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‹ncirlik
ve Tüm
Amerikan Üsleri
Kapat›ls›n!
Halk Cephesi 22 Kas›m’da
‹ncirlik Önünde!

OL‹GARﬁ‹YE KARﬁI

YÜRÜYÜŞ
DERS‹M
KATL‹AMI
‹lk De¤ildi
Son da Olmad›

TÜRK‹YE TAR‹H‹
KAN AKIYOR
Bu kanl› tarih, ne
AKP’nin ‘Aç›l›m›’yla,
Ne CHP’nin
‘Özür’üyle
AKLANAMAZ!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yaﬂ›yorlar
27 Kas›m - 3 Aral›k

‹stanbul Ça¤layan

‹kisi de 1961 do¤umluydu.
Mücadeleye devrimci hareket saflar›nda kat›ld›lar. ‹stanbul mahalli birimlerde,
Hasköy’de görev yap›yorlard›. 28 Kas›m
1979’da, Hasköy’de, faEnver ER
Kubilay YEﬁ‹LKAYA
ﬂist sald›r›lara karﬂ› nöbet
tutarken, bulunduklar› kahvehanenin faﬂistler taraf›ndan taranmas› ile
ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.

‹stanbul-Eminönü
1978 ‹stanbul do¤umlu. Devrimcileri ve faﬂizmi
Gazi ayaklanmas›nda tan›d›. 1996’da tutuklanarak götürüldü¤ü Eskiﬂehir hücre tipinde direniﬂe
kat›ld›. 2000’de F Tipi hapishanelerle birlikte yeniden hücre ve tecrit gündeme geldi¤inde, ölüm
orucu gönüllülerinden biriydi.
Kartal Hapishanesi’nde 5. Ölüm Orucu Ekibi’nde
baﬂlad›¤› onurlu direniﬂini, 6 ay boyunca sürdürerek 30 Kas›m 2002’de ölümsüzleﬂti.

Zelihan ERTÜRK

1969 Muﬂ do¤umlu. 1990’da, Uluda¤ Üniversitesinde, gençlik mücadelesi içinde yerini ald›.1994 Eylülü’nde tutukland›. 19-22 Aral›k katliam›nda Ümraniye’de direnen devrimcilerden biriydi. 2001’de Kand›ra F Tipi’nden tahliye oldu, ancak k›sa süre sonra
tekrar tutukland› ve K›r›klar F Tipi’ne konuldu.

‹stanbul Üniversitesi

Aral›k 2001’de örgütüyle iliﬂkisi kesilmiﬂ olmas›na ra¤men, tecrite karﬂ› ölüm orucuna baﬂlayarak 1 Aral›k 2002’de ﬂehit düﬂtü.

Feridun Yücel BATU

‹stanbul Beﬂiktaﬂ
Erhan YILMAZ
(Kenan)

Mehmet YILDIRIM
(Necati)

1976 Diyarbak›r do¤umlu
Erhan, lise y›llar›nda devrimci oldu. Mücadelede h›zla geliﬂti. Gençlik çal›ﬂmalar› yan›s›ra Bal›kesir, Band›rma, Susurluk sorumluluklar›n› üstlendi. Bir süre
tutsakl›k yaﬂad›. Tahliye oldu¤unda, art›k yeri özlemini duydu¤u da¤lard›. ﬁehit

"Tüm devrim ﬂehitlerimizi yaﬂatmak, onlar›n yerini doldurmak, yükselttikleri bayra¤›
daha yükseklere, oligarﬂinin burçlar›na dikmek bizim görevimizdir.”
Mehmet Y›ld›r›m

Onlar
Vard›
Kavgan›n ve Hayat›n ‹çinde
Erhan, Mehmet v e Z eliha
Devrimci hareketin önderi, devrimcileri tan›mlarken “biz halk›z...” diye tan›mlar önce. Devrimciler, halkt›r, halk›n tüm özelliklerini üzerlerinde taﬂ›rlar.
Yaﬂad›klar› koﬂullar, yaﬂamda karﬂ›laﬂt›klar› bunun d›ﬂ›nda de¤ildir.
ﬁehitlerimizden, Erhan’›n, Mehmet ve Zeliha’n›n ortak noktalar›ndan
biri de yaﬂad›klar› koﬂullar›n zorlu¤udur. Yoksulluklar›d›r.
Erhan, Mehmet ve Zeliha’n›n çocukluklar›, gençlikleri yoksulluk
içinde geçmiﬂtir. Yoksullu¤u yaﬂayarak büyümüﬂlerdir.
Zeliha, ailesi yoksul oldu¤u için ilkokuldan sonras›n› okuyamad›.
Daha küçük yaﬂta çal›ﬂmaya baﬂlad›. Çocuklu¤u, gençli¤i, çal›ﬂarak
geçti. Konfeksiyon iﬂçili¤inden tezgahtarl›¤a kadar bir çok iﬂte çal›ﬂt›.
Erhan’›n çocuklu¤u köyde geçti. Ailesi yoksul oldu¤undan, ortaokul ve lise y›llar›nda ö¤renimini sürdürebilmek için çok çeﬂitli iﬂlerde çal›ﬂt› o da. Haks›zl›k ve zulmü bizzat yaﬂad›, tan›k oldu.
Mehmet yoksul bir Kürt köylü ailesinin çocu¤u olarak dünyaya
geldi. Yoksullu¤u nedeniyle ilkokuldan sonra ö¤renimine devam edemedi. Genç yaﬂta çok çeﬂitli iﬂlerde çal›ﬂarak yaﬂam›n› kazanmaya
baﬂlad›. ‹ﬂçilik yaparken sömürünün ve adaletsizliklerin en çarp›c› biçimlerini yaﬂad›.
Sonuçta; Erhan, Mehmet ve Zeliha, yoksulluklar›n, yokluklar›n
içinde, düzen içinde kaybolmay›p, devrimci oldular.
Onlardan geriye yaz›lan koskoca bir tarih, yaratt›klar› destanlar ve direniﬂler kald›. Erhan ve Mehmet, Balk›ca’da bir tarih yazd›lar. 20 saat
sürdü çat›ﬂma... Zeliha, 17 yaﬂ›nda tan›ﬂt› devrimcilerle. 24 yaﬂ›nda aln›nda k›z›lband› ile ﬂehit düﬂtü. “ﬁimdi s›ra bizde. –diyordu direniﬂe
baﬂlarken– Yine ayn› sald›r›larla karﬂ› karﬂ›yay›z. Bizde 12'ler gibi bedenlerimizi siper edece¤iz. Ne yapmam›z gerekti¤ini biliyorum. Bu süreçte üzerime düﬂen görevi lay›k›yla yerine getirmeye haz›r›m.” diyordu.
Onlar› anarken, onlar›n bize vasiyeti ﬂudur; yoksul mahallelerde,
yoksul halk›n içinde günlük yaﬂamda gördü¤ümüz, her biri bir Zeliha, her biri bir Erhan, her biri bir Mehmet olacak gençlerimiz var. Biz
yoksullar› örgütlemezsek, bu kez onlar› düzen örgütleyecek ve “bireysel çözümlere” sevk edecek.
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1964 Kars do¤umlu. Mehmet, genç yaﬂta çeﬂitli iﬂlerde çal›ﬂarak, sömürüyü, adaletsizli¤i en çarp›c› biçimlerde yaﬂad›. 1993'te devrimcilerle
tan›ﬂt›. Bir süre tutsakl›k yaﬂad›. 1995'de Karadeniz K›r Birli¤ine kat›ld›. ﬁehit düﬂtü¤ünde birli¤inde komutan yard›mc›s›yd›.
30 Kas›m 1998’de, Balk›ca’da bir direniﬂ destan› yazarak ﬂehit düﬂtüler. 29 Kas›m akﬂam› Gölgeli da¤lar› eteklerinde Balk›ca köyünde kuﬂat›ld›lar. 20 saat boyunca çat›ﬂarak, susturulamayan sloganlar› ve
marﬂlar›yla bir direniﬂ destan› yazd›lar.

Balk›ca... Yok sul bir köy evi...
Er h an ve M eh me t’ in y az d› ¤› bir destan..

‹çindekiler
4 Kanl› tarihin sonu
6 Devlet konuﬂtu
8 Türkiye tarihi kan ak›yor
12 Ö¤retmenimiz:
Devrimci irade
en büyük gücümüzdür

Amerika Defol
Bu Vatan Bizim

13 Amerika
Defol Bu
Vatan Bizim
17 40. y›l›nda
Dev-Genç
ve önderlik paneli yap›ld›
18 Halk Cepheliler ‹ncirlik
yolunda
19 Bir hukuksuzluk örne¤i daha

20 Kelimelerin Savaﬂ›: Travma
21 “‹ncirlik’ten 7 y›lda 103 bin
uçuﬂ”

22 “Obama yönetimi ‹ran’a
yönelik sald›r›lar›n›
sürdürüyor!”

Güler Zere Haberleri

23 Emperyalizme karﬂ› halklar›n
birli¤i sempozyumu

24 “Bakanl›k iﬂkencecileri koru-

40 Sanatç›lar
Güler
Zere’yi
ziyaret
etti

maya devam ediyor”

26 “Bu nas›l bir devlet?”
28 Devrimci Okul:
Eylem nedir?

41 Adalet

32 Tutsakl›klar ve mücadele ile

‹çin:
Hala
merhamet dilenmek
mücadeleyi inkard›r

dolu bir geçmiﬂ

Ülkemizde
Gençlik

42 Kürt milliyetçi
hareketi özür
dilemelidir

35 Gençlik

46 Gülsuyu’da ve 1

Federasyonu’ndan:
Halk ‹çin Bilim
Halk ‹çin E¤itim
36 Sorunlar›m›z Çözümlerimiz:
Ders araç gereçleri sorunu
37 Dev-Gençliler Amerika
Defol demeye devam ediyor

38 Hasta tutsaklara özgürlük
mücadelesi sürüyor

Ça¤r› / ‹lan
Müslüman H alk›m›z›n
Bayram› K utlu Olsun
Bayram sabah› kurbanlar kesilirken,
unutmayal›m ki, her gün 17 bin çocu¤umuzu da
emperyalist düzen kurban ediyor. Her gün
17 bin çocu¤umuzun açl›ktan öldü¤ü bir dünya
düzenini savunan ne müslüman olabilir, ne
insan!
‹nanc› olan›n, vicdan› olan›n, ahlak› olan›n
kabul etmeyece¤i bir zulüm düzeni ile
kuﬂat›lm›ﬂ›z.
Bayramlar›, insanlar›n açl›kla, iﬂgalle kurban
edilmedi¤i günlerde kutlayabilmek dile¤iyle
müslüman halk›m›z›n kurban bayram›n›
kutluyoruz.

May›s’ta sald›r›ya
u¤rayanlar anlat›yor
48 5 y›ll›k bu bilanço
hangi gerekçeye
s›¤d›r›labilir?
Hamburg’ta Yorum coﬂkusu

50
53 Kent Aﬁ iﬂçileri CHP’yi
54

iﬂgal etti
De¤inmeler: Söz

Emperyalizme
Karﬂ›
Halklar›n
Birli¤i
Sempozyumu
Tarih: 4-5-6 Aralık
Yer: Çevre Tiyatrosu
Kocamustafapaşa
Saat: 10.00-17.00
Düzenleyen: Halk Cephesi

KURTULUﬁ
Emperyalizm Özel Say›s›
ÇIKTI!!

Kanl› tarihin sonu
ayretler içinde yaz›yor baz› yazarlar, hayretler içinde okuyor
okurlar›. ‹nsanlar›n binlercesinin
s›¤›nd›klar› ma¤aralarda bombalanarak, gazlarla bo¤ularak, fare
zehiriyle zehirlenerek öldürüldü¤ünü okuyor. Bugüne kadar bilmeyenler, duymam›ﬂ olanlar,
Türkiye’nin kanlar içindeki yak›n tarihine tan›k oluyorlar. Bilmemek, duymam›ﬂ olmak onlar›n
suçu de¤il.
evlet, kanl› tarihinin üzerinde
tam bir gizleme politikas› izlemiﬂtir. 90 bine yak›n askerin
aç›kça ölüme mahkum edildi¤i
Sar›kam›ﬂ’›n foto¤raflar›n›n daha
çok yak›n zamanda ortaya ç›kt›¤›n› hat›rlamak bile tarihi örtbas
etme politikas›n›n nas›l uyguland›¤›na çarp›c› bir örnektir. 90 bin
insan›m›z›n katledildi¤i Dersim
katliam›na dair bir resim var m›
peki ortada? Yoktur. Dersim katliam›n› anlatacak temsili bir resim bile yoktur. Kuﬂku yok ki, o
resimler de bir yerlerde duruyordur. Birkaç ﬂeyin aç›¤a ç›km›ﬂ olmas›, oligarﬂinin kanl› tarihi üzerindeki kal›n perdeyi kald›rmaya
baﬂlad›¤› anlam›na m› geliyor?
Hay›r. Kesinlikle hay›r. Türkiye
tarihi kan ak›yor ve o kan›n çok
küçük bir bölümünün nas›l, kimler taraf›ndan ak›t›ld›¤› biliniyor.
Kanl› tarih, hala gizleniyor. Çünkü akan kan, düzeni besliyor ve
akmaya devam etmesi gerekiyor.
Son olarak Güler Zere konusunda
da karﬂ›m›za ç›kan ayn› gerçektir: Katl iamc› devlet gerçe¤i .
Kanserli bir hasta konusunda da
ayn› tutumunu sürdürmüﬂtür devlet. Peki neden? Neden katlediyor devlet? Sadist, insanlardan
oluﬂtu¤u için mi? Hay›r! Katliamc›l›¤›n s›n›fsal temeli vard›r.
Katliamc› devlet, ﬂu veya bu kiﬂiye, ﬂu veya bu partiye göre ortaya ç›km›ﬂ bir devlet de¤ildir. Katliamc› devlet, belli bir s›n›f›n ç›-
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Yürüyüﬂ
22 Kas›m
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karlar›n› korumak, belli bir düzeni sürdürmek için katlediyor.
ligarﬂinin kanl› tarihi, cuntalar›n
iﬂbaﬂ›nda oldu¤u aç›k faﬂizm
dönemleri d›ﬂ›nda, demokrasicilik oyunuyla birlikte varoldu.
AKP’nin emperyalizm taraf›ndan
empoze edilen “aç›l›m” politikalar› da demokrasicilik oyununu
güçlendirme araçlar›d›r. Ancak
oligarﬂi, güçsüzdür; bu nedenle
demokrasicilik manevralar›yla
gündeme getirdi¤i hiçbir ad›m›,
sonuna kadar götürememiﬂtir.
AKP’nin Kürt Aç›l›m›’n› önce
Demokratik Aç›l›m’a, sonra da
Milli Birlik Projesi’ne dönüﬂtürmesi, iﬂte bu karakteristik yap›n›n sonucudur.
ürkiye tarihi kan ak›yor. Tüm
demokratikleﬂme manevralar›n›n gelip dayanaca¤› yer, bu kan
gölüdür. Gerçek olmayan her
ad›m, gelip iﬂte bu gölde bo¤uluyor. Demagojik demokrasi aldatmacalar›, bu kan› aﬂam›yor. ﬁu
son derece aç›k ve kesindir: Dersim katliamlar›n›n, 1 May›s 1977
katliam›n›n, Sivas, Gazi, 19 Aral›k katliamlar›n›n hesab›n›n sorulmad›¤› bir ülkede, “demokrasi” boﬂ sözdür.
KP’nin Kürt aç›l›m› da iﬂte gelip kan’a dayand›. Dersim katliam›n›n hesab›n› veremiyorsan›z,
orada bir “aç›l›m” yoktur. Kan
akan derelerin, cesetlerle dolu
vadilerin hesab›n› veremiyorsan›z, Kürt sorunu oldu¤u yerde
duruyor demektir.
eclis gündeminde ilk kez 10
Kas›m Sal› günü tart›ﬂ›lan
“Kürt aç›l›m›”, bir bak›ma oligarﬂinin kanl› tarihinin kap›s›n› aralad›. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin her aﬂamas›na yay›lm›ﬂ katliamlar›n bir k›sm›, Meclis kürsüsünden itiraf edildi ve savunuldu.
HP, "Burada yaﬂayan Kürtler
Türk milletinin Kürdüdür." ﬂovenizmiyle dün ﬁeyh Sait isya-
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n›nda Dersim isyan›nda ne yap›lm›ﬂsa, b u gü n d e ayn›s›n›n yap›lmas› gerekti¤ini savunuyor.
MHP’ye göre “Kürt sorunu” yok,
“terör sorunu” var. AKP ise,
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün
Kürt meselesinde “iyi ﬂeyler olacak” dedi¤i günden bugüne ne
olaca¤›na dair tek bir ﬂey söyleyememektedir. Çünkü s›n›rlar›
bellidir.
KP, “demokratikleﬂme” ambalaj›na sar›l› olarak gündeme getirdi¤i ad›mlarla A m e r i k a n
p l a n l a r › n a toplumun çeﬂitli kesimlerinin deste¤ini almaya çal›ﬂ›yor. Fakat bu deste¤i almak için
açt›klar› paketin içi de hemen hemen boﬂ. Amerikanc›, Avrupac›,
islamc› bas›n yay›n organlar›n›n
AKP’nin “aç›l›mlar›”nda büyük
demokratikleﬂme hamleleri keﬂfetmeleri, tamamen zorlamad›r.
5 Kas›m tarihli Sabah Gazetesi
manﬂetinden “Demokratik aç›l›m
karakoldan baﬂl›yor” diye yans›tm›ﬂt› AKP’nin meclisteki aç›klamalar›n›. Birincisi, AKP’nin
aç›klad›¤› paket, k›rk y›ll›k bayatlam›ﬂ vaatten baﬂka öne ç›kar›lacak bir ﬂey bulunamayacak
kadar boﬂtu. ‹kincisi, Kürt sorununa çözüm olmad›¤› gibi, “demokratikleﬂme aç›l›m›” aç›s›ndan da bir ﬂey yoktu.
eki ne vard›: “Karakollar, hastaneler, askeri ve sivil cezaevleri
hem uluslararas› ve hem de ulusal sivil denetime aç›lacak. ... Bu
kapsamda Birleﬂmiﬂ Milletler
protokolü onaylanacak...”
unlar bu ülkede defalarca kez
yap›lm›ﬂ(!) ﬂeylerdir. Yap›lm›ﬂ
ve hiçbir ﬂeyi de¤iﬂtirmemiﬂ uygulamalard›r. Y›llar önce Süleyman Demirel’in 1991 seçimlerindeki “ﬂeffaf karakolu” geliyor hemen akla. Fakat, o seçim sonucunda iktidar olan Demirel’in o
dönemi, ülkemiz tarihinde iﬂkencelerin, infazlar›nbelki de en yo-
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¤un oldu¤u bir dönem olmuﬂtu.
lkemizde bu kapsamdaki s›n›rl›
düzenlemeler bir yana, çok daha kapsaml› olma iddias›na sahip
say›s›z demokratikleﬂme paketi
aç›klanm›ﬂt›r. Sadece bu olgu bile, demokrasiyle mevcut sistemin
ayn› ﬂey olmad›¤›n› anlatmaya
yeter. 60 y›l› aﬂk›n zamand›r sürekli “demokratikleﬂen” ama bir
türlü de demokrasiye ulaﬂamayan
bir düzenden söz ediyoruz. 60
y›ld›r hem demokrasi var diye iddia etmenin, ayn› sürede onlarca
demokratikleﬂme paketi aç›p bir
türlü demokratikleﬂememenin
izah› ne olabilir?
a¤›t üzerinde ç›kart›lan kimi yasalar, imzalanan uluslararas›
sözleﬂmeler var. Bunlar›n hiçbirinde “iﬂkence yap›l›r” demiyor.
Ama Engin Çeberler de tart›ﬂ›lmaz bir gerçek olarak ortada duruyor. Bu nas›l izah edilecek?..
Elbette bunlar›n bir izah› var. Bu
izah, Mahir Çayan’›n yaklaﬂ›k 40
y›l önce çok net bir ﬂekilde tan›mlad›¤› sömürge tipi faﬂizm tan›m›ndad›r. Bu izah, faﬂizmle demokrasicilik oyununun yan yana
olmas›ndad›r. Yasalar, iﬂkenceyi
yasaklar, katliamlar› yasaklar
(demokrasicilik oyunu), yürütme
organ›, yasal ve yasad›ﬂ› kontrgerilla örgütlenmeleri arac›l›¤›yla,
infazlarla, katliamlarla yönetir
(faﬂizm). ‹zah budur.
u kanl› tarih, ancak bir ﬂekilde
sona erebilir. Çünkü dökülen
kan, belli bir s›n›f›n sömürü düzenini sürdürmek için dökülmektedir. Bu kanl› tarihte, 86 y›ll›k
bir ittifak söz konusudur. B u
kanl› tarih hepsinin ortak eser i d i r... Mustafa Kemal, ‹nönü,
Menderes, Demirel, Ecevit, Türkeﬂ, Erbakan, Evren, Özal, Çiller,
Karayalç›n, Y›lmaz, Erdo¤an...
Kürt halk›na karﬂ› sürdürülen
katliamlar, Kemalist iktidar›n politikalar› sonucudur. “Asl›nda
Atatürk’ün bunlardan haberi
yoktu”, “Atatürk Kürt sorununu
çözecekti, ama onu kuﬂatt›lar”
gibi spekülasyonlar, tarihi ger-

Ü
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...Türkiye tarihi kan ak›yor. Akan
kan, Türkiye halklar› için ac›d›r,
gözyaﬂ›d›r, kaybedilen o¤ullar,
k›zlar, gasbedilen haklar,
yokedilen geleceklerdir. elbette
bu kan durdurulamaz de¤ildir.
Ama kan› durdurman›n yolu,
tarihimizi kana bo¤anlarla
uzlaﬂmak de¤ildir.
çeklerin çarp›t›lmas›ndan baﬂka
bir ﬂey de¤ildir... Kürt halk›na
karﬂ› geliﬂtirilen asimilasyon dayatmalar› ve katliam politikalar›,
1925’ten itibaren en kanl› ﬂekilde
uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r ve bu
dönemde Mustafa Kemal yönetiminin d›ﬂ›nda bir ﬂey olmas›
mümkün de¤ildir. Özellikle
1950’ler sonras›, Kürt halk›n›n,
Alevi halk›n›n, “devlet partisi”
CHP’ye ba¤l›l›¤›n› sürdürmek
için uydurulmuﬂtur bunlar.
ersim’de 1938’de neler o l d u ?
Bunlar elbette oligarﬂi ad›na yöneten her kesim taraf›ndan, tüm
düzen partileri taraf›ndan biliniyordu. Herkesin ma¤aralar›n orada nas›l kapat›l›p içindekilerin
katledildi¤inden haberi vard›.
Ayn› Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde 6 kad›n›n nas›l diri diri yak›ld›¤›n› iyi bildikleri gibi... Peki
AKP dahil, bugüne kadar kim açt› Dersim Katliam› dosyas›n›n
kapa¤›n›? SHP’si, CHP’si, AP’si,
DYP’si, ANAP’›, hangisi açt›?..
Bu katliam dosyalar›n›n kapa¤›n›
açmad›ysalar niye açmad›lar?..
Bir düﬂünün Dersin Katliam› gibi, kapa¤› aç›lmam›ﬂ, aç›lm›ﬂsa
örtbas edilmiﬂ nice katliam dosyas› var bu ülkede!
ukar›da belirtti¤imiz gibi, Kürt
halk›na, devrimcilere, Alevilere
karﬂ› sürdürülen bu bask›larda,
katliamlarda, düzen güçleri temelde hemfikirdir. D e r s i m K a t l i a m › n › g e r ç e k l e ﬂ t i re n p a r t i ,
C H P ’ d i r.. . D o¤ ru. F a k at so nra s › d a v a r d › r. Katliam›, asimilasy o n p o l i t i k a l a r › n › s ü r d ü re n
p a r t i l e r, DP, AP, M H P, MSP,
DYP, ANAP, DSP, SHP, R P,
A K P ’ d i r. Oligarﬂi ad›na siyaset
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yapan h i ç b i r d ü z e n p a r t i s i bu
suçun d›ﬂ›nda de¤ildir.
u kanl› tarih, geride kalan bir tarih de¤ildir. 1990’lar›n baﬂlar›ndaki Newrozlardan Gazilere, 19
Aral›klara kadar, halk›n kan› akmaya devam ediyor. Bu ülkede
“akan kan”dan ve kan›n durdurulmas›ndan sözedenlerin bir k›sm›, tam bir çarp›tma ve riyakarl›k
içindedir... Kimisi, dökülen kan›n
geçmiﬂte kald›¤›n› söylüyor, kimisi, dökülen kanda egemenlerin
d›ﬂ›nda da sorumlu ar›yor... Ve
yalanlar›n ortas›nda kan akmaya
devam ediyor... Kan›n akmaya
devam etti¤i do¤rudur; ama bunda tek sorumlu vard›r: Oligarﬂik
diktatörlük. Faﬂizmi uygulayan
odur. Halklar›n ulusal ve sosyal
taleplerini, mücadelesini bast›rmak için katliamlara baﬂvuran
odur. Halklara ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizme ulaﬂmak
için devrimden baﬂka yol b›rakmayan odur.
Say›: 21
6 y›ll›k geçmiﬂleri kan içinde Yürüyüﬂ
olanlar, mezarlar› ecelsiz, sorgu22 Kas›m
2009
suz ölümlerle dolduranlar, devrimcileri “terörist”likle, kan dökücülükle, ölümseverlikle suçluyorlar. Türkiye tarihi kan ak›yor.
Akan kan, Türkiye halklar› için
ac›d›r, gözyaﬂ›d›r, kaybedilen
o¤ullar, k›zlar, gasbedilen haklar,
yokedilen geleceklerdir. elbette
bu kan durdurulamaz de¤ildir.
Ama kan› durdurman›n yolu, tarihimizi kana bo¤anlarla uzlaﬂmak de¤ildir. Kan› durdurman›n
yolu, kan›m›z› dökenlere biat etmek de¤ildir. Vars›n, e¤er baﬂ e¤medi¤imiz için kan akmaya devam edecekse, etsin. E¤er ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm u¤runa mücadele ediyoruz diye kan
akacaksa, aks›n. Dünya emekçilerinin, devrimcilerinin enternasyonel marﬂ›nda denildi¤i gibi, bu
kan denizinin ufkundan k›z›l bir
güneﬂ do¤acakt›r. O güneﬂ
devrimdir, sosyalizmdir. Bilelim
ki, bu kanl› tarih, sömürücü kan
dökücü iktidarlar altedilmeden
sona ermez...
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Devlet Konuﬂtu!
‘ A n a l a r A ¤ l a m a s › n ’ Demeden...
Yak›n Y›k›n Katledin
Ö y m e n l e r, Çelikler, Bahçeliler
ﬁeyh Sait, Dersim ayaklanmas›n›
k a n l a b a s t › r a n g e n e r a l l e r g i b i d i r.
Tüm düzen partileri Kürt halk›n›
tehdit etmekte, “teslim olun” demektedir!..
10 Kas›m 2009’da TBMM’deki
görüﬂmeler s›ras›nda CHP ad›na söz
alan Onur Öymen, 61 y›l sonra yeni
Dersimler’i, A¤r›lar’›, savunuyordu.
Kürt halk›n›n taleplerini aylard›r, “terör” edebiyat› ile bo¤an, ›rkç›-faﬂist sald›r›lar› k›ﬂk›rtan CHP,
Kürt halk›n› 61 y›l sonra yeni katliamlarla, “Analar› a¤latmak”la tehdit ediyordu.
Say›: 21

Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009

Öymen, “Yak›n y›k›n”,
“k›y›ma devam edin” diyor
“ Atatürk ﬁeyh Sait’le müzakere
mi etti? ﬁeyh Sait isyan›nda analar
a¤lamad› m›? Dersim isyan›nda
analar a¤lamad› m›? K›br›s’ta analar a¤lamad› m›? Bir tek kiﬂi Türkiye’de ç›k›p da ‘Analar a¤lamas›n
diye, bu mücadeleyi durdural›m’ dedi mi?”
TBMM’de yapt›¤› konuﬂmada
bunlar› söylüyordu CHP’li Öymen.
Bir yanda geçmiﬂte Kürt halk›n›n
ulusal taleplerinin kan dökülerek,
katliamlar yap›larak bast›r›lmas›n›
do¤ru buluyor, savunuyorken, bir
yandan da AKP’ye ak›l veriyor, çözümün katliamlardan geçti¤ini savunuyordu.
Cumhuriyet’in kurulmas›ndan
sonra “Kürtlere verilen sözler” unutulmuﬂ, Kürt halk›n›n ulusal taleplerinin hiçbiri kabul edilmemiﬂti.
Kurtuluﬂ savaﬂ›nda yer alan Kürtler,
kurtuluﬂtan sonra yok say›lmaya devam ettiler.
‹ﬂte bu durumda Cumhuriyet’in
kuruluﬂundan sonra ilk Kürt ayak-
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lanmas› ile karﬂ›laﬂt› Kemalist iktidar.
ﬁeyh Sait ayaklanmas›, k›sa sürede yayg›nlaﬂarak Diyarbak›r, Bingöl ve Elaz›¤'› kapsamas›na karﬂ›n
bütün Kürdistan'a yay›lamam›ﬂt›r.
Tüm Kürt aﬂiretlerinin deste¤ini
alamam›ﬂ olmas› ayaklanman›n zay›f yan›n› oluﬂturmuﬂ, Kemalist
diktatörlük taraf›ndan k›sa sürede
katliamla bast›r›lm›ﬂt›r.
Kürt halk› bir daha ulusal taleplerde bulunmas›n, baﬂ›n› kald›ramas›n diye ayaklanman›n oldu¤u bölgelerde tam bir vahﬂet uygulanm›ﬂt›r.
ﬁeyh Sait ve sonraki tüm Kürt
ayaklanmalar›nda oldu¤u gibi,
ayaklanmalara karﬂ› baﬂvurulan akla s›¤mayan zulümlerin nedeni,
ayaklanmalar›n taﬂ›d›¤› ulusal içerik ve Kürt halk›n›n talepleridir. Kemalist diktatörlü¤ün katliamlar›n›
daha iyi anlamak için o dönem yaﬂanan bir olay› aktarmak istiyoruz.
ﬁeyh Sait ayaklanmas›ndan sonra devletin “insaf›na” s›¤›nmak isteyen baz› aﬂiret önderlerinin durumunun tart›ﬂ›lmas› s›ras›nda, ‹stiklal Mahkemesi savc›s› olas› bir affa
karﬂ› ç›karak ﬂunlar› söylüyordu:
''Ayaklanma ba¤›ms›z bir Kürdistan kurmak amac›yla ç›km›ﬂt›r.

“[Halk] Ma¤aralara iltica
etmiﬂlerdi. Ordu zehirli gaz
kulland›. Ma¤aralar›n kap›s›n›n içinden. Bunlar› fare gibi
zehirledi. Yediden yetmiﬂe o
Dersim Kürtlerini kestiler.
Kanl› bir hareket oldu. Dersim
davas› da bitti.” (‹hsan Sabri
Ça¤layangil’den aktaran, Ayﬂe Hür,
Taraf, 16 Kas›m 2008)

Birçok seneler hep bu amaç için çal›ﬂ›lm›ﬂ oldu¤u kesindir. Bu ruhun
ölmesi ve öldürülmesi en kutsal görevdir. Bunun için Kürdistan'da baﬂ
olabilecek zararl› kiﬂilerin kesinlikle affedilmemesi gerekir.'' (E. Aybars, Aktaran Hakl›y›z Kazanaca¤›z, cilt:2 )
‹stiklal Mahkemesi Savc›s›,
“devlete s›¤›nmak isteyen” aﬂiret
reislerine bile “ölümlerden ölüm
be¤enin” diyor!
ﬁeyh Sait ayaklanmas›ndan 84
y›l sonra Öymen, ‹stiklal Mahkemesi Savc›s› gibi Kürt halk›na “katliamlardan katliam be¤enin” diyor.

“ D e r s i m l i l e r i f a r e g i bi
b o ¤ d u l a r, g a z k u l l a n d › l a r”
“[Halk] Ma¤aralara iltica etmiﬂlerdi. Ordu zehirli gaz kulland›.
Ma¤aralar›n kap›s›n›n içinden.
Bunlar› fare gibi zehirledi. Yediden
yetmiﬂe o Dersim Kürtlerini kestiler. Kanl› bir hareket oldu. Dersim
davas› da bitti.” (‹hsan Sabri Ça¤layangil’den aktaran, Ayﬂe Hür, Taraf,
16 Kas›m 2008)
Kemalist iktidar, Dersim ayaklanmas›n›, halk› “fare gibi zehirleyerek” bast›rd›.
Tunceli Kanunu’nun yap›ld›¤›
(1935) ve uyguland›¤› Dersim'de,
Genel Müfettiﬂ payesi tak›lan vali
ve komutana, “kiﬂileri yakalamak”,
“itham etmek”, “yarg›lamak”,

‹NC‹RL‹K ÜSSÜ KAPATILSIN!

“idam karar› vermek”, “idamlar›
infaz etmek” yetkilerini veriyordu.
Devletin vekilleri orada hem
savc›, hem yarg›ç, hem infazc›yd›.
‹syan karﬂ›s›nda tüm haklar, özgürlükler, yasalar rafa kald›r›lmal›yd›.
Nitekim Dersim isyan›nda tutsak
edilip “ayaküstü bir mahkeme”de
hakk›nda idam karar› verilen Seyit
R›za’y› asabilmek için 74 olan yaﬂ›
bir gecede 54’e indirildi, Seyit R›za’n›n 17 yaﬂ›ndaki küçük o¤lu Hüseyin Reﬂik’in yaﬂ› ise bir gecede
21’e ç›kar›ld›. Ve idamlar› öyle infaz edildi.
Öymen iﬂte böyle bir dönemin
özlemi ile Amerikanc› ve Kürt halk›n›n düﬂman› AKP’ye ak›l vermekte, katletmeye devam etmesini
ögütlemektedir.
K›sacas›, Öymen AKP’ye “yapt›¤›n›z katliamlar yetmedi, daha çok
katliam yapmal›s›n›z, Kemalist iktidar gibi, yak›n zamandaki tüm iktidarlar gibi Kürt halk›n› bir fare gibi bo¤mal›s›n›z!” diyor.
“D e rs im k at li am › , K e ma li zm i n
ﬂov enist, jen osit po litikas›n›n kanl›
bir abidesidir. Binlerce köy yak›ld›,
y›k›ld›. .. K öylüle r ma ¤ara la rda , ›r maklarda, da¤larda, ormanlarda,
evlerinde, çoluk-çocuk demeden
ka tle dildi. (. . .) K atlia md an s onra
binlerce köy lü ailes i Bat›'ya s ürül d ü . ' ' (Kürtlerin Tarihi Geliﬂimi ve
Türkiye'de Kürt Meselesi, 1979 syf.
82)
Dersim, Mustafa Kemal'in deyiﬂiyle ' ' k a n a y a n y a r a y d › ' ' . Yara da
90 bine yak›n Kürt köylüsünün, kad›n, ihtiyar, çoluk-çocu¤uyla katledilmesiyle kapat›lacakt›.
Eski Hava Kuvvetleri Komutan›
ve 12 Mart 1971 faﬂist darbesinin
örgütleyicilerinden general Muhsin
Batur, o y›llarda Dersim’de görevlendirilir. An›lar›nda, o y›llar› ﬂöyle
anlat›r, bu katil general:
“Günlerden bir gün emir geldi,
tren yoluyla Elaz›¤’a vard›k, oradan da ilk durak Pertek olmak üzere harekete geçtik. ‹ki aya yak›n
Dersim’de görev yapt›m. Okuyucular›mdan özür diliyorum ve yaﬂant›-

“‹ki aya yak›n Dersim’de
görev yapt›m. Okuyucular›mdan özür diliyorum ve yaﬂant›m›n bu bölümünü anlatmaktan kaç›n›yorum.”

ﬂ›maktad›r. CHP Kürt halk›na düﬂmand›r. Kürt halk›n›n taleplerini dile getirmesi karﬂ›s›nda tahammülsüz, ›rkç› ve katliamc› politikalar›
savunmaktad›r.

Katliama kat›lan eski Hava kuvvetleri komutan› Muhsin Batur...

Dersim’de katleden devlet,
Maraﬂ’ta, Sivas’ta, Gazi’de
de katletmiﬂtir

m›n bu bölümünü anlatmaktan kaç›n›yorum.”
Katil general bile Dersim’de uygulad›klar› vahﬂeti anlatam›yor. Zira vahﬂet anlat›lacak gibi de¤ildir.
Öylesine bir vahﬂet uygulanm›ﬂt›r
ki, gencecik k›zlar askerin eline
düﬂmemek için 5’er 10’ar kiﬂilik
gruplar halinde k e n d i l e r i n i u ç u r u m l a r d a n a ﬂ a ¤ › a t › p, canlar›na
k›yd›lar. Anneler, ma¤aralarda, da¤larda bebekleri a¤lay›p yerlerini
belli etmesin diye çocuklar›n› bo¤dular.
Devletin zulmünden kaçan, köyleri yak›lan, çocuklar› katledilen,
can güvenlikleri olmayan halk s›¤›nd›klar› ma¤aralarda bu kez vahﬂetin en koyusunu yaﬂad›.
Yerleri tespit edilen ma¤aralar›n
a¤›zlar› taﬂlarla, duvarlarla kapat›larak, halk diri diri ölüme terkedildi.
Tahrip kal›plar› ile ma¤aralar havaya uçuruldu. Top ateﬂine tutuldu.
Binlerce insan böyle katledildi.
Munzur, Harçik suyu günlerce katliam›n izlerini taﬂ›d›.
‹ﬂte, Öymen ve partisi CHP, halk› bunlarla tehdit etmektedir. Kürt,
Alevi halk›n inançlar›n› y›llarca sömüren, halk› oy deposu olarak gören CHP’nin gerçek yüzü budur.
Kürt Alevi halk› bu gerçe¤i görmeli ve halk düﬂman› CHP’ye katliamc›lar›n yerinin oldu¤unu göstermelidir. CHP ne Kürt Alevi halk›n
ne de Türk halk›n›n dostu de¤ildir.
CHP’yi y›llard›r umut olarak görenler, ondan “kurtuluﬂ” bekleyenler, yan›ld›klar›n› görmelidirler.
CHP y›llard›r, halk›n mücadelesine
zarar vermiﬂ, mücadelenin önünde
barikat oluﬂturmuﬂtur.
Bugün ise ›rkç›l›¤›n, faﬂist sald›r›lar›n, linçlerin de¤irmenine su ta-

Katliam ve vahﬂet politikalar› 61
y›l öncesinde kalmam›ﬂt›r. Dün katliam yapan, “analar› a¤latan” devlet, bugün de katliamlar›na devam
etmekte ve “analar› a¤latmakta”d›r.
Sadece CHP’nin de¤il, AKP’nin
de “analar›n a¤lat›lmas›”na itiraz›
yoktur. “Analar› a¤latma” konusunda birbirlerinden farklar› yoktur.
Bugün, “aç›l›m” politikalar› konusunda birbirlerini eleﬂtirmiﬂ olmalar›, “analar› a¤latma” konusunda farkl› düﬂündükleri anlam›na
gelmiyor.
Devletin anlay›ﬂ›, Öymen’in anlay›ﬂ›nda ifadesini bulan anlay›ﬂt›r.
AKP de temelde bu zihniyettedir.
13 Kas›m’da TBMM’deki görüﬂmelerde AKP milletvekili Ömer Çelik’in, Öymen’in sözlerini eleﬂtirmesi tam bir iki yüzlülük örne¤idir.

Say›: 21

Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009

Zira, AKP’nin Kürt halk›na karﬂ› sürdürdü¤ü imha ve katliam politikas› terk edilmiﬂ, de¤ildir.
AKP 61 y›l önceki katliam politikalar›n› reddeden, karﬂ› ç›kan bir
parti de¤ildir. Daha dün, baﬂbakan
Kürt halk›n› tehdit ederek, “kad›n
ve çocuklar›n” katledilebilece¤ini
söylemiﬂtir. Çocuklar› katletmekten
çekinmemiﬂlerdir. T›pk›, Dersim’deki gibi, t›pk› A¤r›’daki gibi,
t›pk› Bingöl’deki gibi...
Bugünlerde a¤z›ndan analar› düﬂürmeyen baﬂbakan Erdo¤an, dün
“analar› katletmekten” söz etti¤ini
unutmuﬂ olamaz. “Analar› a¤latmamak” sözleri o nedenle onlar›n a¤›zlar›na hiç yak›ﬂm›yor.
O analar›n, çocuklar›n›, da¤larda, ﬂehirlerde, tecrit alt›nda katleden de, “Analar› a¤latan” da Amerikanc› AKP’dir.

BU VATAN B‹Z‹M
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TÜRK‹YE TAR‹H‹
KAN AKIYOR...
“O l u k o l u k a k a n b u k a n › y a z m a z r e s m i t a r i h .
O y s a bu nl a r , m e z a r l a r do l us u öl ü l e r k a da r
gerçektir. .. Bunlar, v ücudumuza saplanan
k ur ﬂu nl a r k ad a r ge rç e k ti r. ”
80 y›ll›k cumhuriyetin suç dosyas›, Dersim gibi
onlarca katliam sayfas›yla doludur.

Say›: 21

Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009
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Dersim’de
bir katliam oldu¤unun ortaya konulmas›, ülkenin
Baﬂbakan›’n›n da katliam kelimesini kullanmas›, kimi için yeni, ﬂaﬂ›rt›c› bir olguydu. Çünkü bu ülkede
“tarih” bilimi, hiçbir zaman gerçe¤e
sad›k bir bilim olmad›. Halka, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi konusunda sürekli yalan söylendi. Çocuklar›m›za ilkö¤retimde, liselerde
ve üniversitelerde yanl›ﬂlar›n gerçekleri bo¤du¤u bir tarih ö¤retildi.
Bu yüzden, insanlar›m›z›n
önemli bir bölümü, bu topraklarda
dökülen kandan habersiz. Dersim
Katliam›’n› yazm›yor mesela okullardaki tarih kitaplar›. Burada okuyaca¤›n›z baﬂka herhangi bir katliam› da yazm›yor. Yazmad›lar.
‹ﬂte bu nedenle, o katliamlar›n
belli baﬂl›lar›na hat›rlatal›m istedik.
Ülkemizi yönetenler, ony›llard›r
devrimcileri, yurtseverleri, “caniler, anarﬂistler, bebek katilleri, teröristler” gibi onlarca s›fatla karalamaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Oysa tarih, herkesin aynas›d›r. Türkiye tarihine bakan tek bir terörist görür; tek bir
katliamc›, tek bir bebek katili, tek
bir cani... görür. O da “devlet”tir”.
Küçük-burjuva diktatörlü¤ün ve ard›ndan oligarﬂik diktatörlü¤ün devleti!
‹ﬂte bu tarih, bu devletin kanl› tarihidir. S›ralayaca¤›m›z katliamlar›n içinde bir tanesi yoktur ki, dev letin sorumlulu¤u olmas›n!

Bu devlet, bilindi¤i gibi, 1923’te
emperyalizme karﬂ› verilen bir ulusal kurtuluﬂ savaﬂ› içinde kuruldu.
Fakat kurulan devlet hiçbir zaman
“halk›n ç›karlar›”n› esas alan bir
devlet olmad›. Tersine, tüm emekçiler üzerinde, muhalif kesimler üzerinde bir zulüm devleti oldu. Farkl›
inançlar›, milliyetleri bask› alt›na
al›p yoketmek isteyen bir devlet oldu.
Bu nedenle de, 86 y›ll›k Türkiye
Cumhuriyeti tarihinin hiçbir aﬂamas›nda “demokrasi” olmam›ﬂt›r ülkemizde. Bu katliam tarihi, 1950’lere
kadar k ü ç ü k b u r j u v a d i k t a t ö r l ü ¤ ü n ü n , sonras›nda ise f a ﬂ i z m i n
damgas›n› taﬂ›r.
Belirtmeliyiz ki, 86 y›l boyunca
kan gölüne dönüﬂtürülmüﬂ bir ülkeden söz ediyoruz. Bu anlamda, burada s›ralayacaklar›m›z›n bu kanl›
tarihin ancak bir bölümünü ifade
edebilece¤i de baﬂtan bilinmelidir.

Yeni devletin “devlet”
olarak d öktü¤ü i lk k an,
komünistlerin k an›d›r. O
kan, M u s t a f a S u p h i ’ l e r i n
k a n › y d › . Kemalist yönetim, 22
Ocak 1921'de en önemli muhaliflerinden Çerkes Ethem'i tasfiye ettikten 7 gün sonra 29 Ocak'ta Türkiye
Komünist Partisi önderi Mustafa
Suphi ve 14 yoldaﬂ›n›, Cumhuriyet
tarihi boyunca uygulanmaya devam
edilecek provokasyon yöntemleriyle katletti.

- " ‹stiklal M ahkemeleri"
arac›l›¤›yla g erçekleﬂtirilen

katliam: 1923’de, 1925’de çeﬂitli
muhalif hareketler ve Kürt isyanlar›
gerekçe gösterilerek ‹stiklal Mahkemeleri kuruldu. Bu mahkemeler, ilk
baﬂta kurtuluﬂ savaﬂ› veren bir gücün iﬂbirlikçilere karﬂ› kendini savunmas› gibi bir meﬂrulu¤a dayand›r›lmak istense de, giderek tüm
muhalif kesimleri susturman›n, sindirmenin arac› haline dönüﬂtürüldü.
‹stiklal Mahkemeleri’nin kaç kiﬂiyi ast›¤› resmi olarak bilinmiyor.
"‹stiklal mahkemelerinde idam edilenlerin kurtuluﬂ savaﬂ›nda ölenlerden daha fazla oldu¤u" söylenir baz› tarihçiler taraf›ndan. Bu rakam›n
32 bin kiﬂi civar›nda oldu¤u belirtilmektedir.
Bolu’da kurulan ‹stiklal Mahkemesi Baﬂkan› Osman Bey’in ﬂu sözleri, bu mahkemelerin nas›l çal›ﬂt›¤›n› anlatmaya yeter: “39. ve 40.
sehbalara asacak adam yoktu. ‹htiyar bir köylü, yan›nda o¤lu önünde
odun yüklü merkebi geliyordu. Emrettim, ikisini de ast›lar.” (Kemalistler ülkesinde Cumhuriyet ve Diktatörlük-2, syf. 27)
Bu ülke iﬂte bu keyfili¤i sürekli
k›labilmek
için
ony›llard›r
DGM’lerle, OHAL’lerle, S›k›yönetimlerle, Cuntalarla yönetiliyor.
- Kanl› tarihin k›y›m
sayfalar›: K ü r t h a l k › n a
k a r ﬂ › k a t l i a m l a r... Bunlardan biri, ﬁeyh Said Ay a k l a nma s › v e ka t l i a m › d› r. 1925 y›l›
ﬁubat-Nisan aylar› aras›nda Kürt
halk› ulusal haklar› için ayakland›.
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Ayaklanma kanla bast›r›ld›. ﬁeyh
Sait ve ona ba¤l› 46 direniﬂçi tutsak
edilerek, Diyarbak›r'daki ﬁark ‹stiklal Mahkemesi'nde 28 Haziran'da
ölüm cezas›na çarpt›r›ld›lar; cezalar› ertesi gün infaz edildi.
Ama as›l katliam, direniﬂin önderli¤inin yokedilmesinden sonra
baﬂlad›. ﬁeyh Said’i asan ‹stiklal
Mahkemesi savc›s› “Ayaklanma ba¤›ms›z bir Kürdistan kurmak amac›yla ç›km›ﬂt›r... Bu ruhun ölmesi ve
öldürülmesi en kutsal görevdir.” diyordu. Bunun için ayaklanma bast›r›lm›ﬂ olmas›na karﬂ›n büyük bir
katliam gerçekleﬂtirildi. Resmi rakamlar bilinmemektedir. Ama baﬂka araﬂt›rmalara göre, ka t l e d i l e n
insan say›s› 15 bin 382, yak›lan-y›k›lan köylerin say›s› 337’dir.

- Takrir-i Sükun Terörü: ﬁeyh Said ‹syan› gerekçe
gösterilerek 4 Mart 1925'te
ç›kar›lan Takrir-i Sükun Yasas›, katliam›n resmileﬂtirilmesini
sa¤lad›. Kürtlerin yaﬂad›¤› tüm bölgelerde i d a m l a r, s ü r g ü n l e r, birbirini izledi. Takrir-i Sükun Terörümnün resmi bilançosu hakk›nda da bir
bilgi yoktur.

“25 y›lda 30 bin kiﬂi öldü” diye
s›k s›k son 25 y›ldaki ulusal mücadele mahkum edilmeye çal›ﬂ›l›yor.
‹ﬂte bak›n; bu devlet, tek bir yerdeki
isyanlara karﬂ›l›k, 4 y›l içinde 47
bin kiﬂiyi ac›mas›zca katletmiﬂtir.
Ülkemizin “ ka n göl ü ” ne dönüﬂtürülmüﬂ olmas›, ne bir mübala¤a, ne
bir benzetmedir; maddi bir gerçektir... Devam edelim her kar›ﬂ topra¤›m›zdan kan›n akt›¤› tarihe.

- K atliamlar ve bitmeyen “Tedip” O perasyonlar›... Tedip, “terbiye etme,
yola getirme” demekti. Tenkil
ise “örnek olacak bir ceza verme”
demektir. Ve devlet, ayaklanan Kürt
halk›na karﬂ› düzenledi¤i askeri harekatlar›n bir ço¤una bu adlar› veriyordu.
1925 A¤ustos’unda Raskotan
Ayaklanmas› yaﬂand›, Raman Tedip
Hareketi gerçekleﬂtirildi. 1927’de
B›car Tenkil Hareketi, 1930’da Savuk Tenkil Hareketi ve 1938’de
Tunceli Tedip Hareketi düzenlendi.

- 1938 Dersim Katliam›: Dili için, zulme dur demek için ayaklanm›ﬂt› Dersimli. Devlet, bat›rmak için
90 bin Dersimliyi katletti. Laç Va disi, Kutu Dere si , M un z ur, cesetlerle doldu. Sular k›z›la kesti. Ma¤aralara s›¤›nan kad›n ve çocuklar,
“teslim olun” ça¤r›s› bile yap›lmaks›z›n ma¤aran›n içinde bombalarla,
gazlarla, fare zehirleriyle katledildi.

- S truma k atliam›; iﬂte hemen hiç bilinmeyenlerden bir katliam daha. Ta r i h ﬁ ub a t 1 9 4 2 : ‹çinde,
Alman Nazilerinden kaçan Romen
Yahudilerin oldu¤u Struma adl› bal›kç› teknesi, Karadeniz’i geçip Türkiye’ye s›¤›nd›. Teknenin içinde
769 kiﬂi vard›. Türkiye hükümeti,
Nazilerin isteklerini uyarak teknedekilerin s›¤›nma isteklerini kabul
etmedi ve bunun üzerine Karadeniz’e aç›lan gemi Alman Nazi denizalt›lar› taraf›ndan bat›r›ld›, teknedekilerin hepsi katledildi.

Say›: 21
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- 6-7 Eylül katliam›:

- ‘ﬁapka D evrimi’ idamlar›;
"ﬁapka Devrimi" yasas›yla, "bat›l›laﬂma" ad›na ﬂapka giyme zorunlu
k›l›nd›. Uygulamaya karﬂ› ç›kanlar,
baﬂ›nda sar›k, fes görülenler, çarﬂaf
giyenler dövüldü, elbiseleri y›rt›ld›
ve hapis-para cezalar› uyguland›.
Erzurum'daki kitlesel bir tepki bahane edilerek s›k›yönetim ilan edildi. 33 kiﬂi idam edildi. Yine ayn› nedenle, Rize, Sivas, ‹skilip ve Menemen’de toplam 73 kiﬂi idam edildi.
- A ¤r› K atliam›: A¤r›’da 1926’da, 1927’de ve
son olarak 1930’da halk bask›ya, zulme karﬂ› ulusal haklar› için ayakland›. Ayaklanman›n
ilk döneminde katledilen Kürt say›s› resmi raporlara göre 15 bin’dir.
Öyle bir katliamd›r ki, y›llar sonra
Munzur’un kan akmas› gibi, Zilan
Deresi cesetlerle dolmuﬂtur. A¤r›
ayaklanmalar›nda katledilenlerin
toplam say›s› 47 bin’dir.
47 bin!

katlar›n bilançosunun vadileri cesetle dolduracak, dereleri kan ak›tacak kadar büyük oldu¤unu kesinlikle söyleyebiliriz.

1926’da Koçuﬂa¤› Ayaklanmas›,
1927’de Mutki Ayaklanmas›,
1929’da Asi Resul Ayaklanmas› oldu, Tendürük Hareketi, III. A¤r› Hareketi, Pülümür Hareketi birbirini
izledi... Ama bunlar sadece operasyon isimlerinden ibaret de¤ildi. Her
ayaklanman›n bast›r›lmas›, her tenkil ve her tedip harekat›, binlerce
onbinlerce insan›m›z›n katledilmesi
demekti.
Kaç bin, kaç on bin kiﬂi? Net
bir cevap veremiyoruz bu soruya.
Ama bildi¤imiz rakamlardan, A¤r›’da, Dersim’de katledilenlerin say›lar›ndan yukar›da s›ralanan hare-

1955’in 6-7 Eylül’ünde, ﬂovenist bir k›ﬂk›rtma ve provokasyon sonucunda baﬂta ‹stanbul olmak üzere çeﬂitli ﬂehirlerde
az›nl›klara yönelik ya¤ma ve katliam gerçekleﬂtirildi. ‹ki gün süren
sald›r›larda öldürülenlerin say›s›n›n
yüzü aﬂt›¤› söylendi, ama bu bilgi
resmileﬂemedi. 73 kilise, 1 fabrika,
8 ayazma, 2 manast›r, ço¤u Rumlara ait 5538 bina yak›l›p y›k›ld›.
70.000 Rum Türkiye’yi terketmek
zorunda kald›.

- K anl› P azar; 19 ﬁubat 1969: 6. Filo’nun ülkemize geliﬂini protesto etmek
için 30 bin kiﬂi Taksim’e do¤ru yürüyor. Oligarﬂinin yönlendirdi¤i gericilik sald›r›yor: ‹ki vatansever öldürülüyor. Belki, yüzbinlerce
ölüden sözetti¤imiz tarih içinde, bu
listeye girmeyebilecek ölçüde “küçük” bir katliam bu. Fakat anlam›
büyük. Oligarﬂinin sivil faﬂistleri,
islamc›lar›, yobazlar› kullanarak
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gerçekleﬂtirece¤i ve binlerce insan›m›z›n katledilece¤i bir politikan›n
ilk örneklerinden biri olarak önem
taﬂ›yor.

- 12 M art f aﬂist t erörü;
K›z›ldereler, d ara¤açlar›,
sokaklarda i nfazlar... 12
Mart 1971’de, halk›n geliﬂen
devrimci mücadelesini bast›rmak
için gerçekleﬂtirilen askeri darbeyle
birlikte, ﬂehirlerde ve k›rsal alanda
"iinsan av›"na ç›k›ld›, infazlar birbirini izledi, onbinlerce insan hapishanelere dolduruldu. Oligarﬂinin
ölüm mangalar›, ilk olarak bu dönemde ortaya ç›kt›lar. 1971-73 aras›nda onlarca devrimci infaz edildi.
‹ﬂkence, Türkiye tarihinde ilk olarak bu dönemde son derece yayg›n
hale getirildi.

Say›: 21

Yürüyüﬂ
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Aral›k 1978... Oligarﬂinin
Alevi-Sünni ayr›m›n› k›ﬂk›rt›p gerçekleﬂtirdi¤i kitle
katliamlar›n›n en büyü¤üdür. Devletin o rd us u nu n, p ol i si ni n
himayesinde, kontrgerillan›n organizasyonuyla gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Resmi rakamlara göre 111 kiﬂi kat ledild i.

- Ç orum k atliam›: 4 Temmuz 1980... Sald›r› faﬂist hareket
taraf›ndan 30 Haziran’da baﬂlat›ld›.
4 Temmuz’da kitle katliam›na dönüﬂtü. 50 kiﬂi polis himayesinde
katledildi... Alevi-Sünni k›ﬂk›rtmas›
temelinde katliamlar ve katliam giriﬂimleri, ayn› dönemde E r z i n can’da, Malatya’da, Sivas’ta da
yaﬂand›. Onlarca insan katledildi.

- 1 May›s 77 katliam›: 12
Mart cuntas›na ra¤men halk›n mücadelesi k›sa sürede geliﬂti. 1 May›s
1977’de ‹stanbul Taksim Meydan›nda 500 bin kiﬂi toplanm›ﬂt›. Devrim ve sosyalizm sloganlar› hayk›r›l›yordu alanda. Oligarﬂi, en büyük
kitle katliamlar›ndan birini gerçekleﬂtirdi. 37 emekçi katledildi.

- Sivil faﬂist hareket
eliyle g erçekleﬂtirilen
katliamlar.. Kan akan Türkiye tarihinin bu döneminde
(1975-80), oligarﬂi ad›na kan dökmek üzere sivil faﬂistler arenaya sürüldü. MHP’li, Ülkü Ocak’l› faﬂist
çeteler, iﬂyerlerini, sokaklar›, semtleri, ﬂehirleri iﬂgal edip, faﬂist terörü
egemen k›labilmek için binlerce cinayet ve onlarca kitle katliam› gerçekleﬂtirdi. 1977-80 aras›nda yaklaﬂ›k 5-7 bin kiﬂi sivil faﬂist çeteler
taraf›ndan katledildi. Kanl› tarihe
Bahçelievler, Balgat, Piyangotepe
katliamlar› gibi onlarcas› eklendi.

- M araﬂ k atliam›: 2 0-24
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- 1990’lar; kan a kmaya devam ediyor, binlerce ölü sokaklara seriliyor.. Oligarﬂi kaybediyor,
infaz ediyor; faili meçhul cinayetler iﬂliyor.. 90’l› y›llar oligarﬂinin evlerde, sokaklarda, da¤larda
infaz ve katliamlar› doruk noktas›na
t›rmand›¤› y›llard›r. 12 Temmuz
1991’de 17 Nisan 1992’de Devrimci Sol’un önder kadro ve savaﬂç›lar›
kald›klar› üslerde katledildi. Bu katliamlardan sonra infazlar, devrimcileri, halk› sindirmek için bir politika
olark sürdürüldü. ﬁehirlerde onlarca
devrimci kald›klar› evde, sokak ortalar›nda, binlerce devrimci yurtsever gerilla da¤larda katledildi. Oligarﬂinin sald›r›lar› katliamlarla da
s›n›rl› olmad›. Gözalt›nda kay›plar,
faili meçhul cinayetler bir politika
olarak sürdürüldü. Yüzlerce devrimci yurtsever gözalt›na al›n›p
kaybedildi. Kay›plar›n cesetleri, bina temellerine, su kuyular›na gömüldü.

- Sivas Katliam›: 2 Temmuz
1993... ‘90’l› y›llarda infazlar›n,

- 1 6 M art k atliam›: 1978’de
Üniversite ç›k›ﬂ›nda ö¤rencilerin
üzerine, kontrgerilla taraf›ndan
bombalar at›ld›. 7 ö¤renci katledildi. 10'u a¤›r 40 ö¤renci yaraland›.
16 Mart katliam› da tipik bir katliamd›. Onlarca benzeri gerçekleﬂtirilecekti ondan sonra.

600 kiﬂi katledildi. Hapishaneler
iﬂkencehaneye dönüﬂtürüldü. Onlarca tutsak katledildi.

- ‹nciralt› katliam›: 12 Haziran 1 980... Üniversite s›nav›na
girmek için ‹zmir ‹nciralt› ö¤renci
yurduna gelen ve s›nav öncesi e¤lence yapan ö¤renciler, Türk Silahl›
Kuvvetlerine mensup bir birlik taraf›ndan alenen tarand›; 6 ö¤renci
katledildi.

- Tarsus katliam›: 23 Nisan
1980... Üst geçit yap›lmas› için
gösteri yapan halk›n üzerine j a n darma ve polis taraf›ndan ateﬂ aç›ld›; 10 kiﬂi katledildi.

- Kanl› tarihin 12 Eylül s ayfalar›... 12 Eylül
1980’de iﬂbaﬂ›na gelen faﬂist
askeri cuntayla Türkiye tarihinin “en kanl›” dönemlerinden biri
baﬂlad›. Amerikanc› cunta dönemi
boyunca 650 bin kiﬂi gözalt›na al›nd›, iﬂkenceden geçirildi.
230 bin kiﬂiye dava aç›ld›, 517
idam cezas› verildi, 49 kiﬂi as›ld›,

kay›plar›n katliamlar›n yan› s›ra kitle katliamlar› da sürdü. Sivas’ta 35
devrimci, demokrat ilerici ayd›n
bizzat devletin kontrolünde gericiler taraf›ndan diri diri yak›larak katledildi.

- G azi k atliam›: 1 2
Mart 1995... Devrimcilerin
örgütlü oldu¤u ve Alevilerin
yo¤unlukta yaﬂad›¤› ‹stanbul
Gazi Mahallesi’nde kontrgerilla yine iﬂbaﬂ›ndayd›. Bir kahvehaneyi otomatik silahlarla tarayan
katiller bir Alevi dedesini katletti.
Bu sald›r›ya karﬂ› devrimcilerin öncülü¤ünde halk ayakland›. Üç gün
süren ayaklanmada Gazi ve Ümraniye’de devlet toplam 18 kiﬂiyi katletti.

- H apishane k atliamlar›: Oligarﬂinin en vahﬂi
katliamlar›n›n yap›ld›¤› yerlerden birisi de hapishaneler-
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di.
B u c a ’ d a 25 Eylül 1995’de Buca
Hapishanesinde üç devrimci tutsak, 4
Ocak 1996’da Ümraniye Hahishanesi’nde dört devrimci tutsak, 26 Ey lül 1996’da Diyarbak›r H a p i s h a n esi’nde 10 yurtsever tutsak, 26 Eylül
1999’da Ulucanlar Hapishanes i’n de
10 devrimci tutsak, asker ve gardiyanlar taraf›ndan vahﬂice katledildi. Hapishane maltalar› kan gölüne çevrildi.

- 19-22 Aral›k 2000; Hapishaneler Katliam›... F Tipi hücre hapishanelerini uygulamaya sokmak için devlet 1922 Aral›k 2000’de devrimci tutsaklar›n bulundu¤u 20 hapishaneye ayn›
anda sald›rd›. 19 Aral›k’ta baﬂlay›p 22
Aral›k’a kadar süren sald›r›da Türkiye
hapishaneler tarihinin en vahﬂi katliam› gerçekleﬂtirildi. Kimyasal gazlarla
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde 6 kad›n
tutsak diri diri yak›ld›. 20 Hapishanede toplam 28 devrimci tutsak katledilerek F Tipi hapishaneler aç›ld›. F Tipi tecrit politikalar›na karﬂ› yap›lan ve
7 y›l süren ölüm orucu direniﬂinde
122 kiﬂi, devletin tecrit politikalar›yla
katledildi.
***
‹ﬂte bu tarih, ülkemizin kanl› tarihidir. ‹ﬂte bu tarih sokaklar›n, derelerin, da¤lar›n, hapishanelerin kan gölüne çevrildi¤i tarihtir.
Bu tarihe bak›ld›¤›nda, Dersim
Katliam›’n›n kan deryas›nda sadece
bir göl oldu¤u görülür.
Son bir so ru: Kim so rumlu ak an
b u n c a k a n d a n ? Kimlerin ç›karlaar›
için bu ülke kan gölüne dönüﬂtü?
‹ﬂte bu soruyu sorunca, gözönüzün
önüne sadece, O r g e n e r a l M u s t a f a
Mu¤lal› gibi, S a b r i Yirmibeﬂo¤lu gibi, M e h m e t A ¤ a r gibi bu katliam
operasyonlar›n›n mimarlar› gelmesin.
Onlar› unutmay›n, ama onlar›n yan›s›ra, akl›n›za Koçlar Sabanc›lar da gelsin; generaller, burjuva politikac›lar
gelsin... Demirel’den Evren’e, Türkeﬂ’ten Ecevit’e, Tansu Çiller’den
Do¤an Güreﬂ’ten ‹lker Baﬂbu¤’a Sami
Türk’ten Sadettin Tantan’a, Erbakan’dan Tayyip Erdo¤an’a... Hepsi
suçludur.

Devlet Partisi,
Devletin Katliamlar›n›n
Avukatl›¤›n› Üstlendi
Meclis kürsüsünden
milyonlarca insan›n gözünün içine baka baka Yeni
Dersim katliamlar›n› savunan CHP Genel Baﬂkan
Yard›mc›s› Onur Öymen’in söyledikleri CHP
tarihinin özeti gibiydi.
Bir kere o y›llarda,
Kürt halk›na karﬂ› giriﬂilen katliam ve asimilasyon politikalar›n›n sahibi CHP’ydi. ﬁeyh
Sait ayaklanmas›n› gerekçe yap›p,
idamlar› yapan, Kürt halk›n› katleden parti CHP’ydi.
Yine Dersim’de, A¤r›’da binlerce insan› katleden, sürgüne yollayan, çocuklar› anne ve babalar›ndan ay›ran, aileleri parçalayan,
dilini dahi bilmedikleri yerlerde,
aç-susuz ikamete mecbur b›rakan,
görülmemiﬂ bir zulmü uygulayan
parti CHP’ydi.
CHP’nin zulmü ve katliamc›l›¤›
elbette orda kalmad›. Maraﬂ’ta halk
katledilirken, o katliam› engellemek yerine katliam› izleyen, devrimcilere sald›ran yine CHP’ydi.
Maraﬂ’›n katillerinden hesap sorulmas›n› engellemek için s›k›yönetim ilan ettiren ve devrimcilere sald›rtan yine CHP’ydi.
Faﬂist sald›r›lara karﬂ› halk›n
elini kolunu ba¤layan, devrimcilere sald›rarak, faﬂist sald›r›lar›n
önünü açan yine CHP’ydi.
Kürt halk›na, Alevi halka karﬂ›
sürdürülen katliam ve asimilasyon
politiklar› CHP’nin tarihi miras›d›r.
CHP, devletin 80 y›ll›k katliam
ve asimilasyon politikalar›n› bugün de milim sapmadan savunmaktad›r.
Böyle bir partiden, kimsenin,
ama özellikle de Kürt halk›n›n,
Alevi halk›n›n bir beklentisi olma-

mal›d›r.
CHP’nin parlat›lan ‹l Baﬂkan›
G ü rs e l Tekin diyor ki: “Onur Öymen’e kat›lm›yorum, kiﬂisel düﬂüncesi oldu¤una inan›yorum”...
Tekin herkesi aptal yerine koyup
çarp›t›yor: CHP‘nin tüm tarihi o
katliam ve asimilasyonun savunulmas› tarihidir...
Bugün de, baﬂta Baykal olmak
üzere, CHP yönetimi Onur Öymen’i sahiplenmiﬂ, ba¤r›na basm›ﬂt›r. Çünkü, ifade edilen görüﬂler Öymen’in kiﬂisel düﬂünceleri
de¤il, CHP’nin savundu¤u politikalard›r. Bu politikalara karﬂ› ç›k›yorlarsa, Teki n ve K › l › ç d a ro¤ l u ’ n u n y a p a c a ¤ › t e k ﬂ e y,
CHP’den istifa etmelidir. Ki, böyle bir ﬂey söz konusu de¤ilse ortada bir r i y a k a r l › k var demektir.
CHP yönetiminde görev alm›ﬂ
olan herkes bu katliamc›l›¤a ortakt›r. Bu politikalar›n suç orta¤›d›r. Y›llarca Alevi halk›n oylar›n›
alanlar utanmazca Alevi halk›n
katlini savunmaktad›rlar.
Kürt halk› ve Alevi halk
CHP’nin gerçek yüzünü, katliamc›
ve asimilasyonu savunan yüzünü
görmelidir. CHP içinde bu anlamda “iyiler” ve “kötüler” yoktur.
Olmayan bir ayr›m üzerinden
CHP’ye umut ba¤lay›p CHP’ye
güç verenler, asl›nda katliam politikalar›na destek verdiklerini
unutmamal›d›rlar.
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‹stemek yapman›n yar›s›d›r denir.
Di¤er yar›s› iradedir.
‹rade en basit hali ile karar vermek ve bu karar› sürdürmektir.
Devrimci iradenin en büyük gücü istikrar›ndad›r.
Bizim istikrarl› olmam›z için, çok ama çok
fazla nedenimiz vard›r.
‹stikrar, sab›rd›r.
‹stikrar sürekliliktir.
‹stikrar gelenektir.
‹stikrar de¤erlerimizdir.
‹stikrar inanc›m›zd›r.
‹stikrar deneylerimizdir.
Devrimcilik
çok uzun bir yoldur.
Bu uzun yolda
zaferyenilgi,
ac›- sevinç hepsi
bizimdir.
Pay›m›za düﬂen en büyük ac›lar› öderiz.
En büyük sevinçleri yaﬂar›z.
Bu yolda iradi olabilmektir önemli olan.
Bu yolda irademizin bize sa¤lad›¤› gücü kullanmakt›r önemli olan.
Kimse sorunlar içinde yüzmek istemez.
Ama sorunlar gerçektir ve çözülmelidir.
Sorun çözmek iradiliktir.
‹radilik yarat›c›l›kt›r.
Sorun çözmek iradiliktir.
‹radilik so¤ukkanl›l›kt›r.
‹ﬂler istedi¤i gibi gitmedi¤inde baz› arkadaﬂlar›m›z, hep kendi d›ﬂlar›nda aç›klarlar olan biteni.
Pasif, silik davranmaya baﬂlarlar. Olmayan
iﬂleri kendi d›ﬂlar›nda aç›klayan arkadaﬂlar›m›z
asl›nda UMURSAMAZDIRLAR.
Bu umursamazl›k kendilerine sayg›lar›n› yitirmeleridir.
Bu umursamazl›k s›radanlaﬂmakt›r.
S›radanlaﬂman›n bir ad›m ötesi düzendir.

Neden istedikleri gibi gitmez iﬂler?
‹radiliklerini yitirirler.
Geliﬂmelerin ve kiﬂilerin kontrollerini yitirirler.
Kendili¤indencili¤e b›rak›rlar her ﬂeyi.
Kendili¤indencilik bireyciliktir.
‹lk bak›ﬂta kiﬂisel ç›kar gibi görünmese de en
dar, en pespaye bireyciliktir asl›nda yapt›klar›.
Zorluklar; uzun mücadelede bitkin, yorgun
düﬂürür kendili¤indencileri.
Bitkin ve yorgun düﬂmemenin tek ilac›d›r iradilik.
Bitkin ve yorgun düﬂmemek için mutlaka iradi olmal›y›z.
Sorunlar› çözebilen, güçlükler karﬂ›s›nda y›lmayan, gösteriﬂten, tembellikten, pasifliktin
uzak yeniden ve sürekli iradi olursak; kendimize ﬂekil vermede daha iyi sonuçlar elde eder ve
kendimizi daha yüksek bir devrimci düzeye taﬂ›yabiliriz.
Savaﬂ›m›z›n
gelece¤i böyle
devrimcilere
ba¤l›d›r.
Hiç bir zaman
geç de¤ildir.
‹lk uzanabildi¤imiz yerden tutmak, ilk gördü¤ümüz yerden baﬂlamak yeterlidir.
Bir yerden tutmaya baﬂlad›¤›m›zda, önce
oray› s›k› s›k› tutar›z. Gerisi gelir. Bir sorunun çözümü; di¤erinin çözümü içinde güçtür, enerjidir,
örnektir.
Vazgeçmemeliyiz.
Ne kendimizden, ne devrimden vazgeçmemeliyiz.
Vazgeçmek düzendir.
Vazgeçmek umutsuzluktur.
Umut tükenmez, insan tükenmez, yeter ki
iradi olal›m.
Bizim olan, içimizde, beynimizde olan en güvenilir dosttur irademiz.
Bizim irademiz, derin halk sevgisindedir.
Bizim irademiz, en zor anlarda halk›n ›ﬂ›¤›
olan kahramanlar›m›zdan gelir.
Bizim irademiz güçlü bir kendine güvendir.
Kedine güven halk›na güvendir.
Kendine güven ideolojisine güvendir.
Büyük halk sevgisi ve ideolojik güven, bizim
irademizin en sa¤lam harc›d›r.

DEVR‹MC‹ ‹RADE EN
BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR
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‹STANBUL
ABD KONSOLOSLU⁄U

AMER‹KA DEFOL
BU VATAN B‹Z‹M!
Halk Cephesi Türkiye’nin dörtbir yan›nda “AmeriKa Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas› çal›ﬂlamlar›n› sürdüyor.
Halk Cephesiler 15 Kas›m günü
‹stanbul ABD Konsoloslu¤u önünde "Amerika Defol Bu Vatan Bizim" slogan›n› hayk›rd›lar.
Konsoloslu¤un ilerisinde Migros önünde toplanan say›lar› 200'e
yaklaﬂan Halk Cepheliler burada
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim"
yaz›l› bir pankart açarken TAYAD'l›
Aileler de "Hahishanelerde Tecrit
ve ‹ﬂkenceye Son Sohbet Hakk› Uygulans›n" yaz›l› pankart açt›lar.
Migros önünde kortej oluﬂturularak üzerinden; "Yaﬂas›n DevGenç Yaﬂas›n Dev-Gençliler, ‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n, Afganistan
Halk›n›n Katili Olmayaca¤›z, Amerika Defol Bu Vatan Bizim" sloganlar›yla Konsolosluk önüne yüründü.
Üzerlerinde "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" yaz›l› önlükler olan
Halk Cepheliler "Yaﬂas›n Dev-Genç
Yaﬂas›n Dev-Gençliler, ‹ncirlik Üs-

sü Kapat›ls›n, Afganistan Halk›n›n
Katili Olmayaca¤›z, Amerika Defol
Bu Vatan Bizim", "Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi" yaz›l› dövizler
ve Dev-Genç bayraklar› taﬂ›d›lar.
Konsolosluk önüne gelindi¤inde
Halk Cephesi ad›na Tülay Eski bas›na bir aç›klama yapt›. "Amerika
de¤iﬂti" diyenler, "Amerika dostumuz, müttefikimiz" diyenler yalan
söylüyorlar" diyen Eski; ABD'nin
ülkemizde ve dünyada iﬂledi¤i suçlardan örnekler sundu. AKP iktidar›n›n Amerika'ya "gel" demeye devam etti¤ini belirten Eski; Irak'ta insanlar› katleden 142 bin Amerikan
askerinin ‹ncirlik Üssü'ne getirildi¤ini söyledi. Eski, ‹ktidar›n Amerika'ya yard›m etmek için Afganistan'a 800 asker daha göndermeye
çal›ﬂt›¤›n› da sözlerine ekledi.
Aç›klamada son olarak; "Ülkemiz topraklar›n›n katil, iﬂkenceci
Amerikan askerleri taraf›ndan kirletilmesine, evlatlar›m›z›n, kardeﬂlerimizin Afganistan'da Amerika'n›n ç›karlar› için öldürülmesine izin vermeyece¤iz. Amerika'ya defol deme-

nin onurunu 40 y›ld›r Dev-Gençliler
taﬂ›yor. Bizler Dev-Genç'in 40. y›l›ndan ald›¤›m›z güçle 'Amerika Defol
Bu Vatan Bizim' diyoruz. 'Bu vatan
bizim' diyen herkesi mücadeleye
mücadeleye ça¤›r›yoruz" denildi.
Sam Amca maketinin yak›lmas›yla eylem sona erdi.
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B a k › r k ö y, Taksim ve
Kad›köy’de ‹mza Masalar›
Halk Cepheliler, 12 ve 18 Kas›m
günü Bak›rköy’de imza masas› açt›lar. ‹mza masas›n›n baﬂ›nda ayr›ca
bildiriler da¤›t›larak; incirlik üslerin
kapat›lmas› ve 142 bin Amerika askerinin ülkemize gelece¤i anlat›ld›.
Bak›rköy’de ayr›ca 15 Kas›m günü
bildiri da¤›t›m› yap›ld›.
Taksim metro dura¤›nda da 11
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ve 15 Kas›m günlerinde imza masas› açan Halk Cepheliler, bildirinin
da¤›t›m› ve imza föyleriyle insanlara ulaﬂmaya çal›ﬂt›. ‹mza masas›n›
görenler, "Devam edin, her zaman
sizinleyiz", "Bize telefon numaralar›n›z› verin, biz de sizinle ‹ncirlik
Üssüne gelmek istiyoruz. Otobüs
nereden kalk›yor?" diyerek ilgilerini gösterdiler.
19 Kas›m günü de Kad›köy’de
imza masas› aç›ld›. ‹mza masas› açmak için iznin gerekli oldu¤u bahanesiyle polis taciz etmeye çal›ﬂt›ysa
da, Halk Cepheliler iki saat boyunca imza toplamaya devam ettiler.
12 Kas›m günü Gazi Mahalle si’nde toplu bildiri da¤›t›m› yap›ld›.
Dörtyol Meydan›’na ses düzeni kuran Halk Cepheliler da¤›tt›klar› bildirilerle Dev-Genç'in 40 y›ll›k ba¤›ms›zl›k mücadelesi gelene¤inin
sürdü¤ünü bir kez daha ilan ettiler.
15 Kas›m günü Gazi Mahallesi
Amerika Defol Bu Vatan Bizim
afiﬂleriyle donat›ld›. Yaklaﬂ›k 20 kiﬂi olan Halk Cepheliler Eski Karakol dura¤›ndan baﬂlayarak Köﬂe dura¤›na kadar 'Amerika Defol Bu Vatan Bizim' sloganlar›yla ve megafondan yapt›klar› anonslarla afiﬂ
yapt›lar. Afiﬂ s›ras›nda geçtikleri
yerleri kuﬂlamalarla donatan Halk
Cepheliler Gündo¤du, Dev-Genç
marﬂlar›n› söylediler.
14 Kas›m günü ﬁiﬂli’de
Türkiye
ﬁiﬂl
Hastanesi’nin TEM yoluna bakan
yönde kampanyan›n afiﬂlerini asan
Halk Cepheliler bu ﬂiar› Türkiye’nin her yan›na yaymay› sürdürüyorlar.
Sar›gazi'de kampanya çal›ﬂmalar› Meclis, Atatürk, ‹nönü, Taﬂdelen
Mahallelerine devasa Dev-Genç ve
Halk Cephesi imzal› yaz›lamalarla,
Mehmetçik ve Endüstri Meslek Liselerinde kuﬂ, pul, yaz›lamalarla, yine merkezi yerlere kuﬂ, pul, afiﬂlerle,
Demokrasi Caddesine imza stand›
açarak açarak devam ediyor.
17 Kas›m günü Küçükarmutlu
sokaklar› da kampanya kuﬂ ve afiﬂleriyle donat›ld›.
*

E r z i n c a n ’da kampanya çal›ﬂmas› yapan Halk Cepheliler, 14 Kas›m günü Cumhuriyet mahallesi’nde afiﬂ ve pullar yap›ﬂt›rd›lar. -/Barbaros ve Cumhuriyet mahallerinde 17 Kas›m tarihinde de afiﬂ
ler yap›ld›.
*

Elaz›¤’da Amerika Defol
D i y e n l e re Göz a l t ›
Elaz›¤’da Halk Cepheliler 15
Kas›m akﬂam› Do¤u Kent Cirit Tepe Mahallesi’nde afiﬂleme yapt›lar.
Cepheliler afiﬂ yaparken mahalle
gençleri evlerine asmak için afiﬂ ald›lar. Cepheliler di¤er gün de Hozat
Garaj› ve Y›ld›z Ba¤lar› Mahallesi’nde ‘Faﬂizme Karﬂ› Demokrasi,
Kapitalizme Karﬂ› Sosyalizm, Emperyalizme Karﬂ› Ba¤›ms›zl›k Savaﬂ›nda Dev- Genç 40 Yaﬂ›nda’ ve ’
Amerika Defol Bu Vatan Bizim’
afiﬂleri asarak 3000 adet kuﬂlama
yapt›lar.
Elaz›¤ Halk Cephesi taraf›ndan
17 Kas›m günü Postane Meydan›’nda bir eylem yapt›. Eylemde,
‘Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
yazan bir pankart aç›larak ve katil
Amerika’n›n katliamc›l›¤›n› teﬂhir
eden resimlerden bir döviz taﬂ›nd›.
“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n, Ne
ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye,
Amerika Defol Bu Vatan Bizim,
Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” sloganlar› at›lan eylemde Halk
Cephesi ad›na Önder Bozkurt bir
aç›klama yapt›.
Aç›klaman›n ard›ndan Amerikan
bayra¤› yak›ld›. Eylemi izleyen haltan destek verdiklerini belirtenler ve
‹ncirlik yürüyüﬂüne kat›lmak isteyenler de oldu.
Ayn› gün akﬂam›nda kampanya
afiﬂlerini yapan Mustafa Erdem ﬁenol, Harran Ayd›n ve Önder Bozkurt göz ald›na al›nd›. gözalt›na al›nan Halk Cepheliler ertesi gün serbest b›rak›ld›lar.
*
E d i r n e'de kampanya kapsam›nda 10 Kas›m günü baﬂlayan pullama
çal›ﬂmalar›yla toplam 150’den fazla
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pul fakültelere, yurda, ﬂehrin farkl›
yerlerine yap›ld›. Yine fakülte ve
yurtlarda 150 den fazla bildiri ö¤rencilere ulaﬂt›r›ld›.
*

Gemlik’te “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” Sloganlar›
Gemlik’te Halk Cephesi 15 Kas›m günü eski minibüs garaj›nda
yapt›¤› eylemle ‹ncirlik Üssü’nün
kapat›lmas›n› ve Dev-Genç’in 40.
kuruluﬂ y›l›n› hayk›rd›. “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim, Kahrolsun
Emperyalizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, ‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n, Yaﬂas›n Dev-Genç, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla baﬂlayan
eylemde Bahad›r Ensari bas›na bir
aç›klama yapt›.
‹ncirlik Üssü’ne bir yürüyüﬂ yap›laca¤› belirtilen aç›klamada; “‹ncirlik Üssü ülkemizin ulusal onurunun ayaklar alt›nda al›nd›¤› yerdir.
Biz, devrimciler, vatanseverler olarak Türkiye halklar›n›n ulusal onurunu savunmak için yürüyoruz” denildi.
Aç›klama sonras› Amerikan bayra¤› yak›ld›.
*
16 Kas›m günü "Amerika Defol
bu Vatan Bizim" kampanyas› kapsam›nda ‹zmit merkezde afiﬂleme yap›ld›. 2 gündür yap›lan afiﬂlerin hepsini Halk Cepheliler oradan ayr›ld›ktan hemen sonra teker teker söken sivil polisler baz› yerlerde sözlü tacizlerde bulundu. Afiﬂlerin söküldü¤ünü fark eden Halk Cepheliler ayn›
yerlere tekrar afiﬂleme yapt›.
*
A n t a l y a’da “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” kampanyas› yap›lan
afiﬂler, bildiri da¤›t›m›, mahallerde
ve aç›lan imza masas›nda toplanan
imzalarla devam ediyor.
Sinan, Küme evleri, Teomanpaﬂa, Gebizli, K›z›lar›k, Meltem mahallerine ve merkeze 800 tane afiﬂ
yap›ld›. Gebizli ve Sinan mahallerinde 500 bildiri da¤›t›larak imza
topland›. K›ﬂlahan meydan›nda 2
saatte imza masas› aç›ld›.

16 Kas›m günü Meltem Mahallesi’nde üniversite üst geçidine
“Amerikan Defol Bu Vatan Bizim”
pankart› as›ld›.
*
‹ z m i r ’de Yamanlar Mahallesi`nde kampanya afiﬂleri as›ld›, pullamalar yap›ld›.
15 ve Yamanlar ve So¤ukkuyu`ya toplam 150 afiﬂ as›ld›. Afiﬂleme s›ras›nda mahalle halk›ndan insanlar gelerek afiﬂlerin as›lmas›na
yard›mc› oldular. Yamanlarda 18
Kas›m günü de bildiri da¤›t›m› yap›ld›.
17 Kas›m günü de Küçük Yamanlar’da mahalle gençlerinin yard›m›yla kampanya afiﬂleri as›ld›.
Okul ç›k›ﬂ›na çak›ﬂan afiﬂmeye ö¤renci velilerinin ilgisi yo¤undu.
14 Kas›m günü mahallenin
gençleriyle birlikte 5 bin kuﬂ mahallenin tüm sokaklar›nda da¤›t›ld›.
Büyük Yamanlar ve Onur Mahallesi`nin çeﬂitli yerlerine ve otobüslere
50 pul yap›ld›.
*

Ankara’da ‹mza Masas›
A ç ›l d ›
Ankara'da Halk Cepheliler 1415 Kas›m günü 'Amerika Defol Bu
Vatan Bizim!' kampanyas› için
Yüksel Caddesi'nde imza stand› açt›. Masan›n aç›ld›¤› yerin çevresindeki esnaflar da Halk Cephelilere
sandalye ve s›cak içecek getirerek
destekte bulundular.
Kampanyaya askerlerde yo¤un
ilgi gösterdi. Standa gelen askerler
'Çok güzel bir kampanya, çok anlaml›. Biz de Amerika'n›n defolup
gitmesini istiyoruz, sizleri destekliyoruz.' diyerek kampanyay› sahiplendiler.
Bu arada stand›n yo¤un ilgi görmesinden rahats›z olan sivil polislerin masaya gelerek “izin alman›z
gerekiyor,almazsan›z tutanak tutaca¤›z” demeleri üzerine Halk Cepheliler “biz bu masa için izin almad›k, almam›za gerekte yok,ne yaparsan›z yap›n bu masada beklemeye devam edece¤iz” diyerek kam-

panyay› duyurmaya devam ettiler.
‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas›
için bir imzada sen ver' yaz›l› dövizin as›ld›¤› imza masas›nda ve çevresinde 1385 imza toplan›rken 550
bildiri da¤›t›ld›.
14 Kas›m günü Mamak Tuzluçay›r Mahallesi’nde bir araya gelen
Halk Cepheliler bölgede bildiri da¤›t›m› yapt›lar.
Tuzluçay›r Meydan›nda baﬂlayan da¤›t›m Nato Yolu’nda devam
etti ve ﬁirintepe 1. Caddede sona erdi.
*

Bursa’n›n Dört Bir
Yan › n d an “ A me ri k a D ef ol
Bu Vatan Bizim” sesleri…
Halk Cepheliler, 13-14 Kas›m
günleri, Bursa’n›n Kestel ilçesi ve
Teleferik semtinde afiﬂlemeler, kuﬂlamalar ve pullamalar yapt›lar. Yine
14 Kas›m günü, Bursa Kent Meydan›’nda “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” ﬂiar›yla imza toplad›lar.
Kestel’in Kale ve Elmal›k mahallerinde, afiﬂlemeler yap›ld›ktan
sonra, polisler, Halk Cepheliler’in
ayr›lmas›n› bekledikten sonra yap›lan afiﬂlerin bir k›sm›n› y›rtt›lar.
Halk Cepheliler’in, Kent Meydan›’nda açt›klar› imza stand›na ise halk›n ilgisi yo¤undu. ‹mza stand›n›n
önüne “‹ncirlik Üssünün Kapat›lmas›n› ‹stiyorsan Bir ‹mzada Sen Ver”
yaz›l› döviz konuldu. Stant›n aç›lmas›ndan 10 dakika sonra bir resmi polis gelerek; “‹zniniz var m›, bize bu
konuda bir haber verilmedi” dedi.
Halk Cepheliler ise polise; “Böyle bir
talep için izin almam›za gerek yok,
bu meﬂru bir taleptir” dedi.
Daha sonra kimlik kontrolü yapan polisin ard›ndan zab›talar geldi.
“Size ceza kesece¤iz, vatandaﬂa ait
alan› iﬂgal ediyorsunuz.” dedikten
sonra polislerin yan›na giden zab›talar, sivil polislerle geri gelip
“Stand› kald›r›yorsunuz yoksa malzemelerinizi al›r›z” diyerek tehdit
ettiler. Halk Cepheliler “Biz hiçbir
yere gitmiyoruz, stant› da kald›rm›yoruz” dedikten sonra zab›talar, sivil polislerle stanta sald›r›p, imza
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ka¤›tlar›n› almaya çal›ﬂt›lar. Halk
Cepheliler’in direnerek ka¤›tlar›
vermemesi üzerine zab›ta ekipleri,
masalar› al›p, koﬂarak kaçt›lar.
17 Kas›m günü, Bursa’da Çarﬂ›
Polis Karakolu'nun yak›n›nda bulunan bir viyadü¤e ve Setbaﬂ› Köprüsü'ne, üzerinde "Amerika Defol, Bu
Vatan Bizim!-Halk Cephesi" yazan
iki adet pankart asl›d›.
*
A d a n a’da Amerika Defol Bu
Vatan Bizim kamanyas› çal›ﬂmalar›
mahallelerde devam ediyor.
Denizli Mahallesi’nde 9 Kas›m
günü mahallenin gençleri taraf›ndan
duvarlara “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” yaz›lamalar› yap›ld›. 10 Kas›m günü sabah› da Halk Cepheliler
yine ayn› mahallenin ana caddesinde afiﬂleme yapt›.
9 Kas›m’da ﬁakirpaﬂa ve Uçak
mahallelerinde 100 adet el ilan› da¤›t›ld› ve mahalle halk› 22 Kas›m’da Halk Cephesi’nin yapaca¤›
‹ncirlik yürüyüﬂüne ça¤r›ld›.
12 Kas›m günü Uçak ve ﬁakirpaﬂa mahallelerinde afiﬂleme yap›ld›. Afiﬂleme bittikten sonra TMﬁ
polisleri taraf›ndan Halk Cepheliler’in önü kesildi. Zorla gözalt›na
al›nan Halk Cepheliler Kabahatler
Kanunu’nda ceza yaz›ld›ktan sonra
serbest b›rak›ld›lar.
Havuzlubahçe Mahallesi’nde 14
Kas›m günü “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” yaz›lamas› yap›ld›.
*
10-11-12 Kas›m tarihlerinde
M a l a t y a 'n›n merkezine, Zaviye,
Paﬂaköﬂkü mahallelerine, Emeksiz
ve Yeﬂilyurt caddelerine "Amerika
Defol Bu Vatan Bizim" yaz›l› afiﬂler
as›ld›. Afiﬂlerin as›ld›¤› s›rada Halk
Cepheliler halk›n yo¤un ilgisiyle
karﬂ›laﬂt›. "Bu ülkede bir ﬂeyler de¤iﬂecekse bunu ancak devrimciler
yapar" diyerek desteklerini belirterek s›k s›k kampanyan›n hakl›l›¤›ndan yana olundu.
Ayr›ca yine ﬂehir merkezine yo¤un bir ﬂekilde "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim, DEV-GENÇ 40. Yaﬂ›nda" yaz›l› kuﬂlamalar yap›ld›.

Malatya’da ﬂehrin iﬂlek meydan›
olan PTT Meydan›’nda imza stand›
aç›ld›. Halk›n yo¤un ilgi gösterdi¤i
standa polisin yönlendirmesiyle zab›talar sald›rd›. “Kald›r›m› iﬂgal
ediyorsunuz” diyen zab›talar stant
malzemelerine el koydular. Bu sald›r› Halk Cepheliler ellerine imza
kâ¤›tlar›n› alarak tek tek halktan
imza toplad›lar.
Ayr›ca Cemal Gülsel Mahallesi,
Haci Abdi Mahallesi, Zaviye Mahallesi Ve Hasanbey Caddesinde
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”,
“Dev-Genç 40 Yaﬂ›nda” afiﬂlemeleri ve pullamalar› yap›ld›.
15 Kas›m günü Malatya Soykan
Park›’nda Halk Cephesi ‹ncirlik üssünün kapat›lmas› için bir eylem
yapt›.
*
Dersim Halk Cepheliler 'Amerika Defol Bu Vatan Bizim' kampanya çal›ﬂmalar›n› ‹ncirlik Üssünün
kapat›lmas› için yapt›klar› kuﬂlamalarla geniﬂletiyorlar. 13 Kas›m günü
merkeze ba¤l› Yeni Mahalle, Da¤
Mahallesi ve Alibaba Mahallesin de
Amerika Defol Bu Vatan Bizim
kuﬂlamalar› yap›ld›.
*
An t a k ya'da kampanya çerçevesinde 13 Kas›m günü Maksi caddesi do¤uﬂ okullar›n›n önüne Halk
Cephesi taraf›ndan 'Amerika Defol
Bu Vatan Bizim' pankart› as›ld›.
Pankart 3 saat as›l› kald›.
‹ s k e n d e r u n’da kampanya çerçevesinde 8 Kas›m günü afiﬂ asarken gözalt›na al›nan Murat Kaya ve
Burak Turhan ile ilgili hastahane
sa¤l›k raporu al›nd› ve suç duyurusu yap›ld›.
Hastane’ya rapor almaya giden
Burak Turhan’›n raporu polis taraf›ndan al›mya çal›ﬂ›ld›.
Savc›l›kta kendilerine iﬂkence
yapan polislerden biriyle karﬂ›laﬂan
Burak ve Murat, bu polisin savc›n›n
odas›nda bir süre oturdu¤unu ve daha sonra h›zla ç›k›p uzaklaﬂt›¤›n›
gördü. Daha sonra savc› ile görüﬂen
Burak ve Turhan'a savc› polisin parma¤›n›n inci¤ini söylemiﬂ.
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ANTALYA’DA 40. YILINDA DEV-GENÇ

40. YILINDA DEV-GENÇ VE
ÖNDERL‹K PANEL‹ YAPILDI
Halk Cephesi, 14 Kas›m günü, ‹stanbul’da ﬁiﬂli La
Bella Dü¤ün Salonunda “40. y›l›nda Dev-Genç ve Önderlik” baﬂl›kl› bir panel düzenledi. Mehmet Güvel’ in
aç›l›ﬂ›n› yapt›¤› panele konuﬂmac› olarak Mehmet Göçebe, Özlem Olgun, Remzi Uçucu ve Aysu Baykal kat›ld›.
Mehmet Göçebe, 1970-1980 y›llar› aras›nda ülkemizdeki devrimci mücadele ve bu mücadelenin köﬂe
taﬂlar›n› oluﬂturan eylemliliklerden bahsederek, 6. filolar›n denize dökülmesi, Kommer’in arabas›n›n yak›lmas› gibi eylemliliklerle anti-emperyalist mücadele
gelene¤inin yarat›ld›¤›n› anlatt›.
Özlem Olgun, Dev-Gençli olmak ne demektir,
Dev-Gençli deyince akla ne gelir sorular›n›n çerçevesinde Dev-Genç’in bir ruh hali, bir yaﬂam ﬂekli oldu¤unu anlatt›. Özlem Olgun “‹nançs›zl›¤›n, kol gezdi¤i, bencilli¤in, yozlu¤un ola¤an karﬂ›land›¤›, korkunun inançlar› bo¤du¤u bu y›llarda, y›llard›r sürdürülen
bask›-terör-sindirme-yozlaﬂt›rma politikalar›na karﬂ›
Dev-Genç'li olmak...Bir Onurdur. Bir Görevdir 40. y›l›m›z, kararl›l›¤›m›zd›r... 40. y›l›m›z, yolumuzdan
döndürülmezli¤imizdir... 40. y›l›m›z halk›m›za, ideallerimize ba¤l›l›¤›m›zd›r...40. y›l›m›z gelece¤e ve zafere olan inanc›m›zd›r. 40. y›l, Dev-Genç'imizin onuru
ve gururudur. Biz, bizden öncekiler gibi bu topraklarda emperyalizme karﬂ› mücadele ederek verece¤iz son
nefesimizi Biz de bu topraklarda onurla, gururla ölece¤iz” dedi.
Onun ard›ndan söz alan Remzi Uçucu ise DevGenç’i Dev-Genç yapan ﬂeyin önderlik oldu¤unu, bunun da Mahir Çayan ve Day›’da somutland›¤›n› anlatt›. Panelin son konuﬂmas›n› yapan Aysu Baykal ise bir
insan›n yaﬂad›¤›, gördü¤ü bir haks›zl›¤a ve adaletsizli¤e karﬂ› isyan etmesinin Dev-Gençli olman›n ilk ad›m› oldu¤unu söyleyerek, Dev-Genç in bir ruh oldu¤unu vurgulad›.
Panelde ayr›ca “40. y›l Dev-Genç Foto¤raf Sergisi”
de aç›ld›. Sergide emperyalizmin dünyadaki katliamlar›n› gösteren foto¤raflar ve anti-emperyalist mücadelede bayrak olan Dev-Genç’ in 1960’ lardan bugüne
mücadelesinden foto¤raflar yenal›yordu.

14 Kas›m günü Antalya Özgürlükler Derne¤i’nde 18
kiﬂinin kat›ld›¤› Dev-Genç semineri yap›ld›. Ümit ‹lter’in “ Delikanl›m” ﬂiiri okunan anmada; Dev-Genç’in
40 y›ll›k tarihi, ideolojik duruﬂu, yaratt›¤› Devrimci
Gençlik kültürü, boyun e¤mezli¤i anlat›ld›. Devrim mücadelesine kadro yetiﬂtiren bir okul oldu¤u vurgulanarak Dev-Genç’in yaratt›¤› de¤erlerle bugün devrimci
mücadelede gençli¤in oldu¤u anlat›ld›.
Umuda Türkü müzik grubunun söyledi¤i marﬂlarla
devam eden program ikramlarla sona erdi.

Mu¤la'da Dev-Genç Semineri
Dev-Genç'in kurulluﬂunun 40. y›l› dolay›s›yla 14
Kas›m günü Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriﬂimi bir seminer düzenledi. Mu¤la ‹nsan Haklar› Derne¤i'nde düzenlenen seminerde Dev-Genç tarihine, Dev-Genç nas›l bir
yap›lanma oldu¤una, Dev-Genç'in eylemlerine, Dev
Genç'in insanlara nas›l yard›mc› oldu¤una, Dev-Genç'in
kararl›¤›na de¤inildi. 22 kiﬂinin kat›ld›¤› seminer DevGenç marﬂ›n›n söylenmesiyle son buldu.

‹stanbul
Üniversitesi’nde
DEV-GENÇ
Selamland›
17 Kas›m günü ‹stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fa-kültesi’nde yüzlerce ö¤ren-cinin yemekhanede s›ras›n-da oldu¤u anda Hergele
Meydan›’nda Dev-Gençli-ler taraf›ndan pankart as›l-d›. 6,5 metreye 4 metre olan
‹stanbul Üniversitesi
HALK CEPHES‹ imzal›
Edebiyat Fakültesi
pankartta, 77 1 May›s›’nda
Taksim An›t›na as›lan DevGenç pankart›n›n resmi ve “BU TAR‹H B‹Z‹M” yaz›-s› vard›. Pankart›n as›lmas›n›n ard›ndan Dev-Gençli-ler “Emperyalizme Karﬂ› Ba¤›ms›zl›k, Faﬂizme Karﬂ›
Demokrasi, Kapitalizme Karﬂ› Sosyalizm savaﬂ›nda
Dev-Genç 40 yaﬂ›nda. Bu onurlu savaﬂta sizde yerini-zi al›n. Yaﬂas›n Dev-Genç, Yaﬂas›n Dev-Genç’liler”
dediler. Ard›ndan da “Amerika Defol Bu Vatan Bi-zim” kampanyas›n›n kuﬂlamalar›ndan yap›ld›.
Ayn› gün Beﬂiktaﬂ Barbaros bulvar›nda Y›ld›z Tek-nik Üniversitesi önündeki üstgeçite, Ça¤layan Üstge-çidine; 19 Kas›m günü ise Eminönü-Sirkeci yolu
üzerinde bulunan üstgeçite ve ‹stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’ne ayn› pankartlar as›ld›.
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Halk Cepheliler “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” kampanyas› çerçevesinde ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için 20 Kas›m günü saat
13:00’de Dolmabahçe’de yapt›klar›
aç›klaman›n ard›ndan otobüslerle
Adana ‹ncirlik’e hareket ettiler.
Beﬂiktaﬂ Dolmabahçe’de toplanan yüzlerce Halk
Cepheli
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim Halk Cephesi” imzal› pankart ve
“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n”, “Afgan
Halk›n›n Katili Olmayaca¤›z”, “142
Bin Amerikal› Katili Ülkemizde ‹stemiyoruz”
Yaz›l› dövizleri taﬂ›d›lar. Üzerlerinde Amerika Defol Bu Vatan Bizim yaz›l› k›rm›z› önlükler ve sar›
ﬂapkalar taﬂ›yan Halk Cepheliler
Dev-Genç amblemli flamalar› dalgaland›rd›lar.
Halk Cephesi ad›na aç›klamay›
okuyan Zehra Ergen “Ba¤›ms›zl›k
için, ulusal onurumuz için ‹ncirlik’e yürüyoruz. Dünya halklar›n›
kana ve göz yaﬂ›na bo¤an emperyalist haydutlu¤a karﬂ› yürüyoruz.
‹ncirlik üssü yeni sömürgecili¤in, iﬂgalin cisimlenmiﬂ halidir. ‹ncirlik Anadolu’daki Amerikan iﬂga-

linin kalesidir. ‹ncirlik sadece Türkiye’de haklar›na de¤il, Irak’tan Afganistan’a Surye’den Libya’ya
Lüblan’a kadar Amerika’n›n Asya’ya, Ortado¤u’ya sald›r› merkezidir.
Biz devrimciler, vatanseverler
olarak Türkiye haklar›n›n ulusal
onurunu savunmak için yürüyoruz.
Talebimiz aç›k ve nettir, talebimiz 73 milyon halk›m›z›n talebidir:
‹ncirlik Üssü ve Amerikan üsleri
kapat›ls›n!”
Aç›klaman›n ard›nda “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim, ‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n, Kahrolsun Amerikan
Emperyalizmi, Yaﬂas›n Dev-Genç,
Yaﬂas›n Dev-Gençliler” sloganlar›
at›larak eylem bitirildi.
Halk Cepheliler 4 Otobüsten oluﬂan bir kitleyle
yola ç›kt›lar.
Halk Cepheliler ilk
olarak
Kocaeli’ye
u¤rad›lar. ‹stanbul’dan
gelenleri bekleyen 50
Kocaeli
Halk
Cephesi’den 50 kiﬂiyle
buluﬂulmas›n›n ard›ndan
Yürüyüﬂ Yolu’nda bir

yürüyüﬂ yap›ld›.
Yürüyüﬂ s›ras›nda binlerce
kuﬂlama yap›ld› ve bildiri dag›t›ld›.
Yürüyüﬂünü büyük bir disiplin ve
coﬂkuyla sürdüren kitlye halktan
kat›l›mlar olurken ‹zmit halk›
alk›ﬂlar›yla zafer iﬂaretleriyle DevGenç ruhunu yaﬂatanlara destek
verdi.
Yine yürüyüﬂe kat›lan yaﬂl› bir
kad›n kendisinin de gençli¤inde
Dev-Gençli oldu¤unu ve DevGençliler'i ‹zmit'de gördü¤ü için
hissetti¤i sevinci ve coﬂkuyu Halk
Cephelilerle paylaﬂt›.
Halk Cepheliler Bursa, Eskiﬂehir
ve Ankara’dan geçip 22 Kas›m’da
Adana’da toplanarak ‹ncirlik’e yürüyecekler. Geçilen di¤er illerde de
yürüyüﬂler ve aç›klamalar yap›lacak.
KOCAEL‹
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Bir Hukuksuzluk
Örne¤i Daha
Samsun'da Grup Yorum'un geçti¤imiz May›s
ay›nda gerçekleﬂtirdi¤i konser öncesi tutuklanan Karadeniz Özgürlükler Derne¤i üyelerinin Ankara 11. A¤›r Ceza
Mahkemesinde görülen duruﬂmalar›na devam edildi.
18 Kas›m’daki duruﬂmaya tutsak aileleri ve Karadeniz Özgürlükler Derne¤i çal›ﬂanlar› kat›ld›.
Yaﬂanan hukuksuzlu¤u anlatmak isteyen Halk Cepheliler bir eylem gerçekleﬂtirdi. Ankara Ankara 11. A¤›r
Ceza Mahkemesinde duruﬂmalar› görülecek olan 5 kiﬂinin derhal serbest b›rak›lmas› gerekti¤ini belirten Halk
Cepheliler; s›k s›k "Konser Nedeniyle Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n!", "Adalet ‹stiyoruz!", "Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz!" ﬂeklinde slogan att›lar.
18.00'de baﬂlayan duruﬂmada hukuksuz bir ﬂekilde 7
ayd›r hapishanede tutulan Günay Özarslan, Ali Kemal
Aﬂ›k, Hayriye Gündüz, Muhammed Ayvaz, ‹hsan Özdil'in
tutukluluk hallerinin devam›na ve bir sonraki duruﬂman›n
25 ﬁubat 2010 tarihine ertelenmesine karar verildi.

M a h k e m e y e Ça ¤ r › Yap›ld›
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i, 15 Kas›m günü bir
kez daha Süleymaniye Geçidi’nde bir eylem yapt›. Grup
Yorum’un Karadeniz turnesi öncesi Samsun’da tutuklanan ve 6 ayd›r Sincan Hapishanesi’nde bulunan 5 kiﬂinin 2. duruﬂmalar› ise 18 Kas›m günü görülecek. Karadeniz Özgürlükler Derne¤i üyeleri, çal›ﬂanlar›n›n bir an
önce serbest b›rak›lmas›n› isteyerek, Ankara 11. A¤›r
Ceza Mahkemesinde görülecek olan duruﬂmaya kat›l›m
ça¤r›s› yapt›.
Eylemde s›k s›k “Gözalt›lar, Tutuklamalar, Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz, Adalet istiyoruz, Konser Nedeniyle
Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.

Trabzon’da Konser Düzenledikleri
‹çin Tutuklananlar Tahliye Edildi
11 Nisan’da Trabzon’da ev ve dernek bask›nlar›yla gözalt›na al›n›p tutuklanan ve 7 ayd›r tutuklu bulunan 5 kiﬂinin 3. duruﬂmalar› Erzurum 2. ACM ‘de, 12
Kas›m’da görüldü.
Halk Cephelilerin Adliye önünde yapt›klar› eylemin ard›ndan izledikleri, 17.30'da sona eren duruﬂmada hukuksuzca tutuklu bulunan 5 kiﬂinin tahliye edilmesine ve duruﬂman›n 8 Aral›k’a ertelenmesine karar
verildi. Daha sonra tahliyeleri almak için hapishane
önüne gidildi. ‹smet Kurukafa, Çetin Güven, Zeynep
Gonca Karakoç, Hasan Basri Y›ld›z, Zeynep Erdu¤rul
tahliye iﬂlemlerinin tamamlanmas›n›n ard›ndan halaylarla karﬂ›land›lar.

Dersimliler’den CHP'ye
Siyah Çelenk!
CHP Genel Baﬂkan Yard›mc›s›
Onur Öymen ve CHP, Ankara Tunceliler Derne¤i taraf›ndan yap›lan eylemle protesto edildi.
CHP Genel Merkezi önünde toplanan Ankara Tunceliler Derne¤i üyeleri ve destek için gelenlerden oluﬂan 50 kiﬂilik grup ad›na dernek baﬂkan› Av. Bülent Akda¤ “Dersim Onurumuzdur Sahip Ç›kal›m” yaz›l› dövizlerin önünde aç›klama yaparak Onur Öymeni protesto etti. Eylemde; “Dersim Onurdur Onuruna Sahip
Ç›k, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i, Munzur Özgürdür
Özgür Akacak, Dersim'e Uzanan Eller K›r›ls›n, Faﬂizme
Karﬂ› Omuz Omuza, Katliamc›lar Halka Hesap Verecek, Katil Devlet Hesap Verecek, Kahrolsun Faﬂist Diktatörlük” sloganlar› at›ld›.
Bas›n aç›klamas›ndan sonra da üzerinde “K›n›yoruz” yazan Ankara Tunceliler Derne¤i'ne ait siyah çelenk CHP Genel Merkezi'nin önüne b›rak›ld› ve eylem
sona erdi.

DERS‹M: BASKILAR B‹Z‹ YILDIRAMAZ!
13 Kas›m’da Dersim’de E¤itim-Sen baﬂkan› M.
Ali Arslan’›n evine yap›lan polis bask›n› 14 Kas›m günü Sanat Soka¤›nda yap›lan eylemle protesto edildi.
Eylemde, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz” sloganlar› at›ld›.
KESK ad›na H›d›r Demir’in yapt›¤› aç›klamada sald›r›n›n sendikal mücadeleyi
engellemeye dönük oldu¤u
belirtildi ve “Bask›lar, gözalt›lar ve tutuklamalar bizleri
hakl› mücadelemizden al›koymayacakt›r” denildi.

Say›: 21

Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009

"Baz ‹stasyonu ‹stemiyoruz"
‹stanbul'da Gazi Mahallesinde 15 Kas›m’da yap›lan
yürüyüﬂle mahallede kurulu bulunan baz istasyonlar›n›n
kald›r›lmas› istendi.
Yunus Emre Mahallesi Muhtarl›¤› önünden baﬂlayan yürüyüﬂte halk›n sa¤l›¤›n› hiçe sayan baz istasyonlar›na 'Mahallemizde Baz ‹stasyonu ‹stemiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z' sloganlar›yla tepki gösterildi.
'Mahallemizde Baz ‹stasyonu ‹stemiyoruz' yaz›l›,
Gazi Halk› imzal› pankart›n aç›ld›¤› yürüyüﬂte k›rm›z›
flamalar taﬂ›nd›. 250 kiﬂinin kat›ld›¤› Yürüyüﬂün sonunda Son Durak meydan›nda yap›lan bas›n aç›klamas›nda
kapitalist ﬂirketlerin kendi rantlar› için insanlar›n kanser
olmas›na, ölmesine göz yumduklar› anlat›larak buna
izin vermeyece¤iz denildi.

BU VATAN B‹Z‹M
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Kelimelerin
Savaﬂ›

Gülsuyu

Yürüyüﬂ Sat›ﬂlar› Sürüyor
Okurlar›m›z her hafta oldu¤u gibi
bu hafta da dergimizi halka
ulaﬂt›rmaya
devam
ediyorlar.
Gerçekleri halka ulaﬂt›rd›klar› için
sald›r›ya u¤rasalar da yollar›na durmaks›z›n devam ediyorlar...

G ü l s u y u : Kürt Milliyetçilerinin ald›r›s› sonras›nda Yürüyüﬂ dergisini sahiplenen okurlar›m›z toplu dergi sat›ﬂ›
yapt›lar. Kürt milliyetçi hareketinin
teﬂhir edildi¤i dergi sat›ﬂ›nda halktan
bir çok insan derne¤i sahiplendiklerini
belirtti. Kürt milliyetçi hareketinin sald›r›ya gerekçe gösterdi¤i say› 18.
ay›m›z›n ücretsiz olarak da¤›t›ld›¤› sat›ﬂta halka 130 dergi sat›ld›.

Say›: 21

Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009

‹ z m i r : Yürüyüﬂ okurlar› bu hafta
Menemen-‹ncirlip›nar ve Çi¤li-Harmandal›’ndayd›lar.
14-15 Kas›m günlerinde yap›lan
tan›t›m ve sat›ﬂlarda “Amerika Defol,
Bu Vatan Bizim” kampanyas› anlat›ld›.
Güler Zere’ye özellikle ilgi gösteren
mahalle halk› sa¤l›¤›n› sordu.
Alibeyköy: ‹stanbul'da 11 Kas›m
‘da Alibeyköy Karadolap mahallesi
Gül-Pa market önünde bir araya gelen Halk Cepheliler Engin ve Ferhat
için adalet istediler.
"Ferhat'› Vuranlar Engin'i Katledenler Cezaland›r›ls›n" imzal› pankart›n aç›lmas› ve “Adelet ‹stiyoruz,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Yürüyüﬂ
Susturulamaz, Eyüp Baﬂ Ölümsüzdür" sloganlar›n›n at›ld›¤› eylem,
okunan bas›n aç›klamas› ile devam etti. 16 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemin ard›ndan Halk Cepheliler Yürüyüﬂ önlüklerini giyerek toplu dergi da¤›t›m›na
baﬂlad›lar. 1,5 saat süren dergi da¤›t›m›nda 61 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Elaz›¤: Yürüyüﬂ okurlar› 10 Kas›m’da Hozat Garaj› ve çevresinde
Yürüyüﬂ dergisinin sat›ﬂ›n› yapt›lar.
Birçok esnaf okurlar›m›z›n yan›na
gelerek Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas›na çok sevindiklerini belirttiler. 11 Kas›m günü de Beyaz evlerde

Tr a v m a . . .
Hergün, her saat, her dakika yaﬂam›n her karesinde kelimelerin savaﬂ› sürüyor. Günlük dilde bize uzanan her kelimenin, süren savaﬂta oynad›¤› bir rol mutlaka vard›r.
‹ﬂte bunlardan birine, NTV’nin
bir program›nda konuﬂan gazeteci
Sedat Ergin’in konuﬂmas›nda tan›k
olduk. Programda tart›ﬂ›lan konu,
Dersim’deki 1938 katliam›d›r ve bir
türlü katilam›n özüne girilmemekte,
bundan kaç›n›lmaktad›r.
Dersim’den, 1938’den, yaﬂanan
onca ac›dan ve aylar süren katliamdan
söz etmek yerine o katliam› s›radan,
önemsiz bir ﬂeymiﬂ gibi gösteren bir
üslup hakimdir konuﬂmalara. Örne¤in
Sedat Ergin, yaﬂananlardan söz ederken, binlerce insan›n katledilmesinden
söz etmek yerine ﬂöyle dedi:
O r a d a b i r t r a v m a y a ﬂ a n d ›”
“O
***
Peki bu ne demek? ﬁöyle mi diyece¤iz, “1938 y›l›nda Dersim’de
bir travma yaﬂand›”... Diyelim ki,
öyle dedik, bunu söyledi¤imizde ne
anlatm›ﬂ olaca¤›z?
Sözlüklerde travman›n karﬂ›s›nda
“Canl› üzerinde beden ve ruh aç›s›ndan önemli ve etkili yaralanma belirtileri b›rakan yaﬂant›.” diye yaz›yor.
Ne kadar içeriksiz, ne kadar belirsiz ve her yana çekilebilecek bir
tan›mlama! En önemlisi ﬂu ki; bu
kavram Dersim halk›n›n yaﬂad›klar›n›, DERS‹M KATL‹AMINI asla ve
asla anlatm›yor, tersine yaﬂananlar›n
yap›lan dergi tan›t›m ve sat›ﬂ›nda 40
dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

B u rsa : 10-11 Kas›m günleri, Kestel ilçesinin Kale mahallesi ve Teleferik'te, Yürüyüﬂ dergisinin da¤›t›m›
yap›ld›. Dergi da¤›t›m› s›ras›nda
halkla yap›lan sohbetlerin içeri¤inde,
Halk Cephesi'nin "Amerika Defol
Bu Vatan Bizim" kampanyas› vard›.

üstünü örtüyor.
S›n›flar mücadelesinin aç›k, ç›plak kavramlar› yerine, bu tür sosyolojik, psikolojik kavramlar› tercih
etmenin nedeni de bu zaten. Kullanan›n niyeti ne olursa olsun, sonuç
budur. Sedat Ergin bir t r a v m a’dan
söz ediyor ama orada 90 bin kiﬂi katledilmiﬂ, yüzlerce köy yak›lm›ﬂ,
halk sürgüne gönderilmiﬂ. Bunlar›
Tr a v m a ” diyor!
dememek için “T
***
Benzer birkaç örnek daha ekleyelim. Mesela, polisle halk aras›ndaki
çat›ﬂma ya da polisin yüzlerce insana
vahﬂice sald›r›s› “gerginlik” diye yumuﬂat›l›yor. “Polis ile göstericiler
aras›nda gerginlik” yaﬂand›” diyor
TV’lerde. Oysa o s›rada görüntülerde
yüzlerce polis, gaz bombalar›yla, coplarla, köpeklerle halka sald›rmaktad›r.
‹ﬂkence, sald›r› sürmekte ama bunun
ad› “ggerginlik” olmakta!
Veya polisin sald›r›s›, iﬂkencesi
daya¤›, “ a r b e d e ” diye mu¤laklaﬂt›r›l›yor.
A r b e d e ” nin sözlük anlam›,
“A
“gürültü, pat›rd›, dalaﬂ”t›r. Polisin
tek tarafl› ve vahﬂice halka sald›rd›¤› bir yerde “aa r b e d e” de¤il, sald›r›
ve iﬂkence vard›r.
Bunun ad›n› koymak yerine “polis
ile halk aras›nda arbede yaﬂand›” demu ¤l aklaﬂmek, “yyumuﬂa t mak”, “m
t › r m a k”t›r. Yap›lmaya çal›ﬂ›lan budur.
Niye böyle söylenir?
Amaç, polisi aklamak, devleti
“korumak” ve sald›r›lar› meﬂrulaﬂt›rmakt›r. Dersim katliam› da bunun
için “travma” olmuﬂtur!
Yürüyüﬂ okurlar› çald›klar› her kap›da, kampanyan›n içeri¤i hakk›nda
halk› bilgilendirdi.
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‹NC‹RL‹K ÜSSÜ KAPATILSIN!

‹ncirlik’ten 7 y›lda

103 Bin Uçuﬂ!
Bu
Bu pist,
pist,
Anadolu’nun
Anadolu’nun ortas›nda
ortas›nda
halklara
halklara kan
kan ve
ve gözyaﬂ›
gözyaﬂ›
götüren
götüren uçaklara
uçaklara
yatakl›k
yatakl›k yap›yor...
yap›yor...

Amerikan u çaklar›
u2001-2008 aras›nda ‹ncirlik
Üssü’ünden
u13 bin 500 kez Afganistan’a,
u84 bin kez Irak’a uçuﬂ yapt›.
u103 bin kez, Irak ve Afgan
halklar›n›n ü zerine
bombalar ya¤d›rd›lar.
uIrak v e Afgan halk›n›
katletmek i çin asker ve
cephane t aﬂ›d›lar.
Düﬂünün, tam 103 bin kez topraklar›m›zdan Amerikan uçaklar›
havaland›. Yankiler, her uçuﬂlar›nda
Irak halk›n›n, Afgan halk›n›n üzerine bombalar ya¤d›rd›lar. Emperyalizmin iﬂgal ordusuna silah, mühimmat, asker taﬂ›d›lar.
‹ﬂgalin baﬂ›ndan beri Irak’ta 1.5
milyon insan katledildi. Afganistan’da o n b i n l e rce kiﬂi katledildi. Ve
katledilmeye devam ediyor.
Bu katliamlarda 103 bin uçuﬂun
da rolü var. Dolay›s›yla, bu katliamlar›n hepsinde baﬂta AKP iktidar› ve
Genelkurmay olmak üzere oligarﬂinin mutlak bir pay› var.
AKP’nin Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül, 2001-2008 y›llar› aras›nda ‹ncirlik Üssü’ünden Amerika’ya verilen “izin”leri aç›klad›.

Aç›klamaya göre; Amerika’ya, 13
bin 500 kez Türk Hava Sahas› ve ‹ncirlik Üssü'nden Afganistan’a Daimi Diplomatik Uçuﬂ ‹zni verildi.
Irak’a yönelik olarak 84 bin kez
Türk Hava Sahas› ve ‹ncirlik Üssü'nün kullan›lmas›na izin verildi.
Ayr›ca Amerika’n›n söz konusu
izin kapsam›na girmeyen m ü n f e r i t
u ç u ﬂ talepleri çerçevesinde de
2001-2008 aras›nda 6 bin uçuﬂ izni
verilmiﬂ.

AKP iktidar›
katliamlar›n o rta¤›d›r
“Davos Fatihi” Baﬂbakan Tayyip
Erdo¤an, geçti¤imiz haftalarda
Irak’ta yapt›¤› bir konuﬂmada
2003’den 2009’a geçen alt› y›l içinde Irak’ta 1.5 milyon insan›n savaﬂtan öldü¤ünü söylüyor ve bölgede
bar›ﬂ›n sa¤lanmas›n› istiyoruz diyordu.
Tam bir iki yüzlülük. Tam bir
sahtekarl›k. Bir taraftan ‹ncirlik Üssü’nden kalkan Amerikan uçaklar›
Irak’ta, Afganistan’da halklar›n üstüne A K P i k t i da r› n› n ve rd i ¤i uç u ﬂ
izinleriyle ölüm ya¤d›rs›n, bir taraftan bar›ﬂtan, kardeﬂlikten bahset...
AKP iktidar› Ortado¤u’daki
müslüman halklara ve ülkemizde
taban›na yönelik sanki Irak’›n iﬂgaline karﬂ›ym›ﬂ gibi tav›rlar sergiyor.
Zaman zaman iﬂgale “karﬂ›ym›ﬂ”
gibi aç›klamalar yap›yor. ‹srail’in
Filistin halk›na yönelik sald›r›lar›na
karﬂ› “tav›r” al›yormuﬂ görüntüsü
veriyor. Fakat ne ‹srail’e karﬂ›, ne
de Irak’›n iﬂgaline kar›ﬂ› “laf›n” d›ﬂ›nda somut bir tav›r yoktur ortada.
Tam tersine Irak’ta da, Filistin’de
de, Afganistan’da da halk›n katledilmesi için iﬂgalcilerin hiçbir iste¤ini geri çevirmedi.
‹ﬂte, AKP’nin Savunma Bakan›
kendisi aç›kl›yor: ‹ncirlik’ten kalkan her uçak Irak’ta ve Afganistan-

da halk›n iﬂgale karﬂ› direniﬂini bast›rmak için kulland›r›lm›ﬂt›r.

‘Münferit uçuﬂ izni’
direniﬂçilere iﬂkence
iznidir
Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül, ABD’nin Irakl› esirleri Guantanamo'ya ‹ncirlik Üssü arac›l›¤›yla taﬂ›d›¤› iddialar› konusunda ﬂu
cevab› vermiﬂti: “ Türk ha va s aha s › n › k u l l a n a n Amerika Birleﬂik
D evle tleri uç akla r›na i liﬂkin tüm
uç uﬂ bi l gi l er i i lgi li T ür k ma kamla r›na iletilmiﬂ olup, bugüne kadar
ABD taraf›ndan Türk hava sahas›
ve meydanlar› kullan›larak insan
k aç›r›ld ›¤› y a da esir n akl i yap ›ld› ¤› yönünde her ha ngi bir bil gi ye
rastlanmam›ﬂt›r.”
Amerika’n›n ‹ncirlik üssünde
yapt›¤› herﬂeyi oligarﬂiye bildirme
gere¤i duymad›¤› bir gerçektir. Y›llard›r boﬂuna söylemiyoruz: Üsler
ba¤›ml›l›¤›n, yeni-sömürgelerde iﬂgalin en somut göstergeleridir diye.
Amerika, üsleri hiçbir izne gerek
duymadan ikili anlaﬂmalar gere¤ince istedi¤i gibi kullanmakta ve oligarﬂiye de hiçbir ﬂeyin hesab›n› vermemektedir. Afganl› ve Irakl› direniﬂçi esirler için kullan›lmas›nda da
özel bir izne, bildirime gerek duymam›ﬂ olabilir.
Kald› ki ABD’ye, rutin uçuﬂlar
m ü n f e r i t u ç u ﬂ” o l a r a k 6
d›ﬂ›nda “m
bin uçuﬂ izni verildi¤ini aç›klayan
kendisidir. Patates mi taﬂ›d› bu
uçaklar? Ve kald› ki, BM raporlar›,
CIA’n›n iﬂkence uçaklar›n›n Türkiye’yi onlarca kez kulland›¤›n› zaten
belgelemiﬂtir.
Kald› ki, ‹ncirlik Üssü’nün bu
amaçla kullan›ld›¤›n› sa¤›r sultanlar
da biliyor. Vecdi Gönül’ün bu konuda “herhangi bir bilgiye rastlanmam›ﬂt›r” demesi de riyakarcad›r.
AKP, iﬂkencelerin de katliamlar›n
da do¤rudan orta¤›d›r.
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Obama Yönetimi, ‹ran’a tehditleri sürdürüyor!
Dünya halklar› emperyalist tehdide karﬂ› birleﬂmelidir!
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2009
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Obama, Singapur’da düzenlenen
Asya Pasifik ‹ﬂbirli¤i
Formu’nda
yapt›¤›
aç›klamada ‹ran için ﬂöyle diyor: “Krizin
diplomatik yollardan çözümü konusunda zaman tükeniyor”.
Emperyalistler her ﬂeyi kendilerine hak görüyorlar. ‹ran’›n nükleer
çal›ﬂmalar›na iliﬂkin “hay›r sen çal›ﬂma yapamazs›n” diyorlar. Neden? Çünkü emperyalist efendiler
öyle istiyor. ‹ran’›n nükleer silah
yapmas›ndan korkuyorlar. Onun
için ‹ran’n›n nükleer çal›ﬂma yapmas› mutlaka engellenmeli.
‹ran, ise nükleer çal›ﬂmalar›n›
sürdürüyor ve bu konuda hiçbir ülkenin dayatmas›na boyun e¤miyor.
Bu da emperyalistlerin deyimiyle
y›llard›r çözülemeyen bir “ k r i z ”e
neden oluyor.
Birincisi; emperyalistlerin izni
d›ﬂ›nda bir ülkenin nükleer silah sahibi olmas› bir K R ‹ Z de¤ildir.
Emperyalistler nükleer silah
yapmay›, sadece kendilerine hak
görüyorlar. Emperyalistlere ra¤men
bir ülke, e¤er silah yaparsa hemen
“ ﬂ e r oda¤›” oluyor. Dünya için tehdit oluﬂturdu¤u söyleniyor.
Hay›r, nükleer silahlar emperyalizmin tekelinde de¤ildir. Dünya
için, dünya halklar› için as›l tehdit
oluﬂturan emperyalistlerdir. Bugüne
kadar kendi emperyalist ç›karlar›
için onmilyonlarca insan›n kan›n›
ak›tt›lar. Emperyalistler, ‹ran’›n nükleer silah yapmas›n›n dünya için tehdit oluﬂturdu¤unu söylüyorlar. Dünya için as›l tehdit oluﬂturan Amerika’d›r. Amerika atom bombas› kullanan dünyadaki tek ülkedir. Yine insanlar üzerine kimyasal silahlar kullanan emperyalistler ve onlar›n iﬂbir-

likçilerinden baﬂkas› de¤ildir.
Dünyan›n dört bir yan›nda milyonlarca insan› katleden emperyalistlerdir. Ülkelerin, halklar›n kendilerini emperyalistlere karﬂ› korumas›, mücadele etmesi hakl›, meﬂru ve
zorunludur.
‹kincisi; Amerikan emperyalizmi ülkelere, halklara ya “diplomatik
yoldan bana boyun e¤eceksin”, ya
da “bombalar›m” diyor. Bu emperyalist haydutlu¤un ifadesidir ve kabul edilemez.
Amerika Irak’›n iﬂgalinden sonra, imparatorlu¤una boyun e¤meyen baﬂta ‹ran olmak üzere Kuzey
Kore, Suriye, Venezuella ve Küba
gibi ülkeleri “ I r a k ’ t a n d e r s a l › rl a r ” diye tehdit etmiﬂti. Irak’taki direniﬂ ABD’nin yeni sald›r›lar›n›n
önünü kesti. Ancak, Amerika gerek
Kuzey Kore’ye, gerekse ‹ran’a tehditler ya¤d›rmaya, ekonomik, siyasi
ve askeri kuﬂatmay› daraltmaya devam ediyor.
Bugün Amerikan yönetiminin
“kriz” olarak adland›rd›¤›, ‹ran’›n
nükleer silah yap›m›nda kullan›lan
zenginleﬂtirilmiﬂ uranyum elde etti¤i iddias› da bu sald›r› ve tehdidin
bahanesidir. E¤er ‹ran, Amerika’n›n
Ortado¤u’daki politikalar›na ters
düﬂecek bir ﬂey yapmay›p, Amerikan politikalar›n›n iﬂbirlikçisi ol-

sayd›, o zaman ‹ran hangi silah› yaparsa yaps›n bir “kriz” oluﬂmazd›.
Obama “zaman tükeniyor” diye
‹ran’› tehdit ediyor. Fakat bu tehdit
sadece ‹ran’a yap›lan bir tehdit de¤ildir. Amerika, ‹ran üzerinden sistemine boyun e¤meyen herkesi tehdit ediyor. Tehdit tüm dünya haklar›nad›r. ‹stiyor ki hiç kimse karﬂ›s›nda direnmesin. Amerikan imparatorlu¤una boyun e¤sin.
Kendisini sömürenlere, aç b›rakanlara, zulmedenlere karﬂ› direnmek ezilen dünya halklar›n›n en
meﬂru hakk›d›r. Emperyalizmin teknolojisi, silah gücü ne kadar büyük
olursa olsun, halklar›n gücü karﬂ›s›nda çaresizdir. Dünyada bunun say›s›z örnekleri yaﬂanm›ﬂt›r. Emperyalizm Anadolu’da, Çin’de, Vietnam’da, Kuzey Kore’de, Libya’da, Cezayir’de, Küba’da, dünyan›n bir çok ülkesinde halklar›n gücü
karﬂ›s›nda devasa askeri, teknolojik
güçlerine ra¤men yenilgiye u¤ramaktan kurtulamam›ﬂt›r. Bugün de
Irak’ta, Afganistan’da tüm katliamlar›na ve di¤er emperyalistlerin
deste¤ine ra¤men Amerika, halklar›n direniﬂi karﬂ›s›nda çaresizdir.
Amerika’n›n dayatmalar›na karﬂ›
halklar birleﬂmeli, silahlanmal› ve
savaﬂmal›d›r. Bu ezilen halklar›n en
meﬂru hakk›d›r.

A l m a n y a ’ d a n Afganistan’a Yeni A s k e r...
Alman emperyalizmi Alman halk›n›n, anti-emperyalistlerin tepkilerine ald›rmadan Afganistan halk›n›n kan›n› dökmek için yeni asker gönderme karar› ald›. Almanya Hükümeti Afganistan’da bulunan mevcut 4.000 askerine ek
olarak Ocak ay›nda 120 asker daha gönderecek. Almanya Savunma Bakan›
Karl-Theaodor Guttenberg, gönderilecek yeni askerlerin Taliban direniﬂinin
güçlendi¤i Kunduz’a yerleﬂtirilece¤ini belirtti.

Emperyalizmin e n s ad›k o rdular› Türkiye v e ‹ngiltere: Afganistan’da direniﬂ büyüdükçe emperyalist saflarda korku ve çatlaklar büyüyor...
Bir çok ülke bu nedenle Afganistan’daki asker say›s›n› ço¤altmaya yanaﬂm›yor. ﬁu anda Afganistan’da asker bulunduran 42 ülkeden sadece T ü r k i y e ,
‹ n g i l t e re ve Almanya asker say›s›n› art›rmay› kabul etmiﬂ durumda.
Türkiye oligarﬂisi, taahhüt etti¤i askerleri geçti¤imiz günlerde sessiz sedas›z gönderdi Afganistan’a. TSK, Amerikan emperyalizmine hizmet etmekte en heveskar ordular›n baﬂ›nda geldi¤ini Afganistan’da da kan›tl›yor.

‹NC‹RL‹K ÜSSÜ KAPATILSIN!

Emperyalizme Karﬂ› Halklar›n Birli¤i
4-5-6 Aral›k 2009
‹stanbul

Sempozyumu

Emperyalizm, dünyan›n her taraf›nda halklar› kuﬂat›yor. Özellikle
1990’l› y›llar›n baﬂ›ndan bu yana
“terör” demagojileriyle, “terör listeleri”yle, tecrit politikalar›yla halklar›n mücadelesini bo¤maya çal›ﬂ›yor.
Özellikle sosyalist ülkelerde yaﬂanan geriye dönüﬂlerle birlikte,
karﬂ›lar›nda dengeleyici bir güç kalmay›nca, sald›r›da ve sömürüde daha pervas›z oldular.
Dünya halklar›na kan kusturan
emperyalistler, bu y›llar boyunca
yalanlar arkas›na gizlenerek aç›k iﬂgaller gerçekleﬂtirdiler.
Ancak, ne Afganistan’da, ne
Irak’ta oldu¤u gibi ülkelerin iﬂgal
edilmesi, ne “terör listeleri”, ne Guantanamolar, ne Ebu Garipler, ne de
tecrit hücreleri emperyalizme “zafer” kazand›rmaya yetmedi.
Emperyalizme karﬂ› Irak ve Afganistan’da yürütülen direniﬂ halklar için moral kayna¤› oldu. Bu direniﬂler, tek yolun emperyalizme
karﬂ› mücadele etmek oldu¤unu da
gösterdi.
Fakat, halklar›n emperyalizme
karﬂ› direniﬂi, ancak dünya halklar›n›n enternasyonal birli¤i sa¤land›¤›nda, daha güçlenecek ve emperyalizme daha güçlü darbeler vurabilir hale gelecektir.

Bugün için halklar›n emperyalizme karﬂ› oluﬂturduklar› ortak bir
cephe yoktur. Dünya ulusal ve sosyal kurtuluﬂ hareketleri, bir “Enternasyonal” örgütlenmeden yoksundurlar. Ama böyle bir ihtiyaç, ihtiyaçtan da öte zorunluluk oldu¤u kesindir.
Halk Cephesi, halklar›n emperyalizme karﬂ› ortak örgütlenme ve
mücadelesinin zorunlu ve gerekli
oldu¤u düﬂüncesinden hareketle,
böyle bir birli¤in oluﬂturulmas›n›n
koﬂullar›n› tart›ﬂmak, görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunmak, somut ad›mlar
atmak için u l u s l a r a r a s › bir sempozyum ça¤r›s› yapm›ﬂt›r.
4-5-6 Aral›k’ta Halk Cephesi’nin organizasyonuyla düzenlenecek olan “ E m p e r y a l i z m e K a r ﬂ ›
Halklar›n Birli¤i Sempozyumu”
bu amaçla at›lm›ﬂ önemli bir ad›md›r.
Halk Cephesi, bu sempozyuma
Ortado¤u’dan, Latin Amerika’ya,
Balkanlar’dan Avrupa’ya kadar
dünyan›n dört bir yan›ndan ilerici,
anti-Amerikanc›, anti-emperyalist
ve yurtsever güçlere ça¤r›lar yaparak, sempozyuma davet etmiﬂtir.
Halk Cephesi, e m p e ry a l i z m i n
yenilebilece¤ini, halklar›n birli¤i
do¤rultusunda at›lacak her ad›m›n
hem emperyalist sald›r›lar› püskürt-

Düzenleyen:
Halk Cephesi

mekte, hem halklar›n zaferini yak›nlaﬂt›rmakta bir rol oynayabilece¤i düﬂüncesiyle, bu sempozyuma
özel bir önem vermektedir.
Burjuva ve küçük burjuva teorisyenlerin, emperyalizm karﬂ›s›nda
kafalar›n›n kar›ﬂ›k oldu¤unu, emperyalizmle uzlaﬂma e¤ilimlerinin
revaçta oldu¤unu hesaba katt›¤›m›zda Halk Cephesi’nin ça¤r›s›n›n
anlam› daha iyi kavranacakt›r.
O nedenle Halk Cephesi’nin giriﬂimi emperyalizme karﬂ› mücadeleyi geliﬂtirmek aç›s›ndan sürecin
ihtiyaçlar›na cevap veren bir ça¤r›d›r.
‹lk görüﬂme ve çal›ﬂmalar›n›
geçti¤imiz günlerde ﬂehit verdi¤imiz Eyüp Baﬂ’›n yapt›¤› sempozyum, ezilen halklar›n mücadelesinin bugününe ve yar›n›na iliﬂkin
çeﬂitli sorular›n cevab›n›n verilece¤i bir sempozyum olacakt›r.
Halk Cephesi’nin ça¤r›s›, geniﬂ
bir cephe perspektifi ile yap›lm›ﬂ ve
devrim iddias› taﬂ›yan bir bak›ﬂ aç›s›n›n ürünüdür.
Halk Cephesi’nin ça¤r›s›, zamanlamas› ve halklar›n birli¤i sorununun somut hale getirilmesi aç›s›ndan olumludur. Zira ezilen halklar›n böyle sempozyumlara, birliklere, eylem birliklerine ihtiyac› oldu¤u aç›kt›r.
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Engin Çeber Davas›’nda 9. Duruﬂma
‹ﬂkence Bir Kez Daha Kan›tland›!

Bakanl›k
‹ﬂkencecileri
Korumaya Devam Ediyor!
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Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009

Engin Çeber’in ‹ﬂkencede Katledilmesi Davas›’n›n 9. duruﬂmas› 16
Kas›m 2009’da Bak›rköy 14. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde yap›ld›.
7. duruﬂmada ses kayd›n›n “yap›lamamas›” nedeniyle Engin Çeber’in katledilmesine tan›k olan tutuklular›n bir k›sm› yeniden dinlendi. Tan›klar Engin Çeber’e yap›lan
iﬂkenceleri anlat›p, katledenleri teﬂhis ettiler. Katiller, günlerce iﬂkence
yaparak, kafas›n› duvarlara vurarak,
demirlerle döverek katletmiﬂlerdi
Engin Çeber’i.. Tan›klar›n anlat›mlar›nda iﬂkencenin yeni ayr›nt›lar›
ç›kt› ortaya.
Duruﬂmadaki ikinci önemli geliﬂme ise, Adalet Bakanl›¤› Müfettiﬂleri’nin Engin Çeber’e iﬂkenceyle
ilgili haz›rlad›klar› raporun mahkemeye ulaﬂmas› oldu.
Raporda, Çeber’in, “‹ﬂkence ve
kötü muamele sonucu” ölümüne
iliﬂkin olarak infaz ve koruma baﬂmemurlar› Yav uz U z un, N ev za t
Kay›m, Selahattin Apayd›n, Nihat
K›z›lkaya ile infaz ve koruma memurlar› M u r a t Ç i ﬂ e , M e hm e t P o lat, Öncay Bozo ve Sami Ergazi
hakk›nda, “Devlet memurlu¤undan

ç›karma cezas›” uygulanmas› do¤rultusunda görüﬂ bildiriliyor.

‹ﬂkencenin Baﬂ
Sorumlular›na Koruma
Gardiyanlar hakk›nda “Devlet
memurlu¤undan ç›karma cezas›” isteyen Bakanl›k, Engin Çeber iﬂkencede katledilirken Metris Hapishanesi Müdürlü¤ü koltu¤unda oturanlara ise, sadece ve sadece “ k › n a m a
cezas›” verilmesini istiyordu.
Bir tutukluyu iﬂkenceyle katletmenin karﬂ›l›¤› olarak “k›nama”!
Adalet Bakanl›¤›’n›n adaleti, bu demek ki!
Müfettiﬂlerin raporunda, Hapishane Müdürü ile 2. Müdürlerin yan›s›ra, 6 baﬂgardiyan ve 35 gardiyan
hakk›nda da ayn› ﬂekilde “k›nama
cezas›” uygulanmas› istendi. Bakanl›k, hapishane doktoru Yemliha
Söylemez hakk›nda da “Kademe
ilerlemesinin durdurulmas› cezas›”
uygulanmas›n› uygun görmüﬂ.
Adalet Bakanl›¤› raporunun en
çarp›c› yanlar›ndan biri de 2. müdür
Yusuf Gay›r ve Fuat Karaosmano¤lu’yla 16 gardiyan›n “ ‹ d a r i b i r t a sarrufla yerlerinin de¤iﬂtirilmesi”

“Ay a ¤ a k a l k m a y a n › n
sonu bu olur”
Ta n › k G›yasettin ﬁakiro¤lu: “Gardiyanlar dövdükten
sonra ko¤uﬂun kap›s›na gelen
bir müdür ’Say›ma kalkmayan›n
sonu bu olur’ diye ba¤›rd›.
Son gün gardiyanlar say›ma
kalabal›k geldi. Dayak 5 dakika
sürdü. Kafas›n› duvara ve yatak
demirlerine çarpt›lar”. Cezaevi
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öngörülüyor.
Gitsinler, baﬂka hapishanelerde
baﬂka Enginler yarats›nlar diye herhalde! ‹ﬂkencede sorumlulu¤u aç›k
olanlar› baﬂka yere tayinin baﬂka bir
anlam› yoktur.
Metris Hapishanesi’nden sorumlu Cumhuriyet Baﬂsavc›lar› ve di¤er
savc›lar hakk›nda ise Bakanl›k taraf›ndan “ soruﬂturma yap›lmas›na
yer olmad›¤›” görüﬂü bildirildi.
Engin Çeber’in avukatlar›, bu
duruﬂmada da iﬂkencecilerin cezaland›r›lmas›n› sa¤lamaya yönelik
çeﬂitli taleplerde bulundular. Adalet
Bakanl›¤› raporunda da iﬂkenceden
sorumlu olduklar› belgelenen 8 gardiyandan tutuksuz yarg›lanan Nevzat Kay›m ile Mehmet Polat’›n ve
polis memurlar› Mehmet Pek ve
Abdulmuttalip Bozyel'in t u t u k l a n m a s › n › talep ettiler. Avukatlar›n
talebi kabul edilmedi.
Duruﬂma, savunmalar için 13
Ocak 2010 tarihine at›ld›.

Halk Cephesi Adalet
‹stemeye Devam Ediyor
Mahkeme önünde toplanan Halk

müdürü suçu jandarmaya atal›m
dedi¤i için korkumdan ilk ifademde bunlar› söyleyemedim.
Ama müfettiﬂlere do¤rular› anlatt›m.”

gördüm. Engin bana polisin ve
jandarman›n da kendisine iﬂkence yapt›¤›n› söyledi.”

‘D e m i r l e v u r d u l a r ’

Tan›k Mustafa K enan
Kutay: “Gardiyanlar karantina

Tan›k Cem Çelebi: “Engin’le karantinada beraberdik.
Besbelli iﬂkence görmüﬂlerdi.
‹çerde gardiyanlar›n kap› demiriyle ayaklar›na vurduklar›n›

‘Engin’in üzeri ›slakt›’

ko¤uﬂuna geldiklerinde bizi yukar›ya ç›kard›lar. Geri geldi¤imizde yerler ve Engin Çeber’in
üzeri ›slakt›, dövmüﬂlerdi.”

‹NC‹RL‹K ÜSSÜ KAPATILSIN!

Cepheliler bir kez daha adalet istediler. “Ferhat'› Vuranlar Engin'i
Katledenler Cezaland›r›ls›n, Adalet
‹stiyoruz” yazan bir pankart açan
Halk Cepheliler ad›na yap›lan
aç›klamada, "Bugün yine suçlular›n
yakas›na yap›ﬂmak için buraday›z.”
denildi.

“‹ﬂkence G örenler Polise
Mukavamet”ten Yarg›lan›yor!
Engin Çeber duruﬂmas›ndan bir
kaç gün önce, bir dava daha
görüldü. 28 Eylül 2008 tarihinde
Engin Çeber ile gözalt›na al›nan Aysu Baykal, Cihan ve Özgür Karakaya'n›n "polise mukavemet" suçlamas›yla yarg›land›klar› davan›n duruﬂmas›na 10 Kas›m 2009 tarihinde
Sar›yer 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki devam edildi. Duruﬂmaya,
tutuksuz san›k Cihan Gün kat›ld›.
Yine duruﬂmaya Engin Çeber
davas›nda yarg›lanan ve iﬂkence yapan 4 polis memuru’da duruﬂmaya
kat›ld›. ‹ﬂkenceci polisler duruﬂmaya kat›lma istediklerini söyleyerek,
daha önceki ifadelerini tekrar ettiler.
Cihan Gün ise Engin Çeber’in
katledildi¤ini, kendilerine iﬂkence
yap›ld›¤›n›, bas›n aç›klamas›n›n yasad›ﬂ› olmad›¤›n› söyledi.
Av. Oya Aslan ise hakimin polislerle ilgili ifade al›rken, yapt›¤›
usulsüzlü¤e de¤indi. Yine duruﬂma
s›ras›nda çok say›da sivil polis’in
duruﬂmada oldu¤unu belirtti.

“Bu ölmüﬂ!”
Tan›k M urat G evrek: “Engin say›m için kalkmay›nca 15 gardiyan bizi d›ﬂar› ç›kartt›ktan sonra
Engin’i dövdü. Daha sonra Engin
karantinada kald›¤› s›rada üzerine
bulaﬂ›k suyu dökülüp, kap› mazgallar› ile dövülmüﬂ. Dayaktan sonra
Engin’i 4 kiﬂi ellerinden ve bacaklar›ndan tutarak revire götürdük.
45 dakika boyunca doktor bekledik. Doktor, ’Beyin travmas› geçiriyor’dedi. Yan›ndaki görevli, ’Bu
ölmüﬂ’ deyince pani¤e kap›ld›k.
Sonra ’yok ölmemiﬂ’ dediler.

Çeteler polissiz, polis çetesiz olmaz!

Her hafta yeni kan›tlar!
Yürüyüﬂ’ün 8 Kas›m tarihli 19.
Ç e t e l e r po l i s si z , po l i s
say›s›nda “Ç
çetesiz olmaz!” demiﬂtik. Sakarya
Emniyet Müdürü Faruk Ünsal’›n
bir çeteye operasyonlar öncesi bilgi
s›zd›rd›¤› iddias›yla tutuklanmas›n›
da özetle ﬂöyle de¤erlendirmiﬂtik:
“Bir teﬂkilat›n en tepesindekiler
uyuﬂturucunun, kaçakç›l›¤›n, ahlaks›zl›¤›n, h›rs›zl›¤›n baﬂ›nda ise,
o teﬂkilat›n di¤er kademelerinde
çal›ﬂanlar temiz olabilir mi? Olamaz elbette, bal›k baﬂtan kokar...
Mekanizma böyle kurulmuﬂ.
Polisi, askeri, yarg›s›, çeteleri,
mafyas› iç içe geçmiﬂ...”
Yazd›klar›m›z›n mürekkebi kurumadan 5 Savc›, 3 Hakim ve 3’ü
polis ﬂefi 7 polis, bir f u h u ﬂ o p e rasyonunun içinden ç›kt›.
Bunlar “fuhuﬂ çetesi” ile çal›ﬂan, para karﬂ›l›¤› o çetenin iﬂlerini
takip eden polis ve resmi görevlilerdi. Sadece son fuhuﬂ operasyonunda aç›¤a ç›kan 7 polis! Peki ya
aç›¤a ç›kmayanlar? ﬁu anda görevde olan binlerce polis!.. Yeni çeteleri palazland›ran, olanlarla “iﬂ takibi” yapanlar!..
Ve son olarak Ahlak ﬁubesi
M ü d ü r l ü ¤ ü de yapm›ﬂ olan ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nde görevli ﬂube müdürü A.K fuhuﬂ çetesi ile iliﬂkisi nedeniyle aç›¤a al›nd›.
Para ve ç›kar için her tür ahlaks›zl›¤› yapanlar›n, “ A h l a k m ü d ür ü ” yap›ld›¤›, fuhuﬂ çeteleri ile iç
içe yaﬂand›¤› bir kurumdur polis
teﬂkilat›.
Sadece bu kadar da de¤il! Yine
fuhuﬂ operasyonu ile ilgili olarak
Z o n g u l d a k E m n i y e t M ü d ü r ü Ahm e t K a p l a n da “ﬂüpheli” s›fat›yla
ifade verdi.
“Her taﬂ›n” alt›ndan onlar ç›k›yor. Elinizi nereye atsan›z onlar
var. Bir gün “fuhuﬂ çetesi” ile, bir
baﬂka gün “uyuﬂturucu çetesi” ile
birlikte yakalan›yorlar. Her operasyon, polisin çetesiz, çetelerin de

polissiz olmad›¤›n› gösteriyor.
Bunca ﬂey yaﬂan›rken, polis
ﬂefleri, Emniyet Müdürleri, Genel
Müdür yard›mc›lar› çetelerle iliﬂkili olarak gözalt›na al›n›p, tutuklan›rken AKP iktidar›n›n, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n sesi ç›kmamaktad›r.
Bugüne kadar hep “her kurum
içinde çürükler ç›kar” diyerek, halk› oyalamaya çal›ﬂt›lar. Ama iﬂte,
“çürükler” bitmek bilmiyor! Çünkü çürük olan bireyler de¤il, kurumun ta kendisi.
Fuhuﬂ çetesi ile ilgili olarak, bir
polis ﬂefi görevden al›nd›. Onu da
elbette zorunlu kald›klar› için görevden ald›lar. Yoksa ﬂu an g ö revde olan yüzlerce polis ﬂefi ayn›
ﬂeyleri yapmakta, çetelere kol kanat germekte, onlar›n iﬂlerini yapmas› için onlara kol kanat germektedir.
Bir polis ﬂefini görevden almakla iﬂkenceci, rüﬂvetçi, soyguncu
polis teﬂkilat› temizlenmiﬂ mi olacak? Bugüne kadar onlarca polis
görevden al›nd›. Ne de¤iﬂti?
Sorun bugüne kadar halk› kand›rmak için uydurduklar› “bir-iki
çürük elma”n›n varl›¤› de¤ildir. Öyle olsayd› sorun çok kolay çözülürdü. Polis teﬂkilat› ve tüm devletin
“güvenlik” kurumlar›, sorunun kendisini ve esas›n› oluﬂturmaktad›r.
O nedenle bir-iki polis de¤il,
emniyetin tümünü görevden almal›s›n›z. Polis teﬂkilat› fesh olmad›kça bu pisli¤i önleyemezsiniz! Polis,
çürüyen düzenin kendisidir!
Bugüne kadar “yakalanan” onlarca çeteye bak›n? Bu çeteler polis
olmadan ayakta kalabilir miydi?
Polis olmadan çetelerin böyle yerden mantar biter gibi türemesi söz
konusu olabilir miydi?
K›sacas›, düzen gerçek bir tasfiyeyi yapamayaca¤›na göre, hergün daha fazla çete ve polis haberleri görmeye devam edece¤iz
demektir.
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Bu nas›l bir devlet?
Yarg›tay’da çal›ﬂan
250 hakim ve savc›n›n
telefonlar› A dalet B akanl›¤›’n›n iste¤i üzerine
dinlendi...
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“Ya rg›ya güvenelim”, “ba¤›ms›z
yarg›ya müdahale etmeyelim”, “hukukun üstünlü¤üne inanal›m”...
Devletin yöneticilerinden, burjuva
politikac›lardan çok duyar›z bu sözleri. Halka, böyle söylerler ama
kendileri güvenmez yarg›ya. Kendileri müdahale ederler.
Yarg›tay, düzenin en üst, dolay›s›yla “en güvenilir”, yarg› kurumudur. Onun kararlar› önünde herkesin
boynunun k›ldan ince olmas› gerekti¤i söylenir..
Ama tüm bunlar› söyleyen iktidar›n, Yarg›tay hakim ve savc›lar›n›
dinlettirdi¤i aç›¤a ç›kt›. Bir kez daha aç›¤a ç›kt› ki oligarﬂik devlet, bir
çakallar, kurtlar, s›rtlanlar ittifak›d›r. Halka karﬂ› birken, içte birbirlerini yemektedirler.
Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin Telekomünikasyon ‹letiﬂim
Baﬂkanl›¤›'nda yapt›¤› inceleme sonucu haz›rlad›¤› raporla, Yarg›tay
Baﬂkanl›¤›’n›n santral numaralar›n›n dinlendi¤i ortaya ç›kt›. Yarg›tay'da görevli tam 250 hakim ve
savc›n›n telefonlar›n›n dinlenmesini
isteyen kurum ise Adalet Bakanl› ¤›. Yani yarg›n›n baﬂ›.

Tabloya bak›n; nas›l bir devlet
ki; hakimlerini, savc›lar›n› dinliyor.
Peﬂine adam tak›p izlettiriyor.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, telefon dinlemeleri üzerine soru soran
gazetecilere dinlemelerin yasal izinle yap›ld›¤›n› söylüyor ve “yarg›n›n
mensuplar› yarg›n›n verdi¤i karara
sayg› duymal›lar. Beni de hiç bir
mahkeme karar› olmadan 6 ay dinlediler” diyor. Dinleyen dinleyene.
Bu da oligarﬂik devletin iç yüzü...
Hürriyet gazetesi yazar› Yalç›n
Do¤an, 13 Kas›m tarihli köﬂe yaz›s›nda hakimlerin dinlenmesi üzerine ﬂöyle diyor: “Tarihte örne¤i var,
bir ülkeye faﬂizm önce korku salarak geliyor. Faﬂizmin önce kitle ruhu yarat›l›yor. Ard›ndan ilk hedef
yarg›. ‹ktidar yarg›y› bask› alt›na
al›yor. Çeﬂitli yollarla.... Tarihte örne¤i var. 1930’lar Almanya.”
Yalç›n Do¤an, yarg› mensuplar›n›n dinlenmesi üzerine faﬂizmi keﬂfetmiﬂ. Ama yan›l›yor. Yanl›ﬂl›k ﬂurada. Faﬂizm ülkemize yeni gelmiﬂ
ya da gelmekte olan bir ﬂey de¤il.
Baz› kesimler, faﬂizmi ancak ucu,
kendilerine dokundu¤u zaman görüyorlar. Oysa, bu ülke 60 y›l› aﬂk›n
bir süredir faﬂizmle yönetiliyor. Telefonlar da yeni dinlenmiyor bu ülkede.
Bu ülkenin polisinin, M‹T’inin
baﬂ›ndan itibaren en temel görevlerinden biri, devrimci, demokratik
kurum ve kiﬂileri “dinlemek” ol-

AKP Demokrasisi’nden

Özürlülere K onuﬂmak Yasak
Baﬂbakan “Özürlüler ﬁuras›”na kat›ld›. Kürsüye ç›k›p konuﬂacaklar›n› konuﬂtu. Konuﬂtuklar›n›n içinde özürlülerin sorunlar›na iliﬂkin bir ﬂey de yoktu.
Özürlüler de kendileri için yap›lan bu ﬂurada konuﬂmak istediler. Ancak
özürlüler konuﬂturulmad›. Baﬂbakan ﬁura’dan ç›k›p giderken Dernek baﬂkan› konuﬂmak, “taleplerini” anlatmak istedi. Ancak istemekle kald›, Erdo¤an’›n korumalar› atlad› üzerine, zorla a¤z›n› kapatt›lar. Tek kelime de olsa
kendi ﬂuralar›nda konuﬂturulmad›lar.
Herﬂey göstermeliktir, ﬂuralar iktidar kavgalar›n›n tart›ﬂ›ld›¤›, muhalefete
laf yetiﬂtirildi¤i yerler olmaktad›r. Özürlülerin ﬂuras› da özürlülerin sorunlar›n›n tart›ﬂ›lmay›p, özürlülerin konuﬂturulmad›¤› bir ﬂura oldu.
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Aç›¤a ç›kt› ki, oligarﬂik
devlet, bir ç a k a l l a r, k u r t l a r,
s › r t l a n l a r i t t i f a k › d › r. H a l k a
karﬂ› birlikte iken, içte birb i r l e r i n i y e m e k t e d i r l e r.
muﬂtur. Aç›¤a ç›kan son “dinleme”
operasyonlar›, dinlenmeyen hemen
hiçbir kesimin kalmad›¤›n›, oligarﬂi
içindeki tüm kesimlerin de birbirini
dinledi¤ini gösteriyor.
Son dinleme kavgas›, oligarﬂi
içinde bir kavgad›r. AKP iktidar›yla
birlikte oligarﬂi içi güç dengeleri
yeniden ﬂekillenirken, elbette bu
geliﬂmeler kavgas›z olmuyor.
Dolay›s›yla, olan, “faﬂizmin ge liﬂi” de¤il. Olan, faﬂizmin klasik
yöntemlerinin, geçmiﬂte ve bugün,
halka, devrimcilere karﬂ› kullan›lan
yöntemlerin, oligarﬂi içi savaﬂta daha yayg›n kullan›lmas›d›r.
Halka ve devrimcilere karﬂ› kullan›ld›¤›nda hiçbir sorun yok. O zaman, demokrasi iﬂliyor, hukuk yerinde, faﬂizm yok! Öyle mi?
Halk için demokrasi hiç olmad›.
Telefon dinlemelerinin ortaya
ç›kmas›yla birlikte yarg› cephesinde
büyük “infial”den bahsediliyor.
Yarg›tay Baﬂkan› Hasan Gerçeker “dinleme yasal olarak da yap›labilir. Ama e¤er o yasal olarak yap›lan dinleme hukuka uygun de¤ils e , t e m e l h a k v e ö z g ür l ü k l e r i z e d e leyici nitelikte ise mutlaka o yasalar›n da ilgili mevzuat›n da de¤iﬂtirilmesi gerekir. ” diyor.
Söyleyene bak›n.
Bugün keyfilikten, hukuksuzluktan ﬂikayet eden o yarg›, benzer
biçimde dinlemeler, izlemeler sonucunda haz›rlanan polis fezlekelerine
dayanarak binlerce devrimci hakk›nda onbinlerce y›l cezalar verdi.
Devrimci bas›n istisnas›z ve kesintisiz ony›llard›r dinlendi ve dinleniyor. Demokratik kitle örgütlerinin
kap›lar› 24 saat polis taraf›ndan gö-
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zetlenir. Kurumlara girip ç›kanlar›n
peﬂine polisler tak›l›r. Telefonlar›n
dinlenmesi için yasal izne bile ger ek duyulmaz. Mahkemeler de polisin devrimciler hakk›nda toplad›¤›
delillerin yasal m›, yasad›ﬂ› yollardan m› topland›¤›n› sormazlar!
Bütün bu yöntemler halka, devrimcilere karﬂ› kullan›ld›¤›nda hiçbir sorun yoktur.
Bugün dinlemeler oligarﬂinin
yarg›s›n›n kendisine dönünce, temel
h a k ve öz g ür l ük l e r i n z e d el en me sinden, demokrasinin olmad›¤›ndan, faﬂizmden bahsediliyor. Oysa
Yarg›tay, halka yönelik her sald›r›y›
“ k i t a b › n a u y d u r a n ” kurumlar›n
baﬂ›nda gelir.
Evet, faﬂizmin iktidar›nda burjuvalar için de kesin bir demokrasi
yoktur. Demokrasi, sadece iktidar›
elinde bulunduranlar için vard›r.
Oligarﬂi içinde güç dengeleri de¤iﬂtikçe geçmiﬂte gücü elinde bulundurup bugün o gücü kaybedenler de
faﬂizmin bask›lar›yla tan›ﬂ›yorlar.
Dan›ﬂtay Baﬂkan› Mustafa Birden de telefon dinlemelerine iliﬂkin
yapt›¤› aç›klamada demokrasiyi,
insan haklar›na sayg›y› keﬂfetmiﬂ;
ﬂöyle diyor:"Ya rg› mensuplar›n›n
dinlenilmesi, fiziki takibe al›nmas›,
yaz›l› ve görsel bas›nda haber ve
görüntülerine s›kl›kla yer verilmesi
yarg›y› kontrol etme ve üzerinde etkili olma gayesinden baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. Bu durumu insan haklar›na sayg›l›, demokratik ülke kavram›yla ba¤daﬂt›rma olana¤› bulunmamaktad›r."
Halk›n, devrimcilerin dinlenmesi, ad›m ad›m takip edilmesi için
izin verilirken insan haklar›na
sayg›s›zl›k olmuyor, demokrasiyi
ihlal olmuyor.
Oligarﬂinin yarg›s›n›n gösterdi¤i
büyük “infialin” hiçbir demokratik
içeri¤i yoktur. Oligarﬂinin yarg›çlar›, savc›lar› diyor ki; y›llard›r bu
devlete “hizmet” ettik. Halka karﬂ›,
devrimcilere karﬂ› bizden ne istenmiﬂse onu yapt›k, “bu bize de yap› l › r m › ? ” Yarg›çlar›n tepkisinin bundan öte bir anlam› yoktur.

AKP ‹çin ‘Önemsiz’
13 Kas›m 2009 günü Ankara-Eskiﬂehir seferini yapan “Yüksek H›zl›
Tren”in iki vagonu, makas de¤iﬂtirirken raydan ç›kt›. 245 yolcusu bulunan
trende ölü yoktu bu kez... Bakan “Önemli bir ﬂey yok” diye demeç verdi.
Önemli olmas› için ölüler mi olmas› gerekiyor? Gerçi o da belli de¤il, çünkü ölüler oldu¤unda da önemsemediklerinin bir çok örne¤ini gördük.
2004’te Adapazar› Pamukova hatt›nda h›zland›r›lm›ﬂ tren katliam›nda 38
kiﬂi öldü. Suçlu? Suçlu yok: Takdir-i ilahi.
Konya’da Zümrüt Apartman› çöktü, 92 kiﬂi öldü. Yine takdir-i ilahi.
Ölenlere rahmet.
Mardin’in Bilge köyünde devletin görevlisi korucular, çoluk-çocuk 44
kiﬂiyi katletti, Kaza veya benzer her olay karﬂ›s›nda yap›lan ilk aç›klamalar
bunun bir “terör sald›r›s›” olmad›¤› oluyor. Ölenlerin yaralananlar›n önemi
yok: “Terör sald›r›s›” de¤ilse “yüreklere su serpiliyor”.
AKP için Eskiﬂehir’de h›zl› trenin raydan ç›kmas›n›n da bir önemi yok.

*

Tekeller Halk›n Sa¤l›¤›yla Oynuyor!
Domuz gribinden ölümlerin say›s› 70’i aﬂt›. AKP’liler kimbilir hangi tekellerin aleti oluyorlar: Hükümetten farkl› farkl› aç›klamalar geliyor. Domuz gribinden ölümler h›zla ço¤al›rken halk aﬂ› konusunda ne yapaca¤›n›
bilmiyor.
AKP Hükümeti’nin Sa¤l›k Bakan› önce “herkes aﬂ› yapt›racak, domuz
aﬂ›s› yapt›rmayan bir çocuk ölürse ailesi hakk›nda suç duyurusu yapaca¤›m” demiﬂti.
Tayyip Erdo¤an’›n, “Sa¤l›k Bakan›m›n aﬂ› konusundaki düﬂüncelerine
kat›lm›yorum. Ben aﬂ› yapt›rmayaca¤›m” ﬂeklindeki aç›klamas›ndan sonra
halk, aﬂ› konusunda devlete daha da güvensizleﬂti. Tayyip Erdo¤an en son
18 Kas›m’da ‹talya’da yapt›¤› aç›klamada da; “kendimizce de tedbirlerimizi al›yoruz. Ben de araﬂt›rmalar›m› yapt›m. Ben aﬂ› yapt›rmayaca¤›m, ailemden de aﬂ› yapt›racak yok” dedi. Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤’›n da kendisi d›ﬂ›nda ailesinden kimseye aﬂ› yapt›rmad›¤› aç›¤a ç›kt›. Kendileri aﬂ›
yapt›rm›yor. Çocuklar›na yapt›rm›yorlar. Halka da, “kendi karar›n›z› kendiniz verin” diyorlar.
Halk nerden bilsin, doktor mu? Tayyip Erdo¤an kendimce araﬂt›rmalar›m› yapt›m diyor. Araﬂt›rmalar›n›z› neden halktan gizliyorsunuz. Neden halka aç›klam›yorsunuz?

Say›: 21

Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009

*

Zam De¤il Soygun
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’nden yap›lan aç›klamaya göre, metrobüs
ücretleri 16 Kas›m’dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 33.5 zamland›.
Emeklilere, iﬂçilere, memurlara 5 lira, 10 lira zamm› çok gören AKP,
metrobüslere yapt›¤› 33.5’lik zamlarla misliyle geri al›yor.
Yeni zamlara göre metrobüs fiyatlar› ﬂöyle olacak;
Metrobüste tam bilet 1,5'dan 2 liraya, indirimli bilet 0,85'den 1 liraya
yükseldi. Tek geçiﬂlik elektronik biletin ücreti de 2 liraya yükseldi.
El Bil de zamland›...
Metrobüs hatlar›nda aktar›m yap›lmamas› uygulamas› ayn› ﬂekilde devam edecek. Ayl›k Mavi AKB‹L'deki biniﬂ s›n›r› 200'den 160'a indirilecek.
Metrobüs hatlar›nda Mavi AKB‹L de her biniﬂte 2 biniﬂ eksiltilecek. El Bil
(beﬂi bir yerde) ücretleri de 7,5'dan 10 liraya ç›kar›ld›.

BU VATAN B‹Z‹M
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Ders:

maylar›m›z›,
komutanlar›m›z› yetiﬂtirmektir; Bir eylem için oluﬂturdu¤umuz
komite, o eylemin karargah›,
komite üyeleri ise eylemin kurmaylar›d›r...
Bir eylemin örgütlenmesinde
karﬂ›m›za en s›k ç›kan hatalar hangileridir?
- Eylemin malzemelerinin unutulmas›.
- Uygun olmayan sloganlar kullan›lmas›
- Aç›klaman›n, bildirinin fazla
uzun olmas›

Eylem Nedir?

Say›: 21

Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009

Sevgili arkadaﬂlar, merhaba. Bugünkü dersimizin konusu eylem.
Kelime olarak hep hayat›m›z›n içinde olan bir kelime. Belki bu yüzden
“eylem nedir?” sorusu, ilk anda “bu
da sorulur mu?” düﬂüncesine de yolaçm›ﬂ olabilir. Ama acele etmeyelim.
Eylem nedir?
Bir gösteridir, yürüyüﬂtür, mitingdir, bas›n aç›klamas›d›r...
Ama bir yürüyüﬂ, sadece ﬂu kadar kiﬂiyi bir araya getirip yürütmek
midir? Bir miting, gösteri, sadece
insanlar› bir araya toplamak m›d›r?.. Diyoruz ki hay›r. Asl›nda eylem bunlar›n çok ötesinde bir ﬂeydir.

– Siyasal, örgütsel iﬂlevleri
aç›s›ndan eylem nedir o halde?
Eylem, kitle çal›ﬂmas›d›r. Ey lem, ajitasyon ve propagandad›r.
Eylem, kadrolaﬂmad›r. Eylem, bildiridir, aç›klamad›r, slogand›r... Yani eylem, mücadelenin çok çeﬂitli
biçimlerinin bir yerde kesiﬂme, buluﬂma ve birleﬂme noktas›d›r.
Bir örgüt, insanlar›n›n e¤itimini,
kadrolaﬂmas›n› eylem arac›l›¤›yla
sa¤lar; kitlelere yönelik en etkili
ça¤r›lar›n›, en etkili propagandalar›n› eylem arac›l›¤›yla yapar. Bu nedenledir ki bir eylemi örgütlemek,
asl›nda h e r alandaki geliﬂmeyi örg ü t l e m e k t i r... Eylemi örgütlemek,
kitleleri etkilemek ve örgütlemektir... Eylemi örgütlemek, insanlar›
pratik içinde e¤itmektir...
Bir eylemi örgütlemekle görevli
bir komite, bütün bunlar› ayn› anda
düﬂünmek, ayn› anda gerçekleﬂtirmek zorundad›r... Bu anlamda da
bir eylemi örgütlemek, ayn› zamanda bir “ k a r a r g a h ” faaliyetidir. Buna ba¤l› olarak yine diyebiliriz ki;
bir eylemi örgütlemek, kendi k u r-
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ça¤r›m›z›. Sonra o dar gruplar suyun içinde giderek geniﬂleyen hal k a l a r biçiminde ça¤r›m›z› yayarlar.
Bizzat örgütlemek de ayn› mekanizma üzerinden giderek geniﬂler.
Biz bir grubu örgütleriz, her bir
grup birer ikiﬂer grubu... geniﬂler gider...

– Ça¤r› m›, örgütlü güçler
mi? Yoksa...
Eylem ç a ¤ r › l a r l a örgütlenmez.
Bir eyleme iliﬂkin ça¤r›lar›n›z›
ne kadar geniﬂ bir kitleye ulaﬂt›rm›ﬂ
olursan›z olun, eylemi bizzat örgütlemek, kat›l›m› tek tek örgütlü iliﬂkiler içinde organize etmek zorundas›n›z. De¤ilse, sadece ça¤r›lara
dayanan eylemlerin birer “fiyasko”ya dönüﬂmesi hiç ihtimal d›ﬂ›
de¤ildir.
Ama di¤er yandan,
kitlelere gitmeye gerek
duymaks›z›n, hiçbir
ciddi ça¤r›
duyuru faaliyeti örgütlemeksizin, sadece varolan iliﬂkileri ça¤›r›p, onlarla eylemi örgütlemek de do¤ru bir eylem anlay›ﬂ›
de¤ildir. E¤er eyleminizin do¤rulu¤una, kitlelerin taleplerini dile getirece¤ine eminseniz, kitlelere cüretle, güvenle seslenmekten, ça¤r›lar
yay›nlamaktan da geri durmamal›y›z.
Özetlersek; bir eylem, hem ça¤r›, hem bizzat fiilen örgütleme yanlar›n› birlikte içermelidir. Birinden
birini tek baﬂ›na ele almak yanl›ﬂt›r.

Eylem, devrimci
çal›ﬂman›n farkl›
yönlerinin birleﬂti¤i
noktad›r
- Üç beﬂ kiﬂiyle yap›lmas›...
Evet, bunlar›n hepsi zaman zaman karﬂ›m›za ç›kan eksikliklerdir.
Ama bunlar asl›nda sonuçtur. Ve sak›n, bunlar› sadece “pratik baz› sorunlar” olarak görmeyelim. Eylemde, halka ne verece¤iz, nas›l verece¤iz, herﬂey iradi, planl› olmak zorundad›r, hiçbir ﬂey kendili¤inden
olamaz eylemde...
Eksiklikler dedi¤imiz gibi sonuçtur ve bir eylemi ele al›ﬂ›m›zdaki politik eksikliklerin, çarp›kl›klar›n, kavray›ﬂ›m›zdaki yetersizliklerin ürünüdür. ﬁimdi bunlar› ad›m
ad›m görmeye çal›ﬂal›m.

– Bir eylem örgütlüyoruz:
‹ﬂe nereden nas›l baﬂlayaca¤›z?
En baﬂta eylemin program›n›
yapmal›y›z.
Kimleri kataca¤›z?
Nas›l ça¤›raca¤›z?
Önce dar bir gruba ulaﬂt›r›r›z

– Anl›k ve uzun vadeli
eylemlerin fark›:
Anl›k durumlarda an›nda tav›r
koyabilmek önemlidir. Bir olay ö¤reniriz, akﬂam›na o konuda bir eylem yapmam›z gerekebilir. Bu tür
eylemleri daha çok dar kesimlerle,
mevcut örgütlü iliﬂkilerimiz çerçevesinde yapar›z ço¤u zaman.. Bunlar›n böyle olmas› normal ve anlaﬂ›l›rd›r. (Asl›nda, anl›k olanlarda bile,
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mevcut örgütlü iliﬂkilerimizin d›ﬂ›ndakileri katabilecek bir çal›ﬂmay›
hayata geçirmeye çal›ﬂmal›y›z; ki
asl›nda bu dinamizme de, bu tür
yayg›n ve sürekli iliﬂkilere de sahibiz; fakat çal›ﬂma tarz›m›z nedeniyle bu tür ani durumlarda daha çok
varolan haz›r iliﬂkilerle yetinmek
yayg›n oland›r.) Ve bazen hepimizin
bildi¤i gibi, önceden belli bir çok
konuda da eylemleri böyle alelacele
yapt›¤›m›z, bir kaç güne s›k›ﬂt›rd›¤›m›z örnekler çoktur. Ama bundan
ç›kmal›y›z.
Oldukça uzun bir süre öncesinden belirli olan eylemlerde, yukar›daki amaçlar› daha rahat ve eksiksiz
yerine getirebilecek bir çal›ﬂmay›
hakim k›lmal›y›z.
Önceden belliyse:
- Önce bir komite kurmal›y›z...
- Komite öncelikle kimleri seferber edecek bunu belirlemeli ve kendi alt gruplar›n› kurmal›...
- Komitede ve alt gruplarda iﬂ
bölümü yap›lmal›.
- Eylem haz›rl›klar›n›n nas›l yürütülece¤i konusunda takvim ç›kar›lmal›. Eylem gününe kadar ne gün
neyi yapaca¤›m›z› bilmeliyiz.
Eylemde hiçbir ﬂey, hiçbir ﬂekilde önemsiz görülemez. Çünkü bir
eylem, bütün bu ayr›nt›lar›n birleﬂmesinden oluﬂur. Pankart›, flamas›,
megafonu, konuﬂmas›, bunlar hepsi
birbirini bütünler. Ve herhangi birinin eksikli¤i o eylemi olumsuz anlamda etkilemeye yeter.
Eylemin ve eylemi örgütleyenin
baﬂar›s›, eylemi kimlerle, nas›l yapaca¤›n› netleﬂtirmiﬂ olmas›ndan
geçer. Elbette bunun için de eylemi
örgütledi¤i alan›n› iyi tan›yor olmal›d›r.
Burada sadece yönetici kadrolardan söz etmiyoruz. Anlatt›klar›m›z,
bir eylemin örgütlenmesine kat›lan
tüm arkadaﬂlar›m›z içindir. Zaten
eylemleri bizzat örgütleyen de esas
olarak yönetici kadrolar de¤il, o
mahallenin, okulun, iﬂyerinin yerleﬂik insanlar›d›r.
Eylem örgütleyen herkes, o eylemin tüm yönlerini kurmayca düﬂün-

mek zorundad›r.

– Eylemi nas›l
biçimlendirece¤iz?
ﬁimdi burada son derece önemli
bir ayr›nt› var: Eyleme iliﬂkin tüm
sorunlara, bir de halk›n gözüyle, yani eylemi örgütleyenin de¤il, ö rgütlenmek istenenin bak›ﬂ aç›s›yla
bakmam›z gerekir.
“Ça¤›r›yoruz gelmiyorlar” en
kolayc› yaklaﬂ›md›r. Kitlelerin gelmemesinin çok çeﬂitli nedenleri
vard›r: bunda en belirleyici nedenlerden biri faﬂizmin bask›s›, terörü,
tehditleridir. Ama biz ayn› zamanda
ve öncelikle “ b i z d e n ” kaynaklanan
nedenleri bulup bunlar› yok etmeye
yönelmeliyiz.
En önemli sorunlardan biri, kitleleri bir eyleme katmaya çal›ﬂ›rken, onlardan bir “kadro” tavr› beklemektir. Gel deyince gelecek, git
deyince gidecek bir tutum beklenmektedir. ‹lk yanl›ﬂ budur.
Halk›n meﬂruluk kayg›lar›n› hesaba katmayan, düﬂüncelerini, taleplerini ve ruh halini dikkate almayan bir yaklaﬂ›m, üstenci bir yaklaﬂ›md›r.
Ör güt l e n me k i s t e n en i n gözünden bakabilmek, iﬂte bunlar› düﬂünmektir.
Yoksul gecekondu halk›n›n su
eylemlerinden, memurlar›n 1990’lar›n baﬂlar›ndaki Temmuz eylemlerine, gecekondu halk›n›n Susurluk

Eyleme ça¤›rd›¤›m›z,
kat›lmas›n› sa¤lad›¤›m›z
kitlelerin bilinç düzeyi, ruh hali,
eylemimizin biçiminin
belirlenmesinde, olas› sald›r›lar
karﬂ›s›nda hangi tavr› alaca¤›m›z›n
biçimlenmesinde de etkili olur.
Kitlelerin geri e¤ilimlerine
teslim olamay›z elbette; ama bu,
eyleme kat›lan kitlenin
durumunun hiç hesaba
kat›lmamas›
de¤ildir.

Eylemin ve eylemi
örgütleyenin baﬂar›s›, eylemi
kimlerle, nas›l yapaca¤›n›
netleﬂtirmiﬂ olmas›ndan geçer.
Elbette bunun için de eylemi
örgütledi¤i alan›n› iyi tan›yor
olmal›d›r.

sürecindeki eylemlerinden, Gençli¤in 6 Kas›m eylemlerine kadar bir
çok eylem sürecinde bizzat tecrübesini yaﬂad›¤›m›z ﬂudur:
Kitleler, karar alma süreçlerinde
ﬂu veya bu biçimde yer alabildi¤i,
bizzat örgütlenmesine kat›ld›¤›, talep ve düﬂüncelerini dile getirebildi¤i ölçüde eylemlere kat›l›m› artar.
Bu uygulanabildi¤i ölçüde geniﬂ
kitle eylemleri ortaya ç›kmakta, tersi ise, “sen ben bizim o¤lan” ﬂeklinde daralmay› getirmektedir.
Demek ki bir eylemi örgütlerken, sadece ça¤r›y› de¤il, eylemi
gerçekleﬂtirecek kitleyi bu eylemin
karar, örgütlenme süreçlerine nas›l
katar›z diye düﬂünülmelidir.
Bu konuda elbette idealize edilmiﬂ, mükemmeliyetçi tarzda ele
al›nm›ﬂ bir ﬂekillenmeden sözetmiyoruz. Ama olabildi¤i ölçüde bunlar› uygulamak, bunu hedefleyen düﬂünce ve kültürümüzü ortaya koymak bile, ortaya farkl› sonuçlar ç›karacakt›r.
Eyleme ça¤›rd›¤›m›z, kat›lmas›n› sa¤lad›¤›m›z kitlelerin bilinç düzeyi, ruh hali, eylemimizin biçiminin belirlenmesinde, olas› sald›r›lar
karﬂ›s›nda hangi tavr› alaca¤›m›z›n
biçimlenmesinde de etkili olur.
Kitlelerin geri e¤ilimlerine teslim olamay›z elbette; ama bu, eyleme kat›lan kitlenin durumunun hiç
hesaba kat›lmamas› de¤ildir.
Bu tür konular, bir uçtan di¤er
uca savrulunabilecek noktalard›r.
Kitlenin bilinç düzeyini gözönünde bulundurarak, eylemi ona
göre biçimlendirmek gerekir, ama
öte yandan, polise karﬂ› militanca
tav›r al›nmas› gereken bir yerde
“kitle geri” diye o tavr› almamak da
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kitleyi güvensizleﬂtirebilir.

– Eylemin de¤iﬂmez amac›

Say›: 21
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22 Kas›m
2009

Eylemin konusu bir ekonomik
hakk› almak olabilir. Haklar ve özgürlükler sorununu dile getirmek
olabilir, bir protesto olabilir... Yerel
bir sorunla veya ülke gündemine
iliﬂkin genel bir konuyla ilgili olabilir. Örgütlenme bak›m›ndan her biri
kendine göre özgünlükler içerir.
Fakat, politik amaçlar bak›mdan
farkl›l›klar içerseler de bütün bu
farkl› konulardaki eylemlerin birleﬂti¤i bir yan da vard›r.
Her eylem, halk›n mücadele
içinde e¤itilmesine,
mücadele içinde ö r g ü t l ü i n s a n l a r haline getirilmesine,
kitlelerin düﬂünsel olarak d ü z e n
d›ﬂ› na ç ›ka r› l ma s› na, baﬂka bir deyiﬂle devrimcileﬂmesine hizmet et me l i d i r.
Yine bir yaz›m›zdan aktararak
özetleyelim: “ Eylem örgütleyicidir,
hesap sorand›r, hedef gösterendir,
mesaj iletendir, ça¤r› yapand›r. Bir
eylem bunlar›n hepsini içerebilece¤i gibi, a¤›rl›kl› olarak bunlardan
herhangi birine de yönelik olabilir. ”
Örgütleyece¤imiz her eylemde bu
amaçlar unutulmamal›d›r. Dolay›s›yla, eylemin örgütlendirilmesinde baﬂvuraca¤›m›z tüm yöntemler, bu hedeflerle uyum içinde olmal›d›r.
Bu amaçlar›n gerçekleﬂmesi için
de baﬂta belirtti¤imiz gibi, her eylem, haz›rl›¤›ndan gerçekleﬂtirildi¤i
ana kadar, kitle çal›ﬂmas›na hizmet
etmelidir. Bunun için eylemimizin
konusuna, kapsam›na göre evleri,
iﬂyerlerini dolaﬂaca¤›z, okul önlerine gidece¤iz, alandaki demokratik
kitle örgütlerini dolaﬂaca¤›z...
Bu amaçlar› hiç unutmamak, eylemlerin s›radanlaﬂmas›n›n, rutinleﬂmesinin, her zaman ayn› insanlarla yap›lan bir “iﬂ”e dönüﬂmesinin
bize neler kaybettirdi¤inin de görülmesi demektir.

– Eylem sorumlulu¤u
Her eylemin bir sorumlusu olmal›d›r. Sorumlu, hem eylemin di-
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siplinini sa¤layacak, hem de çeﬂitli
geliﬂmeler karﬂ›s›nda tav›r koyma,
inisiyatif geliﬂtirme sorumlulu¤u
onda olacakt›r.
Bizim gibi ülkelerde, eylem son
derece yasal, basit bir eylem bile olsa, bunlar›n, yani eylemin sorumlusunun ve belli bir disiplininin mutlaka olmas› gerekir. Bu, ayn› zamanda, sald›r›lara, provokasyonlara
karﬂ› da bir önlemdir çünkü.
Eylemi örgütlemekle sorumlu
komitenin iﬂi, rolü, bir eylemin baﬂar›s›nda belirleyicidir.
Eylem planlamak, insanlar›n oraya nas›l gelece¤inden nas›l da¤›laca¤›na kadar herﬂeyi hesaplamak demektir. Nas›l gelirlerse gelsinler, nas›l
giderlerse gitsinler diye düﬂünülemez.
Yönetici ve komite, yap›lacak
iﬂlerin talimat›n› vermekle yetinemez. Peki ne yapacak? Talimat›n›
verdi¤i her iﬂi d e n e t leyecek. Birine
bildiri yazma iﬂini mi verdi; zaman›nda yap›l›p yap›lmad›¤›n› denetleyecek, bildirinin amaca uygun
olup olmad›¤›n› denetleyecek. Bu
tür durumlarda “tamam m›?”, “tamam!” soru ve cevab›yla asla yetinilmemelidir. Somut ayr›nt›l› sorular ve yerinde denetim, bu tür olumsuz ihtimalleri baﬂtan yok eder. Kesin ve tam bilgiye ulaﬂmak, net sorular, net cevaplar demektir. Genel
soru ve cevaplarla yetinmenin bu-

Bir birimde eylem yoksa,
o birimde geliﬂme de olmaz,
kitleselleﬂme yakalanamaz,
kadrolaﬂma olmaz.. Bunlar›n hepsi,
prati¤in içinde gerçekleﬂir. Eylem
yoksa kadro yetiﬂmez. O halde,
sorun çok eylem olmas› de¤ildir;
eylem ﬂartt›r. Sorun, bu eylemleri
kadrolaﬂmaya kitleselleﬂmeye hizmet edecek tarzda gerçekleﬂtirememektedir. Bunu baﬂarabildi¤imizde,
her eylem, bize yük de¤il, tam
tersine yükümüzü da¤›tacak yeni
geliﬂmelerin zemini olur.

güne kadar eylemlerimizde yolaçt›¤› say›s›z aksakl›k vard›r.
Bir eylem, yap›ld›¤› ana kadar
mutlak ve s ü rekli bir denetim, di siplin demektir. Denetlemezsek, aksayan, yap›lamayan, eksik kalan iﬂlerle, eylem s›ras›nda yüz yüze geliriz ki, o zaman da yap›lacak bir ﬂey
kalmaz.
Peki, eylemde meydana gelen bu
ve benzeri eksikliklerde sorumlu
kim? Mesela pankart gelmedi? Kim
sorumlu?
- Getirmeyen!
- Evet, ilk anda akla gelen bu.
Ama hay›r, pankart› getirmeyenin
de bir sorumlulu¤u var, ama as›l sorumlu o eylemden sorumlu olan yönetici veya komitedir.

– Eylemde birleﬂen di¤er
çal›ﬂma biçimleri:
Eylemin di¤er yan›, haz›rl›k aﬂamas›ndan baﬂlayarak bizzat eylemin
kendisinde kullan›lacak a j i t a s y on
v e p ro p a g a n d a araçlar›d›r.
‹ﬂin baﬂ›nda eylemimizin gerek
haz›rl›¤›nda, gerekse de eylem s›ras›nda hangi propaganda ajitasyon
araç ve biçimlerini kullanaca¤›m›z›
belirlemeliyiz.
Bildiri, afiﬂ, pullama, davetiye,
d u v a r gazetesi, sinevizyon, radyo
duyurusu, ilan... Bunlar›n hepsi de
olabilir veya sadece bir kaç›n› da
kullanacak olabiliriz.
Bunlar›n haz›rlanmas›nı da e¤itimimizin, kitleleri seferber etmemizin
ve kadrolaﬂmam›z›n bir parças› olarak ele almal›y›z. Bir bildirinin haz›rl›¤›, insanlar›m›z için yaz› yazma e¤itimidir örne¤in... Konuﬂmalar, kitlelere seslenme e¤itimidir. Afiﬂ, davetiye
gibi ﬂeylerin hem haz›rlanmas›, hem
da¤›t›m› için olabildi¤ince çok insan›
seferber edebilmeliyiz.
Bir eylemin bize sa¤lad›¤› ortamda, yönetici, sorumlulu¤u alt›ndaki insanlar› çok yak›ndan görmüﬂ, tan›m›ﬂ olur. Ona göre e¤itim
programlar› geliﬂtirir.
Burada, dersimizi sona erdirmeden önce bir soruna daha de¤inebiliriz. Her zaman “pratik yo¤unluk-
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tan” yani, eylem yo¤unlu¤undan
söz edilir de¤il mi? Biraz da ﬂikayet edilir hatta bu durumdan. Ama
bu eylem nedir sorusuna do¤ru
bakmamaktan kaynaklanan bir
ﬂikayettir.
ﬁunu bilelim, zaman zaman
elbette sessiz sedas›z da sürdürürüz
devrimci çal›ﬂmay›. Ama sonuçta
bir birimde eylem yoksa, o birimde
geliﬂme de olmaz, kitleselleﬂme
yakalanamaz, kadrolaﬂma olmaz..
Bunlar›n hepsi, prati¤in içinde
gerçekleﬂir. Eylem yoksa kadro
yetiﬂmez. O halde, sorun çok eylem
olmas› de¤ildir; eylem ﬂartt›r.
Sorun, bu eylemleri kadrolaﬂmaya
kitleselleﬂmeye hizmet edecek tarzda gerçekleﬂtirememektedir. Bunu
baﬂarabildi¤imizde, her eylem, bize
yük de¤il, tam tersine yükümüzü
da¤›tacak yeni geliﬂmelerin zemini
olur.

– Her eylem halk›n
karﬂ›s›nda girdi¤imiz
bir s›navd›r
Bir eylemdeki olumsuzluklar,
eksiklikler, herhangi bir eksiklikten
daha fazlas›d›r. Neden böyledir?
Çünkü, eylem, bir yan›yla da devrimcilerin halk›n huzuruna ç›kmas›d›r. Baﬂka bir deyiﬂle, eylem, halk›n önündeki s›navlar›m›zd›r
Eyleme bu aç›dan bak›ld›¤›nda,
herﬂeyin nas›l da büyük bir önem kazand›¤›n› daha somut görebilirsiniz.
Halk›n karﬂ›s›na ç›k›yor ve diyorsunuz ki, bu sorunlar›n böyle
çözülmez, tek yol devrimdir, biz
devrimin öncüsüyüz... diyorsun
ama, iki pankart do¤ru düzgün yaz›lmam›ﬂ....
Halk›n karﬂ›s›na ç›k›p Devrimci
Halk ‹ktidar›’ndan söz ediyorsunuz, ama s›radan bir organizasyonu bile gerçekleﬂtirememiﬂsiniz.
Çok aç›k ki sadece talimatlar
vererek bir eylem örgütlenemez.
Sadece talimatla yetinen, prati¤in
içine girmeyen, denetlemeyen, ald›¤› cevaplar›n sa¤lamas›n› yapmak için yöntemler geliﬂtirmeyen
yönetici, her türlü eksiklikten de
sorumludur.

Nas›l Yaﬂamal›?
Çocuk yetiﬂtirmede
burjuva özentiler..
Geçen say›m›zda çocuklar›m›z›
nas›l yetiﬂtirece¤imizi ele alm›ﬂt›k.
Bu say›m›zda da ayn› konunun bir
baﬂka yan›n› ele alaca¤›z.
Niye “çocuklar›m›z” diye sorulabilir? Tek kelime ile çocuklar›m›z
ve e¤itimi bizim aç›m›zdan önemli
dir de ondan. En az›ndan düzenin
çocuklar›m›z› nas›l etkiledi¤ine dair onlarca örnek verebiliriz.
Çocuklara hitap eden burjuva,
gerici televizyon kanallar›ndan,
reklamlarda çocuklar›n “hedef kitle” olarak seçilmesine, çocuklar›n
pespaye yar›ﬂmalara malzeme
yap›lmalar›ndan, ilk okuldan itibaren gericilikle ﬂartland›r›lmalar›na
kadar, çocuklar›m›z düzenin tam
bir kuﬂatmas› alt›ndad›r.
Çocuklar›m›z› iﬂte bu koﬂullarda, böylesine düzen araçlar› ile kuﬂat›lm›ﬂken yetiﬂtirece¤iz. Bu
karﬂ›-devrimci sald›r› ve kuﬂatman›n fark›nda olmayan veya
fark›nda olup önlemini almayan
anne babalar, çocuklar›n› düzene
teslim ediyorlar demektir.
Çocuk yetiﬂtirmede göze çarpan
yanl›ﬂlardan birisi, kendi kültürümüze, kendi de¤erlerimize göre çocuklar›m›z› yetiﬂtirmek yerine daha
çok burjuvaziye özenerek, çocuklar›m›z› bu özentiyle yetiﬂtirmektir.
Ki böyle bir durumda yetiﬂecek çocuk bizim kültürümüzden uzaklaﬂacak, bize yabanc›laﬂacak ve bizi be¤enmeyecektir.
Burada çocuklar›m›za emek
vermemek, çocuklar›m›z› düzenin
kurumlar›n›n “insaf›na” terketmek
vard›r. Ayn› burjuvazi gibi, çocuk
üzerinde emek vermeyip, onun e¤itimini tamamen düzen kurumlar›n›n üzerine y›kmakt›r...
Burjuvaziye özenmek, kendi koﬂullar›na denk düﬂmeyen zorlamalar

içinde çocuk yetiﬂtirmeye çal›ﬂmak,
kuﬂkusuz “modern olmak”la, “ça¤daﬂ olmak”la aç›klanamaz.
Daha somut ifade edersek; “en
iyi okullarda okusun”, “kolejli olsun”, “baleye gitsin”... diye
düﬂünmek, çocuklar›m›z›n “iyili¤ine” de¤ildir maalesef.
Peki niye böyle düﬂünürüz?
Belki “devlet okullar›n›n” gelece¤inin olmad›¤› söylenecektir.
Ancak burada daha farkl› bir mant›k vard›r. Biz bunlar› çocuklar›m›za yapt›r›rken, halk›n yaﬂam›n› halk›n güzel de¤erlerini almak, onunla
yaﬂamak yerine yoz burjuva yaﬂam› onlara önermiﬂ oluyoruz.
Çocuklar›m›z,
burjuvazinin
hangi de¤erlerini alacak? Burjuvazinin bencilli¤ini mi? Sevgiye, sayg›ya, halk›n ac›lar›na uzak yaﬂamlar›n› m›? Yoz yaﬂamlar›n› m›?
Veya hangi hayallerini alacak
onlardan çocuklar›m›z? Para h›rs›n› m›? ‹yi yaﬂamak ad›na, gaddarl›¤›n›, ahlaks›zl›¤›n›, vicdans›zl›¤›n›
m›?
Hay›r, onlar karﬂ›s›nda alçalmaya, onlar karﬂ›s›nda ezilmeye, onlara özenmeye ihtiyac›m›z yok. Herﬂey halkta, halk›n kültüründe, bilimde vard›r. Yönümüzü halka, halk›n de¤erlerine ve bilime dönmeliyiz.
Bir kere özendi¤imiz burjuvazinin do¤ru düzgün bir aile yaﬂam›,
çocuk sevgisi ve çocuklar›na emekleri yoktur. Çocuklar›n›n neler yapt›¤›n›, nas›l yaﬂad›¤›n› bilmek s›r
olmasa gerekir.
Oysa bizim çocuklar›m›z, bizim
eme¤imizle büyümeli. Eme¤in ne
oldu¤unu bilmeli. Halk› tan›mal›,
halk nas›l yaﬂar onu bilmeli. Belediye otobüsleri ve minübüslerini
tan›mal›. Pazarlar› bilmeli... ‹ﬂkenceleri, adaletsizlikleri bilmeli...
Hayat› ve kavgay› bilmeli...
En önemlisi çocuklar›m›za biz
emek vermeliyiz...
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Eyüp Baﬂ ‹çin A nmalar, M esajlar

Tutsakl›klar ve mücadele
ile dolu bir geçmiﬂ

BURSA
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Eyüp Baﬂ’›n ard›ndan dostlar› ve
yoldaﬂlar› baﬂsa¤l›¤› mesajlar› yay›nlad›lar. Mesajlarda Eyüp’ün kararl›l›¤›na, emekçili¤ine vurgular
yap›l›yordu hep.
Geçen hafta boyunca, Eyüp, anmalar, duvar yaz›lar› ve pankartlarla selamlanmaya devam edildi.
Onun için yap›lan anmalar içinde en anlaml›s› Küçükarmutlu’da
yap›lan anma ve Cemevi’nde verilen yemekti. Devrimci çal›ﬂmalar›n›
sürdürdü¤ü son görev yeri olan Küçükarmutlu’da, yoksul gecekondulular, ona ba¤l›l›klar›n›, onu unutmayacaklar›n› gösteriyorlard›.
Küçükarmutlu’daki anmaya tedavisi süren G ü l e r Z e re de kat›ld›.
Eyüp Baﬂ, Güler Zere’nin özgürlü¤üne kavuﬂtu¤unu görememiﬂti ama
G ü l e r Z e re ’ n i n ö z g ü r l ü ¤ ü i ç i n
devrimci demokratik kurumlar aras›nda oluﬂturulan birli¤in en büyük
emektarlar›ndan biriydi. Eyüp, o
birli¤in yarat›lmas›nda sab›rla, büyük bir emekle çal›ﬂan bir öncüydü.
O birlik, ilk somut kazan›m›n›
Güler Zere’nin özgürlü¤ü ile kazand›. Eyüp Baﬂ iﬂte bu zaferin yarat›c›lar›ndan biri olarak da an›lacak ve
unutulmayacakt›r.

Küçükarmutlu:
Eyüp Baﬂ için Armutlu Cemevi'nde anma yap›ld› ve yemek verildi. Cemevi giriﬂine; “ Derne¤imizin
Üyesi Eyüp Baﬂ Ölümsüzdür PSAKD Sar›yer ﬁubesi” ve “ 20 Y›ll›k Devrimci Eyüp Baﬂ ﬁehit Düﬂtü
Mücadelesini Sürdürece¤iz - Küçükarmutlu Halk Cephesi” yaz›l› pan-
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kartlar as›ld›.
Sayg› duruﬂuyla baﬂlayan anmada konuﬂan Zeynep Y›ld›r›m ﬂunlar›
söylüyordu: "Eyüp'ten kararl› ve
do¤ru oldu¤un yerde ›srar› ö¤rendim. Her zaman ›srarl› biriydi. Gücünü aﬂacak ﬂekilde zorlayarak sorunlarla ilgilendi ve çözmeye çal›ﬂt›. Eyüp'ü bu yönüyle örnek al›p ›srarc› olmal›y›z."
Ayr›ca 11-15 Kas›m günleri boyunca da Küçükarmutlu’da Eyüp
Baﬂ için yaz›lamalar yap›ld›, çeﬂitli
yerlere "Eyüp Baﬂ Ölümsüzdür" ve
"20 Y›ll›k Devrimci Eyüp Baﬂ ﬁehit
Düﬂtü, Mücadelesini Sürdürece¤iz"
yaz›l› 7 pankart as›ld›.

Bursa:
15 Kas›m’da Semra Baﬂyi¤it
Halk Sahnesi'nde düzenlenen anmada, Eyüp Baﬂ'›n mücadelesini anlatan bir metin okunurken, Eyüp’ün
foto¤raflar›n›n yer ald›¤› bir sinevizyon gösterimi yap›ld›.

Türkiye Solundan
Mesajlar
Yoldaﬂlar,
Eyüp Baﬂ Yoldaﬂ'› kaybetmenin
ac›s›n›, Sosyalist Parti olarak, Halk
Cephesi'nden dostlar›m›z baﬂta olmak üzere, tüm demokrasi, devrim
ve sosyalizm mücadelesinin öznelerinin ac›s›n› paylaﬂt›¤›m›z› belirterek; baﬂ sa¤l›¤› diliyoruz. (...) Gücümüze güç olan dayan›ﬂma, bu
yolda yitirdi¤imiz tüm devrim ﬂehitlerini yaﬂatacakt›r.
Eyüp Baﬂ Ölümsüzdür!
Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür!
Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma!
Sosyalist Parti
*
Halk Cephesi'nin Temsilcisi olarak ortak platformlarda yanyana ça-

l›ﬂt›¤›m›z Eyüp Baﬂ'› kaybetmenin
bizler de ac›s›n› taﬂ›yoruz. Çal›ﬂkanl›¤›, disiplinli ve ilkeli duruﬂu ile
örnek bir devrimciydi.
An›s› mücadelemizde yaﬂayacak.
SODAP
*
Devrimci, demokratik kamuoyunun yak›ndan tan›d›¤› yi¤it devrimci Halk Cephesi temsilcisi Eyüp
Baﬂ’› kaybettik. Üzüntüsünü ve ac›s›n› yaﬂ›yoruz. Ailesinin, yoldaﬂlar›n›n ve hepimizin baﬂ› sa¤ olsun.
An›s›n› mücadelemizde yaﬂataca¤›z.
12. 11. 2009
Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür!
E Z ‹ L E N L E R ‹ N S O S YA L ‹ S T
PART ‹ S ‹ G ‹ R ‹ ﬁ ‹ M ‹
*
Bütün devrimcilerin baﬂ› sa¤olsun. Halk Cephesi Sözcüsü Eyüp
Baﬂ'› yitirdik.
Eyüp Baﬂ, uzun süredir savaﬂt›¤›
hastal›ktan kurtulamayarak aram›zdan ayr›ld›.
Onu hep sevgiyle anaca¤›z...
Emek ve Özgürlük Cephesi
*
EYÜP BAﬁ ARKADAﬁIMIZI
Y‹T‹RD‹K, ANISI MÜCADELEM‹ZDE YAﬁAYACAK
Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Platformu'nun de¤erli üyesi,
mücadele arkadaﬂ›m›z Eyüp Baﬂ'›
yitirdik. (...) An›s› mücadelemizde
yaﬂayacak, baﬂ›m›z sa¤olsun.
H S G G P Yür üt mesi Ad›na
D r. Hüseyin Demirdizen
*
De¤erli bir devrimciyi kaybetmenin üzüntüsünü yaﬂ›yoruz. O'nu
daima gülen gözleri ve mütevaz› kiﬂili¤i, kararl› duruﬂuyla tan›yaca¤›z
ve anaca¤›z. Türkiye Devrimci Hareketi'nin ve iﬂçilerin-emekçilerin
baﬂ› sa¤olsun!

‹NC‹RL‹K ÜSSÜ KAPATILSIN!

Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür!
P ro l e t e r De v r i m c i
Duruﬂ
*
HSGGP Platformu-’na
kuruldu¤u günden baﬂlayarak Halk Cephesi temsilcisi
ARMUTLU
olarak kat›lan ve çal›ﬂmalar›m›za emek veren dostuDevrim için yaﬂayanlar ölmez
muz, yoldaﬂ›m›z Eyüp Baﬂ'› kaybettik. Kendisini sayg›yla an›yoruz.
Eyüp Baﬂ Ölümsüzdür.
D r. Nazmi Algan
Mücadele Birli¤i
( ‹ st an bu l Ta bi p O d a s› )
*
Ömrünü devrime adam›ﬂ yi¤it
*
bir
devrimciyi, bir dostu yitirdik.
Eyüp Baﬂ, uzun y›llard›r tan›d›Ac›m›z büyük. Anadolu Dev¤›m›z, ömrünü devrime adam›ﬂ bir
rimci Hareketi, devrimcilerin ortak
devrimciydi.
mücadelesinin geliﬂtirilmesinde büFaﬂizmin zindanlar›ndan baﬂ›
yük eme¤i geçmiﬂ Eyüp BAﬁ’›
dik olarak ç›k›p geldi¤i mücadele
unutmayacak.
alanlar›nda uzun y›llar mücadele
Halk Cephesi’nden yoldaﬂlar›verdi. Ac›n›z› paylaﬂ›yoruz.
n›n ve hepimizin baﬂ› sa¤olsun..
An›s›n› devrim ve iktidar mücadelemizde yaﬂataca¤›z
Kald›raç Dergisi

*
‹z b›rakan bir devrimciydi Eyüp.
'Devrime ve halka
adanm›ﬂ' bir yürekti...
an›s›n› mücadelemizde
daima yaﬂataca¤›z...
Selam olsun Eyüp
yoldaﬂa...
To p l u m s a l Ö z g ü r l ü k
Platformu
*
Tüm Devrimcilerin baﬂ› sa¤olsun.
Dövüﬂerek ölenlere selam olsun.
Eyüp Baﬂ ölümsüzdür!
Odak Dergisi
*
Eyüp Baﬂ'›n kayb›, emekçi halk›n gelece¤i u¤runa mücadele edenler için ciddi bir kay›pt›r. An›s›
önünde sayg›yla e¤iliyoruz.
Devrimci ‹ﬂçi Partisi Giriﬂimi
*

Say›: 21

Yürüyüﬂ

Türkiye'de
Halk
Cepheli
yoldaﬂlar!

Suriye’de Anma
Eyüp Baﬂ, Suriye'nin baﬂkenti ﬁam’da bir Filistin mülteci kamp›nda yoldaﬂlar› ve Filistinlilerin kat›l›m›yla düzenlenen bir törende an›ld›.
Halklar›n kardeﬂli¤i için mücadele eden Eyüp
Baﬂ, bir kez daha Filistin halk›yla birlikteydi.
12 Kas›m günü yap›lan anmada sinevizyon
gösterimi eﬂli¤inde Eyüp Baﬂ’›n yaﬂam› anlat›ld›.
Onu tan›yanlardan Filistin Demokratik Kurtuluﬂ Cephesi’nden (FDKC) Usame Tamim, Eyüp
Baﬂ'› Halk Cephesi'nin 2006’daki “Ortak Düﬂman
Amerika” kampanyas›ndan tan›d›¤›n›, kampanyadaki emekçili¤ini, Türkiye solunu birleﬂtirme ve
ayn› zamanda dünya solunu AntiEmperyalist bir
cephede birleﬂtirmek için harcad›¤› çabay› anlatt›.

Önder, kadro ve üyeler!
Ezilenlerin ve yoksullar›n mücadelesinde güçlü ve
dinamik devrimcili¤i ile tan›d›¤›m›z önder kadro Eyüp
Baﬂ’›n ﬂehitlik haberini
üzüntü ve ac›yla ald›k. Onu
demokrasi ve adalet yolunda bir devrimci olarak tan›d›k. Sakin bir devrimciydi,
sakince Türkiye'de solun
birli¤i için çal›ﬂt›. Filistin
halk›n›n davas› için mücadele etti.
Özellikle Filistin davas›n›n emperyalizm ve siyonizm taraf›ndan komplolarla bo¤ulmaya çal›ﬂ›ld›¤›,
düﬂman›n Gazze ve Kudüs'te halk›m›za sald›r›lar›n›

artt›rd›¤› bu zor günlerde
Eyüp yoldaﬂ gibi ilkeli devrimcilere çok ihtiyac›m›z
var. Onun birlik için bitmeyen mücadelesinde somutlanan devrimci kiﬂiliklere
ihtiyac›m›z var. Çünkü; zaferi kazanmam›z›n, halk›m›z›n kendi kaderini tayin etmesinin ve Baﬂkenti Kudüs
olan Ba¤›ms›z Filistin devletini kurmam›z›n temel
ﬂartlar›ndan biri Filistin ulusal birli¤inin sa¤lanmas›d›r.

22 Kas›m
2009

Tekrar tekrar en içten
baﬂsa¤l›¤› dileklerimizi sizlere sunuyoruz. Umut ediyoruz ki Eyüp'ün yoldaﬂlar›
onun yolunu tamamlayacak
Umudunu gerçek k›lacaklar.
Yaﬂas›n Türkiye Filistin
Antiemperyalist Mücadelesi
Filistin Demokratik Kurtuluﬂ Cephesi

BU VATAN B‹Z‹M

Merkez komite Üyesi
Usame Tamim.
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Halk Cephelilerden
Mesajlar:
- “Bir Büyük Vatanseveri Yitirdik!”
Tr a k y a K ü l t ü r
M e r k e z i Ail e le ri
- “Devrime Giden Yolda
Eyüp Baﬂ Yoldaﬂ›m›z
Ölümsüzleﬂti”
Eyüp Baﬂ’›n u¤runa mücadele etti¤i de¤erleri yaﬂa-

Say›: 21

Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009

taca¤›z”
Karanfiller K ü l t ü r
Merkezi
- “Eyüp Baﬂ Ölümsüzdür!
Türkiye halklar›n›n baﬂ›
sa¤olsun... Eyüp Baﬂ bizlerle birlikte mücadelemizde yaﬂayacakt›r.”
‹kitelli Özgürlükler
Derne¤i Giriﬂimi

Eyüp Baﬂ'› kaybetmenin üzüntüsünü paylaﬂ›yor ve tüm devrimcilere baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
‹stanbulAhali
*
Yoldaﬂlar›na, dostlar›na baﬂsa¤l›¤› diliyoruz. Eyüp Baﬂ mücadelemizde daima yaﬂayacakt›r. Ac›n›z›
paylaﬂ›yoruz...
Partizan
*
De¤erli Dostlar, devrimci mücadele alanlar›nda tan›d›¤›m Eyüp
Baﬂ'›n vefat›n› ﬂimdi ö¤renmiﬂ bulunuyorum. Çok üzüntülüyüm...
Eyüp Baﬂ hepimizin kayb›d›r. Ac›n›z› paylaﬂ›yorum. Ailesine ve siz
yoldaﬂlar›na baﬂ sa¤l›¤› diliyorum.
Akademimizin tüm çal›ﬂanlar› da
ac›n›z› paylaﬂ›p baﬂ sa¤l›¤› dileklerini iletmektedir...
Mukaddes Erdo¤du Çelik
Naz›m Hikmet Marksist Bilimler Akademisi
*
Yoldaﬂlar,
Halk Cephesi'nden dostlar›m›z

baﬂta olmak üzere, tüm demokrasi,
devrim ve sosyalizm mücadelesinin
öznelerinin ac›s›n› paylaﬂt›¤›m›z›
belirterek; baﬂ sa¤l›¤› diliyoruz.
Eyüp Baﬂ Ölümsüzdür!

"Yozlaﬂmaya ‹zin
Vermeyelim"

Olay› gören mahalle halk›n›n
ifadelerine göre Murat Gürbüz'ü b›çaklayanlar, mahallenin serserileri,
çetecileri oldu¤u anlaﬂ›ld›. Yaﬂanan
bu olay› duyan Halk Cepheliler,
Yürüyüﬂ dergisi okuru Murat Gürbüz'ü sahiplenmek ve mahallede
yaﬂanan bu tür olaylara bir son vermek için mahalle halk›n› ve esnaf›n› gezerek yürüyüﬂ ça¤r›s›nda bulundu.

‹stanbul'da 13 Kas›m günü Yenibosna Zafer mahallesi esnaflar›ndan Murat Gürbüz, Pazar pazar›nda
arabas›yla geçerken, yola ç›kanlara
korna bast› ve yolu
açmalar›n› söyledi.
Bunun
üzerine
kendisine sald›rd›lar ve b›çakla a¤›r
yaralad›lar.
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Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür!
Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma!
Sosyalist Parti ‹stanbul ‹l Örgütü
*
‹nançl› bir devrimciyi daha yitiren Türkiye Halklar›n›n baﬂ› sa¤olsun. O da tüm güneﬂe yolculad›klar›m›z gibi yüreklerimizde yaﬂayacak. An›s› mücadelemize ›ﬂ›k tutmaya devam edecek.
Selam olsun tüm gidenlere, selam olsun Eyüp arkadaﬂa.
Devrimci 78'liler F e d e r a s y o n u
‹stanbul
*
Sevgili Eyüp'ün kayb›n› üzüntü
ile ö¤rendim. Sakin tabiat›n›, sade
kiﬂili¤ini hep özleyece¤iz.
Baﬂ›m›z sa¤olsun.
H a l u k A ¤a beyo¤lu
*

Halk Cepheliler'in ça¤r›s›yla
toplanan halk 'ÇETELER HALKA
HESAP VERECEK' pankart›yla

Türkiye devrimci hareketi
önemli bir devrimcisini yitirdi.
Eyüp Baﬂ yoldaﬂ› unutmayaca¤›z.
An›s› mücadelemize rehber olsun.
Türkiye halklar›n›n baﬂ› sa¤olsun.
G ö k h a n Ta ﬂ y a k a n
*
Su Platformu sürecinde birlikte
mücadele etti¤imiz EYÜP arkadaﬂ›
kaybetti¤imizi ö¤rendim ve çok
üzüldüm.
Tüm yak›n mücadele arkadaﬂlar›n›n ve hepimizin baﬂ› sa¤olsun
S el i m Y › l m a z
*
Halk Cephesi'nden Eyüp BAﬁ
yaﬂam›n› yitirdi.
De¤iﬂik toplant›larda karﬂ›laﬂt›¤›m›z Eyüp'ün ölümü üzücü. Genç
yaﬂta aram›zdan ayr›ld›.
Serap Kurt
*
Merhaba,
Baﬂsa¤l›¤› dileklerimi iletiyor,
ailesine sab›r diliyorum.
Sayg›lar.
Tülay Çellek
yürüyüﬂe geçti. Yürüyüﬂ boyunca
halka; bu duruma sessiz kal›nmamas› çetelere, uyuﬂturucuya, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele ça¤r›s› yap›ld›. Yürüyüﬂ boyunca s›k s›k 'Çeteler Halka Hesap Verecek, Mahallemizde Uyuﬂturucuya Kumara ‹zin
Vermeyece¤iz, Halk›m›z Saflara
Hesap sormaya' ﬂeklinde sloganlar
at›ld›. 100 kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂ,
Pazar pazar› Tad›m Pastanesi önünde yap›lan aç›klamayla bitirildi.
Aç›klamay› Halk Cephesi ad›na
Mahir Çelik yapt›.

‹NC‹RL‹K ÜSSÜ KAPATILSIN!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
YÖK baﬂkan› Yusuf Ziya Özcan
bir haftay› daha boﬂ geçirmedi; yine
milyonlar› ilgilendiren bir konuda
bir aç›klama yapt›. YÖK baﬂkan› diyor ki: “Bir nedenden dolay› okulu
b›rakmak zorunda kalan insanlar›,
biz okuldan atmayaca¤›z. Böylesi
esnek bir sistem herkesin daha çok
iﬂine gelir.”
YÖK genel kurul toplant›s›nda
verilen arada yapt›¤› aç›klamada
büyük bir rahatl›kla “Y›l s›n›r› olmayacak, hiçbir zaman okuldan
at›lmayacak. T›pk› Amerika’daki
gibi” diyor. Okuldan at›lan ö¤rencinin aflarla okula döndü¤ünde, geçen zaman, de¤iﬂen müfredat gibi
sorunlardan kaynakl› s›k›nt› yaﬂand›¤›n› söyleyen Özcan taslak halindeki bu uygulamada ayn› dersi üçten fazla alanlar›n, normal dönemi
d›ﬂ›nda okuyanlar›n fazla harç vermesinin planland›¤›n› söyledi.
Dinleyenler
kendileriyle dalga
geçiliyor sanabilir
ama Özcan: “Ö¤renci kendi iste¤iyle b›rakabilir.
Mesela der ki ikiden üçe geçti¤inde,
'Ya bir sene d›ﬂar›da çal›ﬂay›m ya da
bir dünya turuna ç›kay›m...' Ülkemizde böyle iﬂler baﬂlayacak t›pk›
Amerika'da oldu¤u gibi. '‹ﬂte birazc›k baz› iﬂlerle u¤raﬂay›m, tecrübe
edineyim, tekrar geri geleyim' diye
düﬂünebilir. O durumlarda böyle esnek bir sistem her halde herkesin
iﬂine daha çok gelir. Üniversiteleri
koruruz en önemlisi” diyerek düﬂüncelerini ortaya koyuyor.
Üzerinde çal›ﬂ›lan konuyla ilgili
taslak YÖK ve hükümetçe ö¤renciler, aileleri düﬂünülerek uygulamaya konulacak. Yani AKP hükümeti
ve YÖK demokratikleﬂme, ma¤duriyetlerin giderilmesi konusunda
“yine” “halk yarar›na” bir ﬂeyler yap›yor. Haberin burjuva medyada
“okuldan at›lmaya son” manﬂetleriyle yer bulmas› da onlar›n bu al-

datmacas›na
iyi bir zemin
haz›rl›yor.
Oysaki her olaya oldu¤u gibi bu
tasla¤a da do¤ru aç›dan bakmal›y›z.
Bu de¤iﬂikli¤i kim istiyor, kim için
istiyor? Gerçekten halk çocuklar›n›
düﬂünüyorlar da m› böyle bir de¤iﬂiklik at›yorlar ortaya? Çal›ﬂmak zorunda oldu¤u için, maddi olanaks›zl›klar yüzünden okuyamayan, e¤itimine ara vermiﬂ olan halk çocuklar›
için mi hesaplan›yor bu de¤iﬂiklik?
E¤er öyleyse katlanarak artmas›
planlanan harçlar neyin nesi?
Ama YÖK baﬂkan› aç›kl›yor zaten kimleri düﬂündüklerini hani
“belki dünya turu yapmak ister” diyerek. Bo¤az›na kadar açl›¤›n, yoklu¤un batakl›¤›na batm›ﬂ milyonlarla dolu ülkemizde, bir lokma ekmek
için çal›ﬂan binlerce diplomal›n›n
kol gezdi¤i Türkiye’de birileri s›rf
bunun için okul b›rakmak isteyebilir tabi! Kim bilir!

mas›nın çeﬂitli yerlerinde “ayn›
Amerika gibi” diyerek kim oldu¤unu, neye hizmet etti¤ini iyice göstermiﬂtir. Daha önce de çok kez
Amerikan üniversiteleri gibi üniversiteler istedi¤ini aç›klayan Özcan’›n
son aç›klamas› tekellerin ihtiyac›na
göre ﬂekillenen e¤itim sisteminde
nihi hedeflerini vurgulamaktan baﬂka bir ﬂeye hizmet etmez.
Onlar düﬂünmeyen, sorgulamayan, yozlu¤un her türüne bulanm›ﬂ,
batm›ﬂ bir gençlik isterler. Böyle isterler ki rahat rahat yönetsinler. 12
Eylül cuntas›n›n “hediyesi” YÖK
do¤rudan buna hizmet eder. Her uygulamalar› hedeflediklerine ulaﬂmak içindir. Ad› faﬂizmle özdeﬂleﬂmiﬂ YÖK gibi bir kurumdan yada
AKP sözcüsü gibi konuﬂan YÖK
baﬂkan›n kendisinden gerçekten
halk yarar›na, e¤itim hakk›ndan
mahrum b›rakılan milyonlarca halk
çocu¤unun yarar›na ad›mlar beklemek gerçekçi de¤ildir.
Uygulamay›
düﬂündükleri bu
taslak da e¤itimin ticarileﬂtirilmesine hizmet
edecek. Paras›
olan okur anlay›ﬂ›n› pekiﬂtirecektir. Üstelik bunu yaparken as›l
sorunu da gözden kaç›racakt›r. Yani
“bak›n biz binlere okuma hakk›n›
geri verdik” derken kitlelerden asl›nda o e¤itim hakk›n› binlerin elinden alan›n kendileri oldu¤u gerçe¤ini gizleyecekler.
Onlar›n bu aymazl›kla örülü, bu
riyakar politikalar›na karﬂ› set çekebilecek tek güçse bizleriz. Bizler,
yani o üniversitelerin gerçek sahibi
olan ö¤renciler. Onlar›n tepkileri
azaltmak için öne sürdü¤ü önlemlere karﬂ› sesimizi yükseltti¤imiz ölçüde üniversitelerimiz gerçekten bizim olacak. Bunun baﬂka yolu yoktur. Birleﬂerek, hakk›m›z olan› isteyerek, susmay›p sinmeyerek okullar›m›z› özgürleﬂtirmenin yolu budur.
Okullarda söz sahibi oldu¤umuzu
göstermenin yolu budur

HALK ‹Ç‹N B‹L‹M
HALK ‹Ç‹N E⁄‹T‹M!
Çeﬂitli nedenlerden ötürü okuldan at›lanlar denilirken demokratik
haklar›n› kulland›klar› için, düﬂüncelerini aç›klad›klar› için, hatta halay çektikleri için okullar›ndan
uzaklaﬂt›r›lan devrimci-demokrat
ö¤rencileri mi düﬂünüyor YÖK.
E¤er “herkesi” düﬂünüp de karar
verdilerse böyle bir de¤iﬂikli¤e;
okullarda devam eden anti-demokratik, faﬂist uygulamalara edecek bir
sözleri yok mu tasla¤› haz›rlayanlar›n?
Hay›r! Onlar›n bu yaﬂananlara
dair söyleyecek bir sözleri yoktur,
olamaz da. Çünkü bu yaﬂananlar›n
sorumlusu onlard›r. Üniversitelerdeki bask›c›, faﬂist yönetimlerin,
yasaklar›n, hak ihlallerinin nedeni
olanlar›n, “sorunlar›n çözümüne”
dair söyleyecek bir sözleri yoktur.
Zaten YÖK baﬂkan› da aç›kla-
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Say›: 21

Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009
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SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
DERS A R A Ç G E R E Ç L E R ‹
SORUNU
Ders araç-gereçleri sorunu ülkemiz e¤itim sisteminin en önemli sorunlar›ndan biridir. Bugün hiçbir e¤itim kurumumuzda ders araç-gereçlerinin yeterlili¤inden söz edilemez. Oysaki iyi bir e¤itim, iyi bir gelecek
için ders araç-gereçleri olmas› gereken tart›ﬂmas›z bir
gerçektir. Tabi e¤itimin niteli¤ini belirleyen ne iyi bir
e¤itim ne de iyi bir gelecektir. E¤itimin niteli¤ini belirleyen sistemin kendisidir. Bugün bizler ö¤rencilerin
müﬂteri olarak gören, ö¤renciyi geliﬂtirmeye hiçbir katk›s› olmayan, e¤itimin niteli¤inin halk›n de¤il de holdinglerin ihtiyaçlar›na göre belirlendi¤i okullarda okuyoruz. Bu da yetmezmiﬂ gibi e¤itim sistemi zaten her
yönüyle eksik ve çarp›k, toplumdan soyut bir e¤itim
dayat›l›yor. Bu çarp›k e¤itimi bizlere dayatanlar›n kar
h›rs›n›n sonucu temel kullan›m›m›z olan ders araç gereçlerini karﬂ›lama noktas›nda sorunlar yaﬂ›yoruz.
Özellikle teknik e¤itime yönelik bölümler, pratikle
daha iç içedir. Verilen e¤itimin baﬂar›l› olmas›, yani ö¤renci taraf›ndan do¤ru özümsenip pratik çözümlerin

Say›: 21

Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009

Bunlar› B‹L‹YOR
MUYDUNUZ?
T Ü R K ‹ Y E’ DE
K A Ç DE R SHANE
VE DERSHANE
Ö ⁄ R E N C ‹ S ‹ VA R ?
2008-2009 e¤itim
ö¤retim y›l› istatistik-lerine göre, Türkiye
genelinde;
4 bin 262 dershanede 1 milyon 178 bin
943 ö¤renci kay›tl›
görünüyor.
KAÇ Ö⁄RENC‹
L ‹ S E ’ YE DEVAM
ED‹YOR?
2008-2009 ö¤re-tim y›l› verilerine gö-re; ilkö¤retimden me-zun olan çocuklar›m›-z›n ortaö¤retime de-vam etme oranlar›;
%45,3’ ü genel orta-ö¤retim, %39’u mes-leki ve teknik ortaö¤-retim olmak üzere %
85,2’ dir.
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içinde de¤erlendirilebilir hale gelmesi için teorik bilginin yan› s›ra pratik bir uygulama alan› da yarat›lmal›d›r. En bilinen örnekler üzerinden, bir kimyac›n›n laboratuar görmeden mezun olmas›n›n ne ö¤renciye ne de
halka bir yarar› olmayacakt›r. Bunun yan›nda ülkemizde laboratuar, projeksiyon aleti, bilgisayar s›k›nt›s› yaﬂamayan ö¤renci yoktur. Birço¤u bunlar› görebilecek,
ya da ö¤renebilecek, yararlanabilecek kadar ﬂansl› olmamaktad›r. Kald› ki bunlar bir yana ö¤renciler kitap,
defter, ders notu gibi ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamakta dahi
zorluk çekmektedir. Bu somut sorunun kayna¤›nda ise
yine ö¤renciye kar kap›s› olarak bakan ticari bak›ﬂ›n
rolü vard›r. Ö¤renciler para kazand›ran müﬂteriler olarak görülmektedir.
Ders kitaplar›, araç ve gereç ve notlar› paras›z olmal›d›r, devlet taraf›ndan karﬂ›lanmal›d›r. Bu temel ihtiyaçlar›n yan› s›ra, e¤itimin prati¤e yans›mas›n›n sa¤lanmas› için gereken koﬂullardan ö¤renciler eﬂit bir ﬂekilde yararlanabilmelidir. Bunlar› elde edebilmenin yolu ise sorunlar›m›z çerçevesinde birlik olup örgütlenmekten ve mücadele etmekten geçmektedir. Gelin birlik olal›m sorunlar›m›z› birlikte çözelim.

YILDIZ TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹NDE SOYGUN
Y›ld›z Teknik Üniversitesi Yabanc› Diller Bölümü bu sene ald›¤› yeni bir uygulamaya imza att›. Ö¤rencilerin sorumlu oldu¤u ödevlere ulaﬂabilmesi için bir ﬂirketin kurdu¤u bir
internet program›n› ö¤rencilere ﬂart koﬂuyor. ﬁirketin haz›rlad›¤› program› ö¤rencilerin kullanabilmeleri için 55 TL
vermeleri ve bir ﬂifre almalar› gerekiyor. 55 TL verip ﬂifre
alamayanlar y›l sonu not ortalamas›n› % 7.5 etkileyen bu
ödevlerini haz›rlayamayacaklar

Gençlik Üzerine
SÖZLER
Korumak istedi¤in
ﬂeyleri gençlikte koru;
yenmek istedi¤in ﬂeyleri gençlik y›llar›nda
yen.
Mo¤o l A t a s ö z ü

Hakkarili
Oldu¤u ‹çin
Dövüldü
Afyon Kocatepe
Ünversitesi'nde bir
grup ülkücü faﬂist
güruh Fen-Edebiyat
Fakultesi'nde Co¤-rafya bölümünde Ali
Canan'a Hakkarili
oldu¤u için sald›rd›.
Hastaneye kald›r›lan Ali Canan darp
raporu ald›. Sald›r›
üzerine devrimcidemokrat ö¤renciler
rektörlü¤e yürüme
karar› ald›lar.

‹NC‹RL‹K ÜSSÜ KAPATILSIN!

Ülkemizde Gençlik
“‘Amerika Defol Bu Vatan Bizim’
demek suç de¤ildir” diyen Gençlik
Dernekli ö¤renciler imza toplamaya devam ettiler.

‹ S TANBUL
ÜN‹VERS‹TES‹

ADANA
11 Kas›m günü Çukurova Üniversitesi’nde, Yadim, E¤itim Fakültesi r-1 Dersli¤i, Fen Edebiyat Fakültesi’nde 1500 adet kuﬂlama yap›ld›
ve 50’ye yak›n pullama yap›ld›.

Dev-Gençliler Amerika Defol Demeye
Devam Ediyor
Dev-Gençliler “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” kampanyas› çal›ﬂmalar›na devam ediyorlar.
Kampanya çal›ﬂmalar›na afiﬂ,
pul ve bildirilerle devam edilirken,
‹ncirlik eylemine ça¤r› yap›ld›.

‹ S TANBUL
‹stanbul Gençlik Derne¤i "Amerika Defol Bu Vatan Bizim" kampanyas›n›n çal›ﬂmalar›na devam
ediyor
9-13 Kas›m tarihleri aras›nda
Y›ld›z Teknik Üniversitesi Davutpaﬂa ve Y›ld›z Kampüslerinde
"Amerika Defol, Bu Vatan Bizim"
kampanyas› afiﬂle ve "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca¤›z" afiﬂleri yap›ld›. Ayr›ca 14 Kas›m Dev-Genç
ve Önderlik paneline ça¤r› afiﬂlerinden ve Amerikan Konsoloslu¤u
önünde yap›lacak eylemeça¤r› afiﬂleri yap›ld›.
12 ve 13 Kas›m tarihlerinde ‹stanbul Üniversitesi Avc›lar Kampüsü’nde 14 Kas›m tarihinde yap›lacak olan "DEV-GENÇ ve ÖNDERL‹K" panelinin, "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" kampanyas› dahilinde
15 Kas›m’da ABD konsoloslu¤u
önünde yap›lacak eylemin afiﬂleri
Mühendislik, ‹ﬂletme, Veterinerlik
Fakültelerine as›ld› ve kampanya

pullar› yap›ﬂt›r›ld›.
‹stanbul Üniversitesi Beyaz›t
Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi’nde de 18 Kas›m günü imza
masas› aç›ld›.
Gazi Mahallesi’nde 17 Kas›m
günü ﬁair Abay Kunanbay Lisesi’nin
akﬂam ç›k›ﬂ saatinde, ‹ncirlik Üssü
Kapat›ls›n talebiyle okulun kap›s›nda imza masas› aç›ld›. Okuldan ç›kan ö¤rencilere kampanya bildirileri
da¤›t›ld›. Ö¤rencilerin yan› s›ra ö¤retmenler ve aileler de imza at›p
olumlu tepkiler verdiler. Masada ve
okul etraf›nda yüze yak›n imza toplan›rken, okuldan Dörtyol'a kadar da
kuﬂlamalar yap›ld›. Okul ve çevresine "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alacaca¤›z" pullar› ve 3000 kuﬂlama yap›ld›.

KOCAEL‹
18 Kas›m günü Kocaeli Gençlik
Dernekli ö¤renciler Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde
yemekhanenin önünde ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› talebiyle imza
toplad›lar.
Okul güvenli¤i, imza toplayan
Gençlik Dernekli ö¤rencilere susmalar›n› istediklerini, aksi taktirde,
yapt›klar› iﬂin yasal olmad›¤›n› ve
müdahale edeceklerini söylediler.

Kampanya çerçevesinde 12 Kas›m tarihinde, Çukurova Üniversitesi R-1 dersliklerinin bulundu¤u balkona Dev-Gençli ö¤renciler "40.
YILINDA DEV-GENÇ'‹ SELAMLIYORUZ" pankart› ast›.
Bu güne kadar nas›l ki hiçbir iﬂgale katliama göz yummayan DevGençliler bugün de Türkiye'ye gelecek olan katil 142.000 Amerikan askerini protesto etmeye devam edeceklerini söylediler.

‹ZM‹R
13 Kas›m’da
Ege‘de DevGenç’liler ‹ncirik Üssü’nün kapat›lmas› için baﬂlat›lan imza kampanyas› için masa açt›lar. Ö¤rencileri
20 Kas›m günü baﬂlayan ‹ncirlik
Üssü Yürüyüﬂüne ça¤›ran DevGençliler kampüs içinde 150 bildiri
da¤›tt›. Ayn› zamanda ö¤rencilerle
Dev-Genç’in anti-emperyalist mücadelesinin 6. Filolar’dan günümüze kadar geldi¤ini ve bu mücadelenin Amerika’n›n ülkemizden kovulaca¤› ana kadar sürece¤i anlat›ld›.

Say›: 21

Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009

ESK‹ﬁEH‹R
Eskiﬂehir'de Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z kampanyas› çerçevesinde bir hafta boyunca 250 afiﬂ,
5 bin kuﬂlama yap›ld› ve 500 bildiri
da¤›t›ld›. Anadolu Üniversitesinde
süren yo¤un çal›ﬂma ile ö¤rencilere
ülkemizdeki e¤itim sisteminin bozuklu¤undan, paras›z e¤itimin bir
ö¤rencinin en temel hakk› oldu¤undan bahsedildi. Üniversitedeki çal›ﬂmalar›n d›ﬂ›nda ﬂehir merkezinde
de kuﬂlama ve pullama yap›ld›.

BU VATAN B‹Z‹M
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Hasta t utsaklara ö zgürlük m ücadelesi
tecrite k arﬂ› m ücadeledir

Hasta t utsaklara ö zgürlük
mücadelesi s ürüyor

Say›: 21

Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009

Güler Zere’nin özgürlü¤ü için
sürdürülen mücadele ayn› zamanda
hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›
mücadelesiydi. Güler Zere’nin özgürlü¤ünün mücadele ile kazan›lmas›yla, önemli bir kazan›m da elde
edildi.
Güler Zere’nin özgürlü¤ünü kazanmas›, hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› mücadelesinin devam
ettirilmesinin ne kadar önemli oldu¤unu da göstermiﬂtir.
Aç›k ki, hasta tutsaklar AKP iktidar›n›n elinde rehindirler. Ve iktidar hasta tutsaklar› gün gün katletmektedir.
O nedenle hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için mücadele devam ettirilmelidir. Ki, Güler Zere’nin özgürlü¤ünü kazanmas›ndan
sonra da hasta tutsaklar için mücadele devam ettirilmektedir.
Hasta tutsaklar›n özgürlü¤ü için
mücadele tecritten kopar›lmadan
sürdürülmelidir. Tecritten kopar›lacak, tek baﬂ›na ele al›nacak bir mü-

cadele hem sonuç alamaz hem de
do¤ru hedefleri olmayacakt›r. Sorun merhamet ya da vicdan sorunu de¤il, tecrittir.

H a st a t u t s a k l a r › n ö z g ü rlü¤ü için Taksim’deyiz!
17 Haftad›r süren tutsaklara
Özgürlük Yürüyüﬂü 20 Kas›m’da
Taksim
Tranvay
dura¤›nda
toplan›larak “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” pankart› ve
“Bilimsel Özerk Adli T›p Kurumu
‹stiyoruz” dövizleri taﬂ›nd›.
Eylem boyunca “Hasta tutsaklar
serbest b›rak›ls›n”, “Adalet istiyoruz”, “Bedel ödedik bedel ödetece¤iz” sloganlar›n› at›ld› Yürüyüﬂ
s›ras›nda
bir süre oturularak
Çavbella marﬂ› söyledi.
Galatasaray Lisesi’nin önünde
aç›klamay› okuyan Av. Ayﬂe
Goncayumak, aç›klamada ﬂunlar›
vurgulad›:
“Türkiye Hapishanelerinde yüz-

lerce tutuklu ve hükümlü ciddi ve
kal›c› sa¤l›k sorunlar› yaﬂ›yor.
Tecrit politikas›n›n sonucunda sosyal temas eksikli¤i, kültürel ve sosyal dayan›ﬂman›n ortadan kald›r›lm›ﬂ
olmas›, bedensel ve ruhsal kiﬂilik
bütünlüklerini tehdit eden uygulamalar sa¤l›kl› insan›n hastalanmas›na neden olurken, hasta tutsaklar› da ölüme yaklaﬂt›rmaktad›r”.
Daha sonra Erol Zavar örne¤ini
vererek ard›ndan di¤er hasta tutsaklar›n sa¤l›k sorunlar›ndaki aciliyeti
belirtti.
Son olarak söz alan Av. Taylan
Tanay “17 haftad›r Taksim’de ve
birçok yerde yürüyüﬂler yapt›k. Bu
yürüyüﬂler sayesinde Güler’i

ri'ne yakaland›. Tedavisinin sa¤l›kl›
sürdürülmemesi
üzerine hastal›k ilerledi. Soysal’›n adli
t›p için ‹stanbul’a
getirilmesi gerekiyordu. Karayolu ile hastan›n gelmesinin zor olaca¤› nedeniyle ailesinin çabalar› ile uçakla
getirildi. Ancak Soysal’›n babas›, 4 asker, bir astsubay
ile kendisi ve o¤luyla birlikte 7 kiﬂilik uçak geliﬂ gidiﬂ
biletlerini almak zorunda kal›yor.
Soysal, 9 Eylül'de ‹stanbul Adli T›p Kurumu'na götürülür. Ancak Soysal'› hiçbir tetkik yapmadan geri gönderir Adli T›p Kurumu. Gerekçesi haz›rd›r; Soysal'›n
gördü¤ü alt› seansl›k kemoterapi tedavisi beklenecektir.
Rapor’da patoloji uzman›n›n imzas› bulunmamaktad›r.
‹ktidar›n ölüme terk etti¤i hasta tutsaklardan birisidir
Soysal. Ve adli t›p t›pk› Güler Zere’deki gibi rapor vermeyerek, ölümün k›y›s›na getirmek istemektedir Soysal’›. Görünen o ki, adli t›p hasta tutsaklar› katletmeye
yeminlidir.

AKP iktidar› k anser hastas›
Abdulsamet Çelik’i ölüme terkediyor!
Sincan 2 No’lu F tipi hapishanesinde bulunan kanser
hastas› Abdulsamet Çelik uzun bir süredir ilik nakli için
beklemekteydi.
Hatta AKP’li Adalet Bakan› bir ara ﬂov yaparak, ilik
nakli için gerekli haz›rl›klar›n yap›ld›¤›n› bile aç›klam›ﬂt›. Ancak iki yüzlülükleri çok geçmeden aç›¤a ç›kt›.
Abdulsamet Çelik için gerekli olan ilik nakli için
tutsak arkadaﬂlar› da talepte bulunmuﬂtu. Bakanl›k bunlar›n hiçbirini dikkate almayark, Abdulsamet Çelik için
gerekli olan ilik aramas›n› 6 Ekim’de durdurdu.
Bunun anlam›, Abdulsamet Çelik’in ölüme terk edilmesiydi. K›sacas› bu tav›r “ilik naklini yapt›rm›yor, seni ölüme mahkum ediyorum”dur.
Yine 13 y›ld›r tutsak olan ve Muﬂ E Tipi hapishanesinde kalan Nurettin Soysal hapishane’de lenf kanse-
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R›za Türmen:
”Güler Zere’nin ö¤rettikleri”
R›za Sürmen 13 Kas›m 2009’da
Milliyet gazetesinde yazd›¤› bir yaz›da, “... Güler Zere’nin neden daha
çabuk ve daha kolay bir yol olan ‹nfaz Yasas› 16. madde gere¤ince sal›verilmedi¤i, ille de Cumhurbaﬂkan›’n›n af yetkisine s›¤›n›ld›¤›n› sormak gerekir.” diyordu Türmen.
Tam da sorun buydu iﬂte. Güler
Zere’nin avukatlar›n›n baﬂvurusu kabul edilmemiﬂ, Güler Zere adli t›p taraf›ndan idama mahkum edilerek
kendi yasalar›n› da çi¤nemiﬂlerdi.
R›za Türmen, Güler Zere’nin aylarca bekletilmeden, hastala¤›n›n
ilerlemesine göz yumulmadan var
aram›za ald›k. Önümüzdeki hafta o
da bizimle yürüyecek. Burada di¤er
hasta tutsaklar› unutmad›¤›m›z›
onlar›n özgürlüklerini yüreklerimizde hisediyoruz.” dedi.
Eylem “Güler Zere Onurumuzdur” slogan›yla sona erdi.

‹nsan H aklar›
Derne¤i’nden, hasta
tutsaklar için b aﬂvurular
‹nsan Haklar› Derne¤i (‹HD)
hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›
için çeﬂitli etkinlikler düzenleme
karar› ald›. Etkinlikler çerçevesinde, tespit etti¤i hasta mahkûmlar
ad›na C u m h u r b a ﬂ k a n › ’ n a , Adalet
Bakanl›¤›’na ve ilgili cumhuriyet
savc›l›klar›na baﬂvurulacak.
‹HD Genel Baﬂkan› Öztürk
Türkdo¤an, “hasta mahkûmlar›n da
serbest kalmas›n› isteyece¤iz” dedi.
13 Kas›m 2009’da yap›lan eylemlerde hasta tutuklulara mektup
gönderilirken, Adalet Bakanl›¤›’na
gönderilen dilekçelerle cezaevinde
tedavi bekleyen hasta tutuklu ve hükümlülerin bir an önce tahliye edilmesi istendi.
‹HD, bu amaçla ‹stanbul’da, Ankara’da, ‹zmir’de. Adana’da ve daha bir çok ilde hasta tutuklularla ilgili aç›klamalar yap›p, tutsaklara
mektuplar gönderdi.

olan yasa ve verilen rapor ile Güler
Zere’nin tahliye olmas›n›n bir hak
oldu¤unu, bunun için Cumhurbaﬂak›n›’na da ihtiyaç olmad›¤›n› yaz›yor.
Yine, A‹HM’e göre Güler Zere’nin tahliye edilmesi gerekti¤ini,
tahliye edilmemesinin bir suç oldu¤unu belirtiyor.
K›sacas›, Türmen hasta tutsaklar›n
b›rak›lmas›n›n bir hak oldu¤unu anlat›yor. Ancak hasta tutsaklar› ölüme mahkum eden AKP, teﬂhir oldu¤unda bu
kez lütufta bulunuyormuﬂ gibi Cumhurbaﬂkan› aff›n› devreye sokuyor.
Türmen burada, merhamete, vicdana yer olmad›¤›n›, hasta tutsaklar›n b›rak›lmas›n›n bir hak oldu¤unu
anlat›yor.

Te c r i t t e n H a b e r l e r...
Elbistan E Tipi Hapishanesi:
“ M ü ﬂ a h a d i y e h ü c re l e r i n d e
g ü n l e rc e k e y f i o l a r a k t u t u l a n
t u t s a k l a r › n h i ç b i r ihtiyac›
karﬂ›lanm›yor”
Hapishaneye yeni getirilen tutsaklar, siyasi tutsaklar›n yan›na hemen verilmeyip, günlerce keyfi bir
biçimde pis bir müﬂahade hücresinde tutuluyor.
Havaland›rmas› olmayan, bir
tutsa¤›n 24 saatini geçiremeyece¤i
pislik içindeki bu hücrede tutsa¤›n
hiçbir ihtiyac› karﬂ›lanmamaktad›r.
Burda kalaca¤› süre ise belirsiz ve
idarenin keyfiyetine ba¤l›d›r.
En son Erzurum Oltu hapishanesinden buraya sevk olan özgür tutsaklardan Ali Altun, burada günlerce tutuldu. Dava arkadaﬂ›n›n yan›na
geçmek için buraya gelen Altun’un
bu talebi adeta yok say›ld›.
Ali Altun’un bu keyfiyeti protesto için açl›k grevine baﬂlamas› sonras› idare Altun’u dava arkadaﬂ›n›n
kald›¤› hücreye verdi.

G ü l e r Z e re ’yi ted av i
etmeyenler, keyfiyetlerine
devam ediyorlar!
Güler Zere’yi tedavi etmeyerek
kanser hastal›¤›na yakalanmas›na

yol açan hapishane idaresi ve hastahane doktorlar› yeni hastal›klara davetiye ç›karmakta ›srar ediyorlar.
Özgür tutsaklardan Gülay Efendio¤lu, diﬂ tedavisi için sevkedildi¤i hastahane’de kelepçesi aç›lmay›nca, kelepçesinin ç›kar›lmas›n› istiyor. Kad›n diﬂ doktoru ise b›rak›n
bir doktor olarak hastas›n›n elinin
aç›lmas›n› istemeyi, Gülay Efendiio¤lu’na askerlerin yan›nda hakaret
ediyor. Tedavi etmiyor.
Böylece, asker ve doktor iﬂbirli¤i ile diﬂ tedavisi yap›lmayan Gülay
Efendio¤lu hapishaneye geri getiriliyor. Aç›kças›, tutsaklar›n tedavisini engellemek için her yola baﬂvuruluyor.

Say›: 21

Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009

Art›k ‹tirazlar’da paral›
olacak!
Adana Kürkçüler F Tipi hapishanesinde kalan Hac› Demir’den hapishane idaresi “itiraz etti¤i bir davadan red cevab› gelmesi üzerine”
evrak masraflar› olarak 10 lira para
istemiﬂtir.
Hapishane idaresi ald›klar› keyfi
kararlara tutsaklar›n itiraz etmesine
bile tahammül edemiyor. Oysa itiraz etme, ‹nfaz Hakimli¤ine baﬂvurma bir hakt›r. Buna bile tahammül
edemeyenler, itirazlar› paral› hale
getirme gibi bir mant›k taﬂ›yor alsalar gerek! Paras› olmayan hakk›n›
kullanamas›n!

BU VATAN B‹Z‹M
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s›n" dedi.
ﬁair Ruhan
Mavruk
ise,
tecritin cana kast etmek anlam›na
geldi¤ini ve Zere'nin can›na kast
edildi¤ini söyledi. Mavruk, "Tecrit
insanl›k suçudur ve uygulanmas›
kabul edilemez" diyerek, Zere'nin
yan›nda olmaya devam edeceklerini
söyledi.
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lardan Yasemin Göksu ise Erol Zavar ve di¤er hasta tutuklular konusundaki taleplerini hat›rlatt›. Adli T›p Kurumu'nun süreci uzatmas›na dikkat
çeken Göksu, ﬂunlar› söyledi: "Güler Zere yaﬂat›lmak de¤il öldürülmek istendi. Karﬂ› ç›kt›¤›m›z konu
bu oldu. Güler Zere, tek hasta tutsak
de¤il. Güler Zere, bir sembol. Güler
Zere'ye sahip ç›kmak, yaﬂam hakk›na sahip ç›kmakt›. Biz buna sahip
ç›kt›k. Çünkü insanlar tecritte, iﬂkencede yok edilmek isteniyor."
Sanatç› Yasemin Göksu'nun haz›rlad›¤› ve sanatç›lar›n Güler Zere
ile ilgili duygular›n› aktard›klar›
defter, Göksu, ‹lyas Salman ve Ruhan Mavruk taraf›ndan Güler Zere'ye iletildi.
Güler Zere'nin odas›n›n kap›s›ndan selam vermelerine ve bir-iki
cümle konuﬂmalar›na izin verilen
sanatç›lar, Güler Zere'ye onu çok iyi
gördüklerini, en k›sa sürede iyileﬂmiﬂ olarak onu yanlar›na al›p götürmek istediklerini, yüzlerce kiﬂinini
selam ve sevgilerini getirdiklerini

Sanatç›lar Güler'i Ziyaret Etti

Say›: 21

Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009
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Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar, uzun ve
zorlu bir mücadele sonucunda özgürlü¤üne kavuﬂan kanser hastas›
devrimci tutsak Güler Zere'ye 13
Kas›mda bir destek ziyaretinde bulundu.
Güler Zere'nin bulundu¤u Onkoloji Servisi'nin önüne gelen sanatç›lar, kap›da kendilerini bekleyen bas›n mensuplar›na, hem ziyaretlerinin
nedenlerini, hem de Güler'le ilgili
duygu ve düﬂüncelerini anlatt›lar.
S›rr› Süreyya Önder, konuﬂmas›nda, "Adli T›p Kurumu'nun ilgili
daire baﬂkan›n›n demecini dinlemek
bile tüyleri ürpertmeye yetiyor. Adli T›p Kurumu, y›llard›r üzerinde
ﬂaibe bulutu ile yaﬂamaya devam
ediyor. Burada önemli olan kamunun, duyarl› insanlar›n, sanatç›lar›n
yaﬂama hakk›na sahip ç›kmak konusunda gösterdikleri duyarl›l›kt›r.
Bizler Güler Zere'nin yan›nda oldu¤umuzu bildirmek üzere buraday›z"
diyerek, ayd›n ve sanatç›lar›n Gülerler'in yaﬂam hakk›n› savunacaklar›n› belirtti.
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar ad›na
aç›klama yapan Grup Yorum eleman› Cihan Keﬂkek, "Duyarl› kamuoyu, ortaklaﬂa ayn› duygular› paylaﬂt›. Hayat›n› kaybetmek durumunda
b›rak›lan bir tutukluyu aram›za ald›k. Asl›nda O'nun özgürlü¤ünü
kutluyoruz. Ama istiyoruz ki di¤er
hasta tutuklular da serbest b›rak›l-

ilettiler. Güler de onlar› çok sevdi¤ini belirterek, gülen gözleriyle zafer
iﬂareti yapt›.
Görüﬂmeler, üçerli gruplar halinde devam etti.
D›ﬂar› ç›kan sanatç›lardan ‹lyas
Salman, "Tutsakl›k koﬂullar›ndan
kurtuldu¤u için çok daha moralli ve
sa¤l›kl› görünüyordu. Kendisine
destek verenlere çok teﬂekkür etti
ve bize el sallad›" dedi.
Ruhan Mavruk ise, "Durumu
son derece iyi. Çok iyi görünüyor.
Bize el sallad›, zafer iﬂareti yapt›.
Ziyaretimiz ona destek verdi. D›ﬂar›ya da kendisine destek veren herkese çok selam getirmemizi istedi.
ﬁu anda konuﬂabiliyor ve rahatl›kla
duyabiliyor. Biz bugün O'nun özgürlü¤ünü kutluyoruz. Burada savundu¤umuz yaﬂam hakk›d›r. Sadece O de¤il O'nun durumunda olan
tüm tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›n› istiyoruz. Bunun için her cuma
günü hayata geçirdi¤imiz ‹stiklal
Caddesi'ndeki yürüyüﬂlerimizi sürdürece¤iz" diye konuﬂtu.

G ü l e r Ze r e ‹ k i G ü n lük Eve
Ç › kt›
16 Kas›m tarihinde yeniden radyoterapi sürecinin baﬂlayaca¤› Güler Zere, iki günlük ev iznine ç›kt›
hastaneden...
Zulmün elinden, Halk Cephesi'nin öncülü¤ünde, ortak, örgütlü
mücadeyle çekip al›nan Güler, denizi görmeye gitti... "Tüm arkadaﬂlar›m bende!... tüm arkadaﬂlar›m
için... tüm hasta tutsaklar için burday›m" diyor Güler...

G ü l e r ‹çin A ç › k l a m a l a r
Aylar süren mücadele sonucunda özgürlü¤üne kavuﬂan Güler Zere
için ‹kitelli Özgürlükler Derne¤i
Giriﬂimi, Karanfiller Kültür Merkezi ve Esenyurt Haklar Derne¤i’de
yaz›l› birer aç›klama yapt›lar.
Yap›lan aç›klamalarda Güler Zere’nin verilen mücadeleyle zulmün
elinden al›nd›¤› ve di¤er hasta tutsaklar için mücadelenin devam
edece¤i vurguland›.

‹NC‹RL‹K ÜSSÜ KAPATILSIN!

Adalet
‹çin!
Oligarﬂinin hapishanelerdeki
hasta tutsaklar› “sessiz imha”yla
katletme politikas› “Güler Zere’ye
Özgürlük Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n” kampanyas›yla bozuldu.
Hapishanelerdeki hasta tutuklular›n
durumu ilk defa bu kadar gündem
oldu ve geniﬂ kesimler taraf›ndan
sahiplenildi. Bugün hasta tutuklular›n devlet taraf›ndan bilinçli bir politikayla katledildi¤i çok geniﬂ kesimler taraf›ndan kabul edilmektedir.
Ortada çok aç›k bir hukuksuzluk
ve adaletsizlik var. Güler Zere’ye
Özgürlük mücadelesi bu zeminde
geliﬂtirildi. Hukuk ve adalet istemi
en geniﬂ kitleler taraf›ndan bilince
ç›kart›larak meﬂru bir hak olarak talep edildi.
Tüm devrimci düﬂmanl›¤›na ra¤men Güler’i, AKP zulmünün elinden alan, meﬂru temelde yürütülen
bu mücadeledir.
Hasta tutsaklar için bu kadar geniﬂ kesimlerde duyarl›l›k yarat›lm›ﬂken, ‹nsan Haklar› Derne¤i (‹HD)
hasta tutsaklar için Cumhurbaﬂkan›’ndan AF istiyor...
Af istemek meﬂrulu¤a inançs›zl›kt›r. Meﬂrulu¤a inançs›zl›k da bir
yana, ‹HD, yasalar› bile savunmuyor. Hasta tutuklular için yasalar
çok aç›k. 5275 Say›l› Ceza ve Güvenlik Te d b i r l e r i n i n ‹ n f a z › H a kk›ndaki Kanun’un 16. maddesi diy o r ki, cezan›n amac› d›ﬂ›nda etki

Hala Merhamet Dilenmek,
Mücadeleyi ‹nkard›r...
yaratabilece¤i anlaﬂ›lan hallerde
i nfa z› ge ri b›rak› l› r.
Bu yasaya göre devlet, tutukluluk koﬂullar›nda tedavileri mümkün
olmayan tutsaklar›n tedavilerinin
yap›labilmesi için infazlar›n› ertelemek zorundad›r.
Fakat AKP iktidar› aç›kça hukuksuzluk yap›yor. Sessiz imha politikas›yla tutuklular› katlediyor.
‹HD bu ç›plak gerçe¤e ra¤men
YASAL B‹R HAKKI dahi savunam›yor. ‹cazete s›¤›narak Cumhurbaﬂkan›ndan AF istiyor. Sanki Adli
T›p Kurumu iktidarlardan ba¤›ms›z
bir kurummuﬂ gibi ﬂöyle diyor;
“ Güler Zere örne¤inde görüldü¤ü
gibi Adli T›p Kurumu kas›tl› olarak
rapor verme süresini uzatmakta ve
hastal›¤›n ilerlemesine neden olmaktad›r.”
Peki, Güler Zere’yi ölümün k›y›s›na kadar getirten kimdi? Güler Zere için aylarca karar “alamayan” Adli T›p, bir gün içinde nas›l karar al›verdi? Bizzat Cumhurbaﬂkan›
Gül’ün talimat›yla ç›kart›lmad› m› o
karar? Geliﬂmeler bir kez daha göstermiﬂtir ki, baﬂta Abdullah Gül olmak üzere AKP iktidar› hasta tutuklular›n ölümünden do¤rudan sorumludur. Bütün bu geliﬂmelerden
‹HD’nin haberi yok mu? Elbette var.
Fakat ‹HD, baﬂta k e n d i m e ﬂ r u l u ¤ un a i n a n m a m a k t a d › r. Kendi meﬂrulu¤una inanmayanlar hasta tutuklular›n haklar›n› da savunamaz. Ki, savunam›yor da. Tutuklular›n yasal bir
hakk›n› dahi savunam›yor. Neden
kendi yasalar›n›z› uygulam›yorsu-

Adli T›p Katliamc›l›¤›na Bir Örnek Daha:
Yaﬂam›n› sürdüremeyecek tutsa¤a sa¤lam raporu
Bolu F Tipi Hapishanesinde kalan 1996 ölüm orucu gazisi Mehmet Ali Çelebi, günlük yaﬂam›n›
sürdüremeyecek durumda olmas›na
karﬂ›l›k t e c r i t t e tutulmaya devam
edilmektedir. Durumunun tetkiki
için sevk edildi¤i ‹ s t a n b u l Adli

T › p K u r u m u ise Mehmet Ali Çelebi’ye sa¤lam raporu vererek, tecritte y›llarca kalabilece¤ine hükmetti. Son dönemini yaﬂayan bir
kanser hastas›n›n bile hapis yatmaya devam edebilece¤ine hükmeden
Adli T›p’›n karar› ﬂaﬂ›rt›c› de¤il.

nuz diyemiyor. Tutuklular›n ölümünden do¤rudan sorumlu olan
Cumhurbaﬂkan›ndan Af dileniyor.
Dilenmeyin. Sizin d›ﬂ›n›zda verilen
mücadeleyi örnek al›n en az›ndan:
“Merhamet De¤il A d a l e t ” isteyin.
Adli T›p Kurumu’nun politik karar verdi¤ini söyleyerek Cumhurbaﬂkan›ndan, “ Mahpuslar›n sa¤l›k
ve yaﬂam haklar› böylesi bir politik
kurumun insaf›na b›rak›lamaz” diyerek “ i n s a f” bekliyor. Hasta tutuklular›n özgürlü¤ünü istemenin bu
kadar meﬂru oldu¤u bir aﬂamada
merhamet dilenmek bugüne kadar
y ü r ü t ü l e n m ü c a d e l e y i i n k a r d › r.
Yalvararak siyaset yapman›n,
“diz çökerek direnmenin”, kimseye,
tutsaklara da bir yarar› yoktur; ‹HD
bunu böyle bilmelidir.
‹HD’nin kampanyas›n›n bir baﬂka dikkat çekici yan›; tutsaklar› bu
hale getiren t e c r i t p o l i t i k a l a r › n › n
ad›n›n bile geçmemesidir. Devletin
sessiz imha politikas›, tecritin bir
parças›d›r. Hapishanelerde 9 y›l
içinde 310’un üzerinde tutuklu sa¤l›k nedeniyle yaﬂam›n› yitirmiﬂse
n e d e n i t e c r i t t i r. Ama ‹HD bunu telaffuz bile edemiyor. H a n g i g r u pçuluk, hangi körlük, hangi icazetçilik engel oluyor b u n a ?
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Bu anlay›ﬂla tutsaklar›n haklar›
ve sa¤l›klar› korunabilir mi?
Hasta tutsaklar›n özgürlü¤ü, adalet mücadelesidir. Düzen ise merhamet dilenmesini istiyor. Devrimcinin, demokrat›n görevi, merhamet
de¤il, adalet istemektir.
Devrimci düﬂmanl›¤›n› genel politikas› haline getiren Adli T›p Kurumu hasta tutsaklar› y›llarca tecrit
alt›nda tutmaya kararl› görünüyor.
*
Mektup lar›nda bu sorunu ilet e n t u t s a k l a r, 10 saatlik sohbet
g en elgesin in Bolu F t i p i h a p i s h a nesinde de uygulanmad›¤›n› be l i r t t i l e r.
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Kürt Milliyetçi Hareketi

ÖZÜR D‹LEMEL‹D‹R!
Bas›lan, yak›lan dernekler, kafas› gözü patlat›lan devrimciler ortadayken, ve bu
sald›r›lar kaç›nc› kez tekrarlanm›ﬂken, kimse, tehditlerle, manevralarla, her
zamanki kaçamak yöntemlerle sorunun üstünü örtebilece¤ini sanmas›n...
t 9 Kas›m 2009: Yüzleri maskeli, sopal›, molotoflu, silahl› 20 kiﬂilik bir güruh, 1 May›s Ma hallesi’nde bulunan Anadolu Haklar Derne¤i’ne sald›rd›.
t 9 Kas›m 2009... ‹lk sald›r›dan iki saat son ra... Yüzleri maskeli, sopal›, molotoflu, silahl›
20 kiﬂilik bir güruh bu kez de G ü l s u y u H a kl a r Derne¤i'ne sald›rd›.
t Her iki sald›r›da da dernekler yak›ld›, talan edildi, derneklerde bulunan insanlar yaraland›...
t 10 Kas›m: Sald›r›ya u¤rayan derneklerin bulundu¤u semtlerde yap›lan yürüyüﬂlerle sald›rganlar lanetlendi.
Say›: 21

Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009

t 10 Kas›m: Devrimci ve Demokratik Yap›lar
Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu yapt›¤›
toplant›da soruna müdahale etme karar› ald›.
t 11 Kas›m: Halk Cephesi’nden bir heyet DTP
ile görüﬂmeye gitti. Yak›lan derneklerin fotograflar›n› da götüren Halk Cepheliler “bu sizin
eseriniz” diyerek, 24 saat içinde özür beklediklerini belirttiler. DTP’lilerin “bunlar› tasvip
etmiyoruz, bunlar bu yap›lanlar do¤ru de¤ildir,
araﬂt›r›yoruz.” aç›klamalar› karﬂ›s›nda da bilinen manevralara baﬂvurulmamas›, gerekenin
yap›lmas›n›n beklindi¤i belirtildi.
t 11 Kas›m: Saat 12.00'da, DTP'de, Platform temsilcileriyle DTP yetkilileri aras›nda bir görüﬂme
yap›ld›. DTP’liler “eylemleri biz yapmad›k. Apocu gençlik inisiyatifi yapt›, olay› araﬂt›r›yoruz,
bir komisyon kuraca¤›z” cevab› verdiler.
t 12 Kas›m: Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu tekrar topland›.
t 13 Kas›m: Saat 12:00’de Gülsuyu Haklar Derne¤i önünde Devrimci ve Demokratik Yap›lar
Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu taraf›ndan
sald›r›y› k›nayan bir aç›klama yap›ld›.
t 13 Kas›m: Halk Cepheliler, ‹stanbul DTP önünde yapt›klar› bir eylemle DTP’ye özür dileme
ça¤r›s›n› içeren bir mektup verdiler... Halk Cephesi’nden bir heyet, DTP yetkilileriyle görüﬂtü.
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Kürt milliyetçi hareketinin son sald›r›s›n›n üzerinden 13 gün geçti. Kürt milliyetçi hareketi, henüz ne özür
diledi, ne sald›rganlara karﬂ›
bir ﬂey yapt›. Halk Cepheliler, bir yandan üyesi olduklar› Devrimci ve Demokratik
Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu arac›l›¤›yla
sorunun çözümü için gerekli
mekanizmalar› iﬂletmeye çal›ﬂ›rken, bir yandan da demokratik tepkilerini ortaya
koyarak “ s o l i ç i ﬂ i d d e t ” i
t e ﬂ h i r ve tecrit etme tavr›n›
sürdürdü.

Halk Cephesi
DTP Önünde:
“Özür Bekliyoruz!”
Halk Cepheliler 13 Kas›m günü DTP il baﬂkanl›¤›
önündeydiler. 9 Kas›m'da
yaﬂanan sald›r›lar› protesto
eden Halk Cepheliler "özür
bekliyoruz" diyerek DTP
önünde oturma eylemi yapt›lar.
Saat 14.00'de DTP il baﬂkanl›¤›n›n önünde 130 kiﬂi
vard›. “DERNEK YAKMAK
DEVR‹MC‹LERE
KURﬁUN SIKMAK KAFA
GÖZ YARMAK ÇETEC‹L‹KT‹R
ÇETEC‹LER‹
ARANIZDA BARINDIRMAYIN - Halk Cephesi” yaz›l› pankart açan Halk Cepheliler, sald›r›n›n görüntülerinin oldu¤u dövizler ile
“BUNLARI YAPAN ÇETEC‹LER‹ ‹Ç‹N‹ZDE BARIN-

DIRMAYIN”, “BUNLARI
YAPAN SALDIRGANLARI
KINAYIN” yaz›l› dövizler
taﬂ›d›lar.
‹l yönetiminden Dursun
Y›ld›z taraf›ndan karﬂ›lanan
Halk Cepheliler, kendileriyle
daha önce görüﬂüldü¤ünü,
kendilerine; '24 saat içinde
özür dilemenizi bekliyoruz'
denildi¤ini, e¤er özür dilenmezse, il merkezlerine, genel merkezlerine gidilece¤inin belirtildi¤i, ﬂimdi buraya
da bu amaçla geldiklerini belirtiler.

Burjuva b as›na:
Size söyleyecek
bir ﬂeyimiz yok
Ça¤r›l› olmad›¤› halde
burjuva bas›n da oradayd›.
Burjuva bas›n›n Halk Cephelilerden eylemin amac›yla
ilgili aç›klama iste¤ine Halk
Cepheliler "bu eylemin kendilerini ilgilendirmedi¤ini,
zaten kendilerini ça¤›rmad›klar›n›, bir aç›klama yapmayacaklar›n›" belirttiler.
Halk Cepheliler, DTP il
binas› önünde toplanman›n
ard›ndan DTP ‹l Eﬂ Baﬂkan›’na yaz›l› bir metin vererek, özür dilenmesi isteklerini ve di¤er taleplerini belirttiler.
Halk Cepheliler'in DTP
önünde bulundu¤u saatlerde
DTP'liler Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu’nu
da görüﬂmeye davet etmiﬂ-
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lerdi. Halk Cepheliler'in DTP il baﬂkanl›¤› önünde bekledikleri süre boyunca platform temsilcileri de içeride görüﬂme halinde oldu.
Saat 16.00 oldu¤unda Halk Cephesi sözcüsü, Halk Cepheliler'e
DTP'den özür istemek için gelindi¤ini, bunun için iki saat beklendi¤ini ancak DTP'den bir cevap al›nmad›¤›n› belirtip eyleme ﬂimdi son verilece¤ini, ancak DTP nezdinde demokratik tepkilerini sürdüreceklerini belirtti.

Vazgeçin bu tehditlerden
çünkü k aale alm›yoruz!
Bir yandan araﬂt›r›yoruz, komisyon kuruyoruz deniyor, bir yandan
tehditler örtülü veya aç›k sürdürülü-

yor. DTP önünde Halk Cepheliler
en demokratik biçimde tepkilerini
gösterirken, “kald›r›n aﬂa¤›dakileri” diye kendi arkadaﬂlar›na talimat
vermeler, “ Gençlerimizi tutuyoruz.
Bu ﬂekilde devam etmemeli...” gibi
sözlerle aba alt›ndan sopa göstermeler.
Tutmay›n!
Tutmuyorsunuz zaten.
Kim yakt› derneklerimizi?
Geçmiﬂteki bir çok sald›r›y› kim
gerçekleﬂtirdi?
“Zor tutuyoruz” demekte zaten
bir itiraf vard›r. Demek ki tutabiliyorsunuz.
“Tutmazsan›z” ne yapars›n›z daha fazla, en fazla öldürürsünüz. Var
m› ötesi?
Görüﬂmelerde bir yetkili diyor

DTP ‹STANBUL ‹L BAﬁKANLI⁄I'NA
DTP'liler 9 Kas›m'da Gülsuyu-Gülensu Haklar Derne¤i ile Anadolu
Haklar Derne¤i'ne sald›rd›lar. Gülsuyu'ndaki dernek sald›r›s› içinde bir
dernek çal›ﬂan› varken gerçekleﬂtirildi, dernek tümüyle yan›p kullan›lamaz hale geldi. Anadolu Haklar Derne¤i'nde bulunan dört kiﬂi darp
edildi. Dernek da¤›t›ld›.

BUNUNLA ‹LG‹L‹ D TP'DEN Ö ZÜR BEKL‹YORUZ;
1) Yap›lan sald›r› aç›k biçimde mahkum edilmelidir.
2) Bir daha bu tarz sald›r›lar yap›lmayaca¤›na dair güvence verilmelidir.
3) Bu sald›r›da yer alanlar› DTP cezaland›rmal› ve bu konuda bize
aç›klama yapmal›d›r.
BUNLAR B‹ZE YAZILI OLARAK VER‹LMEL‹D‹R.
Bu özürü almak için 2 saat ‹l Binas› Önünde Oturaca¤›z.

ki, “ilk ad›m bu olmamal›yd›”! Peki ne olmal›yd›?
‹lk önce “uyarmal›yd›n›z” mesela devrimci hareketi: “Bu eleﬂtirileri derginizde yazmay›n” diye. Nas›l
olsa, devrimciler, hakl›, meﬂru, devrimci çizgideki ideolojik mücadelelerinden geri ad›m atmayacaklard›.
O zaman “ikinci ad›mda” yakard›n›z dernekleri!
Bu kafa yap›s›n›n kendisi sakatt›r. Devrimcileri, dernek basarak,
kafa göz k›rarak “yola getirebilece¤ini” düﬂünen düzen kafas›ndan
ödünç al›nm›ﬂt›r.
Kürt milliyetçi hareketi, karﬂ›s›nda kimin oldu¤unu iyi anlamal›.
Devrimci hareket, Kürt milliyetçi hareketin politikalar›na karﬂ›
eleﬂtirel bir tutum tak›n›yor, ideolojik mücadele yürütüyor. Reformiz me karﬂ› devrimi savunuyoruz.
Uzlaﬂmac›l›¤a karﬂ› uzlaﬂmazl›¤›
savunuyoruz. Düzen içi çözümle r e karﬂ›, devrimci çözümleri sa v un uy oru z . Ve bunlar› da her koﬂulda savunmaya devam edece¤iz.
Çünkü bu biçim devrimci olarak varoluﬂ nedenimizdir. Söylediklerimiz
karﬂ›s›nda ideolojik, politik anlamda söyleyece¤iniz bir ﬂey varsa, derginiz var, gazeteleriniz var, televizyonlar›n›z var, oradan söylersiniz.
Hatta, buyurun, en geniﬂ kitleler
karﬂ›s›nda politikalar›m›z›, ideolojimizi tart›ﬂaca¤›m›z paneller, sempozyumlar düzenleyelim. Ama ﬂuras› kesin ki, dernek yakarak r eformizmi, uzlaﬂmac›l›¤›, düzen içi
çözümler politikas›n› örtbas ede-
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mezsiniz. Çünkü dernek
yakt›n›z diye, kafa göz
yard›n›z diye, ne reformist olan devrimci olur,
ne de devrimci olan reformist!

Burjuva b as›n›n
p rovokasyonlar›na
prim yok!

Anadolu Ajans›, Kürt
milliyetçi hareketin “sol içi
ﬂiddet”e baﬂvurmas›n› f›rsat
sayarak “DHKP-C PKK
Kürt
rant kavgas›” haberiyle psimilliyetçilerine
kolojik savaﬂ görevini üstlenmekte gecikmedi...
soruyoruz:
Kürt Milliyetçi Hareketi
Kuﬂku yok ki, oligarﬂinin
Bugüne kadar “önderimize
bas›n›
aç›s›ndan bunda ﬂaﬂ›hakaret ettiler” diye hangi
lacak
bir
ﬂey yoktur. ‹lerici,
burjuva gazeteye, dergiye sal1- Sald›r›lar kesinlikle mahkum
sol,
demokrat
herhangi bir
d›rd›n›z? Burjuvazinin hangi
güç,
sorumsuzlu¤uyla
ortam›
edilmelidir!
derne¤ini bast›n›z ve yakt›n›z
böylesine provokasyona aç›k
bu nedenle? Cevab›n› biliyo2- Bir daha tekrarlanmamas› için hale getirince, oligarﬂinin
ruz bu sorunun. Cevap,
kontras›, medyas› bunu detaahhütte bulunulmal›d›r!
“hhiç”tir. Peki, burjuvazi bugü¤erlendirmekte
gecikmene kadar hiç mi önderinize
3- Sald›r›ya kat›lanlar bulunup
yecktir.
küfretmedi, hakaret etmedi?...
Anadolu Ajans› taraf›ndan
Bu,, yüzlerce, binlerce kez olcezaland›r›lmal›d›r!
yay›lan ve istisnas›z bütün burdu¤u halde, bir tek kez tepki
juva bas›n yay›n organlar› taragöstermiyorsunuz; fakat, devBu nas›l bir düﬂmanl›kt›r, bu naf›ndan araﬂt›rmadan, soruﬂturmadan
rimciler, bir kez bile h a k a ret, kü s›l bir k›ﬂk›rtmad›r?.. Herkesin düf ü r etmedikleri halde, yalan bir
oldu¤u gibi konulan bu kontra haberﬂünmesini istiyoruz. Bu kültür nas›l
le, mevcut ortamda PKK’liler ve
gerekçeyle sald›r›yorsunuz... Buraortaya ç›km›ﬂt›r, nas›l sürdürülmekCepheliler birbirine karﬂ› k›ﬂk›rt›lmak
da bir gariplik yok mu?...
tedir...
isteniyordu.
Sorunun bir hareketin önderli¤iMavi
Çarﬂ›lar›,
Kapal›çarﬂ›lar›,
ne küfürle, hakaretle ilgisi yoktur.
Örne¤in bu kontra ajans haberinÇetinkayalar’› yakmay› teorileﬂtiHerkes öncelikle bunu görmelidir.
de deniyordu ki: “... Kandil'in taliren, meﬂrulaﬂt›ran anlay›ﬂ, bugün bu
Kürt milliyetçi hareket, tüm tarihi
mat›yla harekete geçen PKK'l›lar›n,
anlay›ﬂ› devrimcilere karﬂ› da uyguboyunca kendine tabi olmay› redLondra, Brüksel, Berlin, Atina ve
lamaya kalk›yorsa, o kültür çok ciddetmiﬂ, reformist, uzlaﬂmac›, düzen
Paris'te
faaliyet
gösteren
di bir ﬂekilde sorgulanmal›d›r.
içi politikalar› karﬂ›s›nda MarksistDHKP/C'lilere ve derneklerine yöLeninist cepheden eleﬂtiriye taviznelik sald›r›lar gerçekleﬂtirdikleri
Sol içi ﬂiddet, iﬂte böyle sola karsiz devam eden devrimci harekete
bildirildi.”
ﬂ› bir düﬂmanl›¤›n yarat›lmas›yla,
karﬂ› tahammülsüzdür. Tüm solun
büyütülmesiyle tüm halk›n mücadeOysa söz konusu yerlerde, Lonkendilerine tabi oldu¤u, kimsenin
lesine vahim zararlar veren hale dödra, Brüksel, Berlin, Atina ve Pakendilerini eleﬂtiremedi¤i bir “sol”
nüﬂür. Kürt milliyetçi hareket, yaris'te, herhangi bir sald›r› olmuﬂ deistiyorlar; ama Marksist-Leninistler
ratt›¤› kültüre dönüp bakmal›d›r.
¤ildir.
oldu¤u sürece, böyle bir tablo asla
Devrimcilerin, demokratlar›n
Tüm devrimciler, yurtseverler,
gerçekleﬂmeyecek.
halk›n ç›karlar› do¤rultusunda mübu tür dönemlerde, kontrgerillan›n
cadele verdikleri bir derne¤i iki biprovokasyonlar›, k›ﬂk›rtmalar› kodon benzini döktüren kültür, yurtse‹ki bidon benzin ve
nusunda son derece dikkatli ve uyaver
bir
kültür
de¤il,
halka,
sola
düﬂn›k davranmal›d›rlar. Ama as›l olaaç›k b ›rak›lan t üpgaz:
manl›k kültürüdür! Bu kültürle ﬂerak da Kürt milliyetçi hareketi, proBu k ültür nerede
killendirilmiﬂ insanlar›n hiçbir halvokasyonlara, k›ﬂk›rtmalara kap›
ö¤retildi?
k›n ulusal, s›n›fsal mücadelesine bir
aralayan sol içi ﬂiddet tavr›na derhal
1 May›s Mahallesi’ndeki Anakatk›s›n›n olamayaca¤› tarihsel tecson vermeli, özür dilemeli ve baﬂka
dolu Haklar Derne¤i’ne yönelik salrübelerle sabittir. Bu kültür, devrimsald›r›lar olmayaca¤›n›n güvenceled›r›da iki bidon benzin de döküyor
ci, yurtsever militanlar de¤il, çeteci
rini yaratmal›d›r. Oligarﬂinin provosald›rganlar... Daha iyi yans›n(!) diyetiﬂtirir. Zaten bu iki sald›r›n›n nikasyon haberlerine ve baﬂta türlü
ye dernek.
teli¤i de, biçimi de çetecili¤in ifadeprovokasyonlar›na karﬂ› en etkili
“tedbir” budur.
sinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Tüpgaz› da aç›yorlar...

ÖZÜR D‹LEMEL‹D‹R!
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‹NC‹RL‹K ÜSSÜ KAPATILSIN!

Devrimci ve Demokratik Ya p › l a r Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu
G ü l s u y u ’ n d a Ya k › l a n D e r n e ¤ i n Ö n ü n d e Aç›klama Ya p t › :

“Devrimci bir kuruma yönelik sald›r› kabul edilemez.
Böyle bir sald›r›n›n ancak ve ancak devleti, faﬂist
güçleri sevindirece¤i son derece aç›k bir gerçektir.”
Anadolu Haklar Derne¤i ve Gülsuyu Haklar Derne¤i’ne yönelik olarak
Kürt milliyetçi hareketi taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen sald›r›lar› de¤erlendiren Devrimci ve Demokratik Yap›lar
Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu,
13 Kas›m günü, sald›r›da yak›lan Gülsuyu Haklar Derne¤i önünde bir aç›klama yaparak sald›r›y› k›nad›.
Saat 12:00 s›ralar›nda Gülsuyu
Haklar Derne¤i önünde yap›lan bas›n
aç›klamas›na, Halk Cephesi, Emek ve
Özgürlük Cephesi, BDSP, TKP Devrimci Hareket, Demokratik Haklar Federasyonu, Odak temsilcileri kat›ld›.
Devrimci ve Demokratik Yap›lar
Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu’nun bu eylemde okunan aç›klamas›n›n tam metnini sunuyoruz:

Devrimci ve Demokratik
Kamuoyuna
9 Kas›m 2009 Pazartesi günü 1
May›s mahallesinde bulunan Anadolu Haklar Derne¤i ile Gülsuyu'nda bulunan Gülsuyu Haklar
Derne¤i yüzleri maskeli, sopal›, molotoflu, silahl› gruplar taraf›ndan
sald›r›ya u¤ram›ﬂt›r.
9 Kas›m 2009 akﬂam› saat 19.00
civar›nda Anadolu Haklar Derne¤i
önünde toplanan sald›rgan grup,
derne¤e girerek içerde bulunan
Haklar Derne¤i çal›ﬂan› Cem Koyup›nar, PSAKD ﬁube Baﬂkan› Metin
Aslan, PSAKD çal›ﬂan› ‹brahim ve
dernek çal›ﬂan› Ekin isimli kiﬂileri
de yaralam›ﬂlar, ellerindeki kurus›k›
tabancalarla 20 elden fazla ateﬂ ettikten sonra molotoflarla derne¤i
yakmaya çal›ﬂm›ﬂlarsa da baﬂar›l›
olamam›ﬂlard›r. Olay s›ras›nda "B›ji
Serok Apo" sloganlar› atan ve "yay›nlar›n›zda bize ve önderli¤imize

küfrediyorsunuz" diye ba¤›ran grubun sald›r›s›nda Cem Koyup›nar baﬂ›na ald›¤› darbelerle bay›l›rken,
Metin Aslan'›n baﬂ› yar›lm›ﬂ, ‹brahim ve Ekin isimli kiﬂiler de sopalarla dövülerek çeﬂitli yerlerinden
yaralanm›ﬂt›r.
Bu olaydan yaklaﬂ›k iki saat sonra ise yine yüzleri maskeli, sopal›,
molotoflu, silahl› 20 kiﬂilik bir grup
bu kez Gülsuyu Haklar Derne¤i'ne
sald›rm›ﬂt›r. Dernek önünde toplanan sald›rganlar Yürüyüﬂ dergisinde
"kendilerine ve önderliklerine küfür
edildi¤i" yönünde bir aç›klama yapt›ktan sonra içerde dernek çal›ﬂan›
varken derne¤e molotof kokteylleri
atarak yakm›ﬂt›r. Sald›rgan grup bu
olayda da "b›ji serok apo" sloganlar› atm›ﬂt›r. Sald›r› sonras›nda Gülsuyu Haklar Derne¤i kullan›lamaz hale gelmiﬂtir.
Devrimci bir kuruma yönelik bu
her iki sald›r›n›n da provokasyon niteli¤inde oldu¤u çok aç›kt›r. Her
ﬂeyden önce, gerekçe ne olursa olsun ve kim taraf›ndan yap›lm›ﬂ olursa olsun devrimci bir kuruma yönelik sald›r› kabul edilemez. Böyle bir
sald›r›n›n ancak ve ancak devleti,
faﬂist güçleri sevindirece¤i son derece aç›k bir gerçektir.
Devrimci ve demokratik yap›lar
aras› diyalog ve çözüm platformu
kuruldu¤u andan itibaren her zaman
devrimci, demokratik yap›lar aras›ndaki iliﬂkilerde ﬂiddeti mahkum
etti, bütün sorunlar›n diyalog yoluyla çözülmesi gerekti¤ini ›srarla vurgulad›. Hangi gerekçeye dayan›rsa
dayans›n devrimci ve demokratik
yap›lar aras›ndaki iliﬂkilerde ﬂiddet,
esasen bütün devrimci demokratik
yap›lar taraf›ndan reddedilmeli ve
mutlaka karﬂ› ç›k›lmal›d›r. Bu bir ilke sorunudur ve bu ilke iﬂin baﬂ›n-

dan beri platformumuza ›ﬂ›k tutmuﬂtur. Devrimci ve demokratik yap›lar
aras›nda ﬂiddet içermeyen her türlü
tart›ﬂma ve eleﬂtiri meﬂrudur, yine
ayn› meﬂruiyet içinde her türlü sorun tart›ﬂ›labilir ama sald›r›lar kabul
edilemez. Özellikle ﬂovenizmin t›rmand›r›ld›¤› ve büyük çapl› ›rkç›
sald›r›lar›n sinyalinin verildi¤i bu
günlerde en az ihtiyac›m›z olan ﬂey,
devrimci ve demokratik yap›lar aras›nda ﬂiddet kullan›lmas› ve ortam›n
böylece provokasyonlara aç›k hale
getirilmesidir. Yarat›lmakta olan kaos ortam›nda temel ihtiyac›m›z bütün devrimci ve demokratik güçlerin
birli¤idir; en az›ndan dayan›ﬂma halinde olmakt›r.
Platformumuz, 1 May›s Mahallesi ve Gülsuyu'ndaki sald›r›lar› bu
anlay›ﬂ çerçevesinde k›namakta ve
sorumlular›n› özeleﬂtiriye davet etmektedir. Platformumuz, devrimci
ve demokratik yap›lar aras›ndaki
her türlü sorunu, ﬂiddetin olmad›¤›
ve ilkesel olarak reddedildi¤i bir ortamda tart›ﬂmaya haz›rd›r. Esasen
Platformumuzun varl›k nedeni de
budur.
Platformumuzdan bir heyet konu
ile ilgili olarak DTP il yöneticileri
ile görüﬂmüﬂ ve bu görüﬂmede sald›r›lar› do¤ru bulmad›klar›n›, yap›lan sald›r›lar ile DTP'nin ilgisinin
olmad›¤›n› ve kendilerinin de konuyu araﬂt›rmakta olduklar›n› ifade etmiﬂlerdir.
Platformumuz diyalog zemininde çabalar›n› sürdürecek, süreci takip edecektir.
Sayg›lar›m›zla.

Say›: 21

Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009

Devrimci ve Demokratik
Yap›lar Aras› Diyalog ve
Çözüm P latformu

BU VATAN B‹Z‹M

45

Gülsuyu’nda ve 1 May›s’ta
Sald›r›ya U¤rayanlar Anlat›yor
Ekin Babacano¤lu:
“ Soka¤›n baﬂ›nda polisler vard› ama yaln›zca izliyorlard›.”
Bizim yaz›lar›m›z, bi“B
zim sesimiz hiçbir sald›r›yla susmam›ﬂt›r. Halk›m›z
d a d ev rim ci ler i sah ip len e r ek b u s a l d›r›lar a, s a ld›rganlara en güzel cevab› vermiﬂtir.”
*
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Bir anda d›ﬂar›dan slogan sesleri
gelmeye baﬂlad›. Ne oldu¤unu anlamadan yaklaﬂ›k 20-25 kiﬂilik yüzleri siyah maskeli bir grup içeri girdi.
Girer girmez ellerindeki sopalarla
camlar› k›rd›lar. Üzerimize, etrafa
ateﬂ etmeye baﬂlad›lar. Etrafta ellerine geçen her ﬂeyi k›r›p döküyorlard›. Dergilerimizi ve kampanya
materyallerimizi kap›n›n önüne
döktüler. Hiçbir aç›klama yapmadan di¤er 3 arkadaﬂa sopalarla, tekmelerle vahﬂice sald›rd›lar.
Ben yaln›zca karn›ma ve baﬂ›ma
bir iki darbe ald›m. Aya¤a kalkt›¤›mda içlerinden birisinin di¤erlerine “Bayana vurmay›n” dedi¤ini hat›rl›yorum. Onun d›ﬂ›nda aralar›nda
bir konuﬂma geçti¤ini hat›rlam›yorum yaln›zca sürekli slogan at›p etrafa sald›r›yorlard›.
Sonra d›ﬂar› ç›kt›m. Soka¤›n
baﬂ›nda polisler va rd› ama yal n› zca izliyorlard›. Aﬂa¤›ya do¤ru git tim di¤er a r ka da ﬂ l a r › m › z a ul a ﬂmak ve sald›r› haberini vermek
için. Soka¤›n aﬂa¤›s›n› da sald›r gan grup tutmuﬂtu.
Derne¤in içine ve kap›n›n önüne döktükleri eﬂyalar›m›z›n üzerine
yanlar›nda getirdikleri molotoflar›
att›lar ve havaya ateﬂ ederek koﬂarak aﬂa¤›ya do¤ru gittiler. Daha
sonra derne¤in önünde toplanan
halk›n da yard›m›yla yakt›klar› yerleri söndürdük ve içeride baﬂ›na ald›¤› darbelerden dolay› bayg›n halde bulunan Cem arkadaﬂ›m›z› d›ﬂar›

ç›kard›k. Yaral›lar› hastaneye gönderdik.
Karﬂ›lar›nda düﬂman varm›ﬂ gibi sald›rmalar› çok çirkin bir harekettir. Devrimci kurumlara, devrimcilere sald›rmak ilericili¤e, yurtsevserli¤e s›¤ar m›? Bunu yapanlar
halka yapt›klar›n›n hesab›n› veremez. Bizim yaz›lar›m›z, bizim sesimiz hiçbir sald›r›yla susmam›ﬂt›r.
Halk›m›z da devrimcileri sahiplenerek bu sald›r›lara, sald›rganlara en
güzel cevab› vermiﬂtir.
**********************

C e m K o y u p › n a r : ” Hiçbir
ﬂey sormadan, aç›klamadan
direk üzerimize yürüdüler. Sopalarla neremize denk geldiyse vurmaya baﬂlad›lar.”
“Ü ze rimize sa ld›r›rken de di ¤erleri etrafta duran her ﬂeye sald›r›yordu. Kitaplar, masalar, derg i le r b i z d e n s o n r a k i h e d e f l e r i y d i ? ”
*
Üç arkadaﬂla oturmuﬂ, çay içiyorduk. Akﬂam saatlerine do¤ruydu. Dernek çal›ﬂan› olan arkadaﬂlar
da o saatlerde Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›m› yap›yordu.
*
Sohbet etti¤imiz s›rada bir u¤ultu duydum. Derne¤in kap›s›n›n
önünde kalabal›klaﬂt›lar, yüzlerinde
maskeler, sadece gözlerinin göründü¤ü bantlar, puﬂiler ilk göze çarpan yanlar›yd›.
*
‹çeriye ba¤›r›ﬂlarla girdiler. Ne
dedikleri anlaﬂ›lm›yordu. “Ne yap›yorsunuz siz” deyip tepki gösterdik.
O arada yanlar›nda getirdikleri sopalarla derne¤in camlar›na vurmaya
baﬂlad›lar. Hiçbir ﬂey sormadan,
aç›klamadan direk üzerimize yürüdüler. Kitaplar, masalar, dergiler
bizden sonraki hedefleriydi. Ne için
geldiklerini biliyorlard›. Devrimci
bir kurumda her ﬂey can bedeli, bin-

bir emek ve mücadeleyle var oldu¤unun bilincinde olanlar kurumumuza azg›nca sald›rmazlard›.
*
‹çeri girerken kap›da at›lan sloganlar›n ne
oldu¤unu tam olarak
hat›rlam›yorum.”B›ji
Serok Apo” slogan›n›
hat›rl›yorum. Bir ﬂeyler söyleyecek cüretleri
olmad›¤› ortada ki insanlar›m›z›n
dernekte olmad›¤› an› seçip haince
bir planla sald›r›yorlar.
*
Sald›r› bir haz›ms›zl›¤›n göstergesi. Gülsuyundaki derne¤imizin yak›lmas›ndan sonra sald›rganlar›n derne¤i yakma gerekçesi olarak “Abdullah
Öcalan’a ve partimize yap›lan hakaretlerden dolay›” diye aç›kl›yorlar.
Öyle bir ﬂeyin olmad›¤› ortada. Yürüyüﬂ dergisinde yaz›lan yaz›lar›n tek
bir sat›r›nda hakaret yoktur.
Biz devrimciyiz. Dost diye nitelendirdi¤imiz her kurumun kendimizce eksik gördü¤ümüz yanlar›n›,
politikalar›n› eleﬂtiririz. Devrimci
kurumlar aras› hukuk böyledir. ‹deolojilerde dayatma olmaz do¤rular
aç›k ve nettir. Bu netli¤i aç›kça söylemek cüreti gerektirir. Devrim mücadelesinde bu netli¤i taﬂ›yan olmam›z bu tip sald›r›lara hedef olmam›z› da beraberinde getiriyor.
Biz hakaret, küfür etmiyoruz.
“Düzene de¤il devrime dönün” demek hakaret de¤ildir. . Bu nedenle
eleﬂtiriyoruz, bu nedenle onlar› bu
yanl›ﬂ yoldan dönüﬂ için yaz›lar yaz›yor, eylemler yap›yoruz. Biz dostlar›m›z› eleﬂtiririz, düﬂman› eleﬂtirmeyiz mahkum ederiz.
**********************

‹brahim Tolan: “ Yüzleri
maskeliydi. Ellerinde sopa, sat›rlarlar ve silahlar vard›, bu
ﬂekilde sald›rmaya baﬂlad›lar.”

‹NC‹RL‹K ÜSSÜ KAPATILSIN!

“ M a s a l a r › d a ¤ › t t › l a r. M a s a l a r› ,
kitaplar›n oldu¤u bölümdeki tüpleri aç›p yakmaya çal›ﬂt›lar.”
*
Sald›r› esnas›nda biz arkadaﬂlarla 29 Kas›m’daki kongre ile ilgili
sohbet ediyorduk. Bir anda içeri
15-20 kiﬂilik yüzleri maskeli bir
grup girdi ve sald›rd›lar. Metin baﬂkan, ben ve iki arkadaﬂ daha vard›.
Olay bu ﬂekilde baﬂlad›, hiçbir ﬂey
söylemediler, direk sald›rd›lar.
*
Yüzleri maskeliydi. Ellerinde
sopa, sat›rlarlar ve silahlar vard›,
bu ﬂekilde sald›rmaya baﬂlad›lar.
Baﬂka bir ﬂey göremedik. Önümüz
de kapal›yd›. ‹çeri girdiklerinde
camlar› k›rd›lar. M a s a l a r › d a ¤ › t t › l a r. M a s a l a r › , k i t a p l a r › n o l d u ¤ u
bölümdeki tüpleri aç›p yakmaya
çal›ﬂt›lar. O s›rada baﬂkan›m›z tüpün oldu¤u yere do¤ru geçti.
Ordan direk yine sald›rmaya baﬂlad›lar. O ara ben de kap›dan ç›kmaya çal›ﬂt›m. Kap›dan ç›kt›m, biri bayan ve iki arkadaﬂ›m›z daha vard›.
O direk bay›ld›. Ben direk oldu¤u gibi hastaneye geçtim.
*
‹çerde toplam
dört kiﬂiydik. Bir
bayan, üç erkek.
*
Direk özgür yaﬂam gibi sözler
söyleyerek girdiler.
Sloganlar atarak
içeri girdiler.
*
Ben bunlar› hiç
hoﬂ bir ﬂey görmüyorum. Yani bunlar faﬂistlerin yapamayaca¤› bir ﬂey
yapt›lar. Sald›rd›lar.
**********************

M etin Aslan: ”Kendimi kafam› koruyordum. Kafama
do¤ru darbeler demir çubuklarla sald›r›yorlard›.”
Ç ü n k ü b i r y an da n da a te ﬂ a ç ›“Ç
yorlard›. Yank› da yap›yor. Kurus›k› y a d a g e r ç e k mi o nu d a bi l m i -

yorsun ve rastgele ateﬂ ediyorlar.”

*
Sald›r› s›ras›nda, bizim 29 Kas›m’da bizim derne¤in seçimleri
var. Bu yüzden ‹brahim arkadaﬂla
beraber dernekleri geziyorduk. Bir
çay ikram ettiler. Aradan bir beﬂ dakika geçti geçmedi oturuyorduk,
içerde Cem, Ekin ve ‹brahim’le beraber dört kiﬂiydik.
*
Bizim ‹brahim arkadaﬂ belediyede çal›ﬂ›yor. Belediyenin orada temizlik iﬂlerinde çal›ﬂan bir arkadaﬂ
var emniyet kendisine ﬂunu söylüyor mahallede eylem olaca¤›ndan
dolay› k›r›k kanepe buna benzer barikat malzemeleri çöp vs. kald›r›lmas› noktas›nda, yani ﬂurada ﬂu ç›k›yor mahallede bir eylemin ya da
buna benzer bir olay›n ya da her
hangi bir olay›n ç›kaca¤›n› biliyor
emniyet. Bunu belediyeye ba¤l›
ekiplerle paylaﬂ›yor.
Ve birden camda bir karart› ba¤›rmalar ve camlar›n k›r›lmas›yla
beraber önde 5-6 tane kiﬂinin de
elinde silah ve demir çubuklarla beraber direk zaten sald›rd›lar.
Sloganlarla “bar›ﬂ savaﬂ cüret
direniﬂ” yine benim tam duymasam
da “Biji Serok Apo” tarz›nda. Çünkü ba¤›rt›yla böyle d›ﬂar›da camlar›n k›r›lmas›yla beraber, ama içerde
sürekli “bar›ﬂ savaﬂ cüret direniﬂ”
beraber slogan›n› at›yorlard› bu vururken bile.
Kendimi kafam› koruyordum.
Kafama do¤ru darbeler demir çubuklarla sald›r›yorlard›. Sald›r›y›
geniﬂ anlatay›m m›? Tabi o anda att›¤› sloganlarda ben de kendimi tan›tt›m. Pir Sultan Abdal baﬂkan›y›m. Yani o anda kendimi tan›tt›m.
Cemevi Pir Sultan baﬂkan›y›m. Yani
kendimi kurtar›p ondan sonra da varolan arkadaﬂlara da yard›m etmek.
Çünkü bir yandan da ateﬂ aç›yorlard›. Yank› da yap›yor. Kurus›k›
ya da gerçek mi onu da bilmiyorsun ve rastgele ateﬂ ediyorlar. Benim zaten bakma gibi yüzlerine
çünkü do¤all›¤›nda demir çubuklarla vurduklar› için sadece birinin

gözlerini gördüm.
Yani genç biri beyaz
tenli genç biri. Çünkü onda fular vard›.
Biraz daha burun hizas›nda. Kar maskeli olanlar vard›. Puﬂili olanlar vard›.
Sadece yüzünü gördü¤üm ya da gözlerini gördü¤üm bir o
vard›.
Hani sonuçta b›rak›rlar. Pir Sultan baﬂkan›y›m. Cemevi baﬂkan›y›m. 8 Kas›m’da bir miting yapm›ﬂ›z. Arkas›ndan böyle bir ﬂey. Sonuçta buraya misafir olarak gelmiﬂim. N e d e n b u k a d a r yo¤unlaﬂt›?
En son iﬂte benzin döktüklerini
g ö r d ü m . Ya k a c a k l a r d e d i m . K a fam› uzatt›¤›mda iki kiﬂi bidonla
bu beﬂlik pet ﬂiﬂe tarz›nda bir de
b i d o n l a y e r l e r d e b e n z i n d ö k e re k
geriye do¤ru gidiyorlard›. Grup
da d›ﬂar›dayd›. Ana grup. ‹çerde
iki-üç kiﬂi vard›, benzin döküyord u . Silahlarla ve kap›n›n kenar taraf›nda. O anda ﬂey dedim. Yakacaklar, kaçay›m art›k, ateﬂ ederlerse bile hareket halinde art›k nereme gelirse, h›zl›ca kafam› tutarak koﬂtum.
Kap›dan da ç›kt›¤›mda orda 150200 kiﬂi vard›. ‹zliyorlard›. Silahl›
olduklar› için belki onlar›nda. Ama
ç›kt›¤›mda o anda hemen yoldan
geçen bir ﬂahsa ait minibüsün kap›s›n› açarak bindim. Beni hastaneye
götür dedim. A r a b a d ö n ü ﬂ a l d › .
D ö n e r k e n i k i t a n e a k re p d e o r d a
bekliyordu. Kafam› camdan uzatt›m ba¤›rd›m. ‹nsanlara sald›r›y o r l a r diye bir t e pki ve rdi m. Ordan Atakent klini¤ine götürüldüm.
Orda bakt›lar, damar patlam›ﬂ.
*
Yani o sald›rganlara insan diyemiyorum. . Bu noktada sald›rganlar›n aç›¤a ç›kart›lmas›, bununla ilgili
bir aç›klama zaten genel merkez
noktas›nda yapt›k. En son benzin
dökmeleri yani bunlar, ben ﬂey diye
düﬂündüm.
Bu yapanlar dost olamaz, demokrat-devrimci olamaz. Ölece¤imi düﬂündüm o anda.

BU VATAN B‹Z‹M

Say›: 21

Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009
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5 Y›ll›k Bu Bilanço
Hangi Gerekçeye S›¤d›r›labilir?
25 Aral›k 2004’ten, 9 Kas›m 2009’a; 4 y›l 10 ay 25 günde:
Kürt Milliyetçileri, tam tam›na 27 kez, onlarca devrimciye, yurtsevere, ilericiye
sald›rd›. Kafa k›rd›, göz patlatt›. Onlarca kuruma sald›rd›, molotof att›, tahrip etti!
Kürt milliyetçi hareketin aç›klamalar›, gerekçeleri bir yana, ç›plak
gerçek önümüzde durmaktad›r. 4 y›l
10 ay 25 günde bir-iki kez de¤il, tam
27 kez, devrimcilere, yurtseverlere,
ilericilere sald›rm›ﬂt›r.
K Ü RT M ‹ L L ‹ Y E T Ç ‹ L E R ‹ N‹N SALDIRILARI MÜNFER‹T
DE⁄‹LD‹R, B‹R Ç‹ZG‹ HAL‹NE
GELM‹ﬁT‹R.

Say›: 21

Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009

PKK’nin sol içi ﬂiddetle dolu,
uzak geçmiﬂine gitmiyoruz; belirtti¤imiz süre içinde gerçekleﬂen sald›r›lar›n genel bir dökümünü veriyoruz. Ki, bu liste art›k gizlenemez sald›r›lar›ndan oluﬂmuﬂtur.
5 y›la yak›nd›r her sald›r› ertesinde gerekçeler hep ayn› olmuﬂtur. Sald›r›larda yöntemleri de ayn›d›r. Sald›r›yor, yak›p-y›k›yorlar, kafa göz yar›yorlar sonrada ya “araﬂt›r›yoruz” deyip “unutturuyor”lar, ya da alay eder
gibi “biz o alana söz geçiremiyoruz”
deyip geçiﬂtiriyorlar.
Bu “taktik”leri inand›r›c› olmaktan uzakt›r. Burada özetledi¤imiz tarih, sözlerinin, hatta özeleﬂtirilerinin
inand›r›c› olmad›¤›n› gösteriyor.

u 20-25 Ekim 2005: Diyarbak›r’da
Dicle Gençlik Derne¤i üyelerine
ilk tehdit, taciz ve sald›r›lar baﬂlad›.
u Dicle Üniversitesi’nde 24 Kas›m
2005’de, Dicle Gençlik Derne¤i
üyelerine, 30 kadar BAGEH’li
pusu kurup s a l d › r d ›. Sald›r›da
Gençlik Derne¤i üyelerinden bir
gencin duda¤› patlam›ﬂ; gözü
morarm›ﬂ, kaﬂ› aç›lm›ﬂ; birinin
diﬂi k›r›lm›ﬂ, yüzünün ve kafas›n›n birçok yerinde ezilmeler,
morluklar oluﬂmuﬂtur.

Gün G ün S ALDIRILAR:

u Dicle Gençlik Derne¤i’nden ö¤renciler sald›r› üzerine BAGEH
ile görüﬂmeye gitmiﬂler, fakat yine BAGEH’lilerin tehditleri ile
karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r. BAGEH’liler
aç›kça “Diyarbak›r ’da Gençlik
Der n e¤i ’n de n k imse ye çal ›ﬂm a
ya p t ›r ma ya ca ¤ › z. E¤e r ç a l › ﬂm a
y a p m a y a d e v a m e d e r se n i z G en ç lik Dernekli herkesi öldürürüz”
demiﬂlerdir.

u 25 Aral›k 2004 günü Yunanistan’da Lavrion Mülteci kamp›nda
Kongre-Gel'li 25 kiﬂi, biri bayan,
biri ölüm orucu gazisi dört cephe
taraftar›na sald›rd›.

u 6 Aral›k 2005’de BAGEH üyeleri, ellerinde demir çubuk, cop ve
sopalarla Dicle Gençlik Derne¤i
üyelerinin yollar›n› keserek sald›r›da bulundular.

u 21 Temmuz 2004’te Esenler Temel Haklar Derne¤i, kendine DEHAP’l›y›z diyen 15-20 kiﬂilik bir
grup taraf›ndan bas›ld›. ‹ki kiﬂi
a¤›r ﬂekilde dövüldü.

u 1 Ocak 2006’da, Lavrion Mülteci
kamp›nda PKK’liler, Cephe taraftarlar›na sald›rd›. PKK’lilerin,
kamptaki DHKC komününün tabelas›n› indirip, Cephelileri
kamptan atmak istemesi üzerine,
birkaç Cepheli, odaya barikat kurarak direndi.

u 8 Ocak 2005 günü G a z i , N urt e pe
ve Alibeyköy’de DEHAP’l›lar,
devrimcilere, halka sald›rd›lar.
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u May›s 2005 baﬂ›nda; Ankara’da,
Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi, Cebeci Kampüsü, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde Ba¤›ms›z Gençlik Hareketi’nden (BAGEH) ö¤renciler,
TKP’li ö¤rencilere sald›rd›.

Bunun üzerine PKK’liler, önce duvar› delerek odaya girmeye çal›ﬂt›lar; ard›ndan odaya su s›karak
içeridekileri bo¤maya çal›ﬂt›lar
ve sonra, odaya peﬂpeﬂe 5 adet
molotof atm›ﬂlard›r. At›lan molotoflardan iki Cepheli tutuﬂmuﬂ,
ancak hemen söndürülmüﬂtür.
u 2006 y›l› baﬂlar›; Dicle Üniversitesi'nde TKP'li bir ö¤renciye dönük sald›r›dan sonra YÖGEH, ‹stanbul'daki okullarda da "Yurtsever Cephe" çal›ﬂmas›na izin vermeyece¤ini ilan etmiﬂtir.
u YÖGEH, 22-23 Mart’ta ‹stanbul
Üniversitesi'nde, 24 Mart günü
de Avc›lar Kampüsü'nde Ekim
Gençli¤i masalar›na sald›rd›.
u 1-5 May›s 2006 tarihleri aras›nda,
Kürt milliyetçileri taraf›ndan
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
kurumlar›na ve üyelerine karﬂ›
d ö r t a y r › s a l d › r › gerçekleﬂtirildi.
2 May›s’ta devrimcilerin faaliyet
yürüttü¤ü ‹stanbul Üniversitesi
Halkbilim Kulübüne b a s k › n düzenlendi. 15 kiﬂilik grup, ellerindeki demir sopalarla kulüpte bulunanlara sald›rd›.
5 May›s’ta ise 1 May›s Mahallesi'ndeki Anadolu Temel Haklar
Derne¤i, “Biji serok Apo” sloganlar›yla içeriye giren yüzleri
maskeli, ellerinde kalaslar ve silahlar bulunan 15 kiﬂi taraf›ndan
bas›ld›. Dernek üyelerinin kafas›na silah dayay›p “vuray›m m›,
vuray›m m›?” diyen sald›rganlar,
"bir dahakine öldürmeye gelece¤iz...” tehditleriyle gittiler.
u 31 May›s 2006; Diyarbak›r 6.
Kültür ve Sanat Festivali’nde bir
konseri izlemek için giden Dicle
Gençlik Derne¤i'nden biri kad›n
iki ö¤renciye, DTP'li 10-15 kiﬂi-
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lik bir grup taraf›ndan sald›r›ld›.
u Bir grup DTP'li 8 Nisan 2007’de
saat 22.30'da Ümraniye 1 May›s
M a h a l l e s i 'ndeki Anadolu Temel
Haklar Derne¤i'ne sald›rd›. Dernek
çal›ﬂanlar›na silah çekildi ve ateﬂ
edildi.
u 9 May›s 2007’de, 1 May›s Mahal l e s i ' n d e Te m e l H a k l a r D e r n e ¤i'ne sald›r›ld›. Tekrar sald›rmak
isteyen DTP'liler Temel Haklar
Derne¤i çal›ﬂanlar›n›n barikat› ile
karﬂ›laﬂt›lar.
u 10 Nisan 2007 Sal› günü saat 21:00
sular›nda otuz-k›rk kiﬂilik maskeli
bir grup, E y ü p Te m e l H a k l a r ’a
sald›rd›. Sald›r›da derne¤in camlar›
k›r›ld›, eﬂyalar da¤›t›ld› ve dört dernek çal›ﬂan› yaraland›. Dernekte
bulunan dört kiﬂi sopalarla dövüldü. Kol ve bacaklar›nda k›r›k olan
yaral›lar hastaneye kald›r›ld›.
u 14 Nisan 2007 ‘de Okmeydan› Temel
Haklara sald›r› düzenledi Kürt milliyetçileri bu kez... Hem de sald›r›lar›
engellenmesine karﬂ›n sald›r›lar›n›
ayn› anda bir çok kez yinelediler.
u 15 Nisan 2007’de saat 22.00 sular›nda Okmeydan› Temel Haklar’›n
bulundu¤u soka¤a giren bir grup
Kürt milliyetçisi, sokakta sloganlar
at›p havaya ateﬂ açarak sald›rd›.
Derne¤in içine molotof atmaya çal›ﬂan sald›rganlar, derne¤in kap›s›n› tutuﬂturdular.
u ‹stanbul’da 30 A¤ustos 2009 tarihinde, 1 May›s Mahallesi Kuruluﬂ
Festivali’nde Demokratik Toplum
Partisi (DTP) üyeleri Ba¤›ms›z
Devrimci S›n›f Platformu’nun
(BDSP) stantlar›na fiili bir sald›r›da bulunmuﬂtur.
u A n k a r a ’ d a D T C F ’ d e bildiri da¤›tan DHF (Demokratik Haklar Federasyonu) üyelerine Kürt milliyetçileri taraf›ndan sald›r›ld›.
u 9 Kas›m 2009: Yüzleri maskeli, sopal›, molotoflu, silahl› 20 kiﬂi,
1 May›s Mahallesi’ndeki Anadolu
Haklar Derne¤i’ne ve G ü l s u y u
H a k l a r Derne¤i'ne sald›rd›. Dernekler yak›ld›, dernekte bulunanlara sald›r›ld›.

Tek Yol
‘SOL ‹Ç‹ ﬁ ‹DDET KURULTAYI’na
ça¤r›m›z hala geçerlidir...
Türkiye solunda “sol içi ﬂiddete” karﬂ› ç›kmak, çok s›k vurgulan›r...
Bunu söylemek, “geçmiﬂten ders ç›karman›n” bir niﬂanesi gibidir adeta.
Fakat soyut, genel ve teorik olarak sol içi ﬂiddete karﬂ› oldu¤unu bu kadar çok söyleyen solun önemli bir kesimi, somut, gerçek, fiili sald›r› l a r karﬂ›s›nda o sözünün gere¤i olan prati¤i göstermez. Bu sessizlikte
“Aman biz kar›ﬂmayal›m” düﬂüncesinden “birbirlerini yesinler” düﬂüncesine, f›rsatç›l›ktan, grupçulu¤a, rekabetçili¤e kadar bir çok etken rol
oynar.
Ancak etken ne olursa olsun, solun y›llard›r s›rt›nda taﬂ›mak zorunda kald›¤› en büyük ve en rahats›z edici kamburundan kurtulmas› için,
sol içi sald›r›lar en geniﬂ platformda tart›ﬂ›lmal›d›r! Tart›ﬂmaktan kaçmak sald›r›lar› dolayl› ya da dolays›z onaylamak demektir.
En geniﬂ kitleler nezdinde sol bir bütündür. Bu yan›yla sol içi ﬂiddet
sadece sald›ran ya da sald›r›ya u¤rayan kesimleri etkilemez. Kitleler
nezdinde bütün olaraak Türkiye devrimci hareketine aç›s›ndan bir güven
kayb›na yol açar ve zarar› tüm sol’ad›r. Gerekçe ne olursa olsun bunu
tart›ﬂmamak, pratikte sonut ad›mlar atmamak, sol içi ﬂiddeti cesaretle
mahkum etmemek, s o l a , s o l d a n v e r i l e n e n b ü y ü k z a r a r l a r d a n b i r i d i r.
Kürt Milliyetçi hareketin 2006 May›s ay› içinde yönetiminde Halk
Cephelilerin yerald›¤› demokratik kitle örgütlerine yönelik sald›r›s› üzerine, tüm solun, bu sorunu devrimci bir tarzda tart›ﬂmas› için “Sol ‹çi
ﬁiddet Kurultay›” yapmay› önermiﬂtik. Bu kurultay›n bugün de bir ihtiyaç oldu¤u aç›kt›r.
Yukar›daki öneriyi yapmam›z›n üzerinden yakl›ﬂ›k üç y›l geçmiﬂtir
ve bir kez daha Kürt Milliyetçi Hareketinin demokratik kitle örgütlerine
yönelik sald›r›lar› gündemimizdedir. Ancak çetecilere yak›ﬂ›r tarzda,
dernekler yak›l›p y›k›lm›ﬂ, devrimci, demokrat insanlar dövülmüﬂtür. Bu
sald›r›lar, düﬂman d›ﬂ›nda hiç kimseyi sevindirmemiﬂtir. Bu sorunu çözecek olan yine devrimcilerdir. Sol ‹çi ﬁiddet Kurultay›, sorunun gerçek
anlamda çözümü için at›lacak somut ad›mlardan birisidir.
Sol içi ﬂiddetin bugünü de, geçmiﬂi de mutlaka tart›ﬂ›lmal›d›r. ‹lla birilerini mahkum etmek için de¤il; yanl ›ﬂ olan› ortaya ç›karmak için,
yanl›ﬂ› mahkum etmek için tart›ﬂ›lmal›d›r. Geçmiﬂin kamburundan
kurtulmak için ve yeni sald›r›lar›n önüne geçmek için, sol içi ﬂiddetin lekesinden ar›nm›ﬂ bir gelece¤i inﬂa edebilmek için tart›ﬂ›lmal›d›r. En geniﬂ kitlelerin huzurunda suç olan› ve olmayan›, devrimci, demokrat olan› ve olmayan› ay›rt etmek için tart›ﬂ›lmal›d›r.
Böyle bir kurultayla birincisi, sol içi ﬂiddet en geniﬂ kesimler taraf›ndan tart›ﬂ›larak mahkum edilecektir. ‹kincisi böyle bir kurultay, sol
içinde yarat›lan güvensizli¤in giderilmesine ve kitlelerin güvenini kazanmaya hizmet edecektir. Üçüncüsü; Devrimci Demokratik Yap›lar
Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu’yla at›lan ad›m daha da büyütülerek
sol içi iliﬂkilerde yeni bir kültürün yarat›lmas›na hizmet edecektir. D ö rd ü n c ü s ü , sol içi ﬂiddet tamamen önlenemese de, büyük oranda engellenmesine hizmet edecek ve her ﬂeye ra¤men olan sald›r›lar›n sola zarar
vermesi en aza indirilecektir. Sol ‹çi ﬁiddet Kurultay›’n›n örgütlenmesi
solun önünde duran somut bir görevdir.
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Avrupa

to¤raflar›ndan oluﬂan resim sergisi
aç›ld›. Yine Güler Zere panosu ve
ﬂehidimiz Eyüp Baﬂ unutulmam›ﬂt›.
Konser salonuna ise k›z›l bayraklar,
"Birleﬂelim, Örgütlenelim, Mücadele Edelim", "Eme¤imizle var›z,
haklar›m›zla yaﬂamak istiyoruz"
pankartlar› ile Önderlerimiz Mahir
ve Day› sülietlerinin oldu¤u "Mahirlerden Day›'ya, Sürüyor Bu Kavga" pankartlar› as›lm›ﬂt›.
Konserde ilk olarak konuﬂma
yapan Anadolu Federasyonu baﬂka-

n› Latife Ad›güzel çal›ﬂanlar› Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet
‹stanbullu’nun bir y›l› aﬂk›n bir süredir tutuklu olduklar›n› belirtti.
Sahneye ç›kan Grup Yorum,
Güler Zere’nin s›cak selam›n› ve
zaferin coﬂkusunu getirdiklerini
söyledi.
Konserin ilk bölümünün ard›ndan, Anadolu Federasyonu Hamburg Çocuk korosu sahneye ç›kt›.
Umudun Çocuklar› seslendirdikleri
birbirinden güzel ﬂark›lar›yla uzun
süre alk›ﬂland›.
Umudun Çocuklar›'n›n ard›ndan
Hamburg Halk Cephesi ad›na yap›lan konuﬂmada ise "Merhaba Güler,
hoﬂ geldin zafer" dendi. Aç›klamada; "Tutsak bir yoldaﬂ›m›z›, Güler
Zere'yi zulmün elinden çekip al›rken, bir yoldaﬂ›m›z› ölümsüzlü¤e
u¤urlad›k. Mücadele sürüyor; halk›
ve vatan› için tutsak düﬂen yoldaﬂlar›m›z için, ﬂehit ve gazilerimiz
için bu onurlu mücadeleyi sürdürecek, er ya da geç ama mutlaka zaferle taçland›raca¤›z” denildi.
Grup Yorum, program›n›n ikinci
bölümünde de seslendirdi¤i birbirinden güzel ﬂark›lar›yla dinleyicilerini coﬂtururken, ﬂark›lar aras›nda
"Halk›z, Hakl›y›z, Kazanaca¤›z",
"Devrimci tutsaklar onurumuzdur",
"Eyüp Baﬂ ölümsüzdür" sloganlar›
at›ld›.

lun kap›s›na yaz›lan
"Amerika
D e f o l – N AT O
Defol" sloganlar›yd›. Politeknik direniﬂi bu yüzden Yunanistan'da antiemperyalist mücadelenin bir simgesi olmuﬂtur. 36 y›ld›r her y›l direniﬂin y›l dönümünde 15-16-17 Kas›m
günleri üç gün boyunca Politeknik
Üniversitesi’nde ve Yunanistan genelinde paneller, sinevizyon ve resim sergileri yap›larak Politeknik
Direniﬂinin antiemperyalist yan›
öne ç›kar›lmaktad›r. 17 Kas›m günü
Amerikan konsoloslu¤una yürüyüﬂ
ile eylemler sona erdirilir.
Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da 17
Kas›m etkinliklerinde Halk Cephe-

liler yerald›. "‹ncirlik Üssü ve Tüm
Amerikan Üsleri Kapat›ls›n. ‹ncirlik üssü sadece Anadolu halklar›na
de¤il Irak'tan – Afganistan'a, Suriye'den - Libya ve Lübnan'a, Asya'dan ve Ortado¤u'ya Amerika'n›n
sald›r› merkezidir" yaz›l› bir pankart alt›nda stand aç›ld› ve ayn› zamanda üç gün boyunca "Türkiye'de
22 Kas›m'da baﬂ düﬂman emperyalizme karﬂ› yürüyoruz" baﬂl›kl› bildiriler da¤›t›ld›.
Etkinliklerin son günün Amerikan konsoloslu¤una yap›lan yürüyüﬂe onbinlerce kiﬂi kat›ld›. Amerikan konsoloslu¤u önünde gelindi¤inde Halk Cepheliler'in pankart›
alk›ﬂlarla karﬂ›land›.

anlat›ld›¤› ve
Hamburg'ta Yorum Coﬂkusu nin
çeﬂitli direniﬂ fo-

Say›: 21
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Grup Yorum, 14 Kas›m günü
Almanya'n›n Bremen ﬂehrinde Bremen ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi'nin düzenledi¤i dayan›ﬂma gecesinde 800 kiﬂiye seslenen Grup
Yorum, bir gün sonra da Hamburg'ta sevenleriyle buluﬂtu.
Hamburg Anadolu Federasyonu
taraf›ndan Delphi Showpalast da
yap›lan konserde salonun giriﬂine,
Grup Yorum, Yürüyüﬂ, Anadolu
Federasyonu ve Gençlik Komisyonu stantlar› ile Grup Yorum tarihi-

Politeknik Direniﬂinin Y›l Dönümü
Politeknik direniﬂinin antiemperyalist bayra¤› dalgalanmaya devam ediyor.
Yunanistan'da 1973 y›l› 17 Kas›m'›nda Atina Politeknik üniversitesinde cuntaya karﬂ› gerçekleﬂtirilen ö¤renci direniﬂinin simgesi oku-
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AVRUPA
Almanya’da
Ö¤renciler Boykotta
Almanya’da lise ve üniversite
ö¤rencileri 17 Kas›m-10 Aral›k tarihleri aras›nda herkes için tek okul
ve herkes için ücretsiz ve özgür
e¤itim talebiyle boykot karar›
ald›lar.
17 Kas›m akﬂam› baﬂlayan eylemlerde, Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi'nin en büyük amfisi

de iﬂgal edildi. Amfiyi kontrol alt›nda tutan 100 kadar ö¤renci, üniversitedeki karar mekanizmalar›nda pay
sahibi olmak istediklerini aç›klad›
ve Avrupa ülkelerinde yüksekokul
e¤itim sisteminin uyumlaﬂt›r›lmas›n› öngören Bologna Süreci’nde de¤iﬂiklikler yap›lmas›n› istedi.
Sendikalar GEW ve Ver.di ö¤rencilerin eylemlerini desteklediklerini aç›klad›. Eylemlerde Tübingen Üniveristesi’nde ö¤renciler ta-

raf›ndan iﬂgal edilen bir amfi polis
zoruyla boﬂalt›ld›.
Ö¤rencilerin boykotu üzerine
aç›klama yapan Almanya Federal
E¤itim Bakan› Annette Schavan,
eyaletlere e¤itim reformunun bir an
önce hayata geçirilmesi ça¤r›s›nda
bulundu. Verilen sözlerin tutulmas›n› isteyen Schavan, ö¤rencilerin
‘bölümlerde aﬂ›r› y›¤›lmalar›n önlenmesi' gibi somut geliﬂmeleri
görmek istedi¤ini söyledi.

AVRUPA’daki B‹Z
"Örgütlenmek" emperyalistlerin,
bask›c›, sömürücü iktidarlar›n en
çok korktuklar› kelimedir.
Bunun için "örgüt", "örgütlenmek" kelimeleri yasal olarak de¤il
ancak fiili olarak yasaklanm›ﬂ, Çünkü tarihsel bir gerçektir ki ÖRGÜTLÜ HALK YEN‹LMEZ...
Demokrasinin, insan haklar›n›n,
örgütlenme hakk›n›n kan pahas›na
yarat›ld›¤› yer olan Avrupa, bugün
bunlara düﬂmanlaﬂm›ﬂt›r. Sistem gericileﬂtikçe haklar›n örgütlenme
hakk› da o ölçüde bask›lara maruz kalm›ﬂt›r.
Bugünün Avrupa's› yasaklar›n
ve bask›lar›n Avrupa's›d›r. Örgütlenmek halen bir hakt›r ancak ka¤›t üzerinde ve ancak belli kesimlerin kullanabildi¤i bir hakt›r.
Öne¤in Türkiyeli göçmenler, devrimciler, ilericiler bu hakk› kullanamaz, kulland›klar›nda bask›larla, gözalt›larla, haks›z tutuklama ve cezalarla karﬂ›laﬂ›rlar. Ve bu süreç di¤er
yandan halklar›n örgütlenme k o r k ul ar›n› beslemek için iﬂler. "Örgütlenirsen yok ederim" demektedir emperyalist Avrupa. Örgütlenenlere ve
örgütlenmelere yönelik bask›lar, örgütsüzlü¤ü besleyen ana damard›r.
Peki örgütsüzlük Avrupa'da neye
denk düﬂer?
Ulusal kimliklerimizin yok olmas›na, unutulmas›na, bask› alt›na
alanmas›na... giderek kendi varl›¤›m›z› inkara...
Çocuklar›m›z›n önce k a r a k a f a -

l › l a r diye ayr›mc›l›¤a u¤rat›lmas›na,
sonra a p t a l muamelesi görerek e¤itiminin engellenmesine ve giderek
öfkesinde de tepkisisinde de a m a ç s›zlaﬂmas›na...
Gençlerimizin emperyalist yozlu¤un aleti olmas›na...
‹ﬂten atmalar›n, ço¤almas›na...
Artan ekonomik ve sosyal s›k›nt›larla birlikte aile düzenlerinin bozulmas›na,
Evlere hapsedilmiﬂ, kiﬂili¤i ezil-

Çocuklar›m›z›n okullarda ayr›mc›l›¤a u¤ramas›n›n karﬂ›s›nda barikat olmak, ayr›mc›l›¤› engellemek,
ayr›mc›l›¤›n hesab›n› sormak vard›r.
Yeni kuﬂaklar›n bizim kültürümüz ve de¤erlerimizi korumas› için
bir zemindir örgütlülük...
De¤erlerin varl›¤›n›n devam etmesi, çocuklar›n sa¤l›kl› bir ortamda
büyümesidemektir. ‹ﬂte örgütlülük.
Örgütlülük, yak›lmalar›m›z› seyretmemek, yakanlar›n yakas›na yap›ﬂmakt›r. Avrupa emperyalistlerinin örgütlülükten korkusu da iﬂte
bütün bu nedenlerledir.
Örgütlü halklar, neyin ne için
oldu¤unu bilen halklard›r. Sömüren kimdir, yoksullu¤un nedeni
nedir, açl›k nas›l yok edilir, bunu
örgütlü olanlar bilirler; birbirler i nden ö¤renir, birbirlerine ö¤retirler.
Örgütlü halklar baﬂlar›na bir ﬂey
geldi¤inde arkalar›nda halk›n gücünün oldu¤unu bilirler. Bunun için
güvenlidirler.
Örgütlü halklar bask›lar›n, yasaklar›n de¤il, örgütsüzlü¤ün onlar›
yok edece¤ini bilirler. Avrupa'da
Anadolu Federasyonu çat›s› alt›nda
egemenlerin "örgütlü halk yenilmez" korkusunu kendi gücümüze
dönüﬂtürmeye davet ediyoruz.
Ya örgütlenece¤iz, ya yok olaca¤›z.. Art›k ara yol yok. Sistem önüne
katt›¤›n› silip süpürüyor, yalay›p yutuyor. Emperyalistlerin a¤›zlar›na
lokma olmamak için örgütlenmeliyiz
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“ÖRGÜTLENME
KORKU D E⁄‹L
GÜÇ O LMALIDIR”
miﬂ kad›nlar›m›z›n yok say›lmaya
devam edilmesine...
Daha da ço¤altabilece¤imiz sonuçlar› var elbette örgütsüzlü¤ün...
Bunlardan hiçbirinde bizim ç›karlar›m›z›, bizim mutlulu¤umuzu, gelece¤imizi görmemiz mümkün de¤ildir. Örgütsüzleﬂtirmenin alt›nda
yatan egemenlerin ömrünü uzatmakt›r. Peki örgütlenmekte ne vard›r?
Kültürel ve ulusal olarak varl›¤›m›z› ifade etmek vard›r. Bu bir anlamda yaban topraklar›nda bizi koruyan kalkand›r.
Bedeller pahas›na kazan›lm›ﬂ
haklar› geri vermemek vard›r. Örgütlülükten güç alarak haklar› korumak vard›r.
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AVRUPA
¦ Londra'da Güler ‹çin
Kutlama
‹ngiltere'nin baﬂkenti Londra'da
15 Kas›m günü Anadolu Halk Kültür Merkezi'nde, Güler Zere ‹çin
kutlama yap›ld›.
Kutlamada yap›lan konuﬂmada;
“UNUTMAYALIM! Tecrit Zulmünün Hüküm Sürdü¤ü Hapishanelerde Daha Onlarca Güler Zere Var!”
denildi.

¦ Liege'de Anma ve
Kutlama
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Belçika'n›n Liege ﬂehrinde 14
Kas›m günü Guler Zere'nin serbest
b›rak›lmas› kutland› ve Eyüp Baﬂ
yoldaﬂ›m›z›n ﬂehit düﬂmesiyle ilgili
olarak anma yap›ld›.
Programda, Güler Zere'yi zulmun elinden al›rken Eyup Baﬂ'›
ölümsüzlü¤e u¤urlaman›n üzüntüsünü yaﬂad›¤›m›z anlat›ld›.

¦ Köln ve Çevresinde
Afiﬂleme
Almanya'da, Anadolu Federasyonu taraf›ndan baﬂlat›lan “Irkç›l›¤a
Hak Gasplar›na, Asimilasyona Karﬂ› Birleﬂelim Mücadele Edelim”
kampanyas› sürüyor.
Geçti¤imiz hafta içinde Anadolu
Federasyonu çal›ﬂanlar› taraf›ndan
Köln, Brühl, Grevenbroich ve Wuppertal'da afiﬂlemeler yap›ld›, Federasyonu tan›tan bildiriler da¤›t›ld›.
Türkiyeliler'in ilgiyle izledi¤i
çal›ﬂmalarda, Federasyon çal›ﬂanlar›na "Bizim sesimizi duyuruyorsunuz. O¤lumu da al›n, size yard›mc›
olsun. Böyle iﬂlerle u¤raﬂs›n" diyerek destek sunanlar oldu.

¦ Paris'te Anma ve
Zafer Kutlamas›
15 Kas›m’da Paris Özgürlük Komitesi taraf›ndan 9 Kas›m’da ﬂehit
düﬂen devrimci Eyüp Baﬂ’›n anmas›
ve zulmün elinden çekip al›nan Güler Zere'nin kutlamas› birarada
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yap›ld›.
Özgürlük Komitesi taraf›ndan
yap›lan aç›klamada Eyüp Baﬂ'›n
mücalede sergiledi¤i örnek devrimci yasam›yla duﬂmana karﬂ› baﬂ e¤meyen, uzlaﬂmayan ama solu birleﬂtirici örnek al›nmas› gereken biri
oldu¤u anlat›ld›.

¦ Duisburgda
“Eme¤imizle Var›z
Hakk›m›z› ‹stiyoruz
Kampanyas›”
Anadolu Federasyonu çal›ﬂanlar› Duisburg'da Türkiyeliler’in yo¤un yaﬂad›¤› Marxloh-Pollman mahallesinde “Eme¤imizle Var›z
Hakk›m›z› ‹stiyoruz Kampanyas›”
kampanyas› çercevesinde afiﬂleme
yapt›lar.
Kampanya’da hak gasplar›na,
asimilasyona karﬂ› birlikte mücadele etmenin gereklili¤i anlat›ld›.

¦ Belçika'n›n Liege
ﬁehrinde Yürüyüﬂ
Tan›t›m›
Liege ﬂehrinde Pazar günleri kurulan semt pazar›nda Yürüyüﬂ dergisi tan›t›ld›. Üç haftad›r her Pazar
günü ç›k›lan tan›t›mda halka dergi
tan›t›ld› ve içeri¤i hakk›nda sohbet
edildi.

¦ IKAD'dan Aç›klama
Almanya'n›n baﬂkenti Berlin'de
faaliyet yürüten Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele Derne¤i (IKAD) 12 Kas›m
günü bir aç›klama yay›nlayarak
“Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele” ça¤r›s›nda bulundu.
“Irkç›l›¤a, ayr›mc›l›¤a sessiz
kalmayaca¤›” denilen aç›klamada
son dönemde Avrupa’da ›rkç›l›¤›n
art›ﬂ› anlat›ld›. Aç›klaman›n sonunda ›rkç›l›¤›n Avrupa’da devlet politikas› haline dönüﬂtü¤ü belirtilerek,
sessiz kalmama, ›rkç›l›¤a karﬂ›
örgütlenerek mücadele etme ça¤r›s›
yap›ld›.

‘Ça¤daﬂ Dünya!’
Y›llarca Aborjin halk›na ac›lar
yaﬂatan Avustralya’n›n emperyalist
‹ngiltere ile birlikte yeni bir suçu
daha aç›¤a ç›kt›.
Ça¤daﬂm›ﬂ. Uygarl›km›ﬂ.
Bak›n, hem de 20. Yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda ne yapm›ﬂlar.
Avustralya’da, 1930 ile 1970’li
y›llar aras›nda aileleri da¤›lm›ﬂ,
anneleri evli olmayan ve “sahipsiz” durumdaki binlerce çocuk
devlet denetimindeki çocuk kurumlar› vas›tas›yla toplan›yor ve
kiliseye teslim ediliyor.
Yine ayn› y›llarda, ‹ngiltere’den
‹ngiltere’nin de “yük olarak gördü¤ü” binlerce çocuk “daha iyi bir
yaﬂam” vaadiyle Avusturalya’ya
gönderildi.
Ayn› y›llarda, Avusturalya’n›n
yerlisi olan Aborjinlerin asimile
edilme çerçevesinde binlerce
Aborjin çocuk da ailelerinden zorla al›narak, kiliselere ve yetiﬂtirme
yurtlar›na konuldu.
‹ﬂte böyle böyle “toplanan” ve
say›lar› 500 bini bulan çocuklar,
y›llarca ruhsal, fiziki, cinsel istismara maruz kald›lar. Çocuklar,
“ kö l e l e r” gibi kullan›ld›, ço¤u e¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinden dahi
yoksun b›rak›ld›lar.
Bir kap yemek ve baﬂlar›n› sokacaklar› bir yer için her tür iﬂkenceye, sömürüye y›llarca katlanlmak durumunda kald›lar.
‹ﬂte “Ça¤daﬂ dünya”n›n yüzü!..
40 y›l› aﬂk›n bir zamand›r yüzbinlerce çocu¤a köle hayat› yaﬂatanlar, onlar›n gelece¤ini çalanlar,
bugün onlar› “Unutulmuﬂ Avustralyal›lar” olarak adland›rm›ﬂlar.
Yalan. Unutulan hiçbir ﬂey yok.
ﬁimdi suçlar›n› hafif göstermek
için böyle kavramlar uyduruyorlar.
On y›llar sonra kuru bir özür ile
sorunun çözülece¤ini san›yorlar
ama o özürleri çekilmiﬂ olan onca
ac›y› b›rak›n hafifletmeyi, ac›lar›
daha da a¤›rlaﬂt›r›yor.

‹NC‹RL‹K ÜSSÜ KAPATILSIN!

EMEK
Kent Aﬁ ‹ﬂçileri
CHP ‹l Binas›n›
‹ﬂgal Etti
‹zmir’de Karﬂ›yaka Belediyesi’nden iﬂten at›lan
Kent Aﬁ. ‹ﬂçilerinden 50
kiﬂi aileleriyle 18 Kas›m
günü CHP il binas›n› iﬂgal
ettiler. Eﬂleri ve çocuklar›yla sabah saatlerinde il binas›na gelen iﬂçiler; Belediye Baﬂkan› Cevat Dura¤› istifaya ça¤›rd›.
Serkan Çank›r isimli iﬂçi: “1 May›s iﬂçi bayram›nda iﬂten ç›kar›ld›k. Ç›karma sebebi belediyenin bölünmesi oldu¤unu söylüyorlar ama CHP Genel Merkezi bundan rant sa¤l›yor. Ankara’ya kadar yürüdük, asla pes etmeyece¤iz” dedi. ‹ki çocuk annesi Nihal Temur’da mücadelelerinin peﬂinde
koﬂacaklar›n› ve asla b›rakmayacaklar›n› ve gerekirse CHP il binas›n›n
önünde yatacaklar›n› belirtti.

Direnen Sa¤l›k ‹ﬂçileri
Kazand›
Okmeydan› E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi’nde taﬂeron bir firmaya
ba¤l› çal›ﬂmakta iken sendikaya üye
olduklar› için iﬂten at›lan temizlik
iﬂçilerinin hastane önündeki 45
günlük direniﬂi kazan›mla sonuç-land›. Temizlik iﬂçileri, kararl› mü-cadelelerinin sonucu hastane baﬂhe-kimini ve taﬂeron firma yetkililerine
geri ad›m att›rarak iﬂlerine geri dön-düler. Taleplerinin kabul edilerek,
iﬂlerine geri döndüklerini 17 Kas›m
günü hastane bahçesinde yapt›klar›
eylemle duyuran iﬂçiler “Direne Di-rene Kazand›k” sloganlar› att›lar.

BES’ten Suç Duyurusu
Kamu Emekçileri 25 Kas›m’da Grevde
Kamu emekçileri, KESK ve Kamu-Sen’in ça¤r›s›yla 25 Kas›m’da greve ç›k›yor. Örgütlü olduklar› tüm iﬂ yerlerinde 1 günlük iﬂ b›rakacak olan
kamu emekçilerine iﬂçi sendikalar› ve bir çok demokratik kitle örgütü destek veriyor.
Kamuemekçilerinin talepleri ﬂöyle;
* Krizin bedelinin yoksul halka ödettirilmesine son verilmesi.
* Örgütlenme özgürlü¤ünün önündeki engellerin kald›r›lmas›.
* Sa¤l›k ve e¤itim hizmetinin paral› hale getirilmesinin durdurulmas›.
* Tüm iﬂçi ve emekçilere insanca yaﬂanacak ücret verilmesi.
* Angarya ve fazla çal›ﬂmaya Kars’ta E¤itim-Sen
son verilmesi.
Üyelerine Gözalt›
* Personel ihtiyac›n›n acilen
14 Kas›m günü Kars E¤itim-Sen
ve kadrolu istihdamla giderilmeüyelerinin
"E¤itim-Sen Üzerindeki
si.
Bask›lar›
Protesto"
amaçl› düzenle* 4-B, 4-C, taﬂeron, memur
mek
istedikleri
eyleme
polis sald›raayr›m›na son verilmesi.
rak
30
kiﬂiyi
gözalt›na
ald›.
E¤itim* Çal›ﬂma yaﬂam› baﬂta olSen
üyeleri
15
Kas›m’da
ç›kar›ld›klamak üzere her alanda demokrar› mahkemede ifadeleri al›nd›ktan
tikleﬂmenin sa¤lanmas›.
* Toplu görüﬂme aldatmacas› sonra serbest b›rak›ld›lar. Gözalt›na
ve yüzdelik zamlar yerine toplu- al›nanlar b›rak›lana kadar adliye
sözleﬂme ve grev hakk›n›n yasal önünde E¤itim-Senliler ve Gençlik
Federasyonlular’dan 35 kiﬂi bekledi.
güvenceye kavuﬂturulmas›.

Atamas› Yap›lmayan
Ö¤retmenler Eylem Yapt›
15 Kas›m günü Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenler Platformu
(AYÖP) Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n bu ay ve gelecek y›l içinde
yapmay› planlad›¤› kadrolu ö¤retmen atamalar›n›n yetersiz oldu¤u
nedeniyle eylemler yapt›lar. ‹zmir,

Adana, Samsun, Diyarbak›r, Elaz›¤, Gaziantep, Van, Batman, Urfa,
I¤d›r, Mardin, K›rﬂehir, Uﬂak gibi
birçok ilde bir araya gelen platform
üyeleri; Milli E¤itim Bakan› Nimet
Çubukçu’nun sözleﬂmeli ö¤retmenler hakk›nda “üzülüyorum”
demesine tepkiler dile getirerek yetersiz atama yap›lmas› protesto ettiler.

Büro Emekçileri Sendikas›
(BES) üyesi memurlar, 17 Kas›m
günü örgütlü olduklar› birçok ilde
eylemler yaparak, yasalarla güvence alt›na al›nan "eﬂit iﬂe eﬂit ücret"
ilkesine uygun davranmayan Maliye Bakanl›¤› ve Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› hakk›nda suç duyurusunda
bulundular. Eylemlerde, sorunlar›n›
dile getiren emekçiler haklar› için
mücadele edeceklerini belirtiler.

Say›: 21

Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009

K›rﬂehir'de ﬁeker
‹ﬂçilerinden Miting
Türkiye ﬁeker Fabrikalar› A.ﬁ'ye ait Tokat Turhal, Kastamonu,
K›rﬂehir, Yozgat, Çorum ve Samsun
Çarﬂamba ﬂeker fabrikalar›n›n
Özelleﬂtirme Yüksek Kurulu'nun
karar› ile sat›ﬂa ç›kar›lmas›na karﬂ›
tepkiler 15 Kas›m günü K›rﬂehir'de
gerçekleﬂtirilen mitingle dile getirildi. Yaklaﬂ›k 2 bin kiﬂinin kat›ld›¤› mitinge Tokat Turhal, Kastamonu, Yozgat, Çorum ve Samsun Çarﬂamba ﬁeker Fabrikalar›'n›n çal›ﬂanlar› da kat›ld›. Mitingde iﬂçiler
özelleﬂtirme karﬂ›t› sloganlar atarak
özelleﬂtirman›n durdurulmas›n› istediler.

BU VATAN B‹Z‹M
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değinmeler
SÖZ / Baﬂkas›ndan üstün olmam›z önemli de¤ildir. As›l önemli olan ﬂey, dünkü halimizden üstün olmam›zd›r. / Hint atasözü
Çizgiyle

Soldaki ‹KT‹DAR.
Üstteki M UHALEFET
Görüldü¤ü gibi, ayr› ﬂeyler söylüyor
gibi olsalar da, halk›n nas›l yönetilece¤i
konusunda, SÖZ HAKKI konusunda aralar›nda hiçbir fark yoktur.

Yeryüzünün e n aﬂa¤›l›k, en namussuz mesleklerinden b iri: Kapitalizmin reklamc›l›¤›..

Say›: 21

Yürüyüﬂ
22 Kas›m
2009
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Kapitalizm, hayallerinize de
sald›r›r, de¤erlerinize de... Kapitalizmin reklamlar›n›n kullanmayaca¤› bir ﬂey yoktur..
‹ﬂte bir reklam; Marksizmin
yarat›c›lar›ndan Engels’i kendine malzeme yap›yor: Kapitalizmin a l ç a kl › k t a s › n › r t a n › m a y a ca¤›n›n yeni bir kan›t›... Reklam›n ne anlatt›¤›n›n önemi yok...
Bir baﬂka reklam: insanlar
kendilerini tatil yaparken hayal
ediyorlar; bir görevli geliyor:
“hayaliniz gerçek olsun diye
birﬂ eyle r ya p›y ors unuzdu r he r halde” diyor. Onlar hay›r diyorlar, kapitalizm hayali orta yerinden kesiyor ve o hayali yaﬂama
hakk›n›n baﬂkalar›na ait oldu¤uAvi nu söylüyor: Çünkü onlar “A
vaSA b i r i k t i r m e y e b a ﬂ l a m › ﬂ l a r
bile!”...
B a k › n ﬂ u i k i re k l a m a v e i n san›n ve tüm duygular›n›n bu
sistemde nas›l metalaﬂt›r›r›ld›¤›n›, görün... O metay› paraya
çevirmek için baz›lar›n›n nas›l
alçald›¤›n› görün.
‹ﬂte bu yüzden diyoruz ki,
k a p i t a l i z m i n reklamc›l›¤›, yeryüzünün en aﬂa¤›l›k, en namussuz mesleklerinden biridir.

