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Abdülmecit SEÇK‹N, 1972 Bursa do¤umlu. 1991’de devrimci hareketle tan›ﬂt›, ‹negöl ve Bursa’da mahalli alan çal›ﬂmalar› ve milis içinde yerald›. 1992’de
tutsak düﬂtü.

Gültekin BEYHAN

Turgut ‹ÇPINAR
1954 Antakya do¤umlu. 12 Eylül öncesinde
Dev-Genç saflar›nda mücadeleye kat›ld›. 12 Eylül’den sonra Filistin Halk Cephesi saflar›nda yerald›. Hareketle iliﬂkisinin kurulmaya baﬂland›¤›
dönemde, 2 Ocak 1987’de bir çat›ﬂmada ﬂehit
düﬂtü.

Ali SABAN

R›za BOYBAﬁ, 1967, Tokat do¤umlu.
1995 baﬂlar›nda devrimci hareket saflar›na kat›ld›. Ayn› y›l içinde tutsak düﬂtü.

Gültekin BEYHAN, 1969 Kars do¤umlu. 1989’da Ç‹HKAD’da devrimci mücadele ile
tan›ﬂt›. Ba¤c›lar-Çiftlik mahalli alan faaliyetlerinde yerald›.
1964 Çank›r› do¤umlu. 1989'da örgütlü iliﬂkiler içinde yer ald› ve silahl› birliklerde görev üstlendi. 1991’de tutsak
düﬂtü. Sincan F Tipi’nde 12. ölüm orucu ekibinde baﬂlad›¤› direniﬂte, açl›¤›n›n 200’lü
günlerinde zorla müdahale politikas›na karﬂ›, direnme hakk›n› savunmak için bedenini
Serdar DEM‹REL
tutuﬂturdu. Zorla “t›bbi” müdahaleyle 7
Ocak 2006’da katledildi.

Gültepe’de içtenli¤iyle, dürüstlü¤üyle, çal›ﬂkanl›¤›yla tan›nan bir devrimciydi. 2 Ocak
1979’da ‹stanbul Mecidiyeköy’de faﬂistlerin kurdu¤u pusuda katledildi.

Yüksel EROL

Kalender KAYAPINAR

Malatya do¤umlu olan Kalender, Çukurova
Üniversitesi’nde ö¤renci iken 1989-90’da
mücadeleye kat›ld›. Hatay'da, 1991’de tutukland›. Kanserdi, tedavisi engellendi. Ölmek üzere iken tahliye edildi. Tahliyesinden
dört gün sonra, 3 Ocak 1996’da ﬂehit
düﬂtü.

Gültekin KOÇ

1977, Erzincan do¤umlu. 1995’te, Sakarya
Üniversitesi ö¤rencisi iken, örgütlü mücadeleye kat›ld›. 19-22 Aral›k katliam›nda, tek
düﬂüncesi diri diri yak›lan, kurﬂunlanan yoldaﬂlar›n›n hesab›n› sormak oldu. 3 Ocak
2001’de, ﬁiﬂli Emniyet Müdürlü¤ü’nde gerçekleﬂtirdi¤i feda eylemiyle ölümsüzleﬂti.
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1959, Ordu do¤umlu. ‹stanbul ve Karadeniz'de
faaliyet yürüttü. ‹ﬂkencehanelerde, tutsakl›k koﬂullar›nda y›pranan bedeni, yakaland›¤› hastal›¤a yenik düﬂtü. 1 Ocak 2004’te yurtd›ﬂ›nda
aram›zdan ayr›ld›.

Yitirdiklerimiz

Ali EFEO⁄LU

KAYIP
1967 do¤umlu. Mücadeleye ‹TÜ ‹nﬂaat fakültesi
ö¤rencisiyken kat›ld›. Mücadele içinde, DevGenç’in gerek teorik, gerek askeri anlamda yetkin kadrolar›ndan biri oldu. 5 Ocak 1994’de
iﬂkenceciler taraf›ndan gözalt›na al›n›p kaybedildi.

An›lar› Miras›m›z
Kan›m›z,
Filistin halk›n›n
kan›na kar›ﬂt›!..
Ali Saban, 12 Eylül’den sonra Lübnan’da Filistin Halk Cephesi saflar›nda yer alarak Filistin
halk›n›n ‹srail siyonizmine karﬂ›
sürdürdü¤ü kurtuluﬂ savaﬂ›na
kat›ld›.
2 Ocak 1987’de Filistin halk›n›n kurtuluﬂu için Lübnan’›n
Sayda ﬂehrinde ﬂehit düﬂtü.
Ali Saban, ‹stanbul’da gençlik mücadelesi içinde yer ald›.
Dev-Genç saflar›nda kararl› mücadelesiyle tan›nd›. 1978’lerde
Atatürk ö¤renci yurdunun faﬂistpolis iﬂbirli¤iyle iﬂgal edilmesinde, direniﬂin en sonuna kadar
kalan Dev-Gençlilerden biriydi.
Tasfiyecili¤e karﬂ› ayr›ﬂma
döneminde devrimci saflarda
kalarak ‹stanbul’da anti-faﬂist
mücadelede görevler ald›.
12 Eylül’e do¤ru devrimci
hareket ile ba¤lar› koptu. Sonraki y›llarda Filistin halk›n›n kurtuluﬂu için savaﬂt›. Uzun bir süre devrimci hareket ile ba¤ kur-

maya çal›ﬂan Ali
Saban, bu ba¤
kurulaca¤› s›ra
bir çat›ﬂmada ﬂe-

hit düﬂtü.
Mücadeleden kaç›ﬂ›n, mültecili¤in revaçta oldu¤u o y›llarda
Ali Saban, bir yandan devrimcili¤ini korurken, bir yandan da
Türkiye devrimcileri için önem-

li olan Filistin halk›n›n mücadelesine kat›lm›ﬂ, savaﬂm›ﬂt›r.
Onun Filistin halk› için
dökülen kan›, halklar›n kardeﬂli¤inin ve kurtuluﬂunun yolunu da
göstermektedir. O, haks›zl›klar
dünyan›n öbür ucunda da olsa,
haks›zl›klara karﬂ› savaﬂanlar
saf›nda ölümsüzleﬂti...
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Ça¤r› / ‹lan
Sevgili okurlar›m›z,
Halk›m›z,
Gelecek, zalime boyun
e¤meyerek
direnenlerindir.
2010’un zulme ve
sömürüye karﬂ›
kavgam›z›n büyüdü¤ü
bir y›l olmas› dile¤iyle

yeni y›l›n›z›
kutluyoruz.
Yürüyüﬂ

Yoldaﬂlar›m›z, Dostlar›m›z, Halk›m›z!
Halklar›n asla çaresiz ve umutsuz kalmayaca¤›n› tekrar tekrar
gördü¤ümüz bir y›l› geride b›rak›yoruz. Halklar›n ulusal ve sosyal
kurtuluﬂ mücadelelerinin bitti¤ini,
sosyalizmin öldü¤ünü, devrimler
ça¤›n›n kapand›¤›n› söyleyenlerin
sesleri giderek gerilerde kal›yor.
Sosyalist sistemin y›k›ld›¤› günlerde, dünyaya nas›l çeki düzen verece¤ini, “son” muhalif odaklar› nas›l yokedece¤ini düﬂünen emperyalizm, 2009’un sonunda, iﬂgal etti¤i ülkelerden en az zararla nas›l
kaçabilece¤ini, dünyan›n dört bir
yan›na yay›lm›ﬂ Marksist-Leninist, ilerici, islamc› anti-emperyalist ve anti-Amerikanc› güçleri yokedememenin çaresizli¤iyle “teröre karﬂ›” yeni neler yapabilece¤ini
düﬂünüyor.

savunma kararl›l›¤› ve o koﬂullarda ideolojimizi hayata geçirme cüretini göstererek sahip olduk. Bu
onur, ideolojik, politik gücümüzdür.

Elbette, dünya halklar›n›n emperyalizme karﬂ› ortak direniﬂ ve
savaﬂ cephesi henüz çok c›l›zd›r.
Dünyan›n dört bir yan›nda emperyalizme karﬂ› direnen tüm güçleri
bir araya getirecek örgütlenmelere
ihtiyac›m›z var ve bunlar› yaratmak öncelikle görevlerimizden biridir.

Her günümüzün mücadeleyle
dolu oldu¤u bir y›l› geride b›rak›p,
hiç aral›ks›z yeni bir mücadele y›l›na giriyoruz. Olmas› gereken de
budur. Mücadelenin aras› yoktur.

Fakat bu ihtiyac›n ortaya ç›kmas› ve böyle bir birli¤in nesnel
olarak mümkün hale gelmesi bile,
tek baﬂ›na emperyalizme karﬂ›
halklar›n direniﬂinin somut göstergesidir. Evet, bugün dünyan›n dört
bir yan›nda emperyalizme karﬂ› direnenler oldu¤u için böyle bir birli¤i konuﬂabiliyoruz.
Bu sonuç, 1990’lar›n baﬂlar›nda
emperyalist karﬂ›-devrim rüzgarlar›na teslim olmay› reddederek, devrimi, sosyalizmi savunmaya, emperyalizme karﬂ› savaﬂmaya devam
edenlerin yaratt›¤› bir sonuçtur.
Parti-Cepheliler, bu tarihsel sonucun yarat›lmas›nda en önemli
paylardan birine sahip olma onurunu taﬂ›yorlar. Bu onura, karﬂ›-devrim f›rt›nas› önünde ideolojimizi

Yoldaﬂlar, Dostlar›m›z,
Yeni bir y›la girerken en çok
kullanaca¤›m›z kelimelerden biri,
“umut”tur. Umutlu olmal›y›z. Parti-Cepheliler hep böyle oldu.
Umutlu olmak, asla boﬂ, temelsiz
bir duygu de¤ildir. Umut, bir temele dayanmal›d›r. O temel, gelece¤e
inanc›m›zd›r. Gelece¤e inanmak,
emperyalizmi ülkemizden kovabilece¤imize, mevcut düzeni y›kabilece¤imize inanmakt›r. Bu inanc›
taﬂ›yoruz. Buna inanmayanlar,
umutlu olamazlar.

Mücadelede esas olan, birincisi,
kesintisizli¤i sa¤lamak, ikincisi,
s a ¤ a s o l a s a v r u l m a m a k t › r. ‹deolojik anlamda net olmayanlar, bunu baﬂaramazlar. Net olunmal›d›r.
Günümüzün dünyas›nda karmaﬂ›k
olan hiçbir ﬂey yoktur. Günümüzün dünyas›nda, tav›rlar› ve saflaﬂmalar›, gerçe¤i görme cesaretini
gösterebilmek belirliyor.
1 milyar insan›n aç b›rak›ld›¤›,
4 milyar insan›n yoksullu¤a mahkum edildi¤i, her gün açl›ktan 17
bin çocu¤umuzun öldü¤ü bir dünyada, saflaﬂmalar nettir. Böyle bir
dünya düzenini kimse bize uygarl›k, ça¤daﬂl›k ad›na savunamaz.
Böyle alçakça bir dünya düzenini
yaratan Amerikan ve Avrupa emperyalizmini kimse, hiçbir gerekçeyle olumlayamaz.
Günümüz dünyas›nda halktan,
emekten yana olman›n, adaletten,
eﬂitlikten, insanl›ktan yana olma-

n›n ölçüsü, emperyalizme karﬂ› savaﬂmakt›r. Emperyalizme karﬂ› savaﬂmayanlar, bu kavramlar› savunamazlar.
Savaﬂmak için yeterince gücümüz olmad›¤›n› düﬂünenler var.
Yanl›ﬂ düﬂünüyorlar. ‹deolojimiz
var. ‹deolojik netli¤imiz, en bü y ü k s a v a ﬂ m a g ü c ü m ü z d ü r.
Emperyalistler, iﬂbirlikçi oligarﬂiler ve onlar›n hizmetindeki
burjuva teorisyenlerin ideolojik
sald›r›lar› günlük yaﬂam›n her
an›nda ve her alan›nda bizi kuﬂatm›ﬂlard›r; sald›r›lar›, beyinlerimizi teslim almaya yöneliktir.
‹deolojik netlik ve ideolojik birlik, bu sald›r›lar karﬂ›s›nda en büyük gücümüz, ideolojik mücadele
en güçlü silah›m›zd›r. Bu güçle donatal›m kendimizi. Bu silah, hep
elimizde olsun. Bu savaﬂ›, ideolojik savaﬂ›, her alana, her ana yayal›m. Kim ki karﬂ›m›zda burjuvazinin kavramlar›yla konuﬂursa, onu
uyaral›m. Kim ki karﬂ›m›za burjuvazinin görüﬂleriyle ç›karsa, onunla daha ﬂiddetli bir ﬂekilde savaﬂal›m.
Özellikle 1990’lar›n baﬂlar›ndan bu yana sürekli karﬂ›m›zda
olan savrulmalar, uzlaﬂmalar ortas›nda devrimi savunuyoruz. Emperyalizmle uzlaﬂmamay› ve burjuvaziyi devirip proletaryan›n iktidar›n› kurmay› savunuyoruz. Bunlar› savundu¤umuz için “terör örgütü” ilan edilip, hedef tahtas›na
konuluyoruz.

Yoldaﬂlar, Dostlar›m›z,
Halk›m›z
2009 y›l›, önderimiz, Day›m›z
olmadan geçirdi¤imiz ilk y›ld›.
Sözleri hep kulaklar›m›zdayd›.
Teorik, pratik miras›, ›ﬂ›¤›m›z oldu. Yoldaﬂlar›na, ö¤rencilerine çok
s›k tekrarlad›¤› bir sözü vard›:
“ D i k d u r a c a k s › n › z ” . Emperyalizm karﬂ›s›nda, oligarﬂi karﬂ›s›n-

da, ucube teoriler karﬂ›s›nda, moda
rüzgarlar karﬂ›s›nda, dik durun,
kendiniz olun. Sorunlar karﬂ›s›nda
dik durun, y›lmay›n, vazgeçmeyin.
Dik duruyoruz.
Emperyalist kuﬂatmalar karﬂ›s›nda, oligarﬂinin kuﬂatmalar› karﬂ›s›nda ideolojimizle, politikalar›m›zla, örgütlülü¤ümüzle, dimdik
duruyoruz.
Dik duranlar, burjuvazinin, iﬂbirlikçilerinin ve uzant›lar›n›n sözlerine, taﬂlar›na, kurﬂunlar›na daha
fazla hedef olurlar. Onlara hedef
olmamak için e¤ilip bükülmek de
bir yöntemdir; ama devrimci bir
yöntem de¤ildir. Burjuvaziye hedef olmayal›m diye e¤ilip bükülenler, zaten kendileri olmaktan ç›karlar.
Kitleler içinde savaﬂ›rken de,
düﬂmanla yüzyüze kald›¤›m›zda
da bir hücrede tek baﬂ›m›za oldu¤umuzda da dik durmal›y›z. Bunu
baﬂarabildi¤imizde, zafer hep bizimdir. ‹deolojik, politik olarak dik
duran›, hiçbir güç y›kamaz. Engin
Çeber’i düﬂünün yoldaﬂlar. Metris’teydi. Çok derin tahliller yapmas›na gerek yoktu. 1984’te orada
ﬂehit düﬂen dört ölüm orucu ﬂehidini bilmesi ve hat›rlamas› yetiyordu ona. Onlar›n miras›n› sürdürecekti. Bu kadar aç›kt› yapaca¤›.

biliyormuﬂ gibi, sanki gelece¤e bir
miras b›rakmak düﬂüncesiyle hareket etmiﬂ gibi, bunlar› söyleten ve
yazd›ran nedir? Engin’e bir teorisyen gibi, bir halk bilgesi gibi bu
sözleri söyleten, ideolojik gücümüzdür. Bu bilgeli¤e her yaﬂtan,
her meslekten ölüm orucu direniﬂçilerimizde de tan›k olmuﬂtuk. Bu,
büyük bir güçtür. Bu, Enginler’i
zulüm karﬂ›s›nda yenilmez yapan
güçtür. Bu, en s›radan insanlar›m›z›, önder insanlar haline getiren
güçtür.
‹deoloji, böyle bir güçtür iﬂte.
Ve onunla silahlananlar, emperyalizm karﬂ›s›nda büyük bir güce sa-

Özgür bir vatanda,
özgür bir halk olarak
yaﬂamak istiyoruz.
Sömürünün ve zulmün
olmad›¤› bir ülke istiyoruz.
‹stiyoruz ve alaca¤›z.
Özgür bir vatanda, özgür
bir halk olarak yaﬂamak,
Türkiye halk›n›n, tüm
dünya halklar›n›n hakk›d›r.
Kazanaca¤›z.

Metris’te, defterine “ Güzel
günler görece¤iz... Karamsarl›k,
durgunluk yok” diye yazm›ﬂt›. Güzel günler görece¤iz elbette, Engin’in, Enginler’in hayalini kurdu¤u günleri görece¤iz. 2010’a girerken, tüm yoldaﬂlar›m›z, dostlar›m›z, halk›m›z bu umudu paylaﬂmal›y›z. Her devrimci kadar Engin
de ﬂairdi ve bir de ﬂu dizeleri yazm›ﬂt› orada: “ Ölüm nas›lsa elbet
bir gün gelecek / Vars›n özgürlük
için aks›n kan›m. ”

hiptirler. Emperyalizmin devasa
askeri güçlerinin güç yetiremeyece¤i tek bir ﬂey varsa, iﬂte o bu dur.

Tarih böyle yaz›l›yor iﬂte. Tarihe düﬂülen notlar, böyle düﬂülüyor.
2010’a, Engin gibi, özgürlük için
bedel ödeme kararl›l›¤›yla, haz›rl›¤›yla girelim.

Tek baﬂ›m›za da kalsak, bu ideolojik politik tutumumuz de¤iﬂmeyecek.
Tek baﬂ›m›za da kalsak, kendi
özgücümüze dayanmaya devam
edece¤iz.

Engin Çeber’e, sanki olacaklar›

Yoldaﬂlar, Halk›m›z
Emperyalizm karﬂ›s›nda diz
çökmeyen, faﬂizme teslim olmayan, sosyalizmin bayra¤›n› asla yere düﬂürmeyen olduk ve böyle olmaya devam edece¤iz. Tersi, mermilere, bombalara gerek kalmadan
ölümdür. Yenilgidir.

Tek baﬂ›m›za da kalsak, emperyalizme ve onun her türlü uzant›lar›na karﬂ› savaﬂmaya devam edece¤iz.
Bugün tüm bedellerini göze
alarak “Amerika Defol” diye hayk›r›yoruz. Tek baﬂ›m›za da kalsak,
anti-emperyalist mücadelenin bayra¤›n› elimizden düﬂürmeyece¤iz.
Emperyalizm varoldukça, faﬂizm varoldukça, savaﬂmaktan,
sosyalizm hedefi do¤rultusunda
yürümekten asla vazgeçmeyece¤iz. Bunun halklar için tek kurtuluﬂ ﬂans› oldu¤u aç›kt›r.
Hiç tereddütsüz söyleyebiliriz
ki, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin en kararl›
savaﬂç›lar› Parti-Cephelilerdir.
Day›, Parti-Cephelilerin bu niteli¤i için ﬂöyle diyordu: “PartiCephe devrimcili¤i, f›rt›nalarda,
darbelerde davas›ndan vazgeçen,
düﬂüncelerini de¤iﬂtiren bir devrimcilik de¤ildir. Bu kan›tlanm›ﬂt›r.
Bütün Parti-Cepheliler bunun
onurunu taﬂ›r. Bu onurla, PartiCephe ruhuyla, kitleleri daha çok
örgütlemeyi baﬂar›p mücadelemizi
büyütmeliyiz.”
Geçen y›l da ﬂehitlerimiz oldu.
Tutsaklar verdik. Zulmün elinden
çekip ald›klar›m›z da oldu. Yenece¤iz, yenilece¤iz, ölece¤iz, ölümlerden dirilece¤iz; kavgan›n do¤as›
ve kural› budur. ‹ﬂgaller, iﬂkence l e r, yoksulluklar, u m u t s u z l u k l a r,
ç a r e s i z l i k l e r i ç i n d e d i r eniﬂiz,
u m u d u z , ç a r eyiz... Tarihimiz,
geçmiﬂimiz, savaﬂma gücümüzdür.
Özgür bir vatanda, özgür bir
halk olarak yaﬂamak istiyoruz. Sömürünün ve zulmün olmad›¤› bir
ülke istiyoruz. ‹stiyoruz ve alaca¤›z. Özgür bir vatanda, özgür bir
halk olarak yaﬂamak, Türkiye halk›n›n, tüm dünya halklar›n›n hakk›d›r. Kazanaca¤›z.
Yo l d a ﬂ l a r, Dostlar›m›z, Halk›m›z... Kazanaca¤›m›za inanc›m›zla, hepinizin yeni y›l›n› kutluyor,
sevgilerimizi, selamlar›m›z› sunuyoruz.

Her çetede polis; Çetelere üst düzey koruma

Polis teﬂkilat› yukar›dan
aﬂa¤›ya çetelerin içinde!
t Ayl›¤a ba¤lanan emniyet
müdürleri
t Çete ﬂefleri ile tahsilata ç›kan
emniyet müdür yard›mc›lar›
t Hayali operasyonlarla
ya¤malanan örtülü ödenekler
t ‘Çürük elma’ de¤il, çürüyen
‘tüm bahçe’dir! Tüm polis
teﬂkilat›d›r
t Çürüyen bu devlettir

Say›: 200

Yürüyüﬂ
27 Aral›k
2009
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Antalya’da “Ahtapot” ismiyle
yap›lan bir çete operasyonunda aralar›nda Ann k a r a , A n t a l y a , K a h r a m a n m a r a ﬂ E m n i y e t M ü d ü r Ya rd › mc › l a r ›’n›n ve 6 da polisin oldu¤u 24 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Ankara Emniyet Müdür Yard›mc›s› Y›lmaz Çetin bu soruﬂturma sonucu tutukland›. Polis ﬂeflerinin ve
iﬂlerine yard›m ettikleri çetelerin pis
iﬂleri elbette bu operasyonda aç›¤a
ç›kanlarla s›n›rl› de¤ildir. Aç›¤a ç›kmayan ve ç›kar›lmayanlar birlikte
düﬂünüldü¤ünde Ankara’da, Antalya’da, Kahramanmaraﬂ’da oldu¤u
gibi, ﬂehirlerin “güvenli¤inden” sorumlu olanlar›n, kimlerin güvenli ¤ini sa¤lad›klar› daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
Bundan bir süre önce yine benzer iliﬂkiler nedeniyle tutuklanan
E m n i y e t G e n e l M ü d ü r Ya r d › m c › s› Emin A r s l a n'dan sonra polis teﬂkilat›n›n “2'nci adam›” olan M u s t a f a G ü l c ü ve Em n i y e t M ü d ür Ya rd›mc›s› Celal Uzunkaya da geçti¤imiz hafta bir çeteciye “yard›m”
ettikleri iddias›yla sorguland›lar.
Koca polis ordusunu yöneten
polis ﬂeflerinin mafyac›larla ne iﬂleri olabilir ﬂaﬂk›nl›¤›n› yaﬂ›yor baz›lar›. Oysa, bu iliﬂki mafyac›l›¤›n tarihi kadar eskidir. ‹ki taraf›n da bir-

birini kulland›¤›, halk› yozlaﬂt›ran,
toplumu çürüten, devlet ad›na mafyan›n kullan›ld›¤› bir iliﬂkidir. Polis
ﬂefleri, bulunduklar› yerin gücü ile
bu iliﬂkiler içinde yer al›yor ve bunu
paraya, ç›kara, vurguna çeviriyorlar.
Bu tür iliﬂkiler içinde olmayan, polis ﬂefi ve polis yoktur.
O nedenle emniyette yaﬂananlar,
üç-beﬂ “çürük elma”n›n iﬂi de¤il,
dir. Çürük olan “üç-beﬂ elma” de¤il,
bahçenin kendisidir. Çürümüﬂ olan
polis teﬂkilat›n›n tümüdür.

Ayl›¤a ba¤lanan polis
ﬂ e f l e r i , h a y a l i o p e r a s y o n l a rl a
‘iç edilen’ örtülü ödenekler!
Çete ﬂefi Bayram Sezer, Ankara
Emniyet Müdür Yard›mc›s› Y›lmaz
Çetin’e her ay düzenli olarak banka
üzerinden para gönderiyordu. Çete
pis iﬂleri için kendilerine destek
olan, arkalar›nda duran polis ﬂeflerine ayl›k ba¤lam›ﬂt›.
Çeteler arkalar›nda polis ﬂefleri,
polisler, askerler olmadan bir hiçtir.
Nitekim bu gücü arkalar›na almayan çetelerin varl›¤› çok uzun sürmemiﬂ, önleri aç›lmam›ﬂ, vurgun ve
talanlar› engellenmiﬂtir.
O nedenle çeteler arkalar›ndaki
polis deste¤iyle birlikte vard›rlar.
Nitekim son iki örnek, çete-polis
iliﬂkisinin hangi düzeylerde oldu¤unu göstermektedir.
Emniyet Genel Müdür Yard›mc›lar› çeteler ile birlikte. Daha bilinmeyen, aç›¤a ç›kmam›ﬂ, ç›kar›lmam›ﬂ hangi düzeyde iliﬂkiler olabilece¤ini tahmin etmek pek zor olmasa
gerekir.
‹rfan Erbar›ﬂt›ran isimli çete ﬂefinin ola¤an iﬂlerinden biri de doland›r›c›l›k yapmak, tehdit ve ﬂantaj ile
büyük paralar vurmakt›. Büyük paralar isteyip ald›¤› patronlar›, “Devlet bana silah verdi, s›k dedi. ﬁimdi

bir kurﬂun da senin için s›kar›m” diye tehdit edip, korkutuyordu.
Büyük paralar ald›¤› patronlara,
yan›nda polis ﬂefleri Mustafa Gülcü
ile Celal Uzunkaya’y› götürerek, istenen paray› vermemeleri durumunda baﬂlar›na gelecekleri de göstermiﬂ oluyordu. Bu yöntemle para
toplamaya devam etti çeteci.
2 kontrgerillac› polis ﬂefi de bir
tahsilatç› gibi çete ﬂefinin peﬂine tak›larak vurgunlar›n devam›n› sa¤lam›ﬂlard›r. Bunun karﬂ›l›¤›nda toplanan paralardan paylar›na düﬂeni alm›ﬂlard›r. O çok “güçlü” oldu¤u
söylenen devletin yöneticileri bunlard›r iﬂte. Halk›n “güvenli¤ini”
sa¤layacak olanlar bunlard›r. Baﬂlar›nda bulunduklar› polis teﬂkilat›n›n
ne iﬂ yapt›¤›n›n en iyi kan›t›d›r bu
olanlar.
Çete ﬂefi hakk›nda polise bir ﬂikayet ulaﬂ›yor; polis ne yap›yor?
Çete ﬂefine nas›l ifade verece¤ini,
ne yapaca¤›n› en ince ayr›nt›lar› ile
anlat›yor, telefonunun dinlenmesine
karﬂ› ne yapmas› gerekti¤ini ö¤retiyor ve gece kalmas› için de özel yer
ayarl›yorlar.
Polis çeteler iliﬂkisi, iﬂte böyle
bir iliﬂkidir. Ve sadece bu iki polis
ﬂefi ile s›n›rl› de¤ildir. Çetecilere si l a h l a r, s a h t e p l a k a l a r, özel görev
k a r t l a r › veren Mehmet A¤ar tek örnek de¤ildir yani.
Öyle ki, örtülü ödene¤i de çetelere da¤›tm›ﬂ, kendileri “iç etmiﬂler”dir. Nitekim çete ﬂefini “muhbir” olarak göstermiﬂ, hem bir soruﬂturma için kendi iliﬂkilerini perdelemiﬂ, hem de ona ve kendilerine
örtülü ödenekten para aktarm›ﬂlard›r.
Görülece¤i gibi, Emniyet Genel
Müdür yard›mc›lar›, Ankara Emniyet Müdür Yard›mc›s›, çetelerle ç›kar iliﬂkisi içindedirler. Ayl›¤a ba¤lanm›ﬂ, pis iﬂlerden pay alm›ﬂlard›r.

Bunun karﬂ›l›¤›nda ise çetelerin tüm
pis iﬂlerinin koruyucusu olmuﬂlar,
çek senet iﬂlerine var›ncaya kadar
her türlü mafyac›l›¤a girmiﬂlerdir.

Halka karﬂ› savaﬂ›n
yöneticileri, iﬂte böyle bir
pislik batakl›¤›nda yüzüyor
Çete ﬂefi ile polis ﬂeflerinin kendi aralar›nda 3 binden fazla telefon
görüﬂmesi yapt›klar› tespit edilmiﬂ.
Bu kadar görüﬂmenin niye yap›ld›¤›, hangi tür iﬂlerin planland›¤› s›r
olmasa gerekir. Bunlar gösteriyor
ki, çetelerle yürütülen iliﬂkinin bir
süreklili¤i var.
Emniyet Genel Müdür yard›mc›lar›ndan Mustafa Gülcü ayn› zamanda “Terörle Mücadele”den sorumludur. Yani, devrimcilere, ilericilere, yurtseverlere karﬂ› sürdürülen karﬂ›-devrimci savaﬂ› yönetenlerden biridir. Halka ve devrimcilere karﬂ› sald›r›lar›n, katliamlar›n,
komplolar›n, iﬂkencelerin birinci
dereceden sorumlular›ndand›r.
Halka ve devrimcilere karﬂ› sürdürülen savaﬂ›n kurmaylar›ndan olan
Mustafa Gülcüler’in, Celal Uzunkayalar’›n, gerçek yüzü iﬂte budur!
Devletteki yozlaﬂmay›, çürümeyi ve çeteleﬂmeyi daha iyi anlaya-

Mafyac›,
Kontrgerillac›
Polis
ﬁeflerinden
Biriydi

bilmek için en az›ndan ﬂuna bakmak bile yeter; sadece son çete operasyonunda 4 e m n i y e t m ü d ü r y a rd›mc›s› var.
Kuﬂkusuz, devlet bunlar› bilmiyor de¤il. Nereye, hangi taﬂ›n arkas›na bak›lacak olsa orada bir çete ve
çeteler içinde polis ﬂeflerinin ve polislerin oldu¤u bir iliﬂki a¤› ortaya
ç›kmaktad›r. Oligarﬂi aç›s›ndan bu
iradi bir politikad›r, bundan kimsenin kuﬂkusu olmas›n. Nitekim böyle oldu¤u içindir ki, bu tür iliﬂkiler
istisna bir olay olmay›p, genel bir
olgu halindedir.

O p e r a s y o n l a r, ‘poliste
temizlik’ d e ¤ i l , ç › k a r
çat›ﬂmalar›d›r
Sadece son iki operasyona bile
bakacak olursak, polis mafya iliﬂkisinin boyutunun, s›radan polislerin
mafyaya yard›m›n›n ötesinde oldu¤unu görürüz.
Bugün bu operasyonlar› yapan,
bu iliﬂkileri ortaya ç›karan mant›k,
“çürük elmalar› temizleyelim” düﬂüncesinden hareketle bu operasyonlar› yap›yor de¤ildir. “Devletin
ba¤›rsaklar›n› temizlemesi” gibi bir
düﬂünceyle hareket edilmedi¤i de
aç›kt›r. Kimi polis ﬂeflerinin çete

“MEHMET A⁄AR
TUTUKLANMALIDIR!”

Mehmet A¤ar'›n Ankara 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi'nde yarg›land›¤› davaya 24 Kas›m
günü devam edildi.
3 Haziran 1994 y›l›nda ‹stanbul Ç›nar
Otel'den kaç›r›larak Bolu'da öldürülen Savaﬂ Buldan
için eﬂi Pervin Buldan, A¤ar'›n yarg›land›¤› davaya kat›ld›. Daha önce Buldan'›n müdahil olma talebinin kabul
edilip edilmeyece¤ine, sunaca¤› bilgi ve belgeleri inceledikten sonra karar verece¤ini aç›klayan mahkeme Baﬂkan› Hasan ﬁat›r, bu konuda Buldan’a söz hakk› verdi.
Davay› ÇHD Genel Baﬂkan› Av. Selçuk Koza¤açl›
ve ÇHD üye ve yöneticisi bir grup avukat da izlediler.
Halk Cephesi davan›n görülmeye baﬂland›¤› günden
bu yana oldu¤u gibi yine hesap soran pankartlar›, sloganlar› ile Ankara Adliyesi önündeydi. Sabah saatlerinden itibaren adliye önüne gelen Halk Cepheliller marﬂlarla, türkülerle duruﬂmay› beklediler. Halk Cepheliler

iliﬂkilerinin aç›¤a ç›kar›lmas›, kendi
aralar›ndaki çat›ﬂmalar›n ﬂiddetlenmesi, ç›kar çat›ﬂmalar›n›n yaﬂanmas› sonucudur.
Özellikle polis ﬂefleri kendi
ekiplerini oluﬂturarak, pastadan daha çok pay almak isterken de bu tür
bilgi s›zd›rmalar› sonucu iliﬂkiler
aç›¤a ç›kmaktad›r.
Yine iktidar kavgas› yürüten kesimleri kadrolaﬂmas›n›n sonucu olarak da bu tür iliﬂkilerin bir k›sm› deﬂifre edilmekte, aç›¤a ç›kar›lmaktad›r. Ancak ﬂundan emin olunmal›d›r
ki; aç›¤a ç›kan devede kulak misali
gibidir.
Polis teﬂkilat› art›k temizlenecek, “çürük elma”lar› ay›klayacak
bir durumda de¤ildir. Zira polis teﬂkilat› baﬂtan aﬂa¤› çürümüﬂ, dahas›
bu tür iliﬂkiler, kurumlaﬂm›ﬂ, kökleﬂmiﬂtir. O nedenle temizlenmesi,
ay›klanmas› de¤il, tümden ortadan
kald›r›lmas› gerekmektedir.
Sistem ortadan kald›r›lmal›d › r. “Çürük elma”lar, temizlenemez. Çünkü kurt yeniden yeniden
kendini üretir. Elmadaki kurdu üreten bu sistemdir...
S i st e m o rt a da n k al d› r› l m a l › d› r.
Kapitalizm ortadan kalkmad›kça ne
kurtlar, ne tasfiye, ne ç›kar çat›ﬂmalar› bitmez. Biri biter, biri baﬂlar.
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eylemde
“Mehmet
A¤ar 12 Temmuz Katliam›n›n Hesab›n› Vereceksin. Adalet ‹stiyoruz” ve “Bin Operasyonun Hesab›n›
Vereceksin! Susurluk
Devlettir! Mehmet
A¤ar Tutuklanmal›d›r!” yazan pankartlar
açt›lar.
Eylemde aç›klama
yapan Ayﬂe Arapgirli;
bu davada taraf olduklar›n›, çünkü A¤ar'›n karar›n› verdi¤i ve uygulamas›nda yer ald›¤› infaz, cinayet, kaybetme,
haraç, uyuﬂturucu ve silah kaçakç›l›¤›n›n ma¤durlar›n›n
halk oldu¤unu, 1000 operasyonun hesab›n›n mutlaka sorulaca¤›n› söyledi.
“Mehmet A¤ar Tutuklans›n, Susurluk Devlettir, Bin
Operasyonun Hesab›n› Vereceksin” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme 80 kiﬂi kat›ld›.
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Polisin de¤iﬂmez görevleri, de¤iﬂmez iﬂleri

‹ﬂkence, Katliam, Rüﬂvet,
Komploculuk, Mafyac›l›k...
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Bu ülkede polis denince ilk akla
gelen, say›lar› onbinlerle ifade edilen bir ordu haline dönüﬂtürülmüﬂ
olmas›d›r. Ordudan sonra, halka
karﬂ› silahland›r›lm›ﬂ, ideolojik olarak düﬂmanlaﬂt›r›lm›ﬂ devasa bir askeri güç olmas›d›r.
2007 y›l›nda ülkemizde 166 bin
918 polis bulunmaktayd›. Bu say›ya
sonraki y›llarda da yenileri eklendi.
‹ktidarlar›n belki de en istikrarl› olduklar› konulardan birisi her y›l düzenli polis al›m›d›r.
Polis bu ülkede herkes için k o rk u demektir; keyfilik demektir, istedi¤ine istedi¤ini yapma yetkisi
demektir; kimse onlardan hesap
sormaz. Polis iﬂte bunu s›n›rs›z olarak kullanarak, her polis kurumunu
iﬂkencehaneye çevirmiﬂ, tehdit ve
gözda¤›yla da kendine ç›karlar sa¤layan bir mekanizma kurmuﬂtur...

Polis, halk›n huzuru için
d e ¤ i l , d ü z e n i n güve nli¤i
için d i r !
Polis aç›k ki, halk›n can ve mal
güvenli¤ini korumak için kurulmuﬂ
de¤ildir. Halka böyle aç›klansa da
gerçek böyle de¤ildir. Geniﬂ kesimlerin can ve mal güvenli¤i için elbette ona belli görevler yüklenmiﬂtir; ancak bu, birincisi sistemin genel iﬂleyiﬂi aç›s›ndan gerekli, ikincisi onun asli iﬂlevini meﬂrulaﬂt›rma
arac›d›r.
Polis, as›l olarak düzenin güvenli¤ini sa¤lamak için vard›r. Sabanc›lar’›n, Koçlar’›n düzenini devam ettirebilmek için “içte” kullan›lacak
silahl› bir güç ihtiyac›n›n sonucudur
polis. Nitekim polis, buna uygun
olarak düzeni korumak ad›na halka
ve devrimcilere karﬂ› savaﬂ ilan etmiﬂ, bunu y›llard›r sürdürmektedir.
Bunun için, “iﬂkence iddialar›yla
polisimizi y›pratmayal›m” denilerek, “polisimizin elini so¤utmayal›m” denilerek, polisin iﬂkence ve
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katliamlar›na düzen taraf›ndan onay verilmiﬂtir.
Özellikle son dönemde
iﬂkenceciler “Polisin de¤iﬂti¤i”, “Polisin art›k iyi e¤itim
ald›¤›” yalanlar› ile polisi eski imaj›ndan kurtarma operasyonlar› yap›l›yor. Bunlar da aldatmacad›r. Polisin misyonunun de¤iﬂmesi düﬂünülemez. Polis, bu düzen için vard›r.
Polis, halka karﬂ›d›r. Polis, bu düzenin aynas›d›r ve en zorba, en yoz
kurumlar›ndan biridir.

“Ayakta kimseyi
görmeyece¤im”
Bu talimat amirleri taraf›ndan
bir kitle gösterisi s›ras›nda Çevik
Kuvvet polislerine verilmiﬂtir. Çevik kuvvetin amiri, aç›kça ”kitleye
sald›racak, vurup k›racak, kimseyi
ayakta duramaz hale getireceksiniz” diyor.
Verilen, yüzlerce, binlerce kez
tan›k olundu¤u gibi bir iﬂkence emridir. Burada önemli olan, bu tür
emirler, poliste ola¤and›ﬂ› de¤ildir,
yasad›ﬂ› da kabul edilmez. Do¤al
görülür. Yani sorun polisin e¤itimie¤itimsizli¤i de¤ildir. ‹ﬂkence için
emirler verilir. Personel bunun için
e¤itilir.
Polis h a l k a k a r ﬂ › örgütlenmiﬂtir.
E¤itimi, ideolojik donan›m›, hiyerarﬂisi böyle oluﬂturulmuﬂtur. O nedenle, polis içinden ç›kt›¤› halk›
“hizaya getirilecekler” olarak görür. Halk, onlar nezdinde “güvenil mez ” ve “ p o t a n s i y e l s u ç l u ”dur.
Kendileri onlar› düzeltecek olan
“devlet”tir.
Polis, yapt›¤› her iﬂi, bunun parças› ve bunun zorunlu bir gere¤i
olarak görür. Halk›n fiﬂlenmesi, te lefonlar›n dinlenmesi, k›ﬂk›rt›c› l › k , p ro v a k a s y o n , h a l k a s a l d › r › , i ﬂ kence, katliam, gözalt›nda kay›p l a r... polisin görevleri aras›ndad›r.
Bu “görevler”, oligarﬂinin düzenini

sürdürmek için yap›l›r.

U y u ﬂ t u r u c u , k u m a r, fuhuﬂ
mekanizmas› polis olmadan
dönmez!
Herkesin aç›kça görebilece¤i gibi, ülkemizde u y u ﬂ t u r u c u d a k u m a r d a f u h u ﬂ d a a ç › k t a d › r ; isteyen hepsine ulaﬂabilir. ‹stanbul’da,
Ankara’da, ‹zmir’de uyuﬂturucu,
fuhuﬂ, kald›r›mlara, mahalle içlerine kadar ulaﬂm›ﬂsa, kim, hangi
uyuﬂturucuyu nereden alaca¤›n› biliyorsa, tüm bunlar› polisin bilmemesi düﬂünülemez.
Kald› ki, bu durum sadece 3 ﬂehir ile de s›n›rl› de¤ildir. Hemen hemen Türkiye’nin bütün ﬂehirlerinde
böyle bir yozlaﬂma, çürüme yaﬂanmaktad›r. O zaman tüm bunlar› bildi¤i halde polis neden k›l›n› k›p›rdatmaz?
Herkesin ulaﬂabildi¤ine polis
“ u l a ﬂ a m › y o r s a ”, orada aç›k ki, polisin de içinde oldu¤u bir düzen vard›r. ‹ﬂte o düzen, polisin tüm bu pislik yuvalar›n›n, gençli¤i ve halk› zehirleyen yerlerin polisin korumas›nda olmas› gerçe¤idir.
Demokratik kitle örgütlerinin
önüne 24 saat karakol kuran, kitle
örgütlerine giren ç›kan› takip eden,
herkese tek tek ulaﬂ›p tehdit eden,
demokratik kitle örgütlerinin sürekli
telefonlar›n› dinleyen polisi uyuﬂturucu sat›lan yerlerin önünde tek bir
koﬂulda görürsünüz; göstermelik
operasyonlar yapt›klar› zamand›r bu!
Mahalledeki h›rs›zlar› bile haraca ba¤layan polisin izni olmadan
hiçbir yerde bir gram uyuﬂturucu
sat›lamaz, da¤›t›lamaz.
Bir yanda; halk›, gençli¤i yozlaﬂt›rmak için uyuﬂuturucu, kumar,

h›rs›zl›k ve fuhuﬂ yayg›nlaﬂt›r›l›r,
genç erkekler ve kad›nlar bu pisli¤e
bulaﬂt›r›l›r ve bu tür zay›f unsurlar
muhbir haline getirilir.
Di¤er yandan fuhuﬂ, uyuﬂturucu,
kumar polise para kazand›ran
önemli bir kazanç kap›s› haline getirilmiﬂtir. Son y›llarda yap›lan çete,
kumar, uyuﬂturucu operasyonlar›nda polislerin, polis ﬂeflerinin ç›kmas› o nedenle tesadüfi de¤ildir.
Nitekim, fuhuﬂa, kumara, uyuﬂturucuya, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele
eden devrimcilere komplo kurup, tutuklatan bu düzenin polisidir.

“Polis bu maaﬂla nas›l
geçinsin”
Bu cümleyi duymayan yoktur.
Yani polisin maaﬂ› az ve polis geçinemiyor! O halde, polis rüﬂvet almas›n da ne yaps›n! Polis, çetelerle
ortak çal›ﬂmas›n da açl›ktan m› ölsün! Söyletilmek istenen budur.
Polisin, rüﬂvetçili¤ine, gaspç›l›¤›na, mafyayla iﬂbirli¤ine bulunmuﬂ
bir gerekçedir bu.
Türkiye’de iﬂsiz, aç, yoksul milyonlarca insan var. Ya da kamu
emekçileri y›llard›r ekonomik sorunlarla kuﬂat›lm›ﬂ durumdad›r. O zaman herkes için tek yol, rüﬂvet, gasp,
mafyac›l›k, çetelerle iﬂbirli¤i midir?
Düzenin “benim memurum iﬂini
bilir” anlay›ﬂ› rüﬂvete mafyac›l›¤a
aç›k kap›d›r. Polis de düzenin bu anlay›ﬂ›ndan beslenmektedir.
Polisin rüﬂvet ald›¤›n›, çetelerle

Adaletin
Yerini
Bulmad›¤›
Bir Polis
‹nfaz›

Adalet Yerini
Elbet Bulacak
23 Aral›k günü, 6 Temmuz
2001’de polis taraf›ndan yarg›s›z infazla katledilen ‹smail Karaman’›n

içiçe oldu¤unu hemen herkes bilir.
Baﬂbakan bilir. Bakanlar, milletvekilleri, devlet kurumlar› bilir. Ancak, düzenin tepesindekiler bunu
normal görmektedirler. Yani, karakol polisinden, emniyet müdürlerine kadar, hepsinin rüﬂvet alabilece¤ini savunmaktad›rlar. Böyle olma sa, dönen bu çark nas›l dönmeye
devam edecektir?

isterken son derece rahatt›r. Zira, bu
soygunu normal görmektedir. Rüﬂvet, talan ahlaki olarak da ona benimsetilmiﬂtir. S›radan trafik polisi
“Amirlerinin daha çok yedi¤ini” bilerek hareket etmektedir.
O nedenle en tepeden baﬂlaya r a k , a ﬂ a ¤ › y a k a d a r tüm polis teﬂkilat› bu çark›n içindedir. Ve bu çark
ony›llard›r sürmektedir. Hiçbir iktidar da “ b u b i r ç ü r ü m e d i r ” deyip,
bu duruma dur dememiﬂtir.
Demez, diyemez.

Rüﬂvetin sokaktaki aya¤›:
Trafik polisleri

Mesele “çürük elmalar”
meselesi de¤il, düzen
sorunudur

Baﬂ›ndan trafik polisleri ile yaﬂanm›ﬂ bir rüﬂvet olay› geçmemiﬂ
ya da bunu duymam›ﬂ insan say›s›
azd›r. Bu durum art›k kan›ksanm›ﬂt›r. Öylesine bir a¤ örgütlenmiﬂtir
ki, rüﬂvetsiz iﬂ yap›lmaz anlay›ﬂ› hakim hale gelmiﬂtir.
Trafik polisleri, özü, haks›z bir
paray› talep etmek olan rüﬂvet çark›n› pervas›zca sürdürmektedirler.
Rüﬂveti öyle bir hale getirmiﬂlerdir
ki, ad›n› “ ç o r b a p a r a s › ” koymuﬂlard›r. Mesele elbette bir çorba paras› de¤ildir. S›rtlar›na geçirdikleri o
üniforma, ellerindeki yetki ile birleﬂti¤inde bunu paraya çevirmekte
tereddüt etmiyorlar. Sorun, polis
teﬂkilat›n›n rüﬂveti, h›rs›zl›¤›, çal›pç›rpmay› normal görmesidir.
Çevirme yapan bir trafik ekibi,
bir araç sahibinden “çorba paras›”

Katliam, iﬂkence, kaybetme,
kurﬂuna dizme, rüﬂvet, soygun, çetelerle iliﬂki... tüm bunlar yan yana
dizildi¤inde bunlar›n yan›na polisi
de eklemek gerekir.
Polis tüm bunlard›r iﬂte! O nedenle sadece operasyonlarda ortaya
ç›kan “üç-beﬂ çürük elma” meselesi
de¤ildir polisin meselesi. Kald› ki,
operasyonlarda da ortaya ç›kan polis say›s› az de¤ildir.
Ancak, bir bütün olarak polis
teﬂkilat› büyük bir suç örgütü oluﬂturmaktad›r. Suçlarla mücadele edilecekse buna öncelikle polisten baﬂlanmas› zorunludur.
Halk düﬂman› kimli¤i defalarca
ortaya ç›km›ﬂ, bu polis ordusu da¤›t›lmad›kça suç da komplolar da pislikler de sürecektir. Zira polis bu
pisliklerin bekçisidir ayn› zamanda.

davas› ‹stanbul Bak›rköy Adliyesi’nde görüldü.
Katillerin cezaland›r›lmas›n› isteyen Halk Cepheliler adliye önünde “‹smail Karaman’›n Katilleri
Cezaland›r›l›n” yazan bir pankart
açarak eylem yapt›lar. “‹smail Karaman’›n Katilleri Cezaland›r›ls›n,
Adalet ‹stiyoruz, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar› atan Halk Cepheliler ad›na
Ali Koyup›nar bas›na bir aç›klama
yapt›. ‹smail Karaman’› katledenlerin belli olmas›na ra¤men hiç biri

hakk›nda ne tutuklama karar› ç›kt›¤›n› ne de davan›n sonuçland›n›
söyleyen Koyup›nar; “‹smail Karaman 6 Temmuz 2001’de katledilmiﬂti. ‹smail Karaman’›n katillerinden 8 y›ld›r hesap soruyoruz. 8 y›ld›r adalet istiyoruz. Fakat 8 y›ld›r
adalet talebimiz karﬂ›lanm›yor,
duymazdan geliniyor” dedi.
Koyup›nar, adelet yerini bulana
kadar, adalet talebini hayk›rmaya
devam edeceklerini söyledi.
Duruﬂma 12 Mart 2010 tarihine
ertelendi.

Say›: 200

Yürüyüﬂ
27 Aral›k
2009
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Kapitalist devlet bir SUÇ örgütüdür!

Say›: 200

Yürüyüﬂ
27 Aral›k
2009
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“Suç”lar› önleme amac›yla kurulan polis teﬂkiliat›n›n kendisi bir suç
üretme merkezidir. Her y›l yay›nlanan istatistikler, onlarca çeﬂit suçtan, binlerce polisin soruﬂturma geçirdi¤ini gösterir. Bir de poliste normal görülen suçlar vard›r ki, onlar
soruﬂturma istatistiklerine de girmez. Peki neden böyledir?
Neden suç önlemekle görevli bir
teﬂkilat suç üretiyor?.. Ve elbette soruyu genelleﬂtirmeliyiz de; neden
bu toplum, polisiyle ve di¤er kesimleriyle bu kadar çok suç üretiyor?
En özlü deyiﬂle, sorun sistem sorunudur. Eski Baﬂbakanlardan Mesut Y›lmaz; “TÜS‹AD toplant›s›nda
bana çeteleri neden yakalayamad›¤›m› sordular. Hepsinin yüzüne bakt›m ve cevap verme gere¤i duymad›m. Çünkü bana bu soruyu soranlar mafyaya, çetelere haraç veriyorlar." diyerek ﬂu özeti yap›yordu:
“ Türki ye mafya c umhuri ye t ine dö n ü ﬂ m ü ﬂ !” Baﬂbakan düzeyinde gerçe¤i itiraf ediyordu Y›lmaz.
Burjuvazinin sözcüleri, Türkiye'de bir y›l içerisinde piyasada dönen kara paran›n tutar›n›n 50 mil y a r d o l a r › n üstünde oldu¤unu aç›klad›lar. Uyuﬂturucudan, kumar ve
fuhuﬂtan elde edilen gelir neredeyse
Türkiye'nin bütçesi kadard›r.
O paraya TÜS‹AD dahil hemen
herkes gözünü dikmiﬂtir. Ve böylesi
bir paran›n “üç kuruﬂluk” çetelere
b›rak›lmayaca¤›, o paralar› onlar›n
tek baﬂ›na elde etmedi¤i de bilinir.
Ancak yine de çetelerle devlet
aras›ndaki iliﬂki sadece bugünün sorunu de¤ildir. Belki bugün çetelerin
kullan›m›, devlet ile olan iliﬂkisi daha yayg›nd›r. Yinede dün de bu ülkede böyle bir iliﬂki vard›.
1969 y›l›nda, yani bundan 40 y›l
önce, mafya babas› Oflu Hasan
kalpten ölür. Cenaze törenine 20 dolay›nda emniyet müdürü, 50 polis
kat›l›r; cenazeye yüzlerce çelenk
yollanm›ﬂt›r. Bunlar içinde Cumhurbaﬂkan› Cevdet Sunay’›n o¤lu
Kaya Sunay’›n çelengi de vard›r.
Mezarl›kta dönemin CHP'li Çal›ﬂ-

ma Bakan› Ali R›za Uzuner ve kumarhaneci Arap Nasri yan yanad›r.
Asl›nda bu foto¤raf bir çok ﬂeyi
aç›klamaktad›r. O y›llarda mafya ile
yürütülen iliﬂkiler, giderek yerleﬂerek, daha alenileﬂerek bugünlere kadar sürüp gelmiﬂtir.

S u ç u ü re t e n k a p i t a l i z m d i r
“Suç örgütü” tan›mlamas› yap›ld›¤›nda ilk akla hemen faﬂist çeteler, mafya art›klar› gelmektedir.
Kuﬂkusuz bunun böyle olmas› do¤ald›r. Ancak burada görülmesi gereken as›l suç örgütünün bu devletin
kendisi oldu¤udur. Daha organize,
d a h a b ü y ü k v e d a h a k a l a b a l › k bir
suç örgütüdür bu devlet.
Nitekim bunu Susurluk’ta “Susurluk devlettir” diye ifade etmiﬂtik.
Türkiye’de çetelerin, uyuﬂturucu ticaretinin, fuhuﬂun, kumar›n arkas›nda devletin olmad›¤›n› düﬂünmek safl›k olur.
Öyle dönemler yaﬂand› ki, Tansu
Çiller döneminde, Mehmet A¤arlar
uyuﬂturucu ticaretini tümüyle kendi
denetimlerine almak için “örtülü
operasyonlar” düzenlediler. Kaç›r›p, iﬂkence yap›p katlettikleri uyuﬂturucu kaçakç›lar› oldu.
Eski Baﬂbakanlardan Mesut Y›lmaz’›n, Türkiye’nin bir mafya cumhuriyetine dönüﬂtü¤ünü söylemiﬂ
olmas›n›n nedeni de bu durumdur.
Devlet, kendi göstermelik yasalar›n› bile bir yana b›rakarak, do¤rudan fuhuﬂun, uyuﬂturucunun, kumar›n, çek-senet iﬂlerinin resmi destekçisi oldu¤unu herkese ilan etmiﬂtir. Bütün pis iﬂlerin arkas›nda bu
devletin kendisi vard›r. Hemen her
tür pis iliﬂkinin, mafyac›l›¤›n, çetecili¤in do¤rudan sorumlusu bu devletin kendisidir.
Kapitalist devlet k a t i l d i r... halk›, devrimcileri katletmeden ayakta
duramaz.
Kapitalist devlet h › r s › z d › r... sistemin ekonomisi emek sömürüsü
üzerine kuruludur.
Kapitalist devlet a h l a k s › z d › r...

Fuhuﬂ ve uyuﬂturucu vazgeçilmez
gelir kaynaklar›d›r.
Bunlar› ço¤altmak mümkündür.
Ama özü kapitalizm, g a y r i m e ﬂ r u d u r.

Mafyac›l›¤›, batakl›¤›
yaratan düzenin kendisidir
Oligarﬂinin asalak ve çürüyen
düzeni nereye bak›lsa oradan dökülüyor, orada elde kal›yor. Halk›n taleplerini karﬂ›lamaktan uzak bu düzen tersine halk›n taleplerine karﬂ›
son derece ac›mas›zca davranmaktad›r.
Eme¤in de¤erini ortadan kald›rarak, köﬂe dönme felsefesini yaratan bu düzen, havadan para kazanmay› meﬂru hale getirmiﬂtir. Vurgun, talan, rüﬂvet geçer hale getirilmiﬂtir.
Kültürel olarakta insan›n içini
boﬂaltan düzen, de¤ersizleﬂmeyi dayatm›ﬂt›r. Bugün iﬂsiz, aç ve yoksul
binlerce genci yoz ve ahlaks›z
iliﬂkiler içine çekip, eriten sistem
halk çocuklar›n› pis iﬂlerinde kullanarak, “ayak tak›m›” yaratm›ﬂt›r.
Düzenin kirli iliﬂkilerine kataca¤›, binlerce genç, seçeneksiz b›rak›lm›ﬂ, oligarﬂinin “suçlular ordusu”nu büyütmeye haz›r bir potansiyel olarak önümüzde durmaktad›rlar.
Aç ve iﬂsiz, yoksul b›rak›lan
yüzbinlerce insan›n hiçbir seçene¤i
yoktur. Onlar› sokaklar, çetecilik,
mafyac›l›k beklemektedir. Nitekim,
her tür pis iﬂin bizzat polis, asker iﬂbirli¤iyle yap›labildi¤i günümüzde
bu kap› sonuna kadar düzen taraf›ndan aç›k b›rak›lm›ﬂt›r.
O nedenle çeteler ve mafya art›klar› içinde hergeçen gün daha
fazla polis ve asker ç›kmas› ﬂaﬂ›rt›c›
de¤ildir. Zira bu düzen, böylesi iliﬂkileri özendirmekte, çekici hale getirmektedir.
Devlet, aç›ktan çetecili¤i özendirmektedir. Ancak yarat›lan bu ortam›n sorumlusu ise do¤rudan bu
düzenin kendisidir.

Bir Polis Yöntemi:

‘Bot ba¤lar›yla kendini ast›’
Kimi inand›rabilirsiniz bu yalanlar›n›za? ‹ﬂkenceciler,
katiller baﬂka bir yalan uydurma gere¤i bile
duymuyor. Y›llard›r ayn› yalan:
“Ayakkab› ba¤lar›yla kendini ast›”,
“Kemeriyle kendini ast›”, “Merdiven basamaklar›ndan düﬂüp öldü”,
“Emniyetin penceresinden att›...”
Avc›lar Firuzköy Polis Karakolu’nda katledilen Osman Asl›’n›n
katledilmesini de bu yalanlardan birisiyle aç›klad›lar: “Osman Asl› bot
ba¤lar›yla kendini ast›”
Yalana bak›n. ‹ﬂkencede öldürmenin senaryosu ﬂöyle yaz›lm›ﬂ: 18
Kas›m’da gözalt›na al›nan Osman
Asl›’n›n gözalt› kay›t iﬂlemleri Avc›lar Firuzköy Polis Karakolu’nun
internet ba¤lant›s›n›n kesik olmas›
nedeniyle yap›lamam›ﬂ. Bu nedenle
de Asl›, nezarethane hücresi yerine
avukat görüﬂme odas›na konulmuﬂ.
Orada da bot ba¤lar›yla kendini asm›ﬂ!
Ne kadar inand›r›c› de¤il mi?
Halk› aptal yerine koyan bir senaryo sonuçta. Karakolda istese de
hiç kimsenin kendini ayakkab› ba¤›yla, kemeriyle asma olas›l›¤› yoktur. Aç›k b›rak›lan pencereden atlay›p veya merdivenlerden aya¤› kay›p “ölme” olas›l›¤› da yoktur. Ka-

Polis
Yöntemleri:
‹ﬂbirlikçilik
dayatmas›

Eminönü’de
Halk Cepheliler’e
Sald›r›

Amerika Defol Bu Vatan Bizim Kampanyas› kapsam›nda
‹ncirlik Üssünün kapat›lmas› için
Eminönü’nde imza toplayan Halk
Cepheliler Eminönü Meydan, Yeni
Cami 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 ol-

rakolda ölümlerin tek nedeni vard›r:
‹ ﬁ K EN CE ! Ancak karakollardaki
iﬂkence hep örtbas edilmiﬂtir. Ölenlerin hepsinin ölümü, mümkünat›
olmayan gerekçelerle aç›klanm›ﬂt›r.
Gözalt›na al›nan hiç kimse kemeriyle, bot ba¤›yla kendini asamaz. Çünkü gözalt›na al›n›p kayd›n›z yap›l›rken üzerinizdeki kemer,
ayakkab› ba¤›, saat, yüzük, bozuk
para gibi her türlü eﬂyaya el konulur.
Gözalt›nda hiç kimse merdivenlerden de düﬂemez; ç ü n k ü gözalt›ndayken hücre d›ﬂ›na ç›kar›ld›¤›n›z
andan itibaren kolunuza giren polislerle dolaﬂt›r›l›rs›n›z. Karakollarda
gözalt›ndaki kiﬂinin atlayaca¤› aç›k
pencere de yoktur. Gözalt›ndakilerin bulunabilece¤i yerlerdeki tüm
pencereler demir parmakl›kl›d›r.
Anlaﬂ›lan o ki, Firuzköy Polis
Karakolu, bot ba¤›yla intihara inand›r›c›l›k katabilmek için senaryoya
“internet ba¤lant›s›n›n kesilmesi
nedeniyle san›¤›n nezarethaneye
konulmad›¤›” yalan›n› eklemiﬂ.
Ama sonuç de¤iﬂmiyor.
2001y›l›nda ‹stanbul polisi, iﬂkenceyle katlettikleri devrimci Yunus Güzel’in “hücrede battaniyenin
kenar ipleriyle kendini ranzaya ast›¤›” aç›klamas›n› yapm›ﬂt›. Battaniye’nin kenar ipiyle insan›n kendi-

sini asamayaca¤› bir yana, Yunus
Güzel’in “kendini ast›” dedikleri
ranzan›n boyu da Yunus’un boyundan daha k›sayd›.
Fakat iﬂkenceciler buna ald›rm›yor. Yalanlar› ne kadar aleni olarsa
olsun, biliyorlar ki, Adli T›p Kurumu veya yarg›, onlar› aklayacakt›r.
Onun içindir ki bu kadar pervas›zlar. Daha bir kaç hafta önce Alaattin Karada¤ ad›nda bir devrimci
ayn› karakolun yak›nlar›nda sokak
ortas›nda katledildi. Yine geçti¤imiz A¤ustos ay›nda Avc›lar’da arkadaﬂlar›yla parkta oturan üniversite ö¤rencisi Güney Tu n a’ya ayn›
k a r a k o l a ba¤l› onlarca polis sald›r›p beyin kanamas› geçirmesine neden olmuﬂlard›. Ay n › k a r a k o l u n
polisleri, 2007 y›l›nda da parkta arkadaﬂ›yla birlikte oturan Feyzullah
Ete ad›nda bir kiﬂiyi döverek katlettiler. Görülüyor ki, sadece bir karakolda bile çok say›da iﬂkence ve infaz örne¤i vermek mümkün.
Bu iﬂkenceler, infazlar, ﬂu ya da
bu karakolla, bir kaç iﬂkence merkeziyle s›n›rl› de¤il. Polis her yerde,
her zaman en s›radan adli olaylarda
bile ya silah›na davran›yor ya cop ya
gaz bombas› kullan›yor. ‹ﬂkence, dayak, hücrede tecrit tezgah› ise, her
koﬂulda ve karakola düﬂen herkese
karﬂ› iﬂletilmeye devam ediyor.

maya çal›ﬂan polisler alt geçitte
Halk Cepheliler’e sald›rd›. Alt geçittin her iki taraf›n› tutan sivil polisler, kimlik kontrolü yapt›. Tar›k
Akbaba’n›n "aranmas› var" gerekçesi ile gözalt›na almak istedi. Arkadaﬂlar›n› vermeyece¤ini ifade
eden Halk Cepheliler’e sald›ran sivil ve çevik kuvvet polisleri 8 Halk
Cepheli’yi gözalt›na ald›. Gözalt›na
al›nan Halk Cepheliler’den 7 kiﬂi
serbest b›rak›l›rken, Tar›k Akbaba
keyfi olarak tutukland›.

gözalt›nda olan, Halk Cepheli Muammed Balaç'a ve Cüneyt Sar›ova'ya iﬂbirlikçilik teklif etti. Ad›n›n
"Hami" oldu¤unu söyleyen polis,
"Ben sizi uzun zamand›r tan›yorum... Siz iyi tarafta olun" diyerek
telefon numaras›n› vermeye çal›ﬂt›.
Cüneyt ve Muammed, polisin
iﬂbirlikçilik tekliflerini kabul etmedikleri halde, 21 Aral›k günü bilmedikleri bir numaradan aranarak,
tekrar iﬂbirlikçilik teklif edildi. 24
Aral›k günü Nurtepe Haklar
Derne¤i’nde yaﬂad›klar›n› anlatan
Halk Cepheliler “‹ﬂbirlikçilik teklif
etmek,
iﬂbirlikçilik
yapmak
alçakl›kt›r, ﬂerefsizliktir” dediler.

Va t a n s e v e r l e re ‹ﬂbirlikçilik
Teklifi
Halk Cepheliler’i keyfi olarak
gözalt›na almakla yetinmeyen polis,
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Amerika’ya Duyulan Öfkenin
Sesi: “Amerika Defol”
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Ekim ay›ndan bu yana ülkemizin
dört bir yan›nda süren “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›
büyüyerek devam ediyor. ‹mza
masalar›, afiﬂlemeler, pullamalar,
yaz›lamalar, bildiriler ve daha bir
çok çal›ﬂmayla süren kampanya,
halklar›n Amerika’ya olan öfkelerine tercüman oluyor.
‹ s t a n b u l Taksim'de her hafta
aç›lan imza masas›, bu hafta da Galatasaray Lisesi önünde aç›ld›. 23
Aral›k günü aç›lan imza masas›nda
‹ncirlik Üssünün katliam karargah›
oldu¤u, dünyada dökülen her gözyaﬂ›ndan Amerika'n›n sorumlu oldu¤u ve Amerikan askerlerinin ülkemizden defolup gitmesi gerekti¤i
anlat›larak imzalar topland›.
684 imzan›n topland›¤› çal›ﬂmada polis s›k s›k gelerek masa açmak
için izin almal›s›n›z, saat 16.00'ten
sonra masa açamazs›n›z diyerek engel olmaya çal›ﬂt›. Halk Cepheliler
ise polisin bu engelleme giriﬂimlerine ra¤men imza toplamaya ve bildiri da¤›tmaya devam ettiler.
Ümraniye'nin (Ataﬂehir) Aﬂ›k
Veysel ve 1 May›s Mahallelerinde
21-23 Aral›k tarihleri aras›nda, Afganistan'a ek asker gönderilmemesi
için "Afgan Halk›n›n Katili Olmayaca¤›z", "Amerikanc› NATO'cu
AKP Halk Düﬂman›d›r", Amerika'n›n Kirli Ç›karlar› ‹çin Afgan
Halk›n› Katletmeyece¤iz" içerikli
17 adet yaz›lama yap›ld›, onlarca
afiﬂ as›ld›.
Devrimci iﬂçi, memur ve mühendisler, 12 Aral›k ve 19 Aral›k
günü Mecidiyeköy Metro ç›k›ﬂ›nda
imza masas› açarak ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için imza toplad›lar.
‹mza masas›nda halka, ‹ncirlik
Üssü’nün kapat›lmas› için verilecek
imzan›n gerçek vatanseverlik oldu¤u, ‹ncirlik Üssü’nden kalkan uçaklar›n Irak ve Afganistan halk›n›
bombalad›¤› anlat›ld›.
19 Aral›k günü halk›n standa ilgi
göstermelerinden kaynakl› rahats›z

olan polisler, imza atan bir
grup genci ça¤›r›p kimlik
sorup, üst aramas› yapmak
istedi. Polisin bu tavr›na
karﬂ›, Halk Cephesi üyele‹stanbul
ri, “neden insanlar› rahats›z ediyorsunuz, korkutu‹mza Masas› Aç›lan ‹ller
yorsunuz, sizler Amerikan uﬂaklar›s›n›z” ﬂeklinde konuﬂmalarla polis‹stanbul
Kars
leri teﬂhir edince polisler uzaklaﬂt›Antakya
‹zmir
lar. Ard›ndan süren polis tacizine
Mersin
Bursa
ra¤men masa aç›k kald›.
A
n
t
a
l
y
a
Adana
Kaptan Paﬂa (Halil R›fat Paﬂa)
Malatya
Dersim
Lisesi’nde Amerika’ya Defol diyen
A
n
k
a
r
a
Samsun
liseli Dev-Gençliler ö¤rencilere s›n›f konuﬂmalar›yla kampanyay›
M e r s i n’de 21 Aral›k günü Has-anlatt›lar. Ayr›ca bir s›n›fta da Yürüyüﬂ dergisinin aç›k sat›ﬂ› yap›ld›.
tane Caddesi’nde aç›lan stantta
Okulun içinde birebir arkadaﬂlar›yla
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
konuﬂtuktan sonra baz› günlerde
kampanyas› için imza topland›. 1,5
topluca onlarca pulu ve afiﬂlerini
saat aç›k kalan stantta 87 imza top-okulun d›ﬂ›na asan Dev-Gençliler
land›.
kampanyay› büyütme ve di¤er okulAntalya Halk Cephesi, 21 Ara-lara da yaymak için çal›ﬂmalar›n›
l›k günü ‹ncirlik üssünün kapat›l-artt›rd›lar.
mas› talebiyle, Antalya K›ﬂlahan
Meydan›’nda imza stand› açt›. Poli-Gazi Mahallesi’nde 18 Aral›k
günü Amerika Defol Bu Vatan Bisin tacizine ra¤men aç›k kalan
zim yaz›l› pankartlar as›ld›. Dörtyol
stantta 300 imza topland›.
Köprü Dura¤› Nalbur Dura¤› Su
M al a t ya’da 21 Aral›k günü im-Deposu Köprüsü Son Durak ve Kaza stand› aç›ld›, Grup Yorum konse-rayollar› Mahallesinde as›lan 10
rinin tan›t›m› yap›ld›. ﬁehrin en ka-pankart saatlerce as›l› kald›.
labal›k meydan› olan PTT Meyda-n›’nda aç›lan stantta Halk Cepheli-Anadolu’da Kampanya
ler önlükleriyle ve Dev-Genç ﬂap-kalar›yla Gündo¤du ve Hakl›y›z
Büyüyor
Kazanaca¤›z marﬂlar› eﬂli¤inde im-M a n i s a'n›n Akhisar ‹lçesinde
za toplad›.
Halk Cepheliler "Amerika Defol Bu
22 Aral›k günü Malatya'n›n
Vatan Bizim" ve "‹ncirlik Üssü Ka-Arapgir ilçesinde iki üniversite ö¤-pat›ls›n" pullamalar› yapt›lar.
rencisi gözalt›na al›nd›.
Halk Cepheliler 23 Aral›k günü
Üniversite okuyan Coﬂkun Ya-Antakya merkezde imza stand› açt›.
baﬂ, evine giderken sivil polislerce
‹mza stand›nda 120 imza topland›. ‹skenderun'da "Amerika Defol Bu Va-hiçbir aç›klama yap›lmadan gözalt›-tan Bizim" kampanyas› çerçevesinde
na al›nd›. Ayn› gün içerisinde baﬂka
demirçelik do¤uﬂ kap›s› giriﬂi E-5 ka-bir üniversite ö¤rencisi daha gözal-rayolu üzerine "Amerika Defol Bu
t›na al›nd›. ‹lçeye as›lan "Amerika
Vatan Bizim" Halk Cephesi imzal›
Defol Bu Vatan Bizim" afiﬂlerinin
yaz›lama yap›ld›. Mustafa Kemal
bahane edildi¤i gözalt›nda, 140'ar
Üniversitesi Mühendislik Kampüsü
TL para cezas› yaz›lmas›n›n ard›n-giriﬂine 16 Aral›k günü "Amerika De-dan ayn› gün serbest b›rak›ld›lar.
A n k a r a’da geçti¤imiz hafta bo-fol Bu Vatan Bizim" Dev-Genç imza-l› yaz›lama yap›ld›.
yunca ODTÜ, Ankara Üniversitesi

ve K›z›lay'da kuﬂlama, afiﬂ, pul, bil-diri ve imza çal›ﬂmalar›yla, Ameri-ka ve iﬂbirlikçileri halka teﬂhir edil-di.
15 Aral›k günü; ‹zmir Cadde-si'nde imza topland› ve farkl› nok-talardan kuﬂlamalar yap›ld›.
16 Aral›k günü K›z›lay'›n çeﬂitli
noktalar›na kampanya afiﬂi yap›ld›.
18 Aral›k günü ODTÜ'de, Anka-ra Üniversitesi DTCF ve Cebeci
yerleﬂkesinde kampanya ile ilgili
afiﬂler, kuﬂlar, pullar, bildiriler kul-lan›larak ö¤rencilere kampanya
hakk›nda bilgi verildi.
18 Aral›k günü ise, Sakarya
Caddesi'nde imza topland›. ‹mza
toplan›rken ‹ncirlik Üssü’nün katli-am üssü oldu¤u anlat›ld›, “Bu kat-liama ve vahﬂete ortak olmayal›m,
Susmak katliam› kabullenmektir”
denildi. Ayr›ca ayn› gün Sakarya,
‹zmir ve Yüksel Caddelerine afiﬂle-me yap›ld›.
20 Aral›k günü ise Sakarya Cad-desi´nde yap›lan bildiri ve imza ça-l›ﬂmalar›na eylemde olan Tekel iﬂçi-lerinin ilgisi yo¤undu.
22 Aral›k günü ‹zmir Cadde-si’nde imza topland›.”‹ncirlik Üssü
iﬂgal ve katliamd›r, bu suça ortak ol-mayal›m” gibi konuﬂmalar yap›ld›.
Gün boyu 330 imza topland›. Çok
say›da kuﬂlamalar yap›ld›.
Ankara
Halk
Cephesi,
Afganistan'a iﬂgalci olarak ülkemizden de asker gönderilecek olmas›
karar›n› yapt›¤› eylemle protesto
etti. 23 Aral›k günü, Yüksel
Caddesinde
toplanan
Halk
Cepheliler burada “Amerika Defol

Dev-Genç Sergisi
Esenyurt’ta
21-23 tarihleri aras›nda Esenyurt Özgürlükler Derne¤inde DevGenç Sergisi aç›ld›. Serginin 2,
gününe 25 kiﬂinin kat›lmas›yla
sohbetler edildi saz çal›lanarak
türküler söylendi Dev-Genç marﬂlar› seslendirildi. 21-23 Aral›k tarihlerinde aç›lan
sergiyi yaklaﬂ›k
100 kiﬂi gezdi.

Bu Vatan Bizim/ Halk Cephesi”
yazan pankart› açarak kortej
oluﬂturdular.
Eylemi
neden
yapt›klar›n› anlatan ajitasyonlarla
halk› da eyleme kat›lmaya ve
Afganistan'a asker gönderilmesine
karﬂ› ç›kmaya ça¤›rd›lar.
Kocaeli Gençlik Derne¤i tara-f›ndan 21 Aral›k günü ‹stanbul’da
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
diyen vatanseverlere yap›lan faﬂist
sald›r› ve Edirne'de 3 gençlik der-nekli ö¤rencinin tutuklanmas› pro-testo edildi.
Eylemde; “Amerika'ya Defol
demek suçsa, ayn› suçu Kocaeli'de
de iﬂlemeye devam ediyoruz ve bur-dan hayk›r›yoruz 'Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” denildi.
13 Aral›k günü K a r s’ta ‹ncirlik
Üssü'nün kapat›lmas› için aç›lmaya
baﬂlanan masada 200 'ün üzerinde
imza topland›; 27 Aral›k günü yap›-lacak olan “Amerika Defol Bu Va-tan Bizim” konserinin biletlerinin
de sat›ﬂ› yap›ld›.
18 Aral›k günü ‹ z m i r’de Mene-men-Asarl›k`ta kampanya afiﬂleri
as›ld›. Asarl›k üst geçit , anayol üs-tündeki bilbordlar afiﬂlerle donat›l-d›. Afiﬂleme s›ras›nda Halk Cephe-liler`in yan›na gelen sivil polisler
gelerek GBT yap›p rahats›z etmeye
çal›ﬂt›lar.
Asarl›k’a toplam 120 afiﬂ yap›l-d›. Yine kampanyan›n bildirilerin-den 50 tanesi kahvelerde da¤›t›ld›..
Yap›lan konuﬂmalar›n ard›ndan 40
imza topland›.
19 Aral›k günü Kemeralt› Çarﬂ›-s›’nda bir saat içinde 530 imza top-land›.
‹zmir Halk Cephesi, Amerika
Defol Bu Vatan Bizim kampanyas›
çerçevesinde, AKP’nin Afganis-tan’a asker gönderme karar›n› ey-lem yaparak protesto etti. 20 Aral›k
günü Alsancak-K›br›s ﬁehitleri
Caddesi’nde yap›lan eylemde,
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
pankart› aç›ld›. “Afganistan 8 y›ld›r
iﬂgal alt›nda. Afganistan Amerikan
emperyalizminin ç›karlar› için iﬂgal
edilmiﬂtir. Amerikan emperyalist te-kellerinin ç›karlar› için Afgan halk›--

Kars

Antalya
n›n katledilmesi, topraklar›n›n iﬂgal
edilmesi, iﬂgale ortak olunmas› ka-bul edilemez” denilen eylemde, Af-ganistan’a asker göndermenin iﬂga-le, katliama ortak olmak oldu¤u
vurguland›.
23 Aral›k günü ‹zmir Karﬂ›yaka
çarﬂ›s›nda imza topland›. ‹mza top-lama s›ras›nda “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim, ‹ncirlik Üssü Kapat›l-s›n ve Amerika Katil, Katilleri Ül-kemizde ‹stemiyoruz” sloganlar› ile
halka seslenildi. Bir saat aç›k kalan
imza masas›nda 109 imza topland›.
25 Aral›k günü ‹zmir’in
Narl›dere semtinde “Amerika
defol,bu vatan bizim” pankart›
as›ld›.
B u r s a’da 21 ve 22 Aral›k tarih-lerinde Osmangazi Metro ‹stasyonu
önünde bildiri da¤›t›m› yap›larak,
‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için
imza topland›. 21 Aral›k’ta ayr›ca
Teleferik ve Kestel’de de bildiri da-¤›t›m› yap›ld›.
Bu iki günde Bursa Halk Cephe-liler Osmangazi Metro ‹stasyo-nu’nda, Teleferik’te ve Kestel’de
2250 bildiri da¤›tt›ar ve 125 imza
toplad›lar.
17 Aral›k günü, Kestel ilçesi'nin
Kale ve Elmal›k mahallelerine kam-panyan›n afiﬂlerini yapt›lar. ‹ki saat-te 102 afiﬂ ve binlerce kuﬂlama ya-p›ld›.
Bursa’da 24 Aral›k günü iki
ö¤renci Orkun Bayer ve Neﬂet
Altay afiﬂ asarlarken yaka paça göz
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Mersin

Bursa

‹zmir
alt›na al›nd›lar. Yaklaﬂ›k bir buçuk
saatlik gözalt›nda tutulan ö¤renciler
140 TL para cezas› kesilmesinin
ard›ndan serbest b›rak›ld›lar.
Serbest b›rak›ld›ktan sonra üniversite kap›s›nda ÖGB’ler taraf›ndan
afiﬂleri al›nmak istendi ve tekrar
polis ça¤r›larak üniversiteye girmelerine izin verilmedi. Bunun üzerine
gençlik dernekliler “Siz kim oluyorsunuzda bizim afiﬂlerimize el koymak istiyorsunuz”
diyerek
afiﬂlemeye tekrar devam ettiler.
A d a n a’da 17 Aral›k günü ﬁakir-paﬂa Caddesi ve Onur Mahallesi’n-de 4 ayr› yere "Afgan Halk›n›n Ka-tili Olmayaca¤›z" Halk Cephesi ve
"Amerika Defol" Dev- Genç yaz›la-malar› yap›ld›.
19 Aral›k günü çarﬂ› merkezin-de Çakmak Caddesi , Kültür Soka¤›
giriﬂinde imza stand› aç›ld›. 3 saat
içerisinde 550 imza toplad›. 1000
adet el ilan› da¤›t›ld›.
Adana’da Halk Cepheliler 20
Aral›k günü çarﬂ› merkezinde
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
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kampanyas›n›n afiﬂlerini yapt›lar.
Cemal Gürsel Caddesi’nde ve
Atatürk Caddesi’nde toplam 60 afiﬂ
yap›ld›.
Adana’da 22 Aral›k günü Halk
Cepheliler ‹ncirlik Üssü’nün kapa-t›lmas› talebiyle imza masas› açt›-lar. ‹mza toplayan Halk Cepheliler
ayn› zamanda halka Amerika’n›n
katliamlar›n›, ‹ncirlik Üssü’nü
teﬂhir eden konuﬂmalar yapt›lar.
‹mza masas›nda 3 saat içerisinde
300 imza toplayan Halk Cepheliler
500’e yak›n el ilan› da¤›tt›lar.
Adana’da Kültür Soka¤› önünde
imza stand› açarak Amerikan›n kan-l› yüzünü teﬂhir etmeye devam etti-ler. Stand›n önünde görüntü almak
isteyen sivil polise yapt›¤›n›n ka-nunsuz oldu¤unu söyleyen Halk
Cepheliye polis küfür ve hakaret et-meye baﬂlad›. Bunun üzerine Halk
Cepheliler’den biri; “Sen git Ameri-kan›n köpekli¤ini yap, masum in-sanlar› katleden Amerikan askerle-rini çek” dedi.
Halk›n ilgisinin yo¤un oldu¤u
stantta Halk Cepheliler 2 saat içeri-sinde 242 imza toplay›p 700 el ilan›
da¤›tt›lar.
D e rsim’de Alibaba Mahalesinde
bildiriler da¤›t›l›p, ‹ncirlik Üs-sü’nün kapat›lmas› için halktan im-zalar topland›.
Dersim’de bu sene yeni aç›lan
Tunceli Üniversitesinde de kam-panya çal›ﬂmalar› baﬂlad›. 15 Aral›k
günü üniversitede kampanya afiﬂle-ri, pullama ve kuﬂlamalar yap›ld›.
Üniversitede yap›lan afiﬂleme çal›ﬂ-malar›n› engellemeye çal›ﬂan okul
idaresi as›lan afiﬂleri de sökmeye
çal›ﬂt›. Yaﬂanan tart›ﬂmay› gören
ö¤renciler Dev-Gençliler’in yan›na
gelerek sahiplendiler. Yaﬂanan bu
tart›ﬂman›n aras›nda okul bahçesine
görevlilerin gözleri önünde kuﬂla-malar yap›ld›. Kuﬂlaman›n yap›ld›¤›
s›rada ö¤renciler alk›ﬂ ve ›sl›k çala-rak destek verdiler. Sonras›nda
polis, Dev-Gençliler’e kimlik sordu
ve gözalt›na almaya çal›ﬂt›. Yaﬂa-nan tüm bu olaylardan sonra Rek-törlük ve Yönetim Kurulu tek tek s›--

n›flar› dolaﬂarak ö¤rencilere yaﬂa-nan olaylar gayr› meﬂru olaylar ol-du¤u, provokasyon yarat›lmaya ça-l›ﬂ›ld›¤› gibi demogojiler yap›ld›.
Ö¤rencilerin itiraz etmesi, yaﬂanan-lar› anlatmas› üzerine rektör yar-d›mc›s› s›n›f› terk etmek zorunda
kald›.
15 Aral›k günü Dersim çarﬂ›
merkezinde ve Alibaba Mahallesin-de kampanya afiﬂleri yap›ld›. 17
Aral›k günü ise Dersim merkez es-naflar›na bildiri da¤›t›l›p imza top-land›.
S a m s u n'da çal›ﬂmalar›n› sürdü-ren Halk Cepheliler, 15 Aral›k günü
imza toplarken gözalt›na al›nm›ﬂ ve
gözalt›na al›nan 3 Halk Cepheli ka-bahatler kanunu gerekçe gösterile-rek para cezas› kesilip serbest b›ra-k›lm›ﬂlard›.
Halk Cepheliler 16 Aral›k günü
Samsun merkezinde kampanya afiﬂ-lerini yaparken bir kez daha gözalt›-na al›nd›lar. Asayiﬂ, güvenlik ve
TMﬁ polisleri taraf›ndan çevrilen
Halk Cepheliler, yaﬂat›lan bask›lara
Amerika'ya defol demenin meﬂrulu-¤uyla cevap verince yaka paça gö-zalt›na al›nd›lar.
"‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yene-cek!, Amerika Defol Bu Vatan Bi-zim!" sloganlar›n› atan Halk Cephe-liler yap›lan iﬂkencelere ise "‹ﬂken-ce Yapmak ﬁerefsizliktir, ‹nsanl›k
Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek, Onursuz
Aramaya Son!" sloganlar›n› att›lar.
Ç›kar›ld›klar› savc›l›k taraf›ndan
tutuklanma talebiyle mahkemeye
sevkedilen Halk Cepheliler, 1 ayl›k
adli kontrol karar› verilerek serbest
b›rak›ld›lar.
19 Aral›k günü bir kez daha Çift-lik Caddesi’nde imza masas› aç›ld›.
‹mza masas›nda Dev-Genç’in 40.
y›l›n›nda örgütlenerek Amerikan
emperyalizmine karﬂ› mücadele
edilmesi gerekti¤i anlat›ld›, bildiri-ler da¤›t›ld›.
Ayd›n-Didim’de Halk Cephesi
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim"
kampanyas› çerçevesinde, "‹ncirlik
Üssü Kapat›ls›n" talebiyle imza
kampanyas›n› sürdürüyor.

Öğretmenimiz
Bir devrimcinin çal›ﬂma tarz›,
devrimci kalma iddias›d›r.
Bir devrimcinin çal›ﬂma tarz›,
devrimci kalma kavgas›d›r.
Bir devrimcinin çal›ﬂma tarz›,
devrimcili¤ini büyütme iddias›d›r.
Devrimcilik; her gün büyükküçük ama her gün, her an sorun çözmektir.
Düﬂünen insan; nerede iﬂlemeyen, eksik kalan bir yan varsa onu gidermenin yollar›n› bulan insand›r.
Devrimcilik sorun çözmektir
asl›nda.
Bunun için düﬂünmek yeterlidir.
Düﬂünürse
MUTLAKA bulaca¤›n› iddia ediyoruz.
Çözümsüzlük,
çaresizlik,
bir
devrimcinin tavr›
olamaz.
Ço¤u zaman hayat›n içerisindeki insanlar›m›z "bizi anlam› yorlar" diye düﬂünür.
Evet, sorun olmazlarla, yoklarla karﬂ›m›za geldi¤inde, anlamam›z mümkün de¤ildir.
Çünkü hiç kimseden, nesnel
gerçe¤e uymayan hiçbir ﬂey istemeyiz.
Yap›lamayacak ﬂeyi istemeyi
ahlaks›zl›k olarak niteleriz.
Ve en küçük bir ﬂeyi isterken,
k›rk kere düﬂünürüz.
O iﬂi yapacak kiﬂinin, hangi
açmazlar› yaﬂayabilece¤ini hesap ederiz.
Ama o iﬂi yapacak devrimcinin önünde, hiçbir zaman engelsiz bir yol olmayaca¤› bilinciyle
hareket ederiz.
Görev talimat›, yap›lmas› istenen, bazen bir tek kelime ile

gelir.
Örgütlü insan o kelimenin içeri¤ini doldurmak zorundad›r. Söylenen tek kelime, duruma
göre belki onlarca sayfa-

d›r.
Devrimci, düﬂünerek tek kelimeden bunu ç›karacakt›r.
Devrimcinin tek sorunu, o görevi nas›l yerine getirece¤idir.
Çok ola¤anüstü koﬂullar hariç, hiçbir ﬂey görevi yapmaman›n veya ertelemenin kabul edilebilir bir nedeni olamaz.
Görev; adeta düﬂman kuﬂatmas› alt›nda veya do¤an›n yaﬂam› tehdit etti¤i koﬂullarda, bir insan›n hayatta kalabilme kavgas›
vermesi gibidir.
Bir devrimcinin bir iﬂi, bir görevi yaparken ki ruh hali bu ol-

S›radanl›k kaç›ﬂt›r.
S›radanl›k gerilemektir.
Ve sonunda öyle bir hale gelir
ki, kendi s›radanl›¤› kendi ayaklar›na dolan›r devrimcinin.
Ve yüzüstü kapaklan›r yere.
Hiçbir devrimci böyle olmay›,
böyle bir sonu kendine yak›ﬂt›rmamal›d›r.
DEVR‹MC‹ OLMAK ‹Ç‹N,
ÇOK FAZLA NEDEN‹M‹Z VARDIR.
EVET, DEVR‹MC‹ KALMAK
‹Ç‹N, DEVR‹MC‹ KALAB‹LMEK
‹Ç‹N HERGÜN HER SAN‹YE;
DEVR‹MC‹ G‹B‹ DÜﬁÜNMEK,
DEVR‹MC‹ G‹B‹ YAﬁAMAK,
DEVR‹MC‹ G‹B‹ ÇALIﬁMAK
ZORUNLUDUR.
Devrimci irili- ufakl› bütün iﬂlerde, bütün yarat›c›l›¤›n›, planlay›c›l›¤›n›, enerjisini ortaya koyabilmelidir.

ÇALIﬁMA TARZI
B‹R DEVR‹MC‹N‹N DEVR‹MC‹
KALAB‹LME KAVGASIDIR
mak zorundad›r.
Bir iﬂi bir görevi yapma ruh
hali devrimci kalabilme kavgas›d›r.
Bu ruh haliyle çal›ﬂmazsa,
göreve kilitlenme gerçekleﬂmez.
‹ﬂte s›radanl›kla gerçek devrimcili¤i birbirinden ay›ran en
önemli kriterlerden birisi budur.
Bu ruh hali ile çal›ﬂmayan
devrimci de¤ildir diyebilir miyiz?
Gönül rahatl›¤› ile yüksek
sesle diyebiliriz ki; BU, DEVR‹MC‹L‹K DE⁄‹LD‹R. Devrimcilik d›ﬂ›nda her ﬂey olabilir, ama devrimcilik de¤ildir.
Bu ruh hali ile çal›ﬂmayanlar;
önce s›radanlaﬂ›r.
S›radanl›k; sorunlar›, yanl›ﬂlar› görür, ama sadece görür. O
sorunlar› çözmek için gerekli
devrimci ruha sahip de¤ildir.

Bu ortaya kondu¤unda, kapasite denilen olgu da
kendili¤inden geniﬂleyecektir.

Say›: 200

Yürüyüﬂ
27 Aral›k
2009

Olgular›, olaylar› daha geniﬂ kavrayacak, hayal gücünü geliﬂtirecek, h›zl› düﬂünecek ve çok alternatifli çözüm yollar› bulacakt›r.
Bir devrimcinin devrimden,
mücadeleden baﬂka hiçbir sorunu olamaz.
Her ﬂey, istisnas›z her ﬂey,
mücadeleye hizmet etmek zorundad›r.
Eksikler, hatalar, yetmezlikler
diye belirtti¤imiz olgular›n temelinde, her ﬂeyiyle devrime kilitlenmiﬂ ruh haline, dolay›s›yla
yaﬂam tarz›na sahip olmamak
vard›r.
Bütün bunlar› uzatmak mümkündür. Ama gereksizdir.
‹nsanlar›m›z›n bütün özverilerine ra¤men, geçen uzun-k›sa
y›llar›n› yeniden düﬂünmeleri yeterlidir.
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Düﬂünmek
geçmiﬂi
do¤ru de¤erlendirip, gelece¤e daha sa¤l›kl› ad›mlar
atabilmek içindir.
Geride kalan y›llara bak›n, göreceksiniz. Uzun zaman dilimleri adeta boﬂ
geçmiﬂtir.
“ﬁu iﬂi bilmiyordum, hiç
yapmad›m” deme hakk›m›z yoktur. Kuﬂkusuz deneyini yaﬂad›¤›m›z bir iﬂi
çok daha kolay yapar›z.
Ama bu deney yoksa daha
çok yo¤unlaﬂarak, daha
çok soru sorarak, daha
çok araﬂt›rarak, hatalar›
asgariye indirerek olumlu
deneyler ortaya ç›kart›r›z.
‹lk kez yap›lacak iﬂler,
her bilinmedik ﬂey gibi ürkütücü gelebilir.

Say›: 200

Yürüyüﬂ
27 Aral›k
2009

Ama ad›mlar at›ld›¤›nda, yeni ad›mlar k›sa sürede büyüyecek ve çok büyük olumluluklar›n yarat›labilece¤i görülecektir.
Bir devrimci, yapmak,
sonuç almak için; kendini
katmal›d›r, ellerini, eme¤ini,beynini, duygular›n› katmal›d›r,
Yaﬂam›n›, hatta rüyalar›n›, hayallerini katmal›d›r
yapt›¤› iﬂe. Yani herﬂeyini
katmal›d›r, bütünleﬂmelidir
o iﬂle.
Bak›n göreceksiniz, nas›l büyük bir enerji ç›kacak
ortaya.
Sizi bile ﬂaﬂ›rtacak bir
enerji ç›k›yorsa ortaya, o
zaman “tamamd›r” diyece¤iz, bir kez daha s›nanm›ﬂ olacakt›r devrimcili¤imiz.
O zaman, bir kez daha
kazanaca¤›z bir savaﬂ›.
Yap›labilirmiﬂ.
Olabilirmiﬂ.
Ve bunu yapan biziz...
‘Bunu baﬂaran biziz’ demenin büyük gururunu taﬂ›yaca¤›z.
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Feda Davas›na
Devam Edildi
19-22 Aral›k katliam›n›n baﬂ sorumlusu Hikmet Sami Türk’e feda
eyleminden yarg›lanan Didem Akman’›n davas›na 24 Aral›k günü devam edildi.
Duruﬂma baﬂlamadan önce Halk
Cephesi “19-22 Aral›k Katilleri Hala
Cezalanr›lmad›! Didem Akman De¤il
Hikmet Sami Türk Yarg›lans›n!” yazan pankartla adliye önündeki yerini
ald›. Adalet istediklerini vurgulayan
Halk Cepheliler duruﬂma sonuna ka-

dar halay ve sloganlarla beklediler.
Duruﬂmada Serkan Onur
Y›lmaz ve Didem Akman
haz›r bulundu.
Söz alan Akman 19-22
Aral›k katliam›na de¤inerek;
"19 Aral›k halk›n en direngen yan›
olan devrimcileri teslim almak için
yap›ld›. Peki baﬂarabildiniz mi? Bugün ben karﬂ›n›zday›m, baﬂaramad›n›z. Bizi yakarken amac›n›z ekmek,
adalet talebini susturmak içindi. Bugün bu talepler için hayk›ran ses, yar›n koltuklar›n›z› sarsacak” dedi.
13 Nisan 2010’a ertelenen mahkemenin ard›ndan Halk Cepheliler adliye önünde bas›na bir aç›klama yapt›lar. Halk Cephesi ad›na aç›klama yapan Bülent Solgun; yarg›lanmas› gerekenin Didem Akman de¤il, katliam›n sorumlular› olmas› gerekti¤ini
belirtti.

Dev-Gençliler Eyüp
Beyaz’›n Mezar›n›
Ziyaret Ettiler

“Çetelerin Yarataca¤›
Ortam›n Zarar›n› Bütün Sol
Görecektir”

20 Aral›k günü Kars Gençlik
Derne¤i Giriﬂimli ö¤renciler 19-22
Aral›k katliam›n›n hesab›n› sormak
için 2005 y›l›nda Adalet Bakan›na
karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i feda eylemi
s›ras›nda katledilerek ﬂehit düﬂen
ve bir Dev-Gençli olan Eyüp Beyaz'›n mezar›nda bir anma yap›ld›.
Ardahan’›n Gölbelen Köyü’nde
yap›lan anmaya Eyüp Beyaz’›n ailesi de kat›ld›.
Anmada Eyüp Beyaz'›n DevGençliler'e yazm›ﬂ oldu¤u mektup
okundu. Ard›ndan Eyüp Beyaz'›n
devrimci yaﬂam›, mütevaz›l›¤› ve
halk› için kendini feda eden bir kahraman oldu¤unun vurguland›¤› bir
konuﬂmayla anma sona erdirildi.

Eyüp Haklar Derne¤i’nde 23 Aral›k
günü bir bas›n toplant›s› yap›larak derne¤e yönelik sald›r› ve provokasyonlar
teﬂhir edildi.
Dernek üyelerinden Müslüm Gönül’ün yapt›¤› aç›lamada, 9 Kas›m’da
Gülsuyu-Gülensu Haklar Derne¤i ve
Anadolu Haklar Derne¤i’ne yap›lan sald›r› ve 25 Kas›m, 14 Aral›k ve 19 Aral›k’ta Eyüp Haklar Derne¤i’ne yap›lan
sald›r›lar anlat›ld›. Derne¤e yönelik sald›r›lar›n; çetelerin, provokatörlerin yeni
sald›r› ve provokasyon peﬂinde oldu¤unu gösterdi¤ini söyleyen Gönül; “Tüm
devrimci, demokrat çevreler böyle bir
sald›r›y›, provokasyonu engelleme konusunda sorumluluk üstlenmelidir. Ortam›, süreci gözeten, dumanl›, puslu havay› f›rsat bilen provokatörleri engellemek, tüm devrimci demokratlar›n görevidir. Kimse “bana ne” dememelidir.
Çetelerin yarataca¤› ortam›n zarar›n› bütün sol görecektir” dedi.
Aç›klaman›n ard›ndan Gönül, sald›r›lardan sonra b›rak›lan tehdit notlar›n›
gösterdi.

Bir Rum K›z›n›n ‹stiklal Marﬂ›
okumas›na y ap›lan övgüler,
asimilasyonculu¤un itiraf›d›r!..
Marina Sözde, ortaö¤retim alt›nc› s›n›fa giden, babas› Kürt, annesi
Rum olan bir k›z çocu¤u. Milli E¤itim Müdürlü¤ünce düzenlenen “‹stiklal Marﬂ› Okuma Yar›ﬂmas›”nda
Beyo¤lu ilçe birincisi olmuﬂ. Marina’n›n birinci olmas› 20 Aral›k tarihli burjuva bas›nda manﬂet oldu.
Rum K›z› Marina üzerinden bir dolu demagoji yap›ld›. ‹ktidar›yla,
muhalefetiyle burjuva bas›n›yla
Marina’dan “gurur” duydular.
Ayn› günlerde Fener Rum Patri¤i Bartholomeos’in Amerikan CBS
televizyonunda yay›mlanan röportaj›nda söyledi¤i “Türkiye’de kend imiz i ç a rm ›ha ge ril miﬂ h is s e diy o ruz” sözleri tart›ﬂ›l›yordu. Tart›ﬂmalara bak›l›rsa sanki, Türkiye’de
az›nl›klar›n yaﬂad›¤› hiçbir sorunlar› yoktu. D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet
Davuto¤lu Patri¤in sözleri için;
“ben b unu arzu ed ilm ey en bir dil
sü r çm e si o l ar ak gö r m ey i ü m it ed i yorum” dedi. Rum Patri¤i Bartholomeos “ n a n k ö r l ü k ”le suçlan›yordu adeta.
‹ﬂte bu tart›ﬂma sürerken Rum
k›z› Marina’n›n ‹stiklal Marﬂ› okumas› haberi gündeme girdi. Rum
K›z›n›n ‹stiklal Marﬂ›’n› bu denli
“hhissedere k ” okumas›, Patri¤i tekzip ediyordu. Ve AKP iktidar› baﬂlad› klasik “ 6 0 0 y › l l › k e j d a t › n
h o ﬂ g ö r ü s ü ” edebiyat›na.
Bu ülkede az›nl›klar›n elbette ki,
yaﬂad›¤› say›s›z sorunlar› vard›r. Ve
Patrik bu sözlerle yaﬂad›klar› sorun-

yece¤iz.
‹ktidar›yla, muhalefetiyle oligarﬂinin sözcüleri taraf›ndan yap›lan
aç›klamalar az›nl›klara nas›l bak›ld›¤›n› göstermektedir. Patri¤in sorunlar›n› dile getirmesine bile tahammül edilemiyor; “arzu edilme yen bir dil sürçmesi” olarak görülmek isteniyor. Ne haddine bir az›nl›¤›n “ikinci s›n›f vatandaﬂ mu amelesi” gördü¤ünü aç›klamak!..
Bu ülkede yaﬂamalar›na izin veriliyor daha ne istiyorlar!..
Rum k›z› Marina’n›n ‹stiklal
Marﬂ› Okuma Yar›ﬂmas›’nda bölge
birincisi olmas› ve bununla övünülmesi de baﬂl› baﬂ›na az›nl›klara yap›lan bir hakarettir, zulümdür. Bu ne
kompleksli bir ruh halidir ki, bir
Rum k›z çocu¤unun “Türklük’ü yüceltmesi”nden övünç duyuluyor. Bu
oligarﬂinin asimilasyon politikalar›n›n ispat› ve itiraf›d›r.
Neden övünüyorsunuz bir Rum
k›z›na ‹stiklal Marﬂ›’n›n ›rkç›l›k,
ﬂovenizm dolu dizelerini okutmaktan? Annesi Rum, babas› Kürt bir
çocu¤a bunu okutmak, baﬂl› baﬂ›na
bir zulüm, bir asimilasyon de¤il mi?
Hangi tarihten, hangi hoﬂgörüdün bahsediyorsunuz? 73 milliyetin
yaﬂad›¤› ülkemizde “‹stiklal Marﬂ›
Okuma Yar›ﬂmas›” düzenlemek
hangi anlay›ﬂ›n, hangi hoﬂgörünün,
hangi kardeﬂli¤in ürünüdür?
Oligarﬂinin “hoﬂgörü”sünün de,
“kardeﬂ”li¤inin de alt›nda yatan tek

Alevili¤in ne olup olmad›¤› sizin
fetvalar›n›zla belirlenemez!
‹stanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Ça¤r›c›, Büyükﬂehir Belediyesi’nin Cemevleriyle ilgili sorusuna
ﬂöyle cevap vermiﬂ: “Cemevlerinin
ibad ethane s›fat›yla aç›lm as› d inen
mümkün görülmemektedir. Ancak
kültürel bir kurum olarak aç›l›p
aç›lmayaca¤› ilgililerin takdirine
kalm›ﬂt›r. ” Kültürel bir kurumun
aç›l›p aç›lmayaca¤›n› ilgililerin tak-

lar› ifade etmek istemiﬂtir. Burada
az›nl›klar›n yaﬂad›¤› sorunlara girme-

dirine b›rak›yor ama,
Aleviler’in nerde nas›l
ibadet edece¤ine kendisi
karar veriyor. Müftü Prof. Dr. Mustafa Ça¤r›c›’n›n bu görüﬂleri kuﬂkusuz kiﬂisel görüﬂleri de¤ildir. Oligarﬂik devletin resmi görüﬂüdür. Bu görüﬂ; Sünni mezhebinin d›ﬂ›ndaki
inançlar› yok sayan görüﬂtür. Milyonlarca Alevinin varl›¤› oligarﬂi taraf›ndan ony›llard›r kabul edilmemiﬂtir. Alevilerin kimliklerini ifade
etmeleri, inançlar›n› yaﬂamalar› ya-

bir gerçek vard›r: Irkç›l›k, ﬂovenizm, inkar ve asimilasyon.
Ahmet Davuto¤lu refleks olarak
savunmaya geçiyor; “Bizim tarihi mizde çarm›h yok” diyor. Evet
Davuto¤lu; Osmanl›’n›n ve oligarﬂinin tarihinde çarm›h yok. Ama siz
dara¤ac›nda asars›n›z insanlar›. Telle bo¤durursunuz. ‹ﬂkenceyle katleder, kar›nlar›n› deﬂersiniz, diri diri
yakars›n›z. Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde oldu¤u gibi, Kürdistan’da oldu¤u gibi ve Gökçeada’da oldu¤u
gibi Kürdü de yakars›n›z, Türk’ü
de, Rum’u da, Ermeni’yi de...
600 y›ll›k övündü¤ünüz tarihinizde kaç patrik’i ast›¤›n›z› söyleyin. Fener'deki Patrikhane'nin bulundu¤u soka¤a, Patrik V. Grigoryos'u asan Sadrazam Benderli Ali
Paﬂa’n›n ad›n› veren oligarﬂinin bu
zihniyeti de¤il mi?
Burjuva bas›n Maria Sözde’nin
‹stiklal Marﬂ› Okuma Yar›ﬂmas›’nda birinci olmas›n›n hemen
üzerine atlay›p manﬂetlerine taﬂ›d›.
Güya Türkiye’de az›nl›klar›n nas›l
da “Ben Türküm” demekten gurur
duyduklar›n› ispatlayacaklard›. Oysa oligarﬂinin gerçe¤i hiç de uzun
boylu demagojilere izin vermiyor.
Marina ile oligarﬂinin gerçek yüzü
bir kez daha aç›¤a ç›kt›. Marina’n›n
10 y›l önce 17 Ekim 1999’da, Gökçeada’daki evleri içindeki k a r d e ﬂiyle birlikte yak›lm›ﬂt›r. Yak›lan
tek Rum evi de de¤il elbette. Az›nl›klar›n yaﬂad›klar› tek sorun inanç
özgürlükleri de de¤il. Az›nl›klar sistemli bir yoketme politikas›yla adeta tüketilmektedir.
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saklanm›ﬂt›r. Ony›llard›r yürütülen
Sünnileﬂtirme politikalar›yla Aleviler asimile edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
AKP iktidar›n›n Alevi aç›l›mlar›n›n
özü de budur. Müftü Mustafa Ça¤r›c›, AKP iktidar›n›n politikalar›n› dile
getiriyor.
Müftü, Cemevleri ibadethane say›lmaz diye fetva veriyor. Bu fetva
esas olarak AKP’nin fetvas›d›r. Alevileri Sünnileﬂtirerek asimile etme
politikas›d›r.
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Adalet!
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Adaletin terazisi
neye göre tart›yor?

“ H e rk e s , d il, ›r k, re n k, c in s iy e t, si ya s i d üﬂ ü nc e , f e l s e f i i n a nç , d i n , me z h e p ve be n z e r i se b e pl e r l e a y › r › m
gözetilmeksizin kanun önünde eﬂittir” (1982 Anayasas›, Madde 10)
Halen yürürlükte olan anayasada böyle yaz›yor. Peki
gerçekten öyle midir? Kanun önünde herkes eﬂit midir?
19 iﬂçiyi katleden madenin sahibi S E R B E S T...
Dolapdere’de halka silah do¤rultan linç güruhundan
üç kiﬂi S E R B E S T...
Çeteleri himaye eden polis müdürleri S E R B ES T...
Afiﬂ asan devrimci gençlere T U TU K LA M A...
Kanun önünde herkes eﬂitse neye göre tart›yor bu terazi? Neye göre karar veriyor? Bursa’da 19 iﬂçinin grizuda katledilmesinin ard›ndan madenin patronu Nurullah Ercan bir hafta boyunca bulunamad›. Ercan, bir hafta sonra kendisi savc›l›¤a gidip ifade verdi ve serbest b›rak›ld›. Ercan’› ne polis ar›yordu, ne de Savc›l›k Ercan
hakk›nda herhangi bir arama karar› ç›kartm›ﬂt›.
Düﬂünün bir; ayn› maden oca¤›nda ve Nurullah Ercan’a ait baﬂka ocaklarda da iﬂçiler ölmüﬂ. Fakat bu
adamlar hakk›nda soruﬂturma bile aç›lmaya gerek du-

yulmuyor. Ne arama, ne gözalt›! Bu nas›l bir adalet?
Ayn› maden oca¤›n›n önünde iﬂçiler toplan›p çal›ﬂma
koﬂullar›n› porotesto eden bir eylem yapsayd›, copuyla,
kalkan›yla bu düzenin polisi-jandarmas› gelip iﬂçileri
gözalt›na al›rd›. ‹ﬂçiler biraz direniﬂ gösterse, polise mukavemetten tutuklanabilirlerdi. Ama 19 iﬂçinin katiline
soruﬂturma açma gere¤i bile duyulmuyor. Adaletin böyle iﬂledi¤i bir düzende Nurullah Ercan’›n da, gazete ilan›yla ölen iﬂçi ailelerine ﬂikayetçi olmamalar› için alenen rüﬂvet teklif etmesi sistemin hukukuna uygundur.
Yasalarda ne yazarsa yazs›n, bu sistemin adalet ölçüleri yoktur. Düzenin kanun uygulay›c›lar›na bak›n: Çetelerden besleniyorlar. Çetelerle iç içe girmiﬂler. Çete
ﬂefleri Emniyet teﬂkilat›n›n en üst düzeyinde himaye
ediliyor. Bunlar aç›¤a ç›kt›¤›nda da de¤iﬂen bir ﬂey yok.
Fakat di¤er taraftan afiﬂ ast›¤› için, konser düzenledi¤i için, “Amerika Defol, Bu Vatan Bizim” dedikleri
için devrimciler, çeteleri himaye eden polisler taraf›ndan gözalt›na al›n›p, katliamc› patronlar›, kontra ﬂeflerini koruyan hakimler taraf›ndan tutuklan›yor. Adaletin
terazisi bunlar›n elinde olunca baﬂka türlü tartmas› beklenebilir mi?
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Edirne Gençlik Derne¤i'nden
Cevahir Erdem , Harika K›z›lkaya
ve Gürbüz Sönmez isimli üç ö¤renci 18 Aral›k günü tutuklanarak
Edirne Kapal› Cezaevi'ne götürüldü. "Amerika Defol Bu Vatan Bizim" diyerek kampanyay› halka duyurmak için kuﬂlama yaparken gözalt›na al›nan ö¤rencilerin tutuklanmas›na iliﬂkin Trakya Halk Cephesi ve Edirne Gençlik Derne¤i yaz›l›
aç›klama yay›nlad›.
Tukuklamar› Protesto eden
Trakya Halk Cephesi yapt›
aç›klamada; ö¤rencilerin “kuﬂlama
yapmak” gerekçesiyle gözalt›na
al›nd›klar›n›
belirtmiﬂler
ve
gözalt›lar›n durumunu ö¤renmek
için giden Edirne Gençlik Derne¤i
üyesi ö¤rencelerin anlat›mlar›n›
aktarm›ﬂlar.
Ö¤rencilerin anlat›mlar›yla ilgi
Trakya Halk Cephesi; “Sonras›nda

yaﬂananlar› ise ﬂöyle özetlemiﬂlerdir: ‘Ondan sonra Harika'y› ara-
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baya bindirmeye çal›ﬂt›klar›nda onu
h›rpalad›lar. Harika da "‹nsanl›k
onuru iﬂkenceyi yenecek" diye slogan atmaya baﬂlad›. Daha sonra polisler bize sald›rmaya baﬂlad› ve
"biz bu devletin polisiyiz hepinizi
içeri att›r›r›z. Kanun da biziz yasa
da" diye bizleri tehdit etmeye baﬂlad›lar. Bizler de arkadaﬂlar›m›z›
almadan hiçbir yere gitmeyece¤imizi, onlar›n Ankara'da TEKEL iﬂçilerine ve halka yapt›klar› suçlar›ndan dolay› bizlere insanl›k dersi
veremeyeceklerini söyledik.
Hastaneden sonra
Harika'y› TMﬁ'ye
götürdükleri için bizler de oraya gittik.
Tahminimizce biz
gitti¤imizde Cevahir,
Harika'dan önce oraya getirilmiﬂti. Çünkü orada beklerken
Cevahir'i göremedik.
Soner'in de çocuk
ﬂubeye götürüldü¤ü-

Edirne'de Üç Ö¤renci Tutukland›

nü ö¤rendik. 16 kiﬂi oradayd›k”
dedi.
Olayla ilgili bir aç›kalama
yapan Edirne Gençlik Derne¤i de;
“Edirne'de vatansever gençli¤e yap›lan sald›r›, en demokratik taleplerini isteyen iﬂçilere emekçilere yap›lan sald›r› ayn› zihniyetin ürünüdür” dedi. Kütahya Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, Elaz›¤› Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, Kars Gençlik Derne¤i
Giriﬂimi ve Gençlik Federasyonu
Edirne'de arkadaﬂlar›n›n tutuklanmas› özelinde, genel olarak süren
sald›r›lara karﬂ›n 22 Aral›k tarihinde yaz›l› aç›klama yay›nlad›lar.

Faﬂist Sald›r›lar Devrimci Gençlik
Taraf›ndan Püskürtüldü
- Faﬂistler M ar m ar a Ün i v er s i tesi’de devrimci vatansever
gençli¤e sald›rd›.
- Faﬂistler S a r a ç h a n e ’ d e s a l d › r d ›
- Faﬂistler Ç a n a k k a l e ’ d e s a l d › r d ›
- F a ﬂ i s t S a l d › r › l a r da n A K P, M H P,
BBP ve Y Ö K S o r u m l u d u r
17 Aral›k günü Dev-Gençliler
Marmara Üniversitesi Göztepe
kampüsü önündeydiler. ﬁapkalar›n›
takm›ﬂ, önlüklerini giymiﬂ, kampanya çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂlard›.
Emperyalist Amerika’n›n dünya
halklar›na nas›l kan kusturdu¤unu
anlat›p, ‹ncirlik üssü’nün kapat›lmas› için bir imza kampanyas› yürüttüklerini anlat›yorlard› gençli¤e.
Bir yandan da kampanya bildirilerini da¤›t›yorlard›.
Sivil faﬂistler ise, Devrimci
Gençli¤in yürüttü¤ü, kampanya çal›ﬂmas›n› engellemek için haz›rl›k
yap›yorlard› o s›rada.
Önce 20 kiﬂiklik bir grup okul
içinden d›ﬂar›ya do¤ru gelerek” bura s › ya nl › ﬂ oku l , ya nl › ﬂ oku lu s eç miﬂsiniz” diyerek hemen kampanya
bildirilerini da¤›tan gençli¤in yan›nda beklemeye baﬂlad›lar.
Saat o s›ra 17.15’ti. Faﬂist güruh, kalabal›k bir biçimde gelip, birde tehdit edince, Gençlik Federasyonu üyesi ö¤rencilerin h›zla da¤›l›ca¤›n› düﬂündüler. Ancak öyle olmad›. Dev-Gençliler kampanya çal›ﬂmas›na devam ettiler. Bildirilerini
ö¤renci gençli¤e vermeye çal›ﬂ›yorlard›.
O s›rada ÖGB’lerin yan›nda bulunan bir kiﬂi muhtemelen sivil polisti, vatansever gençli¤in üzerine
do¤ru yürüdü. Bu tepkiden güç
alan güruh gençli¤e sald›rd›...
Faﬂist sald›r› baﬂlam›ﬂt›. Vatansever gençlik, bir sald›r› olabilece¤ini öngörmüﬂ ve bir sald›r› olursa
kendilerini nas›l koruyaca¤›n› kararlaﬂt›rm›ﬂt›. Haz›rl›kl›yd›lar. Ken-

dilerini sopalarla savundular.
Bir Dev-Gençli sald›r› an›n› ﬂöyle anlat›yordu:
“Hiç beklemedikleri bir anda sopalarla kendimizi savundu¤umuzu
gören faﬂistler ﬂaﬂk›n bir ﬂekilde geri çekilerek bir-iki dakika bize bakt›lar. Daha sonra tekbir ve kurt iﬂaretleri yaparak tekrar sald›rmaya
haz›rlan›yordu ki bu sefer bizim
slogan›m›z duyuldu.
“Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” diye coﬂkulu ve kararl›
att›¤›m›z slogan›m›z karﬂ›s›nda yine
ﬂaﬂk›n bir ﬂekilde bize bakt›lar. Sonra Ferhat arkadaﬂ›m›z› kendi içlerine çekip b›çak çekip tehdit ettiler.
Bunun üzerine biz de arkadaﬂ›m›z›
Amerikan uﬂa¤› faﬂistlerin elinden
almak için sald›rd›k. Bu s›rada iki
arkadaﬂ›m›z yaraland›lar.
Arkadaﬂlar›m›z›n yaraland›¤›n›
görünce dahada öfkelenip tekrar onlar› okulumuzdan kovmak için sald›r›ya geçtik. Bunun üzerine faﬂistler korkuya kap›l›p kaçmaya baﬂlad›lar. Okulun önüne geri döndü¤ümüzde “Göztepe bizim kalemiz” diyen faﬂistlerin bizim kararl› duruﬂumuz sayesinde nas›lda y›k›ld›¤›n›
gördük.
Ve bu durumun verdi¤i coﬂkuyla
tekrar sloganlar›m›z› att›k. Çevrede
bulunanlarda bizim gösterdi¤imiz
cüret karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›nd›lar. sald›r›y›
Dev-Genç’imize yak›ﬂ›r bir ﬂekilde
püskürtmüﬂtük. 40. y›l›m›zda da di¤er y›llarda oldu¤u gibi kararl›l›¤›m›z› ve cüretimizi gösterdik.”
Sivil faﬂistler kalabal›k olmalar›na, ÖGB’lerin yard›m›na karﬂ›n vatansever gençlik sald›r›lar› püskürtüyordu.
Faﬂistlerden biri cebindeki b›ça¤› ç›kararak ‹stanbul Gençlik Derne¤i üyesi ﬁAFAK YAYLA'y› kalças›ndan b›çaklad›. Bu s›rada sivil
faﬂistlerin reisi oldu¤u bilinen faﬂist, okulun Özel Güvenlik görevli-

lerine "müdahale edin bunlar› buradan da¤›t›n" ﬂeklinde emir verebiliyordu.
Özel Güvenlikler de okulun giriﬂ kap›s›n› faﬂistlerin reislerini de
yanlar›na alarak kapatt›lar. Sivil faﬂistler tekrar püskürtüldü. Daha
sonra da arkalar›na bakmadan kaçacakt› faﬂist güruh.
Sald›r› sonucunda Sad›k ﬁenbaba ve ﬁafak Yayla isimli vatanseverler ile birlikte yaralanan vatanseverler oldu.
Arkadaﬂlar›n› görmek için hastaneye giden Emel Keleﬂ ve Berna
Y›lmaz arkadaﬂlar›n› göremeden
gözalt›na al›nd›lar.
Vatanseverleri yaralayan faﬂistler belli olmas›na ra¤men polis onlar› de¤il, hastahaneye yaral›lar› ziyarete giden iki vatansever ö¤renciyi gözalt›na alarak, yolda ve karakolda iﬂkence yapt›.
Dev-Gençliler bu sald›r›lara
haz›rl›kl›yd›lar. Sald›r›larla ilk defa
karﬂ›laﬂmam›ﬂlar ama hiçbir sald›r›
çal›ﬂmalar›ndan al›koyamam›ﬂt›. 16
Arakl›k tarihinde ‹stanbul Üniversitesi’nde Dev-Gençliler yine önlükleri ve ﬂapkalar›yla “Amerika
Defol” demeye devam etmiﬂlerdi.
Okulda kampanya çal›ﬂmalar›n›
yap›p,
‹ncirlik
Üssü’nün
kapat›lmas› için imza toplad›lar.
Okul ç›k›ﬂ›nda Dev-Gençliler’in
“Amerika’ya Defol” deyip, ‹ncirlik
Üssü’nün kapat›lmas› için imza toplamalar›n› hazmedemeyen faﬂistler
Saraçhane’deki otobüs dura¤›nda
pusu kurdular. Okuldan ç›k›p
otobüse binmek için dura¤a gelen
Musa Kurt ve Zilan Öner’e arkadan
sald›ran faﬂistler, Musa Kurt’un
baﬂ›na bir kaç sefer sopayla vurdular. Tekbir çekerek sald›ran faﬂistler
durakta bulunan halk›n tepki gösterip araya girmesi üzerine oradan
kaçarak uzaklaﬂt›lar. ‹ki Dev-Gençli
halka kendilerinin vatansever genç-
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ler olduklar›n› söyleyerek faﬂistleri
teﬂhir ettiler.

ÇA N A K K A L E ’DE
FAﬁ‹ST S A L D I R I L A R
SÜRÜYOR
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10 Aral›k günü saat 18.00 sular›nda Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda devrimci-demokrat ö¤renciye s›nav ç›k›ﬂ›nda bir grup faﬂist taraf›ndan sald›r›ld›.
S›navdan ç›kan ö¤renciyi durduran faﬂistler nereli oldu¤u sordu.
Dersimliyim diyen ö¤renciye faﬂistler küfür edereksald›rd›.
11 Aral›k tarihinde Fen-Edebiyat
Fakültesi’nde, aralar›nda Çanakkale
Gençlik Derne¤i ö¤rencilerinin de
bulundu¤u yaklaﬂ›k 50 devrimcidemokrat ö¤renci sald›r›y› protesto
etmek amac›yla kantinde topland›.
Alk›ﬂlar eﬂli¤inde baﬂlayan eylemde; "Dün akﬂam devrimci-demokrat
arkadaﬂ›m›za Alevi ve Dersimli olmas› nedeniyle faﬂistler taraf›ndan
bir sald›r› gerçekleﬂtirildi. Biz devrimci-demokrat ö¤renciler olarak
bu sald›r›lar› k›n›yoruz" denildi. Bu
aç›klaman›n ard›ndan sloganlar,
Gün Do¤du marﬂ› eﬂli¤inde olay›n
gerçekleﬂti¤i MYO'ya do¤ru yürüyüﬂe geçildi.
Bu esnada Fen-Edebiyat Fakültesi
kantininden yuhlamalarla baﬂlayan
faﬂistlerin sözlü sald›r›lar› devrimcidemokrat ö¤rencilerin yürüyüﬂe devam etmesiyle beraber sürdü.
Rektörlü¤ün önüne kadar sloganlarla yürüyen devrimci-demokrat ö¤rencileri durdurmak isteyen
jandarma birimleri okulda yap›lan
yürüyüﬂe izin vermeyeceklerini, yürüyüﬂün yasal olmad›¤›n› ve sloganlar›n devam etmesi durumunda müdahalede bulaca¤›n› bildirdi. Devrimci-demokrat ö¤renciler yürüyüﬂlerine sessiz bir ﬂekilde devam ettiler ancak, bu yürüyüﬂün burada bitmeyece¤ini, ilerleyen günlerde tekrar bir eylem yap›laca¤›n› duyurdular. Ç›k›ﬂa kadar yürüyüﬂlerine devam eden ö¤rencileri, sloganlar› ve
sözlü tacizleriyle yetinmeyen faﬂist-

ler, MYO yak›ndan taﬂlad›lar. Gerek sald›ra esnas›nda, gerek yürüyüﬂ esnas›nda okul yönetimi faﬂist-

leri engellememiﬂ ve bir kez daha
jandarma-okul yönetimi-faﬂizm iﬂ
birli¤i göz önüne serildi..

Savaﬂan
Kelimeler
düﬂman› kimliklerini
gizlemeye
hizmet
eder. Faﬂist dersek,
“12 Eylül öncesi”ne
mi döneriz? Kayg› nedir?
‹ﬂte burjuvazinin sol üzerindeki
baﬂar›lar›ndan birisi, dilimize, düﬂüncelerimize bu biçimde etkide
bulunabilmesidir. Öyle ki, Maraﬂ
katliam› unutulmuﬂ de¤ildir ama
Maraﬂ’›n katillerinin sivil faﬂistler
oldu¤u “unutulmuﬂ”, yerine “ülkücüler” nitelemesi ç›km›ﬂt›r.
S›n›f mücadelesini pratikte oldu¤u gibi, ona paralel olarak dil’d e , d ü ﬂ ü n c e ’ d e de y u m u ﬂ a t m a y a
çal›ﬂmak , mücadele diye bir sorunu olmayanlar›n iﬂidir.
Tüm bunlar›n d›ﬂ›nda, mücadelenin dili ile konuﬂmak varken,
kavramlar› belirsiz hale getirmek,
içlerini boﬂaltmak, önemsiz bir ﬂey
olarak görülemez. Kelimeleri içeriklerini boﬂaltarak kullanmak, düﬂüncede net olunmamas›n›n da bir
ifadesidir. Oysa s›n›f mücadelesinin önümüze koydu¤u görevler alabildi¤ine nettir.
Kimileri kabul etse de etmese de
bu ülkede mücadele sürmektedir.
Mücadele, kendi savaﬂç› dilini, geleneklerini yaratarak yoluna devam etmektedir. ‹ﬂte bu dili kullanmal›y›z.
Sivil faﬂistlerin, gençli¤e sald›r›lar›n›n sürdü¤ü günümüzde, bu sald›r›lar› teﬂhir ederken elbette onlar›n faﬂist
oldu¤unu, emperyalizmin maﬂas› oldu¤unu söyleyecek ve yazaca¤›z.
Dilimiz de s›n›f mücadelesinin
sertli¤i oran›nda sert olacakt›r. Hiçbir ﬂeyi yumuﬂatmadan yazmaya,
konuﬂmaya devam edece¤iz. O nedenle savaﬂan kelimelerin savaﬂ›n›
ciddiye almal›, özen göstermeliyiz.

‘Ülkücü faﬂistler’
Sol bas›n›n bir k›sm›nda sivil faﬂist katiller için “ülkücü” ya da “ülkücü faﬂistler” kavramlar› kullan›lmaktad›r. Bu kavram, esas olarak
12 Eylül sonras› ç›km›ﬂ ve halen
kullan›lmaya devam edilmektedir.
“Sivil faﬂistler” demek yerine,
“ülkücüler” denilmesi, elbette basit
bir dil sürçmesi ya da s›radan bir
kelime tercihi de¤ildir.
Bir kere, Amerikan maﬂas› olan
sivil faﬂistler, kendilerine hiçbir zaman “biz faﬂistiz” demediler. Halk
düﬂman› kimliklerini saklamak için,
kendilerine hep “ülkücü” dediler.
Faﬂist katiller böylece faﬂist ve
katliamc› yüzlerini gizleyeceklerdi.
Bizse onlar›n faﬂist oldu¤unu halka
anlatt›k. Bugün faﬂistlere “ülkücü”
demek, tam da onlar›n istedi¤i gibi
davranmak, onlar›n katliamc›l›¤›n›
unutturmak, onlar› aklamakt›r. Buna kimsenin hakk› yoktur.
Onlar› bir “ideal”in, “ülkü”nün
peﬂindeki insanlar olarak göstermek, faﬂist demagojiye alet olmak
ve tarihi çarp›tmakt›r. Sivil faﬂistlerin bir “ülkü”sü yoktur. Onlar Amerikan maﬂas›d›rlar ve oligarﬂi taraf›ndan hep halka karﬂ› kullan›ld›lar.
As›l s›fatlar› iﬂbirlikçilik, katliamc›l›k, halk düﬂmanl›¤› olan bir güruha “ülkücü” demek, onlar›n gerçek yüzünü anlatmamakt›r.
Ayr›ca, sivil faﬂistler için “ülkücü” demek, onlar›n katlettikleri binlerce anti-faﬂiste, ilericiye, devrimciye sayg›s›zl›kt›r. Maraﬂ’ta, 16
Mart’ta, Çorum’da... yurdun dört bir
yan›nda faﬂistler taraf›ndan katledilen binlerce ﬂehidimize sayg›s›zl›kt›r.
Bu kavramlar, faﬂistlerin halk

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Bir süredir, üst üste farkl› okul ve
illerde yaﬂad›¤›m›z faﬂist sald›r›lar,
bir kez daha faﬂizmin sald›rgan, terörist yüzünü gözler önüne serdi.
K›sa bir süre önce, ‹stanbul Saraçhane’de ard›ndan Marmara Üniversitesi’nde sivil faﬂistler sald›rd›.
DEV-GENÇ’lilerin Marmara Üniversitesi’nden Amerika’ya defol demeleri Amerikan uﬂa¤›, iﬂbirlikçi faﬂistlerin hoﬂlar›na gitmemiﬂ olmal› ki, arkadaﬂlar›m›za sald›rarak, b›çakla yaralad›lar. Bir faﬂist sald›r›
haberi de Çanakkale’den geldi.

çaklar›, demir
sopalarla sald›r›yorlar. Hem
arkalar›na ÖGB’leri, polis deste¤ini
alarak sald›r›yorlar. Fakat karﬂ›lar›nda DEV-GENÇ’lileri gördüklerinde
ellerindeki onca sald›r› silah›na, onca
desteklerine ra¤men kaç›yorlar.
Bu kez de, Dev-Genç’lilerin militanca karﬂ› koyuﬂu karﬂ›s›nda arkalar›na bakmadan kaçm›ﬂlard›r. Daha
önce de bir çok kez, bir çok okulda

adalet, demokrasi, sosyalizm diyoruz.
Sivil faﬂistler, bunca yoklu¤un, yoksullu¤un aras›nda ﬂovenist anlay›ﬂla
linçleri, faﬂizmi, oligarﬂiyi savunuyorlar.
Sivil faﬂist sald›r›lar, sadece devrimcilere de¤il tüm gençli¤e yöneliktir. Sadece bir konuda demokrat bir
düﬂünce söyledi diye veya sadece saç› uzun diye veya oruç tutmuyor diye
herhangi bir ö¤renciyi de hedef alabilmektedirler pekala. Onlar, kendinden olmayan herkese düﬂmand›r. Bu
yüzden
faﬂizme
karﬂ› mücadele sadece devrimcilerin
de¤il, tüm gençli¤in görevidir.
Elbette, faﬂist sald›r›, üç beﬂ serserinin iﬂi de¤ildir; örgütlü, planl› ve
katliamlara varabilecek bir sald›r›d›r.
Ama hakl› olan biziz. Bedellerle örülü bu tarih bizimdir. Faﬂist sald›r›lara
karﬂ›, tüm gençli¤in birleﬂip mücadele etmesi için birçok neden vard›r.
Okullar›m›zda eli b›çakl›, sat›rl›, televizyonlardaki ›rkç›, kontrac›, mafyac›
dizi karakterlerini örnek alan oligarﬂinin uﬂaklar›n› engellemek, yükseltece¤imiz militan mücadelenin sonucunda olacakt›r.
Sivil faﬂist sald›r›lar sürecek ve
biz karﬂ› koyaca¤›z, onlara okullar›m›zda yaﬂam hakk› tan›mayaca¤›z.
Okullar›m›z› onlara b›rakmayaca¤›z.
Üniversitelerimizi de, vatan›m›z›
da bu iﬂbirlikçi anlay›ﬂa teslim etmeyece¤iz. Onlar›, her sald›r›lar›ndan
sonra arkalar›na bakmadan kaçmak
zorunda b›rakan cüretimiz, irademiz
ve hakl›l›¤›m›zla faﬂizme karﬂ› mücadele etmeye devam edece¤iz.
Amerika’n›n maﬂas› sivil faﬂistlere okullar›m›zda yaﬂam hakk› tan›mayaca¤›z. Faﬂizmi döktü¤ü kanda bo¤aca¤›z!

FA ﬁ ‹ ZM E K A R ﬁ I M Ü CA D E L ED E
ÖDED‹⁄‹M‹Z BEDELLER
ÖDETECEKLER‹M‹Z‹N NEDEN‹D‹R

Devrimci mücadelenin hemen her
aﬂamas›nda, gerek oligarﬂinin resmi
güçlerinin, gerekse de onlar›n e¤itip,
el alt›nda tuttuklar›, sivil faﬂistlerin
sald›r›lar› olmuﬂtur. Devrimci Gençlik’in büyük bir coﬂkuyla sürdürdü¤ü
kampanyalara, mücadelenin yükselmesine karﬂ›, korkuyla sald›rm›ﬂt›r
faﬂizm.
Oligarﬂi sömürü düzenini sürdürürken, her zaman sivil faﬂistlere ihtiyaç duymuﬂ, onlar› ihtiyaçlar› oran›nda kullanm›ﬂt›r. Zaten Marmara Üniversitesi’nde yaﬂad›klar›m›z da bunun en aç›k kan›t›d›r. Sivil faﬂistlerin
ÖGB’ye aç›ktan emir vermesi, polisin faﬂist sald›r› karﬂ›s›nda, sald›r›n›n
sürmesi için müdahale etmemesi, sald›r› sonras› bir tek sivil faﬂistin göz
alt›na al›nmamas›, faﬂist sald›r›lar›n
polis, ÖGB , sivil faﬂistler iﬂbirli¤iyle
yap›ld›¤›n›n en aç›k kan›t›d›r. Bu iﬂbirli¤ini en tepeden yönlendiren de
YÖK ve oligarﬂidir.
Sivil faﬂistler sindirmek, yaralamak, katletmek için sat›rlar, döner b›-

toplan›p sald›rd›lar, pusu at›p kalleﬂçe
arkadaﬂlar›m›z› yaralamaya çal›ﬂt›lar
ama her defas›nda püskürtüldüler.
Her yolla faﬂizmi teﬂhir ettik, hesap
sorduk.
Devrimci Gençlik, düﬂünmeyen,
egemenlere itaat etmekten baﬂka bir
özelli¤i olmayan sivil faﬂistlerin sald›r›lar›na karﬂ›, 1973-74’lerden bu
yana tecrübeli, donan›ml›d›r.
Faﬂist terör dünden bugüne bir çok
yeri teslim alamam›ﬂsa, bunda en büyük paylardan biri, Dev-Genç’indir.
Bu u¤urda çok kan›m›z döküldü,
okullar›m›z› sivil faﬂistlere teslim etmemek için yüzlerce ﬂehit ve yaral›
verdik. A¤›r bedeller ödedik. Mücadelenin böyle yürüyece¤ini biliyoruz.
Tarihimiz faﬂizme karﬂ› yarat›lan geleneklerle, mücadele geçmiﬂi ile doludur. Bugün de o tarihten ald›¤›m›z
güçle, ödedi¤imiz bedellerle, bilenen
öfkemizle bedel ödetece¤iz diyoruz!..
Bizler “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” diyoruz. Onlar ise Amerika’ya uﬂakl›k yap›yorlar. Biz, eﬂitlik,

Bunlar› B‹L‹YOR MUSUNUZ?
B i r Veli;
Okul öncesi e¤itim
ile
ilkö¤retimde
ayl›k 226 T L.,
Ortaö¤retimdeki

çocu¤una ise 246
T L masraf yaparken,
Çocu¤unu 6-7-8 ile
11 ve 12’nci s›n›flarda dershaneye gönderdi¤i zaman;

Okul öncesi e¤itim
ile
ilkö¤retimde
ayl›k 366 T L ,
Ortaö¤retimde ise
ayl›k ortalama 371
T L masraf yüküyle
karﬂ› karﬂ›ya kal›yor.
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“Yaﬂlanman›n dehﬂetli bir yolu da
vard›r: adaletsizli¤in üstesinden gelmek için bir önkoﬂul olan gerekli siyasal, ekonomik ve toplumsal de¤iﬂime
karﬂ› ç›kmak..."

Paulo Fre›re
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FA ﬁ ‹ S T L E R ‹ ‹ Y ‹ TANIYORUZ!
Sivil Faﬂist Hareket, Hep El Alt›nda Tutuldu, Gerektikçe Kullan›ld›...
Devrimci Gençlik Faﬂistlere Yaﬂam Hakk› Tan›mayacak...

Say›: 200

Yürüyüﬂ
27 Aral›k
2009

“... Sald›r›ya geçen faﬂistlerden
‘reis’ denilen kiﬂinin ÖGB'ye ‘müdahale edin, bunlar› buradan da¤›t›n’ ﬂeklinde emir vermesine,
ÖGB'nin de sivil faﬂistlerle ortak
hareket etmesine tan›k olduk. Bu
sald›r›da ﬁafak YAYLA ve Sad›k
ﬁENBABA isimli arkadaﬂlar›m›z ald›klar› b›çak darbeleriyle, birkaç
arkadaﬂ›m›z da çeﬂitli ﬂekillerde yaraland›lar.”
Bu kez 17 Aral›k günü Marmara
Üniversitesi’nde sald›rd› sivil faﬂistler. Okullarda sivil faﬂist sald›r›lar uzun bir süredir, aral›klarla sürdürülüyor. Özellikle Anadolu’da
yurtlarda ve okullarda kesintisiz süren sivil faﬂist sald›r›lar›n kendili¤inden oldu¤unu kimse iddia edemez. Ayr›ca sivil faﬂist sald›r›lar sadece okullarla da s›n›rl› de¤ildir.
Baﬂta linç sald›r›lar› olmak üzere,
çeﬂitli alanlardaki ﬂovenist sald›r›lar›n, provokasyonlar›n da içindedir
sivil faﬂistler.

El alt›nda tutulan sivil faﬂist
h a re k e t
Sivil faﬂist hareketin tarihi halka
karﬂ› sald›r›lar ve kanl› provokasyonlar›n tarihidir. O tarihte, halka
karﬂ› gerçekleﬂtirilen onlarca katliam
vard›r. O tarihte, emperyalizm ve oligarﬂi taraf›ndan kullan›lmak var.
Sivil faﬂist hareket, bir yandan
faﬂizme kitle taban› oluﬂturma rolünü üstlenirken, di¤er yandan halk›
faﬂist terörle sindirmek için örgütlendirilmiﬂ ve oligarﬂinin vurucu gücü olarak siyasi arenaya sürülmüﬂtür. Bu görevini yerine getirmesinin
biçimi zaman zaman de¤iﬂse de özü
ayn› kalm›ﬂt›r. 1950’lerin baﬂlar›ndan bu yana, bu rolüne uygun kadrolar, tetikçiler yetiﬂtirmiﬂtir.
Sivil faﬂist hareketin düzen aç›s›ndan üstlenece¤i rol, dönem dönem de¤iﬂse de oligarﬂi taraf›ndan
sürekli el alt›nda tutulmuﬂ ve gerektikçe kullan›lm›ﬂt›r.
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Aradan geçen y›llar içinde “sivil
faﬂist hareketin de¤iﬂti¤i”, faﬂist katillerin ellerinin “art›k klavye tuttu¤u” propagandas› ile yeni bir vitrin
oluﬂturulmaya çal›ﬂ›ld›. Sivil faﬂist
hareketin kanl› geçmiﬂini “unutturmak” için tüm burjuva medya bir
dönem seferber oldu adeta. Nitekim
bu seferberli¤in sonucunda MHP
k›smen oylar›n› art›rd›. Bu noktada
da “MHP art›k merkez parti” söylemiyle aldatma devam etti. Oysa,
sivil faﬂist hareket, dün neyse bugün
de oydu temelde. Ama emperyalizmin ve oligarﬂinin dönemsel ç›karlar›na göre ﬂekil de¤iﬂtiriyordu o da.
Oligarﬂi, sivil faﬂist hareketi hiçbir zaman gözden ç›karmam›ﬂt›r.
Devrimci mücadelenin yükseldi¤i
12 Eylül öncesi dönemde, oligarﬂinin ihtiyaçlar› oran›nda sivil faﬂist
hareket de aç›k ve yayg›n olarak
kullan›lm›ﬂt›r.
Özellikle geliﬂen devrimci mücadeleye ve halk hareketine karﬂ›
oligarﬂi sivil faﬂist hareketin iplerini
b›rakarak, soka¤a salm›ﬂt›. O y›llarda, okullarda, yurtlarda, devrimci
gençli¤in karﬂ›s›na ç›kar›lan faﬂistler, sonralar› fabrikalarda, mahallelerde, kasabalarda, ﬂehirlerde katliamlar yapm›ﬂlar, halk› susturmaya,
sindirmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r.

Cuntan›n dara¤açlar›ndan
yeniden kullan›lmaya
Cunta y›llar›nda ise cuntan›n
“sa¤a’da sola’da karﬂ›y›z” demagojisine geçerlilik kazand›rmak için

eli kanl› faﬂistler bir dönem tutukland›lar, yarg›land›lar... Hatta cuntan›n demagojilerini güçlendirmek
için bir kaç faﬂist idam da edildi.
Ancak k›sa süre sonra Cunta sivil
faﬂist hareketin eli kanl› yöneticilerini serbest b›rakt›. Sivil faﬂist hareketin kurmaylar› ile cunta yeni politikalar üzerinde büyük ölçüde anlaﬂt›lar. Bu anlaﬂma sonucunda Çatl›lar, kontrgerilla operasyonunda
görevler al›rken, sivil faﬂist hareketin taban›ndaki tetikçilerin ço¤u da,
özel timlere kaydolarak halka ve
devrimcilere karﬂ› görevlerini üniformal› olarak yerine getirmeye devam ettiler.
Cunta ve sonraki iktidarlar, sivil
faﬂist çeteleri, kontrgerilla operasyonlar›nda s›k s›k kulland›lar. Bunun karﬂ›l›¤›nda onlar›n uyuﬂturucu, çek senet, fuhuﬂ iﬂleri yapmalar›na göz yumuldu. Paran›n tad›n›
alan faﬂist çeteler h›zla mafyalaﬂt›.
O y›llardan günümüze, oligarﬂi
sivil faﬂist hareketi ihtiyaçlar›, karﬂ›devrimin taktikleri oran›nda kullanmaya devam etmiﬂtir. S›n›f mücadelesinin bugünkü biçimleniﬂi, oligarﬂinin ihtiyaçlar› çerçevesinde bugün
sivil faﬂist hareketin kullan›lmas› bu
biçimiyle sürmektedir. Yoksa, bir kenara b›rak›lm›ﬂ ya da “sivil faﬂist hareket ders ç›kard›” da, kullan›lman›n
önüne geçildi de¤ildir.
O y›llarda, “can›m›z s›k›ld›¤›
için ç›k›p adam öldürürdük” diyen
Veli Can Oduncu, Ferhat Tüysüz gibi katilleri, kendisine bir insan kasab› olan “Bocassa”n›n ad›yla hitap
ettiren ve sadece bir sald›r›da (Bahçelievler’de) 7 ilerici ö¤renciyi telle
bo¤an bir katil olan Haluk K›rc›’y›,
‹brahim Çiftçi’yi, Oral Çelik’i, Abdullah Çatl›’y›, Mehmet Gül’ü, Yalç›n Özbay’›, Muhsin Yaz›c›o¤lu’nu
ve daha bunlar gibi onlarca, yüzlerce katil yetiﬂtiren ve say›s›z cinayete, katliama imza atan sivil faﬂist
hareket bugün de yeni Ferhat Tüy-

süzleri, Veli Can Oduncular› yetiﬂtirmeye devam ediyor. Belki geçmiﬂteki gibi bilinen tarzda komando
kamplar› yok, ama A z m i K a r a m a h m u t o ¤ l u l a r, Ö m e r G ü v e n l e r,
E r h a n Tunc elle r, O gü n Sa ma s tl a r, e¤itilip, halk›n üstüne sal›n›yor.

O l i g a r ﬂ i s i v i l f a ﬂ i s t h a re ke t i
devam ettiriyor
Sivil faﬂist hareketi “aklamak”
bir dönem tekelci bas›n arac›l›¤›yla
sürdürülmeye çal›ﬂ›ld›. Sivil faﬂist
hareketin art›k “geçmiﬂteki gibi
kavgalar içinde yer almayaca¤›”
söylenip MHP Genel Baﬂkan› Devlet Bahçeli’ye övgüler dizildi.
Kuﬂkusuz, bunlar›n söylendi¤i
koﬂullarda sivil faﬂist hareket oligarﬂi taraf›ndan geçmiﬂteki kadar
aç›k ve yayg›n olarak katliamlarda
kullan›lm›yordu. Ancak bu durum
sivil faﬂist hareketin de¤iﬂti¤i anlam›na gelmeyecekti.
Sivil faﬂist hareketin de¤iﬂti¤ini,
de¤iﬂece¤ini düﬂünmek, bu halk
düﬂman› örgütlenmenin varoluﬂ nedenini anlamamakt›r.
“MHP merkeze çekiliyor!”,
“Merkez partisi oluyor” diye boﬂ
tespitlerin yap›ld›¤› koﬂullarda, sivil
faﬂistler, halk düﬂmanl›¤›na devam
ediyorlard›.
Türk-Kürt düﬂmanl›¤› yaratmaya çal›ﬂan politikalar›, Kürt halk›na
karﬂ› tak›nd›klar› tutum, kitlelerin
geri yanlar›na hitap ederek, ›rkç›l›¤›
ve ﬂovenizmi k›ﬂk›rtmalar› unutulur
gibi de¤ildir.
Bunun için her tür olana¤› kullanarak, halk› ve gençli¤i zehirlemeye çal›ﬂt›lar y›llarca. “Asker u¤urlamalar›ndan” tutun da çat›ﬂmalarda
vurulan askerlerin cenaze törenlerine kadar hemen herﬂeyi mücadeleye, halka karﬂ› kullanmaya çal›ﬂt›lar
y›llarca.
Linç sald›r›lar›n›n örgütleyicisi,
k›ﬂk›rt›c›s› oldular. Trabzon’dan
Mersin’e, Gemlik’ten Adapazar›’na
kadar hemen tüm linç sald›r›lar›nda
sivil faﬂistler vard›.
Demokratik haklar›n› kullanmaya çal›ﬂan devrimcilere, demokrat-

Faﬂizm h erhangi b ir
düﬂünce d e¤ildir. Düﬂünce
özgürlü¤ü k apsam›nda e le
al›namaz.
Sivil faﬂist hareket egemen
oldu¤u ölçüde tüm
düﬂünceleri, ö rgütlenmeleri
yok etmeye çal›ﬂan bir
harekettir. O na y aﬂam h akk›
tan›mak k endi y aﬂam h akk›n›
yok e tmektir.
lara, yurtseverlere polis ile birlikte
sald›ranlar, polis taraf›ndan kullan›lanlar elbette sivil faﬂistlerdi.
Üniversitelerde, fakültelerde,
yurtlarda sald›ran, ö¤rencileri sindirmeye çal›ﬂan, yine sivil faﬂistlerdi. Milliyetlere ve az›nl›klara karﬂ›
düﬂmanl›k yayan, halk› onlara karﬂ›
k›ﬂk›rtan sivil faﬂistler oldu.
Ancak tüm bunlar görmezden
gelindi. Sonuçta, oligarﬂinin ihtiyaçlar› için kullan›lmaktayd› sivil
faﬂist hareket. Oysa bir çok okulda,
fakültede devrimci-demokrat ö¤rencilere sald›r› sürmektedir.
Oligarﬂik devlet, her zaman oldu¤u gibi, faﬂist sald›r›lar› ve faﬂist
çeteleri kendi d›ﬂ›nda göstermeye
çal›ﬂmakta, bunun içinde her faﬂist
sald›r› sonras›nda “sa¤ sol çat›ﬂmas› “demagojisini ortaya atmaktad›r.
Oysa bu durum sivil faﬂist hareketin gerçekli¤idir. Bugün halk› örgütlemeye çal›ﬂan, halk›n taleplerini dile getirmeye çal›ﬂan devrimcilerin karﬂ›s›na linç sald›r›lar› ile ç›kar›lan, polis ile her tür iﬂbirli¤ini
yap›p devrimcileri ihbar eden sivil
faﬂistler, yar›n oligarﬂinin ihtiyaçlar› çerçevesinde daha yayg›n olarak
kullan›lacakt›r.

Devrimci Gençlik okullarda
si v i l f aﬂ i s t l er l e
uzlaﬂmayacak, onlara
yaﬂam hakk›
tan›mayacakt›r
Sivil faﬂist hareketin de¤iﬂmedi¤i, de¤iﬂmeyece¤i aç›kt›r.
Gençli¤in devrimci mücadelesine karﬂ› söylemleri hep yalan ve demagoji olmuﬂtur. Kendi d›ﬂ›ndaki
tüm düﬂünceleri sindirmek, sustur-

mak için faﬂist teröre baﬂvurmuﬂtur.
Sald›r›lar›n› da mutlaka polis deste¤iyle gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Öyle ki, ö¤rencilerin okuduklar›
gazete ve dergilere yasak uygulamaya çal›ﬂm›ﬂ, ö¤rencilerin giyimine, saç›na kadar müdahale etmiﬂ,
kuytu köﬂelerde onlarca ö¤renciyi
sorgulayarak, kafas›n› gözünü yarm›ﬂt›r. Onlarca ö¤renciyi okullara
sokmam›ﬂ, yurtlardaki ilerici-devrimci ö¤rencileri idare ile iﬂbirli¤i
yaparak att›rm›ﬂt›r.
Bugün bunlar› yapanlar, dün
okullar›, yurtlar› bombalayarak onlarca ilerici-devrimci ö¤renciyi katlettiler. 16 Martlar’dan, Ankara
Bahçelievler’de 7 ilerici ö¤rencinin
katledilmesine, Y›ld›z Üniversitesi’nde, Ankara’da Yükseliﬂ’te gerçekleﬂtirilen katliamlara kadar onlarca katliam›n örgütleyicisidir sivil
faﬂistler.
Sivil faﬂist sald›r›lar› önemsemeyip, “yan yana olman›n bir sak›ncas› yok” diye düﬂünenler bilmelidirler ki, bu düﬂünce faﬂist terörün ne
oldu¤unu yok sayan bir düﬂüncedir.
Bu düﬂünce kabul edilemez. Faﬂizm herhangi bir düﬂünce de¤ildir.
Düﬂünce özgürlü¤ü kapsam›nda ele
al›namaz.
Sivil faﬂist hareket egemen oldu¤u ölçüde tüm düﬂünceleri, örgütlenmeleri yok etmeye çal›ﬂan bir harekettir. Ona yaﬂam hakk› tan›mak
kendi yaﬂam hakk›n› yok etmektir.
MHP’nin “Eli klavyeli faﬂistler”
sözleri, koca bir demagojidir. Veya
BBP’nin “geçmiﬂte kullan›ld›k,
ders ç›kard›k” sözlerinin de bir anlam› yoktur. Zira kullan›lmaya devam ediyorlar.
Sivil faﬂist sald›r›lar bir kez daha
Marmara Üniversitesi’nde görülece¤i gibi sistemli bir biçimde sürdürülmektedir. Faﬂist sald›r›lara karﬂ› kay›ts›z kal›namaz. Sald›r›lara karﬂ› cevap vermek, provokasyon de¤ildir.
Devrimci Gençlik, bundan önce
oldu¤u gibi bundan sonra da sivil
faﬂist harekete yaﬂam hakk› tan›mayacak ve anti-faﬂist mücadeleyi sürdürmeye devam edecektir.
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Marmara Ü niversitesi’ndeki F aﬂist S ald›r›lar›
Devrimci Gençlik A nlat›yor...

Faﬂist Terörü Boﬂa Ç›karaca¤›z!
“‹ki d efa s ald›rd›lar ve ikisinde d e g eri p üskürtüldüler.
Zaten b irçok d efa ﬂ ahit o lduk
ki, s adece ellerindeki sat›rlara
ve b ›çaklara g üveniyordu bu
faﬂist g üruh.”
Ha fize
Aky›ld›z:
(‹ st anbul
Üniversitesi
Gazetecilik
2. s›n›f
ö¤r enci si )
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Saat 17.15’de kampanya çal›ﬂmas›n› yapmaya baﬂlam›ﬂt›k. 14–15
kiﬂiydik. Ö¤rencilere bu kampanyay› anlatan bildirileri da¤›t›yor, bir
yandan da duvarlara, duraklara pul
yap›ﬂt›r›p, afiﬂ as›yorduk.
Bu s›rada fakültenin içinden 25
faﬂist, teker teker ç›kmaya baﬂlad›lar. “Reis” dedikleri faﬂist bir arkadaﬂ›m›z›n omzuna vurarak “ koçum
ne yap›yorsunuz” tarz›nda ﬂeyler
söylemeye baﬂlad›. Gayet rahatt›lar;
Onlar›n gelmesiyle korkup, çal›ﬂmay› b›rakaca¤›m›z› zannediyorlard›. Sözlü tacizler ve
tehditler sürerken bir anda
sald›r›ya geçtiler. 25 faﬂist
önlerine gelene vuruyorlard›. Ve onlar›n sald›r›ya geçmesiyle biz de kendimizi
savunmaya baﬂlad›k. ‹lk
sald›r›lar›nda faﬂistleri gerilettik. Durmadan tekbir getirip elleriyle kurt iﬂaretleri
yap›yorlard›.
‹lk geriletmenin ard›ndan biz de
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”,
“Kahrolsun faﬂizm yaﬂas›n mücadelemiz” sloganlar› at›yorduk. Bu sloganlar› duyar duymaz tekrar tekbir
getirerek sald›rd›lar. Bir tanesinin

elinde b›çak vard› ve 2 arkadaﬂ›m›z› kalças›ndan yaralad›.
‹ki defa sald›rd›lar ve ikisinde de
geri püskürtüldüler. Zaten birçok
defa ﬂahit olduk ki, sadece ellerindeki s a t › r l a r a v e b › ç a k l a r a güveniyordu bu faﬂist güruh.
‹lk sald›r› yaﬂanmadan önce;
Amerika’ya karﬂ› oldu¤umuzu, vatansever oldu¤umuzu belirtiyorduk
zaten. ‹ﬂte böyle püskürttük ve arkalar›na bile bakmadan kaçt›lar. Okulun ÖGB’leri bizim uyar›lar›m›za
ra¤men kap›lar› kapatt›. “Oh iyi
oluyor”, “Gidin buradan” diyerek
faﬂistleri savundular.
ÖGB’ler bu tav›rlar› ile faﬂistlere hem yard›mc› oldular, hem de
bizden say›ca fazla faﬂistlerin sald›r›s› ile daha fazla zarar görmemiz
için elinden geleni yapt›lar.

J
“Say› ü stünlüklerine r a¤men k ›z a rkadaﬂlar›n d a e llerinde s opalarla ü stlerine y ürüdüklerini g örünce t edirgin o lmaya b aﬂlad›lar.”
Emel Ke l eﬂ : ( Ç a n a k k a le Üniversitesi
Ma l i y e B ö l ü m ü 3. s › n›f
ö¤r e nc is i )
...
Birkaç
dakika geçmeden tekrar sald›rd›lar. Onlar›n bize rahat
sald›rmalar›n›n bir nedeni say›ca az
olmam›z bir nedeni de kitlemizin
yar›s›n› k›z arkadaﬂlar›m›z›n oluﬂturmas›yd›.
Say› üstünlüklerine ra¤men k›z
arkadaﬂlar›n da ellerinde sopalarla
üstlerine yürüdüklerini görünce te-

dirgin olmaya baﬂlad›lar. Kavga s›ras›nda Ferhat aralar›nda kald› sopas›n› elinden alm›ﬂlard› ve bo¤az›ndan
tutarak kendilerine do¤ru çekiyorlard›. Bunun üzerine “b›rak›n arkadaﬂlar›m›z›” diye ba¤›rarak üstlerine yürüdük. Korktular, Ferhat’› b›rak›p
geri çekildiler. Bunun üzerine biz
iyice sinirlendik “Kahrolsun Faﬂizm
Yaﬂas›n Mücadelemiz”, “Yaﬂas›n
Dev-Genç, Yaﬂas›n Dev-Genç’liler”
sloganlar›n› s›k s›k at›yorduk.
Sloganlar›m›z› at›p bitirince ﬁafak’›n yaraland›¤›n›, daha do¤rusu
b›çakland›¤›n› ö¤rendik. Hepimizde
bir öfke patlamas› yaﬂand›. Faﬂistlerin üstüne do¤ru koﬂmaya baﬂlad›k.
Müthiﬂ korktular, arkalar›na bile
bakmadan kaçt›lar.
Okulumuzda düzenli olarak
Grup Yorum konseri yap›yorduk.
Okul giriﬂinde açt›¤›m›z bir stantta
Grup Yorum ﬂark›lar› çal›yor ve bilet sat›ﬂ› yap›yorduk. Fakültede sivil faﬂistlerin “Reis” dedikleri bir
faﬂistin, ö¤renci minibüslerinde bizim ve Grup Yorum için “terörist”
diyerek, ajitasyon çekip insanlar›
galeyana getirdi¤ini duyduk.
Bunu yapan kiﬂiyi görünce yan›na gittim ve ne yapt›¤›n› ö¤renmeye çal›ﬂt›m. O s›rada yan›ma bir
arkadaﬂ›m daha geldi ve yan›m›zda
durarak durumu anlamaya çal›ﬂt›.
Faﬂistin “ sen k›zs›n, ben seninle konuﬂmam” ﬂeklindeki tavr›n›n yerini
bu sefer sald›r› ald›. Yan›mdaki arkadaﬂa sald›rd›lar ve bir anda etraf›m›zda 50 kiﬂi oluverdi.
Biz kararl› olunca araya girip
olay› yat›ﬂt›rmaya çal›ﬂanlar oldu.
Ve her zaman halka ve devrimcilere
karﬂ› kullan›ld›lar. Bugünde okullarda, gençli¤i susturmay›, sindirmeyi hedefleyen sald›r›lar› ile üzerine düﬂen rolleri oynuyorlar.

J
“Sene baﬂ›nda sivil faﬂistler fakülteye gelmiﬂlerdi. ÖGB’lerin ﬂeflerinin ve sivil polislerin
gözü önünde belindeki silah›
göstermiﬂlerdi.”
M u s a K u r t : ( ‹s t a nb ul Ü niv e r s i tes i Ark e o lo j i B ö l ü m ü 3. s ›n› f
ö¤r enci si )
B i z e
sald›r›, Zilan isimli
arkadaﬂ›mla Saraçhane’den Ak-

Gençlik Federasyonu ile
Röportaj:
Ünal Ç i men (Gençlik
Federasyo nu
Üyesi): “... ki
silahlarla, balt al arla, sat›rl a rl a g en çl i¤ e
sald›rarak
kan döken si vil faﬂist örgütlenmeler, devletten ba¤›ms›z örgütlenmeler de¤ildir.”
“An ti-faﬂist mü ca de le sad ece
devr imcilerl e f aﬂ is tl er a r a s › n d a k i
b i r m ü c a d e l e d e ¤ i l d i r ve sad ece
d e v r i m c i k a d ro v e m i l i t a n l a r l a
yürüt ül emez, ki tleler i de bu mücadelenin do¤rudan kat›l›mc›s›
h al in e g et ir m el iy i z.”
Yürüyüﬂ: Gençlik Federasyonu,
okullardaki MHP'li, Ülkü Ocakl›,
BBP'li, Nizami Alem’ci sivil faﬂist
örgütlenmeleri nas›l de¤erlendiriyor?
Ün a l Ç i me n: Okullar›m›zdaki
bu sivil faﬂist örgütlenmeler kontrgerilla devletinin okullar›m›zdaki
uzant›lar›d›r. Polisin denetimi ve
deste¤i alt›ndaki sivil faﬂistler ayn›

saray’a do¤ru giderken gerçekleﬂti.
Arkam›zdan gelmiﬂler fakat biz farketmedik. Birden tekbir sesiyle beraber kafama bir sopa indi. ‹lk darbeden sonra faﬂistlerin yüzünü görecek durumum olmad›.
2-3 sefer daha vurduktan sonra
oradaki halk›n gelmesiyle beraber
kaç›p uzaklaﬂt›lar. Biz de toplanan
insanlara faﬂistleri teﬂhir edip, bizim
devrimci oldu¤umuzu, gerçek vatanseverlerin bizler oldu¤unu anlatt›k.
Sald›r›dan sonra çevreyi dolaﬂt›¤›m›zda, okulun sivil polislerinin
bölgede oldu¤unu gördük. Her zamanki gibi pis pis s›r›t›yorlard›. O
gün zaten fakültede devrimci ö¤renciler ç›karken ellerinde telefon,
“yavru kurtlar›na” sivil faﬂistlere
haber veriyorlard›. Bu iﬂbirli¤inin
anda birçok yerde gençli¤e sat›rlarla, b›çaklarla, baltalarla sald›rarak
onlarca ö¤renciyi yaralam›ﬂ, daha
sonra da sald›r›ya u¤rayan ö¤renciler polisin sald›r›s›na u¤rayarak gözalt›na al›nm›ﬂt›.
Marmara Üniversitesi’nde yaﬂad›klar›m›z bunun en son göstergesidir. Bu da gösteriyor ki silahlarla,
baltalarla, sat›rlarla gençli¤e sald›rarak kan döken sivil faﬂist örgütlenmeler, devletten ba¤›ms›z örgütlenmeler de¤ildir. Gerçekleﬂtirdikleri her sald›r›da, döktükleri onca
kanda, katlettikleri her insanda
devletin bilgisi, onay› ve deste¤i
vard›r.
Yürüyüﬂ: Gençlik Federasyonu'nun okullardaki sivil faﬂist teröre
karﬂ› mücadele anlay›ﬂ› nas›ld›r?
Ü na l Ç i me n: Faﬂist terör karﬂ›s›nda ve anti-faﬂist mücadelede oldukça zengin bir deneyime ve tarihe sahibiz. Tam 40 y›ld›r bu mücadeleyi veriyoruz. Öncelikle faﬂist
terör karﬂ›s›nda devrimci ﬂiddet
meﬂrudur. Faﬂizmin can ald›¤›, ﬂehitlerin verildi¤i bu noktada, reformizmin "faﬂist terörü teﬂhir edelim"
mant›¤›n›n hiçbir hükmü, geçerlili¤i yoktur.
Bu mant›kla hiçbir sonuç al›namayaca¤› gibi, faﬂizmi güçlendir-

çarp›c› örneklerinden birini anlatay›m. Sene baﬂ›nda sivil faﬂistler fakülteye gelmiﬂlerdi. ÖGB’lerin ﬂeflerinin ve sivil polislerin gözü
önünde belindeki silah› göstermiﬂlerdi.

J
“Devrimci tarihimiz b u t ip
sald›r›larla
ve b unlara
karﬂ› y ap›lan
direniﬂlerle
doludur.”
Ayber k De mirdöven:
(Marmara
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
mekten baﬂka hiçbir iﬂe yaramaz.
Savaﬂ içerisinde oligarﬂinin resmi
ya da sivil faﬂistlerinin sald›r›lar›n›
geriletmek, engellemek ve sonuçta
yok etmek direnmeden, mücadele
etmeden mümkün de¤ildir.
Faﬂist teröre karﬂ› gençli¤in kitlesel, meﬂru mücadele ve direniﬂini
örgütlemeliyiz.
Faﬂist terör karﬂ›s›nda, sadece
onlar›n sald›rmas›n› bekleyen konumda olmamal›y›z. Onlar› sürekli
teﬂhir etmeli, gençli¤e bu konuda
tarihi ö¤retmeli, anlatmal›, anti-faﬂist bilinç ve tavr› geliﬂtirmeliyiz.
Anti-faﬂist mücadele sadece
devrimcilerle faﬂistler aras›ndaki
bir mücadele de¤ildir, faﬂist terörün
hedefi tüm gençlik kitlesidir ve bu
nedenle de gençlik kitlesini bu mücadelenin do¤rudan kat›l›mc›s› haline getirmeliyiz. Geniﬂ kesimleri
bu temelde örgütlemeliyiz.
Sonuç olarak, faﬂistlerin devrimci kan› dökmesi kontrgerilla
devletinin deste¤inde tam olarak
organize olmalar›ndan, gençli¤inse
yeterli derecede örgütlü olmamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Oysa
hakl› oldu¤umuz gibi, güçlü olan
da biziz. Faﬂist teröre karﬂ› örgütlenelim ve faﬂizmi döktü¤ü kanda
bo¤al›m!
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U lu s la r a r a s› ‹ l iﬂ k i l e r 1 . s› n › f ö ¤ ren c isi)
Sivil faﬂist hareketi Türkiye’deki
ve dünyadaki tarihinden biliyorum.
Devletin halka karﬂ› sald›r›lar›nda
sivil faﬂistleri kulland›¤› tarihsel bir
gerçektir. Ülkemizde halka onun örgütlü gücü olan devrimcilere yap›lan sald›r›lar›n ço¤unda sivil faﬂistler rol oynam›ﬂt›r.
Devrimci tarihimiz bu tip sald›r›larla ve bunlara karﬂ› yap›lan direniﬂlerle doludur. Her zaman devrimcileri kanl› sald›r›larla bast›rmak
istiyorlar. Devrimciler ise yüreklerinde taﬂ›d›klar› cesaret ve
cüretle, hakl›l›klar›ndan ald›klar› güçle bu sald›r›lar›
karﬂ›lam›ﬂlard›r. Ben bu yaﬂad›¤›m faﬂist sald›r›dan önce
sivil faﬂist sald›r›yla karﬂ›laﬂmam›ﬂt›m.
Ama bugüne kadar bize
b›rak›lan bir anti-faﬂist mücadele tarihi, bu konuda yaﬂanm›ﬂ onca deney, cesaret ve
direniﬂ miras› var. Bir Dev-Gençli
olarak bu mirasa lay›k olaca¤›m.

J
“ B u r a s › b i z i m ka l e m i z , b u r a ya Dev-Genç giremez, yaﬂatma y›z sizi burada” diyerek sald›rm›ﬂlard›.”
Eda Ar›:
(Marmara
Üniversitesi
Kimya Ö¤ retmenli¤i 3.
s›n›f ö¤rencisi)
Geçen y›l
yine Marmara Üniversitesinde Göztepe Kampüsünde Grup Yorum Konseri afiﬂlemesi yaparken yemekhanenin önünde 5-6 faﬂist afiﬂimizi indirdiler,
sonra kavga baﬂlad›.
Biz 2 erkek 5 k›zd›k. Onlar vahﬂice k›zlara küfürler eﬂli¤inde sald›r›yorlard›. “Buras› bizim kalemiz
,buraya Dev-Genç giremez, yaﬂat-

26

may›z sizi burada” diyerek sald›rm›ﬂlard›.
Bizler sald›r›ya u¤rad›ktan sonra
ÖGB amiri (koﬂa koﬂa!) geldi. Biz
yaln›zca idareye ifade vermeyi kabul ettik. Ancak faﬂistler bu olaydan
ceza almadan kurtuldular ve okula
gelmeye devam ettiler.

J
“F aﬂi s t l er l e Ö GB ’ l e r i n bu
k a d a r i ﬂ b i r li ¤ i i ç e r is i n d e ç a l› ﬂ t › ¤ › n › da n et b i r ﬂ ek i l d e
Ma r ma ra Ün iv e rs i te si ’n d e k i
fa ﬂi st s a ld ›r› da gö r dü m. ”
Ferhat
T ü z e r : (Tr a kya Üniversitesi 2. s›n›f
ö ¤r e nc i s i)
Ben Trakya Üniversitesi’nde okuyan
bir ö¤renciyim. ‹stanbul
Üniversitesi’ndeki faﬂist sald›r›lar› sürekli duyuyorduk. Geçen sene bir arkadaﬂ›m›z sat›rl› sald›r›da yaralanm›ﬂt›.
Ö¤renci Kültür Merkezi’nde olan
Halkbilim Toplulu¤u ad›ndaki kulübümüze bir faﬂist sald›r› olmuﬂtu.
Ve cevab›n› tereddüt etmeden vermiﬂtik.
Marmara Üniversitesi’nde yaﬂanan sald›r›da da buna benzer bir tav›r sergilemiﬂtik. Faﬂistlerle ÖGB’
lerin bu kadar iﬂbirli¤i içerisinde çal›ﬂt›¤›n› da net bir ﬂekilde Marmara
Üniversitesi’ndeki faﬂist sald›r› da
gördüm. Kendi iﬂbirliklerini o kadar
aç›¤a vurmuﬂlard› ki, sald›ran faﬂistlere onlar›n reisleriyle birlikte
emir ya¤d›r›yorlard›. Orada kalan
yine Pir Sultan’›n, ﬁeyh Bedrettin’in, Seyit R›za’n›n soyundan gelen Mahirler’in b›rakt›¤› direniﬂ gelene¤ini omuzlayan DEV-GENÇ’liler oldu.

J
“Sivil faﬂistlere hiçbir yerde
yaﬂam hakk› tan›mayaca¤›m›z›
bir kez daha ilan edebiliriz.”

B e d re t t i n
Öz be y: (Kaptan Paﬂa Li sesi 4. s›n›f
ö¤r e n c is i )
Onlarca ﬂehit verdik sivil
faﬂistlerin sald›r›lar›yla.
Ama daha ﬂehitler verme kararl›l›¤›yla sivil faﬂistlere hiçbir yerde yaﬂam hakk› tan›mayaca¤›m›z› bir kez daha ilan
edebiliriz. Sivil faﬂist hareketi, yaﬂad›¤›m faﬂist sald›r› ile de ayr›ca
tan›yorum. Ben Kaptan Paﬂa Lisesi’nin önünde faﬂist çetelerin sald›r›s›na u¤ram›ﬂt›m.

J
“Bu sald›r›da sivil faﬂistlerin
korkakl›klar›n› i yice g ördüm.
Ve önemli olan›n say›ca fazlal›k de¤il, kararl›l›k ve tavr›m›zdaki n etlik o ldu¤u k afama
iyice kaz›nd›.”
Haydar
Ay: (‹stanbul
Kültür Üni versitesi 1. s›n› f ö¤ r en ci si )
Sivil faﬂistlerin y›llard›r
yapt›klar› sald›r› ve provakasyonlar›n ne
amaçl› oldu¤unu hepimiz gayet iyi
biliyoruz. Bizim hakl› ve meﬂru mücadelemizi engellemeye çal›ﬂan bu
düzenin kuklalar›d›r onlar. Daha önce böyle bir sald›r› yaﬂamam›ﬂt›m.
Sald›r› baﬂlad›¤›nda ilk baﬂlarda bir
ﬂaﬂk›nl›k oluﬂtu aç›kças› bende.
Arkadaﬂlar›n tav›rlar› ve bu faﬂist sald›r› karﬂ›s›ndaki netlikleri o
ﬂaﬂk›nl›¤› atmama yard›mc› oldu.
Bu sald›r› ne ilk ne de son olacakt›r.
Bu sald›r›da sivil faﬂistlerin korkakl›klar›n› iyice gördüm.Ve önemli
olan›n say›ca fazlal›k de¤il, kararl›l›k ve tavr›m›zdaki netlik oldu¤u
kafama iyice kaz›nd›.
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“ Fa ﬂ i s t sa l d › r › la r b i z i a s l a k o r kutamaz ve y›ld›ramaz. Aksine
he r fa ﬂ is t sa ld ›r › b iz i d ah a d a
m ü ca d el ey e b a ¤l ay a r a k, d ev r i m
inanc›m›z› büyütür.”
Hakan
Karabey:
(Osmaniye
K o r k u t At a
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Liselerde
Daya¤a ‹zin
Vermeyece¤iz!
Liselerde ö¤renciler üzerindeki bask›lar
gün geçtikçe art›yor.
Liseliler temizdir. Bu
düzenin pisli¤ine iyice batmam›ﬂ olduklar›ndan
hesaps›z ve ç›kars›zd›rlar. Egemenlerde liseli gençli¤in kolayca örgütlenip kendi sorunlar›na ve ülkesinin
sorunlar›na sahip ç›kacaklar›n› bildi¤inden liseli gençli¤i y›llard›r bask›
alt›nda tutmak istemektedir.
Bunun bir örne¤ini 14 Aral›k pazartesi günü Kaptan paﬂa (Halil R›fat paﬂa) Lisesi'nde yaﬂad›k. 9. s›n›flardan bir ö¤renci s›n›fta mesajlaﬂt›¤› ve arkadaﬂ›na güldü¤ü için
co¤rafya ö¤retmeni Cemil Yeﬂilyurt
taraf›ndan tekme tokatlarla dövülmüﬂtür. Okulun ilk günlerinde de
baz› ö¤renciler dövüldü¤ü s›rada
Dev-Genç'liler ö¤retmenlerin ellerini tutmuﬂ, araya girmiﬂ ve arkadaﬂlar›n›n darp edilmesine izin vermemiﬂtir. Ve bundan sonra da izin vermeyecektir.
Dev-Genç'liler ülkemiz gençli¤inin onurlu, namuslu, vatansever

Böl üm ü 1. s› n› f ö ¤r en ci si )
Sivil faﬂistlerle daha öncede karﬂ› karﬂ›ya gelmiﬂtim. Oradan tan›yorum. Her yerde ayn›lar. Polis-idare iﬂbirli¤inde her ﬂeyi yapmaya çal›ﬂ›rlar ama karﬂ›lar›na cüretli, kararl› bir ﬂekilde ç›k›ld›¤›nda arkalar›na bakmadan kendi “arkadaﬂ›m”
dedi¤i “can›n› güvendi¤i” kiﬂileri
bile b›rak›p kaçarlar. Sivil faﬂistler
böyledir. Kullan›l›rlar, düzen içindeki bencil ç›karlar› u¤runa halka,
devrimcilere sald›r›r, katletmekten
geri durmazlar.

Ben ilk defa ‹stanbul Üniversitesi ÖKM Halk Bilim Kulübü’ nde
faﬂist sald›r›ya maruz kald›m. Sat›rlar› bellerinde bizi tehdit ettiler.
Ama biz kitlesel olarak ÖKM’den
ç›k›nca sat›rlar› bellerinde karakola
kaçt›lar.
Faﬂist sald›r›lar bizi asla korkutamaz ve y›ld›ramaz. Aksine her faﬂist sald›r› bizi daha da mücadeleye
ba¤layarak, devrim inanc›m›z› büyütür. Çünkü onlar›n savunaca¤›,
koruyaca¤›, u¤runda ölebilece¤i bir
de¤erleri, hakl› bir mücadeleleri,
ba¤›ms›z bir ülke düﬂleri yoktur.

ve bask›lara izin vermeyecektir.
yan›d›r. Gençli¤in yozlaﬂt›r›ld›¤›,
apolitikleﬂtirildi¤i, bencilleﬂtirildi¤i
BASKILAR L‹SEL‹ GENÇL‹⁄‹
ülkemizde bu bir onur ve vicdan soYILDIRAMAZ!
runudur. Bir zorunluluktur. Ve DevL ‹ S E L E R D E D AYA⁄A ‹ Z ‹ N
Genç'liler bu yap›lan› okullar›nda
VERMEYECE⁄‹Z!
ve çevrelerinde teﬂhir edecek ve
YAﬁASIN DEV- G E N Ç
darp olay›n› gerçekleﬂtiren Cemil
YAﬁASIN DEV- G E N Ç ' L ‹ L E R !
Yeﬂilyurt'un bir daha böyle bir olay›
L‹SEL‹ GENÇL‹K
gerçekleﬂtirmemesini sa¤layacakt›r.
Olay› gerçekleﬂtiren
ö¤retmen devrimcilerin de daima karﬂ›s›nda
olan ve çal›ﬂmalar›n›
engellemek için elinden geleni yapan bir
ö¤retmendir. Öyle ki
Ame ri ka D ef ol De me k Suç D e ¤ildir !
"Amerika Defol Bu VaKocaeli Gençlik Derne¤i taraf›ndan 21
tan Bizim" kampanyaAral›k günü ‹stanbul’da “Amerika Defol Bu
s›nda dahi devrimcileVatan Bizim” diyen vatanseverlere yap›lan faﬂist
rin karﬂ›s›nda olmuﬂ
sald›r› ve Edirne'de 3 gençlik derne¤i üyesi
kampanyay› yürüten
ö¤rencinin tutuklanmas› protesto edildi.
ö¤rencilerle kafas›n›
Eylemde; “Amerika'ya DEFOL demek suçsa,
kar›ﬂt›rmak için türlü
ayn›
suçu Kocaeli'de de iﬂlemeye devam ediyoﬂeyler anlatm›ﬂ ve bir
ruz
ve
burdan hayk›r›yoruz 'Amerika Defol Bu
ö¤renciyi elinden imza
Vatan
Bizim!'
Bask›lar tutuklamalar sald›r›lar
kâ¤›d›n› al›p müdürün
bizi
hiç
bir
zaman
y›ld›ramad›¤› gibi ﬂimdi de
yan›na
ç›karm›ﬂt›r.
y›ld›rmayacakt›r,
Edirne
Gençlik Derne¤i üyesi
Kendisi de bunlara kararkadaﬂlar›m›z
derhal
serbest
b›rak›lmal›d›r”
ﬂ› olmad›¤›n› söylemedenildi.
sine ra¤men AMER‹KA DEFOL! Diyen ö¤rencilere ﬂöyle veya
böyle engellemeye çal›ﬂmas› Cemil Hoca'n›n
ahlak›n› ortaya koymuﬂtur.
Her ﬂeye ra¤men
Dev-Genç'liler arkadaﬂlar›n› sahiplenecek

Edirne’deki
Tutuklamalar
Protesto Edildi

Say›: 200

Yürüyüﬂ
27 Aral›k
2009
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Eyüp Baﬂ
Emperyalist Sald›rganl›¤a Karﬂ›
Halklar›n Birli¤i Sempozyumu
Halk Cephesi’nin 4-5-6 Aral›k
tarihlerinde düzenledi¤i Eyüp
Baﬂ Emperyalist Sald›rganl›¤a
Karﬂ› Halklar›n Birli¤i Sempozyumu kat›l›mc›lar›yla yapt›¤›m›z
röportajlar› yay›nlamaya devam
ediyoruz. Bu say›m›zda da sempozyuma Ürdün’den kat›lan Hisham Bustani ve Belçika’dan kat›lan Luk Vervaet ile yapt›¤›m›z
röportaj› yay›nl›yoruz.

Hisham
Bustani
(Ürdün)
Yürüyüﬂ:
E mperyalist
sald›rganl› ¤a karﬂ› dü zenlenen bu
sempozyu mu nas›l de ¤erlendiriyorsunuz ?

Hisha m
Bustani:
Benim düﬂüncem de di¤er insanlar›n düﬂünceleriyle ayn› olacak. Bu
tür sempozyumlar insanlar› biraraya getirmek bak›m›ndan önemli.
Dünyan›n di¤er ülkelerinde neler
olup bitiyor ve insanlar bu sald›r›lara karﬂ› ne ﬂekilde mücadele ediyor
kendi yöntemleriyle. Herkes emperyalist sald›rganl›¤a karﬂ› dünya çap›nda bir eylem yap›lmas› gerekti¤i
konusunda birleﬂti. Bundan sonraki
ad›m ise burada de¤iﬂik kurumlar›n
bir ad›m daha ileriye giderek daha
uluslararas› ölçekli harekete geçmeleri. Burada belki Halk Cephesi bunun öncülü¤ünü yapabilir. Bu toplant›da da di¤er kiﬂilerin kat›lmas›
amac›yla bir çaba sarfedilmesi gerekiyor. Halk Cephesi’ne de bu inisiyatifi gösterdi¤i için teﬂekkür etmek gerekiyor.
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‘‹ki tane yalan var;
Devlet ve hukuk’

Yürüyüﬂ: Ülkenizdeki emperya list sald›rganl›k politikalar› n d a n örnekler verebilir misiniz?

Bustani:

Bizim ülkemizdeki
rejim de bast›r›lm›ﬂ bir rejim, kukla
bir rejim. Son on sene içerisinde
tam anlam›yla özelleﬂtirme politikalar› gerçekleﬂtirildi. Bütün kamu
sektörünün özelleﬂtirilmesine karar
verildi. 10 milyarl›k bir borç oluﬂtu.
Ulusal borç da bu politikalar hayata
geçirildikten sonra daha büyük bir
art›ﬂ gösterdi. 1994 y›l›nda Ürdün
rejimi ‹srailliler’le bir bar›ﬂ anlaﬂmas› imzalad›. Bu rejim ‹srail’deki
rejimle ekonomik olarak anlaﬂmalar
yapt›. Ürdün rejimi de bu politikalar› di¤er Arap ülkelerine yaymaya
baﬂlad›. ‹srail, Amerika ve Ürdün
istihbaratlar› aras›nda “Teröre Karﬂ›
Savaﬂ” baﬂl›¤› alt›nda güvenlik iﬂbirli¤i oluﬂturuldu. CIA’n›n gizli
gizli varl›¤›nda Ürdün ismi de geçiyor. Amerika’n›n tutsaklar› iﬂkence
amac›yla gönderdi¤i ülkeler aras›nda art›k Ürdün’ün de ad› geçmeye
baﬂlad›.

Yürüyüﬂ: Emperyalist sald›r ganl›¤a karﬂ› ezilen ha lklar ola rak nas›l mücade le edilmelidir?

Bustani:

Ürdün’de üniversi-

‹ki tane temel yalan
var. Devlet ve hukuk.
Bunlar rejim taraf›ndan
oluﬂturuluyor. Tarafs›z
hiçbir yan› yok. Devlette
kendi ç›karlar› do¤rultu sunda oluﬂturuyor. Bu
var olan devlet ve hukuk
ç e rç e vesinde müc ada le
etmek herhangi bir
yarar sa¤lamaz.

telerdeki ö¤renciler hiçbir ﬂekilde
politik bir örgütlenme içerisine giremiyorlar. Ayn› zamanda politik
bir bildiri broﬂür da¤›tam›yorlar.
Üniversiteler aras›nda bu tür faaliyetler yürütülürse çok fazla cezalar
al›yorlar. Özellikle ö¤renci sendikas›na izin verilmiyor. Sadece izin verilen yap›s› içerisinde lokal olarak
oluﬂturulan birlikler. ‹ﬂbaﬂ›na geçenlerin yar›dan fazlas› üniversite
yönetiminin ve bu birliklerin baﬂkanlar› taraf›ndan seçiliyor. Di¤er
kalanlar› ö¤renciler taraf›ndan seçiliyor. Hükümette bu oluﬂumlarla
birlikte kendi taraftar› olan, kendine
yak›n gençlik oluﬂturmaya çal›ﬂ›yor.

Yü r ü y ü ﬂ: Emper yalizme k ar ﬂ›
ezilen halklar›n aras›nda nas›l
bir dayan›ﬂma olabilir? Bunun
ilk ad›m› ne olmal›?

Bustani:

‹ki tane temel yalan
var. Devlet ve hukuk. Bunlar rejim
taraf›ndan oluﬂturuluyor. Tarafs›z
hiçbir yan› yok. Devlette kendi ç›karlar› do¤rultusunda oluﬂturuyor.
Bu var olan devlet ve hukuk çerçevesinde mücadale etmek herhangi
bir yarar sa¤lamaz. ‹kinci ﬂey var,
oluﬂturulan bu yap›lar bizim ülkemizde din, etnik köken, islamda da
yine kendi aras›nda mezhepler oluﬂturulmas›... insanlar bunlar› benimsemek zorunda b›rak›l›yor. E¤er bu
iki noktay› tam olarak kavray›p harekete geçerlerse daha sonra insanlar›n mücadeleleri sonuç vermeye
baﬂlayacak.

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

Bustani: ‹nsanlar›n mücadeleye direk kat›l›m› önemli olan. Ben
kendimi buradaki mücadelenin bir
dostu olarak görmek yerine, bir parças› olarak görmek istiyorum.

‘Amerikan emperyalizmi
hepimizin ortak düﬂman›’
Luk
Vervaet
(Bel çi ka )
Yürüyüﬂ:
E mpe rya list s ald›rganl›¤a ka rﬂ›
dü z e n le n e n bu s e m p oz y um u n a s›l d e¤ erl endi ri yo rsun uz ?

Luk Vervaet: Benim için
çeﬂitli aç›lardan iyi bir deneyimdi.
Latin Amerikal›, Orta Do¤ulu ve
Avrupa ülkelerinden arkadaﬂlar›n
kat›l›mlar› çok önemli bir noktayd›.
Çünkü böyle bir ﬂey çok düzenlenmiyor. Ayr›ca devrimci, komünist
örgütlerle Hizbullah’›n kat›l›m› da
baﬂka bir önemli ﬂeydi. Di¤er bir
önemli noktada devrimci, silahl›
mücadeleyi savunanlarla, bar›ﬂç›l
mücadeleyi savunanlar›n bir arada
gelip kendilerini ifade edebilmeleriydi. Mesela Leo Gabriel pasifist
birisi ama herkes burada kendini rahatça ifade edebildi. Ayr›ca organizasyon çok çok iyiydi. Tabi ki hepsinde oldu¤u gibi baz› eksiklikler
vard› ama iyiydi. Özellikle karﬂ›lama a¤›rlama çok candand›. Organizatörleri kutlamak laz›m. Hükümet
d›ﬂ› kurumlar›n böyle bir ﬂeyi yapmas› zor. Ama bir devrimci örgüt
olunca bir sürü ﬂeyi aﬂarak kolayca
baﬂar›yor.
Yürüyüﬂ: Ülkenizdeki emperya list sald›rganl›k politikalar› n d a n örnekler verebilir misiniz?

Vervaet:

Amerikan emperyalizmi hepimizin ortak düﬂman›, büyük bir düﬂman. Avrupa ülkeleri de
ﬂimdi onun sald›rganl›¤›na kat›l›yorlar. Somut örne¤ide Afganistan
iﬂte. Mesela Avrupa; 2003’te ABD
Irak’a sald›rd›¤›nda, Belçika, Almanya, Fransa daha çekimser davrand›lar. Ama ﬂimdi emperyalist

sald›rganl›¤a tamamen kat›l›yorlar.
Birde Amerika’n›n etkisiyle özellikle son 10-15 y›lda Avrupa’da hem
hapishane say›s› hem de tutsak say›s› artt›. Avrupa ülkelerinin içinde
“teröre karﬂ›” mücadele artt›¤› için
demokrasi sorunu ç›kt›. ‹nsanlar
üzerinde çok büyük bask›lar oluﬂtu.
Anti-terör yasalar› var, bununla ilgili yarg› ve uygulamalar var. Bu yasalarla geldi¤i ülkeye geri gönderme ve Belçika vatandaﬂl›¤›ndan ç›karmalar çok artt›. Ekonomik olarak zay›flama var. Bu zay›fl›¤› askeri güçle kapatmaya çal›ﬂ›yorlar.

Yürüyüﬂ: Emperyalist sald›r g a n l › ¤ a k a r ﬂ › e z i l e n h a lk l a r o l a r ak n as› l m ücadel e edi lm eli di r?

Vervaet:

Bir cephe kurmak
laz›m. Bunu insanlara ﬂöyle anlatmak laz›m. Bir tarafta savaﬂ var.
Emperyalizm bir tarafta savaﬂla eziyor insanlar›, bizim gibi ülkelerde
de iﬂsizli¤in patlamas›yla, çal›ﬂanlar›n haklar›n› k›s›tlamayla eziyor.
Yani baﬂka bir savaﬂ yap›yor. ‹nsanlara ﬂunu anlatmak laz›m; ayn› kapitalist, ayn› emperyalist bir tarafta
savaﬂlar ç›kart›yor. Bizim gibi ülkelerde iﬂsiz b›rak›yor, gençlerimizi

Bir cephe kurmak
laz›m. Bunu insanlara
ﬂö yl e a nla tm ak l az ›m .
Bir tarafta savaﬂ var.
Emperyalizm bir tarafta
savaﬂla eziyor eziyor
insanlar›, bizim gibi
ülkelerde de iﬂsizli¤in
patlamas›yla, çal›ﬂanla r›n haklar›n› k›s›tla mayla eziyor. Ya n i
baﬂka bir savaﬂ yap›yor.

umutsuz b›rak›yor, haklar›n› gittikçe azalt›yor, çal›ﬂanlar› eziyor, insanlar› yerinden yurdundan ediyor,
fabrikalar› kapat›yor. Ayn› kapitalist, emperyalist o tür bir savaﬂ yürütüyor. Baz› insanlar bar›ﬂç›l mücadeleden bahsediyor. Bu da o kapitalistle bir tak›m ﬂeyleri iyileﬂtirip
kapitalistle denge sa¤lamaya çal›ﬂmakt›r. Geleneksel partiler, sendikalar arada bir gösteri yap›yorlar ama
sisteme direk sald›rm›yorlar. Bir de
bunlardan kaç›p dta daha radikal
ﬂeyler yapan insanlar var. ‹nsanlar
art›k fabrikalar› yak›yor. 2005’te
Fransa’da yaﬂanan banliyö isyan›
vard›. Fransa’da Cezayir savaﬂ›ndan sonra ilk defa s›k› yönetim ilan
edildi. Yunanistan’da geçen y›l genç
bir çocu¤un ölümünden sonra halk
ayakland›. Danimarka’da, ‹zlanda’da oldu. Burjuvazi bunlar›n artmas›ndan çok korkuyor. Çünkü
bunlar kendili¤inden geliﬂen ve onlar›n kontrolünden kaçan radikal
eylemlerdi. Bir de Avrupa’da göç
önemli bir rol oynuyor. Çünkü göçmenler en yoksul tabakay› oluﬂturuyor ve geldikleri ülkeye ba¤l›lar.
Belçika’da Kuzey Afrikal› göçmenler çok fazla. Göç sorunu Avrupa’n›n temel sorunu.

Say›: 200

Yürüyüﬂ
27 Aral›k
2009

Yü rü yü ﬂ: Emperyalizme karﬂ›
ezilen halklar›n aras›nda nas›l
bir dayan›ﬂma olabilir? Bunun
ilk ad›m› ne olmal›?

Vervaet: Dayan›ﬂma için çok
basit ama pratik ﬂeyler düﬂünmeli.
Uygulanabilir basit ﬂeyler olmal›.
Dünya çok de¤iﬂti ve önümüzde bir
reçetede yok. ‹kinci olarak da ﬂunu
düﬂünüyorum; Marks bizden çok
daha enternasyonalistti. Biz çok
milliyetçiyiz. Marks’a göre dünyada ayr› ayr› ülkeler yoktu. Che’de
de öyle. Ama bizim kafalar›m›zda
hala o milliyetçilik var. Biz
Marks’›n çok gerisindeyiz.
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y›l›na merhaba diyoruz!

r ü z’ün de bulundu¤u 40’a yak›n kiﬂi gözalt›na al›nd›. Oligarﬂi içi iktidar çat›ﬂmas› bir
y›l boyunca k›yas›ya sürdü.

- 16-18 Ocak- Beyrut'ta “Direniﬂ, Anti-Emperya-

Kavga dolu, mücadele dolu bir
y›l› daha geride b›rakt›k. 2009 y›l›nda emperyalizmin dünya halklar›na
uygulad›¤› sömürü ve zulmü Obama’n›n Amerikan baﬂkan› seçilmesiyle bir riyakarl›k içinde sürdü. Fakat daha bir y›l›n› doldurmadan
Obama’n›n gerçek yüzü de ortaya
ç›kt›.

Say›: 200

Yürüyüﬂ
27 Aral›k
2009

Oligarﬂinin temsilcisi AKP, 2009
y›l›nda Kürtler’den, Aleviler’e,
az›nl›klardan, Romanlar’a... halk›n
çeﬂitli kesimlerini “Aç›l›m” politikalar›yla oyalad›. Ancak, hiçbir
“aç›l›m”›n ömrü uzun sürmedi. Bir
y›l›n sonuna gelindi¤inde AKP’nin
tüm aç›l›mlar›n›n alt›ndaki gerçekli¤in faﬂizm oldu¤u aç›¤a ç›km›ﬂt›r.
Halk›n en temel taleplerinin karﬂ›s›na devlet yine, bask›, zulüm ve terörle ç›kt›.
Önümüzdeki y›lda da oligarﬂinin
politikalar›n›n temelini bask›, terör
ve zulmün oluﬂturaca¤› ﬂimdiden
bellidir.
Bir di¤er gerçek ise oligarﬂinin
her türlü terörüne karﬂ› halk›n mücadelesinin de engellenemeyece¤i,
kavga dolu bir y›l olaca¤›d›r. Tekel
iﬂçilerinin direniﬂinden, demiryollar› çal›ﬂanlar›na, tecrite karﬂ› mücadeleden ülkenin dörtbir yan›nda
sürdürülen anti-emperyalist mücadeleye, gecekondu y›k›mlar›na karﬂ› direniﬂten irili ufakl› direniﬂlere
kadar göstermektedir ki, önümüzdeki y›l da mücadele ve kavga dolu
bir y›l olacakt›r.
Geride b›rakt›¤›m›z mücadele
dolu bir y›l›n k›sa bir özetini aktaraca¤›z.

Ocak
- 2009 y›l›na ‹s ra il’in Gaz ze’ye
sald›r›s›yla girdi dünya. 27 Ara-
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l›k’ta baﬂlayan sald›r›, 18 Ocak’ta
‹srail’in tek tarafl› ateﬂkes ilan etmesiyle son buldu. 27 Aral›k 200818 Ocak günleri boyunca süren
bombard›man sonucunda 1500’ün
üzerinde Filistinli katledildi, 5 bine
yak›n Filistinli de yaraland›. Ancak
‹srail tüm katliamlar›na ra¤men
Gazze’de direniﬂi bitiremedi.
Halk Cephesi “Gazze’de Vurulan Dünya Halklar›d›r” diyerek 27
Aral›kta baﬂlayan bombard›man› bir
çok ilde yapt›¤› eylemlerle protesto
ederek direniﬂi sahiplendi.

- 1 Ocak-

T RT ﬁEﬁ aç›ld›.
Oligarﬂi y›la “aç›l›m”la girdi. Aç›l›m’da amaç demokrasi de¤il, “tasfiye” idi. Amaç, yurtd›ﬂ›ndan yay›n
yapan Kürtçe televizyonlar›n etkisini s›n›rlamak ve bunun da ötesinde
Kürtleri düzen içinde tutmakt›r.

- 7 Ocak-

Oligarﬂi içi it dalaﬂ›n›n bir arac› olarak sürmekte olan
“Ergenekon Operasyonu”nda, aralar›nda emekli Orgeneral K e m a l
Yavuz, eski MGK Genel sekreteri
Em. Org. Tu n c e r K›l›nç, yazar Yal ç › n K üç ük, eski Özel Harekat Daire Baﬂkan Vekili ‹ b r a h i m ﬁ a h i n,
YÖK eski Baﬂkan› K e m a l G ü -

lizm, Halklar Aras›nda Dayan›ﬂma
ve Alternatifler ‹çin Beyrut Uluslararas› Forumu” yap›ld›. Konferansa
dünyan›n dört bir yan›ndan aralar›nda Halk Cephesi’nin de oldu¤u 450
parti, örgüt ve kurum temsilcisi kat›ld›.

- 21 Ocak-

E n g i n Ç e b e r ’in
iﬂkenceden katledilmesi davas›
baﬂlad›... Davada 3 Hapishane Müdürü, 42 gardiyan, 4 jandarma ve
bir doktor, 13 polis iﬂkenceden yarg›lan›yor. Engin Çeber’i iﬂkencede
öldürenlerin yarg›lanmas›nda, 800
a v u k a t Engin’in ailesini yan›nda
yer ald›.

- 27 Ocak-1 ﬁubat- B rezilya’n›n Belém kentinde 9. Dün ya Sosyal Forumu yap›ld›. Dünyan›n çeﬂitli ülkelerinden kat›l›mc›lar›n yan›s›ra Türkiye’den de Halk
Cephesi temsilcileri kat›ld›.
- 28 Ocak-

Tekellerin Davos

Zirvesi topland›.

- Dünyan›n en b üyük t eröristi ABD, “2008 Te r ö r R ap o r u ” n u a ç › k l a d › ... Raporda, Hamas, Hizbullah, El Kaide, PKK ve
DHKP-C, “terörist örgütler” olarak

say›l›rken, Amerika’ya boyun e¤meyen Küba, Suriye, ‹ran ve Sudan
gibi ülkeler de ‘terör destekçisi ül keler” olarak nitelendirildi.

Nisan
- 5 Nisan- ABD Baﬂkan› Barack Obama, ülkemize geldi. Oligarﬂinin temsilcileri Obama’y›
ayakta alk›ﬂlarken devrimciler lanetledi.

ﬁubat
- 15 ﬁ ubat-

Kad›köy’de,
krizin bedelinin emekçilere ödettirilmek istenmesine karﬂ› TÜRK- ‹ﬁ,
D‹SK ve KESK taraf›ndan düzenlenen, birçok DKÖ ve siyasi hareketin destek verdi¤i mitinge onbinlerce kiﬂi kat›ld›.

- 12 Nisan-

Gazi Mahallesi'nde Halk Cephesi Day›'n›n mezar› baﬂ›nda bir anma düzenledi.

- 15 Nisan- Devrimci 1 May›s Platformu ve D‹SK, KESK,
TMMOB, TTB 1 May›s'ta Taksim'de olacaklar›n› aç›klad›lar.

- 9 ﬁubat-

Kontrgerilla ﬂefi
Mehmet A¤ar Ankara 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde 3 Kas›m 1996 Susurluk’taki kazadan bu yana ilk defa hakim karﬂ›s›na ç›kt›. Duruﬂma
günü Halk Cephelilier Adliye Saray› önünde “Mehmet A¤ar Tutuklanmal›d›r” talebiyle eylem yapt›lar.

-13 ﬁubat- ATV ve Sabah gazetesinin ba¤l› oldu¤u Turkuvaz
Medya Grubu’nun ‹stanbul ve Ankara'daki iﬂ yerlerinde grev baﬂlad›.

Mart
- 8 M art

Dünya Emekçi Kad › n l a r G ü n ü, ‹stanbul Kad›köy’de
3500 kiﬂinin kat›l›m›yla yap›lan mitingle kutland›.

- 12 Mart G azi katliam›- Gazi ﬂehitleri Katliam›n 14.
y›l›nda 1500 kiﬂinin kat›l›m›yla
Halk Cepheliler taraf›ndan an›ld›.

- 15 Mart-

‹çinde Halk Cephesi’nin de yer ald›¤› ‹stanbul Kad›köy “Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r Platformu” taraf›ndan “Su Halk›nd›r Sat›lamaz” mitingi düzenlendi.

- 16 M art- Emperyalist ülkeler taraf›ndan düzenlenen 5. Dünya
Su Forumu ‹stanbul'da baﬂlad›.

- 1 6 M art- 16 Mart ﬂehitleri
Gençlik Federasyonu taraf›ndan ‹stanbul, Ankara, Antalya, Elaz›¤,
Trabzon, Kütahya, ‹zmir, Eskiﬂehir,

- 18 Nisan- Okmeydan› Sibel

Bursa, Kars, Samsun, Mu¤la, Adana, Edirne, Çanakkale, Biga ve Dersim’de an›ld›.

- 21 Mart-

Halk Cepheliler
Ankara, ‹zmir, Hatay, Malatya, Elaz›¤, Adana, Antalya, Bursa ve ‹stanbul’un birçok mahallesinde Newroz
kutlamalar› yapt›.

- 23 Mart-

Halk Cephesi
ﬁiﬂli Endüstri Meslek Lisesi önünde
yapt›¤› eylemle ö¤renciler için “ Ücr etsiz Ulaﬂ›m Hakk›m›z! ‹ s t i y o r u z
A l a c a ¤ › z " ad›yla bir kampanya
baﬂlatt›.

- 29 M art- Ye rel Seçimler
yap›ld›. Seçim çal›ﬂmas› yapan düzen partilerinin konvoylar› Nurtepe
ve Okmeydan›’nda Halk Cepheliler
taraf›ndan taﬂland›... 29 Mart’ta yap›lan yerel seçimlerde AKP yüzde
38,93, CHP 23,19, MHP 16,13,
DTP 5,47 oy ald›lar.
- 30 Mart-17 Nisan ﬁehitleri A nma, U mudu K utlama Haftas›... 30 Mart K›z›ldere’nin y›ldönümünde ‹stanbul,
Ankara, ‹zmir, Adana, Elaz›¤, Malatya, Dersim, Antalya, Kocaeli,
Gemlik, Eskiﬂehir, Kastamonu’da
anma etkinlikleri yap›ld›.

Yalç›n Park›'nda “Ya Özgür Vatan
Ya Ölüm" gecesi yap›ld›. Gece, 30
Mart’tan itibaren umudu selamlama, ﬂehitleri anma faaliyetlerinin
sonuncusuydu.

- 25 Nisan- Y›llard›r sürdürülen 1 May›s mücadelesinde bir zafer
daha kazan›ld›. 1 May›s’›n tatil ilan
edilmesi talebi AKP iktidar› taraf›ndan yasalaﬂt›r›ld›.
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- 29 Nisan- “Hiçbir güvenlik
önlemi, halk›n adalet özleminden
güçlü de¤ildir!” 19-22 Aral›k katliam›n›n sorumlular›ndan Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk’e karﬂ› feda
eylemi gerçekleﬂtirildi. Sami Türk,
suçlar›n hesab›n› vermekten son anda kurtuldu.

May›s
- 1 May›s- 31 y›l sonra sonra D e v-G e nç p an ka rt › yi n e Ta ksim An›t›nda... Oligarﬂinin 27 bin
polisinin iﬂgaline, terörüne, barikatlar›na ra¤men binlerce devrimciemekçi dövüﬂe dövüﬂe ç›kt› 1 May›s Alan›’na. 400’e yak›n gözalt›,
at›lan binlerce gaz bombas›, kitlelerin üzerine sürülen panzerler,
pompal› tüfekli sivil faﬂist sald›r›lar,
kay›ts›z gözalt›lar ve iﬂkenceler...
hiçbir ﬂey 1 May›s alan›na devrimcilerin ç›kmas›na engel olamad›.
- 4 May›s- Mardin, Maz›da¤
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Alaca¤›z” kampanyas› çerçevesinde
Halk Cepheliler, toplanan 35 bin
imzay› Büyükﬂehir Belediyesi’ne
vermek üzere Büyükﬂehir Belediyesi önünde eylem yapt›.

ilçesine ba¤l› Bilge köyünde bir korucu ailesi ayn› köydeki baﬂka bir
korucu ailesinden çocuk, yaﬂl› kad›n erkek 44 kiﬂiyi katletti.

- 14 May›s- ‹stanbul Küçükçekmece'ye ba¤l› Bayramtepe Mahallesi’nde halk, panzerlerle gecekondular›n› y›kmaya gelen polis ve
zab›taya karﬂ› direnerek evlerinin
y›k›lmas›n› engelledi.

- 19-24 Haziran-

Kanser
H a s t a s › G ü l e r Z e re’y e Özg ür lük!.. TAYAD’l› Aileler; Adana, ‹stanbul, Ankara, Bursa, Hatay ve
Mersin’de yapt›klar› eylemlerle
kanser hastas› Güler Zere ‹çin Özgürlük istediler.

- 17 May›s- C u m h u r b a ﬂ k a n ›
Abdullah Gül’ün Prag dönüﬂünde
“Kürt sorunu Türkiye’nin en önemli
sorunudur. Önemli bir süreçten geçiyoruz, bu süreç iyi de¤erlendirilmelidir” demeciyle, bir ABD operasyonu olan “AKP’nin Kürt Aç›l›m›”n›n
iﬂareti verilmiﬂ oldu.

- 2 2 H aziran-

Çukurova
Üniversitesi T›p Fakültesi Adli T›p
Anabilim Dal› Güler Zere hakk›nda
tutsakl›k koﬂullar›nda tedavisinin
mümkün olmayaca¤›’ raporu verdi.

- 22-25 Haziran-

- 21-27 May›s- Halk Cephe-
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si’nin ö¤renciler için baﬂlatt›¤› “ Üc r etsiz Ulaﬂ›m Hakk›m›z! ‹ s t i y o r u z
Alac a¤›z" kampanyas› ‹stanbul'un
çeﬂitli mahallelerinde yap›lan halk
toplant›lar›yla; Bursa, Malatya,
Kars, Adana, Elaz›¤, Dersim, Ankara, ‹zmir, Kastamonu gibi illerde
yap›lan çeﬂitli eylemlerle yurdun
dört bir yan›nda yayg›nlaﬂt›r›ld›.

- 22-31 May›s-

TAYAD'l›
Aileler ‹stanbul ve Anadolu’nun çeﬂitli illerinden toplanarak Ankara
Abdi ‹pekçi Park›’nda buluﬂtu. F
Tiplerinde Sohbet Hakk›n›n Uygulanmas› için 10 Günlük oturma eylemi yap›p, çeﬂitli görüﬂmelerde bulundu.

- 23-24 May›s-

Kamu
Emekçileri Cephesi Kurultay›,
“Yeni Sömürge Türkiye’de Sendikac›l›k” ana baﬂl›¤›yla Ankara’da
Ekin Sanat Merkezi’nde gerçekleﬂtirildi.

- 25 May›s-

Bursa Devlet
Hastanesi’nde ç›kan yang›nda yo¤un
bak›m ünitesindeki 8 hasta öldü.
Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤, “ölen l e r b ey in ö lü m ü b ekl en en k iﬂile r di” ﬂeklinde aç›klama yapt›.

- 29 May›s Y ürüyüﬂ S ergisi- Devrimci bas›n mevzisinde 5.
y›l›n› dolduran Yürüyüﬂ Dergisi’nin

32

kapak resimlerinden oluﬂan serginin
ilki Küçükarmutlu Cemevi bahçesinde aç›ld›. Bu sergi daha sonra ‹stanbul, Ankara gibi illerin bir çok
semtinde ve Anadolu illerinde
30’un üzerinde yerde aç›ld›.

-

25 May›s- Sri Lan-

ka’da katliam... Sri Lanka ordusunun Ocak ay›ndan itibaren baﬂlatt›¤› Tamil Eelam Özgürlük Kaplanlar› (LTTE)’na yönelik katliamda 15 bini aﬂk›n Tamilli katledildi.
Bu sald›r›larda Tamil Eelam Özgürlük Kaplanlar› (LTTE) lideri Velu p i l a i P i r a p a h a r a n da katledildi.
Haziran

- 26 H aziran-

Ça¤daﬂ Gemik’in katledilmesi davas›n›n ikinci
duruﬂmas› yap›ld›. “Görevimi yap t›m. Gerekirse yine yapar›m” diyen
katillere Ça¤daﬂ’›n ailesi “ K a t i l ”
diye ba¤›r›nca polis azg›nca sald›rarak 17 kiﬂiyi gözalt›na al›nd›.

- 27 Haziran- Sivas’ta yak›larak katledilen 33 kiﬂi Halk Cephesi taraf›ndan Sibel Yalç›n Park›’nda
düzenlenen bir etkinlikle an›ld›.

- 12 Haziran- ‹ran’da yap›-

- 11 H aziran- ‹nﬂaat Mühendisleri Odas› (‹MO) Ankara ﬁubesi
Küçük Kurulu’nda statükolar›n› korumak isteyen yönetim, b›çak ve sopalarla devrimcilere sald›rd›. Sald›r›lar› protesto etmek için +‹vme
okuru devrimci demokrat mühendisler, 29 Haziran 2009'dan itibaren her hafta TMMOB önünde
demokrasi nöbeti tutmaya baﬂlad›.

- 1 8 H aziran-

Gençlik
Federasyonu üyeleri, iﬂkence gördükleri için 4 günlük açl›k grevi yapan çocuk tutsaklara destek vermek
ve serbest b›rak›lmalar› için ‹stanbul Maltepe Çocuk ve Gençlik hapishanesi önünde bir eylem ve Sibel
Yalç›n Park›’nda 22-25 Haziran’da
Açl›k Grevi yapt›lar.

“‹stiyoruz

lan cumhurbaﬂkanl›¤› seçiminde
Ahmedinecad seçimleri tekrar kazand›. Ahmedinecad yönetimine
karﬂ› gösteriler çerçevesinde emperyalistlerin k›ﬂk›rtmas›yla olmayan
bir devrim yarat›lmaya çal›ﬂ›ld›.

- 2 8 H aziran-

Honduras’ta,
ilerici devlet baﬂkan› M a n ue l Ze l a ya’ya karﬂ› askerler taraf›ndan darbe gerçekleﬂtirildi. Darbeciler Zelaya'y› s›n›rd›ﬂ› ettiler.

devrim için

DEVR‹MC‹ OKUL

Ders:

Slogan
Sevgili okurlar›m›z, Devrimci
Okul’un ö¤rencileri, merhaba!
Bir gösteri yap›yoruz diyelim ki;
onun en önemli unsurlar›ndan biri
nedir? Orada tafl›nan pankart, daha
do¤rusu o pankartta yaz›lan slogand›r. Veya sesli olarak hayk›rd›¤›m›z
sloganlard›r; Çünkü bizim amac›m›z›, halka iletmek istedi¤imizi en
iyi flekilde o yaz›l› ve sözlü sloganlar yans›tacakt›r. Halka söylemek
istedi¤imizi o sloganlar arac›l›¤›yla
iletiriz.
Slogan iflte böyle kilit bir önem tafl›r eylemlerde. Bir eylemin
amac›na ulaflmas›, do¤ru tespit edilmifl bir slogandan geçer. Ama slogan meselesi, sadece
eylemler meselesiyle
s›n›rl› de¤ildir; o sloganlar bizim bir bütün
olarak dünya görüflümüzü, stratejimizi ifade eden özellikler tafl›rlar.
Bu anlamda diyebiliriz ki, “ssloganl a r siyasetlerin kimli¤i gibidir”.
Arkadafllar, bugün iflleyece¤imiz
konu iflte böyle bir niteli¤e sahip oldu¤u için, her Cepheli slogan konusunu iyi kavramaya çal›flmal›.
Hat›rlayacaks›n›z; bir önceki
dersimizde bildiri yaz›m› için de
“ kimse bu konuyu kendi d›fl›nda
görmesin” diye vurgulam›flt›k. Ayn›
fleyi sloganlar için de söyleyece¤iz.
Mesela bir geliflme olur, acil bir tav›r göstermek durumunda kal›r›z, o
tavr›n bir parças› olarak acilen bir
pankart yazmam›z gerekir. Dövizler
yazmam›z gerekir. Ne yapaca¤›z?
Hareketten merkezi slogan m› isteyece¤iz? Ya ona da zaman yoksa?
Okulunuza, çal›flt›¤›n›z iflyerine,
mahalleye bir duvar gazetesi asacaks›n›z. Bafl›na çarp›c› bir bafll›k,
yani çarp›c› bir slogan yazmal›s›n›z.

Hareketten mi
isteyeceksiniz?.. Öyle olmayaca¤›na
göre, kendimiz
üretece¤iz.
Kendimiz üretmek için de
kendimizi bu konuda e¤itmek, daha
donan›ml›, tecrübeli hale getirmek
durumunday›z.
Bunlar› belirterek bafllam›fl olduk dersimize. ‹lk sorumuz:

– Slogan nedir?
Slogan, sözün k›sa, özlü, çarp›c›
olan›d›r. ‹nsanlara herhangi bir olaya iliflkin gerçekleri veya bizim herhangi bir konudaki politik tavr›m›z›, en k›sa ve özlü bir biçimde anlatmak içindir.

li biçimler, slogan›n belli bir kal›ba
hapsedilemeyece¤ini gösterir. Burada önemli olan, neyin nerede nas›l
kullan›laca¤›n› do¤ru flekillendirmektir. Bazen, sadece bir soruyu dile getiren bir slogan son derece etkili olabilir. Ama devrimcilerin kitlelere gerçekleri aç›klamakla yükümlü olduklar› bir olayda, soruyla yetinen bir slogan flekillendirirseniz, bu
zay›f bir slogan olur.
Olaya denk düflmeyen, sürece
uygun olmayan bir slogan, yukar›da
say›lan ifllevleri yerine getiremeyecektir elbette.
Tarihi baz› sloganlar› hat›rlayal›m: Frans›z ‹htilali’nin (1789) özeÖ z g ü rti ve simgesi say›labilecek “Ö
lük, Eflfliitlik, Kardeflflllik” slogan›...
‹spanya ‹ç Savaflfl››’yla özdefl hale
N o P a s a r a n” (Geçemeyegelen “N
cekler) slogan›.
Dünyada
ve
1960’lar›n ikinci
yar›s›nda ülkemizde anti-emperyalist mücadelenin
simgesi haline gelen “ Ya n k i G o
H o m e ”... Devrimci Sol’un davas›ndaki savunman›n
simgesi olan ve sonra tüm halk kesimlerinin benimseyerek kendine
uyarlad›¤› “ H a k l › y › z K a z a n a c a ¤›z”... iz b›rakan sloganlardand›r.

Sloganlar
kimli¤imizdir
Sloganlar, ajitasyon ve propaganda faaliyetinin en etkili parçalar›ndan biridir. Ajitasyon ve propaganda neydi, hat›rlayal›m: “kitlelere gerçekleri aç›klama, kitleleri mücadeleye ve örgütlenmeye kat›lmaya
ikna etme... faaliyeti”. Bir kaç kelimenin gücü odur ki, yanyana geldi¤inde bir gerçe¤i aç›klar, insanlar›
mücadeleye dahil ederler.
Slogan›n ifllevi yerine göre de¤iflir, bazen politik bir tespiti, bazen
sadece bir soruyu, bazen bir protestoyu, bazen k›sa ya da uzun vadeli
bir hedefi ortaya koyar. Yerine göre
t e flflhh i r eder, e¤itir, yol g ö s t e r i r, ha r ekete geçirir, harekete geçmeye
ç a ¤ › r › r... Slogan yine yerine göre,
bir iddiay› ortaya koyabilece¤i gibi,
bir k a r a r ›, bir uyar›y›, bir onay› da
dile getirebilir... Bazen bir sloganda
kapsaml› bir program özetlenir, bazen o sloganda dile gelen sadece öfkemiz veya kararl›l›¤›m›zd›r.
Özet olarak sayd›¤›m›z bu çeflit-
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– Slogan ‘kaba’ b i r flfleey
midir?
12 Eylül sonras›nda inkarc›l›¤›
bayrak edinip devrimcili¤e sald›ranlar›n en çok kulland›¤› kavramlardan biri de “ssloganc›l›k”t›. Onlara göre, sloganc›l›k terkedilmeliydi.
Oysa bizden sloganlar›m›z› terketmemizi isteyen burjuvaziydi.
Her türlü bas›n yay›n araçlar›ndan
yoksun b›rak›lm›fl solun kitlelere
mesajlar›n› en etkili ileten araçlard›
çünkü sloganlar. Dahas›, sloganlar,
solun netli¤i, ideolojik gücüydü.
Herfleyi belirsizlefltirmek, mu¤laklaflt›rmak, esnetmek, ›l›ml›laflt›rmak
isteyen burjuvazi ve devrim kaçk›nlar›, sloganlara da bu yüzden karfl›
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Sloganlar›n belirlenmesinde en
ç›k›yorlard›.
yetersizlik oldu¤undan söz
önemli etkenlerden biri de
etmek mümkündür. Çünkü
Sorun elbette sadece iletiüslubumuzdur. Neyi anlataca¤›m›z
genel olarak “merkezden
ﬂim meselesi de de¤ildir. E¤er
bekleme” yan› a¤›r basar.
kadar
nas›l
a
nlataca¤›m›z
d
a
ö
nemlidir.
sadece böyle olsayd›, tüm ileÜlke çap›nda meydana
a
nlataca¤›m›z
s
eslendi¤imiz
Nas›l
tiﬂim araçlar› üzerinde tekel
gelen bir olayda merkezi
kitleye göre de¤iﬂkenlikler gösterebilir.
kurmuﬂ olan burjuvazinin slobir tavr› belirlemek, sözüganlara ihtiyaç duymamas›
Ama temel esaslar halk›n tüm k esimleri
müzü merkezi bir ﬂekilde
gerekirdi. Ama bildi¤imiz gibi
için de¤iﬂmez.
söylemek elbette do¤ru ve
hem dünyada, hem ülkemizde
gerekli oland›r. Bizim sözüburjuvazi de yayg›n biçimde
nü etti¤imiz bunun d›ﬂ›ndapriler olmamal›d›r.
kullan›yor sloganlar›. Çünkü sloki
yerel
sorunlar,
geliﬂmeler karﬂ›s›nganlar “ ak›lda kal›c› özellikleriyle,
Edebi olma ad›na, soyut formüldaki
anl›k
tav›r
al›ﬂlar
aç›s›ndand›r.
çarp›c›l›klar›yla, kitlelerin düz me- ler kullan›lmamal›d›r. “Güneﬂe yüBunun aﬂ›lmas› bir anlamda
tinlerle asla yakalanamayacak olan
rü”, “zafere mahkumuz” gibi ifademerkezi
güçlü kampanyalar yan›nduyarl›l›klar›n› yakalamas› özellikler edebi olabilir, ama bir slogan ifada,
yerel
çal›ﬂmalar›n geliﬂmesi ve
leriyle” , mücadelenin vazgeçilmez
desi olmaz.
buna
ba¤l›
olarak da p ro p a g a n d a
araçlar›d›rlar.
Sloganlar›n belirlenmesinde en
v
e
a
j
i
t
a
s
y
o
n
da yerelleﬂmenin sa¤Mücadele tarihinde öylesine taönemli etkenlerden biri de üslubulanmas›yla mümkündür.
rihsel anlar, kesitler vard›r ki, iﬂte o
muzdur. Neyi anlataca¤›m›z kadar
En baﬂta Cepheli kadrolar, yönedönemlerde ortaya ç›kan sloganlar,
nas›l anlataca¤›m›z da önemlidir.
ticiler,
bu noktada üretken ve yarat›kavramlar, düzen içi çözümlerin
Nas›l anlataca¤›m›z seslendi¤imiz
c›
olmal›d›rlar.
Yapabilir miyiz deüzerini çizen, bu yan›yla bir kopuﬂu
kitleye göre de¤iﬂkenlikler gösteremeyin, yapabiliriz. Belli bir konuifade eden kavramlard›r. Örne¤in
bilir. Ama temel esaslar halk›n tüm
da, olayda, kafam›z berraksa, öfkeHo Ho Ho ﬁi Minh ... ‹ki... Üç...
“H
kesimleri için de¤iﬂmez.
miz, coﬂkumuz yerli yerindeyse, o
Daha fazla Vi e t n a m. Ern e s t o ’y a
Slogan›m›z›n, halka iletmek isnetli¤i, öfkeyi, coﬂkuyu bir slogana
bin selam” slogan› 1960’larda ünitedi¤imizi, propagandas›n› yapacadönüﬂtürebiliriz. O sloganlar›n yeversitelerde forumlar›n ve kitle gös¤›m›z olay›, ça¤r› yapaca¤›m›z politerince güçlü olup olmamas› ise, bir
terilerinin temel slogan›yd›. Dünya
tik tavr›, en k›sa, özlü ve anlaﬂ›l›r
anlamda birikimle, tecrübeyle gelidevrimlerinin takipçisi olma iste¤itarzda vermesine dikkat edilmelidir.
ﬂecektir.
ni, dolay›s›yla devrim iste¤ini güçs
e
ç
i
l
e
n
k
e
l
i
m
e
l
e
r
,
Sloganlarda
lendiriyordu.
özgün durumlar d›ﬂ›nda herkesin
Devrim için savaﬂmayana
“D
Slogan hem stratejiyi,
bildi¤i ve anlayaca¤› kelimeler olsosyalist denmez” slogan› ise yol
hem takti¤i, hem uzun
mal›d›r.
ayr›m›n› belirleyen bir slogand›.
vadeliyi, hem günceli... hem
Mümkün oldu¤unca söz dallan›p
T‹P’in reformist, pasifist çizgisini
soyutu, hem somutu... içerir.
budaklanmamal›, dolayl›, imal› kegizlemek için ortaya att›¤› “Sosyalime ve kavramlar ise hiçbir biçimlist Türkiye” slogan›na karﬂ› at›lan
Baz›lar›n›n her sorunda, her dude kullan›lmamal›d›r.
bu slogan, bugün de sahte istismarrumda, en keskin, en radikal görünen
bir sloganlar› vard›r, onda ›srar ederc› sosyalistlere karﬂ› geçerlili¤ini
Bir sürü ﬂeyi bir arada anlatmaya
ler. Ama bu yanl›ﬂt›r. Stratejik hedekorumaktad›r.
çal›ﬂ›p kendini bo¤mamal›d›r slofimizi dile getiren sloganlar›m›z
gan. S›k rastlanan eksikliklerden bi(mesele Tek Yol Devrim, mesela
ri
de
budur;
slogan
teorinin
bir
ifaB i r s l o g a n d a n e l e re
Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, mesela Emdesidir sonuçta ama kendisi de¤ildikkat etmeliyiz?
peryalizme Karﬂ› Ba¤›ms›zl›k, Fadir. Konuyu az sözcükle ifade etmeﬂizme Karﬂ› Demokrasi, Kapitalizme
Slogan tespitinde propaganda
yi baﬂarabildi¤iniz, özetleyebildi¤iKarﬂ› Sosyalizm) olacakt›r elbette.
konusunda, bildiri konusunda koniz ölçüde o sözlerin sloganlaﬂmas›
nuﬂtu¤umuz gibi, birincisi a b a r t › c › mümkündür. Bu anlamda baz› yanFakat bir siyasi hareket bunlarla
l › k t a n uzak durmak gerekir. Abarlar›n› kaç›n›lmaz olarak dile getiryetinemez. Mücadelenin güncel get›yla kula¤a hoﬂ gelen sloganlar ürememiﬂ olabilirsiniz meselenin. Ama
liﬂmeleri yorumlayan, güncel geliﬂtilebilir, ama bunlar bir slogandan
s l o g a n › n g ö re v i h e r ﬂ e y i a n l a t m a k
meleri genele ba¤layan, somut çebekledi¤imiz etkiyi yerine getirde¤il, en önemli en belirleyici yan›
ﬂitli konularda tav›r aç›klayan slomez. Tersine, bu tür yaklaﬂ›mlar,
ganlara da ihtiyac› vard›r. Bunlar bir
ortaya koymakt›r.
sloganlar›n içini boﬂalt›r, onlar› s›anlamda mücadelenin güncel ihtiMerkezi olarak belirlenen, üretiradanlaﬂt›r›r ve etkisizleﬂtirir.
yaçlar›na cevap veren, halk›n nabz›len sloganlar d›ﬂ›nda, çeﬂitli çal›ﬂma
n› elinde tutmaya yarayan sloganSuland›r›lm›ﬂ ifadeler, güya esalanlar› özgülünde bu noktada bir

–

–
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p›lan mitinge giderken, o konuya
lard›r. Slogan, elbette bir politika
iliﬂkin pankart›m›z, o konuya iliﬂkin
üretmektir ve politik üretkenli¤in
sloganlar›m›zla gitmeliyiz. Süreci
ifadesidir. Bu noktada güncel geliﬂihtiyaçlara göre baﬂka sloganlar da
melere yönelik sloganlar› olmayanolabilir ama mitingin konusu yok
lar, güncel politika yapm›yor desay›lmamal›d›r.
mektir. Onlar, genel geçer ve soyut
sloganlar› tekrarlay›p dururlar. Ki o
noktada da sloganlar bilinçlendirici,
‹ddia da iddias›zl›k da
örgütleyici, harekete geçirici olkendini sloganlarda
maktan ç›kar. Lenin’in ﬂöyle bir söSomutun yerine soyutu
zü vard›r: “S
gösterir
koymak devrimdeki en büyük ve
Bugün sloganlara hakim olan ﬂet e h l i k e l i h a t a l a r d a n b i r i d i r.” (Lekilsizlik gerçekte politikalardaki benin, Sloganlar Üzerine, Seçme
lirsizli¤in veya burjuva ideolojisinEserler)
den ﬂu veya bu ölçüde etkilenmeleYerinde ve zaman›nda at›lan, sorin yans›mas›d›r.
mut koﬂullara denk düﬂen bir slogan, bir k›v›lc›m, bir baﬂlang›ç olabilir. Vietnam
Sloganlar, siyasi hareketlerin
devriminden bir örnek verelim. 1945 A¤ustos Devrikimli¤i gibidir. Bir siyasi hareketin
Pimi’ne ilerleyen süreçte “P
sadece y›llar içindeki sloganlar›na
rinç Stoklar›n› Ele Geçir
bakarak, o nun h içbir teorik yaz›s›n›
ve Açl›¤a Son Ve r” ﬂeklingörmesek bile,
de bir slogan at›l›r ortaya.
o siyasi hareketin neyi savunup
Sonras›n› ﬂöyle de¤erlendisavunmad›¤› h akk›nda
rir Vietnam devrimcileri:
asgari b ir bilgi sahibi olunur
“... Bu slogan korkunç
bir açl›¤›n hüküm sürdü¤ü
b i r s › r a d a a t › l d › . Y ›¤ ›nl ar ›n e n a c il
S›n›fsall›k inkar edilip, “insani”
istemlerine uygun düﬂen bu slogan
yan keﬂfedilmiﬂtir mesela. “bbiz iny›¤›nlar›n ateﬂli bir biç imde ha re s a n l › k h a reketiyiz”, “ssavaﬂ›m›z inkete geçmelerini sa¤lad›. Ayaklansanl›k için!” gibi söylemler öne ç›m a ve i kt i dar › e le geç ir m e yo lunda
kar›lmaktad›r. Faﬂizm, emperyalizm
yo¤un bir devrimci uyan›ﬂla ilerle- geçmiyor neredeyse sloganlar›nda.
Sosyalizm elbette “tüm insanl›¤›n”
melerine yol açt›.”
kurtuluﬂu
ideolojisidir. Ama bugün
Sloganlar›n hem çok yönlülü¤üs›n›fsal
planda,
halk›n kurtuluﬂu hene, hem somuta denk düﬂmesiyle ildefi
esast›r.
‹nsanl›¤›n
kurtuluﬂuna
gili yine Çin’den bir örnek daha veaç›lan
kap›
da
buradan
geçer. Slorece¤im. ÇKP’nin iktidar› almaya
ganlar›m›z
da
bunu
anlatan
aç›kl›k
haz›rland›¤› 1945’te yap›lan konve netlikte olmal›d›r.
gresinde, salonda as›l› duran en büTürkiye solunun 12 Eylül sonrayük pankartta ﬂu slogan yaz›l›yd›:
K u r t u l u ﬂ a k a d a r savaﬂ”, “T
Tek
s›
“K
“ D o ¤ r u l u k t a n Vazgeçme, Hatala K
y
o
l
d
e
v
r
i
m
a
h
r
o
l
s
u
n
e
m
p
er”,
“K
r ›n› Düzelt”... Bunda esas olan, öry
a
l
i
z
m
” gibi çok net sloganlardan
gütün temel ihtiyac›d›r. ‹ktidar›
“kabal›k”, ”sloganc›l›k” gerekçeledevralmaya haz›rlanan bir örgüt,
riyle kaç›ﬂ› sloganlar›n “bbiçimine
kendi içini sa¤lamlaﬂt›rmay› öne ç›iliﬂkin” bir sorun de¤ildir. Bu devkarm›ﬂ ve kongrenin temel slogan›
rimden kaç›ﬂt›r.
da onun için bu olmuﬂtur.
Olur olmaz at›lan sloganlar gerDevrim iddias›n›n zay›flamas›çekte ne kitleye, ne o eyleme bir ﬂey
na, ilkelerin kurallar›n dejenerasyokazand›rmazlar, yaln›zca o slogan›
nuna ba¤l› olarak solda aç›k net müatan grubun insanlar›n› tatmin etcadele sloganlar› de¤il, burjuva
meye yararlar. Belli bir konuda yasöylemler öne ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r.

–

Reklamc›l›k, abart›, göz boyama... Bunun en bariz göründü¤ü zeminler de seçimler oluyor. “Destek
ç›¤ gibi büyüyor”, “Blokun baraj
sorunu yok”, “Eme¤in sesi Meclis’te”, “Sel gibi geliyoruz” gibi
söylemler, geliﬂigüzel kullan›labiliyor. Bunlar elbette tesadüfen ortaya
ç›km›yor; “Güçsüzlük abart›c›l›¤›,
politikas›zl›k, ﬂablonculuk ve taklitçili¤i” geliﬂtiriyor. Bu, oldu¤u gibi
sloganlara da yans›maktad›r.

– S l o g a n l a r çok çeﬂitlidir
Sloganlar kendi içinde çeﬂitlidir.
Kimi sloganlar daha çok protesto,
hak alma gibi daha k›sa vadeli politikalar›m›z› dile getirirken, kimileri daha genel ve
uzun vadeli hedeflere dikkat
çeker. “Ücretsiz Ulaﬂ›m ‹sti yoruz, Alaca¤›z” slogan›, bir
alan özgülünde ve hak alma
amaçl› bir slogand›r. " P a r a l ›
E¤itime Son" bunun bir ad›m
ilerisini hedefleyen ancak
akademik demokratik düzeyde bir slogand›r yine.
" K a h ro l su n F a ﬂ i z m" genel bir politik tav›r slogan›, bir mücadele ﬂiar›, "Tek Yol Devrim", "Yaﬂas›n Demokratik Halk Üniversiteleri" gibi sloganlar ise siyasi iktidar› hedef alan, uzun vadeli hedefleri
gösteren sloganlard›r.
" H a k l › y › z K a z a n a c a ¤ › z " slogan›, k›sa, uzun vadeden öte, halk kitlelerinin tarihsel hakl›l›¤›n› ve meﬂrulu¤unu dile getiren bir slogan olmuﬂtur. O bir slogan olarak, halk›n
kendine güveninin ifadesidir.
6 Kas›m boykotlar›ndaki sloganlar da önemli bir örnektir. Bir çok 6
Kas›m’da boykot yap›lm›ﬂt›r. Temel
YÖK ’ e H a y› r”d›r. Boykot
slogan “Y
olan y›llarda tavr› dile getiren slogan da “66 Kas›m’da Boykot” slogan›d›r. Ama bunun d›ﬂ›nda, 6 Kas›m’›n sloganlar›, ﬂiarlar›, o sürecin
öne ç›kan sorunlar›na, gençli¤in o
dönemdeki taleplerine göre farkl›
farkl› olmuﬂtur. Kimi zaman “hh a r ç l a r”a, kimi zaman “oo k u l l a r d a k i
p o l i s t e r ö r ü”ne, kimi zaman “em-

Say›: 200

Yürüyüﬂ
27 Aral›k
2009
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peryalizm”e iliﬂkin talep ve sloganlar tespit edilmiﬂtir.

– S l o g a n l a r si y as i
kimli¤imizin bir p a r ç a s › d › r !

Say›: 200

Yürüyüﬂ
207Aral›k
2009
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Hepimizin bildi¤i gibi, mücadele
düz bir çizgide geliﬂmiyor. ‹lerliyor,
geriliyor, geniﬂliyor, daral›yor... Dolay›s›yla mücadelenin öncelikle sorunlar›, hedefleri de de¤iﬂiyor. Sloganlar, bu de¤iﬂiklikleri do¤rudan
yans›tan olgulardan biridir. Herhangi
bir dönemin hayat›n çeﬂitli alanlar›nda, çeﬂitli olaylarda kullan›lan sloganlar›n› alt alta yazd›¤›m›zda, o dönem hakk›nda az çok bir fikir sahibi
oluruz.
Sloganlar siyasi hareketlerin stratejilerini, taktiklerini oldu¤u kadar
onlar›n çal›ﬂma tarz›n›, hatta kültürlerini de gösterir. Bu anlamda diyebiliriz ki, s l og a n l a r, siyasi hareket lerin kimli¤i gibidir. Bir siyasi ha r e k e t i n s a d e c e y › l l a r i çi nde ki sl o ganlar›na bakarak, onun hiçbir
teorik yaz›s›n› görmesek bile, o si y a s i h a re k e t i n n e y i s a v u n u p s a vunmad›¤› hakk›nda asgari bir
bilgi sahibi olunur.
Bir çok slogan›n, çeﬂitli siyasi hareketlerle özdeﬂleﬂmesi boﬂuna de¤ildir.
Siyasi hareketler, g ü n ü b i r l i k
politikalar›n peﬂine düﬂtükçe, kendileri olmaktan ç›k›p baﬂkalar›na yedeklendikçe, bu tip sloganlar giderek
azalsa da, önceki dönemlerden baz›
karakteristik örnekler verebiliriz.
Faﬂizme Geçit Yok”
Örne¤in “F
slogan›, ülkemizde faﬂizmin olmad›Genel grev
¤› tespitine denk düﬂer. “G
genel direniﬂ”, belli koﬂullarda herkesin savunabilece¤i bir ﬂey olmas›na karﬂ›n, esas olarak Sovyet ﬂablonculu¤unun slogan›d›r. Somut koﬂullara bakmaks›z›n her durumda bunu
tekrarlay›p dururlar. Zaten Genel
Greve de “devrim”i gerçekleﬂtirecek
bir misyon yüklerler.
K›sacas›, savaﬂ›m›z›n nedenlerini, hedeflerini, en özlü bir biçimde
sloganlarla anlat›r›z. Stalin onu toplara, tanklara benzetir:

“ B i rl ik le re ve ri le n u y gun emirler, at›lan sloganlar ya da yap›lan ça¤ r › l a r, tüm bir savaﬂ boyunca birinci s›n›f a¤›r
t o p v e ya bi r i n c i s › n› f h› z l ›
tanklar kadar önemlid i r. . .
Onmilyonlarca,
y üzm ily on larca halk kit l el e r i y le v e o n l ar › n ç e ﬂi tl i
ta le p ve ge re k sin imle ri nin söz konusu oldu¤u
siyasal alanda ise sloganlar çok da ha büyük bir öneme sahiptir.” (Stalin, Strateji ve Taktik)
Sloganlar, kuﬂku yok ki, ideolojinin de en somut ve yal›n ifadelerinden biridir. Bildi¤iniz gibi, kavramlar, kelimeler üzerinden de çok yo¤un bir ideolojik savaﬂ sürer. Kavramlardan ve kelimelerden oluﬂan
formüller olan sloganlar da bu savaﬂ›n bir parças›d›r. Bazen oligarﬂiyle,
burjuvaziyle çat›ﬂmam›z, tek bir
kavram, tek bir slogan üzerinden de
sürebilir. Mesela, o “oda” der, biz
“hücre”. Onun üzerinden üretilen
her türlü propagandif söz ve slogan,
savaﬂ› özetler.
Slogan tespit etmek, sorunu iyi
kavramay›, sorunun sebep ve sonuç
iliﬂkilerini ve di¤er ba¤lant›lar›n›
do¤ru tahlil etmek ve kitlelerin nabz›n›, ruh halini hissetmek sorunudur.
Slogan kaç kelimeden oluﬂmal›?
Nas›l bir cümle yap›s›na uymal›? Bu
konuda bir mutlaklaﬂt›rma ve s›n›rlama yap›lamaz. Esas olan iﬂlevidir.
“Tek yol devrim” üç kelimedir. “‹ki
üç daha fazla Vietnam...” diye baﬂlayan slogan 13 kelimedir. ‹kisi de etkili sloganlard›r. Önemli olan iﬂlevi,
kitlelere ulaﬂmas›, kitleler taraf›ndan
benimsenmesidir.
Kitleler, sloganlar aç›s›ndan ayn›
zamanda bir süzgeç iﬂlevi de görürler zaten. Onlar›n beynini, yüre¤ine
ve diline yerleﬂen sloganlar benimsenir, kal›c›laﬂ›rlar.

–

Evet sevgili arkadaﬂlar, bu
haftaki dersimizi de burada sonland›r›yoruz. Haftaya yine okulumuzda
buluﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

Merhaba!

ﬁu cennet vatan›n gecelerinde aç yat›lmas›n, gündüzlerinde iﬂsiz dolaﬂ›lmas›n, yoksulluk kader olmas›n diye
2010'un her an›n›, soka¤›n›,
voltas›n›, patikas›n› Fidanlar'›n ayd›nl›¤›nda ad›mlayaca¤›z.
Ve kavgam›z›n Mahiri'nin
peﬂis›ra birer umut derviﬂi olarak, kendi vatan›m›zda bize
köle
muamelesi
yapan
ABD'sinden AB'sine cümle
emperyalistlerin sömürüsüne
son verece¤imiz günlerin müjdesini taﬂ›yaca¤›z hayat›n her
yan›na...
Ve birer hakikat ereni olarak, haramilerin yalanlar›na
karﬂ› gerçe¤in sesi olup tarihin
ana caddesinde dosdo¤ru yürüyece¤iz yine...
Ve halk›n meﬂalesi olmaya
devam ederek, geçip giden zamandan tarih yarataca¤›z.
Bu topraklar›n vatanseverleri olarak, kardeﬂ dünya halklar›na Anadolu'dan enternasyonalist selamlar vermenin
mutlulu¤unu yaﬂayaca¤›z.
2010 y›l›nda, hem halk›m›z›n ve dünya halklar›n›n yüzünü güldürecek, hem de emperyalizm ve iﬂbirlikçilerini kahredecek geliﬂmeler çok olsun
diyen herkesin yeni y›l›n› kutluyor, selam ve sevgilerimizi
iletiyoruz.
Özgür Tutsaklar
Bolu F Tipi Hapishanesi

20 Ekim 2000’den 22 Ocak 2007’ye...

Direniﬂ, Zafer ve Sol
Bölüm 2
Feda eylemlerinin etkisi sadece
çat›ﬂman›n o an›n› ve o hapishanedeki direniﬂin gidiﬂat›n› belirlemekle s›n›rl› kalmad›. Ayn› zamanda d›ﬂar›da da yank›s›n› buldu. Anadolu
halk›n›n, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm mücadelesinde, onu daha güçlü k›lacak yeni bir eylem biçimi daha vard› art›k. Halk, bundan
böyle, kendilerinden silah ve teknik
olarak k›yaslanmayacak üstünlüklere sahip düﬂmanlar›na karﬂ›, feda
gelene¤iyle daha da güçlenmiﬂtir.
Halk 19 Aral›k’ta bu gücü görmüﬂtür; ölüme yatan, bedenini tutuﬂturan feda savaﬂç›lar›n›n hedeflerine
ulaﬂmas›n› hiçbir gücün, hiçbir teknolojinin engelleyemeyece¤ine tan›k olmuﬂlard›r.
19 Aral›k’ta düﬂman›n “ya
ölüm, ya teslimiyet” dayatmas›na
karﬂ› ölümü yere sermenin ifadesi
olarak gerçekleﬂtirilen feda eylemleri, direniﬂimizin ilerleyen günlerinde, bu kez düﬂman›n zorla müdahale ile direniﬂimizi boﬂa ç›kartma takti¤ine karﬂ› baﬂvurulan bir
direniﬂ biçimi oldu. Ölüm orucu direniﬂçileri, bedenlerini ateﬂe vererek, düﬂman›n zorla müdahale takti¤ini fedayla püskürttüler.
Feda’n›n bu tarihi kesitteki di¤er biçimi, adalet için baﬂvurulmas› oldu. Feda savaﬂç›s› Gültekin
Koç, (...) 30 Ocak 2001’de ﬁiﬂli
Emniyet Müdürlü¤ü’nde bir feda
eylemi gerçekleﬂtirdi. Gültekin’i 20
Eylül 2001’de U¤ur Bülbül, 20 May›s 2003’te ﬁengül Akkurt, 1 Temmuz 2005’te Eyüp Beyaz izledi.
19 Aral›k direniﬂi, feda gelene¤inin ileri bir ad›m› olarak, Anado-
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lu halk›n›n kurtuluﬂ mücadelesinde
yerini alm›ﬂt›r. Bundan böyle emperyalizme-oligarﬂiye darbeler vurmada bir çarp›ﬂma yöntemi de feda eylemleri olacakt›r...

Oligarﬂinin F T ipi politikas›n›n hedefleri bilinmekt e yd i, 20 E k im 2 0 0 0’ d e
ö l ü m o r u c u d ir e n i ﬂ i n e
ka rﬂ › ç ›kan ör g ü t l e r i n i s e ,
b u n a k a r ﬂ › k o y ac ak
p ol it i ka s› y ok tu
Oligarﬂi devrimci tutsaklar› teslim alma politikas›ndan hiçbir dönem vazgeçmemiﬂtir. Bu amaçla
pek çok kez sald›rm›ﬂ, devrimci
tutsaklar›n direniﬂleri karﬂ›s›nda
geri ad›m atm›ﬂt›r. Hücre statüsü ve
tecrit, bu defaki sald›r›n›n en temel
arac› olarak düﬂünülmüﬂtür.
F Tipleri mimari olarak oligarﬂinin teslim alma politikas›na çok
daha uygundu.
DHKP-C Davas› tutsaklar› 2000
y›l›n›n ilk aylar›ndan itibaren F Tiplerine karﬂ› direniﬂin örgütlenmesini önermiﬂlerdir. Direniﬂin merkezinde ise ölüm orucunun olmas›
gerekti¤ini belirtmiﬂlerdir. Bu öneri
ra¤bet görmemiﬂtir.
Kimileri “erken” bulmuﬂtur
ölüm orucunu, kimileri “gereksiz”
bulmuﬂtur. “Erken” ve “gereksiz”
bulanlar›n bir k›sm›, ölüm orucu
yerine, F Tipleri için ko¤uﬂ kap›lar›na geldiklerinde “barikat”la karﬂ›
koymay› öneriyorlard›. Bir k›sm›
ise F Tiplerine götürüldüklerinde
ölüm orucuna baﬂlanmas›n› öneriyorlard›. Bunun anlam›n›n F T iplerinin kabul edilmesi oldu¤unu kuﬂkusuz onlar da biliyorlard›. Burjuva
politikac›l›¤›yla özdeﬂ olan “diplomatik yollarla” devletle uzlaﬂ›p-anlaﬂarak tecritin yumuﬂat›labilece¤ini düﬂündükleri ise direniﬂ sürecinde tümüyle aç›¤a ç›kacakt›.

DHKP-C davas› tutsaklar› ölüm
orucu merkezli direniﬂte F Tipleri
gerçe¤ini ve oligarﬂinin amaçlar›n›
teﬂhir ederek F Tiplerinin aç›lmas›n›n engellenmesini önermekteydiler. Karﬂ› ç›kanlar›n ise somut önerileri yoktu. Uzun tart›ﬂma sürecinin ard›ndan 20 Ekim 2000’de direniﬂe TKP(ML) (bugünkü MKP) ile
baﬂlama karar› al›nd›. TK‹P de al›nan karara kat›ld›.
20 Ekim, direniﬂe baﬂlamak için
erken tarih de¤il, aksine geç kal›nm›ﬂ bir tarihtir. Nedeni de di¤er siyasetlerin de kat›lmalar›n› sa¤lamak için geçen uzun tart›ﬂma sürecidir.
Direniﬂe kat›lmayan tutsak örgütlerinin politikas›zl›¤›, 19 Aral›k
öncesi gerçekleﬂtirilen görüﬂme
sürecinde direniﬂe kat›larak güç
verecekleri yerde, “Direniﬂi b›rak›n” ça¤r›lar› yapmalar›yla da ortaya ç›km›ﬂt›r. “Ortayolculuk” düﬂmanla uzlaﬂma, yumuﬂatma anlay›ﬂ› tüm direniﬂ sürecinde devam
etmiﬂtir. Pek ço¤unun direniﬂe iliﬂkin yaz›lar›nda (özellikle T‹KB’nin
pehlivan tefrikas›na çevirdiklerinde) “ﬂu ﬂöyle olsayd›... bu böyle olsayd›” diye hay›flanmalar› da politikas›zl›klar›n›n sonucudur. Evet,
direniﬂe kat›lmayanlar ve direniﬂ
d›ﬂ›na düﬂenlerin düﬂmanla çat›ﬂma iradesi yoktur. ‹rade çat›ﬂmas›na girme ve kazanma iddias›na da
sahip de¤illerdir. Politikalar›, “idare
etmek”te ifadesini bulmaktad›r. Bu
tart›ﬂmalarda çok sonra ve nihayet
direniﬂ bittikten sonra, direniﬂe sald›rarak, suçlayarak ve “yenilgiyle
bitece¤ini”, daha da ötesi yenilginin yaﬂand›¤›n› iddia ederek, kendi
olumsuzluklar›n›n üzerini örtmek
istemektedirler. Bugüne kadar pek
ço¤u daha da gerilere savrulmam›ﬂsa bunun en temel nedenlerinden biri direniﬂin gücü ve etkisi olmuﬂtur. Ancak oligarﬂiyle uzlaﬂmaanlaﬂmada ifadesini bulan politikas›zl›¤›n örgütsel bünyemizde yol
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açt›¤› tahribatlar›n-yozlaﬂman›n
çok daha büyük oldu¤u aç›kt›r.

M e ﬂ r uiy e ti ni h al kta de ¤il
A B ’ de a r a y a n , u m u d u nu
AB üyeli¤ine ba¤layan
r efor mi st l eri n m uh al ef et i nin s› n›r lar › da AB’nin
m ü s a a d e e t t i ¤ i k a d a r d› r

Say›: 200

Yürüyüﬂ
27 Aral›k
2009

Kendini Marksist-Leninist olarak tan›mlayanlardan, Kürt milliyetçilerinden 12 Eylül öncesinin silahl› mücadele savunucusu örgütlerine kadar geniﬂ bir yelpaze, bugün oligarﬂinin icazet s›n›rlar› içinde siyaset yapmay› esas almaktad›r. Düzen içileﬂme öylesine boyutlu yaﬂanm›ﬂt›r ki, dünya halklar›n›n
baﬂ düﬂman› emperyalizm, neredeyse halklar›n dostu, demokrasinin koruyucusu ilan edilmiﬂtir. Emperyalizmin ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin
halklara özgürlük, ülkelere demokrasi getirebilece¤i, pekala savunulabilir hale gelmiﬂtir.
Pek ço¤u için 12 Eylül faﬂist
cuntas› koﬂullar›nda, tutsakl›k y›llar›nda geliﬂtirdikleri direniﬂ ve örgüt düﬂmanl›¤› ile baﬂlayan süreç,
1980’lerin sonlar›nda sosyalist ülkelerde yaﬂanan karﬂ›-devrimlerle
tamamen bir savrulmaya dönüﬂmüﬂtür. ‹nançs›zlaﬂma, halktan
uzaklaﬂma, silahl› mücadeleyi, illegaliteyi reddetme, bu sürecin karakteristik özellikleridir.
Devrimi terkedenler, düzen içi
demokratikleﬂme manevralar›na
yedeklenmiﬂ, buna göre politika
belirlemeye baﬂlam›ﬂlard›r.
Bu kesimler, devrimi, sosyalizmi
dillerinden ç›kar›p, AB’nin ve Kopenhag kriterlerinin y›lmaz savunucular› olmuﬂlard›r. Demokrasi mücadelesi, neredeyse Kopenhag kriterlerinin uygulatt›r›lmas› mücadelesine dönüﬂmüﬂtür. (...)
F Tipi hapishanelere karﬂ› yürütülen mücadelede de, karﬂ›m›za bu
anlay›ﬂ ç›kt›. Özellikle de Avrupa
Birli¤i’nin F Tiplerini desteklemesiyle birlikte, reformistler, AB’ci ayd›nlar, h›zla bu mücadelenin d›ﬂ›na
düﬂtüler. (...) Devletin zoruyla, bask›lar›yla karﬂ› karﬂ›ya gelmekten
ve yararland›klar› düzenin nimetle-
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rini yitirmekten korkanlar›n yapabileceklerinin s›n›rlar›n› tahmin etmek de zor de¤ildir. 20 Ekim 2000
öncesi baﬂta Parti–Cepheli tutsaklar ve tutsak yak›nlar›n›n F Tiplerinin ne oldu¤unun, neyi amaçlad›¤›n›n teﬂhiri için sürdürdükleri kampanya bu çerçevede olumlu bir duyarl›l›k yaratm›ﬂt›r. Ancak ne zaman ki devletin ç›plak zoru öne ç›kar›lm›ﬂ, bas›na–TV’lere yasaklar
uygulanm›ﬂ, bu kesimlerdeki
olumluluk yerini olumsuzlu¤a b›rakmaya baﬂlam›ﬂt›r. Hele hele
AB’nin F Tiplerini destekledi¤i
aç›kça ifade edilince (Oysa daha
baﬂ›ndan beri devrimci tutsaklar F
Tiplerinin ak›l hocalar›n›n ABD ve
AB oldu¤unu, finansman›n›n AB
taraf›ndan karﬂ›land›¤›n› aç›klam›ﬂlar ama AB’cileri inand›ramam›ﬂlard›r) iyice paniklediler.
Bu kesimler direniﬂ ilerledikçe,
katliamlar, kahramanl›klar yaﬂand›kça, ﬂehitler verildikçe, tutarl› bir
demokrat olarak, bir devrimci olarak muhasebe yapacaklar›na direniﬂe karﬂ›, daha sald›rgan bir tutum
tak›nmaya baﬂlam›ﬂlard›r.
Bu dönem, çeﬂitli siyasi hareketlerin direniﬂ kaçk›nl›¤›n› meﬂrulaﬂt›rmak, devrimci, demokratik
sorumluluklar›n› üstlenmemelerini
teorileﬂtirmek için ortaya att›klar›
baz› sözler, reformizmin, kaçk›nl›¤›n simgesi oldular:
“Cepte k eklik m i sand›n›z?”

“ Ay n › m a h a l l e d e n d e ¤ i l i z ”
“F
F arr k › m › z › k o y d u k i y i o l d u ”
“Cepte keklik mi sand›n›z?” diyerek, zulmü, ölümleri ve direniﬂi
seyrettiler. “Ayn› mahalleden de¤iliz” diyerek, 19 Aral›k’› ve Nazi
kamplar›na dönen F Tiplerini görmezden geldiler, “orada” art›k onlardan kimse yoktu. “Fark›m›z›
koyduk iyi oldu” diyerek, kendilerinin art›k devrimcilerden farkl› oldu¤unu gösterip, direniﬂle yollar›n›
ay›rd›lar.
Devrimci hareketi, kimileri “ölü
sevici”likle, kimileri “ölüler üzerinden propaganda yapmakla” suçlamaya baﬂlay›p, solculu¤u, sosyalistli¤i de elden b›rakmazken, “ﬂehitlik ‹slama aittir” teorileriyle direniﬂ kaçk›nl›¤›n› meﬂrulaﬂt›rmaya
çal›ﬂt›lar. Ölüm orucu direniﬂine,
devrimci harekete, önderli¤imize

yönelik “tarikat, mürit” söylemleri,
adeta onlar›n kendilerini düzene
kan›tlama araçlar› oldu... Arada bir
devleti hapishaneler konusunda
eleﬂtirirken, sözlerinin en baﬂ›nda
ölüm orucuna da örgüte de karﬂ›
olduklar›n› tekrar tekrar yemin billah yazd›lar. Bir yandan “devletin
anlay›ﬂs›zl›¤›”na eleﬂtiri yap›p di¤er yandan durmadan “direniﬂi bitirin” ça¤r›s› yapma riyakarl›¤›ndan
geri durmad›lar.
Olumlu istisnalar d›ﬂ›nda, genel
olarak ölüm orucunu gündemde
tutmama konusunda aralar›nda bir
hemfikirlik vard›r; arada bir baz›lar›
k›saca söz etti¤inde, ya mesela ﬂehitlerimizin say›lar›n› yanl›ﬂ yazmakta ya talepleri gayri ciddi bir
ﬂekilde yans›tmaktayd›lar; yazarlar›n baz›lar›, tutsaklar›n “biriken
mektuplar›”ndan birkaç cümle ya
da paragraf aktarmakla yetinmekte, kimileri bunu da yapmay›p,
kendi sorumsuzluklar›n›, ilgisizliklerini, ölüm orucunun “halka ulaﬂmayan”, “halk›n gündeminde olmayan bir eylem” oldu¤u söylemiyle meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yorlard›. Elbette temel sorun, direniﬂin
halka ulaﬂ›p ulaﬂmamas› de¤ildir;
onlar›n sorunu oligarﬂiyle, Avrupa
emperyalizmiyle çat›ﬂmama sorunudur.

PKK’li tutsaklar,
ha p i s ha n e l e r d e di r e n i ﬂ i
d e¤ i l , ol i ga r ﬂi n i n p ol i t i ka lar›n› güçlendirdiler.
Türkiye hapishanelerindeki tutsak say›s›n›n büyük bir ço¤unlu¤unu oluﬂturan Kürt milliyetçilerinin F
tiplerine karﬂ› direnme ve mücadele gibi bir politikalar› olmad›.
Bu bir sonuçtu elbette. Bu sonucu ortaya ç›karan ise, birinci olarak
PKK’nin uzlaﬂmaya, düzen içileﬂmeye yönelik genel politik çizgisi,
ikinci olarak ise, hapishanelere ve
hapishane direniﬂlerine karﬂ› geliﬂtirilen çarp›k bak›ﬂ aç›s›d›r. Devletin
her türlü sald›r›s› karﬂ›s›nda tav›r almay› “provokasyona gelme-gelmeme” ikileminde de¤erlendiren
PKK’li tutsaklar bu nedenle hiçbir
sald›r›ya ciddi bir karﬂ›l›k vermemiﬂlerdir. Bu politikalar›na karﬂ›n
devletin her türden sald›r›lar›ndan

dinmeyen ac›m›z

19 Aral›k

bitme

ve hatta Diyarbak›r E Tipi’nde oldu¤u gibi katliamlar›ndan kurtulamam›ﬂlard›r. Devletin F Tiplerine geçiﬂinin provas› ve haz›rl›¤› niteli¤inde
gerçekleﬂtirdi¤i 26 Eylül Ulucanlar
Katliam›’ndaki tav›rlar› geldikleri
noktay› ve hapishaneler politikas›n›
en özlü bir biçimde ortaya koyuyordu: “Biz Yokuz Komutan›m...”
Ulucanlar’da bir yanda elleri havada ko¤uﬂlar›n› boﬂaltarak düﬂmana moral ve cesaret veren bir
tav›r, di¤er yanda kurﬂun sa¤ana¤›
alt›nda halay çekenlerin yaratt›¤›
bu tablo, 19-22 Aral›k’ta da sürdü.
19 Aral›k arifesinde Bayrampaﬂa hapishanesinde açl›k grevine
baﬂlayan PKK’li tutsaklar›n, k›sa
süre sonra “devlet çözüme aç›k”
aç›klamas›yla açl›k grevini b›rakmalar›, oligarﬂiye “devleti çözümden yana, tutsaklar› uzlaﬂt›rmaz”
göstermekte bulunmaz bir malzeme verdi.
19 Aral›k’ta ﬂehitler verilirken,
onlar direniﬂin d›ﬂ›nda kald›lar. Bu
tav›r, daha sonra bizzat PKK önderi
Abdullah Öcalan taraf›ndan “fark›m›z› k oyduk i yi o ldu” sözleriyle
tarih önünde tescil edildi. Direniﬂin
d›ﬂ›nda kald›klar›, düﬂman›n manevralar›na kolayl›k sa¤lad›klar› gibi, sonras›nda direniﬂe ideolojik
olarak da sald›rmaktan geri durmad›lar. PKK’nin tarihine ve siyasi
çizgisine damgas›n› vuran pragmatizm ve benmerkezcilik, 19-22 Aral›k direniﬂini, “Bar›ﬂ sürecine zarar
vermek”le, “komplo” ile suçlayabilecek kadar çarp›k bir noktaya kadar savurmuﬂtur onlar›.
Koyduklar› “fark”, tecrite karﬂ›
direniﬂin ﬂehitlerle sürdürüldü¤ü 7
y›l boyunca sürdü. 122 ﬂehit verilirken, binlerce PKK’li tutsak cephesinden en s›radan bir destek, dayan›ﬂma tavr› dahi gösterilmedi.
F Tipleri konusunda direniﬂ çizgisinde yeralmamalar›, onlar› hücrelere at›lmaktan da, tecrit alt›na
al›nmaktan da kurtarmad›. Bu
noktada PKK’li tutsaklar, F Tiplerine direniﬂsiz gittiler; ... Oligarﬂi, onlar›n bulunduklar› yerlerde yeni
hücre ve tecrit statüsünü rahatl›kla
yerleﬂtirdi.

‹ k ti d ar b il in c in d e n yo k su n ,
öncülük iddias›n› yitir en

eyen öfkemiz

“sol”, oligarﬂinin F T ipi
s ald›r›s›na karﬂ› mücade l e yi “ d›ﬂ ar ›y a” b› ra kma k,
gör e v v e s o r u m l u l u k t a n
kur tulmak istemiﬂtir
Kürt milliyetçi hareketi d›ﬂ›nda
F tiplerinde tutsa¤› bulunan örgütler iki kategoriye ayr›lmaktad›r. Birincisi, 20 Ekim 2000’den 22 Ocak
2007’ye, yani zafere kadar direniﬂi
sürdüren DHKP-C davas› tutsaklar›d›r. Di¤erleri ise belli bir noktadan
itibaren direniﬂin d›ﬂ›nda kalm›ﬂlard›r. (TKEP-L davas› tutsaklar› 1922 Aral›k sonras› baﬂlad›klar› direniﬂe, bir dönem ara verseler de
sonras›nda devam ettiler.)
19 Aral›k 2000 öncesi F Tiplerinin aç›lmas›n› engellemek temel
amac›yla yap›lan tart›ﬂmalarda,
aç›¤a ç›kan en önemli yaklaﬂ›mlardan biri ﬂuydu: Devrimci tutsak
kimliklerinin sonucu olarak sald›r›n›n as›l hedefi olmalar›na ra¤men
sald›r›ya karﬂ› mücadeleyi “d›ﬂar›ya” havale etme e¤ilimi hakim e¤ilimdi. Bu gruplar›n önemli bir bölümü, 2002 May›s›nda ölüm orucu
direniﬂini b›rak›rken yapt›klar› ortak aç›klamada da “bayra¤› d›ﬂar›ya devrettikleri... d›ﬂar›dan direnecekleri” gibi iddialarda bulunmuﬂlard›. O günden bugüne y›llar geçmesine ra¤men ciddi, elle tutulur
mücadeleci “direniﬂleri” olmam›ﬂt›r. Kimileri de kendi yaﬂad›klar›
yenilgiyi de¤iﬂik zaman aral›klar›yla itiraf ederken, ölümler, sakatl›klar pahas›na kesintisiz sürdürülen
ve 22 Ocak 2007’de tecritte bir
ﬂekliyle uzlaﬂ›lan sohbet genelgesiyle ara verilen direniﬂimize de yenilgi yaftas› asma çabas›nda olmuﬂlard›r.
Gerek 20 Ekim 2000’de F Tipleri öncesi baﬂlayan direniﬂe kat›lan MKP ve TK‹P, gerekse de 19–22
Aral›k katliam› sonras› sevkedildikleri F Tiplerinde direniﬂe baﬂlamak
zorunda kalanlar›n, direniﬂ d›ﬂ›na
düﬂmelerinin nedeni karmaﬂ›k de¤ildir. En baﬂta geleni de F Tiplerinin “devlet politikas›” oldu¤u tespitinden hareketle devlete geri
ad›m att›r›lamayaca¤› düﬂüncesinde olmalar›d›r. T›pk› 12 Eylül koﬂullar›nda gündeme getirilen Tek

19 Aral›k

Tip Elbise (TTE) uygulamas›nda
oldu¤u gibi. O zaman da Parti-Cepheli tutsaklar ve T‹KB tutsaklar›
Ölüm Orucu direniﬂiyle TTE’yi reddedip TTE’nin kald›r›lmas› do¤rultusunda bir mücadele yürütürken,
pek ço¤u yine “devlete geri ad›m
att›r›lamayaca¤›” inançs›zl›¤›yla
TTE’yi giyme karar› alm›ﬂlard›.
Oligarﬂinin çeﬂitli sald›r›lar› karﬂ›s›nda “bu devlet politikas›d›r...
geri ad›m att›ramay›z” tavr›nda
olanlar›n, Türkiye’de devrim yapma, iktidar› ele geçirme iddias›nda
bulunmalar›n›n ciddiyetle, inand›r›c›l›kla iliﬂkisi yoktur.
Direniﬂin d›ﬂ›na düﬂenler, Ölüm
Orucu direniﬂine yönelik çeﬂitli
eleﬂtirilerle direniﬂi b›rakmalar›n›
mazur göstermeye çal›ﬂsalar da,
as›l neden iktidar perspektifini, iddialar›n› kaybetmiﬂ olmalar›d›r.
Devrim iddias› taﬂ›mayanlar›n, bedel ödemek istememelerinden daha do¤al bir ﬂey olamaz. Ancak baz›lar› bu gerçe¤i örtbas etmek için,
bedel ödeyenlere ve kendilerinin de
bir döneminde bir parças› olduklar›
direniﬂe karﬂ› sayg›s›z, seviyesiz
sald›r›lar içine girebildiler.
Hapishanelerde tam 7 y›l süren
büyük ölüm orucu direniﬂi, saflaﬂman›n, tercihlerin çok daha net bir
ﬂekilde görülmesini sa¤lam›ﬂt›r. Yaﬂanan saflaﬂmada ne yaz›k ki halklar›n kurtuluﬂu için, devrim için yola ç›kt›¤›n› söyleyenler, önderlik,
öncülük görevini yerine getirmekten uzaklaﬂm›ﬂlard›r. 19 Aral›k katliam› öncesinde F Tiplerine karﬂ›
mücadelenin gerekliliklerini görmemekte ›srar eden, iﬂi d›ﬂar›ya
havale ederek tarihsel görevlerini
üstlenmekten kaç›nan siyasi hareketler, 19-22 Aral›k sonras› getirildikleri F Tiplerinde de görevlerini
yerine getirmemiﬂlerdir. 20 Ekim
2000’de direniﬂ içerisinde yer almayarak F Tiplerinin aç›lmas›nda
oligarﬂiyi cesaretlendirenler, 19-22
Aral›k sonras› ölüm orucuna baﬂlamak zorunda kald›lar. Ancak bu
kez de 2002 May›s›nda ölüm orucunu b›rakarak F Tipi politikas›n›n
devam›nda da oligarﬂiyi cesaretlendirmiﬂlerdir. Ödedi¤imiz bedelin
büyüklü¤ünün bir nedeni de iﬂte bu
tav›rlard›.
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“Teslim Al›nmak ‹stenen Bu Ülkenin
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizm Düﬂüydü”
✗ ‹ stanbul’da
✗ Ankara’da
✗ Eskiﬂehir ’de
✗ Bursa’da
✗ Samsun’da
✗ Mu¤la’da
✗ Adana’da
✗ M er sin’ de
✗ Hatay’da
✗ Edirne’de
✗ D e r s im ’ d e
✗ Malatya’da
✗ Ant al ya ’da
✗ Kütahya’da
✗ Erzincan’da
✗ Kars’ta
✗ Kocaeli’de

Katliam Unutulmad›
Unutturulmayacak!...
19-22 Aral›k hapishaneler katliam› 9. y›l›nda Türkiye’nin dört bir
yan›nda protesto edilirken, katliamda ﬂehit düﬂen devrimciler an›ld›.
19 Aral›k günü 19-22 Aral›k kat-
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liam›n› protesto etmek için ‹ s t a n bul Bayrampaﬂa Hapishanesi önünde eylem yap›ld›. Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu’nun yapt›¤› eylemde, “19-22 Aral›k’tan Hasta Tutsaklara Tecrit Öldürmeye Devam
Ediyor” pankart›yla beraber, Tecrite
Karﬂ› Mücadele Platformu imzal›
“19-22 Aral›k Katliam›n› Unutmad›k Unutmayaca¤›z” pankart› aç›ld›.
Eylemde TKMP ad›na, katliam›
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde yaﬂam›ﬂ olan Mehmet Güvel bir aç›klama yapt›. Güvel’in ard›ndan katliamda Çanakkale Hapishanesi’nde olan
Veysel ﬁahin yaﬂad›klar›n› anlatt›.
ﬁahin; katliamda ilk söyledikleri ﬂeyin “teslim olun” oldu¤unu belirtti.
Katliamc›lara teslim olmayacaklar›n› hayk›rd›klar›n› söyleyen ﬁahin,
“teslim al›nmak istenen bu ülkenin
ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm
düﬂüydü. Teslim edemezdik. Diz k›ramazd›k önlerinde. Çünkü biz umudun temsilcileriydik” dedi.
Yaklaﬂ›k 300 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylem Bayrampaﬂa Hapishanesi’ne
karanfiller at›lmas›n›n ard›ndan so-

na erdi.
Katliamda ﬂehit düﬂen devrimciler Halk Cepheliler taraf›ndan Cebeci Mezarl›¤›’nda an›ld›. Halk
Cepheliler önde TAYAD’l› Aileler’in taﬂ›d›¤› ve 122 ﬂehidin resminin oldu¤u, “Büyük Direniﬂte
Ölümsüzleﬂtiler” yazan pankart taﬂ›d›lar. Pankart›n arkas›nda ﬂehitlerin resimleri taﬂ›n›rken, resimlerden
sonra da “19-22 Aral›k Sorulacak
Hesab›m›zd›r Unutmayaca¤›z” yazan pankart aç›ld›.
Kortej oluﬂturan Halk Cepheliler, “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz” sloganlar›yla ﬂehitlerin mezarlar›n›n baﬂ›na kadar yüründüler.
TAYAD’l› Gülsen Karg›n Halk
Cephesi’nin haz›rlam›ﬂ oldu¤u
aç›klamay› okudu. Gülsen Karg›n’›n ard›ndan TAYAD’l› Melek
Akgün’de katliamdan önce kap› kap› dolaﬂarak ölüm oruçlar›n› anlatt›klar›n› söyledi.
500 kiﬂinin kat›ld›¤› anma da Bize Ölüm Yok marﬂ›n›n söylenmesinin ard›ndan mezarlar ziyaret edildi.

Katliam›n y›ldönümü çerçevesinde Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
ve ‹dil Kültür Merkezi’nin de eylem
ve programlar› oldu.
ÇHD ‹stanbul ﬁubesi katliamda
en fazla ﬂehidin verildi¤i Bayrampaﬂa Hapishanesi’yle ilgili “Bayrampaﬂa ‹çin Adalet” talebiyle ‹stanbul Taksim’de bulunan ‹nterroyal Otel’de bir bas›n toplant›s› yapt›. Toplant› da ﬁanar Yurdatapan,
Bilgesu Erenus, P›nar Sa¤, S›rr› Süreyya Önder ve Cezmi Ersöz’de düﬂüncelerini aç›klad›lar. Hukukçular
20 Aral›k günü Maslak’ta bulunan,
Ümraniye ve Bayrampaﬂa hapishanelerindeki katliamlarda görev alm›ﬂ ‹stanbul ‹l Jandarma komutanl›¤› önünde eylem yapt›lar. Ayr›ca yine “Bayrampaﬂa ‹çin Adalet” talebiyle Eyüp Adliyesi önünde bir eylem yapt›ktan sonra suç duyurusunda bulundular.
‹dil Kültür Merkezi’de katliam ve
hapishaneler direniﬂiyle ilgili program› çerçevesinde 19 Aral›k günü direniﬂi anlatan kitaplar yazan yazarlar
Berrin Taﬂ, Ayﬂe Düzkan ve Cezmi
Ersöz’le Taksim’de bulunan Merdiven Cafe’de imza günü düzenledi.
Ayn› gün ‹dil Kültür Merkezi’nde
yönetmenler Vedat Özdemir ve Hüseyin Karabey’le bir söyleﬂi düzenledi ve “Tecrite Karﬂ› Mücadelede
10 Yönetmen 10 Fim” projesi tan›t›ld›. 20 Aral›k günü yine ‹dil Kültür
Merkezi’nde “Yaﬂayanlar Anlat›yor”
ad›yla bir program düzenlendi. ‹ki
bölümden oluﬂan program›n birinci
bölümünde katliam› ve süreci d›ﬂar›dan takip eden Av. Behiç Aﬂç›, Gazeteci-Yazar Ayﬂe Düzkan ve Gazeteci-Yazar Alper Turgut yaﬂad›klar›
ve gördüklerini anlatt›lar. ‹kinci bölümde ise katliamda tutsak olanlar
yaﬂad›klar›n› anlatt›lar.
28 devrimci tutsak Gülsuyu-Gülensu Haklar Derne¤i’nde an›ld›.
Katliam›n anlat›ld›¤› bir sinevizyonun izlendi¤i anma katliam› yaﬂayan tutsaklar›n anlat›mlar›yla son
buldu. Anmaya 45 kiﬂi kat›ld›.
19 Aral›k günü katliamla ilgili
Gazi Mahallesi’nde bir söyleﬂi yap›ld›. 100 kiﬂinin kat›ld›¤› söyleﬂide kat-

liam görüntüler izlendi ve ‹dil Kültür
Merkezi’nin haz›rlad›¤› “O Günün
Hikayesi” isimli sergi gezildi.
18 Aral›k günü Ank a r a’da Yüksel Caddesi’nde Al›nteri, BDSP,
DHF, EHP, ESP-G, Halk Cephesi,
Kald›raç, Partizan, 78'liler Giriﬂimi,
TÜM-‹G, “Katil Devlet Hesap Verecek” sloganlar›yla eylem yapt›.
Eylemde ayr›ca katliama ve tecrite
iliﬂkin foto¤raf ve karikatür sergisi
de aç›ld›.
Katliam›n y›l dönümünde yine
Al›nteri, BDSP, DHF, EHP, ESP-G,
Halk Cephesi, Kald›raç, Partizan,
78'liler Giriﬂimi, TÜM-‹GD taraf›ndan Sincan Hapishaneler Kampusu’nda bir eylem yap›ld›. Eylemin
ard›ndan, Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’na
gidilerek Ali ‹hsan Özkan ve Cafer
Tayyar Bektaﬂ’›n mezarlar› ziyaret
edildi.
Ankara’da ayr›ca Mamak Tuzluçay›r’da bir yürüyüﬂ yap›ld›. 110 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde yol trafi¤e
kapat›larak bas›na aç›klama yap›ld›.
19 -22 Aral›k katliam›n›n 9. y›ldönümünde Hakimler ve Savc›lar
Yüksek Kurulu önünde bir eylem
yap›ld›. 18 Aral›k günü ÇHD Ankara ﬁube, ÇHD ‹stanbul ﬁube, KESK
ve TAYAD'l› Aileler'in de kat›l›m›yla yap›lan eylemde Avukat Selçuk
Koza¤açl› taraf›ndan bas›na bir
aç›klama yap›ld›.
Eylemde, katliam›n sorumlular›ndan Ali Suat Ertosun’un HSYK
Baﬂkanl›¤›’na terfi ettirilmesine
at›fta bulunularak; "Ali Suat Ertosun için en uygun terfii san›k sandalyesidir" denildi.
ÇHD Ankara ﬁubesi’de katliamla ilgili yaz›l› bir aç›klama yay›nlayarak katliamdaki vahﬂeti ve devletin yalanlar›n› anlatt›.
22 Aral›k günü ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne
"19-22 Aral›k Katilleri Hala Cezaland›r›lmad›. Didem Akman De¤il
Hikmet Sami Türk Yarg›lans›n” yazan pankartlar as›ld›.
E s k i ﬂe h i r 'de 19 Aral›k günü
Adalet Saray›'n›n önünde bir eylem
düzenlendi. Eylemde 19 Aral›k kat-

liam›n›n amac›n›n devrimci iradeyi
teslim almak oldu¤una de¤inildi.
20 Aral›k Pazar günü ise dernekte 19-22 Aral›k katliam›n› anlatan
bir sinevizyon gösterimi yap›ld›.
22 Aral›k günü, Anadolu Üniversitesi’nde, Dev-Genç imzal› "1922 Aral›k Katilleri Hala Cezaland›r›lmad›. Didem Akman De¤il Hikmet Sami Türk Yarg›lans›n" yazan
pankart as›ld›.
B u rsa Halk Cephesi, 19 Aral›k
günü, Kent Meydan›’nda, katliam›
protesto etmek için bir eylem yapt›.
Ayn› gün Semra Baﬂyi¤it Halk Sahnesi’nde katliamda ﬂehit düﬂenler
için anma yap›ld›. Anmada, sergilenen tiyatro oyunuyla 19-22 Aral›kta
yap›lan katliam canland›r›ld›.
Gemlik Halk Cephesi 20 Aral›k
günü Gemlik Haklar Derne¤inde bir
anma yapt›. Anmada önce bir konuﬂma yap›larak; “Oligarﬂinin devasa gücü karﬂ›s›nda tutsaklar
inançlar› ve bedenleri ile direndiler”
denildi.
S a ms u n Halk Cephesi 22 Aral›k
günü 19-22 katliam›nda ﬂehit düﬂen
devrimciler için anma yapt›. Anmada 19-22 Aral›k Hapishaneler katliam›n› nas›l gerçekleﬂti¤i, katliam›n
devrimci tutsaklar› teslim alma sald›r›s› oldu¤unu anlat›ld›.
M u ¤la’da 20 Aral›k Pazar günü,
aralar›nda Mu¤la Gençlik Derne¤i
Giriﬂimi, YDG, DGH, DEV-L‹S,
MDG S›n›rs›zl›k Meydan›’nda bir
araya gelerek 19 Aral›k katliam› ile
ilgili eylem yapt›.
A d a n a ’da 19 Aral›k 5 Ocak
Meydan›’nda BDSP, ÇHKM, D‹P,
DHF, ESP, Halk Cephesi, ‹HD,
Odak 19-22 Aral›k katliam›n› protesto ettiler. Eylemde, “19-22 Aral›k
Katliam› Tecritle Sürüyor, Katliamlar›n Hesab›n› Soraca¤›z” yazan bir
pankart aç›larak Çakmak Caddesi’nden ‹nönü Park›’na kadar yürüyüﬂ yap›ld›. Meﬂalelerle yap›lan yürüyüﬂte “Yaﬂas›n 19 Aral›k Direniﬂimiz, Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz” sloganlar› at›ld›.
Eylemin ard›ndan Adana Özgürlükler Derne¤i ‘nde 19-22 Aral›k
katliam›n› anlatan bir sinevizyon
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gösterimi ve söyleﬂi yap›ld›.
20 Aral›k’ta Adana Halk Cephesi katliamda ﬂehit düﬂen Halil Önder’in mezar›n› ziyaret etti.
M e r sin’de Kristal-‹ﬂ Sendikas›’nda Halk Cephesi, Partizan, ESPG, DHF, Mücadele Birli¤i taraf›ndan 19-22 Aral›k katliam› anmas›
yap›ld›.
Anmada bir konuﬂma yapan Hasan Biber, “Devlet karﬂ›s›nda ölen
ama teslim olmayan sald›r›ya karﬂ›
direnenleri gördü” dedi.
Mersin’de 19 Aral›k günü Taﬂ
Bina önünde katliam› protesto eden
bir eylem yap›ld›. Halk Cephesi,
DHF, Partizan, Mücadele Birli¤i,
ESP-G, Mersin ‹HD taraf›ndan yap›lan eyleme KESK ve EHP’ de
destek verdi.
H a t a y’da Halk Cephesi 19-22
Aral›k katliam›n› protesto etmek
için yürüyüﬂ düzenledi.
21 Aral›k Antakya E¤itim-Sen
binas› önünden Ulus (köprübaﬂ›)
alan›na kadar yap›lan meﬂaleli yürüyüﬂte, “19–22 Aral›k Hapishaneler Katliam›n› Unutmad›k! Unutturmayaca¤›z” yaz›l› pankart aç›ld›.
Eylemde; “19–22 Aral›k Katliam› Tecritle Sürüyor, Katliamlar›n
Hebas›b›n› Soraca¤›z!” dedi.
E d i r n e'de 19-22 Aral›k katliam›n›n 9. y›l›nda katliam› protesto
etmek amac›yla Trakya Üniversitesi
T›p Fakültesi'nin 8.kat›na DevGenç'liler taraf›ndan pankart as›ld›.
"19-22 Aral›k Katilleri Hala Cezaland›r›lmad›. Didem Akman› De¤il
Hikmet Sami Türk'ü Yarg›lay›n" yazan pankart uzun süre as›l› kald›.
20 Aral›k günü Edirne Gençlik
Dernekli ö¤renciler taraf›ndan
D‹SK toplant› salonunda 19-22
Aral›k Hapishaneler Katliam› anmas› yap›ld›. Anmada, ﬂiir dinletisi
ve cuma günü tutsak düﬂen Trakya
Üniversitesi ö¤rencisi Harika K›z›lkaya'n›n yazm›ﬂ oldu¤u katliam› anlatan k›sa oyun gösterimi yap›ld›.
19 Aral›k günü Edirne Gençlik
Derne¤i, Ekim Gençli¤i ve ESP Giriﬂimi taraf›ndan, PTT önünde 1922 Aral›k da yaﬂanan katliam› pro-

testo etmek ve katliam karﬂ›s›nda
gösterilen direniﬂi selamlamak için
bir eylem yap›ld›.
Katliam D e rsim’de demokratik
kitle örgütleri taraf›ndan yap›lan
meﬂaleli yürüyüﬂle protesto edildi.
Eylemde; “19-22 Aral›k Hapishaneler Katliam›n› Unutmad›k,
Unutturmayaca¤›z” pankart› taﬂ›nd›. Yürüyüﬂ s›ras›nda “Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz, Katiller Halka Hesap Verecek” sloganlar› at›ld›.
Yeralt› Çarﬂ›s› üzerine gelindi¤inde bir aç›klama yapan Derya
Taﬂk›ran; F Tipi hapishanlerde tecritin giderek a¤›rlaﬂt›¤›na vurgu
yapt›.
19 Aral›k günü Dersim’de Fidan
Kalﬂen’in mezar› baﬂ›nda Halk
Cephesi anma yapt›. Anmaya TAYAD’l› Aileler ve Fidan Kalﬂen’in
ailesi de kat›ld›.
M a l a t yada 20 Aral›k’ta Paﬂaköﬂkü’nde toplanan demokratik kurumlar 19-22 aral›k katliam›n› protesto etti. Kemal Özalper ‹lkö¤retim
Okulu önünde toplan›larak PTT
önüne kadar yürüyüﬂ yap›lan eylemde; “19-22 Aral›k Katliam›n›
Unutmayaca¤›z! Tecrite Son” pankart› taﬂ›nd›.
19-22 Aral›k Katliam›n›n y›ldönümünde ‹zm i r’de, Gümrük Telekom önünde toplan›larak , “19 Aral›k Katliam›n› Unutmad›k Unutturmayaca¤›z” pankart›yla eski Sümerbank önüne yüründü. 140 kiﬂinin kat›ld›¤› TKMP’nin yapt›¤› eylemde “19 Aral›k sorulacak hesab›m›zd›r unutmayaca¤›z!” denildi.
20 Aral›k günü ‹zmir Özgürlükler Derne¤i’nde 19-22 Aral›k katliam›n›n anmas› yap›ld›. Programda
19-22 Aral›k katliam›yla ilgili görüntüler izlendi.
‹zmir Halk Cephesi 20 Aral›k günü Berrin B›çk›lar’›n mezar›n›n baﬂ›nda 19-22 Aral›k ﬂehitlerini and›.
An t a l ya’da Halk Cephesi, ESP
Giriﬂimi ve D‹P Giriﬂimi 19 Aral›k
katliam›n› protesto etmek için ortak
eylemlikler düzenlediler. 18-19
Aral›k tarihlerinde De¤irmenönü
Kültür Merkezi’nde resimlerle 19-

22 Aral›k sergisi düzenlendi. 19
Aral›k günü, Kapal›yol giriﬂindeki
Halk Bankas› önünde toplan›lar›k
meﬂale ve dövizlerler K›ﬂlahan
Meydan›’na kadar yüründü. Eyleme 100 kiﬂi kat›ld›. 19 Aral›k akﬂam› E¤itim-Sen Antalya ﬁubesi’nde
19 Aral›k katliam›n› konu alan bir
panel düzenlendi.
K üt a hya Gençlik Derne¤i Giriﬂimi 19 Aral›k tarihli yaz›l› aç›klamas›nda; “19 Aral›k Bir Okuldur!”
dedi. Aç›klamada katliam›n Oligarﬂinin efendilerine hizmet etmek için
nas›l canla baﬂla güçlerini seferber
etti¤inin görüldü¤ü belirtildi. Ayr›ca
direniﬂ boyutuna da de¤inilerek;
“Bombalar›n kurﬂunlar›n yang›nlar›n içerisinde zulme meydan okuyanlar›. Baﬂ e¤meyenleri, feday›,
devrimci iradeyi. Savaﬂ›” ö¤retti¤i
vurguland›.
19 Aral›k günü E rzin c a n Gençlik Derne¤i'nde 19-22 Aral›k katliam› anmas› yap›ld›. Anmaya kat›lan
ölüm orucu ﬂehidi Hülya ﬁimﬂek’in
annesi Sakine ﬁimﬂek'te katliam ve
sonras›nda neler yaﬂand›¤›n› birebir
tan›kl›kl›¤›yla anlatt›.
Erzincan’da 24 Aral›k günü Cemevi girinﬂindeki duvara; “19-22
Aral›k Katilleri Hala Cezaland›r›lmad›. Didem Akman'› De¤il H.Sami Türk'ü Yarg›lay›n” yazan pankart as›ld›.
K a r s’ta 19 Aral›k günü Kars
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan katliam protesto edildi. Polisin
tehdit ve tacizlerine ald›rmayan ö¤renciler eylemlerine devam ettiler.
22 Aral›k günü Kars'ta DevGenç imzal› "19-22 Aral›k Katilleri
Hala Cezaland›r›lmad›- Didem Akman'› De¤il H.Sami Türk'ü Yarg›lay›n" yaz›l› pankart as›ld›.
19 Aral›k günü Ko cae li Halk
Cephesi taraf›ndan 60 kiﬂinin kat›ld›¤› bir yürüyüﬂ yap›ld›. Yürüyüﬂün
ard›ndan SES binas›na geçilerek anma yap›ld›.
Kocaeli’de 23 Aral›k’ta e-5 köprüsüne “Didem Akman De¤il H. Sami Türk Yarg›lans›n” yazan DevGenç imzal› pankart ast›lar.

Hasta tutsaklar› ölüme mahkum
eden Tekel iﬂçilerini sefalete
sürükleyen adres ayn› adrestir
22 haftad›r sürdürülen hasta tutsaklara özgürlük yürüyüﬂü 25 Aral›k’ta
Taksim Tramvay Dura¤›nda bir kez
daha bir araya gelindi.
Yürüyüﬂte “Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n” yaz›l› Türkçe ve ‹ngilizce
pankart aç›larak hasta tutsaklar›n resimleri taﬂ›nd›. Yürüyüﬂ boyunca
“Hasta Tutsaklara Özgürlük”, ”Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” ve “Tekel ‹ﬂçileri Yaln›z De¤ildir” sloganlar›
at›ld›, Çavbella marﬂ› söylendi. Galatasaray Lisesi’ne gelindi¤inde Av. Bar-

Maraﬂ Katliam› Protesto
Edildi
24 Aral›k’ta ‹stanbul Taksim
Tramvay Dura¤›’nda Maraﬂ katliam›
protesto edildi.
Devrimci Alevi Komitesi yapt›¤›

k›n Timtik yapt›¤› aç›klamada; “Hasta
tutsaklar› katletmenize izin vermeyece¤iz” dedi. Timtik; “açl›kla, sefaletle
öldürülmeye çal›ﬂ›lan iﬂçi ve emekçilerle, hastal›klar›yla diri diri mezara
gömülmeye çal›ﬂ›lan devrimci tutsaklara, kepazeli¤i reva gören adres ayn›d›r” diye belirtip Bursa’da yaﬂam›n›
yitiren 19 iﬂçiye de¤indi…
eylemde; “Katliamlar› unutmad›k
unutturmayaca¤›z. Bir halk adaletsiz
kalamaz, adaletsiz yaﬂayamaz” dedi.
Eylemde; “Aleviyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Katillerle Bar›ﬂmayaca¤›z,
Maraﬂ’› Unutma Unutturma” sloganlar› at›ld›.

Hapishanelerde
Katliam Tecritle
Sürüyor!
“Hasta Tutsaklara Özgürlük” talebi ile yap›lan eylemler sürüyor. 19 Aral›k ‘ta
Ankara Yüksel Caddesi’nde
yap›lan eylemde “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
pankart› aç›ld›. Eylemde 1922 Aral›k’ta yap›lan katliam›n tecritle sürdü¤ü ama
devrimci tutsaklar› teslim
alamad›¤› vurguland›.
Say›:
Say›:200
200

PSAKD Çi¤li ﬁubesi’nde Maraﬂ’› Anma
PSAKD ‹zmir Çi¤li ﬁubesi 20 Aral›k günü Maraﬂ
Katliam›’n›n 31. y›ldönümünde bir anma yapt›.
Çi¤li Belediyesi meclis salonunda düzenlenen anmada Maraﬂ belgeselinin sinevizyon gösteriminin ard›ndan, aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› ﬂube baﬂkan› Türkan Do¤an
yapt› ve Maraﬂ Katliam›’n›n tarihçesini anlatt›.
Maraﬂ katliam›ndan yaral› kurtulan Mürﬂide Suna,
yaﬂad›klar› katliam› anlatt›.
Yazar-ﬂair As›m Gönen ve yazar Bilsen Baﬂaran’›n
da söz ald›¤› anmaya 377 kiﬂi kat›ld›.

PSAKD Sar›yer ﬁubesi’nde Genel Kurul
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i ‹stanbul Sar›yer
ﬁubesi 20 Aral›k günü 6. Ola¤an Genel Kurulu’nu yaparak, yeni yönetim kurulunu seçti. Zeynep Y›ld›r›m,
Gülﬂen ‹ﬂeri, Cemal Ça¤lar, Ali Biber, Bayram Ali
Say›r, Deniz Sevinç ve Hüseyin Aslan’dan oluﬂan liste oylamada ço¤unluk taraf›ndan seçildi.

Sar›gazi'de Derne¤e Sald›r›
22 Aral›k gecesi, ‹stanbul'da Sar›gazi Özgürlükler
Derne¤i'ne silahla ateﬂ edildi. Sar›gazi Özgürlükler
Derne¤i, sald›r›ya iliﬂkin yay›nlad›¤› aç›klamada, “Bizler, halk›m›z›n her zaman yan›nda olmaya, uyuﬂturucuya, fuhuﬂa karﬂ› mücadele etmeye devam edece¤iz. Bunu yapan sald›rganlar halka er yada geç hesap verecektir.” dedi.

Emperyalizm ve Oligarﬂi
Kürt Sorununu Çözemez

Yürüyüﬂ
Yürüyüﬂ
27
27Aral›k
Aral›k
2009
2009

20 Aral›k günü DTP’nin kapat›lmas›yla ilgili Halk
Cepheliler ‹stanbul’da Taksim Tramvay Dura¤›’nda
bir eylem yapt›. “K›ﬂk›rtmalara, Katliamlara Son
Kürt Halk›na Özgürlük”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde DTP’nin kapat›lmas›n›n
“hukuki bir karar olmad›¤›n›, 86 y›ll›k asimilasyon
politikas›n›n devam› oldu¤u söylendi. Eyleme 70 kiﬂi
kat›ld›.

Afyon'da Maraﬂ Katliam› Anmas›
Afyon'da Alevi Kültür derne¤inde 24 Aral›k Maraﬂ
katliam› anmas› yap›ld›. Sayg› duruﬂuyla baﬂlayan
anmada konuﬂan ﬂube baﬂkan›, alevilerin örgütlenip
sistemin karﬂ›s›nda Pir Sultan'›n duruﬂuyla duracaklar›n› belirtti. Ard›ndan söz alan Devrimci Alevi
Komitesi’nden Zeynep Y›ld›r›m, bu devletin katliamc› bir devlet oldu¤unu, katliamlar›n Maraﬂ'ta Çorum'da Sivas'ta Dersim'de Gazi'de F tiplerinde de devam etti¤ini anlatt›. ﬁiirlerin okundu¤u ve sinevizyon
gösteriminin yap›ld›¤› geceye 200 kiﬂi kat›ld›.
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Esenyurt’ta Film Gösterimi
Esenyurt Özgürlükler Derne¤i 19
Aral›k günü Gölgedekiler Kültür
Sanat Merkezi’nde Ulak filmi’nin
gösterimini yapt›. Gölgedekiler Müzik Grubu da dinleti verdi. Geceye
100 kiﬂi kat›ld›.

Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz!
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i, 19
Aral›k günü yapt›¤›
eylemle haklar ve özgürlükler mücadelesine karﬂ› yap›lan bask›lar› protesto etti. Samsun Çiftlik Caddesi
Süleymaniye Geçidi’nde “Grup Yorum Konseri Düzenledikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eyleme 17 kiﬂinin
kat›ld›. Eyleme Ekim Gençli¤i ve
Devrimci Hareket de destek verdi.

Eyüp Baﬂ’›n
K›rk Yeme¤i
Verildi
Yatt›¤› hastanede 9 Kas›m’da ﬂehit düﬂen Eyüp
Baﬂ için 19 Aral›k günü
Küçükarmutlu
Cemevi’nde k›rk yeme¤i verildi. Cemevi
bahçesine Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i Sar›yer ﬁubesi imzal› “Derne¤imiz Üyesi Eyüp Baﬂ Ölümsüzdür” yazan ve Küçükarmutlu Halk
Cephesi imzal› “ 20 Y›ll›k Devrimci
Eyüp Baﬂ ﬁehit Düﬂtü. Mücadelesini
Sürdürece¤iz” yazan iki pankart as›ld›. Güler Zere’nin de geldi¤i yeme¤e
200’den fazla kiﬂi kat›ld›.

Zeki Ökten
Hayat›n› Kaybetti
Türk sinemas›n›n ünlü
yönetmenlerinden
Zeki
Ökten, 19 Aral›k günü
hayat›n› kaybetti. 68 yaﬂ›nda
olan
Ökten,
Y›lmaz
Güney’le birlikte filmler çekmiﬂ,
ödüller kazanm›ﬂt›. Kalp ve damar
rahats›zl›klar› yüzünden hayat›n›
kaybeden Ökten’in yak›nlar›na
baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
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Nas›l B‹R Yaﬂam?
Sa y g › . . .
Sayg›, dikkatli, özenli, ölçülü
davranmaya neden olan sevgi duygusudur. Ve sayg›, de¤eri, yaﬂl›l›¤›,
yararl›l›¤› olana gösterilen özenli,
ölçülü sevgi duygusudur.
O nedenle, halka karﬂ› sayg›l›
oluruz. De¤erlerimize, büyük
emeklerle yarat›lan herﬂeye sayg›l›
oluruz. Yaﬂl›lar›m›za, büyüklerimize karﬂ› sayg›l› oluruz.
Sayg›, geride kalan, feodal döneme özgü ya da “moda”s› geçmiﬂ
bir kavram de¤ildir. Halk›n olumlu
ve birleﬂtirici de¤erlerinden birisidir.
Düzenin insan iliﬂkilerinin içini
boﬂaltt›¤›, insan› ruhsuzlaﬂt›r›p,
kurulu bir makineye çevirmeye çal›ﬂt›¤› günümüzde halk›n de¤erlerini içselleﬂtirmek, o de¤erleri büyütmek, unutturmamak önemlidir.
Sayg›, unutturulmak istenen,
yok say›lan, de¤erlerimizdendir.
Televizyonda gösterilen Amerikan
dizilerinde, babas›na ismi ve lakab› ile hitap eder çocuklar. Hem bunu bir “özgürlük” olarak, daha ileri bir iliﬂki olarak gösterirler. Annesi, babas› odaya geldi¤inde 2.80

Yürüyüﬂ Sat›ﬂlar› Sürüyor
Yürüyüﬂ dergisi okurlar› Anadolu’nun bir çok ilinde dergi sat›ﬂlar›na
devam ediyorlar. Geçti¤imiz hafta
Bursa’da, Malatya’da, Adana’da,
Hatay’da ve daha bir çok ilde okurlar›m›z onlarca Yürüyüﬂ dergisini
halka ulaﬂt›rd›lar.
18 Aral›k günü ‹stanbul Bahçelievler’de Halk Cepheliler, Ferhat
Gerçek ve Engin Çeber için adalet
istediler. Eylemde "Ferhat'› Vuranlar
Engin'i Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r" pankart›n› açt›lar. "Adalet ‹stiyoruz, Ferhat'› Vuranlar, Engin'i
Katledenler Cezaland›r›ls›n, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z." sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemin ard›ndan Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›m› yap›ld›.

uzanm›ﬂt›r koca koca o¤ullar ve
k›zlar. O odaya evin yaﬂl›lar›, büyükleri girdi¤inde oral› bile olmazlar.
Aç›k ki, burada bir özen, bir incelik, bir ölçü yoktur. Sayg› yoktur. Kaba, etraf›na karﬂ› son derece
sayg›s›z, sadece kendi “rahat›”n›
düﬂünen, ölçüsüz davran›ﬂlar vard›r. Yaﬂam› bu davran›ﬂlar yönlendirirler.
Bizim çocuklar›m›z, Amerikan
dizileri ile beslenip, de¤erlerini bir
yana b›rakmamal›d›r. Ölçülü olmay›, özenli olmay›, büyüklerine
sayg›l› olmay›, oturup-kalkmas›n›,
konuﬂmas›n›, karﬂ›s›ndakini dinlemeyi, anlamay› ö¤renmek, ö¤retmek zorundad›r.
Sayg›, insan iliﬂkilerinde bir ölçü ve sevgidir. O nedenle yaﬂam›m›z›n bir parças› olmak durumundad›r.
Yaﬂl›lar›m›z›, büyüklerimizi ihmal etmemek, onlar›n sorunlar›na
duyarl› olmak, onlar› ziyaret etmek, hal-hat›r sormak, onlara karﬂ› içten, s›cak davranmak bu özenin, sayg›n›n bir sonucudur. Bunu
sürdürmek yaﬂam› zenginleﬂtirmektir ayn› zamanda.

Halk Cepheliler Maden
‹ﬂçilerinin Ailelerini
Ziyaret Ettiler
Halk Cepheliler, 18 ve 19 Aral›k günleri, Bursa'n›n Mustafakemapaﬂa ‹lçesindeki Bükköy Maden ‹ﬂletmesinde katledilen iﬂçilerin aileleri ziyaret ettiler.
Bükköy, Kurﬂunlu köyü, Yal›ntaﬂ mahallesi ve ilçe merkezinde oturan aileleri ziyaret eden
Halk Cepheliler ailelerin sorunlar›n›
dinlediler.
Ac›lar›n›
paylaﬂt›klar›n› belirten Halk
Cepheliler, ailelere her zaman
yanlar›nda olduklar›n› söyleyerek, baﬂsa¤l›¤› dilediler.

Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Silah›m›z Hakl›l›¤›m›z
ve Meﬂrulu¤umuzdur!

Emekçiler ne zaman haklar› için meydanlara ç›ksalar, ne zaman eylem yapsalar, iktidar ve onlar›n sözcüleri hemen eylemin, tepkinin
yasad›ﬂ›l›¤›ndan sözederler. Eylemin hakl›l›¤›n›
gölgelemek, dahas› bast›rmak için olmad›k yalan
ve karalamalara baﬂvururlar. Mutlaka “d›ﬂ mihraklar” vard›r iﬂin içinde. Ya da “provokatörler iﬂbaﬂ›nda”d›r. Emekçilere “oyuna gelmeyin” diye
seslenirler. “Terörist”, “illegal örgüt” sözleri eksik
olmaz dillerinden. Baﬂbakan›, bakan›, valisi, polis
jandarma ﬂefi, burjuva medyas›yla hepsi tek bir
koro gibi hareket ederler.
Tekel iﬂçileri 15 Aral›k’tan beri Ankara’da
Türk-‹ﬂ Genel Merkezi önünde direniyorlar. Direniﬂin baﬂ›ndan itibaren iktidar ve polisi iﬂçilere
sald›rd›. Sald›r› ve engellemeler devam ediyor.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an sald›r›n›n talimat›n› ﬂu
sözleriyle vermiﬂtir: “ﬁu anda yap›lanlar samimiyetten uzakt›r. Yani hak, hukuk aramak, korumak
böyle bir ﬂey de¤il. Özellikle Ankara’da uygunsuz
provokatif, bu tür eylemlerin içine girmek suretiyle... sa¤da solda bu tür eylemleri yapmalar›n›
do¤ru bulmuyorum...”
Erdo¤an’a göre, Tekel iﬂçileri hemen geldikleri
yerlere dönmeli, bu “oyunlara” gelmemeli!
Hak aramak, oyuna gelmek ona göre. Direnmek, ona göre provokasyon...
Herkes kuzu gibi olsun istiyorlar.
Emekçilerin her eyleminde yaklaﬂ›mlar›n›n temeli budur. KESK’li kamu emekçilerinin 25 Kas›m’da gerçekleﬂtirdikleri 1 Günlük Uyar› Grevi’nde de ayn› ﬂeyler söylendi.
Baﬂbakan Erdo¤an, “Yap›lacak iﬂ yasal bir iﬂ de¤ildir. O zaman da tabii, neticesine katlan›rlar” diye sald›rd› 25 Kas›m grevine. AKP’li Sa¤l›k Bakan›
grevin “insan haklar›na ayk›r›” oldu¤unu, AKP’li
bakan Hüseyin Çelik; “vatandaﬂ›n günlük yaﬂam›n› engelleme hakk›” olmad›¤›n› ileri sürdü.
Ve hak mücadelesi diye bir ﬂey tan›mayan bu

kafa yap›s›, Uyar› Grevi’nde yer ald›klar› için Haydarpaﬂa demiryollar› çal›ﬂan› onlarca emekçiyi
haklar›ndaki soruﬂturmalar gerekçesiyle aç›¤a ald›lar. Onbinlerce kamu emekçisi benzer sald›r›yla
karﬂ› karﬂ›yad›r.
Dün kamu emekçileri, bugün Tekel iﬂçileri, yar›n hak arama eyleminde bulunan baﬂka emekçiler, bu tür sald›r›lar›n hedefindedir.
Hiç kuﬂkusuz iktidar›n sald›r›lar›n›n oda¤›nda
hakl›, meﬂru eylemi yasad›ﬂ› göstermek vard›r.
Eylemi engellemek, gerçekleﬂen eylemi cezaland›rmak için de bazen eylemin kendisi, bazen eylemdeki bir talep, bazen de eylemin biçimi “yasad›ﬂ›” ilan edilebilir..
Emekçilerin buna cevab› aç›k olmal›d›r. Eylemin ve taleplerimizin yasal olup-olmamas›ndan
çok, meﬂru ve hakl› olmas›d›r önemli olan. Emekçiler, greve ç›karken, direnirken, yasal olup olmad›¤›ndan de¤il taleplerinin bunu zorunlu k›ld›¤›ndan hareket ederler. Emekçilerin eylemlerinin “masumlu¤unu” kan›tlamak gibi bir dertleri
olmamal›d›r. Sald›r›lar karﬂ›s›nde emekçilerin
kendilerini “biz ﬂiddete karﬂ›y›z”, “toplumsal diyalog ve uzlaﬂ›dan yanay›z” gibi sözlerle savunmalar›, “bizim davam›z siyaset davas› de¤il ekmek
davas›” diye egemenlere güvence vermeye çal›ﬂmalar›, yanl›ﬂ ve gereksizdir. ‹ktidar›n demagojileri ve polis sald›r›lar› karﬂ›s›nda savunma psikolojisi içinde olmak, düzenden “övgüler almak” için
hakl›l›ktan vazgeçmek, emekçilerin mücadelesini
zay›flat›r.
Emekçilerin en büyük silah›, hakl›l›klar› ve
meﬂruluklar›d›r; düzenin icazetine ve yasall›¤a s›¤›nmak de¤il.
25 Kas›m’da alanlara ç›kan onbinlerce kamu
emekçisi de bugün haklar› için alanlarda direnen
Tekel, ‹tfaiye iﬂçileri ve Haydarpaﬂa demiryolu çal›ﬂanlar› da bu bilinçle hareket ettiklerinde, daha
güçlü, daha kararl› olacaklard›r.

‹tfaiyeciler Bo¤az
Köprüsü'nü trafi¤e kapatt›
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi'ne
ba¤l› taﬂeron B‹MTAﬁ firmas›nda çal›ﬂan Belediye ‹ﬂ Sendikas›na üye 15 itfaiyeci bo¤az köprüsüne kendilerini
zincirleyerek köprüyü trafi¤e kapatt›.
Geçti¤imiz hafta Büyükﬂehir Belediyesine yürümek istediklerinde polis

Say›: 200

Yürüyüﬂ
27 Aral›k
2009

sald›r›s›na u¤rayan itfaiyeciler 23 Aral›k günü Bo¤aziçi Köprüsünü trafi¤e
kapat›rken, ‹stanbul Büyükﬂehir ve
Esenyurt Belediyesi aleyhine sloganlar
att›. Polis, iﬂçileri yaka paça gözalt›na
ald›. Ellerinde ekmek tutan iﬂçiler,
Esenyurt Belediyesi'nde iﬂten ç›karmalar› ve Bimtaﬂ A.ﬁ'de sözleﬂmeli iﬂçi
olarak çal›ﬂan itfaiyecilerin özlük haklar›n›n ellerinden al›nacak olmas›n›
protesto etti.
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savc›l›ktan serbest b›rak›ld› ve arkadaﬂlar›n›n yan›na
döndüler. Sald›r› ve gözalt›lardan sonra TEKEL iﬂçileri
Türk-iﬂ önünde topland›lar.
Sald›r›n›n arkas›ndan KESK’in ça¤r›s›yla Sakarya
Meydan›’nda toplan›larak, Türk-‹ﬂ Genel Merkezi’nde
bulunan iﬂçilerin yan›na yürüyüﬂ düzenlendi. Halk Cephesi de eyleme “Tekel ‹ﬂçilerinin Talepleri Kabul Edilsin” pankart›yla kat›ld›.
Eylem Türk- ‹ﬂ Genel Merkezi önünde devam ediyor.

TEKEL ‹ﬂçilerinin Eylemi
Sürüyor

Say›: 200

Yürüyüﬂ
27 Aral›k
2009

Devrimci ‹ﬂçi Hareketi sald›r›yla ilgili 20 Aral›k günü yaz›l› bir aç›klama yapt›. “Tekel ‹ﬂçisine Reva Görülen Devletin Gerçek Yüzüdür” baﬂl›¤›yla yap›lan aç›klamada; Tekel iﬂçilerine reva görülen bu zulüm, devletin
gerçek yüzüdür. Yani FAﬁ‹ZM’dir” denildi.

Tekel iﬂçilerinin, iﬂyerlerinin özelleﬂtirilmesi nedeniyAç›klamada; Ankara Valisi Kemal Önal’›n provokasle özlük haklar› ve kamu kurumlar›na geçiﬂ hakk› için
yonla ilgili sözlerinin yerine; “Provokasyon yoktur. Biz
baﬂlatt›klar› eylemin 3. gününde polis biber gaz› ve tazhas›m›z. O yüzden sald›rd›k!” demesini daha do¤ru olayikli su kullanarak direnen iﬂçilere sald›rd›. Haklar› ve
ca¤› belirtildi. Aç›klaman›n sonunda; Ne kaybedece¤iekmek paras› için Türkiye'nin dört bir taraf›ndan yollara
miz bir ﬂey, ne de direnmekten baﬂka seçene¤imiz var!”
düﬂüp, Ankara'ya gelen ve 15 Aral›k’tan beri so¤uk ya¤denildi.
mur demeden, iﬂçi düﬂman› AKP'ye sesini duyurmaya çal›ﬂan TEKEL iﬂçileri kendini Abdi
‹pekçi park›n›n so¤uk havuzunda buldu. Polisin azg›nca sald›r›s› s›ras›nda Abdi ‹pekçi Park› ve çevresindeki halk da at›lan gaz bombalar›ndan ve tazyikli sudan etkilendiler.
17 Aral›k günü ö¤leden sonra yaﬂanan
sald›r›da, Türk-‹ﬂ Genel Sekreteri, Tek-G›da‹ﬂ Genel Baﬂkan› Mustafa Türkel ve 37 iﬂçi
gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nan Türk-iﬂ GeKad›n Tekel iﬂçileri, Hayrünnisa Gül, Emine Erdo¤an ve kad›n
nel Sekreteri, 7 saat sonra serbest b›rak›ld›.
milletvekillerine
mektup göndermiﬂler.
Ancak gözalt›na al›nan 37 iﬂçi ertesi sabah
Taleplerini dile getirmek için her yere mektup gönderebilirler elbette; fakat, bu onlar›n icazetine s›¤›nma mektubu olmamal›d›r. ‹kin‹ﬂten at›lan TCDD çal›ﬂanlar›
cisi, o mektupta kulland›klar› bir cümle var ki, yanl›ﬂ. Diyorlar ki:
iﬂlerine geri dönecek
“Kad›n olarak, anne olarak bizi en iyi sizler anlars›n›z. Çocuklar›m›z bizi aç ve susuz bekliyor. Derdimiz yatt›¤›m›z yerde para kazan25 Kas›m “uyar› grevi” nedeniyle iﬂten
mak de¤il. Onurumuzla çal›ﬂmak istiyoruz.”
at›lan TCDD çal›ﬂan› 30 emekçi, Birleﬂik
Taﬂ›mac›l›k Sendikas›’n›n (BTS) yapt›¤›
Hay›r iﬂçi kardeﬂler; burjuvalar›n eﬂlerinin sizi anlamalar› mümeylem sonucunda iﬂlerine geri dönecek.
kün de¤ildir.
BTS üyelerinin 22 Aral›k günü, TCDD
ﬁunu bilmeliyiz ki, sadece kad›n olmak, tüm kad›nlar› bir, ayn› ve
önünde gün boyu yapt›¤› oturma eylemi soeﬂit k›lmaz. Her kad›n ayn› de¤ildir. Her kad›n, kendi s›n›f›n›n kad›nuç verdi. BTS Genel Baﬂkan› Yunus
n›d›r. ‹kincisi, annelik konusunda da yanl›ﬂ bir ﬂartlanma var. BurjuAk›l’›n, TCDD Genel Müdürü ile yapt›¤›
vazi özellikle yanl›ﬂ ve çarp›tarak ö¤retiyor; bütün anneler ayn› duygörüﬂmede, müdürün iﬂten uzaklaﬂt›r›lan 30
gular› taﬂ›mazlar. Her anne ayn› de¤ildir... Burjuva bir anne ile, yokemekçinin iﬂe iade edilece¤i sözünü verdi¤i
sul halktan bir annenin annelik duygular› bir olamaz ve zaten de debelirtildi. Hak¤ildir.
k›nda
iﬂten
Hayrünnisa Güller, Emine Erdo¤anlar onurdan da anlamazlar.
uzaklaﬂt›r›lma
Onur onlar için koltuktur, parad›r, ç›karlar›d›r.
karar› verilen
Tekel’in direnen kad›n iﬂçilerine diyece¤imiz odur ki, tek yol, di46 kiﬂiden 16renmektir,
tek yol kendimize güvenmektir, tek yol, kendi direniﬂimiz’s› hakk›ndaki
den
ve
örgütlenmemizden
medet ummakt›r.
karar iptal eEmekçileri kurtaracak tek el, kendi elleridir.
dilmiﬂti.

Yürüyüﬂte

Tek Yol

Yanl›ﬂ m ektup
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BDP (DTP), Sald›r›lar›n Ve Sald›r›lar› Önlemenin
Sorumlulu¤unu Üstlenmelidir!
u Devrimcilere ait bir dernek daha
molotofland›

y›p ‘sokar›m sana b›ça¤›, öldürürüm’ diye itmeye baﬂlad›. Di¤eri de
omuzuma ve kafama vurmaya baﬂu Kürt milliyetçi hareketi,
lam›ﬂt› sopayla, ondan sonra b›ça¤› etime tam sokmaya çal›ﬂ›rken
sorumsuzlu¤unu sürdürüyor
elini tutmaya çal›ﬂt›m, kaymalarla
u Derneklerimize sald›ran çeteciler, birlikte çizikler olmaya baﬂlad›.
onlardan ba¤›ms›z de¤ildir
Kafama vurulan darbelerle bay›lu Oligarﬂinin sald›r›s› alt›ndayken, m›ﬂ›m zaten...”
Molotofla yak›lm›ﬂ bir kap› ve
o da devrimcilere sald›r›yor
sopalarla vurulup b›çaklanan bir
u Devrimcilere yapt›¤›n›z her sald›- devrimci... Kürt milliyetçi hareker›, Türk ve Kürt halklar›na karﬂ›d›r! tinin son sald›r›s›n›n bilançosu iﬂte
bunlard›r.
19 Aral›k’› 20 Aral›k’› ba¤layan
*
gece, saat 01:40 civar›nda yüzü aç›k
Besbelli ki “gençleri” tutam›yorbir ﬂekilde görünen 5 kiﬂilik bir
lar de¤il, TUTMUYORLAR.
grup Eyüp Halklar Derne¤i’ne salBir devrimci harekete karﬂ› böyd›rarak derne¤e molotof att›lar.
le s ü reklileﬂen bir s a l d › r› v a r s a ,
Derne¤e molotof at›lmas› üzeribunun Kürt milliyetçi hareketin ö rne dernekte bulunan bir devrimci
gütlenmesi ve iradesi d›ﬂ›nda oladerhal sald›rganlara müdahale edibilece¤ini düﬂünmek mümkün deyor:
¤ildir... E ¤ e r, haberimiz yok diyorlarsa, soruyoruz, nas›l oluyor da bir
“Bakt›m ﬂiﬂeyi yakmaya baﬂlad›birimdeki insanlar, bu çeteci, provolar. ﬁiﬂeyi yakt›ktan sonra derne¤ikatörce eylemlerini sürdürüyorlar?
mizin kap›s›na do¤ru att›lar. Kap›s›
alev al›nca direk d›ﬂar›ya, üstlerine
E ¤ e r, bu sald›r›lar iradi de¤ilse,
koﬂtum. Kaçmaya baﬂlad›lar. Elleçeteciler, provokatörler, Kürt millirinde daha çok ﬂiﬂe vard› ama beni
yetçi hareket içinde istedikleri gibi
görünce atamad›lar... Hemen kaçt›at oynat›yorlar demektir. Haberleri
lar aﬂa¤› do¤ru. Aﬂa¤› do¤ru gittivarsa da yoksa da h e r i k i d u r u m d a
¤imde sopayla omuzuma vurmaya
v a h i m d i r ve esas olarak bizi bu
baﬂlad›lar üç dört kere. Yere düﬂnoktadan sonra, haberlerinin olup
tüm, yerde b›ça¤› baca¤›ma dayaolmamas› da ilgilendirmiyor.
Bu sald›r›lar›n devam›Sald›r›n›n üzerinden 48 gün geçti,
na onay veren, DTP, yeni
yeni sald›r›lar yap›l›yor...
kurulan haliyle BDP’dir.
Burjuva yasall›¤› farkl› olaKürt Milliyetçi Hareketi
bilir; ancak halk›n örgütlülüklerinde isimler de¤iﬂse
de süreklilik esast›r. Bar›ﬂ
ve Demokrasi Partisi
1- Sald›r›lar kesinlikle mahkum
(BDP) yönetimi, bu sald›redilmelidir!
ganl›¤a derhal dur demelidir.
2- Bir daha tekrarlanmamas› için

ÖZÜR D‹LEMEL‹D‹R!

taahhütte bulunulmal›d›r!
3- Sald›r›ya kat›lanlar bulunup
cezaland›r›lmal›d›r!

BDP (DTP)’nin aç›k,
kesin ve net bir KINAMA
yay›nlamad›¤›
HER GÜNÜ, SALDIR-

Eyüp Haklar Derne¤i’ne at›lan
molotof... Çetecilerin ellerinde daha
bir çok ﬂiﬂe vard›; ama atmaya
f›rsat bulamad›lar...
MAYA DEVAM ED‹N denilmesi o larak d e¤erlendirece¤iz.
*
Yüzleri maskeli, sopal›, molotoflu, silahl› 20 kiﬂilik çeteci güruh,
9 Kas›m 2009 günü 1 May›s Ma hallesi’nde bulunan Anadolu Haklar Derne¤i’ne ve G ü l s u y u H a k l a r
Derne¤i'ne sald›rm›ﬂt›. Her iki sald›r›da da dernekler yak›ld›, talan
edildi, derneklerde bulunan insanlar
yaraland›.
Devrimciler özür bekliyor o
günden bu yana. Kürt milliyetçi hareketi ise, özür yerine sald›r›lar›na
yeni sald›r›lar ekliyor.
25 Kas›m gecesi, 01.30’da Eyüp
Haklar Derne¤i’ne gelen yüzleri
maskeli, sopal› ve silahl› güruh, saat 04.15’e kadar sald›r›y› sürdürdü.
Aradan yaklaﬂ›k 20 gün geçti;
14 A r a l › k ’ t a yine Eyüp Haklar Derne¤i’nden bir kiﬂinin evine bir tehdit notu b›rak›ld›. Arkas›ndan ayn›
günün akﬂam›, derne¤e sald›r› giriﬂimi oldu... 5 gün sonra da ayn› derne¤e molotof at›ld›.
*
Kürt milliyetçi hareketi h a l a h a b e ri miz y ok , s or uﬂ t ur uy or uz , ç o k
yo¤unuz, gençleri tutam›yoruz
gayri ciddili¤ini sürdürüyor... Sorumsuzlu¤a, gayri ciddili¤e son verilmelidir!

Say›: 200

Yürüyüﬂ
27 Aral›k
2009
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Sol ‹çi ﬁiddeti Meﬂrulaﬂt›r›c›,
‹ftirac›, K›ﬂk›rt›c› Bir Yaz›ya Cevap

Say›: 200

Yürüyüﬂ
27 Aral›k
2009

Sol içi ﬂiddet, herkesin hemfikir
oldu¤u gibi, sadece sald›r›y› yapan
ve sald›r›ya maruz kalan siyasi hareketlere zarar vermekle s›n›rl› kalmayan bir olumsuzluktur. Halka ve
devrime karﬂ› sorumluluk duyan
herkesin sol içi ﬂiddete tav›r almas›
gerekir. Sol içi ﬂiddet, y a p an › çü r ü t m e k l e kalmaz, ona sessiz, tav›rs›z kalanlar›, onu do¤rudan veya dolayl› meﬂrulaﬂt›ranlar› da çürütür.
At›l›m, Kürt milliyetçi hareket
taraf›ndan devrimci harekete yönelik olarak sürdürülen sald›r›lar karﬂ›s›nda nihayet bir yaz› yazma gere¤i duymuﬂ. Ama san›lmas›n ki, At›l›m bu yaz›s›yla sol içi ﬂiddetin karﬂ›s›na dikiliyor. Hay›r.
At›l›m tam bir köylü kurnazl›¤›
içinde, yar›n “bak›n iﬂte, biz de eleﬂtirdik, biz de ‘dernek basma kabul
edilemez’ diye yazd›k” diyebilmek,
kendini tarih karﬂ›s›nda sorumlu olmaktan kurtarmak için yazm›ﬂ adeta. Ama tam tersine, bu yaz› At›l›m’›n tarih karﬂ›s›ndaki sorumlulu¤unu hafifletmek bir yana, daha da
a¤›rlaﬂt›rmaktad›r.
Çünkü, 28 Kas›m 2009 tarihli
At›l›m’da yay›nlanan “Bar›ﬂ gruplar› ve kurum basmak” baﬂl›kl› yaz›da sol içi ﬂiddete “mazere t ” y a r at›lmakta, sald›r›lar meﬂrulaﬂt›r›lm a k t a ve bununla yetinmeyen At›l›m, aç›kça k›ﬂk›rt›c›l›k yapmaktad›r.

At›l›m’›n amac›, sol içi
ﬂiddeti mahkum etmek mi,
o n a g e re k ç e y a r a t m a k m › ?
Kürt milliyetçi hareketin ﬂiddete
baﬂvurmas› tasvip edilemez, ama...
dedikten sonra, ﬂiddeti aklayan,
meﬂrulaﬂt›ran gerekçeler s›ral›yor
At›l›m bir bir... Mesela, devrimci
hareketin h a k a ret etti¤ini yaz›yor.
“... Kürt sorunuyla, siyasal öncüsüyle, demokratik, bar›ﬂ gündemiyle bu tarz iliﬂkileniﬂ, geleneksel
devrimcili¤in çürümüﬂ bir yan›d›r.
Öyle çürümüﬂ bir yand›r ki, baz›
eleﬂtiri ve de¤erlendirmeler yer yer
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hakaret düzeyine ulaﬂmaktad›r. ”
Peki, yazd›klar›m›z, eleﬂtiri ve
de¤erlendirmelerimiz NEREDE hakaret düzeyine ulaﬂm›ﬂt›r. At›l›m tek
bir örnek göstermelidir. Gösteremez.
Kürt milliyetçi hareket de kaç y›ld›r
“önderimize küfrediyorlar, hakaret
ediyorlar” deyip durmas›na ra¤men
tek bir örnek gösteremiyor. At›l›m da
ayn› yoldan gidiyor.
“Suçumuz” hakaret etmekle de
s›n›rl› de¤il zaten At›l›m’a göre. Bir
de üstüne üstlük, “Kürt halk›n›n ve
siyasi öncüsünün iradesini yok say›yor”muﬂuz. At›l›m’a göre bu da
“kolayc›l›k, hafiflik, apolitiklik... geliﬂmelerle giderek egemen ulusun
cephesinden iliﬂkilenmek [bu ne demekse?]” imiﬂ. Durun bitmedi “suçumuz”; “pratikte rengi belirginleﬂen sosyal ﬂoven yaklaﬂ›m›”m›z varm›ﬂ bir de.
Derne¤imizin bas›lmas›n› çoktan
haketmiﬂiz yani.
Hem zaten, yaz›m›z›n ilerisinde
aktaraca¤›z, savc›l›k makam›nda
oturan At›l›m’a göre, Yürüyüﬂ’de
olmasa da “baz›lar›”, “iki taraf da
ayn› karargahtan yönetiliyor” diye,
“ulusal harekete” karﬂ› ﬂuursuz de¤erlendirmeler yap›yormuﬂ...
O zaman, derneklerin ikinci kez
bas›lmas› da “normal” görülebilir!
Ama sak›n yanl›ﬂ anlamay›n,
At›l›m, bunlar› s›ralam›ﬂ olsa da “bu
ﬂartlarda, bu kadar a¤›r tahrik alt›nda kurum basmak do¤rudur” diye yazmam›ﬂ!!!
Bu arada At›l›m, s›k s›k sol içi
ﬂiddet meselesinin d›ﬂ›na taﬂ›p, bir
yandan Kürt milliyetçi hareketin
“bar›ﬂ” politikalar›n›n avukatl›¤›n›
yapmakta, di¤er yandan da kendisinin bu politikaya yedeklenmesini ve
legalizme do¤ru koﬂar ad›m yürümesini meﬂru göstermek için, sa¤a sola
“teorik eleﬂtiriler” yöneltmekte.
At›l›m, kendi çürümüﬂlü¤ünü
baﬂkalar›na yak›ﬂt›rarak, legalizm
batakl›¤›ndaki yürüyüﬂünü perdeleyemeyece¤ini de bilmelidir. Çürü-

yen, düzen içi siyasetin batakl›¤›na
yürüyendir. Kim ki, y›llard›r T‹P’in,
TKP’nin, ÖDP’nin, SDP’nin,
EMEP’in içinde debelenip durdu¤u
parlamenterizm batakl›¤›na do¤ru
gidiyor, çürüme iﬂte oradad›r.

At›l›m, burjuva politikac›s›
üslubuyla sorunu yumuﬂat›yor;
K ü r t m i l l i y e t ç i h a re k e t i n
kanl› sol içi ﬂiddet tarihini
giz l eme k, A t › l › m ’ a m › k a l d › ?
At›l›m, Kürt milliyetçi hareketin
devrimcilere sald›r›s›n› eleﬂtiriyor:
“Öncelikle belirtmeliyiz ki, Kürt
yurtsever hareketinin kurum basarak, ateﬂe vererek, kiﬂilere sald›rarak
ﬂiddet kullanmas› kabul edilemez.”
Bu eleﬂtiriyi yapanlar, biraz aﬂa¤›da da ﬂunlar› yaz›yorlar:
“ﬁ idd et e baﬂv uran bu yönt em in,
ulusal hareketin genel bir politika s› o lm a d› ¤›n › u m u t ed iy o ru z. ”
Legal partiyi henüz kurmadan,
burjuva politikas›n›n üslubunu çabuk kapm›ﬂ arkadaﬂlar. Bu ne kadar
diplomatik bir ifadedir böyle. “Ulusa l h a reke tin g ene l b ir pol itikas › ol mad›¤›n› umut ediyor”larm›ﬂ! San›l›r ki, At›l›m bu ülkede yeni siyaset yapmaya baﬂlam›ﬂ; san›l›r ki,
At›l›m, “ulusal hareketin” sola karﬂ›
ﬂiddete baﬂvurdu¤una daha önce hiç
ama hiç tan›k olmam›ﬂ. San›l›r ki,
bu ülkenin mezarlar›nda “ulusal hareketin” sol içi ﬂiddetinin kurﬂunlar›yla ölen onlarca kiﬂi yatm›yor!
At›l›m, “ulusal hareketin” sol içi
ﬂiddete baﬂvurmas›na ilk kez tan›k
olmuﬂ ve bu yüzden de bunun “u l usa l h a reke tin g ene l b ir pol itikas › ol mad›¤›n› umut ediyor”! Kullan›lan
bu burjuva diplomatik üslup nedeniyle, bu cümleye ayr› bir cevap
vermeye, Kürt milliyetci hareketin
sol içi ﬂiddeti GENEL B‹R POL‹T‹KA olarak benimsedi¤ini kan›tlamaya gerek yoktur. At›l›m, arkas›na s›¤›nd›¤› burjuva politikac›s› üslubundan vazgeçerse, zaten neyin ne ol-

du¤unu görür. Fakat At›l›m, “ﬂiddete baﬂvuran bu yöntemin ulusal hareketin genel bir politikas› olup olmad›¤›n›” bugüne kadar ö¤renmemiﬂse, bundan sonra da ö¤renebilme
ihtimali yoktur. Çünkü ö¤renebilmek için gerçeklere gözleri aç›k olmak gerekir. At›l›m’›n gözleri, pragmatizmle, Kürt milliyetçi hareket
üzerine yapt›¤› hesaplarla körelmiﬂtir. O, küçük hesaplar›ndan baﬂka bir
ﬂey göremez durumdad›r.

Kraldan daha kralc› olmak,
devrimci tutum de¤ildir!
Hat›rlan›rsa, daha k›sa bir süre
önce, At›l›m, Yürüyüﬂ’ü eleﬂtirdi¤i
bir yaz›s›nda, Yürüyüﬂ’ü ‹mral› koﬂullar›ndaki “olumlu” de¤iﬂiklikleri
görmemekle suçluyordu. Daha At›l›m’›n yaz›s›n›n mürekkebi kurumadan, Öcalan, sözü edilen “olumlu”
de¤iﬂikliklerin ‹mral›’y› “ölüm çukuruna” dönüﬂtürdü¤ünü aç›klayacak, ‹mral›’daki tecrit koﬂullar›n›n
a¤›rlaﬂt›r›lmas›na karﬂ› eylemler geliﬂecekti. (At›l›m bu öngörüsüzlü¤ünü nas›l aç›klad› bilmiyoruz, ama
örtbas edece¤ini tahmin etmek zor
de¤ildir.)
At›l›m ﬂimdi de söz konusu yaz›da ﬂöyle diyor: “Halk Cephesi'nin
de dahil oldu¤u, devrimci hareketin
önemli bir k›sm›, dün yaﬂanan devrimi alg›layamad›klar› gibi, bugün
de süreci anlama basireti sergileyememektedirler. ... Teslimiyet, tasfiyecilik, iﬂbirlikçilik, ABD plan› söylemleri üzerine kurduklar› de¤erlendirmelerinin ve y›llard›r yaz›p çizdiklerine prati¤in aynas›nda bakma
ihtiyac› bile duymamaktad›rlar.”
At›l›m, teslimiyet, tasfiyecilik,
iﬂbirlikçilik, ABD plan› gibi kavramlar› süreci anlayamayanlar›n
kulland›¤›n› söylüyor. Oysa bunlar›n hepsi, özellikle de tasfiyecilik ve
ABD plan›, bizzat Kürt milliyetçi
hareketin “aç›l›m süreci”yle ilgili
de¤erlendirmelerinde belli bir süreden sonra en s›k kulland›klar› kavramlar›n baﬂ›nda geliyor.
Acaba diyoruz, At›l›m Kürt milliyetçi hareketin yay›nlar›n› okumuyor mu? Çünkü devrimcileri eleﬂti-

Ö¤renebilmek için gerçeklere
gözleri aç›k olmak gerekir.
At›l›m’›n gözleri, pragmatizmle,
Kürt milliyetçi hareket üzerine
yapt›¤› hesaplarla körelmiﬂtir.
rirken s›k s›k, asl›nda eleﬂtirdi¤i ﬂeyin Kürt milliyetçi hareketinde oldu¤unu görmüyor veya bilmiyor. ‹ﬂte aﬂa¤›da bir örnek daha:
At›l›m diyor ki, “Yürüyüﬂ'te ol masa da, içlerinde, ‘savaﬂ›n her iki
cephesi ayn› karargahtan yönetili yor ’ tarz› ﬂuursuz de¤erlendirmelerde bulunanlar bile var.”
Birincisi; böyle bir ﬂey, Yürüyüﬂ’te yoksa niye bu cümleyi Yürüyüﬂ’e iliﬂkin bir yaz›n›n içine koyuyorsunuz? Bu aç›kça k › ﬂ k › r t › c › ,
p rovokatif bir tav›r de¤il midir?
At›l›m, bu k›ﬂk›rt›c›l›kla neyi
am aç l › y or ? Ne umuyor?
Kald› ki, “savaﬂ›n her iki cephesi ayn› karargahtan yönetiliyor” diyeni de baﬂka yerde aramas›n At›l›m; çok “basiretli” bir ﬂekilde politikalar›n› destekle¤i Kürt milliyetçi
hareketinin Türkiye Solu’nu Ergenekon ele geçirmiﬂtir tarz›ndaki de¤erlendirmelerine baks›n... Sözünü etti¤i o ﬂ u u r s u z l u k n e rede, iyi baks›n;
At›l›m bunlar› ya göremiyor ya da,
görse de söylemeye cüret edemiyor.
Oportünistlik budur iﬂte.
At›l›m’›n kraldan daha kralc› olmas› öylesine uç noktalara varmaktad›r ki, mesela ﬂöyle yazabilmektedir: “Ulusal demokratik hareketin,
Osman Öcalan-Nizamettin Taﬂ çizgisinde ABD'yle kurmaya yöneldi¤i
iﬂbirli¤i iliﬂkisinin, çetin iç mücadelelerle bertaraf edildi¤i, hareketin
ba¤›ms›z çizgisini titizlikle korumaya çal›ﬂt›¤› gerçek de¤il mi?”
Peki biz de soral›m: Kürt milliyetçi hareketin, Barzani ve Talabani’nin ABD iﬂbirlikçili¤ini onaylad›¤› gerçek de¤il mi?
Soruyoruz; ABD’ye “sizin bölgede yapmak istediklerinize bir ﬂey
demiyoruz...” diyen, “biz ABD’ye
karﬂ› ne yapt›k ki?” diyen, “hakimdirler, kabul etmek gerekir” diyen,
onlar de¤il mi?
Bu mu ba¤›ms›z çizgi?.. At›l›m
Kürt milliyetçi hareketin politikalar›n›n savunulmas›n› Kürt milliyetçi

hareketine b›raks›n! Böylelikle en
az›ndan daha az yanl›ﬂ yapar.

Sonuç: At›l›m, söz konusu yaz›y› ﬂu cümleyle bitirmiﬂ:
“... Bu yüzden bu de¤erlendirmelerden duyulan hoﬂnutsuzlu¤un
karﬂ›l›¤› ﬂiddete baﬂvurmak olmayaca¤› gibi, yap›lan de¤erlendirmelerde sorumluluk taﬂ›mak da anlaﬂ›l›r
de¤il mi?”
Cümle düﬂük olmakla birlikte,
klasik bir oportümizmle dedikleri
ﬂudur; siz ﬂiddete baﬂvurmay›n, siz
de de¤erlendirmelerinizin sorumlulu¤unu taﬂ›y›n... Biz bu “iki taraf
da..” diyen mant›¤› iyi tan›yoruz. Bu
mant›k, sol içi ﬂiddete karﬂ› aç›k ve
kesin tav›r alamayan mant›kt›r. Bu
mant›k, Kürt milliyetçi harekete öylesine yedeklenmiﬂtir ki, onun sol
içi ﬂiddetini hakl› ç›karan gerekçeler
üreten, sol içi ﬂiddeti meﬂrulaﬂt›ran
bir mant›kt›r. Bu mant›¤› iyi tan›yoruz; sol içi ﬂiddet karﬂ›s›nda devrimci tutum almak yerine, “siz de özür
dileyin, siz de...” diyerek, “siz ﬂiddete baﬂvurmay›n, ama siz de yazd›klar›n›z› dikkat edin...” diyerek,
oportünizmi, faydac›l›¤›, liberalizmi
sol içi iliﬂkilere hakim k›lmaya çal›ﬂ›r.
At›l›m neden sol içi ﬂiddete karﬂ›
oluﬂturulan Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog Çözüm
Platformu içinde yeralmam›ﬂt›r, nedenlerinden biri iﬂte bu mant›¤›d›r.
Sol içi ﬂiddeti meﬂru gören mant›kt›r
bu. “Yar›n belki baﬂvurmam gerekir” diye hesap yapan mant›kt›r...
Birincisi, bu mant›ktan kurtulunmad›¤›, ikincisi, sorunlara devrimci ilke ve kurallar aç›s›ndan,
Marksist-Leninist aç›dan de¤il de
faydac›l›¤›n, rekabetçili¤in penceresinden bak›ld›¤› sürece, sol içi iliﬂkilere ve çeliﬂkilere dair do¤ru bir
tav›r al›namaz. At›l›m, belirtti¤imiz
iki aç›dan da sorunludur; b i r, sol içi
ﬂiddet konusunda çarp›kt›r ve iki,
soruna ilkeler aç›s›ndan de¤il, Kürt
milliyetçili¤iyle “iliﬂkileri, ittifaklar› ve hesaplar›” aç›s›ndan bakmaktad›r; bu iki çarp›kl›ktan bir do¤ru
ç›kmaz. Nitekim ç›kmam›ﬂt›r.
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‹stismar Etmeyecekleri H‹ÇB‹R ﬁEY YOK!
‹slam Ad›na Soygun!
Mehmetçik Ad›na Soygun!
Lösemililer Ad›na Soygun!

Say›: 200

Yürüyüﬂ
27 Aral›k
2009

Herﬂey ayyuka ç›km›ﬂ, ama iktidar için önemli de¤il. Deniz Feneri
soyguncular›na yeni ihaleler verilmiﬂ geçti¤imiz günlerde... Zahid
Akman ve Zekeriya Karaman’a ‹stanbul Belediyesi’nden itfaiyecilik
ve deniz ihaleleri verilmiﬂ.
Bu konuda bir uzmanl›klar› da
yok; arac›l›k yap›p, komisyonlar›
cebe indirecekler. Komisyonculuk
alm›ﬂ baﬂ›n› yürümüﬂ denir ya iﬂte
öyle..
*
Kurban kesimi için insanlardan
para toplam›ﬂlar. Sipariﬂ edilen 205
bin büyük ve küçükbaﬂ hayvan›n
yaln›zca yüzde 20’si kesilmiﬂ, kalan› kesilmiﬂ gibi gösterilmiﬂ.
‹nsanlar›n dini duygular›n› ve
yard›mseverlik duygular›n› istismar
etmiﬂler. Kim bunu yapanlar:
Deniz Feneri Derne¤i, Mehmetçik Vakf› ve Lösemili Çocuklar
Vakf›... Bu isimleri okuyunca h›rs›zlar›n, istismarda s›n›r tan›maya-

ca¤›n› görüyorsunuz bir
daha.
Yolsuzluklar bitmiyor; bozuk g›dalar› hastalara yediriyorlar.
Ne insanlar›n hastal›¤›, ne kutsal
de¤erler, hiçbir ﬂey soyguncular›n
umurunda de¤il..
*

9 Mart 2001’de Yimpaﬂ’›n Ankara Sö¤ütözü ma¤azas›nda monte
edilmemiﬂ, bir aya¤› boﬂta bir raf
devrildi, raf›n alt›nda kalan 4 yaﬂ›ndaki Servan Karahan hemen orada
öldü..
Haklar›nda dava aç›ld› aç›lmas›na ama.. Üç defa bilirkiﬂi raporu verildi. ‹lk rapor, küçük Servan ve ailesini kusurlu buldu. ‹kincisi Y‹MPAﬁ yöneticilerini kusurlu buluyordu ki, mahkeme bir rapor daha istedi “ b i l i rk i ﬂi ”lerden. Son üç kiﬂilik
bilirkiﬂi heyeti, yeni bir rapor haz›rlad›. Üç kiﬂiden biri, ailenin suçlu
bulunmas›na itiraz etti. M a h k e m e
baﬂkan› onu bilirkiﬂi heyetinden
ç › k a rd › . Kalan iki bilirkiﬂi, aileyi ve
çocu¤u kusurlu buldular.
Y‹MPAﬁ yöneticileri kusursuzdular.

Dünya ‹klim Zirvesi:
Do¤an›n dengesini
bozanlar›n s uçlar›n›
örtbas etme ﬂovu!
Danimarka’n›n baﬂkenti Kopenhag’da 7 Aral›k’ta 193 ülkeden
temsilcilerin kat›l›m›yla baﬂlayan
Birleﬂmiﬂ Milletler ‹klim Zirvesi 18
Aral›k’ta sona erdi. Zirvenin ard›ndan gazetelerden biri ﬂu baﬂl›¤› koymuﬂtu haberine: “‹klim zirvesi boﬂ
ç› k t › ”
Spotunda da ﬂöyle devam ediyordu haber: “Kopenhag’da yap›lan ve iklim de¤iﬂikli¤ini önleyecek
tedbirler konusunda büyük umutlar
ba¤lanan zirvede anlaﬂmaya var›lamad›.” (19 Aral›k Milliyet)
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Haberin devam›ndaki baz›
ayr›nt›lardan anlaﬂmazl›¤›n
nedenlerini de görüyoruz: “‹ﬂ
parada dü¤ümlendi.. 119 devlet ve hükümet lideri, iklim de¤iﬂikli¤inden etkilenen ülkelere 100 milyar dolar maddi yard›m›n nas›l sa¤lanaca¤› konusunda
anlaﬂamad›lar...”
Yasal olarak ba¤lay›c› bir anlaﬂma için daha önce 2010 y›l›n›n son
tarih olmas› karar› al›nm›ﬂt›. Emperyalistler bu zirvede, bu s›n›rdan
da vazgeçtiler. Yani büyük ﬂovlarla
yapt›klar› “‹klim Zirvesi”nde do¤an›n dengesini bozan, küresel ›s›nmaya neden olan etkenleri nas›l ortadan kald›r›r›z diye tart›ﬂmak bir
yana, tahribata devam etmek için
kendi önlerini açt›lar.
Do¤ay› kirletenler zaten kendile-

Ama “bilirkiﬂi”ler de bilmezdi.
Çünkü, bilirkiﬂi raporunu haz›rlayan iki kiﬂi, mimard› ve iﬂ güvenli¤i alan›nda bir uzmanl›klar› yoktu.
(Sonra zaten bilirkiﬂi heyeti de
mahkemelik oldu)
Yarg›tay’daki zab›t katibi de tebligatlar› bilerek yanl›ﬂ adreslere
gönderip davan›n zamanaﬂ›m›na
girmesine yolaçt›...
ﬁimdi bu nedir?
Müslümanlar›n dayan›ﬂmas›
m ›? All ah ad› na dayan›ﬂma m› ?
H›rs›zlar›n, sömürücülerin, soyguncular›n, dört yaﬂ›ndaki çocu¤u
katleden zalimlerin suçunu örtbas
etmek, müslümanl›kla, allah›n ad›yla izah edilebilir mi?
‹slam ad› alt›nda, müslümanl›k
ad›na ne dolaplar döndürülüyor, bak›n ﬂu tabloya.

ri. Nas›l kirlettiklerini çok iyi biliyorlar. Do¤an›n dengesini bozan
emperyalist tekellerin kârlar›d›r.
Do¤an›n dengeleri bozuluyormuﬂ,
küresel ›s›nmaym›ﬂ, k e n d i ü retim
v e k â r l a r › n › t e h d i t e t m e d i ¤ i s ü r ece, emperyalistlerin umurunda de¤ildir.
Bu anlamdad›r ki, sera gaz› azalt›m› için de kesin rakamlar tespit
edilmedi bu zirvede. Do¤ay› kirletmeyi ve katletmeyi sürdürecekler.
‹klim Zirvesi ad› alt›nda yapt›klar›
ise, suçlar›n› örtbas etme ﬂovundan
baﬂka bir ﬂey olarak geçmedi tarihe.

8. Uluslararas› Tecrite Karﬂ› Mücadele
Sempozyumu Yap›ld›
18-20 Aral›k tarihlerinde Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu
taraf›ndan düzenlenen 8. Uluslararas› Tecrite Karﬂ› Mücadele sempozyumu Londra’da Venezuella
elçili¤ine ba¤l› Bolivar Hall isimli
salonda yap›ld›.
‹lk gün, Türkiye'den görüntülerin de oldu¤u, 20 dakikal›k ‹ngilizce alt yaz›l›, bir sinevizyon sunuldu.
Yaklaﬂ›k 70 kiﬂiyle yap›lan aç›l›ﬂtan
sonra delegeler çal›ﬂma gruplar›
oluﬂturarak ikiye ayr›ld› ve çal›ﬂmaya baﬂlad›lar.
Kat›l›mc›lar›n birço¤u siyasi tutsaklar, davalar ve anti-terör yasas›
konulu çal›ﬂma grubuna kat›ld›. Bu
çal›ﬂma grubuna ABD, Filistin, Türkiye, Almanya, Bask ülkesi, ‹talya
ve ‹ngiltere'den 30 kiﬂi kat›ld›.
Ülkelere yönelik abluka, ambargo, iﬂgal ve tecrit konulu çal›ﬂma
grubuna Honduras, Filistin, Avusturya ve Türkiye'den olmak üzere
60 kiﬂi kat›ld›.
Honduras'tan kat›lan Sara Elisa
Rosales, ülkesindeki darbe sürecini
ve direniﬂ cephesinden bahsetti.
Filistinli Mariam Abu Dagga
sözlerine, "bizim özgürlü¤e ihtiyac›m›z var. Her gün insanlar›m›z ölüyor. Ben ﬂuna inan›yorum, emperyalizm her tarafta” dedi. Konuﬂmas›n›n sonunda bir sonraki sempozyumun Filistin'de yap›lmas›n› önerdi.
TAYAD çal›ﬂan› olan Mehmet
Y›lmaz, Türkiye'de yap›lan "Amerika Defol Bu Vatan Bizim" kampanyas›n› ve ‹ncirlik üssünün kapat›lmas› talebiyle düzenlenen kampanyay› anlatt›.
‹kinci çal›ﬂma grubunda Siyasi
davalar, anti-terör yasalar› ve politik tutsaklar konular› hakk›nda konuﬂuldu.
Anadolu Federasyonu ad›na Latife Ad›güzel, Anadolu Federasyonu
eski baﬂkanlar›ndan Nurhan Erdem'in birebir yaﬂad›¤› keyfi tutum
ve tecrit koﬂullar›ndan bahsetti.

TAYAD temsilcisi Ahmet Kulaks›z, perspektifimizin, çocuklar›m›z›n tutukluluk dönemi içerisinde
hayat koﬂullar›n›n daha iyi olmas›
için çaba sarfetmemiz olmas› gerekti¤ini belirtti.
FHKC lideri Ahmad Saadat'in
avukat› Hassan Mahmoud ülkesinde 7000 Filistinli tutsak oldu¤unu
ve Ahmad Saadat’›n da uzun süredir ne avukat› ile ne de ailesi ile görüﬂtürülmedi¤ini söyledi.
Sempozyumun ikinci günü “Ülkelere yönelik sald›rganl›k ve ambargo, Ortado¤u, siyasi tutsaklar,
siyasi davalar, anti-terör yasalar› ve
tecritin hukuki boyutu, politik tutsaklara karﬂ› uygulanan tecrit ve etkileri, anti-terör yasalar› ve siyasi
davalar” konulu beﬂ oturum yap›ld›.
“Ülkelere yönelik sald›rganl›k
ve ambargo” konulu ilk oturumda;
Avusturya'dan Federico Mahrer,
Venezüela Büyükelçili¤i'nin 1. sekreteri Henri Suarez, Küba Büyükelçili¤inden siyasi dan›ﬂman Luis
Marron ve Honduras'tan Halk Direniﬂ Cephesinden Sara Elisa Gonzalez konuﬂma yapt›lar.
Bu seminerin son konuﬂmac›s›,
Honduras'tan Halk Direniﬂ Cephesinden Sara Elisa Gonzalez, Honduras’ta yap›lan darbeyi 10 ailenin
planlad›¤›n› söyledi.
“Ortado¤u” konulu 2. oturumda
Filistin Geliﬂimsel Kad›n Araﬂt›rma
Derne¤inden(PDWSA) Dr. Mariam
Abu-Dagga, Türkiye’den Grup Yorum ve Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i Genel Baﬂkan› (ÇHD) Avukat
Selçuk Koza¤açl› konuﬂma yapt›lar.
Vize sorunu yaﬂad›¤› için gelemeyen Av. Selçuk Koza¤açl› konuﬂmas›n› telefonla ba¤lanarak yapt›.
Mariam Abu-Dagga yapt›¤›
konuﬂmada, en büyük sorunun
emperyalizm oldu¤unu söyledi.
Son olarak konuﬂma yapan Grup
Yorum: “Biz halk›z alt› buçuk milyar›z ve kazanaca¤›m›z› biliyoruz”
dedi.

“Siyasi tutsaklar, siyasi davalar,
anti-terör yasalar› ve tecritin hukuki
boyutu” konulu oturumda avukat
David Enright (‹ngiltere), Bask ülkesinden avukat Iratxe Urizar, Filistin’den avukat Hassan Mahmoud
konuﬂma yapt›lar.
Av. David Enright, “Avukat Selçuk burada de¤il” diyerek bunun da
tecritin bir parças› oldu¤unu belirtti.
“Politik tutsaklara karﬂ› uygulanan tecrit ve etkileri” konulu oturuma; ‹ngiltere’den T›p Vakf› Dan›ﬂman› Perico Rodriguez, Helen
Bamber Vakf›ndan Helen Bamber,
Ulusal Jericho Hareketinin sözcüsü
ve eski siyasi tutsak BPP/BLA( Kara Panter Partisi, Siyah Kurtuluﬂ Ordusu) Ashanti Alston, ‹rlanda’dan
Josehine Hayden, ‹ngiltere’den,
1982‘den itibaren Filistinliler’le çal›ﬂan Dr. Ang kat›ld›.
Son oturum olan “Anti-terör yasalar› ve siyasi davalar” konulu oturumda da, Almanya’dan Latife Ad›güzel(Anadolu Federasyonu), ‹talya’dan Marcilino, Türkiye’den Ahmet Kulaks›z (TAYAD) birer
konuﬂma yapt›lar.
Sempozyum, 20 Aral›k günü
Hackney Ocean’da yap›lan “Özgür
Tutsak Gecesi”yle sona erdi.
Gecede, 19-22 Aral›k katliam›
ile ilgili sinevizyon izlendi. Türkiye’nin dört bir taraf›ndaki hapishanelerde bulunan Özgür Tutsaklar›m›zdan gelen mektuplar okundu.
Mektuplar›n ard›ndan, Anadolu
Halk Kültür Merkezi Halk Oyunlar›
Ekibi sahneye ç›kt›.
Sempozyuma kat›lan delegeler,
tek tek sahneye ça¤r›larak misafirlere tan›t›ld›. Duygu ve düﬂüncelerini salonda bulunanlarla paylaﬂt›lar.
Delegelerin sahneden inmesiyle birlikte Grup Yorum de¤iﬂik dillerde
ﬂark›lar seslendirdi.
500 kiﬂini kat›ld›¤› konser, son
olarak Grup Yorum’un, tüm delegeleri bir kez daha sahneye davet edip
hep birlikte söylenen “Çav Bella”
marﬂ›yla sona erdi.
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Yürüyüş
27 Aral›k
2009

51

Avrupa’da
18 Aral›k günü Av u s t u ry a 'n›n baﬂkenti Vi y a n a 'da

‹NNSBRUCK

lundu¤u anmada, Avusturya Alevi
Birlikleri Federasyonu baﬂkan› M.
Ali Çankaya söz alarak, "19-22
Aral›k bugünün Kerbalas›d›r, o gü-nün zalimleri bugünün devletidir"
dedi.
Daha sonra Halk Cephesi temsil-cisi 19 Aral›k'a kadarki süreci ve
“19 Aral›k'ta neler oldu? Kim diren-di, kim teslimiyeti seçti? 19 Ara-l›k'›n amac› neydi?” baﬂl›klar› alt›n-da bir konuﬂma yapt›. Anmaya 73
kiﬂi kat›ld›.

Nurhan, Cengiz, Ahmet’e
Özgürlük.

Avrupa’da Katliam
Anmalar›
Say›: 200

Yürüyüﬂ
27 Aral›k
2009
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19-22 Aral›k Direniﬂinin kahra-manlar›, katliam›n 9. y›l›nda Halk
Cephesi taraf›ndan
Avrupa’da
an›ld›.
H a m b u r g 'ta
Almanya
20
Aral›k’ta yap›lan anmada, "Diri diri
yakt›lar" filmi izlendi. Filmin ard›n-dan direniﬂ ve katliam günlerine
iliﬂkin konuﬂmalar yap›ld›. 25 kiﬂi-nin kat›ld›¤› anma, Eyüp Baﬂ'›n ölü-münün 40. günü nedeniyle yap›lan
helvan›n da¤›t›lmas›yla sona erdi.
Katliam, K ö l n’de 100 kiﬂinin
kat›l›m›yla, TAYAD Komite tara-f›ndan protesto edildi.
Eberplatz Meydan›’nda toplan›-larak Türkiyeliler’in yo¤un yaﬂad›-¤› Weidengasse caddesinde yürüyüﬂ
yap›ld›. Yaklaﬂ›k bir saat süren yü-rüyüﬂün ard›ndan tekrar meydana
dönüldü. Meydanda, 19 Aral›k kat-liam›nda faﬂist Türkiye devletinin
tutsaklara boyun e¤diremedi¤ine,
katliam›n amac›na ulaﬂamad›¤›na
ve tutsaklar›n direniﬂine de¤inile-rek, 19 Aral›k katliam›n›n unutul-mayaca¤› vurguland›. Eylem, "Kah-ramanlar Ölmez Halk Yenilmez" ve
"Hakl›y›z Kazanaca¤›z" marﬂlar›n-dan sonra bitirildi.

Türk Konsoloslu¤u
önünde bir araya ge-len Halk Cepheliler
“19-22 Aral›k Hapis-haneler Katliam›n› Unutturmayaca-¤›z” yazan bir pankart açt›lar.
"19-22 Aral›k 2000 tarihinde
‘Hayata Dönüﬂ’ ad›yla yap›lan, ha-pishaneler katliam›d›r. Sorumlusu
DEVLETT‹R." denilen eylemde;
“Kahramanlar Ölmez, Halk Yenil-mez, Devrimci Tutsaklar Onuru-muzdur, Katil Devlet Hesap Vere-cek” sloganlar› at›ld›.
‹ n n s b r u c k'ta 19 Aral›k günü
yap›lana anmada, "19-22 Aral›k
katliam› ile devrimci düﬂüncenin
hem fiziki hem idelojik olarak bu
topraklardan sökülüp at›lmas› gere-kiyordu; onun icin katliamlar›
TV'de canl› göstererek halka gözda-¤› verilmek istendi” denildi.
Konuﬂman›n ard›ndan ölüm oru-cu ﬂehitlerinin mektubu okundu.
Ard›ndan 19-22 Aral›k diri diri yak-t›lar isimli sinevizyon gösterildi.
Anmaya 60 kiﬂi kat›ld›.
Viyana'da 20 Aral›k günü bir
araya gelen Halk Cepheliler 19 Ara-l›k katliam›n›n kahraman ﬂehitlerini
and›lar.
'84, '96 ve 2000-2007 Ölüm
Orucu ﬂehitlerinin resimlerinin bu--

Özgürlük Komitesi 18 Aral›k
günü, Belçika'n›n baﬂkenti B r ü k sel’deki Alman Konsoloslu¤u önün-de eylem yapt›.
Eylemde, 5 Kas›m 2008 tarihin-den beri Almanya'da tutuklu bulu-nan Anadolu Federasyonu üyeleri
ve yöneticileri Nurhan Erdem, Cen-giz Oban ve Ahmet ‹stanbullu’nun
derhal serbest b›rak›lmalar› istendi.
Bir saat süren eylemde, "Diren-mek Suç De¤ildir" ve "Nurhan,
Cengiz ve Ahmet’e Özgürlük" yaz›-l› pankartlar aç›ld›.
Konsolosluk görevlilerinin za-man zaman göstericilerin önüne ge-çerek foto¤raflar›n› çektiklerini gö-rüldü. Eyleme "K›z›l Yard›m" örgü-tü de destek verdi.
B e rlin Anadolu Federasyonu ça-l›ﬂanlar›, tutsak olan üyeleri Nurhan
Erdem, Ahmet ‹stanbullu ve Cengiz
Oban’a sahip ç›kmak ve Alman
devletinin hukuk d›ﬂ› bu keyfiyetini
protesto etmek için 17 Aral›k günü,
Berlin"in Kreuzberg semtinde,bir
stant açarak, bildiri da¤›tt›lar. Türk-çe ve Almanca bildiri da¤›tan Fede-rasyon çal›ﬂanlar›, Alman devle-tinin yaﬂanan bu hukuksuzlu¤a der-hal son vermesini stediler.

BERL‹N

1999 y›l›nda baﬂlayan davada
daha önce de devrimciler hakk›nda
hapis karar› ç›km›ﬂ; Musa Aﬂo¤lu,
Kaya Saz, Bahar Kimyongör ve
ﬁükriye Akar Özordulu tutuklanm›ﬂt›. Mahkemenin bu karar›
2007 y›l›nda temyiz mahkemesi
taraf›ndan bozulmuﬂtu.

Emperyalist yarg›n›n ‘Ceza’lar› meﬂru de¤ildir!
Belçika Brüksel’de görülen
Fehriye Erdal, Kaya Saz, Musa
Aﬂo¤lu, Bahar Kimyongör, ﬁükriye
Akar Özordulu ve Zerrin Sar›’n›n
yarg›land›¤› DHKP-C davas›
sonuçland›. Belçika emperyalizmi-

nin mahkemesi “çete kurma” suçlamas›yla Musa Aﬂo¤lu’ya 3 y›l,
Kaya Saz ve Fehriye Erdal’a 2 y›l
tecilli hapis cezas› verirken
yarg›lan›n di¤er devrimciler için
beraat karar› verildi.

Türkiye oligarﬂisi, DHKP-C’nin
bir ‘terör örgütü’ oldu¤unun ilan
edilmesini ve davadaki devrimcilere en a¤›r cezalar›n verilmesini istiyordu. Belçika emperyalizmi, bu
kararla, Türkiye oligarﬂisinin isteklerini tam olarak yerine getirmemiﬂ
oldu. Ancak, devrimcileri hala suçlu gibi göstermekte, devrimci faaliyeti suç saymakta ›srar ederek,
hakl› ve meﬂru olan›n karﬂ›s›nda
yer alm›ﬂt›r. Emperyalizm devrimcileri yarg›layamaz. Emperyalist
yarg›n›n ‘ceza’lar›, halklar aç›s›ndan meﬂru de¤ildir.
Say›: 200

Yürüyüﬂ

AVRUPA’daki B‹Z
Yaln›zl›k duygusu göçmenlerin
yakas›na yap›ﬂan en temel duygulardan biridir. En baﬂta ülkesinden koparak yaln›zlaﬂmaya baﬂlar göçmen.
Anadolulu olman›n bir avantaj› olarak
gitti¤i her yerde mutlaka bir eﬂ, dost,
hemﬂehri bulur ve hemen ilk elden bir
dayan›ﬂma ve birlik
ortam› yarat›r ülkemizin insan›. Ancak bu
özellikler her geçen
gün zay›flamaktad›r.
Yaln›zl›k insan do¤as›na ayk›r›d›r
ve kapitalizmin üretti¤i, insan kiﬂili¤ine en iﬂlevli sald›r›lardan biridir.
Özellikle de Avrupa'da emperyalist
kültürün besleyip büyüttü¤ü ve kendi halklar›n›n karakteri haline getirmeye zorlad›¤› yaln›zl›k, bizim insan›m›z› çok daha h›zl› yok eden bir
özellik gösterir.
Yaln›zl›k beraberinde umutsuzlu¤u ve çaresizli¤i besliyor. Zaten
özellikle genç kad›nlar›n intihar›na
yol açan da bu duygular oluyor. ‹çine
düﬂülen yaln›zl›k, sahipsizlik, kimse-

sizlikten kurtulunamayaca¤› düﬂüncesi, baﬂka bir çaresizlik olarak intiharlar› ortaya ç›kar›yor. Ayn› biçimde ailesiyle, çevresiyle iliﬂki kuramayan gençler de çaresizleﬂip intihara
sürükleniyor.

eden gençler ›rkç›l›k, ayr›mc›l›k ve
bunlar›n yaratt›¤› onlarca sorunla da
ya ilgilenmeyecek, ya da onlar›n alt›nda da ezilecektir. Kendi sorununa
duyars›zl›k yaln›zl›¤›n bir baﬂka biçimi olarak sorunlar›n da devam›n› sa¤layacakt›r.
Oysa ki Anadolu
kültüründe yaln›zl›k
denilen duygu neredeyse yok gibidir.
Çünkü her ﬂey birli¤e
ve dayan›ﬂmaya göre kurulmuﬂtur.
Aile kavram› böyledir, imece usulü
böyledir, mahalle-köy-komﬂuluk iliﬂkileri böyledir, okul arkadaﬂl›klar›,
üniversite yurtlar› böyledir.. Sa¤d›çl›k, müsaiplik, kirvelik...onlarca dayan›ﬂma kurumlaﬂt›r›lm›ﬂt›r halk›m›z›n
gelenekleriyle.
Tüm bunlar Avrupa'da dayanmam›z gereken kültürel özelliklerimizdir. ‹ﬂte bu özelliklerimizi kimi yerde
hat›rlayarak, kimi yerde ö¤renip ö¤reterek yaln›zl›¤a teslim olmamal›,
kimseyi yaln›zl›¤a terk etmemeliyiz..

27 Aral›k
2009

" YALNIZLIK B‹ZE DÜﬁMAN,
EGEMENLERE DOSTTUR
Yaln›zl›k ‹nsan› Yok,
E mper ya liz mi Va r E d e r...
Bu tablo esas›nda yaﬂad›¤›m›z
emperyalist ülkelerin istedi¤i bir tablodur. Çünkü yaln›zlaﬂ›p, çaresizlik
yaﬂayan insanlar emperyalistlerin de
istedikleri gibi yönlendirip kullanabilece¤i insanlard›r.
Çünkü birbiriyle dayan›ﬂmay›, birbirinin derdine çare olmay›, birbirine
el uzatmay› bilmeyen insanlar; genç
yaﬂ›n›n aksine, hayattan bir beklentisi
kalmayan, kendisini herkesten tecrit
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Genetik
Manyakl›k
Gazetede bir haber: “Kötü ﬂoförlü k ge ne t i k ç› k t› ”
Alt›nda ﬂu yaz›yor:
“Amerikal› araﬂt›rmac›lar, kötü
sürücülerde araç kullanma yetisini düﬂüren gen buldu.”
Bu iﬂin sonunu söyleyelim biz:
Sömürü geni bulundu, patronlar,
kapitalizmden dolay› de¤il, ﬂu
genden dolay› sömürüyorlar... Elbette sömürülme geni de bulunur... Sonra faﬂizm geni... Yani
Hitler, o lanet gen yüzünden öyle
oldu...
Sonra s›ra insanlar› devrimci yapan gene gelir; o geni de bulup, o
genleri ay›klad›lar m›, tamam!
Bu gen meselelerine ihtiyatl›
yaklaﬂmakta yarar var.. Bugün
herﬂeyi genlerle aç›klayan teorilerin, herﬂeyi ›rkla aç›klayan Hitler
›rkç›l›¤›ndan bir fark› yoktur.

Çizgiyle

BU KAFA
* BU KAFA-1: TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, eylem yap a n TCDD e me kçi leri için ﬂöyle di yor:
“Bunlar memur de¤il, serseri”...
Böyle diyor, çünkü kafas›nda demokratik haklara iliﬂkin en küçük bir
kavram yok.
* BU KAFA-2: Genelkurmay Baﬂkan› ‹lker Baﬂbu¤ geçen hafta Trabzon’da yapt›¤› konuﬂmada ﬂöyle diyordu: “Trabzonlumuz merttir. Ülkesi için
gerekti¤i zaman hiçbir fedakarl›ktan
k aç›n may an b ir b ölg ede b ulu nuy oru z.
Ulusal konulara bu bölge insan›m›z›n
hassasiyeti ortadad›r.”
Bölge insan›n›n hassasiyeti bugüne

tel tel dökülüyor
Almanya’da ülke genelinde 860 aﬂ evinden beslenenlerin say›s›, bu y›l içinde 1
milyon kiﬂiye yükselmiﬂ.
Yine Almanya’ya dair baﬂka bir haber:
“Almanya’da dört kad›ndan biri ﬂiddete
maruz kal›yor..”
Burjuva demokrasisi, ekonomide de,
hukukunda da, haklar ve özgürlüklerde de,
kültürde de tel tel dökülüyor...

kadar nerelerde ortaya ç›kt›? TAYAD’l›lara yönelik linç sald›r›lar›nda...
Rahip Santoro’nun ve Hrant Dink’in
katledilmesinde..
Genelkurmay bunlar›n arkas›ndad›r...

* BU KAFA-3: Linç sald›r›lar›na
iliﬂkin iktidar diyor ki:
“Vatandaﬂ imkan› varsa kendini sav u n u r ”... 6-7 Eylüllerde, Maraﬂ’ta öyle
yapm›ﬂt› zaten...

* BU KAFA-4: Tekel iﬂçilerine deniyor ki:
“Yan gelip yatana para ödemeyece¤iz”...
Üreten kim, tüketen kim, bu kafa
bilmezden geliyor.

* B U K A FA - 5 : P a t r i k h a n e
soka¤›na Patrik asan Sadrazam›n ismi,
Alevilerin oturdu¤u semte Alevileri
katleden Yavuz Selim’in, Kürt halk›n›n
gözünün içine soka soka bir k›ﬂlaya
Mu¤lal› Mustafa’n›n ismini veren kafa.
Sonuç: Bu KAFA, Faﬂizmin Kafa s › d › r...

TSK, E¤it,
Öldürt, Ö vün!
T S K , I s p a r t a ’ d a Afgan askerlerini nas›l
e¤itti¤ini bas›na düzenledi¤i bir geziyle gösterdi.. ‹ﬂ b i r l i k ç i b i r o r d u ,
elbette ancak iﬂbirlikçileri e¤itmekle övünebi l i r... Amerika Afganistan› iﬂgal etmiﬂ. 8 y›l boyunca onbinlerce Afganl› bu iﬂgalciler taraf›ndan
katledilmiﬂ...
Vatanlar›n›n iﬂgaline
karﬂ› tek direnen güçler
de “terörist” ilan ediliyor...
Isparta’da e¤itim gören Afgan askerleri vatanlar› için de¤il iﬂgalcilerin ç›karlar› için e¤itiliyor. Katledecekleri emperyalist iﬂgalcilere karﬂ›
savaﬂan Afganl› direniﬂçilerdir. Onlar direniﬂçileri katlettikçe, TSK da
e¤itimiyle övünür art›k.

