
12 EYLÜL SÜRÜYOR! SON KANIT:
Devrimci Sol Ana Davas›’nda 
39 Müebbet!“Burada insana 

köpek kadar bile 
değer verilmiyor”

Madende GGrizu: 19 ÖÖlü
Katliam›n BBafl SSorumlusu 

AKP ‹ktidar›d›r

Katil Amerika’yla Kürt Aç›l›m›
Marafl Katliamc›lar›yla Alevi Aç›l›m›
Y›k›mlarla Roman Aç›l›m›
‹nfazlarla, ‹flkencelerle, Tecritle, 
Demokratik Aç›l›m!

Kürtler, Aleviler, Çingeneler, Türkler... 
Tüm Milliyetlerden Ve ‹nançlardan Türkiye Halk›!

Emperyalizme ve ‹flbirlikçilerine Karfl› Mücadeleye Kat›l›n!

ALDANMAYIN!
ALET OLMAYIN!

Tekel, ‹tfaiye, Demiryolu 
‹flçilerine Sald›r›
‹fiÇ‹ DÜfiMANI AKP
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27 Aral›k 1990’da ‹stanbul Göz-
tepe’de, DMO’nun bombalanmas›
eyleminde, flehit düfltüler.
Ordu do¤umlu olan Ferit EL‹UY-
GUN, 1980 öncesi Liseli DEV-GENÇ
mücadelesinde yerald›. 12 Eylül
sonras›nda tutsak düfltü. Tahliye ol-
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.
Amasya do¤umlu olan Hamdi AYGÜL, genç yafl›nda at›ld› kavgaya. En büyük
arzusu silahl› birlikler savaflç›s› olmakt›. Halk kurtulufl savafl›n›n bir neferi olarak
ölümsüzleflti.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
2255 AArraall››kk -- 3311 AArraall››kk

1956, Dersim do¤umlu. Elaz›¤, Gaziantep ve Ma-
latya’da mücadelenin çeflitli alanlar›nda faaliyet
yürüttü. Malatya da¤lar›nda k›r gerilla ekiplerin-
de yer ald›. Malatya’da,anti-faflist bir eylem ha-
z›rl›¤› yaparken elindeki bomban›n patlamas› so-
nucu 26 Aral›k 1979’da flehit düfltü.

ZZeekkii ÖÖZZTTÜÜRRKK
FFeerriitt EELL‹‹UUYYGGUUNN HHaammddii AAYYGGÜÜLL

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

PPRROOGGRRAAMM

** GGrruupp YYoorruumm
** EErrddaall BBaayyrraakkoo¤¤lluu
** TTiiyyaattrroo
** SSiinneevviizzyyoonn
** DDeevv--GGeennçç SSeerrggii
** FFoottooggrraaff--SSllaayytt
((HHaakkaann YYeeflfliillyyuurrtt,, PP››nnaarr SSaa¤¤,, 
FFiilliissttiinnllii GGrruupp AAkkdd››,, DDeerrttllii 
DDiivvaannii vvee yyeerreell ssaannaattçç››llaarr ddaa bbuu
kkoonnsseerrlleerriinn bbaazz››llaarr››nnddaa yyeerr
aall››yyoorrllaarr..))

25 AAral›k’ta
Malatya’da

Renkli DDü¤ün SSalonu

27 AAral›k’ta
Kars’da

Mavi SSaray DDü¤ün SSalonu

9 OOcak’ta
‹zmir’de

10 OOcak’ta
Antalya’da

15 OOcak’ta
Samsun’da

Derya DDü¤ün SSalonu

23 OOcak’ta
Adana’da

24 OOcak’ta
Antakya’da

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

Ferit EEL‹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)

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

Sergül Albayrak

1960, ‹stanbul do¤umlu. ‘77 y›l›nda
kat›ld›¤› mücadeleyi, 25 y›l boyunca
onurla sürdürdü. Bir ömür boyu dev-
rimcilik yapanlardand›. 1980’den itiba-
ren 7 y›l tutsakl›k yaflad›. Ç›kt›¤›nda yi-
ne kavgan›n içindeydi, Ege Bölgesi Si-
yasi Sorumlusu olarak görev yapt›. Yeni
tutsakl›¤›na, 3 yoldafl›yla, özgürlük ey-

lemiyle son vererek, k›r gerilla birliklerine kat›ld›. Tokat k›rsal
alan›nda oligarflinin askeri güçleriyle ç›kan çat›flmada, 28
Aral›k 2002’de flehit düfltü.

CCeellaalleettttiinn AAllii GGÜÜLLEERR

1978, Almanya do¤umlu. Emperyalizmin yoz kül-
türü ve yaflam tarz›n› reddederek, mücadele için-
de yer ald›. 1997’de bir görev için ülkeye geldi-
¤inde tutsak düfltü. Direnifllerle geçen tutsakl›k
sürecinde, kendini yenileyenlerdendi. Uflak Hapis-
hanesi’nde, 25 Temmuz 2004'de ölüm orucu
band›n› kuflanarak, direnifle bafllad›. Direnifl için-
deyken tahliye edildi. 28 Aral›k 2004’de ‹s-

tanbul Taksim’de gerçeklefltirdi¤i feda eylemiyle, ölümsüzleflti. 

SSeerrggüüll AALLBBAAYYRRAAKK

““FFeerriitt ggiibbii ddüüflflüünnmmeekk,,
FFeerriitt ggiibbii yyaaflflaammaakk!!””

“Her türlü de¤erin yok say›l-
d›¤› yenilgi y›llar›nda DDEEVV--
GGEENNÇÇ''iinn yyeenniiddeenn yyaarraatt››llmmaass››
sürecinde...” Ferit Eliuygun’un
rolünü, çabalar›n› ve yapt›klar›n›
anlat›yordu onunla ilgili aç›kla-
man›n ilgili bölümü...

“Yaprak k›m›ldamayan” koflul-
larda, “DDEEVV--GGEENNÇÇ''iinn yyeenniiddeenn
yyaarraatt››llmmaass››......”” ve Ferit Eliuygun...
Kuflkusuz onun anlat›lacak, müca-
deleye katt›¤› çok fley var. Ancak,
öyle bir dönem düflünün ki, o dö-
nem de bir çok fleyi yaratmak, mü-
cadeleyi gelifltirmek için “Ferit gibi
düflünmek” gerekiyor!..

Halka ve devrime ba¤l›l›¤›n s›-
nand›¤› o zor y›llarda, umutlu ol-
mak, devrimci mücadeleyi “i¤ne
ile kuyu kazar gibi” büyütmek
için “Ferit gibi yaflamak” gerekir-
di.

‹flte o zor koflullarda, bu karar-
l›l›k ve özveri ile DEV-GENÇ ya-
rat›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› ol-
ma özellikleri ile sonraki dönem-
de de tüm yeteneklerini seferber
ederek mücadeleye çok fley kata-

cak ve devrimci
mücadelesi ile
örnek olacakt›r.

Ferit Eliuygun, bu özellikleriy-
le onlarca yoldafl›n› e¤itmifl, onla-
ra örnek olmufltur. O zor koflullar-
da yeniden yarat›lan DEV-GENÇ
içinde devrimci mücadele için ye-
ni kadrolar yaratmay› baflarm›flt›r. 

Her zorlu¤u aflmak için bir
bafllang›ç gerekir. ‹flte Ferit Eliuy-
gun bu yeni bafllang›çlar› yapacak
cesarete ve cürete her zaman sa-
hip olmufltur.

BBiirr öömmüürr bbooyyuu ddeevvrriimmcciilliikk
vvee CCeellaalleettttiinn AAllii GGüülleerr

Devrimci oluflunu flöyle anlat›-
yordu Celalettin Ali Güler; “Bafl-
lang›çta faflist sald›r›lara yönelik
tav›rlardan etkilendi¤im için dev-
rimci 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 sürdür-
düm...”

Celalettin Ali Güler, bu büyük
iddia ve inançla savaflt›, bu büyük
mutlulukla flehit düfltü. Tüm dev-
rimcilere, bu düzenin de¤iflmesini
isteyen herkese örnek olacak bir
yaflam b›rakt› geride.

Bir ömür devrimcilik yapanlar
içinde yer ald›.

An›lar› Miras›m›z
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timi
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4 AKP, aldatarak, oyalayarak ve

terör uygulayarak yönetiyor..
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Anayasa Mahkemesi de¤il,
oligarflik diktatörlüktür...

7 Kürt halk›na terör...

8 Alevi halk›n› katilleriyle

bar›flt›rmak istiyorlar...

10 Tarihten oolaylar kifliler:

Marafl’ta katleden
müslüman de¤il miydi?

12 Aç›l›m de¤il, eritme ve

asimilasyon...

14 Ö¤retmenimiz:
Zafer bizim olacak! 
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direnenler söyler!
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Bar›nma sorunu
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Almanya’da Dev-Genç
semineri

54 Yeni de¤inmeler

Ülkemizde
Gençlik

19 Aral›k’ta...

‹smail KARAMAN’›n
katilleri cezaland›r›ls›n
Yer: Bak›rköy Adliyesi
Tarih: 23 Aral›k, Çarflamba
Saat: 09.05

HALK CEPHES‹

MAHKEMEYE ÇA⁄RI
Didem
Akman...
Yer: Ankara
Adliyesi 11. ACM
Tarih: 24 Aral›k,
Perflembe
Saat: 15.00

HALK CEPHES‹

Dinleti
Hapishane Türküleri
22 Aral›k Sal›
19.00 
Haldun Dormen
Tiyatrosu 
fi‹fiL‹/ ‹STANBUL

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

HALK CEPHES‹



Gerekeni yap›n!

‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay, tele-
fondaki polis flefine bu talimat›

verir vermez, tekel iflçilerinin üzeri-
ne gaz bombalar› at›lmaya, tazyikli
su s›k›lmaya ve ayn› anda coplar in-
dirilmeye baflland›. Gereken yap›l›-
yordu. Ankara Valisi, sald›r›n›n ar-
kas›ndan “kanun hakimiyeti sa¤lan-
m›flt›r” aç›klamas›n› yapt›. Emekçi-
lerin direnifli ezilmiflti ve Ankara’da
düzen hüküm sürüyordu! 

Emekçiler üzerinde bu terör esti-
rilirken ayn› anda, bu terörün

estirildi¤i yere çok uzak olmayan
bir binada, Beflir Atalay, televizyon
kameralar› karfl›s›nda ““ddeemmookkrraattiikk
aaçç››ll››mm kkaarraarrll››ll››kkllaa ssüürrddüürrüülleecceekk--
ttiirr”” aç›klamas› yap›yordu. Ve ayn›
anda, iflçilerin coplar alt›nda ezildi-
¤i Ankara’da, AAlleevvii ÇÇaall››flflttaayy›› top-
lant› halindeydi ve orada da AKP
hükümetinin devlet bakanlar›ndan
Faruk Çelik, “aç›l›m” politikalar›-
n›n Türkiye’yi nas›l demokratiklefl-
tirdi¤ini anlat›yordu.  

Herfley apaç›k karfl›m›zdad›r. 17
Aral›k Ankara’s›nda, aldatma-

ca, oyalama ve faflist terör yanyana-
d›r. AAKKPP iikkttiiddaarr›› aallddaattaarraakk,, ooyyaa--
llaayyaarraakk vvee zzuullmmeeddeerreekk yyöönneetteebbiillii--
yyoorr.. Aldatma, oyalama o kadar giz-
li mi? Hay›r, tam tersine bunlar›n
oldukça aç›k biçimde yürütüldü¤ü-
nü söylemek mümkündür. ‹flte bu
noktada oligarfli, bu manevralar›n-
dan ancak iiflflbbiirrlliikkççiilleerrii ve ddüüzzeenn--
ddeenn mmeeddeett uummaann kkeessiimmlleerr saye-
sinde sonuç alabilir. Nitekim, gerek
Kürt aç›l›m›, gerek Alevi aç›l›m›
toplant›lar›na bafllang›çta can ve-
renler, sadece iflbirlikçiler
de¤il, düzenden medet uman
ilerici, demokrat çevrelerdir. Düze-
nin “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-

sine yol aç›yorlar. Daha sonra bu
aç›l›mlar›n ttaassffiiyyee amaçl› oldu¤u-
nu, aassiimmiillaassyyoonn amaçl› oldu¤unu,
faflist devlette ddee¤¤iiflfleenn bbiirr flfleeyy ooll--
mmaadd››¤¤››nn›› görüyorlar, ama o zaman
ifl iflten geçmifl oluyor... 

E¤er bugün AKP flu veya bu öl-
çüde “demokrat”l›k iddias›nda

bulunabiliyorsa, halâ “aç›l›m” ma-
nevralar›n› sürdürebiliyorsa, bu id-
diay› meflrulaflt›ranlar›n bafl›nda ile-
rici sol kesimler gelir. AABB’’yyee uuyyuumm
nedeniyle AKP’yi destekleyenler,
EErrggeenneekkoonn DDaavvaass›› nedeniyle
AKP’nin yan›nda olmak gerekir di-
yenler, KKüürrtt aaçç››ll››mm››,, AAlleevvii aaçç››ll››mm››
nedeniyle AKP’ye destek vermek
gerekir diyenler gelir... 

Bugün çeflitli sol, ilerici, demok-
rat 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 gör-
memekte, veya görmezden gelmek-
tedirler. AKP-Genelkurmay aras›n-
daki çeliflkilerden “demokrasi” bek-
leyerek AKP’ye yedeklenilmifltir.
Demokratik mücadele, oligarfli içi
çat›flmada taraf olmak de¤ildir.
Egemen s›n›flar aras›ndaki çeliflki-
lerden elbette yararlan›labilir. Fakat
bu yararlanma, onlardan birine yas-
lanarak, onlardan birine tabi olarak
gerçeklefltirilemez. Tam tersine,
egemen s›n›flar aras›ndaki çeliflki-
lerden yararlanmak ancak kendi sa-

f›m›zda, halk›n, emekçilerin ç›kar-
lar›n› savunmam›z koflullar›nda
mümkün olabilir. Tersi, bizim o çe-
liflkilerden yararlanmam›z de¤il,
onlar›n bizden yararlanmas› olur. Ki
nitekim bugün solun bir kesimi aç›-
s›ndan durumu budur. 

Burada sorun, düzenden beklenti
içine girmektir. De¤ilse, bbuu iikk--

ttiiddaarr,, ssiiyyaassii oollaarraakk kköörrlleeflflmmeeyyeenn
hhiiçç kkiimmsseeyyii kkaanndd››rraammaazz.. Çünkü
demagojileri, manevralar› asl›nda
çok aç›k ve kabad›r. 

Terörle 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 tutukla-
ma yetkileri veren AKP iktidar› de¤il
mi?.. Engin Çeberler’i, Ça¤dafl Ge-
mikler’i, Baran Tursunlar’› katleden,
polis infazlar›n›n önünü açan AKP
de¤il mi?.. Hapishanelerde yüzlerce
insan›n ölümüne yolaçan tecriti uy-
gulayan AKP de¤il mi?... Peki nas›l
oluyor da bunlar unutulabiliyor? Na-
s›l yok say›labiliyor?

Sorun, yukar›da belirtti¤imiz gibi,
kendine, halka güvensizlik sonu-

cunda düzen içi beklentiler nedeniyle
içine düflülen ssiiyyaassii kköörrllüükktteeddiirr..
Oligarfli, körlefltirebildi¤i ölçüde da-
ha rahat yönetir ve ömrünü uzat›r.
Düzeniçileflmek, körleflmektir. 

Oyun çok aç›kt›r. AKP’nin Kürt
sorunundan Alevi sorununa, ifl-

kence meselesinden iflçi haklar›na
kadar her konuda, her kesimle adeta
oynad›¤› aç›kt›r: 2005 A¤ustos’un-
da 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 so-
runlu Kürtler oldu¤unu” söyleyen
Erdo¤an ayn› kiflidir. 

2006’da Amerika’da yapt›¤› aç›k-
lamada “Türkiye’de Kürtlerin

AKP, Aldatarak, Oyalayarak ve
Terör Uygulayarak Yönetiyor

....Demokratik mücadele, oligar-
fli 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.
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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 “düflün-
mezsen Kürt sorunu yoktur” diyen
Erdo¤an’la, 2006’da Diyarbak›r’da
“kad›n da olsa, çocuk da olsa gere-
ken yap›l›r” deyip katliam emrini
veren Erdo¤an ve 2009‘da TRT
fiefl’i açan Erdo¤an, ayn› Erdo¤an-
d›r. Bu, herhangi bir burjuva politi-
kac›s›nda s›k rastlanabilecek bir du-
rumdur. 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 ta-
v›rlar tak›nabilmek, burjuva politi-
kas›n›n halklara karfl› klasik ayak
oyunlar›ndand›r. Burada ssoo--
rruunn, onun bu niteli¤ini görmeyip,
her demecine bu gerçe¤i yads›yan
anlamlar yüklemektedir.   

Kürt aç›l›m› konusunda hala
AKP’den birfleyler beklene-

bilece¤ini söyleyenler, bütün bun-
lar› bilmiyor mu, görmüyor mu?..
Aç›k ki, bilmemeleri, görmemele-
ri mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla,
bunlara ra¤men AKP’nin Kürt
aç›l›m› konusunda, Alevi aç›l›m›
konusunda, demokratikleflme konu-
sundaki vaatleri karfl›s›nda umutlu
olabilenler, gerçe¤i görmezden gel-
me tavr› içindedirler.  

Bak›n flu tabloya: Kürtler, 86 y›l-
d›r bu topraklarda ezilenlerdir.

Aleviler, inançlar› yasaklan›p ezi-
lenlerdir. Çingeneler yok say›l›p
ezilenlerdir. Ve kimileri, bu ezilen
halk kesimlerini, AKP’nin pefline
takmak istiyor. Ne için? EEzziillmmiiflfllliikk--
lleerriinniinn ddeevvaamm›› iiççiinn.. 

Kürt, Alevi, Çingene ve tüm ezi-
lenler, kendilerini, emperya-

lizm iflbirlikçisi bir partiye, sömü-
ren ve zulmedenlerin temsilcisi
AKP’ye yedeklemeye çal›flan her-
kese flflüüpphheeyyllee bakmal›d›rlar. AKP
aç›l›mlar›na flu veya bu biçimde or-
tak olanlar, AKP’nin halk› aldatma-
s›na da ortak olmaktad›rlar. AKP,
emperyalizmin ve oligarflinin parti-
sidir. Onun gündeme getirdi¤i ve
getirece¤i her politika, emperyaliz-

min ve oligarflinin ç›karlar› do¤rul-
tusundad›r. AKP politikalar›na, bu
kesinlik ve aç›kl›k içinde bakanlar,
kendilerini yanl›fllardan, AKP poli-
tikalar›na yedeklenmekten, düzenin
belirledi¤i gündemlerin peflinde sü-
rüklenmekten uzak tutabilirler. 

6. Alevi Çal›fltay›’nda AKP’nin
aç›l›m manevralar›na “alet ol-

ma” tavr›n›n devam etti¤ini görüyo-
ruz; 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” Tür-
kiyesi’ne. Ayn› gün, kendi yasalar›-
n›  da çi¤neyerek, yasal meflru hak-

lar›n› kullanarak eylem yapan üç

ayr› iflçi eylemine sald›rd› AKP. De-
miryolu emekçileri, itfaiyeciler ve
tekel iflçileri, AKP iktidar›n›n hak-
lar ve özgürlükler mücadelesine ka-
pal› yüzüyle karfl›laflt›lar. AKP’nin
polisi, ifllerini korumak için Anka-
ra’ya gelen Tekel iflçilerine,  Anka-
ra’ya sanki ““ddüüflflmmaann”” güçleri gel-
mifl gibi sald›rd›. AKP iktidar›, ger-
çekte de iflçileri “düflman” olarak
görmektedir: SS››nn››ff ddüüflflmmaann››.. AKP
s›n›fsal bakmaktad›r çünkü bu soru
na. Emekçilerin direnerek hak al-
malar›n›n önünü s›n›fsal nedenlerle
kapatmak istemektedir. Burada da
yine eksik olan, iiflflççiilleerr cceepphheessiinn--
ddeenn ss››nn››ffssaall bbaakk››llmmaammaass››dd››rr.. ‹leri-
ci, demokrat güçlerin s›n›fsal bak-
mamas›d›r. AKP’nin s›n›fsal bakt›¤›
bir soruna, emekçilerin, çeflitli ileri-
ci güçlerin s›n›fsal bakmamas›, hal-
k›n mücadelesini zay›flatan neden-
lerin en önemlilerinden biridir.  

AKP, kim kendisine yönelirse,
sald›r›yor. Polis, özellikle AKP

binalar›na yönelik eylemlerde, yü-
rüyüfl ve protestolarda silaha sar›l›-
yor. Diyarbak›r’da geçti¤imiz gün-
lerde, 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, poli-
sin 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›, ya-
lanlar›n›, riyakarl›klar›n› teflhir et-
meyecek. AKP’nin dayatt›¤› budur.
AKP’nin en s›radan, en bar›flç› elefl-
tiri ve eylemler karfl›s›nda bile sal-
d›rganlaflan tahammülsüzlü¤ü bu
politikadan beslenmektedir. 

Zulme, 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?

Ülkemizin tüm ilerici, devrimci,
demokrat, vatansever güçleri,

AKP’nin politikalar› karfl›s›nda tu-
tumlar›n› bir kez daha gözden ge-
çirmelidir. Bu aleni ve kaba oyuna
son vermeliyiz art›k. Kürt aç›l›m›
derken, binlerce DTP’liyi tutukla-

yan, DTP’yi kapatan, sokaklarda
yoksul Kürtlerin kan›n› ak›tan riya-
karl›¤a, “Alevi aç›l›m›” derken, Ök-
kefl Kengerler’i toplant›ya ça¤›ran
riyakarl›¤a, “demokratik aç›l›m” ül-
kemizin iflçisine, köylüsüne, ö¤ren-
cisine, tutsa¤›na, vatanseverine karfl›
her türlü zulmü uygulayan riyakarl›-
¤a dur diyelim, ortak olmayal›m.  

Düzenden beklentilere son veril-
melidir. Düzenden beklentiler

üzerine kurulan her politika, düzeni
güçlendirir. Düzenin güçlenmesi,
halk›n mücadelesinin önündeki en-
gellerin yükselmesidir. Tek yol ddüü--
zzeennee kkaarrflfl›› mücadeledir. Tüm milli-
yetlerden ve inançlardan halk›n bu-
gün birleflmesi gereken zemin em-
peryalizme ve iflbirlikçi AKP iktida-
r›na karfl› mücadeledir.  Her milli-
yetten ve inançtan ezilenlerin,
emekçilerin, yoksullar›n sorunlar›,
oligarflinin partilerinin “aç›l›m”la-
r›yla de¤il, halk›n oligarflinin iktida-
r›n›n devrini kapatmas›yla çözülür. 

....Düzenden beklentiler
üzerine kurulan her

politika, düzeni
güçlendirir. Düzenin güçlenmesi,
halk›n mücadelesinin önündeki

engellerin yükselmesidir. Tek yol
düzene karfl› mücadeledir.
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Her gün yyeniden kkan›tlan›yor: 

Oligarfli aasla KKürt ssorununu ççözemez

Oligarfli aasla ddemokrasiyi ggetiremez

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 ettiril-
mesine hizmet eden siyasi bir karard›r. 

Sadece son 5 ay bile, ülkemizin faflizmle yönetilen
bir ülke oldu¤unu ve ülkemizde hak ve özgürlüklere da-
ir 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 mü-
cadele ve örgütlenmesinin TASF‹YE edilmesiydi. 

Ayd›nlardan çeflitli sol güçlere ve bizzat Kürt milli-
yetçi 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 katlia-
m›”ndan sözederek, güya bu konudaki tarihi geçmiflin
bir anlamda günah›n› ç›kar›yordu. Ama AKP, bu konu-
da aç›kça takiyyeci, riyakar ve istismarc›d›r. 7 y›ll›k ik-
tidar› boyunca ne dedi¤i belli olmam›fl, döneme göre o
yana, bu yana çark etmifltir. Kürt sorunu yoktur, yok sa-
yarsan›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:
AAKKPP,, KKüürrtt ssoorruunnuu kkoonnuussuunnddaa,, hheerr ddöönneemm eemmppeerryyaa--
lliizzmmiinn vvee oolliiggaarrflfliinniinn çç››kkaarrllaarr›› ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa ddaavv--
rraannmm››flfltt››rr ve öyle davranmaya devam edecektir. 

OOlliiggaarrflfliikk ddiikkttaattöörrllüü¤¤üünn ttaassffiiyyee  ddaayyaattmmaass››nnaa vvee
flfloovveenniisstt bbaasskk››llaarr››nnaa kkaarrflfl›› tteekk ggeeççeerrllii yyooll;; mmeeflflrruulluu¤¤uu--
mmuuzzuu ssaavvuunnaarraakk  ddiirreennmmeekkttiirr..

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 tekrar-

lanan oligarflik diktatörlü¤ün dayatmalar›, flovenist slo-

ganlar, linç sald›r›lar› ve nihayet DTP’nin kapat›lmas›,

en kör gözleri bile açacak bir sald›r› çizgisidir. 

OOlliiggaarrflfliikk ddiikkttaattöörrllüükk,, KKüürrtt hhaallkk››nn›› ssiinnddiirrmmeekk,,

KKüürrtt hhaallkk››nn››nn uulluussaall tteemmeellddeekkii ssiillaahhll›› ssiillaahhss››zz,, lleeggaall

iilllleeggaall öörrggüüttlleennmmeelleerriinnii yyaa ffiizziikkii oollaarraakk,, oo oollmmaazzssaa

ssiiyyaassii vvee iiddeeoolloojjiikk oollaarraakk ttaassffiiyyee eettmmeekk iisstteemmeekktteeddiirr..

Baflka bir deyiflle, oligarfli Kürt milliyetçi hareketini eehh--

lliilleeflflttiirrmmeekk, tamamen düzene biat eder hale getirmek is-

tiyor. 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 hakla-

r›ndan, meflruluklar›ndan asla gerilememelidir. At›lacak

her geri ad›m, sadece ve sadece onlar› cüretlendirir. 

DTP’nin kapat›lmas› karar›, oolliiggaarrflfliinniinn ttüümm kkeessiimm--

lleerriinniinn ttaamm mmuuttaabbaakkaatt››yyllaa ç›kan bir karard›r. AKP ik-

tidar›, Genelkurmay, Susurlukçular, Ergenekoncular,

TÜS‹AD ve ‹slamc› sermaye, “laikçiler ve fleriatç›lar”,

halka karfl› bask›y› sürdürmekte her zaman ittifak için-

de oldular. Kimse art›k, oligarfli içi farkl› kesimlerin ara-

s›ndaki çat›flmalar üzerine hiçbir beklenti ve politika in-

fla edilemeyece¤ini görmelidir. AKP’yi “Ergenekon Da-

vas›”n› açt›¤› için desteklemeye, onu demokrat ilan et-

meye kalk›flanlar, oligarflinin sahte demokrasisinin s›-

n›rlar›n›n nereye kadar oldu¤unu görmelidir. 

EE¤¤eerr ggeerrççeekktteenn KKüürrtt ssoorruunnuunnuunn ççöözzüümmüünnüü iissttii--

yyoorrssaakk;; 

EE¤¤eerr ggeerrççeekktteenn hhaallkk››nn hhaakk vvee öözzggüürrllüükklleerriinniinn ggüü--

vveennccee aalltt››nnddaa oollaaccaa¤¤›› bbiirr ddeemmookkrraassii iissttiiyyoorrssaakk,, 

düzenin hiçbir kesimine ve hiçbir emperyalist güce

güvenmeden, 

emperyalizme ve iflbirlikçi iktidarlara karfl› ba¤›m-

s›zl›k ve demokrasi mücadelesini yükseltmeliyiz. 

Baflka yol yoktur. 

HHaallkk CCeepphheessii

hhttttpp::////wwwwww..bbaaggiimmssiizzlliikk--ddeemmookk--
rraassiiiicciinn--hhaallkkcceepphheessii..ccoomm

DTP’Y‹ KAPATAN ANAYASA MAHKEMES‹
DE⁄‹L, OL‹GARfi‹K D‹KTATÖRLÜKTÜR!

HHaallkk CCeepphheessiiHHaallkk CCeepphheessii
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Oligarfli, DTP’nin kapat›lmas›
sonras› süren protestolar, kepenk
kapatmalar ve eylemleri gerekçe
yaparak  Kürt halk›na  yönelik bas-
k›lar› art›rd›.

Gösteriler gerekçe yap›larak po-
lis y›¤›na¤› sürdürülmekte, ilçelerde
yollar kesilip, kimlik kontrolleri ya-
p›lmaktad›r. Birçok flehir, ilçe adeta
iflgal edilmifl durumdad›r.

DTP’nin kapat›lmas›n› protesto
eden eylemleri gerekçe gösteren po-
lis adeta insan av› sürdürüyor. Gün-
lerdir sürdürülen gözalt›lar ve tu-
tuklamalar ile sald›r›lar devam etti-
riliyor.

Van'dan ‹stanbul'a, Siirt'ten ‹z-
mir’e, Mardin'den Batman’a gözalt›
ve tutuklamalar, her yerde sürdürül-
mektedir. Bölgedeki polis, asker sa-
y›s› yetmemifl(!) olacak ki, ‹çiflleri
Bakanl›¤› Ankara'dan 400 kiflilik bir
özel tim göndererek, Hakkari, Mufl,
Van, fi›rnak ve Batman'da görevlen-
dirdi.

‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay’›n
aç›klamas›na göre, 20 Kas›m
2009’dan bugüne kadar, 11556633 kkiiflflii
gözalt›na al›narak 336622 kkiiflflii tutuklan-
m›flt›r. Rakamlar gösteriyor ki, tam
bir gözalt› ve tutuklama terörü esti-
rilmektedir. 

Linççilerin, kkatillerin
koruyucusu AAKP
iktidar›d›r

DTP’nin kapat›lmas›n› pro-
testo için Beyo¤lu’nda DTP il
binas› önünde yap›lan aç›klama-
dan sonra,  da¤›lan kitlenin üze-
rine Dolapdere'de atefl aç›lm›flt›.

Daha önceden örgütlenen,
silahl›  linç güruhu DTP’lilere
ve esnafa sald›rm›flt›. Ellerinde si-
lahlar, pala ve sopalarla sald›ran
linç güruhunun açt›¤› atefl sonucu 5
kifli yaralanm›flt›.

Ancak buna ra¤men, sald›r›ya

u¤rayanlar, yaralananlar gözalt›-
na al›n›p tutuklan›rken, devlet bir
kez daha linç güruhunun arkas›n-
dayd›. Dolapdere’de polis merke-
zinin burnunun dibinde ellerinde
silah ve sat›rlarla DTP’lilere sal-
d›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 gözal-
t›na al›nd›. 

AKP’nin oonaylad›¤›
katliam!

Sald›r›lardan birisi de Mufl Bula-
n›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 kat-
letti.

Halk› katleden Turan Bilen'in
köy korucusu oldu¤u, gerillalara
karfl› operasyonlara kat›ld›¤› belirti-
lirken, 1994 y›l›nda 4 gerillan›n fle-
hit düflmesinde rol alan bir J‹TEM
eleman› oldu¤u da belirtiliyordu. 

Köy korucusu Turan Bilen tara-
f›ndan katledilen Necmi Oral'›n ce-

naze töreninden sonra da bu kez po-
lis halka sald›rd›. 

AKP iktidar› bu sald›r›da da “es-
nafa zarar veriliyor, zorla kepenk
kapatt›r›l›yor” diyerek sald›r›y› ak-
lamaya, hakl› ç›karmaya çal›flt›.

Baflbakan Yard›mc›s› Bülent
Ar›nç, Bulan›k’ta halk› katleden ko-
rucu ile igili olarak; “Maalesef baz›
yerlerde meydana gelen gösteriler-
de esnaf›m›z›n kendi tabiriyle 'ek-
mek teknesi' olan dükkan›, ifl yeri,
malzemesi bilinçsiz bir flekilde za-
rar vermek amac›yla tafllanmakta-
d›r, k›r›l›p dökülmektedir, insanlar›n
can› ve mal› tehlikeye at›lmakta-
d›r”diyordu.

‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay ise
yapt›¤› bas›n toplant›s›nda bir soru
üzerine polise halka karfl› “silah
kullanmamas›” için emir verdikleri-
ni söylüyor ve halk› tehdit ediyordu.  

Eylemleri gerekçe gösteren ikti-
dar, “Kamu Güvenli¤i
Müsteflarl¤›” için haz›r-
l›klar›n› h›zland›racakla-
r›n› da belirtiyordu.

‹nfaz›n RResmi
27 Haziran 2007 tarihinde Ge-

nelkurmay Baflkanl›¤› taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, fi›rnak’›n Ulu-
dere ilçesi yöresinde gerillalarla ça-

t›flma ç›kt›¤› ve 8 gerilla-
n›n flehit oldu¤u aç›klan-
m›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 kat-
ledildi.
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AKP, "Alevi Çal›fltay›" manev-
ras›n› sürdürürken, Ankara’da 17
Aral›k’ta toplanacak 6. Çal›fltay için
MMaarraaflfl KKaattlliiaamm››’’nn››nn ssoorruummlluullaa--
rr››nnddaann Ökkefl fiendiller’i davet etti.
AKP’nin Ökkefl fiendiller’i ça¤›r-
mas› tesadüfi de¤ildi. fiendiller’in
listeye girmesi, Çal›fltay’a ça¤r›la-
caklar listesinde yap›lan bir hata so-
nucu da de¤ildi. Bu davet, Alevilere
karfl› iradi, bilinçli bir dayatmad›r. 

Dayatma; Alevi halk›n› katille-
riyle bar›flt›rmakt›r. Tarihinde hep
katledilmek vard›r Alevinin. On y›l-
lard›r, yüzy›llard›r ac›lar›yla, öfke-
siyle, kiniyle yaflamaktad›r. Ne Ker-
bela’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 yeni-
leri 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›l-
mas› AKP zihniyetinin tek örne¤i de
de¤ildir. AKP, Sivas Katliam›n› ha-
la k›namam›flt›r, Sivas’›n katillerini
savunmaktad›r AKP. ‹stanbul’da
Alevilerin yo¤unlukta yaflad›¤› bir
mahalleye on binlerce Alevi’yi kat-
leden Yavuz Sultan Selim’in ad›n›n
verilmesi, Alevi düflmanl›¤›n›n,
Alevili¤e meydan okuman›n ürünü
de¤il de nedir? Alevilerin Cem evi-
nin y›kt›r›lmas›, "Cem evi cümbüfl
evi" diyerek inançlar›na hakaret
edilmesi AKP’lilerin Alevilere ba-
k›fl›n› göstermiyor mu?

AAKKPP’’nniinn zziihhnniiyyeettii SSiivvaass’’tt››rr,,
MMaarraaflfl’’tt››rr,, ÇÇoorruumm’’dduurr.. Alevilik,
AKP’ye göre esas olarak yokedil-
mesi 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 faflist-
lerle dinci yobazlar Alevilere karfl›
her zaman kol kola olmufllard›r. 

Kimdir Ökkefl KKenger?

Aleviler Ökkefl Kenger’in kim
oldu¤unu çok iyi bilir. Marafl katli-
am›nda provokasyonu bafllatan
bombay› koyarken soyad› fiendil-
ler’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 gibile-
rini.

12 Eylül öncesi Amerika ve ifl-
birlikçileri, devrimci mücadelenin
yükseliflini önlemek için halk› Ale-
vi-Sünni diye inançlar› temelinde
bölmek istedi. Bunun için çeflitli
provokasyonlarla düflmanl›¤› gelifl-
tirdi. 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 birlik-
te yaflad›¤› bir çok flehiri kaps›yor-
du. Marafl’taki katliam plan› da
bunlardan biriydi ve MHP’li faflist-
ler ve gericiler taraf›ndan uygulan-
d›. 

19 Aral›k 1978’de bafllay›p 25
Aral›k’a kadar süren katliamda, 111
kifli katledildi. 

Ökkefl Kenger iflte bu plan›n uy-
gulanmas›n› bafllatan kiflidir. Çiçek
sinemas›na "Günefl ne zaman do¤a-
cak" adl› bir filmin oynad›¤› esnada
ses bombas› at›p, "Komünistler si-
nemay› bombalad›" diyerek provo-
kasyonu bafllatan kiflidir. Suçu sade-
ce provokasyonu bafllatmaktan da
ibaret de¤ildir. Kad›n, yafll›, çoluk
demeden insanlar›n öldürüldü¤ü,
hamile kad›nlar›n kar›nlar›n›n deflil-
di¤i, insanlar›n gözlerinin tornavi-
dayla 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-

r›ndand›r Ökkefl Kenger. Yüzlerce
evin, iflyerinin yak›l›p y›k›ld›¤›,
ya¤maland›¤› Marafl katliam›n› yö-
netenlerden biridir. Maraflta katledi-
len 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 ve-
recek! 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 örgüt-
lerine ""KKaahhrraammaannmmaarraaflfl KKaattlliiaamm››
ddaavvaass››nnddaann bbeerraaaatt eettttiimm"" 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 ol-
du¤una  oligarflinin mahkemeleri
karar veremez. Çünkü zaten suçlu-
lar›n aras›nda oligarflinin mahkeme-
leri de vard›r. Göstermelik cezalarla
Ökkefl Kenger dahil katilleri akla-
m›flt›r. 

Alevi hhalk›m›z!

Ökkefl Kenger, Çal›fltay’a kat›la-
ca¤›n›n aç›klanmas›ndan sonra gös-
terilen tepkiler üzerine, Çal›fltay’a
kat›lmaktan vazgeçti¤ini aç›klad›.
Ancak bunun hiçbir önemi yoktur.
Önemli olan onun davet edilmifl ol-
mas›d›r ve onu davet eden AAKKPP,,
DDAAVVEETT‹‹NN‹‹ GGEERR‹‹ AALLMMAAMMIIfifi--
TTIIRR.. Nitekim, Alevi Çal›fltay› Ko-
ordinatörü Doç. Dr. Necdet Subafl›,
halâ flöyle diyordu: “Bu konular›
konuflmay› kimse kendi tekeline ala-

Alevi halk›n› katilleriyle 
bar›flt›rmak istiyorlar Katliamdan 

önceki ad›:
Ökkefl Kenger

Faflist MHP
militan›

Katliamdan
sonraki ad›:

Ökkefl fiendiller
BBP Milletvekili
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maz, sadece ben konuflay›m dene-
mez.  Alevilik sorununun çok farkl›
ayaklar› var, herkes konuflacak.
Toplant›ya o gelsin, flu gelmesin de-
mek do¤ru de¤ildir. ”

AKP’nin tüm aç›l›m politikalar›

emperyalizm patentlidir. Amaç; dü-

zenin y›llard›r d›fllad›¤›, düflman

gördü¤ü kesimleri "demokratiklefl-
me, toplumla bar›flma" ad› alt›nda
ssiisstteemm iiççiinnee ççeekkmmeekkttiirr. "Alevi aç›-

l›m›" dedikleri de bunun içindir. 

On y›llard›r Alevileri katlettiren,

bu düzendir. 

Çal›fltaylar’a kkat›lanlar, 

katillere ggüç vveriyor

Alevi halk›! Seni kendi katilin

olan düzenin içine çekmek istiyor-

lar. Kaderini kimlerin tart›flt›¤›n›

görmelisin. Alevi halk›n›n gelece¤i-

ni, katilleri tart›flamaz. Ökkefl Ken-

ger’in Çal›fltay’a kat›lmaktan vaz-

geçmifl olmas› bir fleyi de¤ifltirmez.

Aç›l›m ad› alt›nda yap›lmak istenen

gerçe¤i görmelisin. AKP’nin çal›fl-

tay›na kat›lmak; Alevilere, Ma-

rafl’ta, Sivas’ta, Gazi’de katledilen-

lere ihanettir!

Ökkefl Kenger’in gelmeyece¤ini

aç›klad›ktan sonra, baz› ilerici  de-

mokrat Aleviler, Çal›fltay’a kat›ld›-

lar. Yanl›fl yapt›lar; hem de vahim

bir yanl›fl. 

Çal›fltay’a kat›lanlardan biri olan
AArriiff SSaa¤¤ “o gelirse ben gelmem de-
dim” 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› savun-

mak, o katliamdan sorumlu olmak

anlam›nda, AKP yönetimi fiendil-

ler’den daha az sorumlu de¤ildir.

AKP yönetimiyle yanyana gelmek-

le, Kenger’le yanyana gelmek ara-

s›nda özünde bir fark yoktur. AKP

yönetimi de gerek geçmiflte, gerek-

se de iktidar koltu¤unda oturduklar›

sürece, say›s›z katliam gerçeklefltir-

di, geçmifl katliamlar› savunmaya

devam ettiler. 

Bu tarihi unutanlar, Alevi halk›-

n›n katillerine hizmet ederler, bunu

unutmas›nlar. 

Yasalar, hhalk›n uuymas› iiçindir!

“ AAnnaayyaa--
ssaayy›› bbiirr kkeezz ddeellmmeekkllee bbiirr flfleeyy oollmmaazz”. diyordu
Özal. Özal’›n ünlü sözüydü bu. O, çok sevdi¤i
zenginlerin “Anayasay› delebileceklerini” söy-
lüyordu as›l olarak. Bu sadece Özal dönemin-
de geçerli olan bir bak›fl aç›s› de¤ildi elbette.
Asl›nda bu egemenlerin sürekli yapt›klar› fley-
dir. Özal itiraf etmifltir yaln›zca. 

YÖK Baflkan› Yusuf Ziya Özcan’›n Dan›fl-
tay’dan dönen katsay› karar›na karfl› “ggeerreekkiirrssee
hhuukkuukkuu ddoollaannaaccaa¤¤››zz” demesi de benzer bir iti-
raft›r. Ve Özal’›n söylediklerinden öz olarak-
pekte farkl› de¤ildir.

Söz konusu kendi ç›karlar›, kendi kadrolafl-
malar›, 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.

YYaassaallaarr,, yyaapptt››rr››mmllaarr,, hhaallkk iiççiinnddiirr,, eeggeemmeenn--
lleerr çç››kkaarrllaarr››yyllaa tteerrss ddüüflflttüü¤¤üü aannddaa uuyymmaazzllaarr
oonnllaarraa.. 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”, “hu-
kuk” o nedenle hep halk›n karfl›s›na ç›kar›l›r.
Hukuk halka uygulan›r, halk oldu¤unda hat›rla-
n›r hep.

Bu, düzenin hangi partisi iktidarda olursa ol-
sun, de¤iflen bir fley de¤ildir. Birbirleriyle kavga
eden düzen partileri, “hukukun halka karfl› iflle-
tilmesi” 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› ken-
di 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 “bbuu AAnnaayyaassaa bbiizzee bbooll ggeellii--
yyoorrdduu” diyerek, onlar› çöpe atar, bu kez “yeni-
lerini” yaparlar. Sonra yapt›klar› “kutsal bir
fleymifl” gibi halka onaylatmaya(!) çal›fl›rlar.

Tüm bunlardan sonra, bu Anayasaya, bu ya-
salara bizim inanmam›z› isterler. “Hukukun
eflitli¤inden”, “yasalar”dan söz ederler. Hak ve
özgürlükleri elde etmek için halk›n olmayan
yasalar› “ççii¤¤nneemmeekk” kaç›n›lmaz bir zorunlu-
luk, onlara ddiirreennmmeekk bir hakt›r. 

AAddaalleett!!  
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Baflbakan Tayyip Erdo¤an
geçti¤imiz haftalarda yapt›¤› bir
konuflmada "Müslüman katliam
yapmaz" diyordu. Bu sözleri, Dar-
fur’da yüz binlerce kiflinin katledil-
mesinden sorumlu Sudan Devlet
Baflkan› Ömer El Beflir’in Türki-
ye’yi ziyaret etmesine gösterilen
tepkilere karfl› söylüyordu. 

Oysa tarih sömürücü egemen s›-
n›flar›n katliamlar›yla dolu. Ve bun-
lar›n önemli bir k›sm› da ddiinn aadd››nnaa,,
AAllllaahh aadd››nnaa yap›lm›flt›r. 

Emperyalizm ve Oligarfliye Kar-
fl› 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, oligar-
flinin 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, Malat-
ya’da, Marafl’ta, Çorum’da, Mad›-
mak’ta katledenler Müslüman de¤il
miydi?

Müslümand›lar; ""ddiinn eellddeenn ggiiddii--
yyoorr"" k›flk›rtmalar›yla, ""AAllllaahh"" ad›-
na yapt›lar bu katliamlar›.

1969’da Kanl› Pazar katliam›,
kendine "müslüman"›m diyen Meh-
met fievki Eygiler’in flu k›flk›rtma-
s›yla bafllam›flt›r. ""EEzzaannllaarr››nn ssuussttuu--
rruullmmaammaass›› iiççiinn MMüüssllüümmaannllaarr iillee
kk››zz››ll kkaaffiirrlleerr aarraass››nnddaa ttooppyyeekküünn bbiirr
ssaavvaaflfl kkaaçç››nn››llmmaazz hhaallee ggeellmmiiflflttiirr..
((......)) MMüüssllüümmaannllaarr kkoommüünniizzmmllee
ççaarrpp››flflaann ddeevvlleett kkuuvvvveettlleerriinnee yyaarr--
dd››mmcc›› oollssuunnllaarr.."" 

Halka, devrimcilere karfl› savafl-
ta devletin katliamlar›na her zaman
""yyaarrdd››mmcc››"" oldular.

***

YY››ll 11997788’’ddii.. 

Oligarfli geliflen
devrimci mücadeleyi
engellemek için halk
kitlelerini din ve mez-
hepler temelinde böl-
mek, birbirine k›rd›r-
mak istiyordu. MHP’li
faflistler ve islamc› ge-

riciler bunun için haz›rd›lar.

Alevi-Sünni halk›n bir arada ya-
flad›¤› Erzincan, Malatya, Ad›ya-

man ve Pa-
zarc›k’ta ya-
p›lan provo-
kasyonlar la
katliam ad›m
ad›m haz›rland›. 

Katliam karar› devletin zirvesin-

de al›nd›. MM‹‹TT,, CCIIAA,, KKoonnttrrggeerriillllaa

ttaarraaff››nnddaann ppllaannllaanndd›› ve MHP’li

Faflistlerle gericiler taraf›ndan katli-

am gerçeklefltirildi. 

Provokasyon, 19 Aral›k’ta, Ök-

kefl Kenger ad›nda bir faflistin ""GGüü--
nneeflfl NNee ZZaammaann DDoo¤¤aaccaakk"" adl› fil-

min oynad›¤› s›rada Çiçek Sinema-

s›na girer ve salona bombay› atar.

Ayn› anda ““MMüüssllüümmaann TTüürrkkiiyyee””,,
““KKaann››mm››zz aakkssaa ddaa zzaaffeerr ‹‹ssllaamm››nn””

hayk›r›fllar› duyulur. Ba¤›ranlar da-

ha önce sinemaya yerlefltirilmifl,

yap›lan katliam plan›n›n bir parça-

s› olan provokatörlerden baflkas›

de¤ildir. (Bu Faflist daha sonra
‘90’l› y›llarda Büyük Birlik Partisi
(BBP)’den milletvekili oldu.)

Sinemay› komünistler bombala-
d› diye yalan haber yayd›lar. Sine-
madan ç›kan 300 kiflilik faflist bir
grup ""MMüüssllüümmaann TTüürrkkiiyyee,, KKaann››--
mm››zz aakkssaa ddaa zzaaffeerr ‹‹ssllaamm’’››nn oollaaccaakk""
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

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 gü-
ruh ""kkoommüünniissttlleerriinn vvee AAlleevviilleerriinn
cceennaazzee nnaammaazz›› kk››ll››nnmmaazz"" fleklinde
ba¤›rarak tafl, sopa, demir çubuk ve
silahlarla sald›rd›. Bu sald›r›da
halktan üç kifli daha katledildi. Ale-
vilerin ve bugün flovenizmde
MHP’den hiç de geri kalmayan
CHP'lilerin iflyerleri yak›ld›. Sünni
halk üzerinde gerici propagandalar
sürdü. ““KKoommüünniissttlleerr,, KK››zz››llbbaaflflllaarr
CCaammiilleerrii bboommbbaallaadd››,, MMüüssllüümmaannll››--
¤¤aa,, ddiinnee ssaalldd››rr›› vvaarr"" gibi düflmanca
sözlerle Sünni halk Alevilere karfl›
k›flk›rt›ld›. ““SSoollccuullaarr,, AAlleevviilleerr ssii--
llaahhllaanndd›› vvee SSüünnnniilleerree ssaalldd››rraaccaakk””
gibi yalanlar yay›larak, Sünni halka

TTaarriihhtteenn
Olaylar...Kifliler...

Marafl’ta katleden 
müslüman de¤il miydi?

AAçç››ll››mmllaarraa AAllddaannmmaa,, AAlleett  

Resmi 
rakamlara

göre 111
kifli katle-
dildi. 270

ev, 70 iflye-
ri yak›ld›.

Gerçek ra-
kamlar ise

aç›klanan›n
birkaç 

kat›yd›. 
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silah da¤›t›ld›. 

Y›llard›r, birbirine komflu olan
Sünni halk Alevilere karfl› flöyle k›fl-
k›rt›l›yordu: ""OOrruuçç ttuuttmmaakk,, nnaammaazz
kk››llmmaakkllaa hhaacc›› oolluunnmmaazz,, bbiirr AAlleevvii
ööllddüürreenn bbeeflfl sseeffeerr hhaaccccaa ggiittmmiiflfl ggiibbii
sseevvaapp kkaazzaann››rr""....

Alevilerin, solcular›n yo¤unluk-
ta yaflad›¤› Yörükselim Mahalle-
si’nde evlere önceden ççaarrpp›› iiflflaarreett--
lleerrii 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›r-
lar faflistlere, k›flk›rt›lm›fl gerici gü-
ruha da¤›t›ld›. Önceden ya¤l› boya
ile çarp› iflareti konmufl evlere dina-
mitler at›ld›. Kap›lar, duvarlar k›r›-
l›p içeri girildi. Yediden yetmifle ço-
luk 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›r-
larla do¤rad›lar.

Baflbakan Tayyip Erdo¤an
"Müslüman katliam yapmaz" der-
ken bunlar› hiç olmam›fl say›yor.
Oysa bunlar kan içindeki Türkiye
tarihinin bir parças›d›r ve Erdo¤an
bu katliamlar› yapanlarla aayynn›› ssaaff--
llaarrddaa yer al›yordu o y›llarda. Afla¤›-
da anlat›lanlar Erdo¤an gibi kendi-
ne "müslüman›m" diyenler taraf›n-

dan yap›ld›. 

"" ... bir elinde bayrak bir elinde
silah olan Muhtar Mehmet Yeniflen
ve Fevzi Görkem oldu¤u halde ‘AAll--
llaahh AAllllaahh,, kkoommüünniissttlleerriinn kköökküünnüü kkaa--
zz››yyaaccaa¤¤››zz,, kkoommüünniissttlleerriinn bbüüyyüü¤¤üü kküü--
ççüü¤¤üü ddeemmeeyyiinn kkaaffaass››nn›› eezziinn’’ diye ba-
¤›rarak gelip evime hücum ettiler, ka-
p›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 meydan-
da komay›n’ diye yalvard›m. Muhtar,
‘‘KKooccaann›› kkuurrbbaann kkeessiiyyoorruumm’ 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 öldür-
düler. BBeenn yyaallvvaarrdd››kkççaa ‘‘BBiizz bbuu sseennee
kkuurrbbaann kkeesseeccee¤¤iizz,, bbaayyrraamm ggüünnüü ggeell--
mmiiflfl’’ diyorlard›.

Bu sefer karfl› taraftaki gözü
görmeyen, yafll› kad›n Cennet Çi-
men’in evine yöneldiler. Kad›n› ‘gel
gel nene’ diye ça¤›rd›lar. Cuma Yal-
ç›n ve Nuri Do¤an adl› kifliler zavall›
kad›n›n ssaa¤¤llaamm ggöözzüünnüü ttoorrnnaavviiddaa iillee
ooyydduullaarr. Daha sonra kurflunlay›p öl-
dürdüler. Sonra kad›n› yak›nda bulu-
nan hela çukuruna bafl üzeri at›p ora-
daki at arabas›n› üzerine devirdiler.
En son ise, sokaktaki bütün evleri
atefle verdiler.(...)

Koflarak kaçarken yolda ‹brahim
Usta’y› gördüm. Mustafa Gökkoyufl

adl› flah›s elinde bir tabanca ile onu
boynundan tutmufl sürüklüyordu. Bir
baflkas› da ‘onun kan›n› evime ak›t-
may›n’ diye ba¤›r›yordu. ‹brahim’i
çeke çeke toplumun içine getirdiler ve
orac›kta katlettiler. ” (Marafl Katlia-
m› Davas›’nda, Mavifl Toklu’nun
verdi¤i ifadeden)

Bunlar› yapanlar da yapt›ranlar
da Müslüman’d› kuflkusuz. Ve kkaatt--
lleeddiilleennlleerr ddee Müslüman’d›. 

24 Aral›k günü soka¤a ç›kma ya-
sa¤› ilan edildi. Ancak bu yasak kat-
liamc›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›.

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 yüzbinler-
cesini katletti¤i Alevileri, düzen içine çekme çabas›-

d›r. Katliamlarda kullan›lan sivil faflistler, islamc› gericiler olsa da, katliam-
lar›n, sald›r›lar›n as›l sorumlusu emperyalizm ve iflbirlikçi oligarflidir. 

Erdo¤an’›n ""MMüüssllüümmaannllaarr kkaattlliiaamm yyaappmmaazz"" tespitinin yanl›fll›¤› kadar
""MMüüssllüümmaannllaarr kkaattlliiaamm yyaappaarr"" 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 ger-
çek 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 ol-
mamas›n›n garantisi yoktur.

Tarihten 
Güncele

Tarihimiz

OOllmmaa...... TTeekk YYooll DDeevvrriimm

2222 AArraall››kk 1990 - ABD'nin Pana-
ma'y› iflgal etmesi üzerine Devrimci Sol
Güçler ‹stanbul'da bir protesto gösterisi
düzenlediler. 

2233 AArraall››kk 1995 - ‹YÖ-DER Ö¤renci
Meclisi çeflitli üniversitelerden gelen
ö¤renci temsilcilerinin kat›l›m›yla ‹s-
tanbul'da topland›.

2233 AArraall››kk 1991 - ‹stanbul TAYAD
kapat›ld›.

2288 AArraall››kk 1993- Konya Meram Öz-
gür-Der, 2299 AArraall››kk 1992- F›rat Özgür-
Der aç›ld›.

AArraall››kk 1978 - Devrimcilerin Marafl
Katliam›n› ve S›k›yönetimi Protesto Ey-
lemleri... 

Aral›k 1986 - Yeni Çözüm Ç›k-
t›! - Yeni Çözüm dergisi, bas›n mev-
zisinde ‘80 sonras› devrimci bir ç›k›fl›n
ilk ad›m›yd›.

AArraall››kk 11999955 -- 24 Aral›k
1995’de Devrimci Hareket, ya-
p›lacak seçimleri boykot kam-
panyas› çerçevesindeki ey-
lemlerine devam etti. 
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Geçti¤imiz günlerde, AKP ikti-
dar›n›n aç›l›mlar›na yeni bir aç›l›m
daha eklendi. “Kürt Aç›l›m›”, “Ale-
vi Aç›l›m›”ndan sonra s›ra ““RRoommaann
AAçç››ll››mm››””na geldi.

AKP iktidar›, Kürtler’in, Alevi-
ler’in, Çingeneler’in “sorunlar›n›
çözme” ad›na, oyalayarak, zamana
yayarak, beklentiler yaratarak, so-
runlar› 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 ça-
l›flt›¤› ortadad›r. 

“Roman Aç›l›m›” da aç›l›m de-
¤il, bir eritme ve asimilasyon politi-
kas›d›r... 

ÇÇiinnggeenneelleerree yyaaflflaamm›› ddaarr
eeddeennlleerr,, eevvlleerriinnii yy››kkaannllaarr,,
aassiimmiillaassyyoonnuu ssüürrddüürrüüyyoorrllaarr

Dünyan›n bir çok yerinde oldu-
¤u gibi, ülkemizde de bir az›nl›k du-
rumunda 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, ‹z-
mir, 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 buldo-
zerle 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› Kü-
çükbakkalköy’den kovuldular. On-
lar›n bir k›sm› Bak›rköy’de D-100
Karayolu’nun kenar›na çad›r kurdu-
lar. Çad›rlar› da Bak›rköy zab›ta
ekiplerinin döktü¤ü bbeennzziinnllee yyaakk››--
llaarraakk yyookk edildi... 

Benzer bir y›k›m da Kas›m
2006’da ‹stanbul-Ka¤›thane’de ya-
flanm›flt›. Son dönemde Sulukule’de
300, Küçükbakkalköy de 240, Kâ-
¤›thane Yahya Kemal Mahalle-
si’nde 40 evin y›k›lmas› ile buralar-
da oturan Çingene kalmad›.

Oysa Çingene halk›n yaflad›¤›

yerlerin da¤›t›lmas›, y›k›lmas› yeri-
ne pekala ““yyeerriinnddee ››ssllaahh eettmmee”” po-
litikas› ile mevcut yerler, yaflan›l›r
hale getirilebilirdi. Ama amaç Çin-
genelerin sorununu çözmek de¤il,
hem Çingenelerin aassiimmiillaassyyoonnuu,,
hem yeni aarraazzii rraannttllaarr›› yaratmak
oldu¤u için, böyle yap›lmam›fl, ma-
halleleri y›k›lm›flt›r. 

En son yaflanan örnekler olmas›
aç›s›ndan burada ‹stanbul’da yafla-
nanlara de¤indik. Ancak Anado-
lu’nun dört bir yan›nda da Çingene-
lerin durumu daha iyi de¤ildir. Bir
çok flehirde, flehrin en d›fl›nda yafla-
maya 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 ya-
flamaktad›r. E¤itim, sa¤l›k gibi hiz-
metlerden yararlanmalar› yok dene-
cek düzeydedir. Herhangi bir flehir-
de, bar›nd›klar› bölge biraz büyü-
meye, nüfuslar› biraz kalabal›klafl-
maya bafllad›¤›nda, hemen polis zo-
ruyla da¤›t›l›r, oradan sürülürler. ‹s-
tanbul’daki Çingene semt ve mahal-
lelerinin y›k›lmas› da ayn› anlay›fl›n
ürünüdür. 

Çingeneler yok say›lmalar›na,
kendi dillerini, kültürlerini yaflat-
mak noktas›nda hiçbir imkana ve
kurumlaflmaya sahip olmamalar›na
ra¤men, genellikle ayn› mahalleleri
paylaflt›klar› için y›llarca asimilas-
yona 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 yan-
dan da asimilasyonun etkilerine da-
ha aç›k hale gelmifllerdir.

Çingene mahallelerinin yok edil-
mesi “Kentsel dönüflüm plan›” çer-
çevesinde yap›lsada, mahallelerin
y›k›lmas› asimilasyonun bir politika
olarak sürdü¤ünü göstermektedir.
AKP iktidar› Çingeneler’in mahal-
lelerini da¤›tarak onlar›n kendi kim-
likleri ile yaflamalar›n›n önüne ge-
çerken, “Roman aç›l›m›”yla asimi-

“Çingeneler genelde kendilerine "Çingene" denilmesini pek istemiyorlar.
Daha çok "roman" ad›n› tercih ediyorlar. Devletin afla¤›lama, d›fltalama po-
litikas›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 Çingenele-
rin 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. 

Aç›l›m dde¤il, 
eritme vve aasimilasyon

‘Roman Aç›l›m›’
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lasyonu perdeliyor. 

AAssiimmiillee eeddiillmmiiflfllleerrllee,, 
iiflflbbiirrlliikkççiilleerrllee aaçç››ll››mm!!

“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 ol-
mufllara dayan›yor. 

10 Aral›k’ta ‹stanbul Conrad
Otel’de bas›na kapal› düzenlenen
““BBiirriinnccii RRoommaann ÇÇaall››flflttaayy››””na ‹stan-
bul, 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 “Edir-
ne Roman Kültürünü Araflt›rma ve
Gelifltirme Derne¤i” Baflkan› Er-
dinç 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 Ara-
l›k 2009) 

Bir baflka “temsilci”, elinde Türk
bayra¤› ile kendilerinin “Türk” ol-
du¤unu söylüyordu. 

Çal›fltay’da konuflan Devlet Ba-
kan› Faruk Çelik’in iddias› ise fluy-
du: “Roman vatandafllar›m›z›n yüz-
y›llara varan d›fllanm›fll›klarla, kar-
fl›laflt›klar› hoflgörüsüzlüklerle hak-
lar›nda üretilen ön yarg›larla fiilen
maruz kald›klar› her türlü ayr›mc›-
l›kla mücadele etmeyi ahlaki bir gö-
rev olarak telakki etmekteyiz.” (Ta-
raf, 11 Aral›k 2009)

Ama yukar›da da örnekledi¤imiz
gibi, AKP politikalar›n›n bu söyle-
nenlerle ilgisi yoktur. Nitekim kimi
Çingene dernekleri, Çal›fltay’a ka-
t›lsalar da bunlar› gördükleri ölçü-
de, Çal›fltay’dan bir beklentileri kal-
m›yordu. 

Lüleburgaz Müzisyenler ve Ro-
man Halk Danslar› Derne¤i Baflkan
Yard›mc›s› Bayram Yavuzer, “Ro-
man 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› ‹l-
kay Tunal› da sorunlar›n› flöyle yan-
s›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 her-
kese, AKP’nin “Çal›fltay manevra-
lar›”n›n ne olup olmad›¤›n› az çok
göstermifl durumdad›r. 

““BBuuççuukk”” oollaarraakk ggöörrüülleenn
ÇÇiinnggeenneelleerr nneelleerr yyaaflfl››yyoorr??

Çingeneler, ülkemizde y›llard›r
milliyet ve az›nl›klara karfl› sürdü-
rülen asimilasyon politikalar›n› en
yak›ndan yaflayan az›nl›klar›n ba-
fl›nda gelmektedirler.

fiu anda Türkiye’deki Çingene-
lerin en az 100 bininin kimliksiz ol-
du¤u, “vatandafl” bile kabul edilme-
di¤i ortadayken, bu tür flovlarla bu
sorunun çözülmeyece¤i aç›kt›r.

“Yabanc›lar›n Türkiye’de ‹ka-
met ve Seyahatleri Hakk›nda Ka-
nun”un 21. maddesine göre; Çinge-
nelerin ve Türk kültürüne ba¤l› ol-
mayan yabanc› göçebelerin s›n›rd›fl›
edilmelerine ‹çiflleri Bakanl›¤› yet-
kilidir. 

‹çiflleri Bakanl›¤› pekala bu ya-
saya dayanarak, Çingeneler’i s›n›r-
d›fl› edebilir. Görülece¤i gibi bu ya-
sa Çingenelere karfl› da aç›k bir ay-
r›mc›l›k ve afla¤›lama içermektedir.

Kald› ki, bu ülkenin yasalar› da-
ha düne kadar tüm Çingeneleri
“flüpheli flah›s” olarak görmekteydi.
“Polis Karakollar› Teflkilat› ile Vazi-
felerine Dair Talimatnamesi”ndeki
Çingeneleri flüpheli flah›s olarak gö-
ren 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 ola-
rak de¤il, “buçuk” olarak gören an-
lay›fl hala sürmektedir.

Oligarflik devlet, ‹çiflleri Bakan-
l›¤›’n›n 23 Ekim 2003 tarihli genel-
gesiyle vatandafll›k baflvurusunda
bulunanlar›n ““ÇÇiinnggeennee oolluupp oollmmaa--
dd››kkllaarr››nn››nn aarraaflfltt››rr››llmmaass››nn››” isteye-
rek, yine Çingeneler’e karfl› ›rkç› ve
ayr›mc› bir tutum gösterilmektedir.

NNee iissttiiyyoorrllaarr??

Çingenelerin e¤itim, ifl, sa¤l›k ve
elbette en baflta kkiimmlliikk sorunlar› çö-
zülebilirdi kuflkusuz. Ancak bunla-
r›n hiçbiri yap›lmad›. AKP y›llard›r
Çingene halk›n talepleri do¤rultu-
sunda tek bir ad›m atm›fl de¤ildir.
Bu sorunu çözme gibi bir niyeti de
yoktur.

Çingenelerin çözülmesini iste-
dikleri öncelikli baz› talepleri flun-
lard›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›

k Ders kitaplar›ndaki Çingene-

leri afla¤›layan ve onlara karfl› ön
yarg›larla dolu bölümlerin ay›klan-
mas›

k Bar›nma sorunlar›n›n çözül-

mesi. Çingene mahallelerini y›ka-
rak de¤il, sa¤l›kl› konutlar yaparak,
mahallelerin kurulmas›na olanak ta-
n›nmas›

k Çingeneleri açl›¤a ve yoksul-

lu¤a mahkum eden, onlara ifl ver-
meyen anlay›fl›n terk edilmesi. Çin-
genelerin küçük el sanatlar›n›n ge-
lifltirilmesi, müzisyenlerin yetifltiril-
mesi için çaba gösterilmesi ve mes-
leki kurslar aç›lmas›

k Doktor yüzü görmeyen Çin-

genelerin sa¤l›k ve e¤itim sorunlar›
n›n çözülmesi...

AKP iktidar›n›n bu talepleri ye-
rine getirme gibi bir durumu yoktur.
O, halklar› ve az›nl›klar› aldatma
peflindedir.
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Elbette altta kimler var onlar›

tan›mal›y›z, tan›yaca¤›z. Çekin-

meden perspektiflerimizi anlat›p

yeni insanlara ulaflaca¤›z. Bü-

yük bir sab›rla, çocuk denecek

yafltaki insanlarla bile ilgilenme-

liyiz.  

Bir örgüt sadece seçkin kad-

rolar›yla geliflemez. Çok genifl

çevrelere seslenip, onlar› bir bi-

çimde iliflkilerimiz içerisinde tu-

tup, e¤itmenin ve de¤erlendir-

menin yollar›n› bulmal›y›z.  

Baz› insanlar, gerçekten insa-

n› sinirlendirecek ölçüde olum-

suzluklara devam edebilirler. Bi-

ze zaman zaman

ukalal›k yapar, ha-

karet bile edebilirler.

Ama biz tüm bu du-

rumlarda dahi, kifli-

sel duygular›m›za

gem vurup, devrimci

de¤erleri düflünmek

zorunday›z.  

Çok genifl bir çer-

çevede insanlara bakarak tahlil

eden, o insan›n niye o durumda

oldu¤unu anlayarak, çözen, e¤i-

ten durumda olmal›y›z. Aksi hal-

de daral›r ve bir avuç insan kal›-

r›z. 

O tür insanlar›n s›rt›nda yu-

murta küfesi yoktur. Gelirler, gi-

derler, 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¤erlen-

diririz?" diye düflünmek zorun-

day›z.  

‹nsanlar› iyi tan›y›p, yapabile-

ce¤i ifllerde istihdam edip sonuç

almay› düflünmeliyiz. 

Hiçbir zaman insanlar› tek

düze göremeyiz. 

Bir insan çok renkli,
çok farkl› özellikleri bir
arada bar›nd›r›r. 

Olumlu ve olumsuz
birçok yönü bir arada ba-
r›nd›r›r. 

Burada anahtar bizdedir.  

‹nsanlar bir fleye inand›klar›n-
da, motive olduklar›nda çok ve-
rimli olurlar. 

ANAHTAR ONLARI ‹NAN-
DIRMAKTIR. 

ANAHTAR ONLARI MOT‹VE
EDEB‹LMEKT‹R.  

Bunlar üzerine kafa yormal›-
y›z. "Nas›l motive edece¤iz, na-
s›l inand›raca¤›z, onlar›n beyin-
lerindeki pislikleri nas›l yok ede-
ce¤iz?" inatla ve sab›rla düflün-
mek ve u¤raflmak durumunda-
y›z.  

Bir fleyler yapmak isteyenler
her fleye ra¤men bir yerlerde tu-
tunabilir. 

Faydal› olabilirler.  

Ama yanl›fl bir istihdam veya
art›k zararl› olmaya bafllam›fl bir
konum varsa iflleri yeniden rota-
s›na sokmak için gerekirse baz›
vurufllar yap›l›r. 

Yeniden disipline edilir.

Yeniden istihdamlar yap›l›r. 

Zarar veren ve tedavisi im-
kâns›z bir durumda olmad›kça
insanlar› tutman›n yolunu bul-
mal›y›z.  

‹nsanlar öyle bir hale getiril-
mifltir ki; günlük düflünüyor, ya-
r›n› bile düflünemiyor, tam bir
bunal›m.  

‹flte bu noktada bize görev
düflüyor; onlar› yeniden flekillen-
dirmek, amaçl› insanlar haline

getirmek, her konuda e¤itmek,
yeni bir flekil vermek bizim gö-
revimizdir.  

Bu bizim devrimci iddiam›z-

d›r.

Bu bizim inanc›m›zd›r.  

‹nsanlar dengesiz, ç›karc›,

bencil, hatta ahlaks›z olabilir.

Ama biz hep neden ve niçinleri-

ni arayaca¤›z. 

Nas›l düzeltece¤imizi düflü-

nece¤iz. 

Her zaman ceza da çözüm ol-

muyor. 

Elbette ceza da olacakt›r. 

Ama cezadan ne sonuç ala-

ca¤›m›z› düflünmek zorunday›z.

Kifliyi e¤itecek, ibreti âlem ola-

cak veya her ikisi de olabilir el-

bette.   

Buralarda biz

devrimi düflünece-

¤iz. 

Bu yan›yla, ceza

kavram› her koflul-

da düz uygulanan

bir fley de¤il.  

‹nsanlar› hiç bir

zaman kendimizle

k›yaslamayaca¤›z.

Biz onlar› e¤itecek, dönüfltü-

recek olan›z.

Onlar ise yönetilecek olan,

e¤itilecek oland›r.

Kendimizle k›yaslamak idea-

lizmdir. 

Onlar hatal› zaafl› olacakt›r. 

Biz düzelten olaca¤›z. 

Elefltirece¤iz.  

Ama bir elimizi hep omuzla-

r›nda hissedecekler, yaln›z ol-

mad›klar›n›, kendilerini düflün-

dü¤ümüzü, sahip ç›kt›¤›m›z› hep

hissetmeliler.  

Bunu hissetmezlerse veya

hissettiremezsek sözlerimiz ha-

vada kal›r. 

Almazlar, al›c› olmazlar.  

‹nsanlar küçük düflünmeye,

küçük ifl yapmaya, "olmaz" de-

meye al›flm›flt›r. 

ZAFER B‹Z‹M OLACAK! 
BU ‹DD‹A; B‹LEN‹N B‹LMEYENE,

‹NANANIN ‹NANMAYANA 
ZAFERE KADAR BORCUDUR! 

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz
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Bunu y›kacak olan bizim yol
göstericili¤imizdir. 

Yol gösterece¤iz.   

Yine yapmayacaklard›r,
inanmayacaklard›r. 

Deney yaflayacaklard›r. 

Biz onlara deneyler yaflata-
ca¤›z. 

Deneyin sonucu olumlu olsa
dahi, yine bunu sürekli k›lma-
yacaklard›r. 

Biz sürekli k›ld›raca¤›z. 

Mücadeleyi sürekli k›larak,
deneyler yaflatarak, pratik içe-
risinde e¤iterek ö¤reticili¤imizi
sürdürece¤iz.  

Baflka bir yol yoktur

Onlar "olmaz" diyecek. 

Biz "olacak" deyip oldura-
ca¤›z. 

Onlar küsecek. 

Biz bar›flt›raca¤›z. 

Onlar "yapam›yorum" diye-
cek. 

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 dö-
nüfltürece¤iz.

Bu bizim borcumuzdur, bu
bizim tarihe devrime borcu-
muzdur.

Bilen ve inanan biziz.

Bu bilenin bilmeyene, bu
inanan›n inanmayana borcu-
dur. 

Bir devrimcinin, ancak ömrü
ile ödeyece¤i borçtur. 

Ölünceye kadar sürecek
borçtur. 

Bir ömür boyu devrimcili¤in
borcudur.   

Nas›l B‹R Yaflam?Nas›l B‹R Yaflam?
Yard›mlaflma, hem de hiçbir

karfl›l›k beklemeden, çaresiz kalan
birine yard›m etmek halka çok ya-
banc›, çok uzak bir davran›fl biçimi
de¤ildir.

Halk›n belki de  yüzy›llard›r en
güzel gelenekleri ve de¤erleri için-
de ç›kar gözetmeden yard›m etme,
destek olma gibi güzel  de¤erleri
vard›r.

Bugünse halk›n bu güzel yanla-
r›, de¤erleri unutturulmak isten-
mektedir. Örne¤in, “izlenme re-
korlar›” k›rd›¤› söylenen TV dizi-
lerinin hemen hiçbirinde yard›m-
laflmay›, dayan›flmay›, dostlu¤u
görmüyoruz. Tersine, birbirinin
“gözlerini oymaya” çal›flan, kötü-
lükte ve bencillikte s›n›r tan›ma-
yan kiflilerin davran›fllar› bir mezi-
yetmifl gibi anlat›lmaktad›r.

Aç›kças›, yard›mlaflmak, daya-
n›flmak, “çaresiz kalan›n yan›nda
olmak” enayilik gibi gösterilmek-
tedir. 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 isteniyo-
ruz ki, kkeennddiimmiizzddeenn,, kkeennddii sorun-
lar›m›zdan, kkeennddii 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 bak-
mas›n›, görmesini, çözüm üretme-
yi bilelim.

Bu sadece ekonomik olarak
“yard›m etme” sorunu de¤ildir.
Yard›mlaflma, dayan›flma sadece
ekonomik bir iliflki de¤ildir. 

‹nsanlar, bugün milyonlar için-
de yaln›z hale getirilmifltir. Yaln›z-
d›r. Hiçbir fleyini paylaflacak kim-
sesi 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› olma-

yabilir. Ama komflumuzun o¤lu,

k›z› öyle bir yaflam içindeyse, on-

lara yard›m etmek, onlar› kendi

çocuklar›m›z olarak görmek gere-

kir. Aksi durumda “nas›l olsa bi-

zim çocu¤umuz de¤il” deyip, gör-

mezden gelmek, hatta ilgilenme-

mek, “bana ne”demek, bu de¤erle-

re yabanc›laflmad›r.

Bencilleflmek, bireyci düflün-

mek demektir. 

Düzen bireycilefltiriyor, yaln›z-

laflt›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¤u-

munda birlikte olmak vard›r. fiim-

di ise “komflusu açsa” bile gör-

mezden gelinmesini istiyor dü-

zen... 

Bulundu¤umuz, yaflad›¤›m›z

yerlerde, tek bafl›na da olsak, hatta

kimi davran›fllar›m›z enayilik ola-

rak görülse bile biz do¤ru olan›

yapmal›y›z. En baflta yard›mlafl-

man›n, yard›m etmenin, ç›kars›z

düflünmenin, dayan›flman›n enayi-

lik de¤il, soylu ve onurlu bir dav-

ran›fl oldu¤unu, hele bugün daha

çok gerekti¤ini unutmamak ve bu-

nu baflkalar›na da anlatmak gere-

kir.

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 “ra-

mazan çad›rlar›”na kalacakt›r.

Bunlara izin vermeyelim.
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- YYarg›lanan dde¤il, yyarg›la-
yan ooldular

- YY›lg›nl›¤›n, kkendini kkur-
tarman›n dde¤il, ddevrimi vve hhal-
k› ssavunman›n kkavgas›n› vver-
diler

- HHakl›l›klar›na vve kkazana-
caklar›na iinand›lar! 229 yy›la bbir
tarih ss›¤d›rd›lar

- ““Örgütüz” ddediler, ““‹kti-
dar” ddediler, ““Sosyalizm” dde-
diler, ““Ba¤›ms›zl›k” ddediler,
“Mücadele” ddediler!..

Devrimci Sol Ana davas›, 15
Aral›k 2009 tarihindeki duruflmada
karar›n aç›klanmas› ile “sonuçlan-
d›”. Mahkemenin verdi¤i karar kufl-
kusuz ki, hukuki  de¤il, siyasi bir
karard›r. T›pk› bu davan›n siyasal
nedenlerle aç›lmas›, 29 y›l sürdürül-
mesinde oldu¤u  gibi...

Ancak, aç›klanan  “karar›n” ta-
rih, 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 olmufllar-
d›r.

Devrimci hareketin önderinin
daha ilk duruflmada, “mesle¤iniz”
sorusuna verdi¤i ““ddeevvrriimmcciiyyiizz”” ce-
vab› asl›nda bu davan›n özetidir. ‹fl-
te o duruflmadan bugüne, süren ira-
de çarp›flmas›nda devrimciler,
inançlar›, halka ba¤l›l›klar› ve zafe-
re olan güvenleri ile koca bir tarih
yazd›lar.

Kuflkusuz, siyasal bir dava için
29 y›l çok uzun bir süredir. Bu ya-
n›yla da belki Devrimci Sol Ana da-
vas› 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 et-
mifltir.

Ancak Devrimci Sol Ana davas›-
n›n tarihselli¤ini  29 y›l gibi uzun

bir süreye yay›lm›fl olmas› belirle-
memifltir. Onu as›l olarak tarihsel
yapan yan›, 29 y›la s›¤d›r›lm›fl
olan halk›n ve sosyalizmin davas›-
n›n onurla savunulmufl olmas›d›r.

Emperyalizmin ve oligarflinin
kendisini “en güçlü” hissetti¤i bir
çat›flmada, yarg›lanan de¤il, yarg›-
layan olmas›d›r. Mahkeme kürsüsü-
nün, devrimin kürsüsü haline geti-
rilmesidir.

Bafle¤meyen, inançlar›ndan zer-
re kadar geri ad›m atmamak için,
idam dahil her bedeli ödemeye ha-
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, idamla-
r›n, a¤›r cezalar›n düflüncelerini de-
¤ifltiremeyece¤ini göstermifllerdir.

*

‹stanbul Üsküdar 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde  15 Aral›k’ta görü-
len  celsede, “san›k”lar;  “Bu dava
12 Eylül hukuksuzlu¤unun  deva-
m›d›r.  Uzun gözalt›lar, iflkenceyle
al›nan ifadeler, sonunda haz›rlanan
iddianamelerle yarg›lanan bizler ye-
rine, iflkence yapan ve bu hukuksuz-
luklar› yapan kiflilerin  yarg›lanmas›
gerekiyor. Tarih bir gün onlar› mut-
laka 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, ge-
rekçeli hükümlerin... hepsinin ama
hepsinin amac› ayn›yd›. Amaçlar›,
halklar›m›z›n kurtuluflu için müca-
dele eden, bu u¤urda büyük bedel-
ler ödeyen biz Devrimci Solcular›,
Devrimci Halk Kurtulufl Partisi-
Cephelileri (DHKP-C) ve as›l ola-
rak  da bizler nezdinde savafl›m›z›n
temelini oluflturan ideolojimizi ve o
ideolojimizin yön verdi¤i prati¤imi-
zi 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, ön-
derlerimiz Mahir Çayan ve Dursun
Karatafl’a lay›k olacak, dünyan›n
Türkiyesi’nde ba¤›ms›z, demokra-
tik, sosyalist ülke özlemimizi ger-
çeklefltirene kadar savaflacak ve
mutlaka kazanaca¤›z “  diye sözleri-
ni 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 vara-
l›m demifl. Bizimde son sözümüz bu
dava bitmez sürer” dedi. 

Tekirda¤ F Tipinde tutuklu bulu-
nan Mehmet Akdemir son söz ola-
rak, “ biz yaln›zca cesaret ettik. Aç-
l›¤›n sömürünün zulmün son bulma-
s› için cesaret ettik. Emperyalist ifl-
gale karfl› cesaretli davrand›k. Çün-
kü cesur olmak adil olmakt›r “ dedi.

Mahkeme 39 kifliye a¤›rlaflt›r›l-
m›fl müebbet verdi.  Di¤er yarg›la-
nanlar hakk›nda bir  k›sm›n›n  dava-
s›n›n düflmesine, bir k›sm›n›n  bera-
at ettirilmesine karar verildi. 

Mahkemenin sonunda yarg›la-
nanlar , “HAKLIYIZ KAZANA-
CA⁄IZ” slogan›n› att›lar. 

Mahkeme sonras› TAYAD’l› ai-
leler Üsküdar Adliyesi önünde bir
eylemle karar› protesto ettiler. Ey-
lemde “12 Eylül Hukuksuzlu¤u
Devrimci Sol Davas›yla Sürüyor
TAYAD’l› Aileler” imzal› pankart
aç›larak,  “Kahrolsun ABD Emper-
yalizmi”, “Kahrolsun Faflizm Yafla-
s›n Mücadelemiz”,  “Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z” sloganlar› at›ld›. 

Eylemde Mehmet Güvel; “Dev-
rimci Sol Ana Davas› 12 Eylül Hu-
kukunun Aynas›d›r” bafll›kl› aç›kla-
may› okudu.  

Devrimci Sol Ana Davas›
sonuçland›;
39 MMüebbet12 EEylül HHukukunu GGeride BB›rakan AA¤›r Cezalar...
Son ssözü ddirenenler söyler!



15 Aral›k’ta Alibeyköy’deki
Eyüp Haklar Derne¤i’nden bir kifli-
nin evine bir not b›rak›ld›. 

Notta flunlar yaz›yordu:

""SSiizz cceepphheelliilleerr ssaakk››nn ssiizzii uunnuuttttuu--
mmuuzzuu ssaannmmaayy››nn.. KKaalldd››¤¤››nn››zz eevvddeenn,,
ggiittttiinniizz eeyylleemmee kkaaddaarr hheerrflfleeyyiinniizzii bbii--
lliiyyoorruuzz.. BBiizz ssaaddeeccee AAmmeeddddee wwaannddaa
yyaaddaa hhaakkkkaarriiddee ddee¤¤iilliizz.. ‹‹ssttaannbbuullddaa
bbiizziimm eelliimmiizzddee.. SSiizzee zzaarraarr vveerriirriizz..
GGüüllssuuyyuu ggiibbii OOkkmmeeyyddaann›› ggiibbii yyaakkaarr
11 MMaayy››ss ggiibbii kk››rraarr››zz.. BBiizzllee uu¤¤rraaflflmmaa--
yy››nn.. DDeerrggiinniizzddee yyaazzmmaayy››nn.. SSiizzee ssaall--
dd››rrmmaamm››zz iiççiinn kkaarraarr vvaarr.. PPaazzaarr ggüü--
nnüü eeyylleemm yyaapp››ccaakktt››kk CCeennggiizz TTooppeell--
ddee.. AAmmaa ssiizz aayyaakkaalltt››nnddaa ddoollaaflfltt››nn››zz..
YYaapp››llssaayydd›› ssiizzee ssaalldd››rraaccaakktt››kk aammaa bbiizz
bbaa¤¤››mmss››zz ggeennççlliikk hhaarreekkeettii oollaarraakk ssii--
zzii uuyyaarr››yyoorruuzz.. BBuu ssaaddeeccee ssiizzee ddee¤¤iill
bbüüttüünn ‹‹ssttaannbbuullddaakkii ddeerrnneekklleerriinniizzee
uuyyaarr››dd››rr.. ÇÇaarrflflaammbbaa ggüünnüü ssiizzee ccuu--
mmaarrtteessii ggüünnüü OOkkmmeeyyddaann››nnaa ssaalldd››rr
yyaapp››llaaccaakk.. BBiizz ssaalldd››rr›› yyaannll››ss›› ddee¤¤iilliizz
aammaa AAppoo bbiizziimm aallllaahh››mm››zz oonnuunn iiççiinn
yyaappaarr››zz.. BBAAGGEEHH BBAA⁄⁄IIMMSSIIZZ
GGEENNÇÇLL‹‹KK HHAARREEKKEETT‹‹.. PPAARRTT‹‹YYAA
KKAARRKKEERREENN KKUURRDD‹‹SSTTAANN.. PPKKKK..
PPKKKK BBUURRDDAA CCEEPPHHEE NNEERRDDEE..
CCEEPPHHEE fifiAAfifiIIRRMMAA SSAABBRRIIMMIIZZII
TTAAfifiIIRRMMAA"" (*)

*

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 res-
mini 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 GORUfiÜ-
RÜZ- BAGEH/ Bu olaylar kanla bi-
ter bu kan› al›caz önderimize küfür
etmenin hesab›n› sorucaz:PKK" ya-
z›yordu. Di¤er yüzünde ise büyük
harflerle "PKK B‹TMEZ/ BAGEH
Ba¤›ms›z Gençlik Hareketi OK-
MEYDANI" yaz›s› vard›. (*)

*

Çetecilerin, provokatörlerin bir-

fleyler tezgahlad›klar›, sald›r›ya ha-

z›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. 

*

KKüürrtt mmiilllliiyyeettççii hhaarreekkeettii,, hheerr
ttüürrllüü ssaalldd››rr››yy››,, ttaacciizzii,, tteehhddiiddii mmaahh--
kkuumm eettttii¤¤iinnii,, bbuu ttüürr hhaakkaarreettlleerrddee

bbuulluunnaannllaarr››nn pprroovvookkaattöörr oolldduu¤¤uu--
nnuu iillaann eettmmeelliiddiirr.. 

*

Tüm devrimci demokrat gruplar,
böyle bir sald›r›y›, provokasyonu en-
gelleme konusunda sorumluluk üst-
lenmelidirler. 

Süreci gözeten, dumanl›, puslu
havay› f›rsat bilen provokatörleri en-
gellemek, tüm devrimci demokratla-
r›n görevidir. 

Kimse bize ne diyemez!

Çetecilerin yarataca¤› provokatif
ortam›n zarar›n› bütün sol görecektir. 

*

Engel olmayan herkes sorum-
ludur. 

Kimse bu saatten sonra
“gençlerimizin tepkisi”, “gençle-
rimizi tutam›yoruz” masallar›na
devam etmesin. 

Bu tür söylemler, yukar›da
aktar›lan provokatif giriflimlerin

devam›na davetiye ç›karmakt›r. 

Bu politikalar, polisin, kontrgeril-
lan›n provokasyonlar›na kap›y› ard›-
na kadar açmakt›r. 

*

DTP hiç vakit geçirmeden, bu ya-
z›lar› b›rakanlar›n, devrimcilerin der-
neklerine yönelik bu tehdit ve taciz-
leri sürdürenlerin KEND‹LER‹N‹
BA⁄LAMADI⁄INI, bunlar›n pro-
vokasyon 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 zaman-
kinden daha sorumlu hareket etmek
zorundad›r.

(*) Gerek dernek çal›flan›n›n evine, ge-

rekse de derne¤in kap›s›na b›rak›lan söz ko-

nusu yaz›lar›n tüm imla hatalar› ve cümle

düflüklükleri, orjinalinin ayn›s›d›r. B›rak›lan

yaz›larda herhangi bir de¤ifliklik yap›lma-

dan buraya aktar›lm›flt›r. 
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Çeteler, SSerseriler, PProvokatörler vveya PPolis.. 
Provokasyon PPeflinde

PPrroovvookkaassyyoonnuu ÖÖnnlleemmeekk,, TTüümm DDeevvrriimmccii DDeemmookkrraatt
GGüüççlleerriinn,, EEnn BBaaflflttaa DDaa DDTTPP’’lliilleerriinn SSoorruummlluulluu¤¤uudduurr!!
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ÇHD’li Avukatlar bu y›l 19 Ara-
l›k katliam› ile ilgili çeflitli etkinlik-
ler yapacaklar. Yürüttükleri bir im-
za kampanyas› var ayr›ca. Bu çal›fl-
malar›yla ilgili ÇHD’li avukatlarla
konufltuk. 

YYüürrüüyyüüflfl:: ÇHD olarak, 19 Ara-
l›k'ta Bayrampafla'da katledilen tut-
saklar için bir imza kampanyas›
bafllatt›n›z. ‹mza kampanyas›n› na-
s›l yürüteceksiniz, amac› nedir? 

❖Bu imza kampanyas›n› ayd›n,
sanatç›, hukukçular içerisinde du-
yarl›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 kam-
panya bafllatabilece¤imizi düflünü-
yoruz. ‹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› düflünüyo-
ruz. Bu imza kampanyas› bir kam-
panyan›n bafllang›c› olacakt›r. Bay-
rampafla davas› aç›l›ncaya kadar
çal›flmalar›m›z› sürdürece¤iz. 

YYüürrüüyyüüflfl:: 19 Aral›k katliam› ile
ilgili olarak ÇHD'nin ç›kard›¤› bir
program var. Bu program›n›z neyi
hedefliyor? 

❖Bu sene etkinliklerimizi yapar-
ken daha çok 9 y›ld›r soruflturmas›
süren ve aç›lmayan Bayrampafla
katliam davas›n› vurgulamak iste-
dik. En çok insan Bayrampafla ope-
rasyonunda yaflam›n› yitirdi, en
güçlü deliller Bayrampafla operas-
yonunda ortaya ç›kt›. Hedef göze-
terek atefl aç›ld›¤›, ne oldu¤u belli
olmayan bombalar›n kullan›ld›¤›,
silah at›fllar›n›n tümünün idare k›s-
m›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›. Operas-
yonda müdahale ekibi olan Elaz›¤
Jandarma Birli¤inin kimlikleri or-

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. 

YYüürrüüyyüüflfl: ÇHD'nin ‹stanbul'da
il Jandarma Komutanl›¤› önünde,
Ankara'da HSYK önünde aç›klama-

lar› olacak. Neden buralar› seçti-
niz? 

❖19 Aral›k katliam›n›n mimar›

ve etkin adamlar›ndan olan Ali Su-

at Ertosun bilindi¤i gibi HSYK’n›n

üyesidir. Operasyonun yap›lmas›n-

dan sonra kendisine üstün hizmet

madalyas› verilmifltir. Daha sonra

HSYK üyeli¤ine atanm›flt›r. Ali Su-

at Ertosun suçlular listesinin bafl›n-

daki adamlardan birisidir. Suçunu

kendisine hat›rlatmak ve yarg›lan-

mas›n› istemek için HSYK önünde

aç›klama yap›lacakt›r. 
‹kinci olarak yetkililerin yapt›¤›

aç›klamaya göre operasyon plan› ‹s-
tanbul ‹l Jandarma komutanl›¤›nda
haz›rlanm›flt›r. Bayrampafla Hapis-
hanesi koruma bölü¤ünde görevli
Zeki B‹NGÖL isimli subay›n kale-
me ald›¤› kitapta da ifade edildi¤i
gibi operasyon hakk›ndaki dosyalar
da jandarma komutanl›¤›na gönde-
rilmifl ve komutanlar operasyona
kat›lan kiflilerin kimliklerinin giz-
lenmesini, adli makamlara verilme-
mesini söylemifllerdir. Bayrampafla
Hapishanesine Ankara Özel Asayifl
Birli¤inin müdahale etti¤i kesin ola-
rak ortaya ç›kt›¤› halde birlik içeri-
sinde bulunan kiflilerin kimlikleri
soruflturma dosyas›na gönderilme-

mektedir. Bu nedenle dikkatleri
Jandarma Komutanl›¤›’na çekmek
istiyoruz. 

YYüürrüüyyüüflfl: 19 Aral›k katliam› ile
ilgili aç›lan davalar ne durumda?
Katliamc›lardan bugüne kadar
mahkum olan ç›kt› m›?

❖DDaavvaallaarr›› KK››ssaaccaa ÖÖzzeettlleerrsseekk::
Üsküdar 2. A¤›r Ceza Mahkemesin-
de cezaevinde meydana gelen ölüm
ve yaralanma olaylar› ile ilgili ola-
rak 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 ol-
mak, yaralanma suçlamas›yla yarg›-
lan›yorlar. Bu dava devam ediyor.
Üsküdar 1. A¤›r Ceza Mahkemesin-
de cezaevinde meydana gelen ölüm
ve yaralanma olaylar› ile ilgili ola-
rak tutuklu ve hükümlülerin yarg›-
land›klar› dava dosyas› da devam
ediyor. 

BBaayyrraammppaaflflaa’’ddaa tutuklular
"devlet mal›na zarar vermek" iddia-
s› ile yarg›land›lar. Bu dosya zama-
nafl›m› karar›yla düflürüldü. Operas-
yon sonras›nda F Tipi cezaevlerine
sevk esnas›nda tutuklu ve hükümlü-
lere kötü muamelede bulunduklar›
gerekçesiyle, sevklerde görevli jan-
darmalar hakk›nda dava aç›ld›. Bu
dava da ZAMANAfiIMI nedeniyle
düflürülmüfltür. Bayrampafla operas-
yonunda meydana gelen ölüm ve
yaralanma olaylar› ile ilgili olarak
operasyonda görevli jandarma bir-
likleri hakk›nda yürütülen Eyüp
Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n
2000/21030 soruflturma nolu dosya-
lar›ndaki yarg›lama ve soruflturma-
lar halen devam etmektedir. 

ÇÇaannaakkkkaallee ooppeerraassyyoonnuuyyllaa ilgi-
li olarak operasyon ma¤duru 154
tutuklu ve hükümlü hakk›nda
20.04.2001 tarihinde "cezaevi ida-
resine isyan etmek", "intihara az-
mettirmek", "öldürme", "faili gayri
muayyene biçimde adam öldürme"
suçlamas›yla haklar›nda dava aç›l-
d›. San›klar›n büyük bir k›sm› bu

ÇHD: “Operasyon ssorumlular› yyarg›lanmadan
adalet yyerini bbulmayacakt›r”

“‹mza kampanyas›n›
ayd›n, sanatç›, hukukçular

içerisinde duyarl›l›k
oluflturmak ve 19 Aral›k
katliam›n› kamuoyuna

tafl›mak için bafllatt›k...”



suçlamalar nedeniyle tutukland›. Tüm
san›klar beraat ettiler. Çanakkale ope-
rasyonuna kat›lan 563 jandarma görev-
lisi hakk›nda 25.12.2003 tarihinde
"faili gayri muayyen adam öldürme"
ve "yaralama" suçlamas›yla dava aç›l-
d›. Tüm san›klar beraat etti. 

MMaallaattyyaa’’ddaa operasyon ma¤duru 59
tutuklu hükümlü hakk›nda 30.03.2001
tarihinde dava aç›ld›. Tutuklu ve hü-
kümlüler hakk›nda yap›lan yarg›lama-
da operasyona maruz kalanlar hakk›n-
da her biri 2 y›l olmak üzere toplamda
120 y›l hapis cezas› ile cezaland›r›l-
m›fllard›r. 

BBuurrssaa’’ddaa 109 tutuklu ve hükümlü
hakk›nda "isyan etmek" ve "kendi ar-
kadafllar›n› intihara teflvik ettikleri" id-
dias› ile 16.01.2001 tarihinde dava
aç›ld›. Yarg›lama sonunda tüm tutuklu
ve hükümlüler beraat etmifllerdir. 

CCeeyyhhaann’’ddaa 10.05.2001 tarihinde
92 tutuklu ve hükümlü hakk›nda "ce-
zaevi idaresine isyan etmekten" dava
aç›ld›. Dava zamanafl›m› nedeniyle dü-
flürülmüfltür. Uflak’ta 56 tutuklu ve hü-
kümlü hakk›nda "memura mukavemet
etmek" ve "kamu mal›na zarar vermek-
ten" dava aç›ld›. Tüm san›klar memura
mukavemetten cezaland›r›lm›fllard›r. 

Son olarak eklemek gerekli ki ope-
rasyonun do¤rudan sorumlular› olan;

Milli Güvenlik Kurulu Üyeleri,
Koalisyon Hükümeti Üyeleri, Baflba-
kan Bülent ECEV‹T, Adalet Bakan› H.
Sami TÜRK, ‹çiflleri Bakan› Sadettin
TANTAN, Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü Ali Suat ERTOSUN, Jandar-
ma Genel Komutan› Aytaç YALMAN,
Jandarma Harekat Baflkan› Osman
ÖZBEK, ‹stanbul ‹l Jandarma Komu-
tan› E. Engin HOfi, ‹l Jandarma Ko-
mutanl›¤›nda Görevli Albay Halil ‹bra-
him TÜYSÜZ, Ankara Jandarma Ko-
mando Özel Asayifl Birli¤i Komutan›
Burhan ERG‹N, Ankara Jandarma Ko-
mando Özel Asayifl Birli¤i Personeli,
Elaz›¤ Jandarma Komando Tabur Ko-
mutanl›¤› ve Halkal› Jandarma Ko-
mando Tabur Komutanl›¤› hakk›nda
dava aç›lmad›. Operasyon sorumlular›
yarg›lanmadan, hakkettikleri cezalara
çarpt›r›lmadan adalet yerini bulmaya-
cakt›r. 
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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›kla-
may› Mehmet B›ld›rc›n okudu. Eylem süresince s›k s›k "Hasta Tutsak-
lara Özgürlük, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Erol Zavar'a Özgür-
lük" 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›. 

“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, bi-
limsel 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 ha-
yat›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. 

TECR‹TE KARfiI MÜCADELE
SÜRÜYOR
Hasta tutsaklar için özgürlük
yürüyüflü sürüyor. 18 Aral›k akflam›
Taksim Tramvay dura¤›nda yirminci
kez biraraya gelinerek hasta tutsak-
lar›n biran önce serbest b›rak›lmalar›
istendi.   Galatasaray Lisesi’ne do¤ru  yürüyüfle geçen yüzlerce kifli 19-
22 Aral›k katliam›n›n sorumlular›n›n cezaland›r›lmas›n› istediler. “19-22
Aral›k’tan Hasta Tutsaklara Tecrit Öldürmeye Devam Ediyor” pan-
kart›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” slo-
ganlar› 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, kendi-
si 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; poli-
siyle, 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›. 



Kuflkusuz 19 Aral›k katliam› sa-
dece katlettikleri tutsaklar, yaral›
yüzlerce tutsak, y›k›lan hapishane-
ler ile belleklerde yer etmedi. 

Katledilen tutsaklar, y›k›lan ha-
pishaneler yan›nda, 19 Aral›k’ta
IMF’ye üçüncü niyet mektubu gön-
derildi. Halka kan kusturanlar, hal-
k›n öncülerini diri diri yakanlar,
IMF’ye yeni taahhütlerde de bulun-
dular.

IMF’ye gönderilen her niyet
mektubu, halk› biraz daha yoksul-
laflt›rmak ve daha fazla bask› alt›na
almak, 19 Aral›k katliamlar› de-
mekti.

O yan›yla, elbette 19 Aral›k kat-
liam›n›n IMF programlar›n›n uygu-
lanabilmesi için oligarfli aç›s›ndan
böyle bir “zorunlulu¤u” vard›.

O nedenle diyebiliriz ki, 19 Ara-
l›k’ta IMF vard›. IMF program›n›n
uygulanabilmesi için devrimcilerin
ve halk›n “susturulmas›”, “sindiril-
mesi” gerekiyordu.

Oligarfli, o nedenle 19 Aral›k’ta
kan döktü, can ald›. Katliam yapt›...

DDeevvlleettii ssoorrgguullaammaa yyookkttuu,, 

aakkllaammaa vvaarrdd››

20 Hapishanede katliam sürer-
ken, burjuva medya yanan hapisha-
hane görüntülerini evlerimize tafl›-
d›. Elbette gerçekleri ve yaflanan
katliamlar› anlatmak, halk› ayd›n-
latmak için yapm›yordu bunu.

Tersine, katliamla, yanan hapis-
haneler ile “devletin güçlülü¤ü”nü,
devletin “yenilmeyecek bir güç” ol-
du¤unu, devlete “karfl› konulama-
yaca¤›n›” ifllediler sürekli.

Katliam›n sürdü¤ü gün boyunca
ve katliam sonras›nda, halk›n haber

alma özgürlü¤ü yoktu.
Yalanlar, tek yanl› sal-
d›r›lar vard›. Hapisha-
nelerde yaflananlar›, F
Tiplerine zorla götürü-
len tutsaklar› ve yafla-
d›klar›n› medyada gör-
mek mümkün de¤ildi.

Nitekim, katliam
saatleri boyunca, tek

yanl›, tutsaklar› suçlay›-
c›, katliam› aklay›c› yay›nlar yapt›-
lar. Katliam yoktu o yay›nlarda.
Tersine devletin diri diri yakt›¤› tut-
saklar o yay›nlarda “örgüt liderleri-
nin talimatlar›” ile kendilerini ya-
kan tutsaklar oldu.

Kanal 7 TV’nin muhabiri Ümra-
niye Hapishanesi’nin önünden ya-
y›n yap›yor. Kelimesi kelimesine
flöyle diyor: “KKeennddiinnii yyaakkaann bbiirr
mmaahhkkuummuunn ggüüvveennlliikk ggöörreevvlliilleerrii--
nnee ssaalldd››rrmmaass›› üüzzeerriinnee,, mmaahhkkuumm
ööllddüürrüüllddüü.” 

Mahkum kendini yakm›fl ve gü-
venlik görevlilerine sald›r›yor!! Ki,
bu durumda, “güvenlik görevlileri-
nin 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, hapishane-
leri “cephanelik” ilan ettiler.

Oligarfli, silah ve bombalarla tut-
saklara sald›r›rken, burjuva medya-
da günlerce beyinleri bombalad›.
Yalanlarla, karalamalarla, düzmece
haberlerle...

Hele katliam saatleri boyunca
yap›lan yay›nlar, y›llar geçse de
unutulmayacakt›r. Bayrampafla Ha-
pishanesi’nde diri diri yak›lmak is-
tenenlerden biri olan ve yaral› ola-
rak kurtulan Birsen Kars’›n hasta-
haneye sevkedildi¤inde aammbbuullaann--
ss››nn kkaapp››ss››nnddaa söyledi¤i “diri diri
yak›yorlar” sözü bile tahrif edili-

yor, Birsen’in bu sözlerle kendi ar-
kadafllar›n› suçlad›¤› fleklinde al-
çakça bir çarp›tma yap›labiliyordu. 

Burjuva medya, “hayata dönüfl”
ün bir katliam operasyonu oldu¤unu
bildi¤i halde, gerçekleri hiçbir za-
man anlatmad›.

Onlar, devletlerine “kkaattlliiaammcc››””
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 biç-
ti¤i misyonda yatmaktad›r. Adalet
Bakan›’n›n bas›n toplant›s›nda ba-
kana “ayk›r›” bir soru sormak iste-
yen gazeteciye bakan›n verdi¤i ce-
vap, düflündükleri bas›n›n tan›m›d›r.

Bakan, “Devlete karfl› flüpheci
ifadeler içeren sorular sormamal›-
s›n›z” diye cevap vermifltir, soru so-
ran gazeteciye. ‹flte iktidar›n istedi-
¤i bas›n böyle olmal›d›r. 

Soru sormayacak, kurcalamaya-
cak, gerçekleri araflt›rmayacak, “ha-
yata dönüfl” denilen operasyonda 28
tutsa¤›n katledildi¤ini yazmayacak,
yak›lan tutsaklardan söz etmeyecek,
direniflin devam etti¤inden söz et-
meyecek bir bas›n! T›pk›, katliam›n
ikinci günü;

“Oruçlar› sahte ç›kt›... Eylemci-
ler turp gibi...” (20 Aral›k Milliyet)
haberleri(!) gibi...

YYaallaannllaarr vvaarrdd››

19 Aral›k katliam›n›n bariz özel-
liklerinden biri de katliam sald›r›s›-
n›n bafl›ndan itibaren bir yalan kam-
panyas› biçiminde sürdürülmesiydi.

Yalanlar, kuflkusuz katliam ön-
cesi 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 tutul-
du... Katliam› hakl› ç›karmak için
söylenen yalanlar birbirini izledi. 

YYAALLAANN:: “9 y›ld›r giremedi¤i-
miz hapishaneler vard›...” (Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk)

Diyebiliriz ki, en çok baflvur-
duklar› yalanlar›ndan birisi buydu.

19 Aral›k dinmeyen ac›m›z 19 Aral›k bitme

Olanlar
Olmayanlar

19 Aral›k’ta 

3
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Bu konuda katliam öncesi burju-
va bas›na günlerce hapishanelerle
ilgili k›flk›rt›c›, provoke edici, tut-
saklar› hedef gösteren yay›nlar yap-
t›rd›lar. Özellikle de Bayrampafla
Hapishanesi ve tutsaklar›n yönetici-
leri, temsilciler hedef gösterildi.

Oysa arama tutanaklar› vard› or-
ta yerde. Hapishane idareleri ko¤ufl-
lara girebiliyorlard›. Say›m tutanak-
lar› 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. 

YYAALLAANN:: “Cezaevinden al›na-
rak hastanelere getirilen mahkum-
lar›n ço¤unun ölüm orucunda ol-
mad›klar› yap›lan sa¤l›k muayene-
lerinden anlafl›ld›.” (Saadettin Tan-
tan)

Tutsaklar› zorla F Tipi hapisha-
nelere sevk etmifllerdi ve ard›ndan
da “Ölüm Orucu” diye birfleyin ol-
mad›¤› yalan›n› yay›yorlard›.

Burjuva bas›nda, hükümet de bu
yalanda ›srarl›yd›. Milliyet gazete-
sinin “Kanl› ‹ftar, Sahte Oruç” man-
fleti, Sa¤l›k Bakan›n›n flu demeciyle
pekifltiriliyordu: 

“Ölüm Orucu veya açl›k grevine
ba¤l› herhangi bir kusur bulunama-
m›flt›r. Ölüm Orucu yoksa kaç›nc›
gününün tespiti diye bir fley ola-
maz.” 

‹çiflleri Bakan› aç›kl›yor; “Ölüm
Orucu diye bir fley yok, yalan söyle-
mifller.” diyor...

Bunlar› söyledikleri dönemde
289 tutsak Ölüm Orucu’ndad›r. 

Milyonlarca insan›n gözünün
içine baka baka söyledikleri bu ya-
lanla, devrimci tutsaklar› halk nez-
dinde “yalanc›”, “halk› aldatan”,
“inançs›z” konumuna düflürmekti
amaçlar›. Halk›n, devrimcilere olan
güvenini sarsmak, kuflku yaratmak-
t›.

Saatlerce katliama karfl› direnip,
bir tarih yazanlar, yaral›, kuflat›lm›fl
ve tecrit alt›nda direnifli sürdürür-
ken, yalanlar sürüyordu.

Bu kahramanl›k, Fidanlar’›n,
Ahmet ‹bililer’in, Muratlar’›n, Ha-
liller’in, F›ratlar’›n, Yaseminler’in
atefl içinde son sözlerindeki kararl›-
l›klar›, inançlar› halka ulaflmas›n is-
tiyorlard›.

Ortada bir kahramanl›k ve dire-
nifl destan› varken onlar y›lg›nl›k ve
teslimiyet oldu¤u yalan›n› yaymak-
la meflguldüler.

YYAALLAANN:: “Örgüt 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 özetli-
yordu.

Direnifl karfl›s›nda çaresiz kal-
m›fllard›. Binlerce asker ve polisi
y›¤m›fl, katliam yapm›fl ama sonuç
alamam›fllard›. Tutsaklar teslim ol-
mam›flt›.

Yüzlerce tutsak gönüllü olarak
ölüm orucundayd›. ‹ktidar›n yalan›
ise fluydu: “Ko¤ufl sistemi” nede-
niyle örgütler tutuklular› denetim
alt›nda tutuyor ve ölüm orucuna
zorluyordu. 

19 Aral›k katliam› s›ras›nda da
tek bir tutsak “tteesslliimm oollmmaamm››flfl”t›.
Hemen “örgüt bask› yapt›” dediler.

Fakat... Fakat sonra ölüm orucu,
direniflçilerin bir iki üç kiflilik hüc-
relerde tek bafllar›na tutuldu¤u ko-
flullarda bile sürdürüldü. 

Tamamen devletin denetiminde-
ki hücrede de “örgüt bask›s›” dema-
gojisi yapamayacaklar›na göre flim-
di nas›l aç›klayacaklard› ölüm oru-

cunun sürmesini?

Bu yalanla, örgüt düflmanl›¤› ya-
parak, tutsaklar›n bir robot oldu¤u-
nu ileri sürüp tutsaklar› afla¤›laya-
rak, örgütleri halk›n gözünde küçük
düflürmeye çal›fl›yorlard›. Kuflku-
suz, çizdikleri tablo bizim gerçe¤i-
miz de¤ildi. Tutsaklar bu sald›r›lar›
örgütlü olmalar› sonucu püskürtmüfl
ve örgütlü olmalar›n›n sonucu dire-
nifl y›llarca sürmüfltür. Örgütlülük
ise, bir gönüllülük ifliydi. Aylarca
ölüm orucunda olan bir tutsa¤›n
zorla ölüm orucu yapt›¤›n› iddi et-
mek kadar saçma bir fley olamazd›
ama iktidar çaresizdi ve bu nedenle
bu saçmal›¤a sar›ld› uzun süre.. Ni-
tekim süren direnifller, yarat›lan on-
ca kahramanl›k karfl›s›nda bu yalan-
lar eridi ve çöp sepetine at›ld›lar.

YYAALLAANN:: “Baz› eylemciler, ha-
yatlar›n› kurtard›¤› için devlete te-
flekkür etti.” (Adalet Bakan› Hikmet
Sami Türk)

Bir iflkencecinin, bir katilin ahla-
k›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 üst-
lük, katlettikleri, sakat b›rakt›klar›
tutsaklar›n kendilerine teflekkür etti-
¤ini iddia etmek olsa olsa, tam bir
alçakl›kt›...

YYAALLAANN,, YYAALLAANN,, YYAALLAANN......
Bir, üç, befl de¤il, onlarca yalan.
TAYAD’l›lar, Haklar ve Özgürlük-
ler Platformu’nun yalanlarla ilgili
aç›klamalar› sayfalar tutuyordu o
dönem.. Yalan›n karfl›s›nda, ›srarla
kendini ortaya koyan gerçek de var-
d› elbet. K›r›lamayan, bitirilemeyen
direnifl gerçekti ve TAYAD’l›lar,
Cepheliler, gerçe¤in sesiydiler. 

RReeffoorrmmiizzmm yyookkttuu

19 Aral›k katliam› öncesi F Tipi
hapishanelere karfl› sürdürülen mü-
cadele içinde reformist legal partiler
ve reformizmin yönetiminde oldu¤u
demokratik kitle örgütleri belli öl-
çüler içinde yer ald›lar.

Ancak 19 Aral›k katliam› sonra-

eyen öfkemiz 19 Aral›k sorulacak hesab›m›z 21
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19 Aral›k dinmeyen ac›m›z 19 Aral›k bitme

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 ss››¤¤llaaflflmm››flfl ve
ddüüzzeenniiççiilleeflflmmiiflflttii..

Hapishanelerde EMEP’ten
ÖDP’ye TKP’ye kadar reformist
partilerden tutsaklar yoktu zaten.
Bunun istisnas› olarak çeflitli hapis-
hanelerde birkaç kifli vard› ki; onlar
da genel olarak direniflin d›fl›nda
kald›lar. Yani reformistler, katliam›,
ne içeriden, ne d›flar›dan yyaaflflaammaadd››--
llaarr 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 yafla-
d›klar› flaflk›nl›k sonucu izleyici du-
rumunda oldular. 

Nitekim o günden sonra da hep
direniflin d›fl›nda oldular. Olmad›k-
lar› gibi, flehitler veren, kuflatma al-
t›nda mücadele eden devrimcilere
sald›rarak, nas›l bir siyasi ahlak, na-
s›l bir çürüme yaflad›klar›n› da gös-
terdiler.

fiehitlerin cenazeleri kald›r›l›-
yordu üçer befler. Cenaze törenlerin-
de yoktular. Daha cesetlerimiz yer-
de dururken onlar zehirli oklar›n›
devrimcilere yöneltmekten geri dur-
mad›lar.

“Devrimci demokrasi bitti, art›k
kendilerine gelemezler, yenildiler”
diye aç›klamalar, tahliller yapt›lar.
Kürt milliyetçilerinden TKP’ye ka-
dar tüm bu kesimler, sald›r› alt›nda
olan devrimcilerin yan›nda olmak
yerine, seviyesizce ve oligarfliye
güç verecek bir biçimde karalama-
lar›n›, sald›r›lar›n›, yalanlar›n› sür-
dürdüler.

Devrimcilerin “bitmesi” oligar-
flinin y›llard›r rüyalar›n› süslemek-
tedir. Kendisine ilericiyim, yurtse-
verim, demokrat›m diyenlerin dev-
rimcilerin “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-

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

DDüüzzeenn ppaarrttiilleerriinniinn 
kkaattlliiaamm oorrttaakkll››¤¤›› vvaarrdd››

19-22 Aral›k katliam›n›n sorum-
lusu aç›k ki, katliam›n örgütleyicisi
iktidardaki DDSSPP--AANNAAPP--MMHHPP HHüü--
kküümmeettii ve Genelkurmay Baflkanl›¤›
idi. Ancak böylesi bir sald›r› örgüt-
lerken, 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 kat-
liam›nda CHP’nin gizli ortakl›¤› ve
Deniz Baykal’›n suç ortakl›¤› var-
d›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›ra-
s›nda tutsak yak›nlar› CHP’ye gelip
açl›k grevi yapmas›n diye parti bi-
nalar› kapat›lm›fl, kendi üyelerini de
katliam protestolar› içinde yer al-
mamalar› için uyarm›flt›r. Bu konu-
da Baykal katliamdan bir süre önce
kimi CHP yöneticilerine flunlar›
söylemifltir;

“Genelkurmay kararl›, umulma-
d›k fleyler olacak. Bizden onay is-
tendi. Bizim önümüz aç›lacak...
Bunlar› [devrimci tutsaklar›, tutsak
yak›nlar›n›, devrimcileri] partiden
uzak tutaca¤›z, partimizi ve partili-
lerimizi de bu olaydan uzak tutaca-
¤›z.” (Ekmek ve Adalet, 3 Kas›m
2002, Say› 33)

19 Aral›k’ta düzenin tüm güç-
leri katliam operasyonunda ortak
bir cephe kurarak, sald›r›y› onay-
lam›fllard›r.

OOllaannllaarr vvee oollmmaayyaannllaarr
ttaarriihhtteekkii yyeerrlleerriinnii aalldd››llaarr

Sonuçta; 19-22 Aral›k katli-
am›nda katliamc›lar, katlederek
sonuç alacaklar›n› hesaplam›fllar-

d›, ancak yan›ld›lar.  

Katliam sonras› tutsaklar› iflken-
celi 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 Olmayan-
lar” dizimizi, bbuu ssaayy››ddaa bbiittiirriiyyoo--
rruuzz.. Ancak direnifl, bizim anlat›m›
bitirdi¤imiz yerde bitmeyip devam
etti. 

Oligarfli, ölüm orucu direnifli
karfl›s›nda çaresizdi. Türlü yöntem-
ler denese de, ölüm orucu sürecekti.
Oligarfli ise daha F Tiplerinin ilk
gününden bafllayarak, ölüm orucu-
na karfl› zorla müdahale iflkencesini
dayatt›.

Tutsaklara zorla müdahale ede-
rek, bilincini ve yaflam›n› çal›yor,
sakat b›rak›yorlard›. Ak›llar› s›ra
böyle bir yöntemle direnifli k›racak-
lar›n› sand›lar. Çaresiz, zavall› ve
ahlaks›zd›lar. Direniflle bafla ç›kma-
n›n olanaks›z oldu¤u koflullarda on-
larca direniflçiyi sakat b›rakt›lar.
Belle¤ini çald›klar› tutsaklar› yine
de tecrit ettiler...

Tecrit alt›nda zorlu bir direnifl
daha sürüyordu. Tutsaklar, katliam-
lara, sald›r›lara, tecrite karfl›n geri
ad›m atmad›lar. Büyük bir cüretle 77
yy››ll boyunca direnifli devam ettirdi-
ler. Hücreler en büyük irade çat›fl-
mas›na tan›k oluyordu. O çat›flmada
da oligarflinin bütün sald›r›lar› püs-
kürtülecekti. 

- son -
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2000-2007 y›llar› aras›nda sü-
ren Büyük Ölüm Orucu Direnifli’ne
iliflkin gerek oligarfli cephesinden,
gerekse sol cepheden pek çok fley
söylendi.

Direniflin bafllamas›ndan bu ya-
na yaklafl›k 9 y›l geçti. fiunu net
olarak söyleyebiliriz ki, oligarfli ve
oligarfliye F Tipleriyle devrimci tut-
saklar› teslim almas› talimat›n› ve-
ren Amerikan ve Avrupa AB em-
peryalistleri hedeflerine uulaflama-
m›fllard›r. Bugünün Türkiye gerçe-
¤i ortadad›r. Ne devrimci tutsaklar›
teslim alabilmifllerdir, ne de dev-
rimci hareketi tasfiye edebilmifller-
dir ve ne de bununla ba¤lant›l› ola-
rak, halk› sessizli¤e, tepkisizli¤e
gömebilmifllerdir. Bugün yine ...
ekonomik, demokratik hak gaspla-
r›na karfl›, adaletsizli¤e, yoksullu¤a
ve yozlaflt›rmaya karfl›, emperya-
lizme ba¤›ml›l›¤a karfl›... yetersiz,
güçsüz de olsa, halk›n de¤iflik ke-
simlerinin mücadelesi vard›r. 

Bugün hâlâ “yakalanan huzur-
bar›fl ortam›n›n bozulmas›n› iste-
yenler”den flikayet ediyorlarsa, ne-
deni ülkemizi “dikensiz gül bahçe-
si” haline getiremediklerindendir...
Bu sonucu yaratan, en zor koflul-
larda bedel ödemesini bilen dev-
rimcilerdir. En baflta tecrit alt›nda
direnen devrimci tutsaklard›r. Cop-
lanmalara, gözalt›lara iflkencelere,
tutsakl›klara ra¤men ›srarla müca-
delesini sürdüren, gerekti¤inde aç-
l›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 örgütlenme-
leri, bu örgütlenmeler içinde yer
alan taraftarlar›, savaflç›lar›, kadro-
lar›d›r. Devrimci hareketin politika-
lar›n› sahiplenen halk›m›zd›r.

Bu büyük direnifl nas›l baflla-
m›flt›; onu da k›saca hat›rlatal›m. 

““IIMMFF ppoolliittiikkaallaarr››nn››nn uuyygguullaannaa--

bilmesi iiçin ccezaevleri ssorununun
çözülmesi ggerekir.” deniliyordu sü-
recin bafl›nda. (...) Peki neden böy-
lesine önemliydi “cezaevleri soru-
nu” ve neden “çözülmesi” gereki-
yordu? “Çözüm”ün anlam› neydi?

(...) Devrimcilerin, yurtseverle-
rin, ilericilerin, demokratlar›n, k›sa-
cas› düzene flu veya bu ölçüde kar-
fl› ç›kan, bu do¤rultuda mücadele
edenlerin bir k›sm›, zaten hapisha-
nelere konulmam›fllar m›yd›? Dört
duvar aras›nda de¤iller miydi? 

Evet tutsakt›lar... Ama bu, ne
emperyalizmi, ne de iflbirlikçi oli-
garfliyi rahatlatmaya yetmiyordu.
Fiziki olarak tutsak edilenleri, bir de
ideolojik, politik olarak teslim al-
mal›yd›lar. Tüm karfl›-devrim güç-
lerinin “hapishane sorununun çözü-
mü” olarak tan›mlad›¤› fley esasta
buydu; Devrimci tutsaklar›n halkla-
r›na, yoldafllar›na, inançlar›na, ör-
gütlerine ihanet etmeleriydi. Düze-
ne, emperyalizme biat etmeleriydi.

Özellikle 12 Eylül cuntas› ve
onun devam› olan tüm hükümetle-
rin en temel politik hedeflerinden bi-
riydi bu. 12 Eylül faflist cuntas› ko-
flullar›nda, baz› hapishanelerde ba-
flar›l› olmufllard›. Oligarflinin teslim
alma politikalar›n›n ö¤üttü¤ü pek
çok devrimci, ilerici örgüt, refor-
mistleflmifl, ddüzeniçileflmifl, ddevri-
mi tterk eetmifllerdi. Oligarflinin iste-
di¤i, tüm devrimci tutsaklar için ay-
n› “son”du. 

Ancak (...) 12 Eylül cuntas› da
dahil hiçbir iktidar, “cezaevleri so-
runu”nu istedikleri gibi çözeme-
miflti. Yani devrimci tutsaklar› tes-
lim alamam›fllard›. Halk›m›za, “Ba-
k›n iflte, peflinden gitti¤iniz, devleti
y›k›p devrim yapaca¤›n› söyleyen-
lerin haline.” diyememifllerdi. On-
lar teslim al›n›rsa, devrimci hareket
tasfiye edilecek, halk sessizli¤e gö-
mülecekti. Böylece emperyalizmin
politikalar›n›n uygulanabilmesi için
engel kalmayacakt›.

Bu nedenledir ki, emperyalizmin

ve oligarflinin “cezaevleri sorununu
çözmek”, daha aç›k deyiflle, dev-
rimci tutsaklar› teslim almak için
sald›r›lar› hiç eksik olmam›flt›r. Bun-
lardan baz›lar›n› hat›rlad›¤›m›zda,
karfl›-devrim cephesinin bu konuda-
ki ›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 ddü-
flünce dde¤iflikli¤i, yya öölüm”dü.

1 A¤ustos 1989’da yay›nlanan
“1 A¤ustos Genelgesi”yle, tutsakla-
ra yeniden Tek Tip Elbise dayat›l›p,
yeni bir teslim alma savafl› aç›ld›. 

22 Mart 1991’de yürürlü¤e so-
kulan “Terörle Mücadele Kanu-
nu”nun 16. maddesiyle, hücre tipi
hapishaneler yasallaflt›r›ld› ve dev-
rimci, yurtsever tutsaklar›n cezala-
r› için “tek kiflilik ve üç kiflilik oda
istemine göre infla edilen özel infaz
kurumlar›nda infaz edilir.” hükmü
getirildi. Eskiflehir Tabutlu¤u aç›ld›. 

9 Eylül Eylül 1993’de “Hapis-
haneleri yyeniden yyap›land›rmak”

gerekçesiyle yeni bir genelge ç›ka-
r›ld›, yapt›r›mlar, dayatmalar geti-
rildi. 

21 Eylül 1995’te Buca Hapisha-
nesi’nde, 4 Ocak 1996’da Ümrani-
ye Hapishanesi’nde gerçeklefltiri-
len katliamlarla teslim alma politi-
kalar›n›n önü aç›lmak istendi. 

1996 May›s’›nda Eskiflehir ta-
butlu¤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 Ha-
pishanesi’nde düzenlenen ve 10 tut-
sa¤›n öldürüldü¤ü katliamda, bir
anlamda 19 Aral›k’›n ilk ad›m› at›ld›.
Baflbakan Bülent Ecevit, katliam›n
hemen öncesinde “Devletin ggücü
cezaevlerinde ggösterilecektir...
Otorite nne ppahas›na oolursa oolsun
sa¤lanacak” aç›klamas›n› yapt›. 

20 Ekim 2000’den 22 Ocak 2007’ye...

Direnifl, Zafer ve Sol
Bölüm 1

eyen öfkemiz 19 Aral›k sorulacak hesab›m›z 23
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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›r-
sa, Ulucanlar’la 19 Aral›k aras›nda-
ki devaml›l›k daha iyi anlafl›l›r. 

F Tipi hapishaneler, emperya-
lizm 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 tut-
saklar›n gündemine somut olarak
girdi. Oligarflinin amac›n›n ne oldu-
¤unu ve neler yapabilece¤ini tüm
devrimci tutsaklar ve onlar›n örgüt-
leri biliyordu. Devrimci tutsaklar›n
önünde iki seçenek vard›: Ya ddire-
nifl yya dda tteslimiyet.

Hiç kimse “teslim olunmal›” de-
miyordu. Ulucanlar’da “Biz yo-
kuz...” diyerek teslim olan, F Tiple-
rine de itiraz› olmayan PKK davas›
tutsaklar› da “teslim olmay›z” de-
miyorlard›. PKK d›fl›ndaki tüm ör-
gütler F Tiplerine karfl› ç›k›yor, “di-
renifl”ten söz ediyordu. Peki ne za-
man, nas›l direnilecekti? ‹flte orada
farkl›l›klar bafll›yordu. 

Yaz›m›z›n ileriki bölümlerinde
ayr›nt›lar›na de¤inece¤imiz tart›fl-
malar ve ayr›flmalar sonucunda, 

20 EEkim 22000’de DHKP-C,
TKP(ML) vve TTK‹P’den 816 tutuklu
ve hükümlü, süresiz açl›k grevine
bafllad›. 19 KKas›m’da Süresiz açl›k
grevi, ölüm orucuna dönüfltürüldü.

DHKP-C tutsaklar›, F Tipi ha-
pishaneler 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.

1199--2222 AArraall››kkttaa,, kkaann vvee
aatteeflfl iiççiinnddee,, hhaallkk››mm››zz
kkoorrkkuuttuulluupp ssiinnddiirriillmmeekk
iisstteennmmiiflflttiirr

Oligarfli devrimci tutsaklar›n F

Tiplerine “gönüllü” olarak gitmeye-
ceklerini biliyordu. Zaten baflta mi-
litarist kurumlar olmak üzere dev-
let, haz›rl›klar›n› buna göre yapm›fl-
t›. 

19 Aral›k sabah›, 20 hapishane-
ye bombalar, kurflunlar ve “Teslim
olun” ça¤r›lar›yla gerçeklefltirilen
bask›nlarla, kurflunlayarak, diri diri
yakarak yaratt›klar› vahfletle, dev-
rimci tutsaklar nezdinde amaçlar›-
na ulaflmay› hedeflemifllerdi. 

Ancak 19 Aral›k’ta katliamla
yetinmediler. Türkiye ve dünya
halklar›, devlete karfl› gelmenin, di-
renmenin ve direnenlerin sonunu
görmeliydi. Halklar vahfleti izleme-
liydi ki, faflizme karfl› konulamaya-
ca¤› beyinlerine yer etmeliydi. Bir
yandan gözda¤› verilirken, devleti
aklama, operasyonu meflrulaflt›r-
ma yalanlar› da bu gözda¤›na efllik
ediyordu:

Adalet Bakan› H. Sami Türk
katliam operasyonuna “Hayata
Dönüfl” ad›n› verip bilinçlere yöne-
lik sald›r›y› bafllat›yordu: “Müdaha-
lenin 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 dökme-
den, olabildi¤ince bar›flç› yollardan
sorun çözülmeye çal›fl›l›yor... Bu
müdahale, teröristleri kendi terö-
rizmlerinden koruma ve kurtarma
biçimidir.”

‹çiflleri Bakan› Saadettin Tantan,
operasyon devam ederken aç›kla-
ma yap›yor: “15 mahkum, örgüt
yöneticilerinin bas›na da yans›yan
talimatlar›yla kendilerini yakarak
hayatlar›na son vermifllerdir.”

Adalet Bakan› yalanlar›n› sür-
dürüyor: “Baz› cezaevlerinde kalefl-
nikofla karfl›l›k verilmifltir.... Ölüm-
ler operasyondan kaynaklanmad›.
Ölenler, örgüt emriyle kendilerini
yakan hükümlülerdir”... K›sacas›
yalanlar havada uçufluyordu.

Adeta naklen yay›nlanan 19-22
Aral›k katliam›ndan kitlelere söyle-
nenin bir yan›, direnenlere neler ya-
p›labilece¤iydi... Di¤er yan› ise vah-
fletin, ölümlerin zorunluluktan ve
örgütlerin zorlamas›yla gerçekleflti-
¤i yalanlar›n› beyinlere ifllemekti. 

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

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 kur-
flunlamalar›n› göstermiyorlard›. Bu-
na karfl›l›k, oligarfli Çanakkale E Ti-
pi Hapishanesi’nde feda eylemi ger-
çeklefltiren Fidan Kalflen’in eylemini
“arkadafllar›nca ellerinin ba¤lan›p,
yak›ld›¤›” fleklinde alçakça bir ya-
lan eflli¤inde veriyordu.

Tüm bu yalanlar›n ve buna ihti-
yaç duymalar›n›n nedeni haks›zl›k-
lar› ve devrimci tutsaklar›n direnifli
karfl›s›nda içine düfltükleri acizlik-
leridir. Katliam operasyonunu ger-
çeklefltirenler, halka gözda¤› verir-
ken, bunun etkisini azaltacak her-
fleyi sansürlediler. Devrimci tutsak-
lar›n direnifllerinin, kararl›l›klar›n›n,
devrimci iradelerinin, cesaretleri-
nin, feda eylemlerinin, kahraman-
l›klar›n›n halk›m›zca görülmesi ve
ö¤renilmesini engellemek için kop-
koyu bir sansür uygulad›lar. Bay-
rampafla’da 18 saat, Çanakkale’de
56 saat, Ümraniye’de 83 saat sü-
ren direnifller, burjuva bas›n yay›n
organlar›nda ancak çarp›t›larak
yans›d›. 

19 Aral›k katliam operasyonu-
nun halka adeta naklen izlettirilme-
si, kontrgerillan›n psikolojik savafl
yöntemlerine uygun olarak baflvu-
rulan bir yöntemdir. Katliam›n etki-
si 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 görüntüle-
rini yay›nlayamam›fllard›r. 19 Ara-
l›k katliam›, feda eylemlerimizle,
günlerce sürdürdü¤ümüz barikat-
larla bofla ç›kar›lm›flt›r. Tarih, o gü-
nü yaln›zca bir katliam olarak de-
¤il, katliam ve direnifl olarak kay-
detmifltir. 

1199--2222 AArraall››kk ddiirreenniiflflii
ddeevvrriimmccii hhaarreekkeettiinn zzaaffeerrii--
ddiirr.. ZZaaffeerrii yyaarraattaann;; ddoo¤¤rruu
ddeevvrriimmccii ppoolliittiikkaallaarr›› ffeeddaa
aannllaayy››flfl››yyllaa hhaayyaattaa ggeeççiirreenn
ddeevvrriimmccii ttuuttssaakkllaarrdd››rr

“Siz sonuca bak›n. Art›k devlete

19 Aral›k dinmeyen ac›m›z 19 Aral›k bitme24
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karfl› konulamayaca¤›n› anlam›fl
olmal›lar.” Bu sözler, 19 Aral›k
2000’de 20 hapishaneye gerçek-
lefltirilen katliam sald›r›s›n›n yap›l-
d›¤› gün dönemin baflbakan› Bü-
lent Ecevit taraf›ndan söylenmiflti.
Ecevit’in a¤z›ndan bu sözler ç›kar-
ken, pek çok hapishanede katliam
operasyonlar› devam etmekteydi. 

Kendisinden bu sözleri söyle-
mesini isteyenler de Ecevit gibi
“sonuca” inanm›fllard›. Ya da inan-
mak istiyorlard›. 

Ecevit, Ulucanlar Hapishanesi
katliam› öncesinde de “Devlet ceza-
evlerinde otoritesini her ne pahas›-
na olursa olsun yerlefltirecektir....
Devlet gücü cezaevlerinde gösteri-
lecektir.” diyordu. Hedefledikleri
“sonuç” buydu. 

Ulucanlar’da devrimci tutsaklar›
teslim alamam›fllard›. Bu kez daha
haz›rl›kl›yd›lar. AB ve ABD emper-
yalizminin maddi-manevi deste¤iy-
le, mimari olarak tecrite en uygun
yerler olarak F Tipi hapishaneleri
infla etmifllerdi. “F Tipi Yüksek Gü-
venlikli Hapishaneler”den kesin so-
nuç 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 oru-
cu merkezli direnifl oldu.

Hücre-tecrit statüsünün emper-
yalist ülkelerde on y›llard›r uygu-
land›¤›; buralarda devrimci tutsak-
lara teslimiyetin dayat›laca¤›; sal-
d›r›n›n sadece tutsaklarla s›n›rl› ol-
may›p halk› teslim almaya dönük
oldu¤u gerçe¤i en genifl kesimlere
anlat›lmaya çal›fl›l›rken tutsaklar
da oligarflinin asla amac›na ulafla-
mayaca¤›n›, gerekirse cesetleriyle
barikat olacaklar›n› ilan ettiler. Tes-
lim olunmayacak, ne bedel öden-
mesi gerekiyorsa ödenecekti. 

““TTeesslliimm oolluunn!!”” ççaa¤¤rr››llaarr››nnaa
bbeeddeennlleerriinnii aalleevv ttooppuunnaa
ççeevviirreerreekk mmeeyyddaann ookkuuyyaann
1199 AArraall››kk ffeeddaa
eeyylleemmcciilleerriimmiizz ddiirreenniiflfliinn
ggeelleeccee¤¤iinnii ddee bbeelliirrlleeddiilleerr

Halklar ve halklar›n öncüleri
hiçbir zaman çaresiz kalmam›fllar-

d›r. Halklar defalarca kuflat›lm›fllar,
inançlar›ndan, ideallerinden vaz-
geçmeleri istenmifltir. Her kuflat-
mada halklara önderlik etme iddi-
as›nda olanlar›n omzuna tarihi bir
sorumluluk yüklenmifltir. Tarih iki
tavr› kaydetmifltir burada; ya sava-
fl›lm›fl ya teslim olunmufltur. ‹nanç-
lar›n›, de¤erlerini pazarl›k masas›-
na koyanlar› halklar affetmemifl;
öyleleri, tarih sahnesinden silinip
gitmifllerdir. Ayn› fley bugün em-
peryalizme ve iflbirlikçilerine karfl›
mücadele için de geçerlidir. ‹lke ve
de¤erlerini pazarl›k masas›na ko-
yanlar, 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 se-
çenler ise, fiziki olarak yok edilse-
ler de gelece¤e b›rakt›klar› düflün-
celeri ve inançlar›yla yaflamaya
devam etmifllerdir. Bugün “insanl›-
¤›n olumlu de¤erleri” olarak tan›m-
lanan halklara ait tüm de¤erler, ge-
lenekler, inançlar... kendisinden
güçlüler önünde diz çökmeyen, di-
renen, 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. ‹fl-
birlikçi iktidar›n yöneticileri, em-
peryalist patronlar›na “teslim oldu-
lar” müjdesini vermek için sab›rs›z-
lan›yorlard›. Bu yüzden dayatma
kesindi: Teslim olmayan ölecekti.
Ölümden kurtuluflun yolu, teslim
olmakt›! 

Ancak “ya teslim olmak ya öl-
mek” tercihinin dayat›ld›¤› devrim-
ci tutsaklar, kuflatmalarda “biz bu-
raya dönmeye de¤il, ölmeye gel-
dik” diyen Mahir Çayan’›n yoldafl-
lar›yd›lar. Kuflatmalarda düflman›n
“teslim olun” ça¤r›lar›na “As›l siz
teslim olun!” diyenlerdiler; Kuflat-
malarda umudun ad›n› kan›yla du-
varlara 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. Kuflat-
malarda ölmüfller ama yenilme-
mifllerdi. Bu kez de devrimci tut-
saklar, yoldafllar›n›n yapt›¤›n› ya-

pacaklar ölümle korkutmaya çal›-
flan düflman›n karfl›s›nda, ölümü
yere sereceklerdi. 

Direniflin asli unsuru, ölüm oru-
cu direniflçileriydi. Yoldafllar›na yö-
nelik bir sald›r› oldu¤unda feda ey-
lemi gerçeklefltireceklerini ilan et-
mifllerdi. ‹flte o an gelmiflti... 

Gönüllü olup ölüm orucu dire-
niflçisi olmak için yar›flan ve yar›fl›
kazan›p direniflçi olanlar, bu kez fe-
da savaflç›s› olmak için yar›fl›yor-
lard›. Yar›fl› kazananlar, düflman›n
“ya teslim olacaks›n›z ya öleceksi-
niz” dayatmas›na, “cansa can” di-
yerek cevap verdiler. Bu, hem o
günün çat›flmas›n› hem de direni-
flin gelece¤ini belirleyen karard›.
Öleceklerdi ama asla teslim olma-
yacaklard›.

Çanakkale’den, Ümraniye’den,
Bayrampafla’dan, Ceyhan’dan,
Çank›r›’dan, Uflak’tan, Bursa’dan...
DHKP-C davas› tutsaklar›ndan di-
reniflçi gönüllüler bedenlerini alev
topuna çevirerek, devrimci tutsak-
lar›n öleceklerini ama asla teslim
olmayacaklar›n› kör gözlere göste-
rip, sa¤›r kulaklara duyurdular. 

Feda, tutsak kitlenin coflkusu-
nu, 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. (...) 

Pek çok devrimci tutsak, düfl-
man›n gaz bombas› atmak, silah-
larla taramak için çat›dan açt›¤›
deliklerin alt›na geçip meydan oku-
yordu. Asla teslim olmayacaklar›n›
hayk›r›yorlar, bomba, kurflun sa¤a-
na¤›n›n alt›nda t›pk› Ulucanlar’da
oldu¤u gibi halaya duruyorlard›...
Her hapishanede biçimde farkl›l›k-
lar olsa da, özde düflmana, ölüme
meydan okudu devrimci tutsaklar. 

Kimyasal maddelerle etleri eri-
tilse de gaz bombalar›yla bo¤ulsa-
lar da kurflunlarla delik deflik edil-
seler de bulunduklar› hapishaneler-
den ç›k›fllar›nda ve F Tipi hapisha-
nelere girifllerde iflkencelerden ge-
çirilseler 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 dire-
niflinin ruhuyla hareket ettiler. 

- devam edecek -
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Yanm›fl, yara bere içinde ambu-
lansa bindirilirken ki görüntüsü ha-
f›zalardan silinmiyor. Yalanlar›n,
çarp›tmalar›n içinde onun bir kaç
kelimeden oluflan “alt› kad›n› diri
diri yakt›lar” sözleri yalanlar› par-
çalayan gerçeklerin gücüydü. Kat-
liam›n 9. Y›l›nda Bayrampafla
Hapishanesinde 6 kad›n tutsa¤›n di-
ri diri yak›ld›¤› ko¤ufltan a¤›r yaral›
olarak ç›kan Birsen Kars ile 19 Ara-
l›k üzerine görüfltük.  

v YYüürrüüyyüüflfl:: 19 Aral›k denince
akl›n›za gelen ilk sahne hangisidir?

BBiirrsseenn KKaarrss:: 19 Aral›k denilin-
ce akl›ma gelen ilk sahne bizi diri
diri yakmalar›n›n ard›ndan havalan-
d›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›l-
mas›d›r. O an alt› kad›n›n yaflama
ihtimali yönündeki umutlar›m›z›n
hemen hemen tümüyle bitmeye bafl-
lad›¤› 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 YYüürrüüyyüüflfl:: Hat›rlayabildi¤iniz
kadar›yla katliamc›lar›n ruh halini,
sözlerini, davran›fllar›n› anlatabilir
misiniz? 

BBiirrsseenn KKaarrss:: Katliamc›lar›n ruh
halleri aç›s›ndan akl›mda kalan,
korkular›yd›. Sabah henüz daha ha-
va ayd›nlanmadan duydu¤umuz ilk
ses ""tteesslliimm oolluunn"" sesiydi ve bu de-
¤iflik tehditler eflli¤inde operasyon
bitene kadar da sürdü. "" TTeesslliimm
oolluunn"" eessaass››nnddaa bbiirr ggüüccüünn,, bbiirr üüss--
ttüünnllüü¤¤üünn iiffaaddeessiiddiirr.. 19 Aral›k gü-
nü 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. 

Korkuyorlard›. Biz yak›lm›fl ve
alt› kad›n› arkam›zda flehit olarak
b›rakm›flken havaland›rma kap›s›n-
dan d›flar›ya ç›kt›¤›m›zda üstümüze
s›k›lan kurflunlar, yetmedi. Ellerin-
de silah oldu¤u halde kafam›za at-
t›klar› tafllar, silahlar›n› üzerimize
do¤rultmufl havaland›rmada üzeri-
mize gelirken att›klar› ad›mlardaki
ürkeklikleri, bu korkunun ifadesiy-
di. Her korkan canl› gibi sald›rgan-
d›lar. Bu sald›rganl›k en a¤za al›n-
mayacak küfürlerde ortaya ç›k›yor-
du. Düflünün ko¤uflun üst kat›nda
bizler pencerelerin önünde at›lan
onlarca gaz bombas›na, s›k›lan kur-
flunlara karfl› ölüm oruçcular›n› ko-
rumaya çal›fl›rken, sloganlar›m›zla
direnirken, belki de birbirimizi son
kez görüyor olma ihtimali nedeniy-
le ufak sohbetler ederken, onlar ko-
¤uflun tavanlar›na açt›klar› her de-
likten bize, i¤renç, ahlaks›zca kü-
fürler ediyorlard›. 

Di¤er yandan erkek arkadafllar›-
m›zla hiçbir irtibat›m›z yoktu. Bun-
dan yararlan›yor, ""eerrkkeekklleerrii kkeebbaapp
yyaapptt››kk,, ss››rraa ssiizzddee"" sözleriyle nef-
retlerini kusuyorlard›. Ruh hali ola-
rak tepeden t›rna¤a sald›rganl›k ve
korkuyla doluydular. Kilitlendikleri
bir fley vard›. O da direniflimizi bi-
tirmek. Bunun için yüzlerce gaz
bombas› att›lar. Yüzlerce kurflun
s›kt›lar, kap›lar› makinelerle kesti-
ler, üzerimize tazyikli sular s›kt›-
lar... Ancak yine de korkular›n› bas-
t›ram›yorlard›. Hepimiz son kez bir
arada havaland›rmada beklerken on
metrelik yolu dakikalar boyunca
aflamad›lar. ‹flte ruh hallerinin öze-
ti... Dibimize gelirken bile yaklafla-
mamalar› ile karfl› çat›n›n üstünde,
deldikleri duvarlar›n arkas›ndayken
kurflunlar, bombalar ve tazyikli su-
lar ile sald›rganl›klar›n› ortaya koy-
malar› aras›ndaki tezat›n da tek bir
aç›klamas› vard› bizim için. DDiirreennii--
flfliimmiizzddeenn,, kkoorrkkuuyyoorrllaarrdd››.. BBuunnccaa
ssaalldd››rr››yyaa,, bbuunnccaa bboommbbaa vvee kkuurr--
flfluunn yyaa¤¤mmuurruunnaa rraa¤¤mmeenn tteesslliimm ooll--
mmaayy››flfl››mm››zzddaann kkoorrkkuuyyoorrllaarrdd››..
YYüüzzlleerrcceessiinnee 2277 kkaadd››nn oollaarraakk ccüü--

rreettllee kkaarrflfl›› kkooyyuuflfluummuuzzddaann kkoorrkkuu--
yyoorrllaarrdd››.. 

v YYüürrüüyyüüflfl:: 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 yoldafl-
lar›n›z› katledenler taraf›ndan ku-
flat›lm›fl, her an sizi de katledebilir-
ler ve siz buna ra¤men orada slo-
gan at›yorsunuz; nereden buldunuz
o gücü ve cüreti?

BBiirrsseenn KKaarrss:: Asl›nda az önce
bahsetti¤im korkunun da simgelefl-
ti¤i bir and›r o an. Saatlerce bizleri
gaz bombalar›yla bo¤mufllar, kur-
flunlarla 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 bi-
risi 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-

SSaaaattlleerrddiirr ggaazzllaarraa,,
ssiillaahhllaarraa,, kkaattiilllleerree

kkaarrflfl›› ddiirreennmmiiflfl oollmmaann››nn
ffiizziikkeenn yyaarraatttt››¤¤››
ttaahhrriibbaattttaann ööttee
bbeeyynniimmiizzddee bbuu

ddiirreenniiflfliinn zzaaffeerrllee
ssoonnuuççllaannaaccaa¤¤››

kkoonnuussuunnddaa hheerrhhaannggii
bbiirr kkuuflflkkuummuuzz ddaa

yyookkttuu.. 

"Erkekleri kkebap yyapt›k, ss›ra ssizde" ddiyorlard›.

“Alt› kkad›n› ddiri ddiri yyakt›lar”
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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 katli-
amlar belki de bu dönem yaflana-
cakt›... Bu öngörü bizim aç›m›zdan
ruh olarak beyin olarak büyük bir
gücü aç›¤a ç›karm›flt›. Elimizde slo-
gan atmaktan baflka bir silah yok-
ken böylesi büyük bir vahflete ma-
ruz kalmam›z ne derece güçlü oldu-
¤umuzun göstergesiydi. Sa-
y›lar›n ve bombalar›n, silah-
lar›n ölçüsüyle de¤il, hakl›l›-
¤›n, inanc›n ölçüsüyle kim
güçlü, kim de¤il ortaya ç›k›-
yordu. 

Evet bizim için orda kufla-
t›lm›fl olman›n hiçbir önemi
yoktu. Saatlerdir gazlara, si-
lahlara, katillere karfl› diren-
mifl olman›n fiziken yaratt›¤›
tahribattan öte beynimizde
bu direniflin zaferle sonuçla-
naca¤› konusunda herhangi
bir kuflkumuz da yoktu. 

Bahsetti¤iniz "her an öl-
dürülebiliriz" konusuna ge-
lince. Operasyon bafllamadan
önce de her an öldürülebile-
ce¤imizi biliyorduk, havaland›rma-
ya arkam›zda alt› kad›n›n kömürlefl-
mifl 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 hava-
land›rmaya ç›kt›¤›m›zda, fakat ref-
leks olarak üzerimize kurflun ya¤-
d›rmalar›, bas›nçl› su s›kmalar› bi-
zim ölümü alt ediflimizden korkula-
r›ndand›.

v YYüürrüüyyüüflfl:: Hastaneye sevk
edilmeniz ve ambulanstaki o bilinen
resmin ortaya ç›kt›¤› an nas›l gelifl-
ti? 

BBiirrsseenn KKaarrss:: Önceden bilinen,
hesaplanan bir durum yoktu. Her
fley do¤all›¤›nda ortaya ç›kt›. A¤›r
yaral›lar olarak hastaneye sevk edil-

memiz yoldafllar›m›z›n ko¤ufltan
zorla ç›kart›ld›ktan sonra katillerle
yapt›klar› tart›flmalar sonucu ger-
çekleflebildi. O durumda bile hasta-
ne sevkini yoldafllar›m›z›n gücüyle,
kavgalar›yla kazanabildik. 

Diri diri yak›lan alt› kad›n yolda-
fl›m›z› orada b›rakmak zorunda kal-
m›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 in-
dirildi¤imde bas›n› gördü¤üm an

gerçeklerin çarp›t›laca¤›n›, alt› ka-
d›n›n diri diri yak›lmas› vahfletinin
gizlenece¤ini düflündüm. Bu düflün-
ce ayr›ca da büyük bir öfke yarat›-
yordu bende. Bu vahfleti mutlaka
duyurmak gerekiyordu. Saniyeler
içinde kafamdan geçen bu düflünce-
ler ambulanstaki resmi de ortaya ç›-
kard›. TTeekk iissttee¤¤iimm aalltt›› kkaadd››nn››nn ddiirrii

ddiirrii yyaakk››lldd››¤¤››nn›› dd››flflaarrddaakkii aarrkkaa--
ddaaflflllaarr››mm››zzaa,, hhaallkk››mm››zzaa hhaabbeerr vveerr--
mmeekk,, bbuu kkaattlliiaamm››nn üüzzeerriinnee öörrttee--
cceekklleerrii yyaallaannllaarr ppeerrddeessiinnddee bbiirr
ggeeddiikk aaççmmaakktt››.. Belki de hiç yay›n-
lanmazd› ama ben bir katliam›n, bir
vahfletin tan›¤› olarak gerçekleri an-
latmal›yd›m. Bu benim alt› yoldafl›-
m›za, tüm yoldafllar›ma karfl› göre-
vimdi. 

v YYüürrüüyyüüflfl:: 19 Aral›k'›n 9. y›l-
dönümünde o güne, o katliam ope-
rasyonuna dair ne söylemek istersi-

niz?

BBiirrsseenn KKaarrss:: Bu katli-
am bir tesadüf de¤il, bilinç-
li ve hedefli bir katliamd›.
Amaçlanan halk›n direnen
yan› olan tutsaklar› teslim
alarak halk›n da haks›zl›kla-
ra, adaletsizliklere, onursuz-
lu¤a karfl› direngenli¤ini
k›rmak, onu tutsaklar nez-
dinde direnme hakk›ndan
mahrum b›rakmakt›. Diren-
me hakk› ki insan›n insanl›-
¤›n› ortaya ç›karan en temel
hakt›r, tüm haklar›n beslen-
di¤i damard›r. ‹flte bu damar
bugün parçalanamam›flsa,
ilklerini 19 Aral›k'ta yaratan
feda eylemleri ve kahra-

manlar›m›z sayesindedir. 122 flehit
pahas›na yarat›lan büyük direnifl sa-
yesindedir. 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 em-
peryalizmin ve faflizmin gerçek yü-
züdür. Bunu da unutmamak ve unut-
turmamak 19-22 Aral›k flehitlerine
karfl› görevimizdir. 

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

BBiirrsseenn KKaarrss:: Bugün bu sayfa-
larda 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.

““TTeekk iissttee¤¤iimm aalltt››
kkaadd››nn››nn ddiirrii ddiirrii

yyaakk››lldd››¤¤››nn›› dd››flflaarrddaakkii
aarrkkaaddaaflflllaarr››mm››zzaa,,
hhaallkk››mm››zzaa hhaabbeerr

vveerrmmeekk,, bbuu kkaattlliiaamm››nn
üüzzeerriinnee öörrtteecceekklleerrii

yyaallaannllaarr ppeerrddeessiinnddee bbiirr
ggeeddiikk aaççmmaakktt››..””

eyen öfkemiz  19 Aral›k sorulacak hesab›m›z 27
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Göz göre göre gelen ve 19 ma-
den iflçisinin ölümüne neden olan
grizu patlamas› elbette “kader” ya
da “teknik bir kaza” olarak aç›kla-
namaz.

Bursa Mustafakemalpafla’daki
maden iflletmesinde olan bitenlere
bak›ld›¤›nda, böyle bir katliam›n
meydana gelmesinin onlarca nedeni
oldu¤u görülüyor. Hatta bugüne ka-
dar olmamas› flafl›rt›c›. Bugüne ka-
dar 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› ha-
diselerin bir daha yaflanmamas›n›
temenni ediyorum” diyordu... 19 ifl-
çi aç›kça katledilmifl, katliama alay
eder gibi “hadise” diyen Gül, katlia-
m›n nedenlerine iliflkin tek bir fley
söylemiyor.

Baflbakan Erdo¤an ise “Bu tür
üzücü olaylar›n bir daha tekrarlan-
mamas› için ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i-
nin tam olarak sa¤lanmas› yolunda
önemli ad›mlar att›k” derken, aç›k-
ça yalan söylüyordu.

Yalan söylüyordu, çünkü bu ya-
lanlar›n› kendi bakanlar› belgele-
miflti. Çal›flma Bakanl›¤›’n›n en son
2005’te maden sektörü ile ilgili
yapt›¤› denetimlerde, maden ocak-
lar›n›n güvenli olmad›¤› ortaya ç›k-
m›flt›.

“Müfettifllerin 44 ilde yapt›¤› de-
netimler, 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›nma-
d›¤› bildirildi.” (Radikal, 11 Aral›k
2009) 

“‹ncelenebilen”  772 iflletmede
ortaya ç›kan tablo, onlarca maden
oca¤›n›n her an bu katliamlar› ya-
flatmaya aday oldu¤udur.

TBMM Baflkan› Mehmet Ali fia-
hin’den, CHP Genel Baflkan› Deniz
Baykal’a, MHP Genel Baflkan›
Devlet Bahçeli de benzer demeçler
verdiler.

Tüm aç›klamalarda sahte üzün-
tüler, 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.

11 MMaaddeenn ‹‹flflççiissii == 55 BBiinn LLiirraa

AKP iktidar› yaflanan katliamda
sorumlulu¤unu görmek yerine, hiç-
bir ahlaka, hiçbir gelene¤e uyma-
yan, halk› afla¤›layan bir tav›r sergi-
ledi. En baflta, 19 iflçinin katledildi-
¤i yerde yaflananlar kendi d›fl›nday-
m›fl, hiçbir sorumluluklar› yokmufl
gibi davranmas› bir ahlaks›zl›kt›. 

Onlarca insan›n ailesi ac› için-
deyken, hükümet, utanmazca “ölen
her iflçinin ailesine 5 bin lira” vere-

ceklerini aç›kl›yordu. Sanki müjde
veriyorlard›. Sanki büyük bir lütuf-
ta bulunuyorlard›; iflçileri insan ye-
rine 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, sa-
kat b›rakan, bu politikalarda do¤ru-
dan sorumlulu¤u olan AKP, parayla
ölenlerin kan›n› sat›n alarak, herke-
si susturaca¤›n› düflünüyor.

Köklü tedbirler almak, ifl yerleri-
ni, 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›rsat-
ta haktan, hukuktan, adaletten söz
edenler, gerçekte bu kavramlara,
halk›n ac›lar›na ne kadar uzak ol-
duklar›n› bir kez daha gösterdiler.

MMaaddeenn OOccaa¤¤›› DDee¤¤iill,, 
EEssiirr KKaammpp››!!??

AAllppaagguutt Köyü yak›nlar›ndaki
BBüükkkkööyy maden oca¤›, bir iflletme-
den çok bir esir kamp›n› and›rmak-
tad›r. Burada çal›flan iflçiler, asgari
ücreti çok az aflan ücretlerine ra¤-
men hergün ölüm korkusu ile yafla-
d›klar›n› söylüyorlar. “Felaket göz
göre göre geldi” derken, burada ya-
flanan bir gerçe¤i de ifade ediyorlar.

6 y›ld›r maden oca¤›nda çal›flan
Güngör Göre isimli iflçi, 700 lira ay-
l›kla çal›flan iflçilere bir gaz maske-
sinin çok görüldü¤ünü, iflçilerin ga-
za karfl› evlerinden getirdikleri bez-
lerle kendilerini korumaya çal›flt›k-

““BBuurraaddaa iinnssaannaa kkööppeekk kkaaddaarr 
bbiillee ddee¤¤eerr vveerriillmmiiyyoorr..””

t Gaz mmaskesi yyok

t Mühendis yyok. GGaz öölçmek
için tteknik eeleman yyok. 

t Kazalar için kkurtarma
ekibi yyok.

t Günde 223 llira üücret iile 330
vagon kkömür ç›karma
zorunlulu¤u.

t Maden ooca¤› dde¤il, eesir
kamp›!

Madende Katliam!
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lar›n› söylüyordu.

MMaaddeenn ooccaa¤¤››nnddaa ççaall››flflaann 113300
iiflflççiiyyee 11 GGAAZZ MMAASSKKEESS‹‹NN‹‹ ççookk
ggöörreenn bbiirr iiflfllleettmmeeddiirr bbuurraass››!!....

Ancak bunlar›n daha kötüsü de
var... Güre anlatmaya devam edi-
yor: “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.

Vardiya süresince üç kiflinin ör-
ne¤in 30 vagon kömür ç›karmas› is-
teniyor. Bazen bu miktar› ç›karam›-
yoruz ve o günkü yevmiyemiz ss››ff››rr
lliirraa oluyor. Bugüne kadar 2 ayl›k
maafl›m kesilmifltir. Bazen kömür
yeteri kadar olmaz, bazen gücümüz
yetmez.”

Bir esir kamp›nda çal›fl›yor san-
ki iflçiler. Yerin 350 metre alt›nda
çal›flan iflçilere bir tas çorbay› bile
çok gören, iflçilerin hiçbir hakk›n›
tan›mayan, onlar› ““ddaahhaa ffaazzllaa kköö--
mmüürr,, ddaahhaa ffaazzllaa kköömmüürr....”” zorbal›-
¤›yla çal›flt›ran bir anlay›fl var karfl›-
m›zda. Ya belirlenen kömür mikta-
r›n› ç›karacaklar ya da günler bo-
yunca paras›z çal›flacaklar!

Bu, kölecili¤in kurallar›ndand›r. 

Kömürün bulunup-bulunmamas›
da önemli de¤ildir. Yoksa yarata-
caklard›r! Onun için de güvenlik
önlemi, gaz ölçümü çok kömür ç›-
karma ad›na bir kenara b›rak›lmak-
tad›r.

T›pk›, bir esir kamp› gibidir
ocaklar. Hiçbir konu-
da iflçilerin söz hakk›

yoktur. Hiçbir eksi¤i, dile getirme
haklar› yoktur. Onlardan sadece kö-
lece 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 Tur-
han da daha önce bu madende 4 y›l
çal›fl›p ayr›lm›fl, koflullar› flöyle
özetliyor:

“BBuurraaddaa iinnssaannaa kkööppeekk kkaaddaarr
bbiillee ddee¤¤eerr vveerriillmmiiyyoorr..” 

‹flçiler bir yandan, iflten at›lma
korkusu di¤er yandan örgütsüz ol-
malar› nedeniyle bu esir kamp›n›n
tüm a¤›r çal›flma koflullar›na katla-
narak, 19 arkadafllar›n›n öldü¤ü gü-
ne kadar geldiler.

1199 KKiiflflii ÖÖllmmeeddeenn ÖÖnnccee 
NNeeddeenn KKaappaattmmaadd››nn››zz??

19 kiflinin ölümünden sonra ma-
den oca¤› kapat›ld›. Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakan› Ömer Din-
çer; "May›sta denetim yap›ld›, ek-
sikliklerin giderilmesi için süre ve-
rildi" diyor. 

Eksiklikleri tespit edilmifl. Son-
ra da flirkete eksikliklerini Aral›k
ay›na kadar tamamlamas› için “sü-
re” verilmifl. 

Bu arada bir kaza olurda onlarca
iflçi ölürse? Ne önemi var? ‹flçilerin
devlet nezdinde de¤erinin olmad›¤›
aç›kt›r.

Devlet, iflletmede onlarca eksik-
lik tespit edince, “BU EKS‹KL‹K-
LER G‹DER‹L‹NCEYE KADAR

MADENE TEK B‹R ‹fiÇ‹ B‹LE
SOKMAYACAKSIN” demiyor,
böyle bir karar al›p, üretimi durdur-
muyor.

Bunun yerine ne diyor?

Sen bir yandan üretimi sürdür,
Aral›k’a kadar da yavafl yavafl ek-
sikliklerini giderirsin. Bu arada ar-
t›k bir kaza olursa da olur... Yani
“ölen ölür, kalan sa¤lar bizimdir”
diyor devlet.

Oysa bugün Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanl›¤›n›n yapt›¤› araflt›r-
ma gösteriyor ki; 114400 bbiinn lliirraa har-
canmas› durumunda 19 iflçi ölmeye-
cekti. 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

Bükköy Madenci-
lik’in sahibi olan Nu-
rullah Ercan’›n toplam
15 maden oca¤›n›n ve

Petrokent Turizm flirketinin sahibi
oldu¤u belirtiliyor.

Sendikalar Bükköy’ü de, Nurul-
lah Ercan’› da iyi tan›yorlar. ‹flyer-
lerinde iflçilere bask› yapmas›, sen-
dika çal›flmalar›n› engellemesi, ta-

fleron flirketler kur-
durarak iflyerlerine
sendika sokmama-
ya çal›flmas›, uzun

çal›flma saatleri dayatmas›, ucuz ifl-
çi 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 düflma-
n›d›r. ‹flçilere dayatt›¤› ac›mas›z

koflullar ve iflçilere bir gaz maskesi-
ni çok görmesi ile katliam›n as›l so-
rumlusudur. Öyle ki, koca madende
1 mühendis vard›r. Gaz ölçümü için
uzmanlar olmas› gerekirken, bunun
için teknik aletlere ihtiyaç varken,
““mmaassrraaff oolluuyyoorr”” diye dinamitçiler,
gaz ölçümcü yap›lm›flt›r. 

Madende onlarca iflçinin ölmesi
için her koflulu haz›rlam›flt›r made-
nin patronu. Hepsi, daha fazla kâr
içindir. Günlü¤ü 23 lira olan iflçiler,
tam anlam›yla bir köle gibi çal›flt›-
r›lm›fllard›r. 

‹flçi ddüflman› bbir asalak; 
Nurullah EErcan
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tan›mayan politikalar›n›n sonucu-
dur bu yaflananlar. Özellefltirme ad›-
na hemen herfleyin talan edilmesi,
ya¤malatt›r›lmas›, daha çok kâr et-
sinler diye tekellere peflkefl çekil-
mesinin sonucudur.

KKaazzaa DDee¤¤iill,, AAçç››kk CCiinnaayyeettttiirr

19 iflçinin katledilmesinin burju-
va 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›. Aile-
lerin, ölenlerin, yak›nlar›n›n dram-
lar› ac›kl› bir biçimde anlat›ld› hep.

Peki kimdi bu dramlar›n sorum-
lusu? Grizu mu? Peki ya patronlar?

19 iflçinin ölümünden sonra
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›-
¤›’n›n oluflturdu¤u bir inceleme eki-
bi, haz›rlad›¤› raporda ocakta ““77 eekk--
ssiikklliikk” saptad›. 

K›sa bir soruflturmayla, 

- Ayd›nlatma teçhizat›n›n antig-
rizulu olmad›¤›... Gaz ölçümlerinin
gerekli biçimde yap›lmad›¤›... Ne-
feslikleri biribirine ba¤layan galeri-
lerinin olmad›¤›... Elektrik motorla-
r› d›fl›ndaki ekipman›n da antigrizu-
lu olmad›¤›... aaçç››¤¤aa çç››kktt››.. Ocak ha-

valand›r›lmad›¤› için de hava yeter-
sizli¤i yaflanm›flt›.

Evet, tüm bunlar için 114400 bbiinn llii--
rraa harcanmas› durumunda 19 iflçi
ölmeyecekti. 

Ama o 140 bin liralar harcan-
maz. Sömürenlerin, asalaklar›n ni-
telikli eleman çal›flt›rmamalar›, ni-
telikli elemana maliyeti art›ran bir
unsur olarak bakmalar› da bu sonu-
cu 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 ol-
du¤u o anlarda, müdahale edecek
uzman ekip yoktu. 

‹flçiler yerin metrelerce alt›nda
can çekiflirken, oligarflinin ilk ifli
jandarma gönderip bölgeyi kuflat-
mak 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

de erkenden müdahale edilecek ve
iflçiler kurtar›lacakt›.

““HHeerrggüünn ÖÖllüümm KKoorrkkuussuu 
YYaaflfl››yyoorruuzz””

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 ol-
mas› istenmektedir.

Sorun iflçilerin dikkati de¤il, sö-
mürücülerin önlem almas›d›r. An-
cak bu durum onlarca maden iflçisi-
nin ailelerinin ve çocuklar›n›n söy-
ledikleri de sorunun bir baflka yan›-
d›r. 

Alpagut köyündeki madenci efl-
leri, beldedeki erkeklerin 3’te ikisi-
nin buralarda zor koflullarda çal›flt›-
¤›n› dile getirerek, “yerin metreler-
ce alt›nda çok zor flartlarda çal›fl›-
yorlar. Maden ocaklar› güvenli de-
¤il, hergün ölüm korkusuyla yafl›yo-
ruz” diyorlard›.

‹flte o korku 1100 AArraall››kk’’ttaa gerçek
oldu. Ölen madencilerin yak›nlar›-
n›n ve henüz yaflayan tüm madenci-
lerin yapaca¤› tek fley, ellerinin ka-
ras›yla, Nurullah Ercan gibi patron-
lar›n ve iflbirlikçi iktidarlar›n yaka-
s›na yap›flmakt›r. 

DDeevvrriimmccii ‹‹flflççii HHaarreekkeettii::
““BBuu ZZuullüümm DDüüzzeenniinnee
KKaarrflfl›› ÖÖrrggüüttlleennmmeezz,,
MMüüccaaddeellee EEttmmeezzsseekk,, DDaahhaa
ÇÇookk ÖÖlleeccee¤¤iizz!!

((......)) Göçü¤ün yafland›¤› kömür

oca¤› AKP’li Çal›flma Bakan›
Ömer Dinçer’in deyimiyle “sürek-
li kontrol ediliyordu”. Sürekli kon-
trol edilen kömür oca¤›ndan 19 ifl-
çi cesedi ç›kt›! AKP'li Bakan Din-
çer, ölümlerin sorumlulu¤unu
AKP iktidar›n›n üzerinden atmak
istiyor.(...)

Kapitalizm insana de¤er ver-
meyen bir sistemdir. ‹nsan yoktur
bu sistemin merkezinde, kâr var-
d›r. Bu yüzden 19 iflçinin ölümü
kader de¤ildir. Katliamd›r. Bur-
sa’da yaflanan katliam›n sorumlu-
lar›, daha fazla kar etmek isteyen,

iflçileri, emekçileri açl›¤a, yoksul-

lu¤a, iflsizli¤e terk eden, örgütsüz,

sendikas›z, güvencesiz, kölece ko-

flullarda çal›flmaya mahkum eden

iktidarlar ve kapitalistlerdir.(...)

19 iflçi katledildi… 1, 10, 19…

binler, onbinler, milyonlar… Hiç-

bir önemi yoktur kapitalist tekel-

ler, patronlar ve onlar›n iflbirlikçi-

leri, kapitalizmin savunucular›

için… Onlara zenginlik sa¤layan

eme¤imizin bir de¤eri olmad›¤›

için, ölümlerimizin de bir de¤eri

yoktur onlar için. (...)

Biz Devrimci ‹flçi Hareketi ola-

rak ölümlerimizi durdurmak, in-

sanca yaflam ve çal›flma koflullar›-

na sahip olmak için; devrimciler

öncülü¤ünde ba¤›ms›z, demokra-

tik, sosyalist bir ülke için örgütlen-

meye ve mücadeleye ça¤›r›yoruz.”

D‹SK:

“Bugüne kadar Türkiye'de ger-
çekleflen maden kazalar›nda bin-
lerce 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 HHaklar Derne¤i:

“Birçok maden iflçisinin katili
olan Nurullah Ercan'›n iflletti¤i sa-
halardan biri olan Kayaalt› linyit
oca¤›nda, Kas›m 2000'de meydana
gelen kaza sonucunda da 7 iflçi can
vermiflti. 

19 iflçinin katledilmesinden so-
rumlu 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.”
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“Her gün sabah evden helallefle-
rek ç›kard›”. Böyle anlat›yordu ma-
dende katledilen iflçilerden birinin
efli. 

SSiizz hhiiçç ssaabbaahh eevvddeenn iiflflee ggiiddeerr--
kkeenn ööllüümmüü ddüüflflüünnddüünnüüzz mmüü?? ‹flye-
rinizin kap›s›, bir tabutun kapa¤› gi-
bi gözüktü mü gözünüze?

Bu ülkenin yeralt›ndaki binlerce
madeninde çal›flanlar, Tuzla’dakiler,
ifl güvenli¤inin sa¤lanmad›¤› atölye-
lerdekiler... evden ç›karken “acaba
akflam eve sa¤ salim dönebilecek mi-
yim?” diye düflünüyor evinden ç›-
karken. 

NNeeddeenn bbuu ssoorruu??

Savafl alt›ndaki bir ülkede mi ya-
fl›yoruz?

NNeeddeenn bbuu ssoorruu??

1991’in Irak’› gibi, 1997’nin Yu-
goslavya’s› gibi, gökyüzünden her
gün durmaks›z›n bombalar m› ya¤›-
yor üzerimize. 

NNeeddeenn bbuu ssoorruu??

Bunlar›n hiçbiri yok ama, o yine
de evden o soruyla ç›k›yor. Akflam
eve döndü¤ünde “bugünü de atlat-
t›k” diyor yar›n›n kayg›s›n› yaflama-
ya bafllarken. Çocuklar›n›n saçlar›n›
okflarken, belli bir daha onlar› hiç
kucaklayamayaca¤› ihtimali geliyor
akl›na. Ve akl› bafl›ndan gidiyor yi-
ne. 

Sabah ç›karken hakk›n› helal et
demek iflin en kolay yan›. Ya kalan-
lar 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 ifl-
te... ekmek paras›! Geçim derdi! Ço-
cuklar›n›n kursa¤›na iki lokma ek-
mek girmesini sa¤lamak yani.. 

Yan›bafl›nda çal›flan emekçileri
bulan ölümün, bir gün onu da bula-
ca¤›n› bilerek çal›fl›yor hem de. Ço-
cuklar›m› aç b›rakmaktansa baflkala-
r›na muhtaç olmaktansa ölürüm de-
yip çal›fl›yor. 

Ve elbette, o bunda hiçbir ola¤a-

nüstülük görmüyor. Hangi baba olsa
böyle yapar diyor. Hangi emekçi ol-
sa 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›k-
tan, dürüstlükten nasiplerini alma-
m›fllard›r; zaten kapitalistin insan›,
dürüstü de olmaz. 

Hiçbir ifl güvenli¤i almazlar, iflçi-
ler ölür ve “takdiri ilahi” derler. On-
lar 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 ölü-
mü kaza m›?... Hay›r, patronlar›n da-
ha fazla kazanmak için iflledi¤i CC‹‹--
NNAAYYEETTLLEERRDD‹‹RR bunlar. 

Bunu gizlemek için ifl kazas› der-
ler ad›na zaten. ‹flçilerin dikkatsizli-
¤ine veya en fazla bir kaç teknik gö-
revlinin görevlerini yapmamas›na
ba¤larlar kazay›. Oysa, tekrar ediyo-
ruz, 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 ifl-
cinin ölümü. Ölenin yerine, kap›da
s›rada bekleyenlerden biri al›n›yor
ve ifl devam ediyor; kapitalistin ka-
sas› 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 ilgilenir-
ler, 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 sömü-
ren, 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 sorabi-
lirsiniz?

Ama evet, de¤ilsiniz!

Tam olarak ifade etmek gerekir-
se, bu devletin iikkii ttüürrllüü vatandafl›
vard›r... Ezen vatandafllar›, ezilen va-
tandafllar›... Sömüren vatandafllar›,
sömürülen vatandafllar›. 

Ve devlet;

devlet, ezen, sömüren vatandafl-
lar›n devletidir. 

Madende ölen 19 iflçi kardeflimi-
zin 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 iste-
di¤i gibi tartmad› m›?

BBuu ddeevvlleettllee oollmmaazz kkaarrddeeflfllleerr.. 

Bu devletle, ifle giderken “akflam
eve sa¤ salim dönebilecek
miyim?” sorusundan kur-
tulamazs›n›z. 

Bu devletle çocuk-
lar›n›z› doyuramaz,
onlara güzel bir
gelecek vere-
m e z s i -
niz. 

B u
devletle olmaz
kardefller. 

Kendi dev-
letimiz olmal›; ifl-
çiden, köylüden,
halktan yana bir
devlet!

Bu devletle olmaz kardefller
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Sevgili arkadafllar, sevgili yol-
dafllar merhaba. Okulumuza hoflgel-
diniz. Devrim ‹çin Devrimci
Okul’da derslerimize devam ediyo-
ruz. Bu s›ralar, pratik görevlerimizi
yerine getirmeye yönelik dersleri-
miz a¤›r basacak. Elbette baflta da
belirtti¤imiz gibi, zaman zaman da-
ha farkl›, teorik yan› a¤›r basan ko-
nular› da ele alaca¤›z. Bugünkü der-
simizin konusu, bildiri. 

Bildiri, devrimci mücadelenin en
s›k kullan›lan kelimelerinden biri-
dir. Yüzbinlerce basar›z, ayaklar›-
m›za kara sular inince-
ye kadar da¤›t›r›z. Har-
cad›¤›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 hiz-
met eder tarzda olmas›ndan geçer.

Düflünün, o kadar emek ve elbet-
te para harcay›p, binlerce, yüzbin-
lerce bildiri basm›fl›z, sonra hafta-
larca seferber olmufluz o bildirileri
da¤›tmak için... Ama ya o bildirile-
rin içerikleri biçimleri buna denk
düflmüyorsa... O kadar emekten, pa-
radan, zamandan istedi¤imiz sonu-
cu 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. 

–– BBiillddiirrii nnee iiççiinn yyaazz››ll››rr vvee

ddaa¤¤››tt››ll››rr??  

‹lk buradan bafllayal›m. Biz bü-
tün bunlar›, yani bildirileri, afiflleri,
pankartlar›, kufllamalar›, bas›n aç›k-

lamalar›n›, dö-
vizleri ne için
yap›yoruz? 

En özet ha-
liyle cevaplar-
s a k ; b u n l a r ›
yapma sebebi-
miz, hhaallkkaa ddüü--

flflüünncceelleerriimmiizzii iilleettmmeekkttiirr.. 

Öyleyse, ikinci sorumuz fludur:

Haz›rlad›¤›m›z bildiri, afifl, pan-
kart veya di¤erleri, halka düflünce-
lerimizi iletebiliyor mu?

–– BBiirr bbiillddiirrii yyaazz››yyoorruuzz......

NNee yyaappmmaayyaa,, nneelleerree ddiikkkkaatt
eeddeeccee¤¤iizz?? 

fiimdi bir bildiri yaz›yoruz:

Ne yapaca¤›z:

Önce bir plan yapmal›y›z. 

Bu bildiride, ne verece¤iz, ne is-
teyece¤iz? Neyi ön plana ç›karaca-
¤›z? Buna göre yaz›n›n bir sistema-
ti¤i olmal›... Keza, propaganda yan›
m›, ajitatif yan› m› a¤›r basacak ve-
ya ikisi aras›ndaki denge nas›l kuru-
lacak? Bildirinin nas›l bir görselli¤i
olacak? 

Kafam›zda flekillendirmeden ça-
la kalem giriflti¤imiz bir bildiride
kaç›n›lmaz olarak kopukluklar, ka-
r›fl›kl›klar, bilgi yanl›fll›klar›, s›rala-
ma 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, ka-
rarl›l›¤› içimizde hissetmeliyiz.
Devrimci coflkumuz, kararl›l›¤›m›z,
öfkemiz, kinimiz, heyecan›m›z, ka-
lemimizin ucundan bildiriye de aka-
cakt›r. 

Bu tamamsa, flimdi iflin di¤er
boyutlar›na geçebilir, mesela nelere

dikkat edece¤imizi ele alabiliriz. 

BBiirr:: Bir fley mi duyurmak isti-
yoruz, bir ça¤r› m› yapaca¤›z, bir
konuda politik tespitimizi mi akta-
raca¤›z; esas almam›z gereken, bu-
nu en özlü, en anlafl›l›r ve en k›sa
yoldan yapmakt›r. 

Özellikle oportünist solda yay-
g›n bir al›flkanl›kt›r. Ama zaman za-
man her kesimin bas›n aç›klamala-
r›nda da görmek mümkündür. Uzun
uzun yaz›l›r. En az›ndan flöyle bir
yar›m sayfa yaz›lmadan as›l mese-
leye 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 son-
ra nedeni, niçini anlat›lmal›d›r. 

‹‹kkii:: Bas›n aç›klamalar›, genel
olarak yar›m sayfay› geçmemelidir. 

ÜÜçç:: Bildirinin hacmi de¤iflken
olabilir. Ama çok özel
bir konu de¤ilse, tek
yapraktan fazla olma-
mal›d›r. 

DDöörrtt:: Tek yaprak
içinde de yaz› küçük
puntolu olmamal›d›r. 

BBeeflfl:: ‹ri bafll›klar,
spotlar ve resim kullan›lmal›d›r. 

AAlltt››:: Bildiriler, bas›n aç›klama-
lar›, uzun teorik tahliller yap›lacak
yerler de¤ildir. 

Bildirinin ayak üstü al›n›p  ço-
¤unlukla ayak üstü bak›laca¤›n› dü-
flünmeliyiz. Ayn› flekilde bas›n aç›k-
lamas› da öyle dinlenecek veya öy-
le bak›lacakt›r. O halde, k›sa sürede
okunacak flekilde olmal›d›r. 

En yüzeysel bak›flta bile insanla-
r›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 geçmi-
yor musunuz? Çünkü onlar ço¤un-
lukla “genel geçer”dir. Devrimciler
bile bu bölümleri öyle geçiyorsa, o
bölümlerin genifl kitleler için ne ifa-
de edece¤ini düflünün. 

Bildiride düflüncemizi, söyleye-

devr‹m ‹ç‹ndevr‹m ‹ç‹n

DEVR‹MC‹ OKULDEVR‹MC‹ OKUL

Ders:
Bi ld ir i

Bildiri, halk
içindir
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ce¤imizi gayet net, yal›n ve
k›sa cümlelerle ifade ediyoruz
k›sacas›. 

Okuyan, acaba burada ne
demek istemifller diye düflün-
meyecek. 

–– Bildiri yyaln›z

kadrolar›, yyöneticileri mmi
ilgilendirir?

fiunu da belirtelim: 

Arkadafllar›m›z›n bir ço¤u, kad-
rolar, kadro adaylar› ve bir çok alan-
da fiilen çal›flmalar› üstlenen insan-
lar›m›z, bildiri yazma, haz›rlama gi-
bi bir ifli genellikle kendi d›fllar›nda
görürler. Çünkü, bildiri, genel ola-
rak 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 so-
nuç al›c›d›r. Bu anlamdad›r ki, yerel
bildirileri ço¤altmal›y›z. Ve yine ifl-
te bu nedenledir ki, her alanda faali-
yet gösteren insanlar›m›z, bildiri
yazmay› kendi d›fllar›nda görmeme-
li, bu konuda kendilerini gelifltirme-
li, yetkinlefltirmelidirler. 

Böyle bak›ld›¤›nda, ifle bafltaki
yanl›fl ve çarp›k bak›fl aç›s›n› de¤ifl-
tirmekle bafllamal›y›z. Demek ki,
bildirileri sadece da¤›tan de¤il, ge-
rekti¤inde yazan olaca¤›z. Yani bu
dersimizde söylenen herfley, tüm ar-
kadafllar›m›z› ilgilendirmektedir. 

Özellikle yerel sorunlarda, gelifl-
melere yönelik yerel bildiriler, her-
hangi bir mahalledeki, ilçedeki, ifl-
yerindeki, ildeki, devrimcilerin,
devrimci örgütlenmenin varl›¤›n›
insanlara çok daha yak›ndan hisset-
tirir. 

fiimdi düflünün, diyelim Ela-
z›¤’daki insanlar›m›z, Antakya’daki
insanlar›m›z, Bursa’daki insanlar›-
m›z sadece kendilerine gelen mer-
kezi bildirileri da¤›t›yor ve baflka
bir bildiri da¤›tm›yorlarsa, oradaki

çal›flma, flehrin yerel sorunlar›n›,
oradaki özgün geliflmeleri içermi-
yor demektir. fiehirdeki geliflmeler,
sorunlar karfl›s›nda bir politika üret-
miyoruz demektir. 

Veya ayn› fleyi, iflçi alan›, memur
alan›, gençlik alan› aç›s›ndan düflü-
nelim. Bu alanlar›n kendilerine öz-
gü bildirilerinin olmamas› düflünü-
lebilir mi? Kendilerine özgü bildiri-
leri yoksa, asl›nda ciddi bir alan ça-
l›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 da-
ha 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› bil-
meli, bunlar›n örgütlenmesini üstle-
nebilmeli.  

E¤itim çal›flmalar›m›zda, bildiri
yazman›n da çal›flmas›n› yapabili-
riz. Nitekim bu çal›flman›n yap›ld›¤›
yerlerde, iflin bafl›nda “ben yaza-
mam” diye düflünen bir çok arka-
dafl, pekala da yazabilece¤ini gör-
müfltür. 

Elbette yapt›¤›m›z›n her zaman
daha iyisi vard›r. Bu anlamda yapt›-
¤›m›z› da hiçbir zaman yeterli bul-
mamal›y›z. Bu yetersizli¤i giderme-
nin yolu ise bellidir; daha ffaazzllaa
ookkuummaakk,, ddaahhaa ffaazzllaa ee¤¤iittiimm,, ddaahhaa
ffaazzllaa pprraattiikk.. Ama her arkadafl›m›z

flundan emin olmal›d›r: Ne
anlataca¤›m›zda, ne söyle-
yece¤imizde netsek, ne ve-
rece¤imizi, ne isteyece¤i-
mizi biliyorsak, en yal›n
bir flekilde bir bildiri yaza-
biliriz. 

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 kkaç›n›lmas›

gereken yyanlar 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 göz-
lem yap›n. ‹nsanlar bildiriyi elleri-
ne ald›klar›nda bildiriye ne kadar
süre bak›yorlar, okuyorlar m›? 

Bu sizin bildirinizin amac›na
ulafl›p ulaflmad›¤› aç›s›ndan tek gös-
terge de¤ilse de önemli bir gösterge
olacakt›r. 

Küçük puntolu bir yaz›yla tüm
sayfan›n dümdüz doldurulmufl ol-
du¤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 kal-
d›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 oku-
muyorsa, o zaman sorun onda de¤il,
esas olarak bizdedir. Böyle düflün-
meliyiz 

Ve bu noktada da hangi hatalar›
yapt›k, neleri eksik b›rakt›k diye
bakmal›y›z. 

- GGeenneell ggeeççeerr,, konunun özgün-
lü¤ünü ve somutlu¤unu yans›tma-
yan bafll›klardan kaç›nmal›y›z. Bafl-
l›klar›m›z insanlar›n dikkatini çek-
meli, düflüncemizin, ça¤r›m›z›n
özünü yans›tmal›d›r. 

- BBiillddiirriimmiizziinn dili, kesinlikle
herkesin anlayaca¤› bir dil olmal›-

AAnnllaatttt››¤¤››mm››zz kkoonnuuyyuu,, oo kkoonnuunnuunn
yyaarraatttt››¤¤›› vvee yyaarraattmmaass››nn›› hheeddeefflleeddii¤¤ii--
mmiizz aacc››yy››,, hheeyyeeccaann››,, ccooflflkkuuyyuu,,
kkaarraarrll››ll››¤¤›› iiççiimmiizzddee hhiisssseettmmeelliiyyiizz..
DDeevvrriimmccii ccooflflkkuummuuzz,, kkaarraarrll››ll››¤¤››mm››zz,,
ööffkkeemmiizz,, kkiinniimmiizz,, hheeyyeeccaann››mm››zz,,
kkaalleemmiimmiizziinn  uuccuunnddaann bbiillddiirriiyyee ddee
aakkaaccaakktt››rr.. 
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d›r. 

- YYaabbaanncc›› kelimelerden, 

- HHaallkk››nn kullanmad›¤› ve yad›r-
gayaca¤› kavramlardan, 

- TTeekknniikk,, belli bir alana, mesle-
¤e özgü kavramlardan, kaç›nmal›-
y›z. 

- ‹‹ççee ddöönnüükk,, devrimcilerin daha
çok kendi aralar›nda kullan›lan keli-
me ve kavramlardan kaç›nmal›y›z. 

- ÜÜsstteennccii,, halka yukar›dan ba-
kan, halka emirler ve talimatlar ya¤-
d›ran bir üsluptan kaç›nmal›y›z. 

-- TTeekkrraarrllaarrddaann genel olarak ka-
ç›nmal›y›z. Fakat, en temel
noktalar› gerekirse, birkaç
kez vurgulamal›y›z. 

- KK››ssaallttmmaallaarrddaann müm-
kün oldu¤unca kaç›nmal›-
y›z. Biz onlar› çok kullan›-
yor, biliyor olabiliriz. Genifl
kitleler için ayn› fley geçerli
de¤ildir. E¤er illa k›saltma
kullanacaksak, mutlaka
bafllang›çta aç›l›m›n› yaz-
m›fl olmal›y›z. 

- AA¤¤ddaall››,, iimmaall››,, dolayl› anlat›m-
l› ve uzun cümleler kurmamal›y›z. 

- DDiikkkkaatt ççeekkiiccii olmak ad›na,
hiçbir bildiriyi, slogan›, sözümüzü
suland›rmamal›y›z. 

Bir bildiri söz konusu oldu¤un-
da, bütün bunlar, son derece önem-
lidir.

Sizin o bildiride anlataca¤›n›z
politika ne kadar do¤ru olursa ol-
sun, orada yazd›¤›n›z düflünceler ne
kadar yerinde olursa olsun, e¤er onu
halk›n anlayaca¤› flekilde anlatam›-
yorsak, o politika ve düflünceleri-
miz kitlelere yeterince ulaflmayacak
demektir. 

–– Bildiri ttek bbir biçimde

mi oolmal›?

Esas olan canl›, dinamik bir ça-
l›flmay› hayata geçirmektir. Bildiri
gibi belli bir ifllev görebilecek baflka
araçlar ve biçimler de bulunabilir.
Dergiden belli yaz›lar›, ço¤alt›p da-
¤›tmak olabilir mesela. Diyelim ki,
Dersim’le ilgili bir yaz› ç›kt› dergi-

de. Dersim’de 100 dergi da¤›t›yor-
sak, sözkonusu yaz›y› ço¤altarak,
bildiri gibi, 300-500 adet da¤›tabili-
riz. Fotokopiler, bilgisayarlar, bu
konuda art›k bize bir çok imkan
sunmaktad›r. Çok daha yarat›c› fley-
ler de yapabiliriz onlarla. Diyelim
ki gençlikle ilgili bir yaz›y›, bildiri
gibi yap›p, okul önlerinde da¤›tabi-
liriz... Bazen  çok etkili bir resim de
olabilir, onu da alt›na üç befl sat›r
ekleyip ço¤alt›p çevremizde da¤›ta-
biliriz... 

Mesela diyelim ki, flehitlerimizle
ilgili çok yarat›c› çal›flmalar yap›la-

bilir. Ölüm orucu döneminde, her
flehitle ilgili genifl bildirilerin yan›-
s›ra, birkaç sat›rl›k mailler çekili-
yordu onbinlerce yere. Mesela Fat-
ma Koyup›nar’la ilgili mailde flun-
lar yaz›l›yd›.

“Direnme Savafl›nda 122. fiehit

Emperyalizmin ve oligarflinin F
Tipi hapishanelerinde tecriti kald›r-
mak için 6 y›ld›r sürdürülen ölüm
orucu direniflinde fiEH‹T DÜfiTÜ.

Son ça¤r›s› “ben son olay›m”d›. 

TECR‹T, HAK VE ÖZGÜRLÜK
‹STEYEN TÜM HALKADIR! KAR-
fiI ÇIKALIM...”  

Metnin hepsi bu kadard› ve bu
hacimdeki metin, her flehitten sonra,
onbinlerce insan›n eline ulafl›yordu. 

Bildirilerde fliirler, halk deyiflleri
de kullanabiliriz. Tarihi olaylardan
aktarmalar da yapabiliriz. Bunlar
mutlaka olmas› gereken fleyler ol-
mad›¤› gibi, kesinlikle olmaz diye-
bilece¤imiz fleyler de de¤il. Önemli
olan hepsinin amaca uygun olarak
kullan›labilmesidir. Yeri gelir bir fli-

ir, yeri gelir bir resim, yeri gelir tek
bir slogan en etkili bir flekilde anla-
t›r vermek istedi¤imizi. 

Klasik sloganlar›m›z, hemen her
konuda kolayc› bir tarzda kullan›l-
mamal›d›r. Mevcut somutlu¤u ifade
eden fliarlar, sloganlar üretebilmeli-
yiz. Ama bazen yeri gelir, o klasik
sloganlar›m›z, o sorunu en güçlü
ifade eden slogand›r, o zaman da
onu kullan›r›z. 

Yine bildirilerde, sloganlar›n d›-
fl›nda, bazen bir soru daha etkili ola-
bilir. Ölüm orucu sürecindeki
““DDuuyydduunnuuzz mmuu??””,, ““BBiillmmeekk HHaakk--

kk››nn››zz”” gibi bafll›klarla yay›n-
lanan bildiriler bu aç›dan
önemli örneklerdir. 

Elbette, tüm bildiriler için
ayn› dili, ayn› flekli önerecek
de¤iliz. 

Konuya göre, bildirinin
hitap etti¤i kesimlere göre,
biçimler de farkl›laflabilir.
Biz burada daha çok genel il-
ke ve kurallar› belirtmeye ça-
l›fl›yoruz. 

Her konunun, halk›n flu veya bu
kesimine yans›y›fl›nda farkl›l›klar,
özgünlükler vard›r. Tüm halka de-
¤il, belli kesimlere, alanlara yönelik
bildirilerde bu gözetilmelidir. O so-
mutlu¤u yakalayabilmeliyiz. 

Somutlu¤un d›fl›nda, bildirinin
seslenece¤i kesimlerin nabz›n› da
yakalayabilmeliyiz. Onlar›n bildiri-
de ele alaca¤›m›z konuda kafalar›n-
da oluflabilecek sorular› öngörüp,
onlara cevap verebilmeliyiz. 

–– Bildiriye ssadece bbildiri

olarak bbakmak yyanl›flt›r!

Bir bildirinin yaz›m›ndaki ciddi-
yet de da¤›t›m›ndaki ciddiyet de
esas olarak o alandaki çal›flma tarz›-
m›z›n bütününe ba¤l›d›r. Oradaki
örgütlenme çal›flmam›zdaki kkaarraarr--
ll››ll››¤¤››mm››zzaa,, iiddddiiaamm››zz››nn ggüüccüünnee ba¤-
l›d›r. E¤er gerçekten o alan› örgütle-
me iddias›ndaysak, bu konuda ka-
rarl›ysak, bir bildiriyi de en etkili
olacak, kitleleri en fazla kucaklaya-
cak tarzda yazmaya ve en genifl ke-

BBiillddiirrii hhaallkk iiççiinnddiirr;; HHaallkk›› 
BB‹‹LL‹‹NNÇÇLLEENNDD‹‹RRMMEEKK,, 
ÖÖRRGGÜÜTTLLEEMMEEKK,, 
MMÜÜCCAADDEELLEEYYEE SSEEVVKKEETTMMEEKK 
iiççiinnddiirr.. 
BBiillddiirriinniinn mmuuhhtteevvaass›› vvee bbiiççiimmii ddee bbuu
aammaaççllaarraa uuyygguunn oollmmaall››dd››rr.. 
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simlere ulaflt›rmaya da o kadar
gayret sarfederiz. Ama bu iddia ve
kararl›l›¤a, bu ciddiyet ve sorum-
lulu¤a sahip de¤ilsek, bildirileri-
miz, bas›n aç›klamalar›m›z da öyle-
sine olur, “yazd›n m› yazd›k iflte,
da¤›tt›n m›, da¤›tt›k iflte” anlay›fl›y-
la, yasak savmac› bir anlay›flla ya-
p›lm›fl olur. 

Mesele bildiriyi sadece da¤›tmak
de¤ildir. Okunacak bir bildiri da¤›t-
makt›r. Ayn› fley bas›n aç›klamala-
r›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 bildiri-
nin, bas›n aç›klamas›n›n “kitle ça-
l›flmas›”n›n bir parças› oldu¤unu
unutman›n, bizim derdimizin, ama-
c›m›z›n halk› bilinçlendirmek, ör-
gütlemek ve mücadeleye sevket-
mek oldu¤unu unutman›n sonucu-
dur. Daha aç›k bir deyiflle, bu halka
ve mücadelenin kendisine yabanc›-
laflmad›r. De¤ilse, bir bildirinin ne
kadar yeterli olup olmad›¤›n›n öl-
çüleri bellidir; bilinçlendiriyor mu,
örgütlenmeye ça¤›r›yor mu, müca-
dele iste¤i yarat›yor mu, bunlar› an-
lafl›l›r ve etkili bir dille yap›yor
mu? Halk› örgütleme sorunu olan-
lar, 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 ol-
maktan ç›km›flt›r; onlar›n bildirile-
rinde her türlü uçukluk, ucube fley-
ler, sululuklar, burjuva bas›ndan ça-
l›nm›fl yöntem ve üsluplar kol ge-
zer.

Bu tarz› kesin bir biçimde red-
detmeli ve mahkum etmeliyiz. Bi-
zim bildiriler konusunda, ne solun
herhangi bir kesiminden, ne burju-
vaziden örnek al›nacak bir fleyimiz
olamaz. Proletaryan›n iki as›rl›k
mücadelesi, say›s›z devrim müca-
deleleri, bize bu konuda çok s›n›r-
s›z bir zenginlik sunar. 

Evet sevgili arkadafllar. Bu hafta-
ki dersimizi de burada sonuçland›-
r›yoruz. Haftaya görüflmek üzere. 

Nereden ç›kt› bu kavramlar?

Burjuvazinin ekranlar›na ç›kar-
t›lan “uzman”lar, spikerlerin “flu
politikaya nas›l bak›yorsunuz?”,
“bu karara ne diyorsunuz?” türün-
den sorular› karfl›s›nda, cevaplar›n›
ço¤u kez flu kelimelerle veriyorlar:
“So¤uk bak›yorum, s›cak bak›yo-
rum...” 

Ama yaln›z orada de¤il, sol içi
toplant›larda da ayn› cevaplar› du-
yuyoruz. Sunulan öneriler karfl›s›n-
da, siyasi hareketler, çeflitli demok-
ratik kurumlar, o öneriye so¤uk ve-
ya s›cak bakt›klar›n› belirtiyorlar. 

fiimdi ne anlamal›y›z bu “s›cak”
ya da “so¤uk” bakma meselesin-
den? Bir öneriye s›cak bakmak ya
da so¤uk bakmakla ne anlat›lmak
isteniyor?!.. 

Öneri sahibi bundan ne sonuç
ç›kartacak? Neden cevap olarak
kkaatt››ll››yyoorruuzz,, kkaatt››llmm››yyoorruuzz,, ddoo¤¤rruu
bbuulluuyyoorruuzz,, ddoo¤¤rruu bbuullmmuuyyoorruuzz......
denilmiyor da bu kelimelere baflvu-
ruluyor acaba? Neden do¤rudan
onayl›yoruz, onaylam›yoruz, öneri-
niz 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 anla-
fl›lmaz olmas›ndan, dildeki yaban-
c›laflmadan ibaret de¤ildir. Sorun
düflüncenin yabanc›laflmas›d›r. Dile
yans›yan düflüncedeki yabanc›lafl-
mad›r. NNeett oollmmaayyaann ddüüflflüünncceelleerr--
ddiirr.. Düflünce net olmay›nca ifade-
ler de bulan›klafl›yor. Düflüncenin
net ifadesi, net bir tav›r almay› ge-
rektirir. Net tav›r da, ona denk dü-
flen somut bir prati¤i gerektirir. ‹ki-
sinden de kaçan, mu¤laklaflt›rmaya
baflvuruyor. 

Bu dil, s›n›flar mücadelesinde
net tav›r al›fl› ortadan kald›r›p, “öy-
le de olabilir, böyle de olabilir” li-
beralizmini 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 ss››nn››ffssaall 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, re-
formizmin tarz›d›r. Bu neyi ifade
etti¤i belli olmayan kavramlar da
onlar›n düflüncelerinin kavramlafl-
mas›d›r. 

Mesela, özellikle reformistlerin
kulland›¤› sonra solun baflka ke-
simlerine 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
bbeelliirrssiizz b›rak›lmaktad›r. 

Belirsiz b›rak›p, kendini ba¤la-
mamakta, belirsiz b›rak›p taahhüt
alt›na girmemektedir. Belirsiz b›ra-
k›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. Sorumluluk-
tan, pratikten kaçmayal›m, oportü-
nist kavramlar› terkedelim. 

‘So¤uk bakmak’, ‘s›cak bakmak’

Savaflan
Kelimeler 
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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, vatanse-
ver, ‹slami bir çok
parti, forum ve hare-
ketler ile baz› sanat-
ç›lar ve sosyalistler
kat›ld›. Toplant›ya
kat›lanlar üç gün bo-
yunca sempozyumun
gündeme ald›¤› ko-
nular›n bir çok farkl›
yönlerine de¤indiler ve flu sonuçla-
ra ulaflt›lar;

Bir; Sempozyum, flehit devrim-

ci yoldafl Eyüp Bafl’›n mücadeleci
ruhu nezdinde emperyalizme ve si-
yonizme karfl› savafl›rken düflen tüm
flehitleri selamlar. Emperyalist, si-
yonist sald›r›lara ve gerici, bask›c›
iktidarlara karfl› savaflan bütün halk-
lar› selamlar.

‹ki; Sempozyum, Filistin, Irak,

Lübnan, Kolombiya ve iflgal alt›nda
bulunan tüm ülkelerde iflgale karfl›
halklar›n direniflini bir hak olarak gö-
rür. Sempozyum, direnifl kültürünün
her türünün ve her alanda yay›lmas›-
n›n ve tüm olanaklarla desteklenme-
sinin gereklili¤ine vurgu yapar.

Üç; Tüm hapishane ve tutukev-

lerindeki tüm tutsaklar›n, tutuklula-
r›n ve devrimcilerin derhal serbest
b›rak›lmas›n› talep eder. Onlar hak-
k›nda aç›lan haks›z davalar›n düflü-
rülmesini talep eder. En s›radan in-
san haklar›n›n bile aç›k bir ihlali an-
lam›na gelen tecritin bitirilmesini

talep eder.

Dört; Sempozyum, emperyaliz-

min halklara karfl› kulland›¤› tüm
mazeret ve bahaneleri ve direnifli te-
rör diye adland›rmas›n› k›nar. Bunu
yasalaflt›ran tüm kanunlar›n iptal
edilmesini talep eder. Emperyaliz-
me karfl› savaflan güçlere ve kiflilere

karfl› onun oluflturdu¤u kara listele-
rin iptal edilmesini talep eder, terö-
rün as›l kayna¤›n›n emperyalizm ol-
du¤unu vurgular.

Befl; sempozyum, dünyaya ya-
y›lan emperyalist üsleri k›nar. Bu-
lunduklar› ülkelerin egemenli¤inin
aç›k bir ihlali sayar ve üslerin kapa-
t›lmas› ça¤r›s› yapar. 

Alt›; Sempozyum, emperyaliz-
me ve siyonizme karfl› durman›n
her ülkede bütün anti- emperyalist
güçleri ve kiflileri kapsayacak plat-
formlar inflas›yla mümkün olaca¤›-
n›; harekete geçmek için bir çal›flma
plan› konmas›n› zorunlu görmekte-
dir. 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 yerle-
flimcili¤in ve göç ettirmenin sona
erdirilmesini talep eder. Siyonist
varl›¤a karfl› diplomatik, ekonomik,
kültürel ve akademik boykot ça¤r›s›
yapar. Özellikle Siyonist komutan-
lar olmak üzere savafl suçlular›n›n
bizim kuraca¤›m›z uluslararas›
mahkemelere verilmesinin zorunlu-
lu¤unu vurgular. 

Sekiz; Sempozyum, Filistinli
ulusal ve islami örgütleri, ulusal bö-
lünmüfllü¤ü bitirmek için ulusal an-
lay›fl belgesine dayanan diyaloga
davet eder.

Dokuz; Sempozyum, 3 FARC

üyesinin Amerikan güçlerince kaç›-
r›lmas›n› k›nar. Hem onlar›n hem de
5 Kübal›’n›n Amerikan hapishane-
lerinden sal›verilmesi ça¤r›s› yapar.

Sempozyum, anti-emperyalist
Bolivarc› K›ta Koordinasyonu’nu
selamlar.

On; Sempoz-

yum, Ortado¤u, Av-
rupa ve Latin Ame-
rika’dan temsilcile-
rin olaca¤› bir ko-
mitenin kuruluflunu
ilan eder. Komite
bütün k›talar› kap-
sayacak flekilde ge-

niflletilecektir. Komitenin görevi,
Sempozyum kararlar›n›n uygulan-
mas›n› takip etmektir.

Onbir; Sempozyum, Halk Cep-

hesi’ne Sempozyuma ev sahipli¤i
yapt›¤› için teflekkür eder. Halk
Cephesi, Sempozyumun her y›l ya-
p›lmas›na çal›flacakt›r. 

Emperyalizme ve iflbirlikçisi ik-
tidarlara 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 Demok-
ratik 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›.)

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

SSeemmppoozzyyuumm,, HHaallkk CCeepphheessii’’nnee
SSeemmppoozzyyuummaa eevv ssaahhiippllii¤¤ii
yyaapptt››¤¤›› iiççiinn tteeflfleekkkküürr eeddeerr.. HHaallkk
CCeepphheessii,, SSeemmppoozzyyuummuunn hheerr yy››ll
yyaapp››llmmaass››nnaa ççaall››flflaaccaakktt››rr.. 

EEmmppeerryyaalliizzmmee vvee iiflflbbiirrlliikkççiissii
iikkttiiddaarrllaarraa kkaarrflfl›› ttüümm
mmüüccaaddeelleelleerriinnddee HHaallkk
CCeepphheessii’’nnee bbaaflflaarr››llaarr ddiilleerr..

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

Sonuç Bildirgesi
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Eyüp Bafl Emperyalist Sald›r-
ganl›¤a Karfl› Halklar›n Birli¤i
Sempozyumu’na kat›lan örgüt tem-
silcileriyle yapt›¤›m›z röportajlar›
yay›nl›yoruz.

Bernardo FFlaggi ((Bolivar-

c› K›ta Hareketi’nden))

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

Bernardo FFlaggi : Önce-

likle sempozyumda  söylemek iste-
di¤im bir fley vard›, onu söyleyeme-
di¤im için üzülüyordum. Türki-
ye’deki örgütlenme çok güzel. Ama
konuflunca birazc›k kötümserlik ya-
y›l›yor. Birlik eksikli¤inden bahse-
diyor buradakiler. Ama bence yan›-
l›yorlar. Burada çok güzel bir fleyde
var. Bazen idealize etme gibi bir
e¤ilimimiz de var. Ama asl›nda ör-
gütler hiçbir zaman filmlerde oldu-
¤u gibi olmuyor. Tarihin bize bah-
setti¤i eski örgütler gibi de olmuyor.
‹nsanlardan olufluyor ve çok hata-
larda oluyor. Ama Türkiye’deki mü-
cadele gerçekten inan›lmaz derece-
de etkileyici. ‹nsanlar mücadele do-
lu, mücadeleye kendilerini vermifl-
ler. Yani devlete karfl› son derece
kararl› hareket ediyorlar. Ve emper-
yalizmin ana düflman oldu¤u konu-
sunda çok netler ve hakl›lar. Bir gö-
rüflüm var, bu kadar ola¤an üstü ce-
sur devrimcilerin iflçilere yönelmesi
gerekir. Devrimin gerçek temeli
olan iflçilere. Ve giderek daha fazla
kendilerini gelifltirmek, okumak ge-
rekiyor. Halk›n kolay benimseyece-
¤i sloganlar alt›nda. Mesela Afga-
nistan’a giden ek askerler hakk›nda
olabilir. Afganistan’a ölmeye iflçile-
rin çocuklar› gidiyor. Kuzey Ameri-
kal›lar’›n petrollerini savunmak
için. Türk siyasetçilerinin çocuklar›
ölmeyecek. Türkiyeliler’in ç›karla-
r›na yönelik bir dava için ölmeye-
cekler. Böylesine bir tarihi olan bir

ülke, Kuzey Amerika emperyalizmi
gibi çöküflte olan çürümüfl bir em-
peryalizme sessiz kalmayacakt›r.
Türkiye’deki sa¤ partilerin yöneti-
cileri ne halklar›na ne de tarihlerine
de¤er verirler. Çünkü onlar Türki-
ye’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›. Zengin-
likleri yaratan iflçiler. Bu kadar gü-
zel, etkileyici kent içerisinde son
derece kötü koflullarda yaflayan iflçi-
ler var.

O kadarda birlikten yoksun sa-
y›lmaz Türkiyeli devrimciler. ‹çi
bofl bir birlikteli¤i de idealize etme-
mek 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. Bir-
lik iyi ama farkl› görüfllere de yer
vererek. 

YYüürrüüyyüüflfl:: ÜÜllkkeenniizzddeekkii eemmppeerryyaa--
lliisstt ssaalldd››rrggaannll››kk ppoolliittiikkaallaarr››nn--
ddaann öörrnneekklleerr vveerreebbiilliirr mmiissiinniizz?? 

Bernardo FFlaggi : 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 kurul-
mas›, Haiti’nin iflgali ve afla¤›lanan
bir Haiti ve Küba’ya yönelik am-
bargo. YYookk oolluurrkkeenn ggeezzeeggeennii kkeenn--
ddiissiiyyllee yyookk eettmmeeyyee ççaall››flflaann bbiirr eemm--
ppeerryyaalliizzmm.. AArrtt››kk aahhllaakkii vvee ppoolliittiikk
oollaarraakk yyeenniillmmiiflflttiirr eemmppeerryyaalliizzmm..
BBuu yyüüzzddeenn bbaaflflvvuurrdduu¤¤uu tteekk flfleeyy
kkaabbaa flfliiddddeett.. Ama çok da zaman›
kalmad›. Bölgenin ilerici hükümet-
lerine karfl› sürekli sald›r›lar gerçek-
lefltiriliyor. Utangaç sosyal demok-
rat hükümetler bunlar. S›n›f ç›karla-

r›na dikkat etmiyorlar. Ama sadece
Kuzey Amerikal›lar’›n önünde diz
çökmedikleri için büyük bir sald›r›
alt›ndalar. Venezuella hükümeti me-
sela. Ki Kuzey Amerika’ya petrol
satmay› reddetmeyen bir hükümet.
Yani kendisini iflgal etmekle tehdit
eden bir ülkeye petrol satmaya de-
vam eden bir hükümet. Böyle olma-
s›na ra¤men emperyalistler taraf›n-
dan sürekli sald›r› alt›nda tutuluyor.
Emperyalizmin kaç›n›lmaz yenilgi-
sinden önce bütün Latin Ameri-
ka’da flu anda zaptedilmez bir halk
hareketi var. 

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

Bernardo FFlaggi : Anti-

emperyalist pratik önemli. Önce tu-

tarl› olmal›y›z. Mesela emperyalist

ürünleri tüketmemeliyiz. Emperya-

list ideolojiyi tüketmemeliyiz. Ken-

di sinemam›z› üretmeliyiz, kendi

kitaplar›m›z› yazmal›y›z, kendi der-

gilerimizi ç›kartmal›y›z. Kendi gi-

yece¤imiz elbiseleri kendimiz belir-

lemeliyiz. Ayr›ca bunlar kendi ürü-

nümüz olmal›. Protestolara gitmek,

yürüyüfl yapmak, kapitalizmi k›na-

mak. Ama en önemlisi devrimci ör-

gütü kurmak. Bu emperyalizme

karfl› yap›lacak en temel eylemdir.

37

Yürüyüfl

20 Aral›k
2009

Say›: 199

AAnnttii--eemmppeerryyaalliisstt pprraattiikk öönneemmllii.. 
EEmmppeerryyaalliisstt iiddeeoolloojjiiyyii ttüükkeettmmeemmeelliiyyiizz

““AAnnttii--eemmppeerryyaalliisstt pprraattiikk
öönneemmllii.. ÖÖnnccee ttuuttaarrll››

oollmmaall››yy››zz.. MMeesseellaa eemmppeerryyaa--
lliisstt iiddeeoolloojjiiyyii ttüükkeettmmeemmeelliiyyiizz..
AAmmaa eenn öönneemmlliissii ddeevvrriimmccii
öörrggüüttüü kkuurrmmaakk.. BBuu eemmppeerr--

yyaalliizzmmee kkaarrflfl›› yyaapp››llaaccaakk
eenn tteemmeell eeyylleemmddiirr.. ””



YYüürrüüyyüüflfl:: EEmmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl››
eezziilleenn hhaallkkllaarr››nn aarraass››nnddaa nnaass››ll
bbiirr ddaayyaann››flflmmaa oollaabbiilliirr?? BBuunnuunn
iillkk aadd››mm›› nnee oollmmaall››?? 

Bernardo FFlaggi : Buna

dayan›flma demek bile do¤ru de¤il.
Savafl kriterlerinde, mücadele kri-
terlerinde bir birli¤i sa¤lamak la-
z›m. Birbirimizin ülkelerine gitme-
miz laz›m. Mesela Türkiyeli dev-
rimciler Filistine gidip, Kolombi-
ya’ya gidip savaflmal›lar. Kolombi-
yal› savaflç›lar Afganistan’a gidip
savaflmal›. Irakl› savaflç›lar Orta
Amerika’da savaflmaya gitmeli. Bü-

tün savafl›m›z› birlefltirmeliyiz. Bü-
tün bilgi ve birikimimizi paylaflma-
l›y›z. Ayr›ca siyonist ç›karlar›nda
gerçekleflmemesini sa¤lamam›z ge-
rekiyor. Ezilen halklar sadece üçün-
cü dünya ülkelerinde bulunmuyor.
ABD’deki halklar da asl›nda ezil-
mifl, geri kalm›fl. Onlar da asl›nda
içten içe emperyalizmin düflman›.
Emperyalistler asl›nda çok az kifli-
den oluflan kapitalistlerdir. 

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

Bernardo FFlaggi : Buraya

gelmekten dolay› çok mutluyum.

Bu gün görevlerimi yerine getirmifl

hissediyorum. Latin Amerika’yla il-

gili bilgiler verdim. Kendimi Filis-

tin halk›na daha yak›n, daha sorum-

lu hissediyorum. Buradaki muhte-

flem insanlar› tan›d›kça nas›l dev-

rimci mücadeleye daha fazla zaman

ay›rabilirim bunu düflünüyorum.

Devrimci hareketi ilgilendiren ey-

lemler d›fl›nda baflka bir ifle bir da-

kika bile ay›rmak bir suçtur asl›nda.

Emperyalizmin yenilgisini görebi-

lece¤im bir ça¤da do¤du¤um için

kendimi ayr›cal›kl› hissediyorum.

Tüm Türkiye halk›na da delicesine

afl›k olarak geri dönüyorum.
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“Birleflik bir cepheye ih-
tiyac›m›z var. Bu insanl›k
d›fl› sisteme karfl› olan her-
kesi biraraya getirebilece¤i-
miz bir cepheye ihtiyac›m›z
var. ”

Boris BBoev (Bulgaristan: 23

Eylül Hareketi üyesi)

YYüürrüüyyüüflfl:: EEmm--
ppeerryyaalliisstt ssaalldd››rr--
ggaannll››¤¤aa kkaarrflfl››
ddüüzzeennlleenneenn bbuu
sseemmppoozzyyuumm uu
nnaass››ll ddee¤¤eerrlleenn--
ddiirriiyyoorrssuunnuuzz?? 

Boris BBoev:
Bu sempozyum
düflüncesi ger-
çekten çok iyi.
Böyle uluslarara-

s› ölçekli toplant›lara sempozyum-
lara ihtiyaç var. Biz küçük bir ko-
münist grubuz. Kendi ülkelerinde
çok deneyimli olan örgütlerle bira-
raya gelmek gerçekten çok önemli.
Onlarla tart›flmak, onlardan fikir al-
mak. Biz küçük bir hareketiz. Onla-
r›n yapt›klar›n› ö¤renmek böyle bir
sempozyumda önemli. Bu organi-

zasyonu düzenleyenlere çok teflek-
kür ediyoruz.

YYüürrüüyyüüflfl:: ÜÜllkkeenniizzddeekkii eemmppeerryyaa--
lliisstt ssaalldd››rrggaannll››kk ppoolliittiikkaallaarr››nn--
ddaann öörrnneekklleerr vveerreebbiilliirr mmiissiinniizz?? 

Boris BBoev: Emperyalizm

her yerde zaten. Bizim ülkemizde
NATO’nun bir parças›. Burjuvazi
de bizim ülkemizde yeni üsler aç-
mak için onlarla iletiflim halinde.
Emperyalizmin ç›karlar› do¤rultu-
sunda bizim ekonomimiz de param-
parça hale getirildi, y›k›ld›. Bizim
kültürümüz de yok edildi. Sorun her
yerde hatta e¤itimde de. Son iki y›l-
da da yine emperyalizmin ç›karlar›
için e¤itim alan›na da çok fazla sal-
d›r›lar oluyor. Binlerce ö¤retmen ifl-
lerinden at›ld›, yüzlerce okul kapa-
t›ld›, binlerce okulu olmayan ö¤ren-
ci ve bundan dolay› okumas› yaz-
mas› olmayanlar›n say›s› art›yor. Bu
yüzden de emperyalizm her yerde
sald›r›yor diyoruz. Her alanda em-
peryalizme karfl› mücadele etmeye
çal›fl›yoruz bizde. 

YYüürrüüyyüüflfl:: EEmmppeerryyaalliisstt ssaalldd››rr--
ggaannll››¤¤aa kkaarrflfl›› eezziilleenn hhaallkkllaarr
oollaarraakk nnaass››ll mmüüccaaddeellee eeddiillmmeellii--

ddiirr?? 

Boris BBoev: Çok farkl› taktikler,

yollar var. En önemlisi yeni Mark-

sist-Leninist örgütlenmeler yarat-

mak. Birleflik bir cepheye ihtiyac›-

m›z var. Bu insanl›k d›fl› sisteme kar-

fl› 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 emper-

yalizme karfl› bu insanlar› biraraya

getirmeye çal›fl›yoruz. 

YYüürrüüyyüüflfl:: EEmmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl››

eezziilleenn hhaallkkllaarr››nn aarraass››nnddaa nnaass››ll

bbiirr ddaayyaann››flflmmaa oollaabbiilliirr?? BBuunnuunn

iillkk aadd››mm›› nnee oollmmaall››?? 

Boris BBoev: 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 gelebi-

lir. 

YYüürrüüyyüüflfl:: SSiizziinn eekklleemmeekk iisstteeddii¤¤ii--

nniizz bbiirr flfleeyy vvaarr mm››?? 

Boris BBoev: Bu tarz organi-

zasyonlar sayesinde daha güçlü, da-

ha örgütlü olabiliriz diye düflünüyo-

rum. Emperyalizme karfl› mücadele-

de bu tarz oluflumlar sayesinde. 

““BBiirrlleeflfliikk bbiirr cceepphheeyyee
iihhttiiyyaacc››mm››zz vvaarr””



Afganistan’›n iflgalinin  9. y›l›n-
da “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 diye-
rek Afgan halk›n› küçümsüyorlard›. 

Üzerinden 9 y›l geçti onlarca
emperyalist ve iflbirlikçisi ülke, Af-
gan’l› direniflçilerin karfl›s›nda çare-
siz. 9 y›l içinde Amerika, direnifli
bitirmek için say›s›z “strateji” belir-
ledi ancak geldili¤i nokta buras›.
“Her fleye yeniden bafllayaca¤›z”

diyorlar. 

Amerika, 2011
y›l›na kadar As-
kerlerimizi çeke-

ce¤iz diyor. Ancak bunun için Tali-
ban’n›n direniflini bitirmesi gereki-
yor. Bunun için Amerikan’›n yapa-
ca¤› iki fley var. BBiirriinncciissii, asker sa-
y›s›n› 2010 y›l›na kadar 105 binden
150 bine ç›kartacak. ‹‹kkiinncciissii,, dire-
nifli bitirmek için bir taraftan katle-
derken 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, Afganis-
tan’da Amerika’ya kendisi gibi ifl-
birlikçi yetifltirecek. 

Türkiye'den Afganistana muha-
rip asker göndermesi ça¤r›s›n› ya-
pan ABD D›fliflleri Bakan› Hillary
Clinton, ““TTüürrkkiiyyee''nniinn ddeessttee¤¤iinniinn
aasskkeerr ggöönnddeerrmmeessee ddee öönneemmllii,, TTüürr--

kkiiyyee,, BBiirrlleeflfliikk AArraapp EEmmiirrlliikklleerrii vvee
nnüüffuussuu ççoo¤¤uu MMüüssllüümmaann oollaann ddii¤¤eerr
üüllkkeelleerrddeenn aasskkeerrlleerr,, AAffggaanniissttaann''ddaa
aaflfl››rr››ll››kkllaa mmüüccaaddeellee eeddiiyyoorr vvee kkaattkk››--
llaarr›› mmiissyyoonnuummuuzz iiççiinn hhaayyaattiiddiirr””
dedi. Bunun üzerine iflbirlikçi oli-
garfli de kendisi gibi iflbirlikçi
yetifltirmek için  daha öncekilere ek
olarak üç e¤itim timi gönderiyor. 

“Mehmetçik’e kkilit ggörev”:

Afganistan’da 
‹flgalcileri EE¤itim TTimi 

Afganistan’da Taliban’›n dire-
nifli 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›. 

FHKC’nin mücadelesi 42. y›-

l›nda. Filistin Halk Kurtulufl

Cephesi (FHKC), 11 Aral›k

1967’de Milliyetçi Arap Hareke-

ti (MAH), Filistin Kurtulufl Cep-

hesi 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 ““ZZaaffeerree kkaaddaarr bbiirr--

lliikk”” sloganlar› att›...

FHKC Siyasi Büro üyesi Rabah Muhanna, miting-

de 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 koordi-

nasyon çal›flmalar›n›n sona erdirilmesini isteyen

Muhanna, tüm Filistinli siyasi güçleri, Filistin’in ulu-

sal ç›karlar› için, bbaaflflkkeennttii KKuuddüüss oollaann bbaa¤¤››mmss››zz FFii--

lliissttiinn ddeevvlleettii,, kkeennddii kkaaddeerriinnii ttaayyiinn hhaakkkk›› vvee FFiilliissttiinn

ttoopprraakkllaarr›› dd››flfl››nnddaakkii mmüülltteecciilleerriinn ggeerrii ddöönnmmeessii ttee--

mmeelliinnddee bbiirrlliikk oollmmaayyaa ça¤›rd›. Rabah Muhanna

FHKC’nin ‹‹ssrraaiill vvee AABBDD lliiddeerrllii¤¤iinnddeekkii eemmppeerryyaalliisstt

cceepphhee yyeenniilleennee kkaaddaarr ddeevvrriimmccii mmüüccaaddeelleessiinnii

ssüürrddüürreeccee¤¤iinnii vurgulad›.

FHKC: FFilistin 
Davas›nda 442 yy›l

‹flbirlikçiler ABD’ye 
daha ffazla ddirenemedi

Danimarka’da “Dünya ‹klim Zirvesi”ni protesto
edenlere karfl› Danimarka polisinin tavr› Avrupa de-
mokrasisinin 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 önce-
sinden haz›rl›klar yapt›. Zirve s›ras›nda evlere bask›n-
lar yap›ld›. Toplu gözalt›na al›nanlar oldu. Bask›lar ar-
t›r›ld›. Ve son protestolar› gerekçe yap›p, Danimar-
ka’y› bir aç›k hapishaneye çevirdiler. Yollar, bofl depo-
lar hapishaneye çevrildi. Birbirine ba¤l› göstericiler
saatlerce, so¤ukta, beton üstünde tutuldular. Avrupa
demokrasisi deyip, ondan özgürlük bekleyenler, Dani-
marka’da yaflananlara bakmal›d›rlar...

Danimarka’n›n baflkenti Kopenhang’da düzenle-
nen “iklim zirvesi”ni protesto etmek için toplant›n›n
yap›ld›¤› Bella Center’a do¤ru yürüyüfle geçen göste-
ricilere polis azg›nca sald›rd›. 14 Aral›kta yap›lan yü-
rüflüflte 1000’e yak›n kifli gözalt›na al›nd›. Danimar-
ka’n›n sokaklar› caddaleri hapishaneye çevrildi. Polis,
gözalt›na ald›¤› göstericileri sokak ortas›nda iple bir-
birine ba¤layarak 6 saat boyunca so¤uk yerde oturta-
rak bekletti. Gözalt›ndakilerin tuvalete gitmelerine bi-
le izin verilmedi. Eylemler, zirve boyunca sürdü. Poli-
sin sald›r›s› da her gün bir öncekini aratt›rd›. ‹flte, Av-
rupa demokrasisi: Protestolar kendine yönelince:
Yasak, sald›r›, iflkence...

Yasaklar vve 
Avrupa ddemokrasisi 
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Ülkemizin dört bir yan›ndan afifl-
lerle, bildirilerle, kufllamalarla, pullar
ve duvar yaz›lamalar›yla,  konserler-
le vatan›m›z› iflgal eden, halklar›n ka-
tili Amerika’ya defol diyoruz. 

Halk Cephesi’nin bafllatt›¤›
“Amerika Defol, Bu Vatan Bizim”
kampanyas›yla katil Amerika ve ifl-
birlikçileri büyük bir coflku ve ka-
rarl›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 kam-
panyas›yla onbinlerce insana ulafl›-
l›yor. Yine Bursa’dan Kars’a, Ha-
tay’dan Samsun’a yurdun dört bir
yan›nda düzenlenen konserlerle
Amerika’ya defol diyoruz. 

DDeevv--GGeennççlliilleerr’’ddeenn
KKaammppaannyyaa ÇÇaall››flflmmaallaarr››

Dev-Genç'liler ‹stanbul Üniver-
sitesi'nde ve Bo¤aziçi Üniversite-
si’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-

dan›'nda, bahçede ve yemekhanede
pul, bildiri, afifl ve kufllama yap›ld›.

Daha sonra okulun ‹letiflim, ‹kti-
sat ve E¤itim Fakültesi'nin önlerin-
de devam eden kampanyan›n çal›fl-
mas› yine kufllamalar ve pullarla de-
vam etti. 

Sene bafl›ndan beri Dev-Gençli-
ler’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 Üni-
versitesi Güney ve Kuzey kampü-
sünde Dev-Gençliler “Amerika De-
fol Bu Vatan Bizim” kampanyas›n›n
afifl ve kufllamalar›n› yapt›lar. 

SSaarr››ggaazzii’de, 12 Aral›k akflam›
Halk Cepheliler ülkemize gelmeye
haz›rlanan elleri tüm ortado¤u hal-
k›n›n kanlar› ile kirlenen katil Ame-
rikan askerlerini ülkemizde isteme-
diklerini dile getiren  yaz›lamalar
yapt›lar.

11 MMaayy››ss MMaahhaalllleessii Halk Cephe-
si Temsilcili¤i yapt›klar› afiflleri

polisin y›rtmas›yla ilgili bir a-
ç›klama yapt›. Aç›klamada; Dev-
rimciler yapt›¤› her fleyi can pahas›-
na yapar. Duvardaki yaz›lar› h›rs›z
gibi telaflla silen, afiflleri y›rtan po-
lisler ise h›rs›z gibi davran›r. Dev-
rimcilerin fark› buradad›r” denildi.

Y›rt›lan afifllerin yerine yenileri
yap›flt›r›lken mahallenin çeflitli yer-
lerine 20 adet yaz›lama yap›ld›

HHaallkk››nn HHuukkuukk
BBüürroossuu''nnddaann PPaanneell

‹stanbul'da 13 Aral›k günü Ma-
kine Mühendisleri Odas› konferans
salonunda Halk›n Hukuk Bürosu ta-
raf›ndan 'Emperyalizm ve Ba¤›ml›-
l›k ‹liflkileri' konulu bir panel dü-
zenlendi. Panele konuflmac› olarak
Prof. Dr. ‹zzettin Önder, Prof. Dr.
Taner Timur ve HHB avukatlar›n-
dan Ebru Timtik kat›ld›.

‹lk olarak konuflmaya bafllayan
Prof. Dr. ‹zzettin Önder, küresellefl-
menin özellikle yanl›fl anlat›ld›¤›n›,
sermayenin küreselleflmenin aksine
merkezileflti¤ini söyledi. Önder bu-
nu; "örne¤in bir firman›n, emperya-
list tekelin kolu baflka baflka yerler-
de olabilir. Ama bu kollar›n geliri
firman›n, tekelin merkezinin oldu¤u
emperyalist ülkeye gidiyor" diyerek
aç›klad›.

“Amerika DDefol, BBu VVatan
Bizim” KKampanyas›’n›n
bafllang›c›ndan bbugüne
kadar bas›lan BBildiri,
Kufllama, PPul vve AAfifller:

BBiillddiirrii:: 1. posta 125 bin, 2. posta-
da 150 bin, 3. postada 150 bin adet
bas›ld›. Eldekilerin bitmeye yüz tut-
mas› üzerine 4. kez, 150 bin adet daha
bas›ld›. fiu ana kadar toplam 575 bin
adet bildiri bas›lm›fl oldu.

KKuuflflllaammaa:: 1. postada 250 bin, 2.
postada 250 bin, toplam 500 bin adet
kufllama bas›ld›.

PPuull:: 1. postada 100 bin, 2. posta
100 bin olmak üzere, toplam 200 bin
adet pul bas›ld›.

AAffiiflfl:: 150 bin adet bas›ld›. 

Kampanya Ülkemizin Dört Bir Yan›nda



Daha sonra konuflma yapan
Prof. Dr. Taner Timur; sömürücüler,
iflbirlikçi yöneticiler yüzünden Tür-
kiye'nin sürekli kriz yaflad›¤›n› söy-
leyerek, Türkiye'nin içinde bulun-
du¤u koflulardan, eksenden farkl›
bir eksene geçmesi gerekli oldu¤u-
nu belirtti. 

Son olarak konuflma yapan Av.
Ebru Timtik ‹ncirlik Üssü'nün asl›n-
da NATO'ya ba¤l› bir üs oldu¤unu,
ama ABD taraf›ndan kullan›ld›¤›n›
anlatt›. "Biz ‹ncirli¤e yürüdü¤ü-
müzde bizi NATO ya da ABD aske-
ri de¤il, Türkiye askeri ya da polisi
karfl›l›yor. NATO,  ABD ad›na bi-
zim protestolar›m›za karfl› ç›k›yor,
üssü koruyorlar " diyen Timtik, bu

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› Ana-
dolu köylüsüne dayatt›¤›n›, ekim
için ald›¤›m›z tohumlar› alamazsak
neredeyse aç kalacak duruma gele-
ce¤imizi belirtti.

KKaarrss’’ttaa ‹‹mmzzaa MMaassaass››

Kars’ta 13 Aral›k’ta ‹ncirlik Üs-
sü'nün kapat›lmas› için masa
aç›larak imza toplan›rken; 27 Ara-
l›k’ta yap›lacak "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" konserine ça¤r› yap›l-
d›. Ayr›ca konserin duyurusu için

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

''AAffggaann HHaallkk››nn››
KKaattlleettmmeeyyeeccee¤¤iizz''

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 Cep-
heliler, AKP'nin Müslümanl›¤›n›n
Amerikanc› bir Müslümanl›k oldu-
¤u, bunun ad›n›n iflbirlikçilik oldu-
¤u, dile getirildi.
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EEddiirrnnee’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 Bi-

zim" bafll›kl› bildirileri ve yurt so-

runlar›n› anlatan "Paras›z E¤itim

‹stiyoruz, Alaca¤›z" bafll›kl› bildiri-

leri duvara yap›flt›rd›¤› iddia edilen

Soner Barut, özel güvenlik taraf›n-

dan ça¤›r›lan sivil polislerce gözal-

t›na al›narak Terörle Mücadele fiu-

besine 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›.

**

SSaammssuunn’da Halk Cepheliler,

Çiftlik Caddesi üzerinde bir
yandan pullamalar yap›p  bir
di¤er yandan da imza toplar-
ken gözalt›na al›nd›lar. Yaka
paça gözalt›na al›nan Halk
Cepheliler, “‹nsanl›k Onuru
‹flkenceyi Yenecek! Amerika
Defol Bu Vatan Bizim!” slo-
ganlar›yla polisin tahammül-
süzlü¤ünü teflhir ettiler. Gö-
zalt›na al›nan Çi¤dem fienyi-

¤it, Utku Aykar, Berat Özbilen ka-
bahatler kanuna dayan›larak
150’fler TL para cezas› kesilip ser-
best b›rak›ld›lar.

*

12 Aral›k günü, ‹‹ssttaannbbuull Esen-

yurt Depo’da afifl asan Halk Cephe-

liler gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›-

nan Umut Kocaeli, Ceyhun Bay ve

Cem Tunçer ‹nsanl›k Onuru ‹flken-

ceyi Yenecek, Amerika Defol Bu

Vatan Bizim sloganlar›yla polisin

keyfiyetini teflhir ettiler. 2 saat

Esenyurt Emniyet müdürlü¤ünde

tutulan Halk Cepheliler 140 TL pa-

ra cezalar› kesilmesinin ard›ndan

serbest b›rak›ld›lar.

14 Aral›k pazartesi günü Bahçe-
lievler Yenibosna Cemevi çevresi-
ne kampanya afifllerini asan Ali
Koyup›nar ve Mahir Çelik sivil ve
resmi polislerin sald›r›s›na u¤raya-
rak gözalt›na al›nd›. Mahir Çelik
Karakolda da polislerin sald›r›s›na
u¤rad›. Bu sald›r› sonucu bayg›nl›k

geçirdi. Buna ra¤men hiçbir tedavi
ifllemi uygulanmad›. Halk cepheli-
ler para cezas› kesildikten sonra
serbest b›rak›ld›. Mahir Çelik b›ra-
k›ld›ktan 1 saat sonra tekrar bay-
g›nl›k geçirdi ve hastaneye kald›r›l-
d›. 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.

Vatanseverler’e Gözalt›

EEDD‹‹RRNNEE

BBAAHHÇÇEELL‹‹EEVVLLEERR
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Okunan aç›klaman›n ard›ndan
Amerikan bayra¤› yak›ld›. 

““KKaattlliiaammcc›› AABBDD
AAffggaanniissttaann’’ddaa DDaahhaa FFaazzllaa
AAsskkeerree ‹‹hhttiiyyaaçç DDuuyymmaakkttaa””

Bursa’da 16 Aral›k günü, Hey-
kel Orhangazi Park›’nda Halk Cep-
hesi taraf›ndan, Afganistan’a asker
gönderilmesini protesto için bir ey-
lem yap›ld›. 

Halk Cephesi ad›na bir aç›klama
yapan Mustafa Bacac›; “Katliamc›
ABD, Afganistan’da karfl›laflt›¤› di-
renifli bast›ramamakta, kana doya-
mamakta ve daha çok askere ihtiyaç
duymaktad›r” dedi.

Halk Cepheliler 17 Aral›k günü,
Kestel ‹lçesi’nin Kale ve Elmal›k
mahallelerine kampanyan›n afiflleri-
ni yapt›lar. 

‹‹zzmmiirr’’ddee DDeevv--GGeennçç AAffiiflfllleerrii

11 Aral›k günü ‹zmir’de Ege
Üniversitesi’nde Dev-Genç afiflle-
meleri ve kufllama yap›ld›. 

Ayr›ca, 10 Aral›k günü Yaman-
lar`da  kahvehanelerde imza toplan-
d›. 13 Aral›k günü ise Yamanlar-Ba-
r›fl ve Kubilay Caddeleri`nde, Pazar
Yerinde, So¤uk kuyu-  Otobüs Dura-
¤›`nda, Küçük Yamanlar- köprü al-
t›nda afifllemeler yap›ld›. Daha sonra
kahveleri gezen Halk Cepheliler ‹n-
cirlik Üssüne yapt›klar› yürüyüflü
anlatt›lar ve imza toplad›lar. 

VVaattaannllaarr››nn›› KKoorruuyyaann HHaallkkaa
DDeesstteekk ÇÇaa¤¤rr››ss››

Antalya’da 12 Aral›k günü K›fl-
lahan Meydan›nda bildiri da¤›t›ld›
ve imza topland›.

14 Aral›k günü Meltem’de bulu-
nan Adem Tolunay Lisesi, Sinan
Mahallesi ve mahalledeki Ticaret
Meslek Lisesi, Kepez’deki Karatay
Lisesi, Gebizli Mahallesi ve mahal-
lede bulunan Antalya Anadolu Lise-
si çevrelerinde kufllama yap›ld›.  

15 Aral›k günü, Halk Cephesi
taraf›ndan K›fllahan’da eylem yap›ld›.

“Katil ABD ‹flbirlikçi AKP, Af-
gan Halk›n›n Katili Olmayaca¤›z,
‹flbirlikçi AKP Halk Düflman›d›r,

Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde Na-
z›m Hikmet’in “23 Sentlik Asker”
fliiri okundu. Eylemde; “Kan› dökü-
len, vatan› iflgal edilen Afgan halk›
bizim kardeflimizdir” denildi ve em-
peryalizmin iflgaline karfl› vatanlar›-
n› savunun halka destek olma ça¤r›-
s›nda bulunuldu.

SSaammssuunn’’ddaa SSttaanntt AAçç››lldd››

Samsun Halk Cephesi, 12 Aral›k
günü “Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim” kampanyas›n›n duyurusunu
yapmak ve imza toplamak için Sü-
leymaniye Geçidi’nde stant açt›.
Stand›n aç›k kald›¤› süre boyunca,
‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için
imza topland›¤› anlat›ld›.

MMaallaattyyaa’’ddaa AAffiiflfl vvee KKuuflflllaarr

Malatya’da 11 Aral›k günü  Mus-
tafa Pafla, Nuriye, Afla¤› Ba¤lar, Sa-
manl›, Özalper, Zaviye, Kuyuönü
Mahalleri’nde afifller as›ld›, kuflla-
malar yap›ld›. Gün boyu yap›lan ça-
l›flmalar sonunda Halk Cepheliler
Grup Yorum’un 25 Aral›k günü ya-
paca¤› “Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim” konserine ça¤r›da bulundular.

HHaattaayy’’ddaa KKaammppaannyyaa
ÇÇaall››flflmmaallaarr›› SSüürrüüyyoorr

Halk Cepheliler, Hatay Saman-
da¤ 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 top-
lad›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›. 

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

Elaz›¤’da Halk Cepheliler  2.
Harput Caddesi’ndeki esnaflar› ve
evleri kap› kap› dolaflarak ‹ncirlik
Üssü’nün kapat›lmas› için imza top-
lad›lar.

KKaammppaannyyaamm››zz DDeevv--GGeennçç
SSeerrggiilleerriiyyllee SSüürrüüyyoorr

‹skenderun'da, 10-13 Aral›k ta-
rihleri aras›nda Ayakkab› Boyac›lar
park›nda Dev-Genç sergisi aç›ld›.
Sergide ayr›ca imza masas› da aç›la-
rak ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›
için imza topland›. 

Dört gün aç›k kalan sergi boyun-
ca ilgilenip imza atanlar›n yan›nda
ilk gün tan›fl›l›p sonraki günlerde
üzerine önlük giyip sergi bafl›nda
bekleyip imza toplayanlar oldu.

SSaammaannddaa¤¤’’ddaa DDeevv--GGeennçç
SSeerrggiissii 

15 Aral›k günü, Hatay Saman-
da¤ merkezde Dev-Genç sergisi
aç›ld›. Sergide, Amerika’n›n insan-
lar› nas›l katletti¤i ve Dev-Genç ta-
rihi anlat›ld›.

‹nsanlar sergideki foto¤raflarla il-
gili sorular sordular. Ayr›ca ‘Ameri-
ka Defol Bu Vatan Bizim’ kampan-
yas› çerçevesinde imza da topland›.
Ö¤rencilerden ve halktan imza top-
lamak için föy isteyenler oldu. 

‹lgiyi gören polis ziyaret edenle-
ri tedirgin etmek için kamera çeki-
mi yapt›. Halk Cepheliler’in tepki
üzerine çekim yapamayan polis, zi-
yarete gelen ö¤rencilerin peflinden
giderek taciz etmeye çal›flt›.

‹‹ssttaannbbuull’’dda 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 Ali-
beyköy’de Dev-Genç sergisi aç›ld›.

NNUURRTTEEPPEE



"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-emperya-
list geceye devam edildi.

Hakan Yeflilyurt’un ard›ndan
Halk Cephesi ad›na Mustafa
Çilo¤lu bir aç›klama yapt›.
Aç›klamada, anti-emperyalist

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 empe-
ryalizmin 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 ilçes-
inde 19 iflçinin grizu patlamas›
sonucu katledilmelerine iliflkin,

1990’l› y›llarda maden
iflçilerinin mücadelesi sonu-
cu 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 bera-
ber 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 Dev-
Gençliler!”, “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 Dev-
Genç saflar›na ça¤›rd›.
Konuflmadan sonra ‹dil Tiyatro
Atelyesi Tiyatro Simurg'un düzen-
ledi¤i "Baflkan› Burnundan Yakala"
adl› oyun sregilendi. 40 dakika
süren oyunun ard›ndan Amerika'n›n
katliamc›, sömürgeci yüzünü anla-
tan 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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Eskiflehir Ve Bursa'da 
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” Konseri
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Halk Cepheliler’in hemen he-

men bir çok ilde açt›klar› imza ma-

salar› önce polisin bask›s› ile karfl›-

laflt›. Polis bask›s›yla sonuç alama-

y›nca, bu kez zab›ta arac›l›¤›yla pa-

ra cezalar› devreye sokuldu. Polis-

zab›ta iflbirli¤i ile “kald›r›mlar› ifl-

gal ediyorsunuz, para cezas› ödeye-

ceksiniz” denilerek, yüklü para ce-

zalar› verilmeye baflland›. 

Ülkemiz gibi, kald›r›mlar›n he-

men her flehirde iflyerlerinin bir par-

ças› 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 “rahat-

s›z”d›r. Tehditlerine ra¤men, imza

masalar›n› kameraya almalar›na,

imza atacak olanlara psikolojik bas-
k› yapmalar›na ra¤men, imza masa-
lar›na toplanan kalabal›ktan rahat-
s›zd›r. Kendisi bir fley yapamay›nca,
devrimcilerin, vatanseverlerin üstü-
ne zab›tay› salmaktad›r. 

As›l olarak onlar› rahats›z eden,
iiflflbbiirrlliikkççiilliikklleerriinniinn aç›¤a ç›kmas›-
d›r. ‹flgalin suç orta¤›d›rlar. ‹ncir-
lik’in bekçisidirler. O aç›¤a ç›k›yor.  

“Kald›r›m› iflgal ediyorsunuz”
deyip, imza masalar›n›n kald›r›lma-
s›n› isteyenler, vvaattaann››nn iiflflggaall eeddiill-
mmiiflfl oollmmaass››nnddaann rahats›z de¤ildir.  

O masalar niye aç›l›yor? 

O masalar vatan iflgal alt›nda ol-
du¤u için aç›lm›flt›r zaten.

Vatan›m›z iflgal alt›nda oldu¤u,
kkaalldd››rr››mmllaarr››nnaa kkaaddaarr 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›nda-
ki iktidar da Amerikanc›d›r. 

Halk Cepheliler, so¤ukta, ya¤-
murda, polis bask›s›na karfl›n imza
toplarken, “kald›r›mlar› iflgal edi-
yorsunuz” diyenler ise bu çabay›
engelleyerek, ‹‹NNCC‹‹RRLL‹‹KK ÜÜSSSSÜÜ
AAÇÇIIKK KKAALLSSIINN istiyorlar.

“Kald›r›mlar› iflgal ediyorsunuz”
diyenler, bu ülkenin ba¤›ml› olma-
s›n› istiyorlar.

Zab›talar ve polisler; sizleri uya-
r›yoruz; iflgale suç ortakl›¤› yap-
mak, ‹ncirlik üssünün aç›k kalmas›-
n› savunmak suçtur, Amerika’ya
hizmettir ve siz de ergeç bunun ce-
zas›n› ödeyeceksiniz!

Vatan iiflgal aalt›nda; onlar

‘‘kkaalldd››rr››mm›› iiflflggaall eettttiinniizz’’ derdinde

Manisa’da 1995 y›l›nda lise ö¤-
rencilerine iflkence yapmaktan ceza
alan iiflflkkeenncceeccii ppoolliiss AAttiillllaa GGüürrbbüüzz
tahliye olduktan sonra, AKP’li An-
kara Keçiören Belediyesi’ne ba¤l›
Sportif Afi’de 8-15 yafl grubu ççoo--
ccuukkllaarr››nn ee¤¤iittiimmiinnddeenn ssoorruummlluu bir
göreve getirildi. 

Gürbüz’ün nas›l bir “e¤itimci”
olaca¤›n› anlayabilmek için, içle-
rinde 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:

""SSaann››kkllaarr››nn ggöözzlleerriinnii bbaa¤¤llaayy››pp
yyüükksseekk sseessllee mmüüzziikk ddiinnlleettmmeekk,, çç››--
rr››llçç››ppllaakk ssooyyaarraakk bbaass››nnççll›› ssuu ss››kk--
mmaakk,, ››ssllaakk bbaattttaanniiyyeeyyee ssaarrdd››kkttaann

ssoonnrraa eelleekkttrriikk aakk››--
mm›› vveerrmmeekk,, eerrkkeekkllee--
rriinn hhaayyaallaarr››nn›› ss››kk--
mmaakk,, zz››ppllaattmmaakk,,
aayyaakkttaa ttuuttmmaakk vvee
dduuvvaarraa yyaassllaammaakk
ssuurreettiiyyllee bbeeddeenn ggüü--

ccüünnüünn ddaayyaannaammaayyaaccaa¤¤›› hhaarreekkeett--
lleerrii yyaapptt››rrmmaakk,, ddii¤¤eerrlleerriinnee yyaapp››llaann
iiflflkkeenncceelleerrii sseeyyrreettttiirrmmeekk,, ssuu vvee yyii--
yyeecceekk vveerrmmeemmeekk,, uuyyuummaallaarr››nn›› eenn--
ggeelllleemmeekk......””

Atilla Gürbüz, Manisa’da liseli

ö¤rencilere iflkence yapan polisle-

rin içinde ceza alan tek kifli idi. 3

y›l 4 ay hapis yatt›ktan sonra tahli-

ye oldu¤unda flöyle diyordu: ""EEmm--
nniiyyeetttteenn bbiirriilleerriinnee cceezzaa kkeessiillmmeessii
ggeerreekkiiyyoorr,, ppiiyyaannggoo bbaannaa ddaa vvuurrdduu..
BBeenniimm ddeevvrree aarrkkaaddaaflflllaarr››mm flfluu aann
öönneemmllii kkoollttuukkllaarrddaa ggöörreevv yyaapp››yyoorr,,
bbeenn iissee ggüünnaahh kkeeççiissii oolldduumm......""

(BirGün, 11 Aral›k 2009)

Adam do¤ru söylüyor. Bu ülke-
de iflkenceciler, katliamc›lar halka,

devrimcilere karfl› iflledikleri suçlar
oran›nda tteerrffii eettttiirriilliipp ööddüülllleennddii--
rriillmmiiflflttiirr.. Arada tek-tük "piyan-
go"nun vurdu¤u iflkenceciler de
olur. Ama onlar da "devletin beka-
s›" için seçilmifl günah keçileridir. 

Gürbüz, günah keçisi olarak ce-
zas›n› çektikten sonra, AKP iktida-
r›, tüm iflkencecileri, kontrgerillac›-
lar› himaye etti¤i gibi, onu da hi-
mayesine al›p de¤erlendirmifl ve de
çok uygun(!) bir görev vermifl: Ço-
cuklara iflkence yapma uzman›n›,
çocuklar›n e¤itiminden sorumlu
yapm›fl. 

Ne de olsa çocuklar konusunda
bir uzmanl›¤› var; bu sorumluluk yet-
mez ona; AKP ona daha üst düzey
e¤itim sorumluluklar› da vermeli.
Baflbakan Erdo¤an, iflkenceci Mak-
sut Karal’› kendi korumalar›n›n flefi
yapm›flt›. Atilla Gürbüz de ““ddeevvlleett
iiççiinn bbeeddeell ööddeemmiiflfl”” bir iflkenceci.
Ona da e¤itim flefli¤i yarafl›r. Öyle bir
atama da AKP’ye yarafl›r. 

‹flkenceci PPolisten 
“E¤itim SSorumlusu”



Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2010 y›l› asgari üc-
retini belirlemek için toplant›lar›na bafllad›. Komisyo-
nun ne kadar göstermelik oldu¤u ilk toplant›s›nda yafla-
nanlarla bir kez daha ortaya ç›kt›. 2010 y›l› asgari ücre-
tini 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 Yur-
dakul’un görüfl ve düflüncelerini bas›n mensuplar›yla
paylaflmak istemesi karfl›s›nda ise Çal›flma Genel Müdü-
rü Ali Kemal Say›n, “Bu bir teknik toplant›d›r. Aç›l›fl ko-
nuflmalar› 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 top-
lant›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 Ge-
nel 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 de-
di¤ini bilmelidir. Bu gerçekler, toplant›y› neden G‹ZL‹
yapt›klar›n›n da ifadesidir ayn› zamanda. Kim neyi savu-
nuyor, kim ne istiyor bilinmesin, kimin ç›karlar›n› savu-
nuyorlar 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 göster-
melik 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 oluflu-
yor. Komisyonda iflçi sendikalar› ad›na Türk- ‹fl, patron-
lar ad›na T‹SK yer al›yor. ‹fl Kanunu gere¤ince, ücretle-
rin asgari düzeyinin komisyon arac›l›¤› ile en geç iki y›l-
da bir belirlenmesi gerekiyor. Asgari ücretin belirlenme-
sinde, ‘’Ülkenin içinde bulundu¤u sosyal ve ekonomik
durum, ücretlilerin geçinme endeksleri, fiilen ödenmek-
te olan ücretlerin genel durumu ve geçim flartlar›’’ göz
önünde bulunduruluyor deniyor. Oysa gerçek hiçte böy-
le de¤il.

Asgari ücretin belirlenmesinde çal›flanlar›n, emekçi-
lerin de¤il patronlar›n ç›karlar› esas al›nmaktad›r. ‹kti-
darlar 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 so-
rumlulu¤u de¤ildir, patronlar›n ç›karlar›n› düflünmenin
sorumlulu¤udur. De¤ilse bu 70 milyon kimlerden olufl-
maktad›r? 70 milyonun içinde emekçiler, iflçiler yok mu-
dur?

Patronlar ve onlar›n hükümetleri el ele, emekçileri
nas›l soyacaklar›n› belirliyorlar. Düzen soygun ve sömü-
rü düzenidir. ‹ktidar› ellerinde tutanlar asgari ücreti de
kendileri belirliyorlar. Patronlar emekçilerin emekleri ve
al›nteriyle zenginliklerini büyütürlerken emekçilerin in-
sanca yaflamdan uzak, sefalet rakam› asgari ücretleri as-
gari ücreti kimlerin belirledi¤inin de aç›k göstergesidir.

Sefalet ücretinin belirlenmesinde sendikalar›n da bü-
yük sorumlulu¤u vard›r. Türk- ‹fl heyetinin toplant›da
sergilenen tutum karfl›s›nda toplant›y› terketmesi kuflku-
suz 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 ko-
nusunda do¤ru bir tav›r içinde oldu¤unu göstermiyor.
Neden? Çünkü, toplant›lardan çekilmek, toplant›lara ka-
t›lmamak önüne baflka birfley koymakt›r, gere¤ini yap-
makt›r. Bu ise aç›kt›r ki asgari ücret gibi milyonlarca ifl-
çinin, 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 çek-
mek üzerine kuruludur. Bu tarihi bilmeyenler sadece son
iki y›la baks›nlar. Önceki y›lda Asgari Ücret Tespit Ko-
misyonu karar toplant›s›na kat›lmad› Türk- ‹fl, peki ne
yapt›? Hiçbir fley! Sonuca raz› oldu. Bu y›l daha ilk top-
lant›da toplant›y› terketti. Peki sonras› ne olacak, ne ya-
pacak? Yine hiçbir fley yapmayacak.

Diyebiliriz ki Türk- ‹fl’in de yapt›¤› bu “ç›k›fllar”,
toplant›n›n kendisi gibi göstermeliktir, manevrad›r. Böy-
lesi komik bir ücret karfl›s›nda, böylesi bir sefalet ücreti
karfl›s›nda emekçiler ve iflçiler nezdinde kendini bu tab-
lonun 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 ra-
kamd›r. Hele ki asgari ücretin sefalet ücreti oldu¤unu
düflündü¤ümüzde büyük genifl bir emekçi kesiminin aç-
l›k ve sefalete mahkum edildi¤ini görürüz. Ki kay›tl› ifl-
çilerin 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, iflbir-
likçi sar› sendikalara ra¤men mücadele etmedikçe sefa-
letimiz bitmeyecektir!

Devrimci ‹flçi
Hareketi Asgari ÜÜcreti KKim BBelirliyor?... 

Toplant›lar› NNeden GGizli?... 
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AKP iktidar› milyonlarca insa-
n›n gözünün önünde, iflsiz ve aç kal-
mak istemeyen, kad›nl›-erkekli 6
bin Tekel iflçisine Ankara’da hakla-
r›n› arad›¤› için iflinden uzaklaflt›r›-
lan 16 arkadafllar› için direnen de-
miryolu emekçilerine, yine ‹stanbul
itfaiyesini “özellefltirip” yüzlerce ifl-
çiyi kap› d›flar› eden ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesini protesto
eden itfaiyecilere sald›rd›.

DDeemmiirryyoolluu eemmeekkççiilleerrii
aaçç››¤¤aa aall››nnaann aarrkkaaddaaflflllaarr››nn››
ssaahhiipplleennddii 

25 Kas›m günkü greve kat›ld›k-
lar› gerekçesiyle, 16 demiryolu
emekçisi aç›¤a al›nm›flt›. “Arkadafl-
lar›n›n ifle geri al›nmas›” talebiyle,
demiryollar›nda KESK'e ba¤l› Birle-
flik Tafl›mac›l›k Sendikas› ve Kamu-
Sen'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› gere-
ken Anadolu Ekspresi ile 22.30'daki
Ankara Ekspresi trenleri hareket et-
medi. Polis gece Haydarpafla gar›n-
da demiryolu emekçilerine sald›ra-
rak, befl kifliyi göz alt›na ald›. Yine
eylemi k›rmak, trenleri sefere ç›kar-
mak için emekçilere bask› yapt›lar.

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 de-
miryolu emekçisini daha aç›¤a ala-
rak 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, hakla-
r›n› isteyen, emekçilere karfl› ta-
hammülsüzlü¤ünü her f›rsatta gös-
termekte, sald›rmaktad›r.

Direnifl, 17 Aral›k 2009 günü
sendikalar›n›n karar› ile bitirildi.

‹‹kkttiiddaarr,, hhaakk ttaalleebbiinnddee
bbuulluunnaann iittffaaiiyyeecciilleerree ddee
ssaalldd››rrdd›› 

‹stanbul Büyükflehir Belediye-
si’nde görev yapan 5 bin 400 itfa-
iyecinin 898'inin sözleflmesi y›l so-
nunda bitiyor. ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi’ne ba¤l› Bimtafl A.fi.
için çal›flan tafleron iflçiler, sözlefl-
melerinin bitimiyle iflsiz kalacaklar.

Belediye-‹fl sendikas›na üye it-
faiyeciler, 16 Aral›k 2009 günü Fa-
tih An›t Park›'nda toplanarak ‹stan-

bul Büyükflehir Belediyesi'ne
yürüyerek; kadrolu olmak, ‹s-
tanbul itfaiyesinin “özellefltiril-
mesinin” durdurulmas› taleple-
rini Belediye’ye iletmek istedi-
ler. 

‹tfaiyecilere sald›ran polis
tazyikli su ve biber gaz› ile yü-
rüyüflü da¤›tmak istedi. Sald›r›-
ya direnifl ile karfl›l›k veren ifl-
çilerin kararl›l›klar› sonucu po-
lis geri ad›m atmak zorunda
kald›.

Büyükflehir Belediyesi önü-
ne yürüyen iflçiler, burada bas›n
aç›klamas› yaparak  taleplerini

içeren sloganlar ata-
rak, eylemlerini bi-
tirdiler.

“‹tfaiyede Tafle-
ron ‹stemiyoruz!”,
“Sendika Hakk›m›z

Engellenemez!”, “Topbafl fiafl›rma
Sabr›m›z› Tafl›rma!”, “Direne Dire-
ne Kazanaca¤›z!”, “‹flçilere De¤il,
Çetelere Barikat!”...

““KKaannuunn hhaakkiimmiiyyeettiinnii
ssaa¤¤llaadd››kk””

17 Aral›k 2009’da Ankara’da
Tekel iflçilerine gaz bombalar› ata-
rak, biber gaz› s›karak, onlar› Abdi
‹pekçi Park›’ndan zorla ç›kararak,
k›fl günü so¤uk havuza sürerek sal-
d›ran polisi, Ankara Valisi Kemal
Önal savunuyor ve yukardaki sözle-
ri söylüyordu. 

‹flsiz ve aç kalmamak için dire-
nen, seslerini Ankara’ya duyurmak
isteyen 6 bin tekel iflçisine karfl› ik-
tidar›n tavr› polis terörü oldu.

Valiye göre hak aramak, hak ta-
lebinde bulunmak, iflssiz kalmama-
y› istemek “kanunsuzluktu”. Nas›l
olurda 6 bin iflçi hak talebinde bulu-
nurdu.

Polis terörünü savunan, iflçiler
ile sendikay› karfl› karfl›ya getirme-
ye çal›flan Vali, iflçilere karfl› ne ka-
dar “misafirperver” davrand›klar›n›
utanmazca söylüyordu.

Onca demagoji yapan Vali ikti-
dar›n bir korkusunu da dile getiri-
yordu. Ya bütün tekel iflçileri Anka-

Herkes ‘terörist’, herkes ‘düflman’
AKP ssald›rmaya ddevam eediyor!



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

““AAççll››¤¤aa,, iiflflssiizzllii¤¤ee rraazz›› oolluunn””

Valinin öz olarak söyledi¤i buy-
du asl›nda. ‹ktidar, aç ve iflsiz b›rak-
t›¤› binlerce emekçinin direnmesini
istemiyor, bunun için her yola bafl-
vuruyordu.

1 fiubat 2010 tarihinden itibaren
iflsiz kalacak olan Tekel iflçileri, “ifl-
siz kalmamak” ve “4/C'li olmamak”
için ülkenin dört bir yan›ndan An-
kara’ya geldiler.

‹flçiler, 17 Aral›k 2009’da poli-
sin 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, so-
runlar›n›n kesin çözümüne kadar
Ankara’da kalacaklar›n› aç›klad›lar.

Ankara’ya geldiklerinden itiba-
ren, polisin çeflitli sald›r›lar›na ma-
ruz kalan iflçilerin önü AKP Genel
Merkezi önünde de kesildi.

‹ktidar, direniflten rahats›z ol-
mufltu. ‹flçilere seslenen Türk- ‹fl
Genel Sekreteri ve Tek G›da-‹fl Sen-
dikas› Genel Baflkan› Mustafa Tür-
kel, "Buradan hükümete sesleniyo-
ruz; Tekel iflçilerine söyledi¤iniz
söz do¤ru de¤ildir. Bizler yan gelip
yatmad›k, yatmak da istemiyoruz
bizler ürettik üretmeye de devam et-
mek istiyoruz.” diyerek, iflsiz kal-
mak istemediklerini aç›kl›yordu.

‹flçilere Türk-‹fl'e ba¤l› sendika-
lar ile KESK üyeleri de destek verdi. 

Gece 01:00 civar›nda so¤uk ha-
va ve ya¤›fl nedeniyle Atatürk Ka-
pal› Spor Salonu’na geçen iflçiler
sendika yöneticileriyle birlikte ge-
ceyi burada geçirdiler. 

Daha sonra iflçilerin bir k›sm›
açl›k grevine bafllad›. Polis barikat›-
n› aflmak isteyen iflçilere polis sal-
d›rd›. Sald›r›da iki iflçi kalp krizi ge-
çirdi¤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 yavafllata-
ca¤›n› aç›klad›. 
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Karadeniz Ere¤li’deki Kandilli
Hema Kömür ‹flletmesi'nde çal›flan
650 maden iflçisi aylard›r ücretleri-
nin eksik ve geç ödenmesi nedeniy-
le 14 Aral›k günü eylem yapt›. Hat-
tat Holding’in 2005’te devletten ki-
ralayarak 5 taflerona devretti¤i ifl-
letmede çal›flan emekçiler son ola-
rak ald›klar› ekim ay› ücretlerinin
de yüzde 20 eksik ödenmesi üzeri-
ne 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 ya-

p›ls›n, iflçilerin k›fll›k yakaca¤› için

1-1,5 ton yakacak kömür yard›m›n-

da bulunulsun, iflçilerin ö¤le yeme-

¤i ücretleri ödensin, iflçilere yöneti-

ciler taraf›ndan insanca muamelede

bulunulsun, bask›lar son bulsun. ‹fl-

çiler son olarak Bursa'da yaflanan

maden oca¤›ndaki katliam› an›msa-

tarak; hergün "Kelle koltukta oca¤a

giriyoruz.”diyerek yaflanan katlia-

ma tepki gösterdiler.

D‹SK’e ba¤l› Nakliyat-‹fl Sendi-

kas›'n›n genel merkez binas› ile ‹stan-

bul, Kocaeli ve Konya flubeleri 7 Ara-

l›k günü polisler taraf›ndan bas›ld›. 

D‹SK Nakliyat-‹fl Sendikas›'n›n

‹stanbul'un Eminönü ilçesinde bu-

lunan genel merkez binas› ile ‹stan-

bul, Konya ve Kocaeli'nin Gebze

ilçesindeki flubelerini basan polis,

ayn› zamanda sendika yöneticileri-

nin evini de basarak, Nakliyat-‹fl

Genel Baflkan› Ali R›za Küçükos-

mano¤lu, Genel Sekreteri Aziz

Cengiz, ‹stanbul fiube Baflkan› Nu-

rettin Gümüfl ve Genel Sekreteri

Hac› Altafl, Gebze fiube Baflkan›

Erdal Kopal, Konya Temsilcisi Ali

Özçelik ile 4 genel merkez yöneti-

cisini gözalt›na ald›.

Nakliyat-‹fl avukatlar›ndan Ay-

han Erkan, sendikac›lar›n gözalt›n-
da olduklar› süre içinde dosyalara
gizlilik karar› al›nd›¤› için gözalt›-
lar›n nedeni hakk›nda bilgi edine-
mediklerini ancak bu operasyonun
patronlar›n flikayeti üzerine yap›l-
d›¤›n› söyledi.

D‹SK Genel Baflkan› Süleyman
Çelebi, D‹SK'e ba¤l› OLEY‹S sen-
dikas› ve KESK yaz›l› aç›klama ya-
parak 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 Küçü-
kosmano¤lu, Abuzer Aslan, Abdul-
lah Menek, Nurettin Gümüfl, Hac›
Altafl, Erdal Kopal, Erkan Erçel,
Cihangir Ceylan, Do¤an Ulutafl, 10
Aral›k günü ç›kar›ld›klar› mahke-
me taraf›ndan tutukland›lar. 

Nakliyat-‹fl Sendikas›na polis bask›n›!
10 sendikac› tutukland›

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

¤›nda meydana gelen patlamada ifl-
çilerin hayatlar›n› kaybetti¤i belir-
tilen aç›klamada, “‹fl güvenli¤i hiçe
say›ld›¤› için emekçiler öldü. Ada-
let tüm Türkiye için gerekli” denil-
di. 30 hafta sonunda iddianamenin
kabul edilerek davan›n aç›ld›¤›n›
belirten  aileler ancak davutpafla
katliam›n›n tüm sorumlular›n›n id-
dianamede yer almad›¤› ifade etti-
ler.

30 haftad›r adalet ar›yorlar 

Maden ‹flçileri: 
“Kelle Koltukta Madene Giriyoruz”
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Tarihin bafllang›c›ndan beri ne-
rede 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 kampüs-
lerinde artan sald›r›lar, s›klaflan an-
ti-demokratik uygulamalar ve genç-
li¤in üzerindeki bask›lar-
dan dolay›, bu tarihsel
gerçe¤i birkez daha hat›r-
latma gere¤i duyuyoruz.

YÖK ile “kontrol alt›-
na al›nmak” istenen üni-
versiteler, y›llard›r polisin, jandar-
man›n do¤rudan müdahalesi ile kar-
fl› karfl›yad›r. Sürekli bask› alt›nda-
d›r ö¤renci gençlik. Baz› dönemler-
de ise çok kullan›lan bir deyimle;
“bir yerlerden dü¤meye bas›lm›flça-
s›na” sivil polislerin cirit att›¤›,
ÖGB’lerin ö¤rencilerin peflinden s›-
n›flar›na kadar gelerek terörize et-
meye çal›flt›klar› yerlerdir üniversi-
te kampüsleri.

Afifl asmak, bildiri da¤›tmak,
dergi da¤›tmak, “terörist faaliyet”tir
onlar›n gözünde. Demokratik hak-
lar›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 bafl-
ta söyledi¤imiz gerçe¤i. S›n›f ç›karla-
r› için bask› uygulamalar› bu neden-

ledir. Gençlik
örgütlenmeye
çal›flt›kça, hak-

lar› için mücadele ettikçe, iktidar da-
ha fazla bask› uygulamaktad›r.

Onlar sald›rd›kça, gençlik sin-
meyecek, direnmeye devam ede-
cektir. Karfl›lar›nda akademik-de-
mokratik haklar›n› isteyen, ba¤›m-
s›zl›k ve demokrasi talebini yüksel-
ten devrimci gençlik oldu¤unu gö-
rünce amaçlar›na ulaflmak için fark-

l› yollar deniyor.

Bu sald›r›lardan biri de son gün-
lerde s›kl›kla baflvurduklar› ““aaiilleeyyee
hhaabbeerr vveerrmmee””,, ““aaiilleeyyii aarraayyaa ssookk--
mmaa”” takti¤idir. Aile ile kurulan (ku-
rulmas› zorunlu olan) feodal iliflki-
leri kullan›yor oligarfli.Ya görüflüp
“çocuklar›n›n bafl›na birfley gelebi-
lece¤i” fikrini empoze ediyorlar ya
da “çocuklar›n›n terörist oldu¤unu”,
“çocuklar›n› engellemedikleri tak-
tirde onlar›n da canlar›n›n yanabi-
lece¤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 de-
mokrat bilinen ailelere böyle gidi-
yorlar. 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-

mas›na neden oluyorlar. Kendileri-
nin 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›k-
ça, aileleri çocuklar›na karfl› kullan-
ma politikas› uyguluyor. 

Ama hep söyledi¤imiz gibi biz
polisi çok iyi tan›-
yoruz. Kimi zaman
coplar›ndan, gazla-
r›ndan, kimi zaman
da ahlaks›zl›¤›n
düstur oldu¤u kül-
türlerinden. Kimi

zaman da de¤er verdi¤imiz insanla-
r›n arkas›na gizlenseler de biz yine
çekip ç›kar›yoruz onlar› gizlendik-
leri 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; eekkmmee¤¤iinn
aaddaalleettiinn bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn mmüüccaaddeellee--
ssiinnii veriyoruz. Ahlaks›zca sald›ran,
açl›¤›n ve sömürünün devam etme-
sini isteyen, haks›z olan onlard›r.
Bu, okullar›m›zda bire bir karfl›lafl-
t›¤›m›z bask›lar konusunda da böy-
le aileler konusunda da.

Ne ailelerimizin duygusall›¤› ne
de sert tav›rlar› akl›m›z› kar›flt›rma-
mal›. Ailelerimiz de polisin bizim
iyili¤imiz için bu yöntemlere bafl-
vurdurmad›¤›n›, polisin bir dost ol-
mad›¤›n›, olmayaca¤›n› bilmelidir.

Böylelikle onlar›n her türlü fa-
flist sald›r›s› da bofla ç›kacakt›r.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

HAKLILI⁄IMIZLA BASKILARI 

BOfiA ÇIKARACA⁄IZ

Trakya Halk Cephesi 17 Aral›k günü yapt›¤› yaz›l› aç›kla-
mada, Edirne Emniyet Müdürlü¤ü’nün ve Trakya Üniver-
sitesi 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 onu-
runu savunmaya devam edecektir....Halk Cepheli, DEV-
GENÇli devrimcileriz.Ve ba¤›ms›zl›¤›m›z için mücadele
ediyoruz” denildi.

Edirne: Hak Aramak Suç De¤ildir
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¤renci-
nin ailesine giden jandarmalar, bu ö¤renciyi aran›r du-
rumda göstererek aileyi korkutmaya, tedirgin etmeye
çal›flt›.

Jandarman›n ve polisin yapmaya çal›flt›¤› fleyin dev-
rimci demokrat ö¤rencileri ve ailelerini korkutmak, sin-
dirmek ve bask› alt›nda tutmaya çal›flmak oldu¤unun
vurguland›¤› aç›klamada, hiçbir bask›n›n mücadeleleri-
ni engeleyemeyece¤i belirtildi. 

Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz
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Ülkemizde Gençlik

BBAARRIINNMMAA SSOORRUUNNUU 
Üniversite gençli¤inin, özellikle de Anadolu'daki

gençli¤in en yak›c› sorunlar›ndan biridir bar›nma soru-
nu. Anadolu illerinde yurt olana¤› ya hiç bulunmamak-
ta 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 etki-
leyip, sunduklar› olanaklar ile örgütlemektir.

Bir ö¤renci üniversiteye geldi¤inde, e¤er o ilde bir
akrabas›, tan›d›¤› yoksa ortada kal›r. Yurt kapasitesi ye-
tersiz oldu¤u için çok az ö¤renciye yer ç›kar. Aç›kta kal-
mamak için geriye ya binlerce lira verip özel yurda ç›k-

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 is-
tememesi 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 so-
runlar 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 yar-
d›m›” yap›lmas›n› istemeliyiz.

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

17 Aral›kta Marmara Üniversitesi
Göztepe Kampüsü önünde “Ameri-
ka Defol Bu Vatan Bizim”  kampan-
yas›’n›n çal›flmas›n› yapan Dev-
Genç’lilere   faflist güruh sald›rd›.
Kampüs önünde Dev-Genç’liler
Amerika Defol Bu Vatan
Bizim yazan önlükleri giyip
Dev-Genç amblemli flapka-
lar›yla ö¤rencilere bildiri
da¤›tmaya bafllad›lar. Ayn›
anda kampanyan›n afiflleri
as›lmaya baflland› ve kuflla-
malar yap›larak pullar ya-
p›flt›r›ld›. Bu esnada fakül-
teden ç›kan 25 faflist Dev-
Genç’lilere tekbir getirip
sald›r›ya geçti. Faflistleri
Dev-Genç’liler geri püs-
kürttü. Bu s›rada faflistler
‹stanbul Gençlik Derne¤i
üyesi fiafak Yayla’y› kalça-
s›ndan b›çaklad›. Sald›r›da
ÖGB’lerin faflistlere destek
oldu¤u görüldü. Dev-Genç-
liler’in faflistleri ikinci kez
püskürtmesinin ard›ndan
faflistler taksilere binerek
kaçt›lar.Yaralanan arkadafl-
lar›n› ziyarete giden Berna
Y›lmaz ve Emel Kelefl adl›
ö¤renciler polis taraf›ndan
gözalt›na al›nd›. 

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 sorun-
lar›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 bildi-
rinin 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› iyilefltirme-
ler yapmak zorunda kald›. Yurtta musluklar tamir edil-
di, 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. 

“Biz çürümüfllü¤e karfl›

özünü feda eden bir

mücadele yürüten bir par-

tiyiz ve gençlik özünü feda

eden bir mücadeleye

giriflmekte her zaman en

öndedir.” V. I. Lenin

TTüürrkkiiyyee’’ddee;;

990000 kifliye........    11 ddookkttoorr

6600 bbiinn kifliye.... 11 hhaassttaannee
düflmektedir.

TTüürrkkiiyyee’’ddee;

77.000............ Doktor 

1220    ............ Hastane 

6300    ............. Sa¤l›k
Oca¤› var.

Bunlar›  
B‹L‹YOR MUSUNUZ?

Gençlik Üzerine  
SÖZLER

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›.

Marmara Üniversitesi’nde
Faflist Sald›r›



Ankara’da Panel
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›. 

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, ““EEyy EEhhlliibbeeyytt!! EEyy yyoollddaaflfl--
llaarr!! BBuu ççeettiinn yyoolluunn ssoonnuu ööllüümmee
ggiittssee bbiillee,, bbiizziimm kkuurrttuulluuflfluummuuzz bbuu
yyoollddaadd››rr......”” 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.

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› sonucun-
da ‹brahim Algan’›n kolu ç›kt›. 

Keyfi bir flekilde Karaköy
Polis Merkezi’nde saatlerce
bekletilen dergi okurlar›na pa--
ra cezas› verildi.

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›.

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: ““NNoorrmmaall oollaarraakk bbööll--
ggee iinnssaann››nn ggeenneell ee¤¤iilliimmiinniinn hheerr ttüürrllüü kkoo--
nnuunnuunn tteerröörr oollaayy›› oollaarraakk iissttiissmmaarr eeddiillmmeessii
vvee ddeevvlleetttteenn hheerr hhaalluukkaarrddaa ttaazzmmiinnaatt vvee ppaa--
rraa aallmmaayyaa ççaall››flfl››lldd››¤¤›› bbiilliinneenn bbiirr ggeerrççeekkttiirr..
BBuu aaiilleenniinn bbööllüüccüü tteerröörr öörrggüüttüünnüünn ddaa¤¤
kkaaddrroossuunnddaa bbiirr ffeerrddiinniinn bbuulluunndduu¤¤uu ddaa aayy--
rr››ccaa ddiikkkkaattee ddee¤¤eerrddiirr””.. Yani ne demek isti-
yor? Bu aile katledilebilir mi?

Dersim Onuruna Sahip
Ç›k›yor

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--

mi ‹ade Edilsin", "Dersim Onuru--

muz, Onuruna Sahip Ç›k" pankarla--

r› aç›ld›.

Miting alan›na toplanan binlerce

Dersimli “Dersim Faflizme Mezar

Olacak, Katil Devlet Hesap Vere--

cek” sloganlar›n› hayk›rd›lar. 

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.
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Yürüyüfl

20 Aral›k
2009

Say›: 199



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.

Ben K›z›mla Gurur
Duyuyorum

16 Aral›k 2002'de Büyük Di--

reniflte flehit düflen Feride Har--

man’›n mezar› ziyaret edildi. 

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.

Feride'nin vasiyeti üzerine

mezar›n›n yan›nda yak›lan ate--

flin etraf›nda halaya duruldu.

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--

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.

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 iste-
di. Arama izni olmad›¤› için der-
nek çal›flanlar› müsade etmedi.
Daha sonra mahalleye y›¤›nak
yapan ve sokak girifl-ç›k›fllar›n›
tutan polis, özel harekat polisle-

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 ki-
fliyi kelepçeleyip arabaya bindir-
di. Arabaya bindirilen dernek ça-
l›flanlar›n›n dipçiklerle kas›klar›-
na vurdu.

Bask›n s›ras›nda arama izni
soran dernek çal›flanlar›na poli-
sin cevab›; "Bize prosedür ö¤ret-
meyin, 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.

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
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Almanya'n›n Wuppertal flehrin--

de 12 Aral›k günü Dev-Genç Semi--

neri düzenlendi. 

Seminerde, 1969'da Dev-

Genç'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--

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›. Dev-
Genç'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 demokratik-
akademik sorunlar›na sahip ç›kma--
m›z gerekti¤ini söyledi. 

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.
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Avrupa’da

Irkç›l›¤a Karfl›
Birleflelim

Anadolu Federasyonu
taraf›ndan bafllat›lan 'Irkç›-
l›¤a, Hak Gasplar›na, Asi-
milasyona Karfl› Birlefle-
lim, Mücadele Edelim'
kampanyas› çal›flmalar› de-
vam ediyor.

Almanya'n›n Berlin ve
Aachen flehirlerinde kam-
panya afiflleri as›ld›.

11 Aral›k günü bildiri
da¤›t›l›rken, Federasyon
gazetesi de da¤›t›ld›. Ayr›ca
IKAD’›n yay›nlad›¤› bildi-
riden bölümler okundu.

Federasyon Tutsaklar›na
Özgürlük

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›.

HHaammbbuurrgg 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

çal›flanlar›, Alman devletinin yaflanan

bu hukuksuzlu¤a derhal son vermesini

istediler.

Tutsaklarla dayan›flmak için onlara

yazabilece¤iniz adresler:

Nurhan ERDEM:

JVA Köln Rochusstraße 350 50827

Köln Germany

Cengiz OBAN:

Justizvollzugsanstalt Bochum,

Krümmede 3,

44791 Bochum Germany

Ahmet ‹STANBULLU:

JVA Wuppertal Simonshöfchen 26,

42327 Wuppertal Germany 

ALMANYA'DA DEV-GENÇ
SEM‹NER‹ 



AVRUPA’daki B‹Z

Mültecilik, ülkesini terkederek,
ülkesinin sorunlar›ndan, zulümden,
yoksulluktan, bask›lardan kaçarak,
baflka bir ülkeye (ki, buna emperya-
list ülkelere diyebiliriz) s›¤›nmakt›r. 

Ülkesinden kaçmak, ekonomik,
siyasi zorunluluklardan mücadeleden
kaç›fla kadar bir çok nedenle olabil-
mektedir. Açl›k, iflsizlik, yoksulluk
sonucunda bir çok yeni-sömürge ül-
keden emperyalist ülkelere do¤ru göç
kervanlar› oluflmakta, bunun sonu-
cunda büyük mül-
teci kitleleri ortaya
ç›kmaktad›r. 

Bu tercihin
içinde; 

-Faflizmin bask›lar›na, sömürüye,
zulme karfl› halk olarak çözüm ara-
mak yerine, ""bbiirreeyysseell kkuurrttuulluuflfl"" pe-
flinde koflma düflüncesi vard›r. Em-
peryalizmin icazetinde, emperyaliz-
me beynini, yüre¤ini, bedenini tes-
lim 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 tarihi-
ne ihanet etme, kendi tarihini yok
ederek, geçmiflsiz ve geleceksiz kal-
ma vard›r. Dolay›s›yla bu tercihte ki-
fliliksizleflme, 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 di-
ye de¤erlendirilmelidir. 

Bir devrimcinin mültecileflmesi
demek, elbette temel olarak s›n›flar
mücadelesinin d›fl›nda yer almas›

demektir. Bu mültecili¤in en aç›k,
somut görüntüsüdür. Fakat, bu de-
mek de¤ildir ki, mücadele içinde-
kiler için mültecileflme tehlikesi
yoktur. Bir devrimci kadronun mül-
tecileflmesi, ülkemizdeki mücadele-
ye, bask› ve zulme, faflizmin terörü-
ne, tutsaklar›m›za duyarl›l›¤›n›n za-
y›flamas›yla bafllar. Görünürde, yine
mücadele içindedir, koflturuyordur,
fakat giderek, beyin ülkedeki müca-
delenin coflkusunu, yak›c›l›¤›n›
unutmaya bafllar. Faaliyet yürütmek
s›radanlafl›r, günlük koflturma s›ra-
danlafl›r, hedeflerinden uzaklafl›r, gi-
derek ifllevsiz hale gelir. Pratikte or-
taya ç›kan baflar›s›zl›kt›r. Beyinde
bafllayan mültecilik, giderek dev-
rimciyi s›n›flar mücadelesinin d›fl›na
tafl›r. Pratik olarak s›n›flar mücade-
lesinin d›fl›na ç›kmas› bir zamanla-
ma sorunudur, fakat, beyinde mülte-
cilik bafllad›¤›nda, temel olarak s›-

n›flar mücadelesinin d›fl›na düflül-
müfl demektir. 

Önlem somut olmal›d›r. 

Kendimizi, ülkemizdeki tüm so-

runlara duyarl›l›¤›m›zda s›namal›y›z. 

Tutsaklar›m›z› sahiplenmede, bas-

k› ve zulme karfl› duyarl›l›¤›m›zda, ül-

kemizdeki devrimci geliflme karfl›s›n-

daki coflkumuzda, kay›plar›m›zda

duydu¤umuz ac›da, h›rsta, ülkemize

aktaraca¤›m›z bir olanak için yan›p tu-

tuflmam›zda, yaratt›¤›m›z de¤erlere

sahip lenme-

mizde, bu de-

¤erleri Avru-

pa'daki halk›-

m›z içinde büyütme çabam›zda....

kendimizi s›namal›, görmeliyiz. 

K›sacas›, mültecili¤in panzehiri

yüzümüzü ülkemize dönmekle bafl-

lar. Mültecileflmeye karfl› mücadele

etmek, ayn› zamanda emperyalizme

karfl› ideolojik mücadeledir. Emper-

yalizmin, mültecilefltirme, teslim al-

ma, devrimci düflüncelerden, ülkesi-

nin gerçeklerinden, emperyalizmin

sömürü, katliam, ülkeleri iflgal etme

gerçe¤inden uzaklaflt›rmas›, devrim-

cileri temelde kendini düflünen bi-

reyler haline getirmesi demektir. 

E¤er, emperyalizmin bu politika-

s›na karfl› mücadeleyi sürekli hale

getirmezsek, yaflamda somutlamaz-

sak, mültecileflme tehlikesi karfl›-

m›zda demektir. Mültecileflmek dev-

rimcinin ölümüdür. Devrimcili¤imi-

zi yaflatmak için, mültecileflmeye

karfl› savaflmal›y›z. 

MÜLTEC‹LEfiME BEY‹NDE BAfiLAR 

Anadolu Federasyonu 
Gazetesi’nin 7. say›s› ç›kt›

Gazetenin Kas›m 2009 tarihli bu say›s›nda a¤›rl›kl› ola-
rak ›rkç›l›k sorununa yer veriliyor. 

Kapakta “Irkç› Yabanc›lar Yasas› Kald›r›ls›n”, “Irkç› Fa-
flist Örgütler Yasaklans›n” talebine yer verilen gazetede Avru-
pa burjuva politikac›lar›n›n ›rkç› yaklafl›mlar› teflhir ediliyor.  

Almanya seçimlerinin de¤erlendirilmesi, ›rkç›l›¤›n çe-
flitli 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.
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GGeeççeenn sseennee 

hheerr bbeeflfl
ggeennççtteenn bbiirrii
iiflflssiizzmmiiflfl.. 

BBuu sseennee hheerr
ddöörrtt ggeennççtteenn
bbiirrii iiflflssiizz
dduurruummuunnaa
ggeellmmiiflfl.. 

GGeennççlleerrddee
iiflflssiizzlliikk oorraann››,,
yyüüzzddee 2244..33’’ee
uullaaflflmm››flfl.. 

““TTüürrkk ÖÖvvüünn
ÇÇaall››flfl GGüüvveenn””
ssöözzüünnüünn
iikkiinnccii
kkeelliimmeessii aarrtt››kk
ddeevvrree dd››flfl››......
HHooflfl,,
öötteekkiilleerriinn ddee
nnee kkaaddaarr
ggeeççeerrlliillii¤¤ii
kkaalldd››¤¤›› zzaatteenn
ttaarrtt››flflmmaall››.... 

ÇÇ ii zz gg ii yy ll ee

ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
nnii

T›k›r t›k›r
Koçlar, Sabanc›lar, Eczac›bafl›-

lar, televizyon ekran›na arz› en-
dam etmifl, bir nakarat› tekrarlay›p
duruyorlar. 

T›k›r t›k›r... t›k›r t›k›r... 
Reklamda görünürde makinala-

r›n reklam›n› yap›yorlar. Ama yüz-
lerine bakt›¤›n›zda, reklam› ne ka-
dar büyük bir mutlulukla oynad›k-
lar›n› gördü¤ünüzde anl›yorsunuz
ki onlar baflka bir fleyden bahsedi-
yorlar: T›k›r da t›k›r, t›k›r da t›k›r.. 

Asl›nda zil tak›p oynasalar ye-
ridir. Zira, onlar›n iflleri HEP yo-
lundad›r... ‹ktidarlar da de¤iflse,
krizler de patlak verse, t›k›r da t›-
k›r, t›k›r da t›k›r.. 

Çözüm YYeri
Ufuk Uras, bir grup ayd›n ad›na

yapt›¤› aç›klaman›n sonunda flöyle di-
yordu:

“Bu kritik eflikte, en çok ihtiyaç
duyaca¤›m›z fley, fliddeti kararl›l›kla
reddederek, demokratik siyaset ala-
n›nda ve TBMM içinde bar›flç› bir çö-
züm bulabilmek için çaba harcama
kararl›l›¤›d›r. ”

Uras sonraki günlerde de b›kma-
dan ayn› aç›klamay› tekrarlamaya de-
vam etti: ““ÇÇöözzüümm yyeerrii TTBBMMMM’’ddiirr..””

Tek yol devrimden tek yol parla-
mento’ya... ÖDP’nin teorisyenleri iyi
yetifltirmifller do¤rusu. fiiddete karfl›
kararl›l›kla(!) savafl açm›fl, düzeninh

savunucular› bile bu parlamento-
yu bu kadar rahat çözüm yeri olarak
gösteremezken, o her gün tekrarl›yor:
““ÇÇöözzüümm yyeerrii TTBBMMMM’’ddiirr..””

Bir de kendine “sosyalist milletve-
kili” demiyor mu? ‹flte o da sosyaliz-
me yap›lacak en büyük haks›zl›k olsa
gerek. 

En BBüyük PProje
Yeni bir parti kurma çal›flmas› yürüten
Mustafa Sar›gül’ün en büyük projesi ül-
kemizde bir LLaass VVeeggaass kurmakm›fl. 
Hani flu kumarhaneleriyle ünlü yer. 
Sar›gül’ün çap›, kapasitesi bu kadar anla-
fl›lan. 
En büyük projesi bir kumarhane bölgesi... 
Manolar Sar›gül’e... 

SIR
Adam›n biri ““BBuu bbaaflflbbaakkaann üüll--

kkeeyyii ssaatt››yyoorr”” demifl. Ç›karm›fllar
hâkimin huzuruna. Dava bitmifl
adama 1155 yy››ll 66 aayy ceza verilmifl. 

Adam itiraz etmifl. “Hâkim bey
ben yasaya bakt›m, baflbakana ha-
karet 6 ay, bu nedir böyle?”  diye
sormufl. 

Hâkim, “Tamam evlad›m, ha-
karetten 6 ay, devlet s›rr›n› aç›kla-
maktan 15 y›l” demifl.

Adam›n Biri




