
Onlar, Hep ‹flkenceci,
Katliamc›, Mafyac›,
Rüflvetçi, Çeteciydiler

‹fllerine 
Devam 
Ediyorlar!

Özgür Bir Vatanda Özgür Bir Halk Olarak
Yaflamak ‹stiyoruz... 

Çürümeye Karfl› Çözüm, Devrimci Mücadeledir;
Çürümüfl Bir Toplumu Ancak Devrim Ar›nd›r›r!

Faflistler, 
Vatansever Devrimci Gençli¤e 

Sald›rd›!
Onlar›n A¤ababalar› da Böyle 

Yap›yordu

Gençlik, Faflist 
Sald›r›lar› 
Püskürtecektir!

Faflistleri ‹yi 
Tan›yoruz. Onlarla Nas›l 
Mücadele Edilece¤ini ‹yi Biliyoruz!

KAZANACA⁄IZ!
Yeni Bir

Kavga Y›l›
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Ümraniye Hapishanesi’nde 4 Ocak
1996’da, devrimci tutsaklara karfl› ger-
çeklefltirilen katliam sald›r›s›nda, direne-
rek flehit düfltüler.Gültekin, kald›r›ld›¤›
hastanede 8 Ocak’ta flehit düfltü.
Abdülmecit SEÇK‹N, 1972 Bursa do-
¤umlu. 1991’de devrimci hareketle ta-
n›flt›, ‹negöl ve Bursa’da mahalli alan ça-
l›flmalar› ve milis içinde yerald›. 1992’de
tutsak düfltü.
Orhan ÖZEN, 1974, Dersim do¤umlu.
Bir çat›flmada yaral› olarak tutsak düfl-
müfltü. 
R›za BOYBAfi, 1967, Tokat do¤umlu.
1995 bafllar›nda devrimci hareket safla-
r›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›.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
11 OOccaakk -- 77 OOccaakk

AAbbddüüllmmeecciitt SSEEÇÇKK‹‹NN OOrrhhaann ÖÖZZEENN

RR››zzaa BBOOYYBBAAfifi GGüülltteekkiinn BBEEYYHHAANN

1977, Erzincan do¤umlu. 1995’te, Sakarya
Üniversitesi ö¤rencisi iken, örgütlü mücade-
leye kat›ld›. 19-22 Aral›k katliam›nda, tek
düflüncesi diri diri yak›lan, kurflunlanan yol-
dafllar›n›n hesab›n› sormak oldu. 3 Ocak
2001’de, fiiflli Emniyet Müdürlü¤ü’nde ger-
çeklefltirdi¤i feda eylemiyle ölümsüzleflti.GGüülltteekkiinn KKOOÇÇ

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

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

YYüükksseell EERROOLL

1964 Çank›r› do¤umlu. 1989'da örgüt-
lü iliflkiler içinde yer ald› ve silahl› bir-
liklerde görev üstlendi. 1991’de tutsak
düfltü. Sincan F Tipi’nde 12. ölüm orucu eki-
binde bafllad›¤› direniflte, açl›¤›n›n 200’lü
günlerinde zorla müdahale politikas›na kar-
fl›, direnme hakk›n› savunmak için bedenini
tutuflturdu. Zorla “t›bbi” müdahaleyle 7

Ocak 2006’da katledildi. 

SSeerrddaarr DDEEMM‹‹RREELL

Gözleri yyete-
rince kkarayd›

Rengi kk›rm›z›

Ve bboynu ddimdik dduran zzafer

Halk›n kk›z›yd›...

Zaferi ggördüm! 

Ço¤alan ddost eellerin

Yürüyüfle dduran ""ayak
tak›m›"n›n

Özgürlük nnöbetlerinin 

Ve yyumruklaflan sseslerin

Birike ddö¤üfle mmeydanlarda

Güler'i oolufluydu hhayat›n...

Zaferi ggördüm!

fiuncac›k bbir çocuktu ddaha 

Anas›n›n eelinde yyürürken

"  YYaflas›n GGüler Zere" ddiyen...

Zaferi ggördüm! 

Namluya ssürdü¤ü vvücuduyla 

"Yaflas›n GGüler Zere" ddiyerek..

Omuz oomuza yyürüyordu
‹stiklal'de..

Zaferi ggördüm!

Mümkünün iilmini ggöstererek

"Yaflas›n GGüler Zere" dderken...

Yaz›yordu kkendi ttarihini...

Zaferi ggördüm! 

Bireycilik vve yyabanc›laflmaya
inat

Hepimiz bbirimiz iiçin ddiyebilen-
lerin

"Yaflas›n GGüler Zere" aavaz›n-
dayd›...

Zaferi ggördüm!

Ziyarete ggelmiflti hhapishaneye

Ve pparmakl›k aard›ndan ddedi kki

Güler'i ggörünce ööyle

Devrimi dde ggörece¤imize
inanc›m 

Büyüdü bbiraz ddaha...

Zaferi ggördüm!

Zaferde GGüler'i

Güler'de oonuru

Onur da uumudu

Gördük iiflte GGüler'in
tebessümünü

Ve hhakedilen zzaferin yyüzünü

Gördük iiflte!

Ümit ‹‹lter

27 AAral›k’ta
Kars’da

Mavi Saray Düğün Salonu

9 OOcak’ta
‹zmir’de

10 OOcak’ta
Antalya’da

15 OOcak’ta
Samsun’da
Derya Düğün Salonu

23 OOcak’ta
Adana’da

24 OOcak’ta
Antakya’da

PPRROOGGRRAAMM

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

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

Zaferi gördüm!

KKaann››mm››zz,,
FFiilliissttiinn hhaallkk››nn››nn
kkaann››nnaa kkaarr››flfltt››!!....

Ali Saban, 12 Eylül’den son-
ra Lübnan’da Filistin Halk Cep-
hesi saflar›nda yer alarak Filistin
halk›n›n ‹srail siyonizmine karfl›
sürdürdü¤ü kurtulufl savafl›na
kat›ld›.

2 Ocak 1987’de Filistin hal-
k›n›n kurtuluflu için Lübnan’›n
Sayda flehrinde flehit düfltü.

Ali Saban, ‹stanbul’da genç-
lik mücadelesi içinde yer ald›.
Dev-Genç saflar›nda kararl› mü-
cadelesiyle tan›nd›. 1978’lerde
Atatürk ö¤renci yurdunun faflist-
polis iflbirli¤iyle iflgal edilme-
sinde, 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. Sonra-
ki y›llarda Filistin halk›n›n kur-
tuluflu için savaflt›. Uzun bir sü-
re 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, mülte-
cili¤in revaçta oldu¤u o y›llarda
Ali Saban, bir yandan devrimci-
li¤ini korurken, bir yandan da
Türkiye devrimcileri için önem-

li olan Filistin halk›n›n mücade-
lesine 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...

An›lar› Miras›m›z

1959, Ordu do¤umlu. ‹stanbul ve Karadeniz'de
faaliyet yürüttü. ‹flkencehanelerde, tutsakl›k ko-
flullar›nda y›pranan bedeni, yakaland›¤› hastal›-
¤a yenik düfltü. 1 Ocak 2004’te yurtd›fl›nda
aram›zdan ayr›ld›.

TTuurrgguutt ‹‹ÇÇPPIINNAARR

KAYIP
1967 do¤umlu. Mücadeleye ‹TÜ ‹nflaat fakültesi
ö¤rencisiyken kat›ld›. Mücadele içinde, Dev-
Genç’in gerek teorik, gerek askeri anlamda yet-
kin kadrolar›ndan biri oldu. 5 Ocak 1994’de
iflkenceciler taraf›ndan gözalt›na al›n›p kaybedil-
di. AAllii EEFFEEOO⁄⁄LLUU

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

AAllii SSAABBAANN



Ça¤r› / ‹lan

‹çindekiler

19 Faflist sald›r›lar

devrimci gençlik taraf›ndan

püskürtüldü 

21 Gençlik FFederasyonu’ndan:

Faflizme karfl› mücadelede
ödedi¤imiz bedeller
ödeteceklerimizin nedenidir

22 Faflistleri iyi tan›yoruz!

24 Faflist terörü bofla ç›karaca¤›z!

28 ‘‹ki tane yalan var devlet ve

hukuk’

30 2009 ocak-haziran mücadele

y›ll›¤› 

33 Devrimci ookul: Slogan

kimli¤imizdir

37 Direnifl, zafer ve sol

bölüm: 2

40 “Teslim Al›nmak ‹stenen Bu Ülkenin

4 Yoldafllar›m›z, dostlar›m›z,

halk›m›z!

6 Polis teflkilat› yukar›dan

afla¤›ya çetelerin içinde!

8 Polisin de¤iflmez görevleri,

de¤iflmez iflleri 

10 Kapitalist devlet bir suç

örgütüdür!

11 Bir polis yöntemi: ‘Bot

ba¤lar›yla kendini ast›’...

12 Amerika’ya duyalan öfkenin
sesi: “Amerika defol” 

15 Ö¤retmenimiz: Çal›flma

tarz› bir devrimcinin

devrimci kalabilme

kavgas›d›r 

17 Bir Rum k›z›n›n istiklal

marfl› okumas›na yap›lan

övgüler,

asimilasyonculu¤un

itiraf›d›r!..

18 Adalet: Adaletin terazise

neye göre tart›yor? 

Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosya-

lizm Düflüydü”

43 Hasta tutsaklar› ölüme mah-

kum eden TEKEL iflçilerini
sefalete sürükleyen ayn›
adrestir

45 Devrimci ‹‹flçi HHareketi:

Silah›m›z hakl›l›¤›m›z ve
meflrulu¤umuzdur!

46 Tekel iflçilerinin eylemi

sürüyor
47 BDP (DTP), Sald›r›lar›n Ve

Sald›r›lar› Önlemenin   
Sorumlulu¤unu Üstlenmelidir!

48 Sol ‹çi fiiddeti

Meflrulaflt›r›c›, ‹ftirac›,
K›flk›rt›c› Bir Yaz›ya Cevap

50 ‹stismar Etmeyecekleri

H‹ÇB‹R fiEY YOK!
51 8. UTKM Sempozyumu

Yap›ld›
52 Avrupa’da Yürüyüfl:

Avrupa’da katliam

anmalar›

54 Yeni de¤inmeler

Ülkemizde
Gençlik

19 Aral›k’ta...

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



Halklar›n asla çaresiz ve umut-
suz 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›¤› günler-
de, dünyaya nas›l çeki düzen vere-
ce¤ini, “son” muhalif odaklar› na-
s›l yokedece¤ini düflünen emper-
yalizm, 2009’un sonunda, iflgal et-
ti¤i ülkelerden en az zararla nas›l
kaçabilece¤ini, dünyan›n dört bir
yan›na yay›lm›fl  Marksist-Leni-
nist, ilerici, islamc› anti-emperya-
list ve anti-Amerikanc› güçleri yo-
kedememenin çaresizli¤iyle “terö-
re karfl›” yeni neler yapabilece¤ini
düflünüyor.  

Elbette, dünya halklar›n›n em-
peryalizme karfl› ortak direnifl ve
savafl cephesi henüz çok c›l›zd›r.
Dünyan›n dört bir yan›nda emper-
yalizme karfl› direnen tüm güçleri
bir araya getirecek örgütlenmelere
ihtiyac›m›z var ve bunlar› yarat-
mak öncelikle görevlerimizden bi-
ridir.

Fakat bu ihtiyac›n ortaya ç›k-
mas› ve böyle bir birli¤in nesnel
olarak mümkün hale gelmesi bile,
tek bafl›na emperyalizme karfl›
halklar›n direniflinin somut göster-
gesidir. Evet, bugün dünyan›n dört
bir yan›nda emperyalizme karfl› di-
renenler oldu¤u için böyle bir bir-
li¤i konuflabiliyoruz. 

Bu sonuç, 1990’lar›n bafllar›nda
emperyalist karfl›-devrim rüzgarlar›-
na tteesslliimm oollmmaayy›› rreeddddeeddeerreekk,, dev-
rimi, sosyalizmi savunmaya, emper-
yalizme karfl› savaflmaya devam
edenlerin yaratt›¤› bir sonuçtur. 

Parti-Cepheliler, bu tarihsel so-
nucun yarat›lmas›nda en önemli
paylardan birine sahip olma onuru-
nu tafl›yorlar. Bu onura, karfl›-dev-
rim f›rt›nas› önünde ideolojimizi

savunma kararl›l›¤› ve o koflullar-
da ideolojimizi hayata geçirme cü-
retini göstererek sahip olduk. Bu
onur, ideolojik, politik gücümüz-
dür. 

Yoldafllar, DDostlar›m›z, 

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

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. 

Mücadelede esas olan, birincisi,
kkeessiinnttiissiizzllii¤¤ii ssaa¤¤llaammaakk,, ikincisi,
ssaa¤¤aa ssoollaa ssaavvrruullmmaammaakktt››rr.. ‹deo-
lojik anlamda net olmayanlar, bu-
nu baflaramazlar. Net olunmal›d›r.
Günümüzün dünyas›nda karmafl›k
olan hiçbir fley yoktur. Günümü-
zün dünyas›nda, tav›rlar› ve saflafl-
malar›, gerçe¤i görme cesaretini
gösterebilmek belirliyor. 

1 milyar insan›n aç b›rak›ld›¤›,
4 milyar insan›n yoksullu¤a mah-
kum edildi¤i, her gün açl›ktan 17
bin çocu¤umuzun öldü¤ü bir dün-
yada, saflaflmalar nettir. Böyle bir
dünya düzenini kimse bize uygar-
l›k, ça¤dafll›k ad›na savunamaz.
Böyle alçakça bir dünya düzenini
yaratan Amerikan ve Avrupa em-
peryalizmini kimse, hiçbir gerek-
çeyle olumlayamaz.

Günümüz dünyas›nda halktan,
emekten yana olman›n, adaletten,
eflitlikten, insanl›ktan yana olma-

n›n ölçüsü, emperyalizme karfl› sa-
vaflmakt›r. Emperyalizme karfl› sa-
vaflmayanlar, bu kavramlar› savu-
namazlar. 

Savaflmak için yeterince gücü-
müz olmad›¤›n› düflünenler var.
Yanl›fl düflünüyorlar. ‹deolojimiz
var. ‹‹ddeeoolloojjiikk nneettllii¤¤iimmiizz,, eenn bbüü--
yyüükk ssaavvaaflflmmaa ggüüccüümmüüzzddüürr.. 

Emperyalistler, iflbirlikçi oli-
garfliler ve onlar›n hizmetindeki
burjuva teorisyenlerin ideolojik
sald›r›lar› günlük yaflam›n her
an›nda ve her alan›nda bizi kuflat-
m›fllard›r; sald›r›lar›,  bbeeyyiinnlleerriimmii--
zzii tteesslliimm aallmmaayyaa yöneliktir. 

‹deolojik netlik ve ideolojik bir-
lik, bu sald›r›lar karfl›s›nda en bü-
yük gücümüz, ideolojik mücadele
en güçlü silah›m›zd›r. Bu güçle do-
natal›m kendimizi. Bu silah, hep
elimizde olsun. Bu savafl›, ideolo-
jik savafl›, her alana, her ana yaya-
l›m. Kim ki karfl›m›zda burjuvazi-
nin kavramlar›yla konuflursa, onu
uyaral›m. Kim ki karfl›m›za burju-
vazinin görüflleriyle ç›karsa, onun-
la daha fliddetli bir flekilde savafla-
l›m.   

Özellikle 1990’lar›n bafllar›n-
dan bu yana sürekli karfl›m›zda
olan savrulmalar, uzlaflmalar orta-
s›nda devrimi savunuyoruz. Em-
peryalizmle uzlaflmamay› ve bur-
juvaziyi devirip proletaryan›n ikti-
dar›n› kurmay› savunuyoruz. Bun-
lar› savundu¤umuz için “terör ör-
gütü” ilan edilip, hedef tahtas›na
konuluyoruz. 

Yoldafllar, DDostlar›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 ol-
du. Yoldafllar›na, ö¤rencilerine çok
s›k tekrarlad›¤› bir sözü vard›:
““DDiikk dduurraaccaakkss››nn››zz””. Emperya-
lizm karfl›s›nda, oligarfli karfl›s›n-

Yoldafllar›m›z, Dostlar›m›z, Halk›m›z!



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› kar-
fl›s›nda ideolojimizle, politikalar›-
m›zla, örgütlülü¤ümüzle, dimdik
duruyoruz. 

Dik duranlar, burjuvazinin, ifl-
birlikçilerinin ve uzant›lar›n›n söz-
lerine, tafllar›na, kurflunlar›na daha
fazla hedef olurlar. Onlara hedef
olmamak için ee¤¤iilliipp bbüükküüllmmeekk ddee
bir yöntemdir; ama devrimci bir
yöntem de¤ildir. Burjuvaziye he-
def olmayal›m diye e¤ilip bükü-
lenler, 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 bi-
zimdir. ‹deolojik, politik olarak dik
duran›, hiçbir güç y›kamaz. Engin
Çeber’i düflünün yoldafllar. Met-
ris’teydi. Çok derin tahliller yap-
mas›na gerek yoktu. 1984’te orada
flehit düflen dört ölüm orucu flehi-
dini bilmesi ve hat›rlamas› yetiyor-
du ona. Onlar›n miras›n› sürdüre-
cekti. Bu kadar aç›kt› yapaca¤›. 

Metris’te, defterine “ Güzel
günler görece¤iz... Karamsarl›k,
durgunluk yok” diye yazm›flt›. Gü-
zel günler görece¤iz elbette, En-
gin’in, Enginler’in hayalini kurdu-
¤u günleri görece¤iz. 2010’a girer-
ken, tüm yoldafllar›m›z, dostlar›-
m›z, halk›m›z bu umudu paylafl-
mal›y›z. Her devrimci kadar Engin
de flairdi ve bir de flu dizeleri yaz-
m›flt› orada: ““ÖÖllüümm nnaass››llssaa eellbbeett
bbiirr ggüünn ggeelleecceekk // VVaarrss››nn öözzggüürrllüükk
iiççiinn aakkss››nn kkaann››mm..””

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

Engin Çeber’e, sanki olacaklar›

biliyormufl gibi, sanki gelece¤e bir
miras b›rakmak düflüncesiyle hare-
ket etmifl gibi, bunlar› söyleten ve
yazd›ran nedir? Engin’e bir teoris-
yen gibi, bir halk bilgesi gibi bu
sözleri söyleten, ideolojik gücü-
müzdür. Bu bilgeli¤e her yafltan,
her meslekten ölüm orucu direnifl-
çilerimizde 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, emperya-
lizm karfl›s›nda büyük bir güce sa-

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

Yoldafllar, HHalk›m›z

Emperyalizm karfl›s›nda diz
çökmeyen, faflizme teslim olma-
yan, sosyalizmin bayra¤›n› asla ye-
re düflürmeyen olduk ve böyle ol-
maya devam edece¤iz. Tersi, mer-
milere, bombalara gerek kalmadan
ölümdür. Yenilgidir. 

Tek bafl›m›za da kalsak, bu ide-
olojik politik tutumumuz de¤iflme-
yecek. 

Tek bafl›m›za da kalsak, kendi
özgücümüze dayanmaya devam
edece¤iz. 

Tek bafl›m›za da kalsak, emper-
yalizme ve onun her türlü uzant›la-
r›na karfl› savaflmaya devam ede-
ce¤iz. 

Bugün tüm bedellerini göze
alarak “Amerika Defol” diye hay-
k›r›yoruz. Tek bafl›m›za da kalsak,
anti-emperyalist mücadelenin bay-
ra¤›n› elimizden düflürmeyece¤iz. 

Emperyalizm varoldukça, fa-
flizm varoldukça, savaflmaktan,
sosyalizm hedefi do¤rultusunda
yürümekten asla vazgeçmeyece-
¤iz. Bunun halklar için tek kurtu-
lufl flans› oldu¤u aç›kt›r. 

Hiç tereddütsüz söyleyebiliriz
ki, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-
yalizm mücadelesinin en kararl›
savaflç›lar› Parti-Cephelilerdir. 

Day›, Parti-Cephelilerin bu ni-
teli¤i için flöyle diyordu: “Parti-
Cephe devrimcili¤i, f›rt›nalarda,
darbelerde davas›ndan vazgeçen,
düflüncelerini de¤ifltiren bir dev-
rimcilik de¤ildir. Bu kan›tlanm›flt›r.
Bütün Parti-Cepheliler bunun
onurunu tafl›r. Bu onurla, Parti-
Cephe 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. Yene-
ce¤iz, yenilece¤iz, ölece¤iz, ölüm-
lerden dirilece¤iz; kavgan›n do¤as›
ve kural› budur. ‹‹flflggaalllleerr,, iiflflkkeennccee--
lleerr,, yyookkssuulllluukkllaarr,, uummuuttssuuzzlluukkllaarr,,
ççaarreessiizzlliikklleerr iiççiinnddee ddiirreenniiflfliizz,,
uummuudduuzz,, ççaarreeyyiizz...... Tarihimiz,
geçmiflimiz, savaflma gücümüzdür. 

Özgür bir vatanda, özgür bir
halk olarak yaflamak istiyoruz. Sö-
mürünün ve zulmün olmad›¤› bir
ülke istiyoruz. ‹stiyoruz ve alaca-
¤›z. Özgür bir vatanda, özgür bir
halk olarak yaflamak, Türkiye hal-
k›n›n, tüm dünya halklar›n›n hak-
k›d›r. Kazanaca¤›z.

YYoollddaaflflllaarr,, DDoossttllaarr››mm››zz,, HHaallkk››--
mm››zz...... Kazanaca¤›m›za inanc›m›z-
la, hepinizin yeni y›l›n› kutluyor,
sevgilerimizi, selamlar›m›z› sunu-
yoruz.

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.



Antalya’da “Ahtapot” ismiyle
yap›lan bir çete operasyonunda ara-
lar›nda Annkkaarraa,, AAnnttaallyyaa,, KKaahhrraa--
mmaannmmaarraaflfl EEmmnniiyyeett MMüüddüürr YYaa rr--
dd››mmcc››llaarr››’n›n ve 6 da polisin oldu-
¤u 24 kifli gözalt›na al›nd›.

Ankara Emniyet Müdür Yard›m-
c›s› Y›lmaz Çetin bu soruflturma so-
nucu 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›k-
mayan ve ç›kar›lmayanlar birlikte
düflünüldü¤ünde Ankara’da, Antal-
ya’da, Kahramanmarafl’da oldu¤u
gibi, flehirlerin “güvenli¤inden” so-
rumlu olanlar›n, kkiimmlleerriinn ggüüvveennllii--
¤¤iinnii sa¤lad›klar› daha iyi anlafl›la-
cakt›r.

Bundan bir süre önce yine ben-
zer iliflkiler nedeniyle tutuklanan
EEmmnniiyyeett GGeenneell MMüüddüürr YYaarrdd››mmcc››--
ss›› EEmmiinn AArrssllaann'dan sonra polis tefl-
kilat›n›n “2'nci adam›” olan MMuussttaa--
ffaa GGüüllccüü vvee EEmmnniiyyeett MMüüddüürr YYaa rr--
dd››mmcc››ss›› CCeellaall UUzzuunnkkaayyaa da geçti-
¤imiz hafta bir çeteciye “yard›m”
ettikleri iddias›yla sorguland›lar. 

Koca polis ordusunu yöneten
polis fleflerinin mafyac›larla ne iflle-
ri olabilir flaflk›nl›¤›n› yafl›yor baz›-
lar›. Oysa, bu iliflki mafyac›l›¤›n ta-
rihi kadar eskidir. ‹ki taraf›n da bir-

birini kulland›¤›, halk› yozlaflt›ran,
toplumu çürüten, devlet ad›na maf-
yan›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, po-
lis 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.

AAyyll››¤¤aa bbaa¤¤llaannaann ppoolliiss
flfleefflleerrii,, hhaayyaallii ooppeerraassyyoonnllaarrllaa
‘‘iiçç eeddiilleenn’’ öörrttüüllüü ööddeenneekklleerr!!

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 flefleri-
ne ayl›k ba¤lam›flt›. 

Çeteler arkalar›nda polis flefleri,
polisler, askerler olmadan bir hiçtir.
Nitekim bu gücü arkalar›na alma-
yan çetelerin varl›¤› çok uzun sür-
memifl, 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¤u-
nu göstermektedir.

Emniyet Genel Müdür Yard›m-
c›lar› çeteler ile birlikte. Daha bilin-
meyen, aç›¤a ç›kmam›fl, ç›kar›lma-
m›fl hangi düzeyde iliflkiler olabile-
ce¤ini tahmin etmek pek zor olmasa
gerekir. 

‹rfan Erbar›flt›ran isimli çete flefi-
nin ola¤an ifllerinden biri de dolan-
d›r›c›l›k yapmak, tehdit ve flantaj ile
büyük paralar vurmakt›. Büyük pa-
ralar isteyip ald›¤› patronlar›, “Dev-
let bana silah verdi, s›k dedi. fiimdi

bir kurflun da senin için s›kar›m” di-
ye tehdit edip, korkutuyordu.

Büyük paralar ald›¤› patronlara,
yan›nda polis flefleri Mustafa Gülcü
ile Celal Uzunkaya’y› götürerek, is-
tenen paray› vermemeleri durumun-
da bafllar›na gelecekleri de göster-
mifl oluyordu. Bu yöntemle para
toplamaya devam etti çeteci.

2 kontrgerillac› polis flefi de bir
tahsilatç› gibi çete flefinin pefline ta-
k›larak vurgunlar›n devam›n› sa¤la-
m›fllard›r. Bunun karfl›l›¤›nda topla-
nan paralardan paylar›na düfleni al-
m›fllard›r. O çok “güçlü” oldu¤u
söylenen devletin yöneticileri bun-
lard›r iflte. Halk›n “güvenli¤ini”
sa¤layacak olanlar bunlard›r. Baflla-
r›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 fli-
kayet 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¤reti-
yor 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 ssii--
llaahhllaarr,, ssaahhttee ppllaakkaallaarr,, öözzeell ggöörreevv
kkaarrttllaarr›› veren Mehmet A¤ar tek ör-
nek de¤ildir yani.

Öyle ki, örtülü ödene¤i de çete-
lere da¤›tm›fl, kendileri “iç etmifl-
ler”dir. Nitekim çete flefini “muh-
bir” olarak göstermifl, hem bir so-
ruflturma için kendi iliflkilerini per-
delemifl, hem de ona ve kendilerine
örtülü ödenekten para aktarm›fllar-
d›r.

Görülece¤i gibi, Emniyet Genel
Müdür yard›mc›lar›, Ankara Emni-
yet Müdür Yard›mc›s›, çetelerle ç›-
kar iliflkisi içindedirler. Ayl›¤a ba¤-
lanm›fl, pis ifllerden pay alm›fllard›r.

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

HHaallkkaa kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl››nn
yyöönneettiicciilleerrii,, iiflflttee bbööyyllee bbiirr
ppiisslliikk bbaattaakkll››¤¤››nnddaa yyüüzzüüyyoorr

Çete flefi ile polis fleflerinin ken-
di 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› za-
manda “Terörle Mücadele”den so-
rumludur. Yani, devrimcilere, ileri-
cilere, yurtseverlere karfl› sürdürü-
len karfl›-devrimci savafl› yöneten-
lerden biridir. Halka ve devrimcile-
re karfl› sald›r›lar›n, katliamlar›n,
komplolar›n, iflkencelerin birinci
dereceden sorumlular›ndand›r. 

Halka ve devrimcilere karfl› sür-
dürülen savafl›n kurmaylar›ndan olan
Mustafa Gülcüler’in, Celal Uzunka-
yalar’›n, gerçek yüzü iflte budur!

Devletteki yozlaflmay›, çürüme-
yi ve çeteleflmeyi daha iyi anlaya-

bilmek için en az›ndan fluna bak-
mak bile yeter; sadece son çete ope-
rasyonunda 44 eemmnniiyyeett mmüüddüürr yyaarr--
dd››mmcc››ss›› var. 

Kuflkusuz, devlet bunlar› bilmi-
yor de¤il. Nereye, hangi tafl›n arka-
s›na bak›lacak olsa orada bir çete ve
çeteler içinde polis fleflerinin ve po-
lislerin oldu¤u bir iliflki a¤› ortaya
ç›kmaktad›r. Oligarfli aç›s›ndan bu
iradi bir politikad›r, bundan kimse-
nin kuflkusu olmas›n. Nitekim böy-
le oldu¤u içindir ki, bu tür iliflkiler
istisna bir olay olmay›p, genel bir
olgu halindedir. 

OOppeerraassyyoonnllaarr,, ‘‘ppoolliissttee
tteemmiizzlliikk’’ ddee¤¤iill,, çç››kkaarr
ççaatt››flflmmaallaarr››dd››rr

Sadece son iki operasyona bile
bakacak olursak, polis mafya iliflki-
sinin 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” dü-
flüncesinden hareketle bu operas-
yonlar› yap›yor de¤ildir. “Devletin
ba¤›rsaklar›n› temizlemesi” gibi bir
düflünceyle hareket edilmedi¤i de
aç›kt›r. Kimi polis fleflerinin çete

iliflkilerinin aç›¤a ç›kar›lmas›, kendi
aralar›ndaki çat›flmalar›n fliddetlen-
mesi, ç›kar çat›flmalar›n›n yaflanma-
s› sonucudur.

Özellikle polis flefleri kendi
ekiplerini oluflturarak, pastadan da-
ha çok pay almak isterken de bu tür
bilgi s›zd›rmalar› sonucu iliflkiler
aç›¤a ç›kmaktad›r.

Yine iktidar kavgas› yürüten ke-
simleri kadrolaflmas›n›n sonucu ola-
rak da bu tür iliflkilerin bir k›sm› de-
flifre edilmekte, aç›¤a ç›kar›lmakta-
d›r. Ancak flundan emin olunmal›d›r
ki; aç›¤a ç›kan devede kulak misali
gibidir.

Polis teflkilat› art›k temizlene-
cek, “çürük elma”lar› ay›klayacak
bir durumda de¤ildir. Zira polis tefl-
kilat› bafltan afla¤› çürümüfl, dahas›
bu tür iliflkiler, kurumlaflm›fl, kök-
leflmifltir. O nedenle temizlenmesi,
ay›klanmas› de¤il, tümden ortadan
kald›r›lmas› gerekmektedir.

SSiisstteemm oorrttaaddaann kkaalldd››rr››llmmaall››--
dd››rr.. “Çürük elma”lar, temizlene-
mez. Çünkü kurt yeniden yeniden
kendini üretir. Elmadaki kurdu üre-
ten bu sistemdir...

SSiisstteemm oorrttaaddaann kkaalldd››rr››llmmaall››dd››rr..
Kapitalizm ortadan kalkmad›kça ne
kurtlar, ne tasfiye, ne ç›kar çat›flma-
lar› bitmez. Biri biter, biri bafllar. 

“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 ka-
t›ld›. Daha önce Buldan'›n müdahil olma  talebinin kabul
edilip edilmeyece¤ine, sunaca¤› bilgi ve belgeleri ince-
ledikten sonra karar verece¤ini aç›klayan mahkeme Bafl-
kan› 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›, slo-
ganlar› ile Ankara Adliyesi önündeydi. Sabah saatlerin-
den itibaren adliye önüne gelen Halk Cepheliller marfl-
larla, türkülerle duruflmay› beklediler. Halk Cepheliler

eylemde “Mehmet
A¤ar 12 Temmuz Kat-
liam›n›n Hesab›n› Ve-
receksin. Adalet ‹sti-
yoruz” ve “Bin Ope-
rasyonun 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 so-
rulaca¤›n› söyledi.

“Mehmet A¤ar Tutuklans›n, Susurluk Devlettir, Bin
Operasyonun Hesab›n› Vereceksin” sloganlar›n›n at›l-
d›¤› eyleme 80 kifli kat›ld›.

Mafyac›,
Kontrgerillac›

Polis 
fieflerinden

Biriydi
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Bu ülkede polis denince ilk akla
gelen, say›lar› onbinlerle ifade edi-
len bir ordu haline dönüfltürülmüfl
olmas›d›r. Ordudan sonra, halka
karfl› silahland›r›lm›fl, ideolojik ola-
rak düflmanlaflt›r›lm›fl devasa bir as-
keri güç olmas›d›r.

2007 y›l›nda ülkemizde 116666 bbiinn
991188 ppoolliiss bulunmaktayd›. Bu say›ya
sonraki y›llarda da yenileri eklendi.
‹ktidarlar›n belki de en istikrarl› ol-
duklar› konulardan birisi her y›l dü-
zenli ppoolliiss aall››mm››dd››rr..

Polis bu ülkede herkes için kkoorr--
kkuu demektir; kkeeyyffiilliikk demektir, is-
tedi¤ine istedi¤ini yapma yetkisi
demektir; kimse onlardan hesap
sormaz. Polis iflte bunu s›n›rs›z ola-
rak kullanarak, her polis kurumunu
iflkencehaneye çevirmifl, tehdit ve
gözda¤›yla da kendine ç›karlar sa¤-
layan bir mekanizma kurmufltur...

PPoolliiss,, hhaallkk››nn hhuuzzuurruu iiççiinn
ddee¤¤iill,, ddüüzzeenniinn ggüüvveennllii¤¤ii
iiççiinnddiirr!!

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 kesim-
lerin can ve mal güvenli¤i için el-
bette ona belli görevler yüklenmifl-
tir; ancak bu, birincisi sistemin ge-
nel iflleyifli aç›s›ndan gerekli, ikinci-
si onun asli ifllevini meflrulaflt›rma
arac›d›r. 

Polis, as›l olarak düzenin güven-
li¤ini sa¤lamak için vard›r. Sabanc›-
lar’›n, Koçlar’›n düzenini devam et-
tirebilmek 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 et-
mifl, bunu y›llard›r sürdürmektedir.

Bunun için, “iflkence iddialar›yla
polisimizi y›pratmayal›m” denile-
rek, “polisimizin elini so¤utmaya-
l›m” denilerek, polisin iflkence ve

katliamlar›na düzen tara-
f›ndan onay verilmifltir.

Özellikle son dönemde
iflkenceciler “Polisin de¤ifl-
ti¤i”, “Polisin art›k iyi e¤itim
ald›¤›” yalanlar› ile polisi eski ima-
j›ndan kurtarma operasyonlar› yap›-
l›yor. Bunlar da aldatmacad›r. Poli-
sin misyonunun de¤iflmesi düflünü-
lemez. Polis, bu düzen için vard›r.
Polis, halka karfl›d›r. Polis, bu düze-
nin aynas›d›r ve en zorba, en yoz
kurumlar›ndan biridir.

““AAyyaakkttaa kkiimmsseeyyii
ggöörrmmeeyyeeccee¤¤iimm”” 

Bu talimat amirleri taraf›ndan

bir kitle gösterisi s›ras›nda Çevik

Kuvvet polislerine verilmifltir. Çe-

vik kuvvetin amiri, aç›kça ”kitleye
sald›racak, vurup k›racak, kimseyi
ayakta duramaz hale getireceksi-
niz”  diyor.

Verilen, yüzlerce, binlerce kez

tan›k olundu¤u gibi bir iflkence em-

ridir. Burada önemli olan, bu tür

emirler, poliste ola¤and›fl› de¤ildir,

yasad›fl› da kabul edilmez. Do¤al

görülür. Yani sorun polisin e¤itimi-

e¤itimsizli¤i de¤ildir. ‹flkence için

emirler verilir. Personel bunun için

e¤itilir.

Polis hhaallkkaa kkaarrflfl›› örgütlenmifltir.

E¤itimi, ideolojik donan›m›, hiye-

rarflisi böyle oluflturulmufltur. O ne-

denle, polis içinden ç›kt›¤› halk›
““hhiizzaayyaa ggeettiirriilleecceekklleerr”” olarak gö-

rür. Halk, onlar nezdinde ““ggüüvveenniill--

mmeezz”” ve ““ppoottaannssiiyyeell ssuuççlluu””dur.

Kendileri onlar› düzeltecek olan

“devlet”tir. 

Polis, yapt›¤› her ifli, bunun par-
ças› ve bunun zorunlu bir gere¤i
olarak görür. HHaallkk››nn ffiiflfllleennmmeessii,, ttee--
lleeffoonnllaarr››nn ddiinnlleennmmeessii,, kk››flflkk››rrtt››cc››--
ll››kk,, pprroovvaakkaassyyoonn,, hhaallkkaa ssaalldd››rr››,, iiflfl--
kkeennccee,, kkaattlliiaamm,, ggöözzaalltt››nnddaa kkaayy››pp--
llaarr...  polisin görevleri aras›ndad›r.
Bu “görevler”, oligarflinin düzenini

sürdürmek için yap›l›r.

UUyyuuflflttuurruuccuu,, kkuummaarr,, ffuuhhuuflfl
mmeekkaanniizzmmaass›› ppoolliiss oollmmaaddaann
ddöönnmmeezz!!

Herkesin aç›kça görebilece¤i gi-
bi, ülkemizde uuyyuuflflttuurruuccuu ddaa kkuu--
mmaarr ddaa ffuuhhuuflfl ddaa aaçç››kkttaadd››rr;; iste-
yen hepsine ulaflabilir. ‹stanbul’da,
Ankara’da, ‹zmir’de uyuflturucu,
fuhufl, kald›r›mlara, mahalle içleri-
ne kadar ulaflm›flsa, kim, hangi
uyuflturucuyu nereden alaca¤›n› bi-
liyorsa, tüm bunlar› polisin bilme-
mesi düflünülemez. 

Kald› ki, bu durum sadece 3 fle-
hir ile de s›n›rl› de¤ildir. Hemen he-
men Türkiye’nin bütün flehirlerinde
böyle bir yozlaflma, çürüme yaflan-
maktad›r. O zaman tüm bunlar› bil-
di¤i halde polis neden k›l›n› k›p›r-
datmaz?

HHeerrkkeessiinn uullaaflflaabbiillddii¤¤iinnee ppoolliiss
““uullaaflflaamm››yyoorrssaa””, orada aç›k ki, po-
lisin de içinde oldu¤u bir düzen var-
d›r. ‹flte o düzen, polisin tüm bu pis-
lik yuvalar›n›n, gençli¤i ve halk› ze-
hirleyen yerlerin polisin korumas›n-
da 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 uyufltu-
rucu sat›lan yerlerin önünde tek bir
koflulda görürsünüz; göstermelik
operasyonlar yapt›klar› zamand›r bu!

Mahalledeki h›rs›zlar› bile hara-
ca ba¤layan polisin izni olmadan
hiçbir yerde bir gram uyuflturucu
sat›lamaz, da¤›t›lamaz.

Bir yanda; halk›, gençli¤i yoz-
laflt›rmak için uyufluturucu, kumar,

Polisin de¤iflmez görevleri, de¤iflmez iflleri

‹‹flflkkeennccee,, KKaattlliiaamm,, RRüüflflvveett,, 

KKoommppllooccuulluukk,, MMaaffyyaacc››ll››kk......
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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 ge-
tirilmifltir. Son y›llarda yap›lan çete,
kumar, uyuflturucu operasyonlar›n-
da polislerin, polis fleflerinin ç›kma-
s› o nedenle tesadüfi de¤ildir.

Nitekim, fuhufla, kumara, uyufltu-
rucuya, yozlaflmaya karfl› mücadele
eden devrimcilere komplo kurup, tu-
tuklatan bu düzenin polisidir. 

““PPoolliiss bbuu mmaaaaflflllaa nnaass››ll
ggeeççiinnssiinn””

Bu cümleyi duymayan yoktur.
Yani polisin maafl› az ve polis geçi-
nemiyor! O halde, polis rüflvet al-
mas›n da ne yaps›n! Polis, çetelerle
ortak çal›flmas›n da açl›ktan m› öl-
sün! Söyletilmek istenen budur.

Polisin, rüflvetçili¤ine, gaspç›l›-
¤›na, mafyayla iflbirli¤ine bulunmufl
bir gerekçedir bu. 

Türkiye’de iflsiz, aç, yoksul mil-
yonlarca insan var. Ya da kamu
emekçileri y›llard›r ekonomik sorun-
larla kuflat›lm›fl durumdad›r. O za-
man 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 an-
lay›fl›ndan beslenmektedir.

Polisin rüflvet ald›¤›n›, çetelerle

içiçe oldu¤unu hemen herkes bilir.
Baflbakan bilir. Bakanlar, milletve-
killeri, devlet kurumlar› bilir. An-
cak,  düzenin tepesindekiler bunu
normal görmektedirler. Yani, kara-
kol polisinden, emniyet müdürleri-
ne kadar, hepsinin rüflvet alabilece-
¤ini savunmaktad›rlar. BBööyyllee oollmmaa--
ssaa,, ddöönneenn bbuu ççaarrkk nnaass››ll ddöönnmmeeyyee
ddeevvaamm eeddeecceekkttiirr??

RRüüflflvveettiinn ssookkaakkttaakkii aayyaa¤¤››::
TTrraaffiikk ppoolliisslleerrii

Bafl›ndan trafik polisleri ile ya-
flanm›fl bir rüflvet olay› geçmemifl
ya da bunu duymam›fl insan say›s›
azd›r. Bu durum art›k kan›ksanm›fl-
t›r. Öylesine bir a¤ örgütlenmifltir
ki, rüflvetsiz ifl yap›lmaz anlay›fl› ha-
kim hale gelmifltir.

Trafik polisleri, özü, haks›z bir
paray› talep etmek olan rüflvet çar-
k›n› pervas›zca sürdürmektedirler.
Rüflveti öyle bir hale getirmifllerdir
ki, ad›n› ““ççoorrbbaa ppaarraass››”” koymufl-
lard›r. Mesele elbette bir çorba para-
s› de¤ildir. S›rtlar›na geçirdikleri o
üniforma, ellerindeki yetki ile bir-
leflti¤inde bunu paraya çevirmekte
tereddüt etmiyorlar. Sorun, polis
teflkilat›n›n rüflveti, h›rs›zl›¤›, çal›p-
ç›rpmay› normal görmesidir. 

Çevirme yapan bir trafik ekibi,
bir araç sahibinden “çorba paras›”

isterken son derece rahatt›r. Zira, bu
soygunu normal görmektedir. Rüfl-
vet, talan ahlaki olarak da ona be-
nimsetilmifltir. S›radan trafik polisi
“Amirlerinin daha çok yedi¤ini” bi-
lerek hareket etmektedir. 

O nedenle eenn tteeppeeddeenn bbaaflflllaayyaa--
rraakk,, aaflflaa¤¤››yyaa kkaaddaarr tüm polis teflki-
lat› bu çark›n içindedir. Ve bu çark
ony›llard›r sürmektedir. Hiçbir ikti-
dar da ““bbuu bbiirr ççüürrüümmeeddiirr”” deyip,
bu duruma dur dememifltir.

Demez, diyemez. 

MMeesseellee ““ççüürrüükk eellmmaallaarr””
mmeesseelleessii ddee¤¤iill,, ddüüzzeenn
ssoorruunnuudduurr

Katliam, iflkence, kaybetme,
kurfluna dizme, rüflvet, soygun, çe-
telerle iliflki... tüm bunlar yan yana
dizildi¤inde bunlar›n yan›na polisi
de eklemek gerekir.

Polis tüm bunlard›r iflte! O ne-
denle sadece operasyonlarda ortaya
ç›kan “üç-befl çürük elma” meselesi
de¤ildir polisin meselesi. Kald› ki,
operasyonlarda da ortaya ç›kan po-
lis say›s› az de¤ildir.

Ancak, bir bütün olarak polis
teflkilat› büyük bir suç örgütü olufl-
turmaktad›r. Suçlarla mücadele edi-
lecekse buna öncelikle polisten bafl-
lanmas› zorunludur.

Halk düflman› kimli¤i defalarca
ortaya ç›km›fl, bu polis ordusu da¤›-
t›lmad›kça suç da komplolar da pis-
likler de sürecektir. Zira polis bu
pisliklerin bekçisidir ayn› zamanda.

Adalet Yerini
Elbet Bulacak

23 Aral›k günü, 6 Temmuz
2001’de polis taraf›ndan yarg›s›z in-
fazla katledilen ‹smail Karaman’›n

davas› ‹stanbul Bak›rköy Adliye-

si’nde görüldü. 

Katillerin cezaland›r›lmas›n› is-

teyen Halk Cepheliler adliye önün-

de “‹smail Karaman’›n Katilleri

Cezaland›r›l›n” yazan bir pankart

açarak eylem yapt›lar. “‹smail Ka-

raman’›n Katilleri Cezaland›r›ls›n,

Adalet ‹stiyoruz, Kahrolsun Fa-

flizm Yaflas›n Mücadelemiz” slo-

ganlar› atan Halk Cepheliler ad›na

Ali Koyup›nar bas›na bir aç›klama

yapt›. ‹smail Karaman’› katledenle-

rin 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 Kara-

man 6 Temmuz 2001’de katledil-

miflti. ‹smail Karaman’›n katillerin-

den 8 y›ld›r hesap soruyoruz. 8 y›l-

d›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.

Adaletin 
Yerini

Bulmad›¤› 
Bir Polis 

‹nfaz›
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“Suç”lar› önleme amac›yla kuru-
lan polis teflkiliat›n›n kendisi bir suç
üretme merkezidir. Her y›l yay›nla-
nan istatistikler, onlarca çeflit suç-
tan, binlerce polisin soruflturma ge-
çirdi¤ini gösterir. Bir de poliste nor-
mal görülen suçlar vard›r ki, onlar
soruflturma istatistiklerine de gir-
mez. Peki neden böyledir?

Neden suç önlemekle görevli bir
teflkilat suç üretiyor?.. Ve elbette so-
ruyu genellefltirmeliyiz de; neden
bu toplum, polisiyle ve di¤er kesim-
leriyle bu kadar çok suç üretiyor?

En özlü deyiflle, sorun sistem so-
runudur. Eski Baflbakanlardan Me-
sut Y›lmaz; “TÜS‹AD toplant›s›nda
bana çeteleri neden yakalayamad›-
¤›m› sordular. Hepsinin yüzüne bak-
t›m ve cevap verme gere¤i duyma-
d›m. Çünkü bana bu soruyu soran-
lar mafyaya, çetelere haraç veriyor-
lar." diyerek flu özeti yap›yordu:
““TTüürrkkiiyyee mmaaffyyaa ccuummhhuurriiyyeettiinnee ddöö--
nnüüflflmmüüflfl!!”” Baflbakan düzeyinde ger-
çe¤i itiraf ediyordu Y›lmaz. 

Burjuvazinin sözcüleri, Türki-
ye'de bir y›l içerisinde piyasada dö-
nen kara paran›n tutar›n›n 5500 mmiill--
yyaarr ddoollaarr››nn üstünde oldu¤unu aç›k-
lad›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 so-
runu de¤ildir. Belki bugün çetelerin
kullan›m›, devlet ile olan iliflkisi da-
ha yayg›nd›r. Yinede dün de bu ül-
kede böyle bir iliflki vard›.

1969 y›l›nda, yani bundan 40 y›l
önce, mafya babas› Oflu Hasan
kalpten ölür. Cenaze törenine 20 do-
lay›nda emniyet müdürü, 50 polis
kat›l›r; cenazeye yüzlerce çelenk
yollanm›flt›r. Bunlar içinde Cum-
hurbaflkan› 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 ku-
marhaneci Arap Nasri yan yanad›r.

Asl›nda bu foto¤raf bir çok fleyi
aç›klamaktad›r. O y›llarda mafya ile
yürütülen iliflkiler, giderek yerlefle-
rek, daha alenileflerek bugünlere ka-
dar sürüp gelmifltir. 

SSuuççuu üürreetteenn kkaappiittaalliizzmmddiirr

“Suç örgütü” tan›mlamas› yap›l-
d›¤›nda ilk akla hemen faflist çete-
ler, mafya art›klar› gelmektedir.
Kuflkusuz bunun böyle olmas› do-
¤ald›r. Ancak burada görülmesi ge-
reken as›l suç örgütünün bu devletin
kendisi oldu¤udur. DDaahhaa oorrggaanniizzee,,
ddaahhaa bbüüyyüükk vvee ddaahhaa kkaallaabbaall››kk bir
suç örgütüdür bu devlet.

Nitekim bunu Susurluk’ta “Su-
surluk devlettir” diye ifade etmifltik.
Türkiye’de çetelerin, uyuflturucu ti-
caretinin, fuhuflun, kumar›n arka-
s›nda devletin olmad›¤›n› düflün-
mek 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 uyufl-
turucu kaçakç›lar› oldu.

Eski Baflbakanlardan Mesut Y›l-
maz’›n, Türkiye’nin bir mafya cum-
huriyetine dönüfltü¤ünü söylemifl
olmas›n›n nedeni de bu durumdur.

Devlet, kendi göstermelik yasa-
lar›n› bile bir yana b›rakarak, do¤ru-
dan fuhuflun, uyuflturucunun, kuma-
r›n, çek-senet ifllerinin resmi des-
tekçisi oldu¤unu herkese ilan etmifl-
tir. Bütün pis ifllerin arkas›nda bu
devletin kendisi vard›r. Hemen her
tür pis iliflkinin, mafyac›l›¤›n, çete-
cili¤in do¤rudan sorumlusu bu dev-
letin kendisidir.

Kapitalist devlet kkaattiillddiirr...... hal-
k›, devrimcileri katletmeden ayakta
duramaz.

Kapitalist devlet hh››rrss››zzdd››rr.... sis-
temin ekonomisi emek sömürüsü
üzerine kuruludur.

Kapitalist devlet aahhllaakkss››zzdd››rr......

Fuhufl ve uyuflturucu vazgeçilmez
gelir kaynaklar›d›r.

Bunlar› ço¤altmak mümkündür.
Ama özü kapitalizm, ggaayyrrii mmeeflflrruu--
dduurr..

MMaaffyyaacc››ll››¤¤››,, bbaattaakkll››¤¤››
yyaarraattaann ddüüzzeenniinn kkeennddiissiiddiirr

Oligarflinin asalak ve çürüyen
düzeni nereye bak›lsa oradan dökü-
lüyor, orada elde kal›yor. Halk›n ta-
leplerini karfl›lamaktan uzak bu dü-
zen tersine halk›n taleplerine karfl›
son derece ac›mas›zca davranmak-
tad›r.

Eme¤in de¤erini ortadan kald›-
rarak, köfle dönme felsefesini yara-
tan bu düzen, havadan para kazan-
may› meflru hale getirmifltir. Vur-
gun, talan, rüflvet geçer hale getiril-
mifltir.

Kültürel olarakta insan›n içini
boflaltan düzen, de¤ersizleflmeyi da-
yatm›flt›r. Bugün iflsiz, aç ve yoksul
binlerce genci yoz ve ahlaks›z
iliflkiler içine çekip, eriten sistem
halk çocuklar›n› pis ifllerinde kulla-
narak, “ayak tak›m›” yaratm›flt›r.

Düzenin kirli iliflkilerine kataca-
¤›, binlerce genç, seçeneksiz b›ra-
k›lm›fl, oligarflinin “suçlular ordu-
su”nu büyütmeye haz›r bir potansi-
yel olarak önümüzde durmaktad›r-
lar.

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 ifl-
birli¤iyle yap›labildi¤i günümüzde
bu kap› sonuna kadar düzen taraf›n-
dan aç›k b›rak›lm›flt›r.

O nedenle çeteler ve mafya ar-
t›klar› içinde hergeçen gün daha
fazla polis ve asker ç›kmas› flafl›rt›c›
de¤ildir. Zira bu düzen, böylesi ilifl-
kileri özendirmekte, çekici hale ge-
tirmektedir.

Devlet, aç›ktan çetecili¤i özen-
dirmektedir. Ancak yarat›lan bu or-
tam›n sorumlusu ise do¤rudan bu
düzenin kendisidir. 

Kapitalist devlet bir SUÇ örgütüdür! 
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Kimi inand›rabi-
lirsiniz bu yalanlar›-
n›za? ‹flkenceciler,
katiller baflka bir ya-

lan uydurma gere¤i bile
duymuyor. Y›llard›r ayn› yalan:
“Ayakkab› ba¤lar›yla kendini ast›”,
“Kemeriyle kendini ast›”, “Merdi-
ven basamaklar›ndan düflüp öldü”,
“Emniyetin penceresinden att›...” 

Avc›lar Firuzköy Polis Karako-
lu’nda katledilen Osman Asl›’n›n
katledilmesini de bu yalanlardan bi-
risiyle aç›klad›lar: ““OOssmmaann AAssll›› bboott
bbaa¤¤llaarr››yyllaa kkeennddiinnii aasstt››””

Yalana bak›n. ‹flkencede öldür-
menin senaryosu flöyle yaz›lm›fl: 18
Kas›m’da gözalt›na al›nan Osman
Asl›’n›n gözalt› kay›t ifllemleri Av-
c›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 as-
m›fl! 

Ne kadar inand›r›c› de¤il mi? 

Halk› aptal yerine koyan bir se-
naryo sonuçta. Karakolda istese de
hiç kimsenin kendini ayakkab› ba-
¤›yla, kemeriyle asma olas›l›¤› yok-
tur. Aç›k b›rak›lan pencereden atla-
y›p veya merdivenlerden aya¤› ka-
y›p “ölme” olas›l›¤› da yoktur. Ka-

rakolda ölümlerin tek nedeni vard›r:
‹‹fifiKKEENNCCEE!! Ancak karakollardaki
iflkence hep örtbas edilmifltir. Ölen-
lerin hepsinin ölümü, mümkünat›
olmayan gerekçelerle aç›klanm›flt›r. 

Gözalt›na al›nan hiç kimse ke-
meriyle, bot ba¤›yla kendini asa-
maz. 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 konu-
lur. 

Gözalt›nda hiç kimse merdiven-
lerden de düflemez; ççüünnkküü gözalt›n-
dayken hücre d›fl›na ç›kar›ld›¤›n›z
andan itibaren kolunuza giren polis-
lerle dolaflt›r›l›rs›n›z. Karakollarda
gözalt›ndaki kiflinin atlayaca¤› aç›k
pencere de yoktur. Gözalt›ndakile-
rin bulunabilece¤i yerlerdeki tüm
pencereler demir parmakl›kl›d›r. 

Anlafl›lan o ki, Firuzköy Polis
Karakolu, bot ba¤›yla intihara inan-
d›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, ifl-
kenceyle katlettikleri devrimci Yu-
nus Güzel’in “hücrede battaniyenin
kenar ipleriyle kendini ranzaya as-
t›¤›” aç›klamas›n› yapm›flt›. Batta-
niye’nin kenar ipiyle insan›n kendi-

sini asamayaca¤› bir yana, Yunus
Güzel’in “kendini ast›” dedikleri
ranzan›n boyu da Yunus’un boyun-
dan daha k›sayd›.

Fakat iflkenceciler buna ald›rm›-
yor. Yalanlar› ne kadar aleni olarsa
olsun, biliyorlar ki, Adli T›p Kuru-
mu veya yarg›, onlar› aklayacakt›r. 

Onun içindir ki bu kadar perva-
s›zlar. Daha bir kaç hafta önce Ala-
attin Karada¤ ad›nda bir devrimci
ayn› karakolun yak›nlar›nda sokak
ortas›nda katledildi. Yine geçti¤i-
miz A¤ustos ay›nda Avc›lar’da ar-
kadafllar›yla parkta oturan üniversi-
te ö¤rencisi GGüünneeyy TTuunnaa’ya aayynn››
kkaarraakkoollaa ba¤l› onlarca polis sald›-
r›p beyin kanamas› geçirmesine ne-
den olmufllard›. AAyynn›› kkaarraakkoolluunn
polisleri, 2007 y›l›nda da parkta ar-
kadafl›yla birlikte oturan FFeeyyzzuullllaahh
EEttee ad›nda bir kifliyi döverek katlet-
tiler. Görülüyor ki, sadece bir kara-
kolda bile çok say›da iflkence ve in-
faz örne¤i vermek mümkün. 

Bu iflkenceler, infazlar, flu ya da
bu karakolla, bir kaç iflkence mer-
keziyle 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, da-
yak, hücrede tecrit tezgah› ise, her
koflulda ve karakola düflen herkese
karfl› iflletilmeye devam ediyor. 

Bir Polis Yöntemi:

‘‘BBoott bbaa¤¤llaarr››yyllaa kkeennddiinnii aasstt››’’

Amerika Defol Bu Va-
tan 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 ge-
çitten geçen insanlardan imza top-
lamaya bafllad›lar.

‹mza toplanmas›n›n bafl›ndan
itibaren rahats›z eden ve engel ol-

maya çal›flan polisler alt geçitte
Halk Cepheliler’e sald›rd›. Alt ge-
çittin her iki taraf›n› tutan sivil po-
lisler, kimlik kontrolü yapt›. Tar›k
Akbaba’n›n "aranmas› var" gerek-
çesi ile gözalt›na almak istedi. Ar-
kadafllar›n› vermeyece¤ini ifade
eden Halk Cepheliler’e sald›ran si-
vil 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›. 

VVaattaannsseevveerrlleerree ‹‹flflbbiirrlliikkççiilliikk
TTeekklliiffii

Halk Cepheliler’i keyfi olarak
gözalt›na almakla yetinmeyen polis,

gözalt›nda olan, Halk Cepheli Mu-
ammed Balaç'a  ve Cüneyt Sar›o-
va'ya iflbirlikçilik teklif etti. Ad›n›n
"Hami" oldu¤unu söyleyen polis,
"Ben sizi uzun zamand›r tan›yo-
rum... Siz iyi tarafta olun" diyerek
telefon numaras›n› vermeye çal›flt›.

Cüneyt ve Muammed, polisin
iflbirlikçilik tekliflerini kabul etme-
dikleri halde, 21 Aral›k günü bil-
medikleri 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. 

Polis 
Yöntemleri:
‹flbirlikçilik
dayatmas›

Eminönü’de 
Halk Cepheliler’e
Sald›r›
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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 öfkeleri-
ne tercüman oluyor.

‹‹ssttaannbbuull Taksim'de her hafta
aç›lan imza masas›, bu hafta da Ga-
latasaray Lisesi önünde aç›ld›. 23
Aral›k günü aç›lan imza masas›nda
‹ncirlik Üssünün katliam karargah›
oldu¤u, dünyada dökülen her göz-
yafl›ndan Amerika'n›n sorumlu ol-
du¤u ve Amerikan askerlerinin ül-
kemizden defolup gitmesi gerekti¤i
anlat›larak imzalar topland›.

684 imzan›n topland›¤› çal›flma-
da polis s›k s›k gelerek masa açmak
için izin almal›s›n›z, saat 16.00'ten
sonra masa açamazs›n›z diyerek en-
gel olmaya çal›flt›. Halk Cepheliler
ise polisin bu engelleme giriflimleri-
ne ra¤men imza toplamaya ve bildi-
ri da¤›tmaya devam ettiler.

Ümraniye'nin (Ataflehir) Afl›k
Veysel ve 1 May›s Mahallelerinde
21-23 Aral›k tarihleri aras›nda, Af-
ganistan'a ek asker gönderilmemesi
için "Afgan Halk›n›n Katili Olma-
yaca¤›z", "Amerikanc› NATO'cu
AKP Halk Düflman›d›r", Ameri-
ka'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 mü-
hendisler, 12 Aral›k ve 19 Aral›k
günü Mecidiyeköy Metro ç›k›fl›nda
imza masas› açarak ‹ncirlik Üs-
sü’nün kapat›lmas› için imza topla-
d›lar. 

‹mza masas›nda halka, ‹ncirlik
Üssü’nün kapat›lmas› için verilecek
imzan›n gerçek vatanseverlik oldu-
¤u, ‹ncirlik Üssü’nden kalkan uçak-
lar›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-
ri, “neden insanlar› rahat-
s›z ediyorsunuz, korkutu-
yorsunuz, sizler Amerikan uflaklar›-
s›n›z” fleklinde konuflmalarla polis-
leri teflhir edince polisler uzaklaflt›-
lar. Ard›ndan süren polis tacizine
ra¤men masa aç›k kald›. 

Kaptan Pafla (Halil R›fat Pafla)
Lisesi’nde Amerika’ya Defol diyen
liseli Dev-Gençliler ö¤rencilere s›-
n›f konuflmalar›yla kampanyay›
anlatt›lar. Ayr›ca bir s›n›fta da Yürü-
yüfl dergisinin aç›k sat›fl› yap›ld›.
Okulun içinde birebir arkadafllar›yla
konufltuktan sonra baz› günlerde
topluca onlarca pulu ve afifllerini
okulun d›fl›na asan Dev-Gençliler
kampanyay› büyütme ve di¤er okul-
lara da yaymak için çal›flmalar›n›
artt›rd›lar.

Gazi Mahallesi’nde 18 Aral›k
günü Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim yaz›l› pankartlar as›ld›. Dörtyol
Köprü Dura¤› Nalbur Dura¤› Su
Deposu Köprüsü Son Durak ve Ka-
rayollar› Mahallesinde as›lan 10
pankart saatlerce as›l› kald›.

AAnnaaddoolluu’’ddaa KKaammppaannyyaa
BBüüyyüüyyoorr

MMaanniissaa'n›n Akhisar ‹lçesinde
Halk Cepheliler "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" ve "‹ncirlik Üssü Ka--
pat›ls›n" pullamalar› yapt›lar. 

Halk Cepheliler 23 Aral›k günü
AAnnttaakkyyaa merkezde imza stand› açt›.
‹mza stand›nda 120 imza topland›. ‹s-
kenderun'da "Amerika Defol Bu Va--
tan Bizim" kampanyas› çerçevesinde
demirçelik do¤ufl kap›s› girifli E-5 ka--
rayolu üzerine "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" Halk Cephesi imzal›
yaz›lama yap›ld›. Mustafa Kemal
Üniversitesi Mühendislik Kampüsü
girifline 16 Aral›k günü "Amerika De--
fol Bu Vatan Bizim" Dev-Genç imza--
l› yaz›lama yap›ld›. 

MMeerrssiinn’de 21 Aral›k günü Has--

tane Caddesi’nde aç›lan stantta
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas› için imza topland›. 1,5
saat aç›k kalan stantta 87 imza top--

land›.
AAnnttaallyyaa Halk Cephesi, 21 Ara--

l›k günü  ‹ncirlik üssünün kapat›l--

mas› talebiyle, Antalya K›fllahan
Meydan›’nda imza stand› açt›. Poli--

sin tacizine ra¤men aç›k kalan
stantta 300 imza topland›.

MMaallaattyyaa’da 21 Aral›k günü im--

za stand› aç›ld›, Grup Yorum konse--

rinin  tan›t›m› yap›ld›. fiehrin en ka--

labal›k meydan› olan PTT Meyda--

n›’nda aç›lan stantta Halk Cepheli--

ler önlükleriyle ve Dev-Genç flap--

kalar›yla Gündo¤du ve Hakl›y›z
Kazanaca¤›z marfllar›  eflli¤inde im--

za toplad›.
22 Aral›k günü Malatya'n›n

Arapgir ilçesinde iki üniversite ö¤--

rencisi gözalt›na al›nd›. 
Üniversite okuyan Coflkun Ya--

bafl, evine giderken sivil polislerce
hiçbir aç›klama yap›lmadan gözalt›--

na al›nd›. Ayn› gün içerisinde baflka
bir üniversite ö¤rencisi daha gözal--

t›na al›nd›. ‹lçeye as›lan "Amerika
Defol Bu Vatan Bizim" afifllerinin
bahane edildi¤i gözalt›nda, 140'ar
TL para cezas› yaz›lmas›n›n ard›n--

dan ayn› gün serbest b›rak›ld›lar.
AAnnkkaarraa’da geçti¤imiz hafta bo--

yunca ODTÜ, Ankara Üniversitesi

Amerika’ya Duyulan Öfkenin
Sesi: “Amerika Defol”

‹‹ssttaannbbuull
AAnnttaakkyyaa
MMeerrssiinn
AAnnttaallyyaa
MMaallaattyyaa
AAnnkkaarraa

KKaarrss
‹‹zzmmiirr
BBuurrssaa
AAddaannaa
DDeerrssiimm
SSaammssuunn

‹mza Masas› Aç›lan ‹ller

‹stanbul
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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 ülkemiz-
den de asker gönderilecek olmas›
karar›n› yapt›¤› eylemle protesto
etti. 23 Aral›k günü, Yüksel
Caddesinde toplanan Halk
Cepheliler burada  “Amerika Defol

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. 

KKooccaaeellii 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 KKaarrss’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 ‹‹zzmmiirr’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›--

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›. 

BBuurrssaa’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

Dev-Genç Sergisi
Esenyurt’ta

21-23 tarihleri aras›nda Esen-
yurt Özgürlükler Derne¤inde Dev-
Genç Sergisi aç›ld›. Serginin 2,
gününe 25 kiflinin kat›lmas›yla
sohbetler edildi  saz çal›lanarak
türküler söylendi Dev-Genç marfl-
lar› seslendirildi. 21-23 Aral›k ta-

rihlerinde aç›lan
sergiyi yaklafl›k
100 kifli gezdi.
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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 üniver-
site kap›s›nda ÖGB’ler taraf›ndan
afiflleri al›nmak istendi ve tekrar
polis ça¤r›larak üniversiteye girme-
lerine izin verilmedi. Bunun üzerine
gençlik dernekliler “Siz kim oluyor-
sunuzda bizim afifllerimize el koy-
mak istiyorsunuz”  diyerek
afifllemeye tekrar devam ettiler.

AAddaannaa’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”

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.

DDeerrssiimm’’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›.

SSaammssuunn'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›.  

AAyydd››nn-Didim’de Halk Cephesi
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim"
kampanyas› çerçevesinde, "‹ncirlik
Üssü Kapat›ls›n" talebiyle imza
kampanyas›n› sürdürüyor. 
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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 büyük-
küçük ama her gün, her an so-
run çözmektir.

Düflünen insan; nerede iflle-
meyen, eksik kalan bir yan var-
sa onu gidermenin yollar›n› bu-
lan insand›r.

Devrimcilik sorun çözmektir
asl›nda. 

Bunun için dü-
flünmek yeterlidir. 

D ü fl ü n ü r s e
MUTLAKA bula-
ca¤›n› iddia edi-
yoruz. 

Çözümsüzlük,
çaresizlik, bir
devrimcinin tavr›
olamaz. 

Ço¤u zaman hayat›n içerisin-
deki insanlar›m›z ""bbiizzii aannllaamm››--
yyoorrllaarr"" diye düflünür. 

Evet, sorun olmazlarla, yok-
larla karfl›m›za geldi¤inde, anla-
mam›z mümkün de¤ildir. 

Çünkü hiç kimseden, nesnel
gerçe¤e uymayan hiçbir fley is-
temeyiz.

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 he-
sap ederiz. 

Ama o ifli yapacak devrimci-
nin önünde, hiçbir zaman engel-
siz bir yol olmayaca¤› bilinciyle
hareket ederiz. 

Görev talimat›, yap›lmas› is-
tenen, bazen bir tek kelime ile

gelir. 
Örgütlü insan o keli-

menin içeri¤ini doldur-
mak zorundad›r. Söyle-
nen tek kelime, duruma
göre belki onlarca sayfa-

d›r. 
Devrimci, düflünerek tek keli-

meden bunu ç›karacakt›r. 
Devrimcinin tek sorunu, o gö-

revi nas›l yerine getirece¤idir. 
Çok ola¤anüstü koflullar ha-

riç, hiçbir fley görevi yapmama-
n›n veya ertelemenin kabul edi-
lebilir bir nedeni olamaz. 

Görev; adeta düflman kuflat-
mas› alt›nda veya do¤an›n yafla-
m› tehdit etti¤i koflullarda, bir in-
san›n hayatta kalabilme kavgas›
vermesi gibidir. 

Bir devrimcinin bir ifli, bir gö-
revi yaparken ki ruh hali bu ol-

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 dev-
rimcili¤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‹M-
C‹L‹K DE⁄‹LD‹R. Devrimcilik d›-
fl›nda her fley olabilir, ama dev-
rimcilik de¤ildir. 

Bu ruh hali ile çal›flmayanlar;
önce s›radanlafl›r. 

S›radanl›k; sorunlar›, yanl›flla-
r› görür, ama sadece görür. O
sorunlar› çözmek için gerekli
devrimci ruha sahip de¤ildir. 

S›radanl›k kaç›flt›r. 
S›radanl›k gerilemektir. 
Ve sonunda öyle bir hale gelir

ki, kendi s›radanl›¤› kendi ayak-
lar›na dolan›r devrimcinin. 

Ve yüzüstü kapaklan›r yere. 
Hiçbir devrimci böyle olmay›,

böyle bir sonu kendine yak›flt›r-
mamal›d›r. 

DEVR‹MC‹ OLMAK ‹Ç‹N,
ÇOK FAZLA NEDEN‹M‹Z VAR-
DIR. 

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 ifl-

lerde, bütün yarat›c›l›¤›n›, plan-
lay›c›l›¤›n›, enerji-
sini ortaya koya-
bilmelidir. 

Bu ortaya kon-
du¤unda, kapasi-
te denilen olgu da
kendili¤inden ge-
niflleyecektir. 

Olgular›, olay-
lar› daha genifl kavrayacak, ha-
yal gücünü gelifltirecek, h›zl› dü-
flünecek ve çok alternatifli çö-
züm yollar› bulacakt›r. 

Bir devrimcinin devrimden,
mücadeleden baflka hiçbir soru-
nu olamaz. 

Her fley, istisnas›z her fley,
mücadeleye hizmet etmek zo-
rundad›r. 

Eksikler, hatalar, yetmezlikler
diye belirtti¤imiz olgular›n teme-
linde, her fleyiyle devrime kilit-
lenmifl ruh haline, dolay›s›yla
yaflam tarz›na sahip olmamak
vard›r. 

Bütün bunlar› uzatmak müm-
kündür. Ama gereksizdir. 

‹nsanlar›m›z›n bütün özverile-
rine ra¤men, geçen uzun-k›sa
y›llar›n› yeniden düflünmeleri ye-
terlidir. 

ÇALIfiMA TARZI 
B‹R DEVR‹MC‹N‹N DEVR‹MC‹

KALAB‹LME KAVGASIDIR 

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz
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Düflünmek geçmifli
do¤ru de¤erlendirip, gele-
ce¤e daha sa¤l›kl› ad›mlar
atabilmek içindir. 

Geride kalan y›llara ba-
k›n, göreceksiniz. Uzun za-
man dilimleri adeta bofl
geçmifltir. 

“fiu ifli bilmiyordum, hiç
yapmad›m” deme hakk›-
m›z yoktur. Kuflkusuz de-
neyini 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 ür-
kütücü gelebilir. 

Ama ad›mlar at›ld›¤›n-
da, yeni ad›mlar k›sa süre-
de büyüyecek ve çok bü-
yük olumluluklar›n yarat›-
labilece¤i görülecektir. 

Bir devrimci, yapmak,
sonuç almak için; kendini
katmal›d›r, ellerini, eme¤i-
ni,beynini, duygular›n› kat-
mal›d›r,

Yaflam›n›, hatta rüyala-
r›n›, hayallerini katmal›d›r
yapt›¤› ifle. Yani herfleyini
katmal›d›r, bütünleflmelidir
o iflle. 

Bak›n göreceksiniz, na-
s›l büyük bir enerji ç›kacak
ortaya. 

Sizi bile flafl›rtacak bir
enerji ç›k›yorsa ortaya, o
zaman “tamamd›r” diye-
ce¤iz, bir kez daha s›nan-
m›fl olacakt›r devrimcili¤i-
miz. 

O zaman, bir kez daha
kazanaca¤›z bir savafl›. 

Yap›labilirmifl. 
Olabilirmifl. 
Ve bunu yapan biziz...

‘Bunu baflaran biziz’ de-
menin büyük gururunu ta-
fl›yaca¤›z. 

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

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 Be-
yaz'›n mezar›nda bir anma yap›ld›.
Ardahan’›n Gölbelen Köyü’nde
yap›lan anmaya Eyüp Beyaz’›n ai-
lesi de kat›ld›.

Anmada Eyüp Beyaz'›n Dev-
Gençliler'e yazm›fl oldu¤u mektup
okundu. Ard›ndan Eyüp Beyaz'›n
devrimci yaflam›, mütevaz›l›¤› ve
halk› için kendini feda eden bir kah-
raman oldu¤unun vurguland›¤› bir
konuflmayla anma sona erdirildi.

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

Eyüp Haklar Derne¤i’nde 23 Aral›k
günü bir bas›n toplant›s› yap›larak der-
ne¤e yönelik sald›r› ve provokasyonlar
teflhir edildi. 

Dernek üyelerinden Müslüm Gö-
nül’ün yapt›¤› aç›lamada, 9 Kas›m’da
Gülsuyu-Gülensu  Haklar Derne¤i ve
Anadolu Haklar Derne¤i’ne yap›lan sal-
d›r› ve 25 Kas›m, 14 Aral›k ve 19 Ara-
l›k’ta Eyüp Haklar Derne¤i’ne yap›lan
sald›r›lar anlat›ld›. Derne¤e yönelik sal-
d›r›lar›n; çetelerin, provokatörlerin yeni
sald›r› ve provokasyon peflinde oldu¤u-
nu gösterdi¤ini söyleyen Gönül; “Tüm
devrimci, demokrat çevreler böyle bir
sald›r›y›, provokasyonu engelleme ko-
nusunda sorumluluk üstlenmelidir. Orta-
m›, süreci gözeten, dumanl›, puslu hava-
y› f›rsat bilen provokatörleri engelle-
mek, tüm devrimci demokratlar›n göre-
vidir. Kimse “bana ne” dememelidir.
Çetelerin yarataca¤› ortam›n zarar›n› bü-
tün sol görecektir” dedi.

Aç›klaman›n ard›ndan Gönül, sald›-
r›lardan sonra b›rak›lan tehdit notlar›n›
gösterdi.

Feda Davas›na
Devam Edildi

19-22 Aral›k katliam›n›n bafl so-
rumlusu Hikmet Sami Türk’e feda
eyleminden yarg›lanan Didem Ak-
man’›n davas›na 24 Aral›k günü de-
vam edildi. 

Duruflma bafllamadan önce Halk
Cephesi “19-22 Aral›k Katilleri Hala
Cezalanr›lmad›! Didem Akman De¤il
Hikmet Sami Türk Yarg›lans›n!” ya-
zan pankartla adliye önündeki yerini
ald›. Adalet istediklerini vurgulayan
Halk Cepheliler duruflma sonuna ka-

dar halay ve sloganlarla bek-
lediler.

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? Bu-
gün ben karfl›n›zday›m, baflaramad›-
n›z. Bizi yakarken amac›n›z ekmek,
adalet talebini susturmak içindi. Bu-
gün bu talepler için hayk›ran ses, ya-
r›n koltuklar›n›z› sarsacak” dedi. 

13 Nisan 2010’a ertelenen mahke-
menin ard›ndan Halk Cepheliler adli-
ye önünde bas›na bir aç›klama yapt›-
lar. Halk Cephesi ad›na aç›klama ya-
pan Bülent Solgun; yarg›lanmas› ge-
rekenin Didem Akman de¤il, katlia-
m›n sorumlular› olmas› gerekti¤ini
belirtti. 
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Marina Sözde, ortaö¤retim alt›n-
c› s›n›fa giden, babas› Kürt, annesi
Rum olan bir k›z çocu¤u. Milli E¤i-
tim Müdürlü¤ünce düzenlenen  “‹s-
tiklal Marfl› Okuma Yar›flmas›”nda
Beyo¤lu ilçe birincisi olmufl. Mari-
na’n›n birinci olmas› 20 Aral›k ta-
rihli burjuva bas›nda manflet oldu.
Rum K›z› Marina üzerinden bir do-
lu 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 röpor-
taj›nda söyledi¤i ““TTüürrkkiiyyee’’ddee kkeenn--
ddiimmiizzii ççaarrmm››hhaa ggeerriillmmiiflfl hhiisssseeddiiyyoo--
rruuzz”” sözleri tart›fl›l›yordu. Tart›flma-
lara bak›l›rsa sanki, Türkiye’de
az›nl›klar›n yaflad›¤› hiçbir sorunla-
r› yoktu. D›fliflleri Bakan› Ahmet
Davuto¤lu  Patri¤in sözleri için;
““bbeenn bbuunnuu aarrzzuu eeddiillmmeeyyeenn bbiirr ddiill
ssüürrççmmeessii oollaarraakk ggöörrmmeeyyii üümmiitt eeddii--
yyoorruumm”” dedi. Rum Patri¤i Bartho-
lomeos ““nnaannkköörrllüükk””le suçlan›yor-
du adeta. 

‹flte bu tart›flma sürerken Rum
k›z› Marina’n›n ‹stiklal Marfl› oku-
mas› haberi gündeme girdi. Rum
K›z›n›n ‹stiklal Marfl›’n› bu denli
“hhiisssseeddeerreekk”” okumas›, Patri¤i tek-
zip ediyordu. Ve AKP iktidar› baflla-
d› klasik ““660000 yy››llll››kk eejjddaatt››nn
hhooflflggöörrüüssüü”” edebiyat›na. 

Bu ülkede az›nl›klar›n elbette ki,
yaflad›¤› say›s›z sorunlar› vard›r. Ve
Patrik bu sözlerle yaflad›klar› sorun-

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

yece¤iz.

‹ktidar›yla, muhalefetiyle oligar-
flinin sözcüleri taraf›ndan yap›lan
aç›klamalar az›nl›klara nas›l bak›l-
d›¤›n› göstermektedir. Patri¤in so-
runlar›n› dile getirmesine bile ta-
hammül edilemiyor; ““aarrzzuu eeddiillmmee--
yyeenn bbiirr ddiill ssüürrççmmeessii”” olarak görül-
mek isteniyor. Ne haddine bir az›n-
l›¤›n ““iikkiinnccii ss››nn››ff vvaattaannddaaflfl mmuu--
aammeelleessii”” gördü¤ünü aç›klamak!..
Bu ülkede yaflamalar›na izin verili-
yor daha ne istiyorlar!..

Rum k›z› Marina’n›n ‹stiklal
Marfl› Okuma Yar›flmas›’nda bölge
birincisi olmas› ve bununla övünül-
mesi de bafll› bafl›na az›nl›klara ya-
p›lan bir hakarettir, zulümdür. Bu ne
kompleksli bir ruh halidir ki, bir
Rum k›z çocu¤unun “Türklük’ü yü-
celtmesi”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 okutmak-
tan? Annesi Rum, babas› Kürt bir
çocu¤a bunu okutmak, bafll› bafl›na
bir zulüm, bir asimilasyon de¤il mi?

Hangi tarihten, hangi hoflgörü-
dün 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

bir gerçek vard›r: Irkç›l›k, flove-
nizm, inkar ve asimilasyon.

Ahmet Davuto¤lu refleks olarak
savunmaya geçiyor; ““BBiizziimm ttaarriihhii--
mmiizzddee ççaarrmm››hh yyookk”” diyor. Evet
Davuto¤lu; Osmanl›’n›n ve oligar-
flinin tarihinde çarm›h yok.  Ama siz
dara¤ac›nda asars›n›z insanlar›. Tel-
le bo¤durursunuz. ‹flkenceyle katle-
der, kar›nlar›n› deflersiniz, diri diri
yakars›n›z. Bayrampafla Hapishane-
si’nde oldu¤u gibi, Kürdistan’da ol-
du¤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 tarihi-
nizde kkaaçç ppaattrriikk’’ii aasstt››¤¤››nn››zz›› söyle-
yin. Fener'deki Patrikhane'nin bu-
lundu¤u soka¤a, Patrik V. Grigor-
yos'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›flma-
s›’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›. Oy-
sa 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, Gök-
çeada’daki evleri içindeki kkaarrddee--
flfliiyyllee bbiirrlliikkttee yyaakk››llmm››flfltt››rr.. Yak›lan
tek Rum evi de de¤il elbette. Az›n-
l›klar›n yaflad›klar› tek sorun inanç
özgürlükleri de de¤il. Az›nl›klar sis-
temli bir yyookkeettmmee politikas›yla ade-
ta tüketilmektedir.  
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Bir Rum KK›z›n›n ‹‹stiklal MMarfl› 
okumas›na yyap›lan öövgüler, 
asimilasyonculu¤un iitiraf›d›r!.. 

‹stanbul Müftüsü Prof. Dr. Mus-
tafa Ça¤r›c›, Büyükflehir Belediye-
si’nin Cemevleriyle ilgili sorusuna
flöyle cevap vermifl: ““CCeemmeevvlleerriinniinn
iibbaaddeetthhaannee ss››ffaatt››yyllaa aaçç››llmmaass›› ddiinneenn
mmüümmkküünn ggöörrüüllmmeemmeekktteeddiirr.. AAnnccaakk
kküüllttüürreell bbiirr kkuurruumm oollaarraakk aaçç››ll››pp
aaçç››llmmaayyaaccaa¤¤›› iillggiilliilleerriinn ttaakkddiirriinnee
kkaallmm››flfltt››rr..”” Kültürel bir kurumun
aç›l›p aç›lmayaca¤›n› ilgililerin tak-

dirine b›rak›yor ama,
Aleviler’in nerde nas›l
ibadet edece¤ine kendisi

karar veriyor. Müftü Prof. Dr. Mus-
tafa Ça¤r›c›’n›n bu görüflleri kuflku-
suz kiflisel görüflleri de¤ildir. Oligar-
flik devletin resmi görüflüdür. Bu gö-
rüfl; Sünni mezhebinin d›fl›ndaki
inançlar› yok sayan görüfltür. Mil-
yonlarca Alevinin varl›¤› oligarfli ta-
raf›ndan ony›llard›r kabul edilme-
mifltir. Alevilerin kimliklerini ifade
etmeleri, inançlar›n› yaflamalar› ya-

saklanm›flt›r. Ony›llard›r yürütülen

Sünnilefltirme politikalar›yla Alevi-

ler 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 sa-

y›lmaz diye fetva veriyor. Bu fetva

esas olarak AKP’nin fetvas›d›r. Ale-

vileri Sünnilefltirerek asimile etme

politikas›d›r.

Alevili¤in ne olup olmad›¤› sizin 
fetvalar›n›zla belirlenemez! 



Edirne Gençlik Derne¤i'nden
Cevahir Erdem , Harika K›z›lkaya
ve Gürbüz Sönmez isimli üç ö¤ren-
ci 18 Aral›k günü tutuklanarak
Edirne Kapal› Cezaevi'ne götürül-
dü. "Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim" diyerek kampanyay› halka du-
yurmak için kufllama yaparken gö-
zalt›na al›nan ö¤rencilerin tutuklan-
mas›na iliflkin Trakya Halk Cephe-
si 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 özetlemifl-
lerdir: ‘Ondan sonra Harika'y› ara-

baya bindir-
meye çal›flt›k-
lar›nda onu

h›rpalad›lar. Harika da "‹nsanl›k
onuru iflkenceyi yenecek" diye slo-
gan atmaya bafllad›. Daha sonra po-
lisler bize sald›rmaya bafllad› ve
"biz bu devletin polisiyiz hepinizi
içeri att›r›r›z. Kanun da biziz yasa
da" diye bizleri tehdit etmeye bafl-
lad›lar. Bizler de arkadafllar›m›z›
almadan hiçbir yere gitmeyece¤i-
mizi, onlar›n Ankara'da TEKEL ifl-
çilerine ve halka yapt›klar› suçla-
r›ndan dolay› bizlere insanl›k dersi
veremeyeceklerini söyledik.

Hastaneden sonra
Harika'y› TMfi'ye
götürdükleri için biz-
ler de oraya gittik.
Tahminimizce biz
gitti¤imizde Cevahir,
Harika'dan önce ora-
ya getirilmiflti. Çün-
kü orada beklerken
Cevahir'i göremedik.
Soner'in de çocuk
flubeye götürüldü¤ü-

nü ö¤rendik. 16 kifli oradayd›k”
dedi.

Olayla ilgili bir aç›kalama
yapan Edirne Gençlik Derne¤i de;
“Edirne'de vatansever gençli¤e ya-
p›lan sald›r›, en demokratik taleple-
rini isteyen iflçilere emekçilere ya-
p›lan sald›r› ayn› zihniyetin ürünü-
dür” dedi. Kütahya Gençlik Derne-
¤i Giriflimi, Elaz›¤› Gençlik Derne-
¤i Giriflimi, Kars Gençlik Derne¤i
Giriflimi ve Gençlik Federasyonu
Edirne'de arkadafllar›n›n tutuklan-
mas› özelinde, genel olarak süren
sald›r›lara karfl›n 22 Aral›k  tarihin-
de yaz›l› aç›klama yay›nlad›lar.

Adaletin terazisi 
neye göre tart›yor?

AAddaalleett!!  
““HHeerrkkeess,, ddiill,, ››rrkk,, rreennkk,, cciinnssiiyyeett,, ssiiyyaassii ddüüflflüünnccee,, ffeell--

sseeffii iinnaannçç,, ddiinn,, mmeezzhheepp vvee bbeennzzeerrii sseebbeepplleerrllee aayy››rr››mm
ggöözzeettiillmmeekkssiizziinn kkaannuunn öönnüünnddee eeflfliittttiirr”” (1982 Anayasa-
s›, Madde 10) 

Halen yürürlükte olan anayasada böyle yaz›yor. Peki
gerçekten öyle midir? Kanun önünde herkes eflit midir?

19 iflçiyi katleden madenin sahibi SSEERRBBEESSTT...

Dolapdere’de halka silah do¤rultan linç güruhundan
üç kifli SSEERRBBEESSTT... 

Çeteleri himaye eden polis müdürleri SSEERRBBEESSTT... 

Afifl asan devrimci gençlere TTUUTTUUKKLLAAMMAA... 

Kanun önünde herkes eflitse neye göre tart›yor bu te-
razi? Neye göre karar veriyor? Bursa’da 19 iflçinin gri-
zuda katledilmesinin ard›ndan madenin patronu Nurul-
lah Ercan bir hafta boyunca bulunamad›. Ercan, bir haf-
ta 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 Er-
can’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 mu-
kavemetten tutuklanabilirlerdi. Ama 19 iflçinin katiline
soruflturma açma gere¤i bile duyulmuyor. Adaletin böy-
le iflledi¤i bir düzende Nurullah Ercan’›n da, gazete ila-
n›yla ölen iflçi ailelerine flikayetçi olmamalar› için ale-
nen rüflvet teklif etmesi sistemin hukukuna uygundur.

Yasalarda ne yazarsa yazs›n, bu sistemin adalet ölçü-
leri yoktur. Düzenin kanun uygulay›c›lar›na bak›n: Çe-
telerden 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 düzenle-
di¤i için, “Amerika Defol, Bu Vatan Bizim” dedikleri
için devrimciler, çeteleri himaye eden polisler taraf›n-
dan gözalt›na al›n›p, katliamc› patronlar›, kontra flefleri-
ni koruyan hakimler taraf›ndan tutuklan›yor. Adaletin
terazisi bunlar›n elinde olunca baflka türlü tartmas› bek-
lenebilir mi?

Edirne'de Üç Ö¤renci Tutukland›
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- FFaaflfliissttlleerr MMaarrmmaarraa ÜÜnniivveerrssiittee--
ssii’’ddee ddeevvrriimmccii vvaattaannsseevveerr
ggeennççllii¤¤ee ssaalldd››rrdd››..

-- FFaaflfliissttlleerr SSaarraaççhhaannee’’ddee ssaalldd››rrdd››

-- FFaaflfliissttlleerr ÇÇaannaakkkkaallee’’ddee ssaalldd››rrdd››

-- FFaaflfliisstt SSaalldd››rr››llaarrddaann AAKKPP,, MMHHPP,,
BBBBPP vvee YYÖÖKK SSoorruummlluudduurr

17 Aral›k günü  Dev-Gençliler
Marmara Üniversitesi Göztepe
kampüsü önündeydiler. fiapkalar›n›
takm›fl, önlüklerini giymifl, kam-
panya çal›flmalar›na bafllam›fllard›.

Emperyalist Amerika’n›n dünya
halklar›na nas›l kan kusturdu¤unu
anlat›p, ‹ncirlik üssü’nün kapat›l-
mas› için bir imza kampanyas› yü-
rüttüklerini anlat›yorlard› gençli¤e.
Bir yandan da kampanya bildirileri-
ni da¤›t›yorlard›.

Sivil faflistler ise, Devrimci
Gençli¤in yürüttü¤ü, kampanya ça-
l›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”” bbuu--
rraass›› yyaannll››flfl ookkuull,, yyaannll››flfl ookkuulluu sseeçç--
mmiiflflssiinniizz”” diyerek hemen kampanya
bildirilerini da¤›tan gençli¤in ya-
n›nda  beklemeye bafllad›lar.

Saat o s›ra 17.15’ti.  Faflist gü-
ruh, kalabal›k bir biçimde gelip, bir-
de tehdit edince, Gençlik Federas-
yonu üyesi ö¤rencilerin h›zla da¤›l›-
ca¤›n› düflündüler. Ancak öyle ol-
mad›. Dev-Gençliler  kampanya ça-
l›flmas›na devam ettiler. Bildirilerini
ö¤renci gençli¤e vermeye çal›fl›yor-
lard›.

O s›rada  ÖGB’lerin yan›nda bu-
lunan bir kifli muhtemelen sivil po-
listi, vatansever gençli¤in üzerine
do¤ru  yürüdü. Bu tepkiden güç
alan güruh gençli¤e sald›rd›...

Faflist sald›r›  bafllam›flt›. Vatan-
sever gençlik, bir sald›r› olabilece-
¤ini öngörmüfl ve bir sald›r› olursa
kendilerini nas›l koruyaca¤›n› ka-
rarlaflt›rm›flt›. Haz›rl›kl›yd›lar.  Ken-

dilerini sopalarla savundular. 

Bir Dev-Gençli sald›r› an›n› flöy-
le anlat›yordu: 

“Hiç beklemedikleri bir anda so-
palarla kendimizi savundu¤umuzu
gören faflistler flaflk›n bir flekilde ge-
ri çekilerek bir-iki dakika bize bak-
t›lar. Daha sonra tekbir ve kurt ifla-
retleri yaparak  tekrar sald›rmaya
haz›rlan›yordu ki bu sefer bizim
slogan›m›z duyuldu. 

“Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Mü-
cadelemiz” diye coflkulu ve kararl›
att›¤›m›z slogan›m›z karfl›s›nda yine
flaflk›n bir flekilde bize bakt›lar. Son-
ra Ferhat arkadafl›m›z› kendi içleri-
ne 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 on-
lar› okulumuzdan kovmak için sal-
d›r›ya geçtik. Bunun üzerine faflist-
ler korkuya kap›l›p kaçmaya baflla-
d›lar. Okulun önüne geri döndü¤ü-
müzde “Göztepe bizim kalemiz” di-
yen faflistlerin bizim kararl› duruflu-
muz 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 va-
tansever gençlik sald›r›lar› püskür-
tüyordu.

Faflistlerden biri cebindeki b›ça-
¤› ç›kararak ‹stanbul Gençlik Der-
ne¤i üyesi fiAFAK YAYLA'y› kal-
ças›ndan b›çaklad›. Bu s›rada sivil
faflistlerin reisi oldu¤u bilinen fa-
flist, okulun Özel Güvenlik görevli-

lerine "müdahale edin bunlar› bura-
dan da¤›t›n" fleklinde emir verebili-
yordu.

Özel Güvenlikler de okulun gi-
rifl kap›s›n›  faflistlerin reislerini de
yanlar›na alarak kapatt›lar. Sivil fa-
flistler tekrar püskürtüldü. Daha
sonra da arkalar›na bakmadan kaça-
cakt› faflist güruh.

Sald›r› sonucunda Sad›k fienba-
ba ve fiafak Yayla isimli vatansever-
ler  ile birlikte  yaralanan vatanse-
verler oldu.

Arkadafllar›n› görmek için hasta-
neye giden Emel Kelefl ve Berna
Y›lmaz arkadafllar›n› göremeden
gözalt›na al›nd›lar.

Vatanseverleri  yaralayan faflist-
ler belli olmas›na ra¤men polis on-
lar› de¤il, hastahaneye yaral›lar› zi-
yarete giden iki vatansever ö¤renci-
yi gözalt›na alarak, yolda ve kara-
kolda 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 Üniversi-
tesi’nde Dev-Gençliler yine önlü-
kleri 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 top-
lamalar›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 vurdu-
lar. Tekbir çekerek sald›ran faflistler
durakta bulunan halk›n tepki göste-
rip araya girmesi üzerine oradan
kaçarak uzaklaflt›lar. ‹ki Dev-Gençli
halka kendilerinin vatansever genç-

Faflist Sald›r›lar Devrimci Gençlik
Taraf›ndan Püskürtüldü
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ler olduklar›n› söyleyerek faflistleri
teflhir ettiler.

ÇÇAANNAAKKKKAALLEE’’DDEE
FFAAfifi‹‹SSTT SSAALLDDIIRRIILLAARR
SSÜÜRRÜÜYYOORR

10 Aral›k günü saat 18.00 sula-
r›nda Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Meslek Yüksek Oku-
lu’nda devrimci-demokrat ö¤renci-
ye s›nav ç›k›fl›nda bir grup faflist ta-
raf›ndan sald›r›ld›.

S›navdan ç›kan ö¤renciyi durd-
uran faflistler nereli oldu¤u sordu.
Dersimliyim diyen ö¤renciye  fa-
flistler 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 devrimci-
demokrat ö¤renci sald›r›y› protesto
etmek amac›yla kantinde topland›.
Alk›fllar eflli¤inde bafllayan eylem-
de; "Dün akflam devrimci-demokrat
arkadafl›m›za Alevi ve Dersimli ol-
mas› nedeniyle faflistler taraf›ndan
bir sald›r› gerçeklefltirildi. Biz dev-
rimci-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 yürü-
yüfle geçildi.

Bu esnada Fen-Edebiyat Fakültesi
kantininden yuhlamalarla bafllayan
faflistlerin sözlü sald›r›lar› devrimci-
demokrat ö¤rencilerin yürüyüfle de-
vam etmesiyle beraber sürdü.

Rektörlü¤ün önüne kadar slo-
ganlarla yürüyen devrimci-demok-
rat ö¤rencileri durdurmak isteyen
jandarma birimleri okulda yap›lan
yürüyüfle izin vermeyeceklerini, yü-
rüyüflün yasal olmad›¤›n› ve slogan-
lar›n devam etmesi durumunda mü-
dahalede bulaca¤›n› bildirdi. Dev-
rimci-demokrat ö¤renciler yürüyüfl-
lerine sessiz bir flekilde devam etti-
ler ancak, bu yürüyüflün burada bit-
meyece¤ini, ilerleyen günlerde tek-
rar bir eylem yap›laca¤›n› duyurdu-
lar. Ç›k›fla kadar yürüyüfllerine de-
vam eden ö¤rencileri, sloganlar› ve
sözlü tacizleriyle yetinmeyen faflist-

ler, MYO yak›ndan tafllad›lar. Ge-
rek sald›ra esnas›nda, gerek yürü-
yüfl esnas›nda okul yönetimi faflist-

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

Sol bas›n›n bir k›sm›nda sivil fa-
flist katiller için “ülkücü” ya da “ül-
kücü faflistler” kavramlar› kullan›l-
maktad›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 za-
man “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. Bu-
na kimsenin hakk› yoktur. 

Onlar› bir “ideal”in, “ülkü”nün
peflindeki insanlar olarak göster-
mek, ffaaflfliisstt ddeemmaaggoojjiiyyee aalleett oollmmaakk
ve tarihi çarp›tmakt›r. Sivil faflistle-
rin bir “ülkü”sü yoktur. Onlar Ame-
rikan maflas›d›rlar ve oligarfli tara-
f›ndan hep halka karfl› kullan›ld›lar.
As›l s›fatlar› iiflflbbiirrlliikkççiilliikk,, kkaattlliiaamm--
cc››ll››kk,, hhaallkk ddüüflflmmaannll››¤¤›› olan bir gü-
ruha “ülkücü” demek, onlar›n ger-
çek yüzünü anlatmamakt›r.

Ayr›ca, sivil faflistler için “ülkü-
cü” demek, onlar›n katlettikleri bin-
lerce anti-fafliste, ilericiye, devrimci-
ye sayg›s›zl›kt›r. Marafl’ta, 16
Mart’ta, Çorum’da... yurdun dört bir
yan›nda faflistler taraf›ndan katledi-
len binlerce flehidimize sayg›s›zl›kt›r. 

Bu kavramlar, faflistlerin halk

düflman› kimliklerini
gizlemeye hizmet
eder. Faflist dersek,
“12 Eylül öncesi”ne

mi döneriz? Kayg› nedir? 

‹flte burjuvazinin sol üzerindeki
baflar›lar›ndan birisi, dilimize, dü-
flüncelerimize bu biçimde etkide
bulunabilmesidir. Öyle ki, Marafl
katliam› unutulmufl de¤ildir ama
Marafl’›n katillerinin sivil faflistler
oldu¤u “unutulmufl”, yerine “ülkü-
cüler” nitelemesi ç›km›flt›r.

S›n›f mücadelesini pratikte ol-
du¤u gibi, ona paralel olarak ddiill’’--
ddee,, ddüüflflüünnccee’’ddee ddee yyuummuuflflaattmmaayyaa
ççaall››flflmmaakk,, mücadele diye bir soru-
nu olmayanlar›n iflidir.

Tüm bunlar›n d›fl›nda, mücade-
lenin dili ile konuflmak varken,
kavramlar› belirsiz hale getirmek,
içlerini boflaltmak, önemsiz bir fley
olarak görülemez. Kelimeleri içe-
riklerini boflaltarak kullanmak, dü-
flüncede net olunmamas›n›n da bir
ifadesidir. Oysa s›n›f mücadelesi-
nin önümüze koydu¤u görevler ala-
bildi¤ine nettir. 

Kimileri kabul etse de etmese de
bu ülkede mücadele sürmektedir.
Mücadele, kendi savaflç› dilini, gele-
neklerini yaratarak yoluna devam et-
mektedir. ‹flte bu dili kullanmal›y›z.
Sivil faflistlerin, gençli¤e sald›r›lar›-
n›n sürdü¤ü günümüzde, bu sald›r›la-
r› teflhir ederken elbette onlar›n ffaaflfliisstt
oldu¤unu, emperyalizmin maflas› ol-
du¤unu söyleyecek ve yazaca¤›z. 

Dilimiz de s›n›f mücadelesinin
sertli¤i oran›nda sert olacakt›r. Hiç-
bir fleyi yumuflatmadan yazmaya,
konuflmaya devam edece¤iz. O ne-
denle savaflan kelimelerin savafl›n›
ciddiye almal›,  özen göstermeliyiz.

‘Ülkücü faflistler’

Savaflan
Kelimeler 

20

Yürüyüfl

27 Aral›k
2009

Say›: 200



21

Bir süredir, üst üste farkl› okul ve

illerde yaflad›¤›m›z faflist sald›r›lar,

bir kez daha faflizmin sald›rgan, terö-

rist yüzünü gözler önüne serdi. 

K›sa bir süre önce, ‹stanbul Saraç-

hane’de ard›ndan Marmara Üniversi-

tesi’nde sivil faflistler sald›rd›. 

DEV-GENÇ’lilerin Marmara Üni-

versitesi’nden Amerika’ya defol de-

meleri Amerikan ufla-

¤›, iflbirlikçi faflistle-

rin hofllar›na gitme-

mifl olmal› ki, arka-

dafllar›m›za sald›ra-

rak, b›çakla yaralad›-

lar. Bir faflist sald›r›

haberi de Çanakkale’den geldi. 

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 Genç-

lik’in büyük bir coflkuyla sürdürdü¤ü

kampanyalara, mücadelenin yüksel-

mesine karfl›, korkuyla sald›rm›flt›r

faflizm. 

Oligarfli sömürü düzenini sürdü-

rürken, her zaman sivil faflistlere ihti-

yaç duymufl, onlar› ihtiyaçlar› oran›n-

da kullanm›flt›r. Zaten Marmara Üni-

versitesi’nde yaflad›klar›m›z da bu-

nun en aç›k kan›t›d›r. Sivil faflistlerin

ÖGB’ye aç›ktan emir vermesi, poli-

sin faflist sald›r› karfl›s›nda, sald›r›n›n

sürmesi için müdahale etmemesi, sal-

d›r› sonras› bir tek sivil faflistin göz

alt›na al›nmamas›, faflist sald›r›lar›n
ppoolliiss,, ÖÖGGBB,, ssiivviill ffaaflfliissttlleerr iflbirli¤iyle

yap›ld›¤›n›n en aç›k kan›t›d›r. Bu ifl-

birli¤ini en tepeden yönlendiren de

YÖK ve oligarflidir.

Sivil faflistler sindirmek, yarala-
mak, katletmek için sat›rlar, döner b›-

çaklar›, demir
sopalarla sald›-
r›yorlar. Hem

arkalar›na ÖGB’leri, polis deste¤ini
alarak sald›r›yorlar. Fakat karfl›lar›n-
da DEV-GENÇ’lileri gördüklerinde
ellerindeki onca sald›r› silah›na, onca
desteklerine ra¤men kaç›yorlar.

Bu kez de, Dev-Genç’lilerin mili-
tanca karfl› koyuflu karfl›s›nda arkala-
r›na bakmadan kaçm›fllard›r. Daha
önce de bir çok kez, bir çok okulda

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 sal-

d›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 bü-

yük paylardan biri, Dev-Genç’indir.

Bu u¤urda çok kan›m›z döküldü,

okullar›m›z› sivil faflistlere teslim et-

memek için yüzlerce flehit ve yaral›

verdik. A¤›r bedeller ödedik. Mücade-

lenin böyle yürüyece¤ini biliyoruz.

Tarihimiz faflizme karfl› yarat›lan ge-

leneklerle, mücadele geçmifli ile dolu-

dur. 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 Ameri-
ka’ya uflakl›k yap›yorlar. Biz, eflitlik,

adalet, demokrasi, sosyalizm diyoruz.
Sivil faflistler, bunca yoklu¤un, yok-
sullu¤un aras›nda flovenist anlay›flla
linçleri, faflizmi, oligarfliyi savunu-
yorlar. 

Sivil faflist sald›r›lar, sadece dev-
rimcilere de¤il tüm gençli¤e yönelik-
tir. Sadece bir konuda demokrat bir
düflünce söyledi diye veya sadece sa-
ç› uzun diye veya oruç tutmuyor diye
herhangi bir ö¤renciyi de hedef ala-
bilmektedirler pekala. Onlar, kendin-

den olmayan herke-
se düflmand›r. Bu
yüzden faflizme
karfl› mücadele sa-
dece devrimcilerin
de¤il, tüm gençli-
¤in görevidir. 

Elbette, faflist sald›r›, üç befl serse-
rinin ifli de¤ildir; örgütlü, planl› ve
katliamlara varabilecek bir sald›r›d›r.
Ama hakl› olan biziz. Bedellerle örü-
lü bu tarih bizimdir. Faflist sald›r›lara
karfl›, tüm gençli¤in birleflip mücade-
le etmesi için birçok neden vard›r.
Okullar›m›zda eli b›çakl›, sat›rl›, tele-
vizyonlardaki ›rkç›, kontrac›, mafyac›
dizi karakterlerini örnek alan oligarfli-
nin uflaklar›n› engellemek, yükselte-
ce¤imiz militan mücadelenin sonu-
cunda 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 etme-
yece¤iz. Onlar›, her sald›r›lar›ndan
sonra arkalar›na bakmadan kaçmak
zorunda b›rakan cüretimiz, irademiz
ve hakl›l›¤›m›zla faflizme karfl› müca-
dele etmeye devam edece¤iz.

Amerika’n›n maflas› sivil faflistle-
re okullar›m›zda yaflam hakk› tan›ma-
yaca¤›z. Faflizmi döktü¤ü kanda bo-
¤aca¤›z!

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

FFAAfifi‹‹ZZMMEE KKAARRfifiII MMÜÜCCAADDEELLEEDDEE
ÖÖDDEEDD‹‹⁄⁄‹‹MM‹‹ZZ BBEEDDEELLLLEERR

ÖÖDDEETTEECCEEKKLLEERR‹‹MM‹‹ZZ‹‹NN NNEEDDEENN‹‹DD‹‹RR

BBiirr VVeellii;;

Okul öncesi e¤itim
ile ilkö¤retimde
ayl›k  222266 TTLL.,          
O r t a ö ¤ r e t i m d e k i

çocu¤una ise 224466
TTLL masraf yapar-

ken, 

Çocu¤unu 6-7-8 ile

11 ve 12’nci s›n›flar-

da dershaneye gön-

derdi¤i zaman;

Okul öncesi e¤itim
ile ilkö¤retimde
ayl›k 336666 TTLL,,
Ortaö¤retimde ise
ayl›k ortalama 337711
TTLL masraf yüküyle
karfl› karfl›ya kal›yor.

“Yafllanman›n dehfletli bir yolu da
vard›r: adaletsizli¤in üstesinden gel-
mek için bir önkoflul olan gerekli siya-
sal, ekonomik ve toplumsal de¤iflime
karfl› ç›kmak..."

Paulo Fre›re

GGeennc¸c¸lliikk U¨U¨zzeerriinnee SSO¨O¨ZZLLEERRBunlar› B‹L‹YOR MUSUNUZ?
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“... Sald›r›ya geçen faflistlerden
‘reis’ denilen kiflinin ÖGB'ye ‘mü-
dahale 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 al-
d›klar› b›çak darbeleriyle, birkaç
arkadafl›m›z da çeflitli flekillerde ya-
raland›lar.” 

Bu kez 17 Aral›k günü Marmara
Üniversitesi’nde sald›rd› sivil fa-
flistler. Okullarda sivil faflist sald›r›-
lar uzun bir süredir, aral›klarla sür-
dürülüyor. Özellikle Anadolu’da
yurtlarda ve okullarda kesintisiz sü-
ren sivil faflist sald›r›lar›n kendili-
¤inden oldu¤unu kimse iddia ede-
mez. Ayr›ca sivil faflist sald›r›lar sa-
dece okullarla da s›n›rl› de¤ildir.
Baflta linç sald›r›lar› olmak üzere,
çeflitli alanlardaki flovenist sald›r›la-
r›n, provokasyonlar›n da içindedir
sivil faflistler.

EEll aalltt››nnddaa ttuuttuullaann ssiivviill ffaaflfliisstt
hhaarreekkeett 

Sivil faflist hareketin tarihi halka
karfl› sald›r›lar ve kanl› provokas-
yonlar›n tarihidir. O tarihte, halka
karfl› gerçeklefltirilen onlarca katliam
vard›r. O tarihte, emperyalizm ve oli-
garfli taraf›ndan kullan›lmak var. 

Sivil faflist hareket, bir yandan
faflizme kitle taban› oluflturma rolü-
nü üstlenirken, di¤er yandan halk›
faflist terörle sindirmek için örgüt-
lendirilmifl ve oligarflinin vurucu gü-
cü olarak siyasi arenaya sürülmüfl-
tür. Bu görevini yerine getirmesinin
biçimi zaman zaman de¤iflse de özü
ayn› kalm›flt›r. 1950’lerin bafllar›n-
dan bu yana, bu rolüne uygun kadro-
lar, tetikçiler yetifltirmifltir. 

Sivil faflist hareketin düzen aç›-
s›ndan üstlenece¤i rol, dönem dö-
nem de¤iflse de oligarfli taraf›ndan
sürekli el alt›nda tutulmufl ve gerek-
tikçe kullan›lm›flt›r.

Aradan geçen y›llar içinde “sivil
faflist hareketin de¤iflti¤i”, faflist ka-
tillerin ellerinin “art›k klavye tuttu-
¤u” propagandas› ile yeni bir vitrin
oluflturulmaya çal›fl›ld›. Sivil faflist
hareketin kanl› geçmiflini “unuttur-
mak” 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” söy-
lemiyle aldatma devam etti. Oysa,
sivil faflist hareket, dün neyse bugün
de oydu temelde. Ama emperyaliz-
min ve oligarflinin dönemsel ç›kar-
lar›na göre flekil de¤ifltiriyordu o da. 

Oligarfli, sivil faflist hareketi hiç-
bir zaman gözden ç›karmam›flt›r.
Devrimci mücadelenin yükseldi¤i
12 Eylül öncesi dönemde, oligarfli-
nin ihtiyaçlar› oran›nda sivil faflist
hareket de aç›k ve yayg›n olarak
kullan›lm›flt›r.

Özellikle geliflen devrimci mü-
cadeleye ve halk hareketine karfl›
oligarfli sivil faflist hareketin iplerini
b›rakarak, soka¤a salm›flt›. O y›llar-
da, okullarda, yurtlarda, devrimci
gençli¤in karfl›s›na ç›kar›lan faflist-
ler, sonralar› fabrikalarda, mahalle-
lerde, kasabalarda, flehirlerde katli-
amlar yapm›fllar, halk› susturmaya,
sindirmeye çal›flm›fllard›r.

CCuunnttaann››nn ddaarraa¤¤aaççllaarr››nnddaann
yyeenniiddeenn kkuullllaann››llmmaayyaa

Cunta y›llar›nda ise cuntan›n
“sa¤a’da sola’da karfl›y›z” dema-
gojisine geçerlilik kazand›rmak için

eli kanl› faflistler bir dönem tutuk-
land›lar, yarg›land›lar... Hatta cunta-
n›n demagojilerini güçlendirmek
için bir kaç faflist idam da edildi.
Ancak k›sa süre sonra Cunta sivil
faflist hareketin eli kanl› yöneticile-
rini serbest b›rakt›. Sivil faflist hare-
ketin kurmaylar› ile cunta yeni poli-
tikalar üzerinde büyük ölçüde an-
laflt›lar. Bu anlaflma sonucunda Çat-
l›lar, kontrgerilla operasyonunda
görevler al›rken, sivil faflist hareke-
tin taban›ndaki tetikçilerin ço¤u da,
özel timlere kaydolarak halka ve
devrimcilere karfl› görevlerini üni-
formal› olarak yerine getirmeye de-
vam ettiler. 

Cunta ve sonraki iktidarlar, sivil

faflist çeteleri, kontrgerilla operas-

yonlar›nda s›k s›k kulland›lar. Bu-

nun karfl›l›¤›nda onlar›n uyuflturu-

cu, çek senet, fuhufl iflleri yapmala-

r›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 kullan-

maya devam etmifltir. S›n›f mücade-

lesinin bugünkü biçimlenifli, oligar-

flinin ihtiyaçlar› çerçevesinde bugün

sivil faflist hareketin kullan›lmas› bu

biçimiyle sürmektedir. Yoksa, bir ke-

nara b›rak›lm›fl ya da “sivil faflist ha-
reket ders ç›kard›” da, kullan›lman›n

önüne geçildi de¤ildir. 

O y›llarda, “ccaann››mm››zz ss››kk››lldd››¤¤››
iiççiinn çç››kk››pp aaddaamm ööllddüürrüürrddüükk”” diyen
Veli Can Oduncu, Ferhat Tüysüz gi-
bi katilleri, kendisine bir insan kasa-
b› olan “Bocassa”n›n ad›yla hitap
ettiren ve sadece bir sald›r›da (Bah-
çelievler’de) 7 ilerici ö¤renciyi telle
bo¤an bir katil olan Haluk K›rc›’y›,
‹brahim Çiftçi’yi, Oral Çelik’i, Ab-
dullah Çatl›’y›, Mehmet Gül’ü, Yal-
ç›n Özbay’›, Muhsin Yaz›c›o¤lu’nu
ve daha bunlar gibi onlarca, yüzler-
ce katil yetifltiren ve say›s›z cinaye-
te, katliama imza atan sivil faflist
hareket bugün de yeni Ferhat Tüy-

FFAAfifi‹‹SSTTLLEERR‹‹ ‹‹YY‹‹ TTAANNIIYYOORRUUZZ!!
Sivil Faflist Hareket, Hep El Alt›nda Tutuldu, Gerektikçe Kullan›ld›...

Devrimci Gençlik Faflistlere Yaflam Hakk› Tan›mayacak... 
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süzleri, Veli Can Oduncular› yetifl-
tirmeye devam ediyor. Belki geç-
miflteki gibi bilinen tarzda komando
kamplar› yok, ama AAzzmmii KKaarraa--
mmaahhmmuuttoo¤¤lluullaarr,, ÖÖmmeerr GGüüvveennlleerr,,
EErrhhaann TTuunncceelllleerr,, OOggüünn SSaammaasstt--
llaarr,, e¤itilip, halk›n üstüne sal›n›yor. 

OOlliiggaarrflflii ssiivviill ffaaflfliisstt hhaarreekkeettii
ddeevvaamm eettttiirriiyyoorr

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› Dev-
let Bahçeli’ye övgüler dizildi.

Kuflkusuz, bunlar›n söylendi¤i
koflullarda sivil faflist hareket oli-
garfli taraf›ndan geçmiflteki kadar
aç›k ve yayg›n olarak katliamlarda
kullan›lm›yordu. Ancak bu durum
sivil faflist hareketin de¤iflti¤i anla-
m›na gelmeyecekti.

Sivil faflist hareketin de¤iflti¤ini,
de¤iflece¤ini düflünmek, bu halk
düflman› örgütlenmenin varolufl ne-
denini anlamamakt›r.

“MHP merkeze çekiliyor!”,
“Merkez partisi oluyor” diye bofl
tespitlerin yap›ld›¤› koflullarda, sivil
faflistler, halk düflmanl›¤›na devam
ediyorlard›.

Türk-Kürt düflmanl›¤› yaratma-
ya 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¤› kulla-
narak, halk› ve gençli¤i zehirleme-
ye çal›flt›lar y›llarca. “Asker u¤urla-
malar›ndan” tutun da çat›flmalarda
vurulan askerlerin cenaze törenleri-
ne kadar hemen herfleyi mücadele-
ye, 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› kullanma-
ya çal›flan devrimcilere, demokrat-

lara, yurtseverlere polis ile birlikte
sald›ranlar, polis taraf›ndan kullan›-
lanlar elbette sivil faflistlerdi.

Üniversitelerde, fakültelerde,
yurtlarda sald›ran, ö¤rencileri sin-
dirmeye çal›flan, yine sivil faflistler-
di. 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 ihti-
yaçlar› için kullan›lmaktayd› sivil
faflist hareket. Oysa bir çok okulda,
fakültede devrimci-demokrat ö¤-
rencilere sald›r› sürmektedir.

Oligarflik devlet, her zaman ol-
du¤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›flma-
s› “demagojisini ortaya atmaktad›r. 

Oysa bu durum sivil faflist hare-
ketin gerçekli¤idir. Bugün halk› ör-
gütlemeye çal›flan, halk›n talepleri-
ni dile getirmeye çal›flan devrimci-
lerin 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 ihtiyaçla-
r› çerçevesinde daha yayg›n olarak

kullan›lacakt›r.

DDeevvrriimmccii GGeennççlliikk ookkuullllaarrddaa
ssiivviill ffaaflfliissttlleerrllee
uuzzllaaflflmmaayyaaccaakk,, oonnllaarraa
yyaaflflaamm hhaakkkk››
ttaann››mmaayyaaccaakktt››rr

Sivil faflist hareketin de¤iflmedi-
¤i, de¤iflmeyece¤i aç›kt›r.

Gençli¤in devrimci mücadelesi-
ne karfl› söylemleri hep yalan ve de-
magoji 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 uygula-
maya çal›flm›fl, ö¤rencilerin giyimi-
ne, saç›na kadar müdahale etmifl,
kuytu köflelerde onlarca ö¤renciyi
sorgulayarak, kafas›n› gözünü yar-
m›flt›r. Onlarca ö¤renciyi okullara
sokmam›fl, yurtlardaki ilerici-dev-
rimci ö¤rencileri idare ile iflbirli¤i
yaparak att›rm›flt›r.

Bugün bunlar› yapanlar, dün
okullar›, yurtlar› bombalayarak on-
larca ilerici-devrimci ö¤renciyi kat-
lettiler. 16 Martlar’dan, Ankara
Bahçelievler’de 7 ilerici ö¤rencinin
katledilmesine, Y›ld›z Üniversite-
si’nde, Ankara’da Yükselifl’te ger-
çeklefltirilen katliamlara kadar on-
larca katliam›n örgütleyicisidir sivil

faflistler. 

Sivil faflist sald›r›lar› önemseme-
yip, “yan yana olman›n bir sak›nca-
s› yok” diye düflünenler bilmelidir-
ler ki, bu düflünce faflist terörün ne
oldu¤unu yok sayan bir düflüncedir.

Bu düflünce kabul edilemez. Fa-
flizm herhangi bir düflünce de¤ildir.
Düflünce özgürlü¤ü kapsam›nda ele
al›namaz. 

Sivil faflist hareket egemen oldu-
¤u ölçüde tüm düflünceleri, örgütlen-
meleri yok etmeye çal›flan bir hare-
kettir. 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 an-
lam› yoktur. Zira kullan›lmaya de-
vam ediyorlar. 

Sivil faflist sald›r›lar bir kez daha
Marmara Üniversitesi’nde görülece-
¤i gibi sistemli bir biçimde sürdürül-
mektedir. Faflist sald›r›lara karfl› ka-
y›ts›z kal›namaz. Sald›r›lara karfl› ce-
vap vermek, provokasyon de¤ildir.

Devrimci Gençlik, bundan önce
oldu¤u gibi bundan sonra da sivil
faflist harekete yaflam hakk› tan›ma-
yacak ve anti-faflist mücadeleyi sür-
dürmeye devam edecektir.

Faflizm hherhangi bbir
düflünce dde¤ildir. DDüflünce
özgürlü¤ü kkapsam›nda eele

al›namaz. 

Sivil ffaflist hhareket eegemen
oldu¤u öölçüde ttüm

düflünceleri, öörgütlenmeleri
yok eetmeye ççal›flan bbir

harekettir. OOna yyaflam hhakk›
tan›mak kkendi yyaflam hhakk›n›

yok eetmektir.
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“‹ki ddefa ssald›rd›lar ve iiki-
sinde dde ggeri ppüskürtüldüler.
Zaten bbirçok ddefa flflahit oolduk
ki, ssadece eellerindeki ssat›rlara
ve bb›çaklara ggüveniyordu bbu
faflist ggüruh.”

HHaaffiizzee
AAkkyy››lldd››zz::
((‹‹ssttaannbbuull
ÜÜnniivveerrssiitteessii
GGaazzeetteecciilliikk
22.. ss››nn››ff
öö¤¤rreenncciissii))

Saat 17-
.15’de kam-
panya çal›fl-

mas›n› yapmaya bafllam›flt›k. 14–15
kifliydik. Ö¤rencilere bu kampanya-
y› 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 arka-
dafl›m›z›n omzuna vurarak “ koçum
ne yap›yorsunuz” tarz›nda fleyler
söylemeye bafllad›. Gayet rahatt›lar;
Onlar›n gelmesiyle korkup, çal›fl-
may› b›rakaca¤›m›z› zanne-
diyorlard›. Sözlü tacizler ve
tehditler sürerken bir anda
sald›r›ya geçtiler. 25 faflist
önlerine gelene vuruyorlar-
d›. Ve onlar›n sald›r›ya geç-
mesiyle biz de kendimizi
savunmaya bafllad›k. ‹lk
sald›r›lar›nda faflistleri geri-
lettik. Durmadan tekbir ge-
tirip elleriyle kurt iflaretleri
yap›yorlard›.

‹lk geriletmenin ard›ndan biz de
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”,
“Kahrolsun faflizm yaflas›n mücade-
lemiz” sloganlar› at›yorduk. Bu slo-
ganlar› 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 ellerin-

deki ssaatt››rrllaarraa vvee bb››ççaakkllaarraa güveni-

yordu bu faflist güruh.

‹lk sald›r› yaflanmadan önce;

Amerika’ya karfl› oldu¤umuzu, va-

tansever oldu¤umuzu belirtiyorduk

zaten. ‹flte böyle püskürttük ve arka-

lar›na bile bakmadan kaçt›lar. Oku-

lun 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 faflistle-

re 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› üüstünlüklerine rra¤-

men kk›z aarkadafllar›n dda eelle-
rinde ssopalarla üüstlerine yyürü-
düklerini ggörünce ttedirgin ool-
maya bbafllad›lar.” 

EEmmeell KKee--
lleeflfl:: ((ÇÇaannaakkkkaa--
llee ÜÜnniivveerrssiitteessii
MMaalliiyyee BBööllüü--
mmüü 33.. ss››nn››ff
öö¤¤rreenncciissii))

... Birkaç
dakika geçme-
den tekrar sal-
d›rd›lar. Onla-
r›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 olufl-
turmas›yd›. 

Say› üstünlüklerine ra¤men k›z
arkadafllar›n da ellerinde sopalarla
üstlerine yürüdüklerini görünce te-

dirgin olmaya bafllad›lar. Kavga s›ra-

s›nda Ferhat aralar›nda kald› sopas›-

n› elinden alm›fllard› ve bo¤az›ndan

tutarak kendilerine do¤ru çekiyorlar-

d›. Bunun üzerine “b›rak›n arkadafl-

lar›m›z›” diye ba¤›rarak üstlerine yü-

rüdük. 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 fia-

fak’›n yaraland›¤›n›, daha do¤rusu

b›çakland›¤›n› ö¤rendik. Hepimizde

bir öfke patlamas› yafland›. Faflistle-

rin 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 bi-

let sat›fl› yap›yorduk. Fakültede si-

vil faflistlerin “Reis” dedikleri bir

faflistin, ö¤renci minibüslerinde bi-

zim ve Grup Yorum için “terörist”

diyerek, ajitasyon çekip insanlar›

galeyana getirdi¤ini duyduk.

Bunu yapan kifliyi görünce ya-

n›na gittim ve ne yapt›¤›n› ö¤ren-

meye 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 ko-

nuflmam” fleklindeki tavr›n›n yerini

bu sefer sald›r› ald›. Yan›mdaki ar-

kadafla 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 okul-

larda, gençli¤i susturmay›, sindir-

meyi hedefleyen sald›r›lar› ile üze-

rine düflen rolleri oynuyorlar.

Marmara ÜÜniversitesi’ndeki FFaflist SSald›r›lar› 

Devrimci GGençlik AAnlat›yor...

FFaaflfliisstt TTeerröörrüü BBooflflaa ÇÇ››kkaarraaccaa¤¤››zz!!

24

Yürüyüfl

27 Aral›k
2009

Say›: 200



J
“Sene bbafl›nda ssivil ffaflistler fa-
külteye ggelmifllerdi. ÖÖGB’le-
rin flfleflerinin vve ssivil ppolislerin
gözü öönünde bbelindeki ssilah›
göstermifllerdi.”

MMuussaa KKuurrtt:: ((‹‹ssttaannbbuull ÜÜnniivveerrssii--
tteessii AArrkkee--
oolloojjii BBööllüü--
mmüü 33.. ss››nn››ff
öö¤¤rreenncciissii))

B i z e
sald›r›, Zi-
lan isimli
arkadafl›m-
la Saraçha-
ne’den Ak-

saray’a do¤ru giderken gerçekleflti.
Arkam›zdan gelmifller fakat biz far-
ketmedik. Birden tekbir sesiyle be-
raber kafama bir sopa indi. ‹lk dar-
beden sonra faflistlerin yüzünü gö-
recek 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 vatan-
severlerin bizler oldu¤unu anlatt›k. 

Sald›r›dan sonra çevreyi dolaflt›-
¤›m›zda, okulun sivil polislerinin
bölgede oldu¤unu gördük. Her za-
manki gibi pis pis s›r›t›yorlard›. O
gün zaten fakültede devrimci ö¤ren-
ciler ç›karken ellerinde telefon,
“yavru kurtlar›na” sivil faflistlere
haber veriyorlard›. Bu iflbirli¤inin

çarp›c› örneklerinden birini anlata-
y›m. Sene bafl›nda sivil faflistler fa-
külteye gelmifllerdi. ÖGB’lerin flef-
lerinin ve sivil polislerin gözü
önünde belindeki silah› göstermifl-
lerdi.

J
“Devrimci ttarihimiz bbu ttip
sald›r›larla
ve bbunlara
karfl› yyap›lan
direnifllerle
doludur.”

AAyybbeerrkk DDee--
mm ii rr dd öö vv ee nn ::
(( MM aa rr mm aa rr aa
ÜÜnniivveerrssiitteessii SSii--
yyaasseett BBiilliimmii vvee

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu iillee
RRööppoorrttaajj::

ÜÜnnaall ÇÇii--
mmeenn ((GGeennççlliikk
FFeeddeerraassyyoonnuu
ÜÜyyeessii)):: “... kkii
ssiillaahhllaarrllaa,, bbaall--
ttaallaarrllaa,, ssaatt››rr--
llaarrllaa ggeennççllii¤¤ee
ssaalldd››rraarraakk
kkaann ddöökkeenn ssii--

vviill ffaaflfliisstt öörrggüüttlleennmmeelleerr,, ddeevvlleett--
tteenn bbaa¤¤››mmss››zz öörrggüüttlleennmmeelleerr ddee--
¤¤iillddiirr..””

““AAnnttii--ffaaflfliisstt mmüüccaaddeellee ssaaddeeccee
ddeevvrriimmcciilleerrllee ffaaflfliissttlleerr aarraass››nnddaakkii
bbiirr mmüüccaaddeellee ddee¤¤iillddiirr vvee ssaaddeeccee
ddeevvrriimmccii kkaaddrroo vvee mmiilliittaannllaarrllaa
yyüürrüüttüülleemmeezz,, kkiittlleelleerrii ddee bbuu mmüü--
ccaaddeelleenniinn ddoo¤¤rruuddaann kkaatt››ll››mmcc››ss››
hhaalliinnee ggeettiirrmmeelliiyyiizz..””

YYüürrüüyyüüflfl:: Gençlik Federasyonu,
okullardaki MHP'li, Ülkü Ocakl›,
BBP'li, Nizami Alem’ci sivil faflist
örgütlenmeleri nas›l de¤erlendiri-
yor?

ÜÜnnaall ÇÇiimmeenn:: Okullar›m›zdaki
bu sivil faflist örgütlenmeler kont-
rgerilla devletinin okullar›m›zdaki
uzant›lar›d›r. Polisin denetimi ve
deste¤i alt›ndaki sivil faflistler ayn›

anda birçok yerde gençli¤e sat›rlar-
la, b›çaklarla, baltalarla sald›rarak
onlarca ö¤renciyi yaralam›fl, daha
sonra da sald›r›ya u¤rayan ö¤renci-
ler polisin sald›r›s›na u¤rayarak gö-
zalt›na al›nm›flt›. 

Marmara Üniversitesi’nde yafla-
d›klar›m›z bunun en son göstergesi-
dir. Bu da gösteriyor ki silahlarla,
baltalarla, sat›rlarla gençli¤e sald›-
rarak kan döken sivil faflist örgüt-
lenmeler, devletten ba¤›ms›z örgüt-
lenmeler de¤ildir. Gerçeklefltirdik-
leri her sald›r›da, döktükleri onca
kanda, katlettikleri her insanda
devletin bilgisi, onay› ve deste¤i
vard›r.

YYüürrüüyyüüflfl:: Gençlik Federasyo-
nu'nun okullardaki sivil faflist teröre
karfl› mücadele anlay›fl› nas›ld›r?  

ÜÜnnaall ÇÇiimmeenn:: Faflist terör karfl›-
s›nda ve anti-faflist mücadelede ol-
dukça zengin bir deneyime ve tari-
he sahibiz. Tam 40 y›ld›r bu müca-
deleyi veriyoruz. Öncelikle faflist
terör karfl›s›nda devrimci fliddet
meflrudur. Faflizmin can ald›¤›, fle-
hitlerin verildi¤i bu noktada, refor-
mizmin "faflist terörü teflhir edelim"
mant›¤›n›n hiçbir hükmü, geçerlili-
¤i yoktur.

Bu mant›kla hiçbir sonuç al›na-
mayaca¤› gibi, faflizmi güçlendir-

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 kit-
lesel, meflru mücadele ve direniflini
örgütlemeliyiz. 

Faflist terör karfl›s›nda, sadece
onlar›n sald›rmas›n› bekleyen ko-
numda olmamal›y›z. Onlar› sürekli
teflhir etmeli, gençli¤e bu konuda
tarihi ö¤retmeli, anlatmal›, anti-fa-
flist 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 mü-
cadelenin do¤rudan kat›l›mc›s› ha-
line getirmeliyiz. Genifl kesimleri
bu temelde örgütlemeliyiz. 

Sonuç olarak, faflistlerin dev-
rimci kan› dökmesi kontrgerilla
devletinin deste¤inde tam olarak
organize olmalar›ndan, gençli¤inse
yeterli derecede örgütlü olmama-
s›ndan kaynaklanmaktad›r. Oysa
hakl› oldu¤umuz gibi, güçlü olan
da biziz. Faflist teröre karfl› örgütle-
nelim ve faflizmi döktü¤ü kanda
bo¤al›m!  
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UUlluussllaarraarraass›› ‹‹lliiflflkkiilleerr 11.. ss››nn››ff öö¤¤--
rreenncciissii))

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 ör-
gütlü gücü olan devrimcilere yap›-
lan sald›r›lar›n ço¤unda sivil faflist-
ler rol oynam›flt›r. 

Devrimci tarihimiz bu tip sald›-
r›larla ve bunlara karfl› yap›lan dire-
nifllerle doludur. Her zaman dev-
rimcileri kanl› sald›r›larla bast›rmak
istiyorlar. Devrimciler ise yürekle-
rinde tafl›d›klar› cesaret ve
cüretle, hakl›l›klar›ndan al-
d›klar› güçle bu sald›r›lar›
karfl›lam›fllard›r. Ben bu ya-
flad›¤›m faflist sald›r›dan önce
sivil faflist sald›r›yla karfl›lafl-
mam›flt›m. 

Ama bugüne kadar bize
b›rak›lan bir anti-faflist müca-
dele tarihi, bu konuda yaflan-
m›fl onca deney, cesaret ve
direnifl miras› var. Bir Dev-Gençli
olarak bu mirasa lay›k olaca¤›m. 

J
“BBuurraass›› bbiizziimm  kkaalleemmiizz,,  bbuurraa--
yyaa DDeevv--GGeennçç ggiirreemmeezz,, yyaaflflaattmmaa--
yy››zz ssiizzii  bbuurraaddaa”” diyerek ssal-

d›rm›fllar-
d›.”

EEddaa AArr››::
(( MM aa rr mm aa rr aa
ÜÜnniivveerrssiitteessii
KKiimmyyaa ÖÖ¤¤--
rreettmmeennllii¤¤ii 33..
ss››nn››ff öö¤¤rreennccii--
ssii))

Geçen y›l
yine Marma-

ra Üniversitesinde Göztepe Kampü-
sünde Grup Yorum Konseri afiflle-
mesi yaparken yemekhanenin önün-
de 5-6 faflist afiflimizi indirdiler,
sonra kavga bafllad›. 

Biz 2 erkek 5 k›zd›k. Onlar vah-
flice k›zlara küfürler eflli¤inde sald›-
r›yorlard›. “Buras› bizim kalemiz
,buraya Dev-Genç giremez, yaflat-

may›z sizi burada” diyerek sald›r-
m›fllard›.

Bizler sald›r›ya u¤rad›ktan sonra
ÖGB amiri (kofla kofla!) geldi. Biz
yaln›zca idareye ifade vermeyi ka-
bul ettik. Ancak faflistler bu olaydan
ceza almadan kurtuldular ve okula
gelmeye devam ettiler.

J
““FFaaflfliissttlleerrllee ÖÖGGBB’’lleerriinn bbuu
kkaaddaarr iiflflbbiirrllii¤¤ii iiççeerriissiinnddee ççaall››flfltt››--
¤¤››nn›› ddaa nneett bbiirr flfleekkiillddee
MMaarrmmaarraa ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddeekkii
ffaaflfliisstt ssaalldd››rr›› ddaa ggöörrddüümm..”” 

FF ee rr hh aa tt
TTüüzzeerr:: ((TTrraakk--
yyaa ÜÜnniivveerrssiittee--
ssii 22.. ss››nn››ff
öö¤¤rreenncciissii))

Ben Trak-
ya Üniversite-
si’nde okuyan
bir ö¤renci-
yim. ‹stanbul
Ü n i v e r s i t e -

si’ndeki faflist sald›r›lar› sürekli du-
yuyorduk. Geçen sene bir arkadafl›-
m›z sat›rl› sald›r›da yaralanm›flt›.
Ö¤renci Kültür Merkezi’nde olan
Halkbilim Toplulu¤u ad›ndaki kulü-
bümüze bir faflist sald›r› olmufltu.
Ve cevab›n› tereddüt etmeden ver-
mifltik. 

Marmara Üniversitesi’nde yafla-
nan sald›r›da da buna benzer bir ta-
v›r sergilemifltik. Faflistlerle ÖGB’
lerin bu kadar iflbirli¤i içerisinde ça-
l›flt›¤›n› da net bir flekilde Marmara
Üniversitesi’ndeki faflist sald›r› da
gördüm. Kendi iflbirliklerini o kadar
aç›¤a vurmufllard› ki, sald›ran fa-
flistlere onlar›n reisleriyle birlikte
emir ya¤d›r›yorlard›. Orada kalan
yine Pir Sultan’›n, fieyh Bedret-
tin’in, Seyit R›za’n›n soyundan ge-
len Mahirler’in b›rakt›¤› direnifl ge-
lene¤ini omuzlayan DEV-GENÇ’li-
ler oldu.

J
“Sivil ffaflistlere hhiçbir yerde
yaflam hhakk› ttan›mayaca¤›m›z›
bir kez ddaha iilan eedebiliriz.” 

BBeeddrreettttiinn
ÖÖzzbbeeyy:: ((KKaapp--
ttaann PPaaflflaa LLii--
sseessii 44.. ss››nn››ff
öö¤¤rreenncciissii))

Onlarca fle-
hit verdik sivil
faflistlerin sal-
d › r › l a r › y l a .
Ama daha fle-
hitler verme kararl›l›¤›yla sivil fa-
flistlere hiçbir yerde yaflam hakk› ta-
n›mayaca¤›m›z› bir kez daha ilan
edebiliriz. Sivil faflist hareketi, ya-
flad›¤›m faflist sald›r› ile de ayr›ca
tan›yorum. Ben Kaptan Pafla Lise-
si’nin önünde faflist çetelerin sald›-
r›s›na u¤ram›flt›m. 

J
“Bu ssald›r›da ssivil   ffaflistlerin
korkakl›klar›n› iiyice ggördüm.
Ve öönemli oolan›n ssay›ca ffazla-
l›k dde¤il, kkararl›l›k vve ttavr›-
m›zdaki nnetlik ooldu¤u kkafama
iyice kkaz›nd›.”

HH aa yy dd aa rr
AAyy:: ((‹‹ssttaannbbuull
KKüüllttüürr ÜÜnnii--
vveerrssiitteessii 11.. ss››--
nn››ff öö¤¤rreenncciissii))

Sivil faflist-
lerin y›llard›r
yapt›klar› sal-
d›r› ve prova-
kasyonlar›n ne
amaçl› oldu¤unu hepimiz gayet iyi
biliyoruz. Bizim hakl› ve meflru mü-
cadelemizi engellemeye çal›flan bu
düzenin kuklalar›d›r onlar. Daha ön-
ce 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 fa-
flist 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 korkak-
l›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›.

J
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“ FFaaflfliisstt ssaalldd››rr››llaarr bbiizzii aassllaa kkoorr--
kkuuttaammaazz vvee yy››lldd››rraammaazz.. AAkkssiinnee
hheerr ffaaflfliisstt ssaalldd››rr›› bbiizzii ddaahhaa ddaa
mmüüccaaddeelleeyyee bbaa¤¤llaayyaarraakk,, ddeevvrriimm
iinnaanncc››mm››zz›› bbüüyyüüttüürr..””

HH aa kk aa nn
KK aa rr aa bb ee yy ::
(( OO ss mm aa nn ii yy ee
KKoorrkkuutt AAttaa
ÜÜnniivveerrssiitteessii
MMeesslleekk YYüükk--
sseekk OOkkuulluu
EEnnddüüssttrriiyyeell
EE ll ee kk tt rr oo nn ii kk

BBööllüümmüü 11.. ss››nn››ff öö¤¤rreenncciissii))

Sivil faflistlerle daha öncede kar-

fl› karfl›ya gelmifltim. Oradan tan›-

yorum. Her yerde ayn›lar. Polis-ida-

re iflbirli¤inde her fleyi yapmaya ça-

l›fl›rlar ama karfl›lar›na cüretli, ka-

rarl› bir flekilde ç›k›ld›¤›nda arkala-

r›na bakmadan kendi “arkadafl›m”

dedi¤i “can›n› güvendi¤i” kiflileri

bile b›rak›p kaçarlar. Sivil faflistler

böyledir. Kullan›l›rlar, düzen için-

deki bencil ç›karlar› u¤runa halka,

devrimcilere sald›r›r, katletmekten

geri durmazlar.

Ben ilk defa ‹stanbul Üniversite-
si  ÖKM Halk Bilim Kulübü’ nde
faflist sald›r›ya maruz kald›m. Sat›r-
lar› 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 korku-
tamaz ve y›ld›ramaz. Aksine her fa-
flist sald›r› bizi daha da mücadeleye
ba¤layarak, devrim inanc›m›z› bü-
yütür. Çünkü onlar›n savunaca¤›,
koruyaca¤›, u¤runda ölebilece¤i bir
de¤erleri, hakl› bir mücadeleleri,
ba¤›ms›z bir ülke düflleri yoktur.

Liselerde
Daya¤a ‹zin
Vermeyece¤iz!

Liseler-
de ö¤renci-
ler üzerinde-
ki bask›lar
gün geçtik-
çe art›yor.
Liseliler te-
mizdir. Bu
düzenin pis-

li¤ine iyice batmam›fl olduklar›ndan
hesaps›z ve ç›kars›zd›rlar. Egemen-
lerde liseli gençli¤in kolayca örgüt-
lenip 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 pa-
zartesi günü Kaptan pafla (Halil R›-
fat pafla) Lisesi'nde yaflad›k. 9. s›-
n›flardan bir ö¤renci s›n›fta mesaj-
laflt›¤› ve arkadafl›na güldü¤ü için
co¤rafya ö¤retmeni Cemil Yeflilyurt
taraf›ndan tekme tokatlarla dövül-
müfltür. Okulun ilk günlerinde de
baz› ö¤renciler dövüldü¤ü s›rada
Dev-Genç'liler ö¤retmenlerin elleri-
ni tutmufl, araya girmifl ve arkadafl-
lar›n›n darp edilmesine izin verme-
mifltir. Ve bundan sonra da izin ver-
meyecektir.

Dev-Genç'liler ülkemiz gençli-
¤inin onurlu, namuslu, vatansever

yan›d›r. Gençli¤in yozlaflt›r›ld›¤›,
apolitiklefltirildi¤i, bencillefltirildi¤i
ülkemizde bu bir onur ve vicdan so-
runudur. Bir zorunluluktur. Ve Dev-
Genç'liler bu yap›lan› okullar›nda
ve çevrelerinde teflhir edecek ve
darp olay›n› gerçeklefltiren Cemil
Yeflilyurt'un bir daha böyle bir olay›
gerçeklefltirmemesini sa¤layacakt›r.

Olay› gerçeklefltiren
ö¤retmen devrimcile-
rin de daima karfl›s›nda
olan ve çal›flmalar›n›
engellemek için elin-
den geleni yapan bir
ö¤retmendir. Öyle ki
"Amerika Defol Bu Va-
tan Bizim" kampanya-
s›nda dahi devrimcile-
rin karfl›s›nda olmufl
kampanyay› yürüten
ö¤rencilerle kafas›n›
kar›flt›rmak için türlü
fleyler anlatm›fl ve bir
ö¤renciyi elinden imza
kâ¤›d›n› al›p müdürün
yan›na ç›karm›flt›r.
Kendisi de bunlara kar-
fl› olmad›¤›n› söyleme-
sine ra¤men AMER‹-
KA DEFOL! Diyen ö¤-
rencilere flöyle veya
böyle engellemeye ça-
l›flmas› Cemil Hoca'n›n
ahlak›n› ortaya koy-
mufltur.

Her fleye ra¤men
Dev-Genç'liler arka-
dafllar›n› sahiplenecek

ve bask›lara izin vermeyecektir.

BBAASSKKIILLAARR LL‹‹SSEELL‹‹ GGEENNÇÇLL‹‹⁄⁄‹‹
YYIILLDDIIRRAAMMAAZZ!!

LL‹‹SSEELLEERRDDEE DDAAYYAA⁄⁄AA ‹‹ZZ‹‹NN
VVEERRMMEEYYEECCEE⁄⁄‹‹ZZ!!

YYAAfifiAASSIINN DDEEVV--GGEENNÇÇ
YYAAfifiAASSIINN DDEEVV--GGEENNÇÇ''LL‹‹LLEERR!!

LL‹‹SSEELL‹‹ GGEENNÇÇLL‹‹KK

Edirne’deki
Tutuklamalar
Protesto Edildi 

AAmmeerriikkaa DDeeffooll DDeemmeekk SSuuçç DDee¤¤iillddiirr!!

Kocaeli Gençlik Derne¤i taraf›ndan 21
Aral›k günü ‹stanbul’da “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” diyen vatanseverlere yap›lan faflist
sald›r› ve Edirne'de 3 gençlik derne¤i üyesi
ö¤rencinin tutuklanmas› protesto edildi.

Eylemde; “Amerika'ya DEFOL demek suçsa,
ayn› suçu Kocaeli'de de ifllemeye devam ediyo-
ruz ve burdan hayk›r›yoruz 'Amerika Defol Bu
Vatan Bizim!' Bask›lar tutuklamalar sald›r›lar
bizi hiç bir zaman y›ld›ramad›¤› gibi flimdi de
y›ld›rmayacakt›r, Edirne Gençlik Derne¤i üyesi
arkadafllar›m›z derhal serbest b›rak›lmal›d›r”
denildi.
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Halk Cephesi’nin 4-5-6 Aral›k

tarihlerinde düzenledi¤i Eyüp
Bafl Emperyalist Sald›rganl›¤a
Karfl› Halklar›n Birli¤i Sempoz-
yumu kat›l›mc›lar›yla yapt›¤›m›z
röportajlar› yay›nlamaya devam
ediyoruz. Bu say›m›zda da sem-
pozyuma Ürdün’den kat›lan His-
ham Bustani ve Belçika’dan ka-
t›lan Luk Vervaet ile yapt›¤›m›z

röportaj› yay›nl›yoruz.

HH ii ss hh aa mm
BB uu ss tt aa nn ii
((ÜÜrrddüünn))

YY üü rr üü yy üü flfl ::
EEmmppeerryyaalliisstt
ssaalldd››rrggaannll››--
¤¤aa kkaarrflfl›› ddüü--
zzeennlleenneenn bbuu
sseemmppoozzyyuu--
mmuu nnaass››ll ddee--
¤¤eerrlleennddiirrii --
yyoorrssuunnuuzz?? 

H i s h a m
B u s t a n i :

Benim düflüncem de di¤er insanla-
r›n düflünceleriyle ayn› olacak. Bu
tür sempozyumlar insanlar› birara-
ya getirmek bak›m›ndan önemli.
Dünyan›n di¤er ülkelerinde neler
olup bitiyor ve insanlar bu sald›r›la-
ra karfl› ne flekilde mücadele ediyor
kendi yöntemleriyle. Herkes emper-
yalist sald›rganl›¤a karfl› dünya ça-
p›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 geçme-
leri. Burada belki Halk Cephesi bu-
nun öncülü¤ünü yapabilir. Bu top-
lant›da da di¤er kiflilerin kat›lmas›
amac›yla bir çaba sarfedilmesi ge-
rekiyor. Halk Cephesi’ne de bu ini-
siyatifi gösterdi¤i için teflekkür et-
mek gerekiyor.

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

Bustani: Bizim ülkemizdeki

rejim de bast›r›lm›fl bir rejim, kukla
bir rejim. Son on sene içerisinde
tam anlam›yla özellefltirme politi-
kalar› 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 anlafl-
mas› imzalad›. Bu rejim ‹srail’deki
rejimle ekonomik olarak anlaflmalar
yapt›. Ürdün rejimi de bu politikala-
r› di¤er Arap ülkelerine yaymaya
bafllad›. ‹srail, Amerika ve Ürdün
istihbaratlar› aras›nda “Teröre Karfl›
Savafl” bafll›¤› alt›nda güvenlik ifl-
birli¤i oluflturuldu. CIA’n›n gizli
gizli varl›¤›nda Ürdün ismi de geçi-
yor. Amerika’n›n tutsaklar› iflkence
amac›yla gönderdi¤i ülkeler aras›n-
da art›k Ürdün’ün de ad› geçmeye
bafllad›. 

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

Bustani: Ürdün’de üniversi-

telerdeki ö¤renciler hiçbir flekilde
politik bir örgütlenme içerisine gi-
remiyorlar. Ayn› zamanda politik
bir bildiri broflür da¤›tam›yorlar.
Üniversiteler aras›nda bu tür faali-
yetler yürütülürse çok fazla cezalar
al›yorlar. Özellikle ö¤renci sendika-
s›na izin verilmiyor. Sadece izin ve-
rilen yap›s› içerisinde lokal olarak
oluflturulan birlikler. ‹flbafl›na ge-
çenlerin yar›dan fazlas› üniversite
yönetiminin ve bu birliklerin bafl-
kanlar› taraf›ndan seçiliyor. Di¤er
kalanlar› ö¤renciler taraf›ndan seçi-
liyor. Hükümette bu oluflumlarla
birlikte kendi taraftar› olan, kendine
yak›n gençlik oluflturmaya çal›fl›-
yor. 

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

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 çerçe-

vesinde mücadale etmek herhangi

bir yarar sa¤lamaz. ‹kinci fley var,

oluflturulan bu yap›lar bizim ülke-

mizde din, etnik köken, islamda da

yine kendi aras›nda mezhepler olufl-

turulmas›... insanlar bunlar› benim-

semek zorunda b›rak›l›yor. E¤er bu

iki noktay› tam olarak kavray›p ha-

rekete geçerlerse daha sonra insan-

lar›n mücadeleleri sonuç vermeye

bafllayacak.

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

Bustani: ‹nsanlar›n mücade-

leye direk kat›l›m› önemli olan. Ben

kendimi buradaki mücadelenin bir

dostu olarak görmek yerine, bir par-

ças› olarak görmek istiyorum. 

‘‹ki tane yalan var; 
Devlet ve hukuk’

‹‹kkii ttaannee tteemmeell yyaallaann
vvaarr.. DDeevvlleett vvee hhuukkuukk..

BBuunnllaarr rreejjiimm ttaarraaff››nnddaann
oolluuflflttuurruulluuyyoorr.. TTaarraaffss››zz

hhiiççbbiirr yyaann›› yyookk.. DDeevvlleettttee
kkeennddii çç››kkaarrllaarr›› ddoo¤¤rruullttuu--
ssuunnddaa oolluuflflttuurruuyyoorr.. BBuu

vvaarr oollaann ddeevvlleett vvee hhuukkuukk
ççeerrççeevveessiinnddee mmüüccaaddaallee

eettmmeekk hheerrhhaannggii bbiirr
yyaarraarr ssaa¤¤llaammaazz..

Eyüp Bafl 
Emperyalist Sald›rganl›¤a Karfl›
Halklar›n Birli¤i Sempozyumu
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Luk
Vervaet
(BBeellççiikkaa)

YY üü rr üü yy üü flfl ::
EEmmppeerryyaalliisstt ssaalldd››rrggaannll››¤¤aa kkaarrflfl››
ddüüzzeennlleenneenn bbuu sseemmppoozzyyuummuu nnaa--

ss››ll ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz?? 

Luk VVervaet: 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 düzenlen-
miyor. 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 edebilmele-
riydi. Mesela Leo Gabriel pasifist
birisi ama herkes burada kendini ra-
hatça ifade edebildi. Ayr›ca organi-
zasyon çok çok iyiydi. Tabi ki hep-
sinde oldu¤u gibi baz› eksiklikler
vard› ama iyiydi. Özellikle karfl›la-
ma a¤›rlama çok candand›. Organi-
zatörleri kutlamak laz›m. Hükümet
d›fl› kurumlar›n böyle bir fleyi yap-
mas› zor. Ama bir devrimci örgüt
olunca bir sürü fleyi aflarak kolayca
baflar›yor.

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

Vervaet: Amerikan emperya-

lizmi hepimizin ortak düflman›, bü-
yük 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, Al-
manya, Fransa daha çekimser dav-
rand›lar. Ama flimdi emperyalist

sald›rganl›¤a tamamen kat›l›yorlar.
Birde Amerika’n›n etkisiyle özellik-
le 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 ilgi-
li yarg› ve uygulamalar var. Bu ya-
salarla geldi¤i ülkeye geri gönder-
me ve Belçika vatandafll›¤›ndan ç›-
karmalar çok artt›. Ekonomik ola-
rak zay›flama var. Bu zay›fl›¤› aske-
ri güçle kapatmaya çal›fl›yorlar. 

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

Vervaet: Bir cephe kurmak

laz›m. Bunu insanlara flöyle anlat-
mak laz›m. Bir tarafta savafl var.
Emperyalizm bir tarafta savaflla ezi-
yor insanlar›, bizim gibi ülkelerde
de iflsizli¤in patlamas›yla, çal›flanla-
r›n haklar›n› k›s›tlamayla eziyor.
Yani baflka bir savafl yap›yor. ‹nsan-
lara flunu anlatmak laz›m; ayn› ka-
pitalist, ayn› emperyalist bir tarafta
savafllar ç›kart›yor. Bizim gibi ülke-
lerde iflsiz b›rak›yor, gençlerimizi

umutsuz b›rak›yor, haklar›n› gittik-
çe azalt›yor, çal›flanlar› eziyor, in-
sanlar› yerinden yurdundan ediyor,
fabrikalar› kapat›yor. Ayn› kapita-
list, emperyalist o tür bir savafl yü-
rütüyor. Baz› insanlar bar›flç›l mü-
cadeleden bahsediyor. Bu da o kapi-
talistle bir tak›m fleyleri iyilefltirip
kapitalistle denge sa¤lamaya çal›fl-
makt›r. Geleneksel partiler, sendika-
lar 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›n-
dan sonra ilk defa s›k› yönetim ilan
edildi. Yunanistan’da geçen y›l genç
bir çocu¤un ölümünden sonra halk
ayakland›. Danimarka’da, ‹zlan-
da’da oldu. Burjuvazi bunlar›n art-
mas›ndan çok korkuyor. Çünkü
bunlar kendili¤inden geliflen ve on-
lar›n kontrolünden kaçan radikal
eylemlerdi. Bir de Avrupa’da göç
önemli bir rol oynuyor. Çünkü göç-
menler en yoksul tabakay› oluflturu-
yor ve geldikleri ülkeye ba¤l›lar.
Belçika’da Kuzey Afrikal› göçmen-
ler çok fazla. Göç sorunu Avru-
pa’n›n temel sorunu. 

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

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 dünya-
da ayr› ayr› ülkeler yoktu. Che’de
de öyle. Ama bizim kafalar›m›zda
hala o milliyetçilik var. Biz
Marks’›n çok gerisindeyiz.

‘Amerikan emperyalizmi 
hepimizin ortak düflman›’

BBiirr cceepphhee kkuurrmmaakk
llaazz››mm.. BBuunnuu iinnssaannllaarraa
flflööyyllee aannllaattmmaakk llaazz››mm..
BBiirr ttaarraaffttaa ssaavvaaflfl vvaarr..

EEmmppeerryyaalliizzmm bbiirr ttaarraaffttaa
ssaavvaaflflllaa eezziiyyoorr eezziiyyoorr
iinnssaannllaarr››,, bbiizziimm ggiibbii

üüllkkeelleerrddee ddee iiflflssiizzllii¤¤iinn
ppaattllaammaass››yyllaa,, ççaall››flflaannllaa--

rr››nn hhaakkllaarr››nn›› kk››ss››ttllaa--
mmaayyllaa eezziiyyoorr.. YYaannii

bbaaflflkkaa bbiirr ssaavvaaflfl yyaapp››yyoorr.. 
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Kavga dolu, mücadele dolu bir
y›l› daha geride b›rakt›k. 2009 y›l›n-
da emperyalizmin dünya halklar›na
uygulad›¤› sömürü ve zulmü Oba-
ma’n›n Amerikan baflkan› seçilme-
siyle bir riyakarl›k içinde sürdü. Fa-
kat daha bir y›l›n› doldurmadan
Obama’n›n gerçek yüzü de ortaya
ç›kt›. 

Oligarflinin temsilcisi AKP, 2009
y›l›nda Kürtler’den, Aleviler’e,
az›nl›klardan, Romanlar’a... halk›n
çeflitli kesimlerini “Aç›l›m” politi-
kalar›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 te-
rörle 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 mü-
cadelesinin de engellenemeyece¤i,
kavga dolu bir y›l olaca¤›d›r. Tekel
iflçilerinin direniflinden, demiryolla-
r› çal›flanlar›na, tecrite karfl› müca-
deleden ülkenin dörtbir yan›nda
sürdürülen anti-emperyalist müca-
deleye, gecekondu y›k›mlar›na kar-
fl› direniflten irili ufakl› direnifllere
kadar göstermektedir ki, önümüz-
deki 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 aktara-
ca¤›z. 

Ocak

-- 22000099 yy››ll››nnaa ‹‹ssrraaiill’’iinn GGaazzzzee’’yyee
ssaalldd››rr››ss››yyllaa ggiirrddii ddüünnyyaa.. 27 Ara-

l›k’ta bafllayan sald›r›, 18 Ocak’ta
‹srail’in tek tarafl› ateflkes ilan et-
mesiyle son buldu. 27 Aral›k 2008-
18 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. 

HHaallkk CCeepphheessii “Gazze’de Vuru-
lan Dünya Halklar›d›r” diyerek 27
Aral›kta bafllayan bombard›man› bir
çok ilde yapt›¤› eylemlerle protesto
ederek direnifli sahiplendi.

- 11 OOcak- TTRRTT fifiEEfifi aaçç››lldd››..

Oligarfli y›la “aç›l›m”la girdi. Aç›-
l›m’da amaç demokrasi de¤il, “tas-
fiye” idi. Amaç, yurtd›fl›ndan yay›n
yapan Kürtçe televizyonlar›n etkisi-
ni s›n›rlamak ve bunun da ötesinde
Kürtleri düzen içinde tutmakt›r.

- 77 OOcak- Oligarfli içi it dala-

fl›n›n bir arac› olarak sürmekte olan
“Ergenekon Operasyonu”nda, ara-
lar›nda emekli Orgeneral KKeemmaall
YYaavvuuzz, eski MGK Genel sekreteri
Em. Org. TTuunncceerr KK››ll››nnçç, yazar YYaall--
çç››nn KKüüççüükk, eski Özel Harekat Dai-
re Baflkan Vekili ‹‹bbrraahhiimm fifiaahhiinn,
YÖK eski Baflkan› KKeemmaall GGüü--

rrüüzz’ün de bulundu¤u 40’a ya-
k›n kifli gözalt›na al›nd›. Oli-
garfli içi iktidar çat›flmas› bir
y›l boyunca k›yas›ya sürdü.

- 116-18 OOcak- Bey-

rut'ta “Direnifl, Anti-Emperya-

lizm, Halklar Aras›nda Dayan›flma
ve Alternatifler ‹çin Beyrut Ulusla-
raras› Forumu” yap›ld›. Konferansa
dünyan›n dört bir yan›ndan aralar›n-
da Halk Cephesi’nin de oldu¤u 445500
parti, örgüt ve kurum temsilcisi ka-
t›ld›.

- 221 OOcak- EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’iinn

iiflflkkeenncceeddeenn kkaattlleeddiillmmeessii ddaavvaass››

bbaaflflllaadd››...... Davada 3 Hapishane Mü-

dürü, 42 gardiyan, 4 jandarma ve

bir doktor, 13 polis iflkenceden yar-

g›lan›yor. Engin Çeber’i iflkencede

öldürenlerin yarg›lanmas›nda, 880000

aavvuukkaatt Engin’in ailesini yan›nda

yer ald›.

- 227 OOcak-1 fifiubat- BBrree--

zziillyyaa’’nn››nn BBeelléémm kkeennttiinnddee 99.. DDüünn--

yyaa SSoossyyaall FFoorruummuu yyaapp››lldd››.. Dünya-

n›n çeflitli ülkelerinden kat›l›mc›la-

r›n yan›s›ra Türkiye’den de Halk

Cephesi temsilcileri kat›ld›.

- 28 OOcak- Tekellerin Davos

Zirvesi topland›. 

- Dünyan›n een bbüyük tte-
röristi AABD, ““22000088 TTeerröörr RRaa--

ppoorruu””nnuu aaçç››kkllaadd››...... Raporda, Ha-
mas, Hizbullah, El Kaide, PKK ve
DHKP-C, “terörist örgütler” olarak

KKaavvggaayyllaa bbaaflflllaadd››kk 22000099’’aa......
KKaavvggaayyllaa bbiittiirrddiikk...... VVee yyeennii bbiirr KKaavvggaa

yy››ll››nnaa mmeerrhhaabbaa ddiiyyoorruuzz!!

22000099 Mücadele YY›ll›¤›

OOccaakk
-HHaazziirraa

nn
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say›l›rken, Amerika’ya boyun e¤-
meyen Küba, Suriye, ‹ran ve Sudan
gibi ülkeler de ‘‘tteerröörr ddeesstteekkççiissii üüll--
kkeelleerr”” olarak nitelendirildi. 

fiubat

- 15 fifiubat- Kad›köy’de,

krizin bedelinin emekçilere ödetti-
rilmek istenmesine karfl› TÜRK- ‹fi,
D‹SK ve KESK taraf›ndan düzenle-
nen, birçok DKÖ ve siyasi hareke-
tin ddeesstteekk vveerrddii¤¤ii mitinge onbinler-
ce kifli kat›ld›. 

- 99 fifiubat- Kontrgerilla flefi

Mehmet A¤ar Ankara 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde 3 Kas›m 1996 Su-
surluk’taki kazadan bu yana ilk de-
fa hakim karfl›s›na ç›kt›. Duruflma
günü Halk Cephelilier Adliye Sara-
y› önünde “Mehmet A¤ar Tutuklan-
mal›d›r” talebiyle eylem yapt›lar.

-13 fifiubat- ATV ve Sabah ga-

zetesinin ba¤l› oldu¤u Turkuvaz
Medya Grubu’nun ‹stanbul ve An-
kara'daki ifl yerlerinde grev bafllad›. 

Mart

- 88 MMart DDüünnyyaa EEmmeekkççii KKaa--

dd››nnllaarr GGüünnüü, ‹stanbul Kad›köy’de
3500 kiflinin kat›l›m›yla yap›lan mi-
tingle kutland›.

- 112 MMart GGazi kkatlia-
m›- Gazi flehitleri Katliam›n 14.

y›l›nda 1500 kiflinin kat›l›m›yla
Halk Cepheliler taraf›ndan an›ld›. 

- 115 MMart- ‹çinde Halk Cep-

hesi’nin de yer ald›¤› ‹stanbul Kad›-
köy “Suyun Ticarilefltirilmesine Ha-
y›r Platformu” taraf›ndan “Su Hal-
k›nd›r Sat›lamaz” mitingi düzenlen-
di.

- 16 MMart- Emperyalist ülke-

ler taraf›ndan düzenlenen 5. Dünya
Su Forumu ‹stanbul'da bafllad›. 

- 116 MMart- 16 Mart flehitleri

Gençlik Federasyonu taraf›ndan ‹s-
tanbul, Ankara, Antalya, Elaz›¤,
Trabzon, Kütahya, ‹zmir, Eskiflehir,

Bursa, Kars, Samsun, Mu¤la, Ada-
na, Edirne, Çanakkale, Biga ve Der-
sim’de an›ld›.

- 221 MMart- Halk Cepheliler

Ankara, ‹zmir, Hatay, Malatya, Ela-
z›¤, Adana, Antalya, Bursa ve ‹stan-
bul’un birçok mahallesinde Newroz
kutlamalar› yapt›.

- 223 MMart- HHaallkk CCeepphheessii

fiiflli Endüstri Meslek Lisesi önünde
yapt›¤› eylemle ö¤renciler için ““ÜÜcc--
rreettssiizz UUllaaflfl››mm HHaakkkk››mm››zz!! ‹‹ssttiiyyoorruuzz
AAllaaccaa¤¤››zz"" ad›yla bir kampanya
bafllatt›.

- 29 MMart- YYeerreell SSeeççiimmlleerr

yyaapp››lldd››.. Seçim çal›flmas› yapan dü-
zen partilerinin konvoylar› Nurtepe
ve Okmeydan›’nda Halk Cepheliler
taraf›ndan taflland›... 29 Mart’ta ya-
p›lan yerel seçimlerde AKP yüzde
38,93, CHP 23,19, MHP 16,13,
DTP 5,47 oy ald›lar. 

- 30 MMart-17 NNisan fifie-
hitleri AAnma, UUmudu KKut-
lama HHaftas›... 30 Mart K›z›l-

dere’nin y›ldönümünde ‹stanbul,
Ankara, ‹zmir, Adana, Elaz›¤, Ma-
latya, Dersim, Antalya, Kocaeli,
Gemlik, Eskiflehir, Kastamonu’da
anma etkinlikleri yap›ld›. 

Nisan

- 55 NNisan- ABD Baflkan› Ba-

rack Obama, ülkemize geldi. Oli-
garflinin temsilcileri Obama’y›
ayakta alk›fllarken devrimciler la-
netledi. 

- 112 NNisan- Gazi Mahal-

lesi'nde Halk Cephesi Day›'n›n me-
zar› bafl›nda bir anma düzenledi.

- 115 NNisan- Devrimci 1 Ma-

y›s Platformu ve D‹SK, KESK,
TMMOB, TTB 1 May›s'ta Tak-
sim'de olacaklar›n› aç›klad›lar. 

- 118 NNisan- Okmeydan› Sibel

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

- 225 NNisan- Y›llard›r sürdürü-

len 1 May›s mücadelesinde bir zafer
daha kazan›ld›. 1 May›s’›n tatil ilan
edilmesi talebi AKP iktidar› taraf›n-
dan yasalaflt›r›ld›. 

- 229 NNisan- “Hiçbir güvenlik

önlemi, halk›n adalet özleminden
güçlü de¤ildir!” 19-22 Aral›k katli-
am›n›n sorumlular›ndan Adalet Ba-
kan› Hikmet Sami Türk’e karfl› feda
eylemi gerçeklefltirildi. Sami Türk,
suçlar›n hesab›n› vermekten son an-
da kurtuldu. 

May›s

- 11 MMay›s- 3311 yy››ll ssoonnrraa ssoonn--

rraa DDeevv--GGeennçç ppaannkkaarrtt›› yyiinnee TTaakk--
ssiimm AAnn››tt››nnddaa...... Oligarflinin 27 bin
polisinin iflgaline, terörüne, barikat-
lar›na ra¤men binlerce devrimci-
emekçi dövüfle dövüfle ç›kt› 1 Ma-
y›s Alan›’na. 400’e yak›n gözalt›,
at›lan binlerce gaz bombas›, kitle-
lerin üzerine sürülen panzerler,
pompal› tüfekli sivil faflist sald›r›lar,
kay›ts›z gözalt›lar ve iflkenceler...
hiçbir fley 1 May›s alan›na devrim-
cilerin ç›kmas›na engel olamad›.

- 44 MMay›s- Mardin, Maz›da¤
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ilçesine ba¤l› Bilge köyünde bir ko-
rucu ailesi ayn› köydeki baflka bir
korucu ailesinden çocuk, yafll› ka-
d›n erkek 44 kifliyi katletti.

- 114 MMay›s- ‹stanbul Küçük-

çekmece'ye ba¤l› Bayramtepe Ma-
hallesi’nde halk, panzerlerle gece-
kondular›n› y›kmaya gelen polis ve
zab›taya karfl› direnerek evlerinin
y›k›lmas›n› engelledi. 

- 17 MMay›s- CCuummhhuurrbbaaflflkkaann››

AAbbdduullllaahh GGüüll’ün Prag dönüflünde
“Kürt sorunu Türkiye’nin en önemli
sorunudur. Önemli bir süreçten geçi-
yoruz, bu süreç iyi de¤erlendirilmeli-
dir” demeciyle, bir ABD operasyo-
nu olan “AKP’nin Kürt Aç›l›m›”n›n
iflareti verilmifl oldu. 

- 221-27 MMay›s- Halk Cephe-

si’nin ö¤renciler için bafllatt›¤› ““ÜÜcc--
rreettssiizz UUllaaflfl››mm HHaakkkk››mm››zz!! ‹‹ssttiiyyoorruuzz
AAllaaccaa¤¤››zz"" kampanyas› ‹stanbul'un
çeflitli mahallelerinde yap›lan halk
toplant›lar›yla; Bursa, Malatya,
Kars, Adana, Elaz›¤, Dersim, Anka-
ra, ‹zmir, Kastamonu gibi illerde
yap›lan çeflitli eylemlerle yurdun
dört bir yan›nda yayg›nlaflt›r›ld›.

- 222-31 MMay›s- TAYAD'l›

Aileler ‹stanbul ve Anadolu’nun çe-
flitli illerinden toplanarak Ankara
Abdi ‹pekçi Park›’nda bulufltu. F
Tiplerinde Sohbet Hakk›n›n Uygu-
lanmas› için 10 Günlük oturma ey-
lemi yap›p, çeflitli görüflmelerde bu-
lundu. 

- 223-24 MMay›s- KKaammuu

EEmmeekkççiilleerrii CCeepphheessii KKuurruullttaayy››,,
“Yeni Sömürge Türkiye’de Sendi-
kac›l›k” ana bafll›¤›yla Ankara’da
Ekin Sanat Merkezi’nde gerçeklefl-
tirildi. 

- 225 MMay›s- Bursa Devlet

Hastanesi’nde ç›kan yang›nda yo¤un
bak›m ünitesindeki 8 hasta öldü.
Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤, ““öölleenn--
lleerr bbeeyyiinn ööllüümmüü bbeekklleenneenn kkiiflfliilleerr--
ddii”” fleklinde aç›klama yapt›.

- 229 MMay›s YYürüyüfl SSer-
gisi- Devrimci bas›n mevzisinde 5.

y›l›n› dolduran Yürüyüfl Dergisi’nin

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

- 25 MMay›s- SSri LLan-

ka’da kkatliam... Sri Lanka or-

dusunun Ocak ay›ndan itibaren bafl-
latt›¤› Tamil Eelam Özgürlük Kap-
lanlar› (LTTE)’na yönelik katliam-
da 15 bini aflk›n Tamilli katledildi.
Bu sald›r›larda Tamil Eelam Özgür-
lük Kaplanlar› (LTTE) lideri VVeelluu--
ppiillaaii PPiirraappaahhaarraann da katledildi.

Haziran

- 111 HHaziran- ‹nflaat Mühen-

disleri Odas› (‹MO) Ankara fiubesi
Küçük Kurulu’nda statükolar›n› ko-
rumak isteyen yönetim, b›çak ve so-
palarla devrimcilere sald›rd›. Sald›-
r›lar› protesto etmek için +‹vme
okuru devrimci demokrat mü-
hendisler, 29 Haziran 2009'dan iti-
baren her hafta TMMOB önünde
demokrasi nöbeti tutmaya bafllad›.

- 118 HHaziran- “‹stiyoruz

Alaca¤›z” kampanyas› çerçevesinde

Halk Cepheliler, toplanan 35 bin

imzay› Büyükflehir Belediyesi’ne

vermek üzere Büyükflehir Belediye-

si önünde eylem yapt›.

- 119-24 HHaziran- KKaannsseerr

HHaassttaass›› GGüülleerr ZZeerree’’yyee ÖÖzzggüürr--

llüükk!!.. TAYAD’l› Aileler; Adana, ‹s-

tanbul, Ankara, Bursa, Hatay ve

Mersin’de yapt›klar› eylemlerle

kanser hastas› Güler Zere ‹çin Öz-

gürlük istediler.

- 222 HHaziran- Çukurova

Üniversitesi T›p Fakültesi Adli T›p

Anabilim Dal› Güler Zere hakk›nda

tutsakl›k koflullar›nda tedavisinin

mümkün olmayaca¤›’ raporu verdi.

- 222-25 HHaziran- Gençlik

Federasyonu üyeleri, iflkence gör-

dükleri için 4 günlük açl›k grevi ya-

pan çocuk tutsaklara destek vermek

ve serbest b›rak›lmalar› için ‹stan-

bul Maltepe Çocuk ve Gençlik ha-

pishanesi önünde bir eylem ve Sibel

Yalç›n Park›’nda 22-25 Haziran’da

Açl›k Grevi yapt›lar.

- 226 HHaziran- Ça¤dafl Ge-

mik’in katledilmesi davas›n›n ikinci

duruflmas› yap›ld›. ““GGöörreevviimmii yyaapp--
tt››mm.. GGeerreekkiirrssee yyiinnee yyaappaarr››mm”” diyen

katillere Ça¤dafl’›n ailesi ““KKaattiill””

diye ba¤›r›nca polis azg›nca sald›ra-

rak 17 kifliyi gözalt›na al›nd›.

- 227 HHaziran- Sivas’ta yak›-

larak katledilen 33 kifli Halk Cephe-

si taraf›ndan Sibel Yalç›n Park›’nda

düzenlenen bir etkinlikle an›ld›. 

- 112 HHaziran- ‹ran’da yap›-

lan cumhurbaflkanl›¤› seçiminde

Ahmedinecad seçimleri tekrar ka-

zand›. Ahmedinecad yönetimine

karfl› gösteriler çerçevesinde emper-

yalistlerin k›flk›rtmas›yla olmayan

bir devrim yarat›lmaya çal›fl›ld›. 

- 228 HHaziran- Honduras’ta,

ilerici devlet baflkan› MMaannuueell ZZeellaa--

yyaa’ya karfl› askerler taraf›ndan dar-

be gerçeklefltirildi. Darbeciler Zela-

ya'y› s›n›rd›fl› ettiler.
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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 slogan-
d›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 slogan-
lar yans›tacakt›r. Halka söylemek
istedi¤imizi o sloganlar arac›l›¤›yla
iletiriz. 

Slogan iflte böyle ki-
lit bir önem tafl›r ey-
lemlerde. Bir eylemin
amac›na ulaflmas›, do¤-
ru tespit edilmifl bir slo-
gandan geçer. Ama slo-
gan meselesi, sadece
eylemler meselesiyle
s›n›rl› de¤ildir; o slo-
ganlar bizim bir bütün
olarak dünya görüflümüzü, strateji-
mizi ifade eden özellikler tafl›rlar.
Bu anlamda diyebiliriz ki, “ssllooggaann--
llaarr ssiiyyaasseettlleerriinn kkiimmllii¤¤ii ggiibbiiddiirr”.

Arkadafllar, bugün iflleyece¤imiz
konu iflte böyle bir niteli¤e sahip ol-
du¤u için, her Cepheli slogan konu-
sunu 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 ta-
v›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› iste-
yece¤iz? Ya ona da zaman yoksa? 

Okulunuza, çal›flt›¤›n›z iflyerine,
mahalleye bir duvar gazetesi asa-
caks›n›z. Bafl›na çarp›c› bir bafll›k,
yani çarp›c› bir slogan yazmal›s›n›z.

Hareketten mi
i s t e y e c e k s i -
niz?.. Öyle ol-
m a y a c a ¤ › n a
göre, kendimiz
ü r e t e c e ¤ i z .
Kendimiz üret-
mek için de

kendimizi bu konuda e¤itmek, daha
donan›ml›, tecrübeli hale getirmek
durumunday›z. 

Bunlar› belirterek bafllam›fl ol-
duk dersimize. ‹lk sorumuz: 

–– SSllooggaann nneeddiirr??

Slogan, sözün k›sa, özlü, çarp›c›
olan›d›r. ‹nsanlara herhangi bir ola-
ya iliflkin gerçekleri veya bizim her-
hangi bir konudaki politik tavr›m›-
z›, en k›sa ve özlü bir biçimde anlat-
mak içindir. 

Sloganlar, ajitasyon ve propa-
ganda faaliyetinin en etkili parçala-
r›ndan biridir. Ajitasyon ve propa-
ganda neydi, hat›rlayal›m: “kitlele-
re gerçekleri aç›klama, kitleleri mü-
cadeleye ve örgütlenmeye kat›lmaya
ikna etme... faaliyeti”. Bir kaç keli-
menin gücü odur ki, yanyana geldi-
¤inde bir gerçe¤i aç›klar, insanlar›
mücadeleye dahil ederler. 

Slogan›n ifllevi yerine göre de¤i-
flir, bazen politik bir tespiti, bazen
sadece bir soruyu, bazen bir protes-
toyu, bazen k›sa ya da uzun vadeli
bir hedefi ortaya koyar. Yerine göre
tteeflflhhiirr eder, ee¤¤iittiirr,, yol ggöösstteerriirr,, hhaa--
rreekkeettee geçirir, harekete ggeeççmmeeyyee
ççaa¤¤››rr››rr...... Slogan yine yerine göre,
bir iddiay› ortaya koyabilece¤i gibi,
bir kkaarraarr››, bir uuyyaarr››yy››,, bir oonnaayy›› da
dile getirebilir... Bazen bir sloganda
kapsaml› bir program özetlenir, ba-
zen o sloganda dile gelen sadece öf-
kemiz veya kararl›l›¤›m›zd›r. 

Özet olarak sayd›¤›m›z bu çeflit-

li biçimler, slogan›n belli bir kal›ba
hapsedilemeyece¤ini gösterir. Bura-
da önemli olan, neyin nerede nas›l
kullan›laca¤›n› do¤ru flekillendir-
mektir. Bazen, sadece bir soruyu di-
le getiren bir slogan son derece etki-
li olabilir. Ama devrimcilerin kitle-
lere gerçekleri aç›klamakla yüküm-
lü olduklar› bir olayda, soruyla yeti-
nen bir slogan flekillendirirseniz, bu
zay›f bir slogan olur. 

Olaya denk düflmeyen, sürece
uygun olmayan bir slogan, yukar›da
say›lan ifllevleri yerine getiremeye-
cektir elbette. 

Tarihi baz› sloganlar› hat›rlaya-
l›m: Frans›z ‹htilali’nin (1789) öze-
ti ve simgesi say›labilecek “ÖÖzzggüürr--
llüükk,, EEflfliittlliikk,, KKaarrddeeflfllliikk” slogan›...
‹‹ssppaannyyaa ‹‹çç SSaavvaaflfl››’yla özdefl hale
gelen “NNoo PPaassaarraann” (Geçemeye-

cekler) slogan›.
Dünyada ve
1960’lar›n ikinci
yar›s›nda ülkemiz-
de anti-emperya-
list mücadelenin
simgesi haline ge-
len ““YYaannkkii GGoo
HHoommee””... Devrim-

ci Sol’un davas›ndaki savunman›n
simgesi olan ve sonra tüm halk ke-
simlerinin benimseyerek kendine
uyarlad›¤› ““HHaakkll››yy››zz KKaazzaannaaccaa--
¤¤››zz””...... iz b›rakan sloganlardand›r. 

–– SSllooggaann ‘‘kkaabbaa’’ bbiirr flfleeyy

mmiiddiirr??

12 Eylül sonras›nda inkarc›l›¤›
bayrak edinip devrimcili¤e sald›-
ranlar›n en çok kulland›¤› kavram-
lardan biri de “ssllooggaanncc››ll››kk”t›. Onla-
ra göre, sloganc›l›k terkedilmeliydi. 

Oysa bizden sloganlar›m›z› ter-
ketmemizi 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¤lak-
laflt›rmak, esnetmek, ›l›ml›laflt›rmak
isteyen burjuvazi ve devrim kaçk›n-
lar›, sloganlara da bu yüzden karfl›
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ç›k›yorlard›. 

Sorun elbette sadece ileti-
flim meselesi de de¤ildir. E¤er
sadece böyle olsayd›, tüm ile-
tiflim araçlar› üzerinde tekel
kurmufl olan burjuvazinin slo-
ganlara ihtiyaç duymamas›
gerekirdi. Ama bildi¤imiz gibi
hem dünyada, hem ülkemizde
burjuvazi de yayg›n biçimde
kullan›yor sloganlar›. Çünkü slo-
ganlar “ak›lda kal›c› özellikleriyle,
çarp›c›l›klar›yla, kitlelerin düz me-
tinlerle asla yakalanamayacak olan
duyarl›l›klar›n› yakalamas› özellik-
leriyle” , mücadelenin vazgeçilmez
araçlar›d›rlar. 

Mücadele tarihinde öylesine ta-
rihsel anlar, kesitler vard›r ki, iflte o
dönemlerde ortaya ç›kan sloganlar,
kavramlar, düzen içi çözümlerin
üzerini çizen, bu yan›yla bir kopuflu
ifade eden kavramlard›r. Örne¤in
“HHoo HHoo HHoo fifiii MMiinnhh...... ‹‹kkii...... ÜÜçç......
DDaahhaa ffaazzllaa VViieettnnaamm.. EErrnneessttoo’’yyaa
bbiinn sseellaamm” slogan› 1960’larda üni-
versitelerde forumlar›n ve kitle gös-
terilerinin temel slogan›yd›. Dünya
devrimlerinin takipçisi olma iste¤i-
ni, dolay›s›yla devrim iste¤ini güç-
lendiriyordu.

“DDeevvrriimm iiççiinn ssaavvaaflflmmaayyaannaa
ssoossyyaalliisstt ddeennmmeezz” slogan› ise yol
ayr›m›n› belirleyen bir slogand›.
T‹P’in reformist, pasifist çizgisini
gizlemek için ortaya att›¤› “Sosya-
list Türkiye” slogan›na karfl› at›lan
bu slogan, bugün de sahte istismar-
c› sosyalistlere karfl› geçerlili¤ini
korumaktad›r.

–– BBiirr ssllooggaannddaa nneelleerree

ddiikkkkaatt eettmmeelliiyyiizz??

Slogan tespitinde propaganda
konusunda, bildiri konusunda ko-
nufltu¤umuz gibi, birincisi aabbaarrtt››cc››--
ll››kkttaann uzak durmak gerekir. Abar-
t›yla kula¤a hofl gelen sloganlar üre-
tilebilir, ama bunlar bir slogandan
bekledi¤imiz etkiyi yerine getir-
mez. Tersine, bu tür yaklafl›mlar,
sloganlar›n içini boflalt›r, onlar› s›-
radanlaflt›r›r ve etkisizlefltirir.

Suland›r›lm›fl ifadeler, güya es-

priler olmamal›d›r. 

Edebi olma ad›na, soyut formül-
ler kullan›lmamal›d›r. “Günefle yü-
rü”, “zafere mahkumuz” gibi ifade-
ler edebi olabilir, ama bir slogan ifa-
desi olmaz. 

Sloganlar›n belirlenmesinde eenn
öönneemmllii eettkkeennlleerrddeenn bbiirrii ddee üslubu-
muzdur. NNeeyyii anlataca¤›m›z kadar
nnaass››ll anlataca¤›m›z da önemlidir.
Nas›l anlataca¤›m›z seslendi¤imiz
kitleye göre de¤iflkenlikler göstere-
bilir. Ama temel esaslar halk›n tüm
kesimleri için de¤iflmez.

Slogan›m›z›n, halka iletmek is-
tedi¤imizi, propagandas›n› yapaca-
¤›m›z olay›, ça¤r› yapaca¤›m›z poli-
tik tavr›, en k›sa, özlü ve anlafl›l›r
tarzda vermesine dikkat edilmelidir. 

Sloganlarda sseeççiilleenn kkeelliimmeelleerr,,

özgün durumlar d›fl›nda herkesin
bildi¤i ve anlayaca¤› kelimeler ol-
mal›d›r. 

Mümkün oldu¤unca söz dallan›p
budaklanmamal›, dolayl›, imal› ke-
lime ve kavramlar ise hiçbir biçim-
de kullan›lmamal›d›r. 

Bir sürü fleyi bir arada anlatmaya
çal›fl›p kendini bo¤mamal›d›r slo-
gan. S›k rastlanan eksikliklerden bi-
ri de budur; slogan teorinin bir ifa-
desidir sonuçta ama kendisi de¤il-
dir. Konuyu az sözcükle ifade etme-
yi baflarabildi¤iniz, özetleyebildi¤i-
niz ölçüde o sözlerin sloganlaflmas›
mümkündür. Bu anlamda baz› yan-
lar›n› kaç›n›lmaz olarak dile getir-
memifl olabilirsiniz meselenin. Ama
ssllooggaann››nn ggöörreevvii hheerr flfleeyyii aannllaattmmaakk
ddee¤¤iill,, en önemli en belirleyici yan›
ortaya koymakt›r. 

Merkezi olarak belirlenen, üreti-
len sloganlar d›fl›nda, çeflitli çal›flma
alanlar› özgülünde bu noktada bir

yetersizlik oldu¤undan söz
etmek mümkündür. Çünkü
genel olarak “merkezden
bekleme” yan› a¤›r basar.
Ülke çap›nda meydana
gelen bir olayda merkezi
bir tavr› belirlemek, sözü-
müzü merkezi bir flekilde
söylemek elbette do¤ru ve
gerekli oland›r. Bizim sözü-
nü etti¤imiz bunun d›fl›nda-

ki yerel sorunlar, geliflmeler karfl›s›n-
daki anl›k tav›r al›fllar aç›s›ndand›r. 

Bunun afl›lmas› bir anlamda
merkezi güçlü kampanyalar yan›n-
da, yerel çal›flmalar›n geliflmesi ve
buna ba¤l› olarak da pp rrooppaaggaannddaa
vvee aajjiittaassyyoonnddaa yyeerreelllleeflflmmeenniinn sa¤-
lanmas›yla mümkündür. 

En baflta Cepheli kadrolar, yöne-
ticiler, bu noktada üretken ve yarat›-
c› olmal›d›rlar. Yapabilir miyiz de-
meyin, yapabiliriz. Belli bir konu-
da, olayda, kafam›z berraksa, öfke-
miz, coflkumuz yerli yerindeyse, o
netli¤i, öfkeyi, coflkuyu bir slogana
dönüfltürebiliriz. O sloganlar›n ye-
terince güçlü olup olmamas› ise, bir
anlamda birikimle, tecrübeyle geli-
flecektir. 

–– SSllooggaann hheemm ssttrraatteejjiiyyii,,

hheemm ttaakkttii¤¤ii,, hheemm uuzzuunn
vvaaddeelliiyyii,, hheemm ggüünncceellii...... hheemm
ssooyyuuttuu,, hheemm ssoommuuttuu...... iiççeerriirr.. 

Baz›lar›n›n her sorunda, her du-
rumda, en keskin, en radikal görünen
bir sloganlar› vard›r, onda ›srar eder-
ler. Ama bu yanl›flt›r. Stratejik hede-
fimizi dile getiren sloganlar›m›z
(mesele Tek Yol Devrim, mesela
Kurtulufla Kadar Savafl, mesela Em-
peryalizme Karfl› Ba¤›ms›zl›k, Fa-
flizme Karfl› Demokrasi, Kapitalizme
Karfl› Sosyalizm) olacakt›r elbette.

Fakat bir siyasi hareket bunlarla
yetinemez. Mücadelenin güncel ge-
liflmeleri yorumlayan, güncel gelifl-
meleri genele ba¤layan, somut çe-
flitli konularda tav›r aç›klayan slo-
ganlara da ihtiyac› vard›r. Bunlar bir
anlamda mücadelenin güncel ihti-
yaçlar›na cevap veren, halk›n nabz›-
n› elinde tutmaya yarayan slogan-
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lard›r. Slogan, elbette bir politika
üretmektir ve politik üretkenli¤in
ifadesidir. Bu noktada güncel gelifl-
melere yönelik sloganlar› olmayan-
lar, güncel politika yapm›yor de-
mektir. Onlar, genel geçer ve soyut
sloganlar› tekrarlay›p dururlar. Ki o
noktada da sloganlar bilinçlendirici,
örgütleyici, harekete geçirici ol-
maktan ç›kar. Lenin’in flöyle bir sö-
zü vard›r: “SSoommuuttuunn yyeerriinnee ssooyyuuttuu
kkooyymmaakk ddeevvrriimmddeekkii eenn bbüüyyüükk vvee
tteehhlliikkeellii hhaattaallaarrddaann bbiirriiddiirr.” (Le-
nin, Sloganlar Üzerine, Seçme
Eserler)

Yerinde ve zaman›nda at›lan, so-
mut koflullara denk düflen bir slo-
gan, bir k›v›lc›m, bir bafl-
lang›ç olabilir. Vietnam
devriminden bir örnek ve-
relim. 1945 A¤ustos Devri-
mi’ne ilerleyen süreçte “PPii--
rriinnçç SSttookkllaarr››nn›› EEllee GGeeççiirr
vvee AAççll››¤¤aa SSoonn VVeerr” fleklin-
de bir slogan at›l›r ortaya.
Sonras›n› flöyle de¤erlendi-
rir Vietnam devrimcileri:

“... BBuu ssllooggaann kkoorrkkuunnçç
bbiirr aaççll››¤¤››nn hhüükküümm ssüürrddüü¤¤üü
bbiirr ss››rraaddaa aatt››lldd››.. YY››¤¤››nnllaarr››nn eenn aacciill
iisstteemmlleerriinnee uuyygguunn ddüüflfleenn bbuu ssllooggaann
yy››¤¤››nnllaarr››nn aatteeflflllii bbiirr bbiiççiimmddee hhaarree--
kkeettee ggeeççmmeelleerriinnii ssaa¤¤llaadd››.. AAyyaakkllaann--
mmaa vvee iikkttiiddaarr›› eellee ggeeççiirrmmee yyoolluunnddaa
yyoo¤¤uunn bbiirr ddeevvrriimmccii uuyyaann››flflllaa iilleerrllee--
mmeelleerriinnee yyooll aaççtt››.” 

Sloganlar›n hem çok yönlülü¤ü-
ne, hem somuta denk düflmesiyle il-
gili yine Çin’den bir örnek daha ve-
rece¤im. ÇKP’nin iktidar› almaya
haz›rland›¤› 1945’te yap›lan kon-
gresinde, salonda as›l› duran en bü-
yük pankartta flu slogan yaz›l›yd›:
““DDoo¤¤rruulluukkttaann VVaazzggeeççmmee,, HHaattaallaa--
rr ››nn›› DDüüzzeelltt””... Bunda esas olan, ör-
gütün temel ihtiyac›d›r. ‹ktidar›
devralmaya haz›rlanan bir örgüt,
kendi içini sa¤lamlaflt›rmay› öne ç›-
karm›fl ve kongrenin temel slogan›
da onun için bu olmufltur. 

Olur olmaz at›lan sloganlar ger-
çekte ne kitleye, ne o eyleme bir fley
kazand›rmazlar, yaln›zca o slogan›
atan grubun insanlar›n› tatmin et-
meye yararlar. Belli bir konuda ya-

p›lan mitinge giderken, o konuya
iliflkin pankart›m›z, o konuya iliflkin
sloganlar›m›zla gitmeliyiz. Süreci
ihtiyaçlara göre baflka sloganlar da
olabilir ama mitingin konusu yok
say›lmamal›d›r. 

–– ‹‹ddddiiaa ddaa iiddddiiaass››zzll››kk ddaa

kkeennddiinnii ssllooggaannllaarrddaa
ggöösstteerriirr

Bugün sloganlara hakim olan fle-
kilsizlik gerçekte politikalardaki be-
lirsizli¤in veya burjuva ideolojisin-
den flu veya bu ölçüde etkilenmele-
rin yans›mas›d›r. 

S›n›fsall›k inkar edilip, “insani”
yan keflfedilmifltir mesela. “bbiizz iinn--
ssaannll››kk hhaarreekkeettiiyyiizz”, “ssaavvaaflfl››mm››zz iinn--
ssaannll››kk iiççiinn!!” gibi söylemler öne ç›-
kar›lmaktad›r. Faflizm, emperyalizm
geçmiyor neredeyse sloganlar›nda.
Sosyalizm elbette ““ttüümm iinnssaannll››¤¤››nn””
kurtuluflu ideolojisidir. Ama bugün
s›n›fsal planda, halk›n kurtuluflu he-
defi esast›r. ‹nsanl›¤›n kurtulufluna
aç›lan kap› da buradan geçer. Slo-
ganlar›m›z da bunu anlatan aç›kl›k
ve netlikte olmal›d›r. 

Türkiye solunun 12 Eylül sonra-
s› “KKuurrttuulluuflflaa kkaaddaarr ssaavvaaflfl”, “TTeekk
yyooll ddeevvrriimm”, “KKaahhrroollssuunn eemmppeerr--
yyaalliizzmm” gibi çok net sloganlardan
“kabal›k”, ”sloganc›l›k” gerekçele-
riyle kaç›fl› sloganlar›n “bbiiççiimmiinnee
iilliiflflkkiinn” bir sorun de¤ildir. Bu dev-
rimden kaç›flt›r.

Devrim iddias›n›n zay›flamas›-
na, ilkelerin kurallar›n dejenerasyo-
nuna ba¤l› olarak solda aç›k net mü-
cadele sloganlar› de¤il, burjuva
söylemler öne ç›kmaya bafllam›flt›r. 

Reklamc›l›k, abart›, göz boya-
ma... Bunun en bariz göründü¤ü ze-
minler de seçimler oluyor. “Destek
ç›¤ gibi büyüyor”, “Blokun baraj
sorunu yok”, “Eme¤in sesi Mec-
lis’te”, “Sel gibi geliyoruz” gibi
söylemler, gelifligüzel kullan›labili-
yor. Bunlar elbette tesadüfen ortaya
ç›km›yor; “Güçsüzlük aabbaarrtt››cc››ll››¤¤››,,
politikas›zl›k, flablonculuk ve taklit-
çili¤i” gelifltiriyor. Bu, oldu¤u gibi
sloganlara da yans›maktad›r. 

–– SSllooggaannllaarr ççookk ççeeflfliittlliiddiirr

Sloganlar kendi içinde çeflitlidir.
Kimi sloganlar daha çok protesto,

hak alma gibi daha k›sa vade-
li politikalar›m›z› dile getirir-
ken, kimileri daha genel ve
uzun vadeli hedeflere dikkat
çeker. ““ÜÜccrreettssiizz UUllaaflfl››mm ‹‹ssttii--
yyoorruuzz,, AAllaaccaa¤¤››zz”” slogan›, bir
alan özgülünde ve hak alma
amaçl› bir slogand›r. ""PPaarraall››
EE¤¤iittiimmee SSoonn"" bunun bir ad›m
ilerisini hedefleyen ancak
akademik demokratik düzey-
de bir slogand›r yine. 

""KKaahhrroollssuunn FFaaflfliizzmm"" ge-
nel bir politik tav›r slogan›, bir mü-
cadele fliar›, "Tek Yol Devrim", "Ya-
flas›n Demokratik Halk Üniversite-
leri" gibi sloganlar ise siyasi iktida-
r› hedef alan, uzun vadeli hedefleri
gösteren sloganlard›r. 

""HHaakkll››yy››zz KKaazzaannaaccaa¤¤››zz"" sloga-
n›, k›sa, uzun vadeden öte, halk kit-
lelerinin tarihsel hakl›l›¤›n› ve mefl-
rulu¤unu dile getiren bir slogan ol-
mufltur. O bir slogan olarak, halk›n
kendine güveninin ifadesidir.

6 Kas›m boykotlar›ndaki slogan-
lar da önemli bir örnektir. Bir çok 6
Kas›m’da boykot yap›lm›flt›r. Temel
slogan “YYÖÖKK’’ee HHaayy››rr”d›r. Boykot
olan y›llarda tavr› dile getiren slo-
gan da “66 KKaass››mm’’ddaa BBooyykkoott” slo-
gan›d›r. Ama bunun d›fl›nda, 6 Ka-
s›m’›n sloganlar›, fliarlar›, o sürecin
öne ç›kan sorunlar›na, gençli¤in o
dönemdeki taleplerine göre farkl›
farkl› olmufltur. Kimi zaman “hhaarrçç--
llaarr”a, kimi zaman “ookkuullllaarrddaakkii
ppoolliiss tteerröörrüü”ne, kimi zaman “em-
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peryalizm”e iliflkin talep ve slogan-
lar tespit edilmifltir. 

–– SSllooggaannllaarr ssiiyyaassii

kkiimmllii¤¤iimmiizziinn bbiirr ppaarrççaass››dd››rr!!

Hepimizin bildi¤i gibi, mücadele
düz bir çizgide geliflmiyor. ‹lerliyor,
geriliyor, geniflliyor, daral›yor... Do-
lay›s›yla mücadelenin öncelikle so-
runlar›, hedefleri de de¤ifliyor. Slo-
ganlar, bu de¤ifliklikleri do¤rudan
yans›tan olgulardan biridir. Herhangi
bir dönemin hayat›n çeflitli alanlar›n-
da, çeflitli olaylarda kullan›lan slo-
ganlar›n› alt alta yazd›¤›m›zda, o dö-
nem hakk›nda az çok bir fikir sahibi
oluruz. 

Sloganlar siyasi hareketlerin stra-
tejilerini, taktiklerini oldu¤u kadar
onlar›n çal›flma tarz›n›, hatta kültür-
lerini de gösterir. Bu anlamda diye-
biliriz ki, ssllooggaannllaarr,, ssiiyyaassii hhaarreekkeett--
lleerriinn kkiimmllii¤¤ii ggiibbiiddiirr.. BBiirr ssiiyyaassii hhaa--
rreekkeettiinn ssaaddeeccee yy››llllaarr iiççiinnddeekkii sslloo--
ggaannllaarr››nnaa bbaakkaarraakk,, oonnuunn hhiiççbbiirr
tteeoorriikk yyaazz››ss››nn›› ggöörrmmeesseekk bbiillee,, oo ssii--
yyaassii hhaarreekkeettiinn nneeyyii ssaavvuunnuupp ssaa--
vvuunnmmaadd››¤¤›› hhaakkkk››nnddaa aassggaarrii bbiirr
bbiillggii ssaahhiibbii oolluunnuurr..

Bir çok slogan›n, çeflitli siyasi ha-
reketlerle özdeflleflmesi bofluna de-
¤ildir. 

Siyasi hareketler, ggüünnüü bbiirrlliikk

politikalar›n pefline düfltükçe, kendi-
leri olmaktan ç›k›p baflkalar›na ye-
deklendikçe, bu tip sloganlar giderek
azalsa da, önceki dönemlerden baz›
karakteristik örnekler verebiliriz. 

Örne¤in “FFaaflfliizzmmee GGeeççiitt YYookk”
slogan›, ülkemizde faflizmin olmad›-
¤› tespitine denk düfler. “GGeenneell ggrreevv
ggeenneell ddiirreenniiflfl”, belli koflullarda her-
kesin savunabilece¤i bir fley olmas›-
na karfl›n, esas olarak Sovyet flablon-
culu¤unun slogan›d›r. Somut koflul-
lara 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 nedenleri-
ni, hedeflerini, en özlü bir biçimde
sloganlarla anlat›r›z. Stalin onu top-
lara, tanklara benzetir:

“ BBiirrlliikklleerree vveerriilleenn uuyy--
gguunn eemmiirrlleerr,, aatt››llaann sslloo--
ggaannllaarr yyaa ddaa yyaapp››llaann ççaa¤¤--
rr››llaarr,, ttüümm bbiirr ssaavvaaflfl bboo--
yyuunnccaa bbiirriinnccii ss››nn››ff aa¤¤››rr
ttoopp vveeyyaa bbiirriinnccii ss››nn››ff hh››zzll››
ttaannkkllaarr kkaaddaarr öönneemmllii--
ddiirr...... OOnnmmiillyyoonnllaarrccaa,,
yyüüzzmmiillyyoonnllaarrccaa hhaallkk kkiitt--
lleelleerriiyyllee vvee oonnllaarr››nn ççeeflfliittllii
ttaalleepp vvee ggeerreekkssiinniimmlleerrii--
nniinn ssöözz kkoonnuussuu oolldduu¤¤uu
ssiiyyaassaall aallaannddaa iissee ssllooggaannllaarr ççookk ddaa--
hhaa bbüüyyüükk bbiirr öönneemmee ssaahhiippttiirr.” (Sta-
lin, Strateji ve Taktik)

Sloganlar, kuflku yok ki, ideoloji-
nin de en somut ve yal›n ifadelerin-
den biridir. Bildi¤iniz gibi, kavram-
lar, kelimeler üzerinden de çok yo-
¤un bir ideolojik savafl sürer. Kav-
ramlardan ve kelimelerden oluflan
formüller olan sloganlar da bu sava-
fl›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 nab-
z›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›r-
lama yap›lamaz. Esas olan ifllevidir.
“Tek yol devrim” üç kelimedir. “‹ki
üç daha fazla Vietnam...” diye baflla-
yan slogan 13 kelimedir. ‹kisi de et-
kili sloganlard›r. Önemli olan ifllevi,
kitlelere ulaflmas›, kitleler taraf›ndan
benimsenmesidir. 

Kitleler, sloganlar aç›s›ndan ayn›
zamanda bir süzgeç ifllevi de görür-
ler zaten. Onlar›n beynini, yüre¤ine
ve diline yerleflen sloganlar benim-
senir, kal›c›lafl›rlar. 

–– Evet sevgili arkadafllar, bu

haftaki dersimizi de burada sonlan-
d›r›yoruz. Haftaya yine okulumuzda
buluflmak üzere flimdilik hoflçaka-
l›n.  
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MMeerrhhaabbaa!!

fiu cennet vatan›n gecele-
rinde aç yat›lmas›n, gündüzle-
rinde iflsiz dolafl›lmas›n, yok-
sulluk kader olmas›n diye
2010'un her an›n›, soka¤›n›,
voltas›n›, patikas›n› Fidan-
lar'›n ayd›nl›¤›nda ad›mlaya-
ca¤›z.

Ve kavgam›z›n Mahiri'nin
peflis›ra birer umut dervifli ola-
rak, kendi vatan›m›zda bize
köle muamelesi yapan
ABD'sinden AB'sine cümle
emperyalistlerin sömürüsüne
son verece¤imiz günlerin müj-
desini tafl›yaca¤›z hayat›n her
yan›na...

Ve birer hakikat ereni ola-
rak, haramilerin yalanlar›na
karfl› gerçe¤in sesi olup tarihin
ana caddesinde dosdo¤ru yü-
rüyece¤iz yine...

Ve halk›n meflalesi olmaya
devam ederek, geçip giden za-
mandan tarih yarataca¤›z.

Bu topraklar›n vatansever-
leri olarak, kardefl dünya halk-
lar›na Anadolu'dan enternas-
yonalist selamlar vermenin
mutlulu¤unu yaflayaca¤›z.

2010 y›l›nda, hem halk›m›-
z›n ve dünya halklar›n›n yüzü-
nü güldürecek, hem de emper-
yalizm ve iflbirlikçilerini kah-
redecek geliflmeler çok olsun
diyen herkesin yeni y›l›n› kut-
luyor, selam ve sevgilerimizi
iletiyoruz.

Özgür Tutsaklar

Bolu FF Tipi HHapishanesi

Yürüyüfl

207Aral›k
2009

Say›: 200



Feda eylemlerinin etkisi sadece
çat›flman›n o an›n› ve o hapishane-
deki direniflin gidiflat›n› belirlemek-
le 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 da-
ha güçlü k›lacak yeni bir eylem bi-
çimi daha vard› art›k. Halk, bundan
böyle, kendilerinden silah ve teknik
olarak k›yaslanmayacak üstünlük-
lere sahip düflmanlar›na karfl›, feda
gelene¤iyle daha da güçlenmifltir.
Halk 19 Aral›k’ta bu gücü görmüfl-
tür; ölüme yatan, bedenini tutufltu-
ran feda savaflç›lar›n›n hedeflerine
ulaflmas›n› hiçbir gücün, hiçbir tek-
nolojinin engelleyemeyece¤ine ta-
n›k olmufllard›r.

19 Aral›k’ta düflman›n “ya
ölüm, ya teslimiyet” dayatmas›na
karfl› ölümü yere sermenin ifadesi
olarak gerçeklefltirilen feda eylem-
leri, direniflimizin ilerleyen günle-
rinde, bu kez düflman›n zorla mmü-
dahale iile ddireniflimizi bbofla çç›kart-
ma ttakti¤ine kkarfl› baflvurulan bir
direnifl biçimi oldu. Ölüm orucu di-
reniflçileri, bedenlerini atefle vere-
rek, düflman›n zorla müdahale tak-
ti¤ini fedayla ppüskürttüler. 

Feda’n›n bbu ttarihi kkesitteki ddi-
¤er bbiçimi, aadalet iiçin bbaflvurulma-
s› ooldu. 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 Ma-
y›s 2003’te fiengül Akkurt, 1 Tem-
muz 2005’te Eyüp Beyaz izledi. 

19 Aral›k direnifli, feda gelene-
¤inin ileri bir ad›m› olarak, Anado-

lu halk›n›n kurtulufl mücadelesinde
yerini alm›flt›r. Bundan böyle em-
peryalizme-oligarfliye darbeler vur-
mada bir çarp›flma yöntemi de fe-
da eylemleri olacakt›r... 

OOlliiggaarrflfliinniinn FF TTiippii ppoolliittiikkaa--
ss››nn››nn hheeddeefflleerrii bbiilliinnmmeekk--
tteeyyddii,, 2200 EEkkiimm 22000000’’ddee
ööllüümm oorruuccuu ddiirreenniiflfliinnee
kkaarrflfl›› çç››kkaann öörrggüüttlleerriinn iissee,,
bbuunnaa kkaarrflfl›› kkooyyaaccaakk
ppoolliittiikkaass›› yyookkttuu

Oligarfli devrimci tutsaklar› tes-
lim alma politikas›ndan hiçbir dö-
nem 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 oligarfli-
nin teslim alma politikas›na çok
daha uygundu. 

DHKP-C Davas› tutsaklar› 2000
y›l›n›n ilk aylar›ndan itibaren F Tip-
lerine karfl› direniflin örgütlenmesi-
ni önermifllerdir. Direniflin merke-
zinde 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›la-
r›na geldiklerinde “barikat”la karfl›
koymay› öneriyorlard›. Bir k›sm›
ise F Tiplerine götürüldüklerinde
ölüm orucuna bafllanmas›n› öneri-
yorlard›. Bunun anlam›n›n F TTiple-
rinin kkabul eedilmesi oldu¤unu kufl-
kusuz onlar da biliyorlard›. Burjuva
politikac›l›¤›yla özdefl olan “diplo-
matik yollarla” devletle uzlafl›p-an-
laflarak tecritin yumuflat›labilece¤i-
ni düflündükleri ise direnifl sürecin-
de 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 önermekteydi-
ler. Karfl› ç›kanlar›n ise somut öne-
rileri yoktu. Uzun tart›flma süreci-
nin ard›ndan 20 Ekim 2000’de di-
renifle 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›n-
m›fl bir tarihtir. Nedeni de di¤er si-
yasetlerin de kat›lmalar›n› sa¤la-
mak için geçen uzun tart›flma süre-
cidir. 

Direnifle kat›lmayan tutsak ör-
gütlerinin politikas›zl›¤›, 19 Aral›k
öncesi gerçeklefltirilen görüflme
sürecinde direnifle kat›larak güç
verecekleri yerde, “Direnifli b›ra-
k›n” ça¤r›lar› yapmalar›yla da orta-
ya ç›km›flt›r. “Ortayolculuk” düfl-
manla uzlaflma, yumuflatma anla-
y›fl› tüm direnifl sürecinde devam
etmifltir. Pek ço¤unun direnifle ilifl-
kin yaz›lar›nda (özellikle T‹KB’nin
pehlivan tefrikas›na çevirdiklerin-
de) “flu flöyle olsayd›... bu böyle ol-
sayd›” diye hay›flanmalar› da poli-
tikas›zl›klar›n›n sonucudur. Evet,
direnifle kat›lmayanlar ve direnifl
d›fl›na düflenlerin düflmanla çat›fl-
ma 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 sal-
d›rarak, suçlayarak ve “yenilgiyle
bitece¤ini”, daha da ötesi yenilgi-
nin yafland›¤›n› iddia ederek, kendi
olumsuzluklar›n›n üzerini örtmek
istemektedirler. Bugüne kadar pek
ço¤u daha da gerilere savrulma-
m›flsa bunun en temel nedenlerin-
den biri direniflin gücü ve etkisi ol-
mufltur. Ancak oligarfliyle uzlaflma-
anlaflmada ifadesini bulan politika-
s›zl›¤›n örgütsel bünyemizde yol

20 Ekim 2000’den 22 Ocak 2007’ye...
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açt›¤› tahribatlar›n-yozlaflman›n
çok daha büyük oldu¤u aç›kt›r. 

MMeeflflrruuiiyyeettiinnii hhaallkkttaa ddee¤¤iill
AABB’’ddee aarraayyaann,, uummuudduunnuu
AABB üüyyeellii¤¤iinnee bbaa¤¤llaayyaann
rreeffoorrmmiissttlleerriinn mmuuhhaalleeffeettii--
nniinn ss››nn››rrllaarr›› ddaa AABB’’nniinn
mmüüssaaaaddee eettttii¤¤ii kkaaddaarrdd››rr 

Kendini Marksist-Leninist ola-
rak tan›mlayanlardan, Kürt milli-
yetçilerinden 12 Eylül öncesinin si-
lahl› mücadele savunucusu örgüt-
lerine kadar genifl bir yelpaze, bu-
gün oligarflinin icazet s›n›rlar› için-
de siyaset yapmay› esas almakta-
d›r. Düzen içileflme öylesine boyut-
lu yaflanm›flt›r ki, dünya halklar›n›n
bafl düflman› emperyalizm, nere-
deyse halklar›n dostu, demokrasi-
nin koruyucusu ilan edilmifltir. Em-
peryalizmin ve iflbirlikçi oligarflinin
halklara özgürlük, ülkelere demok-
rasi getirebilece¤i, pekala savunu-
labilir hale gelmifltir. 

Pek ço¤u için 12 Eylül faflist
cuntas› koflullar›nda, tutsakl›k y›l-
lar›nda gelifltirdikleri direnifl ve ör-
güt düflmanl›¤› ile bafllayan süreç,
1980’lerin sonlar›nda sosyalist ül-
kelerde yaflanan karfl›-devrimlerle
tamamen bir savrulmaya dönüfl-
müfltür. ‹nançs›zlaflma, halktan
uzaklaflma, silahl› mücadeleyi, ille-
galiteyi reddetme, bu sürecin ka-
rakteristik 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 Ko-
penhag kriterlerinin y›lmaz savunu-
cular› olmufllard›r. Demokrasi mü-
cadelesi, neredeyse Kopenhag kri-
terlerinin uygulatt›r›lmas› mücade-
lesine dönüflmüfltür. (...)

F Tipi hapishanelere karfl› yürü-
tülen mücadelede de, karfl›m›za bu
anlay›fl ç›kt›. Özellikle de Avrupa
Birli¤i’nin F Tiplerini destekleme-
siyle birlikte, reformistler, AB’ci ay-
d›nlar, h›zla bu mücadelenin d›fl›na
düfltüler. (...) Devletin zoruyla, bas-
k›lar›yla karfl› karfl›ya gelmekten
ve yararland›klar› düzenin nimetle-

rini yitirmekten korkanlar›n yapa-
bileceklerinin s›n›rlar›n› tahmin et-
mek de zor de¤ildir. 20 Ekim 2000
öncesi baflta Parti–Cepheli tutsak-
lar ve tutsak yak›nlar›n›n F Tipleri-
nin ne oldu¤unun, neyi amaçlad›¤›-
n›n teflhiri için sürdürdükleri kam-
panya bu çerçevede olumlu bir du-
yarl›l›k yaratm›flt›r. Ancak ne za-
man 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›fl-
lar ama AB’cileri inand›ramam›fl-
lard›r) iyice paniklediler. 

Bu kesimler direnifl ilerledikçe,
katliamlar, kahramanl›klar yaflan-
d›kça, flehitler verildikçe, tutarl› bir
demokrat olarak, bir devrimci ola-
rak muhasebe yapacaklar›na dire-
nifle karfl›, daha sald›rgan bir tutum
tak›nmaya bafllam›fllard›r. 

Bu dönem, çeflitli siyasi hare-
ketlerin direnifl kaçk›nl›¤›n› meflru-
laflt›rmak, devrimci, demokratik
sorumluluklar›n› üstlenmemelerini
teorilefltirmek için ortaya att›klar›
baz› sözler, reformizmin, kaçk›nl›-
¤›n simgesi oldular:

“Cepte kkeklik mmi ssand›n›z?”
““AAyynn›› mmaahhaalllleeddeenn ddee¤¤iilliizz””
“FFarrkk››mm››zz› kkooyydduukk iiyyi oolldduu””
“Cepte keklik mi sand›n›z?” di-

yerek, zulmü, ölümleri ve direnifli
seyrettiler. “Ayn› mahalleden de¤i-
liz” diyerek, 19 Aral›k’› ve Nazi
kamplar›na dönen F Tiplerini gör-
mezden geldiler, “orada” art›k on-
lardan kimse yoktu. “Fark›m›z›
koyduk iyi oldu” diyerek, kendile-
rinin art›k devrimcilerden farkl› ol-
du¤unu gösterip, direniflle yollar›n›
ay›rd›lar. 

Devrimci hareketi, kimileri “ölü
sevici”likle, kimileri “ölüler üzerin-
den propaganda yapmakla” suçla-
maya bafllay›p, solculu¤u, sosya-
listli¤i de elden b›rakmazken, “fle-
hitlik ‹slama aittir” teorileriyle dire-
nifl 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 bil-
lah yazd›lar. Bir yandan “devletin
anlay›fls›zl›¤›”na elefltiri yap›p di-
¤er yandan durmadan “direnifli bi-
tirin” 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 fle-
hitlerimizin say›lar›n› yanl›fl yaz-
makta ya talepleri gayri ciddi bir
flekilde yans›tmaktayd›lar; yazarla-
r›n baz›lar›, tutsaklar›n “biriken
mektuplar›”ndan birkaç cümle ya
da paragraf aktarmakla yetinmek-
te, kimileri bunu da yapmay›p,
kendi sorumsuzluklar›n›, ilgisizlik-
lerini, ölüm orucunun “halka ulafl-
mayan”, “halk›n gündeminde ol-
mayan bir eylem” oldu¤u söyle-
miyle meflrulaflt›rmaya çal›fl›yor-
lard›. Elbette temel sorun, direniflin
halka ulafl›p ulaflmamas› de¤ildir;
onlar›n sorunu oligarfliyle, Avrupa
emperyalizmiyle çat›flmama soru-
nudur. 

PPKKKK’’llii ttuuttssaakkllaarr,,
hhaappiisshhaanneelleerrddee ddiirreenniiflflii
ddee¤¤iill,, oolliiggaarrflfliinniinn ppoolliittiikkaa--
llaarr››nn›› ggüüççlleennddiirrddiilleerr..

Türkiye hapishanelerindeki tut-
sak say›s›n›n büyük bir ço¤unlu¤u-
nu oluflturan Kürt milliyetçilerinin F
tiplerine karfl› direnme ve mücade-
le gibi bir politikalar› olmad›. 

Bu bir sonuçtu elbette. Bu sonu-
cu ortaya ç›karan ise, birinci olarak
PKK’nin uzlaflmaya, düzen içilefl-
meye yönelik genel politik çizgisi,
ikinci olarak ise, hapishanelere ve
hapishane direnifllerine karfl› gelifl-
tirilen çarp›k bak›fl aç›s›d›r. Devletin
her türlü sald›r›s› karfl›s›nda tav›r al-
may› “provokasyona gelme-gelme-
me” ikileminde de¤erlendiren
PKK’li tutsaklar bu nedenle hiçbir
sald›r›ya ciddi bir karfl›l›k verme-
mifllerdir. Bu politikalar›na karfl›n
devletin her türden sald›r›lar›ndan

19 Aral›k dinmeyen ac›m›z 19 Aral›k bitme38
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ve hatta Diyarbak›r E Tipi’nde oldu-
¤u gibi katliamlar›ndan kurtulama-
m›fllard›r. Devletin F Tiplerine geçi-
flinin 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 koyuyor-
du: “Biz YYokuz KKomutan›m...” 

Ulucanlar’da bir yanda elleri ha-
vada ko¤ufllar›n› boflaltarak düfl-
mana 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 Bayrampa-
fla hapishanesinde açl›k grevine
bafllayan PKK’li tutsaklar›n, k›sa
süre sonra “devlet çözüme aç›k”
aç›klamas›yla açl›k grevini b›rak-
malar›, oligarfliye “devleti çözüm-
den yana, tutsaklar› uzlaflt›rmaz”
göstermekte bulunmaz bir malze-
me 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› kkoyduk iiyi ooldu” sözleriyle
tarih önünde tescil edildi. Direniflin
d›fl›nda kald›klar›, düflman›n ma-
nevralar›na kolayl›k sa¤lad›klar› gi-
bi, sonras›nda direnifle ideolojik
olarak da sald›rmaktan geri dur-
mad›lar. PKK’nin tarihine ve siyasi
çizgisine damgas›n› vuran pragma-
tizm ve benmerkezcilik, 19-22 Ara-
l›k direniflini, “Bar›fl sürecine zarar
vermek”le, “komplo” ile suçlayabi-
lecek kadar çarp›k bir noktaya ka-
dar savurmufltur onlar›. 

Koyduklar› “fark”, tecrite karfl›
direniflin flehitlerle sürdürüldü¤ü 7
y›l boyunca sürdü. 122 flehit verilir-
ken, binlerce PKK’li tutsak cephe-
sinden en s›radan bir destek, daya-
n›flma tavr› dahi gösterilmedi. 

F Tipleri konusunda direnifl çiz-
gisinde yeralmamalar›, onlar› hüc-
relere at›lmaktan da, tecrit alt›na
al›nmaktan da kurtarmad›. Bu
noktada PKK’li tutsaklar, F Tipleri-
ne direniflsiz gittiler; ... Oligarfli, on-
lar›n bulunduklar› yerlerde yeni
hücre ve tecrit statüsünü rahatl›kla
yerlefltirdi. 

‹‹kkttiiddaarr bbiilliinncciinnddeenn yyookkssuunn,,
öönnccüüllüükk iiddddiiaass››nn›› yyiittiirreenn

““ssooll””,, oolliiggaarrflfliinniinn FF TTiippii
ssaalldd››rr››ss››nnaa kkaarrflfl›› mmüüccaaddee--
lleeyyii ““dd››flflaarr››yyaa”” bb››rraakkmmaakk,,
ggöörreevv vvee ssoorruummlluulluukkttaann
kkuurrttuullmmaakk iisstteemmiiflflttiirr

Kürt milliyetçi hareketi d›fl›nda
F tiplerinde tutsa¤› bulunan örgüt-
ler iki kategoriye ayr›lmaktad›r. Bi-
rincisi, 20 Ekim 2000’den 22 Ocak
2007’ye, yani zafere kadar direnifli
sürdüren DHKP-C davas› tutsakla-
r›d›r. Di¤erleri ise belli bir noktadan
itibaren direniflin d›fl›nda kalm›fllar-
d›r. (TKEP-L davas› tutsaklar› 19-
22 Aral›k sonras› bafllad›klar› dire-
nifle, bir dönem ara verseler de
sonras›nda devam ettiler.)

19 Aral›k 2000 öncesi F Tipleri-
nin aç›lmas›n› engellemek temel
amac›yla yap›lan tart›flmalarda,
aç›¤a ç›kan en önemli yaklafl›mlar-
dan 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¤i-
limdi. Bu gruplar›n önemli bir bölü-
mü, 2002 May›s›nda ölüm orucu
direniflini b›rak›rken yapt›klar› or-
tak aç›klamada da “bayra¤› d›flar›-
ya devrettikleri... d›flar›dan direne-
cekleri” gibi iddialarda bulunmufl-
lard›. O günden bugüne y›llar geç-
mesine ra¤men ciddi, elle tutulur
mücadeleci “direniflleri” olmam›fl-
t›r. Kimileri de kendi yaflad›klar›
yenilgiyi de¤iflik zaman aral›klar›y-
la itiraf ederken, ölümler, sakatl›k-
lar pahas›na kesintisiz sürdürülen
ve 22 Ocak 2007’de tecritte bir
flekliyle uzlafl›lan sohbet genelge-
siyle ara verilen direniflimize de ye-
nilgi yaftas› asma çabas›nda ol-
mufllard›r. 

Gerek 20 Ekim 2000’de F Tip-
leri öncesi bafllayan direnifle kat›-
lan MKP ve TK‹P, gerekse de 19–22
Aral›k katliam› sonras› sevkedildik-
leri F Tiplerinde direnifle bafllamak
zorunda kalanlar›n, direnifl d›fl›na
düflmelerinin nedeni karmafl›k de-
¤ildir. En baflta geleni de F Tipleri-
nin “devlet ppolitikas›” oldu¤u tes-
pitinden hareketle devlete ggeri
ad›m aatt›r›lamayaca¤› düflüncesin-
de olmalar›d›r. T›pk› 12 Eylül ko-
flullar›nda gündeme getirilen Tek

Tip Elbise (TTE) uygulamas›nda
oldu¤u gibi. O zaman da Parti-Cep-
heli tutsaklar ve T‹KB tutsaklar›
Ölüm Orucu direnifliyle TTE’yi red-
dedip TTE’nin kald›r›lmas› do¤rul-
tusunda 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› kar-
fl›s›nda “bu devlet politikas›d›r...
geri ad›m att›ramay›z” tavr›nda
olanlar›n, Türkiye’de devrim yap-
ma, 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, id-
dialar›n› kaybetmifl olmalar›d›r.
Devrim iddias› tafl›mayanlar›n, be-
del ödemek istememelerinden da-
ha do¤al bir fley olamaz. Ancak ba-
z›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, saflafl-
man›n, tercihlerin çok daha net bir
flekilde görülmesini sa¤lam›flt›r. Ya-
flanan saflaflmada ne yaz›k ki halk-
lar›n kurtuluflu için, devrim için yo-
la ç›kt›¤›n› söyleyenler, önderlik,
öncülük görevini yerine getirmek-
ten uzaklaflm›fllard›r. 19 Aral›k kat-
liam› öncesinde F Tiplerine karfl›
mücadelenin gerekliliklerini gör-
memekte ›srar eden, ifli d›flar›ya
havale ederek tarihsel görevlerini
üstlenmekten kaç›nan siyasi hare-
ketler, 19-22 Aral›k sonras› getiril-
dikleri F Tiplerinde de görevlerini
yerine getirmemifllerdir. 20 Ekim
2000’de direnifl içerisinde yer al-
mayarak F Tiplerinin aç›lmas›nda
oligarfliyi ccesaretlendirenler, 19-22
Aral›k sonras› ölüm orucuna baflla-
mak zorunda kald›lar. Ancak bu
kez de 2002 May›s›nda ölüm oru-
cunu b›rakarak F Tipi politikas›n›n
devam›nda da oligarfliyi cesaret-
lendirmifllerdir. Ödedi¤imiz bedelin
büyüklü¤ünün bir nedeni de iflte bu
tav›rlard›.

- devam edecek -
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19-22 Aral›k hapishaneler katlia-
m› 9. y›l›nda Türkiye’nin dört bir
yan›nda protesto edilirken, katliam-
da flehit düflen devrimciler an›ld›. 

19 Aral›k günü 19-22 Aral›k kat-

liam›n› protesto etmek için ‹‹ssttaann--
bbuull Bayrampafla Hapishanesi önün-
de eylem yap›ld›.  Tecrite Karfl› Mü-
cadele Platformu’nun yapt›¤› ey-
lemde, “19-22 Aral›k’tan Hasta Tut-
saklara Tecrit Öldürmeye Devam
Ediyor” pankart›yla beraber, Tecrite
Karfl› Mücadele Platformu imzal›
“19-22 Aral›k Katliam›n› Unutma-
d›k Unutmayaca¤›z” pankart› aç›l-
d›. 

Eylemde TKMP ad›na, katliam›
Bayrampafla Hapishanesi’nde yafla-
m›fl olan Mehmet Güvel bir aç›kla-
ma yapt›. Güvel’in ard›ndan katliam-
da Çanakkale Hapishanesi’nde olan
Veysel fiahin yaflad›klar›n› anlatt›.
fiahin; katliamda ilk söyledikleri fle-
yin “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 umu-
dun 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 devrimci-

ler Halk Cepheliler taraf›ndan Ce-

beci Mezarl›¤›’nda an›ld›. Halk

Cepheliler önde TAYAD’l› Aile-

ler’in tafl›d›¤› ve 122 flehidin resmi-

nin oldu¤u, “Büyük Direniflte

Ölümsüzlefltiler” yazan pankart ta-

fl›d›lar. Pankart›n arkas›nda flehitle-

rin resimleri tafl›n›rken, resimlerden

sonra da “19-22 Aral›k Sorulacak

Hesab›m›zd›r Unutmayaca¤›z” ya-

zan pankart aç›ld›. 

Kortej oluflturan Halk Cepheli-

ler, “Kahramanlar Ölmez Halk Ye-

nilmez, Bedel Ödedik Bedel Ödete-

ce¤iz” sloganlar›yla flehitlerin me-

zarlar›n›n bafl›na kadar yüründüler.

TAYAD’l› Gülsen Karg›n Halk

Cephesi’nin haz›rlam›fl oldu¤u

aç›klamay› okudu. Gülsen Kar-

g›n’›n ard›ndan TAYAD’l› Melek

Akgün’de katliamdan önce kap› ka-

p› dolaflarak ölüm oruçlar›n› anlat-

t›klar›n› söyledi.

500 kiflinin kat›ld›¤› anma da Bi-
ze Ölüm Yok marfl›n›n söylenmesi-
nin ard›ndan mezarlar ziyaret edildi. 

“Teslim Al›nmak ‹stenen Bu Ülkenin
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizm Düflüydü”

CCEEBBEECC‹‹ MMEEZZAARRLLII⁄⁄II
‹‹SSTTAANNBBUULL

✗ ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa
✗ AAnnkkaarraa’’ddaa
✗ EEsskkiiflfleehhiirr’’ddee
✗ BBuurrssaa’’ddaa
✗ SSaammssuunn’’ddaa
✗ MMuu¤¤llaa’’ddaa
✗ AAddaannaa’’ddaa
✗ MMeerrssiinn’’ddee
✗ HHaattaayy’’ddaa
✗ EEddiirrnnee’’ddee
✗ DDeerrssiimm’’ddee 
✗ MMaallaattyyaa’’ddaa
✗ AAnnttaallyyaa’’ddaa
✗ KKüüttaahhyyaa’’ddaa
✗ EErrzziinnccaann’’ddaa
✗ KKaarrss’’ttaa
✗ KKooccaaeellii’’ddee

KKaattlliiaamm UUnnuuttuullmmaadd››
UUnnuuttttuurruullmmaayyaaccaakk!!......
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Katliam›n y›ldönümü çerçeve-
sinde Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i
ve ‹dil Kültür Merkezi’nin de eylem
ve programlar› oldu. 

ÇHD ‹stanbul fiubesi katliamda
en fazla flehidin verildi¤i Bayram-
pafla Hapishanesi’yle ilgili “Bay-
rampafla ‹çin Adalet” talebiyle ‹s-
tanbul Taksim’de bulunan ‹nterro-
yal Otel’de bir bas›n toplant›s› yap-
t›. Toplant› da fianar Yurdatapan,
Bilgesu Erenus, P›nar Sa¤, S›rr› Sü-
reyya Önder ve Cezmi Ersöz’de dü-
flüncelerini aç›klad›lar. Hukukçular
20 Aral›k günü Maslak’ta bulunan,
Ümraniye ve Bayrampafla hapisha-
nelerindeki katliamlarda görev al-
m›fl ‹stanbul ‹l Jandarma komutanl›-
¤› önünde eylem yapt›lar. Ayr›ca yi-
ne “Bayrampafla ‹çin Adalet” tale-
biyle Eyüp Adliyesi önünde bir ey-
lem yapt›ktan sonra suç duyurusun-
da bulundular. 

‹dil Kültür Merkezi’de katliam ve
hapishaneler direnifliyle ilgili progra-
m› çerçevesinde 19 Aral›k günü dire-
nifli anlatan kitaplar yazan yazarlar
Berrin Tafl, Ayfle Düzkan ve Cezmi
Ersöz’le Taksim’de bulunan Merdi-
ven Cafe’de imza günü düzenledi.
Ayn› gün ‹dil Kültür Merkezi’nde
yönetmenler Vedat Özdemir ve Hü-
seyin Karabey’le bir söylefli düzen-
ledi ve “Tecrite Karfl› Mücadelede
10 Yönetmen 10 Fim” projesi tan›t›l-
d›. 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›,  Ga-
zeteci-Yazar Ayfle Düzkan ve Gaze-
teci-Yazar Alper Turgut yaflad›klar›
ve gördüklerini anlatt›lar. ‹kinci bö-
lümde ise katliamda tutsak olanlar
yaflad›klar›n› anlatt›lar.

28 devrimci tutsak Gülsuyu-Gü-
lensu Haklar Derne¤i’nde an›ld›.
Katliam›n anlat›ld›¤› bir sinevizyo-
nun izlendi¤i anma katliam› yafla-
yan tutsaklar›n anlat›mlar›yla son
buldu. Anmaya 45 kifli kat›ld›.

19 Aral›k günü katliamla ilgili
Gazi Mahallesi’nde bir söylefli yap›l-
d›. 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 AAnnkkaarr aa’da Yük-
sel Caddesi’nde Al›nteri, BDSP,
DHF, EHP, ESP-G, Halk Cephesi,
Kald›raç, Partizan, 78'liler Giriflimi,
TÜM-‹G, “Katil Devlet Hesap Ve-
recek” 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›n-
dan Sincan Hapishaneler Kampu-
su’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 Tuzlu-
çay›r’da bir yürüyüfl yap›ld›. 110 ki-
flinin kat›ld›¤› eylemde yol trafi¤e
kapat›larak bas›na aç›klama yap›ld›.

19 -22 Aral›k katliam›n›n 9. y›l-
dönümünde Hakimler ve Savc›lar
Yüksek Kurulu önünde bir eylem
yap›ld›. 18 Aral›k günü ÇHD Anka-
ra fiube, ÇHD ‹stanbul fiube, KESK
ve TAYAD'l› Aileler'in de kat›l›m›y-
la yap›lan eylemde Avukat Selçuk
Koza¤açl› taraf›ndan bas›na bir
aç›klama yap›ld›. 

Eylemde, katliam›n sorumlula-
r›ndan Ali Suat Ertosun’un HSYK
Baflkanl›¤›’na terfi ettirilmesine
at›fta bulunularak; "Ali Suat Erto-
sun için en uygun terfii san›k san-
dalyesidir" denildi. 

ÇHD Ankara fiubesi’de katliam-
la ilgili yaz›l› bir aç›klama yay›nla-
yarak katliamdaki vahfleti ve devle-
tin yalanlar›n› anlatt›.

22 Aral›k günü ODTÜ ve Anka-
ra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne
"19-22 Aral›k Katilleri Hala Ceza-
land›r›lmad›. Didem Akman De¤il
Hikmet Sami Türk Yarg›lans›n” ya-
zan pankartlar as›ld›.

EEsskkiiflfleehhiirr'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 dernek-
te 19-22 Aral›k katliam›n› anlatan
bir sinevizyon gösterimi yap›ld›. 

22 Aral›k günü, Anadolu Üni-
versitesi’nde, Dev-Genç imzal› "19-
22 Aral›k Katilleri Hala Cezaland›-
r›lmad›. Didem Akman De¤il Hik-
met Sami Türk Yarg›lans›n" yazan
pankart as›ld›. 

BBuurrssaa Halk Cephesi, 19 Aral›k
günü, Kent Meydan›’nda,  katliam›
protesto etmek için bir eylem yapt›.
Ayn› gün Semra Baflyi¤it Halk Sah-
nesi’nde katliamda flehit düflenler
için anma yap›ld›. Anmada, sergile-
nen 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 ko-
nuflma yap›larak; “Oligarflinin de-
vasa gücü karfl›s›nda tutsaklar
inançlar› ve bedenleri ile direndiler”
denildi. 

SSaammssuunn Halk Cephesi 22 Aral›k
günü 19-22 katliam›nda flehit düflen
devrimciler için anma yapt›. Anma-
da 19-22 Aral›k Hapishaneler katli-
am›n› nas›l gerçekleflti¤i, katliam›n
devrimci tutsaklar› teslim alma sal-
d›r›s› oldu¤unu anlat›ld›. 

MMuu¤¤llaa’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›. 

AAddaannaa’da 19 Aral›k 5 Ocak
Meydan›’nda BDSP, ÇHKM, D‹P,
DHF, ESP, Halk Cephesi, ‹HD,
Odak 19-22 Aral›k katliam›n› pro-
testo ettiler. Eylemde, “19-22 Aral›k
Katliam› Tecritle Sürüyor, Katliam-
lar›n Hesab›n› Soraca¤›z” yazan bir
pankart aç›larak Çakmak Cadde-
si’nden ‹nönü Park›’na kadar yürü-
yüfl yap›ld›. Meflalelerle yap›lan yü-
rüyüflte  “Yaflas›n 19 Aral›k Direni-
flimiz, Bedel Ödedik Bedel Ödete-
ce¤iz” sloganlar› at›ld›.

Eylemin ard›ndan Adana Özgür-
lükler 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 Cephe-
si katliamda flehit düflen Halil Ön-
der’in mezar›n› ziyaret etti.

MMeerrssiinn’de Kristal-‹fl Sendika-
s›’nda Halk Cephesi, Partizan, ESP-
G, DHF, Mücadele Birli¤i taraf›n-
dan 19-22 Aral›k katliam› anmas›
yap›ld›. 

Anmada bir konuflma yapan Ha-
san 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 ya-
p›lan eyleme KESK ve EHP’ de
destek verdi.

HHaattaayy’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 yü-
rüyüflte, “19–22 Aral›k Hapishane-
ler Katliam›n› Unutmad›k! Unuttur-
mayaca¤›z” yaz›l› pankart aç›ld›.

Eylemde; “19–22 Aral›k Katlia-
m› Tecritle Sürüyor, Katliamlar›n
Hebas›b›n› Soraca¤›z!” dedi.

EEddiirrnnee'de 19-22 Aral›k katli-
am›n›n 9. y›l›nda katliam› protesto
etmek amac›yla Trakya Üniversitesi
T›p Fakültesi'nin 8.kat›na Dev-
Genç'liler taraf›ndan pankart as›ld›.
"19-22 Aral›k Katilleri Hala Ceza-
land›r›lmad›. Didem Akman› De¤il
Hikmet Sami Türk'ü Yarg›lay›n" ya-
zan 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› an-
mas› yap›ld›. Anmada, fliir dinletisi
ve cuma günü tutsak düflen Trakya
Üniversitesi ö¤rencisi Harika K›z›l-
kaya'n›n yazm›fl oldu¤u katliam› an-
latan  k›sa oyun gösterimi yap›ld›.  

19 Aral›k günü Edirne Gençlik
Derne¤i, Ekim Gençli¤i ve ESP Gi-
riflimi taraf›ndan, PTT önünde 19-
22 Aral›k da yaflanan katliam› pro-

testo etmek ve katliam karfl›s›nda
gösterilen direnifli selamlamak için
bir eylem yap›ld›.

Katliam  DDeerrssiimm’de  demokratik
kitle örgütleri taraf›ndan yap›lan
meflaleli yürüyüflle protesto edildi.  

Eylemde; “19-22 Aral›k Hapis-
haneler Katliam›n› Unutmad›k,
Unutturmayaca¤›z”  pankart› tafl›n-
d›.  Yürüyüfl s›ras›nda “Bedel Öde-
dik Bedel Ödetece¤iz, Katiller Hal-
ka Hesap Verecek” sloganlar› at›ld›.

Yeralt› Çarfl›s› üzerine gelindi-
¤inde bir aç›klama yapan Derya
Taflk›ran; F Tipi hapishanlerde tec-
ritin giderek a¤›rlaflt›¤›na vurgu
yapt›.

19 Aral›k günü Dersim’de Fidan
Kalflen’in mezar› bafl›nda Halk
Cephesi anma yapt›. Anmaya TA-
YAD’l› Aileler ve  Fidan Kalflen’in
ailesi de kat›ld›. 

MMaallaattyyaada 20 Aral›k’ta Pafla-
köflkü’nde toplanan demokratik ku-
rumlar 19-22 aral›k katliam›n› pro-
testo etti. Kemal Özalper ‹lkö¤retim
Okulu önünde toplan›larak PTT
önüne kadar yürüyüfl yap›lan ey-
lemde; “19-22 Aral›k Katliam›n›
Unutmayaca¤›z! Tecrite Son” pan-
kart› tafl›nd›.

19-22 Aral›k Katliam›n›n  y›ldö-
nümünde ‹‹zzmmiirr’de, Gümrük Tele-
kom önünde toplan›larak , “19 Ara-
l›k Katliam›n› Unutmad›k Unuttur-
mayaca¤›z” pankart›yla eski Sü-
merbank önüne yüründü. 140 kifli-
nin kat›ld›¤› TKMP’nin yapt›¤› ey-
lemde “19 Aral›k sorulacak hesab›-
m›zd›r unutmayaca¤›z!” denildi.

20 Aral›k günü ‹zmir Özgürlük-
ler Derne¤i’nde 19-22 Aral›k katli-
am›n›n anmas› yap›ld›. Programda
19-22 Aral›k katliam›yla ilgili gö-
rüntüler izlendi. 

‹zmir Halk Cephesi 20 Aral›k gü-
nü Berrin B›çk›lar’›n mezar›n›n ba-
fl›nda 19-22 Aral›k flehitlerini and›. 

AAnnttaallyyaa’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.  Eyle-
me 100 kifli kat›ld›. 19 Aral›k akfla-
m› E¤itim-Sen Antalya fiubesi’nde
19 Aral›k katliam›n› konu alan bir
panel düzenlendi.

KKüüttaahhyyaa Gençlik Derne¤i Giri-
flimi 19 Aral›k tarihli yaz›l› aç›kla-
mas›nda; “19 Aral›k Bir Okuldur!”
dedi. Aç›klamada katliam›n Oligar-
flinin 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›nla-
r›n içerisinde zulme meydan oku-
yanlar›. Bafl e¤meyenleri, feday›,
devrimci iradeyi. Savafl›” ö¤retti¤i
vurguland›. 

19 Aral›k günü EE rrzziinnccaann Genç-
lik Derne¤i'nde 19-22 Aral›k katlia-
m› 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 Ce-
mevi girinflindeki duvara; “19-22
Aral›k Katilleri Hala Cezaland›r›l-
mad›. Didem Akman'› De¤il H.Sa-
mi Türk'ü Yarg›lay›n” yazan pan-
kart as›ld›.

KKaarrss’ta 19 Aral›k günü Kars
Gençlik Derne¤i Giriflimi taraf›n-
dan katliam protesto edildi. Polisin
tehdit ve tacizlerine ald›rmayan ö¤-
renciler eylemlerine devam ettiler.

22 Aral›k günü Kars'ta Dev-
Genç imzal› "19-22 Aral›k Katilleri
Hala Cezaland›r›lmad›- Didem Ak-
man'› De¤il H.Sami Türk'ü Yarg›la-
y›n" yaz›l› pankart as›ld›.

19 Aral›k günü KoKocaecaelili Halk
Cephesi taraf›ndan 60 kiflinin kat›l-
d›¤› bir yürüyüfl yap›ld›. Yürüyüflün
ard›ndan SES binas›na geçilerek an-
ma yap›ld›.

Kocaeli’de 23 Aral›k’ta e-5 köp-
rüsüne “Didem Akman De¤il H. Sa-
mi Türk Yarg›lans›n” yazan Dev-
Genç imzal› pankart ast›lar. 
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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, “Biz-
ler, halk›m›z›n her zaman yan›nda olmaya, uyuflturucu-
ya, fuhufla karfl› mücadele etmeye devam edece¤iz. Bu-
nu yapan sald›rganlar halka er yada geç hesap verecek-
tir.” dedi.

22 haftad›r sürdürülen hasta tutsak-
lara 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 re-
simleri tafl›nd›. Yürüyüfl boyunca
“Hasta Tutsaklara Özgürlük”, ”Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” ve “Te-
kel ‹flçileri Yaln›z De¤ildir” sloganlar›
at›ld›, Çavbella marfl› söylendi. Gala-
tasaray Lisesi’ne gelindi¤inde Av. Bar-

k›n Timtik yapt›¤› aç›klamada; “Hasta
tutsaklar› katletmenize izin vermeye-
ce¤iz” dedi. Timtik; “açl›kla, sefaletle
öldürülmeye çal›fl›lan iflçi ve emekçi-
lerle, hastal›klar›yla diri diri mezara
gömülmeye çal›fl›lan devrimci tutsak-
lara, kepazeli¤i reva gören adres ayn›-
d›r” diye belirtip Bursa’da yaflam›n›
yitiren 19 iflçiye de¤indi… 

Hapishanelerde
Katliam Tecritle
Sürüyor!

“Hasta Tutsaklara Özgür-
lük” talebi ile yap›lan ey-
lemler sürüyor. 19 Aral›k ‘ta
Ankara Yüksel Caddesi’nde
yap›lan eylemde “Hasta Tut-
saklar Serbest B›rak›ls›n”
pankart› aç›ld›. Eylemde 19-
22 Aral›k’ta yap›lan kat-
liam›n tecritle sürdü¤ü ama
devrimci tutsaklar› teslim
alamad›¤› vurguland›. 

Hasta tutsaklar› ölüme mahkum
eden Tekel iflçilerini sefalete

sürükleyen adres ayn› adrestir

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 duracakla-
r›n› belirtti. Ard›ndan söz alan Devrimci Alevi
Komitesi’nden Zeynep Y›ld›r›m, bu devletin katliam-
c› bir devlet oldu¤unu, katliamlar›n Marafl'ta Ço-
rum'da Sivas'ta Dersim'de Gazi'de F tiplerinde de de-
vam etti¤ini anlatt›. fiiirlerin okundu¤u ve sinevizyon
gösteriminin yap›ld›¤› geceye 200 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 ya-
parak, 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  lis-
te  oylamada  ço¤unluk taraf›ndan seçildi. 

Emperyalizm ve Oligarfli
Kürt Sorununu Çözemez

20 Aral›k günü DTP’nin kapat›lmas›yla ilgili Halk
Cepheliler ‹stanbul’da Tak-
sim Tramvay Dura¤›’nda
bir eylem yapt›. “K›flk›rt-
malara, Katliamlara Son
Kürt Halk›na Özgürlük”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylem-
de 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›. 

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 an-
mada Marafl belgeselinin sinevizyon gösteriminin ar-
d›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›.

Marafl Katliam› Protesto
Edildi

24 Aral›k’ta ‹stanbul Taksim

Tramvay Dura¤›’nda Marafl katliam›

protesto edildi.

Devrimci Alevi Komitesi yapt›¤›

eylemde; “Katliamlar› unutmad›k
unutturmayaca¤›z. Bir halk adaletsiz
kalamaz, adaletsiz yaflayamaz” dedi.

Eylemde; “Aleviyiz Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z, Katillerle Bar›flmayaca¤›z,
Marafl’› Unutma Unutturma” slogan-
lar› at›ld›.



Nas›l B‹R Yaflam?Nas›l B‹R Yaflam?
SSaayygg››...... 
Sayg›, dikkatli, özenli, ölçülü

davranmaya neden olan sevgi duy-
gusudur. 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, büyükleri-
mize karfl› sayg›l› oluruz.

Sayg›, geride kalan, feodal dö-
neme özgü ya da “moda”s› geçmifl
bir kavram de¤ildir. Halk›n olumlu
ve birlefltirici de¤erlerinden birisi-
dir.

Düzenin insan iliflkilerinin içini
boflaltt›¤›, insan› ruhsuzlaflt›r›p,
kurulu bir makineye çevirmeye ça-
l›flt›¤› günümüzde halk›n de¤erle-
rini içsellefltirmek, o de¤erleri bü-
yütmek, unutturmamak önemlidir.

Sayg›, unutturulmak istenen,
yok say›lan, de¤erlerimizdendir.
Televizyonda gösterilen Amerikan
dizilerinde, babas›na ismi ve laka-
b› ile hitap eder çocuklar. Hem bu-
nu bir “özgürlük” olarak, daha ile-
ri bir iliflki olarak gösterirler. An-
nesi, babas› odaya geldi¤inde 2.80

uzanm›flt›r koca koca o¤ullar ve
k›zlar. O odaya evin yafll›lar›, bü-
yükleri girdi¤inde oral› bile olmaz-
lar. 

Aç›k ki, burada bir özen, bir in-
celik, bir ölçü yoktur. Sayg› yok-
tur. Kaba, etraf›na karfl› son derece
sayg›s›z, sadece kendi “rahat›”n›
düflünen, ölçüsüz davran›fllar var-
d›r. Yaflam› bu davran›fllar yönlen-
dirirler.

Bizim çocuklar›m›z, Amerikan
dizileri ile beslenip, de¤erlerini bir
yana b›rakmamal›d›r. Ölçülü ol-
may›, özenli olmay›, büyüklerine
sayg›l› olmay›, oturup-kalkmas›n›,
konuflmas›n›, karfl›s›ndakini dinle-
meyi, anlamay› ö¤renmek, ö¤ret-
mek zorundad›r.

Sayg›, insan iliflkilerinde bir öl-
çü ve sevgidir. O nedenle yaflam›-
m›z›n bir parças› olmak durumun-
dad›r. 

Yafll›lar›m›z›, büyüklerimizi ih-
mal etmemek, onlar›n sorunlar›na
duyarl› olmak, onlar› ziyaret et-
mek, hal-hat›r sormak, onlara kar-
fl› içten, s›cak davranmak bu öze-
nin, sayg›n›n bir sonucudur. Bunu
sürdürmek yaflam› zenginlefltir-
mektir ayn› zamanda.

Esenyurt’ta Film Gösterimi 
Esenyurt Özgürlükler Derne¤i 19

Aral›k günü  Gölgedekiler Kültür
Sanat Merkezi’nde Ulak filmi’nin
gösterimini yapt›. Gölgedekiler Mü-
zik Grubu da dinleti verdi. Geceye
100 kifli kat›ld›.

Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz!

Karadeniz Özgür-
lükler Derne¤i, 19
Aral›k günü yapt›¤›

eylemle haklar ve özgürlükler müca-
delesine karfl› yap›lan bask›lar› pro-
testo etti. Samsun Çiftlik Caddesi
Süleymaniye Geçidi’nde “Grup Yo-
rum Konseri Düzenledikleri ‹çin Tu-
tuklananlar Serbest B›rak›ls›n” pan-
kart›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 Ka-
s›m’da flehit düflen Eyüp
Bafl için 19 Aral›k günü
Küçükarmutlu Ceme-

vi’nde k›rk yeme¤i verildi. Cemevi
bahçesine Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i Sar›yer fiubesi imzal› “Der-
ne¤imiz Üyesi Eyüp Bafl Ölümsüz-
dür” yazan ve Küçükarmutlu Halk
Cephesi imzal› “ 20 Y›ll›k Devrimci
Eyüp Bafl fiehit Düfltü. Mücadelesini
Sürdürece¤iz” yazan iki pankart as›l-
d›. Güler Zere’nin de geldi¤i yeme¤e

200’den fazla kifli kat›ld›.

Yürüyüfl Sat›fllar› Sürüyor
Yürüyüfl dergisi okurlar› Anado-

lu’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 okur-
lar›m›z onlarca Yürüyüfl dergisini
halka ulaflt›rd›lar. 

18 Aral›k günü ‹stanbul Bahçeli-
evler’de Halk Cepheliler, Ferhat
Gerçek ve Engin Çeber için adalet
istediler. Eylemde "Ferhat'› Vuranlar
Engin'i Katledenler Cezaland›r›lma-
l›d›r" pankart›n› açt›lar. "Adalet ‹sti-
yoruz, Ferhat'› Vuranlar, Engin'i
Katledenler Cezaland›r›ls›n, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z." sloganlar›-
n›n at›ld›¤› eylemin ard›ndan Yürü-
yüfl dergisi da¤›t›m› yap›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. 

Halk Cepheliler Maden
‹flçilerinin Ailelerini
Ziyaret Ettiler

Halk Cepheliler, 18 ve 19 Ara-

l›k günleri, Bursa'n›n Mustafake-

mapafla ‹lçesindeki Bükköy Ma-

den ‹flletmesinde katledilen iflçi-

lerin aileleri ziyaret ettiler.

Bükköy, Kurflunlu köyü, Ya-

l›ntafl mahallesi ve ilçe merkezin-

de oturan aileleri ziyaret eden

Halk Cepheliler ailelerin sorunla-

r›n› dinlediler. Ac›lar›n›

paylaflt›klar›n› belirten Halk

Cepheliler, ailelere her zaman

yanlar›nda olduklar›n› söyleye-

rek, baflsa¤l›¤› dilediler.
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Emekçiler ne zaman haklar› için mey-
danlara ç›ksalar, ne zaman eylem yapsalar, ikti-
dar 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 mih-
raklar” vard›r iflin içinde. Ya da “provokatörler ifl-
bafl›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. Dire-
niflin 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 samimi-
yetten uzakt›r. Yani hak, hukuk aramak, korumak
böyle bir fley de¤il. Özellikle Ankara’da uygunsuz
provokatif, bu tür eylemlerin içine girmek sure-
tiyle... 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. Diren-
mek, ona göre provokasyon... 

Herkes kuzu gibi olsun istiyorlar. 
Emekçilerin her eyleminde yaklafl›mlar›n›n te-

meli budur. KESK’li kamu emekçilerinin 25 Ka-
s›m’da gerçeklefltirdikleri 1 Günlük Uyar› Gre-
vi’nde de ayn› fleyler söylendi. 

Baflbakan Erdo¤an, “Yap›lacak ifl yasal bir ifl de-
¤ildir. O zaman da tabii, neticesine katlan›rlar” di-
ye 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 Hay-
darpafla demiryollar› çal›flan› onlarca emekçiyi
haklar›ndaki soruflturmalar gerekçesiyle aç›¤a al-
d›lar. Onbinlerce kamu emekçisi benzer sald›r›yla
karfl› karfl›yad›r.

Dün kamu emekçileri, bugün Tekel iflçileri, ya-
r›n hak arama eyleminde bulunan baflka emekçi-
ler, 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 cezalan-
d›rmak için de bazen eylemin kendisi, bazen ey-
lemdeki bir talep, bazen de eylemin biçimi “yasa-
d›fl›” ilan edilebilir..

Emekçilerin buna cevab› aç›k olmal›d›r. Eyle-
min ve taleplerimizin yasal olup-olmamas›ndan
çok, meflru ve hakl› olmas›d›r önemli olan. Emek-
çiler, greve ç›karken, direnirken, yasal olup olma-
d›¤›ndan de¤il taleplerinin bunu zorunlu k›ld›-
¤›ndan hareket ederler. Emekçilerin eylemleri-
nin “masumlu¤unu” kan›tlamak gibi bir dertleri
olmamal›d›r. Sald›r›lar karfl›s›nde emekçilerin
kendilerini “biz fliddete karfl›y›z”, “toplumsal diya-
log ve uzlafl›dan yanay›z” gibi sözlerle savunma-
lar›, “bizim davam›z siyaset davas› de¤il ekmek
davas›” diye egemenlere güvence vermeye çal›fl-
malar›, yanl›fl ve gereksizdir. ‹ktidar›n demagoji-
leri ve polis sald›r›lar› karfl›s›nda savunma psiko-
lojisi 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 ça-
l›flanlar› da bu bilinçle hareket ettiklerinde, daha
güçlü, daha kararl› olacaklard›r. 

Devrimci ‹flçi
Hareketi Silah›m›z Hakl›l›¤›m›z

ve Meflrulu¤umuzdur!

‹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 it-

faiyeci bo¤az köprüsüne kendilerini

zincirleyerek köprüyü trafi¤e kapatt›.

Geçti¤imiz hafta Büyükflehir Beledi-

yesine yürümek istediklerinde polis

sald›r›s›na u¤rayan itfaiyeciler  23 Ara-
l›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›karma-
lar› ve Bimtafl A.fi'de sözleflmeli iflçi
olarak çal›flan itfaiyecilerin özlük hak-
lar›n›n ellerinden al›nacak olmas›n›
protesto etti. 
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TEKEL ‹flçilerinin Eylemi
Sürüyor

Tekel iflçilerinin, iflyerlerinin özellefltirilmesi nedeniy-
le özlük haklar› ve kamu kurumlar›na geçifl hakk› için
bafllatt›klar› eylemin 3. gününde polis biber gaz› ve taz-
yikli su kullanarak direnen iflçilere sald›rd›. Haklar› ve
ekmek paras› için Türkiye'nin dört bir taraf›ndan yollara
düflüp, Ankara'ya gelen ve 15 Aral›k’tan beri so¤uk ya¤-
mur demeden, iflçi düflman› AKP'ye sesini du-
yurmaya çal›flan TEKEL iflçileri kendini Abdi
‹pekçi park›n›n so¤uk havuzunda buldu. Poli-
sin azg›nca sald›r›s› s›ras›nda Abdi ‹pekçi Par-
k› ve çevresindeki halk da at›lan gaz bombala-
r›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 Ge-
nel Sekreteri, 7 saat sonra serbest b›rak›ld›.
Ancak gözalt›na al›nan 37 iflçi ertesi sabah

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 Cep-

hesi de eyleme “Tekel ‹flçilerinin Talepleri Kabul Edil-

sin” pankart›yla kat›ld›.

Eylem Türk- ‹fl Genel Merkezi önünde devam ediyor.

Devrimci ‹flçi Hareketi sald›r›yla ilgili 20 Aral›k gü-

nü yaz›l› bir aç›klama yapt›. “Tekel ‹flçisine Reva Görü-

len Devletin Gerçek Yüzüdür” bafll›¤›yla yap›lan aç›kla-

mada; Tekel iflçilerine reva görülen bu zulüm, devletin

gerçek yüzüdür. Yani FAfi‹ZM’dir” denildi.

Aç›klamada; Ankara Valisi Kemal Önal’›n provokas-

yonla ilgili sözlerinin yerine; “Provokasyon yoktur. Biz

has›m›z. O yüzden sald›rd›k!” demesini daha do¤ru ola-

ca¤› belirtildi. Aç›klaman›n sonunda; Ne kaybedece¤i-

miz bir fley, ne de direnmekten baflka seçene¤imiz var!”

denildi.

Tek Yol
Yanl›fl mmektup 
Kad›n Tekel iflçileri, Hayrünnisa Gül, Emine Erdo¤an ve kad›n

milletvekillerine mektup göndermifller. 

Taleplerini dile getirmek için her yere mektup gönderebilirler el-
bette; fakat, bu onlar›n icazetine s›¤›nma mektubu olmamal›d›r. ‹kin-
cisi, o mektupta kulland›klar› bir cümle var ki, yanl›fl. Diyorlar ki: 

“Kad›n olarak, anne olarak bizi en iyi sizler anlars›n›z. Çocukla-
r›m›z bizi aç ve susuz bekliyor. Derdimiz yatt›¤›m›z yerde para kazan-
mak de¤il. Onurumuzla çal›flmak istiyoruz.”

Hay›r iflçi kardefller; burjuvalar›n efllerinin sizi anlamalar› müm-
kün de¤ildir. 

fiunu bilmeliyiz ki, sadece kad›n olmak, tüm kad›nlar› bir, ayn› ve
eflit k›lmaz. Her kad›n ayn› de¤ildir. Her kad›n, kendi s›n›f›n›n kad›-
n›d›r. ‹kincisi, annelik konusunda da yanl›fl bir flartlanma var. Burju-
vazi özellikle yanl›fl ve çarp›tarak ö¤retiyor; bütün anneler ayn› duy-
gular› tafl›mazlar. Her anne ayn› de¤ildir... Burjuva bir anne ile, yok-
sul halktan bir annenin annelik duygular› bir olamaz ve zaten de de-
¤ildir. 

Hayrünnisa Güller, Emine Erdo¤anlar onurdan da anlamazlar. 

Onur onlar için koltuktur, parad›r, ç›karlar›d›r. 

Tekel’in direnen kad›n iflçilerine diyece¤imiz odur ki, tek yol, di-
renmektir, tek yol kendimize güvenmektir, tek yol, kendi direniflimiz-
den ve örgütlenmemizden medet ummakt›r. 

Emekçileri kurtaracak tek el, kendi elleridir. 

YYüürrüüyyüüflflttee

‹flten at›lan TCDD çal›flanlar›
ifllerine geri dönecek

25 Kas›m “uyar› grevi” nedeniyle iflten
at›lan TCDD çal›flan› 30 emekçi, Birleflik
Tafl›mac›l›k Sendikas›’n›n (BTS) yapt›¤›
eylem sonucunda ifllerine geri dönecek.

BTS üyelerinin 22 Aral›k günü, TCDD
önünde gün boyu yapt›¤› oturma eylemi so-
nuç verdi. BTS Genel Baflkan› Yunus
Ak›l’›n, TCDD Genel Müdürü ile yapt›¤›
görüflmede, müdürün iflten uzaklaflt›r›lan 30
emekçinin ifle iade edilece¤i sözünü verdi¤i

belirtildi. Hak-
k›nda iflten
uzaklaflt›r›lma
karar› verilen
46 kifliden 16-
’s› hakk›ndaki
karar iptal e-
dilmiflti.
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19 Aral›k’› 20 Aral›k’› ba¤layan
gece, saat 01:40 civar›nda yüzü aç›k
bir flekilde görünen 5 kiflilik bir
grup Eyüp Halklar Derne¤i’ne sal-
d›rarak derne¤e molotof att›lar.

Derne¤e molotof at›lmas› üzeri-
ne dernekte bulunan bir devrimci
derhal sald›rganlara müdahale edi-
yor:

“Bakt›m flifleyi yakmaya bafllad›-
lar. fiifleyi yakt›ktan sonra derne¤i-
mizin kap›s›na do¤ru att›lar. Kap›s›
alev al›nca direk d›flar›ya, üstlerine
kofltum. Kaçmaya bafllad›lar. Elle-
rinde daha çok flifle vard› ama beni
görünce atamad›lar... Hemen kaçt›-
lar afla¤› do¤ru. Afla¤› do¤ru gitti-
¤imde sopayla omuzuma vurmaya
bafllad›lar üç dört kere. Yere düfl-
tüm, yerde b›ça¤› baca¤›ma daya-

y›p ‘sokar›m sana b›ça¤›, öldürü-
rüm’ diye itmeye bafllad›. Di¤eri de
omuzuma ve kafama vurmaya bafl-
lam›flt› sopayla, ondan sonra b›ça-
¤› etime tam sokmaya çal›fl›rken
elini tutmaya çal›flt›m, kaymalarla
birlikte çizikler olmaya bafllad›.
Kafama vurulan darbelerle bay›l-
m›fl›m zaten...”

Molotofla yak›lm›fl bir kap› ve
sopalarla vurulup b›çaklanan bir
devrimci... Kürt milliyetçi hareke-
tinin son sald›r›s›n›n bilançosu iflte
bunlard›r. 

*

Besbelli ki “gençleri” tutam›yor-
lar de¤il, TUTMUYORLAR. 

Bir devrimci harekete karfl› böy-
le ssüürreekklliilleeflfleenn bbiirr ssaalldd››rr›› vvaarrssaa,,
bunun Kürt milliyetçi hareketin öörr--
ggüüttlleennmmeessii vvee iirraaddeessii dd››flfl››nnddaa ola-
bilece¤ini düflünmek mümkün de-
¤ildir... EE¤¤eerr,, haberimiz yok diyor-
larsa, soruyoruz, nas›l oluyor da bir
birimdeki insanlar, bu çeteci, provo-
katörce eylemlerini sürdürüyorlar?

EE¤¤eerr,, bu sald›r›lar iradi de¤ilse,
çeteciler, provokatörler, Kürt milli-
yetçi hareket içinde istedikleri gibi
at oynat›yorlar demektir. Haberleri
varsa da yoksa da hheerr iikkii dduurruumm ddaa
vvaahhiimmddiirr ve esas olarak bizi bu
noktadan sonra, haberlerinin olup

olmamas› da ilgilendirmi-
yor. 

Bu sald›r›lar›n devam›-
na onay veren, DTP, yeni
kurulan haliyle BDP’dir.
Burjuva yasall›¤› farkl› ola-
bilir; ancak halk›n örgütlü-
lüklerinde isimler de¤iflse
de süreklilik esast›r. Bar›fl
ve Demokrasi Partisi
(BDP) yönetimi, bu sald›r-
ganl›¤a derhal dur demeli-
dir. 

BDP (DTP)’nin aaç›k,
kesin vve nnet bbir KINA-
MA yay›nlamad›¤›
HER GGÜNÜ, SSALDIR-

MAYA DEVAM EED‹N ddenil-
mesi oolarak dde¤erlendirece¤iz. 

*

Yüzleri maskeli, sopal›, molo-
toflu, silahl› 20 kiflilik çeteci güruh,
99 KKaass››mm 22000099 günü 11 MMaayy››ss MMaa--
hhaalllleessii’nde bulunan Anadolu Hak-
lar Derne¤i’ne ve GGüüllssuuyyuu HHaakkllaarr
DDeerrnnee¤¤ii'ne sald›rm›flt›. Her iki sal-
d›r›da da dernekler yak›ld›, talan
edildi, derneklerde bulunan insanlar
yaraland›. 

Devrimciler özür bekliyor o
günden bu yana. Kürt milliyetçi ha-
reketi 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, sa-
at 04.15’e kadar sald›r›y› sürdürdü. 

Aradan yaklafl›k 20 gün geçti;
1144 AArraall››kk’’ttaa yine Eyüp Haklar Der-
ne¤i’nden bir kiflinin evine bir teh-
dit notu b›rak›ld›. Arkas›ndan ayn›
günün akflam›, derne¤e sald›r› giri-
flimi oldu... 5 gün sonra da ayn› der-
ne¤e mmoolloottooff at›ld›. 

*

Kürt milliyetçi hareketi hhaallaa hhaa--
bbeerriimmiizz yyookk,, ssoorruuflflttuurruuyyoorruuzz,, ççookk
yyoo¤¤uunnuuzz,, ggeennççlleerrii ttuuttaamm››yyoorruuzz
gayri ciddili¤ini sürdürüyor... So-
rumsuzlu¤a, gayri ciddili¤e son ve-
rilmelidir! 

Kürt Milliyetçi Hareketi

ÖZÜR D‹LEMEL‹D‹R!
1- Sald›r›lar kesinlikle mahkum

edilmelidir!
2- Bir daha tekrarlanmamas› için

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

cezaland›r›lmal›d›r!

Sald›r›n›n üzerinden 48 gün geçti,
yeni sald›r›lar yap›l›yor...

BDP (DTP), Sald›r›lar›n Ve Sald›r›lar› Önlemenin   
Sorumlulu¤unu Üstlenmelidir!

uDevrimcilere ait bir dernek daha
molotofland›

uKürt milliyetçi hareketi,
sorumsuzlu¤unu sürdürüyor

uDerneklerimize sald›ran çeteciler,
onlardan ba¤›ms›z de¤ildir

uOligarflinin sald›r›s› alt›ndayken,
o da devrimcilere sald›r›yor

uDevrimcilere yapt›¤›n›z her sald›-
r›, Türk ve Kürt halklar›na karfl›d›r! 

Eyüp Haklar Derne¤i’ne at›lan
molotof... Çetecilerin ellerinde daha
bir çok flifle vard›; ama atmaya
f›rsat bulamad›lar... 
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Sol içi fliddet, herkesin hemfikir
oldu¤u gibi, sadece sald›r›y› yapan
ve sald›r›ya maruz kalan siyasi hare-
ketlere zarar vermekle s›n›rl› kalma-
yan bir olumsuzluktur. Halka ve
devrime karfl› sorumluluk duyan
herkesin sol içi fliddete tav›r almas›
gerekir. Sol içi fliddet, yyaappaann›› ççüü--
rrüüttmmeekkllee kalmaz, ona sessiz, tav›r-
s›z kalanlar›, onu do¤rudan veya do-
layl› meflrulaflt›ranlar› da çürütür. 

At›l›m, Kürt milliyetçi hareket
taraf›ndan devrimci harekete yöne-
lik olarak sürdürülen sald›r›lar kar-
fl›s›nda nihayet bir yaz› yazma gere-
¤i duymufl. Ama san›lmas›n ki, At›-
l›m bu yaz›s›yla sol içi fliddetin kar-
fl›s›na dikiliyor. Hay›r. 

At›l›m tam bir köylü kurnazl›¤›
içinde, yar›n “bak›n iflte, biz de elefl-
tirdik, biz de ‘dernek basma kabul
edilemez’ diye yazd›k” diyebilmek,
kendini tarih karfl›s›nda sorumlu ol-
maktan kurtarmak için yazm›fl ade-
ta. 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 grup-
lar› ve kurum basmak” bafll›kl› yaz›-
da ssooll iiççii flfliiddddeettee ““mmaazzeerreett”” yyaarraa--
tt››llmmaakkttaa,, ssaalldd››rr››llaarr mmeeflflrruullaaflfltt››rr››ll--
mmaakkttaa ve bununla yetinmeyen At›-
l›m, aç›kça k›flk›rt›c›l›k yapmaktad›r.

AAtt››ll››mm’’››nn aammaacc››,, ssooll iiççii 
flfliiddddeettii mmaahhkkuumm eettmmeekk mmii,, 
oonnaa ggeerreekkççee yyaarraattmmaakk mm››??

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 hhaakkaarreett etti¤ini yaz›yor. 

“... Kürt sorunuyla, siyasal ön-
cüsüyle, demokratik, bar›fl günde-
miyle bu tarz iliflkilenifl, geleneksel
devrimcili¤in çürümüfl bir yan›d›r.
Öyle çürümüfl bir yand›r ki, baz›
elefltiri ve de¤erlendirmeler yer yer

hakaret düzeyine ulaflmaktad›r. ”

Peki, yazd›klar›m›z, elefltiri ve
de¤erlendirmelerimiz NEREDE ha-
karet 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... ge-
liflmelerle giderek eeggeemmeenn uulluussuunn
cceepphheessiinnddeenn iliflkilenmek [bu ne de-
mekse?]” imifl. Durun bitmedi “su-
çumuz”; “pratikte rengi belirginle-
flen sosyal floven yaklafl›m›”m›z var-
m›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 al-
t›nda kurum basmak do¤rudur” di-
ye 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 kendisi-
nin bu politikaya yedeklenmesini ve
legalizme do¤ru koflar ad›m yürüme-
sini meflru göstermek için, sa¤a sola
“teorik elefltiriler” yöneltmekte.

At›l›m, kendi çürümüfllü¤ünü
baflkalar›na yak›flt›rarak, legalizm
batakl›¤›ndaki yürüyüflünü perdele-
yemeyece¤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. 

AAtt››ll››mm,, bbuurrjjuuvvaa ppoolliittiikkaacc››ss›› 
üüsslluubbuuyyllaa ssoorruunnuu yyuummuuflflaatt››yyoorr;;
KKüürrtt mmiilllliiyyeettççii hhaarreekkeettiinn 
kkaannll›› ssooll iiççii flfliiddddeett ttaarriihhiinnii 
ggiizzlleemmeekk,, AAtt››ll››mm’’aa mm›› kkaalldd››??

At›l›m, Kürt milliyetçi hareketin
devrimcilere sald›r›s›n› elefltiriyor:
“Öncelikle belirtmeliyiz ki, Kürt
yurtsever hareketinin kurum basa-
rak, atefle vererek, kiflilere sald›rarak
fliddet kullanmas› kabul edilemez.”

Bu elefltiriyi yapanlar, biraz afla-
¤›da da flunlar› yaz›yorlar:

““fifiiiddddeettee bbaaflflvvuurraann bbuu yyöönntteemmiinn,,
uulluussaall hhaarreekkeettiinn ggeenneell bbiirr ppoolliittiikkaa--
ss›› oollmmaadd››¤¤››nn›› uummuutt eeddiiyyoorruuzz..”” 

Legal partiyi henüz kurmadan,
burjuva politikas›n›n üslubunu ça-
buk kapm›fl arkadafllar. Bu ne kadar
diplomatik bir ifadedir böyle. “UUlluu--
ssaall hhaarreekkeettiinn ggeenneell bbiirr ppoolliittiikkaass›› ooll--
mmaadd››¤¤››nn›› uummuutt eeddiiyyoorr””llaarrmm››flfl!! Sa-
n›l›r ki, At›l›m bu ülkede yeni siya-
set 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 ha-
reketin” sol içi fliddetinin kurflunla-
r›yla ölen onlarca kifli yatm›yor!

At›l›m, “ulusal hareketin” sol içi
fliddete baflvurmas›na iillkk kkeezz tan›k
olmufl ve bu yüzden de bunun “uulluu--
ssaall hhaarreekkeettiinn ggeenneell bbiirr ppoolliittiikkaass›› ooll--
mmaadd››¤¤››nn›› uummuutt eeddiiyyoorr””!! Kullan›lan
bu burjuva diplomatik üslup nede-
niyle, bu cümleye ayr› bir cevap
vermeye, Kürt milliyetci hareketin
sol içi fliddeti GENEL B‹R POL‹T‹-
KA olarak benimsedi¤ini kan›tlama-
ya gerek yoktur. At›l›m, arkas›na s›-
¤›nd›¤› burjuva politikac›s› üslubun-
dan vazgeçerse, zaten neyin ne ol-

Sol ‹çi fiiddeti Meflrulaflt›r›c›, 
‹ftirac›, K›flk›rt›c› Bir Yaz›ya Cevap
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du¤unu görür. Fakat At›l›m, “flidde-
te baflvuran bu yöntemin ulusal ha-
reketin genel bir politikas› olup ol-
mad›¤›n›” bugüne kadar ö¤renme-
miflse, bundan sonra da ö¤renebilme
ihtimali yoktur. Çünkü ö¤renebil-
mek için gerçeklere gözleri aç›k ol-
mak gerekir. At›l›m’›n gözleri, prag-
matizmle, Kürt milliyetçi hareket
üzerine yapt›¤› hesaplarla körelmifl-
tir. O, küçük hesaplar›ndan baflka bir
fley göremez durumdad›r. 

KKrraallddaann ddaahhaa kkrraallcc›› oollmmaakk,,
ddeevvrriimmccii ttuuttuumm ddee¤¤iillddiirr!! 

Hat›rlan›rsa, daha k›sa bir süre
önce, At›l›m, Yürüyüfl’ü elefltirdi¤i
bir yaz›s›nda, Yürüyüfl’ü ‹mral› ko-
flullar›ndaki “olumlu” de¤ifliklikleri
görmemekle suçluyordu. Daha At›-
l›m’›n yaz›s›n›n mürekkebi kuruma-
dan, Öcalan, sözü edilen “olumlu”
de¤iflikliklerin ‹mral›’y› “ölüm çu-
kuruna” dönüfltürdü¤ünü aç›klaya-
cak, ‹mral›’daki tecrit koflullar›n›n
a¤›rlaflt›r›lmas›na karfl› eylemler ge-
liflecekti. (At›l›m bu öngörüsüzlü¤ü-
nü 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 dev-
rimi alg›layamad›klar› gibi, bugün
de süreci anlama basireti sergileye-
memektedirler. ... TTeesslliimmiiyyeett,, ttaassffii--
yyeecciilliikk,, iiflflbbiirrlliikkççiilliikk,, AABBDD ppllaann›› söy-
lemleri üzerine kurduklar› de¤erlen-
dirmelerinin ve y›llard›r yaz›p çiz-
diklerine prati¤in aynas›nda bakma
ihtiyac› bile duymamaktad›rlar.” 

At›l›m, tteesslliimmiiyyeett,, ttaassffiiyyeecciilliikk,,
iiflflbbiirrlliikkççiilliikk,, AABBDD ppllaann›› gibi kav-
ramlar› süreci anlayamayanlar›n
kulland›¤›n› söylüyor. Oysa bunla-
r›n hepsi, özellikle de ttaassffiiyyeecciilliikk ve
AABBDD ppllaann››,, bizzat Kürt milliyetçi
hareketin “aç›l›m süreci”yle ilgili
de¤erlendirmelerinde belli bir süre-
den sonra en s›k kulland›klar› kav-
ramlar›n bafl›nda geliyor. 

Acaba diyoruz, At›l›m Kürt mil-
liyetçi hareketin yay›nlar›n› okumu-
yor mu? Çünkü devrimcileri eleflti-

rirken s›k s›k, asl›nda elefltirdi¤i fle-
yin Kürt milliyetçi hareketinde ol-
du¤unu görmüyor veya bilmiyor. ‹fl-
te afla¤›da bir örnek daha: 

At›l›m diyor ki, ““YYüürrüüyyüüflfl''ttee ooll--
mmaassaa ddaa,, iiççlleerriinnddee,, ‘‘ssaavvaaflfl››nn hheerr iikkii
cceepphheessii aayynn›› kkaarraarrggaahhttaann yyöönneettiillii--
yyoorr’’ ttaarrzz›› flfluuuurrssuuzz ddee¤¤eerrlleennddiirrmmee--
lleerrddee bbuulluunnaannllaarr bbiillee vvaarr..””

Birincisi; böyle bir fley, Yürü-
yüfl’te yoksa niye bu cümleyi Yürü-
yüfl’e iliflkin bir yaz›n›n içine koyu-
yorsunuz? Bu aç›kça kk››flflkk››rrtt››cc››,,
pp rroovvookkaattiiff bir tav›r de¤il midir?
AAtt››ll››mm,, bbuu kk››flflkk››rrtt››cc››ll››kkllaa nneeyyii
aammaaççll››yyoorr?? Ne umuyor?

Kald› ki, “savafl›n her iki cephe-
si ayn› karargahtan yönetiliyor” di-
yeni de baflka yerde aramas›n At›-
l›m; çok “basiretli” bir flekilde poli-
tikalar›n› destekle¤i Kürt milliyetçi
hareketinin Türkiye Solu’nu Ergene-
kon ele geçirmifltir tarz›ndaki de¤er-
lendirmelerine baks›n... Sözünü etti-
¤i o flfluuuurrssuuzzlluukk nneerreeddee,, 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› ol-
mas› öylesine uç noktalara varmak-
tad›r ki, mesela flöyle yazabilmekte-
dir: “Ulusal demokratik hareketin,
Osman Öcalan-Nizamettin Tafl çiz-
gisinde ABD'yle kurmaya yöneldi¤i
iflbirli¤i iliflkisinin, çetin iç mücade-
lelerle bertaraf edildi¤i, hareketin
ba¤›ms›z çizgisini titizlikle koruma-
ya çal›flt›¤› gerçek de¤il mi?”

Peki biz de soral›m: Kürt milli-
yetçi hareketin, Barzani ve Talaba-
ni’nin ABD iflbirlikçili¤ini oonnaayyllaa--
dd››¤¤›› gerçek de¤il mi?

Soruyoruz; ABD’ye “sizin böl-
gede yapmak istediklerinize bir fley
demiyoruz...” diyen, “biz ABD’ye
karfl› ne yapt›k ki?” diyen, “hakim-
dirler, kabul etmek gerekir” diyen,
onlar de¤il mi?

Bu mu ba¤›ms›z çizgi?.. At›l›m
Kürt milliyetçi hareketin politikala-
r›n›n savunulmas›n› Kürt milliyetçi

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

SSoonnuuçç:: At›l›m, söz konusu ya-

z›y› flu cümleyle bitirmifl:

“... Bu yüzden bu de¤erlendir-
melerden duyulan hoflnutsuzlu¤un
karfl›l›¤› fliddete baflvurmak olmaya-
ca¤› gibi, yap›lan de¤erlendirmeler-
de 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 sorumlu-
lu¤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 öy-
lesine yedeklenmifltir ki, onun sol
içi fliddetini hakl› ç›karan gerekçeler
üreten, sol içi fliddeti meflrulaflt›ran
bir mant›kt›r. Bu mant›¤› iyi tan›yo-
ruz; sol içi fliddet karfl›s›nda devrim-
ci tutum almak yerine, “siz de özür
dileyin, siz de...” diyerek, “siz flid-
dete baflvurmay›n, ama siz de yaz-
d›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 Demokra-
tik Yap›lar Aras› Diyalog Çözüm
Platformu içinde yeralmam›flt›r, ne-
denlerinden biri iflte bu mant›¤›d›r.
Sol içi fliddeti meflru gören mant›kt›r
bu. “Yar›n belki baflvurmam gere-
kir” diye hesap yapan mant›kt›r... 

BBiirriinncciissii,, bu mant›ktan kurtu-
lunmad›¤›, iikkiinncciissii,, sorunlara dev-
rimci ilke ve kurallar aç›s›ndan,
Marksist-Leninist aç›dan de¤il de
faydac›l›¤›n, rekabetçili¤in pencere-
sinden bak›ld›¤› sürece, sol içi ilifl-
kilere ve çeliflkilere dair do¤ru bir
tav›r al›namaz. At›l›m, belirtti¤imiz
iki aç›dan da sorunludur; bbiirr,, sol içi
fliddet konusunda çarp›kt›r ve iikkii,,

soruna ilkeler aç›s›ndan de¤il, Kürt
milliyetçili¤iyle “iliflkileri, ittifakla-
r› ve hesaplar›” aç›s›ndan bakmak-
tad›r; bu iki çarp›kl›ktan bir do¤ru
ç›kmaz. Nitekim ç›kmam›flt›r. 

Ö¤renebilmek için gerçeklere
gözleri aç›k olmak gerekir. 

At›l›m’›n gözleri, pragmatizmle,
Kürt milliyetçi hareket üzerine
yapt›¤› hesaplarla körelmifltir. 
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Herfley ayyuka ç›km›fl, ama ikti-
dar için önemli de¤il. DDeenniizz FFeenneerrii

soyguncular›na yeni ihaleler veril-
mifl geçti¤imiz günlerde... Zahid
Akman ve Zekeriya Karaman’a ‹s-
tanbul 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, kala-
n› kesilmifl gibi gösterilmifl. 

‹nsanlar›n dini duygular›n› ve
yard›mseverlik duygular›n› istismar
etmifller. Kim bunu yapanlar:

Deniz Feneri Derne¤i, Mehmet-
çik Vakf› ve Lösemili Çocuklar
Vakf›... Bu isimleri okuyunca h›r-
s›zlar›n, istismarda s›n›r tan›maya-

ca¤›n› görüyorsunuz bir
daha.  

Yolsuzluklar bitmi-
yor; bozuk g›dalar› hasta-
lara yediriyorlar. 

Ne insanlar›n hastal›¤›, ne kutsal

de¤erler, hiçbir fley soyguncular›n

umurunda de¤il.. 

**

9 Mart 2001’de Yimpafl’›n An-

kara Sö¤ütözü ma¤azas›nda monte

edilmemifl, bir aya¤› boflta bir raf

devrildi, raf›n alt›nda kalan 4 yafl›n-

daki Servan Karahan hemen orada

öldü.. 

Haklar›nda dava aç›ld› aç›lmas›-

na ama.. Üç defa bilirkifli raporu ve-

rildi. ‹lk rapor, küçük Servan ve ai-

lesini kusurlu buldu. ‹kincisi Y‹M-

PAfi yöneticilerini kusurlu buluyor-

du ki, mahkeme bir rapor daha iste-

di ““bbiilliirrkkiiflflii””lerden. Son üç kiflilik

bilirkifli heyeti, yeni bir rapor haz›r-

lad›. Üç kifliden biri, ailenin suçlu

bulunmas›na itiraz  etti. MMaahhkkeemmee

bbaaflflkkaann›› oonnuu bbiilliirrkkiiflflii hheeyyeettiinnddeenn

çç››kkaarrdd››.. Kalan iki bilirkifli, aileyi ve

çocu¤u kusurlu buldular. 

Y‹MPAfi yöneticileri kusursuz-

dular. 

Ama “bilirkifli”ler de bilmezdi.
Çünkü, bilirkifli raporunu haz›rla-
yan 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 teb-
ligatlar› bilerek yanl›fl adreslere
gönderip davan›n zamanafl›m›na
girmesine yolaçt›... 

fiimdi bu nedir?

MMüüssllüümmaannllaarr››nn ddaayyaann››flflmmaass››
mm››?? AAllllaahh aadd››nnaa ddaayyaann››flflmmaa mm››??

H›rs›zlar›n, sömürücülerin, soy-
guncular›n, dört yafl›ndaki çocu¤u
katleden zalimlerin suçunu örtbas
etmek, müslümanl›kla, allah›n ad›y-
la izah edilebilir mi?

‹slam ad› alt›nda, müslümanl›k
ad›na ne dolaplar döndürülüyor, ba-
k›n flu tabloya. 

‹slam AAd›na SSoygun!

Mehmetçik AAd›na SSoygun!

Lösemililer Ad›na SSoygun!

Danimarka’n›n baflkenti Kopen-

hag’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›n-

dan gazetelerden biri flu bafll›¤› koy-

mufltu haberine: ““‹‹kklliimm zziirrvveessii bbooflfl

çç››kktt››””

Spotunda da flöyle devam edi-

yordu haber: “Kopenhag’da yap›-

lan ve iklim de¤iflikli¤ini önleyecek

tedbirler konusunda büyük umutlar

ba¤lanan zirvede anlaflmaya var›la-

mad›.” (19 Aral›k Milliyet)  

Haberin devam›ndaki baz›
ayr›nt›lardan anlaflmazl›¤›n
nedenlerini de görüyoruz: “‹fl
parada dü¤ümlendi.. 119 dev-
let ve hükümet lideri, iklim de-
¤iflikli¤inden etkilenen ülkele-
re 100 milyar dolar maddi yar-

d›m›n nas›l sa¤lanaca¤› konusunda
anlaflamad›lar...”

Yasal olarak ba¤lay›c› bir anlafl-
ma için daha önce 22001100 y›l›n›n son
tarih olmas› karar› al›nm›flt›. Em-
peryalistler bu zirvede, bu s›n›rdan
da vazgeçtiler. Yani büyük flovlarla
yapt›klar› “‹klim Zirvesi”nde  do¤a-
n›n dengesini bozan, küresel ›s›n-
maya neden olan etkenleri nas›l or-
tadan kald›r›r›z diye tart›flmak bir
yana, tahribata devam etmek için
kendi önlerini açt›lar. 

Do¤ay› kirletenler zaten kendile-

ri. Nas›l kirlettiklerini çok iyi bili-
yorlar. Do¤an›n dengesini bozan
emperyalist tekellerin kârlar›d›r.
Do¤an›n dengeleri bozuluyormufl,
küresel ›s›nmaym›fl, kkeennddii üürreettiimm
vvee kkâârrllaarr››nn›› tteehhddiitt eettmmeeddii¤¤ii ssüürree--
ccee,, emperyalistlerin umurunda de-
¤ildir. 

Bu anlamdad›r ki, sera gaz› azal-
t›m› için de kesin rakamlar tespit
edilmedi bu zirvede. Do¤ay› kirlet-
meyi ve katletmeyi sürdürecekler.
‹klim Zirvesi ad› alt›nda yapt›klar›
ise, suçlar›n› örtbas etme flovundan
baflka bir fley olarak geçmedi tarihe. 

‹stismar Etmeyecekleri HH‹ÇB‹R fifiEY YOK!

Dünya ‹‹klim ZZirvesi: 
Do¤an›n ddengesini 
bozanlar›n ssuçlar›n› 
örtbas eetme flflovu!
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18-20 Aral›k tarihlerinde Ulusla-
raras› Tecritle Mücadele Platformu
taraf›ndan düzenlenen 8. Uluslara-
ras› Tecrite Karfl› Mücadele sem-
pozyumu Londra’da Venezuella
elçili¤ine ba¤l› Bolivar Hall isimli
salonda yap›ld›.

‹lk gün, Türkiye'den görüntüle-
rin de oldu¤u, 20 dakikal›k ‹ngiliz-
ce 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›flma-
ya bafllad›lar.

Kat›l›mc›lar›n birço¤u siyasi tut-
saklar, davalar ve anti-terör yasas›
konulu çal›flma grubuna kat›ld›. Bu
çal›flma grubuna ABD, Filistin, Tür-
kiye, Almanya, Bask ülkesi, ‹talya
ve ‹ngiltere'den 30 kifli kat›ld›.

Ülkelere yönelik abluka, ambar-
go, iflgal ve tecrit konulu çal›flma
grubuna Honduras, Filistin, Avus-
turya 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 ihtiya-
c›m›z var. Her gün insanlar›m›z ölü-
yor. Ben fluna inan›yorum, emper-
yalizm her tarafta” dedi. Konuflma-
s›n›n sonunda bir sonraki sempoz-
yumun Filistin'de yap›lmas›n› öner-
di.

TAYAD çal›flan› olan Mehmet
Y›lmaz, Türkiye'de yap›lan "Ameri-
ka Defol Bu Vatan Bizim" kampan-
yas›n› ve ‹ncirlik üssünün kapat›l-
mas› talebiyle düzenlenen kampan-
yay› anlatt›. 

‹kinci çal›flma grubunda Siyasi
davalar, anti-terör yasalar› ve poli-
tik tutsaklar konular› hakk›nda ko-
nufluldu.

Anadolu Federasyonu ad›na La-
tife Ad›güzel, Anadolu Federasyonu
eski baflkanlar›ndan Nurhan Er-
dem'in birebir yaflad›¤› keyfi tutum
ve tecrit koflullar›ndan bahsetti.

TAYAD temsilcisi Ahmet Ku-
laks›z, perspektifimizin, çocuklar›-
m›z›n tutukluluk dönemi içerisinde
hayat koflullar›n›n daha iyi olmas›
için çaba sarfetmemiz olmas› gerek-
ti¤ini belirtti. 

FHKC lideri Ahmad Saadat'in
avukat› Hassan Mahmoud ülkesin-
de 7000 Filistinli tutsak oldu¤unu
ve Ahmad Saadat’›n da  uzun süre-
dir ne avukat› ile ne de ailesi ile gö-
rüfltürülmedi¤ini söyledi.

Sempozyumun ikinci günü “Ül-
kelere yönelik sald›rganl›k ve am-
bargo, Ortado¤u,  siyasi tutsaklar,
siyasi davalar, anti-terör yasalar› ve
tecritin hukuki boyutu, politik tut-
saklara karfl› uygulanan tecrit ve et-
kileri, 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. sek-
reteri Henri Suarez, Küba Büyükel-
çili¤inden siyasi dan›flman Luis
Marron ve Honduras'tan Halk Dire-
nifl Cephesinden Sara Elisa Gonza-
lez konuflma yapt›lar.

Bu seminerin son konuflmac›s›,
Honduras'tan Halk Direnifl Cephe-
sinden Sara Elisa Gonzalez, Hondu-
ras’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 Yo-
rum ve  Ça¤dafl Hukukçular Derne-
¤i Genel Baflkan› (ÇHD) Avukat
Selçuk Koza¤açl› konuflma yapt›lar.
Vize sorunu yaflad›¤› için geleme-
yen Av. Selçuk Koza¤açl› konuflma-
s›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 mil-
yar›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 ül-
kesinden avukat Iratxe Urizar, Filis-
tin’den avukat Hassan Mahmoud
konuflma yapt›lar.

Av. David Enright, “Avukat Sel-
çuk burada de¤il” diyerek bunun da
tecritin bir parças› oldu¤unu belirtti.

“Politik tutsaklara karfl› uygula-
nan tecrit ve etkileri” konulu oturu-
ma; ‹ngiltere’den T›p Vakf› Dan›fl-
man› Perico Rodriguez, Helen
Bamber Vakf›ndan Helen Bamber,
Ulusal Jericho Hareketinin sözcüsü
ve eski siyasi tutsak BPP/BLA( Ka-
ra Panter Partisi, Siyah Kurtulufl Or-
dusu) Ashanti Alston, ‹rlanda’dan
Josehine Hayden, ‹ngiltere’den,
1982‘den itibaren Filistinliler’le ça-
l›flan Dr. Ang kat›ld›. 

Son oturum olan “Anti-terör ya-
salar› ve siyasi davalar” konulu otu-
rumda da, Almanya’dan Latife Ad›-
güzel(Anadolu Federasyonu), ‹tal-
ya’dan Marcilino, Türkiye’den Ah-
met 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. Türki-
ye’nin dört bir taraf›ndaki hapisha-
nelerde 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 misafir-
lere tan›t›ld›. Duygu ve düflünceleri-
ni salonda bulunanlarla paylaflt›lar.
Delegelerin sahneden inmesiyle bir-
likte Grup Yorum de¤iflik dillerde
flark›lar seslendirdi. 

500 kiflini kat›ld›¤› konser, son
olarak Grup Yorum’un, tüm delege-
leri bir kez daha sahneye davet edip
hep birlikte söylenen “Çav Bella”
marfl›yla sona erdi.

8. Uluslararas› Tecrite Karfl› Mücadele
Sempozyumu Yap›ld›
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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›.

Almanya HHaammbbuurrgg'ta 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, KKööllnn’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. 

18 Aral›k günü AAvvuussttuurr--
yyaa'n›n baflkenti VViiyyaannaa'da

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›.

‹‹nnnnssbbrruucckk'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--

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. 

Özgürlük Komitesi 18 Aral›k
günü, Belçika'n›n baflkenti BBrrüükk--
sseell’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. 

BBeerrlliinn 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.

Avrupa’da

Avrupa’da Katliam
Anmalar›

‹NNSBRUCK
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AVRUPA’daki B‹Z

Yaln›zl›k duygusu göçmenlerin
yakas›na yap›flan en temel duygular-
dan biridir. En baflta ülkesinden kopa-
rak 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 ülkemi-
zin 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 ken-
di halklar›n›n karakteri haline getir-
meye zorlad›¤› yaln›zl›k, bizim insa-
n›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¤› düflün-
cesi, baflka bir çaresizlik olarak inti-
harlar› ortaya ç›kar›yor. Ayn› biçim-
de ailesiyle, çevresiyle iliflki kurama-
yan gençler de çaresizleflip intihara
sürükleniyor.

YYaallnn››zzll››kk ‹‹nnssaann›› YYookk,,

EEmmppeerryyaalliizzmmii VVaa rr EEddeerr......

Bu tablo esas›nda yaflad›¤›m›z

emperyalist ülkelerin istedi¤i bir tab-

lodur. Çünkü yaln›zlafl›p, çaresizlik

yaflayan insanlar emperyalistlerin de

istedikleri gibi yönlendirip kullana-

bilece¤i insanlard›r. 

Çünkü birbiriyle dayan›flmay›, bir-
birinin derdine çare olmay›, birbirine
el uzatmay› bilmeyen insanlar; genç
yafl›n›n aksine, hayattan bir beklentisi
kalmayan, kendisini herkesten tecrit

eden gençler ›rkç›l›k, ayr›mc›l›k ve
bunlar›n yaratt›¤› onlarca sorunla da
ya ilgilenmeyecek, ya da onlar›n al-
t›nda da ezilecektir. Kendi sorununa
duyars›zl›k yaln›zl›¤›n bir baflka biçi-
mi olarak sorunlar›n da devam›n› sa¤-
layacakt›r.

Oysa ki Anadolu
kültüründe yaln›zl›k
denilen duygu nere-
deyse yok gibidir.
Çünkü her fley birli¤e

ve dayan›flmaya göre kurulmufltur.
Aile kavram› böyledir, imece usulü
böyledir, mahalle-köy-komfluluk ilifl-
kileri böyledir, okul arkadafll›klar›,
üniversite yurtlar› böyledir.. Sa¤d›ç-
l›k, müsaiplik, kirvelik...onlarca daya-
n›flma kurumlaflt›r›lm›flt›r halk›m›z›n
gelenekleriyle.

Tüm bunlar Avrupa'da dayanma-
m›z gereken kültürel özelliklerimiz-
dir. ‹flte bu özelliklerimizi kimi yerde
hat›rlayarak, kimi yerde ö¤renip ö¤-
reterek yaln›zl›¤a teslim olmamal›,
kimseyi yaln›zl›¤a terk etmemeliyiz.. 

" YYALNIZLIK BB‹ZE DDÜfiMAN, 
EGEMENLERE DDOSTTUR

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” suçla-
mas›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.

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 tutuk-

lanm›flt›. Mahkemenin bu karar›

2007 y›l›nda temyiz mahkemesi

taraf›ndan bozulmufltu. 

Türkiye oligarflisi, DHKP-C’nin

bir ‘terör örgütü’ oldu¤unun ilan

edilmesini ve davadaki devrimcile-

re en a¤›r cezalar›n verilmesini isti-

yordu. Belçika emperyalizmi, bu

kararla, Türkiye oligarflisinin istek-

lerini tam olarak yerine getirmemifl

oldu. Ancak, devrimcileri hala suç-

lu gibi göstermekte, devrimci faali-

yeti suç saymakta ›srar ederek,

hakl› ve meflru olan›n karfl›s›nda

yer alm›flt›r. Emperyalizm devrim-

cileri yarg›layamaz. Emperyalist

yarg›n›n ‘ceza’lar›, halklar aç›s›n-

dan meflru de¤ildir. 
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TSK, EE¤it, 

Öldürt, ÖÖvün!

TTSSKK,, IIssppaarrttaa’’ddaa Af-
gan askerlerini nas›l
e¤itti¤ini bas›na düzen-
ledi¤i bir geziyle göster-
di.. ‹‹flflbbiirrlliikkççii bbiirr oorrdduu,,
eellbbeettttee aannccaakk iiflflbbiirrlliikkççii--
lleerrii ee¤¤iittmmeekkllee öövvüünneebbii--
lliirr...... Amerika Afganista-
n› iflgal etmifl. 8 y›l bo-
yunca onbinlerce Afgan-
l› bu iflgalciler taraf›ndan
katledilmifl... 

Vatanlar›n›n iflgaline
karfl› tek direnen güçler
de “terörist” ilan edili-
yor... 

Isparta’da e¤itim gö-
ren Afgan askerleri va-
tanlar› için de¤il iflgalci-
lerin ç›karlar› için e¤itili-
yor. Katledecekleri em-
peryalist iflgalcilere karfl›
savaflan Afganl› direnifl-
çilerdir. Onlar direniflçi-
leri katlettikçe, TSK da

e¤itimiyle övünür art›k. 

ÇÇ ii zz gg ii yy ll ee

ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
nnii

BU KKAFA
* BBUU KKAAFFAA--11:: TTCCDDDD GGeenneell MMüü--

ddüürrüü SSüülleeyymmaann KKaarraammaann,, eeyylleemm yyaa--
ppaann TTCCDDDD eemmeekkççiilleerrii iiççiinn flflööyyllee ddii--
yyoorr::

““BBuunnllaarr mmeemmuurr ddee¤¤iill,, sseerrsseerrii””...... 

Böyle diyor, çünkü kafas›nda de-
mokratik haklara iliflkin en küçük bir
kavram yok. 

* BBUU KKAAFFAA--22:: Genelkurmay Bafl-

kan› ‹lker Baflbu¤ geçen hafta Trab-
zon’da yapt›¤› konuflmada flöyle diyor-
du: ““TTrraabbzzoonnlluummuuzz mmeerrttttiirr.. ÜÜllkkeessii iiççiinn
ggeerreekkttii¤¤ii zzaammaann hhiiççbbiirr ffeeddaakkaarrll››kkttaann
kkaaçç››nnmmaayyaann bbiirr bbööllggeeddee bbuulluunnuuyyoorruuzz..
UUlluussaall kkoonnuullaarraa bbuu bbööllggee iinnssaann››mm››zz››nn
hhaassssaassiiyyeettii oorrttaaddaadd››rr..”” 

Bölge insan›n›n hassasiyeti bugüne

kadar nerelerde ortaya ç›kt›? TA-
YAD’l›lara yönelik linç sald›r›lar›nda...
Rahip Santoro’nun ve Hrant Dink’in
katledilmesinde.. 

Genelkurmay bunlar›n arkas›nda-
d›r... 

* BBUU KKAAFFAA--33:: Linç sald›r›lar›na

iliflkin iktidar diyor ki: 

““VVaattaannddaaflfl iimmkkaann›› vvaarrssaa kkeennddiinnii ssaa--
vvuunnuurr””... 6-7 Eylüllerde, Marafl’ta öyle
yapm›flt› zaten...

* BBUU KKAAFFAA--44:: Tekel iflçilerine de-

niyor ki:

““YYaann ggeelliipp yyaattaannaa ppaarraa ööddeemmeeyyeeccee--
¤¤iizz””... 

Üreten kim, tüketen kim, bu kafa
bilmezden geliyor. 

* BBUU KKAAFFAA--55:: PPaattrriikkhhaannee

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: BBuu KKAAFFAA,, FFaaflfliizzmmiinn KKaaffaa--
ss››dd››rr...... 

GGeenneettiikk
MMaannyyaakkll››kk
Gazetede bir haber: ““KKööttüü flfloofföörr--
llüükk ggeenneettiikk çç››kktt››””
Alt›nda flu yaz›yor:
“Amerikal› araflt›rmac›lar, kötü
sürücülerde araç kullanma yetisi-
ni düflüren gen buldu.”
Bu iflin sonunu söyleyelim biz:
Sömürü geni bulundu, patronlar,
kapitalizmden dolay› de¤il, flu
genden dolay› sömürüyorlar... El-
bette sömürülme geni de bulu-
nur... Sonra faflizm geni... Yani
Hitler, o lanet gen yüzünden öyle
oldu...  
Sonra s›ra insanlar› devrimci ya-
pan 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 teorile-
rin, herfleyi ›rkla aç›klayan Hitler
›rkç›l›¤›ndan bir fark› yoktur. 

tel ttel ddökülüyor
Almanya’da ülke genelinde 860 afl evin-

den 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... 




