...” ﬂovenizmini savunan da onlard›r. TRT ﬁeﬂ’i
açan da, Diyarbak›r sokaklar›nda katliam düzenleyen de
onlard›r. Fakat sonuç olarak kesin ve aç›k olan ﬂudur:
A K P, K ü r t s o r u n u k o n u s u n d a , h e r d ö n e m e m p e r y a lizmin ve oligarﬂinin ç›karlar› do¤rultusunda davr a n m › ﬂ t › r ve öyle davranmaya devam edecektir.
Oligarﬂik diktatörlü¤ün tasfiye dayatmas›na ve
ﬂovenist bask›lar›na karﬂ› tek geçerli yol; meﬂrulu¤u m u z u s a v u n a r a k d i re n m e k t i r.

DTP’ye yönelik uzun süredir sürdürülen gözalt› ve
tutuklama terörü, adeta alay edercesine ‹mral›’da tecrit
koﬂullar›n›n daha da a¤›rlaﬂt›r›lmas›, her f›rsatta tekrarlanan oligarﬂik diktatörlü¤ün dayatmalar›, ﬂovenist sloganlar, linç sald›r›lar› ve nihayet DTP’nin kapat›lmas›,
en kör gözleri bile açacak bir sald›r› çizgisidir.
Oligarﬂik diktatörlük, Kürt halk›n› sindirmek,
Kürt halk›n›n ulusal temeldeki silahl› silahs›z, legal
illegal örgütlenmelerini ya fiziki olarak, o olmazsa
siyasi ve ideolojik olarak tasfiye etmek istemektedir.
Baﬂka bir deyiﬂle, oligarﬂi Kürt milliyetçi hareketini eh lileﬂtirmek, tamamen düzene biat eder hale getirmek istiyor. DTP’nin, PKK’nin uzlaﬂmaya aç›k politikalar›n›
yeterli bulmuyor ve daha fazlas›n› dayat›yor.
Daha fazlas›, teslimiyettir.
OL‹GARﬁ‹N‹N BASKISINA, ZULMÜNE KARﬁI
HALK GÜÇLER‹YLE DAYANIﬁMA ‹Ç‹NDEY‹Z. Bu
bask›lar ve dayatmalar karﬂ›s›nda yap›lmas› gereken tek
ﬂey, direnmektir. Zulme direnen herkesin yan›nday›z.
DTP’liler ve Kürt milliyetçi hareketi, demokratik haklar›ndan, meﬂruluklar›ndan asla gerilememelidir. At›lacak
her geri ad›m, sadece ve sadece onlar› cüretlendirir.
DTP’nin kapat›lmas› karar›, oligarﬂinin tüm kesim l e r i n i n t a m m u t a b a k a t › y l a ç›kan bir karard›r. AKP iktidar›, Genelkurmay, Susurlukçular, Ergenekoncular,
TÜS‹AD ve ‹slamc› sermaye, “laikçiler ve ﬂeriatç›lar”,
halka karﬂ› bask›y› sürdürmekte her zaman ittifak içinde oldular. Kimse art›k, oligarﬂi içi farkl› kesimlerin aras›ndaki çat›ﬂmalar üzerine hiçbir beklenti ve politika inﬂa edilemeyece¤ini görmelidir. AKP’yi “Ergenekon Davas›”n› açt›¤› için desteklemeye, onu demokrat ilan etmeye kalk›ﬂanlar, oligarﬂinin sahte demokrasisinin s›n›rlar›n›n nereye kadar oldu¤unu görmelidir.
E ¤ e r gerçekten Kürt sorununun çözümünü istiyorsak;
E ¤ e r gerçekten halk›n hak ve özgürlüklerinin güvence alt›nda olaca¤› bir d em ok rasi istiyo rsak,
düzenin hiçbir kesimine ve hiçbir emperyalist güce
güvenmeden,
emperyalizme ve iﬂbirlikçi iktidarlara karﬂ› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini yükseltmeliyiz.
Baﬂka yol yoktur.

Halk Cephesi

Aç›l›mlara Aldanma, Alet

D T P Kapat›ld›.. 1563 gözalt›... 362 tutuk l a m a . . D a ¤ l a r d a i n f a z l a r... Linç sald›r›lar›...

KÜRT HALKINA TERÖR
Oligarﬂi, DTP’nin kapat›lmas›
sonras› süren protestolar, kepenk
kapatmalar ve eylemleri gerekçe
yaparak Kürt halk›na yönelik bask›lar› art›rd›.
Gösteriler gerekçe yap›larak polis y›¤›na¤› sürdürülmekte, ilçelerde
yollar kesilip, kimlik kontrolleri yap›lmaktad›r. Birçok ﬂehir, ilçe adeta
iﬂgal edilmiﬂ durumdad›r.
DTP’nin kapat›lmas›n› protesto
eden eylemleri gerekçe gösteren polis adeta insan av› sürdürüyor. Günlerdir sürdürülen gözalt›lar ve tutuklamalar ile sald›r›lar devam ettiriliyor.
Van'dan ‹stanbul'a, Siirt'ten ‹zmir’e, Mardin'den Batman’a gözalt›
ve tutuklamalar, her yerde sürdürülmektedir. Bölgedeki polis, asker say›s› yetmemiﬂ(!) olacak ki, ‹çiﬂleri
Bakanl›¤› Ankara'dan 400 kiﬂilik bir
özel tim göndererek, Hakkari, Muﬂ,
Van, ﬁ›rnak ve Batman'da görevlendirdi.
‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay’›n
aç›klamas›na göre, 20 Kas›m
2009’dan bugüne kadar, 1563 kiﬂi
gözalt›na al›narak 362 kiﬂi tutuklanm›ﬂt›r. Rakamlar gösteriyor ki, tam
bir gözalt› ve tutuklama terörü estirilmektedir.

u¤rayanlar, yaralananlar gözalt›na al›n›p tutuklan›rken, devlet bir
kez daha linç güruhunun arkas›ndayd›. Dolapdere’de polis merkezinin burnunun dibinde ellerinde
silah ve sat›rlarla DTP’lilere sald›ranlar› polis aç›kça korumuﬂtu.
Sald›rganlar, gözalt›na al›n›p
serbest b›rak›ld›. Ancak tepkiler
üzerine ve bas›nda elinde silahlarla
resmi ç›kan 3 çapulcu tekrar gözalt›na al›nd›.

AKP’nin onaylad›¤›
katliam!
Sald›r›lardan birisi de Muﬂ Bulan›k’ta yaﬂand›. Polis iﬂgali alt›nda
olan Bulan›k sokaklar›nda, polisin
gözünün önünde DTP’li kitleye ateﬂ
açan bir köy korucusu, Kemal A¤ca
ve Necmi Oral adl› 2 yurtseveri katletti.
Halk› katleden Turan Bilen'in
köy korucusu oldu¤u, gerillalara
karﬂ› operasyonlara kat›ld›¤› belirtilirken, 1994 y›l›nda 4 gerillan›n ﬂehit düﬂmesinde rol alan bir J‹TEM
eleman› oldu¤u da belirtiliyordu.
Köy korucusu Turan Bilen taraf›ndan katledilen Necmi Oral'›n ce-

Linççilerin, katillerin
koruyucusu A KP
iktidar›d›r
DTP’nin kapat›lmas›n› protesto için Beyo¤lu’nda DTP il
binas› önünde yap›lan aç›klamadan sonra, da¤›lan kitlenin üzerine Dolapdere'de ateﬂ aç›lm›ﬂt›.
Daha önceden örgütlenen,
silahl› linç güruhu DTP’lilere
ve esnafa sald›rm›ﬂt›. Ellerinde silahlar, pala ve sopalarla sald›ran
linç güruhunun açt›¤› ateﬂ sonucu 5
kiﬂi yaralanm›ﬂt›.
Ancak buna ra¤men, sald›r›ya

‹nfaz›n Resmi
27 Haziran 2007 tarihinde Genelkurmay Baﬂkanl›¤› taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, ﬁ›rnak’›n Uludere ilçesi yöresinde gerillalarla ça-

naze töreninden sonra da bu kez polis halka sald›rd›.
AKP iktidar› bu sald›r›da da “esnafa zarar veriliyor, zorla kepenk
kapatt›r›l›yor” diyerek sald›r›y› aklamaya, hakl› ç›karmaya çal›ﬂt›.
Baﬂbakan Yard›mc›s› Bülent
Ar›nç, Bulan›k’ta halk› katleden korucu ile igili olarak; “Maalesef baz›
yerlerde meydana gelen gösterilerde esnaf›m›z›n kendi tabiriyle 'ekmek teknesi' olan dükkan›, iﬂ yeri,
malzemesi bilinçsiz bir ﬂekilde zarar vermek amac›yla taﬂlanmaktad›r, k›r›l›p dökülmektedir, insanlar›n
can› ve mal› tehlikeye at›lmaktad›r”diyordu.
‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay ise
yapt›¤› bas›n toplant›s›nda bir soru
üzerine polise halka karﬂ› “silah
kullanmamas›” için emir verdiklerini söylüyor ve halk› tehdit ediyordu.
Eylemleri gerekçe gösteren iktidar, “Kamu Güvenli¤i
Müsteﬂarl¤›” için haz›rl›klar›n› h›zland›racaklar›n› da belirtiyordu.
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t›ﬂma ç›kt›¤› ve 8 gerillan›n ﬂehit oldu¤u aç›klanm›ﬂt›. ‹ﬂte o aç›klamada
çat›ﬂma s›ras›nda ﬂehit
düﬂtü¤ü söylenen R›zki
Kaplan isimli gerillan›n
önce sa¤ yakalan›p sonra
katledildi¤i aç›¤a ç›kt›.
Sa¤ yakaland›¤›na dair 2 asker
aras›nda ç›plak ve iﬂkence görmüﬂ
bir biçimde çekilmiﬂ bir foto¤raf›
olan R›zki Kaplan daha sonra katledildi.
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Alevi halk›n› katilleriyle
bar›ﬂt›rmak istiyorlar
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AKP, "Alevi Çal›ﬂtay›" manevras›n› sürdürürken, Ankara’da 17
Aral›k’ta toplanacak 6. Çal›ﬂtay için
Maraﬂ Katliam›’n›n sorumlular › n d a n Ökkeﬂ ﬁendiller’i davet etti.
AKP’nin Ökkeﬂ ﬁendiller’i ça¤›rmas› tesadüfi de¤ildi. ﬁendiller’in
listeye girmesi, Çal›ﬂtay’a ça¤r›lacaklar listesinde yap›lan bir hata sonucu da de¤ildi. Bu davet, Alevilere
karﬂ› iradi, bilinçli bir dayatmad›r.
Dayatma; Alevi halk›n› katilleriyle bar›ﬂt›rmakt›r. Tarihinde hep
katledilmek vard›r Alevinin. On y›llard›r, yüzy›llard›r ac›lar›yla, öfkesiyle, kiniyle yaﬂamaktad›r. Ne Kerbela’y›, ne Yavuz Sultan Selimler’i,
Ne Dersim’i, ne de Maraﬂ’›, Sivas’›,
Çorum’u, Gazi’yi unutmam›ﬂt›r.
Kerbela’dan Gazi’ye, Alevi halk›n›n ac›lar› hiç dinmedi, üstüne yenileri eklendi.
AKP iktidar›, bu tarihin üzerini
küllemek, Alevilere yaﬂad›klar›n›
unutturmak istiyor. Bunun için de
önce
katilleriyle
bar›ﬂmay›
dayat›yor. Bu, Alevilere hakarettir,
sayg›s›zl›kt›r, düﬂmanl›kt›r. AKP
zihniyetinin prati¤e yans›mas›d›r.
Ökkeﬂ Kenger’in çal›ﬂtaya ça¤›r›lmas› AKP zihniyetinin tek örne¤i de
de¤ildir. AKP, Sivas Katliam›n› hala k›namam›ﬂt›r, Sivas’›n katillerini
savunmaktad›r AKP. ‹stanbul’da
Alevilerin yo¤unlukta yaﬂad›¤› bir
mahalleye on binlerce Alevi’yi katleden Yavuz Sultan Selim’in ad›n›n
verilmesi, Alevi düﬂmanl›¤›n›n,
Alevili¤e meydan okuman›n ürünü
de¤il de nedir? Alevilerin Cem evinin y›kt›r›lmas›, "Cem evi cümbüﬂ
evi" diyerek inançlar›na hakaret
edilmesi AKP’lilerin Alevilere bak›ﬂ›n› göstermiyor mu?
A K P ’ n i n z i h n i y e t i S i v a s ’ t › r,
M a r a ﬂ ’ t › r, Ç o r u m ’ d u r. Alevilik,
AKP’ye göre esas olarak yokedilmesi gereken bir ﬂeydir. AKP’ye
göre, Alevili¤in islamda de¤il,
dünyada da yeri yoktur. Alevilere
düﬂmanl›kta MHP’li faﬂist katiller-

den hiçbir fark› yoktur. Sivil faﬂistlerle dinci yobazlar Alevilere karﬂ›
her zaman kol kola olmuﬂlard›r.

Kimdir Ökkeﬂ K enger?
Aleviler Ökkeﬂ Kenger’in kim
oldu¤unu çok iyi bilir. Maraﬂ katliam›nda provokasyonu baﬂlatan
bombay› koyarken soyad› ﬁendiller’di. Sonra kendini gizlemek,
unutturmak için soyad›n› de¤iﬂtirip
Kenger yapt›. Ama halk, soyad›n›
de¤il, yüzünün derisini de de¤iﬂtirse
asla unutmaz Ökkeﬂ Kenger gibilerini.
12 Eylül öncesi Amerika ve iﬂbirlikçileri, devrimci mücadelenin
yükseliﬂini önlemek için halk› Alevi-Sünni diye inançlar› temelinde
bölmek istedi. Bunun için çeﬂitli
provokasyonlarla düﬂmanl›¤› geliﬂtirdi. M‹T ve Özel Harp Dairesi’nde
planlar yap›ld›. Planlar, Sivas’tan,
Erzincan’dan, Malatya’dan Maraﬂ’a
kadar, Alevi ve Sünni halk›n birlikte yaﬂad›¤› bir çok ﬂehiri kaps›yordu. Maraﬂ’taki katliam plan› da
bunlardan biriydi ve MHP’li faﬂistler ve gericiler taraf›ndan uyguland›.
19 Aral›k 1978’de baﬂlay›p 25
Aral›k’a kadar süren katliamda, 111
kiﬂi katledildi.
Ökkeﬂ Kenger iﬂte bu plan›n uygulanmas›n› baﬂlatan kiﬂidir. Çiçek
sinemas›na "Güneﬂ ne zaman do¤acak" adl› bir filmin oynad›¤› esnada
ses bombas› at›p, "Komünistler sinemay› bombalad›" diyerek provokasyonu baﬂlatan kiﬂidir. Suçu sadece provokasyonu baﬂlatmaktan da
ibaret de¤ildir. Kad›n, yaﬂl›, çoluk
demeden insanlar›n öldürüldü¤ü,
hamile kad›nlar›n kar›nlar›n›n deﬂildi¤i, insanlar›n gözlerinin tornavidayla oyuldu¤u, la¤›m çukurlar›na
at›larak bo¤uldu¤u, sokak ortas›nda
kurﬂuna dizildikleri, hastanelere
kald›r›lan yaral›lar›n bile iﬂkenceyle
katledildi¤i bir vahﬂetin sorumlula-

Katliamdan
önceki ad›:
Ökkeﬂ Kenger
Faﬂist MHP
militan›

Katliamdan
sonraki ad›:
Ökkeﬂ ﬁendiller
BBP Milletvekili
r›ndand›r Ökkeﬂ Kenger. Yüzlerce
evin, iﬂyerinin yak›l›p y›k›ld›¤›,
ya¤maland›¤› Maraﬂ katliam›n› yönetenlerden biridir. Maraﬂta katledilen 111 insandan do¤rudan sorumlu
bir katildir.
AKP’nin Alevi aç›l›m›na bak›n:
Çal›ﬂtaya kimleri ça¤›r›yor! Bak›n,
Aleviler hakk›nda kimler karar verecek! Bu Alevilere yap›lan bir aﬂa¤›lama, bir hakaret de¤il de nedir?
Ökkeﬂ Kenger, Alevi Çal›ﬂtay›na
kat›lmas›na karﬂ› ç›kan Alevi örgütlerine " K a h r a m a n m a r a ﬂ K a t l i a m ›
d a v a s › n d a n b e r a a t e t t i m " diyerek
kendini savunmaya çal›ﬂ›yor ve
diyor ki; “Bu kiﬂilerle mahkeme
önünde hesaplaﬂaca¤›m. Bu ülkede
kimin suçlu oldu¤una onlar de¤il
mahkemeler karar verir".
Hay›r, Maraﬂ’ta kimin suçlu oldu¤una oligarﬂinin mahkemeleri
karar veremez. Çünkü zaten suçlular›n aras›nda oligarﬂinin mahkemeleri de vard›r. Göstermelik cezalarla
Ökkeﬂ Kenger dahil katilleri aklam›ﬂt›r.

Alevi halk›m›z!
Ökkeﬂ Kenger, Çal›ﬂtay’a kat›laca¤›n›n aç›klanmas›ndan sonra gösterilen tepkiler üzerine, Çal›ﬂtay’a
kat›lmaktan vazgeçti¤ini aç›klad›.
Ancak bunun hiçbir önemi yoktur.
Önemli olan onun davet edilmiﬂ olmas›d›r ve onu davet eden A K P,
DAV E T ‹ N ‹ G E R ‹ A L M A M I ﬁ T I R . Nitekim, Alevi Çal›ﬂtay› Koordinatörü Doç. Dr. Necdet Subaﬂ›,
halâ ﬂöyle diyordu: “Bu konular›
konuﬂmay› kimse kendi tekeline ala-
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maz, sadece ben konuﬂay›m denemez. Alevilik sorununun çok farkl›
ayaklar› var, herkes konuﬂacak.
Toplant›ya o gelsin, ﬂu gelmesin demek do¤ru de¤ildir. ”
AKP’nin tüm aç›l›m politikalar›
emperyalizm patentlidir. Amaç; düzenin y›llard›r d›ﬂlad›¤›, düﬂman
gördü¤ü kesimleri "demokratikleﬂme, toplumla bar›ﬂma" ad› alt›nda
sistem içine çekmektir. "Alevi aç›l›m›" dedikleri de bunun içindir.
On y›llard›r Alevileri katlettiren,
bu düzendir.

Çal›ﬂtaylar’a k at›lanlar,
katillere güç veriyor
Alevi halk›! Seni kendi katilin

Adalet!

olan düzenin içine çekmek istiyorlar. Kaderini kimlerin tart›ﬂt›¤›n›
görmelisin. Alevi halk›n›n gelece¤ini, katilleri tart›ﬂamaz. Ökkeﬂ Kenger’in Çal›ﬂtay’a kat›lmaktan vazgeçmiﬂ olmas› bir ﬂeyi de¤iﬂtirmez.
Aç›l›m ad› alt›nda yap›lmak istenen
gerçe¤i görmelisin. AKP’nin çal›ﬂtay›na kat›lmak; Alevilere, Maraﬂ’ta, Sivas’ta, Gazi’de katledilenlere ihanettir!
Ökkeﬂ Kenger’in gelmeyece¤ini
aç›klad›ktan sonra, baz› ilerici demokrat Aleviler, Çal›ﬂtay’a kat›ld›lar. Yanl›ﬂ yapt›lar; hem de vahim
bir yanl›ﬂ.
Çal›ﬂtay’a kat›lanlardan biri olan
Arif Sa¤ “o gelirse ben gelmem dedim” diye ifade ediyor tavr›n›.
Bu tav›r yanl›ﬂt›r. Evet, Ökkeﬂ

Kenger, Maraﬂ katliam› aç›s›ndan
birinci dereceden sorumlu, faﬂist
katliamc›lar›n simgelerinden biridir.
Ama Maraﬂ katliam›n› savunmak, o katliamdan sorumlu olmak
anlam›nda, AKP yönetimi ﬁendiller’den daha az sorumlu de¤ildir.
AKP yönetimiyle yanyana gelmekle, Kenger’le yanyana gelmek aras›nda özünde bir fark yoktur. AKP
yönetimi de gerek geçmiﬂte, gerekse de iktidar koltu¤unda oturduklar›
sürece, say›s›z katliam gerçekleﬂtirdi, geçmiﬂ katliamlar› savunmaya
devam ettiler.
Bu tarihi unutanlar, Alevi halk›n›n katillerine hizmet ederler, bunu
unutmas›nlar.

Yasalar, halk›n uymas› içindir!
Say›: 199

Yürüyüﬂ

“ Anaya say› bir kez delmekle bir ﬂey olmaz”. diyordu
Özal. Özal’›n ünlü sözüydü bu. O, çok sevdi¤i
zenginlerin “Anayasay› delebileceklerini” söylüyordu as›l olarak. Bu sadece Özal döneminde geçerli olan bir bak›ﬂ aç›s› de¤ildi elbette.
Asl›nda bu egemenlerin sürekli yapt›klar› ﬂeydir. Özal itiraf etmiﬂtir yaln›zca.
YÖK Baﬂkan› Yusuf Ziya Özcan’›n Dan›ﬂtay’dan dönen katsay› karar›na karﬂ› “gerekirse
hukuku dolanaca¤›z” demesi de benzer bir itiraft›r. Ve Özal’›n söylediklerinden öz olarakpekte farkl› de¤ildir.
Söz konusu kendi ç›karlar›, kendi kadrolaﬂmalar›, kendi koltuklar›n› korumak oldumu,
“hukuku paspas etmekten” geri durmazlar. O
zaman “hukuku aﬂmak” gerekir ve Yusuf Ziya
Özcan’›n yapt›¤›, savundu¤u da budur.
Ya s a l a r, y a p t › r › m l a r, halk içindir, egemen ler ç›karlar›yla ters düﬂtü¤ü anda uymazlar
o n l a r a . Halka, “hukuka sayg› duyal›m” derler
ama kendilerine gelince, “hukuku dolanal›m”
derler, o “sayg›”y› kendileri duymazlar.

O s›k s›k a¤›zlar›na ald›klar› “yasalar”, “hukuk” o nedenle hep halk›n karﬂ›s›na ç›kar›l›r.
Hukuk halka uygulan›r, halk oldu¤unda hat›rlan›r hep.
Bu, düzenin hangi partisi iktidarda olursa olsun, de¤iﬂen bir ﬂey de¤ildir. Birbirleriyle kavga
eden düzen partileri, “hukukun halka karﬂ› iﬂletilmesi” konusu gündeme gelince, aralar›ndaki
sorunlar› bir yana iterek hemen birleﬂir ve ayn›
ﬂeyleri bir papa¤an gibi tekrarlay›p dururlar.
Anayasalar, yasalar yapar ama yasalar› kendi s›n›f ç›karlar› için, çok kez yapt›klar› gibi 12
Mart ve 12 Eylül’de ortadan kald›r›rlar. Faﬂist
Cuntalar yapar ama “bu Anayasa bize bol geli yordu” diyerek, onlar› çöpe atar, bu kez “yenilerini” yaparlar. Sonra yapt›klar› “kutsal bir
ﬂeymiﬂ” gibi halka onaylatmaya(!) çal›ﬂ›rlar.
Tüm bunlardan sonra, bu Anayasaya, bu yasalara bizim inanmam›z› isterler. “Hukukun
eﬂitli¤inden”, “yasalar”dan söz ederler. Hak ve
özgürlükleri elde etmek için halk›n olmayan
yasalar› “ççi¤nemek” kaç›n›lmaz bir zorunluluk, onlara d i renmek bir hakt›r.
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20 Aral›k
2009

9

Tarihten

Oligarﬂi geliﬂen
devrimci mücadeleyi
engellemek için halk
kitlelerini din ve mezhepler temelinde bölmek, birbirine k›rd›rmak istiyordu. MHP’li
faﬂistler ve islamc› gericiler bunun için haz›rd›lar.
Alevi-Sünni halk›n bir arada yaﬂad›¤› Erzincan, Malatya, Ad›ya-

Olaylar...Kiﬂiler...

Say›: 199

Yürüyüﬂ
20 Aral›k
2009

10

Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an
geçti¤imiz haftalarda yapt›¤› bir
konuﬂmada "Müslüman katliam
yapmaz" diyordu. Bu sözleri, Darfur’da yüz binlerce kiﬂinin katledilmesinden sorumlu Sudan Devlet
Baﬂkan› Ömer El Beﬂir’in Türkiye’yi ziyaret etmesine gösterilen
tepkilere karﬂ› söylüyordu.
Oysa tarih sömürücü egemen s›n›flar›n katliamlar›yla dolu. Ve bunlar›n önemli bir k›sm› da d i n a d › n a ,
Al l a h a d › na yap›lm›ﬂt›r.
Emperyalizm ve Oligarﬂiye Karﬂ› Yürüyüﬂ dergisinin 21. say›s›nda
"Türkiye tarihi kan ak›yor" baﬂl›¤›
alt›nda oligarﬂinin kanl› tarihinin k›sa bir özeti ç›kart›lm›ﬂt›. K›sa bir
özeti bile sayfalar tutuyordu.
Çok eskilere gitmiyoruz, oligarﬂinin son 30-40 y›l›nda bile onlarca
kitle katliam› var. Bu katliamlar›n
büyük ço¤unlu¤unda da devlet,
MHP’li faﬂistleri ve dinci yobazlar›
kullanm›ﬂt›r.
Sivas’ta, Erzincan’da, Malatya’da, Maraﬂ’ta, Çorum’da, Mad›mak’ta katledenler Müslüman de¤il
miydi?
Müslümand›lar; "din elden gidi yor" k›ﬂk›rtmalar›yla, " A l l a h " ad›na yapt›lar bu katliamlar›.
1969’da Kanl› Pazar katliam›,
kendine "müslüman"›m diyen Mehmet ﬁevki Eygiler’in ﬂu k›ﬂk›rtmas›yla baﬂlam›ﬂt›r. " E z a n l a r › n s u s t u rulmamas› için Müslümanlar ile
k›z›l kafirler aras›nda top yekün b ir
savaﬂ kaç›n›lmaz hale gelmiﬂtir.
(...) Müslümanlar komünizmle
ça r p› ﬂ an d ev le t kuv ve tl e r i ne ya r d›mc› olsunlar. "
Halka, devrimcilere karﬂ› savaﬂta devletin katliamlar›na her zaman
" y a r d › m c › " oldular.
***
Y› l 1 9 7 8 ’ d i .

Sinemay› komünistler bombalad› diye yalan haber yayd›lar. Sinemadan ç›kan 300 kiﬂilik faﬂist bir
grup "Müslüman Türkiye, Kan› m›z aksa da zafer ‹slam’›n olacak"
sloganlar›yla CHP ‹l Merkezi’ni ve
PTT binas›n› tahrip ettiler.
20 Aral›k günü Alevilerin iﬂletti¤i Ak›n K›raathanesi bombaland›.
Ayn› gün TÖB-DER'li Hac› Çolak
ve Mustafa Yüzbaﬂ›o¤lu ad›nda iki

Resmi
rakamlara
göre 111
kiﬂi katledildi. 270
ev, 70 iﬂyeri yak›ld›.
Gerçek rakamlar ise
aç›klanan›n
birkaç
kat›yd›.
man ve Pazarc›k’ta yap›lan provokasyonlarla
katliam ad›m
ad›m haz›rland›.

Maraﬂ’ta katleden
müslüman de¤il miydi?

Katliam karar› devletin zirvesinde al›nd›. M ‹ T, C IA, Kont rgeri ll a
t a r a f › n d a n p l a n l a n d › ve MHP’li
Faﬂistlerle gericiler taraf›ndan katliam gerçekleﬂtirildi.
Provokasyon, 19 Aral›k’ta, Ökkeﬂ Kenger ad›nda bir faﬂistin " G ü neﬂ Ne Zaman Do¤acak" adl› filmin oynad›¤› s›rada Çiçek Sinemas›na girer ve salona bombay› atar.
Ayn› anda “ M üs l üma n Tü rki ye ” ,
“Kan›m›z aksa da zafer ‹slam›n”
hayk›r›ﬂlar› duyulur. Ba¤›ranlar daha önce sinemaya yerleﬂtirilmiﬂ,
yap›lan katliam plan›n›n bir parças› olan provokatörlerden baﬂkas›
de¤ildir. (Bu Faﬂist daha sonra
‘90’l› y›llarda Büyük Birlik Partisi
(BBP)’den milletvekili oldu.)

devrimci ö¤retmen sokak ortas›nda
katledildi.
22 Aral›k’ta iki ö¤retmenin Ulu
Camii’ndeki cenaze töreni s›ras›nda
faﬂistlerce k›ﬂk›rt›lan gerici bir güruh "komünistlerin ve Alevilerin
cenaze namaz› k›l›nmaz" ﬂeklinde
ba¤›rarak taﬂ, sopa, demir çubuk ve
silahlarla sald›rd›. Bu sald›r›da
halktan üç kiﬂi daha katledildi. Alevilerin ve bugün ﬂovenizmde
MHP’den hiç de geri kalmayan
CHP'lilerin iﬂyerleri yak›ld›. Sünni
halk üzerinde gerici propagandalar
sürdü. “Komünistler, K›z›lbaﬂlar
Ca miler i bombalad›, Müslümanl› ¤a, dine sald›r› var" gibi düﬂmanca
sözlerle Sünni halk Alevilere karﬂ›
k›ﬂk›rt›ld›. “Solcular, Aleviler si lahland› ve Sünnilere sald›racak”
gibi yalanlar yay›larak, Sünni halka
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Tarihimiz
silah da¤›t›ld›.
Y›llard›r, birbirine komﬂu olan
Sünni halk Alevilere karﬂ› ﬂöyle k›ﬂk›rt›l›yordu: "Oruç tutmak, namaz
k›lmakla hac› olunmaz, bir Alevi
öl dü re n be ﬂ se f e r ha c ca g it mi ﬂ gi bi
sevap kazan›r"...
Alevilerin, solcular›n yo¤unlukta yaﬂad›¤› Yörükselim Mahallesi’nde evlere önceden ç a r p › i ﬂ a ret leri konuldu. 19 Aral›k’ta baﬂlayan
provokasyon, sald›r›lar ve katliam
23 Aral›k’da doru¤a t›rmand›.
Yörükselim mahallesi kuﬂat›ld›,
kamyonlarla getirilen silahlar, sat›rlar faﬂistlere, k›ﬂk›rt›lm›ﬂ gerici güruha da¤›t›ld›. Önceden ya¤l› boya
ile çarp› iﬂareti konmuﬂ evlere dinamitler at›ld›. Kap›lar, duvarlar k›r›l›p içeri girildi. Yediden yetmiﬂe çoluk çocuk, genç yaﬂl›, kad›n erkek
demeden vahﬂice katledildi. Duvar
diplerinde insanlar kurﬂuna dizildi.
Hamile kad›nlar›n kar›nlar› deﬂilip
bebekler katledildi. ‹nsanlar› sat›rlarla do¤rad›lar.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an
"Müslüman katliam yapmaz" derken bunlar› hiç olmam›ﬂ say›yor.
Oysa bunlar kan içindeki Türkiye
tarihinin bir parças›d›r ve Erdo¤an
bu katliamlar› yapanlarla ayn› safl a r d a yer al›yordu o y›llarda. Aﬂa¤›da anlat›lanlar Erdo¤an gibi kendine "müslüman›m" diyenler taraf›n-

dan yap›ld›.
" ... bir elinde bayrak bir elinde
silah olan Muhtar Mehmet Yeniﬂen
Al ve Fevzi Görkem oldu¤u halde ‘A
l a h Allah, komünistlerin kökünü ka z›yaca¤›z, komünistlerin büyü¤ü kü çü¤ü demeyin kafas›n› ezin’ diye ba¤›rarak gelip evime hücum ettiler, kap›m›z› k›r›p içeri girdiler ve kocam
Kalender Toklu’yu al›p bahçeye ç›kard›lar.
Arkalar›ndan ç›k›p, ‘etmeyin,
eylemeyin, çoluk çocu¤umu meydanda komay›n’ diye yalvard›m. Muhtar,
‘Kocan› kurban kesiyorum’ dedi ve
orac›kta katlettiler. Kanlar› üzerime
s›çrad›. Ç›k›p, karﬂ›daki kardeﬂim
Hüseyin Toklu’nun evini sard›lar, onu
da sürükleyerek d›ﬂar› ç›kart›p öldürdüler. Ben yalvard›kça ‘Biz bu sene
kurban kesece¤iz, bayram günü gel miﬂ’ diyorlard›.
Bu sefer karﬂ› taraftaki gözü
görmeyen, yaﬂl› kad›n Cennet Çimen’in evine yöneldiler. Kad›n› ‘gel
gel nene’ diye ça¤›rd›lar. Cuma Yalç›n ve Nuri Do¤an adl› kiﬂiler zavall›
kad›n›n sa¤lam gözünü tornavida ile
oydular. Daha sonra kurﬂunlay›p öldürdüler. Sonra kad›n› yak›nda bulunan hela çukuruna baﬂ üzeri at›p oradaki at arabas›n› üzerine devirdiler.
En son ise, sokaktaki bütün evleri
ateﬂe verdiler.(...)
Koﬂarak kaçarken yolda ‹brahim
Usta’y› gördüm. Mustafa Gökkoyuﬂ

Oligarﬂi, Maraﬂ katliam› ile halk›, Alevi-Sünni
diye parçalayarak halklar›n gücünü parçalamak ve
devrimi engellemek istemiﬂtir. AKP, bugün Alevi
aç›l›m› yap›yor. Bu aç›l›m da düzenin yüz y›llarca
muhalif olarak, "katli vacip" gördü¤ü ve yüzbinlercesini katletti¤i Alevileri, düzen içine çekme çabas›d›r. Katliamlarda kullan›lan sivil faﬂistler, islamc› gericiler olsa da, katliamlar›n, sald›r›lar›n as›l sorumlusu emperyalizm ve iﬂbirlikçi oligarﬂidir.
Erdo¤an’›n "Müslümanlar katliam yapmaz" tespitinin yanl›ﬂl›¤› kadar
" Mü s l ü m an l ar k at li am y ap ar " düﬂüncesi de do¤ru de¤ildir. Bu tart›ﬂmalar
savaﬂlar›n, katliamlar›n gerçek nedenlerini gizlemeye hizmet eder. Tarihte bir
çok savaﬂ din ad›na yap›lm›ﬂt›r. Bir çok katliam din adamlar›n›n fetvalar›yla
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ancak yine de katliamlar›n savaﬂlar›n alt›nda yatan gerçek neden dinler de¤il, egemenlerin ç›karlar›d›r. Egemenliklerini sürdürmek
istemeleridir. AKP’nin bir taraftan "Kürt Aç›l›m›" derken di¤er taraftan
infazlar›, katliamlar›, parti kapatmalar› sürdürmesinde görüldü¤ü gibi "Alevi
aç›l›m›" yap›l›rken de di¤er taraftan yeni bir Maraﬂ’›n, Sivas’›n, Gazi’nin olmamas›n›n garantisi yoktur.

Tarihten
Güncele

22 A r a l › k 1990 - ABD'nin Panama'y› iﬂgal etmesi üzerine Devrimci Sol
Güçler ‹stanbul'da bir protesto gösterisi
düzenlediler.
23 A r a l › k 1995 - ‹YÖ-DER Ö¤renci
Meclisi çeﬂitli üniversitelerden gelen
ö¤renci temsilcilerinin kat›l›m›yla ‹stanbul'da topland›.
23 A r a l › k 1991 - ‹stanbul TAYAD
kapat›ld›.
28 A r a l › k 1993- Konya Meram Özgür-Der, 29 A r a l › k 1992- F›rat ÖzgürDer aç›ld›.
A r a l › k 1978 - Devrimcilerin Maraﬂ
Katliam›n› ve S›k›yönetimi Protesto Eylemleri...
Aral›k 1986 - Yeni Çözüm Ç›kt›! - Yeni Çözüm dergisi, bas›n mevzisinde ‘80 sonras› devrimci bir ç›k›ﬂ›n
ilk ad›m›yd›.
A r a l › k 1 9 9 5 - 24 Aral›k
1995’de Devrimci Hareket, yaSay›: 199
p›lacak seçimleri boykot kamYürüyüﬂ
panyas› çerçevesindeki eylemlerine devam etti.
20 Aral›k
2009

adl› ﬂah›s elinde bir tabanca ile onu
boynundan tutmuﬂ sürüklüyordu. Bir
baﬂkas› da ‘onun kan›n› evime ak›tmay›n’ diye ba¤›r›yordu. ‹brahim’i
çeke çeke toplumun içine getirdiler ve
orac›kta katlettiler. ” (Maraﬂ Katliam› Davas›’nda, Maviﬂ Toklu’nun
verdi¤i ifadeden)
Bunlar› yapanlar da yapt›ranlar
da Müslüman’d› kuﬂkusuz. Ve k a t ledilenler de Müslüman’d›.
24 Aral›k günü soka¤a ç›kma yasa¤› ilan edildi. Ancak bu yasak katliamc›lar için geçerli de¤ildi. Evler
iﬂyerleri yak›l›p y›k›ld›, kad›nlara
k›zlara tecavüz edildi. Katliam 25
Aral›k akﬂam›na kadar sürdü. Bütün
bunlar bir hafta boyunca devletin
askerinin, polisinin gözleri önünde
gerçekleﬂti.
Resmi rakamlara göre 111 kiﬂi
katledildi. 270 ev, 70 iﬂyeri yak›ld›.
Gerçek rakamlar ise aç›klanan›n
birkaç kat›yd›.

O l m a . . . Te k Yo l D e v r i m

11

Aç›l›m de¤il,
eritme ve asimilasyon

‘Roman Aç›l›m›’

Say›: 199

Yürüyüﬂ
20 Aral›k
2009

Geçti¤imiz günlerde, AKP iktidar›n›n aç›l›mlar›na yeni bir aç›l›m
daha eklendi. “Kürt Aç›l›m›”, “Alevi Aç›l›m›”ndan sonra s›ra “ R o m a n
Aç›l›m›”na geldi.
AKP iktidar›, Kürtler’in, Aleviler’in, Çingeneler’in “sorunlar›n›
çözme” ad›na, oyalayarak, zamana
yayarak, beklentiler yaratarak, sorunlar› çözmüyor, tersine her kesimi
kullanmaya devam ediyor.
“Kürt Aç›l›m›”n›n tasfiyeyi
amaçlad›¤›, “Alevi Aç›l›m›”n›n
Alevi halk›, düzene ba¤lamaya çal›ﬂt›¤› ortadad›r.
“Roman Aç›l›m›” da aç›l›m de¤il, bir eritme ve asimilasyon politikas›d›r...

Ç i n g e n e l e re y a ﬂ a m › d a r
e d e n l e r, evlerini y›kanlar,
asimilasyonu sürdürüyorlar
Dünyan›n bir çok yerinde oldu¤u gibi, ülkemizde de bir az›nl›k durumunda olan Çingeneler, bugüne
kadar genellikle hep yok say›lm›ﬂ-

lard›r, aﬂa¤›lanm›ﬂ, itilmiﬂlerdir.
Ülkemizdeki Çingenelerin say›s›, resmî rakamlara göre 500 bin,
resmi olmayan görüﬂlere göre ise
iki milyon civar›ndad›r. A¤›rl›kl›
olarak K›rklareli, Edirne, ‹stanbul,
Düzce, ‹zmit, Ankara, Afyon, ‹zmir, Denizli, Tokat, Sivas, Samsun,
Adana, Kahramanmaraﬂ, Gaziantep
ve Mardin’de yaﬂ›yorlar.
‹stanbul’da ﬂu anda toplu olarak
yaﬂad›klar› tek bir bölge kalmad›
Çingenelerin. Sulukule’deki son
evlerde 12 Kas›m günü bir buldozerle yok edildi¤inde Sulukule’nin
500 y›ll›k tarihi de yok ediliyordu.
Asl›nda y›k›lan sadece evler de¤il,
bir tarihti. Çingenelerin tarihi yok
ediliyordu.
Bugün aç›l›mdan söz edenler,
Sulukule’yi tarihe gömenlerdir.
Çingeneler, bundan bir süre önce
de yine toplu olarak yaﬂad›klar› Küçükbakkalköy’den kovuldular. Onlar›n bir k›sm› Bak›rköy’de D-100
Karayolu’nun kenar›na çad›r kurdular. Çad›rlar› da Bak›rköy zab›ta
ekiplerinin döktü¤ü benzinle yak› l a r a k y o k edildi...
Benzer bir y›k›m da Kas›m
2006’da ‹stanbul-Ka¤›thane’de yaﬂanm›ﬂt›. Son dönemde Sulukule’de
300, Küçükbakkalköy de 240, Kâ¤›thane Yahya Kemal Mahallesi’nde 40 evin y›k›lmas› ile buralarda oturan Çingene kalmad›.
Oysa Çingene halk›n yaﬂad›¤›

“Çingeneler genelde kendilerine "Çingene" denilmesini pek istemiyorlar.
Daha çok "roman" ad›n› tercih ediyorlar. Devletin aﬂa¤›lama, d›ﬂtalama politikas›na karﬂ› bir halk için önünde iki yol vard›r; ya direnecektir ya kendi
kimli¤ini inkar edecektir. ‹sim konusunda yaﬂanan sorun esas›nda bunun
ürünüdür. Herﬂeye ra¤men gö¤sünü gere gere ben Çingeneyim diyenler
tüm örgütsüzlü¤üne, belki bilinçsizli¤ine ra¤men egemen kültüre karﬂ› bir
direniﬂi temsil ediyorlar. Roman adland›r›lmas›n›n benimsenmesi ise bir
yerde inkara bulunmuﬂ yumuﬂak bir k›l›f yerine geçiyor. Rom Çingenecede
insan demek Roman bunun ço¤ulu oluyor. Bu adland›rmada da Çingenelerin yine "insan olduklar›n›" kan›tlama kayg›s› a¤›r bas›yor.” (Halk ‹çin
Kurtuluﬂ, 18 Ekim 1997)
Biz de bu nedenle, yaz›m›zda AKP’nin “Roman” kavram› kullanmas›na
karﬂ›n, Çingene kavram›n› tercih ettik.
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yerlerin da¤›t›lmas›, y›k›lmas› yerine pekala “yerinde ›slah etme” politikas› ile mevcut yerler, yaﬂan›l›r
hale getirilebilirdi. Ama amaç Çingenelerin sorununu çözmek de¤il,
hem Çingenelerin a s i m i l a s y o n u ,
hem yeni a r a z i r a n t l a r › yaratmak
oldu¤u için, böyle yap›lmam›ﬂ, mahalleleri y›k›lm›ﬂt›r.
En son yaﬂanan örnekler olmas›
aç›s›ndan burada ‹stanbul’da yaﬂananlara de¤indik. Ancak Anadolu’nun dört bir yan›nda da Çingenelerin durumu daha iyi de¤ildir. Bir
çok ﬂehirde, ﬂehrin en d›ﬂ›nda yaﬂamaya mahkum edilmiﬂlerdir. Çöp,
at›k ka¤›t toplay›c›l›k, kalayc›l›k,
çalg›c›l›k gibi iﬂler d›ﬂ›nda bir iﬂe
kabul edilmezler. Hala önemli bir
k›sm› göçebe olarak çad›rlarda yaﬂamaktad›r. E¤itim, sa¤l›k gibi hizmetlerden yararlanmalar› yok denecek düzeydedir. Herhangi bir ﬂehirde, bar›nd›klar› bölge biraz büyümeye, nüfuslar› biraz kalabal›klaﬂmaya baﬂlad›¤›nda, hemen polis zoruyla da¤›t›l›r, oradan sürülürler. ‹stanbul’daki Çingene semt ve mahallelerinin y›k›lmas› da ayn› anlay›ﬂ›n
ürünüdür.
Çingeneler yok say›lmalar›na,
kendi dillerini, kültürlerini yaﬂatmak noktas›nda hiçbir imkana ve
kurumlaﬂmaya sahip olmamalar›na
ra¤men, genellikle ayn› mahalleleri
paylaﬂt›klar› için y›llarca asimilasyona direnebildiler. Ancak bugün
y›k›m daha büyüktür. Bir yandan y›k›mlarla baﬂlar›n› sokacak bir evden
bile yoksun b›rak›l›rken, di¤er yandan da asimilasyonun etkilerine daha aç›k hale gelmiﬂlerdir.
Çingene mahallelerinin yok edilmesi “Kentsel dönüﬂüm plan›” çerçevesinde yap›lsada, mahallelerin
y›k›lmas› asimilasyonun bir politika
olarak sürdü¤ünü göstermektedir.
AKP iktidar› Çingeneler’in mahallelerini da¤›tarak onlar›n kendi kimlikleri ile yaﬂamalar›n›n önüne geçerken, “Roman aç›l›m›”yla asimi-

Aç›l›mlara Aldanma, Alet

lasyonu perdeliyor.

Asimile edilmiﬂlerle,
iﬂbirlikçilerle aç›l›m!
“Roman aç›l›m›”nda da kural
de¤iﬂmedi, di¤er aç›l›mlarda oldu¤u
gibi, AKP öncelikle iﬂbirlikçilere,
iktidar ya¤c›lar›na ve asimile olmuﬂlara dayan›yor.
10 Aral›k’ta ‹stanbul Conrad
Otel’de bas›na kapal› düzenlenen
“Birinci Roman Çal›ﬂtay›”na ‹stanbul, Edirne, K›rﬂehir, Artvin, Van ve
Çingenelerin oldu¤u bir çok ilden
120 Çingene kat›ld›. Ama onlar›n
Çingeneleri temsil edemeyece¤i aç›k.
Mesela onlardan biri olan “Edirne Roman Kültürünü Araﬂt›rma ve
Geliﬂtirme Derne¤i” Baﬂkan› Erdinç Çekiç; “Bizim baﬂka gruplar
gibi az›nl›k olma, dil kullanma, isim
de¤iﬂtirme gibi taleplerimiz yok. Bu
toplant› sadece devletin bir gruba
yönelik ayr›mc›l›¤› giderme giriﬂimi
olarak görülmeli” diyordu, tam bir
iﬂbirlikçilik içinde. (Akﬂam, 9 Aral›k 2009)
Bir baﬂka “temsilci”, elinde Türk
bayra¤› ile kendilerinin “Türk” oldu¤unu söylüyordu.
Çal›ﬂtay’da konuﬂan Devlet Bakan› Faruk Çelik’in iddias› ise ﬂuydu: “Roman vatandaﬂlar›m›z›n yüzy›llara varan d›ﬂlanm›ﬂl›klarla, karﬂ›laﬂt›klar› hoﬂgörüsüzlüklerle haklar›nda üretilen ön yarg›larla fiilen
maruz kald›klar› her türlü ayr›mc›l›kla mücadele etmeyi ahlaki bir görev olarak telakki etmekteyiz.” (Taraf, 11 Aral›k 2009)
Ama yukar›da da örnekledi¤imiz
gibi, AKP politikalar›n›n bu söylenenlerle ilgisi yoktur. Nitekim kimi
Çingene dernekleri, Çal›ﬂtay’a kat›lsalar da bunlar› gördükleri ölçüde, Çal›ﬂtay’dan bir beklentileri kalm›yordu.
Lüleburgaz Müzisyenler ve Roman Halk Danslar› Derne¤i Baﬂkan
Yard›mc›s› Bayram Yavuzer, “Roman Çal›ﬂtay›’n› olumlu buluyorum
fakat lafta kalacak olan bir süreç
gibi gözüküyor.” (Birgün, 11 Aral›k
2009) diyordu.

Band›rma Müzisyen E¤itimciler
Kültür ve Sanat Derne¤i Baﬂkan› ‹lkay Tunal› da sorunlar›n› ﬂöyle yans›t›yordu:
“Romanlar’›n en büyük sorunu
iﬂsizlik. Ard›ndan ise e¤itim, sa¤l›k
ve bar›nma olarak s›ralanabilir.
Umar›m çal›ﬂtayda bizlere verilen
vaatler tutulur.” (Birgün, 11 Aral›k
2009)
Daha önce yap›lan Kürt ve Alevi
Çal›ﬂtaylar›’n›n somut hiçbir talebi
karﬂ›lamam›ﬂ olmas›, esas›nda herkese, AKP’nin “Çal›ﬂtay manevralar›”n›n ne olup olmad›¤›n› az çok
göstermiﬂ durumdad›r.

“Buçuk” olarak görülen
Çingeneler nel er yaﬂ›yor?
Çingeneler, ülkemizde y›llard›r
milliyet ve az›nl›klara karﬂ› sürdürülen asimilasyon politikalar›n› en
yak›ndan yaﬂayan az›nl›klar›n baﬂ›nda gelmektedirler.
ﬁu anda Türkiye’deki Çingenelerin en az 100 bininin kimliksiz oldu¤u, “vatandaﬂ” bile kabul edilmedi¤i ortadayken, bu tür ﬂovlarla bu
sorunun çözülmeyece¤i aç›kt›r.
“Yabanc›lar›n Türkiye’de ‹kamet ve Seyahatleri Hakk›nda Kanun”un 21. maddesine göre; Çingenelerin ve Türk kültürüne ba¤l› olmayan yabanc› göçebelerin s›n›rd›ﬂ›
edilmelerine ‹çiﬂleri Bakanl›¤› yetkilidir.
‹çiﬂleri Bakanl›¤› pekala bu yasaya dayanarak, Çingeneler’i s›n›rd›ﬂ› edebilir. Görülece¤i gibi bu yasa Çingenelere karﬂ› da aç›k bir ayr›mc›l›k ve aﬂa¤›lama içermektedir.
Kald› ki, bu ülkenin yasalar› daha düne kadar tüm Çingeneleri
“ﬂüpheli ﬂah›s” olarak görmekteydi.
“Polis Karakollar› Teﬂkilat› ile Vazifelerine Dair Talimatnamesi”ndeki
Çingeneleri ﬂüpheli ﬂah›s olarak gören 134. madde daha 20 Haziran
2006’da yürürlükten kald›r›ld›. Yani
daha 3 y›l önce!..
Kald›r›ld› ama Çingenelere yüz
y›llard›r ayr›mc› davranan, onlar›
aﬂa¤›layan, Çingeneleri halk olarak
görmeyip, “Bu ülke de 72.5 millet

var” deyip, Çingeneleri bir halk olarak de¤il, “buçuk” olarak gören anlay›ﬂ hala sürmektedir.
Oligarﬂik devlet, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n 23 Ekim 2003 tarihli genelgesiyle vatandaﬂl›k baﬂvurusunda
bulunanlar›n “Çingene olup olma d › k l a r › n › n a r a ﬂ t › r › l m a s › n ›” isteyerek, yine Çingeneler’e karﬂ› ›rkç› ve
ayr›mc› bir tutum gösterilmektedir.

Ne istiyorlar?
Çingenelerin e¤itim, iﬂ, sa¤l›k ve
elbette en baﬂta kimlik sorunlar› çözülebilirdi kuﬂkusuz. Ancak bunlar›n hiçbiri yap›lmad›. AKP y›llard›r
Çingene halk›n talepleri do¤rultusunda tek bir ad›m atm›ﬂ de¤ildir.
Bu sorunu çözme gibi bir niyeti de
yoktur.
Çingenelerin çözülmesini istedikleri öncelikli baz› talepleri ﬂunlard›r:

k Çingeneleri ﬂüpheli gören,
aﬂa¤›layan, ayr›mc›l›k yapan yasa
ve yönetmeliklerin de¤iﬂtirilmesi.
Vatandaﬂl›k haklar›n›n verilmesi ve
kimliksiz Çingenelerin kimlik
talebinin hiç bir önkoﬂul olmaks›z›n
karﬂ›lanmas›
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k Ders kitaplar›ndaki Çingeneleri aﬂa¤›layan ve onlara karﬂ› ön
yarg›larla dolu bölümlerin ay›klanmas›
k Bar›nma sorunlar›n›n çözülmesi. Çingene mahallelerini y›karak de¤il, sa¤l›kl› konutlar yaparak,
mahallelerin kurulmas›na olanak tan›nmas›

k Çingeneleri açl›¤a ve yoksullu¤a mahkum eden, onlara iﬂ vermeyen anlay›ﬂ›n terk edilmesi. Çingenelerin küçük el sanatlar›n›n geliﬂtirilmesi, müzisyenlerin yetiﬂtirilmesi için çaba gösterilmesi ve mesleki kurslar aç›lmas›
k Doktor yüzü görmeyen Çingenelerin sa¤l›k ve e¤itim sorunlar›
n›n çözülmesi...
AKP iktidar›n›n bu talepleri yerine getirme gibi bir durumu yoktur.
O, halklar› ve az›nl›klar› aldatma
peﬂindedir.
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Bir insan çok renkli,
çok farkl› özellikleri bir
arada bar›nd›r›r.
Olumlu ve olumsuz
birçok yönü bir arada bar›nd›r›r.
Burada anahtar bizdedir.
‹nsanlar bir ﬂeye inand›klar›nda, motive olduklar›nda çok verimli olurlar.
ANAHTAR ONLARI ‹NANDIRMAKTIR.
ANAHTAR ONLARI MOT‹VE
EDEB‹LMEKT‹R.
Bunlar üzerine kafa yormal›y›z. "Nas›l motive edece¤iz, nas›l inand›raca¤›z, onlar›n beyinlerindeki pislikleri nas›l yok edece¤iz?" inatla ve sab›rla düﬂünmek ve u¤raﬂmak durumunday›z.

Öğretmenimiz
Elbette altta kimler var onlar›
tan›mal›y›z, tan›yaca¤›z. Çekinmeden perspektiflerimizi anlat›p
yeni insanlara ulaﬂaca¤›z. Büyük bir sab›rla, çocuk denecek
yaﬂtaki insanlarla bile ilgilenmeliyiz.
Bir örgüt sadece seçkin kadrolar›yla geliﬂemez. Çok geniﬂ
çevrelere seslenip, onlar› bir biçimde iliﬂkilerimiz içerisinde tutup, e¤itmenin ve de¤erlendirmenin yollar›n› bulmal›y›z.
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Baz› insanlar, gerçekten insan› sinirlendirecek ölçüde olumsuzluklara devam edebilirler. Bize zaman zaman
ukalal›k yapar, hakaret bile edebilirler.
Ama biz tüm bu durumlarda dahi, kiﬂisel
duygular›m›za
gem vurup, devrimci
de¤erleri düﬂünmek
zorunday›z.

Bu bizim devrimci iddiam›zd›r.
Bu bizim inanc›m›zd›r.
‹nsanlar dengesiz, ç›karc›,
bencil, hatta ahlaks›z olabilir.
Ama biz hep neden ve niçinlerini arayaca¤›z.
Nas›l düzeltece¤imizi düﬂünece¤iz.
Her zaman ceza da çözüm olmuyor.
Elbette ceza da olacakt›r.
Ama cezadan ne sonuç alaca¤›m›z› düﬂünmek zorunday›z.
Kiﬂiyi e¤itecek, ibreti âlem olacak veya her ikisi de olabilir elbette.

ZAFER B‹Z‹M OLACAK!
BU ‹DD‹A; B‹LEN‹N B‹LMEYENE,
‹NANANIN ‹NANMAYANA
ZAFERE KADAR BORCUDUR!

Çok geniﬂ bir çerçevede insanlara bakarak tahlil
eden, o insan›n niye o durumda
oldu¤unu anlayarak, çözen, e¤iten durumda olmal›y›z. Aksi halde daral›r ve bir avuç insan kal›r›z.
O tür insanlar›n s›rt›nda yumurta küfesi yoktur. Gelirler, giderler, özeleﬂtiri yaparlar yine
bildi¤ini yaparlar, çok s›k›ﬂ›rsa
baﬂ›n› önüne e¤ip a¤larlar. Ama
biz onlar›n üstünde, onlar› tan›yan, onlar›n zay›fl›klar›n› ve iyi
yanlar›n› bilen insanlar olarak,
iyi yanlar›n› "Nas›l geliﬂtiririz,
nas›l büyütürüz, nas›l de¤erlendiririz?" diye düﬂünmek zorunday›z.
‹nsanlar› iyi tan›y›p, yapabilece¤i iﬂlerde istihdam edip sonuç
almay› düﬂünmeliyiz.
Hiçbir zaman insanlar› tek
düze göremeyiz.
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getirmek, her konuda e¤itmek,
yeni bir ﬂekil vermek bizim görevimizdir.

Bir ﬂeyler yapmak isteyenler
her ﬂeye ra¤men bir yerlerde tutunabilir.
Faydal› olabilirler.
Ama yanl›ﬂ bir istihdam veya
art›k zararl› olmaya baﬂlam›ﬂ bir
konum varsa iﬂleri yeniden rotas›na sokmak için gerekirse baz›
vuruﬂlar yap›l›r.
Yeniden disipline edilir.
Yeniden istihdamlar yap›l›r.
Zarar veren ve tedavisi imkâns›z bir durumda olmad›kça
insanlar› tutman›n yolunu bulmal›y›z.
‹nsanlar öyle bir hale getirilmiﬂtir ki; günlük düﬂünüyor, yar›n› bile düﬂünemiyor, tam bir
bunal›m.
‹ﬂte bu noktada bize görev
düﬂüyor; onlar› yeniden ﬂekillendirmek, amaçl› insanlar haline

Buralarda
biz
devrimi düﬂünece¤iz.
Bu yan›yla, ceza
kavram› her koﬂulda düz uygulanan
bir ﬂey de¤il.
‹nsanlar› hiç bir
zaman kendimizle
k›yaslamayaca¤›z.

Biz onlar› e¤itecek, dönüﬂtürecek olan›z.
Onlar ise yönetilecek olan,
e¤itilecek oland›r.
Kendimizle k›yaslamak idealizmdir.
Onlar hatal› zaafl› olacakt›r.
Biz düzelten olaca¤›z.
Eleﬂtirece¤iz.
Ama bir elimizi hep omuzlar›nda hissedecekler, yaln›z olmad›klar›n›, kendilerini düﬂündü¤ümüzü, sahip ç›kt›¤›m›z› hep
hissetmeliler.
Bunu hissetmezlerse veya
hissettiremezsek sözlerimiz havada kal›r.
Almazlar, al›c› olmazlar.
‹nsanlar küçük düﬂünmeye,
küçük iﬂ yapmaya, "olmaz" demeye al›ﬂm›ﬂt›r.

Bunu y›kacak olan bizim yol
göstericili¤imizdir.

Nas›l B‹R Yaﬂam?

Yol gösterece¤iz.
Yine
yapmayacaklard›r,
inanmayacaklard›r.
Deney yaﬂayacaklard›r.
Biz onlara deneyler yaﬂataca¤›z.
Deneyin sonucu olumlu olsa
dahi, yine bunu sürekli k›lmayacaklard›r.
Biz sürekli k›ld›raca¤›z.
Mücadeleyi sürekli k›larak,
deneyler yaﬂatarak, pratik içerisinde e¤iterek ö¤reticili¤imizi
sürdürece¤iz.
Baﬂka bir yol yoktur
Onlar "olmaz" diyecek.
Biz "olacak" deyip olduraca¤›z.
Onlar küsecek.
Biz bar›ﬂt›raca¤›z.
Onlar "yapam›yorum" diyecek.
Biz yapt›raca¤›z.
Evet, onlara ra¤men yapt›raca¤›z.
Onlara ra¤men baﬂaraca¤›z.
Bu bizim iddiam›zd›r.
Bu bizim devrimcili¤imizdir.
Bu bizim davam›zd›r.
Yorgunlar› bu dava ile aya¤a
kald›raca¤›z.
Huysuzlar› bu dava ile yola
getirece¤iz.
Zaaflar› bu dava ile güce dönüﬂtürece¤iz.
Bu bizim borcumuzdur, bu
bizim tarihe devrime borcumuzdur.
Bilen ve inanan biziz.
Bu bilenin bilmeyene, bu
inanan›n inanmayana borcudur.
Bir devrimcinin, ancak ömrü
ile ödeyece¤i borçtur.
Ölünceye kadar sürecek
borçtur.
Bir ömür boyu devrimcili¤in
borcudur.

Yard›mlaﬂma, hem de hiçbir
karﬂ›l›k beklemeden, çaresiz kalan
birine yard›m etmek halka çok yabanc›, çok uzak bir davran›ﬂ biçimi
de¤ildir.
Halk›n belki de yüzy›llard›r en
güzel gelenekleri ve de¤erleri içinde ç›kar gözetmeden yard›m etme,
destek olma gibi güzel de¤erleri
vard›r.
Bugünse halk›n bu güzel yanlar›, de¤erleri unutturulmak istenmektedir. Örne¤in, “izlenme rekorlar›” k›rd›¤› söylenen TV dizilerinin hemen hiçbirinde yard›mlaﬂmay›, dayan›ﬂmay›, dostlu¤u
görmüyoruz. Tersine, birbirinin
“gözlerini oymaya” çal›ﬂan, kötülükte ve bencillikte s›n›r tan›mayan kiﬂilerin davran›ﬂlar› bir meziyetmiﬂ gibi anlat›lmaktad›r.
Aç›kças›, yard›mlaﬂmak, dayan›ﬂmak, “çaresiz kalan›n yan›nda
olmak” enayilik gibi gösterilmektedir. Ya da burun k›vr›lan bir ﬂey
haline getirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Yard›mlaﬂma, dayan›ﬂma adeta
yaﬂamdan silinmek istenmektedir.
Öyle bir hale getirilmek isteniyoruz ki, kendimizden, kendi sorunlar›m›zdan, k e n d i yaﬂam›m›zdan
baﬂka bir ﬂey düﬂünemez olal›m.
ﬁu k›ﬂ gününde, odun-kömür
alamayan milyonlarca insan var.
Yüzbinlerce çocuk so¤uk evlerde
yaﬂ›yor ﬂimdi. Belki ayn› durumda
olan komﬂular›m›z, tan›d›klar›m›z,
mahallemizde tan›mad›klar›m›z
var.
Ama çaresiz de¤iliz. Yeterki
baﬂ›m›z› kald›r›p, etraf›m›za bakmas›n›, görmesini, çözüm üretmeyi bilelim.
Bu sadece ekonomik olarak
“yard›m etme” sorunu de¤ildir.
Yard›mlaﬂma, dayan›ﬂma sadece
ekonomik bir iliﬂki de¤ildir.
‹nsanlar, bugün milyonlar içinde yaln›z hale getirilmiﬂtir. Yaln›zd›r. Hiçbir ﬂeyini paylaﬂacak kimsesi yoktur. Ac›lar›n›, sevinçlerini,

sorunlar›n›, kavgalar›n› paylaﬂmak
da insan›n insana “yard›m›”d›r ve
bu asl›nda yap›labilecek en iyi ve
en etkili yard›mlar›n baﬂ›nda gelir.
Hayat›n her alan›na yay›lmal›
yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂma.
Örne¤in, bizim k›z›m›z›n ya da
o¤lumuzun yoz bir yaﬂam› olmayabilir. Ama komﬂumuzun o¤lu,
k›z› öyle bir yaﬂam içindeyse, onlara yard›m etmek, onlar› kendi
çocuklar›m›z olarak görmek gerekir. Aksi durumda “nas›l olsa bizim çocu¤umuz de¤il” deyip, görmezden gelmek, hatta ilgilenmemek, “bana ne”demek, bu de¤erlere yabanc›laﬂmad›r.
Bencilleﬂmek, bireyci düﬂünmek demektir.
Düzen bireycileﬂtiriyor, yaln›zlaﬂt›r›yor. ‹nsanlar› birbirine karﬂ›
güvensizleﬂtiriyor. Yard›mlaﬂma,
dayan›ﬂma unutulan bir ﬂey haline
getiriliyor. Oysa halk›n kültüründe
yard›mlaﬂma vard›r. Ac›lar›nda,
sevinçlerinde, cenazesinde, do¤umunda birlikte olmak vard›r. ﬁimdi ise “komﬂusu açsa” bile görmezden gelinmesini istiyor düzen...
Bulundu¤umuz, yaﬂad›¤›m›z
yerlerde, tek baﬂ›na da olsak, hatta
kimi davran›ﬂlar›m›z enayilik olarak görülse bile biz do¤ru olan›
yapmal›y›z. En baﬂta yard›mlaﬂman›n, yard›m etmenin, ç›kars›z
düﬂünmenin, dayan›ﬂman›n enayilik de¤il, soylu ve onurlu bir davran›ﬂ oldu¤unu, hele bugün daha
çok gerekti¤ini unutmamak ve bunu baﬂkalar›na da anlatmak gerekir.
Bunu bize unutturduklar›nda,
halk olarak bizi birbirimizden daha
çok koparacak, günlük sorunlarda
daha çok bo¤acaklard›r. Bir de
meydan, yard›mlaﬂma ad›na halk›
dilenci yerine koyan AKP’nin “ramazan çad›rlar›”na kalacakt›r.
Bunlara izin vermeyelim.

Say›: 199
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Devrimci Sol Ana Davas›
sonuçland›;
39 M üebbet12 E ylül H ukukunu G eride B ›rakan A¤›r Cezalar...
Son sözü direnenler söyler!
- Yarg›lanan de¤il, yarg›la- bir süreye yay›lm›ﬂ olmas› belirlememiﬂtir. Onu as›l olarak tarihsel
yan o ldular
- Y›lg›nl›¤›n, kendini kur- yapan yan›, 29 y›la s›¤d›r›lm›ﬂ
olan halk›n ve sosyalizmin davas›tarman›n de¤il, devrimi ve haln›n onurla savunulmuﬂ olmas›d›r.
k› s avunman›n k avgas›n› v erEmperyalizmin ve oligarﬂinin
diler
kendisini “en güçlü” hissetti¤i bir
- H akl›l›klar›na ve kazana- çat›ﬂmada, yarg›lanan de¤il, yarg›caklar›na i nand›lar! 2 9 y ›la bir layan olmas›d›r. Mahkeme kürsüsütarih s ›¤d›rd›lar
nün, devrimin kürsüsü haline geti- “ Örgütüz” d ediler, “ ‹kti- rilmesidir.
Baﬂe¤meyen, inançlar›ndan zerdar” d ediler, “Sosyalizm” dere
kadar
geri ad›m atmamak için,
diler, “ Ba¤›ms›zl›k” d ediler,
idam
dahil
her bedeli ödemeye ha“Mücadele” dediler!..

Say›: 199

Yürüyüﬂ
20 Aral›k
2009
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Devrimci Sol Ana davas›, 15
Aral›k 2009 tarihindeki duruﬂmada
karar›n aç›klanmas› ile “sonuçland›”. Mahkemenin verdi¤i karar kuﬂkusuz ki, hukuki de¤il, siyasi bir
karard›r. T›pk› bu davan›n siyasal
nedenlerle aç›lmas›, 29 y›l sürdürülmesinde oldu¤u gibi...
Ancak, aç›klanan “karar›n” tarih, devrimciler ve halk önünde bir
hükmü yoktur. Daha bu davan›n ilk
aç›ld›¤› günden baﬂlayarak, hemen
hemen davan›n her aﬂamas›nda, 29
y›ll›k tarihinde devrimciler “yarg›lanan” de¤il, yarg›layan olmuﬂlard›r.
Devrimci hareketin önderinin
daha ilk duruﬂmada, “mesle¤iniz”
sorusuna verdi¤i “devrimciyiz” cevab› asl›nda bu davan›n özetidir. ‹ﬂte o duruﬂmadan bugüne, süren irade çarp›ﬂmas›nda devrimciler,
inançlar›, halka ba¤l›l›klar› ve zafere olan güvenleri ile koca bir tarih
yazd›lar.
Kuﬂkusuz, siyasal bir dava için
29 y›l çok uzun bir süredir. Bu yan›yla da belki Devrimci Sol Ana davas› dünyada bir ilktir. Zira bu dava,
cunta y›llar›nda aç›lm›ﬂ, bu ülkenin
son 30 y›ll›k tarihine de tan›kl›k etmiﬂtir.
Ancak Devrimci Sol Ana davas›n›n tarihselli¤ini 29 y›l gibi uzun

z›r olmalar›d›r. Nitekim, oligarﬂinin
savc›lar›n›n istedi¤i onlarca idama
karﬂ›l›k onlar, “Verin karar›n›z›, k›r›n kalemlerinizi” diyerek, idamlar›n, a¤›r cezalar›n düﬂüncelerini de¤iﬂtiremeyece¤ini göstermiﬂlerdir.
*
‹stanbul Üsküdar 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde 15 Aral›k’ta görülen celsede, “san›k”lar; “Bu dava
12 Eylül hukuksuzlu¤unun devam›d›r. Uzun gözalt›lar, iﬂkenceyle
al›nan ifadeler, sonunda haz›rlanan
iddianamelerle yarg›lanan bizler yerine, iﬂkence yapan ve bu hukuksuzluklar› yapan kiﬂilerin yarg›lanmas›
gerekiyor. Tarih bir gün onlar› mutlaka yarg›layacakt›r” dediler.
Mahkemede onalt› sayfal›k bir
dilekçe okuyan Ali Osman Köse;
“1981 den 2009’a ... aç›lan tüm
davalar›n, verilen kararlar›n, k›r›lan kalemlerin, mütalaalar›n, gerekçeli hükümlerin... hepsinin ama
hepsinin amac› ayn›yd›. Amaçlar›,
halklar›m›z›n kurtuluﬂu için mücadele eden, bu u¤urda büyük bedeller ödeyen biz Devrimci Solcular›,
Devrimci Halk Kurtuluﬂ PartisiCephelileri (DHKP-C) ve as›l olarak da bizler nezdinde savaﬂ›m›z›n
temelini oluﬂturan ideolojimizi ve o
ideolojimizin yön verdi¤i prati¤imizi mahkum etmekti. K›sacas› biz
DHKP-Clileri teslim almak, halk›m›z› umutsuz geleceksiz b›rakmakt›

amaçlar›...” dedi. Ali Osman Köse
“ Evet halk›m›za, ﬂehitlerimize, önderlerimiz Mahir Çayan ve Dursun
Karataﬂ’a lay›k olacak, dünyan›n
Türkiyesi’nde ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist ülke özlemimizi gerçekleﬂtirene kadar savaﬂacak ve
mutlaka kazanaca¤›z “ diye sözlerini bitirdi.
Necla Can “ Bu davay› bitirmek
mi istiyorsunuz. Bu dava bitmez. pir
sultana dara¤ac›nda son sözünü
sormuﬂlar aç›l›n kap›lar ﬂaha varal›m demiﬂ. Bizimde son sözümüz bu
dava bitmez sürer” dedi.
Tekirda¤ F Tipinde tutuklu bulunan Mehmet Akdemir son söz olarak, “ biz yaln›zca cesaret ettik. Açl›¤›n sömürünün zulmün son bulmas› için cesaret ettik. Emperyalist iﬂgale karﬂ› cesaretli davrand›k. Çünkü cesur olmak adil olmakt›r “ dedi.
Mahkeme 39 kiﬂiye a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet verdi. Di¤er yarg›lananlar hakk›nda bir k›sm›n›n davas›n›n düﬂmesine, bir k›sm›n›n beraat ettirilmesine karar verildi.
Mahkemenin sonunda yarg›lananlar , “HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ” slogan›n› att›lar.
Mahkeme sonras› TAYAD’l› aileler Üsküdar Adliyesi önünde bir
eylemle karar› protesto ettiler. Eylemde “12 Eylül Hukuksuzlu¤u
Devrimci Sol Davas›yla Sürüyor
TAYAD’l› Aileler” imzal› pankart
aç›larak, “Kahrolsun ABD Emperyalizmi”, “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz”, “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Eylemde Mehmet Güvel; “Devrimci Sol Ana Davas› 12 Eylül Hukukunun Aynas›d›r” baﬂl›kl› aç›klamay› okudu.

Çeteler, Serseriler, Provokatörler veya Polis..
Provokasyon Peﬂinde

P rovokas yonu Önlemek, Tüm Devrimci Demokrat
Güçlerin, En Baﬂta Da DTP’lilerin Sorumlulu¤udur!
15 Aral›k’ta Alibeyköy’deki
Eyüp Haklar Derne¤i’nden bir kiﬂinin evine bir not b›rak›ld›.
Notta ﬂunlar yaz›yordu:
"Siz cepheliler sak›n sizi unuttu m u z u s a n ma y › n . K a l d › ¤› n › z e v d e n ,
g i t t i n i z e y l e me k a d a r h e r ﬂ e y i n i z i b i liyoruz. Biz sadece Amedde wanda
yada hakkar ide de¤iliz. ‹ stanbulda
bizim elimizde. Size zarar veririz.
Gü lsu yu gi bi Okm eyd an › g ib i y ak ar
1 M ay ›s g i b i k ›r ar › z. Bi zle u ¤ r a ﬂm a y›n. Derginizde yazmay›n. Size sald›rmam›z için karar var. Pazar günü eylem yap›cakt›k Cengiz Topelde. Ama siz ayakalt›nda dolaﬂt›n›z.
Yap›lsayd› size sald›racakt›k ama biz
b a¤› ms› z g en çl ik ha re ke ti ol ara k si zi uyar›yoruz. Bu sadece size de¤il
bütün ‹stanbuldaki derneklerinize
uyar›d›r. Çarﬂamba günü size cumartesi günü Okmeydan›na sald›r
y a p › l a c a k . B i z s a l d › r › y a n l › s › d e ¤i l i z
a m a Apo bizi m alla h›m›z o nun iç in
yapar›z. BAGEH BA⁄IMSIZ
GENÇL‹K HAREKET‹. PART‹YA
KARKEREN KURD‹STAN. PKK.
P KK B UR D A C E P H E N E R D E .
CEPHE ﬁAﬁIRMA SABRIMIZI
TAﬁIRMA" (*)
*
Bu notun b›rak›ld›¤› günün ertesi
akﬂam›nda, Eyüp Haklar Derne¤i’ne
yönelik sald›r› giriﬂimleri oldu.
Çeteci gruplar, derne¤e ve dernek
çal›ﬂanlar›na yönelik sald›r› giriﬂimi
içinde olmuﬂ, bir dernek çal›ﬂan›n›n
üzerine molotof atm›ﬂ, ancak bu
sald›r› bertaraf edilmiﬂtir.
*
Bir hafta önce de Eyüp Haklar
Derne¤i’ne benzer tehdit yaz›lar› b›rak›lm›ﬂt›. Bu tehdit yaz›lar›n›n resmini de yay›nl›yoruz.
12 Aral›k’› 13 Aral›k’a ba¤layan
gece, saat 02.00- 02.30 civar›nda
derne¤in kap›s›na b›rak›lan ka¤›t da
ayn› muhtevada tehditlerle doluydu.
Ka¤›d›n bir yüzünde "HALK

CEPHES‹ S‹Z‹NLE ‹ﬁ‹M‹Z DAHA
B‹TMED‹ M‹T‹NGDE GORUﬁÜRÜZ- BAGEH/ Bu olaylar kanla biter bu kan› al›caz önderimize küfür
etmenin hesab›n› sorucaz:PKK" yaz›yordu. Di¤er yüzünde ise büyük
harflerle "PKK B‹TMEZ/ BAGEH
Ba¤›ms›z Gençlik Hareketi OKMEYDANI" yaz›s› vard›. (*)
*
Çetecilerin, provokatörlerin birﬂeyler tezgahlad›klar›, sald›r›ya haz›rland›klar› ortadad›r.
Bu provokasyonlar›, sald›r›lar›
engelleme sorumlulu¤u en baﬂta
Kürt milliyetçi hareketinindir.
DTP’nindir.
Oligarﬂinin linç güruhlar›n›n
DTP’lilere karﬂ› sald›r›ya geçti¤i bir
ortamda, böyle bir provokasyona
aç›k kap› b›rakan herkesin tarihsel
sorumlulu¤u büyük olur.
*
K ü r t m i l l i y e t ç i h a re k e t i , h e r
türlü sald›r›y›, tacizi, tehdidi mahk u m e t t i ¤ i n i , b u t ü r h a k a re t l e r d e

b u l u n a n l a r › n p ro v o k a t ö r o l d u ¤ u nu i lan et me lidir.
*
Tüm devrimci demokrat gruplar,
böyle bir sald›r›y›, provokasyonu engelleme konusunda sorumluluk üstlenmelidirler.
Süreci gözeten, dumanl›, puslu
havay› f›rsat bilen provokatörleri engellemek, tüm devrimci demokratlar›n görevidir.
Kimse bize ne diyemez!
Çetecilerin yarataca¤› provokatif
ortam›n zarar›n› bütün sol görecektir.
*
Engel olmayan herkes sorumludur.
Kimse bu saatten sonra
“gençlerimizin tepkisi”, “gençlerimizi tutam›yoruz” masallar›na
devam etmesin.
Bu tür söylemler, yukar›da
aktar›lan provokatif giriﬂimlerin
devam›na davetiye ç›karmakt›r.
Bu politikalar, polisin, kontrgerillan›n provokasyonlar›na kap›y› ard›na kadar açmakt›r.
*
DTP hiç vakit geçirmeden, bu yaz›lar› b›rakanlar›n, devrimcilerin derneklerine yönelik bu tehdit ve tacizleri sürdürenlerin KEND‹LER‹N‹
BA⁄LAMADI⁄INI, bunlar›n provokasyon peﬂinde olan provokatörler
oldu¤unu aç›klamal›d›r.
*
Hat›rlatmaya gerek yok ki,
milliyetçi k›ﬂk›rtmalar›n ayyuka
ç›kar›ld›¤› böyle bir süreçte, tüm
devrimciler demokratlar her zamankinden daha sorumlu hareket etmek
zorundad›r.
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Yürüyüﬂ
20 Aral›k
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(*) Gerek dernek çal›ﬂan›n›n evine, gerekse de derne¤in kap›s›na b›rak›lan söz konusu yaz›lar›n tüm imla hatalar› ve cümle
düﬂüklükleri, orjinalinin ayn›s›d›r. B›rak›lan
yaz›larda herhangi bir de¤iﬂiklik yap›lmadan buraya aktar›lm›ﬂt›r.
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ÇHD: “Operasyon s orumlular› y arg›lanmadan
adalet y erini b ulmayacakt›r”
ÇHD’li Avukatlar bu y›l 19 Aral›k katliam› ile ilgili çeﬂitli etkinlikler yapacaklar. Yürüttükleri bir imza kampanyas› var ayr›ca. Bu çal›ﬂmalar›yla ilgili ÇHD’li avukatlarla
konuﬂtuk.

Yü r üyüﬂ: ÇHD olarak, 19 Aral›k'ta Bayrampaﬂa'da katledilen tutsaklar için bir imza kampanyas›
baﬂlatt›n›z. ‹mza kampanyas›n› nas›l yürüteceksiniz, amac› nedir?

Say›: 199

Yürüyüﬂ
20 Aral›k
2009

❖Bu imza kampanyas›n› ayd›n,
sanatç›, hukukçular içerisinde duyarl›l›k oluﬂturmak ve 19 Aral›k
katliam›n› kamuoyuna taﬂ›mak için
baﬂlatt›k. Özellikle Bayrampaﬂa
operasyon davas›n›n aç›lmas› için
oluﬂacak birlikle birlikte bir kampanya baﬂlatabilece¤imizi düﬂünüyoruz. ‹mzalar› kiﬂilerle görüﬂerek
almaya çal›ﬂ›yoruz. 19 Aral›k’ta
yapaca¤›m›z bas›n toplant›s›nda
imzac›lar› duyuraca¤›z ve ayn› gün
gazetelerde yay›nlamay› düﬂünüyoruz. Bu imza kampanyas› bir kampanyan›n baﬂlang›c› olacakt›r. Bayrampaﬂa davas› aç›l›ncaya kadar
çal›ﬂmalar›m›z› sürdürece¤iz.

Yü r üyüﬂ: 19 Aral›k katliam› ile
ilgili olarak ÇHD'nin ç›kard›¤› bir
program var. Bu progr am›n›z neyi
hedefliyor?
❖Bu sene etkinliklerimizi yaparken daha çok 9 y›ld›r soruﬂturmas›
süren ve aç›lmayan Bayrampaﬂa
katliam davas›n› vurgulamak istedik. En çok insan Bayrampaﬂa operasyonunda yaﬂam›n› yitirdi, en
güçlü deliller Bayrampaﬂa operasyonunda ortaya ç›kt›. Hedef gözeterek ateﬂ aç›ld›¤›, ne oldu¤u belli
olmayan bombalar›n kullan›ld›¤›,
silah at›ﬂlar›n›n tümünün idare k›sm›ndan ko¤uﬂlar›n bulundu¤u yöne
do¤ru yap›ld›¤› ortaya ç›kt›. Tüm
bu gerçeklere ra¤men Bayrampaﬂa
davas› bir türlü aç›lamad›. Operasyonda müdahale ekibi olan Elaz›¤
Jandarma Birli¤inin kimlikleri or-
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“‹mza kampanyas›n›
ayd›n, sanatç›, hukukçular
içerisinde duyarl›l›k
oluﬂturmak ve 19 Aral›k
katliam›n› kamuoyuna
taﬂ›mak için baﬂlatt›k...”
taya ç›km›ﬂ durumda ancak Ankara
Özel Asayiﬂin kimlikleri aç›kça
gizlenmektedir. Operasyona kat›lan
komutanlar ve isimleri belli olan
kiﬂiler hakk›nda dava aç›labilir.

Yü r üyüﬂ: ÇHD'nin ‹stanbul'da
il Jandarma Komutanl›¤› önünde,
Ankara'da HSYK önünde aç›klamalar› olacak. Neden bur alar› seçtiniz?
❖19 Aral›k katliam›n›n mimar›
ve etkin adamlar›ndan olan Ali Suat Ertosun bilindi¤i gibi HSYK’n›n
üyesidir. Operasyonun yap›lmas›ndan sonra kendisine üstün hizmet
madalyas› verilmiﬂtir. Daha sonra
HSYK üyeli¤ine atanm›ﬂt›r. Ali Suat Ertosun suçlular listesinin baﬂ›ndaki adamlardan birisidir. Suçunu
kendisine hat›rlatmak ve yarg›lanmas›n› istemek için HSYK önünde
aç›klama yap›lacakt›r.
‹kinci olarak yetkililerin yapt›¤›
aç›klamaya göre operasyon plan› ‹stanbul ‹l Jandarma komutanl›¤›nda
haz›rlanm›ﬂt›r. Bayrampaﬂa Hapishanesi koruma bölü¤ünde görevli
Zeki B‹NGÖL isimli subay›n kaleme ald›¤› kitapta da ifade edildi¤i
gibi operasyon hakk›ndaki dosyalar
da jandarma komutanl›¤›na gönderilmiﬂ ve komutanlar operasyona
kat›lan kiﬂilerin kimliklerinin gizlenmesini, adli makamlara verilmemesini söylemiﬂlerdir. Bayrampaﬂa
Hapishanesine Ankara Özel Asayiﬂ
Birli¤inin müdahale etti¤i kesin olarak ortaya ç›kt›¤› halde birlik içerisinde bulunan kiﬂilerin kimlikleri
soruﬂturma dosyas›na gönderilme-

mektedir. Bu nedenle dikkatleri
Jandarma Komutanl›¤›’na çekmek
istiyoruz.
Yür üyüﬂ: 19 Aral›k katliam› ile
ilgili aç›lan davalar ne durumda?
Katliamc›lardan bugüne kadar
mahkum olan ç›kt› m›?
D a v a l a r › K › s a c a Ö z e t l e r sek :
❖D
Üsküdar 2. A¤›r Ceza Mahkemesinde cezaevinde meydana gelen ölüm
ve yaralanma olaylar› ile ilgili olarak operasyonda görevli jandarma
birlik görevlisi hakk›nda 29 Mart
2004 tarihinde dava aç›ld›. San›klar
faili gayri muayyen olacak biçimde
adam öldürmek, ölüme neden olmak, yaralanma suçlamas›yla yarg›lan›yorlar. Bu dava devam ediyor.
Üsküdar 1. A¤›r Ceza Mahkemesinde cezaevinde meydana gelen ölüm
ve yaralanma olaylar› ile ilgili olarak tutuklu ve hükümlülerin yarg›land›klar› dava dosyas› da devam
ediyor.
Bay r a m p a ﬂ a ’ d a
tutuklular
"devlet mal›na zarar vermek" iddias› ile yarg›land›lar. Bu dosya zamanaﬂ›m› karar›yla düﬂürüldü. Operasyon sonras›nda F Tipi cezaevlerine
sevk esnas›nda tutuklu ve hükümlülere kötü muamelede bulunduklar›
gerekçesiyle, sevklerde görevli jandarmalar hakk›nda dava aç›ld›. Bu
dava da ZAMANAﬁIMI nedeniyle
düﬂürülmüﬂtür. Bayrampaﬂa operasyonunda meydana gelen ölüm ve
yaralanma olaylar› ile ilgili olarak
operasyonda görevli jandarma birlikleri hakk›nda yürütülen Eyüp
Cumhuriyet
Savc›l›¤›’n›n
2000/21030 soruﬂturma nolu dosyalar›ndaki yarg›lama ve soruﬂturmalar halen devam etmektedir.
Ç a n a kk a le ope r a syon u yla ilgili olarak operasyon ma¤duru 154
tutuklu ve hükümlü hakk›nda
20.04.2001 tarihinde "cezaevi idaresine isyan etmek", "intihara azmettirmek", "öldürme", "faili gayri
muayyene biçimde adam öldürme"
suçlamas›yla haklar›nda dava aç›ld›. San›klar›n büyük bir k›sm› bu

suçlamalar nedeniyle tutukland›. Tüm
san›klar beraat ettiler. Çanakkale operasyonuna kat›lan 563 jandarma görevlisi hakk›nda 25.12.2003 tarihinde
"faili gayri muayyen adam öldürme"
ve "yaralama" suçlamas›yla dava aç›ld›. Tüm san›klar beraat etti.
M a l a t y a ’ d a operasyon ma¤duru 59
tutuklu hükümlü hakk›nda 30.03.2001
tarihinde dava aç›ld›. Tutuklu ve hükümlüler hakk›nda yap›lan yarg›lamada operasyona maruz kalanlar hakk›nda her biri 2 y›l olmak üzere toplamda
120 y›l hapis cezas› ile cezaland›r›lm›ﬂlard›r.
B u rsa ’d a 109 tutuklu ve hükümlü
hakk›nda "isyan etmek" ve "kendi arkadaﬂlar›n› intihara teﬂvik ettikleri" iddias› ile 16.01.2001 tarihinde dava
aç›ld›. Yarg›lama sonunda tüm tutuklu
ve hükümlüler beraat etmiﬂlerdir.
Cey h a n ’ d a 10.05.2001 tarihinde
92 tutuklu ve hükümlü hakk›nda "cezaevi idaresine isyan etmekten" dava
aç›ld›. Dava zamanaﬂ›m› nedeniyle düﬂürülmüﬂtür. Uﬂak’ta 56 tutuklu ve hükümlü hakk›nda "memura mukavemet
etmek" ve "kamu mal›na zarar vermekten" dava aç›ld›. Tüm san›klar memura
mukavemetten cezaland›r›lm›ﬂlard›r.
Son olarak eklemek gerekli ki operasyonun do¤rudan sorumlular› olan;
Milli Güvenlik Kurulu Üyeleri,
Koalisyon Hükümeti Üyeleri, Baﬂbakan Bülent ECEV‹T, Adalet Bakan› H.
Sami TÜRK, ‹çiﬂleri Bakan› Sadettin
TANTAN, Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü Ali Suat ERTOSUN, Jandarma Genel Komutan› Aytaç YALMAN,
Jandarma Harekat Baﬂkan› Osman
ÖZBEK, ‹stanbul ‹l Jandarma Komutan› E. Engin HOﬁ, ‹l Jandarma Komutanl›¤›nda Görevli Albay Halil ‹brahim TÜYSÜZ, Ankara Jandarma Komando Özel Asayiﬂ Birli¤i Komutan›
Burhan ERG‹N, Ankara Jandarma Komando Özel Asayiﬂ Birli¤i Personeli,
Elaz›¤ Jandarma Komando Tabur Komutanl›¤› ve Halkal› Jandarma Komando Tabur Komutanl›¤› hakk›nda
dava aç›lmad›. Operasyon sorumlular›
yarg›lanmadan, hakkettikleri cezalara
çarpt›r›lmadan adalet yerini bulmayacakt›r.

TECR‹TE KARﬁI MÜCADELE
SÜRÜYOR
Hasta tutsaklar için özgürlük
yürüyüﬂü sürüyor. 18 Aral›k akﬂam›
Taksim Tramvay dura¤›nda yirminci
kez biraraya gelinerek hasta tutsaklar›n biran önce serbest b›rak›lmalar›
istendi. Galatasaray Lisesi’ne do¤ru yürüyüﬂe geçen yüzlerce kiﬂi 1922 Aral›k katliam›n›n sorumlular›n›n cezaland›r›lmas›n› istediler. “19-22
Aral›k’tan Hasta Tutsaklara Tecrit Öldürmeye Devam Ediyor” pankart›n›n aç›ld›¤› yürüyüﬂte, “19 – 22 Aral›k Katliam›n›n Hesab›n›
Soraca¤›z”, “19 – 22 Aral›k Katiliamc›lar› Cezaland›r›ls›n”, “Bedel
Ödedik Bedel Ödetece¤iz”, “Katil Devlet Hesap Verecek”, “Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›. Galatasaray Lisesi önüne gelindi¤inde Emekli-Sen 2 Nolu
ﬁube Yönetiminden Hasan Kaﬂk›r’›n okudu¤u aç›klamada 19-22 Aral›k
katliam›na ve direniﬂine de¤inilerek, “ Bugüne kadar hapishanelerde
onlarca tutsak tedavisi yap›lmad›¤› için yaﬂam›n› yitirdi. Devlet, kendisi gibi düﬂünmeyen hapishanelerdeki tutsaklara, ya benim istedi¤im gibi
düﬂüneceksin ya da öleceksin diyor. Çünkü hapishaneleri teslim
ald›¤›nda tüm halk› teslim alabilece¤ini biliyor. Bugün, hayat›n her
alan›nda, haklar ve özgürlükler mücadelesi verenlerin karﬂ›s›nda; polisiyle, gaz›yla, copuyla durmas›n›n temel nedeni de bundand›r” denildi.
Aç›klamada son olarak, mücadelenin tecrit kalk›ncaya ve hasta tutsaklar
serbest b›rak›lana kadar devam edece¤i vurguland›.

Adana’da Oturma Eylemleri Devam Ediyor!
Adana'da Hasta Tutsaklara Özgürlük için her hafta yap›lan oturma
eylemine bu hafta da devam edildi.
12 Aral›k günü Al›nteri, D‹P, BDSP, DHF, Halk Cephesi, ‹HD, Odak
ve ESP’nin ‹nönü park›nda yapt›klar› eyleme 35 kiﬂi kat›l›rken, aç›klamay› Mehmet B›ld›rc›n okudu. Eylem süresince s›k s›k "Hasta Tutsaklara Özgürlük, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Erol Zavar'a Özgürlük" sloganlar› at›ld›.
Hasta tutsaklar›n yaﬂam hakk› için mücadelenin ertelenemeyece¤inin
belirtildi¤i eylemde hasta tutsaklara özgürlük mücadelesinin kararl› bir
ﬂekilde sürdürülmesi gerekti¤i vurguland›.
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“Adli T›p Kurumu Bilime Göre Karar Vermeli”
Hasta tutsaklara özgürlük isteyenler 10 Aral›k’ta ‹stanbul Adli T›p
Kurumu önünde “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankart›yla bir
eylem yapt›lar. “Hasta Tutsaklara Özgürlük”, “Tecrite Hay›r”, “Yaﬂas›n
Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde aç›klamay› okuyan
Av. Naciye Demir Adli T›p Kurumu’nun, normal ﬂartlarda, ba¤›ms›z, bilimsel verilerle karar vermesi gereken bir kurum oldu¤unu, ama Adli
T›p Kurumu’nun bu özelliklerin hiçbirini taﬂ›mad›¤›n› belirtti.
Bilecik M Tipi Hapishanesinde tutuklu bulunan Zeki Dökenel adl›
tutuklunun Adli T›p Kurumu önünde ambulans içinde s›ra beklerken hayat›n› kaybetmesinin, Güler Zere’nin tahliye edilmemesi için evraklar›n
olabildi¤ince geciktirilmesinin Adli T›p’›n nas›l bir kurum oldu¤unun
göstergesi oldu¤unu belirten Demir, hapishanede ölen hasta tutsaklar›n
katilinin Adli T›p Kurumu ve bu kurumun hizmet etti¤i devlet oldu¤unu
söyledi.
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19 Aral›k’ta

alma özgürlü¤ü yoktu.
Yalanlar, tek yanl› sald›r›lar vard›. Hapishanelerde yaﬂananlar›, F
Tiplerine zorla götürülen tutsaklar› ve yaﬂad›klar›n› medyada görmek mümkün de¤ildi.
Nitekim, katliam
3
saatleri boyunca, tek
yanl›, tutsaklar› suçlay›c›, katliam› aklay›c› yay›nlar yapt›lar. Katliam yoktu o yay›nlarda.
Tersine devletin diri diri yakt›¤› tutsaklar o yay›nlarda “örgüt liderlerinin talimatlar›” ile kendilerini yakan tutsaklar oldu.
Kanal 7 TV’nin muhabiri Ümraniye Hapishanesi’nin önünden yay›n yap›yor. Kelimesi kelimesine
Kendini yakan bir
ﬂöyle diyor: “K
m a h k u m u n g ü v e n l i k g ö r evliler i ne sald›rmas› üzerine, mahkum
ö l d ü r ü l d ü.”
Mahkum kendini yakm›ﬂ ve güvenlik görevlilerine sald›r›yor!! Ki,
bu durumda, “güvenlik görevlilerinin kendilerini korumaktan baﬂka
seçene¤i” yokmuﬂ(!).
Günler ve geceler boyu, katliam
emrini veren bakanlar›n yalanlar›
vard› ekranlarda:
“Kendisini yakt›klar› söylenen
mahkumlar da cezaevlerinde örgüt
liderleri taraf›ndan verilen emirle
arkadaﬂlar›nca yak›ld›.” (Saadettin
Tantan)
Yalan›n, alçakl›¤›n, sald›r›n›n s›n›r› yoktu... Utanmadan, hapishaneleri “cephanelik” ilan ettiler.
Oligarﬂi, silah ve bombalarla tutsaklara sald›r›rken, burjuva medyada günlerce beyinleri bombalad›.
Yalanlarla, karalamalarla, düzmece
haberlerle...
Hele katliam saatleri boyunca
yap›lan yay›nlar, y›llar geçse de
unutulmayacakt›r. Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde diri diri yak›lmak istenenlerden biri olan ve yaral› olarak kurtulan Birsen Kars’›n hastahaneye sevkedildi¤inde a m b u l a n s› n kap› s›nda söyledi¤i “diri diri
yak›yorlar” sözü bile tahrif edili-

Olanlar
Olmayanlar
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Yürüyüﬂ
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Kuﬂkusuz 19 Aral›k katliam› sadece katlettikleri tutsaklar, yaral›
yüzlerce tutsak, y›k›lan hapishaneler ile belleklerde yer etmedi.
Katledilen tutsaklar, y›k›lan hapishaneler yan›nda, 19 Aral›k’ta
IMF’ye üçüncü niyet mektubu gönderildi. Halka kan kusturanlar, halk›n öncülerini diri diri yakanlar,
IMF’ye yeni taahhütlerde de bulundular.
IMF’ye gönderilen her niyet
mektubu, halk› biraz daha yoksullaﬂt›rmak ve daha fazla bask› alt›na
almak, 19 Aral›k katliamlar› demekti.
O yan›yla, elbette 19 Aral›k katliam›n›n IMF programlar›n›n uygulanabilmesi için oligarﬂi aç›s›ndan
böyle bir “zorunlulu¤u” vard›.
O nedenle diyebiliriz ki, 19 Aral›k’ta IMF vard›. IMF program›n›n
uygulanabilmesi için devrimcilerin
ve halk›n “susturulmas›”, “sindirilmesi” gerekiyordu.
Oligarﬂi, o nedenle 19 Aral›k’ta
kan döktü, can ald›. Katliam yapt›...

Devleti sorgulama yoktu,
aklama vard›
20 Hapishanede katliam sürerken, burjuva medya yanan hapishahane görüntülerini evlerimize taﬂ›d›. Elbette gerçekleri ve yaﬂanan
katliamlar› anlatmak, halk› ayd›nlatmak için yapm›yordu bunu.
Tersine, katliamla, yanan hapishaneler ile “devletin güçlülü¤ü”nü,
devletin “yenilmeyecek bir güç” oldu¤unu, devlete “karﬂ› konulamayaca¤›n›” iﬂlediler sürekli.
Katliam›n sürdü¤ü gün boyunca
ve katliam sonras›nda, halk›n haber
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19 Aral›k

yor, Birsen’in bu sözlerle kendi arkadaﬂlar›n› suçlad›¤› ﬂeklinde alçakça bir çarp›tma yap›labiliyordu.
Burjuva medya, “hayata dönüﬂ”
ün bir katliam operasyonu oldu¤unu
bildi¤i halde, gerçekleri hiçbir zaman anlatmad›.
Onlar, devletlerine “kk a t l i a m c › ”
dedirtmemek için katliam› gizleyip,
katliam›n suç orta¤› oldular. Halka
ve devrimcilere karﬂ› yürütülen bu
savaﬂta özel bir rol oynad›lar.
Asl›nda bu tav›rlar›n›n en iyi
özeti san›r›z, oligarﬂinin onlara biçti¤i misyonda yatmaktad›r. Adalet
Bakan›’n›n bas›n toplant›s›nda bakana “ayk›r›” bir soru sormak isteyen gazeteciye bakan›n verdi¤i cevap, düﬂündükleri bas›n›n tan›m›d›r.
Bakan, “Devlete karﬂ› ﬂüpheci
ifadeler içeren sorular sormamal›s›n›z” diye cevap vermiﬂtir, soru soran gazeteciye. ‹ﬂte iktidar›n istedi¤i bas›n böyle olmal›d›r.
Soru sormayacak, kurcalamayacak, gerçekleri araﬂt›rmayacak, “hayata dönüﬂ” denilen operasyonda 28
tutsa¤›n katledildi¤ini yazmayacak,
yak›lan tutsaklardan söz etmeyecek,
direniﬂin devam etti¤inden söz etmeyecek bir bas›n! T›pk›, katliam›n
ikinci günü;
“Oruçlar› sahte ç›kt›... Eylemciler turp gibi...” (20 Aral›k Milliyet)
haberleri(!) gibi...

Ya l a n l a r v a r d ›
19 Aral›k katliam›n›n bariz özelliklerinden biri de katliam sald›r›s›n›n baﬂ›ndan itibaren bir yalan kampanyas› biçiminde sürdürülmesiydi.
Yalanlar, kuﬂkusuz katliam öncesi haz›rl›klar yap›l›rken baﬂlat›ld›.
Sonralar› ve katliam s›ras›nda ise
iyice yo¤unlaﬂt›r›ld›. Halk günlerce
adeta yalan bombard›man›na tutuldu... Katliam› hakl› ç›karmak için
söylenen yalanlar birbirini izledi.
YALAN: “9 y›ld›r giremedi¤imiz hapishaneler vard›...” (Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk)
Diyebiliriz ki, en çok baﬂvurduklar› yalanlar›ndan birisi buydu.
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Bu konuda katliam öncesi burjuva bas›na günlerce hapishanelerle
ilgili k›ﬂk›rt›c›, provoke edici, tutsaklar› hedef gösteren yay›nlar yapt›rd›lar. Özellikle de Bayrampaﬂa
Hapishanesi ve tutsaklar›n yöneticileri, temsilciler hedef gösterildi.
Oysa arama tutanaklar› vard› orta yerde. Hapishane idareleri ko¤uﬂlara girebiliyorlard›. Say›m tutanaklar› vard›; HERGÜN say›m yap›yorlard› hapishanelerde.
Katliam s›ras›nda ve sonras›nda
“Hapishaneleri örgütler yönetiyor”
yalan›n›n arkas›na gizlendiler ama
gerçek yukar›daki gibiydi.
YALAN: “Cezaevinden al›narak hastanelere getirilen mahkumlar›n ço¤unun ölüm orucunda olmad›klar› yap›lan sa¤l›k muayenelerinden anlaﬂ›ld›.” (Saadettin Tantan)
Tutsaklar› zorla F Tipi hapishanelere sevk etmiﬂlerdi ve ard›ndan
da “Ölüm Orucu” diye birﬂeyin olmad›¤› yalan›n› yay›yorlard›.
Burjuva bas›nda, hükümet de bu
yalanda ›srarl›yd›. Milliyet gazetesinin “Kanl› ‹ftar, Sahte Oruç” manﬂeti, Sa¤l›k Bakan›n›n ﬂu demeciyle
pekiﬂtiriliyordu:
“Ölüm Orucu veya açl›k grevine
ba¤l› herhangi bir kusur bulunamam›ﬂt›r. Ölüm Orucu yoksa kaç›nc›
gününün tespiti diye bir ﬂey olamaz.”
‹çiﬂleri Bakan› aç›kl›yor; “Ölüm
Orucu diye bir ﬂey yok, yalan söylemiﬂler.” diyor...
Bunlar› söyledikleri dönemde
289 tutsak Ölüm Orucu’ndad›r.
Milyonlarca insan›n gözünün
içine baka baka söyledikleri bu yalanla, devrimci tutsaklar› halk nezdinde “yalanc›”, “halk› aldatan”,
“inançs›z” konumuna düﬂürmekti
amaçlar›. Halk›n, devrimcilere olan
güvenini sarsmak, kuﬂku yaratmakt›.
Saatlerce katliama karﬂ› direnip,
bir tarih yazanlar, yaral›, kuﬂat›lm›ﬂ
ve tecrit alt›nda direniﬂi sürdürürken, yalanlar sürüyordu.

eyen öfkemiz

Bu kahramanl›k, Fidanlar’›n,
Ahmet ‹bililer’in, Muratlar’›n, Haliller’in, F›ratlar’›n, Yaseminler’in
ateﬂ içinde son sözlerindeki kararl›l›klar›, inançlar› halka ulaﬂmas›n istiyorlard›.
Ortada bir kahramanl›k ve direniﬂ destan› varken onlar y›lg›nl›k ve
teslimiyet oldu¤u yalan›n› yaymakla meﬂguldüler.
YA L A N : “ Ö rgüt bask›s› ile
Ölüm Orucu yap›ld›¤›”n›, yüzlerce
kez bir papa¤an gibi tekrar edip
durdular. Adalet Bakan› neredeyse
her konuﬂmas›nda bu yalana baﬂ-

vurdu. Bu asl›nda direniﬂ karﬂ›s›nda
içine düﬂtükleri durumu da özetliyordu.
Direniﬂ karﬂ›s›nda çaresiz kalm›ﬂlard›. Binlerce asker ve polisi
y›¤m›ﬂ, katliam yapm›ﬂ ama sonuç
alamam›ﬂlard›. Tutsaklar teslim olmam›ﬂt›.
Yüzlerce tutsak gönüllü olarak
ölüm orucundayd›. ‹ktidar›n yalan›
ise ﬂuydu: “Ko¤uﬂ sistemi” nedeniyle örgütler tutuklular› denetim
alt›nda tutuyor ve ölüm orucuna
zorluyordu.
19 Aral›k katliam› s›ras›nda da
tek bir tutsak “tteslim olmam›ﬂ”t›.
Hemen “örgüt bask› yapt›” dediler.
Fakat... Fakat sonra ölüm orucu,
direniﬂçilerin bir iki üç kiﬂilik hücrelerde tek baﬂlar›na tutuldu¤u koﬂullarda bile sürdürüldü.
Tamamen devletin denetimindeki hücrede de “örgüt bask›s›” demagojisi yapamayacaklar›na göre ﬂimdi nas›l aç›klayacaklard› ölüm oru-
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cunun sürmesini?
Bu yalanla, örgüt düﬂmanl›¤› yaparak, tutsaklar›n bir robot oldu¤unu ileri sürüp tutsaklar› aﬂa¤›layarak, örgütleri halk›n gözünde küçük
düﬂürmeye çal›ﬂ›yorlard›. Kuﬂkusuz, çizdikleri tablo bizim gerçe¤imiz de¤ildi. Tutsaklar bu sald›r›lar›
örgütlü olmalar› sonucu püskürtmüﬂ
ve örgütlü olmalar›n›n sonucu direniﬂ y›llarca sürmüﬂtür. Örgütlülük
ise, bir gönüllülük iﬂiydi. Aylarca
ölüm orucunda olan bir tutsa¤›n
zorla ölüm orucu yapt›¤›n› iddi etmek kadar saçma bir ﬂey olamazd›
ama iktidar çaresizdi ve bu nedenle
bu saçmal›¤a sar›ld› uzun süre.. Nitekim süren direniﬂler, yarat›lan onca kahramanl›k karﬂ›s›nda bu yalanlar eridi ve çöp sepetine at›ld›lar.
YALAN: “Baz› eylemciler, hayatlar›n› kurtard›¤› için devlete teﬂekkür etti.” (Adalet Bakan› Hikmet
Sami Türk)
Bir iﬂkencecinin, bir katilin ahlak›n›n, hiçbir de¤erinin olmad›¤›n›n
en iyi göstergesi, Hikmet Sami
Türk’ün söylediklerindedir.
Herﬂey apaç›k ortadayken, hayat
kurtard›¤›n› söylemek, üstüne üstlük, katlettikleri, sakat b›rakt›klar›
tutsaklar›n kendilerine teﬂekkür etti¤ini iddia etmek olsa olsa, tam bir
alçakl›kt›...
YALAN, YALAN, YALAN...
Bir, üç, beﬂ de¤il, onlarca yalan.
TAYAD’l›lar, Haklar ve Özgürlükler Platformu’nun yalanlarla ilgili
aç›klamalar› sayfalar tutuyordu o
dönem.. Yalan›n karﬂ›s›nda, ›srarla
kendini ortaya koyan gerçek de vard› elbet. K›r›lamayan, bitirilemeyen
direniﬂ gerçekti ve TAYAD’l›lar,
Cepheliler, gerçe¤in sesiydiler.
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Reformizm yoktu
19 Aral›k katliam› öncesi F Tipi
hapishanelere karﬂ› sürdürülen mücadele içinde reformist legal partiler
ve reformizmin yönetiminde oldu¤u
demokratik kitle örgütleri belli ölçüler içinde yer ald›lar.
Ancak 19 Aral›k katliam› sonra-
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s› reformizm bu mücadele içinde
yoktu. Özellikle süren çat›ﬂman›n
niteli¤ini, oligarﬂi aç›s›ndan bu
sald›r›n›n stratejik bir sald›r› oldu¤unu kavramaktan uzaklard›.
Dünyalar› bu çat›ﬂmay›, yaﬂanan
direniﬂi alacak kadar s›¤laﬂm›ﬂ ve
düz eniçile ﬂmiﬂti.
Hapishanelerde
EMEP’ten
ÖDP’ye TKP’ye kadar reformist
partilerden tutsaklar yoktu zaten.
Bunun istisnas› olarak çeﬂitli hapishanelerde birkaç kiﬂi vard› ki; onlar
da genel olarak direniﬂin d›ﬂ›nda
kald›lar. Yani reformistler, katliam›,
ne içeriden, ne d›ﬂar›dan y a ﬂ a m a d › l a r asl›nda. Herﬂey onlar›n d›ﬂ›nda
yaﬂan›yordu. Ve 19 Aral›k katliam›
karﬂ›s›nda da ﬂaﬂk›n durumdayd›lar.
19-22 Aral›k günlerinde yaﬂad›klar› ﬂaﬂk›nl›k sonucu izleyici durumunda oldular.
Nitekim o günden sonra da hep
direniﬂin d›ﬂ›nda oldular. Olmad›klar› gibi, ﬂehitler veren, kuﬂatma alt›nda mücadele eden devrimcilere
sald›rarak, nas›l bir siyasi ahlak, nas›l bir çürüme yaﬂad›klar›n› da gösterdiler.
ﬁehitlerin cenazeleri kald›r›l›yordu üçer beﬂer. Cenaze törenlerinde yoktular. Daha cesetlerimiz yerde dururken onlar zehirli oklar›n›
devrimcilere yöneltmekten geri durmad›lar.
“Devrimci demokrasi bitti, art›k
kendilerine gelemezler, yenildiler”
diye aç›klamalar, tahliller yapt›lar.
Kürt milliyetçilerinden TKP’ye kadar tüm bu kesimler, sald›r› alt›nda
olan devrimcilerin yan›nda olmak
yerine, seviyesizce ve oligarﬂiye
güç verecek bir biçimde karalamalar›n›, sald›r›lar›n›, yalanlar›n› sürdürdüler.
Devrimcilerin “bitmesi” oligarﬂinin y›llard›r rüyalar›n› süslemektedir. Kendisine ilericiyim, yurtseverim, demokrat›m diyenlerin devrimcilerin “bitmesi”nde bir ç›kar›
olamaz. Kald› ki, oligarﬂi 19 Aral›k
katliam›n› devrimcili¤i bitirmek
için yapm›ﬂt›.
19 Aral›k katliam›ndan 9 y›l son-
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19 Aral›k’ta düzenin tüm güçleri katliam operasyonunda ortak
bir cephe kurarak, sald›r›y› onaylam›ﬂlard›r.

O l a n l a r ve olmayanlar
tarihteki yerlerini ald›lar

ra tarih, herkesi yerli yerine bir kez
daha oturtmuﬂtur. “Bitmesi ” hayal
edilenler, tarih yazmaya devam
ederken, reformizm tarihe 19 Aral›k’ta direniﬂte yer almamakla geçti.

Düzen p a r t i l e r i n i n
k a t l i a m or t a k l › ¤ › va r d ›
19-22 Aral›k katliam›n›n sorumlusu aç›k ki, katliam›n örgütleyicisi
iktidardaki DSP-ANAP-MHP H ü k ü m e t i ve Genelkurmay Baﬂkanl›¤›
idi. Ancak böylesi bir sald›r› örgütlerken, düzen güçleri aralar›nda tam
bir mutabakat da sa¤lam›ﬂlard›.
Katliam sald›r›s›na CHP’de ortak
edilmiﬂti.
Diyebiliriz ki, 19-22 Aral›k katliam›nda CHP’nin gizli ortakl›¤› ve
Deniz Baykal’›n suç ortakl›¤› vard›r. Nitekim, katliam öncesi Deniz
Baykal, Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’na ça¤r›larak, katliam sald›r›s›
konusunda bilgilendirilmiﬂ, onay›
al›nm›ﬂt›r.
O nedenle de, CHP yönetimi ve
Deniz Baykal, katliam sald›r›s› s›ras›nda tutsak yak›nlar› CHP’ye gelip
açl›k grevi yapmas›n diye parti binalar› kapat›lm›ﬂ, kendi üyelerini de
katliam protestolar› içinde yer almamalar› için uyarm›ﬂt›r. Bu konuda Baykal katliamdan bir süre önce
kimi CHP yöneticilerine ﬂunlar›
söylemiﬂtir;
“Genelkurmay kararl›, umulmad›k ﬂeyler olacak. Bizden onay istendi. Bizim önümüz aç›lacak...
Bunlar› [devrimci tutsaklar›, tutsak
yak›nlar›n›, devrimcileri] partiden
uzak tutaca¤›z, partimizi ve partililerimizi de bu olaydan uzak tutaca¤›z.” (Ekmek ve Adalet, 3 Kas›m
2002, Say› 33)

Sonuçta; 19-22 Aral›k katliam›nda katliamc›lar, katlederek
sonuç alacaklar›n› hesaplam›ﬂlard›, ancak yan›ld›lar.
Katliam sonras› tutsaklar› iﬂkenceli sevklerle F Tipi hapishanelere
zorla götürdüler. Bu kez tecrit sald›r›s› ile teslim almaya çal›ﬂacaklard›.
Hücreler en büyük silahlar› idi.
Ancak hesaba katmad›klar› bir
ﬂey daha vard›. O da direniﬂin ölüm
orucu temelinde sürüyor olmas›yd›.
Katliam emirleri verenler, direniﬂi
k›rmay› baﬂaramam›ﬂlard›.
“19 Aral›k’ta Olanlar Olmayanlar” dizimizi, bu say›da bit iriyo r u z . Ancak direniﬂ, bizim anlat›m›
bitirdi¤imiz yerde bitmeyip devam
etti.
Oligarﬂi, ölüm orucu direniﬂi
karﬂ›s›nda çaresizdi. Türlü yöntemler denese de, ölüm orucu sürecekti.
Oligarﬂi ise daha F Tiplerinin ilk
gününden baﬂlayarak, ölüm orucuna karﬂ› zorla müdahale iﬂkencesini
dayatt›.
Tutsaklara zorla müdahale ederek, bilincini ve yaﬂam›n› çal›yor,
sakat b›rak›yorlard›. Ak›llar› s›ra
böyle bir yöntemle direniﬂi k›racaklar›n› sand›lar. Çaresiz, zavall› ve
ahlaks›zd›lar. Direniﬂle baﬂa ç›kman›n olanaks›z oldu¤u koﬂullarda onlarca direniﬂçiyi sakat b›rakt›lar.
Belle¤ini çald›klar› tutsaklar› yine
de tecrit ettiler...
Tecrit alt›nda zorlu bir direniﬂ
daha sürüyordu. Tutsaklar, katliamlara, sald›r›lara, tecrite karﬂ›n geri
ad›m atmad›lar. Büyük bir cüretle 7
y›l boyunca direniﬂi devam ettirdiler. Hücreler en büyük irade çat›ﬂmas›na tan›k oluyordu. O çat›ﬂmada
da oligarﬂinin bütün sald›r›lar› püskürtülecekti.
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20 Ekim 2000’den 22 Ocak 2007’ye...

Direniﬂ, Zafer ve Sol
Bölüm 1
2000-2007 y›llar› aras›nda süren Büyük Ölüm Orucu Direniﬂi’ne
iliﬂkin gerek oligarﬂi cephesinden,
gerekse sol cepheden pek çok ﬂey
söylendi.
Direniﬂin baﬂlamas›ndan bu yana yaklaﬂ›k 9 y›l geçti. ﬁunu net
olarak söyleyebiliriz ki, oligarﬂi ve
oligarﬂiye F Tipleriyle devrimci tutsaklar› teslim almas› talimat›n› veren Amerikan ve Avrupa AB emperyalistleri hedeflerine ulaﬂamam›ﬂlard›r. Bugünün Türkiye gerçe¤i ortadad›r. Ne devrimci tutsaklar›
teslim alabilmiﬂlerdir, ne de devrimci hareketi tasfiye edebilmiﬂlerdir ve ne de bununla ba¤lant›l› olarak, halk› sessizli¤e, tepkisizli¤e
gömebilmiﬂlerdir. Bugün yine ...
ekonomik, demokratik hak gasplar›na karﬂ›, adaletsizli¤e, yoksullu¤a
ve yozlaﬂt›rmaya karﬂ›, emperyalizme ba¤›ml›l›¤a karﬂ›... yetersiz,
güçsüz de olsa, halk›n de¤iﬂik kesimlerinin mücadelesi vard›r.
Bugün hâlâ “yakalanan huzurbar›ﬂ ortam›n›n bozulmas›n› isteyenler”den ﬂikayet ediyorlarsa, nedeni ülkemizi “dikensiz gül bahçesi” haline getiremediklerindendir...
Bu sonucu yaratan, en zor koﬂullarda bedel ödemesini bilen devrimcilerdir. En baﬂta tecrit alt›nda
direnen devrimci tutsaklard›r. Coplanmalara, gözalt›lara iﬂkencelere,
tutsakl›klara ra¤men ›srarla mücadelesini sürdüren, gerekti¤inde açl›k grevleri, ölüm oruçlar› yapan
TAYAD’l›lard›r.. Bu sonucu yaratan,
Parti-Cephe’nin Day›’n›n önderli¤inde devrimci politikalar› hayata
geçiren her düzeydeki örgütlenmeleri, bu örgütlenmeler içinde yer
alan taraftarlar›, savaﬂç›lar›, kadrolar›d›r. Devrimci hareketin politikalar›n› sahiplenen halk›m›zd›r.
Bu büyük direniﬂ nas›l baﬂlam›ﬂt›; onu da k›saca hat›rlatal›m.
“ I M F p o l i t i k a l a r › n › n u y g u l a n a-

eyen öfkemiz

bilmesi için cezaevleri sorununun
çözülmesi gerekir.” deniliyordu sürecin baﬂ›nda. (...) Peki neden böylesine önemliydi “cezaevleri sorunu” ve neden “çözülmesi” gerekiyordu? “Çözüm”ün anlam› neydi?
(...) Devrimcilerin, yurtseverlerin, ilericilerin, demokratlar›n, k›sacas› düzene ﬂu veya bu ölçüde karﬂ› ç›kan, bu do¤rultuda mücadele
edenlerin bir k›sm›, zaten hapishanelere konulmam›ﬂlar m›yd›? Dört
duvar aras›nda de¤iller miydi?
Evet tutsakt›lar... Ama bu, ne
emperyalizmi, ne de iﬂbirlikçi oligarﬂiyi rahatlatmaya yetmiyordu.
Fiziki olarak tutsak edilenleri, bir de
ideolojik, politik olarak teslim almal›yd›lar. Tüm karﬂ›-devrim güçlerinin “hapishane sorununun çözümü” olarak tan›mlad›¤› ﬂey esasta
buydu; Devrimci tutsaklar›n halklar›na, yoldaﬂlar›na, inançlar›na, örgütlerine ihanet etmeleriydi. Düzene, emperyalizme biat etmeleriydi.
Özellikle 12 Eylül cuntas› ve
onun devam› olan tüm hükümetlerin en temel politik hedeflerinden biriydi bu. 12 Eylül faﬂist cuntas› koﬂullar›nda, baz› hapishanelerde baﬂar›l› olmuﬂlard›. Oligarﬂinin teslim
alma politikalar›n›n ö¤üttü¤ü pek
çok devrimci, ilerici örgüt, reformistleﬂmiﬂ, düzeniçileﬂmiﬂ, devrimi terk etmiﬂlerdi. Oligarﬂinin istedi¤i, tüm devrimci tutsaklar için ayn› “son”du.
Ancak (...) 12 Eylül cuntas› da
dahil hiçbir iktidar, “cezaevleri sorunu”nu istedikleri gibi çözememiﬂti. Yani devrimci tutsaklar› teslim alamam›ﬂlard›. Halk›m›za, “Bak›n iﬂte, peﬂinden gitti¤iniz, devleti
y›k›p devrim yapaca¤›n› söyleyenlerin haline.” diyememiﬂlerdi. Onlar teslim al›n›rsa, devrimci hareket
tasfiye edilecek, halk sessizli¤e gömülecekti. Böylece emperyalizmin
politikalar›n›n uygulanabilmesi için
engel kalmayacakt›.
Bu nedenledir ki, emperyalizmin
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ve oligarﬂinin “cezaevleri sorununu
çözmek”, daha aç›k deyiﬂle, devrimci tutsaklar› teslim almak için
sald›r›lar› hiç eksik olmam›ﬂt›r. Bunlardan baz›lar›n› hat›rlad›¤›m›zda,
karﬂ›-devrim cephesinin bu konudaki ›srar› daha aç›k görülecektir:
1988’de NATO’nun “Anti-Terör
Komitesi”nde “politik tutsaklar›n
izole edilmesi ve rehabilitasyonu”
karar› al›nd›. Karar›n özeti, “ya d üﬂünce de¤iﬂikli¤i, y a ölüm”dü.
1 A¤ustos 1989’da yay›nlanan
“1 A¤ustos Genelgesi”yle, tutsaklara yeniden Tek Tip Elbise dayat›l›p,
yeni bir teslim alma savaﬂ› aç›ld›.
22 Mart 1991’de yürürlü¤e sokulan “Terörle Mücadele Kanunu”nun 16. maddesiyle, hücre tipi
hapishaneler yasallaﬂt›r›ld› ve devrimci, yurtsever tutsaklar›n cezalar› için “tek kiﬂilik ve üç kiﬂilik oda
istemine göre inﬂa edilen özel infaz
kurumlar›nda infaz edilir.” hükmü
getirildi. Eskiﬂehir Tabutlu¤u aç›ld›.
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9 Eylül Eylül 1993’de “Hapishaneleri yeniden yap›land›rmak”
gerekçesiyle yeni bir genelge ç›kar›ld›, yapt›r›mlar, dayatmalar getirildi.
21 Eylül 1995’te Buca Hapishanesi’nde, 4 Ocak 1996’da Ümraniye Hapishanesi’nde gerçekleﬂtirilen katliamlarla teslim alma politikalar›n›n önü aç›lmak istendi.
1996 May›s’›nda Eskiﬂehir tabutlu¤u bir kez daha aç›ld›. Hücre
statüsü uygulanmaya baﬂland›.
24 Eylül 1996’da Diyarbarbak›r
E Tipi Hapishanesi’nde bir katliam
daha gerçekleﬂtirildi.
26 Eylül 1999’da Ulucanlar Hapishanesi’nde düzenlenen ve 10 tutsa¤›n öldürüldü¤ü katliamda, bir
anlamda 19 Aral›k’›n ilk ad›m› at›ld›.
Baﬂbakan Bülent Ecevit, katliam›n
hemen öncesinde “Devletin gücü
gösterilecektir...
cezaevlerinde
Otorite ne pahas›na olursa olsun
sa¤lanacak” aç›klamas›n› yapt›.

sorulacak hesab›m›z
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Ayn› Ecevit’in ve bakanlar›n›n,
19 Aral›k 2000 sabah›nda “devletle
baﬂedilemeyece¤ini anlam›ﬂ olmal›lar... hapishanelerde devlet otoritesi
tesis edilmiﬂtir”... sözleri hat›rlan›rsa, Ulucanlar’la 19 Aral›k aras›ndaki devaml›l›k daha iyi anlaﬂ›l›r.
F Tipi hapishaneler, emperyalizm ve oligarﬂinin büyük umutlar
ba¤lad›¤› “çare”ydi. Dünyan›n pek
çok ülkesinde “olumlu” sonuçlar
alm›ﬂlard›. Türkiye’de de baﬂar›l›
olmamas› için hiçbir neden yoktu!
Böyle düﬂünüyorlard›.
‹ﬂte böyle bir süreç yaﬂanarak
gelinmiﬂti 2000 y›l›na. 2000 y›l›n›n
ilk aylar›nda F Tipleri devrimci tutsaklar›n gündemine somut olarak
girdi. Oligarﬂinin amac›n›n ne oldu¤unu ve neler yapabilece¤ini tüm
devrimci tutsaklar ve onlar›n örgütleri biliyordu. Devrimci tutsaklar›n
önünde iki seçenek vard›: Ya direniﬂ ya da teslimiyet.
Hiç kimse “teslim olunmal›” demiyordu. Ulucanlar’da “Biz yokuz...” diyerek teslim olan, F Tiplerine de itiraz› olmayan PKK davas›
Say›: 199
Yürüyüﬂ tutsaklar› da “teslim olmay›z” demiyorlard›. PKK d›ﬂ›ndaki tüm ör20 Aral›k
gütler F Tiplerine karﬂ› ç›k›yor, “di2009
reniﬂ”ten söz ediyordu. Peki ne zaman, nas›l direnilecekti? ‹ﬂte orada
farkl›l›klar baﬂl›yordu.
Yaz›m›z›n ileriki bölümlerinde
ayr›nt›lar›na de¤inece¤imiz tart›ﬂmalar ve ayr›ﬂmalar sonucunda,
20 E kim 2 000’de DHKP-C,
TKP(ML) ve TK‹P’den 816 tutuklu
ve hükümlü, süresiz açl›k grevine
baﬂlad›. 19 Kas›m’da Süresiz açl›k
grevi, ölüm orucuna dönüﬂtürüldü.
DHKP-C tutsaklar›, F Tipi hapishaneler ve tecrit sald›r›s›n›n
amac›n›n halk› teslim almak oldu¤unu bildikleri için, tüm bedelleri
göze alarak direniﬂe baﬂlam›ﬂlard›r.
Bunu halka karﬂ› bir görev, halk›n
öncüsü olma iddias›n›n ve devrim
ve iktidar iddias›n› sürdürmenin
gere¤i olarak görmüﬂlerdir.

19-2 2 Aral›kta, kan ve
a teﬂ i çi nde, h al k ›m › z
k o rk u t u l u p si n di ri l m e k
istenmiﬂtir
Oligarﬂi devrimci tutsaklar›n F
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Tiplerine “gönüllü” olarak gitmeyeceklerini biliyordu. Zaten baﬂta militarist kurumlar olmak üzere devlet, haz›rl›klar›n› buna göre yapm›ﬂt›.
19 Aral›k sabah›, 20 hapishaneye bombalar, kurﬂunlar ve “Teslim
olun” ça¤r›lar›yla gerçekleﬂtirilen
bask›nlarla, kurﬂunlayarak, diri diri
yakarak yaratt›klar› vahﬂetle, devrimci tutsaklar nezdinde amaçlar›na ulaﬂmay› hedeflemiﬂlerdi.
Ancak 19 Aral›k’ta katliamla
yetinmediler. Türkiye ve dünya
halklar›, devlete karﬂ› gelmenin, direnmenin ve direnenlerin sonunu
görmeliydi. Halklar vahﬂeti izlemeliydi ki, faﬂizme karﬂ› konulamayaca¤› beyinlerine yer etmeliydi. Bir
yandan gözda¤› verilirken, devleti
aklama, operasyonu meﬂrulaﬂt›rma yalanlar› da bu gözda¤›na eﬂlik
ediyordu:
Adalet Bakan› H. Sami Türk
katliam operasyonuna “Hayata
Dönüﬂ” ad›n› verip bilinçlere yönelik sald›r›y› baﬂlat›yordu: “Müdahalenin amac› insanlar›n hayat›n›
kurtarmakt›r,... Devletin ﬂefkatli eli
onlara uzanm›ﬂt›r. ‹nsan hayat›n›n
kurtar›lmas› en büyük de¤erdir.”
Baﬂbakan Ecevit: “K›r›p dökmeden, olabildi¤ince bar›ﬂç› yollardan
sorun çözülmeye çal›ﬂ›l›yor... Bu
müdahale, teröristleri kendi terörizmlerinden koruma ve kurtarma
biçimidir.”
‹çiﬂleri Bakan› Saadettin Tantan,
operasyon devam ederken aç›klama yap›yor: “15 mahkum, örgüt
yöneticilerinin bas›na da yans›yan
talimatlar›yla kendilerini yakarak
hayatlar›na son vermiﬂlerdir.”
Adalet Bakan› yalanlar›n› sürdürüyor: “Baz› cezaevlerinde kaleﬂnikofla karﬂ›l›k verilmiﬂtir.... Ölümler operasyondan kaynaklanmad›.
Ölenler, örgüt emriyle kendilerini
yakan hükümlülerdir”... K›sacas›
yalanlar havada uçuﬂuyordu.
Adeta naklen yay›nlanan 19-22
Aral›k katliam›ndan kitlelere söylenenin bir yan›, direnenlere neler yap›labilece¤iydi... Di¤er yan› ise vahﬂetin, ölümlerin zorunluluktan ve
örgütlerin zorlamas›yla gerçekleﬂti¤i yalanlar›n› beyinlere iﬂlemekti.

ranlar›nda. Direniﬂçilerimizin feda
eylemleri, operasyona gelenlere
karﬂ› yapt›klar› konuﬂmalar yoktu.
Bayrampaﬂa’da DHKP-C’li kad›n
tutsaklar› nas›l kimyasal maddelerle
yakt›klar›n›, feda eylemcilerini kurﬂunlamalar›n› göstermiyorlard›. Buna karﬂ›l›k, oligarﬂi Çanakkale E Tipi Hapishanesi’nde feda eylemi gerçekleﬂtiren Fidan Kalﬂen’in eylemini
“arkadaﬂlar›nca ellerinin ba¤lan›p,
yak›ld›¤›” ﬂeklinde alçakça bir yalan eﬂli¤inde veriyordu.
Tüm bu yalanlar›n ve buna ihtiyaç duymalar›n›n nedeni haks›zl›klar› ve devrimci tutsaklar›n direniﬂi
karﬂ›s›nda içine düﬂtükleri acizlikleridir. Katliam operasyonunu gerçekleﬂtirenler, halka gözda¤› verirken, bunun etkisini azaltacak herﬂeyi sansürlediler. Devrimci tutsaklar›n direniﬂlerinin, kararl›l›klar›n›n,
devrimci iradelerinin, cesaretlerinin, feda eylemlerinin, kahramanl›klar›n›n halk›m›zca görülmesi ve
ö¤renilmesini engellemek için kopkoyu bir sansür uygulad›lar. Bayrampaﬂa’da 18 saat, Çanakkale’de
56 saat, Ümraniye’de 83 saat süren direniﬂler, burjuva bas›n yay›n
organlar›nda ancak çarp›t›larak
yans›d›.
19 Aral›k katliam operasyonunun halka adeta naklen izlettirilmesi, kontrgerillan›n psikolojik savaﬂ
yöntemlerine uygun olarak baﬂvurulan bir yöntemdir. Katliam›n etkisi pekiﬂtirilmek istenmiﬂtir.
Ancak çok istemelerine ra¤men, ne adlar›n› s›k s›k and›klar›
DHKP-C’li tutsaklar›n, ne de di¤er
direniﬂçilerin teslimiyet görüntülerini yay›nlayamam›ﬂlard›r. 19 Aral›k katliam›, feda eylemlerimizle,
günlerce sürdürdü¤ümüz barikatlarla boﬂa ç›kar›lm›ﬂt›r. Tarih, o günü yaln›zca bir katliam olarak de¤il, katliam ve direniﬂ olarak kaydetmiﬂtir.

1 9 - 2 2 A r a l › k d i r eniﬂi
devrimci hareketin zaferidir. Zaferi yaratan; do¤r u
d e v r i m c i p o l i t i k a l a r › f e da
anlay›ﬂ›yla hayata geçiren
devrimci tutsaklard›r

Hapishanelerin içinde yaratt›klar›
vahﬂetin görüntüleri yoktu TV ek-

dinmeyen ac›m›z

“Siz sonuca bak›n. Art›k devlete

19 Aral›k

bitme

karﬂ› konulamayaca¤›n› anlam›ﬂ
olmal›lar.” Bu sözler, 19 Aral›k
2000’de 20 hapishaneye gerçekleﬂtirilen katliam sald›r›s›n›n yap›ld›¤› gün dönemin baﬂbakan› Bülent Ecevit taraf›ndan söylenmiﬂti.
Ecevit’in a¤z›ndan bu sözler ç›karken, pek çok hapishanede katliam
operasyonlar› devam etmekteydi.
Kendisinden bu sözleri söylemesini isteyenler de Ecevit gibi
“sonuca” inanm›ﬂlard›. Ya da inanmak istiyorlard›.
Ecevit, Ulucanlar Hapishanesi
katliam› öncesinde de “Devlet cezaevlerinde otoritesini her ne pahas›na olursa olsun yerleﬂtirecektir....
Devlet gücü cezaevlerinde gösterilecektir.” diyordu. Hedefledikleri
“sonuç” buydu.
Ulucanlar’da devrimci tutsaklar›
teslim alamam›ﬂlard›. Bu kez daha
haz›rl›kl›yd›lar. AB ve ABD emperyalizminin maddi-manevi deste¤iyle, mimari olarak tecrite en uygun
yerler olarak F Tipi hapishaneleri
inﬂa etmiﬂlerdi. “F Tipi Yüksek Güvenlikli Hapishaneler”den kesin sonuç alacaklar›n› hesapl›yorlard›.
Planlar›n›, haz›rl›klar›n› buna göre
yapm›ﬂlard›.
Oyunu ilk bozan, F Tiplerinin
aç›lmas›n› engellemek için 20
Ekim 2000’de baﬂlat›lan ölüm orucu merkezli direniﬂ oldu.
Hücre-tecrit statüsünün emperyalist ülkelerde on y›llard›r uyguland›¤›; buralarda devrimci tutsaklara teslimiyetin dayat›laca¤›; sald›r›n›n sadece tutsaklarla s›n›rl› olmay›p halk› teslim almaya dönük
oldu¤u gerçe¤i en geniﬂ kesimlere
anlat›lmaya çal›ﬂ›l›rken tutsaklar
da oligarﬂinin asla amac›na ulaﬂamayaca¤›n›, gerekirse cesetleriyle
barikat olacaklar›n› ilan ettiler. Teslim olunmayacak, ne bedel ödenmesi gerekiyorsa ödenecekti.

“ Teslim olun!” ça¤r›lar›na
bedenlerini alev topuna
çevirerek meydan okuyan
1 9 A ral›k fed a
e y l em c i l e r i m i z d i r e n i ﬂ i n
gelece¤ini de belirlediler
Halklar ve halklar›n öncüleri
hiçbir zaman çaresiz kalmam›ﬂlar-

eyen öfkemiz

d›r. Halklar defalarca kuﬂat›lm›ﬂlar,
inançlar›ndan, ideallerinden vazgeçmeleri istenmiﬂtir. Her kuﬂatmada halklara önderlik etme iddias›nda olanlar›n omzuna tarihi bir
sorumluluk yüklenmiﬂtir. Tarih iki
tavr› kaydetmiﬂtir burada; ya savaﬂ›lm›ﬂ ya teslim olunmuﬂtur. ‹nançlar›n›, de¤erlerini pazarl›k masas›na koyanlar› halklar affetmemiﬂ;
öyleleri, tarih sahnesinden silinip
gitmiﬂlerdir. Ayn› ﬂey bugün emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ›
mücadele için de geçerlidir. ‹lke ve
de¤erlerini pazarl›k masas›na koyanlar, onlar› korumak için gerekli
bedelleri ödeyemeyenler için iki yol
vard›r; ya iﬂbirlikçilik ya da siyaset
sahnesinden silinmek. Her ikisi de
yok oluﬂtur.
Teslim olmaktansa ölümü seçenler ise, fiziki olarak yok edilseler de gelece¤e b›rakt›klar› düﬂünceleri ve inançlar›yla yaﬂamaya
devam etmiﬂlerdir. Bugün “insanl›¤›n olumlu de¤erleri” olarak tan›mlanan halklara ait tüm de¤erler, gelenekler, inançlar... kendisinden
güçlüler önünde diz çökmeyen, direnen, savaﬂan halklar›n miras›d›r.
Biny›llardan süzülüp gelen bu de¤erler devrimciler taraf›ndan temsil
edilmektedir.
Tarihte bir çok kez oldu¤u gibi
bu kez hapishanelerdeki tutsaklara
gelmiﬂlerdi, “Teslim olun!” diye. ‹ﬂbirlikçi iktidar›n yöneticileri, emperyalist patronlar›na “teslim oldular” müjdesini vermek için sab›rs›zlan›yorlard›. Bu yüzden dayatma
kesindi: Teslim olmayan ölecekti.
Ölümden kurtuluﬂun yolu, teslim
olmakt›!
Ancak “ya teslim olmak ya ölmek” tercihinin dayat›ld›¤› devrimci tutsaklar, kuﬂatmalarda “biz buraya dönmeye de¤il, ölmeye geldik” diyen Mahir Çayan’›n yoldaﬂlar›yd›lar. Kuﬂatmalarda düﬂman›n
“teslim olun” ça¤r›lar›na “As›l siz
teslim olun!” diyenlerdiler; Kuﬂatmalarda umudun ad›n› kan›yla duvarlara yazanlard›lar. “Buca Vatan”
diyerek ko¤uﬂlar›n› savunanlar›n;
Ulucanlar’da “Ölece¤iz ama asla
teslim olmayaca¤›z”... diyerek gö¤üs gö¤üse çat›ﬂanlard›lar. Kuﬂatmalarda ölmüﬂler ama yenilmemiﬂlerdi. Bu kez de devrimci tutsaklar, yoldaﬂlar›n›n yapt›¤›n› ya-
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pacaklar ölümle korkutmaya çal›ﬂan düﬂman›n karﬂ›s›nda, ölümü
yere sereceklerdi.
Direniﬂin asli unsuru, ölüm orucu direniﬂçileriydi. Yoldaﬂlar›na yönelik bir sald›r› oldu¤unda feda eylemi gerçekleﬂtireceklerini ilan etmiﬂlerdi. ‹ﬂte o an gelmiﬂti...
Gönüllü olup ölüm orucu direniﬂçisi olmak için yar›ﬂan ve yar›ﬂ›
kazan›p direniﬂçi olanlar, bu kez feda savaﬂç›s› olmak için yar›ﬂ›yorlard›. Yar›ﬂ› kazananlar, düﬂman›n
“ya teslim olacaks›n›z ya öleceksiniz” dayatmas›na, “cansa can” diyerek cevap verdiler. Bu, hem o
günün çat›ﬂmas›n› hem de direniﬂin gelece¤ini belirleyen karard›.
Öleceklerdi ama asla teslim olmayacaklard›.
Çanakkale’den, Ümraniye’den,
Bayrampaﬂa’dan,
Ceyhan’dan,
Çank›r›’dan, Uﬂak’tan, Bursa’dan...
DHKP-C davas› tutsaklar›ndan direniﬂçi gönüllüler bedenlerini alev
topuna çevirerek, devrimci tutsaklar›n öleceklerini ama asla teslim
olmayacaklar›n› kör gözlere gösterip, sa¤›r kulaklara duyurdular.
Feda, tutsak kitlenin coﬂkusunu, direnme azmini yükseltmiﬂtir.
Ölüm aﬂ›lm›ﬂ, direniﬂin her an›na,
her savaﬂç›s›na, direnme bilinci ve
kararl›l›¤› egemen olmuﬂtur. Feda
eylemleri, iﬂte bu noktada direniﬂin
gelece¤ini belirlemiﬂtir. (...)

Say›: 199

Yürüyüﬂ
20 Aral›k
2009

Pek çok devrimci tutsak, düﬂman›n gaz bombas› atmak, silahlarla taramak için çat›dan açt›¤›
deliklerin alt›na geçip meydan okuyordu. Asla teslim olmayacaklar›n›
hayk›r›yorlar, bomba, kurﬂun sa¤ana¤›n›n alt›nda t›pk› Ulucanlar’da
oldu¤u gibi halaya duruyorlard›...
Her hapishanede biçimde farkl›l›klar olsa da, özde düﬂmana, ölüme
meydan okudu devrimci tutsaklar.
Kimyasal maddelerle etleri eritilse de gaz bombalar›yla bo¤ulsalar da kurﬂunlarla delik deﬂik edilseler de bulunduklar› hapishanelerden ç›k›ﬂlar›nda ve F Tipi hapishanelere giriﬂlerde iﬂkencelerden geçirilseler de asla teslim olmad›lar. F
Tipi hapishanelerin 1 ve 3 kiﬂilik
hücrelerinde her ﬂeyden mahrum
b›rak›ld›klar›nda da, 19 Aral›k direniﬂinin ruhuyla hareket ettiler.

- devam edecek -

sorulacak hesab›m›z
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"Erkekleri k ebap y apt›k, s ›ra s izde" d iyorlard›.

“Alt› k ad›n› d iri d iri y akt›lar”
Yanm›ﬂ, yara bere içinde ambulansa bindirilirken ki görüntüsü haf›zalardan silinmiyor. Yalanlar›n,
çarp›tmalar›n içinde onun bir kaç
kelimeden oluﬂan “alt› kad›n› diri
diri yakt›lar” sözleri yalanlar› parçalayan gerçeklerin gücüydü. Katliam›n 9. Y›l›nda Bayrampaﬂa
Hapishanesinde 6 kad›n tutsa¤›n diri diri yak›ld›¤› ko¤uﬂtan a¤›r yaral›
olarak ç›kan Birsen Kars ile 19 Aral›k üzerine görüﬂtük.
v Yürüyüﬂ: 19 Aral›k denince
akl›n›za gelen ilk sahne hangisidir?

Say›: 199

Yürüyüﬂ
20 Aral›k
2009

B i r s e n K a r s : 19 Aral›k denilince akl›ma gelen ilk sahne bizi diri
diri yakmalar›n›n ard›ndan havaland›rmaya ç›kt›¤›m›zda ortaya ç›kan
bir sahnedir. O da ko¤uﬂumuzun
pencerelerinden yang›n d›ﬂar›ya
do¤ru alevlenirken tazyikli suyun
yang›na de¤il bizim üzerimize s›k›lmas›d›r. O an alt› kad›n›n yaﬂama
ihtimali yönündeki umutlar›m›z›n
hemen hemen tümüyle bitmeye baﬂlad›¤› and›r. Pencerede yükselen
alevler ve duvar›n dibinde birbirini
korumaya çal›ﬂan yaral› kad›nlar›n
üzerine s›k›lan tazyikli su... foto¤raflanmam›ﬂ bir belgedir. Faﬂizmin
belgesi... vahﬂetin... yaﬂatman›n de¤il öldürmenin belgesi..
v Yürüyüﬂ: Hat›rlayabildi¤iniz
kadar›yla katliamc›lar›n ruh halini,
sözlerini, davran›ﬂlar›n› anlatabilir
misiniz?
B i r s e n K a r s : Katliamc›lar›n ruh
halleri aç›s›ndan akl›mda kalan,
korkular›yd›. Sabah henüz daha hava ayd›nlanmadan duydu¤umuz ilk
ses " t e s l i m o l u n " sesiydi ve bu de¤iﬂik tehditler eﬂli¤inde operasyon
bitene kadar da sürdü. " Teslim
o l u n " e s a s › n d a b i r g ü cü n, b ir üst ü n l ü ¤ ü n i f a d e s i d i r. 19 Aral›k günü boyunca bizim s›k s›k katliamc›lar›n a¤z›ndan duydu¤umuz bu söz
kesinlikle katliamc›lar›n korkular›n›n ortaya ç›kard›¤› bir ça¤r› oldu.
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Korkuyorlard›. Biz yak›lm›ﬂ ve
alt› kad›n› arkam›zda ﬂehit olarak
b›rakm›ﬂken havaland›rma kap›s›ndan d›ﬂar›ya ç›kt›¤›m›zda üstümüze
s›k›lan kurﬂunlar, yetmedi. Ellerinde silah oldu¤u halde kafam›za att›klar› taﬂlar, silahlar›n› üzerimize
do¤rultmuﬂ havaland›rmada üzerimize gelirken att›klar› ad›mlardaki
ürkeklikleri, bu korkunun ifadesiydi. Her korkan canl› gibi sald›rgand›lar. Bu sald›rganl›k en a¤za al›nmayacak küfürlerde ortaya ç›k›yordu. Düﬂünün ko¤uﬂun üst kat›nda
bizler pencerelerin önünde at›lan
onlarca gaz bombas›na, s›k›lan kurﬂunlara karﬂ› ölüm oruçcular›n› korumaya çal›ﬂ›rken, sloganlar›m›zla
direnirken, belki de birbirimizi son
kez görüyor olma ihtimali nedeniyle ufak sohbetler ederken, onlar ko¤uﬂun tavanlar›na açt›klar› her delikten bize, i¤renç, ahlaks›zca küfürler ediyorlard›.
Di¤er yandan erkek arkadaﬂlar›m›zla hiçbir irtibat›m›z yoktu. Bundan yararlan›yor, " e r k e k l e r i k e b a p
ya pt › k , s › ra s i z d e " sözleriyle nefretlerini kusuyorlard›. Ruh hali olarak tepeden t›rna¤a sald›rganl›k ve
korkuyla doluydular. Kilitlendikleri
bir ﬂey vard›. O da direniﬂimizi bitirmek. Bunun için yüzlerce gaz
bombas› att›lar. Yüzlerce kurﬂun
s›kt›lar, kap›lar› makinelerle kestiler, üzerimize tazyikli sular s›kt›lar... Ancak yine de korkular›n› bast›ram›yorlard›. Hepimiz son kez bir
arada havaland›rmada beklerken on
metrelik yolu dakikalar boyunca
aﬂamad›lar. ‹ﬂte ruh hallerinin özeti... Dibimize gelirken bile yaklaﬂamamalar› ile karﬂ› çat›n›n üstünde,
deldikleri duvarlar›n arkas›ndayken
kurﬂunlar, bombalar ve tazyikli sular ile sald›rganl›klar›n› ortaya koymalar› aras›ndaki tezat›n da tek bir
aç›klamas› vard› bizim için. D i reni ﬂimizden, korkuyorlard›. Bunca
sald›r›ya, bunca bomba ve kurﬂun ya¤muruna ra¤men teslim olmay›ﬂ›m›zdan
korkuyorlard›.
Y ü z l e rc e s i n e 2 7 k a d › n o l a r a k c ü -

S a a t l e r d i r gazlara,
s i l a h l a r a , k a t i l l e re
k a r ﬂ › d i re n m i ﬂ o l m a n › n
fiziken yaratt›¤›
tahribattan öte
beynimizde bu
d i re n i ﬂ i n z a f e r l e
sonuçlanaca¤›
konusunda herhangi
b i r kuﬂkumuz da
yoktu.
r etle karﬂ› koyuﬂumuzdan korkuyorlard›.
v Yürüyüﬂ: Bayrampaﬂa'dan
akl›m›zda kalan bir an ﬂudur: Ko¤uﬂunuzda diri diri yak›lm›ﬂs›n›z...
kalanlar, havaland›rmada bir araya
geliyor, çevreniz biraz önce yoldaﬂlar›n›z› katledenler taraf›ndan kuﬂat›lm›ﬂ, her an sizi de katledebilirler ve siz buna ra¤men orada slogan at›yorsunuz; nereden buldunuz
o gücü ve cüreti?
B i r s e n K a r s : Asl›nda az önce
bahsetti¤im korkunun da simgeleﬂti¤i bir and›r o an. Saatlerce bizleri
gaz bombalar›yla bo¤muﬂlar, kurﬂunlarla yaralam›ﬂlar ve hepsinde
de öte tam bir vahﬂetle yoldaﬂlar›m›z› diri diri yakm›ﬂlard›.
Yoldaﬂlar›m›z›n diri diri yak›l›ﬂ
an›n› hepimiz yaﬂad›k. Onlardan birisi herhangi birimiz de olabilirdi.
Zaten herhangi bir yerinde yan›klar
olmayan yoktu. Fakat yine de bizim
yapacaklar›m›zdan korkuyorlard›.
Son nefesinde kan›n› silah yapanla-

dinmeyen ac›m›z

19 Aral›k

bitme

r›n yoldaﬂlar›yd›k ve bu onlar için
yeterli bir tecrübeydi.
Bizi ﬂaﬂ›rtan hiçbir ﬂey yoktu bu
operasyonda. Günlerdir operasyon
yapmalar›n› bekliyorduk. Bize en
aﬂa¤›l›k sald›r›lar yap›lacak... En
büyük iﬂkenceler, en büyük katliamlar belki de bu dönem yaﬂanacakt›... Bu öngörü bizim aç›m›zdan
ruh olarak beyin olarak büyük bir
gücü aç›¤a ç›karm›ﬂt›. Elimizde slogan atmaktan baﬂka bir silah yokken böylesi büyük bir vahﬂete maruz kalmam›z ne derece güçlü oldu¤umuzun göstergesiydi. Say›lar›n ve bombalar›n, silahlar›n ölçüsüyle de¤il, hakl›l›¤›n, inanc›n ölçüsüyle kim
güçlü, kim de¤il ortaya ç›k›yordu.
Evet bizim için orda kuﬂat›lm›ﬂ olman›n hiçbir önemi
yoktu. Saatlerdir gazlara, silahlara, katillere karﬂ› direnmiﬂ olman›n fiziken yaratt›¤›
tahribattan öte beynimizde
bu direniﬂin zaferle sonuçlanaca¤› konusunda herhangi
bir kuﬂkumuz da yoktu.
Bahsetti¤iniz "her an öldürülebiliriz" konusuna gelince. Operasyon baﬂlamadan
önce de her an öldürülebilece¤imizi biliyorduk, havaland›rmaya arkam›zda alt› kad›n›n kömürleﬂmiﬂ bedenlerini b›rakarak ç›km›ﬂt›k.
Bizim için o anda ölüm o kadar s›radanlaﬂm›ﬂt› ki, hiç kimse de ölüm
korkusu diye bir ﬂey yoktu. Bunu
düﬂman da görüyordu. Fiziken ço¤umuz ayakta zor duruyorduk havaland›rmaya ç›kt›¤›m›zda, fakat refleks olarak üzerimize kurﬂun ya¤d›rmalar›, bas›nçl› su s›kmalar› bizim ölümü alt ediﬂimizden korkular›ndand›.

memiz yoldaﬂlar›m›z›n ko¤uﬂtan
zorla ç›kart›ld›ktan sonra katillerle
yapt›klar› tart›ﬂmalar sonucu gerçekleﬂebildi. O durumda bile hastane sevkini yoldaﬂlar›m›z›n gücüyle,
kavgalar›yla kazanabildik.
Diri diri yak›lan alt› kad›n yoldaﬂ›m›z› orada b›rakmak zorunda kalm›ﬂt›k. Ve hala "belki yaﬂ›yorlard›r"
duygusu taﬂ›yordum. O an insan›n
kafas›ndan o kadar çok ﬂey geçiyor ki
her birini anlatmak mümkün de¤il.
Hastaneye var›p ambulanstan indirildi¤imde bas›n› gördü¤üm an

v Y ürüy üﬂ : Hastaneye sevk
edilmeniz ve ambulanstaki o bilinen
resmin ortaya ç›kt›¤› an nas›l geliﬂti?

gerçeklerin çarp›t›laca¤›n›, alt› kad›n›n diri diri yak›lmas› vahﬂetinin
gizlenece¤ini düﬂündüm. Bu düﬂünce ayr›ca da büyük bir öfke yarat›yordu bende. Bu vahﬂeti mutlaka
duyurmak gerekiyordu. Saniyeler
içinde kafamdan geçen bu düﬂünceler ambulanstaki resmi de ortaya ç›kard›. Tek iste¤im alt› kad›n›n diri

B i r s e n K a r s : Önceden bilinen,
hesaplanan bir durum yoktu. Her
ﬂey do¤all›¤›nda ortaya ç›kt›. A¤›r
yaral›lar olarak hastaneye sevk edil-

eyen öfkemiz

“Tek iste¤im alt›
kad›n›n diri diri
yak›ld›¤›n› d›ﬂardaki
arkadaﬂlar›m›za,
halk›m›za haber
v ermek, bu katliam›n
üz erin e örte ce kle ri
yalanlar perdesinde bir
gedik açmakt›.”
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diri yak›ld›¤›n› d›ﬂardaki arkadaﬂlar›m›za, halk›m›za haber v e rmek, bu katliam›n üzerine örtecekleri yalanlar perdesinde bir
gedik açmakt›. Belki de hiç yay›nlanmazd› ama ben bir katliam›n, bir
vahﬂetin tan›¤› olarak gerçekleri anlatmal›yd›m. Bu benim alt› yoldaﬂ›m›za, tüm yoldaﬂlar›ma karﬂ› görevimdi.
v Yürüyüﬂ: 19 Aral›k'›n 9. y›ldönümünde o güne, o katliam operasyonuna dair ne söylemek istersiniz?
B i r s e n K a r s : Bu katliam bir tesadüf de¤il, bilinçli ve hedefli bir katliamd›.
Amaçlanan halk›n direnen
yan› olan tutsaklar› teslim
alarak halk›n da haks›zl›klara, adaletsizliklere, onursuzlu¤a karﬂ› direngenli¤ini
k›rmak, onu tutsaklar nezdinde direnme hakk›ndan
mahrum b›rakmakt›. Direnme hakk› ki insan›n insanl›¤›n› ortaya ç›karan en temel
hakt›r, tüm haklar›n beslendi¤i damard›r. ‹ﬂte bu damar
bugün parçalanamam›ﬂsa,
ilklerini 19 Aral›k'ta yaratan
feda eylemleri ve kahramanlar›m›z sayesindedir. 122 ﬂehit
pahas›na yarat›lan büyük direniﬂ sayesindedir. 19 Aral›k hem vahﬂetin
hem direniﬂin simgesidir. Bu aç›dan
19 Aral›k ﬂehitleri direniﬂin oldu¤u
her yerde an›lar›yla, mücadeleleriyle
her zaman olacaklar. 19 Aral›k emperyalizmin ve faﬂizmin gerçek yüzüdür. Bunu da unutmamak ve unutturmamak 19-22 Aral›k ﬂehitlerine
karﬂ› görevimizdir.

Say›: 199

Yürüyüﬂ
20 Aral›k
2009

v Yürüyüﬂ: Ayr›ca eklemek istedi¤iniz bir ﬂey var m›?
B i r s e n K a r s : Bugün bu sayfalarda teslimiyeti de¤il, direniﬂi,
onuru, ahlak› anlatmam›za neden
olan 19-22 Aral›k ﬂehitlerini bir kez
daha sayg›yla ve ba¤l›l›kla and›¤›m›z› belirtmek istiyor ve teﬂekkür
ediyorum.

sorulacak hesab›m›z
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“ Burada insana köpek kadar
bile de¤er verilmiyor.”

Madende Katliam!
t Gaz maskesi yok
t Mühendis yok. Gaz ölçmek
için teknik eleman yok.
t Kazalar için k urtarma
ekibi yok.
t Günde 2 3 l ira ü cret ile 30
vagon k ömür ç›karma
zorunlulu¤u.
t Maden oca¤› de¤il, esir
kamp›!

Say›: 199

Yürüyüﬂ
20 Aral›k
2009
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Göz göre göre gelen ve 19 maden iﬂçisinin ölümüne neden olan
grizu patlamas› elbette “kader” ya
da “teknik bir kaza” olarak aç›klanamaz.
Bursa Mustafakemalpaﬂa’daki
maden iﬂletmesinde olan bitenlere
bak›ld›¤›nda, böyle bir katliam›n
meydana gelmesinin onlarca nedeni
oldu¤u görülüyor. Hatta bugüne kadar olmamas› ﬂaﬂ›rt›c›. Bugüne kadar olmamas› biraz da tesadüf eseri.
19 iﬂçi... 19 insan... 19 yaﬂam...
Daha çok kâr için, daha çok sömürü
için, daha ucuz maliyet için aç›kça
katledildiler.
Katledenler, bu katliam›n orta¤›
olanlar, hiç s›k›lmadan “üzgünüz”
diye baﬂsa¤l›¤› mesajlar› yay›nlad›lar.
Cumhurbaﬂkan› Gül, “Milletçe
üzüntümüz büyüktür. Böyle ac› hadiselerin bir daha yaﬂanmamas›n›
temenni ediyorum” diyordu... 19 iﬂçi aç›kça katledilmiﬂ, katliama alay
eder gibi “hadise” diyen Gül, katliam›n nedenlerine iliﬂkin tek bir ﬂey
söylemiyor.
Baﬂbakan Erdo¤an ise “Bu tür
üzücü olaylar›n bir daha tekrarlanmamas› için iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤inin tam olarak sa¤lanmas› yolunda
önemli ad›mlar att›k” derken, aç›kça yalan söylüyordu.

Yalan söylüyordu, çünkü bu yalanlar›n› kendi bakanlar› belgelemiﬂti. Çal›ﬂma Bakanl›¤›’n›n en son
2005’te maden sektörü ile ilgili
yapt›¤› denetimlerde, maden ocaklar›n›n güvenli olmad›¤› ortaya ç›km›ﬂt›.
“Müfettiﬂlerin 44 ilde yapt›¤› denetimler, 772 iﬂletmeden yaln›zca
47’sinin kurma iznine, 87’sinin de
iﬂletme belgesine sahip oldu¤unu
ortaya koydu.
Raporda, 469 iﬂyerinde iﬂçilerin
sa¤l›k raporlar›n›n tutulmad›¤› ve
‘A¤›r ve Tehlikeli ‹ﬂler Yönetmeli¤i’ndeki unsurlar›n dikkate al›nmad›¤› bildirildi.” (Radikal, 11 Aral›k
2009)
“‹ncelenebilen” 772 iﬂletmede
ortaya ç›kan tablo, onlarca maden
oca¤›n›n her an bu katliamlar› yaﬂatmaya aday oldu¤udur.
TBMM Baﬂkan› Mehmet Ali ﬁahin’den, CHP Genel Baﬂkan› Deniz
Baykal’a, MHP Genel Baﬂkan›
Devlet Bahçeli de benzer demeçler
verdiler.
Tüm aç›klamalarda sahte üzüntüler, yalanlar vard›. Katledenlere,
göz göre göre ölümlere yol açanlara
dair tek bir söz yoktu. Ruhsat›, izni
olmayan, hiçbir kurala uymayan,
tedbir almayan onlarca maden oca¤›n›n varl›¤›ndan bile söz etmediler
bu aç›klamalarda.

1 Maden ‹ﬂçisi = 5 Bin Lira
AKP iktidar› yaﬂanan katliamda
sorumlulu¤unu görmek yerine, hiçbir ahlaka, hiçbir gelene¤e uymayan, halk› aﬂa¤›layan bir tav›r sergiledi. En baﬂta, 19 iﬂçinin katledildi¤i yerde yaﬂananlar kendi d›ﬂ›ndaym›ﬂ, hiçbir sorumluluklar› yokmuﬂ
gibi davranmas› bir ahlaks›zl›kt›.
Onlarca insan›n ailesi ac› içindeyken, hükümet, utanmazca “ölen
her iﬂçinin ailesine 5 bin lira” vere-

ceklerini aç›kl›yordu. Sanki müjde
veriyorlard›. Sanki büyük bir lütufta bulunuyorlard›; iﬂçileri insan yerine koymadan..
Elbette ne önemi vard› 19 iﬂçinin
ölmesinin? Nas›l olsa bu ülkede bir
iﬂsizler ordusu var ve onlar›n iﬂte
öldüklerinde de¤erleri, 5 bin lirad›r.
Öldür, paras›n› ver! Öldüren, sakat b›rakan, bu politikalarda do¤rudan sorumlulu¤u olan AKP, parayla
ölenlerin kan›n› sat›n alarak, herkesi susturaca¤›n› düﬂünüyor.
Köklü tedbirler almak, iﬂ yerlerini, ocaklar›, iﬂletmeleri güvenli hale
getirmek yerine bunlar›n hiçbirini
yapmayarak, iﬂçilerin ölümlerine,
sakat kalmalar›na neden olan AKP,
“üç kuruﬂ” vererek, as›l sorunu
unutturaca¤›n› san›yor.
A¤›zlar›n› açt›klar›nda her f›rsatta haktan, hukuktan, adaletten söz
edenler, gerçekte bu kavramlara,
halk›n ac›lar›na ne kadar uzak olduklar›n› bir kez daha gösterdiler.

Maden Oca¤› De¤il,
Esir Kamp›!?
A l p a g u t Köyü yak›nlar›ndaki
Bükköy maden oca¤›, bir iﬂletmeden çok bir esir kamp›n› and›rmaktad›r. Burada çal›ﬂan iﬂçiler, asgari
ücreti çok az aﬂan ücretlerine ra¤men hergün ölüm korkusu ile yaﬂad›klar›n› söylüyorlar. “Felaket göz
göre göre geldi” derken, burada yaﬂanan bir gerçe¤i de ifade ediyorlar.
6 y›ld›r maden oca¤›nda çal›ﬂan
Güngör Göre isimli iﬂçi, 700 lira ayl›kla çal›ﬂan iﬂçilere bir gaz maskesinin çok görüldü¤ünü, iﬂçilerin gaza karﬂ› evlerinden getirdikleri bezlerle kendilerini korumaya çal›ﬂt›k-

lar›n› söylüyordu.
Maden oca¤›nda çal›ﬂan 130
iﬂçiye 1 GAZ M A S K E S ‹ N ‹ ç o k
g ö re n b i r i ﬂ l e t m e d i r b u r a s › ! . .
Ancak bunlar›n daha kötüsü de
var... Güre anlatmaya devam ediyor: “Madende yemek de verilmedi¤i için yemekler evden getiriliyor.
Ancak en korkuncu ise baz› günler
yerin alt›nda saatlerce boﬂuna çal›ﬂ›lmas›d›r.
Va rdiya süresince üç kiﬂinin örne¤in 30 vagon kömür ç›karmas› isteniyor. Bazen bu miktar› ç›karam›yoruz ve o günkü yevmiyemiz s›f›r
lira oluyor. Bugüne kadar 2 ayl›k
maaﬂ›m kesilmiﬂtir. Bazen kömür
yeteri kadar olmaz, bazen gücümüz
yetmez.”
Bir esir kamp›nda çal›ﬂ›yor sanki iﬂçiler. Yerin 350 metre alt›nda
çal›ﬂan iﬂçilere bir tas çorbay› bile
çok gören, iﬂçilerin hiçbir hakk›n›
tan›mayan, onlar› “daha fazla köm ü r, daha fazla kömür..” zorbal›¤›yla çal›ﬂt›ran bir anlay›ﬂ var karﬂ›m›zda. Ya belirlenen kömür miktar›n› ç›karacaklar ya da günler boyunca paras›z çal›ﬂacaklar!
Bu, kölecili¤in kurallar›ndand›r.
Kömürün bulunup-bulunmamas›
da önemli de¤ildir. Yoksa yaratacaklard›r! Onun için de güvenlik
önlemi, gaz ölçümü çok kömür ç›karma ad›na bir kenara b›rak›lmaktad›r.
T›pk›, bir esir kamp› gibidir
ocaklar. Hiçbir konuda iﬂçilerin söz hakk›

yoktur. Hiçbir eksi¤i, dile getirme
haklar› yoktur. Onlardan sadece kölece itaat ve çal›ﬂma istenmektedir.
Kap› önüne konmak için gerekçe de
aranm›yor zaten.
23 yaﬂ›nda madende ölen Emir
Ali Turhan’›n a¤abeyi Mehmet Turhan da daha önce bu madende 4 y›l
çal›ﬂ›p ayr›lm›ﬂ, koﬂullar› ﬂöyle
özetliyor:
Burada insana köpek kadar
“B
bile de¤er verilmiyor.”
‹ﬂçiler bir yandan, iﬂten at›lma
korkusu di¤er yandan örgütsüz olmalar› nedeniyle bu esir kamp›n›n
tüm a¤›r çal›ﬂma koﬂullar›na katlanarak, 19 arkadaﬂlar›n›n öldü¤ü güne kadar geldiler.

19 kiﬂinin ölümünden sonra maden oca¤› kapat›ld›. Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik Bakan› Ömer Dinçer; "May›sta denetim yap›ld›, eksikliklerin giderilmesi için süre verildi" diyor.
Eksiklikleri tespit edilmiﬂ. Sonra da ﬂirkete eksikliklerini Aral›k
ay›na kadar tamamlamas› için “süre” verilmiﬂ.
Bu arada bir kaza olurda onlarca
iﬂçi ölürse? Ne önemi var? ‹ﬂçilerin
devlet nezdinde de¤erinin olmad›¤›
aç›kt›r.
Devlet, iﬂletmede onlarca eksiklik tespit edince, “BU EKS‹KL‹KLER G‹DER‹L‹NCEYE KADAR

MADENE TEK B‹R ‹ﬁÇ‹ B‹LE
SOKMAYACAKSIN” demiyor,
böyle bir karar al›p, üretimi durdurmuyor.
Bunun yerine ne diyor?
Sen bir yandan üretimi sürdür,
Aral›k’a kadar da yavaﬂ yavaﬂ eksikliklerini giderirsin. Bu arada art›k bir kaza olursa da olur... Yani
“ölen ölür, kalan sa¤lar bizimdir”
diyor devlet.
Oysa bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›n›n yapt›¤› araﬂt›rma gösteriyor ki; 140 bin lira harcanmas› durumunda 19 iﬂçi ölmeyecekti. 19 iﬂçinin 140 bin lira de¤eri
yoktur bu düzende.
19 maden iﬂçisinin ölümünden,
iﬂçileri ve halk› ac›mas›zca soyan
parababalar› sorumlu oldu¤u gibi,
bu sorumlulu¤un as›l sahibi AKP
iktidar›d›r.
ﬁu anda üretim yapan onlarca
maden oca¤›, kaçak çal›ﬂmakta, iﬂ
güvenli¤i için ad›m atmamakta ve
vahﬂi bir sömürü için ac›mas›zca
çal›ﬂt›r›lmaktad›r iﬂçiler.
AKP iktidar›n›n ya¤mada s›n›r

ﬂeron ﬂirketler kurdurarak iﬂyerlerine
sendika sokmamaya çal›ﬂmas›, uzun
çal›ﬂma saatleri dayatmas›, ucuz iﬂçi çal›ﬂt›rmas›, Ercan’›n iﬂçilere
karﬂ› iﬂledi¤i suçlar›n bir bölümü.
1983’den beri aç›k olan Bükköy
maden oca¤›, önceki y›llarda yine
güvenlik sorunlar›ndan dolay› 6 ay
kapat›lm›ﬂt›. Ama görüldü¤ü gibi
ayn› koﬂullarda üretimi sürdürmüﬂ.
Nurullah Ercan bir iﬂçi düﬂman›d›r. ‹ﬂçilere dayatt›¤› ac›mas›z

koﬂullar ve iﬂçilere bir gaz maskesini çok görmesi ile katliam›n as›l sorumlusudur. Öyle ki, koca madende
1 mühendis vard›r. Gaz ölçümü için
uzmanlar olmas› gerekirken, bunun
için teknik aletlere ihtiyaç varken,
“ m a s r a f o l u y o r ” diye dinamitçiler,
gaz ölçümcü yap›lm›ﬂt›r.
Madende onlarca iﬂçinin ölmesi
için her koﬂulu haz›rlam›ﬂt›r madenin patronu. Hepsi, daha fazla kâr
içindir. Günlü¤ü 23 lira olan iﬂçiler,
tam anlam›yla bir köle gibi çal›ﬂt›r›lm›ﬂlard›r.

19 Kiﬂi Ölmeden Önce
Neden Kapatmad›n›z?

‹ﬂçi d üﬂman› b ir asalak;
Nurullah E rcan
Bükköy Madencilik’in sahibi olan Nurullah Ercan’›n toplam
15 maden oca¤›n›n ve
Petrokent Turizm ﬂirketinin sahibi
oldu¤u belirtiliyor.
Sendikalar Bükköy’ü de, Nurullah Ercan’› da iyi tan›yorlar. ‹ﬂyerlerinde iﬂçilere bask› yapmas›, sendika çal›ﬂmalar›n› engellemesi, ta-
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D e v r i m c i ‹ ﬂ ç i H a re k e t i :
“Bu Zulüm Düzenine
Karﬂ› Örgütlenmez,
Mücadele Etmezsek, Daha
Ço k Öl ece ¤i z!
(...) Göçü¤ün yaﬂand›¤› kömür
oca¤› AKP’li Çal›ﬂma Bakan›
Ömer Dinçer’in deyimiyle “sürekli kontrol ediliyordu”. Sürekli kontrol edilen kömür oca¤›ndan 19 iﬂçi cesedi ç›kt›! AKP'li Bakan Dinçer, ölümlerin sorumlulu¤unu
AKP iktidar›n›n üzerinden atmak
istiyor.(...)
Kapitalizm insana de¤er vermeyen bir sistemdir. ‹nsan yoktur
bu sistemin merkezinde, kâr vard›r. Bu yüzden 19 iﬂçinin ölümü
kader de¤ildir. Katliamd›r. Bursa’da yaﬂanan katliam›n sorumlular›, daha fazla kar etmek isteyen,
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tan›mayan politikalar›n›n sonucudur bu yaﬂananlar. Özelleﬂtirme ad›na hemen herﬂeyin talan edilmesi,
ya¤malatt›r›lmas›, daha çok kâr etsinler diye tekellere peﬂkeﬂ çekilmesinin sonucudur.

Kaza De¤il, A ç › k C i n a y e t t i r
19 iﬂçinin katledilmesinin burjuva bas›n yay›n organlar›nda yer al›ﬂ› da çarp›c›d›r. Apaç›k bir katliam›,
“insan hikayelerine” indirgediler
hemen. Bol bol gözyaﬂ› vard›. Ailelerin, ölenlerin, yak›nlar›n›n dramlar› ac›kl› bir biçimde anlat›ld› hep.
Peki kimdi bu dramlar›n sorumlusu? Grizu mu? Peki ya patronlar?
19 iﬂçinin ölümünden sonra
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n oluﬂturdu¤u bir inceleme ekibi, haz›rlad›¤› raporda ocakta “7 ek siklik” saptad›.
K›sa bir soruﬂturmayla,
- Ayd›nlatma teçhizat›n›n antigrizulu olmad›¤›... Gaz ölçümlerinin
gerekli biçimde yap›lmad›¤›... Nefeslikleri biribirine ba¤layan galerilerinin olmad›¤›... Elektrik motorlar› d›ﬂ›ndaki ekipman›n da antigrizulu olmad›¤›... aç›¤a ç›kt›. Ocak ha-
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iﬂçileri, emekçileri açl›¤a, yoksullu¤a, iﬂsizli¤e terk eden, örgütsüz,
sendikas›z, güvencesiz, kölece koﬂullarda çal›ﬂmaya mahkum eden
iktidarlar ve kapitalistlerdir.(...)

de erkenden müdahale edilecek ve
iﬂçiler kurtar›lacakt›.

19 iﬂçi katledildi… 1, 10, 19…
binler, onbinler, milyonlar… Hiçbir önemi yoktur kapitalist tekeller, patronlar ve onlar›n iﬂbirlikçileri, kapitalizmin savunucular›
için… Onlara zenginlik sa¤layan
eme¤imizin bir de¤eri olmad›¤›
için, ölümlerimizin de bir de¤eri
yoktur onlar için. (...)

Maden oca¤›n›n giriﬂine konulan
ve bir çocu¤un a¤z›ndan yaz›lm›ﬂ
“Babac›¤›m” diye baﬂlayan “uyar›”
levhas›nda, madencinin dikkatli olmas› istenmektedir.
Sorun iﬂçilerin dikkati de¤il, sömürücülerin önlem almas›d›r. Ancak bu durum onlarca maden iﬂçisinin ailelerinin ve çocuklar›n›n söyledikleri de sorunun bir baﬂka yan›d›r.
Alpagut köyündeki madenci eﬂleri, beldedeki erkeklerin 3’te ikisinin buralarda zor koﬂullarda çal›ﬂt›¤›n› dile getirerek, “yerin metrelerce alt›nda çok zor ﬂartlarda çal›ﬂ›yorlar. Maden ocaklar› güvenli de¤il, hergün ölüm korkusuyla yaﬂ›yoruz” diyorlard›.
‹ﬂte o korku 10 A r a l › k ’ t a gerçek
oldu. Ölen madencilerin yak›nlar›n›n ve henüz yaﬂayan tüm madencilerin yapaca¤› tek ﬂey, ellerinin karas›yla, Nurullah Ercan gibi patronlar›n ve iﬂbirlikçi iktidarlar›n yakas›na yap›ﬂmakt›r.

Biz Devrimci ‹ﬂçi Hareketi olarak ölümlerimizi durdurmak, insanca yaﬂam ve çal›ﬂma koﬂullar›na sahip olmak için; devrimciler
öncülü¤ünde ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir ülke için örgütlenmeye ve mücadeleye ça¤›r›yoruz.”
valand›r›lmad›¤› için de hava yetersizli¤i yaﬂanm›ﬂt›.
Evet, tüm bunlar için 140 bin li r a harcanmas› durumunda 19 iﬂçi
ölmeyecekti.
Ama o 140 bin liralar harcanmaz. Sömürenlerin, asalaklar›n nitelikli eleman çal›ﬂt›rmamalar›, nitelikli elemana maliyeti art›ran bir
unsur olarak bakmalar› da bu sonucu do¤uran etkenlerden birisidir.
Örne¤in "pahal› oluyor" diye her
vardiyaya mühendis koymuyorlar.
Bir mühendis bazen üç maden oca¤›na birden bak›yor.
Yine bir baﬂka gerçek patlama
s›ras›nda ortaya ç›kt›. Göçük alt›nda
kalan iﬂçilere uzun süre müdahale
edilemedi. Dakikalar›n önemli oldu¤u o anlarda, müdahale edecek
uzman ekip yoktu.
‹ﬂçiler yerin metrelerce alt›nda
can çekiﬂirken, oligarﬂinin ilk iﬂi
jandarma gönderip bölgeyi kuﬂatmak olmuﬂtur. Halka karﬂ› önlem
alm›ﬂlard›r.
Zonguldak’tan, Tunçbilek’ten
ekipler beklenmiﬂtir. Fakat, havan›n
kötü oldu¤u gerekçesiyle ekipler de
geç kalm›ﬂt›r. Oysa kendi uzman
ekiplerinin olmas› durumunda belki

“Hergün Ölüm Korkusu
Ya ﬂ › y o r u z ”

D‹SK:
“Bugüne kadar Türkiye'de gerçekleﬂen maden kazalar›nda binlerce iﬂçi hayat›n› kaybetmiﬂ, bir o
kadar› da yaralanm›ﬂt›r. ‹ﬂçi s›n›f›n›n yaln›zca Zonguldak'ta verdi¤i
ölü say›s› 3500'ün üzerindedir.”

Bursa H aklar Derne¤i:
“Birçok maden iﬂçisinin katili
olan Nurullah Ercan'›n iﬂletti¤i sahalardan biri olan Kayaalt› linyit
oca¤›nda, Kas›m 2000'de meydana
gelen kaza sonucunda da 7 iﬂçi can
vermiﬂti.
19 iﬂçinin katledilmesinden sorumlu olanlar yarg›lanmal›, halka
hesap vermelidir. Baﬂta 19 iﬂçinin
aileleri ve yak›nlar› olmak üzere,
tüm halk›m›za baﬂsa¤l›¤› diliyor,
ac›lar›n› paylaﬂ›yoruz.”

Bu devletle olmaz kardeﬂler
“Her gün sabah evden helalleﬂerek ç›kard›”. Böyle anlat›yordu madende katledilen iﬂçilerden birinin
eﬂi.
Siz hiç sabah evden iﬂe gider k e n ö l ü m ü d ü ﬂ ü n d ü n ü z m ü ? ‹ﬂyerinizin kap›s›, bir tabutun kapa¤› gibi gözüktü mü gözünüze?
Bu ülkenin yeralt›ndaki binlerce
madeninde çal›ﬂanlar, Tuzla’dakiler,
iﬂ güvenli¤inin sa¤lanmad›¤› atölyelerdekiler... evden ç›karken “acaba
akﬂam eve sa¤ salim dönebilecek miyim?” diye düﬂünüyor evinden ç›karken.
Neden bu soru?
Savaﬂ alt›ndaki bir ülkede mi yaﬂ›yoruz?
Neden bu soru?
1991’in Irak’› gibi, 1997’nin Yugoslavya’s› gibi, gökyüzünden her
gün durmaks›z›n bombalar m› ya¤›yor üzerimize.
Neden bu soru?
Bunlar›n hiçbiri yok ama, o yine
de evden o soruyla ç›k›yor. Akﬂam
eve döndü¤ünde “bugünü de atlatt›k” diyor yar›n›n kayg›s›n› yaﬂamaya baﬂlarken. Çocuklar›n›n saçlar›n›
okﬂarken, belli bir daha onlar› hiç
kucaklayamayaca¤› ihtimali geliyor
akl›na. Ve akl› baﬂ›ndan gidiyor yine.
Sabah ç›karken hakk›n› helal et
demek iﬂin en kolay yan›. Ya kalanlar ne yapacak? Kar›s›, çocuklar›,
onun eline bakan annesi...
Kolay de¤il, 13-14 saate varan
bir mesaiyle çal›ﬂmak. Kolay de¤il,
bir çay molas›n›n bile hesapland›¤›,
hiçbir sosyal hakk›n›n olmad›¤› bir
iﬂte çal›ﬂmak. Ama ne yapacaks›n iﬂte... ekmek paras›! Geçim derdi! Çocuklar›n›n kursa¤›na iki lokma ekmek girmesini sa¤lamak yani..
Yan›baﬂ›nda çal›ﬂan emekçileri
bulan ölümün, bir gün onu da bulaca¤›n› bilerek çal›ﬂ›yor hem de. Çocuklar›m› aç b›rakmaktansa baﬂkalar›na muhtaç olmaktansa ölürüm deyip çal›ﬂ›yor.
Ve elbette, o bunda hiçbir ola¤a-

nüstülük görmüyor. Hangi baba olsa
böyle yapar diyor. Hangi emekçi olsa böyle...
Peki ya ötekiler?
Mesela, ﬂu 19 iﬂçimizi öldüren
maden oca¤›n›n patronu?
Kendi rahatlar› için, ailelerini
lüks içinde yaﬂatabilmek için iﬂçinin
ekme¤inden çalarlar.
Onlar, daha fazla kâr için iﬂçinin
yaﬂam›n› hiçe sayanlard›r. ‹nsanl›ktan, dürüstlükten nasiplerini almam›ﬂlard›r; zaten kapitalistin insan›,
dürüstü de olmaz.
Hiçbir iﬂ güvenli¤i almazlar, iﬂçiler ölür ve “takdiri ilahi” derler. Onlar için insan›n ve insanlar›n ac›lar›n›n bir önemi yok.
Bu madendeki ölümler, “kaza”
m› ﬂimdi? Tuzla’daki ölümler kaza
m›yd›? Her y›l binlerce iﬂçinin ölümü kaza m›?... Hay›r, patronlar›n daha fazla kazanmak için iﬂledi¤i C ‹NAY E T L E R D ‹ R bunlar.
Bunu gizlemek için iﬂ kazas› derler ad›na zaten. ‹ﬂçilerin dikkatsizli¤ine veya en fazla bir kaç teknik görevlinin görevlerini yapmamas›na
ba¤larlar kazay›. Oysa, tekrar ediyoruz, cinayettir, katliamd›r, zulümdür.
Kaza, çaresi olmayan bir ﬂey de¤ildir. Hepsinin önlemi vard›r. Fakat
önlemi alacak patronlar yoktur.
Bir iﬂçi ölmüﬂ çok mu? Kap›da
bekleyen binlerce iﬂsiz s›radayken...
Nas›l olsa iﬂleri aksatm›yor bir iﬂcinin ölümü. Ölenin yerine, kap›da
s›rada bekleyenlerden biri al›n›yor
ve iﬂ devam ediyor; kapitalistin kasas› dolmaya devam ediyor.
Böyle oldu¤u için patronlar aç›s›ndan bir sorun yoktur.
‹ktidarlar aç›s›ndan da bir sorun
yoktur.
Göstermelik bir kaç gün ilgilenirler, sonra unuturlar.
ASIL SORUMUZ:
Ne olacak böyle?
Ne zamana kadar ölece¤iz?
Hep böyle, ölümle, burun buruna
m› yaﬂayaca¤›z?

Sefaletle ölüm
aras›nda tercih yapmay› ne zamana
kadar kabul edece¤iz?
Devlet mi?
Kan›m›z› emen, ili¤imizi sömüren, can›m›z› alan patrona o mu dur
diyecek?
O mu bize sahip ç›kacak?
Hakl› olarak “biz de bu devletin
vatandaﬂ› de¤il miyiz?” diye sorabilirsiniz?
Ama evet, de¤ilsiniz!
Tam olarak ifade etmek gerekirse, bu devletin i k i t ü r l ü vatandaﬂ›
vard›r... Ezen vatandaﬂlar›, ezilen vatandaﬂlar›... Sömüren vatandaﬂlar›,
sömürülen vatandaﬂlar›.
Ve devlet;
devlet, ezen, sömüren vatandaﬂlar›n devletidir.
Madende ölen 19 iﬂçi kardeﬂimizin de¤il.
Patronlar da patronlar›n devleti
de ayn› ﬂeyden beslenir; iﬂçinin eme¤i ve al›nteri ve kan›.
Tüm iﬂ kazalar›nda, depremlerde,
yang›nlarda, selde, trafik kazalar›nda
bunun böyle oldu¤unu görmedik mi?
O -devlet- hep patronlardan yana,
bize karﬂ› olmad› m›?
Adaletin terazisi hep onlar›n istedi¤i gibi tartmad› m›?
Bu devletle olmaz kardeﬂler.
Bu devletle, iﬂe giderken “akﬂam
eve sa¤ salim dönebilecek
miyim?” sorusundan kurtulamazs›n›z.
Bu devletle çocuklar›n›z› doyuramaz,
onlara güzel bir
gelecek veremezsiniz.
B u
devletle olmaz
kardeﬂler.
Kendi devletimiz olmal›; iﬂçiden, köylüden,
halktan yana bir
devlet!
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devr‹m ‹ç‹n

DEVR‹MC‹ OKUL

Ders:

Bildiri
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Sevgili arkadafllar, sevgili yoldafllar merhaba. Okulumuza hoflgeldiniz. Devrim ‹çin Devrimci
Okul’da derslerimize devam ediyoruz. Bu s›ralar, pratik görevlerimizi
yerine getirmeye yönelik derslerimiz a¤›r basacak. Elbette baflta da
belirtti¤imiz gibi, zaman zaman daha farkl›, teorik yan› a¤›r basan konular› da ele alaca¤›z. Bugünkü dersimizin konusu, bildiri.
Bildiri, devrimci mücadelenin en
s›k kullan›lan kelimelerinden biridir. Yüzbinlerce basar›z, ayaklar›m›za kara sular ininceye kadar da¤›t›r›z. Harcad›¤›m›z onca eme¤in, onca zaman›n, o
kadar insan›n seferber
olmas›n›n gerçekten bir
sonuç verebilmesi, o
bildirilerin içeri¤iyle,
biçimiyle amaca hizmet eder tarzda olmas›ndan geçer.
Düflünün, o kadar emek ve elbette para harcay›p, binlerce, yüzbinlerce bildiri basm›fl›z, sonra haftalarca seferber olmufluz o bildirileri
da¤›tmak için... Ama ya o bildirilerin içerikleri biçimleri buna denk
düflmüyorsa... O kadar emekten, paradan, zamandan istedi¤imiz sonucu alamam›fl oluruz de¤il mi.
Bir bildirinin içeri¤i nas›l olmal›,
biçimi nas›l olmal›, iflte bu anlamda
çok önemli bir konudur.
fiunu da ekleyelim: Bildiri bafll›¤› alt›nda ele alaca¤›m›z hemen her
fley, afifller, pankartlar, kufllamalar,
bas›n aç›klamalar›, dövizler için de
geçerlidir.

– B i r bildiri yaz›yoruz...
N e y a p m a y a , n e l e re d i k k a t
e dec e¤iz?
fiimdi bir bildiri yaz›yoruz:
Ne yapaca¤›z:
Önce bir plan yapmal›y›z.

dikkat edece¤imizi ele alabiliriz.
B i r : Bir fley mi duyurmak istiyoruz, bir ça¤r› m› yapaca¤›z, bir
konuda politik tespitimizi mi aktaraca¤›z; esas almam›z gereken, bunu en özlü, en anlafl›l›r ve en k›sa
yoldan yapmakt›r.
Özellikle oportünist solda yayg›n bir al›flkanl›kt›r. Ama zaman zaman her kesimin bas›n aç›klamalar›nda da görmek mümkündür. Uzun
uzun yaz›l›r. En az›ndan flöyle bir
yar›m sayfa yaz›lmadan as›l meseleye gelinmez. Bu yap›lmamal›d›r.
E¤er uzun bir bildiri olacaksa bile,
bafllang›çta, meram›m›z, amac›m›z,
özet olarak duyurulmal›, ondan sonra nedeni, niçini anlat›lmal›d›r.
‹ k i : Bas›n aç›klamalar›, genel
olarak yar›m sayfay› geçmemelidir.
Üç: Bildirinin hacmi de¤iflken
olabilir. Ama çok özel
bir konu de¤ilse, tek
yapraktan fazla olmamal›d›r.
D ö r t : Tek yaprak
içinde de yaz› küçük
puntolu olmamal›d›r.
Beflfl:: ‹ri bafll›klar,
spotlar ve resim kullan›lmal›d›r.
Alt›: Bildiriler, bas›n aç›klamalar›, uzun teorik tahliller yap›lacak
yerler de¤ildir.
Bildirinin ayak üstü al›n›p ço¤unlukla ayak üstü bak›laca¤›n› düflünmeliyiz. Ayn› flekilde bas›n aç›klamas› da öyle dinlenecek veya öyle bak›lacakt›r. O halde, k›sa sürede
okunacak flekilde olmal›d›r.
En yüzeysel bak›flta bile insanlar›n dikkatini çekecek flekilde olmal›
ve o en k›sa bak›flta bile, söylemek
istedi¤imizin özünü söyleyebilmifl
olmal›y›z.
fiöyle bir düflünün; elinize ald›¤›n›z bir çok bas›n aç›klamas›nda,
bildiride ilk bölümleri h›zla geçmiyor musunuz? Çünkü onlar ço¤unlukla “genel geçer”dir. Devrimciler
bile bu bölümleri öyle geçiyorsa, o
bölümlerin genifl kitleler için ne ifade edece¤ini düflünün.
Bildiride düflüncemizi, söyleye-

Bildiri, halk
içindir

– Bildiri ne için yaz›l›r ve
da¤›t›l›r?
‹lk buradan bafllayal›m. Biz bütün bunlar›, yani bildirileri, afiflleri,
pankartlar›, kufllamalar›, bas›n aç›k-
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lamalar›n›, dövizleri ne için
yap›yoruz?
En özet haliyle cevaplarsak; bunlar›
yapma sebebimiz, h a l k a d ü flflüüncelerimizi iletmektir.
Öyleyse, ikinci sorumuz fludur:
Haz›rlad›¤›m›z bildiri, afifl, pankart veya di¤erleri, halka düflüncelerimizi iletebiliyor mu?

Bu bildiride, ne verece¤iz, ne isteyece¤iz? Neyi ön plana ç›karaca¤›z? Buna göre yaz›n›n bir sistemati¤i olmal›... Keza, propaganda yan›
m›, ajitatif yan› m› a¤›r basacak veya ikisi aras›ndaki denge nas›l kurulacak? Bildirinin nas›l bir görselli¤i
olacak?
Kafam›zda flekillendirmeden çala kalem giriflti¤imiz bir bildiride
kaç›n›lmaz olarak kopukluklar, kar›fl›kl›klar, bilgi yanl›fll›klar›, s›ralama bozukluklar› olacakt›r.
Her iflte oldu¤u gibi, bir bildiri
yazarken de o ifle yo¤unlaflmal›y›z.
Anlatt›¤›m›z konuyu, o konunun
yaratt›¤› ve yaratmas›n› hedefledi¤imiz ac›y›, heyecan›, coflkuyu, kararl›l›¤› içimizde hissetmeliyiz.
Devrimci coflkumuz, kararl›l›¤›m›z,
öfkemiz, kinimiz, heyecan›m›z, kalemimizin ucundan bildiriye de akacakt›r.
Bu tamamsa, flimdi iflin di¤er
boyutlar›na geçebilir, mesela nelere

ce¤imizi gayet net, yal›n ve
k›sa cümlelerle ifade ediyoruz
k›sacas›.
Okuyan, acaba burada ne
demek istemiﬂler diye düﬂünmeyecek.

– Bildiri yaln›z

Anlatt›¤›m›z konuyu, o konunun
yaratt›¤› ve yaratmas›n› hedefledi¤imiz ac›y›, heyecan›, coﬂkuyu,
kararl›l›¤› içimizde hissetmeliyiz.
Devrimci coﬂkumuz, kararl›l›¤›m›z,
öfkemiz, kinimiz, heyecan›m›z,
kalemimizin ucundan bildiriye de
a k a c a k t › r.

kadrolar›, yöneticileri mi
ilgilendirir?
ﬁunu da belirtelim:
Arkadaﬂlar›m›z›n bir ço¤u, kadrolar, kadro adaylar› ve bir çok alanda fiilen çal›ﬂmalar› üstlenen insanlar›m›z, bildiri yazma, haz›rlama gibi bir iﬂi genellikle kendi d›ﬂlar›nda
görürler. Çünkü, bildiri, genel olarak merkezden gelen, genel olarak
baﬂkalar›n›n yazd›¤› ve kendilerinin
sadece da¤›tt›¤› bir ﬂeydir.
Hay›r, öyle olmamal›d›r.
ﬁunu en baﬂta belirtelim ki, yerel
bildiriler konusunda genel olarak
bir yetersizlik vard›r. Oysa bir çok
durumda, halka yerel bildirilerle
seslenmek, daha etkilidir, daha sonuç al›c›d›r. Bu anlamdad›r ki, yerel
bildirileri ço¤altmal›y›z. Ve yine iﬂte bu nedenledir ki, her alanda faaliyet gösteren insanlar›m›z, bildiri
yazmay› kendi d›ﬂlar›nda görmemeli, bu konuda kendilerini geliﬂtirmeli, yetkinleﬂtirmelidirler.
Böyle bak›ld›¤›nda, iﬂe baﬂtaki
yanl›ﬂ ve çarp›k bak›ﬂ aç›s›n› de¤iﬂtirmekle baﬂlamal›y›z. Demek ki,
bildirileri sadece da¤›tan de¤il, gerekti¤inde yazan olaca¤›z. Yani bu
dersimizde söylenen herﬂey, tüm arkadaﬂlar›m›z› ilgilendirmektedir.
Özellikle yerel sorunlarda, geliﬂmelere yönelik yerel bildiriler, herhangi bir mahalledeki, ilçedeki, iﬂyerindeki, ildeki, devrimcilerin,
devrimci örgütlenmenin varl›¤›n›
insanlara çok daha yak›ndan hissettirir.
ﬁimdi düﬂünün, diyelim Elaz›¤’daki insanlar›m›z, Antakya’daki
insanlar›m›z, Bursa’daki insanlar›m›z sadece kendilerine gelen merkezi bildirileri da¤›t›yor ve baﬂka
bir bildiri da¤›tm›yorlarsa, oradaki

çal›ﬂma, ﬂehrin yerel sorunlar›n›,
oradaki özgün geliﬂmeleri içermiyor demektir. ﬁehirdeki geliﬂmeler,
sorunlar karﬂ›s›nda bir politika üretmiyoruz demektir.
Veya ayn› ﬂeyi, iﬂçi alan›, memur
alan›, gençlik alan› aç›s›ndan düﬂünelim. Bu alanlar›n kendilerine özgü bildirilerinin olmamas› düﬂünülebilir mi? Kendilerine özgü bildirileri yoksa, asl›nda ciddi bir alan çal›ﬂmas› da yok demektir. Bunu daha
da ayr›nt›ya indirebiliriz. Gençlik
alan›na özgü bildiriler de yetmez.
Diyelim ki, ‹stanbul Üniversitesi’ne
veya ODTÜ’ye özgü bildiriler de
olmal›... Bu böyle gider. Merkezi
bildiriler d›ﬂ›nda, yoksul gecekondu
semtlerine yönelik bildiriler olmal›.
Ama yetmez. Mesela, Gazi’de,
Ba¤c›lar’da, Mamak’ta yaﬂanan daha özgün sorunlara yönelik olarak
semt özelinde de bildiriler olmal›.
‹ﬂte böyle bakt›¤›m›zda, her
Cepheli için bildiri yazman›n bir
gün mutlaka gerekece¤i aç›k de¤il
mi? Tüm Cepheliler, bir bildiriyi
yazabilmeli, nas›l bas›l›r, nas›l ço¤alt›l›r, nas›l da¤›t›l›r, bunlar› bilmeli, bunlar›n örgütlenmesini üstlenebilmeli.
E¤itim çal›ﬂmalar›m›zda, bildiri
yazman›n da çal›ﬂmas›n› yapabiliriz. Nitekim bu çal›ﬂman›n yap›ld›¤›
yerlerde, iﬂin baﬂ›nda “ben yazamam” diye düﬂünen bir çok arkadaﬂ, pekala da yazabilece¤ini görmüﬂtür.
Elbette yapt›¤›m›z›n her zaman
daha iyisi vard›r. Bu anlamda yapt›¤›m›z› da hiçbir zaman yeterli bulmamal›y›z. Bu yetersizli¤i gidermenin yolu ise bellidir; daha f a z l a
okumak, daha fazla e¤itim, daha
f a z l a p r a t i k . Ama her arkadaﬂ›m›z

ﬂundan emin olmal›d›r: Ne
anlataca¤›m›zda, ne söyleyece¤imizde netsek, ne verece¤imizi, ne isteyece¤imizi biliyorsak, en yal›n
bir ﬂekilde bir bildiri yazabiliriz.
Evet, dersimizi kadro,
kadro aday›, sempatizan
demeden tüm arkadaﬂlar›m›z bu gözle izlemeli...
Bunu da belirterek kald›¤›m›z
yerden devam edelim.

– Bir bildiride kaç›n›lmas›
gereken y anlar nelerdir?
Diyelim ki bir bildiri haz›rlad›k
ve da¤›tt›k. Da¤›tt›¤›n›z s›rada üç
beﬂ dakika, beﬂ on kiﬂide bir gözlem yap›n. ‹nsanlar bildiriyi ellerine ald›klar›nda bildiriye ne kadar
süre bak›yorlar, okuyorlar m›?
Bu sizin bildirinizin amac›na
ulaﬂ›p ulaﬂmad›¤› aç›s›ndan tek gösterge de¤ilse de önemli bir gösterge
olacakt›r.
Küçük puntolu bir yaz›yla tüm
sayfan›n dümdüz doldurulmuﬂ oldu¤unu düﬂünün. Gözleyin bak›n,
ço¤u insan okumayacakt›r. ﬁöyle
bir bak›p, ki bu bak›ﬂ›n süresi yar›m
dakikay› bile bulmayabilir, ya kald›r›p atacak, ya katlay›p bir kenara
koyacakt›r. O zaman orada bir sorun
vard›r.
E¤er bir insan bildirimizi alm›yorsa, o gerici, faﬂist biri olabilir, bu
farkl› bir sorundur. Ama al›yor ve
bak›yor, ancak buna ra¤men okumuyorsa, o zaman sorun onda de¤il,
esas olarak bizdedir. Böyle düﬂünmeliyiz
Ve bu noktada da hangi hatalar›
yapt›k, neleri eksik b›rakt›k diye
bakmal›y›z.
- Genel geçer, konunun özgünlü¤ünü ve somutlu¤unu yans›tmayan baﬂl›klardan kaç›nmal›y›z. Baﬂl›klar›m›z insanlar›n dikkatini çekmeli, düﬂüncemizin, ça¤r›m›z›n
özünü yans›tmal›d›r.
- Bi ld iri miz i n dili, kesinlikle
herkesin anlayaca¤› bir dil olmal›-
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d›r.
de. Dersim’de 100 dergi da¤›t›yorir, yeri gelir bir resim, yeri gelir tek
sak, sözkonusu yaz›y› ço¤altarak,
bir slogan en etkili bir ﬂekilde anla- Ya b a n c › kelimelerden,
bildiri gibi, 300-500 adet da¤›tabilit›r vermek istedi¤imizi.
- H a l k › n kullanmad›¤› ve yad›rriz. Fotokopiler, bilgisayarlar, bu
Klasik sloganlar›m›z, hemen her
gayaca¤› kavramlardan,
konuda art›k bize bir çok imkan
konuda
kolayc› bir tarzda kullan›l- Teknik, belli bir alana, meslesunmaktad›r. Çok daha yarat›c› ﬂeymamal›d›r. Mevcut somutlu¤u ifade
¤e özgü kavramlardan, kaç›nmal›ler de yapabiliriz onlarla. Diyelim
eden ﬂiarlar, sloganlar üretebilmeliy›z.
ki gençlikle ilgili bir yaz›y›, bildiri
yiz. Ama bazen yeri gelir, o klasik
- ‹çe dönük, devrimcilerin daha
gibi yap›p, okul önlerinde da¤›tabisloganlar›m›z, o sorunu en güçlü
çok kendi aralar›nda kullan›lan keliliriz... Bazen çok etkili bir resim de
ifade eden slogand›r, o zaman da
me ve kavramlardan kaç›nmal›y›z.
olabilir, onu da alt›na üç beﬂ sat›r
onu kullan›r›z.
ekleyip ço¤alt›p çevremizde da¤›ta- Üstenci, halka yukar›dan baYine bildirilerde, sloganlar›n d›biliriz...
kan, halka emirler ve talimatlar ya¤ﬂ›nda, bazen bir soru daha etkili olad›ran bir üsluptan kaç›nmal›y›z.
Mesela diyelim ki, ﬂehitlerimizle
bilir. Ölüm orucu sürecindeki
ilgili çok yarat›c› çal›ﬂmalar yap›la- Te k r a r l a r d a n genel olarak ka“Duydunuz mu?”, “Bilmek Hakç›nmal›y›z. Fakat, en temel
k›n›z” gibi baﬂl›klarla yay›nnoktalar› gerekirse, birkaç
lanan bildiriler bu aç›dan
kez vurgulamal›y›z.
önemli örneklerdir.
Bildiri halk içindir; Halk›
- K › s a l t m a l a r d a n mümB‹L‹NÇLEND‹RMEK,
Elbette, tüm bildiriler için
kün oldu¤unca kaç›nmal›ayn› dili, ayn› ﬂekli önerecek
ÖRGÜTLEMEK,
y›z. Biz onlar› çok kullan›de¤iliz.
MÜCADELEYE SEVKETMEK
yor, biliyor olabiliriz. Geniﬂ
Konuya göre, bildirinin
i ç i n d i r.
kitleler için ayn› ﬂey geçerli
hitap etti¤i kesimlere göre,
Bildirinin muhtevas› ve biçimi de bu
de¤ildir. E¤er illa k›saltma
biçimler de farkl›laﬂabilir.
kullanacaksak,
mutlaka
a m a ç l a r a u y g u n o l m a l › d › r.
Biz burada daha çok genel ilbaﬂlang›çta aç›l›m›n› yazke ve kurallar› belirtmeye çam›ﬂ olmal›y›z.
l›ﬂ›yoruz.
- A¤dal›, imal›, dolayl› anlat›mHer konunun, halk›n ﬂu veya bu
bilir. Ölüm orucu döneminde, her
l› ve uzun cümleler kurmamal›y›z.
kesimine
yans›y›ﬂ›nda farkl›l›klar,
ﬂehitle ilgili geniﬂ bildirilerin yan›- Dikkat çekici olmak ad›na,
özgünlükler
vard›r. Tüm halka des›ra, birkaç sat›rl›k mailler çekilihiçbir bildiriyi, slogan›, sözümüzü
¤il,
belli
kesimlere,
alanlara yönelik
yordu onbinlerce yere. Mesela Fatsuland›rmamal›y›z.
bildirilerde
bu
gözetilmelidir.
O soma Koyup›nar’la ilgili mailde ﬂunmutlu¤u
yakalayabilmeliyiz.
Bir bildiri söz konusu oldu¤unlar yaz›l›yd›.
da, bütün bunlar, son derece önemSomutlu¤un d›ﬂ›nda, bildirinin
“Direnme Savaﬂ›nda 122. ﬁehit
lidir.
seslenece¤i kesimlerin nabz›n› da
Emperyalizmin ve oligarﬂinin F
yakalayabilmeliyiz. Onlar›n bildiriSizin o bildiride anlataca¤›n›z
Tipi hapishanelerinde tecriti kald›rde ele alaca¤›m›z konuda kafalar›npolitika ne kadar do¤ru olursa olmak için 6 y›ld›r sürdürülen ölüm
da oluﬂabilecek sorular› öngörüp,
sun, orada yazd›¤›n›z düﬂünceler ne
orucu direniﬂinde ﬁEH‹T DÜﬁTÜ.
onlara cevap verebilmeliyiz.
kadar yerinde olursa olsun, e¤er onu
Son
ça¤r›s›
“ben
son
olay›m”d›.
halk›n anlayaca¤› ﬂekilde anlatam›TECR‹T, HAK VE ÖZGÜRLÜK
yorsak, o politika ve düﬂünceleriBildiriye sadece bildiri
‹STEYEN TÜM HALKADIR! KARmiz kitlelere yeterince ulaﬂmayacak
ﬁI ÇIKALIM...”
olarak b akmak y anl›ﬂt›r!
demektir.
Metnin hepsi bu kadard› ve bu
Bir bildirinin yaz›m›ndaki ciddihacimdeki metin, her ﬂehitten sonra,
yet de da¤›t›m›ndaki ciddiyet de
Bildiri tek bir biçimde
onbinlerce insan›n eline ulaﬂ›yordu.
esas olarak o alandaki çal›ﬂma tarz›mi olmal›?
m›z›n bütününe ba¤l›d›r. Oradaki
Bildirilerde ﬂiirler, halk deyiﬂleri
örgütlenme çal›ﬂmam›zdaki k a r a rde kullanabiliriz. Tarihi olaylardan
Esas olan canl›, dinamik bir çal›l›¤›m›za, iddiam›z›n gücüne ba¤aktarmalar da yapabiliriz. Bunlar
l›ﬂmay› hayata geçirmektir. Bildiri
l›d›r. E¤er gerçekten o alan› örgütlemutlaka olmas› gereken ﬂeyler olgibi belli bir iﬂlev görebilecek baﬂka
me iddias›ndaysak, bu konuda kamad›¤› gibi, kesinlikle olmaz diyearaçlar ve biçimler de bulunabilir.
rarl›ysak, bir bildiriyi de en etkili
bilece¤imiz
ﬂeyler
de
de¤il.
Önemli
Dergiden belli yaz›lar›, ço¤alt›p daolacak, kitleleri en fazla kucaklayaolan
hepsinin
amaca
uygun
olarak
¤›tmak olabilir mesela. Diyelim ki,
cak tarzda yazmaya ve en geniﬂ kekullan›labilmesidir. Yeri gelir bir ﬂiDersim’le ilgili bir yaz› ç›kt› dergi-

–

–
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simlere ulaﬂt›rmaya da o kadar
gayret sarfederiz. Ama bu iddia ve
kararl›l›¤a, bu ciddiyet ve sorumlulu¤a sahip de¤ilsek, bildirilerimiz, bas›n aç›klamalar›m›z da öylesine olur, “yazd›n m› yazd›k iﬂte,
da¤›tt›n m›, da¤›tt›k iﬂte” anlay›ﬂ›yla, yasak savmac› bir anlay›ﬂla yap›lm›ﬂ olur.
Mesele bildiriyi sadece da¤›tmak
de¤ildir. Okunacak bir bildiri da¤›tmakt›r. Ayn› ﬂey bas›n aç›klamalar›m›z, afiﬂlerimiz, gazete ilanlar›m›z için de geçerlidir. Onu okuyana
ne verecek? Mesela baz› ilanlar
vard›r, sadece olay› bilenler anlar.
Ne ek bir bilgi vard›r, ne baﬂka bir
ﬂey. Baz› bas›n aç›klamalar›nda da
olay›n kendisi yok, ama yorumu
çoktur. Bunlar, esas olarak bildirinin, bas›n aç›klamas›n›n “kitle çal›ﬂmas›”n›n bir parças› oldu¤unu
unutman›n, bizim derdimizin, amac›m›z›n halk› bilinçlendirmek, örgütlemek ve mücadeleye sevketmek oldu¤unu unutman›n sonucudur. Daha aç›k bir deyiﬂle, bu halka
ve mücadelenin kendisine yabanc›laﬂmad›r. De¤ilse, bir bildirinin ne
kadar yeterli olup olmad›¤›n›n ölçüleri bellidir; bilinçlendiriyor mu,
örgütlenmeye ça¤›r›yor mu, mücadele iste¤i yarat›yor mu, bunlar› anlaﬂ›l›r ve etkili bir dille yap›yor
mu? Halk› örgütleme sorunu olanlar, bu kayg›y› duyarlar. Ama halka
yabanc›laﬂm›ﬂ, beﬂ on kiﬂilik küçük
dünyalar›nda solculuk yapanlar için
bunlar›n kayg›s› art›k geçerli olmaktan ç›km›ﬂt›r; onlar›n bildirilerinde her türlü uçukluk, ucube ﬂeyler, sululuklar, burjuva bas›ndan çal›nm›ﬂ yöntem ve üsluplar kol gezer.
Bu tarz› kesin bir biçimde reddetmeli ve mahkum etmeliyiz. Bizim bildiriler konusunda, ne solun
herhangi bir kesiminden, ne burjuvaziden örnek al›nacak bir ﬂeyimiz
olamaz. Proletaryan›n iki as›rl›k
mücadelesi, say›s›z devrim mücadeleleri, bize bu konuda çok s›n›rs›z bir zenginlik sunar.
Evet sevgili arkadaﬂlar. Bu haftaki dersimizi de burada sonuçland›r›yoruz. Haftaya görüﬂmek üzere.

Savaﬂan
Kelimeler
‘So¤uk bakmak’, ‘s›cak bakmak’
Nereden ç›kt› bu kavramlar?
Burjuvazinin ekranlar›na ç›kart›lan “uzman”lar, spikerlerin “ﬂu
politikaya nas›l bak›yorsunuz?”,
“bu karara ne diyorsunuz?” türünden sorular› karﬂ›s›nda, cevaplar›n›
ço¤u kez ﬂu kelimelerle veriyorlar:
“So¤uk bak›yorum, s›cak bak›yorum...”
Ama yaln›z orada de¤il, sol içi
toplant›larda da ayn› cevaplar› duyuyoruz. Sunulan öneriler karﬂ›s›nda, siyasi hareketler, çeﬂitli demokratik kurumlar, o öneriye so¤uk veya s›cak bakt›klar›n› belirtiyorlar.
ﬁimdi ne anlamal›y›z bu “s›cak”
ya da “so¤uk” bakma meselesinden? Bir öneriye s›cak bakmak ya
da so¤uk bakmakla ne anlat›lmak
isteniyor?!..
Öneri sahibi bundan ne sonuç
ç›kartacak? Neden cevap olarak
kat›l›yoruz, kat›lm›yoruz, do¤ru
buluyoruz, do¤ru bulmuyoruz...
denilmiyor da bu kelimelere baﬂvuruluyor acaba? Neden do¤rudan
onayl›yoruz, onaylam›yoruz, öneriniz do¤rudur, yanl›ﬂt›r denilmiyor
da “so¤uk bak›yoruz”, s›cak bak›yoruz” deniliyor?
Kimindir bu dil? Anlaﬂ›lmaz,
halka yabanc› ve bizim olmayan bir
dil. Onun da ötesinde mu¤lak bir
dildir. Net bir düﬂünce, net bir tav›r
yoktur bu dilde. Bir kararl›l›k, bir
iddia yoktur.
Burada sorun sadece dilin anlaﬂ›lmaz olmas›ndan, dildeki yabanc›laﬂmadan ibaret de¤ildir. Sorun
düﬂüncenin yabanc›laﬂmas›d›r. Dile
yans›yan düﬂüncedeki yabanc›laﬂmad›r. Net olmayan düﬂüncelerd i r. Düﬂünce net olmay›nca ifadeler de bulan›klaﬂ›yor. Düﬂüncenin
net ifadesi, net bir tav›r almay› gerektirir. Net tav›r da, ona denk düﬂen somut bir prati¤i gerektirir. ‹kisinden de kaçan, mu¤laklaﬂt›rmaya
baﬂvuruyor.

Bu dil, s›n›flar mücadelesinde
net tav›r al›ﬂ› ortadan kald›r›p, “öyle de olabilir, böyle de olabilir” liberalizmini hakim k›lmakt›r.
Bu yüzden tavr›n› bu ﬂekilde
“so¤uk” ya da “s›cak” bakmak
olarak ifade eder. Böylelikle hiçbir
ba¤lay›c›l›k, hiçbir sorumluluk alt›na girmez. Duruma göre öyle de
yapabilir, böyle de... Kimse de ona
niye ﬂöyle yapt›n diyemez..
Bu durumda sorun, elbette ki, s›n›fsald›r. Kaybedilen s›n›fsal bak›ﬂ
aç›s›d›r. S›n›flar gerçe¤i, somut ve
yal›nd›r. Net olmay› gerektirir. Ama
s›n›fsall›k yitirilip olaylara mesela
küçük-burjuvazinin “duyarl›l›k”
penceresinden bakmaya baﬂlay›nca
ifadeler de tav›rlar da net olmaz.
Küçük-burjuvazinin
“duyarl›l›¤›”yla s›n›rlan›r yap›lacaklar.
Bu tarz, sivil toplumculu¤un, reformizmin tarz›d›r. Bu neyi ifade
etti¤i belli olmayan kavramlar da
onlar›n düﬂüncelerinin kavramlaﬂmas›d›r.
Mesela, özellikle reformistlerin
kulland›¤› sonra solun baﬂka kesimlerine de yay›lan bir slogan var:
“Baﬂka bir dünya mümkün!”
Bu sloganda, mevcut olana bir
itiraz vard›r. Bir memnuniyetsizlik
vard›r. Ama yerine neyi koyaca¤›
konusunda mu¤lakt›r. O, “baﬂka
dünya”n›n nas›l oldu¤u belirsizdir.
Baﬂka dünya hakk›nda hiçbir ﬂey
söylenmemektedir. Özel olarak da
belirsiz b›rak›lmaktad›r.
Belirsiz b›rak›p, kendini ba¤lamamakta, belirsiz b›rak›p taahhüt
alt›na girmemektedir. Belirsiz b›rak›p, prati¤in kendine yükleyece¤i
görevlerden kurtulmaktad›r...
S›cak bakmak, so¤uk bakmak da
öyledir. Aç›k tav›r, sorumluluk alt›na girmek, risk üstlenmektir; netlik,
pratikte sorumluluktur. Sorumluluktan, pratikten kaçmayal›m, oportünist kavramlar› terkedelim.

Say›: 199

Yürüyüﬂ
20 Aral›k
2009
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Eyüp Baﬂ
Emperyalist Sald›rganl›¤a Karﬂ›
Halklar›n Birli¤i Sempozyumu
Tarih: 4-5-6 Aral›k 2009
Türkiye’deki Halk Cephesi’nin
giriﬂimi ve davetiyle ‹stanbul’da
Emperyalist Sald›rganl›¤a Karﬂ›
Halklar›n Birli¤i Sempozyum’u
topland›. Solcu, komünist, vatansever, ‹slami bir çok
parti, forum ve hareketler ile baz› sanatç›lar ve sosyalistler
kat›ld›. Toplant›ya
kat›lanlar üç gün boyunca sempozyumun
gündeme ald›¤› konular›n bir çok farkl›
yönlerine de¤indiler ve ﬂu sonuçlara ulaﬂt›lar;

talep eder.

Dört; Sempozyum, emperyalizmin halklara karﬂ› kulland›¤› tüm
mazeret ve bahaneleri ve direniﬂi terör diye adland›rmas›n› k›nar. Bunu
yasalaﬂt›ran tüm kanunlar›n iptal
edilmesini talep eder. Emperyalizme karﬂ› savaﬂan güçlere ve kiﬂilere

üyesinin Amerikan güçlerince kaç›r›lmas›n› k›nar. Hem onlar›n hem de
5 Kübal›’n›n Amerikan hapishanelerinden sal›verilmesi ça¤r›s› yapar.
Sempozyum, anti-emperyalist
Bolivarc› K›ta Koordinasyonu’nu
selamlar.

On; Sempozyum, Ortado¤u, Avrupa ve Latin Amerika’dan temsilcilerin olaca¤› bir komitenin kuruluﬂunu
ilan eder. Komite
bütün k›talar› kapsayacak ﬂekilde geniﬂletilecektir. Komitenin görevi,
Sempozyum kararlar›n›n uygulanmas›n› takip etmektir.

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

Sonuç Bildirgesi

Bir; Sempozyum, ﬂehit devrimci yoldaﬂ Eyüp Baﬂ’›n mücadeleci
ruhu nezdinde emperyalizme ve siyonizme karﬂ› savaﬂ›rken düﬂen tüm
ﬂehitleri selamlar. Emperyalist, siyonist sald›r›lara ve gerici, bask›c›
iktidarlara karﬂ› savaﬂan bütün halklar› selamlar.

Say›: 199

Yürüyüﬂ
20 Aral›k
2009

‹ki; Sempozyum, Filistin, Irak,
Lübnan, Kolombiya ve iﬂgal alt›nda
bulunan tüm ülkelerde iﬂgale karﬂ›
halklar›n direniﬂini bir hak olarak görür. Sempozyum, direniﬂ kültürünün
her türünün ve her alanda yay›lmas›n›n ve tüm olanaklarla desteklenmesinin gereklili¤ine vurgu yapar.

Üç; Tüm hapishane ve tutukevlerindeki tüm tutsaklar›n, tutuklular›n ve devrimcilerin derhal serbest
b›rak›lmas›n› talep eder. Onlar hakk›nda aç›lan haks›z davalar›n düﬂürülmesini talep eder. En s›radan insan haklar›n›n bile aç›k bir ihlali anlam›na gelen tecritin bitirilmesini

Sem po z yu m, Ha lk Cephesi’ne
Sempoz yuma ev sahipli¤i
yapt›¤› için t e ﬂ e k k ü r e d e r. Halk
Cephesi, Sempozyumun her y›l
y ap ›l mas › na ça l› ﬂa ca k t› r.
E m p e r y a l i z m e v e iﬂbirlikçisi
iktidarlara karﬂ› tüm
mücadelelerinde Halk
C e p h e s i ’ n e b a ﬂ a r › l a r d i l e r.
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karﬂ› onun oluﬂturdu¤u kara listelerin iptal edilmesini talep eder, terörün as›l kayna¤›n›n emperyalizm oldu¤unu vurgular.
Beﬂ; sempozyum, dünyaya yay›lan emperyalist üsleri k›nar. Bulunduklar› ülkelerin egemenli¤inin
aç›k bir ihlali sayar ve üslerin kapat›lmas› ça¤r›s› yapar.
Alt›; Sempozyum, emperyalizme ve siyonizme karﬂ› durman›n
her ülkede bütün anti- emperyalist
güçleri ve kiﬂileri kapsayacak platformlar inﬂas›yla mümkün olaca¤›n›; harekete geçmek için bir çal›ﬂma
plan› konmas›n› zorunlu görmektedir. Bu platformlar kendi aralar›nda
koordineli çal›ﬂacakt›r.
Yedi; Sempozyum, Gazze’ye
uygulanan ablukay› k›nar. Derhal
sona erdirilmesini talep eder. Baﬂta
Kudüs olmak üzere her türlü yerleﬂimcili¤in ve göç ettirmenin sona
erdirilmesini talep eder. Siyonist
varl›¤a karﬂ› diplomatik, ekonomik,
kültürel ve akademik boykot ça¤r›s›
yapar. Özellikle Siyonist komutanlar olmak üzere savaﬂ suçlular›n›n
bizim kuraca¤›m›z uluslararas›
mahkemelere verilmesinin zorunlulu¤unu vurgular.
Sekiz; Sempozyum, Filistinli
ulusal ve islami örgütleri, ulusal bölünmüﬂlü¤ü bitirmek için ulusal anlay›ﬂ belgesine dayanan diyaloga
davet eder.
Dokuz; Sempozyum, 3 FARC

Onbir; Sempozyum, Halk Cephesi’ne Sempozyuma ev sahipli¤i
yapt›¤› için teﬂekkür eder. Halk
Cephesi, Sempozyumun her y›l yap›lmas›na çal›ﬂacakt›r.
Emperyalizme ve iﬂbirlikçisi iktidarlara karﬂ› tüm mücadelelerinde
Halk Cephesi’ne baﬂar›lar diler.
6-12-2009

Kat›l›mc›lar;
- Halk Cephesi (Türkiye)
- Lübnan Komünist Partisi
- Hizbullah (Lübnan)
- Filistin Halk Kurtuluﬂ Cephesi
- Filistin’in Kurtuluﬂu ‹çin Demokratik Cephe
- ‹srail’le ‹liﬂkileri Do¤allaﬂt›rmaya
Karﬂ› Mücadele Forumu (Ürdün)
- Bolivarc› K›ta Hareketi
- Venezüella Komünist Partisi
- Radikal ‹ﬂçi Cephesi (Yunanistan)
- Yeni Solcu Ak›m (Yunanistan)
- Dünya Sosyal Forumu (Temsilci)
- ‹fade Ve Örgütlenme Özgürlü¤ü
Komitesi (Belçika)
- 23 Eylül Hareketi (Bulgaristan)
- ﬁehit Aileleri (Filistin)
- Demokratik Direniﬂ Cephesi
(Honduras)
(Ayr›ca bir çok ülkeden sanatç›lar
ve sosyalistler kat›ld›.)

Anti-emperyalist pratik önemli.
Emperyalist ideolojiyi tüketmemeliyiz
Eyüp Baﬂ Emperyalist Sald›rganl›¤a Karﬂ› Halklar›n Birli¤i
Sempozyumu’na kat›lan örgüt temsilcileriyle yapt›¤›m›z röportajlar›
yay›nl›yoruz.

Bernardo F laggi (Bolivarc› K›ta Hareketi’nden)
Yürüyüﬂ: E mperyalist sald›r ganl›¤a karﬂ› düzenlenen bu
sempozyumu nas›l de¤erlendiriy o rs un u z ?

Bernardo F laggi : Öncelikle sempozyumda söylemek istedi¤im bir ﬂey vard›, onu söyleyemedi¤im için üzülüyordum. Türkiye’deki örgütlenme çok güzel. Ama
konuﬂunca birazc›k kötümserlik yay›l›yor. Birlik eksikli¤inden bahsediyor buradakiler. Ama bence yan›l›yorlar. Burada çok güzel bir ﬂeyde
var. Bazen idealize etme gibi bir
e¤ilimimiz de var. Ama asl›nda örgütler hiçbir zaman filmlerde oldu¤u gibi olmuyor. Tarihin bize bahsetti¤i eski örgütler gibi de olmuyor.
‹nsanlardan oluﬂuyor ve çok hatalarda oluyor. Ama Türkiye’deki mücadele gerçekten inan›lmaz derecede etkileyici. ‹nsanlar mücadele dolu, mücadeleye kendilerini vermiﬂler. Yani devlete karﬂ› son derece
kararl› hareket ediyorlar. Ve emperyalizmin ana düﬂman oldu¤u konusunda çok netler ve hakl›lar. Bir görüﬂüm var, bu kadar ola¤an üstü cesur devrimcilerin iﬂçilere yönelmesi
gerekir. Devrimin gerçek temeli
olan iﬂçilere. Ve giderek daha fazla
kendilerini geliﬂtirmek, okumak gerekiyor. Halk›n kolay benimseyece¤i sloganlar alt›nda. Mesela Afganistan’a giden ek askerler hakk›nda
olabilir. Afganistan’a ölmeye iﬂçilerin çocuklar› gidiyor. Kuzey Amerikal›lar’›n petrollerini savunmak
için. Türk siyasetçilerinin çocuklar›
ölmeyecek. Türkiyeliler’in ç›karlar›na yönelik bir dava için ölmeyecekler. Böylesine bir tarihi olan bir

ülke, Kuzey Amerika emperyalizmi
gibi çöküﬂte olan çürümüﬂ bir emperyalizme sessiz kalmayacakt›r.
Türkiye’deki sa¤ partilerin yöneticileri ne halklar›na ne de tarihlerine
de¤er verirler. Çünkü onlar Türkiye’de yaﬂayan insanlar› insanl›k d›ﬂ› koﬂullarda tutuyorlar. Büyük ço¤unlu¤u müslüman olan bir ülkede
bu dine bile sayg› göstermiyorlar.
Türkiyeli iﬂçiler büyük bir ulus
oluﬂturdular. Bu da çok belli oluyor,
‹stanbul inan›lmaz bir yer. Bunu da
sermaye sahipleri yapmad›. Zenginlikleri yaratan iﬂçiler. Bu kadar güzel, etkileyici kent içerisinde son
derece kötü koﬂullarda yaﬂayan iﬂçiler var.
O kadarda birlikten yoksun say›lmaz Türkiyeli devrimciler. ‹çi
boﬂ bir birlikteli¤i de idealize etmemek laz›m. Farkl› görüﬂlerin olmas›
o kadar kötü de¤il. Birlik hiç farkl›
görüﬂlerin tart›ﬂ›lmas› de¤ildir. ‹taat
kötüdür, itaatle ilerlenilmez. Her
konuda anlaﬂt›k her ﬂey çok güzel.
Bu her zaman iyi bir ﬂey de¤il. Birlik iyi ama farkl› görüﬂlere de yer
vererek.

Yürüyüﬂ: Ülkenizdeki emperyalist sald›rganl›k politikalar› n d a n örn ek ler v ere bilir misin iz?

Bernardo F laggi :

Latin
Amerika’da Honduras’ta mesela
yak›n süreçte bir darbe oldu.
ABD’nin dördüncü filosunun Latin
Amerika’ya gelmesi söz konusu.
Yeni yedi Amerikan üssünün kurulmas›, Haiti’nin iﬂgali ve aﬂa¤›lanan
bir Haiti ve Küba’ya yönelik ambargo. Yok olurken gezegeni kendisiyle yok etmeye çal›ﬂan bir e m peryalizm. Art›k ahlaki ve politik
olarak yenilmiﬂtir emperyalizm.
Bu yüzden baﬂvurdu¤u tek ﬂey
ka b a ﬂ i dd et . Ama çok da zaman›
kalmad›. Bölgenin ilerici hükümetlerine karﬂ› sürekli sald›r›lar gerçekleﬂtiriliyor. Utangaç sosyal demokrat hükümetler bunlar. S›n›f ç›karla-

“ A nti-empe ryalis t pratik
önemli. Önce tutarl›
olmal›y›z. Mesela emperyalist ideolojiyi tüketmemeliyiz.
Ama en önemlisi devrimci
örgütü kurmak. Bu emper y alizme karﬂ › yap› lacak
en temel eylemdir. ”
r›na dikkat etmiyorlar. Ama sadece
Kuzey Amerikal›lar’›n önünde diz
çökmedikleri için büyük bir sald›r›
alt›ndalar. Venezuella hükümeti mesela. Ki Kuzey Amerika’ya petrol
satmay› reddetmeyen bir hükümet.
Yani kendisini iﬂgal etmekle tehdit
eden bir ülkeye petrol satmaya devam eden bir hükümet. Böyle olmas›na ra¤men emperyalistler taraf›ndan sürekli sald›r› alt›nda tutuluyor.
Emperyalizmin kaç›n›lmaz yenilgisinden önce bütün Latin Amerika’da ﬂu anda zaptedilmez bir halk
hareketi var.

Say›: 199

Yürüyüﬂ
20 Aral›k
2009

Yürüyüﬂ: Emperyalist sald›r ganl›¤a karﬂ› ezilen ha lklar olarak nas›l mücadele edilmelidir?

Bernardo F laggi : Antiemperyalist pratik önemli. Önce tutarl› olmal›y›z. Mesela emperyalist
ürünleri tüketmemeliyiz. Emperyalist ideolojiyi tüketmemeliyiz. Kendi sinemam›z› üretmeliyiz, kendi
kitaplar›m›z› yazmal›y›z, kendi dergilerimizi ç›kartmal›y›z. Kendi giyece¤imiz elbiseleri kendimiz belirlemeliyiz. Ayr›ca bunlar kendi ürünümüz olmal›. Protestolara gitmek,
yürüyüﬂ yapmak, kapitalizmi k›namak. Ama en önemlisi devrimci örgütü kurmak. Bu emperyalizme
karﬂ› yap›lacak en temel eylemdir.
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Yürüyüﬂ : Emperyalizme karﬂ›
ezilen halklar›n aras›nda nas›l
bir dayan›ﬂma olabilir? Bunun
ilk a d ›m› ne o lmal›?

Bernardo F laggi : Buna
dayan›ﬂma demek bile do¤ru de¤il.
Savaﬂ kriterlerinde, mücadele kriterlerinde bir birli¤i sa¤lamak laz›m. Birbirimizin ülkelerine gitmemiz laz›m. Mesela Türkiyeli devrimciler Filistine gidip, Kolombiya’ya gidip savaﬂmal›lar. Kolombiyal› savaﬂç›lar Afganistan’a gidip
savaﬂmal›. Irakl› savaﬂç›lar Orta
Amerika’da savaﬂmaya gitmeli. Bü-

tün savaﬂ›m›z› birleﬂtirmeliyiz. Bütün bilgi ve birikimimizi paylaﬂmal›y›z. Ayr›ca siyonist ç›karlar›nda
gerçekleﬂmemesini sa¤lamam›z gerekiyor. Ezilen halklar sadece üçüncü dünya ülkelerinde bulunmuyor.
ABD’deki halklar da asl›nda ezilmiﬂ, geri kalm›ﬂ. Onlar da asl›nda
içten içe emperyalizmin düﬂman›.
Emperyalistler asl›nda çok az kiﬂiden oluﬂan kapitalistlerdir.

Yürüyüﬂ: Sizin eklemek istedi ¤i ni z bi r ﬂ e y va r m ›?

Bernardo F laggi :

Buraya
gelmekten dolay› çok mutluyum.

“ Birleﬂ ik bir c e phe ye
ih t i y a c› m › z v a r ”
Say›: 199

Yürüyüﬂ
20 Aral›k
2009

“ Birleﬂik bir cepheye ihtiyac›m›z var. Bu insanl›k
d›ﬂ› sisteme karﬂ› olan herkesi biraraya getirebilece¤imiz bir cepheye ihtiyac›m›z
var. ”
Boris Boev (Bulgaristan: 23
Eylül Hareketi üyesi)
Y ü r ü y ü ﬂ : E mp er y al i st sal d ›r ganl›¤a karﬂ›
düzenlenen bu
sempozyum u
nas›l de¤erlen diriyorsunuz ?

Boris Boev:
Bu sempozyum
düﬂüncesi gerçekten çok iyi.
Böyle uluslararas› ölçekli toplant›lara sempozyumlara ihtiyaç var. Biz küçük bir komünist grubuz. Kendi ülkelerinde
çok deneyimli olan örgütlerle biraraya gelmek gerçekten çok önemli.
Onlarla tart›ﬂmak, onlardan fikir almak. Biz küçük bir hareketiz. Onlar›n yapt›klar›n› ö¤renmek böyle bir
sempozyumda önemli. Bu organi-
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zasyonu düzenleyenlere çok teﬂekkür ediyoruz.

Yürüyüﬂ: Ülkenizdeki emperya list sald›rganl›k politikalar› n d a n ö r nek l er v er eb i li r m i si ni z ?

Boris Boev: Emperyalizm
her yerde zaten. Bizim ülkemizde
NATO’nun bir parças›. Burjuvazi
de bizim ülkemizde yeni üsler açmak için onlarla iletiﬂim halinde.
Emperyalizmin ç›karlar› do¤rultusunda bizim ekonomimiz de paramparça hale getirildi, y›k›ld›. Bizim
kültürümüz de yok edildi. Sorun her
yerde hatta e¤itimde de. Son iki y›lda da yine emperyalizmin ç›karlar›
için e¤itim alan›na da çok fazla sald›r›lar oluyor. Binlerce ö¤retmen iﬂlerinden at›ld›, yüzlerce okul kapat›ld›, binlerce okulu olmayan ö¤renci ve bundan dolay› okumas› yazmas› olmayanlar›n say›s› art›yor. Bu
yüzden de emperyalizm her yerde
sald›r›yor diyoruz. Her alanda emperyalizme karﬂ› mücadele etmeye
çal›ﬂ›yoruz bizde.
Yürüyüﬂ: Emperyalist sald›r g a n l › ¤ a k a r ﬂ › e z i l e n h a lk l a r
olarak nas›l mücadele edil meli -

Bu gün görevlerimi yerine getirmiﬂ
hissediyorum. Latin Amerika’yla ilgili bilgiler verdim. Kendimi Filistin halk›na daha yak›n, daha sorumlu hissediyorum. Buradaki muhteﬂem insanlar› tan›d›kça nas›l devrimci mücadeleye daha fazla zaman
ay›rabilirim bunu düﬂünüyorum.
Devrimci hareketi ilgilendiren eylemler d›ﬂ›nda baﬂka bir iﬂe bir dakika bile ay›rmak bir suçtur asl›nda.
Emperyalizmin yenilgisini görebilece¤im bir ça¤da do¤du¤um için
kendimi ayr›cal›kl› hissediyorum.
Tüm Türkiye halk›na da delicesine
aﬂ›k olarak geri dönüyorum.

dir?

Boris Boev: Çok farkl› taktikler,
yollar var. En önemlisi yeni Marksist-Leninist örgütlenmeler yaratmak. Birleﬂik bir cepheye ihtiyac›m›z var. Bu insanl›k d›ﬂ› sisteme karﬂ› olan herkesi biraraya getirebilece¤imiz bir cepheye ihtiyacam›z var.
Marksist bir örgütlenme yaratmaya
çal›ﬂ›yoruz. ‹nsanlar›n düﬂünceleri
yada fikirleri farkl› olsa bile emperyalizme karﬂ› bu insanlar› biraraya
getirmeye çal›ﬂ›yoruz.
Yürüyüﬂ: Emperyalizme karﬂ›
ezile n h alk lar›n aras›nd a n as›l
bir dayan ›ﬂma olab ilir? Bunu n
ilk ad›m› ne olmal›?

Boris Boev: Belki ilk ad›m›
bunun bilgi paylaﬂ›m› olabilir. Bütün
ülkelerde neler oldu¤una dair bilgi
paylaﬂ›m›. Buradaki gibi bunun en
önemli ad›m› bilgi paylaﬂ›m› olabilir.
Daha sonra farkl› ad›mlarda gelebilir.
Yürüyüﬂ: Sizin eklemek istedi¤iniz bir ﬂey var m›?

Boris Boev: Bu tarz organizasyonlar sayesinde daha güçlü, daha örgütlü olabiliriz diye düﬂünüyorum. Emperyalizme karﬂ› mücadelede bu tarz oluﬂumlar sayesinde.

“Mehmetçik’e kilit görev”:

Afganistan’da
‹ﬂgalcileri E ¤itim T imi
Afganistan’›n iﬂgalinin 9. y›l›nda “herﬂeye yeniden baﬂlayaca¤›z”
diyor ABD’nin Afganistan özel
temsilcisi.
Neye yeniden baﬂlayacaklar? Ne
oldu “dünya imparatoru”na? 9 y›l
önce Afganistan’›n iﬂgali esnas›nda
yoksul Afganl›lar’›n kerpiç evlerini
bombalarken att›¤›m›z bombay›
karﬂ›layacak de¤erde ev yok diyerek Afgan halk›n› küçümsüyorlard›.
Üzerinden 9 y›l geçti onlarca
emperyalist ve iﬂbirlikçisi ülke, Afgan’l› direniﬂçilerin karﬂ›s›nda çaresiz. 9 y›l içinde Amerika, direniﬂi
bitirmek için say›s›z “strateji” belirledi ancak geldili¤i nokta buras›.
“Her ﬂeye yeniden baﬂlayaca¤›z”

diyorlar.
Amerika, 2011
y›l›na kadar Askerlerimizi çekece¤iz diyor. Ancak bunun için Taliban’n›n direniﬂini bitirmesi gerekiyor. Bunun için Amerikan’›n yapaca¤› iki ﬂey var. Birincisi, asker say›s›n› 2010 y›l›na kadar 105 binden
150 bine ç›kartacak. ‹kincisi, direniﬂi bitirmek için bir taraftan katlederken di¤er taraftan da iﬂbirlikçi
hükümet, iﬂbirlikçi ordu ve polis
gücünü de oluﬂturmaya çal›ﬂ›yor.
Amerika’n›n oligarﬂiye biçti¤i
“kilit rol” de bu. Oligarﬂi, Afganistan’da Amerika’ya kendisi gibi iﬂbirlikçi yetiﬂtirecek.
Türkiye'den Afganistana muharip asker göndermesi ça¤r›s›n› yapan ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary
Clinton, “ Türkiye'nin deste¤inin
a sk er g ö n d er m es e d e ö n e ml i , T ü r -

FHKC: Filistin
Davas›nda 42 y›l
FHKC’nin mücadelesi 42. y›l›nda. Filistin Halk Kurtuluﬂ
Cephesi (FHKC), 11 Aral›k
1967’de Milliyetçi Arap Hareketi (MAH), Filistin Kurtuluﬂ Cephesi ve di¤er direniﬂ örgütlerinin
birleﬂmesiyle kuruldu. Filistin
Halk Kurtuluﬂ Cephesi, 42’nci
kuruluﬂ y›ldönümünü Gazze’de bir mitingle kutlad›.
Kutlamaya kat›lan 70 bin kiﬂi “ Z a f e re k a d a r b i rlik” sloganlar› att›...
FHKC Siyasi Büro üyesi Rabah Muhanna, mitingde yapt›¤› konuﬂmada genel olarak direniﬂin ve özel
olarak silahl› mücadelenin yükseltilmesi ve direniﬂin
ulusal ölçekte koordine edilmesi ça¤r›s›nda bulundu.
‹srail’le güvenlik konusunda yap›lan tüm koordinasyon çal›ﬂmalar›n›n sona erdirilmesini isteyen
Muhanna, tüm Filistinli siyasi güçleri, Filistin’in ulusal ç›karlar› için, b a ﬂ k e n t i K u d ü s o l a n b a ¤›ms›z Fi lis tin d evleti, k e n d i k a d e r i n i t a y i n h a k k › v e F i l i s t i n
t o p r a k l a r › d›ﬂ›ndaki mültecilerin geri dönmesi te m e l i n d e b i r l i k o l m a y a ça¤›rd›. Rabah Muhanna
FHKC’nin ‹srail ve ABD liderli¤indeki emperyalist
cephe yenilene k a d a r d ev r i mci müc a de l es i ni
s ü r d ü rece¤ini vurgulad›.

kiye, Birleﬂik Arap Emirlikleri ve
nüfusu ço¤u Müslüman olan di¤er
ülkelerden askerler, Afganistan'da
a ﬂ› r› l› k l a m ü ca d el e e d iy o r v e k a tk › lar› misy onumuz için hayatidir”
dedi. Bunun üzerine iﬂbirlikçi oligarﬂi de kendisi gibi iﬂbirlikçi
yetiﬂtirmek için daha öncekilere ek
olarak üç e¤itim timi gönderiyor.

‹ﬂbirlikçiler ABD’ye
daha f azla d irenemedi
Afganistan’da Taliban’›n direniﬂi karﬂ›s›nda Amerika’n›n asker
art›rma iste¤ine direnen ülkeler
daha fazla direnemedi.
Brüksel’de toplanan NATO
Zirvesinde 25 NATO ülkesi 2010
y›l›na kadar 7 bin ek asker daha
gönderme karar› ald›.

Yasaklar ve
Avrupa demokrasisi
Danimarka’da “Dünya ‹klim Zirvesi”ni protesto
edenlere karﬂ› Danimarka polisinin tavr› Avrupa demokrasisinin ne oldu¤unu gösterdi.
Dünya iklim zirvesi için daha zirve öncesi hemen
herkesi tehdit ettiler. Protesto yasakt›. Protestoya kat›lan yabanc›lar s›n›rd›ﬂ› edilecekti. Polis günler öncesinden haz›rl›klar yapt›. Zirve s›ras›nda evlere bask›nlar yap›ld›. Toplu gözalt›na al›nanlar oldu. Bask›lar art›r›ld›. Ve son protestolar› gerekçe yap›p, Danimarka’y› bir aç›k hapishaneye çevirdiler. Yollar, boﬂ depolar hapishaneye çevrildi. Birbirine ba¤l› göstericiler
saatlerce, so¤ukta, beton üstünde tutuldular. Avrupa
demokrasisi deyip, ondan özgürlük bekleyenler, Danimarka’da yaﬂananlara bakmal›d›rlar...
Danimarka’n›n baﬂkenti Kopenhang’da düzenlenen “iklim zirvesi”ni protesto etmek için toplant›n›n
yap›ld›¤› Bella Center’a do¤ru yürüyüﬂe geçen göstericilere polis azg›nca sald›rd›. 14 Aral›kta yap›lan yürüﬂüﬂte 1000’e yak›n kiﬂi gözalt›na al›nd›. Danimarka’n›n sokaklar› caddaleri hapishaneye çevrildi. Polis,
gözalt›na ald›¤› göstericileri sokak ortas›nda iple birbirine ba¤layarak 6 saat boyunca so¤uk yerde oturtarak bekletti. Gözalt›ndakilerin tuvalete gitmelerine bile izin verilmedi. Eylemler, zirve boyunca sürdü. Polisin sald›r›s› da her gün bir öncekini aratt›rd›. ‹ﬂte, Avrupa demokrasisi: Protestolar kendine yönelince:
Yasak, sald›r›, iﬂkence...
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polisin y›rtmas›yla ilgili bir aç›klama yapt›. Aç›klamada; Devrimciler yapt›¤› her ﬂeyi can pahas›na yapar. Duvardaki yaz›lar› h›rs›z
gibi telaﬂla silen, afiﬂleri y›rtan polisler ise h›rs›z gibi davran›r. Devrimcilerin fark› buradad›r” denildi.
Y›rt›lan afiﬂlerin yerine yenileri
yap›ﬂt›r›lken mahallenin çeﬂitli yerlerine 20 adet yaz›lama yap›ld›

Halk›n Hukuk
B ü ro s u ' n d a n P a n e l

Kampanya Ülkemizin Dört Bir Yan›nda
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Ülkemizin dört bir yan›ndan afiﬂlerle, bildirilerle, kuﬂlamalarla, pullar
ve duvar yaz›lamalar›yla, konserlerle vatan›m›z› iﬂgal eden, halklar›n katili Amerika’ya defol diyoruz.
Halk Cephesi’nin baﬂlatt›¤›
“Amerika Defol, Bu Vatan Bizim”
kampanyas›yla katil Amerika ve iﬂbirlikçileri büyük bir coﬂku ve kararl›l›kla halka teﬂhir ediliyor.
Kampanyan›n baﬂlad›¤› günden
bugüne toplam 575 bin adet bildiri,
500 bin kuﬂ, 200 bin pul, 150 bin
afiﬂ bas›ld›.
Yurdun dörtbir yan›nda yüzlerce
pankart as›ld›. Yüzlerce duvar yaz›lamalar› yap›ld›. Yine imza kampanyas›yla onbinlerce insana ulaﬂ›l›yor. Yine Bursa’dan Kars’a, Hatay’dan Samsun’a yurdun dört bir
yan›nda düzenlenen konserlerle
Amerika’ya defol diyoruz.

Dev-Gençliler ’ d e n
Kampanya Çal›ﬂmalar›
Dev-Genç'liler ‹stanbul Üniversitesi'nde ve Bo¤aziçi Üniversitesi’nde toplu çal›ﬂmas› yapt›.
Önlükleri ve Dev-Genç yaz›l›
ﬂapkalar›yla 15 Dev-Gençli okulun
Edebiyat Fakültesi'nde kampanyay›
anlatmaya baﬂlad›lar. Hergele Mey-
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dan›'nda, bahçede ve yemekhanede
pul, bildiri, afiﬂ ve kuﬂlama yap›ld›.
Daha sonra okulun ‹letiﬂim, ‹ktisat ve E¤itim Fakültesi'nin önlerinde devam eden kampanyan›n çal›ﬂmas› yine kuﬂlamalar ve pullarla devam etti.
Sene baﬂ›ndan beri Dev-Gençliler’in çal›ﬂmalar›n› hazmedemeyen,
idareyle ve polisle iﬂbirli¤i halinde
defalarca sald›ran, provakasyonlar
düzenleyen faﬂistler, okuldan ç›kan
Musa Kurt ve Zilan Öner isimli ö¤rencilere Saraçhane'de sald›rd›. Her
zamanki gibi arkadan alçakça gelip
sopalarla sald›ran faﬂistler oradaki
halk›n sahiplenmesiyle kaçarak
uzaklaﬂt›lar.
17 Aral›k günü Bo¤aziçi Üniversitesi Güney ve Kuzey kampüsünde Dev-Gençliler “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›n›n
afiﬂ ve kuﬂlamalar›n› yapt›lar.
Sar›gazi’de, 12 Aral›k akﬂam›
Halk Cepheliler ülkemize gelmeye
haz›rlanan elleri tüm ortado¤u halk›n›n kanlar› ile kirlenen katil Amerikan askerlerini ülkemizde istemediklerini dile getiren yaz›lamalar
yapt›lar.
1 May›s Mahallesi Halk Cephesi Temsilcili¤i yapt›klar› afiﬂleri

‹stanbul'da 13 Aral›k günü Makine Mühendisleri Odas› konferans
salonunda Halk›n Hukuk Bürosu taraf›ndan 'Emperyalizm ve Ba¤›ml›l›k ‹liﬂkileri' konulu bir panel düzenlendi. Panele konuﬂmac› olarak
Prof. Dr. ‹zzettin Önder, Prof. Dr.
Taner Timur ve HHB avukatlar›ndan Ebru Timtik kat›ld›.
‹lk olarak konuﬂmaya baﬂlayan
Prof. Dr. ‹zzettin Önder, küreselleﬂmenin özellikle yanl›ﬂ anlat›ld›¤›n›,
sermayenin küreselleﬂmenin aksine
merkezileﬂti¤ini söyledi. Önder bunu; "örne¤in bir firman›n, emperyalist tekelin kolu baﬂka baﬂka yerlerde olabilir. Ama bu kollar›n geliri
firman›n, tekelin merkezinin oldu¤u
emperyalist ülkeye gidiyor" diyerek
aç›klad›.

“Amerika Defol, Bu Vatan
Bizim” Kampanyas›’n›n
baﬂlang›c›ndan b ugüne
kadar bas›lan Bildiri,
Kuﬂlama, Pul ve Afiﬂler:
Bildiri: 1. posta 125 bin, 2. postada 150 bin, 3. postada 150 bin adet
bas›ld›. Eldekilerin bitmeye yüz tutmas› üzerine 4. kez, 150 bin adet daha
bas›ld›. ﬁu ana kadar toplam 575 bin
adet bildiri bas›lm›ﬂ oldu.
K u ﬂ l a m a : 1. postada 250 bin, 2.
postada 250 bin, toplam 500 bin adet
kuﬂlama bas›ld›.
P u l : 1. postada 100 bin, 2. posta
100 bin olmak üzere, toplam 200 bin
adet pul bas›ld›.
Afiﬂ: 150 bin adet bas›ld›.

Daha sonra konuﬂma yapan
Prof. Dr. Taner Timur; sömürücüler,
iﬂbirlikçi yöneticiler yüzünden Türkiye'nin sürekli kriz yaﬂad›¤›n› söyleyerek, Türkiye'nin içinde bulundu¤u koﬂulardan, eksenden farkl›
bir eksene geçmesi gerekli oldu¤unu belirtti.
Son olarak konuﬂma yapan Av.
Ebru Timtik ‹ncirlik Üssü'nün asl›nda NATO'ya ba¤l› bir üs oldu¤unu,
ama ABD taraf›ndan kullan›ld›¤›n›
anlatt›. "Biz ‹ncirli¤e yürüdü¤ümüzde bizi NATO ya da ABD askeri de¤il, Türkiye askeri ya da polisi
karﬂ›l›yor. NATO, ABD ad›na bizim protestolar›m›za karﬂ› ç›k›yor,
üssü koruyorlar " diyen Timtik, bu
ED‹RNE

Vatanseverler’e Gözalt›
E d i r n e’de 14 Aral›k günü, gece
saat 02.30 civar›nda Selimiye Ö¤renci Yurduna afiﬂ ast›¤› gerekçesi
ile Soner Barut gözalt›na al›nd›.
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim" baﬂl›kl› bildirileri ve yurt sorunlar›n› anlatan "Paras›z E¤itim
‹stiyoruz, Alaca¤›z" baﬂl›kl› bildirileri duvara yap›ﬂt›rd›¤› iddia edilen
Soner Barut, özel güvenlik taraf›ndan ça¤›r›lan sivil polislerce gözalt›na al›narak Terörle Mücadele ﬁubesine götürüldü. Soner Barut'un
gözalt›na al›nd›¤›n› ö¤renen Edirne
Gençlik Derne¤i üyesi arkadaﬂlar›
TMﬁ giriﬂine giderek ardaﬂlar›n›
yaln›z b›rakmad›lar.
Soner Barut ayn› gece onsekiz
yaﬂ›ndan küçük oldu¤u için daha
sonra savc›l›¤a ifade vermek üzere
serbest b›rak›ld›.
*
S a m s u n ’da Halk Cepheliler,

üssün anlaﬂmalarda lojistik amaçl›
kullan›laca¤› belirtilmesine ra¤men,
halklar›n üzerine bomba ya¤d›rma
amaçl› kullan›ld›¤n› söyledi. Timtik
emperyalist tekellerin Türkiye'nin
tar›m›n› bitiren politikalar›n› Anadolu köylüsüne dayatt›¤›n›, ekim
için ald›¤›m›z tohumlar› alamazsak
neredeyse aç kalacak duruma gelece¤imizi belirtti.

K a r s ’ t a ‹ m z a Masas›
Kars’ta 13 Aral›k’ta ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› için masa
aç›larak imza toplan›rken; 27 Aral›k’ta yap›lacak "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" konserine ça¤r› yap›ld›. Ayr›ca konserin duyurusu için
Çiftlik Caddesi üzerinde bir
yandan pullamalar yap›p bir
di¤er yandan da imza toplarken gözalt›na al›nd›lar. Yaka
paça gözalt›na al›nan Halk
Cepheliler, “‹nsanl›k Onuru
‹ﬂkenceyi Yenecek! Amerika
Defol Bu Vatan Bizim!” sloganlar›yla polisin tahammülsüzlü¤ünü teﬂhir ettiler. Gözalt›na al›nan Çi¤dem ﬁenyi¤it, Utku Aykar, Berat Özbilen kabahatler kanuna dayan›larak
150’ﬂer TL para cezas› kesilip serbest b›rak›ld›lar.
*
12 Aral›k günü, ‹ s t a n b u l Esenyurt Depo’da afiﬂ asan Halk Cepheliler gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nan Umut Kocaeli, Ceyhun Bay ve
Cem Tunçer ‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek, Amerika Defol Bu
Vatan Bizim sloganlar›yla polisin
keyfiyetini teﬂhir ettiler. 2 saat
Esenyurt Emniyet müdürlü¤ünde
tutulan Halk Cepheliler 140 TL para cezalar› kesilmesinin ard›ndan
serbest b›rak›ld›lar.
14 Aral›k pazartesi günü Bahçelievler Yenibosna Cemevi çevresine kampanya afiﬂlerini asan Ali
Koyup›nar ve Mahir Çelik sivil ve
resmi polislerin sald›r›s›na u¤rayarak gözalt›na al›nd›. Mahir Çelik
Karakolda da polislerin sald›r›s›na
u¤rad›. Bu sald›r› sonucu bayg›nl›k

yerel bir radyo ile konuﬂuldu, radyo
sahibi duyuru yapabileceklerini fakat “Amerika Defol” k›sm›n›n
RTÜK taraf›ndan yasakl› oldu¤unu
ve yay›nlayamayacaklar›n› söyledi.

'Afgan Halk›n›
Katletmeyece¤iz'
Adana’da Halk Cepheliler 15
Aral›k günü ‹nönü Park› giriﬂinde
imza stand› açt›.
16 Aral›k günü ise Çakmak
Caddesi, Ahmet Kalfa Kültür Soka¤› önünde eylem yapan Halk Cepheliler, AKP'nin Müslümanl›¤›n›n
Amerikanc› bir Müslümanl›k oldu¤u, bunun ad›n›n iﬂbirlikçilik oldu¤u, dile getirildi.
geçirdi. Buna ra¤men hiçbir tedavi
iﬂlemi uygulanmad›. Halk cepheliler para cezas› kesildikten sonra
serbest b›rak›ld›. Mahir Çelik b›rak›ld›ktan 1 saat sonra tekrar bayg›nl›k geçirdi ve hastaneye kald›r›ld›. Hastanede yap›lan tetkiklerden
sonra taburcu edildi.
18 Aral›k günü ‹ncirlik Üssünün
kapat›lmas› için Eminönü’de imza
toplayan Halk Cepheliler Eminönü
Meydan, Yeni Camii ç›k›ﬂ› ve
Kad›köy-Eminönü
Vapuru’nda
imza toplad›ktan sonra ya¤mur
ya¤mas› nedeni ile alt geçitten
geçen insanlardan imza toplamaya
baﬂlad›lar. ‹mza toplanmas›n›n
baﬂ›ndan itibaren rahats›z eden ve
engel olmaya çal›ﬂan polisler alt
geçitte Tar›k Akbaba’n›n "aranmas›
var"
gerekçesi
ile
Halk
Cepheliler’e sald›rarak gözalt›na
ald›. Emrah... Tar›k Akbaba, Ercan
Kutlu, Cüneyt..., Muhammet...
Gökhan...
Hakan....
isimli
Cepheliler Sirkeci Karakolu’na
götürüldü.
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Okunan aç›klaman›n ard›ndan
Amerikan bayra¤› yak›ld›.

“K at li am c › ABD
Afganistan’da Daha Fazla
A s k e re ‹ h t i y a ç D u y m a k t a ”
Bursa’da 16 Aral›k günü, Heykel Orhangazi Park›’nda Halk Cephesi taraf›ndan, Afganistan’a asker
gönderilmesini protesto için bir eylem yap›ld›.
Halk Cephesi ad›na bir aç›klama
yapan Mustafa Bacac›; “Katliamc›
ABD, Afganistan’da karﬂ›laﬂt›¤› direniﬂi bast›ramamakta, kana doyamamakta ve daha çok askere ihtiyaç
duymaktad›r” dedi.
Halk Cepheliler 17 Aral›k günü,
Kestel ‹lçesi’nin Kale ve Elmal›k
mahallelerine kampanyan›n afiﬂlerini yapt›lar.

‹ z m i r ’de Dev-Genç Af iﬂler i
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11 Aral›k günü ‹zmir’de Ege
Üniversitesi’nde Dev-Genç afiﬂlemeleri ve kuﬂlama yap›ld›.
Ayr›ca, 10 Aral›k günü Yamanlar`da kahvehanelerde imza topland›. 13 Aral›k günü ise Yamanlar-Bar›ﬂ ve Kubilay Caddeleri`nde, Pazar
Yerinde, So¤uk kuyu- Otobüs Dura¤›`nda, Küçük Yamanlar- köprü alt›nda afiﬂlemeler yap›ld›. Daha sonra
kahveleri gezen Halk Cepheliler ‹ncirlik Üssüne yapt›klar› yürüyüﬂü
anlatt›lar ve imza toplad›lar.

Va t a n l a r › n › K o r u y a n H a l k a
Destek Ça¤r›s›
Antalya’da 12 Aral›k günü K›ﬂlahan Meydan›nda bildiri da¤›t›ld›
ve imza topland›.
14 Aral›k günü Meltem’de bulunan Adem Tolunay Lisesi, Sinan
Mahallesi ve mahalledeki Ticaret
Meslek Lisesi, Kepez’deki Karatay
Lisesi, Gebizli Mahallesi ve mahallede bulunan Antalya Anadolu Lisesi çevrelerinde kuﬂlama yap›ld›.
15 Aral›k günü, Halk Cephesi
taraf›ndan K›ﬂlahan’da eylem yap›ld›.
“Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP, Afgan Halk›n›n Katili Olmayaca¤›z,
‹ﬂbirlikçi AKP Halk Düﬂman›d›r,
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Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde Naz›m Hikmet’in “23 Sentlik Asker”
ﬂiiri okundu. Eylemde; “Kan› dökülen, vatan› iﬂgal edilen Afgan halk›
bizim kardeﬂimizdir” denildi ve emperyalizmin iﬂgaline karﬂ› vatanlar›n› savunun halka destek olma ça¤r›s›nda bulunuldu.

NURT E P E

S a m s u n ’ d a S t a n t A ç› l d›
Samsun Halk Cephesi, 12 Aral›k
günü “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›n›n duyurusunu
yapmak ve imza toplamak için Süleymaniye Geçidi’nde stant açt›.
Stand›n aç›k kald›¤› süre boyunca,
‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için
imza topland›¤› anlat›ld›.

M a l a t y a ’ d a Afiﬂ ve Kuﬂlar
Malatya’da 11 Aral›k günü Mustafa Paﬂa, Nuriye, Aﬂa¤› Ba¤lar, Samanl›, Özalper, Zaviye, Kuyuönü
Mahalleri’nde afiﬂler as›ld›, kuﬂlamalar yap›ld›. Gün boyu yap›lan çal›ﬂmalar sonunda Halk Cepheliler
Grup Yorum’un 25 Aral›k günü yapaca¤› “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” konserine ça¤r›da bulundular.

Hatay’da Kampanya
Çal›ﬂmalar› Sürüyor
Halk Cepheliler, Hatay Samanda¤ merkezinde 9 Aral›k günü
afiﬂleme yapt›lar. Ayr›ca yeni park
alan›nda “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim Halk Cephesi” pankart› ast›lar. Pankart iki saatten fazla as›l›
kald›. 10 Aral›k günü Samanda¤
beldesi Oytun alan›nda stant açan
Halk Cepheliler gün boyu imza toplad›lar. 11 Aral›k günü de Antakya
Köprübaﬂ›’da masa aç›larak imza
topland›. Köprübaﬂ›’da 14 ve 15
Aral›k tarihlerinde yine imza
masas› aç›ld›.

Elaz›¤’da Kampanya
Çal›ﬂmalar›
Elaz›¤’da Halk Cepheliler 2.
Harput Caddesi’ndeki esnaflar› ve
evleri kap› kap› dolaﬂarak ‹ncirlik
Üssü’nün kapat›lmas› için imza toplad›lar.

Kampanyam›z Dev-Genç
Sergileriyle Sürüyor
‹skenderun'da, 10-13 Aral›k tarihleri aras›nda Ayakkab› Boyac›lar
park›nda Dev-Genç sergisi aç›ld›.
Sergide ayr›ca imza masas› da aç›larak ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›
için imza topland›.
Dört gün aç›k kalan sergi boyunca ilgilenip imza atanlar›n yan›nda
ilk gün tan›ﬂ›l›p sonraki günlerde
üzerine önlük giyip sergi baﬂ›nda
bekleyip imza toplayanlar oldu.

Samanda¤’da Dev-Genç
Sergisi
15 Aral›k günü, Hatay Samanda¤ merkezde Dev-Genç sergisi
aç›ld›. Sergide, Amerika’n›n insanlar› nas›l katletti¤i ve Dev-Genç tarihi anlat›ld›.
‹nsanlar sergideki foto¤raflarla ilgili sorular sordular. Ayr›ca ‘Amerika Defol Bu Vatan Bizim’ kampanyas› çerçevesinde imza da topland›.
Ö¤rencilerden ve halktan imza toplamak için föy isteyenler oldu.
‹lgiyi gören polis ziyaret edenleri tedirgin etmek için kamera çekimi yapt›. Halk Cepheliler’in tepki
üzerine çekim yapamayan polis, ziyarete gelen ö¤rencilerin peﬂinden
giderek taciz etmeye çal›ﬂt›.
‹ s t a n b u l ’ da 29 Kas›m-7 Aral›k
tarihleri aras›nda Nurtepe’de, 6-12
Aral›k tarihleri aras›nda Gazi’de,
11-13 Aral›k tarihleri aras›nda Alibeyköy’de Dev-Genç sergisi aç›ld›.

ESK‹ﬁEH‹R

BURSA

Eskiﬂehir Ve Bursa'da
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” Konseri
"Amerika Defol Bu Vatan
Bizim" kampanyas› çerçevesinde
düzenlenen konserler 12 Aral›k
günü Bursa’da, 13 Aral›k günü
Eskiﬂehir'de gerçekleﬂtirildi.
Bursa’da 12 Aral›k günü, Atalay
Dü¤ün Salonu’nda “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” gecesi yap›ld›.
Gece, Livane Kültür Sanat Derne¤i
Halk Oyunlar› ekibinin Karadeniz
yöresine ait halk oyunlar›yla
baﬂlad›.
Ard›ndan
sahneye
Hakan
Yeﬂilyurt ç›kt›. “Gündo¤du” marﬂ›
seyircilerle birlikte hep bir a¤›zdan
söylendi ve Hakan Yeﬂilyurt’un
söyledi¤i türkülerle anti-emperyalist geceye devam edildi.
Hakan Yeﬂilyurt’un ard›ndan
Halk Cephesi ad›na Mustafa
Çilo¤lu bir aç›klama yapt›.
Aç›klamada,
anti-emperyalist

BURSA

mücadele tarihine ve Dev-Genç’in
bu tarihteki rolüne vurgu yap›ld›.
Ard›ndan Dertli Divani sahneye
ç›kt›.
‹dil Tiyatro Ekibi ve Tiyatro
Simurg’un haz›rlad›¤› “Baﬂkan›n
Burnundan Tut” adl› oyunda emperyalizmin yozlaﬂt›rma politikas› ve
Dev-Genç’in
anti-emperyalist
mücadelesi anlat›ld›. Tiyatronun
ard›ndan sinevizyon gösterimi
yap›ld›. Sinevizyonda Amerikan
emperyalizminin katliamlar› ve
halklar›n direniﬂi anlat›ld›. Ortak
Düﬂman Amerikad›r! Birleﬂelim,
Savaﬂal›m, Kazanal›m! vurgusu
yap›ld›.
Son olarak sahneye Grup Yorum
ç›kt›. Grup Yorum, 10 Aral›k günü,
Bursa’n›n Mustafakemalpaﬂa ilçesinde 19 iﬂçinin grizu patlamas›
sonucu katledilmelerine iliﬂkin,
1990’l› y›llarda maden
iﬂçilerinin mücadelesi sonucu
yarat›lm›ﬂ
olan
“Madenciden” adl› ﬂark›s›n›
söyledi
ve
yapt›¤›
konuﬂmada, patronlar›n kar
h›rs› sonucu katlettikleri
iﬂçilerin ailelerine baﬂsa¤l›¤›
diledi. “Dev-Genç Marﬂ›”
salondaki seyircilerle beraber hep bir a¤›zdan coﬂkuyla
söylendi. Halaylarla devam

eden gecede s›k s›k; “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim!”, “Yaﬂas›n
Dev-Genç,
Yaﬂas›n
DevGençliler!”, “Türküler Susmaz
Halaylar Sürer!”, “Eyüp Baﬂ
Ölümsüzdür!” sloganlar› at›ld›. 600
kiﬂinin kat›ld›¤› gecede Dev-Genç
sergisi ve Bursa Gençlik Derne¤i
Giriﬂimi stand› aç›ld›.
Kampanyay›
anlatan
bir
konuﬂmayla baﬂlayan konserde
sayg› duruﬂunun ard›ndan Hakan
Yeﬂilyurt sahneye ç›kt›.
Ard›ndan Eskiﬂehir Gençlik
Derne¤i ad›na Pelin Ertürk bir
konuﬂma yapt›. Konuﬂmas›nda
Dev-Genç'in emperyalizme karﬂ›
verdi¤i mücadeleye de¤inirken,
"Hepimiz "Amerika Defol Bu Vatan
Bizim" diyebilmeliyiz" diyerek iﬂçi,
köylü, ö¤renci tüm gençli¤i DevGenç
saflar›na
ça¤›rd›.
Konuﬂmadan sonra ‹dil Tiyatro
Atelyesi Tiyatro Simurg'un düzenledi¤i "Baﬂkan› Burnundan Yakala"
adl› oyun sregilendi. 40 dakika
süren oyunun ard›ndan Amerika'n›n
katliamc›, sömürgeci yüzünü anlatan bir slayt gösterimi yap›ld›.
K›sa bir aradan sonra Dertli
Divani konuﬂmas›yla, söyledi¤i
deyiﬂ ve türkülerle sahnede yerini
ald›.
Ard›ndan Grup Yorum sahneye
ç›kt›. Grup Yorum’un ﬂark›lar›yla
bir kez daha "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" slogan› hayk›r›ld›. 3,5
saat süren konsere 1500 kiﬂi kat›ld›.
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Vatan i ﬂgal a lt›nda; onlar
‘kald›r›m› iﬂgal ettiniz’ derdinde
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Halk Cepheliler’in hemen hemen bir çok ilde açt›klar› imza masalar› önce polisin bask›s› ile karﬂ›laﬂt›. Polis bask›s›yla sonuç alamay›nca, bu kez zab›ta arac›l›¤›yla para cezalar› devreye sokuldu. Poliszab›ta iﬂbirli¤i ile “kald›r›mlar› iﬂgal ediyorsunuz, para cezas› ödeyeceksiniz” denilerek, yüklü para cezalar› verilmeye baﬂland›.
Ülkemiz gibi, kald›r›mlar›n hemen her ﬂehirde iﬂyerlerinin bir parças› olarak kullan›ld›¤›, seyyar sat›c›lar›n kald›r›mlara yerleﬂti¤i bir
yerde, böyle bir gerekçe, gülünç ve
uydurmad›r.
Ama onlara, devrimcilerin bu
yasal, meﬂru faaliyetini “cezaland›racak” bir gerekçe laz›md›r; bula
bula onu bulmuﬂlard›r.
Polis, imza masalar›ndan “rahats›z”d›r. Tehditlerine ra¤men, imza
masalar›n› kameraya almalar›na,

imza atacak olanlara psikolojik bask› yapmalar›na ra¤men, imza masalar›na toplanan kalabal›ktan rahats›zd›r. Kendisi bir ﬂey yapamay›nca,
devrimcilerin, vatanseverlerin üstüne zab›tay› salmaktad›r.
As›l olarak onlar› rahats›z eden,
iﬂb i rlikçi likle r i nin aç›¤a ç›kmas›d›r. ‹ﬂgalin suç orta¤›d›rlar. ‹ncirlik’in bekçisidirler. O aç›¤a ç›k›yor.
“Kald›r›m› iﬂgal ediyorsunuz”
deyip, imza masalar›n›n kald›r›lmas›n› isteyenler, vat a n›n iﬂgal edilmiﬂ ol m as›n d a n rahats›z de¤ildir.
O masalar niye aç›l›yor?
O masalar vatan iﬂgal alt›nda oldu¤u için aç›lm›ﬂt›r zaten.
Vatan›m›z iﬂgal alt›nda oldu¤u,
k a l d› r › mla r › n a k a d a r iﬂgal edildi¤i için aç›lm›ﬂt›r...
Evet, bu ülkenin her ﬂehri, her
köﬂesi iﬂgal alt›ndad›r gerçekten. Ve
iﬂgal eden Amerikan emperyalizmi-

dir. Bunu asl›nda polis de biliyor,
zab›ta da... Ama Amerika’ya “ceza”
yazamazlar! Çünkü yine bilirler ki,
ba¤l› olduklar› devlet de iﬂbaﬂ›ndaki iktidar da Amerikanc›d›r.
Halk Cepheliler, so¤ukta, ya¤murda, polis bask›s›na karﬂ›n imza
toplarken, “kald›r›mlar› iﬂgal ediyorsunuz” diyenler ise bu çabay›
engelleyerek, ‹ N C ‹ R L ‹ K Ü S SÜ
A Ç I K K A LSIN istiyorlar.
“Kald›r›mlar› iﬂgal ediyorsunuz”
diyenler, bu ülkenin ba¤›ml› olmas›n› istiyorlar.
Zab›talar ve polisler; sizleri uyar›yoruz; iﬂgale suç ortakl›¤› yapmak, ‹ncirlik üssünün aç›k kalmas›n› savunmak suçtur, Amerika’ya
hizmettir ve siz de ergeç bunun cezas›n› ödeyeceksiniz!

sonra ele kt rik ak› m› vermek, erkeklerin hayalar›n› s›k mak,
z›platmak,
ayakta tutmak ve
duvara yaslamak
sur et i yl e be de n g ü cünün dayanamayaca¤› hareket ler i ya pt ›r mak, di¤er ler ine ya p›la n
iﬂ k e n c e l e r i s e y r e t t i r m e k , s u v e y i ye c e k ve r m e me k , uy um al ar › n› e n g el l e m ek . . . ”
Atilla Gürbüz, Manisa’da liseli
ö¤rencilere iﬂkence yapan polislerin içinde ceza alan tek kiﬂi idi. 3
y›l 4 ay hapis yatt›ktan sonra tahliye oldu¤unda ﬂöyle diyordu: " E mniy e tte n bir ile rine c e z a ke s ilme s i
gerekiyor, piyango bana da vurdu.
Benim devre arkadaﬂlar›m ﬂu an
önemli koltuklarda görev yap›yor,
ben ise günah keçisi oldum..."
(BirGün, 11 Aral›k 2009)
Adam do¤ru söylüyor. Bu ülkede iﬂkenceciler, katliamc›lar halka,

devrimcilere karﬂ› iﬂledikleri suçlar
oran›nda terfi ettirilip ödüllendi r i l m i ﬂ t i r. Arada tek-tük "piyango"nun vurdu¤u iﬂkenceciler de
olur. Ama onlar da "devletin bekas›" için seçilmiﬂ günah keçileridir.
Gürbüz, günah keçisi olarak cezas›n› çektikten sonra, AKP iktidar›, tüm iﬂkencecileri, kontrgerillac›lar› himaye etti¤i gibi, onu da himayesine al›p de¤erlendirmiﬂ ve de
çok uygun(!) bir görev vermiﬂ: Çocuklara iﬂkence yapma uzman›n›,
çocuklar›n e¤itiminden sorumlu
yapm›ﬂ.
Ne de olsa çocuklar konusunda
bir uzmanl›¤› var; bu sorumluluk yetmez ona; AKP ona daha üst düzey
e¤itim sorumluluklar› da vermeli.
Baﬂbakan Erdo¤an, iﬂkenceci Maksut Karal’› kendi korumalar›n›n ﬂefi
yapm›ﬂt›. Atilla Gürbüz de “devlet
için bedel ödemiﬂ” bir iﬂkenceci.
Ona da e¤itim ﬂefli¤i yaraﬂ›r. Öyle bir
atama da AKP’ye yaraﬂ›r.

‹ﬂkenceci Polisten
“E¤itim S orumlusu”
Manisa’da 1995 y›l›nda lise ö¤rencilerine iﬂkence yapmaktan ceza
alan iﬂkenceci polis A t i l l a G ü r b ü z
tahliye olduktan sonra, AKP’li Ankara Keçiören Belediyesi’ne ba¤l›
Sportif Aﬁ’de 8-15 yaﬂ grubu ço c u k l a r› n e ¤ i t i m i nd e n s or um l u bir
göreve getirildi.
Gürbüz’ün nas›l bir “e¤itimci”
olaca¤›n› anlayabilmek için, içlerinde Atilla Gürbüz’ün de oldu¤u
iﬂkencecilerin liseli gençlere yapt›¤› iﬂkenceleri k›saca hat›rlatal›m.
Yarg›tay Genel Kurul karar›nda, bu
iﬂkenceler ﬂöyle anlat›l›yordu:
"San›klar›n gözlerini ba¤lay›p
yüksek sesle müzik dinletmek, ç›r ›lç›plak soy arak bas›nçl› su s›k m ak , ›s lak bat tani yey e sar d› ktan
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Asgari Ücreti Kim Belirliyor?...
Toplant›lar› Neden Gizli?...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2010 y›l› asgari ücretini belirlemek için toplant›lar›na baﬂlad›. Komisyonun ne kadar göstermelik oldu¤u ilk toplant›s›nda yaﬂananlarla bir kez daha ortaya ç›kt›. 2010 y›l› asgari ücretini belirlemek için 10 Aral›k’ta baﬂlayan ilk toplant›ya
Çal›ﬂma Bakan› Ömer Dinçer kat›lm›yor. Toplant›da
Türk- ‹ﬂ heyeti ad›na Genel E¤itim Sekreteri Nihat Yurdakul’un görüﬂ ve düﬂüncelerini bas›n mensuplar›yla
paylaﬂmak istemesi karﬂ›s›nda ise Çal›ﬂma Genel Müdürü Ali Kemal Say›n, “Bu bir teknik toplant›d›r. Aç›l›ﬂ konuﬂmalar› olmayacak” diyerek buna engel oluyor. Türk‹ﬂ heyetinin konuﬂmakta ›srar etmesi sonucu ise Çal›ﬂma
Genel Müdürü taraf›ndan mikrofonu kesiliyor. Türk- ‹ﬂ
heyeti toplant›y› terkediyor.
Bu örnek bile tek baﬂ›na asgari ücret komisyonu toplant›lar›n›n amac›n›, asgari ücretin hangi koﬂullarda ve
kim taraf›ndan belirlendi¤ini aç›kca gözler önüne seriyor.
Asgari ücret gibi milyonlar› ilgilendiren bir konuda,
toplant›lar neden G‹ZL‹ yap›lmaktad›r? Meclis Asgari
Ücret Tespit Komisyonu’nun toplant›s›n›n baﬂ›nda,
Türk- ‹ﬂ’in aç›klama yapma iste¤ine karﬂ›, Çal›ﬂma Genel Müdürü Ali Kemal Say›n, “toplant›lar›n gizli oldu¤unu, aç›klama yap›lamayaca¤›n›” söylüyor.
Asgari ücret toplant›lar› tüm emekçilere aç›k olmal›d›r. Toplant›lar, naklen yay›nlanmal›, iﬂçiler kimin ne dedi¤ini bilmelidir. Bu gerçekler, toplant›y› neden G‹ZL‹
yapt›klar›n›n da ifadesidir ayn› zamanda. Kim neyi savunuyor, kim ne istiyor bilinmesin, kimin ç›karlar›n› savunuyorlar görülmesin istiyorlar, yani emekçi düﬂman›
yüzlerinin aç›¤a ç›kmas›n› istemiyorlar. Asgari ücretin
bu toplant›lar›n d›ﬂ›nda belirlendi¤i, toplant›n›n göstermelik oldu¤unun görünmesini istemiyorlar. Asgari Ücret
Tespit Komisyonu bu haliyle emekçilere verilen sefalet
ücretini meﬂrulaﬂt›ran, dahas› buna karﬂ› mücadeleyi de
engelleyen bir iﬂleve sahiptir.
Asgari ücreti K‹M, NEYE GÖRE belirliyor?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5’i iﬂçi, 5’i iﬂveren,
5’i de hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kiﬂiden oluﬂuyor. Komisyonda iﬂçi sendikalar› ad›na Türk- ‹ﬂ, patronlar ad›na T‹SK yer al›yor. ‹ﬂ Kanunu gere¤ince, ücretlerin asgari düzeyinin komisyon arac›l›¤› ile en geç iki y›lda bir belirlenmesi gerekiyor. Asgari ücretin belirlenmesinde, ‘’Ülkenin içinde bulundu¤u sosyal ve ekonomik
durum, ücretlilerin geçinme endeksleri, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumu ve geçim ﬂartlar›’’ göz
önünde bulunduruluyor deniyor. Oysa gerçek hiçte böyle de¤il.
Asgari ücretin belirlenmesinde çal›ﬂanlar›n, emekçilerin de¤il patronlar›n ç›karlar› esas al›nmaktad›r. ‹ktidarlar konuﬂmalar›nda asgari ücret için “gönüllerinden
geçenin daha fazla oldu¤unu, ancak 70 milyonu düﬂün-

menin sorumlulu¤una göre davranmalar› gerekti¤ini”
söylerler. Oysa sorumluluk 70 milyonu düﬂünmenin sorumlulu¤u de¤ildir, patronlar›n ç›karlar›n› düﬂünmenin
sorumlulu¤udur. De¤ilse bu 70 milyon kimlerden oluﬂmaktad›r? 70 milyonun içinde emekçiler, iﬂçiler yok mudur?
Patronlar ve onlar›n hükümetleri el ele, emekçileri
nas›l soyacaklar›n› belirliyorlar. Düzen soygun ve sömürü düzenidir. ‹ktidar› ellerinde tutanlar asgari ücreti de
kendileri belirliyorlar. Patronlar emekçilerin emekleri ve
al›nteriyle zenginliklerini büyütürlerken emekçilerin insanca yaﬂamdan uzak, sefalet rakam› asgari ücretleri asgari ücreti kimlerin belirledi¤inin de aç›k göstergesidir.
Sefalet ücretinin belirlenmesinde sendikalar›n da büyük sorumlulu¤u vard›r. Türk- ‹ﬂ heyetinin toplant›da
sergilenen tutum karﬂ›s›nda toplant›y› terketmesi kuﬂkusuz tek baﬂ›na ele al›nd›¤›nda do¤ru bir tav›rd›r. Türk- ‹ﬂ
geçti¤imiz y›lda karar toplant›s›na kat›lmam›ﬂt›. Ancak
bu tav›rlar› Türk- ‹ﬂ’in bir bütün olarak asgari ücret konusunda do¤ru bir tav›r içinde oldu¤unu göstermiyor.
Neden? Çünkü, toplant›lardan çekilmek, toplant›lara kat›lmamak önüne baﬂka birﬂey koymakt›r, gere¤ini yapmakt›r. Bu ise aç›kt›r ki asgari ücret gibi milyonlarca iﬂçinin, emekçinin hayat ﬂartlar›n› belirleyen bir konuda
ciddi bir mücadeleyi hayata geçirmektir. Türk- ‹ﬂ’in
böyle bir prati¤ini görmedik. Mücadele ve direniﬂler
Türk- ‹ﬂ’e ra¤men olmuﬂtur. Türk- ‹ﬂ’in tarihi iktidarlar
ve patronlarla birlikte iﬂçilerin mücadelesini geriye çekmek üzerine kuruludur. Bu tarihi bilmeyenler sadece son
iki y›la baks›nlar. Önceki y›lda Asgari Ücret Tespit Komisyonu karar toplant›s›na kat›lmad› Türk- ‹ﬂ, peki ne
yapt›? Hiçbir ﬂey! Sonuca raz› oldu. Bu y›l daha ilk toplant›da toplant›y› terketti. Peki sonras› ne olacak, ne yapacak? Yine hiçbir ﬂey yapmayacak.
Diyebiliriz ki Türk- ‹ﬂ’in de yapt›¤› bu “ç›k›ﬂlar”,
toplant›n›n kendisi gibi göstermeliktir, manevrad›r. Böylesi komik bir ücret karﬂ›s›nda, böylesi bir sefalet ücreti
karﬂ›s›nda emekçiler ve iﬂçiler nezdinde kendini bu tablonun d›ﬂ›nda göstermeye çal›ﬂmaktad›r Türk- ‹ﬂ, yapt›¤›n›n baﬂka da bir amac› yoktur.
Ülkemiz kay›tl› iﬂçilerin yaklaﬂ›k yar›s›na yak›n›n›n
asgari ücretle çal›ﬂt›¤› bir ülkedir. Bu çok ciddi bir rakamd›r. Hele ki asgari ücretin sefalet ücreti oldu¤unu
düﬂündü¤ümüzde büyük geniﬂ bir emekçi kesiminin açl›k ve sefalete mahkum edildi¤ini görürüz. Ki kay›tl› iﬂçilerin yar›s›na yak›n› asgari ücretle çal›ﬂt›r›lmaktaysa
kay›ts›z iﬂçilerin daha büyük oran›n›n asgari ücretin de
alt›nda çal›ﬂt›r›ld›¤› aç›kt›r.
Asgari ücret konusunda tüm emekçilerin ciddi bir
mücadeleye ihtiyac› vard›r. Patronlara, iktidarlara, iﬂbirlikçi sar› sendikalara ra¤men mücadele etmedikçe sefaletimiz bitmeyecektir!

Say›: 199

Yürüyüﬂ
20 Aral›k
2009
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bul Büyükﬂehir Belediyesi'ne
yürüyerek; kadrolu olmak, ‹stanbul itfaiyesinin “özelleﬂtirilmesinin” durdurulmas› taleplerini Belediye’ye iletmek istediler.
‹tfaiyecilere sald›ran polis
tazyikli su ve biber gaz› ile yürüyüﬂü da¤›tmak istedi. Sald›r›ya direniﬂ ile karﬂ›l›k veren iﬂçilerin kararl›l›klar› sonucu polis geri ad›m atmak zorunda
kald›.
Büyükﬂehir Belediyesi önüne yürüyen iﬂçiler, burada bas›n
aç›klamas› yaparak taleplerini
içeren sloganlar atarak, eylemlerini bitirdiler.
“‹tfaiyede Taﬂeron ‹stemiyoruz!”,
“Sendika Hakk›m›z
Engellenemez!”, “Topbaﬂ ﬁaﬂ›rma
Sabr›m›z› Taﬂ›rma!”, “Direne Direne Kazanaca¤›z!”, “‹ﬂçilere De¤il,
Çetelere Barikat!”...

Herkes ‘terörist’, herkes ‘düﬂman’
AKP sald›rmaya devam ediyor!

Say›: 199

Yürüyüﬂ
20 Aral›k
2009

AKP iktidar› milyonlarca insan›n gözünün önünde, iﬂsiz ve aç kalmak istemeyen, kad›nl›-erkekli 6
bin Tekel iﬂçisine Ankara’da haklar›n› arad›¤› için iﬂinden uzaklaﬂt›r›lan 16 arkadaﬂlar› için direnen demiryolu emekçilerine, yine ‹stanbul
itfaiyesini “özelleﬂtirip” yüzlerce iﬂçiyi kap› d›ﬂar› eden ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesini protesto
eden itfaiyecilere sald›rd›.

Demiryolu emekçileri
aç›¤a al›nan arkadaﬂlar›n›
sahiplendi
25 Kas›m günkü greve kat›ld›klar› gerekçesiyle, 16 demiryolu
emekçisi aç›¤a al›nm›ﬂt›. “Arkadaﬂlar›n›n iﬂe geri al›nmas›” talebiyle,
demiryollar›nda KESK'e ba¤l› Birleﬂik Taﬂ›mac›l›k Sendikas› ve KamuSen'e ba¤l› Türk Ulaﬂ›m Sen'in ortak
eylem karar› ile ulaﬂ›m durduruldu.
Eylem, 15 Aral›k 2009’da , saat
22.00'de baﬂlat›ld›. Haydarpaﬂa'da
akﬂam saat 22.00'de yap›lmas› gereken Anadolu Ekspresi ile 22.30'daki
Ankara Ekspresi trenleri hareket etmedi. Polis gece Haydarpaﬂa gar›nda demiryolu emekçilerine sald›rarak, beﬂ kiﬂiyi göz alt›na ald›. Yine
eylemi k›rmak, trenleri sefere ç›karmak için emekçilere bask› yapt›lar.
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Yine oligarﬂ›n›n eyleme sald›r›s›, sanki halk› çok düﬂünüyorlarm›ﬂ
gibi “halk periﬂan oldu” türünden
demogojik bir sald›r›yd›.
Gece beﬂ ilde baﬂlayan eylem,
ertesi gün 16 Aral›k'ta di¤er illere
de yay›ld›. Emekçi düﬂman› iktidar,
direniﬂin yay›lmas› üzerine, 30 demiryolu emekçisini daha aç›¤a alarak aç›¤a al›nan emekçi say›s›n›
46’ya ç›kard›.
‹ktidar›n, halk düﬂman› yüzü bir
kez daha aç›¤a ç›kt›. ‹ktidar, haklar›n› isteyen, emekçilere karﬂ› tahammülsüzlü¤ünü her f›rsatta göstermekte, sald›rmaktad›r.
Direniﬂ, 17 Aral›k 2009 günü
sendikalar›n›n karar› ile bitirildi.

‹ k t i d a r, ha k t aleb in de
b u l u n a n i t f a i y e c i l e r e de
sald›rd›
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’nde görev yapan 5 bin 400 itfaiyecinin 898'inin sözleﬂmesi y›l sonunda bitiyor. ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi’ne ba¤l› Bimtaﬂ A.ﬁ.
için çal›ﬂan taﬂeron iﬂçiler, sözleﬂmelerinin bitimiyle iﬂsiz kalacaklar.
Belediye-‹ﬂ sendikas›na üye itfaiyeciler, 16 Aral›k 2009 günü Fatih An›t Park›'nda toplanarak ‹stan-

“Kanun hakimiyetini
sa¤lad›k”
17 Aral›k 2009’da Ankara’da
Tekel iﬂçilerine gaz bombalar› atarak, biber gaz› s›karak, onlar› Abdi
‹pekçi Park›’ndan zorla ç›kararak,
k›ﬂ günü so¤uk havuza sürerek sald›ran polisi, Ankara Valisi Kemal
Önal savunuyor ve yukardaki sözleri söylüyordu.
‹ﬂsiz ve aç kalmamak için direnen, seslerini Ankara’ya duyurmak
isteyen 6 bin tekel iﬂçisine karﬂ› iktidar›n tavr› polis terörü oldu.
Valiye göre hak aramak, hak talebinde bulunmak, iﬂssiz kalmamay› istemek “kanunsuzluktu”. Nas›l
olurda 6 bin iﬂçi hak talebinde bulunurdu.
Polis terörünü savunan, iﬂçiler
ile sendikay› karﬂ› karﬂ›ya getirmeye çal›ﬂan Vali, iﬂçilere karﬂ› ne kadar “misafirperver” davrand›klar›n›
utanmazca söylüyordu.
Onca demagoji yapan Vali iktidar›n bir korkusunu da dile getiriyordu. Ya bütün tekel iﬂçileri Anka-

ra’ya toplan›rda, direnmeye devam
ederse durum ne olurdu?

“Açl›¤a, iﬂsizli¤e raz› olun”
Valinin öz olarak söyledi¤i buydu asl›nda. ‹ktidar, aç ve iﬂsiz b›rakt›¤› binlerce emekçinin direnmesini
istemiyor, bunun için her yola baﬂvuruyordu.
1 ﬁubat 2010 tarihinden itibaren
iﬂsiz kalacak olan Tekel iﬂçileri, “iﬂsiz kalmamak” ve “4/C'li olmamak”
için ülkenin dört bir yan›ndan Ankara’ya geldiler.
‹ﬂçiler, 17 Aral›k 2009’da polisin sald›r›s›na kadar AKP önünde
ve Abdi ‹pekçi Park›’nda oldular.
"Ölmek Var Dönmek Yok", "‹ﬂçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar›
ile taleplerini dile getiren iﬂçiler, sorunlar›n›n kesin çözümüne kadar
Ankara’da kalacaklar›n› aç›klad›lar.
Ankara’ya geldiklerinden itibaren, polisin çeﬂitli sald›r›lar›na maruz kalan iﬂçilerin önü AKP Genel
Merkezi önünde de kesildi.
‹ktidar, direniﬂten rahats›z olmuﬂtu. ‹ﬂçilere seslenen Türk- ‹ﬂ
Genel Sekreteri ve Tek G›da-‹ﬂ Sendikas› Genel Baﬂkan› Mustafa Türkel, "Buradan hükümete sesleniyoruz; Tekel iﬂçilerine söyledi¤iniz
söz do¤ru de¤ildir. Bizler yan gelip
yatmad›k, yatmak da istemiyoruz
bizler ürettik üretmeye de devam etmek istiyoruz.” diyerek, iﬂsiz kalmak istemediklerini aç›kl›yordu.
‹ﬂçilere Türk-‹ﬂ'e ba¤l› sendikalar ile KESK üyeleri de destek verdi.
Gece 01:00 civar›nda so¤uk hava ve ya¤›ﬂ nedeniyle Atatürk Kapal› Spor Salonu’na geçen iﬂçiler
sendika yöneticileriyle birlikte geceyi burada geçirdiler.
Daha sonra iﬂçilerin bir k›sm›
açl›k grevine baﬂlad›. Polis barikat›n› aﬂmak isteyen iﬂçilere polis sald›rd›. Sald›r›da iki iﬂçi kalp krizi geçirdi¤i için hastaneye kald›r›ld›.
Di¤er yandan, Türk-‹ﬂ'e ba¤l›
Genel Maden-‹ﬂ Sendikas›, Tek G›da-‹ﬂ'in eylemine destek vermek
için Türkiye genelinde iﬂ yavaﬂlataca¤›n› aç›klad›.

Nakliyat-‹ﬂ Sendikas›na polis bask›n›!
10 sendikac› tutukland›
D‹SK’e ba¤l› Nakliyat-‹ﬂ Sendikas›'n›n genel merkez binas› ile ‹stanbul, Kocaeli ve Konya ﬂubeleri 7 Aral›k günü polisler taraf›ndan bas›ld›.
D‹SK Nakliyat-‹ﬂ Sendikas›'n›n
‹stanbul'un Eminönü ilçesinde bulunan genel merkez binas› ile ‹stanbul, Konya ve Kocaeli'nin Gebze
ilçesindeki ﬂubelerini basan polis,
ayn› zamanda sendika yöneticilerinin evini de basarak, Nakliyat-‹ﬂ
Genel Baﬂkan› Ali R›za Küçükosmano¤lu, Genel Sekreteri Aziz
Cengiz, ‹stanbul ﬁube Baﬂkan› Nurettin Gümüﬂ ve Genel Sekreteri
Hac› Altaﬂ, Gebze ﬁube Baﬂkan›
Erdal Kopal, Konya Temsilcisi Ali
Özçelik ile 4 genel merkez yöneticisini gözalt›na ald›.
Nakliyat-‹ﬂ avukatlar›ndan Ay-

han Erkan, sendikac›lar›n gözalt›nda olduklar› süre içinde dosyalara
gizlilik karar› al›nd›¤› için gözalt›lar›n nedeni hakk›nda bilgi edinemediklerini ancak bu operasyonun
patronlar›n ﬂikayeti üzerine yap›ld›¤›n› söyledi.
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman
Çelebi, D‹SK'e ba¤l› OLEY‹S sendikas› ve KESK yaz›l› aç›klama yaparak Nakliyat- ‹ﬂ’e yönelik bask›n
ve gözalt›lar› k›nayarak gözalt›lar›n
serbest b›rak›lmas›n› istediler.
Gözalt›na al›nan Ali R›za Küçükosmano¤lu, Abuzer Aslan, Abdullah Menek, Nurettin Gümüﬂ, Hac›
Altaﬂ, Erdal Kopal, Erkan Erçel,
Cihangir Ceylan, Do¤an Ulutaﬂ, 10
Aral›k günü ç›kar›ld›klar› mahkeme taraf›ndan tutukland›lar.

30 haftad›r adalet ar›yorlar
Say›: 199

‹stanbul Davutpaﬂa’da yaﬂanan
patlaman›n sorumlular›n›n yarg›lanmas›n› isteyen Davutpaﬂa katliam› ma¤durlar›n›n Taksim Tramvay
dura¤›nda yapt›¤› eylemlere 12
Aral›k günü de devam edildi. “Davutpaﬂa’y› Unutmad›k Unutturmayaca¤›z” pankart› aç›lan eylemde
adalet isteyen sloganlar at›ld›. Tuzla’da iﬂçilerin hayatlar›n› kaybetti¤ini ve en son Bursa’da maden oca-

¤›nda meydana gelen patlamada iﬂçilerin hayatlar›n› kaybetti¤i belirtilen aç›klamada, “‹ﬂ güvenli¤i hiçe
say›ld›¤› için emekçiler öldü. Adalet tüm Türkiye için gerekli” denildi. 30 hafta sonunda iddianamenin
kabul edilerek davan›n aç›ld›¤›n›
belirten aileler ancak davutpaﬂa
katliam›n›n tüm sorumlular›n›n iddianamede yer almad›¤› ifade ettiler.

Yürüyüﬂ
20 Aral›k
2009

Maden ‹ﬂçileri:
“Kelle Koltukta Madene Giriyoruz”
Karadeniz Ere¤li’deki Kandilli
Hema Kömür ‹ﬂletmesi'nde çal›ﬂan
650 maden iﬂçisi aylard›r ücretlerinin eksik ve geç ödenmesi nedeniyle 14 Aral›k günü eylem yapt›. Hattat Holding’in 2005’te devletten kiralayarak 5 taﬂerona devretti¤i iﬂletmede çal›ﬂan emekçiler son olarak ald›klar› ekim ay› ücretlerinin
de yüzde 20 eksik ödenmesi üzerine oca¤a inmeme ve iﬂyerini terk
etmeme eylemi yapt›. ‹ﬂçiler ﬂirket
yöneticilerinden karﬂ›lanmas›n›
istedikleri talepler : Ücretler zama-

n›nda ödensin, 650 TL civar›nda
olan ücretlere söz verilen zam yap›ls›n, iﬂçilerin k›ﬂl›k yakaca¤› için
1-1,5 ton yakacak kömür yard›m›nda bulunulsun, iﬂçilerin ö¤le yeme¤i ücretleri ödensin, iﬂçilere yöneticiler taraf›ndan insanca muamelede
bulunulsun, bask›lar son bulsun. ‹ﬂçiler son olarak Bursa'da yaﬂanan
maden oca¤›ndaki katliam› an›msatarak; hergün "Kelle koltukta oca¤a
giriyoruz.”diyerek yaﬂanan katliama tepki gösterdiler.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Tarihin baﬂlang›c›ndan beri nerede zulüm, iﬂkence, bask› varsa,
nerede haklar gasp ediliyorsa orada
direniﬂ vard›r. Zulme karﬂ› tarihsel
olarak süren bu mücadele gençli¤e
de yol göstermektedir.
Son günlerde üniversite kampüslerinde artan sald›r›lar, s›klaﬂan anti-demokratik uygulamalar ve gençli¤in üzerindeki bask›lardan dolay›, bu tarihsel
gerçe¤i birkez daha hat›rlatma gere¤i duyuyoruz.
YÖK ile “kontrol alt›na al›nmak” istenen üniversiteler, y›llard›r polisin, jandarman›n do¤rudan müdahalesi ile karﬂ› karﬂ›yad›r. Sürekli bask› alt›ndad›r ö¤renci gençlik. Baz› dönemlerde ise çok kullan›lan bir deyimle;
“ bir yerlerden dü¤meye bas›lm›ﬂças›na” sivil polislerin cirit att›¤›,
ÖGB’lerin ö¤rencilerin peﬂinden s›n›flar›na kadar gelerek terörize etmeye çal›ﬂt›klar› yerlerdir üniversite kampüsleri.
Afiﬂ asmak, bildiri da¤›tmak,
dergi da¤›tmak, “terörist faaliyet”tir
onlar›n gözünde. Demokratik haklar›n kullan›m›n› engellemek için de
kimi yerlerde motosikletli ÖGB’ler
bile devreye sokuluyor. Tüm bunlar
yetmiyor olacak ki, en ufak bir hak
talebinde okul Çevik Kuvvet polisi
doluyor.
Egemenler de çok iyi biliyor baﬂta söyledi¤imiz gerçe¤i. S›n›f ç›karlar› için bask› uygulamalar› bu neden-

ledir. Gençlik
örgütlenmeye
çal›ﬂt›kça, haklar› için mücadele ettikçe, iktidar daha fazla bask› uygulamaktad›r.
Onlar sald›rd›kça, gençlik sinmeyecek, direnmeye devam edecektir. Karﬂ›lar›nda akademik-demokratik haklar›n› isteyen, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi talebini yükselten devrimci gençlik oldu¤unu görünce amaçlar›na ulaﬂmak için fark-

mas›na neden oluyorlar. Kendilerinin bire bir yapamad›¤›n› aileler
arac›l›¤›yla yapmaya çal›ﬂ›yorlar.
K›sacas› ya ailelerimizi tehdit
edip korkutuyor ya da onlar› “ikna”
ederek, geri yanlar›na hitap ederek,
bizlere karﬂ› bir bask› unsuru olarak
kullanmaya çal›ﬂ›yorlar. Polis aç›kça, aileleri çocuklar›na karﬂ› kullanma politikas› uyguluyor.
Ama hep söyledi¤imiz gibi biz
polisi çok iyi tan›yoruz. Kimi zaman
coplar›ndan, gazlar›ndan, kimi zaman
da
ahlaks›zl›¤›n
düstur oldu¤u kültürlerinden. Kimi
zaman da de¤er verdi¤imiz insanlar›n arkas›na gizlenseler de biz yine
çekip ç›kar›yoruz onlar› gizlendikleri yerden.
Onlar›n tüm bu yöntemlerine
karﬂ› bizim tavr›m›z net olmal›d›r.
Aç›k olan ﬂudur; biz koca bir halk
için meﬂru olan ﬂeylerin; ekme¤in
adaletin ba¤›ms›zl›¤›n mücadele sini veriyoruz. Ahlaks›zca sald›ran,
açl›¤›n ve sömürünün devam etmesini isteyen, haks›z olan onlard›r.
Bu, okullar›m›zda bire bir karﬂ›laﬂt›¤›m›z bask›lar konusunda da böyle aileler konusunda da.
Ne ailelerimizin duygusall›¤› ne
de sert tav›rlar› akl›m›z› kar›ﬂt›rmamal›. Ailelerimiz de polisin bizim
iyili¤imiz için bu yöntemlere baﬂvurdurmad›¤›n›, polisin bir dost olmad›¤›n›, olmayaca¤›n› bilmelidir.
Böylelikle onlar›n her türlü faﬂist sald›r›s› da boﬂa ç›kacakt›r.

HAKLILI⁄IMIZLA BASKILARI
BOﬁA ÇIKARACA⁄IZ

Say›: 199

Yürüyüﬂ
20 Aral›k
2009

l› yollar deniyor.
Bu sald›r›lardan biri de son günlerde s›kl›kla baﬂvurduklar› “ aileye
h a b e r v e r m e ” , “ ailey i ar ay a sok ma” takti¤idir. Aile ile kurulan (kurulmas› zorunlu olan) feodal iliﬂkileri kullan›yor oligarﬂi.Ya görüﬂüp
“ çocuklar›n›n baﬂ›na birﬂey gelebilece¤i” fikrini empoze ediyorlar ya
da “çocuklar›n›n terörist oldu¤unu”,
“ çocuklar›n› engellemedikleri taktirde onlar›n da canlar›n›n yanabilece¤ini” söylüyorlar.
Yeri yurdu belli olan ö¤renciler
sanki aran›r durumdaym›ﬂ gibi bir
hava yarat›yorlar.
Ailelerin duygusal bak›ﬂlar›ndan
yararlanmak istiyorlar. Genelde demokrat bilinen ailelere böyle gidiyorlar. Ailenin düzenden getirdi¤i
bencil yan›n› aç›¤a ç›karmaya çal›ﬂ›yorlar. Her iki ﬂekilde de ailenin
ö¤renci üzerinde bask› unsuru ol-

Edirne: Hak Aramak Suç De¤ildir
Trakya Halk Cephesi 17 Aral›k günü yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, Edirne Emniyet Müdürlü¤ü’nün ve Trakya Üniversitesi yönetiminin son 4 ay içerisinde devrimci, demokrat,
ilerici, yurtsever ö¤renciler üzerindeki bask›lar›n› art›rarak
devam ettirdi¤ini, bundan vazgeçmeleri için aç›klama
yapt›. Aç›klamada “...ülkemizde Amerika'n›n Conileri,
Tonileri ve iﬂbirlikçileri oldu¤u sürece ﬂehirde, fabrikada,
üniversitede, k›rda ''Bu Vatan bizim. Amerika Defol!'' diye
yükselen ses zulmün sahiplerinin karﬂ›s›nda halk›n›n onurunu savunmaya devam edecektir....Halk Cepheli, DEVGENÇli devrimcileriz.Ve ba¤›ms›zl›¤›m›z için mücadele
ediyoruz” denildi.
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Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz
Gençlik Federasyonu, 11 Aral›k günü yay›nlad›¤›
yaz›l› aç›klama ile polisin bask›lar›n› protesto etti.
11 Aral›k günü Malatya’da Emel Keleﬂ adl› ö¤rencinin ailesine giden jandarmalar, bu ö¤renciyi aran›r durumda göstererek aileyi korkutmaya, tedirgin etmeye
çal›ﬂt›.
Jandarman›n ve polisin yapmaya çal›ﬂt›¤› ﬂeyin devrimci demokrat ö¤rencileri ve ailelerini korkutmak, sindirmek ve bask› alt›nda tutmaya çal›ﬂmak oldu¤unun
vurguland›¤› aç›klamada, hiçbir bask›n›n mücadelelerini engeleyemeyece¤i belirtildi.

Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
B A R I N M A SORUNU
Üniversite gençli¤inin, özellikle de Anadolu'daki
gençli¤in en yak›c› sorunlar›ndan biridir bar›nma sorunu. Anadolu illerinde yurt olana¤› ya hiç bulunmamakta ya da çok yetersizdir. Boﬂ binalara tabela asarak, her
ile üniversite açmakla övünen AKP, ö¤rencilerin nerede
bar›naca¤›n› bugüne kadar umursamam›ﬂt›r.
Özel yurtlar›n, özellikle de tarikat-cemaat yurtlar›n›n
aç›lmas›n› teﬂvik etmiﬂlerdir hep. Cemaat yurtlar›na
mahkum ederler ö¤rencileri. Amaçlar› elbette burada
kalmak zorunda b›rak›lan ö¤rencileri yalanlar› ile etkileyip, sunduklar› olanaklar ile örgütlemektir.
Bir ö¤renci üniversiteye geldi¤inde, e¤er o ilde bir
akrabas›, tan›d›¤› yoksa ortada kal›r. Yurt kapasitesi yetersiz oldu¤u için çok az ö¤renciye yer ç›kar. Aç›kta kalmamak için geriye ya binlerce lira verip özel yurda ç›k-

Örgütlenirsek Kazanabiliriz
Yaklaﬂ›k olarak 2 ay önce Gençlik Federasyonu
taraf›ndan baﬂlat›lan "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz,
Alaca¤›z" kampanyas› kapsam›nda Edirne'de, Gençlik
Derne¤i üyesi ö¤renciler taraf›ndan yurtta, yurt sorunlar›yla ilgili bildiriler da¤›t›ld›.
Kampanya kapsam›nda as›lan ozalitler ve Selimiye
Ö¤renci Yurdu'nda yaﬂanan sorunlara iliﬂkin da¤›t›lan
600’den fazla bildiride; yurttaki sorunlardan, bask›
koﬂullar›ndan, fiyatlar›n pahal› olmas›ndan ve bunun
gibi birçok konudan bahsedilmiﬂti.
Ö¤rencilerin en temel taleplerinden oluﬂan bu bildirinin da¤›t›lmas› yurt yönetimini fazlas›yla rahats›z
etmiﬂ olmal› ki bildirileri da¤›tt›¤› öne sürülen iki
ö¤renci yurt müdürü taraf›ndan odaya ça¤›r›larak tehdit
edildi. Ancak ö¤rencilerin arkadaﬂlar›m›za sahip
ç›kmas› sonucunda çal›ﬂmalar devam etti. Çok say›da
yurt ö¤rencisi bizzat bu bildirileri da¤›tt›. Bunun önüne
geçemeyece¤ini anlayan yurt yönetimi baz› iyileﬂtirmeler yapmak zorunda kald›. Yurtta musluklar tamir edildi, aç›k kablolar kapat›ld›, temizlik biraz daha özenli
hale geldi, ›s›nma ve s›cak su sorunu çözüldü.
Bu kazan›mlar›n kendi istediklerinin çok gerisinde
oldu¤unu belirten Edirne Gençlik Derne¤i üyeleri,
sorunlar›n bitmedi¤ini, sorunlar›n çözümü için
örgütlüenmeye devam edeceklerini belirttiler.

Adana Afiﬂleme
14 Aral›k tarihinde Adana Erkek Lisesi ve Güzel
Sanatlar Lisesi civar›na “Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
ve “‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanya afiﬂlerinden 50 adet
yap›ﬂt›r›l›rken, “‹stiyoruz Alaca¤›z kuﬂlamalar› yap›ld›.

mak ya da ayaküstü orada tan›ﬂt›¤›n›z ö¤rencilerle bir
ev tutmak kal›r. Ö¤rencilere yüksek mebla¤larla evlerin
kiralanmas›, ço¤u ev sahibinin ö¤renciye ev vermek istememesi ile ev bulmak da ayr› bir sorundur. Ö¤renciler
kira yükü alt›nda ezilirler.
Sorun yurt bulmakla da bitmiyor. Yurt ç›km›ﬂ olsa da
yurtlarda sa¤l›kl› bar›nma ortam› yoktur. Beslenme,
sa¤l›k, temizlik gibi yaﬂam› do¤rudan ilgilendiren sorunlar da¤ gibi birikmiﬂ, ö¤rencileri kuﬂatm›ﬂt›r.
Örgütlenme, kültürel-sportif olanaklar, sa¤l›kl› ders
çal›ﬂma ortam›, kütüphane gibi kimi sorunlar bunlar›n
aras›nda say›labilir. Bunun yan›s›ra yurt görevlilerinin ve
yurtlarda kalan faﬂistlerin bask›lar› da ayr› bir sorundur.
‹nsanca yaﬂayabilmek için bir araya gelip buna dur
demekten, hakk›m›z olan› istemekten baﬂka yol yok.
Yeterli say›da yurt yap›lmas›n›, yurtlar›n koﬂullar›n›n
düzeltilmesini, bask›lara son verilmesini istemeliyiz.
Yeterli say›da yurt yap›lana kadar ö¤rencilere “kira yard›m›” yap›lmas›n› istemeliyiz.

Marmara Üniversitesi’nde
Faﬂist Sald›r›
17 Aral›kta Marmara Üniversitesi
Göztepe Kampüsü önünde “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›’n›n çal›ﬂmas›n› yapan DevGenç’lilere faﬂist güruh sald›rd›.
Kampüs önünde Dev-Genç’liler
Amerika Defol Bu Vatan
Bizim yazan önlükleri giyip Bunlar›
Dev-Genç amblemli ﬂapkalar›yla ö¤rencilere bildiri B‹L‹YOR MUSUNUZ?
da¤›tmaya baﬂlad›lar. Ayn› T ü r k i y e ’ d e ;
anda kampanyan›n afiﬂleri
900 kiﬂiye..... 1 doktor
as›lmaya baﬂland› ve kuﬂlamalar yap›larak pullar ya- 60 bin kiﬂiye.... 1 h a s t a ne
p›ﬂt›r›ld›. Bu esnada fakül- düﬂmektedir.
teden ç›kan 25 faﬂist Dev- T ü r k i y e ’ d e;
Genç’lilere tekbir getirip 77.000............ Doktor
sald›r›ya geçti. Faﬂistleri
1220 ............ Hastane
Dev-Genç’liler geri püskürttü. Bu s›rada faﬂistler 6300 ............. Sa¤l›k
‹stanbul Gençlik Derne¤i Oca¤› var.
üyesi ﬁafak Yayla’y› kalças›ndan b›çaklad›. Sald›r›da Gençlik Üzerine
ÖGB’lerin faﬂistlere destek SÖZLER
oldu¤u görüldü. Dev-Gençliler’in faﬂistleri ikinci kez
“Biz çürümüﬂlü¤e karﬂ›
püskürtmesinin ard›ndan
özünü feda eden bir
faﬂistler taksilere binerek
kaçt›lar.Yaralanan arkadaﬂ- mücadele yürüten bir parlar›n› ziyarete giden Berna tiyiz ve gençlik özünü feda
Y›lmaz ve Emel Keleﬂ adl› eden bir mücadeleye
ö¤renciler polis taraf›ndan giriﬂmekte her zaman en
öndedir.”
V. I. Lenin
gözalt›na al›nd›.
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Ankara Halk Cephesi, 13 Aral›k
günü “Gerçekte Neler Oldu? Tarihi-mizi Ö¤renelim” ad›yla bir panel ya-parak 19-22 Aral›k katliam›nda ya-ﬂananlar› anlatt›. Çankaya Kültür
Derne¤i'nde yap›lan panele ko-

nuﬂmac› olarak, Tuncelililer Derne¤i
eski baﬂkan› Hüseyin Zeytin, Maraﬂ
katliam›n›n tan›klar›ndan Hüseyin
Gevher, TAYAD Baﬂkan› Av. Behiç
Aﬂç› ve Halk Cephesi'nden Hatice
Aﬂ›k kat›ld›lar.
Konuﬂmas›nda, “19-22 Aral›k'ta
yaﬂanan katliam›n di¤er katliamlar-dan fark›n›n do¤rudan devletin yap-t›¤› bir katliam olmas›d›r” diyen Aﬂ-ç›, katliam›n herkese yönelik oldu-¤unu ama direniﬂin bütün hesaplar›
bozdu¤unu söyledi. Halk Cephesi
ad›na konuﬂma yapan Hatice Aﬂ›k
katliamlara iliﬂkin Halk Cephesi'nin
düﬂüncelerini aktard›.

Dersim Onuruna Sahip
Ç›k›yor

mi ‹ade Edilsin", "Dersim Onuru-muz, Onuruna Sahip Ç›k" pankarla-r› aç›ld›.

13 Aral›k günü Dersim Katlia-m›yla ilgili Kad›köy’de miting ya-p›ld›.
TUDEF derneklerinin düzenle-miﬂ oldu¤u mitinge Halk Cephesi
ve Devrimci Alevi Komitesi de des-tek verdi.
Tepe Nautilus önünden baﬂlaya-rak, Kad›köy ‹skele Meydan›’na ka-dar yap›lan yürüyüﬂle baﬂlayan mi-tingde kortejin baﬂ›na, "Dersim ‹s--

Miting alan›na toplanan binlerce
Dersimli “Dersim Faﬂizme Mezar
Olacak, Katil Devlet Hesap Vere-cek” sloganlar›n› hayk›rd›lar.

Ankara’da Panel

Say›: 199

Yürüyüﬂ
20 Aral›k
2009

TUDEF genel baﬂkan› Özkan
Tuncer yapt›¤› konuﬂmada; “Siz
geldiniz ya; Seyit R›za sevindi, Hü-seyin ‹nan, Hüseyin Cevahir, Ali
Haydar Y›ld›z, Haydar Baﬂba¤ se-vindi, Mercan’›n 17 k›rm›z› karan-fili sevindi” dedi.

Bu Aile Zaten Terörist mi?
Lice'nin ﬁenlik köyünde 28 Eylül 2009
tarihinde hayvanlar›n› otlat›rken meydana
gelen patlamada hayat›n› kaybeden 12 ya-ﬂ›ndaki Ceylan Önkol ile ilgili Abal› jandar-ma karakolu komutan›n›n, olay yerine keﬂif
için Cumhuriyet Baﬂsavc›s›n› götürmedi¤i
için hakk›nda soruﬂturma aç›lm›ﬂt›. Karakol
Komutan›, olayla ilgili haz›rlad›¤› fezlekede
olay› ayd›nlataca¤› yerde bölge halk›n› suç-luyor.
Karakol Komutan› Jandarma Baﬂçavuﬂ
Y.ﬁ.'nin ifadesi ﬂöyle: “Normal ola rak bölge insan›n genel e¤ilimini n h er tü rlü kon unun terör olay› olarak is tis mar edilmesi
ve devletten her haluk a rda tazminat ve par a a lmaya çal›ﬂ›ld›¤› bilinen bir gerçektir.
Bu ailenin bö lücü terör örgü tün ü n d a ¤
kad ros u n da bir ferdinin bul u ndu¤u da ayr›ca dikkate de¤erdir”. Yani ne demek istiyor? Bu aile katledilebilir mi?
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Manisa'da Polis
Keyfiyeti
16 Aral›k günü Manisa’da
iki Yürüyüﬂ okuru keyfi olarak
gözalt›na al›narak iﬂkence gör-düler. Yolda yürürken kimlik
soran polisler daha sonra üst
aramas› yapmak istediler. Yü-rüyüﬂ okurlar› ‹brahim Algan
ve Toygar Küçükayd›n’›n izin
sorup üzerlerini aratmak iste-memesi üzerine polisler “bir de
iki saat arama iznini mi bekle-yece¤iz?” diyerek Yürüyüﬂ
okurlar›na sald›r›p gözalt›na
ald›lar. Polis sald›r›s› sonucunda ‹brahim Algan’›n kolu ç›kt›.
Keyfi bir ﬂekilde Karaköy
Polis Merkezi’nde saatlerce
bekletilen dergi okurlar›na pa-ra cezas› verildi.

Muherrem Orucu
Baﬂlad›
Alevi halk›n Muharrem Orucu
17 Aral›k’ta baﬂlad›.
Muharrem Orucu, zulme biat
etmeyi reddeden ‹mam Hüseyin
ve yoldaﬂlar›n›n Kerbela çölünde
katledilmelerinin y›ldönümünde
tutulan bir yas orucudur.
Fakat Alevili¤in yas›, ayn› za-manda zulme karﬂ› bir hayk›r›ﬂt›r.
Hüseyin gibi zulme biat edilmeye-ce¤inin tarih önünde bir kez daha
ilan›d›r.
Alevi halk›m›z, yas›n›z› tutar-ken, Kerbela’da kuﬂat›lan Hüse-yin’in, “Ey Ehli beyt! Ey yoldaﬂlar! Bu çetin yolun sonu ölü me
gitse bile, bizim kurtulu ﬂumuz bu
yol d a d›r...” sözleri, küpe olsun
kula¤›m›za.
Kerbela’dan bu yana zulmedi-len ezilenlerin kaderini de¤iﬂtire-bilmek için, bugün de süren Ker-belalara, katliamlara, yaslara son
verebilmek için, zulmün iktidarla-r›na karﬂ› Hüseyin gibi direnmek,
Hüseyin gibi savaﬂmak gerekir.
‹ﬂte o zaman 12 günlük yas amac›-na ulaﬂm›ﬂ olur.

Maden oca¤›nda
ölenlerin ailelerine
baﬂsa¤l›¤›
ziyareti
15 Aral›k günü Bursa Halk
Cephesi, Mustafakemalpaﬂa ‹l-çesi Dükköy’de maden oca-¤›nda hayat›n› kaybeden iﬂçile-rin ailelerini ziyaret etti. ‹ﬂçiler-den Seyit Ali Akduman’›n aile-siyle görüﬂülerek baﬂsa¤l›¤›nda
bulunuldu.
Aileyle yap›lan görüﬂmede
köye jandarman›n gelip tatbikat
yapt›rd›¤› ö¤renildi. Halk Cep-heliler; “bizler ac›n›z› ac›m›z
olarak görüyoruz, ziyaretinize
tekrar gelece¤iz” diyerek köy-den ayr›ld›.

Haklar Derne¤i'ne
Polis Bask›n›
‹stanbul'da
Bahçelievler
Haklar Derne¤i 13 Aral›k’ta po-lis taraf›ndan bas›ld›. Gün içeri-sinde mahallede DTP'liler parti-lerinin kapat›lmas›n› protesto
eden bir eylem yapt› ve bunun
arkas›ndan faﬂistler de mahalle-de bir yürüyüﬂ yapt›.
22.15 s›ralar›ndan derne¤in
etraf›nda toplanmaya baﬂlayan
polis önce "ﬁüpheli ﬂah›s ihbar›
var" diyerek arama yapmak istedi. Arama izni olmad›¤› için dernek çal›ﬂanlar› müsade etmedi.
Daha sonra mahalleye y›¤›nak
yapan ve sokak giriﬂ-ç›k›ﬂlar›n›
tutan polis, özel harekat polisle-

Mamak: “Baz
‹stasyonu
‹stemiyoruz”
Ankara'n›n Mamak ‹lçesi’n-de bulunan Tuzluçay›r Mahalle-si’nde 9 Aral›k günü, iki katl›
bir binaya baz istasyonu kurul-du¤unu fark eden mahalle halk›
müdahale etti. Turkcell yetkili-leri gelip, kendilerini engelle-yen halka “biz anlaﬂt›k, baz is-tasyonunun bir zarar› yok. Daha
iyi görüﬂeceksiniz...” vb. deme-lerine ra¤men halk› ikna ede-mediler. Bunun üzerine de “tek-rar gelece¤iz” diyerek ve mal--

riyle derne¤in önce cam›n›, daha
sonra kap›s›n› k›rarak içeri girdi.
‹çeride bulunan 17 kiﬂiye silah
dipçikleriyle sald›ran polis 6 kiﬂiyi kelepçeleyip arabaya bindirdi. Arabaya bindirilen dernek çal›ﬂanlar›n›n dipçiklerle kas›klar›na vurdu.
Bask›n s›ras›nda arama izni
soran dernek çal›ﬂanlar›na polisin cevab›; "Bize prosedür ö¤retmeyin, biz girelim izin arkadan
gelir" oldu. Araman›n ard›ndan
gözalt›na al›nan 6 kiﬂi serbest
b›rak›ld›.
14 Aral›k günü Bahçelievler-de “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”
pankart›yla eylem yap›larak, fa-ﬂistlerin yürüyüﬂü ve dernek bas-k›n› protesto edildi.
zemelerini de b›rakarak gittiler.
10 Aral›k’ta
Tuzluçay›r
Meydan›’nda eylem yapan
mahalle halk› baz istasyonlar›-n›n baﬂta çocuklar olmak üzere,
mahalle halk›n›n sa¤l›¤›na zarar
verece¤ini söyledi. Eylem “Ma-hallemizde Baz ‹stasyonu ‹ste-miyoruz!” slogan› ile sona erdi.

Ben K›z›mla Gurur
Duyuyorum

Malatya’n›n Kürecik ‹lçesi,
Dumuklu Köyü’nde bulunan
mezar›n baﬂ›nda Feride Har-man’›n babas› Asaf Harman bir
konuﬂma yapt›. Asaf Harman:
"Ben k›z›mla ve tüm devrim ﬂe-hitleri ile gurur duyuyorum. O
aln›ndaki k›z›l band› sonuna ka-dar taﬂ›yarak arkadaﬂlar› gibi
kahramanlaﬂt›, mücadelemiz
sonuna kadar sürecek" dedi.

16 Aral›k 2002'de Büyük Di-reniﬂte ﬂehit düﬂen Feride Har-man’›n mezar› ziyaret edildi.

Feride'nin vasiyeti üzerine
mezar›n›n yan›nda yak›lan ate-ﬂin etraf›nda halaya duruldu.

Gülsuyu Gülensu Haklar
Derne¤i Aç›ld›
Kürt milliyetçi hareketinin devrimci ku-rumlara yönelik çetevari sald›r›s› sonucun-da yak›lan Gülsuyu-Gülensu Haklar Derne-¤i yenilenerek aç›l›ﬂ› yap›ld›.
Yak›lmas›n›n ard›ndan mahalle halk›n›n
deste¤iyle k›sa sürede onar›lan derne¤in
aç›l›ﬂ›nda Gökhan Aktaﬂ bir konuﬂma yap-t›. Sald›r›larla sinerek gerçekleri söylemek-ten vazgeçmeyeceklerini söyleyen Aktaﬂ;
“Gerçe¤i yine söylüyoruz söylemeye de-vam edece¤iz... Çünkü biz halk›z, biz dev-rimciyiz halk›n do¤rular›y›z? Bu derne¤in
yeniden inﬂas›nda eme¤i geçen ve bu gün
buraya gelip bizi sahiplenen tüm halk›m›za
teﬂekkür ediyoruz” dedi.
200 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›l›ﬂ, konuﬂma-n›n ard›ndan Grup Yorum’un söyledi¤i
türküler eﬂli¤inde çekilen halaylarla son
buldu.

Yürüyüﬂ Halka Ulaﬂmaya
Devam Ediyor
Yürüyüﬂ okurlar› kap› kap› dolaﬂarak
gerçeklerin halka ulaﬂmas›n› sa¤lamaya de-vam ediyor. Dergi okurlar› bu hafta ‹zmir,
Erzincan, ‹stanbul, Bursa ve Elaz›¤’da Yü-rüyüﬂ’ü tan›tarak sat›ﬂ›n› yapt›lar.
8-9 Aral›k günleri Bursa’da, 12-13
Aral›k günlerinden ‹zmir’de, 13 Aral›k ve
hafta içinde Elaz›¤’da Yürüyüﬂ dergisi sa-t›ﬂlar› yap›ld›.
11 Aral›k günü ‹stanbul Sar›gazi’de
Halk Cepheliler “Ferhat’› Vuranlar En-gin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n” pankar-t› açarak adalet isteklerini yinelediler. Ey-lemin ard›ndan “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim!” kampanyas›n›n önlükleriyle, Yü-rüyüﬂ dergisinin toplu da¤›t›m›n› ve kam-panya afiﬂlerini yapt›lar

Say›: 199

Yürüyüﬂ
20 Aral›k
2009

Polis terörüne ve
cinayetlerine son!
‹stanbul’da ‹HD binas›nda BDSP tara-f›ndan polis taraf›ndan katledilen Alaattin
Karada¤ ile ilgili bir aç›klama yap›ld›.
“Karada¤ cinayeti münferit de¤il” de-nilen aç›klamada; Karada¤’›n katledilme-sinin polis devleti uygulamalar›n›n sonucu
oldu¤u belirtildi.
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Avrupa’da
vizyon gösterimi izletildi.
Sinevizyon gösteriminin
ard›ndan Türkiye'den Halk
Cephesi temsilcileri ile gö-rüntülü bir konuﬂma ger-çekleﬂtirildi. 1980 ve son-ras› anti-emperya-list, anti-faﬂist müca-dele sürecinin anla-t›ld›¤› konuﬂmalarda
80 öncesi devlet
eliyle beslenen sivil
faﬂistlerin halka ve
devrimcilere yönelik
katliamlar› ve sald›-r›lar›, 80 sonras› di-rek devletin kolluk
güçleriyle devam et-ti¤i anlat›ld›. DevGenç'in, devrimcile-rin bu sald›r›lara
kan-can pahas›na di-rendi¤i, karﬂ›l›k ver-di¤i, hesap sordu¤u vurguland›.
Büyük bir ilgiyle dinlenen ko-nuﬂmalara Türkiye'den son olarak
Gençlik Federasyonu temsilcisi de
ba¤lanarak, bugün Türkiye'de gen-çili¤in yaﬂad›¤› sorunlara dikkat çe-kerek, ciddi bir apolitikleﬂtirme ya-ﬂand›¤›n› gençli¤in bilerek yozlaﬂt›-r›ld›¤› buna karﬂ›n bizim daha fazla
örgütlenerek mücadele etmemiz ge-rekti¤ini, gençli¤in demokratikakademik sorunlar›na sahip ç›kma-m›z gerekti¤ini söyledi.

ALMANYA'DA DEV-GENÇ
SEM‹NER‹

Almanya'n›n Wuppertal ﬂehrin-de 12 Aral›k günü Dev-Genç Semi-neri düzenlendi.
Say›: 199

Yürüyüﬂ
20 Aral›k
2009

Seminerde,
1969'da
DevGenç'in kuruldu¤u günden bugünle-re kadar yaﬂanan tarih anlat›ld›.
Dev-Genç'in öne ç›kan anti-emper-yalist mücadelesinin vurguland›¤›
konuﬂmalar yap›ld›.
Dev-Genç'in tarihini ve enter-nasyonalist yanlar›n› anlatan konuﬂ-malar›n ard›ndan, Dev-Genç'in mü-cadele tarihini anlatan k›sa bir sine--

Federasyon Tutsaklar›na
Özgürlük

çal›ﬂanlar›, Alman devletinin yaﬂanan
bu hukuksuzlu¤a derhal son vermesini
istediler.

Irkç›l›¤a Karﬂ›
Birleﬂelim

Almanya’da 13 ayd›r tutuklu bulu-nan Anadolu Federasyonu yönetici ve
üyelerinin özgürlükleri için eylemler
devam ediyor. 8 Aral›k’ta Özgürlük
Komitesi taraf›ndan Düsseldorf kent
merkezinde bildiri da¤›t›m› yap›ld›.

Tutsaklarla dayan›ﬂmak için onlara
yazabilece¤iniz adresler:

Anadolu Federasyonu
taraf›ndan baﬂlat›lan 'Irkç›l›¤a, Hak Gasplar›na, Asimilasyona Karﬂ› Birleﬂelim, Mücadele Edelim'
kampanyas› çal›ﬂmalar› devam ediyor.
Almanya'n›n Berlin ve
Aachen ﬂehirlerinde kampanya afiﬂleri as›ld›.
11 Aral›k günü bildiri
da¤›t›l›rken, Federasyon
gazetesi de da¤›t›ld›. Ayr›ca
IKAD’›n yay›nlad›¤› bildiriden bölümler okundu.

H a m b u r g Anadolu Federasyonu
çal›ﬂanlar›, Nurhan Erdem, Ahmet ‹s-tanbullu ve Cengiz Oban’›n tutuklu-luklar›n› protesto etmek için 9 Aral›k
günü bir stant açt›.
Tutsaklar›n resimlerinin bulundu¤u
pankart›n da aç›ld›¤› stantta, Türkçe ve
Almanca bildiri da¤›tan Federasyon
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Avrupa Anadolu Gençlik temsil-cisi de Avrupa'da yaﬂayan gençli¤in
sorunlar›na dikkat çekerek "Hepi-miz ülkemizin sömürüsünün, ba-¤›ml›l›¤›n sorumlusu olan emperya-list ülkelerde yaﬂ›yoruz. Bizim va-tan›m›zdan kopup buraya gelmemi-zin nedeni de ayn› zulmün ve sömü-rünün yaratt›¤› yoksulluk gerçe¤i,
faﬂizme karﬂ› savaﬂ gerçe¤idir. Irkç›
sald›r›lara, asimilasyon politikalar›-na yine Anadolu'dan gelen insanla-r›m›z maruz kal›yor. Gençlerimize
önlerinde bir gelecek oldu¤unu,
halk sevgisinin, düzene karﬂ› müca-dele etmenin en asil ve ayr›cal›kl›
olma onuru oldu¤unu anlatabilmeli-yiz" dedi.
Daha sonra Anadolu Federasyo-nu Baﬂkan› konuﬂma yapmas› için
sahneye davet edildi. Anadolu Fe-darasyon Baﬂkan› yapt›¤› konuﬂma-da; Avrupa'da yaﬂayan göçmenlerin
sorunlar›na de¤inerek ›rkç›l›¤a, asi-milasyona bask›lara karﬂ› ç›kabil-mek için daha fazla örgütlenmemiz
gerekti¤ini vurgulad›.
Ard›ndan 'K›z›l Yard›m'' (Rote
Hilfe) temsilcisi ve Sol Parti (Die
Linke) Leverkusen Gençlik Temsil-cisi birer konuﬂma yapt›lar.
Davetlilerin konuﬂmalar› ve me-sajlar›n okunmas›n›n ard›ndan Dor-tmund Müzik Gurubu’nun söyledi¤i
marﬂlarla seminer sona erdi.

Nurhan ERDEM:
JVA Köln Rochusstraße 350 50827
Köln Germany
Cengiz OBAN:
Justizvollzugsanstalt
Krümmede 3,

Bochum,

44791 Bochum Germany
Ahmet ‹STANBULLU:
JVA Wuppertal Simonshöfchen 26,
42327 Wuppertal Germany

Anadolu Federasyonu
Gazetesi’nin 7. say›s› ç›kt›
Gazetenin Kas›m 2009 tarihli bu say›s›nda a¤›rl›kl› olarak ›rkç›l›k sorununa yer veriliyor.
Kapakta “Irkç› Yabanc›lar Yasas› Kald›r›ls›n”, “Irkç› Faﬂist Örgütler Yasaklans›n” talebine yer verilen gazetede Avrupa burjuva politikac›lar›n›n ›rkç› yaklaﬂ›mlar› teﬂhir ediliyor.
Almanya seçimlerinin de¤erlendirilmesi, ›rkç›l›¤›n çeﬂitli alanlardaki yans›malar›, kumar al›ﬂkanl›¤› gibi konulardaki yaz›larla,
Anadolu Federasyonu gazetesi yurtd›ﬂ›ndaki insanlar›m›z›n sorunlar›n› ele
al›yor.

Avrupa Demokrasisi
Bu mu?
Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele Der-ne¤i (IKAD) taraf›ndan Avrupa’da
yaﬂanan ›rkç›l›k ve ‹sviçre’deki mi-nare referandumuyle ilgili bildiri
yay›nland›.
Bildiride, “Uyum ad›na sürdü-rülen politika, göçmen halklar›n
yaﬂamlar›na, kültürlerine, de¤erle-rine bir sald›r›d›r” denildi.

AVRUPA’daki B‹Z
Mültecilik, ülkesini terkederek,
ülkesinin sorunlar›ndan, zulümden,
yoksulluktan, bask›lardan kaçarak,
baﬂka bir ülkeye (ki, buna emperyalist ülkelere diyebiliriz) s›¤›nmakt›r.
Ülkesinden kaçmak, ekonomik,
siyasi zorunluluklardan mücadeleden
kaç›ﬂa kadar bir çok nedenle olabilmektedir. Açl›k, iﬂsizlik, yoksulluk
sonucunda bir çok yeni-sömürge ülkeden emperyalist ülkelere do¤ru göç
kervanlar› oluﬂmakta, bunun sonucunda büyük mülteci kitleleri ortaya
ç›kmaktad›r.
Bu
tercihin
içinde;
-Faﬂizmin bask›lar›na, sömürüye,
zulme karﬂ› halk olarak çözüm aramak yerine, " b i rey sel kurt ulu ﬂ" peﬂinde koﬂma düﬂüncesi vard›r. Emperyalizmin icazetinde, emperyalizme beynini, yüre¤ini, bedenini teslim ederek, emperyalizmin sundu¤u
koﬂullar içinde bir yaﬂama raz› olma
düﬂüncesi vard›r.
-Bu tercihte bencillik, bireycilik
vard›r.
- Bu tercihte, vatan›na, halk›na,
kültürüne, kiﬂili¤ine, kimli¤ine, de¤erlerine yabanc›laﬂma vard›r.
- Bu tercihte, mücadelemiz içinde
yarat›lan de¤erlerimize, kendi tarihine ihanet etme, kendi tarihini yok
ederek, geçmiﬂsiz ve geleceksiz kalma vard›r. Dolay›s›yla bu tercihte kiﬂiliksizleﬂme, kimliksizleﬂme vard›r.
Mültecileﬂenler, s›n›flar mücade-

lesinin ihtiyaçlar›na, görevlerine
s›rtlar›n› dönerler. Mültecileﬂenler,
devrimi, halk›n kurtuluﬂ umudunu,
faﬂizme, zulme ve sömürüye karﬂ›
mücadeleyi büyütmeyi de¤il, kendi
bireysel ç›karlar›n› düﬂünürler.
Mültecilik, s›radan bir insan için
bile mahkum edilmesi gereken bir
tercih iken, devrimciler için ölüm diye de¤erlendirilmelidir.
Bir devrimcinin mültecileﬂmesi
demek, elbette temel olarak s›n›flar
mücadelesinin d›ﬂ›nda yer almas›

n›flar mücadelesinin d›ﬂ›na düﬂülmüﬂ demektir.
Önlem somut olmal›d›r.
Kendimizi, ülkemizdeki tüm sorunlara duyarl›l›¤›m›zda s›namal›y›z.
Tutsaklar›m›z› sahiplenmede, bask› ve zulme karﬂ› duyarl›l›¤›m›zda, ülkemizdeki devrimci geliﬂme karﬂ›s›ndaki coﬂkumuzda, kay›plar›m›zda
duydu¤umuz ac›da, h›rsta, ülkemize
aktaraca¤›m›z bir olanak için yan›p tutuﬂmam›zda, yaratt›¤›m›z de¤erlere
sahiplenmemizde, bu de¤erleri Avrupa'daki halk›m›z içinde büyütme çabam›zda....
kendimizi s›namal›, görmeliyiz.
K›sacas›, mültecili¤in panzehiri
yüzümüzü ülkemize dönmekle baﬂlar. Mültecileﬂmeye karﬂ› mücadele
etmek, ayn› zamanda emperyalizme
karﬂ› ideolojik mücadeledir. Emperyalizmin, mültecileﬂtirme, teslim alma, devrimci düﬂüncelerden, ülkesinin gerçeklerinden, emperyalizmin
sömürü, katliam, ülkeleri iﬂgal etme
gerçe¤inden uzaklaﬂt›rmas›, devrimcileri temelde kendini düﬂünen bireyler haline getirmesi demektir.
E¤er, emperyalizmin bu politikas›na karﬂ› mücadeleyi sürekli hale
getirmezsek, yaﬂamda somutlamazsak, mültecileﬂme tehlikesi karﬂ›m›zda demektir. Mültecileﬂmek devrimcinin ölümüdür. Devrimcili¤imizi yaﬂatmak için, mültecileﬂmeye
karﬂ› savaﬂmal›y›z.

Say›: 199

Yürüyüﬂ
20 Aral›k
2009

MÜLTEC‹LEﬁME BEY‹NDE BAﬁLAR
demektir. Bu mültecili¤in en aç›k,
somut görüntüsüdür. Fakat, bu demek de¤ildir ki, mücadele içindekiler için mültecileﬂme tehlikesi
yoktur. Bir devrimci kadronun mültecileﬂmesi, ülkemizdeki mücadeleye, bask› ve zulme, faﬂizmin terörüne, tutsaklar›m›za duyarl›l›¤›n›n zay›flamas›yla baﬂlar. Görünürde, yine
mücadele içindedir, koﬂturuyordur,
fakat giderek, beyin ülkedeki mücadelenin coﬂkusunu, yak›c›l›¤›n›
unutmaya baﬂlar. Faaliyet yürütmek
s›radanlaﬂ›r, günlük koﬂturma s›radanlaﬂ›r, hedeflerinden uzaklaﬂ›r, giderek iﬂlevsiz hale gelir. Pratikte ortaya ç›kan baﬂar›s›zl›kt›r. Beyinde
baﬂlayan mültecilik, giderek devrimciyi s›n›flar mücadelesinin d›ﬂ›na
taﬂ›r. Pratik olarak s›n›flar mücadelesinin d›ﬂ›na ç›kmas› bir zamanlama sorunudur, fakat, beyinde mültecilik baﬂlad›¤›nda, temel olarak s›-
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T›k›r t›k›r
Koçlar, Sabanc›lar, Eczac›baﬂ›lar, televizyon ekran›na arz› endam etmiﬂ, bir nakarat› tekrarlay›p
duruyorlar.
T›k›r t›k›r... t›k›r t›k›r...
Reklamda görünürde makinalar›n reklam›n› yap›yorlar. Ama yüzlerine bakt›¤›n›zda, reklam› ne kadar büyük bir mutlulukla oynad›klar›n› gördü¤ünüzde anl›yorsunuz
ki onlar baﬂka bir ﬂeyden bahsediyorlar: T›k›r da t›k›r, t›k›r da t›k›r..
Asl›nda zil tak›p oynasalar yeridir. Zira, onlar›n iﬂleri HEP yolundad›r... ‹ktidarlar da de¤iﬂse,
krizler de patlak verse, t›k›r da t›k›r, t›k›r da t›k›r..

Çizgiyle

Adam›n Biri SIR
Adam›n biri “ B u b a ﬂ b a k a n ü l keyi sat›yor” demiﬂ. Ç›karm›ﬂlar
hâkimin huzuruna. Dava bitmiﬂ
adama 15 y›l 6 ay ceza verilmiﬂ.
Adam itiraz etmiﬂ. “Hâkim bey
ben yasaya bakt›m, baﬂbakana hakaret 6 ay, bu nedir böyle?” diye
sormuﬂ.
Hâkim, “Tamam evlad›m, hakaretten 6 ay, devlet s›rr›n› aç›klamaktan 15 y›l” demiﬂ.

En B üyük P roje
Yeni bir parti kurma çal›ﬂmas› yürüten
Mustafa Sar›gül’ün en büyük projesi ülkemizde bir Las Vegas kurmakm›ﬂ.
Hani ﬂu kumarhaneleriyle ünlü yer.
Sar›gül’ün çap›, kapasitesi bu kadar anlaﬂ›lan.
En büyük projesi bir kumarhane bölgesi...
Manolar Sar›gül’e...

Çözüm Yeri
Ufuk Uras, bir grup ayd›n ad›na
yapt›¤› aç›klaman›n sonunda ﬂöyle diyordu:
“Bu kritik eﬂikte, en çok ihtiyaç
duyaca¤›m›z ﬂey, ﬂiddeti kararl›l›kla
reddederek, demokratik siyaset alan›nda ve TBMM içinde bar›ﬂç› bir çözüm bulabilmek için çaba harcama
kararl›l›¤›d›r. ”
Uras sonraki günlerde de b›kmadan ayn› aç›klamay› tekrarlamaya devam etti: “Çözüm yeri TBMM’dir.”
Tek yol devrimden tek yol parlamento’ya... ÖDP’nin teorisyenleri iyi
yetiﬂtirmiﬂler do¤rusu. ﬁiddete karﬂ›
kararl›l›kla(!) savaﬂ açm›ﬂ, düzeninh
savunucular› bile bu parlamentoyu bu kadar rahat çözüm yeri olarak
gösteremezken, o her gün tekrarl›yor:
“Çözüm yeri TBMM’dir.”
Bir de kendine “sosyalist milletvekili” demiyor mu? ‹ﬂte o da sosyalizme yap›lacak en büyük haks›zl›k olsa
gerek.

Geçen sene
h e r beﬂ
gençten biri
i ﬂ si z m i ﬂ.
Bu sene her
dört gençten
biri iﬂsiz
durumuna
g el m i ﬂ .
Gençlerde
iﬂsizlik oran›,
y ü z d e 24 . 3 ’e
ulaﬂm›ﬂ.
“Türk Övün
Çal›ﬂ G ü v e n ”
sözünün
ikinci
kelimesi a r t › k
d e v r e d › ﬂ › . ..
Hoﬂ ,
ötekilerin de
ne kadar
g eç e r l i l i¤ i
kald›¤› zaten
tart›ﬂmal›..

