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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
1155 EEkkiimm-- 2211 EEkkiimm

Arslan Bilgin Tokat'›n Turhal ‹lçe-
si’nde yaflayan bir veterinerdi. ‹stan-
bul'da okumufl, okul bittikten sonra
da  memleketine dönmüfltü.

Turhal'da herkese Arslan'› sorabi-
lirsiniz. Herkes onu çok iyi tan›r. Tur-
hal'›n en sevilip say›lan insan›d›r der-
sek kesinlikle abart› olmaz. Çünkü
insanlar onu anlat›rken yere gö¤e
konduram›yor. 

“Efendiydi, dürüsttü, mertti, gece
yar›s› da¤ köylerinden gelen telefon-
lara dahi gider, kesinlikle nazlanmaz
geri çevirmezdi, her gün onlarca in-
san gelir evine, civar köylerden ilçe-
lerden ak›p gelirler, hiç bofl kalamaz-
d›. Da¤lardan inmezdi her gün da¤
köylülerinin hayvanlar›na bakmaya
giderdi, tek düflman› polisti çok gö-
zalt›na al›nd›, siyasi bir fley olursa
hemen Arslan'› al›rlard›. O'nun için
herkes DHKP-C'Ii der. Gerillaya

yard›m etti¤i söy-
lenir. Polis çok
tuttu ama hiçbir

fley tutturamad›. Yi¤it çocuktu Ars-
lan’› ailesi çok sever desteklerdi ama
bafl›na bir fley gelece¤inden korkar-
lard›. Polis sürekli evini gözlerdi”. 

Turhal'l›lar böyle anlat›yorlard›
Arslan Bilgin’i. 

Kontrgerilla onu kalleflçe katletti.
Arslan Bilgin, babas› Mustafa Bilgin
ve annesi Sakine Bilgin, 15 Ekim ge-
cesi evlerinde katledildiler. “Ars-
lan'›n tek bir düflman› yoktu ppoolliisstteenn
bbaaflflkkaa”. Sordu¤umuz insanlar flunu
söylüyorlar! “ilk akl›m›za gelen
kontrgerillan›n yapt›¤› oldu.”

***

Sevgili Arslan, senin katledilmen,
senin gibi mücadeleci insanlar›n kat-
ledilmesi, bizim de mücadele azmi-
mizi artt›rd›. Bu kalleflli¤i durdur-
mak, bu düzeni döktü¤ü kanda bo¤-
mak için daha fazla çal›flmam›z gere-
kiyor. Bunun için sana söz vermiyo-
rum. Sözüm kendime. 

(Arslan Bilgin’i tan›yanlar›n anlat›m›n-
dan)

An›lar› Miras›m›z

KAYIP
D‹SK, Tekstil Sendikas› 2 No'lu fiube Delegesi, devrimci bir
iflçiydi. 21 Ekim 1995’te evinden iflyerine gitmek üzere
ç›kt› ve sivil polisler taraf›ndan kaç›r›larak kaybedildi. O
günden itibaren bir daha kendisinden haber al›namad›. 

DDüüzzggüünn TTEEKK‹‹NN

1961 Adana Seyhan Kay›fll› Köyü’nde do¤du. Devrimcilerle
lise y›llar›nda tan›flt›. 12 Eylül sonras›nda gençli¤in müca-
delesinde yer ald›. 2000 Ölüm Orucu Direnifli’ne, Adana
Dayan›flma-Der’de çal›flmalar›yla destek oldu. 18 Ekim
2002’de, Urfa TEDAfi’ta mühendis olarak çal›fl›rken, rüfl-
vet çark›na engel oldu¤u için vurularak katledildi.

1968, Tokat Zile do¤umlu olan Arslan, veterinerdi. Devrim-
ci Halk Güçleri’nin bölge koordinasyonunda çeflitli görevler
üslenmiflti. Tokat Turhal’da devrimci demokratik çal›flmala-
r›yla biliniyordu. 15 Ekim 1996’da kontrgerillan›n evleri-
ne düzenledi¤i bask›nda annesi ve babas›yla birlikte katle-
dildi.AArrssllaann BB‹‹LLGG‹‹NN

1963 Erzincan Refahiye’de do¤du. Mücadeleye 1979’da
kat›ld› ve cunta y›llar›nda bir süre tutsakl›k yaflad›.
1986’da yurtd›fl›na ç›kt› ve mücadelesini yurtd›fl›nda sür-
dürdü. 20 Ekim 1994’te Fransa’da bir halk düflman›n›n
açt›¤› atefl sonucu katledildi. 

YYüükksseell BBAABBAACCAANN

20 Ekim 2003’te Çorum'un ‹skilip ‹l-
çesi'ne ba¤l› Ferhatl› Köyü yak›nlar›n-
da, devrimcilerle jandarma birlikleri
aras›nda ç›kan çat›flmada flehit düfltüler.
1980 Çorum Ferhatl› Köyü do¤umlu
olan Gazi, Ankara’da liselilerin ve Ma-
mak gecekondu halk›n›n mücadelesi

içinde yerald›. Son görevi, k›r gerilla birliklerinde bir savaflç› olarak, halk›n
adaletinin uygulanmas› idi. fiehit düfltü¤ünde grup komutan›’yd›. 
1977 Çorum do¤umlu olan Selhan, oto elektrikçisiydi. Çorum’da mücade-
lenin her alan›nda yer ald›. ‹flkenceler ve tutsakl›klar yaflad›. Mücadelesini
gerilla olarak sürdürmek istedi. fiehit düfltü¤ünde, memleketinin da¤lar›n-
daki birliklerde bir halk kurtulufl savaflç›s› idi.

""KKeennddiimmii yyeenniiddeenn yyaarraattmmaakk vvee yyeennii
iinnssaann oollmmaakk iiççiinn ddeevvrriimmcciiyyiimm.."" 

YYaaflflaarr YY››llmmaazz

HHaassaann BBAALLIIKKÇÇII

Arslan B‹LG‹N: 

Bir halk adam›

AHMET SAVRAN MEZARI
BAfiINDA ANILDI

Ahmet Savran katlediliflinin 11.
y›l›nda Ayd›n Umurlu’daki mezar›
bafl›nda an›ld›. 

Anma s›ras›nda mezara karanfil-
ler b›rak›ld›.

Devrimci Memur Hareketi ad›na
Serap Yavuz bir konuflma yaparken
özgeçmifli ve mücadele tarihi anlat›l-
d› Ahmet Savran’›n. Ard›ndan Ümit
‹lter’in “Yoldafl” fliiri okundu ve
Grup Yorum’un “Özgür Tutsak” flar-
k›s› hep bir a¤›zdan seslendirildi.

Anma ”Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez, Ahmet Savran
Ölümsüzdür, Bedel Ödedik Bedel
Ödetece¤iz” sloganlar› ile sona erdi. 

SSeellhhaann TTOOPPGGaazzii AARRIICCII

Boran Yay›nevi, bir kitap di-
zisinin ilk kitab› olarak 122
fiehit’i yay›nlad›. 

Büyük Direnifl’in 122 flehidi-
ni anlat›yor iki ciltlik bu ki-
tap. 
Büyük DDirenifl KKitap DDizisi,
7 y›l süren Büyük Direnifli,
flehitleriyle, direniflin çeflitli aflamalar›yla, 7 y›l›n kronolojisiyle, ayd›n-
larla tart›flmalar›yla, kimin bu süreçte ne yapt›¤›yla belgesellefltirmeyi
amaçl›yor. 

Tarihten, halka karfl› suç iflleyenler korkar. Onun için halka kendi mü-

Boran 
Yay›nevi’nden

Bir Kitap
Dizisi

Ç›kt›!Ç›kt›!
toplat›ld›

cadele ve direnifl tarihini unuttur-
mak isterler. 

Tarihten halka karfl› sorumluluk-
lar›n› yerine getirmeyenler de
korkar. Onlar da tarihin tart›fl›l-
mas›n› istemez, geçifltirmek ister-
ler. 

Büyük Direnifl Kitap Dizisi, tari-
hin unutturulmas›na, geçifltirilme-
sine izin vermeyece¤imizin ilan›
ve belgesidir. 
122 fifiehit, bbu ddizinin iilk kkitab›. 

Neden flehitlerle baflland›¤›n›n ce-
vab›n›, kitab›n önsözünden veri-
yoruz yine:

“Büyük Direnifl’in 122 flehidi bü-
yük görkemli bir  tarih yazd›lar. 
Büyük Direniflle ilgili bir dizi ki-
tab›n ilki olarak yay›nlad›¤›m›z
bu kitab›, bu görkemli tarihin ya-
rat›c›lar›na ay›rd›k. 
7 y›ll›k destan› yaratanlar› k›sa
k›sa da olsa, herkes tan›s›n iste-
dik. 
Çünkü onlar; ülkemiz ve tüm
dünya halklar›n›n tan›mas› gere-
ken insanlard›r. 71 milyon tan›-
mal› onlar›. Ve sonra 6 milyar.  
NASIL yaflad›klar›n› ve NEDEN
öldüklerini ö¤renmeli herkes.”

Önsöz’ün sonunda flöyle deniyor:

“Tecrit, bugün de oligarflinin F
Tipi hapishaneler politikas›n›n en
temel yöntemi olarak uygulanma-
ya devam ediliyor. 

Tecrit, bir iflkencedir. 

Tecritin sürmesi, tutsaklar›n ifl-
kence alt›nda olmas› demektir. 

... Bugün 122 flehidin hayat›na
bakarken, bir an bile akl›m›zdan
ç›kar›lmamas› gereken yan budur. 

Tutsaklar, her halk›n onurudur. 

Tutsaklara sahip ç›kmak, her hal-
k›n sorumlulu¤udur.  

*

“Büyük Direnifl’te 122 fiehit” ki-
tab›, hepimize bu sorumlulu¤u bir
kez daha hat›rlat›yor.” 
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Genciz, onurluyuz, cüretliyiz ve cesuruz

Dev-Genç'liyiz biz. Halk›m›z›n onuru,
gururuyuz. Dev-Genç’imizin 41. y›l›n›
gelecek y›llara olan inanc›m›zla kutluyoruz.

Yer: Okmeydan›  Sibel Yalç›n Park›

Tarih: 10 Ekim Pazar

Saat: 19.30

Program: Grup Yorum, Erdal Bayrako¤lu,
‹brahim Karaca, Tiyatro ve Sinevizyon

11 Ekim’de Tokat K›z›ldere
Köyü’nde olaca¤›z.



Linç sald›r›lar›, belli kesimler ta-
raf›ndan devletin, iktidar›n d›-

fl›nda ve sadece belli kesimlere yö-
nelik bir sald›r› biçimi gibi de¤er-
lendirilmektedir. Bu de¤erlendirme,
düzeltilmedi¤i takdirde, yar›n her-
kesin faturas›n› a¤›r bir biçimde
ödeyece¤i bir yan›lg›d›r. TAYAD’l›-
lara yönelik son linç sald›r›lar›, yak-
lafl›k 400 kilometrelik bir güzergah
boyunca defalarca linç sald›r›s› ör-
gütlenmifl olmas›, herkesin gözünü
açacak çapta bir sald›r›d›r. Böyle bir
terör, iktidar ve devletin d›fl›nda
mümkün de¤ildir. Sald›r›lar›n nas›l
himaye ve teflvik gördü¤ü de ortada
oldu¤una göre, linç sald›r›lar›n›n ni-
teli¤i konusunda kimsenin kuflkusu
kalmamal›d›r.

Linçler, faflist terörün oligarfli tara-
f›ndan bu süreçte özellikle tercih

edilen biçimlerinden biridir. Linçle-
rin amac› ve gündeme gelifl biçimi,
tamam›yla elbette ayn› olmasa da,
1980 öncesinin sivil faflist terörüyle
benzerlik içerir. Amaç, halk›n müca-
delesinin sindirilmesi, flehirlerin ge-
ricilik taraf›ndan teslim al›nmas›; so-
lun bu bölgelerde ortada aç›kça faali-
yet yürütemeyecek duruma getiril-
mesidir. Böylelikle sol, belli flehirle-
re, flehirlerde de belli bölgelere ve o
bölgeler içinde de kendi binalar›na
hapsedilmifl olacakt›r. 

Linçlere karfl› mücadele, faflist te-
röre karfl› mücadeledir. Bu ise,

Türkiye solunun, eksikliklerine ra¤-
men, en tecrübeli oldu¤u konular-
dan biridir. Solun linçler karfl›s›nda-
ki sorumsuzlu¤u ve bananecili¤i,
asgari anlamda demokratik görevle-
re s›rt dönülmesidir. Linçlerin karfl›-
s›na ç›kmayan “Anti-faflist” müca-
dele vermiyor demektir. anti-faflist
olunmadan ise demokrat olunmaz.
Türkiye solunun linçler karfl›s›ndaki
tav›rs›zl›¤›, demokratl›k s›nav›ndan
aln›n›n ak›yla geçememektir. Düze-
niçileflmesinin sonucudur. Linçlere
karfl› devrimci tav›r ise, solun belli

kesimlerinin en az›ndan bugün için
alt›na giremeyece¤i bir sorumluluk
ve yüktür. 

Solun belli kesimleri anti-faflist
mücadeleden çekilmifltir. Türki-

ye solu da çok iyi bilir ki, sol olma-
n›n, ilerici bir mücadele yürütmenin
olmazsa olmazlar›ndan biri “anti-
faflist” olmakt›r. Geçmiflte, birlikle-
rin asgari müflterekleri konusunda
bir çok konuda farkl› düflünülse de
““aannttii--ffaaflfliisstt”” olmak gerekti¤i nok-
tas›nda tüm sol hemfikirdi. Ancak
bu kesimler için art›k bugün ideolo-
jik ve politik olarak böyle bir zemin
büyük ölçüde ortadan kalkm›flt›r.
Solun bu kesimleri, düzeniçilefltik-
çe, faflizm tespitinden uzaklaflm›fl,
mevcut düzeni “iyi kötü bir demok-
rasi” olarak görmeye, oligarflinin
bask›s›n›, terörünü faflist terör ola-
rak bile adland›ramayan bir noktaya
savrulmufltur. Dolay›s›yla bu ke-
simler, faflist terörün bir biçimi ola-
rak gündeme gelen linçlere de ger-
çek siyasal muhtevas›yla bakama-
maktad›rlar. Bir çok sald›r› sonras›,
t›pk› burjuva küçük-burjuva çevre-
ler gibi, “Neden Trabzon? Neden
Sakarya?” gibi sorunun özüyle do¤-
rudan ilgisi olmayan tart›flmalara
dal›p gitmektedirler. 

Solun bir di¤er kesimi ise, anti-
faflist mücadelede görevini ka-

bul etmekle birlikte, pratikte di¤er-
lerinden adeta farks›z bir konumda-
d›r. Türkiye solunun hala devrimi,
sosyalizmi savunan, mevcut düzeni
faflizm olarak gören kesimlerinin de
linçler karfl›s›ndaki politikas›, tavr›,
prati¤i büyük bir boflluktur. 

E¤er sol olunacaksa, demokrat
olunacaksa, ilerici olunacaksa,

bu s›fatlara sahip olma noktas›nda
bir iddia varsa, linçlere karfl› tav›r
almadan, anti-faflist mücadele anla-
y›fl›yla linçlere karfl› mücadele et-
meden bu s›fatlara sahip olunamaz. 

Dünyadaki bir çok musibet gibi,
linç kavram› ve eyleminin kö-

keni de AAmmeerriikkaann eemmppeerryyaalliizzmmii--
nnee uzan›yor. Linç kavram›, “çiftli-
¤inde özel yarg›lamalar yapmak ve
özel cezalar vermekle” tan›nan Al-
bay Charles Lynch isimli bir toprak
ve köle sahibinin ad›ndan geliyor.
1880’lerde siyahlara karfl› linç gü-
ruhlar› örgütlendi. Amerikan tari-
hinde 1960’lara kadar alenen süren
linç politikalar›n›n tüm karakteristik
özellikleri, ülkemizde son alt› y›lda
yaflanan sald›r›larla ayn›d›r. 

Linçlerin Amerikan tarihindeki
en bariz özelli¤i, lliinnççççiilleerriinn ccee--

zzaass››zz bb››rraakk››llmmaass››yydd››.. Amerikan
kay›tlar›na göre, 1880 ile 1920 ara-
s›nda, k›rk y›l boyunca haftada orta-
lama iki siyah linç edilmekteydi ve
1915 y›l›na kadar hiçbir beyaz linç-
ler nedeniyle mahkum edilmemiflti.
Polis, yarg›, bürokrasi, düzen parti-
leri, bas›n, patron örgütleri, linççile-
ri do¤rudan ve dolayl› destekliyor-
du. Linçler, “Haberlerde, basit,
normal, hakl›, bar›flç›l eylemler gibi
veriliyor, sanki adalet yerine getiril-
miflcesine yorumlan›yordu.”

Amerikan Kongresi, ABD Bafl-
kanlar› ve hükümetler, linçlere

karfl› önlem al›nmas› do¤rultusun-
daki tüm giriflimleri, önerileri, on-
larca y›l boyunca reddettiler. Ame-
rikan Kongresi, “linci federal bir
suç sayan, ellerindeki tutuklular›n
linç için gelenlere teslimini önleme-
yen fleriflerin, polislerin cezaland›-
r›lmas›n›” öngören yasa tekliflerini
bile reddettiler. 

Linçler, siyahlara yönelik baflla-
m›flt› ama onlarla s›n›rl› kalma-

d›. 1889-1919 aras›nda, 22660000 ssiiyyaahh
linç edildi. Ayn› dönemde 770088 bbee--
yyaazz da linç edildi. Linçe gerekçe
olan “suç”lar da çeflitlendi; “siyah”
olmak, siyahlara destek olmak, en
s›k kullan›lan k›flk›rtma biçimiydi
ama mesela devrimci yay›n da¤›t-
mak; linçleri elefltirmek, grev dü-
zenlemek, siyahlar›n davas›n› üst-
lenmek... gibi onlarca gerekçe ek-

Linçlere Karfl› Mücadele Edilmeden 
Anti-Faflist, Demokrat Olunmaz!
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lendi. 

E¤er bir yerde, y›llara yay›lan ve
onlarca kez tekrar eden linçler

varsa, orada, bunun bir devlet poli-
tikas› oldu¤u sonucu ç›kar. Devletin
d›fl›nda bir linç olay›n›n gerçeklefl-
mesi mümkündür, ama bunun y›l-
larca sürmesi ve defalarca tekrar-
lanmas› mümkün de¤ildir. Burada,
tahlil edilemeyen, nedenleri, niçin-
leri, nas›llar› bilinmeyen bir politika
söz konusu de¤ildir. Linçlerde esas
olarak s›r olan bir fley yoktur.

Kaynafll›’daki linç sald›r›s›n›, fii-
len MHP’liler mi örgütledi,

AKP’liler ve BDP’liler iflin neresin-
deydiler? Bolu’daki M‹T’çiler ne
yapt›? Linç güruhunun bafl›ndaki
faflistleri bizzat yönlendiren kim-
di? Bu sorular da önemli olmakla
birlikte belirleyici de¤ildir. Bu so-
rular›n cevaplar› Trabzon’da fark-
l›, Bozüyük’te farkl›, Ankara’daki
farkl› olabilir. Fakat mekanizma
ayn›d›r. O mekanizmay› çal›flt›ran
politika ayn›d›r. 

AKP iktidar›n›n örgütledi¤i
linçlerde, faflist linç güruhlar›

devrimci, demokrat güçleri, halk›
sindirmek, meydanlara ç›kamaz
hale getirmek, mücadeleyi geri-
letmek, istemiyorlar m›? Peki öy-
leyse, 66 y›la yak›n bir zamand›r
linç politikalar›na karfl› sol neden
tav›rs›zd›r? Neden tüm linç sald›r›-
lar›n› izlemekte, neden linç politi-
kalar›n› etkisizlefltirecek bir müca-
dele program›n› gündemine alma-
maktad›r? Linçlerin faflist terörün
bir biçimi oldu¤u görülüyorsa, o
halde mevcut durumun aç›klamas›
nedir? Bu sorular›n cevab›n› verme-
yenler, tarih ve mücadele önünde
sorumludurlar. 

Anti-faflist mücadele, bir halk›n
faflist terör karfl›s›nda halk ola-

rak kimli¤ini, iradesini, onurunu
koruma mücadelesidir. Faflist teröre
karfl› direnemeyen bir halk, baflka
herhangi bir alanda herhangi bir
mücadele veremez. Çünkü linç po-
litikas›, greve ç›kan› da, sendikay›
da, oday› da, miting yapacak olan›
da, sindirip, kendi kendini s›n›rlar
hale getirir.

Linçler karfl›s›nda tav›rs›z kalan,
sinip binalar›na çekilen, linççi-

lerin karfl›s›na ç›kma cüreti göstere-
meyenler, kendi varl›k koflullar›n-
dan, siyasette varolma iddialar›n-
dan, demokratik haklar›ndan vazge-
çiyorlar demektir. 

TTÜM DDEVR‹MC‹LER,
TÜM ‹‹LER‹C‹, DDEMOK-

RAT GÜÇLER, linçlere karfl› an-
ti-faflist mücadele görevlerini üst-
lenmelidirler. Hat›rlanacakt›r; Hit-
ler, Mussolini faflizmlerinin yeryü-
zünü kana bo¤maya bafllad›¤› y›l-
larda geriye ““ffaaflfliizzmmiinn zzaaffeerrii öönnllee--
nneebbiilliirr mmiiyyddii??”” tart›flmas› kalm›flt›.
Bu soruya verilen tarihsel ve bilim-

sel cevap, ““eevveett,, ffaaflfliizzmmiinn zzaaffeerrii
öönnlleenneebbiilliirrddii vvee öönnlleenneebbiilliirr”” ol-
mufltur. 

Tarihi hat›rlamak, bu cevaptan
ders ç›karmak gerek. Elbette

biz, gelen de¤il vvaarroollaann,, iktidara
yürüyen de¤il, iktidarda olan, yuka-
r›dan afla¤›ya örgütlendirilip devlet-
le özdeflleflmifl olan bir faflizmden
sözediyoruz. Bu anlamda da ülke-
mizde “faflizmin iktidara geliflini
önleme” gibi bir sorunu tart›flm›yo-
ruz. Faflizm iktidard›r ve onu y›kma
sorunu vard›r. Fakat biz flimdi, fa-
flist terörün hayat›n her alan›nda
halk› teslim almas›na karfl› ne yapa-
bilece¤imizi, faflizme karfl› mücade-
lenin taktik ve yöntemlerini tart›fl›-
yoruz. Dünya halklar›n›n faflizme
karfl› mücadeleleri iflte bu noktada
bizim için ö¤reticidir. 

Linççilerin, sokaklar›m›z›, mey-
danlar›m›z› iflgal etmesine izin

vermemeliyiz. Linççilerin polisle
iflbirli¤i içinde, ssiivviill ffaaflfliisstt tteerröörrllee
rreessmmii ffaaflfliisstt tteerröörrüünn birbirini ta-
mamlamas›yla demokratik mücade-
leyi sürdürülemez hale getirmeleri-
ne izin vermemeliyiz. Bunun yolu,
linç sald›r›lar›n›n karfl›s›na dikil-
mekten geçer. 

Diyor ki Dimitrov; “Faflizm, sal-
d›r›ya geçti¤i zaman ve burju-

vazi, burjuva demokratik özgürlük-
leri yavafl yavafl tasfiyeye bafllad›¤›
zaman, Alman iflçi s›n›f› sosyal-de-
mokrasinin güzel kararlar›yla ye-
tinmemeliydi. Tersine, Alman burju-
vazisinin faflist planlar›n› gerçek-
lefltirmesini güçlefltirecek ggeerrççeekk
kkiittllee mmüüccaaddeelleessiiyyllee karfl›l›k verme-
liydi.”

Oysa o zaman, sosyal demokrasi
(reformistler ve revizyonistler),

emekçilerin saflar›n› da¤›t›yordu.
Gençli¤i, köylüleri, kad›nlar›, fafliz-
min ellerine teslim etmiflti adeta:
“Birçok ülkede faflizme karfl› gelifl-
tirilmesi zorunlu olan kitle mücade-
lesinin yerine faflizmin, ‘genel’ nite-
li¤i üzerine bofl tart›flmalara giriflil-
di ve partinin günlük siyasi görevle-
rini ortaya koyma ve çözmede sek-
ter bir dar görüfllülük görülüyor-
du.”

Faflizm üzerine herkes bir çok fley
söyleyebilir; genifl tahliller ya-

pabilir; bunlar ayr›ca da tart›fl›labi-
lir; ama TAYAD’l›lar›n linç sald›r›-
lar› alt›ndaki tavr› ve direnifli tart›fl-
ma götürmez. Orada demokratik
mücadele aç›s›ndan, faflizme karfl›
mücadele aç›s›ndan bir örnek sunul-
mufltur. Dimitrov’un faflizme karfl›
mücadelede özel olarak vurgulad›¤›
bir nokta da fludur: “Burjuvazinin
faflist diktatörlü¤ü zzaalliimm aammaa ssaa¤¤--
llaamm oollmmaayyaann bbiirr iikkttiiddaarrdd››rr..”

Faflizme karfl› mücadelede, sonuç
alabilece¤imize inanmal›y›z.

Küçük çapl›, az kat›l›ml› direnifller
bile oligarfliyi zorluyor. Linçlerin ve
linçleri örgütleyen AKP iktidar›n›n
karfl›s›na faflist teröre teslim olma-
ma kararl›l›¤› ve örgütlü halk güçle-
rinin birlikteli¤iyle ç›kmal›y›z.

Linççilerin, sokaklar›m›z›,
meydanlar›m›z› iflgal

etmesine izin vermemeliyiz.
Linççilerin polisle iflbirli¤i

içinde, sivil faflist terörle resmi
faflist terörün birbirini

tamamlamas›yla demokratik
mücadeleyi sürdürülemez hale

getirmelerine izin vermemeliyiz.
Bunun yolu, linç sald›r›lar›n›n
karfl›s›na dikilmekten geçer. 
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Baflbakan Tayyip Erdo¤an, 21
Eylül’de ‹stanbul Tophane’de sanat
galerilerinin aç›l›fl› esnas›nda yap›-
lan linç sald›r›s› için flöyle demiflti:
“Bu lokal olaylar› TV’lerde flok..
flok.. flok.. diye yay›nlamak, sür-
manflet yapmak do¤ru de¤il, abart-
man›n anlam› yok”

6 y›lda 47 linç sald›r›s›. 

Burada kimsenin abartt›¤› bir
fley yok! Linçlerin bilançosu ortada. 

AKP’nin “sürmanflet”leri bast›-
r›p, sansürleyip, sümen alt› yapmak
istedi¤i rakamlar, ortada. 

6 y›lda 47 linç!

Tophane’de linç edilmek iste-
nenler ne TAYAD’l›yd›, ne devrim-
cilerdi, ne de Kürt yurtseverleri.
Düzen içinde fakat AKP gibi düflün-
meyen bir kesimdi. Bunun için ön-
ceki linç sald›r›lar›ndan farkl› ola-
rak burjuva bas›nda, do¤ru çerçeve-
de ele al›nmasa da, k›smen tart›fl›l›p
gündem yap›ld›.

AKP’nin tart›fl›lmas›n› önlemek
istedi¤i linç sald›r›lar›, söylendi¤i
gibi ““llookkaall oollaayyllaarr”” de¤il, tam tersi-
ne AKP iktidar› taraf›ndan ›srarla
sürdürülen ggeenneell bir politikad›r.
Linçlerin tart›fl›lmas›; AKP’nin fa-
flist terörünün tart›fl›lmas› demektir.
Erdo¤an yukar›daki sözleri söyledi-
¤i s›ralarda, AKP’nin polisi hapis-
hanelerdeki zulüm politikalar›na
karfl› Ankara’ya yürüyen TA-
YAD’l›lara yeni bir linç sald›r›s›
gerçeklefltirmek üzereydi. 

Linçler planl›d›r iradidir,
AKP’nin ppolisi ttaraf›ndan
örgütlenmektedir

Bunun için sadece TAYAD’l›lara
yap›lan son linç sald›r›lar›na bak-
mak yeterlidir. 

TAYAD’l›lar 18 Eylül’de hapisha-
nelerdeki sorunlar› dile getirmek için

Ankara’ya yürü-
yüfl bafllatt›lar.
Yürüyüfl boyunca
AKP’nin polisleri
TAYAD’l› lar ›n
peflinden ayr›l-
mad›. 

24 Eylül’de
Düzce’nin Kay-
nafll› ‹lçesi’nde
polisin örgütle-
di¤i sivil faflistler
“terörist bir k›z
öldürüldü, cena-
zesine gidiyor-
lar” yalan›yla
TAYA D ’ l › l a r a
karfl› k›flk›rtarak
ilk linç sald›r›s›n›
gerçeklefltirdiler. 

Bu sald›r›, polis ve jandarma de-
netiminde küfürlerle, tafl atmalarla,
tehditlerle kilometrelerce sürdü. 

TAYAD’l›lar 25 Eylül’de Bo-
lu’ya vard›klar›nda sald›r› flehir gi-
riflinde bafllad›. Polis, faflist linç gü-
ruhlar›n› adeta yönetti, seferber etti.
Ve istedi¤i yerde sald›rtt›. Bu sald›-
r›lar uzaktan sürekli tafl atmalar›n,
sataflmalar›n d›fl›nda Bolu flehir
merkezine kadar tam üç kez ciddi
linç sald›r›s›na dönüfltü.

Erdo¤an’›n Tophane’deki linç
sald›r›s› için burjuva bas›n yay›n
organlar›na yapt›¤› “abartmay›n”
uyar›s› burada kendini gösterdi.
Burjuva gazeteler ve televizyonlar,
kilometreler boyunca her aflamas›n›
görüntüledikleri TAYAD’l›lara sal-
d›r›lar›, yay›nlamad›lar. Abartmad›-
lar; küçülttüler, hatta yok ettiler. Bu
yüzden Ankara yürüyüflü boyunca
süren linç sald›r›lar›n› halk ö¤rene-
medi. 

TAYAD’l›lar linç sald›r›s› ve po-
lis terörü sonucunda Bolu flehir
merkezine sokulmad›lar. Zorla polis
otobüsüne bindirilerek Ankara il s›-

n›r›nda b›rak›ld›lar. 

‹flte, linç sald›r›lar›yla yap›lmak
istenen fleylerden birisi de budur.
Sana demokratik bir hakk›n› kullan-
d›rtm›yor. Bunu yaparken sivil fa-
flistleri kullan›yor. Kontrollü bir fle-
kilde sald›rt›yor. Belli bir aflamada
sald›r›y› durduruyor. Burjuva bas›n
ve televizyonlar bunu “TAYAD’l›-
lar› tahrik olan vatandafl›n öfkesin-
den polisler kurtard›” fleklinde veri-
yor. 

TAYAD’l›lara yap›lan linç sald›-
r›lar 27 Eylül’de Ankara’n›n K›z›l-
cahamam ‹lçesi’nde, 28 Eylül’de
Ankara’n›n Kazan ‹lçesi’nde ve 29
Eylül’de Ankara flehir merkezinde
devam ettirildi. Düzce’den Anka-
ra’ya kadar ad›m ad›m örgütlendi
linçler. 

Linçler AKP’nin yyönetme
tarz› oolmufltur

6 Nisan 2005’te, TAYAD’l›lara
Trabzon’da yap›lan linç sald›r›s›n-
dan geçen haftaki Ankara yürüyüflü-
ne kadar AKP iktidar› taraf›ndan

Linçler münferit de¤il süreklidir
kendili¤inden de¤il planl›d›r

Sald›r› boyunca polislerle
sivil faflistler öyle iç içeydiler

ki, polisler faflistlere
isimleriyle hitap edip

yönlendiriyordu. Sald›r› biraz ileri gitti¤inde “bu
kadar yeter o¤lum” diyerek durduruyorlard›.
(Ankara yürüyüflüne kat›lan bir TAYAD’l›n›n anlat›m›)

6 y›lda 47 linç sald›r›s›6
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mütemadiyen sürdürülen
bir linç sald›r›s› var. Dergi-
mizin bu say›s›nda yer alan
linçlerin özet dökümünden
de görülece¤i gibi Trab-
zon’dan bu yana 47 linç
sald›r›s› gerçekleflti. Ki bu
dökümde yer almayan linçe
dönüflmeden engellenen
çok say›da sald›r› da var.
Baflka hiç bir yoruma, aç›klamaya
kan›ta gerek yok. 47 linç sald›r›s›
göstermektedir ki, linçler anl›k,
kendili¤inden tepkilerin sonucu
ortaya ç›kan münferit olaylar de-
¤ildir. 

Linçler 47 sald›r›n›n hemen
hepsinde bizzat AKP’nin polisi
taraf›ndan örgütlenmifltir. Bu ör-
gütleme sadece linç an›nda linççi-
lerin k›flk›rt›lmas›yla da s›n›rl› de-
¤ildir. Trabzon’dan bu yana sis-
temli bir flekilde, “Türk bayra¤›
yak›yorlar, PKK bayra¤› aç›yorlar,
bölücüler, teröristler eylem yapa-
cak” ve benzeri yalan propagan-
dayla halk›n milliyetçi flovenist
duygular› körüklenerek  k›flk›rt›l-
m›flt›r. 

Tüm llinçlerin ssorumlusu
AKP iktidar›d›r

Polis linç sald›r›lar›nda bir çok
yerde BBP’li, MHP’li sivil faflistle-
ri kulland›¤› için, AKP linççileri sa-
hiplenmekle birlikte ço¤unda bun-
lar, kendi d›fl›nda geliflen olaylar gi-
bi göstermeye çal›flm›flt›r. Bu do¤ru
de¤ildir. Trabzon’daki ilk linç sald›-
r›s›ndan itibaren tüm linçlerin so-
rumlusu AKP iktidar›d›r. 

Trabzon’daki linç sald›r›s›n›
Baflbakan Tayyip Erdo¤an flu söz-
lerle sahiplenmiflti: "Tabii ki halk›-
m›z›n hassasiyeti çok ama çok
önemli. Halk›m›z›n bu hassasiyetle-
rini göz önünde bulundurarak her-
kes kendi tavr›n› belirlemelidir." 

Peki, ne yapm›flt› TAYAD’l›lar
halk›n milli hassasiyetlerine doku-
nacak? Hiçbir fley. “vatandafl hassa-
siyetleri”  denilen fley linçleri mefl-
rulaflt›rmak için uydurulan yalan ve
demagojilerdir. 

TAYAD, halk›n de¤il ama
AKP’nin “hassasiyetleri”ne dokun-
maktad›r. Mücadelesiyle AKP’nin
yüzündeki “demokrasi” maskesini
düflürmektedir. TAYAD sadece
AKP’nin de¤il bütün olarak emper-
yalizm ve oligarflinin tecrit politika-
lar›n›n karfl›s›nda önemli bir barikat
oluflturmaktad›r.

Gerek TAYAD, gerekse de de-
mokratik mücadeleyi militanca sür-
düren devrimciler, oligarflinin tüm
sald›r›lar›na ra¤men bu mücadelede
kararl› davranmaktad›rlar. Meydan-
lar› linççilere, polise b›rakmad›k.
Bunun için linç sald›r›lar› da kesin-
tisiz sürdürülmüfltür.

Linç ssald›r›lar› ffaflist
terörün bbir biçimidir

AKP, emperyalizm ve oligarflik
diktatörlü¤ün iktidardaki temsilcisi-
dir. AKP’nin “demokratikleflme”
söylemleri yalan ve demagojiden
ibarettir. AKP faflist bir partidir.
Halk›n en demokratik taleplerine
sald›rarak terör estiren AKP’dir. 

Linç sald›r›lar›n›n bir boyutu flo-
venizm temelinde a¤›rl›kl› olarak
Kürt milliyetçilerine, onlar› tecrit
etmeye yöneliktir. 

Faflizme karfl› demokrasi müca-

delesi veren tek güç devrim-
cilerdir. Devrimcilere yöne-
len linç sald›r›lar›n›n nedeni
de budur. Devrimciler,
AKP’nin yüzündeki demok-
rasi maskesini düflürmekte,
oyununu bozmaktad›r. Em-
peryalizm ve iflbirlikçi tekel-
lerin sömürüsünün önünde
engel teflkil etmektedir. 

AKP, linç sald›r›lar›yla dev-
rimcileri alanlardan silmek iste-
mektedir. Demokratik mücadeleyi
fiilen sürdürülemez hale getirmek
istemektedir. Çünkü oligarfli 2000
y›l›ndan beri sürdürdü¤ü tecrit ve
katliam politikalar›yla devrimcile-
ri teslim alamam›flt›r. Devrimcile-
ri alanlardan silememifltir. Linç
sald›r›lar› bunun içindir. Trab-
zon’dan bu yana 47 linç sald›r›s›-
n›n önemli bir k›sm›n›n TA-

YAD’l›lara ve TAYAD’›n da içinde
yer ald›¤› Halk Cephelilere yönelik
olmas› tesadüfi de¤ildir. Halk Cep-
heliler, iktidara geldi¤i ilk günden
itibaren AKP il binalar›n›n kap›s›na
dayanm›flt›r. Hapishanelerdeki tec-
rit zulmünü, katliamlar›n›, Irak’ta
iflgalci Amerika’ya verdi¤i deste¤i,
Afganistan’daki iflgal ortakl›¤›n›,
bu konulardaki iflbirlikçili¤ini ve ri-
yakarl›¤›n› ›srarla, kararl›l›kla aç›¤a
ç›kartm›flt›r.

AKP linç sald›r›lar›yla ayn› za-
manda devrimcilerin meflrulu¤una
sald›rmaktad›r. Faflist terörü, linç-
lerde kulland›¤› sivil faflistler arac›-
l›¤›yla sürdürmektedir. Burjuva
medya da yapt›¤› haber ve yay›nlar-
la faflist terörü meflrulaflt›rmaktad›r.
Burjuva bas›nda hemen tüm linç
sald›r›lar›nda, linç güruhu tahrik
olan “hassas vatandafllar” olarak,
linç sald›r›s›na u¤rayan devrimciler
ise “bölücü, terörist” olarak göste-
rilmifltir. 

Bafltan bu yana ortaya koydu¤u-
muz sebep ve sonuçlar ve olgular
göstermektedir ki, linçler konusun-
da, ülkemizde tesadüfi, münferit,
kendili¤inden bir geliflme yoktur.
Linçler, oligarflinin, AKP iktidar›n›n
planl›, iradi politikas›d›r. 

"Halk›m›z›n huzurunu bozan
cezas›n› çeker. TAYAD'l›lar›n
amaçlar›n› ve neyi kafl›mak

istediklerini çok iyi biliyorum.
Birkaç kifliye pabuç b›rakmay›z.
... Trabzon'un huzurunu bozmaya
çal›flanlara f›rsat vermeyece¤iz.” 

(Trabzon Valisi
Hüseyin Avni Yavuzdemir)

Neden sald›r›yorlar?  Ne yapmak gerekiyor?
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u 6 Nisan 2005:
TTrraabbzzoonn''ddaa tecrite karfl› bildiri da-
¤›tan TAYAD'l›lar linç edilmek is-
tendi. Linççiler serbest b›rak›l›rken,
sald›r›ya u¤rayan TAYAD’l›lar tu-
tukland›.

u 10 Nisan 2005: TAYAD'l›la-
r›n tutuklanmas› üzerine, TTrraabb--
zzoonn''ddaa bas›n aç›klamas› yapmak is-
teyen TAYAD'l›lara karfl› tekrar linç
sald›r›s› düzenlendi. 

u 12 Nisan 2005: TAYAD'l›la-
ra sald›r›lar› protesto etmek için SSaa--
kkaarryyaa''ddaa bildiri da¤›tan devrimci
gençler, linç edilmek istendi.

u 21 A¤ustos 2005: ‹zmir SSeeffee--
rriihhiissaarr''ddaa 5 Kürt genci linç edil-
mek istendi.

u 6 Eylül 2005: Gemlik'te ya-
p›lmas› planlanan mitinge kat›lmak
için yola ç›kan otobüsler BBoozzüü--
yyüükk''ttee linç güruhu taraf›ndan yak›l-
mak istendi. Yüzlerce kifli yaraland›.

u 10 Ekim 2005: KKaayysseerrii''ddee
ESP’liler linç edilmek istendi. 

u 2 Kas›m 2005: Linç güruhu
RRiizzee''ddee TAYAD’l›lara sald›rd›. 

u 12 Aral›k 2005: SSaammssuunn''ddaa
bildiri da¤›tan Temel Haklar Fede-
rasyonu üyeleri linç edilmek istendi.

u 31 Aral›k 2005: AArrttvviinn''ddee
bildiri da¤›tan iki TAYAD'l›ya bir
güruh taraf›ndan sald›r›ld›. 

u 25 fiubat 2006: ‹‹zzmmiitt''ttee flo-
venist güruh, bayra¤› tekmeledi¤ini
iddia ettikleri bir genci linç etmeye
çal›flt›.

u 31 Mart 2006: SSaakkaarryyaa Üni-
versitesi'nden dokuz ö¤renci, Mahir
Çayan afiflleri asarken linç güruhu-
nun sald›r›s›na u¤rad›.

u 8 Nisan 2006: EErrzziinnccaann''ddaa

oturma eylemi yapan Gençlik Der-
ne¤i üyeleri, linç edilmek istendi.

u 8 Nisan 2006: IIssppaarrttaa''ddaa
bildiri da¤›tan gençlere linç girifli-
minde bulunuldu.

u 12 May›s 2006: MMeerrssiinn''ddee,,
bildiri da¤›tan TAYAD'l›lara flove-
nist bir güruh sald›rd›. 

u 21 May›s 2006: ‹‹zzmmiirr KKee--
mmaallppaaflflaa''ddaa Kürt halk›na karfl› linç
kampanyas› bafllat›ld›. Yaklafl›k 100
Kürt ilçeyi terk etmek zorunda kal-
d›.

u 20 Temmuz 2006: KK››rrkkllaarree--
llii K›y›köy'de kamp yapan Temel
Haklar ve Özgürlükler Dernekleri
Federasyonu üyelerine polis sald›r›-
s› ertesinde linç sald›r›s› yap›ld›. 

u 29 A¤ustos 2006: Konya
BBoozzkk››rr’’ddaa Kürt inflaat iflçilerine yö-
nelik linç sald›r›s› gerçeklefltirildi.
25 iflçi ilçe d›fl›na ç›kar›ld›.

u 30 A¤ustos 2006: ‹‹ssttaann--
bbuull''ddaa 30 A¤ustos kutlama törenle-
rinde '‹srail Askeri Olmayaca¤›z!'
pankart›n› açan 4 ö¤renci, linç giri-
flimine maruz kald›.

u 7 Eylül 2006: SSaakkaarryyaa AAkk--
yyaazz››''ddaa MHP'liler, f›nd›k iflçilerine
'Siz PKK'lisiniz', 'Terörist Kürtler'
diyerek sald›rd›. 

u 5 Haziran 2007: SSaakkaarryyaa’’ddaa
Ahmet Kaya tiflörtü giydikleri ge-
rekçesiyle iki iflçi, MHP'li güruh ta-
raf›ndan linç edilmek istendi.

u 30 Aral›k 2007, AAddaappaazzaarr››::
PKK’li olduklar› iddias›yla gözalt›-
na al›nan 20 kifli, Sa¤l›k Oca¤›'na
götürülürken linç sald›r›s›na u¤rad›.

u 27 Nisan 2008: SSaakkaarryyaa AAkk--
yyaazz››’’ddaa faflist bir güruh, 'Bar›fl ve
Kardefllik fiöleni' düzenleyen
DTP'lilere sald›rd›, sald›r› s›ras›nda

kalp krizi geçiren Ebubekir Kalkan
yaflam›n› yitirdi.

u 15 Haziran 2008: GGeebbzzee’’ddee
12 Kürt iflçi bir kad›na sözlü tacizde
bulunduklar› iddias›yla linç girifli-
mine maruz kald›.

u 3 Eylül 2008: MMeerrssiinn TTeeppee--
kkööyy Beldesi'nde ço¤u kad›n 150
Kürt iflçi, k›flk›rt›lan faflist güruhun
sald›r›s›na maruz kald›.

u 1 Ekim 2008: BBaall››kkeessiirr Ay-
val›k’a ba¤l› Alt›nova Beldesi’nde
bir grup Kürt’ün evleri taflland›, ifl-
yerleri talan edildi, arabalar› yak›ld›.

u 9 Ekim 2008: MMuu¤¤llaa Fethi-
ye’ye ba¤l› Karaçulha Beldesi'nde,
gençler aras›nda ç›kan kavga Kürtle-
re yönelik flovenist sald›r›ya dönüfltü.

u 6 Kas›m 2008: AAddaannaa''nn››nn
H›d›rl› Mahallesi'nde bir gencin öl-
dürülmesine karfl› tepki, linç sald›r›-
s›na dönüfltürüldü. 

u 19 May›s 2009: SSaakkaarryyaa''nn››nn
AAkkyyaazz›› ‹lçesi'nde Kürt f›nd›k iflçile-
rine sald›r›ld›. 1 iflçi öldürüldü.

u 18 A¤ustos 2009: EErrzzuu--
rruumm’’ddaa mahkemesi görülen Sivas
Gençlik Derne¤i üyelerinin mahke-
mesini izlemeye giden Gençlik Fe-
derasyonu ve TAYAD’l›lar polis ko-
rumas› alt›nda linççi faflist güruh ta-
raf›ndan linç sald›r›s›na u¤rad›. 

u 15 Ekim 2009: SSaakkaarryyaa''nn››nn
AArriiffiiyyee ‹lçesi’nde telefonda Kürtçe
konuflan Halis Çelik, 'Buras› Türki-
ye Kürtçe konuflamazs›n' denilerek,
linç edilmek istendi. 

u 26 Ekim 2009: EEddiirrnnee ‹‹ppssaa--
llaa''ddaa 3 kifli, telefonlar›nda Kürtçe
melodi çald›¤› gerekçesiyle linç gi-
riflimine maruz kald›. 

u 13 Kas›m 2009: TTeekkiirrddaa¤¤''››nn
HHaayyrraabboolluu ‹lçesi'nde bir grup iflçi,

Bu tabloyu AKP yaratm›flt›r
Tüm linçlerin siyasi sorumlusu AKP’dir
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Kürtçe konufltuklar› gerekçesiy-
le linç giriflimine maruz kald›. 

u 24 Kas›m 2009: ‹‹zz--
mmiirr''ddee DTP konvoyuna faflist-
lerin sald›r›s› sonucu 20'ye ya-
k›n kifli yaraland›.

u 26 Kas›m 2009: ÇÇaannaakkkkaallee
BBaayyrraammiiçç’’ttee Harmanl›k Mahallesi
önünde toplanan linç güruhu, Kürt-
lerin ilçeyi terketmesini istedi.

u 27 Aral›k 2009: EEddiirrnnee’’de
tutuklanan arkadafllar›n›n serbest
b›rak›lmas› için imza masas› açan
Gençlik Derne¤i üyelerine polisin
örgütledi¤i linç güruhu sald›rd›.

u 3 Ocak 2010: EEddiirrnnee’’ddee 27
Aral›k’ta Gençlik Derne¤i üyelerine
yap›lan linç sald›r›s›n› protesto et-
mek için ‹stanbul’dan Edirne’ye
giden Halk Cepheliler’e Edirne giri-
flinde önce polis sald›rd›, arkas›ndan
polisin örgütledi¤i faflistler sald›rd›. 

u 3 Ocak Erzincan: EEddiirrnnee’’de
Gençlik Derne¤i üyelerine yap›lan
linç sald›r›s›n› prortesto etmek iste-
yen Erzincan Gençlik Derne¤i üye-
leri Erzincan’da da polis korumas›
alt›nda sivil faflistler taraf›ndan linç
edilmek istendi.

u 6 Ocak 2010: MMaanniissaa’’nn››nn

SSeelleennddii ilçesinde yaflayan Çingene-
ler evleri, arabalar› yak›larak linç
edilmek istendi ve Valilik karar›yla
ilçeden sürüldü.

u 9 Ocak 2010: EEddiirrnnee’ye giri-
fli engellenen Halk Cepheliler’den
bir grup Edirne’ye girip linçleri pro-
testo eden bas›n aç›klamas› yapar-
ken sivil polislerin ve faflistlerin
linç sald›r›s›na u¤radt›.

u 25 Temmuz 2010: BBuurrssaa’’nn››nn
‹‹nneeggööll ‹lçesi’nde Kürt minibüs flö-
förlerine faflist linç güruhunu sald›r-
mas›yla bafllayan linçler, Kürtler’in
yo¤unlukta yaflad›¤› mahallelerde
onlarca iflyeri yak›l›p tahrip edilerek
devam etti.

u 26 Temmuz 2010: HHaattaayy’’››nn
DDöörrttyyooll ‹lçesi’nde k›flk›rt›lm›fl fa-
flist linç güruhu dört gün boyunca
Kürtler’e ait iflyerlerine, esnaflara
sald›rd›. BDP ilçe binas›n› ve 80 ifl-
yerini yak›p y›kt›lar. 

u 21 Eylül 2010: ‹‹ssttaannbbuull
TToopphhaannee sanat galerilerinin aç›l›fl›

esnas›nda gerici faflist gü-
ruh tafl, sopa ve biber gaz›
ile sald›rarak aç›l›fla kat›lan-
lar› linç etmek istediler. 

u 24 Eylül 2010:
AKP’nin hapishanelerdeki

tecrit politikalar›na karfl› Ankara’ya
yürüyen TAYAD’l›lar DDüüzzccee’’nniinn
KKaayynnaaflflll›› ‹lçesi’nde polislerin ör-
gütledi¤i sivil faflistler taraf›ndan
linç sald›r›s›na u¤rad›. Bu sald›r›
polis ve jandarma denetiminde 70
kilometre boyunca sürdü. 

u 25 Eylül 2010: TAYAD’l›lara
Düzce’de bafllayan linç sald›r›s› BBoo--
lluu’’ddaa da sürdü. Bolu flehir merkezi-
ne kadar süren yürüyüfl boyunca,
tam üç kez sald›rd›.

u 27 Eylül 2010: TAYAD’l›lar
AAnnkkaarraa’’nn››nn KK››zz››llccaahhaammaamm ‹lçe-
si’nden geçerken de polis ve jandar-
ma korumas›nda sivil faflistlerin sal-
d›r›s›na u¤rad›lar. 

u 28 Eylül 2010: TAYAD’l›lara
linç sald›r›s› AAnnkkaarraa’’nn››nn KKaazzaann ‹‹ll--
ççeessii’’nnddee de sürdü. 

u 29 Eylül 2010: TAYAD’l›lar
AAnnkkaarraa’’ya ulaflt›¤›nda önce polisin
örgütledi¤i faflistler, sonra da polis-
ler sald›rd› ve 30 TAYAD’l› gözalt›-
na al›nd›. 

Linçler bir “devlet politikas›” m› de¤il mi? AKP ik-
tidar› linçlerin arkas›nda m› de¤il mi? 

BBuu iikkii ssoorruunnuunn cceevvaabb››nn›› bbuullmmaakk iiççiinn üüllkkeemmiizziinn
hhaappiisshhaanneelleerriinnee bbaakk››nn!! GGöörreecceekkssiinniizz kkii,, Türkiye ha-
pishanelerinde linç suçundan ceza al›p yatan tek bir ki-
fli yoktur. 

Oysa

11--)) Linç aç›k bir suçtur. Linç sald›r›lar›nda yüzlerce
insan dövülmüfl, darp edilmifl, yaralanm›flt›r. ““ÖÖllddüürree--
ssiiyyee”” sald›r› söz konusudur ço¤unda. 

Her linç sald›r›s›nda, hukuken “linç” say›lmad›¤›
durumda bile, aleni darp, sald›r› vard›r. Demokratik bir
hakk›n kullan›lmas›n›n cebir ve tehdit yoluyla engel-
lenmesi vard›r. Evleri, iflyerlerini, araçlar› yakm›fllard›r.
Mala-mülke yani düzenin en hassas oldu¤u suçlar› iflle-

mifl, cana kastetmifllerdir. Ve bunlar Türk Ceza
Yasas›’na göre suçtur. 

22--)) Ülkemizdeki hemen tüm linç sald›r›lar›,
kameralar›n önünde cereyan etmifltir. Bu neden-

le de, tüm linç sald›r›lar›nda failler, kay›tl›, belgelidir.
Yani suçlular›n bulunamamas› gibi bir sorun yoktur. 

Bu iki somut, aç›k, aleni olguya ra¤men, hapishane-
lerde tek bir linççi yoksa e¤er, bu tek bir fleyin göster-
gesidir: Düzen, iktidar›yla, polisiyle, yasalar›yla, yarg›-
s›yla linççileri KKOORRUUMMAAKKTTAADDIIRR.. 

66 y›ld›r süren 4477 linç sald›r›s›nda, tek bir linçci ceza
alm›fl de¤ilse bunun baflka bir aç›klamas› olamaz. 

Linçler, onlarca ayr› flehirde gerçekleflti. Polisin ko-
numu hepsinde ayn›yd›. Linççilerle ilgili aklama karar-
lar›n› veren de tek bir mahkeme de¤ildi. Türkiye’nin
de¤iflik bölgelerindeki mahkemelerde, linçlerde hep
ayn› yaklafl›m› gösterip, ayn› kararlar› verdiler. 

Linçleri ve linççileri polis örgütlemifl, iktidar
himaye etmifl, yarg› aklam›flt›r. Tablo budur. 

Türkiye hapishanelerinde 
tek bir L‹NÇÇ‹ YOK!

Neden sald›r›yorlar?  Ne yapmak gerekiyor?

10 Ekim
2010
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TAYAD’l›lar›n 1122 gün sü-
ren AAnnkkaarraa yürüyüflü, bir çok yerde
linç sald›r›lar› ve do¤rudan polisin
sald›r›lar› alt›nda tamamland›.

AKP’nin polisi, Ankara yürüyü-
flü boyunca linç güruhlar›n› seferber
etmifl, TAYAD’l›lar›n geçece¤i he-
men her yerde, yalanlarla halk› TA-
YAD’l›lara karfl› k›flk›rtmaya çal›fl-
m›fl, sivil faflistleri örgütleyip, sal-
d›rtm›fl, TAYAD’l›lara selam vere-
ni, evini, yol güzergah›ndaki tesis-
lerini açanlar›, bir bardak su veren-
leri , tehdit etmifl, TAYAD’l›lar› yü-
rüyemez hale getirmeye çal›flm›flt›r.

AKP iktidar›, ayaklar› yürü-
mekten patlam›fl, tutsak yak›nlar›na
12 gün boyunca sald›r›rken, sol linç
sald›r›lar›n› seyretti.

Tek tek kimi destekleri saymaz-
sak, 1122 ggüünn boyunca süren linç ve
polis sald›r›lar› solun mücadeleye
ne kadar yabanc›laflt›¤›n›, linçler di-
ye bir gündemlerinin olmad›¤›n›
gösterdi.

Bu tablo karfl›s›nda b›rakal›m
devrimci olmay›, örgüt olmay›, ken-
disine insan›m diyen herkes yafll›,
ayaklar› patlam›fl, günlerdir uyku-
suz ana-babalar›n polis kordonu al-
t›nda sald›r›ya u¤ramas› karfl›s›nda
isyan ederdi. Sol, b›rak›n isyan›, as-
gari bir duyarl›l›k göstermedi. Kim-
bilir, baz›lar› belki, Büyük Dire-
nifl’te “bize mi sordular ölüme ya-
tarken” dedikleri gibi, Ankara yü-
rüyüflüne karar verirken, linçlere

ra¤men yürümekte ›srar ederken bi-
ze mi sordular diye düflündü. 

Söyleyece¤imiz fludur; Yanl›fl
düflünce, yanl›fl yerlere savurur; bu-
güne kadar hep oldu¤u gibi.

LLiinnçç ppoolliittiikkaallaarr›› vvee ssoolluunn
ttaavv››rrss››zzll››¤¤›› 

TTrraabbzzoonn’daki linç sald›r›lar›n-
dan sonra sendika binalar›n› kapat-
t›ran düflünce, TAYAD’l›lar›n geri
ad›m atmayarak, ikinci kez mey-
danlara ç›k›p haklar›n› kullanma ka-
rarl›l›¤› karfl›s›nda paniklemifl, ne-
rede saf tutaca¤›n›, ““uunnuuttaarraakk””
linççileri cesaretlendirecek tutumlar
alm›fllard›.

Trabzon’da linç sald›r›s› karfl›-
s›nda geri ad›m atanlar, EEddiirrnnee’’ddee
linç sald›r›s›na u¤rayan ve flehre so-
kulmayan devrimcilere “Biz 35 de-
mokratik kitle örgütü olarak, aç›k-
lama yapman›z› istemiyoruz. Gel-
meyin.” diyebildiler.

Bu bencil, korkak ve çarp›k an-
lay›fl›n temsilcileri, bu kez de BBoo--
lluu’da karfl›m›za ç›kt›lar. Bolu’da
baz› sendikalar, sald›r›ya u¤rayan
TAYAD’l›lara;

“Oraya gelirsek kitlemiz bizden
istifa eder” diyerek TAYAD’l›lara
deste¤e gelmediler ve linç sald›r›la-
r› karfl›s›nda TAYAD’l›lar› tek bafl›-
na b›rakt›lar.

Kendisine ilericiyim, demokra-
t›m, anti-faflistim diyenlerin linç
sald›r›lar› karfl›s›nda, parti ve sendi-
ka binalar›ndan bafl›n› ç›karmama-
lar› ççöözzüümm de¤ildir.

DDiiyyoorrssuunnuuzz kkii,, “E¤er TAYADl›-
lar’›n yan›na gelirsek, bütün üyele-
rimiz istifa eder!” BB››rraakk››nn eettssiinnlleerr!!
Sonra devrimci gibi, demokrat gibi
yeniden kazan›n tüm üyelerinizi...
Çünkü kitlenin geri e¤ilimlerine
teslim olarak yap›lan sendikac›l›k,
devrimci, demokrat sendikac›l›k de-

¤ildir zaten. Niye e¤itmiyorsunuz
üyelerinizi? Linçler konusunda niye
gerçekleri anlatm›yorsunuz?

O zaman statükolar sars›lacakt›r
çünkü. Sorun üyelerin istifa edip et-
meyecek olmas› de¤ildir; sorun,
bizzat o bahaneye sar›lanlar›n yan-
l›fl ve çarp›k anlay›fllar›ndad›r. 

Bilinmelidir ki, sorun tek bafl›na
sadece TTrraabbzzoonn’dan beri lince u¤-
rayan devrimcilerin, AKP iktidar›
taraf›ndan k›flk›rt›lan linç güruhlar›-
n›n sald›rd›klar› Kürtler’in, Çinge-
nelerin sorunu de¤ildir. Bugün TA-
YAD’l›lara yönelen linç sald›r›lar›,
linç sald›r›lar›n› destekleyen CHP’
nin eski Genel Baflkan› Deniz Bay-
kal’a ve CHP’lilere bile yönelebil-
mifltir. 

AKP bu silah› herkese karfl› kul-
lanmaktad›r.

AKP, neredeyse 66 y›ld›r sistema-
tik ve sürekli hale getirdi¤i linç sal-
d›r›lar› ile as›l olarak devrimcileri
ve halk› susturmak, sindirerek, mü-
cadele edemez hale getirmek isti-
yor.

Oligarfli linçlerle devrimci ve
ilericileri demokratik haklar›n› kul-
lanamaz, yürüyüfl, miting, bas›n
aç›klamas› yapamaz hale getirmeye
çal›fl›yor. 

Meflrulu¤u “oorrttaaddaann kkaalldd››rr››ll--
mm››flfl””,, tecrit edilmifl bir solun halk
içinde örgütlenme zemini ciddi bir
biçimde yara alacakt›r. 

Linç sald›r›lar› ile halktan tecrit
edilen devrimcileri kolayca etkisiz-
lefltirmek hesab› içindedir oligarfli.

LLiinnççlleerr ssoolluunn ggüünnddeemmiinnee
nneeddeenn ggiirrmmiiyyoorr??

Bilinmelidir ki, sorun  tek
bafl›na sadece Trabzon’dan

beri lince u¤rayan
devrimcilerin,  AKP iktidar›
taraf›ndan k›flk›rt›lan linç
güruhlar›n›n  sald›rd›klar›
Kürtler’in, Çingeneler’in

sorunu de¤ildir. 
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Hem böylece demokratik mücade-
leyi de tümden geriletmek, engelle-
mek daha kolay olacakt›r.

Yine linçlerle halk›n düzene
karfl› öfke ve tepkilerini ›rkç›, floven
duygularla yaratt›klar› “ssaahhttee ddüüflfl--
mmaannllaarraa” , “yyaannll››flfl hheeddeefflleerree” yö-
nelterek, halk›n düzene tav›r almas›
engellenmek istenmektedir.

LLiinnççlleerree kkaarrflfl›› mmüüccaaddeelleenniinn
yyoolluu bbeelllliiddiirr

Türkiye solunun linçler karfl›s›n-
daki tav›rs›zl›¤›, Trabzon’dan bu
yana yaklafl›k 66 yy››lldd››rr sürmektedir.
66 y›la yak›n bir zamand›r, TTrraabb--
zzoonn’dan EEddiirrnnee’ye, EErrzzuurruumm’dan
DDüüzzccee’’ye, SSaammssuunn’’ddaann ‹‹nneeggööll’’ee,,
BBoozzüüyyüükk’’tteenn BBoolluu’ya, AAnnkkaarraa’’yyaa......
devam etmektedir. 

AKP iktidar› linçlerle 66 y›ld›r
sonuç almaya çal›fl›rken, linç sald›-
r›lar›nda onlarca devrimci, ilerici,
yurtsever yaralan›rken, lince u¤ra-
yanlar gözalt›na al›n›p tutuklan›r-
ken, bir türlü linçler solun gündemi-
ne girmemifltir.

Oysa ortada kafalar› kar›flt›racak
bir durum yoktur. Herfley ortadad›r.
Linçler faflist terörün bir biçimi de-
¤il midir?

Bu anlamda linç politikalar›na
karfl› mücadelenin 2 aya¤› vard›r.

BBiirriinncciissii;; fiilen linççilerin kar-
fl›s›na ç›kmak, difle difl sürdürülecek
bir mücadele hatt› örmektir. Linç
sald›r›lar› karfl›s›nda geri ad›m at-
mamak, a¤›r bedeller ödemek paha-
s›na mücadeleyi sürdürmeyi göze
alabilmektir. 

Demokratik mücadele bedel
ödemeden, linç sald›r›lar›na karfl›
konmadan sürdürülemez. 

O nedenle daha iddial› olmak,
faflizme karfl› mücadeleyi daha cid-
di programlarla sürdürmek zorunlu-
dur. Kuflkusuz solun bugünkü tablo-
su bu gerçeklerden uzakt›r.

“Bu tablonun temeldeki nedeni
ddeevvrriimm vvee ssoossyyaalliizzmm konusundaki
iiddddiiaass››zzllaaflflmmaa vvee iinnaannççss››zzllaaflflmmaadd››rr..
Solun b›rakt›¤› boflluk ise, her za-
man oldu¤u gibi, düzen taraf›ndan,

gericilik taraf›ndan doldurulmakta-
d›r.” (Yürüyüfl, say›: 236, syf.4)

‹‹kkiinncciissii;; linçlere karfl› gerçekle-
ri aç›klama kampanyas›n›n sürdü-
rülmesidir. 

Linçler, 66 y›la yak›nd›r aç›kça
görülece¤i gibi yalan, demagoji ve
çarp›t›lm›fl gerçekler üzerinden sür-
dürülen kampanyalardan g›das›n›
almaktad›r. Bu bazen, “bayrak yak-
t›lar”, bazen, “teröristler halka sal-
d›racak” biçiminde sürdürülen ya-
lan kampanyas› ile sürdürüldü bu-
güne kadar.

Sol, 66 yy››llaa yak›n bir zamand›r
süren linç sald›r›lar›na karfl› müca-
delenin iki aya¤›nda da yoktur. Ne
süren mücadelede vard›r, ne de tefl-
hir ve protestolarda... 

Sol bugün, iddias›z kkeennddii vvaarrll››--
¤¤››nn›› demokratik eylem hakk›n› ve
meflrulu¤unu savunamaz bir ko-
numdad›r. 

‹‹ddddiiaass››zzllaaflflmmaa,, lliinnçç ssaalldd››rr››llaa--
rr››nnaa tteesslliimm oollmmaakktt››rr

TAYAD’l›lar›n, linç sald›r›lar›
alt›ndaki 12 günlük demokratik mü-
cadele destan› herkes aç›s›ndan ö¤-
reticidir ve ç›kar›lacak derslerle do-
ludur.

Ve yine devrimcilerin, Trab-
zon’dan, Erzurum’a, Edirne’den,
Bolu’ya linçlere karfl› sürdürdükleri
mücadele çizgisi, kararl› olundu-
¤unda pekala linç politikalar›n›n ge-
riletilebilece¤ini, destanlar yaz›labi-
lece¤ini göstermifltir.

Sorun linçlere karfl› mücadelede
kararl› olmakt›r. Linç sald›r›lar›n›
ciddiye almak, sol aç›s›ndan ““vvaarr--
ll››kk--yyookklluukk”” nedeni olarak de¤er-
lendirebilmekten geçmektedir.

Nitekim daha önce de bu ger-
çekler nedeniyle linç sald›r›lar›n›n
süreklileflti¤i noktada, hemen tüm
sola, süren linç sald›r›lar›yla ilgili
ülke çap›nda hhaallkkaa ggeerrççeekklleerrii
aaçç››kkllaammaa kkaammppaannyyaass›› bafllatmay›
önerdik. 

Sol bunu kabul etmedi. Bir iki
bas›n aç›klamas› ile sorun geçifltiril-
di. Linç politikalar›n› bozacak halk›
bu konuda ayd›nlatacak kararl› bir
direnifl çizgisini hayata geçirmekten
hep uzak durdu. Linçler karfl›s›nda-
ki, geri, izleyen ve linççileri cüret-
lendiren tav›rlar›n› sürdürdüler bu-
güne kadar.

Ve öyle oldu¤u içindir ki, oligar-
fli Trabzon’dan bu yana linç sald›r›-
lar›n› daha cüretli bir biçimde sür-
dürmektedir. Oysa Trabzon’dan bu-
güne ders ç›kar›l›p somut ad›mlar
at›labilseydi, linçlere karfl› etkili,
sonuç al›c› bir mücadele gelifltire-
bilmek mümkün olabilirdi. 

Sol, linçlere karfl› tav›r almayan,
izleyen konumda kald›kça bu, yeni
linç sald›r›lar›na davetiye ç›karmak
olacakt›r.

Öte yandan linç sald›r›lar›na ta-
v›r almayan, alamayan bir sol, alter-
natif olmaktan ç›kacak, h›zla dina-
miklerini tüketecek, çürümekten
kurtulamayacakt›r.

Sol aç›s›ndan ortaya ç›kacak so-
nuç bellidir: ““LLiinnçç ssaalldd››rr››llaarr›› kkaarrflfl››--
ss››nnddaakkii ttaavv››rrss››zzll››kk ddaa zzaatteenn öözzüünnddee
ffaaflfliisstt tteerröörr kkaarrflfl››ss››nnddaa yy››ll››pp,, oolliiggaarr--
flfliinniinn iiccaazzeettiinnddee ssiiyyaasseett yyaappmmaayy››
kkaabbuull eettmmeekktteenn bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy ddee¤¤iill--
ddiirr.. BBuu kkaaffaa,, mmeeyyddaannllaarr››,, ssookkaakkllaarr››
lliinnççççiilleerree tteerrkkeettmmeekktteenn bbaaflflkkaa bbiirr--
flfleeyy yyaappaammaazz..”” (Yürüyüfl, say›: 203,
syf. 28)

Yeri geldi¤inde, kurflun
sa¤ana¤› alt›nda, yeri

geldi¤inde tafl ya¤murlar›
alt›nda,  militanca dövüflerek,

linç sald›r›lar›na karfl›
koyabilmektir

as›l sorun..

Neden sald›r›yorlar?  Ne yapmak gerekiyor?
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Ankara’ya yürüyüflümüz 18 Ey-
lül 2010’da Kartal Meydan›’nda
yapt›¤›m›z bas›n aç›klamas›n›n ar-
d›ndan 32 kifli ile bafllad›. 

‹lk gün Gebze’ye vard›k. Gebze
ve Kocaeli d›fl›nda bütün Ankara
yürüyüflü boyunca geceleri aç›k ara-
zide çad›rlarda ve uyku tulumlar›n-
da geçirdik. Baz› geceler tesislerde
konaklad›k ama polis tüm tesis sa-
hiplerini tehdit etti¤i için ço¤unluk-
la aç›k arazide konaklad›k. 

Yürüyüflü tek s›ra halinde yap-
t›k. Tüm yürüyüfl önlüklü, flapkal›,
baflörtü ve k›z›l bantl› oldu. Ayr›ca
Düzce’ye kadar yürüyüflümüzün
amac›n› ve taleplerimizin yaz›l› ol-
du¤u bir pankart› tafl›d›k. Talepleri-
mizi içeren bildiriyi tüm yol boyun-
ca sald›r› alt›nda olmad›¤›m›z her
yerde da¤›tt›k. Yol boyunca insan-
larla sohbet ettik, yürüyüflümüzün
amac›n› anlatmaya çal›flt›k. 

Polisin provokasyon örgütleme-
di¤i yerlerde halk bizi iyi karfl›l›yor-
du. En az›ndan bize baflar›lar dili-
yorlard›. Yolumuzun uzun oldu¤u-
nu, yürüyerek gitmemizin zor ola-
ca¤›n› söylediler. Bize dua ettiler.
PPoolliiss DDüüzzccee’’ddeenn iittiibbaarreenn pprroovvoo--
kkaassyyoonn hhaazz››rrllaammaayyaa ççaall››flfltt››.. Sakar-
yada bir linç giriflimi bekliyorduk
ama burada örgütleme yapmad›lar.
Bizim önümüzden sürekli giden si-
vil ekip vard›. BBuu eekkiipp ddii¤¤eerr ppoolliiss
vvee aasskkeerrlleerrllee mmuuhhaattaapp oollmmuuyyoorr,,
bbiizz dduurrdduu¤¤uummuuzzddaa bbiizzee 220000--330000
mmeettrree mmeessaaffeeddee dduurruuyyoorr,, yyüürrüü--
mmeeyyee bbaaflflllaadd››¤¤››mm››zzddaa iissee öönnüümmüüzz--
ddeenn yyooll aall››yyoorrdduu.. Bu ekip önden
gidip halk› PKK üzerinden k›flk›rt-
maya çal›flt›. PKK’lilerin kentleri
basmaya geldi¤ini yalan›n› söyle-
mifller, bbiirr PPKKKK''llii kk››zz››nn ööllddüü¤¤üünnüü,,
cceennaazzeessiinniinn yyüürrüüyyeerreekk ggööttüürrüüllddüü--

¤¤üünnüü söylemifller. Baz› yerlerde
kendimizi anlatabildik ve buralarda
sald›r›ya u¤ramad›k. Örne¤in Bolu
giriflinde küçük bir köye bizden ön-
ce iki arkadafl›m›z gitti. Yolun kena-
r›ndaki caminin imam› ile konufl-
mufllar. ‹‹mmaamm ppoolliissiinn kkeennddiissiinnee
yyuukkaarr››ddaakkii ggiibbii ssööyylleeddii¤¤iinnii,, kkeenn--
ddiilleerriinniinn flflaaflfl››rrdd››¤¤››nn››,, cceennaazzeeyyii eellddee
ggööttüürrmmeenniinn ddiinneenn ccaaiizz oollmmaadd››¤¤››nn››
ssööyylleemmiiflfl vvee ““bbiirraazz iilleerriiddee kkaahhvvee--
ddee iinnssaannllaarr ssiizzee ssaalldd››rrmmaakk iiççiinn
ttooppllaannmm››flflllaarrdd››,, oonnllaarrllaa kkoonnuuflflaa--
yy››mm ddaa ssiizzee ssaalldd››rrmmaass››nnllaarr”” ddee--
mmiiflfl.. Burada bize sald›r› olmad›. 

Tüm YYürüyüfl BBoyunca
Herkesin MMorali ÇÇok ‹‹yi ‹‹di

Yürüyüfl kolunun en önünde
yafll› ailelerimiz yer ald›. Böylece
biz onlar›n h›z›na uyduk ama onlar
da hep h›zl› gittiler. Kent merkezle-
rinden geçerken yürüyüfl kolunun
bafl›nda ve sonunda genç arkadafl-
lar›m›z oluyordu. Ailelerimizi yü-
rüyüfl kolunun ortas›na al›yorduk.
(...)

Ço¤u yerde de tesisler ppoolliiss ttaa--
rraaff››nnddaann tteehhddiitt ediliyordu. TTüümm
yyüürrüüyyüüflfl bbooyyuunnccaa hheerrkkeessiinn mmoo--
rraallii ççookk iiyyii iiddii.. Akflamlar› sald›r›
alt›nda de¤ilsek hava karar›nca
hedefledi¤imiz yere var›nca mola
verip konakl›yorduk. 

Yürüyüflün ilk gününden itiba-
ren hepimizin ayaklar›nda yaralar
olufltu, su toplad›. Sa¤l›kç›m›z bun-
lar›n tümünün müdahalesini yapt›.
Sa¤l›¤› bozulan arkadafllar›m›z›
araçlara al›yorduk, durumu çok cid-
di ise hastaneye gönderdik. 

Sakarya ç›k›fl›nda küçük bir ilçe-
den geçerken yol yap›m çal›flmas›
nedeniyle 4 kilometrelik bir alan›

arabaya binerek geçmek zorunda
kald›k. Tekrar yürümeye bafllama-
m›zdan itibaren sataflmalar ve sald›-
r›lar bafllad›. DDüüzzccee KKaayynnaaflflll›› aarraa--
ss››nnddaa 33 kkeezz ssaalldd››rr››yyaa uu¤¤rraadd››kk.. TTüü--
mmüü ppoolliissiinn vvee aasskkeerriinn oorrggaanniizzee eett--
ttii¤¤ii ssaalldd››rr››llaarrdd››.. AAsskkeerr ddee,, ppoolliissddee
ffaaflfliissttlleerrii ddaa¤¤››ttmmaadd››¤¤›› ggiibbii,, öönnlleerrii--
nnii aaççaarraakk bbiizzee ssaalldd››rrmmaallaarr››nn›› ssaa¤¤--
ll››yyoorrllaarrdd››.. Bu nedenle planlad›¤›-
m›zdan daha uzun mesafeyi yürü-
dük. Çünkü hiçbir yerde duram›yor-
duk. HHeerr yyeerrddee ssaalldd››rr›› aalltt››nnddaa
iiddiikk. 

Gece saat 21.00 gibi Kaynafll›
girifline vard›k. En büyük kalabal›¤›
burada toplam›fllard›. Yaklafl›k 550000 --
660000 kkiiflflii toplanm›flt›. Daha kente
girmemifltik. Sald›rganlar›n ellerin-
de bb››ççaakk,, ssaatt››rr ggiibbii ssiillaahhllaarr vard›.
Tabanca oldu¤unu gören arkadafl-
lar›m›z var. BBuurraaddaakkii ssaalldd››rr›› mmaa--
rruuzz kkaalldd››¤¤››mm››zz eenn flfliiddddeettllii ssaalldd››rr››

Bizim önümüzden sürekli giden
sivil ekip vard›. Bu ekip di¤er polis
ve askerlerle muhatap olmuyor, biz
durdu¤umuzda bize 200-300 metre

mesafede duruyor, yürümeye
bafllad›¤›m›zda ise önümüzden yol
al›yordu. Bu ekip önden gidip halk›
PKK üzerinden k›flk›rtmaya çal›flt›.

Polisin linç savunmas›:

‘‘oonnllaarr ddaa ddeemmookkrraattiikk 
hhaakkllaarr››nn›› kkuullllaann››yyoorrllaarr’’

TAYAD Baflkan› Av. Behiç Aflç› Ankara Yürüyüflünü Anlat›yor

6 y›lda 47 linç sald›r›s›12

Yürüyüfl
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oolldduu.. Karanl›k oldu¤u için kitle-
mizde da¤›lma oldu.

Bolu Da¤›’nda tekrar topland›k.
Burada terk edilmifl bir tesiste kal-
d›k. Faflistler buraya da geldiler.
BBuurraaddaa ppoolliisslleerrllee bbiirrlliikkttee oottuurrdduu--
llaarr.. AArraallaarr››nnddaann 44 ttaanneessii bbiizzee kküü--
ffüürr eeddiinnccee oonnllaarr›› kkoovvaallaadd››kk.. BBuu
sseeffeerr ppoolliiss bbiizzee ssaalldd››rrdd›› vvee ggaazz ss››kk--
tt››.. FFaaflfliissttlleerr kkaaççtt››llaarr vvee oo ggeeccee bbiirr
ddaahhaa ddaa ggeellmmeeddiilleerr..

25 Eylül sabah› Bolu’ya do¤ru
yürüyüfle bafllad›k. Yol boyunca sü-
rekli sivil polislerin k›flk›rtt›¤› grup-
lar halinde kiflilerin tehditlerini al-
d›k. Tehditlerin yan›nda yoldan ge-
çen baz› sürücüler iyi niyetli olarak
Bolu’da bize sald›r› için toplanm›fl
kalabal›klar›n oldu¤u yönünde bizi
uyard›lar. BBoolluu’’yyaa ggiirrddii¤¤iimmiizzddeenn
iittiibbaarreenn çç››kk››flflaa kkaaddaarr ssüürreekkllii ssaall--
dd››rr››lldd››.. SSaa¤¤ddaann vvee ssoollddaann iikkii ggrruupp
ssaalldd››rr››yyoorrdduu.. HHeerr iikkii kkoollddaa ddaa ssaa--
yy››llaarr›› eenn ffaazzllaa 3300 oolldduu,, aammaa ppoolliiss
oonnllaarr›› ddaa¤¤››ttmmaadd››.. Önce üzerimize
tafl att›lar, fakat att›klar› tafllar polis-
lere de gelince tafl atmaktan vazgeç-
tiler. PPoolliiss bbuu kkiittlleeyyii ddaa¤¤››ttmmaakk vvee
ssaalldd››rr››yy›› öönnlleemmeekk iiççiinn hhiiççbbiirr flfleeyy
yyaappmmaadd››.. PPoolliiss aammiirrlleerriinnii uuyyaarrdd››--
¤¤››mm››zzddaa bbiizzee oonnllaarr ddaa ““ddeemmookkrraa--
ttiikk hhaakkllaarr››nn›› kkuullllaann››yyoorrllaarr”” ddeeddii--
lleerr.. Linççilere sahip ç›kt›lar. Bo-

lu’nun ç›k›fl›nda bbiirr
ççeevviikk kkuuvvvveett ppoolliissii ffaa--
flfliissttlleerree ggaazz ss››kktt›› hhee--
mmeenn bbuu ppoolliissii ggeerrii ggöö--
rreevvee aalldd››llaarr.. 

Yine Bolu ç›k›fl›nda
askerler yolu keserek
faflistlerin önünü ka-
patt›lar, gaz s›karak sal-
d›r›y› önlediler. Fakat
daha sonra, ssaalldd››rrmmaa--
llaarr›› iiççiinn yyoolluu aaççtt››llaarr..
Faflistler 2-3 metre ya-
n›m›za kadar yaklaflt›-
lar. PPoolliisslleerrllee ffaaflfliissttllee--
rriinn rreeiisslleerriinniinn iilliiflflkkiilleerrii ççookk iiyyii iiddii..
BBiirrbbiirrlleerriinn iissiimmlleerrii iillee ççaa¤¤››rr››yyoorr--
llaarrdd››.. Hatta ppoolliisslleerrddeenn bbiirrii ffaaflfliisstt--
lleerree hhiittaabbeenn,, ““CCeemmaall bbiirraazz dduurruunn
bbiizzii ççookk yyoorrdduunnuuzz”” ddeeddii.. Bu kadar
birbirlrini tan›yorlar. Daha sonradan
ö¤rendi¤imize göre Boludaki sald›-
r›da otogarda üstlenen aallbbaayyrraakk ddii--
yyee bbiilliinneenn bbiirr yyeerreell mmaaffyyaayy›› kul-
lanm›fllar. Sald›r›da kullan›lanlar›n
tümü tafl›ma idi. HHaallkkttaann ssaalldd››rr››yyaa
kkaatt››llaann hhiiçç oollmmaadd››.. 

Bolu’yu ç›kt›ktan sonra bu sefer
polis önümüzü kesti ve polis otobü-
süne binmemizi istedi. Biz kabul et-
meyince sald›rd›lar ve ailelerin tü-
münü döverek gözalt›na al›p araca
bindirdiler. Ankara il s›n›r›nda b›-

rakt›lar. 

Bolu’dan Ankara il s›n›r›na gi-
dene kadar geçti¤imiz Yeniça¤ ve
Gerede ilçelerinde sivil faflistler
de sald›r›ya kat›ld›. HHaattttaaGGeerree--
ddee’’ddeenn kkaatt››llaann ffaaflfliissttlleerriinn kkuull--
llaanndd››¤¤›› aarraaççllaarrddaann bbiirriinniinn ppllaa--
kkaass›› bbiillee yyookkttuu.. BBuu aarraaççllaarr››nn ttüü--
mmüü öönncceeddeenn öörrggüüttlleennmmiiflfl vvee bbiizzii
bbeekklleemmeelleerrii ssaa¤¤llaannmm››flfltt››..

Ankara il s›n›r›nda b›rak›ld›¤›-
m›zda bizi jandarma bekliyordu. Bu-
rada iki gün bekledik. ‹stanbuldan
gelecek arkadafllar›m›z› bekledik.

27 Eylül’de yürüyüfle tekrar bafl-
lad›k. K›z›lcahamam’da da sald›r›
oldu. Buradaki çok kontrollü bir
sald›r›yd›.

28 Eylül’de K›z›lcahamam’dan
sonra Ankara’n›n Kazan ‹lçesi’nde
bir sald›r› oldu. Yol boyunca sivil
faflistler araçlar›yla sürekli yan›m›z-
dan geçerek bizi tehdit edip küfür
ediyorlard›. 

Kazan’dan sonra 29 Eylül’de
Ankara’ya girdik. Ankara’da Gazi
Üniversitesi’nin önünde yine faflist-
ler bizi bekliyordu. Polis 15- 20 ki-
fliyi örgütleyebilmifl. Polis koruma-
s›nda sald›rd›lar, üzerimize tafl ya¤-
d›, burada faflistlerin bir k›sm›n› ya-
kalad›k ve dövdük. Sonra faflistler
kaçt› ve yürüyüfl devam etti. 

Abdi ‹pekçi Park›’na 300 metre
kala bu sefer polis sald›rd› ve ailele-
rin tümünü gözalt›na ald›. Arkadafl-
lar›n anlat›mlar›na göre polislerden
bir iki kifli Y›ld›z Ana’ya küfür et-
mifl. Gençler de bu polislere müda-
hale etmifller. Polis bu arkadafllar›
gözalt›na almak istedi. Biz de ver-
meyince polis sald›rd› ve herkesi gö-
zalt›na ald›. Ertesi gün toplant› ve
gösteri yürüyüflleri kanununa muha-
lefet, polise mukavemet ve polis
dövmek iddialar›yla tümü mahkeme-
ye getirildi. 3 çocuk hemen b›rak›ld›.
Kalan 30 kiflinin 7' sini serbest b›ra-
kan savc› 23 kiflinin tutuklanmas› is-
temiyle, hakimli¤e sevk etti. Sonra
da buradan serbest b›rak›ld›lar.

Bolu’ya girdi¤imizden
itibaren ç›k›fla kadar sürekli

sald›r›ld›. Sa¤dan ve soldan iki grup sald›r›yordu. Her iki kolda da
say›lar› en fazla 30 oldu ama polis onlar› da¤›tmad›. 

Polis bu kitleyi da¤›tmak ve sald›r›y› önlemek için hiçbir fley
yapmad›. Polis amirlerini uyard›¤›m›zda bize onlar da demokratik

haklar›n› kullan›yorlar dediler.
Bolu’nun ç›k›fl›nda bir çevik kuvvet polisi faflistlere gaz s›kt›,

hemen bu polisi geri göreve ald›lar. 

Polislerle faflistlerin reislerinin iliflkileri
çok iyi idi. Birbirlerin isimleri ile

ça¤›r›yorlard›. Hatta polislerden biri
faflistlere hitaben, Cemal biraz durun bizi

çok yordunuz dedi. 

Neden sald›r›yorlar?  Ne yapmak gerekiyor?

10 Ekim
2010
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u TAYAD’l›lar›n
yürüyüflü nnü nne llinçler, nne
de AAKP’nin ppolisi een
gelleyebildi! 

u TAYAD’l›lar
linçler alt›nda ddirenmenin
destan›n› yyazd›lar

u TAYAD’l›lar,
tutsaklar›n vve ttüm hhalk›n
ONURUDUR!

Onlar, 1188 EEyyllüüll günü Kartal
meydan›nda yap›lan aç›klaman›n
ard›ndan Ankara’ya do¤ru yürüyüfl-
lerine bafllam›fllard›. Üzerlerinde
önlükleri, flapkalar›, bantlar› ve tek
s›ra halindeki yürüyüflleri ile gün-
lerdir haz›rland›klar› Ankara  yürü-
yüfllerini bafllatm›fllard›.

Aralar›nda bulunan yafll› ve has-
ta 60-65 yafl›ndaki anne ve babalara
karfl›n bu küçük ama onurlu yürü-

yüfl kolu ilerledikçe,
AKP’nin polisinin kor-
kular›n› büyüttü.

Linçler ve  polis sal-
d›r›lar› alt›nda kilomet-
relerce yürünen yollara,
uykusuzlu¤a, yürümek-
ten dolay› patlayan
ayaklara ra¤men AN-
KARA yürüyüflü   12
gün boyunca sürdü ve
gözalt› ile sürsede  An-
kara’ya girildi.

Ve TAYAD’l›lar,
yorgun, ayaklar› yara bere içinde
ama bafllar› dik ve baflarm›fl olma-
n›n  hakl› gururu ile  16 gün sonra
‹stanbul’a döndüler. 

TTAAYYAADD’’ll››llaarr hhaallaayyllaarrllaa
kkaarrflfl››llaanndd››

3 Ekim günü ‹stanbul’a dönen
TAYAD’l›lar için Okmeydan› Ana-
dolu Park›’nda Halk Cephesi tara-
f›ndan bir karfl›lama program› dü-
zenlendi.

TAYAD’l›lar, Okmeydan› so-
kaklar›nda yürüyüfl yaparak ve
“Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Müca-
delemiz, Bedel Ödedik Bedel Ödete-
ce¤iz” sloganlar› ile parka geldiler.

Parkta, TAYAD’l›lar› a¤aca ve
duvara as›lan “TAYAD’l› Aileler
Onurumuzdur” ve “Tecrite Son”
pankartlar›yla Halk Cepheliler kar-
fl›lad›. 

Karfl›lama an›nda büyük bir sev-
gi ve coflku yuma¤› olufltu. Cepheli-
ler, 12 gün boyunca büyük bir ka-
rarl›l›kla yürüyen  TAYAD’l›lar
için;  “TAYAD’l› Aileler Onurumuz-
dur” ve “TAYAD Halkt›r Halk Ye-
nilmez” sloganlar›n› att›lar. 

TAYAD’l›lar parka girdikten
sonra davul ve zurna eflli¤inde ha-
laylar çekildi. Linç güruhlar› karfl›-
s›nda tek bir kez geri ad›m atmayan

TAYAD’l›lar bu kez yoldafllar› ile
kolkola  halaylardayd›lar.

Halk Cepheliler, onuru çi¤net-
meyen, herfleye ra¤men ANKA-
RA’ya yürümeyi baflaran TA-
YAD’l›lara hitaben bir konuflma
yapt›lar.

Yürüyüflten   korkan siyasi  ikti-
dar›n linç güruhlar›n›  TAYAD’l›la-
r›n üzerine sald›rtt›¤›  belirtildi.

TAYAD’l›lar› karfl›lamaya TTeecc--
rriittee KKaarrflfl›› SSaannaattçç››llaarrddaann;; Nurettin
Güleç, Ercan Ayd›n, Mehmet Esa-
to¤lu, Grup Yorum üyeleri ve Tav›r
Dergisi çal›flanlar› da kat›ld›. 

Sanatç›lar ad›na MMeehhmmeett EEssaa--
ttoo¤¤lluu TAYAD’l›lara yönelik bir ko-
nuflma yapt›.  Ailelere  çiçek veren
sanatç›lar Çav Bella Marfl›’n› söyle-
diler.

TAYAD ad›na konuflan MMeehhmmeett
GGüüvveell Naz›m Hikmet’in “Yürü-
mek” fliirini okuyarak,   yaflad›klar›
linç sald›r›lar›n›n  kendilerini müca-
delen vazgeçiremeyece¤ini belirtti.
Linç sald›r›lar›n›  AKP’nin polisinin
örgütledi¤ini belirten Güvel; “Linç-
lerin sorumlusu AKP iktidar›d›r.
Sald›r›ya u¤rayan TAYAD’l›lar gö-
zalt›na al›nd›, fakat linççiler serbest
b›rak›ld›” dedi.

Davul-zurna eflli¤inde çekilen
halaylarlar son karfl›lama program›
bitirildi.

TTAAYYAADD’’ll››llaarr ssoorruuyyoorr;;

““SSoorruuyyoorruuzz;;

KKiimmii üürrkküüttttüükk??

KKiimm bbuu yyüürrüüyyüüflfltteenn kkoorrkkttuu??
RRaahhaattss››zz oolldduu??

BBuu lliinnçç vvee pprroovvookkaassyyoonn ssaalldd››--
rr››llaarr›› nniiyyee öörrggüüttlleennddii??

‹‹kkttiiddaarr tteeccrriittii kkaalldd››rrmmaayy››pp
lliinnçç ssaalldd››rr››llaarr›› iillee bbiizzii ssuussttuurraa--
mmaazz..

TTAAYYAADD''ll››  AAiilleelleerr oollaarraakk eevv--
llaattllaarr››mm››zz›› ssaahhiipplleennmmeeyyee ddeevvaamm
eeddeeccee¤¤iizz..

TTeeccrriittiinn kkaalldd››rr››llmmaass››  ssoohhbbeett
hhaakk›› ggeenneellggeessiinniinn uuyygguullaannmmaass››,,

HHaassttaa ttuuttssaakkllaarr››nn sseerrbbeesstt bb››--
rraakk››llmmaass››,,

TTuuttuukklluu TTAAYYAADD''ll››llaarraa öözzggüürr--
llüükk””

Linçlere, polis sald›r›lar›na karfl›  onuru çi¤netmeyen 

TAYAD’l›lar Onurumuzdur!

6 y›lda 47 linç sald›r›s›14

Yürüyüfl
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TTAAYYAADD’’ll››llaarr yyaallnn››zz ddee¤¤iillddiirr!!
‹‹zzmmiirr HHaallkk CCeepphheessii;; LLiinnççlleerriinn

ssoorruummlluussuu AAKKPP iikkttiiddaarr››dd››rr

27 Eylül’de  ‹zmir Halk Cephesi
linçleri  protesto etmek için  eylem
yapt›

“ L‹NÇLER‹N SORUMLUSU

AKP ‹KT‹DARIDIR! TAYAD’LI-
LAR ONURUMUZDUR” pankart›
aç›lan eylemde, “Demokrasi flovla-
r›yla halk› kand›ran AKP iktidar›n›n
gerçek yüzünü ortaya ç›karan TA-
YAD’l›lar AKP iktidar›n› rahats›z
etmifltir. Bu nedenle sivil ve resmi
polisini, faflistleri ve linççileri TA-
YAD’l›lar›n üzerine gönderiyor” di-
ye aç›klama yapan  HHaallkk CCeepphheellii--
lleerr,,  sloganlarla eylemi bitirdiler.

‹‹zzmmiirr HHaallkk CCeepphheessii:: TTAA--
YYAADD’’››nn tteeccrriittee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeelleessiinnii
eennggeelllleeyyeemmeezzssiinniizz

‹‹zzmmiirr HHaallkk CCeepphheessii,, 3
Ekim’de yapt›¤› aç›klamada, TA-
YAD’›n demokratik mücadelede ›s-
rar ve bedel ödemek oldu¤unu bir
kez daha gösterdi¤ini belirtti.

Yine hiçbir sald›r›n›n TAYAD’› yo-
lundan döndüremeyece¤ini, daha önce
de linç salad›r›lar› ile karfl›laflan TA-
YAD’l›lar›n tutsaklar›n sesi olmaya
devam edecekleri vurguland›.

TTrraakkyyaa KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii::‹‹flflttee
hhaallkk›› kkiinn vvee ddüüflflmmaannll››¤¤aa sseevvkkee--
ddeennlleerr bbuunnllaarrdd››rr

3 Ekim günü bir aç›klama yapan

Trakya Kültür Merkezi, linç sald›r›-
lar›n›n  6 y›ll›k geçmifline de¤ine-
rek, TAYAD’l›lara yönelik linç sal-
d›r›lar›n›n  nedenlerini  belirtiyordu.

“Sokak ortas›nda güpegündüz
elinde levyesi, döner b›ça¤› ve so-
pas›yla insanlara sald›rmaya haz›r
bir güruh yarat›larak ne amaçlan-
maktad›r?” diye sorularak, linçler
teflhir ediliyordu.

HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu:: SSaalldd››rr--
ggaannllaarraa yyaa hhiiçç ddaavvaa aaçç››llmmaamm››flfl
kkaazzaayyllaa ddaavvaa aaçç››llaaccaakk oollssaa ddaa
mmuuttllaakkaa bbeerraaaatt eettmmiiflfllleerrddiirr..

30 Eylül günü bir aç›klama ya-
pan Halk›n Hukuk Bürosu, TA-
YAD’l›lara yönelik sald›r›lar› k›nar-
ken, flunlar› da belirtiyordu; 

“Bu durum çaresizli¤in ifadesi-
dir. Evlatlar›, Yak›nlar› Yoldafllar›
için ölüme yatan, y›llarca bir park-
ta nöbet tutan ama asla taleplerin-
den vazgeçmeyen insanlar› yeneme-
menin çaresizli¤idir bu.”

TTUUYYAAPP da, 30 Eylül 2010  günü
yapt›¤›  yaz›l› aç›klama ile  TA-
YAD'l›lara yap›lan linç  sald›r›s›n›
k›nad›.

BBuuggüünn ssaaaatt 1155..0000’’ddee DDüüzz--
ccee’’ddeeyyddiikk.. OOrraaddaann aayyrr››lldd››kkttaann
ssoonnrraa ssaaaatt 1166..0000’’ddaann iittiibbaarreenn
ssaalldd››rr››llaarr bbaaflflllaadd››.. 

AArraabbaallaarrllaa,, mmoottoossiikklleettlleerrllee
ggeeççiipp llaaff aatt››pp kküüffrreeddeennlleerr oolldduu..
DDuurrmmaaddaann ssüürreekkllii yyüürrüüddüükk.. 

BBuuggüünn nneerrddeeyyssee 7700 kkmm yyüürrüü--
mmüüflfl oolldduukk.. YYooll bbooyyuunnccaa ggeeççttii¤¤ii--
mmiizz hheerr yyeerrddee ggrruuppllaarr hhaalliinnddee
iinnssaannllaarr›› ttooppllaamm››flflllaarr ssaalldd››rrtt››yyoorr--
llaarr,, kküüffüürrllüü ssaattaaflflmmaallaarr,, ttaaflfl aatt--
mmaallaarr oolldduu.. 

TTüümm ddiinnlleennmmee tteessiisslleerrii kkaappaa--
tt››llmm››flfl.. PPoolliiss oonnllaarr›› tteehhddiitt eettmmiiflflttii,,
llaavvaabboollaarr›› kkuullllaanndd››rrmm››yyoorrdduu zzaa--
tteenn.. ““ tteerröörriissttlleerr ggeelliiyyoorr”” ddiiyyeerreekk
pprroovvaakkaassyyoonn hhaazz››rrllaanndd››¤¤›› ggöörrüü--
llüüyyoorr..

Neden sald›r›yorlar?  Ne yapmak gerekiyor?
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Bir hapishane katliam davas› daha
karara ç›kmak üzere. 19 – 22 Aral›k
2000 tarihinde 20 hapishanede yap›-
lan, 20.000 askerin kat›ld›¤› 28 tutsa-
¤›n katledildi¤i operasyondan sonra
çeflitli hapishanelerde tutsaklar hak-
k›nda davalar aç›lm›flt›. Katliam tüm
dünyan›n gözü önünde yap›lm›fl ol-
mas›na ra¤men tutsaklar aleyhine is-
yan, adam öldürme, yaralama, kamu
mal›na zarar verme gibi iddialardan
davalar aç›ld›. Yani yarg›da katliam
plan›n›n bir parças› olmufltu. Nitekim
Yüzbafl› Zeki Bingöl Bayrampafla
üzerine yazd›¤› kitab›nda “… Operas-
yon öncesi savc›lar ve yetkililerin top-
lant› yaparak katliam› yapanlar›n yar-
g›lanmayaca¤›, kimliklerinin aç›klan-
mayaca¤› konular›nda anlafl›ld›¤›-
n›…” yazd›.

Ama aç›lan davalarla maddi ger-

çek birbiri ile uyuflmuyordu. Katliam
sald›r›s›na u¤rayan, katledilenler tut-
saklard›. Yarg›lananlar da tutsaklar
oldu. Bayrampafla, Çanakkale, Üm-
raniye hapishanelerinde isyan, adam
öldürme, yaralama iddialar›yla tut-
saklar hakk›nda onlarca y›ll›k hapis
cezalar› istenirken katiller hakk›nda
tek bir dava aç›lmad›. Di¤er hapisha-
nelerde de isyan, kamu mal›na zarar
verme davalar› ard› ard›na aç›ld›.
Yarg›lamalar y›llar sürdü. Ve gerçek-
ler dava dosyalar›na da girmeye bafl-
lad›.

‹ktidar›n bu durumda çözümü
zamanafl›m› kararlar› ile dosyalar›
kapatmak oldu. Önce Çanakkale
Hapishanesi’ne iliflkin davada za-
manafl›m› karar› verildi. Ard›ndan
Bayrampafla Hapishanesi’ne iliflkin
davada zamanafl›m› karar› verildi.

fiimdi de Ümraniye
Hapishanesi’ne ilifl-
kin davada zama-
nafl›m› karar› veril-
mek isteniyor. Bir
önceki duruflma
esas hakk›nda mütala-
as›n› veren savc› zama-
nafl›m› karar› verilmesini istedi.

Soruyoruz; zamanafl›m› kararlar›
neyin üzerini örtüyor? Bayrampafla
Hapishanesi’nde diri diri yak›lan 6
kad›n›n üzerini zamanafl›m› kararlar›
ile örtebilir misiniz? Katledilen 28
tutsa¤›n üzerini zamanafl›m› kararlar›
ile örtebilir misiniz? Örtemezsiniz!

Zamanafl›m› kararlar› Adalet is-
te¤imizi karfl›lam›yor. Analar adalet
bekliyor. Halk›m›z adalet bekliyor.
Katledilen 28 evlad›m›z için adalet
istiyoruz. Diri diri yak›lan 6 kad›n
için adalet istiyoruz. Bilin ki adalet
aray›fl› sonuçsuz kalmaz. Halk ada-
letsiz kalmaz. 

TTAAYYAADD’’LLII AA‹‹LLEELLEERR

ZAMANAfiIMI KARARLARI ‹LE
HAP‹SHANELER KATL‹AMININ ÜZER‹N‹
ÖRTEMEZS‹N‹Z!.. ADALET ‹ST‹YORUZ!.. 



“Güler Zere’yi sahiplendiler,
Mahir Çayan’› and›lar” diye tutuk-
lanan TAYAD’l›lar›n tutsakl›klar›
hala sürüyor. TAYAD’l› Aileler ise
tutsak TAYAD’l›lar›n serbest
b›rak›lmas› için mücadelelerini
sürdürüyorlar. 

‹‹ssttaannbbuull:: TAYAD’l› Aileler 5
Ekim günü, AKP ‹stanbul Sütlüce il
binas› önünde eylem yapt›lar. Ey-
lemde 9 TAYAD’l›n›n tutsakl›¤›n›n
ve TAYAD’l›lar›n Ankara yürü-
yüflünde yaflanan olaylar›n, düzenin
TAYAD’l›lardan duydu¤u korkunun
ifadesi oldu¤u söylendi.

45 kiflinin kat›ld›¤› ve “Linçle-
rin Sorumlusu AKP ‹ktidar›d›r,
Linçler, Gözalt›lar, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” sloganlar›n›n at›ld›¤›
eylemde aç›klaman›n ard›ndan bir
saatlik oturma eylemi yap›ld›.

AAddaannaa:: TAYAD’l› Aileler AKP il
binas› önünde tutuklu TAYAD’l›la-
r›n serbest b›rak›lmas› için eylem
yapt›. 

5 Ekim günü  yap›lan eylemde

aç›klamay› Ayten Çak›c› okudu.
“Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldür-
mek Serbest, Cenazelerine Kat›l-
mak Suç, Tutuklu TAYAD’l›lar Ser-
best B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde “Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n, Tecriti Kald›r›n Ölümle-
ri Durdurun, Tutuklu TAYAD’l›lar
Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.
Oturma eylemi s›ras›nda söz alan
Servet Göçmen “Hukuksuzluk sü-
rüyor, Cenazeye kat›lmak suç de¤il-
dir. Mahir Çayanlar’› anmak suç de-
¤ildir.” dedi.

BBuurrssaa:: 5 Eylül günü, Fomara
AKP il binas› önünde  “Hasta Tut-
saklar› Tecritte Katletmek Serbest,
Sahiplenmek Suç! Tutuklu
TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n!”
pankart› ile eylem yap›ld›. 

Eylemde okunan aç›klamada
“112 gündür tutuklu bulunan
TAYAD’l›lar serbest b›rak›lana ka-
dar aç›klamalar›m›z ve oturma ey-
lemlerimiz devam edecek. Tecrite
karfl› mücadelemiz de ayn› kararl›-
l›kla sürecek!” denildi. Aç›klama-

dan sonra oturma eylemi yap›ld›.  

AAnnkkaarraa:: TAYAD'l›lar›n serbest
b›rak›lmas› için her hafta Ankara
Adalet Bakanl›¤› Ek Binas› önünde
oturma eylemi yapan TAYAD'l› Ai-
leler bu hafta da Adalet Bakanl›¤›
Ek Binas› önündeydiler.

Eylemde, “TAYAD Tecritle Sus-
turulamaz, Tutuklu TAYAD'l›lar
Serbest B›rak›ls›n, Sohbet Hakk›
Uygulans›n” sloganlar› at›ld›. Tu-
tuklu TAYAD'l›lar›n serbest b›rak›l-
mas›n›n, sohbet hakk›n›n uygu-
lanmas›n›n ve hasta tutsaklar›n ser-
best b›rak›lmas›n›n istendi¤i eylem-
de hapishanelerden ç›kacak her ta-
butun AKP'nin sorumlulu¤unda
oldu¤u belirtildi. 

OOttuurrmmaa EEyylleemmlleerrii SSüürrüüyyoorr

AAnnkkaarraa:: Ankara’da tutuklu TA-
YAD'l›lar›n serbest b›rak›lmas› için
Abdi ‹pekçi Park›'nda oturma eyle-
mi yapan TAYAD’l› Aileler 2 Ekim
günü de ayn› yerdeydiler.

‹stanbul'dan Ankara'ya yürüyen

9 TAYAD’LI

GÜNDÜR 

TUTUKLU!118

Tutuklu TTAYAD’l›lar Serbest BB›rak›ls›n

Gerçek Suçlu AKP ‹ktidar›d›r

6 y›lda 47 linç sald›r›s›16

Yürüyüfl
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TAYAD’l›lar›n da kat›ld›¤› eylemde
TAYAD’›n bugüne kadar birçok kez
iktidar›n sald›r›lar›na u¤rad›¤›n›,
ancak hiçbir zaman gerçekleri aç›k-
lamaktan, evlatlar›n› sahiplenmek-
ten geri durmad›¤› belirtildi.

Eylem “Tutuklu TAYAD'l›lar
Serbest B›rak›ls›n, Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n, Sohbet Hakk›
Uygulans›n” sloganlar›n›n ard›ndan
sona erdi.

Bolu’daki faflist sald›r›lar›n fo-
to¤raflar›n›n da as›ld›¤› parktaki
eyleme Emekli-Sen üyeleri de des-
tek verdiler.

‹‹ssttaannbbuull:: 9 TAYAD’l›n›n serbest
b›rak›lmas› için imza masas› açan
TAYAD’l› Aileler, Taksim Galatasa-
ray Lisesi önünde oturmaya ve imza
toplamaya devam ettiler.

Her gün aç›lan imza masa-
s›nda tutuklanan 9 TAYAD’l›-
n›n serbest b›rak›lmas› istenir-
ken yaflan›lan hukuksuzluklar
teflhir edildi. TAYAD'l› Aileler,
"Tutukland›k" bafll›kl› bildirile-
rini de da¤›tt›lar.  

‹‹mmzzaa MMaassaallaarr›› AAçç››llmmaayyaa
DDeevvaamm EEddiiyyoorr
AAnnttaallyyaa:: Tutuklu TAYAD’l›lar›n
serbest b›rak›lmas› için her hafta
aç›lan imza masas› 1-2 Ekim gün-
leri tekrar aç›ld›. TAYAD’l›lar›n
yaflad›¤› linç sald›r›s›n›n anlat›ld›¤›
masada 309 imza topland›. 

‹‹ssttaannbbuull:: Tutuklu 9 TAYAD’l›n›n
serbest b›rak›lmas›n›isteyen Halk
Cepheliler 4 Ekim günü Mecidiye-

köy metrobüs dura¤›nda imza ma-
sas› aç›p, bildiri da¤›tt›lar. Masada
bir saat içinde 100'e  yak›n  imza
topland›.

6 Ekim günü Halk Cepheliler,
tutuklanan 9 TAYAD'l›n›n serbest
b›rak›lmas›n› isteyen bildirileri,
Mecidiyeköy’de halka ulaflt›rd›lar.
Mecidiyeköy metrobüs dura¤›nda
Yar›m saat süren bildiri da¤›t›m›nda
3000 adet bildiri halka da¤›t›ld›.

11 EEkkiimm günü Urfa’da ““KKCCKK
ooppeerraassyyoonnuu” ad› alt›nda aralar›n-
da Urfa BDP ‹l Baflkan›’n›n da ol-
du¤u 24 kifli gözalt›na al›nd›. Ç›-
kar›ld›klar› mahkeme 8 kifliyi tu-
tuklayarak, “operasyonu” tamam-
lam›fl oldu.

Halka “KKCCKK ooppeerraassyyoonnuu”
olarak lanse edilen gözalt› ve tu-
tuklama sald›r›s›, polisin fuhufl ba-
takl›¤› içindeki 17 yafl›ndaki bir
genç k›z› haz›rlad›¤› senaryoda
kullanarak, düzmece ifadeler ha-
z›rlamas›yla bafllat›ld›. 

Gözalt› ve tutuklamalar›n ge-
rekçesi, polisin bu k›za verdirtti¤i
““bbeennii ddaa¤¤aa ggöönnddeerreecceekklleerrddii??””
ifadesi olmufltur.

AKP’nin polisi komplolar ko-
nusunda ustad›r. Y›llard›r bu tür
komplolar› devrimcilere, yurtse-
verlere karfl› kullanmaktan geri
durmad›.

Bu tür komplolar ile demokra-

tik kitle örgütleri kapat›ld›, üyeleri
tutukland›. Demokratik mücadele-
ye sald›r›larak, hakk›n› arayacak
olan herkese gözda¤› verildi.

22000044 fifiuubbaatt’›nda ‹‹ssttaannbbuull’’da
polisin EErrddoo¤¤aann KKaallddii isminde
bir kifliyi kendi senaryosu için kul-
lanmas› ile birlikte yüze yak›n kifli
iflkencehanelere tafl›nd›, tam tam›-
na 114488 kifli suçland›.

Hem de bu 114488 kifliyi güya EE rr--
ddoo¤¤aann KKaallddii, nüfustaki kimlik
bilgilerine kadar “tan›yormufl!”.
Neresinden bak›l›rsa bak›ls›n, her-
kes bunun bir polis komplosu ol-
du¤unu bilmektedir.

“Erdo¤an Kaldi dedi ki...” diye
rek bafllat›lan komplo sonucu 8822
kkiiflflii tutukland› o dönem. Tutukla-
nanlar aylarca, y›llarca düzmece
polis komplosu nedeniyle tutuklu
kald›lar.

AKP’nin polisi, faflizmin ada-
let da¤›t›c›lar›n›n, bu komplolarda

oynad›klar› role göre, bu tür
komplolar› da art›rd›lar.

Yeri geldi, halk›n mücadelesi-
nin karfl›s›na KKüüççüükkaarrmmuuttlluu’da
oldu¤u gibi bir fahifleyi kulland›-
lar. Ya da ‹‹kkiitteellllii’de oldu¤u gibi,
bir uyuflturucu müptelas›n›, bir
mafya çetesini kulland›lar.

Özellikle, polis bu tür komplo-
larda kolayca yönlendirece¤i, za-
y›f kiflilikleri seçiyor. 155--1166 yyaaflfl››nn--
ddaakkii ççooccuukkllaarr›› faflist terörü ve
sald›r›lar› için kullan›yor.

Öyle senaryolar haz›rland› ki,
1155--1166 yyaaflfl››nnddaakki çocuklar››n “70-
80 kifliyi” tan›mas›, teflhis etmesi,
onlarla “örgütsel iliflki yürütüyor
olmas›” üzerine operasyonlar ya-
p›ld›.

Erdo¤an Kaldi’den Urfa’ya
uzanan komploculuk, faflizmin
adaletinin, flantaja, komplolara,
hukuksuzlu¤a ve keyfili¤e dayan-
d›¤›n›n göstergesidir.

AAddaalleett!!  Kaldi’den Urfa’ya uzanan
“Dedi ki” operasyonlar›

Neden sald›r›yorlar?  Ne yapmak gerekiyor?

10 Ekim
2010
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Adalet Bakanl›¤› Ceza ve  Tev-
kif Evleri Genel Müdürlü¤ü perso-
nel istatistiklerine göre; 337733 Hapis-
hane’de 111199 bbiinn 114444 tutuklu ve hü-
kümlüye kadrolu olarak sadece 2211
doktor bak›yor.

Yine, 167 psikolog, 8 difl heki-
mi, 143 sa¤l›k memuru var. Adalet

Bakanl›¤›n›n  249 doktor, 121 difl
hekimi, 55 sa¤l›k memuru kadrosu
ise bofl. 

fiu anda 66000000 bin tutuklu ya
da hükümlüye 11 ddookkttoorr düflüyor.
fiu anda doktoru olmayan onlarca
hapishane var. fiu anda haftada 2
gün doktorun geldi¤i onlarca ha-
pishane var!

Hapishane’de difl tedavisi gör-
mek ise bir mucizedir. Difl tedavi-
sini defterlerinden silmifltir Ada-
let Bakanl›¤› .

AKP, hasta tutsaklar› böyle
katlediyor! Doktoru, reviri, am-
bulans› olmayan onlarca hapisha-
ne AKP’nin eseridir. Tecrit alt›n-
da hastal›klara aç›k halde tutulan
tutsaklar, doktora ç›kam›yor, çün-
kü doktor yok. 

Hastal›klar› ilerleyen tutsakla-
r›n hastaneye götürülmeleri ise
aylar› buluyor. Hastanede, aske-
rin dayatmalar›, tutuklular›n ke-
lepçelerini açmamalar›, muayene
edilen odadan ç›kmamalar› sonu-
cu tedavi edilmeden geri getirilen
tutuklular ciddi sa¤l›k sorunlar›
ile karfl› karfl›yalar.

AKP iktidar› hapishaneler de
doktordan çok psikolog bulundu-
ruyor. San›lmas›n ki, bakanl›k

bunlar› psikolojik hastal›klar›
olan tutuklu ve hükümlüler
için bulunduruyor.

Bakanl›k, psikologlar› ida-
renin hizmetinde, tutuklular›
“rehabilite  etmek” için kullan-
maktad›r. 

Tecrit ve doktorsuz hapis-
haneler yeni ölümlerin nedeni ola-
cakt›r. AKP tecritte ›sarar ettikçe bu
gerçek de¤iflmeyecektir.

“Hapishanede doktor olmad›-
¤›  için Silivri Devlet Hastane-
si’nden ambulans ça¤r›ld›. Saat
13.00 s›ralar›nda hapishaneye ge-
len sa¤l›k ekibi, O¤ur’un iyi ol-
du¤unu belirterek hapishaneden
ayr›ld›. Ancak O¤ur, 2 saat sonra
tekrar fenalaflt›. 

Ambulans yerine hapishane
arac› ile Silivri Devlet Hastane-
si’ne  götürüldü.  Zaman›nda mü-
dahale edilmedi¤i için durumu
a¤›rlaflan O¤ur, bu kez Kartal
Devlet Hastahanesi’ne sevk edil-
di ama yaflam›n› yitirdi.”

fierif O¤ur, Silivri hapishane-
si’nde doktor olmad›¤›  için 1166
KKaass››mm 22000099’’da yaflam›n› yitirdi.

Silivri’de 10 bin kiflinin kala-
ca¤› 8 hapishane yapanlar, binler-
ce tutuklunun oldu¤u bir hapisha-
ne kompleksinde ne doktor, ne de
ambulans var

119 bin tutukluya 
21 doktor!

TECR‹TTENTECR‹TTEN

Hem bask› yap›yor,
hem çal›yorlar!

FF››rraatt ÖÖzzççeelliikk’’in mektubundan;
((Tekirda¤ 2’ No’lu F Tipi Hapishanesi,
26.09.2010) 

Gerçek ‹fiKENCEN‹N tüm yalan--
lara ra¤men dört duvar aras›nda her
türlü biçimiyle SÜRDÜRÜLDÜ⁄Ü--
DÜR!

KKeemmaall AAvvcc››,, kald›¤› hücreden .  ta--
lebi  olmad›¤› -talebi olanlar›nda hiçbi--
rinin bu talebi karfl›lanmamaktad›r-
halde zorla al›n›p baflka bir hücreye
götürülmüfl ve tüm eflyalar› gasp edil--
mifltir. Hapishane idaresi eflyalar›n›
kendisine vermemektedir. 

Giysileri, iç çamafl›rlar›, çoraplar›,
havlusu, difl f›rças›, sabunu, defteri, ki--
taplar›, mektuplar›, foto¤raflar› dahil,
tek bir i¤nesi bile verilmemifltir. 

K›sacas› tüm eflyalar›  hapishane
idaresi taraf›ndan zorla al›nm›fl, gasbe--
dilmifltir. Hapishane idaresinin eflyala--
r› nereye koydu¤u bilinmemektedir.

Bu uygulaman›n ad›  ‹fiKENCE--
D‹R!

6 y›lda 47 linç sald›r›s›18
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Halk Cephesi 6 Ekim günü
FHKC Genel Sekreteri Ahmet
Saadat’›n yarg›lanmas›yla ilgili ‹s-
tanbul’da ‹srail Konsoloslu¤u önün-
de eylem yapt›. 

“Tecrite Direnen Halklar› Teslim
Alamazs›n›z Ahmet Saadat’a Öz-
gürlük” yaz›l› pankart aç›lan eylem-
de,  “Katiller Devrimcileri Yarg›la-
yamaz”, “Ahmet Saadat Serbest B›-
rak›ls›n”, “Tecrit Halklar› Teslim
Alamaz”, “Yaflas›n Halklar›n Kar-
deflli¤i” sloganlar› at›ld›. Eylemde
bas›na bir aç›klama yapan Caner

Bozkurt flimdiye kadar yüzlerce
katliam yapan ‹srail’i hiçbir emper-
yalist kurumun yarg›layamad›¤›n›
belirtirken “Tecrit, emperyalizmin
halklar› teslim almay› umdu¤u bir
politikad›r. AKP ve Likud, Tayyip
ve Natenyahu her türlü zulümde
kardefl olduklar› gibi tecrit iflkence-
sini uygulamakta da kardefller. ‹sra-
il, Ahmet Saadat’a tecrit uygulaya-
rak, binlerce Filistinli devrimciye,
özgürlük savaflç›s›na tecrit uygula-
yarak yeni bir insanl›k suçu iflliyor.
Tecrite hay›r diyoruz. Tecritin kal-

d›r›lmas›n› talep ediyoruz. FHKC
Genel Sekreteri Ahmet Saadat’›n
serbest b›rak›lmas›n› talep ediyo-
ruz” dedi.

Ahmet Saadat tecrit
alt›nda

2,5 y›ldan daha fazla bir süre--
dir tecrit alt›nda tutulan Ahmed
Saadat yaflad›¤› tecrit koflullar›y--
la ilgili flunlar› söylüyor; “‹srail
hapishaneleri tafltan bir kutudur.
Hücrelerinin kap›lar› vard›r. Bu
kap›ya bakt›¤›n›z zaman kendini--
zi kuyuda hissedersiniz. 

Duvarlar› kal›n ve rutubetli--
dir, ne havas› vard›r ne de güne--
fli, sürekli tuvaletinden fareler
ç›kmakta ve kötü kokular yay›l--
maktad›r. Amaç tamamen psiko--
lojik olarak y›pratmak ve zay›f--
latmakt›r. “

Havaland›rmaya  elleri kelep--
çeli ve ayaklar›nda pranga ile ç›--
kar›lmaktad›r Saadat.

Neden sald›r›yorlar?  Ne yapmak gerekiyor?

10 Ekim
2010
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‹ktidar›n hasta tutsaklar› katletme
politikas› sonucu birer birer ölüme
yaklaflan hasta tutsaklar› devrimciler
taraf›ndan sahipleniliyor. Hasta tut-
saklar›n serbest b›rak›lmas› talebiyle
eylemler devam ediyor.

8 Ekim günü ‹‹ssttaannbbuull TTaakkssiimm
TTrraammvvaayy DDuurr aa¤¤››’’nnddaa biraraya ge-
len 100 kifli “Hasta Tutsaklar Serbest

B›rak›ls›n”
p a n k a r t ›
açarak Gala-
tasaray Lise-
si’ne kadar
yürüdü.

“ D e v -
rimci Tut-
saklar Onu-
rumuzdur,
Hasta Tut-
saklar Ser-
best B›rak›l-
s›n” slogan-
lar› at›lan
e y l e m d e

TAYAD Yönetim
Kurulu Üyesi Meh-
met Güvel taraf›n-
dan yap›lan aç›kla-
mada, devletin “e-

celle ölüm” diyerek iki günde bir
tutsaklar› öldürmelerinin üzerini
kapatmaya çal›flt›¤› vurguland›.

‹stanbul’da 7 Ekim günü ise AAdd-
llii TT››pp KKuurr uummuu önünde eylem yap›-
larak hasta tutsaklar›n serbest b›ra-
k›lmas› istendi. “Adli T›p Bir Suç
Örgütüdür”, “Bekir fiimflek Serbest

B›rak›ls›n” dövizlerinin tafl›nd›¤›
eylemde “Devrimci Tutsaklar Onu-
rumuzdur” sloganlar› at›ld›.

AAnnkkaarraa’’ddaa 8 Ekim günü Sakar-
ya Caddesi’nde hasta tutsaklar için
eylem yap›ld›. A¤›r tecrit koflullar›-
n›n ölümcül hastal›klara sebep ol-
du¤u söylenen eylemde, 45/1 nolu
genelgenin uygulanmas› gerekti¤i
belirtildi. Eylemde ayr›ca Maltepe
Hapishanesi’nde Ça¤r› Avc›’n›n
gördü¤ü iflkenceler anlat›ld›.

AAnnttaallyyaa’’ddaa 2 Ekim günü yap›-
lan eylemde, “Hasta Tutsaklar Ser-
best B›rak›ls›n”,  “Analar›n Öfkesi
Katilleri Bo¤acak”, “Tecrite Son”
sloganlar› at›ld›. Eylemde Türki-
ye’deki hapishanelerin hepsinin do-
lu oldu¤u belirtildi.

AAddaannaa’’ddaa 2 Ekim günü ATAK,
ESP, Halk Cephesi, Tuhay-Der, ‹HD,
Emek Özgürlük, Devrimci Proletar-
ya, Odak, BDSP ve BDP ‹nönü Par-
k›’nda hasta tutsaklar için bir eylem
yapt›lar. Eylemde, hastaneye kald›r›-
lan Nurettin Soysal ve Halil Gü-
nefl’in durumunun a¤›r oldu¤u, su ih-
tiyaçlar›n› dahi ›slak pamukla gider-
meye çal›flt›klar› belirtildi

FFHHKKCC GGeenneell SSeekkeerreetteerrii AAhhmmeett SSaaaaddaatt......

KAT‹LLER DEVR‹MC‹LER‹ YARGILAYAMAZ

Ecel De¤il Tecrit
Öldürüyor

‹STANSUL / TAKS‹M



AAKKPP, halka yönelik faflist politi-
kalar›n› bugüne kadar demokrasi
flovlar› ile gizlemeye çal›flt›. Denile-
bilir ki, 88 y›ll›k iktidar›nda hep bu
politikay› izledi. Zulmetti, demok-
ratikleflme flovlar›yla zulmüne per-
de çekti... 

‹zledikleri bu politika ile AKP
bir yandan halka karfl› sürdürdü¤ü
faflist politikalar›n› gizlerken, di¤er
yandan da çeflitli kesimleri kendine
yedeklemeye çal›flt›.

AKP, referandum sonras›, ald›¤›
“ddeesstteekkllee”” flovlar›n› daha da ileri
tafl›d›. AKP’ye göre, art›k Türki-
ye’de ““iilleerrii ddeemmookkrraassii”” vard›. Ve
hiçbir iktidar döneminde görülme-
di¤i kadar ““öözzggüürr ttaarrtt››flflmmaallaarr yyüü--
rrüüttüüllüüyyoorr””,, ““ddookkuunnuullmmaayyaann kkoo--
nnuullaarraa ddookkuunnuulluuyyoorr””du. AKP, in-
sanlar›n özlemlerini en afla¤›l›k bi-
çimlerde istismar ederek, milyon-
larca insan› bu yalanlarla etkileme-
ye çal›fl›yor...

fiov ss›ras› GGül’de
AAbbdduullllaahh GGüüll,, 1 Ekim’de

TBMM’nin aç›l›fl›nda yapt›¤› ko-
nuflmada flöyle diyordu:

”GGeecciikkmmeelleerriinn sseebbeebbii nnee oolluurrssaa
oollssuunn,, ttuuttuukklluulluu¤¤uu ffiiiillii bbiirr mmaahhkkuu--
mmiiyyeett dduurruummuunnaa ddöönnüüflflttüürrmmeemmeessii
ggeerreekkiirr..” (Milliyet, 2 Ekim 2010) 

Yine, “Kürt sorununun çözü-
münden”, “Mecliste ülkenin önde
gelen siyasi ak›mlar›n›n temsil edil-
mesi” gerekti¤ine kadar bir çok ko-
nuda “çözümler” sundu. 

Gül’ün mecliste yapt›¤› konufl-
ma, tekellerin bas›n› taraf›ndan ade-
ta göklere ç›kar›ld›. Tespitlerinin ne
kadar “isabetli” oldu¤u, “demokra-
si aç›s›ndan” önemli de¤erlendir-
meler yapt›¤› yaz›ld›. 

Bu de¤erlendirmeleri yapan AAbb--
dduullllaahh GGüüll,, muhalefetteki bir dü-
zen partisinin s›radan bir milletve-

kili de¤ildir oysa. Bu ülkenin Cum-
hurbaflkan›’d›r. Ve ondan da öte,
AKP iktidar›nda Baflbakanl›k yap-
m›flt›r.

8 y›ll›k AKP iktidar›nda bu poli-
tikalar› oluflturanlardan, uygulayan-
lardan birisidir AAbbdduullllaahh GGüüll. Ve
bu anlamdad›r ki, söyledi¤ini yap-
mayan biridir. 

GGüüll’ün demokrasi flovlar› yapt›-
¤› 1 Ekim’den çok de¤il, daha 1-2
gün önce TTAAYYAADD’l›lar linç sald›r›-
s›na u¤rad› Ankara yürüyüflü bo-
yunca. Ve hatta Ankara’n›n merke-
zinde de yafland› linç sald›r›s›.

Ar›nç’›n flflovu
Baflbakan yard›mc›s› BBüülleenntt

AArr››nnçç’’›n Türkiye Gazeteciler Ce-
miyeti'nin (TGC) düzenledi¤i gele-
neksel “BBaabb››aallii fifieennllii¤¤ii””nin aç›l›-
fl›nda yapt›¤› konuflma da ayn›
Gül’ün konuflmas› gibiydi. 

AArr››nnçç bir yandan, “ gazeteciler
tutuklanmamal›” (Hürriyet, 2 Ekim
2010) derken, di¤er yandan da,
“Cezaevinde gazeteci s›fat› tafl›y›p
da terör örgütüne mensup olmak gi-
bi suçlardan yatan var” diyordu.
As›l düflüncesi ikinci söyledikleri
içindedir AArr››nnçç’›n.

AAKKPP’’liler hiçbir zaman “demok-
rat” olmad›lar. Demokrasiden yana
olmad›lar. Onlar›n anlad›klar› de-
mokrasi, kendilerinin de k›r›nt›lar-
d›ndan yararland›¤› tekellerin de-
mokrasisidir!

Sömürü düzeninin d›fl›ndaki dü-
flüncelere bu ülkede yaflam hakk›
yoktur. Bunu referandum kampan-
yas›nda da gördük. 

Erdo¤an hhalka 
sald›r›lar› ssavunuyor!

Erdo¤an, 1 Ekim’de TBMM
Baflkan› Mehmet Ali fiahin’in dü-

zenledi¤i davette, bir yandan “bak›n
ne güzel ülkemizi demokrasiye gö-
türüyoruz” diyor, bir yandan da Ur-
fa’daki tutuklamalar› soran BDP’li-
lere ““fifiiimmddii dduurruupp dduurruurrkkeenn yyooll--
ddaann ggeeççeenn bbiirriissiinnii aallmm››yyoorrllaarr ddee¤¤iill
mmii??”” diyordu. 

Erdo¤an’›n söyledikleri as›l ola-
rak AKP iktidar›n›n faflist politika-
lar›n›n aç›k olarak savunulmas›yd›.
Sürdürdükleri demokrasi flovlar›, bu
sald›r›larla yara alsa da tutuklama
terörünü pervas›zca savunmaya de-
vam ediyor Erdo¤an.

Demokrasi flovlar› yap›yorlard›
ama hemen yan›bafllar›nda ‹‹ssttaannbbuull
TToopphhaannee’’ddee,, TTAAYYAADD’’l›lar›n Anka-
ra yürüyüflünde linç sald›r›lar› yafla-
n›yor. Yapt›klar› flovlar, elbette 6
y›ld›r sürdürdükleri linç politikala-
r›n› gizleyemez. 

Gizleyemeyeceklerini bildikleri
için de bu kez, Baflbakan aç›kça
yazmay›n, abartmay›n diye ssaannssüü--
rr üü devreye sokuyor. Bas›n yay›n
kurumlar›n› flunu konuflturun, bunu
konuflturmay›n diye tteehhddiitt ediyor. 

HHaappiisshhaanneelleerr iissee ddoolluupp ttaaflfl››yyoorr..
TTCCKK’’ddaann YYÖÖKK’’ee kkaaddaarr,, hheerr ddüü--
zzeeyyddee ffaaflfliisstt yyaassaallaarr,, ddaahhaa ddaa bbaass--
kk››yyllaa,, yyaassaakkllaarrllaa,, aa¤¤››rr cceezzaallaarrllaa
ppeekkiiflflttiirriilliiyyoorr.. 

Halka karfl› yürüttükleri karfl›-
devrimci savafl ile yoksul emekçi
mahallelerini bas›yor, polis terörü
uyguluyorlar. Gözalt›lar, tutuklama-
lar, sindirme operasyonlar›
AKP’nin faflist politikalar›. Bunlar›
hiçbir demokrasi flovu örtemez, or-
tadan kald›ramaz.

AKP flovlar›na devam etse de,
halka karfl› sürdürdü¤ü faflist politi-
kalar›n› gizleyemez: Onlar halk›n
dostlar› de¤il, düflman›d›r.

AKP’nin faflist politikalar›n›
gizleyen demokrasi flovlar›
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Emperyalizmin ve Türkiye oli-
garflisinin politikalar› konusunda,
Kürt sorununun çözümünde veya
demokratikleflme konusunda bek-
lentilere girenler, sürece bbeekklleennttii--
lleerrii aaçç››ss››nnddaann de¤il, ggeerrççeekklleeflfleenn
oollaayyllaarr aç›s›ndan baksalar, bir çok
fley aç›kt›r: Bak›n geçen haftaki
geliflmelere: 

1) “Terörle mücadele için
fiam’la anlaflma Aral›k’ta”... 2)
Türkiye Irak ordusunu ‘terörizmle
mücadele’ için e¤itecek. 3) Mecliste
terörle mücadeleyle ilgili gizli otu-
rum yap›lacak.. 4) Erdo¤an AB ül-
kelerinde ‘terörü’ anlat›p PKK’ye
karfl› önlem istiyor... 5) S›n›r Ötesi
operasyon yetkisinin uzat›lmas› tez-
keresi 6 Ekim’de meclise verildi...

Neyi anlat›yor bu 5 madde?

Burada herhangi bir soruna çö-
züm yoktur. Burada “demokratik-
leflmeye” dair herhangi bir aç›l›m
yoktur. Bu maddelere bak›ld›¤›nda
oligarflinin tek bir gündemi oldu¤u
görülüyor: “Terörle mücadele”.

“Terörle mücadele” politikas›,
ony›llard›r emperyalizmin ve oli-
garflinin halklara karfl› izledi¤i poli-
tikan›n ad›d›r. Bu, sömürücü ikti-
darlar›n dönemsel olarak baflvur-
duklar›, zaman zaman de¤iflebilen
politikalardan herhangi biri de¤il-
dir. “Terörle mücadele”nin bir ikti-
dar için temel ve sürekli bir politika
olmas›, ‹‹DDEEOOLLOOJJ‹‹KK bir tutumdur.
“Terörle mücadele” tan›m›, ideolo-
jik planda, halklar›n ulusal ve sos-
yal kurtulufl mücadelelerinin mah-
kum edilmesidir. “Terörle mücade-
le”, bu anlam›ndan dolay› da, daha
bafl›ndan itibaren halklar›n mücade-
lesine karfl› her türlü zorbal›¤›n ya-
p›lmas›n› meflrulaflt›ran bir rol oy-
nar. 

Amerikan emperyalizmini vuran
11 Eylül 2001 eylemleri sonras›nda,
Amerikan emperyalizmi, ““tteerröörree
kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl”” ad›yla tüm dünya
halklar›na karfl› savafl ilan etti. Bu
ilandan sonra tüm emperyalistler ve
iflbirlikçileri, “teröre karfl› savafl”

ad›na halka karfl› terörü daha sis-
temlefltirdiler. 

Bugün, e¤er bir yerde “terörle
mücadele”den söz eden bir iktidar
varsa, o iktidar›n emperyalist veya
faflist bir iktidar oldu¤undan flüphe
edilmemelidir. Ve “terörle mücade-
le”den söz eden bir iktidar›n de-
mokratikleflmeden yana tek bir
ad›m atmas›, halklar›n hakl›, meflru
taleplerine tek bir olumlu cevap
vermesi mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr.. 

Çünkü, terörle mücadele tan›m-
lamas›, daha bafl›ndan itibaren o
halk›n mücadelesini hhaakkss››zz,, ggaayyrrii--
mmeeflflrruu ve ssuuçç sayan bir politikan›n
ifadesidir. “Terörle mücadele” poli-
tikas›n›n yürürlükte oldu¤u yerde,
halka ve hhaallkk››nn öönnccüü,, öörrggüüttllüü ggüüçç--
lleerriinnee kkaarrflfl››,, infazlar, katliamlar,
kaybetmeler, iflkenceler, hapishane-
lerde tecrit ve di¤er zulüm yöntem-
leri, meflru görülür. 

“Terörle mücadele” anlay›fl›, her
türlü demokratik hakk›n kullan›m›-
n›n önünün istenildi¤i zaman kapa-
t›lmas›, tüm muhalif güçlerin iste-
nildi¤i an “terör”, “teröre yard›m”
gerekçeleriyle tutuklanabilmesi,
y›llarca hapishanelerde yat›r›labil-
mesi demektir.  

*

‹ster ulusal, ister Marksist-Leni-
nist nitelikte olsun; bir halk kurtu-
lufl hareketi, ideolojik, politik her
düzeyde önce kendi meflrulu¤unu
savunmak durumundad›r. Kendi
meflrulu¤unu savunmak, “terör”,
“terörizm” kavramlar›n›, tart›flma-
s›z ve kesin bir biçimde reddetmek-
tir. Bu kavram›n kendisi için kulla-
n›lmad›¤›n› reddetti¤i gibi, baflka
ilerici, devrimci hareketler için kul-

lan›lmas›na da kesin biçimde karfl›
ç›kmal›d›r. Halklar›n mücadelesini

hakl›l›¤› ve meflrulu¤u taviz-
siz, tart›flmas›z savunulmal›d›r. 

Kürt milliyetçi hareketi,
geçmiflte “taktik” ad›na bu ko-
nuda yanl›fl tutumlar gelifltir-
mifltir. Emperyalizmin “terör”
tan›m› ve politikas›n›n içyüzü-
nü teflhir yerine, ona kat›lan
aç›klamalar yap›lm›flt›r. 

PKK’nin kendisini feshet-
mesiyle kurulan KADEK’in (Kür-
distan Özgürlük ve Demokrasi
Kongresi) kararlar›ndaki flu ifade
içine düflülen yanl›fl›n belgesidir:

"[KADEK] Devlet, örgüt ve bi-
reyden kaynaklanan terörizmi mah-
kum eder ... Terörizme karfl› müca-
delede uluslararas›, bölgesel ve
ulusal alanda kapsaml› ittifak ve ifl-
birli¤inin geliflmesini ilke edinir, bu
temelde giriflimlerde bulunur."

Sözü edilen ““tteerröörriizzmmee kkaarrflfl››
bbööllggeesseell iiflflbbiirrllii¤¤ii””, bugün yine
PKK’ye karfl› gerçeklefltirilmekte-
dir. Baflka türlü de olmas› mümkün
de¤ildir zaten. 

KADEK’in ard›ndan HPG de
benzer bir aç›klama yapm›flt›. HPG
kararlar›nda da flöyle deniyordu:

“Hareketimiz ... çok nadir ve s›-
n›rl› bir biçimde ve tamamen savun-
maya dönük olarak meflru savunma
çerçevesinde kullan›lan zoru do¤al
ve meflru bir hak olarak görürken,
bunun d›fl›ndaki bütün fliddet kulla-
n›mlar›n› tteerröörriizzmm kkaappssaamm››nnddaa ddee--
¤¤eerrlleennddiirrmmeekktteeddiirr..”” (Serxwebun,
Ekim 2003) 

Bu yaklafl›mlar›n, “taktik”lerin
halklar›n mücadelesine hiçbir yara-
r› olmam›flt›r. Bunlar, Kürt halk›n›n
ulusal talepli mücadelesinin “terö-
rizm” olarak damgalanmas›na da
engel olamam›flt›r. ‹flte yine “terör”
diyerek halk›m›z›n mücadelesini
kan ve ateflle bo¤mak istiyorlar. 

Terör kavram› üzerinde emper-
yalizmle halklar›n, halk kurtulufl
hareketlerinin uzlaflmas›, anlaflmas›
mümkün de¤ildir. Yap›lmas› gere-
ken bu tan›m  içinde tan›mlanmay›
ve tart›fl›lmay› reddetmektir. 

Tek YolYürüyüflte 

“Terörle Mücadele”
Politikas›, Halklar›n
Taleplerinin Kan ve

Ateflle Bo¤ulmas›d›r!

Neden sald›r›yorlar?  Ne yapmak gerekiyor?
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KCK (Koma Civakên Kürdis-
tan) ad›na Murat Karay›lan taraf›n-
dan Kandil’de 1 Ekim’de yap›lan
aç›klamada, “çözüm zeminini güç-
lendirmek için eylemsizlik karar›n›n
bir ay uzat›ld›¤›” aç›kland›. 

Bu aç›klamadan bir gün sonra
oligarfli Urfa’da “KCK operasyonu”
ad› alt›nda 25 kifliyi gözalt›na ald›.
Gözalt› sald›r›s› ‹stanbul Malte-
pe’de devam etti ve 15 kifli daha gö-
zalt›na al›nd›.

Oysa, gerek BDP, gerekse de
KCK taraf›ndan yap›lan aç›klama-
larda “diyalog sürecinin”, “bar›fl
sürecinin” ssüürrddüürrüülleebbiillmmeessii iiççiinn
ön koflullardan birisinin “KCK ope-
rasyonu ad› alt›nda tutuklanan
11880000’’üünn üüzzeerriinnddee BBDDPP’’lliinniinn sseerr--
bbeesstt bb››rraakk››llmmaass›› talep ediliyordu. 

Oligarfli, bu demokratik, hakl›
talebe, hem de KCK’n›n eylemsiz-
lik karar›n› uzatt›¤›n› aç›klad›¤› gü-
nün ertesinde yeni gözalt›larla ce-
vap verdi. 

Kuflkusuz bu öylesine denk gel-
mifl de¤ildi. Denk getirilmiflti. 1800
BDP’linin serbest b›rak›lmas› tale-
bine ve eylemsizlik karar›n›n uzat›l-
mas›na verilmifl bir cevapt›. 

Peki bu cevab›, bu denk getirifli
nas›l de¤erlendirmek gerekiyor? 

BDP Eflbaflkan› Selahattin De-
mirtafl, “diyalog sürecinin yafland›-
¤› bu dönemde... amac›n ‘‘ssüürreeccii
bbaallttaallaammaakk’’ oldu¤unu” söyledi.

DTP Eflbaflkan› Ahmet Türk ise
“Bu tür provokasyonlar›... ve bu sü-
rece zarar verecek davran›fllar› en-
gellemek hem hükümetin, hem de
yarg›n›n görevidir” diyordu.  

KCK Yürütme Konseyi Baflkan-
l›¤›’ndan yap›lan aç›klamada da gö-
zalt›lar›n, “eylemsizli¤e sabotaj”

oldu¤u belirtildi. 

Aç›klamalarda deniliyor ki, pro-
vokasyon, baltalama, sabotaj... Peki
kim yap›yor? Bu belirsiz!

Ahmet Türk’e göre, birileri “gü-
ven ortam›n› sarsmak istiyor”.
Kim? ‹kincisi, bir “güven ortam›”
var m› gerçekten, varsa, kimle kim
aras›nda? Tutuklamalar, katliamlar
sürerken, bu nas›l bir güvendir?

Hay›r ne pprovokasyon, nne
baltalama, nne ssabotaj! 

Hiç biri de¤ildir. Oligarfli kendi
çözümünü dayat›yor. 

Bunun benzer örnekler defalarca
yafland›. Karfl›l›kl› mesajlar gönde-
rilirken, çeflitli düzeylerde görüfl-
meler yap›l›rken operasyonlar, gö-
zalt›lar, tutuklamalar, katliamlar...
hep oldu. 

Daha geçen y›l AKP’nin “Kürt
aç›l›m›” diye bafllatt›¤› süreçten
sonra 13 Nisan’da PKK ateflkesi
uzatt›¤›n› aç›klam›flt›. Yine bu aç›k-
lamadan bir gün sonra 14 Nisan’da
“KCK operasyonlar›” ad› alt›nda
demokratik, yasal parti, sendika ve
derneklere sald›r›lar bafllad›. AKP
iktidar› bir taraftan “demokratiklefl-
me” derken bu sald›r›lar bugüne ka-
dar sürdü. 

Oligarfli, “Kürt sorunu hepimi-

zin sorunudur” derken de, katliam-
lar›n›, zulmünü sürdürüyor. Oligar-
flinin böyle davranmas›nda, çok fla-
fl›rt›c› bir yan yok. Sorun böyle du-
rumlarda Kürt milliyetçi hareketin
ne yap›p, yapmad›¤›ndad›r. Bu tür
geliflmeleri genel olarak flu tan›m ve
söylemlerle tahlil etmektedirler:

“Karanl›k güçler”, “devlet için-
deki bar›fla karfl› olan güç odakla-
r›”, “savafl rantç›lar›”, “bar›fl süre-
cini baltalamak için bu tür eylemler
yap›l›yor”...

Zaman zaman, oligarfli içi çelifl-
kiler sonucunda bu tip provokas-
yonlar, katliamlar olmaz m›? Olur
elbette. Nitekim olmufltur da. Ama
esas olan bunlar de¤ildir. Esas olan
bu tür provokasyonlar›n katliamla-
r›n ülkemizde genel olarak ddoo¤¤rruu--
ddaann oolliiggaarrflfliikk ddiikkttaattöörrllüükk ttaarraaff››nn--
ddaann gerçeklefltiriliyor olufludur. 

Bu politikalar ddeevvlleett ppoolliittiikkaass››--
dd››rr.. Bu politika emperyalizmin ve
oligarflinin kendi çözümlerini da-
yatmas›n›n bir ifadesidir. 

Oligarfli en yal›n haliyle flöyle
diyor: “Ben hem görüflürüm, hem
operasyon yapar›m, gözalt›na al›-
r›m, tutuklar›m, katlederim.”

Bu politikan›n en çarp›c› ifadesi
PKK’nin 1999 y›l›nda silahl› güçle-
rini ülke d›fl›na çekme karar› alma-
s›ndan sonra olanlard›r. PKK silahl›
güçlerini ülke d›fl›na çekerken oli-
garflinin sald›r›lar› sonucunda 500
gerillay› flehit vermifltir. Bu yan›yla
oligarflinin politikalar› hiç de¤iflme-
mifltir. 

Oligarfliye göre “Kürt sorunu”
“terör” sorunudur. Görünürdeki po-
litikalar ne olursa olsun, süreç nas›l
flekilleniyor olursa olsun, oligarfli-
nin politikas› temelde ““TTeekk tteerröörriisstt
kkaallmmaayy››nnccaayyaa kkaaddaarr kköökküünnüü kkaazz››--

Kürt Sorununda
ABD OPERASYONU SÜRÜYOR

‘Baltalama’... ‘sürece zarar’... ‘sabotaj’... ‘provokasyon’... Hiçbiri de¤il!

Oligarfli Kendi ‘Bar›fl›n›’, 
Kendi ‘Çözümünü’ Dayat›yor...

Kürt milliyetçi hareket de,
bundan önce Abdullah Gül’ün “iyi

fleyler olacak!” sözleriyle bafllayan,
BDP yöneticileri taraf›ndan “mutlu-

yuz, umutluyuz” diye karfl›lanan
sürecin bir tasfiye süreci oldu¤unu

sonuçta da olsa görmüfl ve
söylemifllerdi. Bugünkünün bir

tasfiye operasyonu olmad›¤›na nas›l
ve hangi kan›tlarla inan›labilir?  
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mmaa”” politikas› olarak kalmaya de-
vam ediyor. Oligarflinin bugüne ka-
darki bu politikas› ortada iken, ege-
men s›n›flardan “çözüm” beklenti-
leri içine girmek ya da katliamlar›-
n›n arkas›nda baflka güçler aramak,
oligarflik devlet gerçe¤ini görme-
mektir.

Dayatmalara nne ccevap
verilecektir? 

PKK politikalar›n›n açmaz› bu-
radad›r: Tutuklu KCK’l›lar›n ser-
best b›rak›lmas› talep edilirken, oli-
garfli bu talebe yeni tutuklamalarla
cevap verdi. Bu pervas›zl›¤a, bu
kaale almama tutumuna, bu dayat-
malara ne cevap verilecektir? 

Esas olarak pratikte bunlara bir
cevap verilemiyor. Kuflkusuz bunun
da çok temel bir nedeni var. 

500 gerilla katledilirken, b›rak›n
gerillay› ülke d›fl›na ç›karma karar›-
n› gözden geçirmeyi, bunu halka bi-
le aç›klayamayan bir politika, oli-
garflinin dayatmalar›n› tersine çevi-
rebilir mi? Sald›r›lar› püskürtebilir
mi?

KCK operasyonu denilerek ya-
sal parti yöneticilerinden, demokra-
tik kurumlardan, sendikalardan gö-
zalt›na al›n›p tutuklananlar›n say›s›
1800’ün üzerine ç›km›flt›r. Yaklafl›k
bir y›lda 1800 tutuklama! 

Tutuklular›n serbest b›rak›lmas›
talebi karfl›s›nda, tekrar tutuklama!
Bu nas›l diyalog? Nas›l bir “bar›fl
süreci”?.. Oligarfli “Kürt aç›l›-
m›”ndan bahsederken defalarca bu-
nun ““PPKKKK’’yyii ttaassffiiyyee ooppeerraassyyoonnuu””
oldu¤unu belirtmifltir. 

Kürt milliyetçi hareket de, bun-
dan önce Abdullah Gül’ün “iyi fley-
ler olacak!” sözleriyle bafllayan,
BDP yöneticileri taraf›ndan “mutlu-
yuz, umutluyuz” diye karfl›lanan sü-
recin bir tasfiye süreci oldu¤unu so-
nuçta da olsa görmüfl ve söylemifl-
lerdi. Bugünkünün bir tasfiye ope-
rasyonu olmad›¤›na nas›l ve hangi
kan›tlarla inan›labilir?  

Oligarfli de “bar›fltan”, “diya-
log”tan bahsediyor. Ama oligarfli,
“bar›fl ve diyalog”un ancak “terö-

rün” kökünün kaz›nmas›yla müm-
kün olaca¤›n› söylüyor. Görüflmele-
ri de bu yönde yap›yor. ABD ile gö-
rüflüyor, Suriye ile görüflüyor, ‹ran’-
la, Barzani ile görüflüyor. Buna gö-
re haz›rl›klar›n› yap›yor. S›n›r ötesi-
ne askeri harekat yapma yetkisi ve-
ren tezkerenin süresinin bir y›l uza-
t›lmas› meclise sunuldu. OOlliiggaarrflflii,,
““ddiiyyaalloogg”” ddeerrkkeenn tteesslliimmiiyyeettii ddaa--
yyaatt››yyoorr..

Burada sorun fludur: PKK, ken-
dini düzen içi çözümlerle s›n›rla-
m›flt›r. Emperyalizmin, oligarflinin
dayatmalar›n›, kuflatmalar›n› kesin
ve net bir biçimde reddetmemekte-
dir. Emperyalizm ve oligarfli
PKK’ye teslimiyeti dayat›yor. “Ba-
r›fltan söz edecekseniz önce silah›
b›rak›n” diyor. 

Ancak, Kürt milliyetçi hareketi
kendini düzen içi çözümlere mah-
kum etti¤i için, bu dayatmay›, ku-
flatmay› k›ram›yor. 

Talepler büyük ölçüde geri çe-
kilmifltir ve düzen içi siyaset yapma
imkanlar›n›n aç›lmas› istenmekte-
dir. Bu talepleri de oligarfli kendi
politikalar› çerçevesinde PKK’yi,
silahl› mücadeleyi, silahl› örgütlen-
meyi ttaassffiiyyee eettmmeekk için kullanmak-
tad›r. 

Anadil mi istiyorsunuz? 

Oligarflinin cevab› aç›k: “Kendi
bölgenizde nerede isterseniz kendi
kurslar›n›z› açabilir, dilinizi ö¤re-
nip ö¤retebilirsiniz. Ama bizden
aannaaddiilliinniizziinn resmi dil olmas›n› bek-
lemeyin. Çünkü Türkiye'nin rreessmmii
ddiillii TTüürrkkççee''ddiirr”  diyor.

Oysa bizce çok aç›k: aannaaddiillddee
ee¤¤iittiimm hhaakkkk›› oollmmaaddaann ddiill sseerrbbeesstt--
llii¤¤ii ssaa¤¤llaannmm››flfl oollmmaazz.. ‹flte burada,
düzen içi çözümler ve düzen d›fl›
tercihler meselesi karfl›m›za ç›k›yor.
Kürt milliyetçi hareketi, “anadilde
e¤itim hakk›”n›n d›fl›nda bir çözü-
mü tart›flmay›z diyemiyor. O talep-
lerin daha da geriye çekilmesini tar-
t›flmaya aç›¤›z diyor. 

AKP pervas›zca operasyon yap›-
yor, bir halka tepeden bak›p, size
anadilde e¤itim falan yok diyor;
hatta BDP’yle görüflmeyi bile flantaj

konusu yap›p, adeta oyun oynuyor,
can› istedi¤inde görüflmüyorum di-
yor, can› iste¤idinde görüflüyor... Bu
meydan okumaya, bu pervas›zl›¤a
bir halk›n ulusal taleplerinin hakl›l›-
¤› ve meflrulu¤uyla, mücadelenin
gücüyle cevap verilemiyor. Tersine
sürekli olarak “görüflmeye haz›r›z”
aç›klamalar› yap›l›yor. 

PKK, düzen içi çözümlerle ken-
dini s›n›rlayarak kendi yolunu kapa-
t›yor. Bu tercihte bulundu¤unuzda
kendinize fazla bir alan da b›rakma-
m›fls›n›z demektir. AKP iktidar› da
iflte bu açmaz›, zaaf› görmüfl ve ade-
ta bunun üzerine tepinmektedir.

Öylesine pervas›z ki, Baflbakan
Erdo¤an, Urfa’daki KCK operasyo-
nu hakk›nda soru soran BDP Eflbafl-
kan› Selahattin Demirtafl’a “durup
dururken yoldan geçen birini alm›-
yorlar” diye cevap veriyor. 

Peki ne yaparken ald›n›z?

Evet sokaktan geçerken almad›-
n›z: Kürt halk›n›n haklar›n› savu-
nurken ald›n›z onlar›. Tutuklad›¤›-
n›z 1800 kifli Kürt halk›n›n haklar›-
n› savundu¤u için, mücadele etti¤i
için tutuklad›n›z. 

Kürt halk›na düflman oldu¤unuz
için tutuklad›n›z. 

‹lhak›, inkar›, imhay›, asimilas-
yonu sürdürmek için tutuklad›n›z!

AKP iktidar› ve oligarfli, bu per-
vas›zl›¤a cüret ederken, verilecek
cevaplar bellidir. Ancak bu cevap,
düzen d›fl›na ç›kmaya haz›r, emper-
yalizmle ve oligarfliyle çat›flmaya
haz›r, politik olarak emperyalist sis-
tem d›fl›na ç›kmaya haz›r bir güç ta-
raf›ndan verilebilir.

BDP yöneticileri, ne söylenmesi
gerekti¤ini bilmedikleri için cevap
veremiyor de¤iller. Kuflkusuz, onlar
da bilirler söylenmesi gerekeni. 

Ama tercihin düzen içi politika-
dan yana yap›lm›fl olmas›, onlar›
susturuyor; bar›fl, diyalog reformiz-
mine mahkum ediyor.  

AKP için diyalog KKüürrtt hhaallkk››nn››nn
ssuussttuurruullmmaass›› demektir. Kürt halk›,
emperyalist sistemi, oligarflik sistem
içinde yer almay› reddederek, sesi-
nin bo¤ulmas›na izin vermemelidir. 

Neden sald›r›yorlar?  Ne yapmak gerekiyor?
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“Küreselleflme karfl›tlar›... NATO karfl›t›... Savafl
karfl›t›... Neoliberalizm karfl›tlar›...”

Kendini karfl›tl›kla tan›mlamak, daha çok son yirmi
y›lda yayg›nlaflan bir tan›mlamad›r. 

Bu bir kelimenin, bir kavram›n basit bir söylenifl
fark› de¤ildir. Neoliberalizm karfl›t›d›r; ama emperya-
lizme karfl› de¤ildir. Kapitalizmin baz› yanlar›na
karfl›d›r ama tekellerin dünya hakimiyetine karfl› de¤il-
dir. Kavramlar, kelimeler s›n›fsal niteli¤inden uzaklafl-
t›r›l›p “mu¤lak” bir içerik yüklenir ona. “Küreselleflme
karfl›t›y›m” der mesela. Emperyalizm demez. 

Devrimci perspektiften uzaklafl›ld›kça dil ve düflün-
ce de de¤iflir. De¤ifliklik, dil ve düflünceyle de s›n›rl›
kalmaz. Do¤al olarak eylem de de¤iflir. Kendini salt
“karfl›tl›k”ta ifade eder. Alternatif olmaz. 

Ona karfl›, buna karfl›, her fleye karfl›d›r. Ama karfl›
oldu¤u fleyin yyeerriinnee bbiirrflfleeyy kkooyymmaazz.. PPrrootteessttooccuu bir
anlay›flla karfl› ç›kar. Savafla karfl›d›r mesela. Ama hak-
l› haks›z savafl ayr›m› yapmaz. Bütün savafllara karfl›-
y›m der. 

Mesela emperyalist iflgale karfl› topraklar› iflgal edi-
len halklar teslim olsa, iflgale karfl› direnmese orada sa-
vafl da olmayacakt›r. Bu durumda hakl› haks›z savafl
ayr›m› yapmadan her türlü savafla karfl›y›m demek em-
peryalist iflgale karfl› olmamakt›r. 

Devrimciler kendilerini kkaarrflfl››ttll››kkllaa tan›mlamazlar.
Devrimcilerin karfl›tl›¤› s›n›fsal bir karfl›tl›kt›r. Elbette
bu say›lanlar›n hepsine devrimciler de karfl›d›r. Ama
devrimciler kendilerini “karfl›tl›k”la ifade etmez. Dev-
rimciler karfl› olduklar› her fleyin yerine alternatifini
koyarlar. Devrimcilerin bir fleye karfl› olmas›, protesto-
culukla s›n›rl› de¤ildir. Alternatifi gerçeklefltirmek için
mücadele ederler. 

SSaalltt kkaarrflfl››ttll››kk,, özünde düzen içi sivil toplumcu bir
anlay›fl›n ürünüdür. Karfl› olduklar› fleyin alternatifi
yoktur. Özünde düzeni savunur. Karfl› oldu¤u fleyler
düzen içindeki çarp›kl›klard›r. Düzendeki “afl›r›l›k-
lar”d›r. Düzenin afl›r›l›klar›na karfl›d›r. 

Nitekim, düzen içileflen mücadelelerine paralel ola-
rak da dilleri de¤iflmifl, devrimci olmak, anti-emperya-
list olmak, anti-faflist olmak yerine kendisini “karfl›t ol-
mak”la s›n›rlayan, öyle gören bir anlay›fl ortaya ç›k-
m›flt›r. Eylemleri de bu temelde flekillenir. Sadece pro-
testo eder. Sistemi hedeflemez. Bundan dolay›d›r ki,
kendini “karfl›tl›k”ta ifade eden sivil toplumcu örgüt-
lenmeler sistem taraf›ndan da desteklenmektedir. 

Savaşan
Kelimeler 

Karfl›t› olmak 

Bir süredir hergün televizyon
ekranlar›ndan milyonlarca insanla
alay edercesine; ““TTüürrkkiiyyee’’ddee hhaa--
vvuuzzlluu vviillllaass››zz iinnssaann kkaallmmaayyaaccaakk”
diyor, kan emici bir asalak olan
A¤ao¤lu fiirketler Grubu Baflkan›
AAllii AA¤¤aaoo¤¤lluu..

A¤ao¤lu’nun reklam›n› yapt›¤›
evler,  daha önce yoksul halk›n ya-
flad›¤› yerler y›k›mlarla ellerinden
al›narak, o arsalara yap›ld›.  AA¤¤aaoo¤¤--
lluu'nun ‹stanbul Ayazma'da yapt›rd›-
¤› ve ad›na MMyy WWoorrlldd EEuurrooppee ((BBee--
nniimm DDüünnyyaamm AAvvrruuppaa)) ismiyle yü-
rüttü¤ü projedeki evler sat›fla ç›ka-
r›ld›. Daha sat›fla ç›kar›lmadan 750
ev bir ç›rp›da sat›lm›flt›.

Asalak A¤ao¤lu, daha çok  ev
satabilmek için, kapitalizmin bir
marka haline getirdi¤i basketbolcu-
lar› kulland›. 12 Dev Adam dedikle-
ri basket tak›m›na ve teknik kadro-
ya 21 daire hediye etti¤i duyurulun-

ca, Ayazma'daki MMyy WWoorrlldd EEuurroo--
ppee projesinden ev almak isteyenler
kuyru¤a girmifl... Bu kadar reklam-
dan sonra günde 150-200 ev satm›fl
A¤ao¤lu.

Bugün kan emici bir tekelci olan
AA¤¤aaoo¤¤lluu tüm servetini, uyduruk
filmlerde, uflakça röportajlarda an-
lat›ld›¤› gibi “hhaammaallll››kk yyaappaarraakk”
kazanmad›.

Forbes Dergisi’nin haz›rlad›¤›
2009’un en zenginleri listesine Tür-
kiye’den 44.. s›rada giren emlak pat-
ronu AAllii AA¤¤aaoo¤¤lluu yapt›¤› evlere
iliflkin flöyle demiflti geçmiflte:

“... Türkiye’deki yap› stokunun
yyüüzzddee 7700’i oottuurruullaaccaakk ddüüzzeeyyddee ddee--
¤¤iill.. ‹stanbul’un deprem kufla¤›nda
bir flehir oldu¤unu devlet, 11999988’de
yap›lan statik hesaplarla kabul etti.
Türkiye’de y›llar önce inflaat malze-
mesi iinnaann››llmmaazz kkööttüüyyddüü. Deniz ku-
mu ve balç›kla yap›lan beton kulla-

n›l›yordu.
HH ee rr kk ee ss
ggiibbii bbiizz

ddee kkuullllaanndd››kk..
‹nflaatlar›m›-
za mühendis
eli de¤miyor-
du. ‹‹ssttaannbbuull’’uunn
yyüüzzddee 5500’’ssii ccaannll››
ccaannll›› ttaabbuuttllaarr››nnddaa
yyaaflfl››yyoorr........ Makyajla binala-
r›m›z› güzellefltirmeye, sa¤lamlafl-
t›rmaya çal›fl›yoruz...” (Milliyet, 18
May›s 2009)

A¤ao¤lu, inflaatlar›na mühendis
eli de¤meden, deniz kumu ve bal-
ç›kla yapt›¤›, milyonlarca insana ta-
but olacak evleri yaparak, halk›n
kan›n› emerek, tekelci oldu. Bugün-
se yeni tabutluklar yaparak, onlar›
“havuzlarla” süsleyerek, binlerce
insan›n ölümüne davetiye ç›kar›yor.

A¤ao¤lu’nun tabutluklar yapt›¤›
bilindi¤i halde, bas›n ve televizyon-
lar bu asalak tekelciyi el üstünde tu-
tarak, halk› aldat›yorlar.

Bir ttekelci nnas›l zzengin ooldu?
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elevizyon muhabiri büyük bir te-
levizyonculuk örne¤i göstererek
buldu¤u babaya soruyor: “Çocu¤u-
nuzu neden okula göndermiyorsu-
nuz?”

Baba mahcup, dünyan›n en bü-
yük suçunu ifllemifl gibi ezile büzü-
le cevap veriyor: “‹nflaatlarda gün-
delik çal›fl›yorum. Birgün ifl bulur-
sam, üç gün bulam›yorum.” Muha-
bir, istedi¤i cevab› alamam›fl olmal›
ki, baban›n görüntüsü kesiliyor.
Muhabir anlat›yor: “‹stanbul’da 13
bin çocuk ilkokul ça¤›na gelmesine
ra¤men okula gönderilmemifl.”

‹stanbul’da okula gönderilme-
yen 13 bin çocu¤un farkl› nedenleri
de olabilir, fakat temel nedeni infla-
at iflçisi baban›n iki cümlede anlat-
t›klar›d›r. ‹flsizliktir! Ki, di¤er ne-
denler de esas olarak ona ba¤l›d›r. 

Ama öyle gösteriliyor ki, sanki
çocuklar›n okula gönderilmemesi-
nin tek sorumlusu “okuyup da ne
olacak” diye düflünen “cahil” anne-
babalard›r. 

Oysa öyle demiyor inflaat iflçisi:
“Birgün ifl bulursam üç gün bulam›-
yorum.” 

Her y›l okullar aç›ld›¤›nda ek-
ranlar›n de¤iflmez haberlerinden
biri de çocuklar›n› okula gönderme-
yen mevsimlik tar›m iflçileridir.
“Okulda olmas› gerekirken pamuk
tarlalar›nda çal›flt›r›l›yorlar.” diye
aileler suçlan›r. Oysa onlar›n duru-
mu inflaat iflçisininkinden daha be-
terdir. Bir mevsim ifl bulup üç mev-
sim iflsizdir. Bir mevsimde kazand›-
¤›yla üç mevsim yaflamak zorunda-
d›r.

‹flsizli¤in, açl›¤›n, yoksullu¤un
oldu¤u yerde ““ookkuummaa hhaakkkk››”” yok-
tur. Aç insan›n temel sorunu e¤itim
de¤il karn›n› doyurmakt›r. Ki, mil-
yonlarca insan açl›k içinde yafl›yor.
Açl›¤›n oldu¤u bir yerde temel so-

run kar›n doyurmakt›r. Milyonlarca
insan›n açl›k sorununu çözmeden
milyonlarca insan›n okuma yazma
bilmemesini, insanlar›n çocuklar›n›
neden okula göndermedi¤ini tart›fl-
mak, sorgulamak abestir. Resmi ra-
kamlara göre üç buçuk milyon in-
san iflsiz. Açl›k ve iflsizli¤in oldu¤u
yerde ee¤¤iittiimm hhaakkkk›› ggaasspp eeddiillmmiiflfl
demektir. Açl›¤›n oldu¤u yerde, ifl-
sizli¤in oldu¤u yerde e¤itim hakk›
yoktur.

Sa¤l›k da öyle. Denilir ki; sa¤-
l›kl› yaflamak her insan›n hakk›d›r.
Ama iflsizlik ve açl›¤›n oldu¤u yer-
de sa¤l›k hakk› yoktur. Açl›k varsa
sa¤l›k yoktur. Güya, hiç kimsenin
hastanelere gidip tedavi olmas›n›n
önünde bir engel yoktur. Fakat açl›k
ve iflsizli¤in oldu¤u yerde, muayene
ve tedavinin paral› oldu¤u bir sis-
temde bu hak sadece yeterince para-
s› olanlar için geçerlidir. Hiçbir sa¤-
l›k güvencesi olmayan milyonlarca
insan için böyle bir hak yoktur za-
ten. Gerçek iflsiz say›s›n›n 7-8 mily-
on aras›nda oldu¤u, resmi rakamla-
ra göre, on milyonun üzerinde in-
san›n hiçbir ssoossyyaall ggüüvveenncceessii ooll--
mmaaddaann çal›flt›r›ld›¤› bir ülkede
yafl›yoruz. Haklar, bu gerçekten
ba¤›ms›z tart›fl›labilir mi? SSK,

Emekli Sand›¤› gibi asgari bir gü-
vencesi olan emekçiler için de üste-
lik durum çok farkl› de¤ildir. 

Sa¤l›k hizmetlerinin paral› hale
getirilip tekeller için bir pazara dö-
nüfltürüldü¤ü sistemde emekçiler
için, emekliler  için, dullar, yetim-
ler, sakatlar için sa¤l›k hakk›ndan
bahsedilemez. 

Açl›¤›n, iflsizli¤in oldu¤u yerde
sa¤l›k hakk› diye bir hak yoktur. 

““SSeeyyaahhaatt öözzggüürrllüü””¤ünden bah-
sedilir. 12 Eylül’de yap›lan Anayasa
Referandumunun aldatmacalar›n-
dan biri de “borcundan dolay› yurt
d›fl›na ç›kamayanlar›n önündeki en-
gelin kald›r›laca¤› ve insanlar›n öz-
gürce yurtd›fl›na ‘seyahat’ edebile-
ce¤i” idi. Tam bir demagoji, tam bir
aldatmaca. Aç yoksul halk›m›z için
otobüs, dolmufl ücretlerini karfl›la-
mak sorun olurken yurtd›fl›na ç›k-
maktan bahsetmenin baflka bir aç›k-
lamas› var m›d›r? Vergi kaçakç›s›
h›rs›z patronlar için ç›kart›lan bir
yasa halk›n “seyahat özgürlü¤ü” gi-
bi sunuldu. ‹flsizli¤in, açl›¤›n, yok-
sullu¤un oldu¤u yerde, insanlar dol-
mufl paras›, otobüs paras› bulamaz-
ken seyahat özgürlü¤ünden, böyle
bir hakk›n varl›¤›ndan bahsedilebi-
lir mi? 

Açl›¤›n ve iflsizli¤in oldu¤u yer-
de düflünce özgürlü¤ü de yoktur.
D›flar›da milyonlarca aç, iflsiz var-
ken bir iflte çal›flan bir iflçi asla öz-
gür olamaz. Özgürce düflünemez,
düflüncelerini ifade edemez. Her an
iflini kaybetme tehdidi alt›nda olan,
her an açl›k kayg›s› çeken insanlar,
hiçbir konuda özgür olamaz. 

K›sacas› açl›¤›n oldu¤u yerde
hiçbir hakk›n varl›¤›ndan söz edile-
mez. Açl›k tüm haklar›n gasb›d›r.
Açl›k, yaflama hakk›n›n gasb›d›r.

Açl›¤›n ve iflsizli¤in 
oldu¤u yerde 
hhiiççbbiirr hhaakk yyookkttuurr

‹flsiz insan, açt›r! 
‹flsiz insan›n paras› yoktur!
Paras› olmayan için ise
sa¤l›k hakk› yoktur 
- çünkü sa¤l›k paral›d›r-
e¤itim hakk› yoktur
- çünkü e¤itim paral›d›r- 
seyahat özgürlü¤ü yoktur
- çünkü seyahat paral›d›r- 
düflünce özgürlü¤ü yoktur
- çünkü düflüncelerini aç›klayan,
her an iflsiz ve aç kalabilir!

Neden sald›r›yorlar?  Ne yapmak gerekiyor?
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Sevgili arkadafllar merhaba.
Devrimci Okul’a hofl geldiniz. Bu-
günkü dersimizin konusu, bir an-
lamda devrimci faaliyetlerimizin te-
mel amac› say›labilecek bir konuya
iliflkindir. 

HHaallkk›› NNaass››ll KKaazzaannaaccaa¤¤››zz?? Ger-
çekte propaganda ve ajitasyon faali-
yetlerimizden, dergilerimizden, der-
neklerimize, eylemlerimize kadar
hemen her fley buna yöneliktir. Biz
burada, daha çok sorunun “halk› ta-
n›ma” yan›na de¤inece¤iz. Çünkü
tan›mad›¤›m›z› kazanamay›z. 

Tarihsel hakl›l›¤a sahibiz. Em-
peryalizmin ve oligarflinin hiçbir
meflrulu¤u yok. Onlar ta-
rihsel olarak yok olmaya
mahkumlar. Ancak hala
varlar. Çünkü örgütlüler.
Bask›yla, terörle, yalan-
larla, aldatmayla, beyin-
leri uyuflturarak, kitleleri
zehirleyerek. Ve daha sa-
y›labilecek irili-ufakl› bir
çok yöntemle ayakta ka-
l›yorlar. Örgütlü oldukla-
r› için, haks›z olmalar›na ve can çe-
kifliyor olmalar›na ra¤men yafl›yor-
lar.

Halk ise örgütsüz oldu¤u için sö-
mürenleri mezara gömemiyor. 

Halk› örgütlemenin, emperyaliz-
min ve oligarflinin karfl›s›nda tek
yumruk olarak seferber etmenin, sa-
vaflt›rabilmenin tek bir kal›b› yok-
tur. Ancak halk› kazanman›n her
yerde geçerli asgari kurallar› ve ko-
flullar› da vard›r. Burada onlar› özet-
lemeye çal›flaca¤›z. 

��Halk› ttan›mayan hhalk›
kazanamaz

Halk› tan›mak nedir? Halk› tan›-
mak halk›n iyi-kötü, olumlu-olum-
suz, ileri-geri tüm özelliklerini ger-
çek flekliyle bilmektir.

Halk› tan›mak,
halk›n tarihini,
kültürünü, yaflam
fleklini bilmektir.

Halk›n düflünce
tarz›n›, duygu dün-
yas›n› bilmektir.

Halk›n ruh ha-
lini, ac›lar›n›, sevinçlerini bilmektir.

Halk›n sorunlar›n›, özlemlerini,
taleplerini bilmektir.

Halk› tan›mak, halk›n inançlar›-
n›, de¤erlerini, geleneklerini, ulusal
özelliklerini, yi¤it, korkusuz yanla-
r›n›, yarat›c›l›¤›n› bilmektir.

Halk› tan›mak, halk›n adalet an-
lay›fl›n›, düzenle çeliflkilerini bil-
mektir. Halk›n dostunu, düflman›n›
bilmektir.

Halk› tan›mak, halk›n fedakarl›-
¤›n›, vefakarl›¤›n› sahiplenmesini,
dayan›flmas›n›, öfkesini, kinini, ac›-
lar›n›, sevinçlerini bilmektir.

Bunlar› bilmemek, ne yapaca¤›-
n› bilmemektir. Dolay›s›yla kkaarraann--
ll››kkttaa yyooll almakt›r. Halk›n› tan›ma-
yan bir devrimci, devrimcilik yapa-
maz. Halk›n› tan›mayan bir devrim-
ci hareket halk› kazanamaz. Somut
gerçe¤e uyan politikalar üretemez.

Kitleleri düzenin ideolojik etki-
sinden kopart›p, düzene karfl› örgüt-
lü bir güç haline getirip politik mü-
cadeleye katabilmek için halk› tan›-
mal›y›z. 

��Kal›c› bba¤lar kurmak,
kazanman›n iilk flflart›d›r

Halk› örgütlemenin ilk ad›m›,
halkla kkaall››cc›› vvee iissttiikkrraarrll›› ba¤lar
kurmakt›r. Bu, yaln›z yoksul gece-
kondu halk› için de¤il, tüm alanlar
için geçerlidir. Bu ba¤, halk› e¤it-

menin, bilinçlendirmenin, örgütlü
hale getirebilmenin zeminidir. 

Kal›c›, sürekli, canl› bir ba¤ yok-
sa, e¤itme, bilinçlendirme, örgütle-
me hedefi gerçeklefltirilemez. 

En genelde elbette ki halk›n için-
deyiz. Gecekondu semtlerinde, iflçi-
lerde, memurlarda öyleyiz. Ancak
bu kastetti¤imiz hedefler aç›s›ndan
yetmez. Halka ›srarl›, kararl›, planl›
bir flekilde düflüncelerimizi, politi-
kalar›m›z› tafl›m›yorsak, süreklili¤i
olan bir ba¤ kuram›yorsak, orada
“içinde” olmam›z›n pratikte bir
önemi yoktur. 

K›rk y›lda bir gitti¤iniz, k›rk y›l-
da bir dergi götürdü¤ünüz bir birim-
de, alanda, halk› kazanamazs›n›z.
Çünkü siz o durumda, kitlelerin gö-
zünde, varl›¤› yoklu¤u, belirsiz, bu-
gün olan ama yar›n olup olmayaca-
¤› belirsiz, bir dergiyi sürekli getire-
bilecek iradeden ve örgütlülükten

yoksun bir güç görünü-
mündesinizdir. 

Bir dergiyle, bir bil-
diriyle, bir konserle, bir
yürüyüflle, bir panelle
ulaflt›k diyelim, o insan-
lar, o konserin, bildiri-
nin, derginin, panelin
etkisinde kalacaklard›r.
Ama devam› gelmezse
bir süre sonra o etki

kaybolacakt›r. Bu anlamda, flu veya
bu vesileyle, flu veya bu eylem için-
de kurulan ba¤lar› kal›c› hale dö-
nüfltürmek, en az o eylemlerin, fa-
aliyetlerin yap›lmas› kadar önemli
ve zorunludur. Yeni iliflkilerin ku-
rulmad›¤›, kurulan iliflkilerin kal›c›-
laflt›r›lmad›¤› yerde, yap›lan faali-
yetlerin önemi, ifllevi de daralt›lm›fl
olur. 

��Esas oolan hhalk›n yyüre¤ini
ve bbeynini kkazanabilmektir

Halka güçlü ba¤lar›m›z olursa
halk›n sorunlar›n›, taleplerini, öz-
lemlerini, ruh halini biliriz. Onlar›
düflman›n ideolojik etkisinden daha
h›zl› kurtar›r›z. O ba¤lar içinde gü-
ven verebilirsek, onlar›n beynini ve
yüre¤ini kazanabilirsek, ancak o za-

Devrim ‹‹ç‹nDevrim ‹‹ç‹n

DEVR‹MC‹ OOKULDEVR‹MC‹ OOKUL

Ders: Halk› Nas›l 
KKaazzaannaaccaa¤¤››zz??

KKaazzaannaammaayyaaccaa¤¤››mm››zz

hhiiççbbiirr hhaallkk kkeessiimmii

oollaammaazz!!
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man harekete geçirebili-
riz.

Beynini kazanmak po-
litik olarak ikna etmektir;
yüreklerini kazanmak ise,
bunun daha ötesinde gü-
venlerini kazanmak, içtenli¤imizle,
fedakarl›¤›m›zla, cüretimizle, sözü-
müzü tutmam›zla, ahlak›m›zla, her
fleyimizle, onlara düzenden farkl› ol-
du¤umuzu, düzene alternatif oldu¤u-
muzu gösterebilmektir. 

Yüreklerini kazanmak, onlar›
“biz”e dahil edebilmektir. Yürekle-
rini kazand›¤›n›z› bir daha kolay
kolay kaybetmezsiniz. 

Do¤ru politikalara sahip olmak
önemlidir. Kitleleri örgütlemekte
olmazsa olmazd›r. Ancak tek bafl›na
bu yeterli de de¤ildir. Kitlelere sü-
rekli gidiyor musunuz? Kitlelere gi-
diflinizle bir güven verebiliyor mu-
sunuz? Kurdu¤unuz sürekli iliflki
içinde kendi farkl›l›¤›n›z› gösterebi-
liyor musunuz? Bunlar, bafllang›çta
en az politikan›n do¤rulu¤u yanl›fl-
l›¤› kadar önem kazan›r. 

��Tüm hhalka uulaflmal›y›z
Düflman›m›z bir avuç. Biz 70

milyona yak›n›z. Düzen, kitlelere
ulaflmak için hergün çabal›yor. Dü-
zen, devlet olman›n, iktidar olman›n
tüm gücü ve imkanlar› ile günün 24
saati kitlelere ulaflarak, onlar›n bey-
nini köreltmeye, gerçekleri ters yüz
etmeye çal›fl›yor. Yüzlerce televiz-
yon kanal›yla, radyolar›yla, ulusal
çapta ve yerel gazeteleriyle, her
gün, her saat yalan söylüyorlar. Her
eve, her ifl yerine bu araçlarla giri-
yorlar. Yafll›s›ndan gencine, kad›-
n›ndan erke¤ine, köylüsünden fle-
hirlisine, iflçisinden memuruna her
kesime hitap eden kad›n programla-
r›yla, iflkencecili¤i, infazlar›, a¤al›-
¤›, sömürüyü, uyuflturucuyu, sap-
k›nl›klar› meflrulaflt›ran dizileriyle,
ve daha bir çok araç ve yöntemle
kitlelerin yaflam fleklini düflüncele-
rini, duygular›n›, al›flkanl›klar›n›
yönlendiriyorlar. Kadercili¤i, apoli-
tikli¤i, duyars›zl›¤›, bananecili¤i,
flovenizmi, bencilli¤i, yozlaflmay›
benimsetmeye çal›fl›yorlar. 

Biz de iflte bu 70 milyona, ayn›
insanlara, gerçekleri anlatmak duru-
munday›z. Onlar hergün zehir kusa-
cak, biz her gün gerçekleri anlata-
cak, umut afl›layaca¤›z.

Onlar›n sahip oldu¤u maddi
araçlara, kurumlara, imkanlara sa-
hip de¤iliz. Ama bu bizim iddiam›z-
da en küçük bir azalmaya yol açma-
mal›d›r. Biz sadece gerçeklerin ve
hakl›l›¤›m›z›n gücüyle ulaflaca¤›z
kitlelere.

Halk neredeyse oraya gidece¤iz.
‹l il, ilçe ilçe, semt semt, köy köy...
mahalle mahalle... sokak sokak... ev
ev... Tek tek insanlara ulaflaca¤›z. 

Esnaf›ndan, mühendisine, dok-
torundan ev kad›n›na, yafll›s›ndan
gencine, üniversitelisinden okuma
yazmas› olmayana, sanatç›s›ndan,
balicisine... Camiden cemevine,
okuldan fabrikaya, spor kulüplerin-
den kültür merkezlerine... Tek keli-
me ile halktan ttüümm insanlara ulafl-
mal›y›z.

fiu ilde, flu bölgede, flu mahalle-
de, flu okulda, flu fabrikada, flu köy-
de çal›flma yap›l›r, di¤erlerinde ya-
p›lmaz diyorsak, bafltan kendimizi
belli s›n›rlar içinde kalmaya mah-
kum etmifliz demektir. Böyle demi-
yor, ama pratikte böyle yap›yorsak,
yine sonuç ayn›d›r. Bu ise iddias›z-
l›kt›r. Bu, iktidar perspektifine sahip
olmamakt›r. 

GGiiddeemmeeyyeeccee¤¤iimmiizz vvee ggiirreemmeeyyee--
ccee¤¤iimmiizz bbiirr yyeerr oollaammaazz.. Bunu böy-
le düflünmeli ve kabul etmeliyiz.
Gitmek, girmek ve yerleflmek, bir
yerde iki ay sürer, bir baflka yerde
iki y›l... Baflka baflka araçlar ve bi-
çimler gerektirebilir; ama ““ggiiddeemmee--
yyeeccee¤¤iimmiizz vvee ggiirreemmeeyyeeccee¤¤iimmiizz bbiirr
yyeerr oollaammaayyaaccaa¤¤››”” gerçe¤i de¤ifl-
mez. 

Gitmedi¤imiz, ulaflmad›¤›m›z ve
bunun için çaba harcamad›¤›m›z
halk güçlerini, düflman›n ideolojik,
kültürel, siyasi kuflatmas›na teslim

ediyoruz demektir. El-
bette baz› yerlerde, geç-
miflten bu yana verilen
mücadeleler sonucunda
halk›n devrimcileri tan›-
yor olmas›; bölgesel,

mezhepsel, ulusal, sosyal yanlar›y-
la, ideolojik anlamda devrimcilere
yak›n olmalar›, bu yerlerde bizim
için avantajd›r. Bu tür yerlerde hal-
k› kazanmak, daha h›zl› bir süreçte
gerçekleflir, daha h›zl› örgütlenilebi-
lir; ancak baz› bölgeler aç›s›ndan
belirtti¤imiz bu avantaj› mutlaklafl-
t›r›r, kendimizi bu tür yerlerle s›n›r-
larsak, kolayc›l›¤› tercih etmifl ve bu
tercihimizle de devrim iddiam›z›
küçültmüfl oluruz. 

Bize karfl› düflmanlaflt›r›lmaya
çal›fl›lan; yalanlarla demagojilerle;
karalama kampanyalar›yla, terör
propagandalar›yla biz devrimcilere
karfl› ön yarg›l› hale getirilen kitlele-
re de ›srarla gidece¤iz. Bunu yap-
mazsak onlara ö¤retilen flekliyle bizi
yanl›fl tan›m›fl olacaklard›r. Onlara
gitmezsek bize karfl› düflman›n k›fl-
k›rtmalar›na aç›k halde olacaklar. Ve
düflman onlar› kendi politikalar›na
hizmet edecek flekilde kullanacakt›r.

Biz kitlelere gitmezsek düflman
gidecektir. Biz halk› örgütlemezsek
düflman örgütleyecektir. Biz halk›
kazanmazsak, düflman kazanacakt›r. 

Her fley bu kadar yal›n.

��Devrimle kkarfl›-devrimin
mücadelesinde bbofllu¤a yyer
yoktur!

fiu veya bu alanda, biz yoksak,
düzen vard›r. Oligarfli kitleleri ka-
zanmay› ciddiye al›yor. 

Din tüccarl›¤› yaparak, inanç sö-
mürüsü yaparak, flovenist-milliyetçi
söylemlerle, sol maskesi takarak
halk›n özlemlerini, umutlar›n› istis-
mar ederek; hemflericilik, bölgecilik
yaparak; yalanla-dolanla, rüflvetle,
vaatlerle... Her yöntemi kullanarak
kitleleri örgütlemeye çal›fl›yor.

Bu ülkede yüzü defalarca aç›¤a
ç›km›fl düzen partilerinden, insanla-
r› domuz ba¤› gibi vahfli yöntemler-
le öldüren, mezar evler yaratan Hiz-

fiu ilde, flu bölgede, flu mahallede, flu okulda, flu
fabrikada, flu köyde çal›flma yap›l›r, di¤erlerinde
yap›lmaz diyorsak... bu iddias›zl›kt›r. Bu, iktidar

perspektifine sahip olmamakt›r. 
Gidemeyece¤imiz ve giremeyece¤imiz bir yer

olamaz. Bunu böyle düflünmeli ve kabul etmeliyiz. 

Neden sald›r›yorlar?  Ne yapmak gerekiyor?
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bullah’a, kontrgerilla flefle-
rinin kurdu¤u partilerden
mafyaya kadar bir çok ke-
sim kendine bir taban bula-
bilmektedir. Bunlar nas›l
insan buluyor? Hangi çe-
liflkiler üzerinden kitlelerle
ba¤ kuruyorlar? Aray›fl
içinde olan umutsuz, iflsiz, adaletsiz
kalan insanlara uzanan bir el onlar›
örgütleyebiliyor. Yalan söylüyorlar,
yerine getirmeyecekleri vaatlerde
bulunuyorlar, rüflvet veriyorlar, yar-
d›m da¤›t›yorlar, evet, fakat bunlar
yine de yetmez; flu veya bu flekilde
halka do¤rudan gidiyor onlar da..
EEvv eevv gidiyorlar. YYüüzz yyüüzzee ba¤lar
kuruyorlar. Kitleleri bu flekilde etki-
liyorlar. Bir alternatif, bir ç›k›fl yolu
göremeyen insanlar, “kötünün iyisi”
diyerek, kiflisel düflünerek, kendile-
rine ulaflan bu ba¤lar üzerinden ter-
cihler yap›yorlar. 

Bu noktada, devrimcilerin flu ya
da bu nedenle yapamad›klar›ndan
do¤an bofllu¤u, düzen bir flekilde
dolduruyor. Din bezirganlar›, milli-
yetçi maskeli faflistler, laiklik ad›na
her türlü katliam ve sömürüyü mefl-
rulaflt›ranlar, ulusalc›l›k maskeli ka-
tiller, sol maskeli düzen bekçileri...
Hepsi de halk›n beklentilerini, öz-
lemlerini, öfkelerini, umutlar›n›
kendilerine kanalize ediyor. Ve on-
lar bunu yalanlarla demagojilerle
yap›yor.

Biz ise gerçekleri, hakl›y›, do¤-
ruyu, adaleti, umudu, kurtuluflu
temsil ediyoruz. Böyle bir tarihsel
güce sahibiz. Yeter ki ›srarla, emek-
le, halk›n tüm kesimlerine gidelim. 

��Halka ggüvenmeyenler,
halk› ssevmeyenler, hhalktan
ö¤renemez

“Gerçek kahramanlar kitleler-
dir.” Halk› tan›mayanlar halk› kü-
çümserler, halka güvenmezler, hal-
k›n gücünü bilmezler ve halktan ö¤-
renemezler. Halktan ö¤renmesini
bilmeyen bir devrimcinin devrimci-
li¤i ise tart›flmal›d›r.

Kitlelere gerçekleri göstermek
için yan›p tutuflan bir devrimci,
halktan ö¤renmesini de bilir. Halk-

tan ö¤renmeyenler halka da ö¤rete-
mezler. Onlar sadece kendi küçük
dünyalar›nda yaflarlar ve sadece bil-
giçlik taslarlar. Halk burnu havada
olan› sevmez, kendisine de¤er ver-
meyeni kabul etmez. 

Tecrübesiyle, sezgileriyle, yara-
t›c›l›¤›yla, tarihiyle, yaflam›yla halk
bilgedir. Halk savafl›, savafl içinde
ö¤renir ve ö¤retir. 

Halk› tan›mayanlar ya da halk›
kitabi, soyut bilgilerle tan›maya ça-
l›flanlar, gerçekçi düflünemezler.
Düflünce tarzlar› hep uçlardad›r.

Gerçeklikten, hayattan kopuk
olanlar halk›n gücüne, halk›n yapabi-
leceklerine de inanmazlar. Böyleleri
halk›n geri yanlar›n› öne ç›kar›rlar.

��Halk› ttan›mayanlar halka
güvenemez!

Egemenler halk› “ayak tak›m›”,
“bald›r› ç›plaklar”, “yönetilecek sü-
rü” olarak görür. Onlara göre halk
yönetemez, cahildir. Burjuvazinin
böyle düflünmesi anlafl›l›r. Onlar
halka düflmand›rlar. Ancak kendisi-
ni sol olarak görenlerin, “ayd›n” ol-
ma iddias›ndakilerin halk› afla¤›la-
malar›, halka tepeden bakmalar›,
halka inançs›zl›klar›, ciddi bir so-
rundur. 

Bunlar, olumsuz geliflmeler kar-
fl›s›nda genellikle hhaallkk›› ssuuççllaammaa
e¤iliminde olurlar. Onlara göre fa-
flist, gerici düzen partilerini iktidara
getiren halk, “sonuçlar›na da katla-
nacakt›r. ” Halka “kendilerini dinle-
medi¤i için” k›zarlar. Özellikle her
seçim sonras› bu tür söylemler artar. 

Düzenin halk üzerindeki ideolo-
jik, kültürel etkilerini, halk›n geri-
tutucu yanlar›n›, halk›n bilinçsiz,
örgütsüz olmas›n›n sonuçlar›n›, hal-
k› suçlaman›n arac›, gerekçesi yap-
mak, tek yanl› ele almak, bilimsel

de¤ildir, devrimci, ilerici
olman›n sorumlulu¤una
denk düflen bir de¤erlen-
dirme de¤ildir. 

Düflman›n sald›r›lar›n›n
artt›¤› ve bu sald›r›lar kar-
fl›s›nda üzerlerine düfleni
yapamayanlar, halk› suçla-

m›fl, bu tür dönemlerde halka inanç-
s›zl›k büyümüfltür. Halka inançs›zl›-
¤›n büyümesine paralel olarak da,
emperyalizme karfl› direnilemez, fa-
flizm devrimle y›k›lamaz, düflünce-
leri pekiflmifltir.

Horlanan, afla¤›lanan, yok say›-
lan halk›n dünyan›n dört bir yan›n-
da emperyalistlere, uflaklar›na karfl›
nas›l direndiklerinin, savaflt›klar›n›n
yüzlerce örne¤i vard›r tarihte. Son
60 y›lda emperyalizme vurulan dar-
belerin, kazan›lan zaferlerin halkla-
r›n örgütlü gücüyle, halklar›n yara-
t›c›l›¤›yla, fedakarl›¤›yla, cüreti ve
kararl›l›¤›yla gerçekleflti¤i ortada-
d›r. Yenilmez denilen emperyalistle-
ri yenecek olan, y›k›lmaz denilen
diktatörlükleri y›kacak olan, bunu
dünyan›n bir çok yerinde defalarca
gerçeklefltiren örgütlü halkt›r.

Halk örgütlendikçe düzenden
kopar, gücünü görür. Halk örgütlen-
mezse, halka bilinç tafl›nmazsa ne
yapaca¤›n› bilemez. Yeri gelir flove-
nizmin etkisinde kal›r, yeri gelir fa-
flist iktidarlar›n destekçisi olur. 

Bunu k›racak, kitleleri düzenden
kopar›p mücadeleye dahil edecek
tek fley, devrimcilerin propaganda
ve ajitasyonuyla, silahl› ve silahs›z
mücadelesiyle, yay›nlar›yla, toplan-
t›lar›yla, bire bir çal›flmalar›yla hal-
k› kazanmas›d›r. 

��Halk›n aadalet iiste¤ine
tercüman oolmal›y›z

Adalet talebi, halk›n acil sorun-
lar›ndand›r. Halk, adalete susam›fl-
t›r. Bu düzende ise adalet yoktur. 

Ancak örgütsüz ve bilinçsiz kitle-
ler, bu noktada tam bir çaresizlik
içindedir. Sömürücüden, soyguncu-
dan, katilden hesap soracak gücü
kendinde bulamaz. Mafya adalet
vaadeder; dincilik öteki dünyada

Devrimcilerin flu ya da bu nedenle yapama-
d›klar›ndan do¤an bofllu¤u, düzen bir flekilde

dolduruyor. Din bezirganlar›, milliyetçi maskeli
faflistler, laiklik ad›na her türlü katliam ve

sömürüyü meflrulaflt›ranlar, ulusalc›l›k maskeli
katiller, sol maskeli düzen bekçileri... Hepsi de

halk›n beklentilerini, özlemlerini, öfkelerini,
umutlar›n› kendilerine kanalize ediyor. Ve onlar

bunu yalanlarla demagojilerle yap›yor.
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adalet vaadeder... düzen par-
tileri yerine getirmeyecek
olsa da, adalet vaadeder.
Çünkü adalet, halk› kazan-
man›n temel tafllar›ndan bi-
ridir. Ve gerçekte, halk›n
adalet talebine devrimciler-
den baflka sahip ç›kacak da yoktur. 

Halk› kazanmak için, kitlelerin
her düzeydeki, her alandaki adalet
iste¤ine önem ve cevap vermeliyiz.
Düzenin yarg›s› nezdinde adalet
mücadelesinde de, bizzat halk›n
kendi hesap sormas›n› örgütlemekte
de, halk›n yan›nda ve önünde olun-
mal›d›r. KKaann ddaavvaallaarr››nnddaann aarraazzii
mmeesseelleelleerriinnee,, aallaaccaakk vveerreecceekk iiflflllee--
rriinnddeenn kküüffüürree,, tteeffeecciilliikktteenn mmaaffyyaa--
cc››ll››¤¤aa,, iiflflkkeenncceecciilleerriinn yyaakkaass››nnaa yyaa--
pp››flflmmaakkttaann ““kkaazzaa”” ddeenniilleenn iiflfl cciinnaa--
yyeettlleerriinnee,, her alanda sorun çözen,
hesap soran, adaleti yerine getiren
bir prati¤i örgütleyebilmek, halk›
kazanmakta çok büyük bir kanal aç-
mak demektir. 

Halk›n bin y›ll›k tarihi ortaya
koymaktad›r ki, adalet için savaflan-
lar›, bu halk her zaman sahiplenmifl
ve desteklemifltir. 

��Halk›n ggüncel ssorunlar›n›
bilmeli vve ççözüm ggetirmeliyiz

Halk›n tüm kesimlerinin ortak
özlem ve talepleri oldu¤u gibi, her
kesimin yerel, bölgesel, mesleki,
mezhepsel, kültürel, ekonomik, ulu-
sal anlamda sorunlar› ve talepleri de
vard›r. Bunlar yok say›larak yürütü-
lecek çal›flma kitleleri kucaklaya-
maz ve karfl›l›¤›n› bulmaz.

Halk›n tüm sorunlar› bizim so-
runlar›m›zd›r. Büyük-küçük, önem-
li-önemsiz demeden halk›n sorunla-
r›na sahip ç›k›p, çözüm getirme ça-
bas›nda olmuyorsak, halktan kopuk
bir çal›flma yürütüyoruzdur. Düzen
kitlelerin sorunlar›n› umursamaz.
Biz ise o sorunlar için gecemizi
gündüzümüze katmal›y›z. 

Bu sorunlara çözüm yolumuz ise
temelde hhaallkk›› hhaarreekkeettee geçirmek
olmal›d›r. Halkla çözmeliyiz. So-
runlar› yaflayan kitlelere kkaapp›› kkaapp››
gidip ççöözzüümm yolunu gösterir, ggüüvveenn

vveerriirr ve ne yap›laca¤›n› anlat›p ik-
na edersek, bizimle olacaklard›r.
Böylece kitleler kendi sorunlar›n›n
çözümü için harekete geçecek, bir
araya gelecek, sorunlar›n çözüm yo-
lunu göreceklerdir. Bu süreç kitlele-
rin politikleflmesini, kendilerine
olan güvenlerinin geliflmesini sa¤la-
yacakt›r ki, bu da o kitleyi devrimin
kazanmas› demektir. 

��Halk›n kkültürünü
bilmeliyiz

Aya¤› yaflad›¤› topraklara bas-
mayanlar, o topraklarda yaflayan
halk›n kültürüne de uzakt›rlar. Hal-
k›n içinde “burjuva, küçük-bujuva
kültürün tafl›y›c›s› olarak” siyaset
yapanlar›n halk› kazanmas› zordur. 

Baflka ülkelerin ve halklar›n
ekonomik, siyasi, sosyal özellikleri-
ni kültürünü bilip, kendi ülkesine,
halk›na yabanc› olan tarz, devrimci
olamaz. Bu ülkede, kendi halk›m›z-
la devrim yapaca¤›z. Bu anlamda da
halk› halk yapan kültürü bilmeliyiz.
Alevisinin, Sünnisinin, çeflitli milli-
yetlerin, çeflitli s›n›f ve katmanlar›n,
kültürüne asgari anlamda vak›f ol-
mal›y›z. Bir alanda mücadele ve ör-
gütlenme çal›flmas› yürüttü¤ümüz-
de ilk ifllerimizden biri, o alanda ya-
flayan halk kesimlerinin kültürünü
ö¤renmek olmal›. 

Teorik konularda a¤z›n›zdan bal
damlayabilir; ama oturman›zdan
kalkman›za, büyükle, küçükle ilifl-
kinizden ulusal, dini özelliklere
sayg›n›za kadar, e¤er bu noktalarda
bir eksi¤iniz, çarp›kl›¤›n›z varsa, o
bal hiçbir ifle yaramaz. Oradan tek
bir kifliyi bile kazanamazs›n›z. 

Halk, devrimciyi ““kkeennddiinnddeenn””
biri olarak görmeli. Ö¤reten, yol
gösteren, öncülük yapan ve kendin-
den... ‹flte bunu sa¤lamakta, halk›n
kültürüne vak›f olmak belirleyici
bir önemdedir. 

��Halk›n uulusal vve
dini öözelliklerini
bilmeliyiz

Emperyalizmin ve oli-
garflinin ulusal bask›s›,

asimilasyon, inkar, imha, ilhak poli-
tikas› karfl›s›nda, uluslar›n haklar›-
n›, ayn› flekilde Alevi-Sünni, gayr›-
müslim ve tüm di¤er inançlardan
halk›m›za yönelik bask›lar ve inanç
istismar› karfl›s›nda inanç özgürlü-
¤ünü savunmal›y›z. 

Bizzat direnifllerimizle, yarata-
ca¤›m›z örgütlenmelerle gösterme-
liyiz ki, bu kadar farkl› milliyetten
ve farkl› inançtan Anadolu halk›n›,
sadece ve sadece biz, birlefltirebili-
riz. Ve yine göstermeliyiz ki, ulusal
haklar› ve inanç özgürlü¤ünü biz,
sadece bizim halk›n devrimci ikti-
dar› sa¤layabilir. Bu iki noktay›
göstermek, onlar› kazanmakt›r. 

��Halk› kkazanman›n
oda¤›nda eemek vvard›r

Halk, türbelerden, dedelerden
muskalardan, mafyadan medet ar›-
yor. Do¤ru veya yanl›fl; adaleti kendi
uygulamaya çal›fl›yor. Halk sorunla-
r›n›n çözülmesi, taleplerinin, gerçek-
leflmesi için bbiizzii alternatif olarak gö-
rebilmeli. Halka umut olmak budur
zaten. Halk›n çaput ba¤lad›¤› ddiilleekk
aa¤¤aacc›› yyeerriinnee,, bbiizzee ggeellmmeessiinnii sa¤la-
mal›y›z. Mafya yerine devrimcileri
aramas›n› sa¤lamal›y›z. 

Bu nas›l olacak! Halk›n yan›nda
olursak, halka ulafl›rsak, do¤umun-
da, dü¤ünde, cenazesinde halk›n
omuzbafl›nda olursak, sevincine, ac›-
s›na ortak olabilirsek, bunu sa¤lar›z.
Biz halk›n içindeyiz. Ama halka sa-
dece eylemlere ça¤r› için gidersek,
orada halk› kazanacak bir çal›flma
tarz›n› hayata geçirememifl oluruz. 

Bafltan beri sayd›klar›m›z›n oda-
¤›nda emek vard›r, planl›, disiplinli
olmak vard›r, hayat›n içinde örnek
olmak vard›r. Halk› ancak böyle ka-
zanabiliriz. 

Sevgili arkadafllar, dersimizi bu-
rada noktal›yoruz. Haftaya görüfl-
mek üzere flimdilik hoflçakal›n. 

Kitlelere gerçekleri göstermek için yan›p
tutuflan bir devrimci, halktan ö¤renmesini de

bilir. Halktan ö¤renmeyenler halka da
ö¤retemezler. Onlar sadece kendi küçük
dünyalar›nda yaflarlar ve sadece bilgiçlik

taslarlar. Halk burnu havada olan› sevmez,
kendisine de¤er vermeyeni kabul etmez. 

Neden sald›r›yorlar?  Ne yapmak gerekiyor?
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Yaflamdan ne bekliyoruz?

Ya da ne tür beklentilerimiz var?

Bu soruyu kendimize sordu¤u-
muzda, hangi cevaplar› veriyoruz? 

Bu soruya verilebilecek iki ce-
vap var.

BBiirriinncciissii;; ya burjuvazinin bizi
24 saat boyunca “bencil olacak-
s›n”, “baflkalar›n›n s›rt›na basacak
geçeceksin” diyerek yönlendirdi¤i
sefil, korkak ve para için sürdürüle-
cek bir yaflam› tercih edece¤iz. 

‹‹kkiinncciissii;; ya da kendi içinde ada-
let duygusunu tafl›yan, adaletli
olan, özgür düflünen, onurlu bir ya-
flam sürdüren ve bunun içinde mü-
tevaz› istekleri ve yaflam› olan biri
olaca¤›z.

Önce olup-olmayaca¤› bir yana
ama televizyon dizilerinde gösteri-
len hep tüketen bir yaflam› isteme-
yece¤iz. Sade, gösteriflten uzak bir
yaflam istemeli ve öyle bir yaflam›
önümüze koymal›y›z.

Bunun için burjuvazinin bizi
yönlendirmesine izin vermeyecek,

onlar›n de¤erleriyle düflünmeyece-
¤iz. Burjuvazinin çizdi¤i dünya
hem bizim uza¤›m›zda hem de iste-
yece¤imiz, kabul edebilece¤imiz
bir dünya de¤ildir.

Böyle bir beklentinin gerçekçi
olmas›ndan da öte, de¤erlerimizden
uzaklaflmayaca¤›z.

Daha ilkokul s›ralar›ndan baflla-
yarak, bizlere burjuvazinin ö¤ret-
tikleri, bizi dökmek istedi¤i kal›p
bellidir. Düflünmeyen, sorgulama-
yan, itaat eden bir kiflilik ve ev, ara-
ba, para, kariyerle s›n›rl› bir dünya!

Burjuvazinin dünyas› bunlarla
s›n›rl›d›r. “‹yi bir ev”, “iyi bir ara-
ba” ve “kariyer sahibi” olmak için
tüketilecek bir yaflam›, yaflam diye
önümüze koyuyorlar.

Ve ömür boyu, ppaarraann››nn,, eevviinn,,
aarraabbaann››nn,, kkaarriiyyeerr ssaahhiibbii oollmmaann››nn
kkaavvggaass›› iillee yyaaflflaamm››mm››zz›› ttüükkeetteelliimm
iissttiiyyoorrllaarr..

Yaflam, ne sadece tek bafl›na
“iyi bir eve sahip olmak” ne de “iyi
bir araba sahibi olmak” t›r. Yaflam›

bunlar›n ötesinde düflünebilmek,
bunlar›n ötesinde bir anlay›fla ve
yaflam kültürüne sahip olmakt›r.

Yaflamdan beklentilerimiz önce-
likle elbette insanca olmal›. ‹nsana
dair olan her fleyi istemeliyiz. Ak-
flam eve geldi¤imizde, “yar›n yafla-
yaca¤›m›z açl›¤›”, horlanmayaca-
¤›m›z, bask› görmeyece¤imiz,
inançlar›m›z nedeniyle afla¤›lanma-
yaca¤›m›z bir yaflam› istemeliyiz. 

Aç ve iflfliz kalmayaca¤›m›z,
ama onurlu bir yaflam sürdürece-
¤imiz bir yaflam olmal›d›r bizimki.

Mesele, bunal›mlar ve bencillik-
ler içinde, çok uzun y›llar yaflamak-
tan çok, yaflad›¤›m›z y›llar› anlaml›
k›l›p-k›lamad›¤›m›zd›r. Aç›k ki, ya-
flan›lan y›llar› anlaml› k›lmak bizim
elimizdedir. Bu bir bak›ma nas›l
yaflayaca¤›m›za, ne isteyece¤imize
de ba¤l›d›r.

Hiç birimizin yaflam›, “bir gece”
içinde, masallardaki gibi “akflam-
dan, sabaha” de¤iflmeyecektir. Sa-
bah kalkt›¤m›zda bir mucize olma-
yacakt›r. O nedenle yaflamdan bek-
lentilerimize gerçekçi olmal›d›r.

Sadece kendimiz için bir yaflam
düflünmemek, halk için, emekçiler
için soylu fikirler tafl›makt›r aslo-
lan.

Yaflamdan beklentilerimiz!

Nas›l B‹R Yaflam?

Atatürk taraf›ndan kullan›lan
SSaavvaannoorraa isimli yat›, y›llar sonra
oligarfli yük olarak görmüfl ve ba-
fl›ndan aattmm››flfltt››..

Yat o y›llar›n pespaye yaflam› ile
magazin dergilerine konu olan, ah-
laks›z yaflam› ile s›r›tan  Tuzla’da
tersaneleri olan KKaahhrraammaann SSaadd››--
kkoo¤¤lluu’na adeta “hediye edilmifl”ti.

Mu¤la Göcek’te yap›lan bask›n-
da, Savarona’y› günlü¤ü 5500 bbiinn ddoo--
llaarrddaann kiralayanlar fuhufl yapt›r-
mak için kullanm›fllar. 

Nitekim y›llard›r bu amaçla kul-
lan›lan Savanora’dan, “hat›r› say›-

l›r” kan emiciler, uluslararas› fuhufl
ticareti yapan bir çete ç›kt›.

Yoksul halk›n görmek denize
girmek için k›y›lar›na dahi ulaflama-
d›¤› ülkemizin en güzel koylar›, en
güzel k›y›lar›, denizleri para karfl›l›-
¤›nda fuhufl çetelerine sunulmufltur.

Çürüyen, dökülen oligarflinin
düzenidir. S›k s›k ““bbüüyyüükk ddeevvlleett””
ajitasyonlar› çeken oligarflinin tem-
silcilerine dönüp bir bak›n!

Dolarlar karfl›l›¤›nda fuhufl için
kulland›rt›lan Savanora, oligarflinin
kendi de¤erlerine, kendi kurucusu
Atatürk’ün tarihine sahip ç›kmam›fl

bir devletin resmidir

Turizm ad›na fuhufl resmileflti-
rilmifltir. Oligarfli, dolarlar, eurolar
gelsin diye ülkemizi kirletmekte  s›-
n›r tan›mamaktad›r. Uluslararas› fu-
hufl çetelerini  yönetenlerin ayakla-
r›na   k›rm›z› hal› serilmekte, a¤›r-
lanmaktad›r. Savanora, çürüyen dü-
zenin resmi ve kendisidir.

Savanora tarihiyle, turizmiyle
çürümüfllü¤ün resmidir
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Ülkemizde Gençlik

“PPaarraass››zz ee¤¤iittiimm iissttiiyyoorrssuunnuuzz ggüü--
yyaa aammaa iill iill ggeezziipp eeyylleemm yyaapp››yyoorrssuu--
nnuuzz!!...... PPeekkii eeyylleemm yyaappmmaakk iiççiinn ppaa--
rraayy›› nneerreeddeenn bbuulluuyyoorrssuunnuuzz??””

Yukar›daki sözler, bir polis kara-
kolunda ya da iflkencecilerin ucuz
yalanlar›n› s›ralad›klar› bir iflkence-
hanede söylenmifl de¤ildir.

Bu sözler paras›z e¤itim istedik-
leri için tutuklu olan GGeennççlliikk FFeeddee--
rraassyyoonnuu üyeleri, BBeerrnnaa YY››llmmaazz ve
FFeerrhhaatt TTüüzzeerr’in 30 Eylül günü ç›-
kar›ld›klar› mahkemede hakim tara-
f›ndan söylendi.

BBeerrnnaa YY››llmmaazz ve FFeerrhhaatt TTüüzzeerr
paras›z e¤itim için mücadelenin
hakl›l›¤›n› savunduklar› savunmala-
r› s›ras›nda hakimin bu sözlerine
muhatap oldular. 

Bir polis flefinden farks›z düflün-
cesi ile ““ppaarraass››zz ee¤¤iittiimm iisstteemmee”yi
“flaibeli” hale getiren bu kafa,
emekçi çocuklar›n›n talepleri için
mücadele etmelerine tahammül ede-
memifltir. Faflizmin adalet da¤›t›c›la-

r› (!) paras›z e¤itim için mücadele
edilmesine, eylemler yap›lmas›na
öylesine tahammülsüzlerdir ki, ya-
p›lanlar sanki suçmufl gibi bu hakl›
talebi tart›fl›l›r hale getirmeye çal›fl›-
yorlar.

PPeekkii,, ppaarraall›› ee¤¤iittiimm kkaarrflfl››ss››nnddaa
eemmeekkççii ççooccuukkllaarr›› nnee yyaappmmaall››dd››rr?? 

Kaderine raz› olup, “ne yapal›m,
bizim param›z yok, biz de gidip, sa-
daka ile yaflar›z m›” demelidir? Ya
da e¤itimi unutmal› m›d›r?

Asl›nda düzenin polisinin, mah-
kemelerinin istedi¤i, söyledi¤i tam
da budur. Hiç kimse haklar› için mü-
cadele etmeyecek ve hep iittaaaatt ede-
cektir. Verilenle yetinecektir.

‹flte bunun için paras›z e¤itim is-
teyen BBeerrnnaa YY››llmmaazz ve FFeerrhhaatt TTüü--
zzeerr’i tutuklam›fl, bunun için 30 Ey-
lül’deki duruflmada serbest b›rak-
mam›fllard›r. Bunun için, hakim, o
gün bir polis flefi gibi paras›z e¤itim
için mücadeleyi “flaibeli” hale getir-
meye çal›flm›flt›r.

Paras›z e¤itim için mücadele

edilmesi gibi hakl›, meflru bir hakk›
savunan devrimci ö¤rencileri hap-
setmeye devam ederek, kararlar›yla,
aç›kça, paral› e¤itimi, okullar›
emekçilerin çocuklar›na kapatan
sistemi savunmufllard›r.

Kuflkusuz o sözleri söyleyen
hakim ve meslektafllar›, kendi ve
kendi gibiler için paran›n bir önemi
yoktur. Kendi çocuklar›n› özel okul-
larda okuturken hiç zorland›klar›n›
sanm›yoruz. Bak›n, araflt›r›n baka-
l›m, her birinin çocu¤unu ya bir
mafyac›, ya bir tekelci burjuva, ya
bir tüccar okutuyordur. Oligarfli,
kendi düzenini canla baflla savunan
iflgüzarlar için her zaman “cömert”
olmufltur. Onlar›n “dava bafl›na 1
milyon Euro” almalar›na her zaman
hoflgörülü olmufl, hatta teflvik etmifl-
tir. O sözleri söyleyenlerin nas›l bir
dünyas› ve ahlaklar› oldu¤u, kendi-
lerinin paray› nereden buldu¤u s›r
de¤ildir. ‹flte bu ahlak, paras›z e¤i-
tim isteyen BBeerrnnaa YY››llmmaazz ve FFeerr--
hhaatt TTüüzzeerr’’i yarg›layamaz!

“Paras›z e¤itim istiyorsunuz güya 
ama il il gezip eylem yap›yorsunuz”

Gençli¤in
Gündeminden

Ekim 11992:

Ayhan Efeo¤lu’nun gö-
zalt›nda kaybedilmesini pro-
testo etmek için Dev-Genç-
liler Akaretler Akbank bina-
s› önündeki yolu trafi¤e ka-
patarak eylem yapt›.

8 EEkim 11993:

Elaz›¤ F›rat Üniversite-
si’nde yemek fiyatlar›n›n
%90 zamlanmas› üzerine ö¤-
renciler yemek boykotu yap-
t›lar.

Ekim 11993:

‹skenderun’da TÖDE-
F’in yapt›¤› flenli¤e 500’e

yak›n kifli kat›l-
d›.

EEkkiimm11999933::

G a z i a n t e p
Üniversitesi’nde ö¤renciler
okuldan at›lmalara karfl› aç-
l›k grevi yapt›lar.

10 EEkim 11969:

Fikir Kulüpleri Federas-
yonu’nun 4. Kurultay›'nda
federasyon “Türkiye Dev-
rimci Gençlik Federasyonu”
(Dev-Genç) ad›n› ald›.

Ekim 1989:

‹stanbul Aç›khava Tiyat-
rosu’nda (Harbiye) Dev-
Genç’in 20. y›l kutlamas›
yap›ld›. Binlerce kiflinin ka-
t›ld›¤› gecede Dursun Kara-
tafl’›n 20. y›l mesaj› okundu.

ggeennççllii¤¤iinn 
ttaarriihhiinnddeenn

Paras›z e¤itim bi-
zim en do¤al hakk›-
m›zd›r ve devlet bunu
uygulamak zorunda-
d›r. Uygulayam›yorum
demesi büyük bir ya-
land›r. Büyük bir gu-
rurla aç›klad›klar› gibi
“ekonomimiz y›lda
yüzde 10 büyüyor”sa
ve bu büyümeden ö¤-
rencilerin pay›na dü-
flen olmuyorsa, ortada-
d›r ki bu büyüme hal-
k›n de¤il SSaabbaanncc››--
llaarr’’››nn,, KKooççllaarr’’››nn yani
tekellerindir.

Ö¤renci
Kardefllerimiz! 

Her y›l okula bin
bir zorlukla gidip gel-
meye çal›flan bizleriz.
Bazen cebimizde ye-
mek yiyece¤imiz 5 ku-
ruflumuz olmuyor. Oy-
sa bugün özel okullar-
da her türlü imkâna sa-
hip zenginler keyifle
ders iflleyip okulu bir
zevk yeri gibi kullana-
biliyorlar. Bu adalet-
sizli¤i her yerde du-
yurmal›, Berna ve Fer-
hat’› her yerde anlat-
mal› ve yap›lan adalet-
sizli¤e karfl› mücadele
etmeliyiz.

GENÇL‹K FEDERASYONU

Ö¤rencilere ve Velilerine Ça¤r›:
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KK››zz››llddeerree öncesi sonras› ile ta-
rihsel ve büyük bir destand›r. Halka
kurtuluflun yolunu gösteren bir ma-
nifestodur. Bu büyük destan›n yara-
t›c›lar›n›n büyük bir ço¤unlu¤u
Dev-Genç’ten geliyorlard›. 

KK››zz››llddeerree’de somutlanan Türki-
ye devriminin yolunu netlefltirenler,
bu ideolojik, politik, askeri savafl›n
bafllang›c›nda Dev-Genç’in kadro
ve militanlar›yd›lar. 

Bir Dev-Gençli olarak bafllad›k-
lar› mücadelede, kuflkusuz her fleyi
bir anda ö¤renmediler. Sordular,
sorgulad›lar, okudular ve araflt›rd›-
lar.

Üniversite amfilerinden, tütün
tarlalar›na, f›nd›k bahçelerinden,
maden ocaklar›na, fabrikalardan
mahallelere, emekçilerin, yoksul
halk›n oldu¤u her yere gittiler.

Halktan, mücadeleden ö¤renip,
devrimin ö¤retmeni oldular. Cüret-
leri, kararl›l›klar› ve bilgelikleri ile
yol gösterdiler, ö¤rettiler.

Onlar gencecik yafllar›na kavga
dolu bir dünya s›¤d›rd›lar. Devrimin
militanlar›, savaflç›lar›, kurmaylar›
oldular. Hem savaflt›lar, hem savafl-
t›rd›lar. Halk kurtulufl savafl›n›n ne-
ferleri, önderleri olarak bir tarih
yazd›lar. 

Önderlikleri, mücadele kararl›-
l›klar› ile de, devrim yolunda sava-
fl›p, Türkiye halklar›n›n yol gösteri-
cisi oldular. 

GGeennççlleerrddii aammaa ““ggeennççlliikk
hhaarreekkeettii”” ddee¤¤iilllleerrddii!!

Diyebiliriz ki, oligarfli, oportü-
nizm ve reformizm y›llard›r a¤›z
birli¤i etmiflcesine büyük ideolojik
hesaplaflmalarla ve kanla yarat›lan
devrimci hareketin bir ““ggeennççlliikk hhaa--
rreekkeettii”” oldu¤u yalan›n› tekrarlay›p
durdular.

Kuflkusuz burada sözünü ettikle-
ri ““ggeennççlliikk hhaarreekkeettii”” adland›rmas›,
devrimci harekete yöneltecekleri
“bir avuç macerac›”, “halktan ko-
puk öncü savaflç›lar” türündeki ka-
ralamalar› için zemin haz›rl›yordu
bir bak›ma.

Türkiye devriminin yolunu çi-
zenler, silah elde savaflanlar, devri-
min önderleri gençti. Gençtiler.

Devrimci hareketin önderi MMaa--
hhiirr ÇÇaayyaann,, 1177 yafl›nda Haydarpafla
Lisesi ö¤rencisiyken Hürriyet Ga-
zetesini protesto etmek için yap›lan
eylemde yerald›. 1199 yafl›nda, Anka-
ra Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF)
Fikir Kulübü Baflkan Yard›mc›l›-
¤›'na seçildi. T‹P ve Fikir Kulüpleri
Federasyonu içindeki tart›flmalara
kat›ld›. Bir süre sonra SBF Fikir
Kulübü Baflkan› oldu.

1946 do¤umlu olan MMaahhiirr ÇÇaa--
yyaann,, 2244 yyaaflfl››nnddaa, Parti-Cephe’nin
kurucusu ve önderi olarak sürece
müdahale edip, yoldafllar› ile tarih
yazd›.

Devrimci hareketin önder kadro-
lar›ndan HHüüsseeyyiinn CCeevvaahhiirr,, önce ‹s-
tanbul T›p Fakültesi’ne girmifl, son-
ra Ankara SBF’ye geçmiflti. Okula
gelir gelmez Fikir Kulübü'nün üye-
si oldu.

Parti-Cephe’nin önder kadrola-
r›ndan biri olan CCeevvaahhiirr,, 2200 yyaaflfl››nn--
ddaa Genel Komite üyesi ve Kürdis-
tan sorumlusu olarak görevler üst-
lendi. 11 HHaazziirraann 11997711'de ‹stanbul
Maltepe'de yoldafl› Mahir Çayan’la
birlikte kuflat›ld›¤›nda bir tarih yaz-
d›lar. Cevahir, bu örnek tarihi ya-
zarken 21 yafl›ndayd›.

Devrimci hareketin önder kadro-
lar›ndan UUllaaflfl BBaarrddaakkçç››,, 6 Ocak
1969'da ABD Ankara Büyükelçisi
Vietnam halk›n›n katili Robert Kom-
mer'in ODTÜ'ye geliflinin protesto
edilmesinde kitle eylemini örgütle-
yip, ABD büyükelçisinin arabas›n›
yakt›klar›nda 22 yafl›ndayd›. 23 ya-
fl›nda Parti-Cephe’nin kurucular›
aras›nda yer ald› UUllaaflfl BBaarrddaakkçç››.. 

Yine K›z›ldere’de flehit düflen
devrimcilerin yafllar›na bak›ld›¤›n-
da da bu gerçe¤i görebiliriz. 

SSiinnaann KKaazz››mm ÖÖzzüüddoo¤¤rruu 25, SSee--
bbaahhaattttiinn KKuurrtt 23, NNiihhaatt YY››llmmaazz
35, AAhhmmeett AAttaassooyy 26, HHüüddaa--
ii AArr››kkaann 26, EErrttaann SSaarruuhhaann 30,
SSaaffffeett AAllpp 23, CCiihhaann AAllpptteekkiinn 25,,
ÖÖmmeerr AAyynnaa 20 yafl›ndayd›.

Parti-Cephe’nin savaflç›lar›, yö-
neticileri, kurmaylar› yafl olarak da,
ruh olarak da genç yafltayd›lar. Ve
gençlikleri ile mücadele arenas›nda
yer ald›lar.

Gençlerdi ama onlar›n emekle-
riyle, cüretleriyle, pratikleriyle, bil-
gileri ve bilgelikleriyle yaratt›klar›
hareket, gençlik hareketi olmakla
s›n›rl› de¤ildi. Oligarfli, oportünizm
ve reformizm, onlar›n gençli¤ini
ileri sürüp, Türkiye devrimi aç›s›n-
dan oynad›klar› rolü ve tarihsel mis-
yonlar›n› küçültmeye çal›flt›.

Oligarfliye göre, 1920 y›l›ndaki

K›z›ldere,K›z›ldere, gençli¤in büyük 
iddias›, büyük sorumlulu¤udur!
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kurtulufl savafl›ndan tam 50 y›l son-
ra ba¤›ms›zl›k için silah kuflanan
devrimciler “Gençtiler, cahildiler,
heyecanl›yd›lar...” ve “kand›r›lm›fl,
d›fl güçlerin maflas›” olmufllard›.

Devrimcileri böyle çarp›tmalarla
ve afla¤›l›k yalanlarla sürekli karala-
yarak, halk›n devrimcilere olan gü-
venini sarsmaya çal›flt›lar.

Ancak baflaramad›lar. Çünkü on-
lar, o genç ve cüretli kadrolar, on
y›llard›r kimsenin cesaret edemedi-
¤i bir tercih yapt›lar. Kurtulufla ka-
dar savaflmakt› o tercihleri.

OOnnllaarr DDeevv--GGeennççlliiyyddii
DDeevv--GGeennççllii oollmmaakk,, iiddddiiaall››
oollmmaakktt››rr

Bütün gençliklerine, tecrübesiz-
liklerine karfl›n bbaa¤¤››mmss››zzll››kk,, ddeemmookk--
rraassii,, ssoossyyaalliizzmm mmüüccaaddeelleessiinniinn önder-
li¤ini üstlenmekte bir an olsun tered-
düt etmediler. Silah kuflan›p prati¤in
içine dalmakta duraksamad›lar. Hal-
k›n› ve vatan›n› ölecek kadar seven
bir gençlikti onlar; esas olan buydu,
savafl› savafl içinde ö¤reneceklerdi. 

HHeeyyeeccaannll››yydd››llaarr,, bu heyecanlar›
halk›n kurtuluflu, vatan›n özgürlü¤ü
için sürdürülen kavgan›n heyeca-
n›yd›. Yaflamlar›n› ne yapt›klar›n›
bilerek, bilinçli ve gönüllü olarak
ortaya koyacak kadar bilge ve ol-
gundular.

Sürdürdükleri savaflta iflkencele-
ri, tutsakl›klar›, bir yürüyüflte, bir
çat›flmada vurulmay› göze alacak
kadar bu ülkeyi ve halk› çok sevi-
yorlard›.

Revizyonizmin zehirli oklar›na,
kuflatma alt›nda yaflad›klar› ihanet-
lere karfl›n mücadeleden bir tek gün
geri ad›m atmayacak kadar tecrübe-
liydiler.

Statükolar› parçalayarak, reviz-
yonizmden koparak, 1970 y›l›n›n
Aral›k ay›nda Türkiye halklar›n›n
umudu olacak olan Parti’yi ve Cep-
he’yi kurdular. Aç›k ki onlar, bir
gençlik hareketi olmaktan o gün
ç›km›fllard›. Onlar› gençlik hareketi
olmaktan ç›karan iddialar›n›n ve he-
deflerinin büyüklü¤ü idi. 

Köken olarak, ö¤renci gençlikten

üniversitelerden geliyor
olmalar›na ra¤men, he-
deflerinde ek s›nav hak-
k› verilmesi, e¤itimin
demokratiklefltirilmesi
gibi talepleri çok aflan
bir fley vard›; TTüürrkkiiyyee
ddeevvrriimmii......

Elbette, akademik-
demokratik talepler için
de mücadele ettiler.
Ama as›l hedeflerini bu büyük hedef,
Türkiye devrimi hedefi oluflturdu.

Bu tarihi geliflim, ülkemiz genç-
li¤inin büyük bir iddiaya, büyük bir
sorumluluk duygusuna ve büyük bir
kendine güvene sahip oldu¤unun
ifadesiydi.

Dev-Gençliler, bu büyük iddi-
alar› ve hedefleri için, ellerinde
“tanklar›-toplar›” olmaks›z›n, em-
peryalizme kafa tutacak kadar cü-
retliydiler.

Döneklerin, y›lg›nlar›n, mücade-
leyi geriye çekmeye çal›flan, ““eesskkii
ttüüffeekklleerriinn”” tüm çabalar›na karfl›n,
Türkiye devriminin yolunu çizdiler.
O büyük hedefleri için de, durmak-
s›z›n mücadele ettiler.

Revizyonizmin sald›r›lar›na, ka-
ralamalar›na karfl›n, yollar›ndan
dönmediler. Cunta koflullar›nda
devrimci mücadeleyi kararl›l›kla
sürdürdüler. Bütün suçlamalara kar-
fl›n, milyonlarca emekçinin umudu,
gelece¤i oldular.

Ve o gelenek y›llard›r sürüyor.
E¤er 41 y›ld›r Dev-Genç yafl›yorsa,
bu o gün at›lan sa¤lam ve kararl›
ad›mlar›n sonucudur.

CCuunnttaallaarr,, 1122 EEyyllüülllleerr,,
ggeennççllii¤¤iinn bbüüyyüükk iiddddiiaass››nn››
yyookk eeddeemmeezz

12 Eylül’ün, burjuvazinin birey-
cilik ideolojisinin, çarp›k özgürlük
anlay›fl›n›n gençli¤e verdi¤i en bü-
yük zarar, bu sorumlulu¤u, bu id-
diay› ve kendine güveni yoketmesi
veya zay›flatmas› olmufltur.

Onlar istiyor ki, gençlik büyük
iddialardan çok, düzenin kirli iliflki-
lerinde bo¤ulup, bunal›m içerisinde
yaflas›n.

‹ddialar›ndan, hedeflerinden,
yurtseverli¤inden soyundurulmufl
bir gençlik düzen için bir tehlike ol-
maktan ç›kar›lm›fl olacakt›.

KKuuflflkkuussuuzz yyaapp››llaaccaakk flfleeyy,, ggeennççllii--
¤¤iinn yyüüzzüünnüü KK››zz››llddeerree’’yyee ddöönnmmeessii,,
bbuu ssoorruummlluulluu¤¤uu,, iiddddiiaayy›› vvee kkeennddii--
nnee ggüüvveennii bbüüyyüüttmmeessiiddiirr.. 

KK››zz››llddeerree gençli¤in güç alaca¤›,
ufkunu büyütece¤i yaflanm›fl bir ta-
rihtir. Orada sadece geçmifl de¤il,
gelecek de vard›r.

Dev-Gençliler o günden bu yana
K›z›ldere’nin iddias› ve sorumlulu-
¤uyla donatt›lar kendilerini. Dev-
Genç bir okul oldu. Bu okulda 
yetiflen Dev-Gençliler hep büyük
iddialara sahip oldu.

Nitekim, bu ruhu kuflanm›fl,
isimsiz yüzlerce Dev-Gençli bu bü-
yük iddiay› tafl›d›. 

Düflünün ki, ‹stanbul 1 May›s
Mahallesi’nde, bir grup silahl› fa-
fliste karfl› 15 yafl›ndaki fiükrü Sar›-
tafl, elinde tafllarla semtini savunur-
ken, KK››zz››llddeerree’’nniinn ssoorruummlluulluu¤¤uunnuu
alm›flt› genç omuzlar›na. 

SSiibbeell YYaallçç››nn,, Okmeydan›’nda
genç bir komutan olarak yoldafllar›-
n› korumak için kendi yaflam›n› fe-
da ederken, düflmana “as›l siz teslim
olun” derken, KK››zz››llddeerree’’ddeekkii iikkttii--
ddaarr uuffkkuuyyllaa çat›fl›yordu.

ÖÖzzlleemm KK››ll››çç Ba¤c›lar’da oligar-
flinin katillerine karfl› üssünü savu-
nunurken, K›z›ldere’deki kararl›l›-
¤›n temsilcisiydi. O büyük iddia ile
direndi. 

Dev-Gençli olmak, iflte bu ruhu
kuflanmakt›r. Dev-Gençli olmak ta-
rih yazanlar›n izinde yürümek, o
büyük kavgan›n o büyük iddia ve
sorumlulu¤un parças› olmakt›r...

Selam 
olsun, umudu 

yaratanlara

Selam 
olsun, umudu 

yaflatanlara
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11--)) “Türkiye Devrimci Gençlik

Federasyonu” (Dev-Genç) hangi
tarihte kuruldu?

A- 10 Aral›k 1959

B- 10 fiubat 1980

C- 10 Ekim 1969

D- 10 Kas›m 1990

22--)) Temmuz 1968'de Amerikan or-

dusunun 6. Filo'su ‹stanbul'a gel-
di ve 6. Filo'nun askerleri e¤len-
mek için flehre ç›kmak istediler.
Devrimci Gençlik, bu askerleri
‹stanbul'un hangi bölgesinden de-
nize döktü?

A- Yenikap›

B- Befliktafl

C- Kumkap›

D- Dolmabahçe

33--)) 1969 bafl›nda, bir CIA ajan›, ül-

kemize ABD büyükelçisi olarak
atand›. Büyükelçi’nin ilk ifllerin-
den biri Ankara'da ODTÜ’yü zi-
yaret etmek oldu. Devrimci
Gençlik de ona bir karfl›lama ha-
z›rlam›flt›. Bu ziyaret s›ras›nda
"Vietnam Kasab›" olarak da tan›-
nan bu büyükelçinin arabas› ya-
k›ld›. Arabas› yak›lan bu büyü-
kelçi kimdi?

A- Robert Commer 

B- Robert Gates

C- Jimy Carter

D- Morton Abromowitz

44--)) Dev-Genç And›'n›n sözlerinin

“ölüm nereden ve nas›l gelirse
gelsin” k›sm› hangi devrimci ön-
derin sözlerinden olufluyor?

A-) V.‹. Lenin

B-) Mahir Çayan

C-) Ernesto Che Guavera

D-) Dursun Karatafl

55--)) 1 May›s 1977'de ‹stan-
bul Taksim Meydan›’nda kon-
trgerillan›n kitlenin üzerine
atefl açmas› sonucu ç›kan pa-

nikte insanlar birbirini ezmeye
bafllad›. Kurflunlar›n ya¤d›¤› o
anda, da¤›lmayarak kitleye "yere
yat›n, kaçmay›n" diyerek pani¤in
önüne geçerek daha çok insan›n
katledilmesinin engelleyen, alan-
da örgütlülü¤ünü koruyan tek ör-
güt hangisidir?

A- D‹SK

B- DEV-GENÇ

C- YDGF

D- TÖB-DER

66--)) 1977'de içinde Day›'n›n da ol-

du¤u Dev-Gençliler taraf›ndan
‹stanbul'da halkla birlikte kurulan
ve resmi ad› Nurtepe olan mahal-
lenin gerçek ad› nedir?

A- 1 May›s Mahallesi

B- Armutlu Mahallesi

C- Çayan Mahallesi

D- Gençlik Mahallesi 

77--)) Afla¤›daki sözler hangi Dev-
Gençli'ye aittir: 

"... Okul (‹stanbul Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi) iflgal alt›ndayken,
baflta yaln›zca iki k›z, dört erkek
gidiyorduk, her gün dayak yedik.
Anfide arkam›z tamamen bofltu.
Sonra yedi olduk. Her geçen gün
faflistlerin arkas› boflalmaya bafl-
lad›, biz kalabal›klaflt›k. Sonunda
onlar› okuldan att›k..." 

A- fiaban fien

B- Sabahat Karatafl

C- Sinan Kukul

D- Sevgi Erdo¤an

88--)) 1984 Ölüm Orucu direnifli s›ra-

s›nda T›p Fakültesi ö¤rencisi olan
bir Dev-Gençli, direnifle destek
olmak için feda eylemi yapmaya
haz›r oldu¤unu bildirir yoldaflla-
r›na. Y›llar sonra 1996 Ölüm
Orucu direniflinde ölümsüzleflen
bu Dev-Gençli kimdir. 

A- Abdullah Meral

B- ‹lginç Özkeskin

C- Müjdat Yanat

D- Yemliha Kaya

99--)) 1981'deki "YÖK'e Hay›r" kam-

panyas› s›ras›nda YÖK merkezi-
nin bombalanmas› eyleminde yer
alan Dev-Gençli afla¤›dakilerden
hangisidir?

A- Kemal Askeri

B- Erhan Y›lmaz

C- ‹rfan Barl›k

D- Erol Yalç›n

1100--)) 12 Eylül sonras› dernekleflme

kuruluflu için ilk baflvuru yapan
Ankara Hukuk Fakültesi Ö¤renci
Derne¤i oldu. O zaman refor-
mistlere karfl› dernek kurma dü-
flüncesini savunan ve bu çal›flma-
da yeralan, y›llar sonra ise SPB
üyesi bir adalet savaflç›s› olarak
flehit düflen Dev-Gençli kimdir?

A- Ali R›za Kurt

B- Birtan Alt›nbafl

C- Baki Erdo¤an

D- Fuat Erdo¤an

1111--)) 1994 y›l›nda ‹stanbul Ba¤c›-

lar'da “Üç Karanfil” olarak ölüm-
süzleflen devrimcilerden hangisi
Liseli Dev-Genç kökenliydi?

A- Özlem K›l›ç

B- Güner fiar

C- Ferda Civelek 

D- Hüseyin Aslan

1122--)) Dev-Genç çizgisinde geçmifl-

ten bu yana kurulan federasyon-
lar kurulufl s›ras›na göre hangile-
ridir?

Tarihten, bilimden, 
önderlerimizden, geleneklerimizden

ö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür

SSOORRUUDDAA20
Dev-Genç
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A- Gençlik Federasyonu, Dev-Genç,
TÖDEF, DGF

B- Dev-Genç, DGF, TÖDEF, Genç-
lik Federasyonu

C- DGF, Dev-Genç, Gençlik Fede-
rasyonu,TÖDEF 

D- Gençlik Federasyonu, Dev-Genç,
DGF, TÖDEF 

1133--)) 1987 y›l›nda gündeme getiri-

len "Tek Tip Ö¤renci Derne¤i Ya-
sas›"na karfl› gerçeklefltirilen Ni-
san Direnifli’ni örgütleyenlerden-
di. 28 Nisan 1988'de ise ‹stanbul
Üniversitesi Rektörlük iflgaline
önderlik etti. Daha sonra Dersim
da¤lar›nda gerilla olarak flehit
düfltü. Kimdir bu Dev-Gençli?

A- Cihan Gürz

B- Cihan Taçy›ld›z

C- Adnan Berber

D- Hasan Hüseyin Boyraz

1144--)) Day›'n›n Dev-Genç'in 20.

y›ldönümüne gönderdi¤i tarihi
mesaj, devrimci hareketin Dev-
Genç’le duydu¤u gururun ve
Türkiye halklar›n›n Dev-Genç’i
sahiplenmesinin tarihi belgesiy-
di. Bu mesaj›n bafll›¤› hangisidir?

A- "Yaflas›n Dev-Genç"

B- "Biz Dev-Gençliyiz"

C- "Dev-Gençte Birlefltik" 

D- "Bir Dev-Genç'imiz var"

1155--)) 1 Aral›k 1989'da ‹stanbul

Üniversitesi Bas›n Yay›n'da fa-
flistlere tek bafl›na tav›r koyan ve
böylece iflgal eyleminin de fitilini
yakan Dev-Gençli kimdir? 

A- Hamiyet Y›ld›z

B- Zeynep Ar›kan

C- Eda Yüksel

D- Kevser M›rzak

1166--)) 8 Eylül 1991'den beri Dev-

Genç'in dayan›flma gelene¤iyle
özdeflleflen ve ad› Rehberlik ve
Dayan›flma Masalar›’yla özdeflle-
flen "Kömür gözlü k›z" kimdir?

A- Hatice Özen

B- Seher fiahin 

C- Elmas Yalç›n

D- Nilüfer Alcan

1177--)) Dev-Genç'in 1980 sonras› ilk

flehidi kimdir?

A- Ekrem Ak›n Savafl

B- Mehmet Akif Dalc›

C- Birtan Alt›nbafl

D- Ali Efeo¤lu

1188--)) "Neslime Arma¤and›r" isim-

li fliiri Grup Yorum taraf›ndan
bestelendi. Bütün fliirleri "Kav-
gan›n Ç›ra¤› Olmak ‹sterim"
ad›yla yay›nland›. Liseli Dev-
Genç'in 1980 sonras› ilk kadrola-
r›ndand›r. 16 Mart 1991'de, Irak
halk›n›n katili ABD D›fliflleri Ba-
kan’›n›n ülkemize geliflini pro-
testo etmek için ‹zmir-General

Motors'u bombalama eyleminde
ölümsüzleflen Dev-Gençli kim-
dir?

A- Kahraman Altun

B- Ümit Do¤an Gönül

C- Tevfik Durdemir

D- Ömer Aydo¤mufl

1199--)) Aral›k 2004-Ocak 2005 ara-

s›nda sürdürülen Dev-Genç
Kampanyas›n›n temel slogan›
hangisidir?

A- Ortado¤u Ortado¤u Halklar›n›n-
d›r!

B- Ne Avrupa Ne Amerika, Ba¤›m-
s›z Türkiye, ‹flbirlikçili¤e Son!

C- Üniversite Kap›lar› Yoksul Halk
Çocuklar›na Aç›ls›n!

D- Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca-
¤›z!

2200--)) Dev-Genç'in 40. y›ldönümü

için bafllat›lan kampanyan›n fliar›
afla¤›dakilerden hangisidir?

A- Ortak Düflman Amerika'ya Karfl›
Birleflelim!

B- Kahrolsun Emperyalizm Yaflas›n
Halklar›n Kardeflli¤i!

C- Amerika Defol, Bu Vatan Bizim!

D- Mahir, Hüseyin, Ulafl... Kurtulu-
fla Kadar Savafl!

CCEEVVAAPPLLAARR:: 1: C, 2: D, 3: A, 4: C,
5: B, 6: C, 7: A, 8:B, 9:C, 10: D,
11:A, 12: B, 13:C, 14: D, 15: A,
16: B, 17: C, 18: A, 19: B, 20: C

D e v -
G e n ç ’ i n

41 y›ld›r
sürdürdü¤ü,
örnek dire-

nifllerle dolu tarihin bu kesitinde
K›z›ldere’deyiz. 

K›z›ldere bir dönüm noktas›-
d›r.

K›z›ldere yolumuzu ayd›nla-
tan bir meflaledir.

K›z›ldere, biz  Dev-Gençliler
için her zaman yüzümüzü dön-
dü¤ümüz bir yer olmufltur.

K›z›ldere  bir tarihtir!

41 y›ll›k tarihimizde hep on-
lar vard›. Onlar yol gösterdi bi-
ze.

Onlar›n gösterdi-
¤i yoldan yürüyerek
bu güne geldik. 

En dolambaçl› yollar› onala-
r›n miras›na sad›k kalarak ç›kt›k.

En sarp geçitleri onlardan ö¤-
rendiklerimizle geçtik.

41 y›ll›k tarihimizin her say-
fas›nda onlar›n eflsiz miras› var-
d›r.

Bu miras› devrime kadar tafl›-
yaca¤›z.

Dev-Genç’in 41. y›l›nda K›z›ldere’deyiz!

Neden sald›r›yorlar?  Ne yapmak gerekiyor?
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Uzun bir aradan sonra, türban tar-
t›flmas› tekrar gündeme geldi. Görü-
nürde, AKP’den, CHP’ye, MHP’den,
YÖK’e herkes türban sorununun çö-
zümünden yana. 

Peki, ““üünniivveerrssiitteelleerrddee öözzggüürrllüükk
mmüü iissttiiyyoorrllaarr??”” bunlar.

Kuflkusuz, ne düzen partileri ne de
YÖK, hiçbiri üniversitelerde özgür-
lükten, yasaklar›n kald›r›ld›¤›, düflün-
ce özgürlü¤ü ve örgütlenme özgürlü-
¤ünün sa¤land›¤› bir  üniversiteden
yana de¤illerdir.

Türban konusundaki politikalar›
da, çeflitli hesaplar›n, pazarl›klar›n, ç›-
karlar›n ve halk› aldatman›n, inançla-
r› sömürmenin bir sonucudur.

AKP de, CHP de, YÖK de, türban
konusunda kendi hesaplar›n› yap›yor-
lar. Hiç birinin “yasaklar›n kald›r›l-
mas›”, “bask›lar›n son bulmas›” ve
en önemlisi ““üünniivveerrssiitteelleerriinn öözzggüürr
oollmmaass››”” gibi, ““iinnaannçç öözzggüürrllüü¤¤üü”” gibi
bir programlar› ve düflünceleri yoktur.

AKP’nin de, CHP’nin de, YÖK’ün
de türban konusundaki politikalar›n›n,
türban› yasaklarken de, bugün “ser-
best b›rak›rken” de “özgürlükle” ilgi-
si yoktur. 

ÖÖyyllee oollssaayydd››,, bbuuggüünnee kkaaddaarr ttüürr--
bbaann ssoorruunnuunnuu ççookkttaann ççöözzmmeelleerrii ggee--
rreekkmmeezz mmiiyyddii??.... 

Hiçbiri bugüne kadar soruna
“inanç özgürlü¤ü” çerçevesinde bak-
mam›fl, mesela  bu sorundan yola ç›-
karak, üniversiteleri birer k›flla haline
getiren yasaklar› sorgulamam›flt›r.

Soruna demokratik bir üniversite
yaratma aç›s›ndan, inanç ve düflünce
özgürlü¤ünün sa¤lanmas› aç›s›ndan
yaklaflmayan hiçbir düzen partisi, hiç-
bir düzen kurumu bu sorunu çözemez.

Çözeceklerini söylerler ama riya-
kard›rlar, istismarc›d›rlar; tutarl› de-
¤illerdir. Bu konudaki beklentileri, ç›-
karlar› için sömürür, istismar ederler.
T›pk› AKP’nin 8 y›ll›k iktidar› boyun-
ca yapt›¤› gibi...

Bugün AKP’nin riyakarl›¤›,

YÖK’ün ayak oyunlar› ile at›lan ad›m-
la da, üniversitelerde türban sorunu
çözülmüfl de¤ildir. YÖK, baz› üniver-
sitelere yazd›¤› bir yaz›yla, “bundan
böyle türbanl› ö¤rencilerin d›flar› ç›-
kar›lamayaca¤›, sadece haklar›nda
tutanak tutulaca¤›” talimat›n› vermifl.
Bu da çözüm olarak sunuluyor. 

Her türbanl› ö¤renci hakk›nda tu-
tanak tutulmas› da en az yasa¤›n ken-
disi kadar afla¤›lay›c› ve anti-demok-
ratiktir...

Bu sorunu bugüne kadar  çözme-
yip, kendi hesaplar› için kullanan,
bundan ç›kar umanlar, türbanl› ö¤ren-
cilerin taleplerini kendi ç›karlar› için
kullanm›fl, onlar› da aldatm›fllard›r. 

Üniversitelerde “özgürlükler” me-
selesi, tüm gençli¤i kapsayan ve ilgi-
lendiren bir  meseledir. Yani üniversi-
telerdeki tek yasak, tek bask› türban
yasa¤› de¤ildir. Y›llarca gençli¤in
inançlar›n› sömüren AKP, bugün
okullarda ffaaflfliisstt tteerröörrüü sürdürüyor.
Yasaklarla, bask›larla, polis terörüyle
yönetiyor üniversiteleri.

AKP bir yandan YÖK’ü ele geçi-
rerek, h›zla kadrolaflmakta, üniversi-
teleri gerici-faflist düflüncelerin üretil-
di¤i, AKP’nin kadro kayna¤› haline
getirmek istemektedir. Öte yandan te-
kellerin sömürüsüne aç›lan üniversite-
ler, tekellerin ihtiyaçlar›na göre flekil-
lendirilmektedir. 

YÖK de, bask›lar›n, faflist-gerici
e¤itimin sürdürücüsüdür. Bir yandan
üniversitelerde özgürlüklerden yana
oldu¤u yalanlar› söylenirken, di¤er
yandan, demokratik haklar›n› kulla-
nan gençli¤i polis ve ÖGB terörüyle
sindirmeye, cezalarla da hakk›n› ara-
yamaz hale getirmeye çal›flmaktad›r.

“Türban yasa¤›n›” kald›rmakla
u¤raflan YÖK, ayn› günlerde, üniver-
siteleri iflkencecilerin karargah› haline
getirecek, polis iflgalini resmilefltire-
cek düzenlemeler yapmaktad›r.

AKP’nin de, CHP’nin de, YÖK’ün
de üniversitelerin özgürlü¤ü konusun-
daki düflünceleri öz olarak ayn›d›r.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

ÜÜllkkeemmiizzddee GGeennççlliikk

Üniversitelerde özgürlük mü istiyorlar? 

Kay›t paras›ndan sonra,
flimdi de okul flartlar›n› iyilefl-
tirmek için okul yönetimleri ta-
raf›ndan ö¤renci velilerinden
para isteniyor. Niflantafl› Ana-
dolu Lisesi’nin tüm ö¤rencile-
rinden 500 TL istendi. ‹stenilen
paray› veremeyecek durumda
olan ö¤renciler okul iimmkkâânnllaa--
rr››nnddaann yyaarraarrllaannaammaayyaaccaakkllaa--
rr›› vvee ddiipplloommaallaarr››nn›› aallaammaayyaa--
ccaakkllaarr›› belirtilerek tteehhddiitt edi-
liyor. Okul yönetimi ö¤rencile-
rinin itirazlar› üzerine son s›-
n›flar için indirim yapt›klar›n›
aç›klayarak, ö¤rencilerden 400
TL istedi.

‘‹yilefltirme Paras›’

YÖK Baflkan› Yusuf Ziya Öz-
can, "Son geliflmeler bize sade-
ce devlet bütçesinden ald›¤›m›z
finansmanla üniversiteleri çok
baflar›l› bir flekilde götüreme-
yece¤imizi göstermifltir" diye-
rek üniversiteleri pazarlamaya
ç›k›yor. Ve diyor ki; “Bunun
için üniversiteler bugün ifl kol-
lar›nda piyasan›n ihtiyaç duy-
du¤u bilgi ve becerilere sahip
ö¤renciler yetifltirmek zorunda-
d›r."

YÖK’ün
Üniversiteler-
deki Ticaret
Anlay›fl›......

‹stanbul da sat›fl› planlanan
45 okuldan birisi olan Taksim
Ticaret Meslek Lisesi yerine
otel yap›lmas› için bu e¤itim,
ö¤retim y›l›nda yeni kay›t al-
mad›. AKP, Taksim Ticaret
Meslek Lisesi’ni otele çevir-
mek isterken, okulun ö¤renci-
leri okullar›na sahip ç›kmakta
kararl›lar. 

Okullar Sat›l›yor!
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YÖK A¤ustos ay›n›n sonunda,
81 ilin valiliklerine, rektörlüklere
bir genelge gönderdi. 

Afla¤›da bu genelgenin metnini
sunuyoruz. 

Bu genelgenin maddelerinin ba-
s›na yans›d›¤› günlerde, AKP yala-
kas› gazeteler ““ÜÜnniivveerrssiitteelleerr öözzggüürr
oollaaccaakk””,, ““ÜÜnniivveerrssiitteeddee hhiiççbbiirr öö¤¤--
rreennccii yyaakkaa ppaaççaa dd››flflaarr›› aatt››llaammaayyaa--
ccaakk”” fleklinde bafll›klar at›yorlard›. 

12 Eylül cuntas›n›n kurdu¤u
YÖK’ün üniversiteleri, 1981’den
bu yana, ö¤renciler için birer k›flla-

d›r; bask›larla, yasaklarla örülmüfl-
tür. YÖK’ün, AKP’nin denetimine
geçti¤i koflullarda da üniversiteler-
de hiçbir de¤ifliklik olmam›flt›r. 

AKP’nin YÖK’ü elefltirdi¤i dö-
nemlerde, devrimciler çok aç›k söy-
lemifltir; AKP’nin YÖK’ü anti-de-
mokratikli¤iyle bir sorunu yoktur; o
sadece YÖK’ü ele geçirme peflinde-
dir. Nitekim YÖK’üt büyük ölçüde
ele geçirdikten sonra da, her alanda
oldu¤u gibi, üniversitelerde de 1122
EEyyllüüll’’üü sürdürmüfltür. 

‹slamc› bas›n›n ““ÜÜnniivveerrssiitteeddee

hhiiççbbiirr öö¤¤rreennccii yyaakkaa ppaaççaa dd››flflaarr›› aatt››--
llaammaayyaaccaakk”” (7 Ekim 2010, Zaman)
bafll›¤›n› att›¤› gün, Y›ld›z Teknik
Üniversitesi’nde Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül’ün konuflmas› esna-
s›nda ““PPaarraass››zz ee¤¤iittiimm iissttiiyyoorruuzz”” de-
dikleri için tutuklanan arkadafllar›-
n›n serbest b›rak›lmas›n›  dile getir-
mek isteyen Gençlik Federasyonu
üyesi ö¤renciler, a¤›zlar› kapat›l›p,
zorla, saçlar›ndan sürüklenerek d›-
flar› at›ld›lar. 

Üniversitelerdeki iflleyen bask›
ve terör çark›, daha ayn› gün yalan-
l›yordu gerici propaganday›. 

s Üniversitelerde meydana gele-
cek olaylara süratle müdahale edilme-
si için bütün ö¤retim y›l›n› kapsayacak
biçimde resmi ve sivil polislerin gö-
revlendirilmesi için valiliklerden talep
edilmesi. 

s Üniversitelerin uygun gördükle-
ri alanlarda kampüste sivil polisler için
yer tahsis edilmesi.

s Güvenlik koordinatörleri ile ilgili
tüm kamu kurum ve kurulufllar› yetkili-
leri aras›nda bir yar›y›lda en az iki defa toplant› yap›lmas›.

s Olaylara süratle müdahale edilmesi amac›yla ö¤re-
tim y›l›n› kapsayacak flekilde, ihtiyaç halinde baflvurmak
üzere kolluk kuvveti talebi ve sivil emniyet personeli gö-
revlendirme yaz›lar›n›n e¤itim-ö¤retim y›l›n›n bafllang›-
c›nda rektörlüklerce valiliklerden talep edilmesi, ayr›ca
üniversitelerimizin imkânlar› ölçüsünde ve uygun gör-
dükleri alanlarda kampüste görev yapacak sivil kolluk
güçleri ile ilgili yer tahsis etmeleri.

s Yerleflke güvenli¤ine yönelik olarak girifl-ç›k›fl nok-
talar›n›n kontrolü, ayd›nlatma sistemlerinin gelifltirilmesi,
kamera sisteminin yayg›nlaflt›r›lmas›, fiziki ve parmak izi
gibi elektronik tedbirlerin al›nmas›.

s Stant, bilgilendirme masalar› vb. faaliyetlerin rek-
törlüklerce kurulan de¤erlendirme komisyonuna önceden
bildirmek ve komisyonun uygun görmesi flart›yla gerçek-

lefltirilmesi, ayr›ca ö¤retim bafllamadan
önce her kurumun ayr› ayr› stant açmas›
yerine ortak stant aç›lmas›.

s Ö¤rencilerin kay›t olma ifllemleri-
ne yard›mc› olma kisvesiyle ö¤renciler-
le temasa geçen ideolojik gruplar›, kam-
püs alanlar› d›fl›nda ve çevrelerinde
oluflturulan stantlara müsaade edilmeye-
rek, gerekti¤inde güvenlik kuvvetlerin-
den yard›m talep edilmesi.

s Birimlerde ve yurtlarda psikolojik
dan›flmanl›k ve rehberlik servislerinin
etkin hale getirilmesi.

s Ö¤rencilerden, ayn› suçu iflleyen-
lere farkl› ceza verilmemesi.

s Yerleflkede suç olan faaliyetlerde
bulunulmas› halinde, idari soruflturman›n adli soruflturma
sonucu beklenmeksizin yap›lmas›.

s Üniversite birimlerinin yo¤un girifl-ç›k›fl saatlerinde
yeteri kadar ekip marifetiyle gerekli trafik ve güvenlik
tedbirlerinin al›nmas›n›n kolluk kuvvetlerinden talep edil-
mesi.

s Özel güvenlik görevlilerine e¤itim verilmesi.

sOlaylara üniversite birim yöneticisi ve özel güvenli-
¤in müdahalede bulunmas›, olaylar›n önlenememesi du-
rumunda gerekti¤inde kolluk kuvvetlerinin devreye gir-
mesi.

s Adli ve idari ifllem yap›lan ö¤renciler ile yasad›fl›
faaliyetlerde bulunan ö¤rencilerin durumlar›n›n ailelerine
bildirilmesi.

s Üniversite ö¤rencilerinin yasal bir tebligat adresi-
nin tespit edilmesi.

ÜÜnniivveerrssiitteelleerrddeekkii FFaaflfliisstt KK››flflllaa DDüüzzeennii YYeettmmeeddii

YÖK’ten Yeni S›k›yönetim Genelgesi

u Bu genelge AKP
faflizminin belgesidir
u Bu genelge AKP’nin

YÖK’ü neden ele
geçirmek istedi¤inin

belgesidir
u Bu genelge,

üniversitelerde yeni
bir faflist terör dalgas›

demektir!

YÖK’ün
24 A¤ustos
Genelgesi
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Zaten, hiçbir propaganda,
YÖK’ün yay›nlad›¤› 24 A¤ustos
genelgesinin faflist, bask›c› niteli-
¤ini gözlerden gizleyemez. 

YÖK, geçti¤imiz A¤ustos
ay›nda, ““ÖÖzzggüürr vvee GGüüvveennllii ÜÜnnii--
vveerrssiittee”” ad› alt›nda bir toplant›
yapt›. Toplant›da al›nan kararlar
YÖK Baflkan› Yusuf Ziya Özcan
imzas›yla, 2244 AA¤¤uussttooss’’ttaa Emniyet
Genel Müdürlü¤ü arac›l›¤›yla 81
ilin valiliklerine ve rektörlüklere
gönderildi. 

Kararlardaki ve genelgedeki
amaç, hemen yaz›n›n giriflinde or-
taya konuluyordu. Yaz›n›n girifli
flöyleydi:

“Yüksekö¤retim kurumlar›-
m›zda bölücü ve y›k›c› faaliyetle-
rin hhaarreekkeett aallaannllaarr››nn››nn ddaarraalltt››ll--
mmaass››,, bu faaliyetlerin ve destek ve-
ren ba¤lant›lar›n tespit edilerek
sona erdirilmesine yönelik çal›flma-
lar›n yap›lmas›, e¤itim ve ö¤retim
faaliyetlerinin kusursuz yürütülebil-
mesi için eenn öönneemmllii uunnssuurrllaarrddaann--
dd››rr..””

Tameamen polis dili ve polis ka-
fas›yla yaz›lm›fl bir bölüm. 

YÖK’ün en önemli sorunu bu;
devrimci, demokratik faaliyetleri
engellemek, bu çal›flmalara kat›lan-
lar› “tespit ederek” y›ld›rmak! 

Genelge bütün olarak buna hiz-
met ediyor. 

Üniversitelerde “Sivil polisler

için özel yer ayr›lmas›” karar›yla
ö¤renci gençlik üzerindeki faflist
denetim ve tehdit artt›r›l›yor. 

Paras›z e¤itim istedi diye, harç
ad› alt›nda toplanan haraçlara karfl›
ç›kt› diye, bilimsel, demokratik e¤i-
tim istedi diye ö¤renciler üzerinde
terör estiren polis, sivili ve resmi-
siyle üniversiteler içinde yasal ola-
rak da yerleflik hale geçiriliyor. 

***

12 Eylül’den bu yana, polisi
üniversitelere yerlefltirmek için sa-
y›s›z yasal ve fiili düzenleme ya-
p›ld›. Özel Güvenliklerle, polis te-
rörü özellefltirildi. Ama bunlar da
yetmedi demek ki faflizmin
YÖK’üne. 

Bu kararlar›n gösterdi¤i tek bir
fley var: YÖK, tüm ö¤renci kitlesi-
ni potansiyel tehlike olarak görü-
yor. Suçlu olarak görüyor. DDeenneett--

lleemmeeyyii,, ssiinnddiirrmmeeyyii,, ssoorruuflflttuurrmmaayy››,,
ppoolliissii ddeevvrreeyyee ssookkmmaayy››,, cceezzaa vveerr--
mmeeyyii öngörüyor. 

AKP’nin faflist yönetim anlay›fl›
ve YÖK’ün faflist niteli¤i 24 A¤us-
tos genelgesiyle bir kez daha tüm
ç›plakl›¤›yla ortaya ç›km›flt›r. 

29 y›ld›r, ö¤renci gençli¤e
uygulanmad›k bask› kalmad›;
konulmad›k yasak kalmad›.

Jandarma, polis iflgali, müdahelesi
s›radanlaflt›r›ld›. 

Soruflturmalar, uzaklaflt›rmalar,
okuldan atmalar, iflkence ve

tutuklamalar, ö¤renci gençli¤e
karfl› kesintisiz kullan›ld›. 

Fakat bütün bunlara ra¤men,
üniversitelerde devrimci, ilerici
gençli¤in varl›¤›, mücadelesi,
örgütlenmesi yok edilemedi.

Bu genelgeler iflte bunun içindir. 
Üniversitelerde YÖK’ün faflist

düzeninin hala “yetersiz” gelmesi
bu nedenledir.

***
Ö¤renci gençlik, bu genelgeye de

teslim olmayacak! 

15 May›s’ta Erzincan’da sabaha
karfl› evleri Terörle Mücadele polis-
leri taraf›ndan bas›larak 8 kifli gözal-
t›na al›nm›fl, ayn› gün ‹stanbul’da da
2 kifli gözalt›na al›narak Erzincan’a
götürülmüfltü. Gözalt›na al›nan 8 ki-
fliden 5’i Erzincan’dan Erzurum
Savc›l›¤›’na sevk edilerek tutuklan-
m›fllard›. Tutuklanma gerekçeleri ise
‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için
imza toplamak, ‹ncirlik yürüyüflüne
kat›lmak, 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
d›nlar Günü’nde etkinlik düzenle-
mek, Güler Zere’nin cenazesine ka-
t›lmak, Mahir Çayan’› anmak, 1
May›s’a kat›lmakt›.

30 Eylül günü Erzurum 2. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde görülecek da-
vada arkadafllar›na destek vermek
için 29 Eylül sabah› Gençlik Fede-
rasyonu üyeleri  ‹stanbul’dan yola
ç›kt›lar.

Ayn› gün Ankara’ya ulaflan Dev-
Gençliler Sakarya Caddesi’nde bir
eylem yapt›ktan sonra yollar›na de-
vam ettiler. 

Ankara’dan Erzurum’a geçen
Dev-Gençliler adliye binas› önünde
eylem yaparak “Bizler vatansever
gençleriz, vatansever gençli¤i yok
etmek sindirmek istiyorlar. Böylece
ülkemizi daha kolay soyacak, sata-
cak, daha kolay çal›p ç›rpacaklar.
Buna izin vermeyece¤iz. Tutukla-
nan 5 arkadafl›m›z derhal serbest b›-
rak›lmal›d›r” dediler. Eyleme aile-
lerde kat›larak vatansever gençli¤i
ve mücadelesini sahiplendi. 

Erzurum’dake Mahkeme sonu-
cunda Ali Arslan, Mahir Arslan ve
Mehmet Arac› tahliye edilirken, Sev-
gi Daylan ve Sercan Ahmet Arslan
tahliye edilmeyerek duruflma 21 Ara-
l›k 2010’a ertelendi.

Mahkeme sonras›nda d›flar›da
toplanan bir grup faflist ise ortam›
provoke etmeye çal›flarak tekbir
çektiler. Ama faflistler istedikleri
linç ortam›n› oluflturamad›lar.

Mahkemenin ard›ndan Av. Oya
Aslan da bas›na aç›klama yaparak
“Müvekkillerim demokratik hakla-
r›n› kulland›klar› aç›klamalar nede-
niyle tutuklanm›fllard›r. Bu gün 3
kifli serbest b›rak›ld›, 2 müvekkilim
hala tutuklu. Biz bu karar›n hukuki
anlamda adaletli oldu¤unu düflün-
müyoruz” dedi.

Erzurum’da Keyfilik Sürüyor

6 y›lda 47 linç sald›r›s›38

Yürüyüfl

10 Ekim
2010

Say›: 237



AAbbdduullllaahh GGüüll PPrrootteessttoo 
EEddiillddii

6 Ekim günü, Y›ld›z Teknik Üni-
versitesi Oditoryum binas›nda,
“Y.T.Ü.’nün 100. y›l›n› kutlama”
ad› alt›nda yap›lan, Abdullah Gül’
ün de konuflmac› olarak kat›ld›¤›
toplant›da, Gençlik Federasyonu
üyesi Kader Mefle ve Mahir Bektafl
“Paras›z E¤itim ‹stedikleri ‹çin Tu-
tuklanan Ferhat Tüzer ve Berna Y›l-
maz’a Özgürlük” yaz›l› pankart› aç-
t›klar› için gözalt›na al›nd›lar.
Abdullah Gül’ün korumalar›n›n,
okulun ÖGB’lerinin ve polisin sal-
d›r›s›na u¤rayan Gençlik Federas-
yonu üyeleri gözalt›na al›n›rken
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Ferhat
Tüzer ve Berna Y›lmaz Serbest B›-
rak›ls›n, ‹nsanl›k Onuru ‹flkenceyi
Yenecek” sloganlar›n› att›lar.

Gençlik Federasyonu yay›nlad›-
¤› aç›klamas›nda  “Nas›l Abdullah
Gül yüzlerce polisiyle, z›rhl› araçla-
r›yla, özel korumalar›yla üniversite-
mize gelip konufluyorsa, ayn› flekil-
de bizim de konuflma hakk›m›z var-
d›r” diyerek gözalt›na al›nan üyele-
rinin serbest b›rak›lmas›n› istedi.
Gözalt›na al›nan Gençlik Federas-
yonu üyeleri  ayn› gün karakoldan
para cezas› kesilerek b›rak›ld›lar. 

EEddiirrnnee:: GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu
ÜÜyyeelleerrii SSeerrbbeesstt BB››rraakk››llss››nn

Edirne Gençlik Derne¤i ö¤renci-
leri, paras›z e¤itim istedikleri için tu-
tuklanan Ferhat Tüzer ve Berna Y›l-
maz ile demokratik eylemlere kat›l-
d›klar› için tutuklu bulunan Sevgi
Daylan ve Sercan Ahmet Arslan adl›
Gençlik Federasyonu üyelerinin ser-

best b›rak›lmas› için  6 Ekim günü ey-
lem yapt›lar. PTT önünde yap›lan ve
15 kiflinin kat›ld›¤› eylemde; “Paras›z
E¤itim ‹stemek Suç De¤ildir Vatanse-
ver Gençlik Yarg›lanamaz” pankart›
aç›ld›. AKP hükümetinin kendine
muhalif olan herkese, her bireye s›n›r
tan›maks›z›n iflkence, bask› ve zulüm
politikas› izledi¤i ve devrimci de-
mokrat, vatanseverlere karfl› sürekli
bask› ve sindirme politikas› uygula-
maya devam etti¤i belirtildi. Ferhat
ve Berna’n›n paras›z e¤itim istemek
gibi en do¤al haklar›n› savunduklar›,
Sevgi ve Sercan’›n da yine demokra-
tik eylemlere kat›ld›klar›, ancak bu
durumda dahi hukuksuzca tutuklan-
d›klar› vurguland›. 

Aç›klama, “Paras›z E¤itim ‹ste-
mek Suç De¤ildir,  Adalet ‹stiyoruz,
Vatansever Gençlik Yarg›lanamaz,
Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z,
Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
sloganlar›yla sona erdi.

““VVaattaannsseevveerr GGeennççlliikk
YYaarrgg››llaannaammaazz””

Gençlik Ferderasyonu üyesi ö¤-
renciler 4 Ekim günü Galatasaray
Lisesi önünde eylem yapt›lar. 

Ferhat Tüzer, Berna Y›lmaz,
Sevgi Daylan ve Sercan Arslan’›n
tutukluluklar›n›n devam etmesini
protesto eden Dev Gençliler “Vatan-
sever Gençlik Yarg›lanamaz Keyfi
Tutuklamalara Son” ve “Paras›z E¤i-
tim ‹stedikleri ‹çin Tutukland›lar
Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz’a Öz-
gürlük” pankartlar›n› tafl›d›lar. 

Eylemde aç›klamay› okuyan Ce-
vahir Erdem bask›lar›n, tutuklama-
lar›n mücadelelerini engelleyeme-

yece¤ini belirterek “Bu mü-
cadelede saf tutmak onur me-
selesidir. Arkadafllar›m›z›n
ikinci mahkemeleri aral›k
ay›nda görülecek ve biz onla-
r› sahiplenmeye var gücü-
müzle devam edece¤iz” dedi.
Tüm ayd›n, sanatç›lara, ileri-

ci, demokrat ve devrimcilere Dev-
Gençliler’i sahiplenme ça¤r›s› ya-
pan Erdem, “Unutulmamal›d›r ki;
bu ça¤r›, adalet vedemokrasi müca-
delesine ça¤r›d›r” dedi.

KKooccaaeellii GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii::
PPaarraass››zz EE¤¤iittiimmii ‹‹sstteemmee
SSuuççuunnuu BBiizz ddee ‹‹flfllliiyyoorruuzz

6 Ekim günü Kocaeli Gençlik
Derne¤i taraf›ndan ‹stanbul ve Er-
zurum'da görülen mahkemelerde
yap›lan hukuksuzlu¤u teflhir etmek
için eylem yap›ld›. Aç›klamada
AKP iktidar›n›n bir yandan demok-
ratikleflme naralar› atarken di¤er ta-
raftan paras›z e¤itim hakk›n› dile
getiren gençli¤e sald›rd›¤› belirtildi.
Paras›z e¤itim istemenin suç olma-
d›¤›, e¤er suçsa bu suçu ifllemeye
devam edeceklerinin söylendi¤i ey-
lemde “Ferhat Tüzer Ve Berna Y›l-
maz Serbest B›rak›ls›n',  'Vatanse-
ver Gençlik Yarg›lanamaz', 'Kahrol-
sun Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz',
'Yaflas›n Dev-Genç, Yaflas›n Dev-
Genç'liler” sloganlar› at›ld›.

Dev-Genç’in 
41. y›l›nda pankart 

‹zmit'te Dev-Genç'in 41.y›l›
selamland›. 6 Ekim günü Dev-
Gençliler Kocaeli'de Umuttepe
Kampüs yolu üzerine ve Bay›n-
d›rl›k konutlar›na 'Mahir’den Da-
y›’ya Dev-Genç 41. Y›l›nda' yaz›-
l› pankart ast›lar.

Paras›z E¤itim ‹stiyoruz

“Bu Sesi Susturamazs›n›z”

Neden sald›r›yorlar?  Ne yapmak gerekiyor?
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B i z
devrimci-
ler, dün-
y a n › n
k e n d i n e
en gü-

venli insanlar›y›z. 
Bu güvenimiz, ideolojik güvenimizden, ideoloji-

mize güvenimizden gelir. 
‹nanc›, güveni, umudu, büyütmenin tek yolu;

ideolojik olarak güçlenmektir. 
Çünkü ideolojimiz birçok deneyden geçmifl ve

defalarca do¤rulanm›flt›r. 
Devrimden önce veya sonra ideolojimize güven-

meliyiz. 
Day› Fransa’da

gözalt›na al›nd›¤›nda
kendisini sorgulayan
yarg›ç ile tart›fl›r.

Sorgu yarg›c›n›n
odas›na girdi¤i andan
itibaren tavr› çok netti. 

Sorgu yarg›c›, anti-
terör davalar› flefidir.

A¤z›nda bir sak›z.
Sigara içiyor.
Day› sak›z› ç›kart-

mas›n› söyler.
" A m e r i k a l › l a r ›

taklit etmeyin" diye
de tavsiyede bulunur.

Sigaras›n› da ya
söndürmesini ya da kendisinin de sigara içece¤ini
söyler.

Epeyce bir tart›fl›r hâkim ile, sonunda sorgu hâ-
kimi Day›’ya sigara vermektense kendi sigaras›n›
söndürür.

Ve bafllar; "Dursun Karatafl sen kaç kiflinin ölüm
emrini verdin flimdiye kadar?". 

"Kaç hâkimin, polisin, savc›n›n öldürülmesi ka-
rar›n› verdin?" diye sorar.

Day›; "Siz varken bize laf söylemek düflmez, en
yak›n tarihinizden bafllayal›m;
Cezayir’de kaç Cezayirliyi öl-
dürdünüz, bir buçuk milyon Ce-
zayirliyi öldürdünüz" der.

Sorgu yarg›c› y›llar›n sömür-
geci, hâkim tavr› ile devam edi-
yor, ezmeye çal›fl›yor Day›’y›
ama o kadar güçsüz ki, tuz buz
oluyor söyledi¤i her fley...

"Kes sesini sorular› ben sora-
r›m" diyerek ba¤›rmaya bafllar.

Day› devam eder; "Siz bizi

k›skan›yorsunuz" der, "Bu nedenle bizim karfl›m›z-
da duydu¤unuz afla¤›l›k kompleksi nedeni ile böy-
le sald›rgans›n›z" der.

Sorgu yarg›c› flaflk›nd›r; "Sizi mi? Türkiyelileri
mi k›skan›yorum? Komik" der, yarg›ç. 

"Hay›r", der Day› "Sosyalistleri, devrimcileri k›s-
kan›yorsunuz". 

"Siz 131 y›l, tam yüz otuz bir y›l kestiniz, öldür-
dünüz Cezayirlileri, Cezayir Fransa’n›n bir parças›-
d›r, dediniz.

Ne oldu 131 y›l öldürüre öldüre, bir buçuk mil-
yonunu öldüre öldüre kabul ettiremediniz, onlar
biz Arab›z dedi.

Biz sosyalistler ise; uluslar›n kendi kaderini ta-
yin hakk› vard›r, ister bir arada yaflar, ister ayr›l›r

biz birlikte olmalar›-
n› tercih ederiz, sizin
gibi katil emperya-
listlere karfl› gücü-
müz bölünmesin di-
yedir, ama ayr›laca-
¤›m derse de destek-
leriz deriz… ‹flte siz
bunu k›skan›yorsu-
nuz; biz halklara gü-
veniyoruz, siz korku-
yorsunuz. Bu neden-
le siz de derin bir
afla¤›l›k duygusu
vard›r…" diye de-
vam eder.

Bizim ideolojimizin
çok üstün bir ideoloji

oldu¤una, üstünlü¤ünü insana ve halka ve Marksist-Le-
ninist ideolojiye güvenden ald›¤›n› biliyoruz... Bu neden-
le ideolojik güven her fleyin üstündedir. 

BBUU KKOONNUUDDAA ‹‹KK‹‹ ÇÇAARRPPIICCII ÖÖRRNNEEKK

Örnekler ço¤alt›labilir. Ama en kan›tlay›c› ör-
nekleri, baz› özerk bölgelerin emperyalizmin kesin
bir ölüme mahkum etti¤i ve ancak ssoossyyaalliizzmmddee yyaa--
flflaammllaarr››nn›› ssüürrddüürreebbiilleenn halklar vereceklerdir. 

Sibirya'da Yukar›-Yenisey ve onun Abakam su-
yu k›y›lar›nda HHaakkaass hhaallkk›› oturmaktad›r. Bin y›ldan

fazla bir zaman önce Mo¤ollar›n
kendilerine ba¤lad›klar›, o za-
man Asya'n›n en güçlü, en kül-
türlü halklar›ndan biri olan bu
halk, y›k›lmaya mahkum edil-
miflti. Yaz›s›n› bile kaybetmiflti. 

Çarl›k bu durumu daha da
a¤›rlaflt›rd›. Halk çaresiz bir fle-
kilde sönüp gidiyordu. Sözün
k›sas› Amerikan sömürgecileri-
nin K›z›lderilileri düflürdü¤ü du-
ruma benzer bir durumda bulu-

B‹Z DEVR‹MC‹LER;
DÜNYANIN KEND‹NE EN

GÜVENL‹ ‹NSANLARIYIZDIR 
ULUSLARIN KEND‹

KADER‹N‹ TAY‹N HAKKINI
HER KOfiULDA SAVUNURUZ

Biz devrimciler, dünyan›n
kendine en güvenli insanlar›y›z. 

Bu güvenimiz, ideolojik
güvenimizden, ideolojimize

güvenimizden gelir. 

‹nanc›, güveni, umudu,
büyütmenin tek yolu; ideolojik

olarak güçlenmektir.

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz
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nuyordu. 
Ama sosyalist devrim, bu halk› yaflama

iade edecekti. 
Özerk bölge halinde teflekkül eden bu

halk 50.000'in üstünde nüfusa sahip. Gö-
nenmifl bir ekonomisi (maden kömürü, al-
t›n, barut; ormanlar; kanallar) var. Kendi
ulusal dilini, yaz›l› ve resmî dilini yeniden
buldu. 

350 okulu, 3 teknik okulu, bir pedagoji
enstitüsü var. Gazeteleri, edebiyat› ve tiyat-
rosu var.

BB‹‹RR BBAAfifiKKAA ÖÖRRNNEEKK DDAAHHAA......
Sibirya'n›n kuzeyinde, NNeenneett hhaallkk››,, çar›n

adamlar›n›n, halk›n zenginliklerine el koyan
Rus tacirlerinin ve büyük ren geyi¤i yetifltiri-
cilerinin vahfli zulmüne katlanmak zorunda
kal›yordu. Yok olmak üzereydi: 1899'da
16.000 kifliden, 

1913'te 2.000 kifliye düflmüfltü. SSoossyyaa--
lliisstt ddeevvrriimm bbuunnllaarr››nn hheeppssiinnii ddee¤¤iiflflttiirrddii.. Ulu-
sal bir yönetim bölgesi halinde oluflan Ne-
netler, yeniden kuvvet ve yaflam kazand›lar.
1939'da say›lar› 12.000'e var›yordu. Avc›-
l›k, bal›kç›l›k, sanayi ilerliyor; sera tar›m›
kendini göstermifl durumda. Evvelce kimse-
nin okuma yazma bilmedi¤i, herkesin hura-
felerle al›klaflm›fl oldu¤u bu bölgede, 7'si or-
ta dereceli olmak üzere 56 okul; ren geyi¤i
yetifltiricili¤i için 1 teknik okul; 3 bilimsel
araflt›rma merkezi var. 

‹flte böyle güven alt›na al›yor devrim ve
sosyalizm kendisini oluflturan çeflitli halkla-
r›n, h›zla geliflmesini. 

Ezilen eski milliyetler, yeniden ba¤›ms›z-
l›klar›na kavufltular. Bitkisel bir yaflam sür-
düren halklar, sosyalizm sayesinde, ulus ha-
linde varl›k kazand›lar. ‹lkel bir ekonomiye
ve zihniyete sahip halklar (Nenetler gibi) bir-
kaç y›l içinde sosyalist yaflam tarz›na geçe-
bildiler. 

Sosyalizmin kuzey kutbunun yoksul
halklar›na getirdi¤i iyilikler üzerine, bir çok
fley söylemek mümkün. 

Güvensizli¤in, düflmanl›¤›n yerini karfl›-
l›kl› güven ve kardeflçe iflbirli¤i al›r. Bu bi-
zim, devrimin ve sosyalizmin baflar›s›d›r. 

Her noktada burjuva flovenizme karfl›t
olan bir yurtseverli¤in varl›¤› böylece deney-
den geçti ve do¤ruland›. Bu do¤rular bizim. 

DDiippnnoott:: Örnekler, Georges Politzer’in Fel-
sefenin Temel ‹lkeleri kitab›n›n, 536-537’nci
sayfalar›ndan al›nm›flt›r. 

19 Aral›k Ümraniye Hapishanesi katliam› davas› 6 Ekim
günü görüldü. Üsküdar 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen
ve tutsaklar›n yarg›land›¤› davan›n duruflmas› 23 fiubat 2011’e
ertelendi. 

Mahkemenin savc›s› de¤iflti¤inden dolay› yeni savc›n›n
dosyay› tekrar inceleyece¤ini belirtildi.

Duruflma sonras› eylem yapan TAYAD’l› Aileler zaman
afl›m› kararlar›n›n adalet isteklerini karfl›lamad›¤›n› belirterek
“Katledilen 28 evlad›m›z için adalet istiyoruz. Bilin ki adalet
aray›fl› sonuçsuz kalmaz. Halk adaletsiz kalmaz” dediler.  

Dava sonras› aç›klama yapan tutsaklar›n avukatlar›ndan
Oya Aslan da katliam›n zamanafl›m›yla üstünün örtülmeye ça-
l›fl›ld›¤›n› söyleyerek “Biz davan›n sonuçland›r›lmas›n› ve mü-
vekkillerimizin beraat ettirilmesini istiyoruz” dedi.

Mehmet A¤ar Davas› Görüldü

Ümraniye Hapishanesi Katliam›
Davas› Görüldü

Mehmet A¤ar'›n  Emniyet Genel Müdürü oldu¤u dönemle
ilgili, "Cürüm ifllemek için silahl› teflekkül oluflturdu¤u" iddi-
as›yla yarg›land›¤› davaya devam edildi.

Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen davan›n son
duruflmas›nda, davaya kat›lma talebinde bulunan Fatma Bahçe-
ci ve fieyhmus Bahçeci'nin avukatlar› da yer ald›. 

‹smail Bahçeci'nin gözalt›na al›nmas›n›n ard›ndan kaybolmas›
olay›nda Mehmet A¤ar'›n sorumlulu¤u bulundu¤unu söyleyen
Selçuk Koza¤açl›, davaya kat›lma taleplerinin kabulüne karar ve-
rilmesini istedi. 

Halk Cephesi’nin adliye önünde yapt›¤› eylemde “Mehmet
A¤ar 12 Temmuz Katliam›n›n Hesab›n› Vereceksin” pankart›
aç›ld›. Eylemde okunan aç›klamada “Mehmet A¤ar'›n katil oldu-
¤ununu kendi a¤z›yla ‘1000 operasyon yapt›k’ diyerek söyleme-
sine ra¤men 11. A¤›r Ceza Mahkemesi, A¤ar'a Susurluk kazas›y-
la birlikte aç›¤a ç›kan suçlar›n› sormad›” denildi.

Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Dairesi Baflkan›, hasta tutsaklar›n
katili Nur Birgen’in, T‹HV Baflkan›  fiebnem Korur Fincanc› ve
Gercek Gündem haber sitesi genel yay›n yönetmeni  Bar›fl  Yar-
kadafl hakk›nda açt›¤› hakaret davas›na 30 Eylül günü Kad›köy
2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruflmaya Nur Birgen,
yine gelmedi. Mahkemede bu durumu dile getiren,  Fincanc›’n›n
avukatlar› ile Birgen’in avukat›  aras›nda tart›flmalar yafland›.
Davada mahkeme hakimi Fincanc›’n›n avukatlar›n›n taleplerini
dikkate almad›¤› gibi salona polis ça¤›rarak, duruflmay›  bitirdi.
Duruflmaya Halk Cephesi üyeleri de destek vererek kat›ld›. 

‹flkenceci Nur Birgen
Yüzleflmekten Kaç›yor

Neden sald›r›yorlar?  Ne yapmak gerekiyor?
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““BBeenn kkoommüünniissttiimm”” diyor ekran-
daki eski yaz› iflleri müdürü. Peki ki-
min yaz› iflleri müdürü? Ayd›n Do-
¤an’›n Türkiye’nin en büyük 4-5 te-
kelcisinden birinin gazetesinin... 

Karfl›s›ndaki “ben de komünis-
tim” diyor. O da maafl›n› bir tekelci
burjuvadan al›yor... 

*

Komünistlik, dünyan›n en soylu
s›fatlar›ndan biridir. O s›fat› tafl›mak,
büyük bir onur ve gururdur; ancak o
s›fat› tafl›mak, o kadar da kolay de-
¤ildir. O tan›m›n içerdi¤i bir kiflili¤e
sahip olmal›, o tan›m›n içerdi¤i bir
mücadelenin insan› olmal›s›n›z. 

Komünizm, insanl›¤›n en parlak
ufku, bugüne kadar ortaya koyabildi-
¤i en güzel idealdir. 

Herfleyden önce, s›n›fs›z bir top-
lum demektir komünizm. Toplumun
s›n›fs›z olmas›, yeryüzündeki adalet-
sizliklerin, eflitliksizliklerin, namus-
suzluklar›n, sömürünün kayna¤›n›n
ortadan kald›r›lmas› demektir. 

Komünist, ömrünü, her an›n›, bu
büyük ideali gerçeklefltirmeye ada-
yan insand›r. Bu büyük ideali ger-
çeklefltirmek için iflkenceleri, tutsak-
l›klar›, ölümleri göze aland›r. Komü-
nist, bu büyük idealin önünde olan
herkesle, her fleyle SAVAfi içinde
oland›r. Komünist, emperyalizmle,
tekelci burjuvalarla, burjuvazinin ba-
s›n yay›n organlar›yla, burjuvazinin
kültürüyle, ideolojisiyle hheerr aann››nnddaa
ssaavvaaflfl iiççiinnddee oland›r. 

*

‹flte böyle oldu¤u içindir ki, karfl›-
m›zdaki ekranda, “ben komünistim...
ben de komünistim...” diyen iki ga-
zeteciye söylenecek tek fley vard›r:
““HHaaddddiinniizzii bbiilliinn,, yyeerriinniizzii bbiilliinn””!!

*

Komünizmin ve komünistli¤in ne
olup olmad›¤›n› bildiklerine hiç kufl-
ku yok. Bilmedikleri veya bilmezden
geldikleri hadleri ve yerleridir. 

“Bir çok komünist iflçi, tekelcile-
rin fabrikas›nda çal›fl›yor... öyle diye

onlar da komünist olmaktan ç›kacak
m›?” itiraz›n› duyuyoruz. Bir emek-
çinin durumuyla onlar›nki farkl›d›r.
Onlar emek güçlerini de¤il, al›nterle-
rini de¤il, BBEEYY‹‹NNLLEERR‹‹NN‹‹ SSAATT--
MMIIfifiLLAARRDDIIRR tekelci burjuvaziye.
O beyinleri, 24 saat tekelci burjuvazi
için düflünüyor, kafa yoruyor, üreti-
yor. Nas›l yapar›m da bu burjuva ga-
zetesini daha fazla satt›r›r, bu burju-
va televizyonunu daha fazla izlettiri-
rim diye kafa yoruyorlar. Olaylar›,
geliflmeleri “komünist” gibi de¤il, ta-
mamen burjuvazinin bak›fl aç›s›ndan,
düzen içinden yorumluyorlar (Tersi
durumda zaten kimse onlar› orada
tutmaz ve o maafllar› vermez). 

“Ben komünistim” demekle, ne
kadar pespaye bir konumda oldukla-
r›n›, HHAALLKK DDÜÜfifiMMAANNLLAARRIINNIINN
HH‹‹ZZMMEETT‹‹NNDDEE olduklar›n› örtbas
etmeye çal›fl›yorlar. 

Mümkün mü?

*

Sözünü etti¤imiz iki gazetecinin
ad›, çok önemli de¤il asl›nda; çünkü
burjuva bas›n yay›n organlar›nda on-
lardan fazlas›yla var. Ama yine de
isimlerini belirtmifl olal›m:

Ben komünistim diyen Do¤an
Holding’e ba¤l› Radikal gazetesinin
Haber Koordinatörü Ertu¤rul Mavi-
o¤lu, di¤eri ise Do¤ufl tekel grubuna
ba¤l› NTV’nin program yap›mc›la-
r›ndan Ruflen Çak›r’d›r.  

‹kisi de geçmiflte devrimci idi. 

“Hala komünistiz” diyerek, kendile-
rini bilmiyoruz ama halk› aldat›yorlar. 

Dün devrimciydiler; sonra:

Mücadeleyi b›rakt›lar. Örgütlerini
terkettiler. Proletaryan›n ideallerine
ihanet ettiler... Bugün ddöönneekkttiirrlleerr;
komünist de¤il. 

Burjuva medyada, geçmiflte dev-
rimci hareketler içinde yer al›p da,
mücadelesini, örgütünü b›rakm›fl
kim varsa, onlar›n ben devrimciyim,
sosyalistim, komünistim demelerinin
hiçbir hükmü yoktur. 

Yaland›r. Kirli bir yalan hem de. 

Ve halk› aldatt›klar›, komünizme,
sosyalizme, devrimcili¤e hakaret et-
tikleri için de adi ve afla¤›l›k bir ya-
land›r. 

Bunlar, sak›n ekranda “ben ko-
münistim” demekle, “komünistli¤i
meflrulaflt›r›yoruz” gibi safsatalarla
aldatmas›nlar kendilerini; yapt›klar›
fley, komünizme devrimcili¤e küfür-
dür; onu ççaarrpp››ttmmaakktt››rr.. Onlar›n ko-
münizme yapaca¤› en büyük iyilik,
onu a¤›zlar›na almamakt›r.  

*

Eminiz, onlar da biliyor ki;

Sosyalistlikle komünistlik aras›n-
da bir fark yoktur. 

Sosyalistli¤i ise, önderlerimiz
çok net tan›mlam›fllard›r: “Devrim
için savaflmayana sosyalist denmez.”
Bilirsiniz de¤il mi bu tan›m›. Bilirsi-
niz! Peki ne ilginiz var sizin devrim-
le, savaflla?!

Öyleyse, tekellerin ekran›ndan
“ben komünistim” diye soytar›l›k
yapmay›n. Tekellerin “bak›n ne ka-
dar demokrat›z, komünistleri bile ça-
l›flt›r›yoruz” diyebilmesine hizmet
eden soytar›lar olmay›n. Burjuvazi-
nin demokrasi vitrinindeki “komü-
nist maymunlar” rolünü üstlenme-
yin. 

Sol ayd›nlar devrimcilik, sosya-
listlik, komünistlik kavramlar›na ol-
mayan farklar yükleyerek, bu kav-
ramlar üzerinde oynayarak, kendi
ddüüzzeenn iiççii yyaaflflaamm vvee ssttaattüükkoollaarr››nn››
mmaazzuurr ggöösstteerreebbiilleecceekklleerrii bir zemin
ar›yorlar. Baz›lar›n›n kendini ““ssaaddee--
ccee MMaarrkkssiisstt”” olarak tan›mlamas› da
ayn› çarp›k aray›fl›n bir sonucudur.
Tek bafl›na Marksistlik diye bir fley
yoktur. Gerçekten Marksist olan, ay-
n› zamanda Leninist de olur çünkü.
Marks’›n tüm ideali, sosyalizme
ulaflmakt›r ve Leninizm, ona ulaflma-
n›n ad›d›r. 

Komünistli¤in ne oldu¤u da, dö-
nekli¤in ne oldu¤u da bellidir. Yeri-
nizi bilin, haddinizi bilin! “Ben ko-
münistim” derken, utan›n, yüzünüz
k›zars›n, halk›n bir savaflç›s› olama-
d›ysan›z, en az›ndan halka yalan söy-
lemeyin, halk› aldatmay›n, dünya
halklar›n›n en güzel kavramlar›n›
kirletmeyin!

Tekelci Burjuvazinin
Maafll› Komünistleri!
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YYüürrüüyyüüflfl:: AKP, Çankaya  Beledi-
yesi'nin AKP'li meclis üyesi ve Su TV
Genel  Müdürü Yalç›n Özdemir öncü-
lü¤ünde  Demokrat Alevi Giriflimi ad-
l› bir oluflumla iflbirlikçi alevili¤i ku-
rumlaflt›rmak için giriflimde bulunu-
yor. Bu giriflimi nas›l de¤erlendiriyo-
rusunuz?

CCaaffeerr BBiinn:: AKP faflist iflbirlikçi
bir partidir. Aleviler yönetenler tara-
f›ndan, inkar edilmifl, yoksay›lm›fl,
sapk›n inanç ilan edilerek, haklar›nda
ölüm fetvalar› verilmifl ve katliamlara
u¤ram›fllard›r. AKP de geçmiflten bu
yana katlederek, yok sayarak, inkar
ederek bitiremedikleri Aleviler’i, asi-
mile ederek düzene yedeklemeye ça-
l›fl›yor. Bu çal›flmay› da önce aç›l›m
ve çal›fltay ad›n› verdikleri toplant›-
larla konuyla alakas› olmayan kifli ve
kurumlar, hatta Marafl’ta Aleviler’i
katleden Ökkefl fiendiller’i bile ça¤r›-
larak yapmaya çal›flt›lar olmad›. Ale-
vi inanc›n› felsefesini tafl›mayan ama
kendilerini Alevi olarak sayan medya
sahipleriyle iflbirli¤i içerisinde bu

oyuna devam ediyorlar. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Demokrat Alevi Girifli-
mi ad› alt›nda faaliyet yürüten bu ifl-
birlikçiler kimdir? Bugüne kadar Ale-
vi halk›n hangi talepleri için mücade-
le ettiler?

CCaaffeerr BBiinn:: Demokratik Alevi Gi-
riflimi örgütlemeye çal›flan Su TV
müdürü Yalç›n Özdemir’in ad›n› Su
TV’nin önceki sahiplerinden sat›lma-
s›ndan sonra, Su TV’de birkaç prog-
ramda gördük. Onun d›fl›na hiçbir
Alevi örgütlenmesinde, kurumunda,
mitinginde hak aray›fl›nda olmayan
Yalç›n Özdemir’i AKP destekli ola-
rak Alevi örgütlenmesi içine girdi¤ini
bas›ndan ö¤renmekteyiz. 

YYüürrüüyyüüflfl:: AKP, Alevi halk› kendi
içinden ç›kard›¤›  Alevi iflbirlikçiler
ile bölmeye ve  örgütlemeye çal›fl›yor.
Aleviler bu iflbirlikçilere nas›l bir ta-
v›r almal›?

CCaaffeerr BBiinn:: Aleviler flunu iyi bil-
meli ve görmeli; kim onlar›n haklar›-
n› savunuyor, kim onlar› inkar ediyor,
kim onlar›n cemevine cümbüfl evi di-
yor, kim cemevlerimiz inanç merke-
zimiz yasal güvence alt›na al›ns›n di-
yor. Kim yok say›yor, kim onlar için
bedel ödüyor. Alevi halk›n›n sorunla-

r›n› Alevi halk›n›nda içinde oldu¤u
düzenin payandas› olmayan örgütlen-
meler çözecektir. Aleviler’in yerala-
ca¤› yer; inanç özgürlü¤ünü savunan,
haklar›n kardeflçe bir arada yaflamas›-
n› savunan, sömürünün, zulmün ol-
mad›¤›, inkar›n, yok sayman›n de¤il
kültürlerin, dillerin, inançlar›n özgür-
ce yaflamas›n› savunanlar›n yan›d›r. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Bu örnekte de görüldü-
¤ü gibi tüm düzen partileri Alevi hal-
k› iflbirlikçileri ile örgütlemeye çal›fl›-
yor. Neden bu kadar Alevi halk üze-
rinde yo¤unlaflt›lar?

CCaaffeerr BBiinn:: Aleviler’in devrimci-
lerle demokratlarla ba¤›n› kopar›p
düzenin alevisi yapman›n yollar›n›
aramaktad›r. Aleviler’in sorunlar›n›
çözer gibi yap›p, asimile etmeye çal›-
fl›yorlar. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Sizin bu konuda ekle-
mek istedi¤iniz baflka bir fley var m›?

CCaaffeerr BBiinn:: Aleviler daha güçlü
örgütlenmeler yaratarak kazan›mlar
elde etmelidiler.  

-Haks›zl›klara isyan etmeyenler,
onlardan gelecek her musibete kat-
lan›rlar.

Röportaj: Devrimci Alevi Komitesi’nden Cafer Bin 

AKP ‹flbirlikçi Alevili¤i
Kurumlaflt›rmaya Çal›fl›yor

Sultanbeyli'de
Cemevi Aç›ld›

‹stanbul. PSAKD Sultanbeyli
Cemevi 2-3 Ekim yap›lan yap›lan
programlarla aç›l›fl›n› yapt›.

2 Ekim günü “Sultanbeyli'de
Cemevi Mücadelesi” konulu panel
yap›ld›. Panele PSAKD Genel
Baflkan› Av. Fevzi Gümüfl, ABF
Genel Baflkan› Ali Balk›z, ABF
Genel Sekreteri Mustafa Özarslan,
Prof Dr. Binnaz Toprak, Araflt›r-
mac›-Yazar Esat Korkmaz ve
PSAKD Sultanbeyli Cemevi Bafl-
kan› Sadegül Çavufl Çiftçi kat›ld›.
Sultanbeyli'de Cemevi mücadele-
sini anlatan sinevizyon gösterimi
ile bafllayan panelde konuflmac›lar

s›ras›yla söz ald›lar:

Sadegül Çavufl Çiftçi, Sultan-
beyli'de Cemevi mücadelesini an-
latt›. ‹nançl› ve kararl› olunca ba-
flar›lmayacak hiçbir fley olmayaca-
¤›na vurgu yapt›.

Mustafa Özarslan, yüzy›llardan
beri yaflanan bask› ve katliamlar-
dan bahsetti. Bask›lar›n günümüz-
de halen farkl› flekillerde sürdü¤ü-
nü, çözümünün ise Alevilerin ver-
di¤i mücadeleye ba¤l› oldu¤unu
söyledi.

Panele 120 kifli kat›ld›.

Dertli Divani, Erdal Erzincan,
Tolga Sa¤, Erdal Güney, Erdal
Bayrako¤lu, Helin, Gülcihan Koç,
Esra Öztürk, bir çok sanatç› ve se-
mah ekibinin kat›ld›¤› flenli¤e bin-
lerce kifli kat›ld›.

Aleviler: “Zorunlu din
dersi ‹stemiyoruz”

Zorunlu din dersine yönelik
A‹HM ve Dan›fltay kararlar›n›n üze--
rinden 15 y›l geçmesine karfl›n
de¤ifliklik olmad›¤› için Alevi örgüt-
leri taraf›ndan, 9 Ekim günü Ankara
K›z›lay Meydan›’nda oturma eylemi
yap›lacak. 

1995 y›l›nda zorunlu din dersinin
kalkmas›na yönelik aç›lan ilk dava--
n›n A‹HM ve Dan›fltay taraf›ndan
kabul edilmesinin üzerinden 15 y›l
geçti. Mahkeme karar›na ra¤men
karar› uygulamayan AKP iktidar›n›n
protesto etmek için 9 Ekim günü
Ankara K›z›lay'da 'zorunlu din der--
sinin kalmas›'›n› isteyerek 1 günlük
oturma eylemi gerçeklefltirecekler.

Neden sald›r›yorlar?  Ne yapmak gerekiyor?
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Türkan Albayrak, temizlik iflçisi olarak çal›flt›¤›, Pa-
flabahçe Devlet Hastanesi’nde sendika çal›flmas› bafllatt›-
¤› için iflinden at›ld›. Anayasal hakk›n› kulland›¤› için
iflinden oldu. Çünkü iflçilerin sendikal› olmas› güçlü ol-
mas› demekti. ‹flçilerin güçlü olmas› azg›nca sömürül-
melerine dur demekti. “Çöpçüler, temizlikçiler” diye kü-
çük görülmemeleri demekti. ‹flte bunun için; hastane yö-
netimi, önce tehdit etti. Bu sökmeyince de hastane yöne-
timi ve tafleron flirket Piramit; Sa¤l›k ‹fl’in iflbirli¤inde,
Türkan Albayrak’›  5 y›ld›r bir fiil çal›flt›¤› iflinden att›-
lar. Onu iflsizli¤in yani açl›¤›n kuca¤›na att›lar.

Bütün haklar›ndan vazgeçmesine neden olacak söz-
leflmeyi imzalamad›¤› ve iflçilerin tamam›n› sendikaya
üye yaparak baflar›l› bir sendika çal›flmas› yapt›¤› için ifl-
ten att›lar. Ama iflten atarken, “iflini yapmad›¤›” yalan›na
baflvurdular.

‹flte bu nedenle Albayrak, hastanenin bahçesine kur-
du¤u çad›rda, gece gündüz kalarak, u¤rad›¤› haks›zl›¤a
karfl› ç›k›yor. Tam 89 gündür çad›rda direnerek iflini geri
istiyor.

‹flten AAt›lmalara KKarfl› DDirenelim!
Sendikalaflma nedeniyle veya nedensiz, haks›z yere

iflten at›lmak, ülkemizde her gün, her an yaflanan bir du-
rumdur. Haks›z yere iflten at›lma yayg›n olmakla birlik-
te, “kaderine raz› olma” da yayg›nd›r. Türkan Albayrak,
u¤rad›¤› haks›zl›¤a boyun e¤meyip direnirken, herkese
de örnek oluyor. ‹flten at›l›nca evinde oturmaktan baflka
fleyler de yap›labilece¤ini gösteriyor. Ülkemizde, iflten
at›lma davalar› 4 ayda tamamlanmas› gerekirken 3 ay
sonra daha ilk duruflma görülebiliyor. Ne zaman sonuç-
lanaca¤› da belli olmuyor. ‹fli mahkemeye havale etmek,
bilinmez bir tarihe b›rakmakt›r. Bu nedenle iflten at›lma-
lara direnmek Meflrudur.

Bütün emek güçleri, bütün iflçiler ve emekçiler, bu
yönde güçlerini birlefltirmelidir. Tafleronlaflmaya karfl›
örgütlenelim!

Türkan Albayrak’›n iflten at›lmas› tafleronlaflma nede-
niyledir. Onun kazanmas›
da bu köle sistemine at›l-
m›fl bir tokat olacakt›r.
Onun kazanmas› için da-
ha fazla çaba harcayal›m.

66 EEkkiimm 22001100

TÜRKAN ALBAYRAK’IN 89 GÜNDÜR 
ÇADIRDA YAfiATILMASI 
ZULÜMDÜR! ZULME SON VER‹LS‹N!

TEKEL ‹fiÇ‹LER‹ B‹R KEZ DAHA EYLEMDE!

Devrimci ‹flçi
Hareketi

Onun kazanmas› da bu köle sistemine
at›lm›fl bir tokat olacakt›r. 

Onun kazanmas› için daha fazla çaba
harcayal›m.4-C'yi bizlere dayatan emperyalizm ve 

iflbirlikçileridir. 4-C mücadelesi kazan›lm›fl
haklara sahip ç›kma mücadelesidir.  

Tekel iflçilerinin sesine kulak vermeli, 
direniflini büyütmeliyiz.

Tekel iflçileri 4 Ekim günü Tek G›da-‹fl Sendikas›’-
n›n ‹stanbul Levent’teki merkez binas› önüne gelerek
sendikan›n 4-C konusundaki tutumunu protesto ettiler.
Oturma eylemi fleklinde bafllayan eylem daha sonra
çad›r eylemine dönüfltü.

Tek G›da ‹fl Sendikas› Genel Merkezi önünde 14
Eylül günü, Devrimci ‹flçi Hareketi olarak yapt›¤›m›z
zincirli eylemde; “TEK GIDA ‹fi CEVAP VERMEL‹-
D‹R:  TEKEL D‹REN‹fi‹N‹  B‹T‹R‹RKEN AÇIKLA-
DI⁄INIZ EYLEM TAKV‹M‹NE NEDEN UYMADI-
NIZ?  K‹M VEYA K‹MLER ENGEL OLDU? NE
KARfiILI⁄INDA VAZGEÇ‹LD‹ BU EYLEMLER-
DEN?” sorular›n› sorarak “4-C ‹PTAL ED‹LS‹N
HAKLARIMIZI ‹ST‹YORUZ” demifltik. Bugün ayn›
soruyu Tekel iflçileri Tek G›da-‹fl Sendikas› Genel
Merkezi önünde direnifl çad›r› kurarak soruyorlar ve
haklar›n› istiyorlar.

Özellefltirmeler, tafleronlaflt›rma, esnek çal›flma, 4-
C, emperyalizmin yöntemleridir. 4-C'yi bizlere daya-
tan emperyalizm ve iflbirlikçileridir. Emperyalizm ve
iflbirlikçileri bizi 4-C'yle kölelefltirmek istiyor. 4-C'ye
direnmemek, emperyalist tekellere ve iflbirlikçilerine
boyun e¤mektir. 4-C'ye karfl› mücadele, emperyalizme
ve emperyalizm iflbirlikçilerine karfl› mücadeledir.

4-C mücadelesi kazan›lm›fl haklara sahip ç›kma
mücadelesidir.

Bilinmeli ki, 4-C sald›r›s› Tekel iflçileriyle s›n›rl›
de¤ildir. 4-C sald›r›s›n›n hedefinde yüzbinlerce iflçi
bulunmakt›r. Bugün yüzbinlerce iflçinin bu sald›r›yla
karfl› karfl›ya gelmemifl olmas› yan›lt›c› olmamal›d›r.

Tekel iflçilerinin sesine kulak vermeli, direniflini
büyütmeliyiz. Devrimci ‹flçi Hareketi olarak 4-C ye
karfl› Tekel iflçilerinin mücadelesini mücadelemiz ola-
rak görüyor ve direnen Te-
kel iflçilerinin yan›nda ola-
ca¤›m›z› bildiriyoruz.

4-C ‹PTAL ED‹LS‹N!

KKAAZZAANNIILLMMIIfifi HHAAKK--
LLAARR GGAASSPPEEDD‹‹LLEEMMEEZZ!!
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Direnifllerinin Tek G›da-‹fl Sen--
dikas› taraf›ndan tasfiye edililerek
yüzüstü b›rak›ld›klar›n› söyleyen
TEKEL iflçileri sendikan›n ‹stanbul
4. Levent’teki genel merkez binas›
önünde çad›r kurup oturma eylemi
bafllatt›.

S e n d i k a
yetkilileriyle
görüflme ta--
lepleri kabul
edilmeyen ve
polis taraf›n--
dan sendika
binas›na gi--
rilmeleri en--
gellenen Te--
kel iflçileri
burada bir
aç›klama ya--
parak sendi--
kay› protesto
ettiler. Aç›k--

laman›n sonunda ‹stan--
bul, Samsun, Tokat, ‹zmir
gibi illerden temsili dü--
zeyde geldiklerini belirten
TEKEL iflçileri, tüm TE--

KEL iflçilerini Tek G›da ifl genel
merkezi önüne ça¤›rd›lar.

Tekel iflçilerinin sendika önün--
deki bekleyifl sürerken Tek G›da-‹fl
Sendikas› Genel Baflkan› Mustafa
Türkel ve yöneticileri sendikan›n

arka bahçesinden ticari taksilerle
kaçt›. 

DD‹‹HH vvee HHaallkk CCeepphheessii
‹‹flflççiilleerrii ZZiiyyaarreett EEttttii

Sendika önünde direnifle baflla--
yan Tekel iflçilerini Devrimci ‹flçi
Hareketi ve Halk Cephesi destek
amaçl› ziyaret ettiler.

“‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”,
“TEKEL iflçileri Yaln›z De¤ildir”
slogan›n› atarak çad›rlara gelinme--
sinin ard›ndan D‹H ad›na Murat
Korkut bir konuflma yapt›. Korkut
direnen iflçilerin yanlar›nda olduk--
lar›n› vurgulad›.

7 Ekim günü de Herkese Sa¤l›k
Güvenli Gelecek Platformu Tekel
iflçilerini ziyaret etti. “Tekel ‹flçileri--
nin 4-C’ye Karfl› Mücadelesini Des--
tekliyoruz” yaz›l› pankart arkas›n--
da, direnen Tekel iflçilerinin yan›na
do¤ru yürüyüfl yapt›lar. Sloganlarla
süren yürüyüflün sonunda Tekel ifl--
çilerinin yan›na gelinerek burada
k›sa aç›klamalar yap›ld›.

Devrimci ‹flçi Hareketi (D‹H)
‹stanbul’da 3 Ekim günü Hava ‹fl
Sendikas’›nda “Emperyalizm ve ‹fl-
birlikçilerinin Dayatmas› 4-C’ye
Karfl› Mücadele Nas›l ve Kime Kar-
fl› Verilmeli?” bafll›kl› bir panel dü-
zenledi.

Genel ‹fl Genel Baflkan› Erol
Ekici, SES Bak›rköy fiube Yöneti-
cisi Ebru Erbulan, profesör Mehmet
Bekaro¤lu, Paflabahçe direniflçisi
Türkan Albayrak, avukat fiükriye
Erden ve TEKEL iflçisi Halil
Acar’›n konuflmac› olarak kat›ld›¤›
paneli 103 kifli takip etti.

D‹H ad›na Mehmet Yayla’n›n
yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›n›n ard›n-
dan direniflleri ve sald›r›lar›  göste-
ren bir sinevizyon gösterimi yap›l-
d›.

Konuflmac›lardan Erol Ekici;  4-
C’yi sadece Tekel iflçileriyle aç›kla-
man›n yanl›fl olaca¤›n›, yeralt› ve

yerüstü kaynak-
lar›n›n nas›l sat›-
laca¤›yla ilgili ol-
du¤unu söyledi.
Mehmet Beka-
ro¤lu ise kapita-
lizmin daha çok kar, daha çok kay-
nak h›rs› sonucu 4-C’ye kadar gel-
di¤ini anlatt›.

Mehmet Bekaro¤lu’ndan sonra
söz alan Ebru Erbulan da 19Aral›k
katliam›ndan önce Ecevit’in söyle-
di¤i “IMF programlar›n› uygulamak
için soka¤a hakim olmam›z laz›m,
soka¤a hakim olmak için de cezaev-
lerini kontrol alt›na almam›z laz›m”
sözünü hat›rlatarak bir sunum ger-
çeklefltirdi..

TEKEL iflçisi Halil Acar da ya-
flad›klar› bask›lardan, sürgünlerden
bahsetti. Acar’dan sonra sözalan
avukat fiükriye Erden 4-C’nin hu-
kuki boyutuna ve sürecine de¤inir-

ken kanla, emekle, bedelle kazan›-
lan haklar›n gasbedildi¤ini söyleye-
rek kimsenin  kendisine s›ra gelme-
yece¤ini zannetmemesi gerekti¤inin
önemini vurgulad›.

Son olarak kendisi de tafleron
ma¤durlar›ndan olan ve 80’i aflk›n
gündür direniflte olan Türkan Al-
bayrak, tafleron sisteminde yar›n ne-
rede olaca¤›n›, iflten ç›kar›l›p ç›ka-
r›lmayaca¤›n› bilmedi¤ini ve belir-
sizlikler içinde yaflad›¤›n› söyleye-
rek “herkes direnmeli, ben bunu
gösteriyorum” dedi.

Panelde ideolojik mücadelenin
önemi, devrimci sendikac›l›k yap-
man›n zorunlulu¤u anlat›ld›. 

Tek G›da-‹fl Önünde
Oturma Eylemi

“4-C’ye Karfl› Mücadele Nas›l
ve Kime Karfl› Verilmeli?”
“4-C’ye Karfl› Mücadele Nas›l
ve Kime Karfl› Verilmeli?”

Neden sald›r›yorlar?  Ne yapmak gerekiyor?
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Paflabahçe Devlet Hastanesi’nde
direniflte olan Türkan Albayrak’›n ifle
geri al›nmas›yla ilgili dava 6 Ekim
günü bafllad›. Üsküdar Adliyesi, ‹fl
Mahkemesi’ndeki duruflmaya ‹stan-
bul Tabib Odas›, Petrol ‹fl, Genel ‹fl
3nolu flube, Genel ‹fl Beykoz flube,
Genel ‹fl ‹stanbul Konut ‹flçileri flube-
si, Bank Sen, Tüm Bel Sen, Kristal ‹fl
temsilcileri, TAYAD’l› Aileler, Halk
Cephesi, DHF, Mücadele Birli¤i,
KÖZ, Petrol ‹fl Kad›n Dergisi, Sosya-
list Feminist Kollektif, direniflte olan
tersane iflçisi Zeynel K›z›larslan ve ti-
yatro sanatç›s› Mehmet Esato¤lu des-
tek verdiler. Mahkeme öncesi “Sendi-
kas›zlaflt›rmaya, Tafleronlaflt›rmaya,
‹flten At›lmalara Karfl› Direnelim” ya-
z›l› pankart aç›l›rken yap›lan aç›kla-
mada tafleronlaflma sistemiyle iflçile-

rin güvencesiz ve geleceksiz hale ge-
tirildi¤i, 4-C gibi yöntemlerle de tüm
çal›flanlar›n bu statüye tabi k›l›nd›¤›
söylendi. 

“‹fl güvenli¤i için, tafleronlaflma
sistemi tümden kald›r›lmal›d›r. Tür-
kan Albayrak’›n iflten at›lmas› tafle-
ronlaflma nedeniyledir. Onun ka-
zanmas› da bu köle sisteme at›lm›fl
bir tokat olacakt›r. Onun kazanmas›
için daha fazla çaba harcayal›m”
denilen eylemde “Türkan Albayrak
Yaln›z De¤ildir”, “‹flçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z”, “Adalet ‹stiyoruz”
sloganlar› at›ld›. Eylemde avukat
fiükriye Erden de söz alarak iade ve
tazminat davas›nda, tafleron firma-
n›n da, hastanenin de duruflmaya
gelmedi¤ini ve mahkemenin 22 Ka-
s›m’a ertelendi¤ini söyledi.

TÜRKAN ALBAYRAK’IN 
MAHKEMES‹ BAfiLADI

Devrimci ‹flçi Hareketi 30 Ey-
lül günü ‹stanbul’un yerel gazete-
lerinden Dost Beykoz Gazetesi’nin
internet sitesinde ç›kan Türkan Al-
bayrak’a iliflkin haber üzerine bir
aç›klama yay›nlad›. Gazetede ç›-
kan “Türkan Albayrak ‹stismar
Arac› Oldu” bafll›kl› haberde Tür-
kan Albayrak’›n direniflini demok-
ratik kitle örgütleri, sendika, ayd›n
ve sanatç›lar›n sahipleniyor olma-
s›n›n istirmar arac› olarak ifade

edilmifl; demokratik kurumlar, ku-
rumlar›n temsilcileri, ayd›n ve sa-
natç›lar hedef gösterilmiflti. 

“‹flten at›lmalara, hak gasplar›-
na, kölece çal›flma koflullar›na kar-
fl› direnmek meflru de¤il midir?”
diye sorulan aç›klamada halktan
yana, hakl›dan yana hiç kimsenin
direnme hakk›n›n meflru olmad›¤›-
n› savunamayaca¤›, Türkan Albay-
rak’›n direniflinin de meflru ve hak-
l› oldu¤u belirtildi. 

Devrimci ‹flçi Hareketi: 
“Dost Beykoz Gazetesi Kimin Dostu?”

8833.. GGüünn:: Ö¤leden sonra, Grup
Yorum’un tutsak üyesi Muharrem
Cengiz’den kargo geldi. ‹çinde el ifli
bir çanta, iki de anahtarl›k var, bal›k
fleklinde. Biri borda-mavi, di¤eri k›r-
m›z›-beyaz. K›rm›z›-beyaz olan› Ece
Temelkuran’a göndermifl. Benim
ulaflt›rmam› istemifl. 

Bolu F Tipi’nden de faks geldi. Nu-
rettin Erenler, “tek bafl›na da olsa insan,
e¤er u¤runa mücadele verdi¤i davas›
hakl›ysa mutlaka kazan›r” demifl.

Baflka söze gerek var m›?..

8844.. GGüünn:: Emine Aslan geldi.
Patronun, Emine Aslan’› y›ld›rmak
için kaç›rmaya çal›flt›¤› k›z› ve
BDSP’lilerle birlikte geldi Emine As-
lan. 

Kamu Emekçileri Cephesi’nden
ö¤retmenler ve Sar›gazili gençler
kald› bu akflam nöbete. So¤uk hava-
ya ra¤men öyle keyiflilerdiki. San›-
r›m, so¤uk havaya ra¤men direnifl ça-
d›r›nda olman›n keyfiydi onlar›nki.

8855.. GGüünn:: Direnifl çad›r›n›n ya¤-
l›boya tablosunu yapm›fl Uflak Hapis-
hanesi’nden Filiz Gencer. Gönder-
mifl, dün geldi. Direnifl çad›r›n› oldu-
¤u yeri ve oturma eylemini çok güzel
resmetmifl. Teflekkür ediyorum ona…

8866.. GGüünn:: Hava ‹fl’in toplant› sa-
lonunda gerçeklefltirilen panele kat›l-
d›m. Bir çok panele gittim ama ilk de-
fa panelisttim ve çok heyecanl›yd›m.

Panelistlerin ortak düflüncesi fluy-
du: çal›flanlar›n kazan›lm›fl bütün
haklar› gaspedilmifl ve gaspediliyor.
Bunun karfl›n›nda örgütlenmek gere-
kiyor. Direnifllerini büyütmek gereki-
yor. Ben bunu anlad›m panelden…

8877.. GGüünn:: SES Genel Baflkan›
Bedriye Yorgun, ‹stanbul fiube Bafl-
kan› ve üyeleri geldi. SES Genel Bafl-
kan›; hastanelerde çal›flma koflulla-
r›ndan, yürürlü¤e giren Sosyal Gü-
venlik yasalar›n›n çal›flanlar ve hasta-
lar için getirdi¤i olumsuzlukladan..

Direniflten
Günlükler
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YYüürrüüyyüüflfl:: Direniflin 3. ay›n› doldur--
mak üzere. Bu geçen süreyi tek bir
cümleyle özetlemek gerekirse, ne de--
nilebilir?

Direnen kazan›r. Temel amaç ifle
geri dönebilmek. O gerçekleflmedi
ama flimdiden direniflin kazan›mlar›
var. Çal›flanlar›n ve halk›n gözünde
direnmek meflru görülüyor.

YYüürrüüyyüüflfl:: Bu direnifl sürecini bir
bütün olarak nas›l de¤erlendiriyor--
sun?

Bu direnifl tafleronda çal›flanlar›n
sesi. Bu direnifl güvencesiz çal›flt›--
r›lmaya tepki. Bu direnifl, bir kad›--
n›n da direnebilece¤inin göstergesi.

***

Amaçlad›¤›m›z, tafleronlaflmaya
hay›r muhalefetini yükseltmek ve
taflerondaki güvencesiz çal›flman›n
kader olmad›¤› ve bunu direnerek
çözebilece¤ini çal›flanlar›n sendika--
m›z olmadan da haklar›m›z› alabile--
ce¤imizi göstermek. Bir kad›n›n da
direnebildi¤ini ve direnerek kazan›--
laca¤›n› gösterdi bu direnifl. ‹flten
at›l›nca kader deyip baflka bir ifl ara--
ma yerine direnmeliyiz. Güvencesiz
çal›flmay› direnifllerde çözmeliyizi
göstermektir bu direniflin amac›,
gösteriyor ve anlat›yor. Örnek olu--
yor. Örnek olmaya devam edecek.

YYüürrüüyyüüflfl:: Hastahanedeki iflçi ar--
kadafllar›n›n yan›na gelme konu--
sunda korkular›, kayg›lar› vard›. fiu
anda durum nedir? K›smen bunlar
afl›ld› m›?

Hastanedeki iflçi arkadafllar›m›n
korkular› direnifl uzad›kça azal›yor.
K›smen de afl›ld›. Ama direnifle tam
destek vermek konusunda ifllerinin
korkusuyla uzaklar. Tehditler de ha--
la devam ediyor.

YYüürrüüyyüüflfl:: Baflhekim seni tekrar ifle
alma konusunda bir doktor arac›l›--
¤›yla haber göndermiflti. Sonr a
bundan vazgeçti? Bu manevray› na--

s›l de¤erlendiriyorsun? Baflhekim
neden böyle bir fley yapt›?

Baflhekim yard›mc›s› teklifi ya--
pan. Yemekhanede ya da “Tepeüstü
ek bina da çal›fl›r m›” teklifiydi. Ha--
y›r, demedim. Ama onlar›n amaçla--
d›¤›, “biz ifl teklif ettik o kabul et--
medi” dedikodusu yaymakm›fl. ‹flçi--
lerden, esnaftan, halktan bana, “seni
ifle alm›fllar sen dönmüyormuflsun,
propoganda yapmak içinmifl.” di--
yenler oldu.

YYüürrüüyyüüflfl:: Senin direniflini destek--
lemek için yazan gazetecilerin ço¤u
kad›n yazarlar. Neden böyle sence?
Bu direniflin kad›nlar aç›s›ndan
önemi nedir?

Direniflçinin bir kad›n olmas› ön--
celikle. Hemcinsine sahip ç›kmak    

***

Bir kad›n›n da direnebildi¤ini
baflkald›rd›¤›n› görmek göstermek.

***

Korunmas›, kollanmas› gerekti¤i
düflünülen kad›n›n, anne ve efl görevi
oldu¤u düflünülen kad›n›n, hava kara--
r›nca sokakta olmamas› düflünülen
kad›n›n, gerekti¤inde t›pk› erkekler
gibi haklar› için direnebildi¤ini, mü--
cadele etmenin erkek-kad›n olarak
ayr›lamayaca¤›n›, bir annenin bir eflin
de direnebilece¤inin meflru oldu¤unu
kad›nlara gösteriyor gösterecek.

YYüürrüüyyüüflfl:: Ayd›nlardan, sanatç›--
lardan direniflini desteklemek için
bir çok ziyaretçin oldu. Onlarla
sohbetlerinde en çok dikkatini çe--
ken yan nedir? Onlar neleri öne ç›--
kar›yorlar mesela? 

En fazla kad›n olmamdan dolay›
direniflimi önemsiyorlar. Güvence--
siz çal›flmay›, özellefltirmeleri, sen--
dikalar›n durumu ve tabiki hüküme--
ti ve politikalar›n›, burada nas›l, ya--
flad›¤›m›z› eflimi ve çocuklar›m›n
deste¤ini soruyorlar.

YYüürrüüyyüüflfl:: Paflabahçe halk›n›n des--

te¤ini nas›l de¤erlendiriyorsun? Bu
destekte, Paflabahçedeki geçmifl iflçi
direnifllerinin bir etkisi var m› sence?

Paflabahçe halk›n›n deste¤ini iyi
olarak yorumluyor, bunca direniflin
oldu¤u Paflabahçe’nin halk›n›n eski
direniflleri hat›rlay›p destek verdi¤i--
ni, ama umutsuz olduklar›n›, destek
imzalar›n› gönüllerini ferahlatmak
bana üzüldükleri için verdiklerini,
lanet okuyup düzene, de¤ifltirmesi
çok zor olan, diye bak›yorlar. Geç--
mifl direniflleri coflkuyla anlatsalar
da, umutsuzlar.

YYüürrüüyyüüflfl:: ‹flçilerin direnifli, müca--
delesi, örgütlenmesi aç›s›ndan , bu
süreçten ç›kard›¤›n sonuçlar› bize
özetleyebilir misin?

Orta yafll› bir kad›n›n mücadele
etmesi iflçilerin ve halk›n gözünde
büyük. Halk korkutulmufl, sindiril--
mifl, soka¤a ç›kt›¤› an terörist bölü--
cü damgas› yiyor. Çaresizler, bir ba--
flar› bir güç görmek isitiyorlar. So--
nuna kadar onlarla yürüyebilecek,
onlara ve sorunlar›na sahip ç›kacak
bir muhalefet istiyor. Halk›n çal›flan--
lar›n sorunu, güvenli bir gelecek.

YYüürrüüyyüüflfl:: Son olarak da flunu sor--
mak istiyoruz: Üç ay önceki Türkan
Albayrak'la bugünkü Türkan Albay--
rak aras›nda ne fark var?

Üç ay önce deseniz bana çad›rda
yaflayacaks›n. Gülerdim. “fiaka ya--
p›yorlar” derdim. Televizyondan
konuflacan, bas›n aç›klamas› yap›--
can, panele kat›lacan, bunlar ne di--
yor derdim. Yaz› yazacan üstelik
günlük. Hapishaneden sana mek--
tuplar gelecek. Sen de cevap yaz›--
caks›n deseler gülerdim. Gece so--
kakta yatmak m›? ‹mkans›z, korka--
r›m ben, derdim. Ama korkmuyo--
rum. Karfl›ma polis, zab›ta dikile--
cek, düflünemez korkard›m. Ama
flimdi korkmuyorum. ‹fl bitimi kofl--
tura kofltura evine giden bir kad›n--
dan gece gündüz direnifli gisteren
anlatan bir kad›na dönüfltüm. Korku--
lar›mdan s›yr›ld›m.

““BBuu DDiirreenniiflfl TTaaflfleerroonnddaa
ÇÇaall››flflaannllaarr››nn SSeessii......””

Türkan Albayrak ‹le Röportaj

Neden sald›r›yorlar?  Ne yapmak gerekiyor?
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Dersim Halk› Munzur’a
Sahip Ç›k›yor

29 Eylül günü Ovac›k yolu üzerinde yap›lmak iste-
nen baraj için sondaj çal›flmalar›n› yapmaya gelen  Ha-
zal flirketi devrimci-demokrat kurumlar›n ve Dersim hal-
k›n›n tepkisiyle engellendi. Akflama do¤ru sondaj çal›-
flmalar› yap›laca¤›n› duyan kurumlar halk› sondaj çal›fl-
malar›n› durdurmaya ça¤›rd›. K›sa sürede toplanan yak-
lafl›k 200 kifli araçlarla çal›flmalar›n yap›ld›¤› yere gitti-
ler.  ‘’Munzur Özgür Akacak”, “Dersim Onurdur Onuru-
na Sahip Ç›k” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde sondaj mal-
zemelerinin tafl›nd›¤› kamyonetler kovuldu.

Eyleme DHF, Halk Cephesi, ESP, ‹HD, Munzur
Çevre Derne¤i, EÖC, EMEP, Anafatma Kad›n Derne-
¤i, Giriflimci Kad›nlar Derne¤i, Munzur Do¤a Akti-
vistleri ve BDP kat›ld›.  

‹stanbul Gülsuyu’da
Gülsuyu-Gülensu Hak-
lar Derne¤i’nin bafllatt›-
¤› “Ulafl›m Çilesine
Son” kampanyas› sürü-
yor. Mahalle halk›n›n
yaflad›¤› ulafl›m sorunu-
nu çözmek için sürdürü-
len kampanyada halka
örgütlenme ve mücadele
ça¤r›s› yap›l›yor. Kap›

kap› imza toplamaya
bafllayan Halk Cepheli-
ler Gülsuyu-Gülensu
mahallelerinde yüzlerce
afifli duvarlara asarak
mahallelerine sefer ya-
pan 21-G ve 133-G nu-
maral› otobüs hatlar›n›n
seferlerini ço¤alt›larak,
uluflam çilesinin sona er-
mesini istediler..

Gülsuyu'da ‹nsanca Ulafl›m
‹çin Mücadele Sürüyor

‹stanbul-Okmeydan›’da bir süre
önce oluflturulan Esnaf Komisyonu,
semt esnaf›na 3 Ekim günü bir kah-
valt› verdi. 

Esnaflar›n birbirleriyle dostluk-
lar›n› ve dayan›flmalar›n› büyütmeyi
amaçlayan komisyonun düzenledi¤i

kahvalt›ya 40 kifli kat›ld›. Komis-
yon ad›na yap›lan konuflmada Ok-
meydan›’n›n devrimci demokrat ya-
p›s› nedeniyle uyuflturucu, fuhufl,
kumar›n bilinçli olarak yayg›nlaflt›-
r›lmaya çal›fl›ld›¤›, Okmeydan›’da
yaflanan her olay›n kendilerini etki-

ledi¤ini söylenildi. 
“Ancak biz olaylardan ne kadar

bilgi sahibiyiz, ne kadar duyarl›-
y›z?” diye sorulan konuflmada ge-
rek mahalleyi ilgilendiren bir olay-
da gerek kendi içimizde bir esnaf
arkadafl›m›z›n sorununun çözümün-
de bir irade koyamad›klar›n›, bunun
nedeninin de örgütlü olamamalar›
oldu¤unu belirtti. 

“Neye inan›rsak inanal›m, hangi
düflünceyi benimsersek benimseye-
lim sorunlar›m›z ve çözümlerimiz
ortakt›r. Hepinizin eme¤iyle daha
güzel, daha yaflan›las› bir Okmey-
dan› yaratabiliriz. Bunun için güçle-
rimizi birlefltirmeli, birbirimizle
yard›mlaflmay› ve dayan›flmay› bü-
yütmeliyiz…” denilen aç›klaman›n
ard›ndan esnaflar›n, semtin sorunla-
r›n›n konufluldu¤u, çözüm yollar›-
n›n arand›¤› uzun sohbetler yap›ld›.

Kahvalt› bir dahaki sefere daha
kalabal›k bir araya gelme temennisi
ile sona erdi. 

Okmeydan› Esnaf›ndan
Pazar Kahvalt›s›

6 y›lda 47 linç sald›r›s›48

Yürüyüfl

10 Ekim
2010

Say›: 237

FFoottoo AArrflfliivv



Yürüyüfl dergisi sat›fllar› sürüyor.
‹stanbul’da ve Anadolu illerinde
dergimizin tan›t›m›n› yapan okur-
lar›m›z TAYAD’l›lar›n Ankara
yürüyüflünde yaflad›¤› sald›r›lar ve
tecrit üzerine sohbetler ettiler. 

ÇÇaa¤¤llaayyaann:: ‹stanbul’da, 29 Eylül
günü Ça¤layan Son Durak’ta bir
araya gelen Halk Cepheliler, adalet
taleplerini dile getirmek için eylem
yapt›lar. “Enginler’in Ferhatlar’›n
Sesi Yürüyüfl Susturulamaz” yaz›l›
pankart›n aç›ld›¤› eylemde; Engin
Çeber ve Ferhat Gerçek’e Yürüyüfl
dergisi satarken polisin yapt›¤› sal-
d›r›lar, TAYAD’l› ailelerin tamamen
keyfi bir biçimde tutuklanmalar›,
Ankara’ya yürüyen TAYAD’l›lara
yap›lan sald›r›lar anlat›ld›. Ard›n-
dan dergi da¤›t›m› yap›ld›. ‹ki saat
süren da¤›t›mda 56 Yürüyüfl dergisi
halka ulaflt›r›ld›.

GGüüllssuuyyuu:: Okurlar›m›z ilk defa sa-
t›fla ç›kt›klar› Esenkent Mahalle-
si’nde dergimizin tan›t›m›n› yapt›-
lar. Yaklafl›k 2 saat süren sat›flta 50

dergi halka ulaflt›r›ld›.

AAnnttaallyyaa:: 2 Ekim günü Yürüyüfl
Dergisi’nin tan›t›m› ve sat›fl› için
gidilen Antalya’da Alt›nova-Sinan
Mahallesi’nde megafonla yap›lan
ajitasyonla TAYAD’l›lara yap›lan
sald›r›lar halka duyuruldu. 8 Yürü-

yüfl okurunun kat›ld›¤› tan›t›m s›ra-
s›nda polisin gelmesi halk›n ilgisini
art›rd›. Polis Yürüyüfl okuru ile ko-
nuflurken kahvede oturan insanlar
di¤er okurlardan dergi al›p çaya
davet ettiler. Dergi sat›fl› sonunda
70 dergi halka ulaflt›r›ld›.

‹‹zzmmiirr:: 3 Ekim günü okurlar›m›z
‹zmir'in köylerinden Do¤ançay'day-
d›. TAYAD'l› Aileler’e yap›lan linç
giriflimi ve gözalt›lar üzerine soh-
betlerin edildi¤i dergi sat›fl›nda top-
lam 32 dergi köy halk›na ulaflt›r›ld›.

MMaallaattyyaa:: Yürüyüfl dergisi okurla-
r› 4–5 Ekim günü Malatya Yeflilyurt
Caddesi üzerinde önlüklerle dergi-
nin tan›t›m›n› ve sat›fl›n› gerçeklefl-
tirdiler. Dergi da¤›t›m› s›ras›nda sal-
d›r›lar alt›nda ad›m ad›m Ankara’ya
yürüyen TAYAD’l› Aileler ve hapis-
hanelerde yaflanan tecrit üzerine
sohbetler yap›ld›. Ayn› günlerde ay-
r›ca Zaviye, Paflaköflkü mahalleleri
ve Hasanbey caddesinde dergi da¤›-
t›m› yap›ld›.

Bursa’da 
film gösterimi

Bursa’da çocuklar›m›z için ger-
çeklefltirilen film gösterimleri de-
vam ediyor. Bursa’n›n Teleferik
semtinin Akça¤layan mahallesinde
2 Ekim Cumartesi günü “Ç›lg›n
Dostlar” isimli filmin gösterimi ya-
p›ld›. Ayr›ca çocuklar›n aileleriyle
yap›lan film gösterimleriyle ilgili
sohbet edilerek ne düflündükleri so-
ruldu, aileler çok güzel bir program
oldu¤undan bahsettiler. 

Halk Cephesi, Kolombiya hal-
k›n›n önderlerinden, Kolombiya
Devrimci Silahl› Güçleri-Halk Or-
dusu (FARC-EP komutanlar›ndan
Mono Jojoy ad›yla bilinen Jorge
Briceno’nun  bir grup savaflç›yla
birlikte katledilmesi ile ilgili ola-
rak, 30 Eylül 2010’da Kolombiya

halk›na hitaben bir aç›klama yapt›.
Aç›klamada flunlara de¤inildi;

” Kolombiya halk› önder kadro-
lar›ndan birini yitirdi¤ine üzgün-
dür. FARC-EP böyle bir kayba
üzülmüfltür. Ancak bu mücadele
Mono Jojoylar’›n açt›¤› yoldan bu-
günlere kadar nas›l geldiyse, daha

da büyüyerek zafere kadar sürecek-
tir. Kolombiya Halk› Mono Jojoy-
lar’›n miras›n› büyüterek kurtulufl
yoluna devam edecektir.

(...) fiehitlerin hesab›n› soraca-
¤›z. Enternasyonalist dayan›flmay›,
büyüterek soraca¤›z. Ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm mücadele-
sini büyüterek soraca¤›z. Mono Jo-
joylar’›n kavgas›n› büyüterek sora-
ca¤›z.”

Halk Cephesi: Amerikan ‹flbirlikçisi Katil
Santos Kolombiya Halk›n› Teslim Alamayacak!

Katledilenleri 
anmak suç!

Mardin’in K›z›ltepe ‹lçesi’nde
21 Kas›m 2004 tarihinde Ahmet
Kaymaz ve o¤lu U¤ur Kaymaz’›
katledenler, mezar› bafl›nda yap›-
lan anmay› suç sayd›lar.

Aralar›nda amca Reflat Kay-
maz’›n da bulundu¤u, 11 kifli hak-
k›nda anma yapt›klar›  gerekçesiy-
le Diyarbak›r 6. A¤›r Ceza mahke-
mesinde aç›lan davada, 6 kifliye
birer y›l hapis cezas› verildi.

AKP istiyor ki, katlettiklerine
kimse sahip ç›kmas›n ve katledi-
lenler unututulsun! 

Neden sald›r›yorlar?  Ne yapmak gerekiyor?
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Avrupa’da

Fransa’da Genel Grev!
Fransa’da baflta emeklilik yafl›n›n 60’tan

62’ye ç›kar›lmak istenmesi olmak üzere  hak
gasplar›na karfl›  12 Ekim’de genel greve gi-
dilecek.

Hak gasplar›na karfl›,  sendikalar›n ça¤r›-
s›yla  7 Eylül’de yap›lan gösterilere 2.7 mil-
yon kifli kat›l›rken, 23 Eylül’de yap›lan gös-
terilere ise 3 milyon kifli, 2 Ekim’de ise 229
bölgede yap›lan gösterilere  2.5 milyon kifli
kat›ld›. Sol partilerin tümü yap›lan eylemle-
re kat›l›p destek veriyor. 

ABD, Guatemala Halk›n›
Kobay Olarak Kulland›

Amerikan emperyalistleri y›llarca kukla ikti-
darlar ve faflist iktidarlarla yönetti¤i ülkelerin
halklar›n›  ayn› zamanda kobay olarak kullan-
m›fl.

Amerikan emperyalistlerinin, 1946-48 y›llar›
aras›nda  Guatemalal›  696 tutuklu, asker ve ak›l
hastas›n›  çeflitli deneyler için kobay olarak kul-
land›¤› ortaya ç›kt›.

Amerikan ilaç tekellerinin ç›karlar› için kas-
ten frengi bulaflt›r›lan 696 kifli üzerinde dene-
meler yapt›lar. 

Kobay olarak kullan›lan 696 kifli deneyler-
den sonra ya kör oldular ya öldüler ya da tedavi
edilmeyerek sakat b›rak›ld›lar.

Bu Amerikan emperyalistlerinin  Guatema-
la’da aç›¤a  ç›kan savafl suçlar›ndan sadece  bir
tanesidir. Bir de gizlenen, aç›klanmayan yüzler-
ce katliam ve savafl suçu var iflledikleri.

Amerikan emperyalistlerinin Guatemala’da
iflledikleri savafl suçlar›n›n sadece birinin aç›¤a
ç›kmas›  sonucu ABD Baflkan› Obama ve D›flifl-
leri Bakan› Clinton  sahte özür aç›klamalar› ya-
parak,  emperyalist düzeni aklamaya çal›flt›lar.

TAYAD'l›lar Onurumuzdur,
Tutsaklara Özgürlük

Almanya Hamburg Halk Cepheliler, 2 Ekim  günü Sternschan-
ze semtinde açt›klar› bilgilendirme stand›nda, TAYAD'l›lar›n An-
kara yürüyüflünü anlat›p, tutsaklara özgürlük istedi. 

Almanya'da, 3 y›l› aflk›n bir zamand›r tutuklu bulunan Anado-
lu Federasyonu yönetici ve üyelerinin resimlerinin de oldu¤u
stantda "TAYAD'l› Aileler Onurumuzdur" pankart›n› da açarak,
Halk Cephesi'nin TAYAD'l›lara yönelik linç sald›r›lar›n› ve Anka-
ra yürüyüflünü konu alan aç›klamalar› da¤›t›ld›.

NATO Tankerleri Atefle Verildi
Pakistan'›n kuzeybat›s›ndaki Novflehra kenti yak›nlar›nda, Af-

ganistan'daki iflgalci ABD ve NATO askerlerine yak›t tafl›yan 26
tanker atefle verildi.

Tankerlerin atefle verilmesi sonucunda Peflaver ile Novflehra
karayolu ulafl›ma kapat›ld›. 

Pakistan'da, bir gün içinde 50'den fazla NATO arac› atefle ve-
rildi. Daha önce Ketta'da 30'a yak›n yak›t tankeri atefle verilmifl-
ti.

Ülkede son bir hafta içinde
NATO'ya ikmal sa¤layan araç-
lara düzenlenen eylemlerde
100'e yak›n yak›t tankeri ve t›r
atefle verildi. Eylemleri üstle-
nen Pakistan Taliban Örgütü
(TTP) baz› bas›n kurulufllar›n›
telefonla arayarak, sald›r›lar›n
ABD ve NATO kuvvetlerinin
Pakistan topraklar›na yapt›¤›
sald›r›lara misilleme oldu¤unu
belirtmiflti.

Afganistan'da 160 binden
fazla askeri bulunan ABD ve
NATO birliklerine ikmalin
yüzde 80'i, Pakistan üzerinden
sa¤lan›yor.
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AAllmmaannyyaa’n›n SSttuuttttggaarrtt kentinde
“Stuttgart 21” denilen ve ana tren
gar›n› yer alt›na alacak proje halk ta-
raf›ndan aylard›r protesto ediliyor.

9 y›l içerisinde; 16 tünel, 18 köp-
rü ve 60 km yol yap›lmas›n› öngören
projeyi halk flehrin do¤al dokusunu
bozaca¤›, as›rl›k a¤açlar›n kesilece¤i
gerekçesiyle istemiyor.

Halk›n düflüncelerini dikkate al-
mayan Alman emperyalizmi, giderek
kitleselleflen protestolardan rahats›z
olmaya bafllad›. 

11 EEkkiimm günü Stuttgart’ta arala-
r›nda  yafll›lar›n ve çocuklar›n  da bu-
lundu¤u onbinlerce göstericiyi Al-
man emperyalizmi polisle da¤›tmaya
çal›flt›.

Polis, s›radan bir demokratik ey-
lem olan ve sadece o gün kesilecek
a¤açlar›n kesiminin durdurulmas›n›
isteyen on binlerce insana, çocuk-
yafll› ayr›m› yapmaks›z›n sald›rarak,
tazyikli su s›k›p, biber gaz› kulland›. 

YYüüzzlleerrccee kkiiflflii  yyaarraallaanndd››.. 113344 kkiiflflii
hhaassttaanneeyyee kkaalldd››rr››lldd››.. SSaalldd››rr›› ööyylleessii--

nnee bbooyyuuttlluuyydduu kkii,, ddaahhaa ffaazzllaa yyaarraall››
yyaa ddaa ööllüümmlleerriinn oollmmaammaass›› ttüümmüüyyllee
tteessaaddüüffttüürr..

Sald›r›dan sonra, polis korumas›
alt›nda 300 a¤aç kesildi. Emperya-
lizm halk›n demokratik talebine, on
binlerce insan›n kafas›n›-gözünü ya-
rarak cevap vermifl, a¤açlar› kesmifl-
tir.

Bu polis terörünün ortaya ç›kt›¤›
yer, yasal demokratik bir eylemdir.
Söz konusu olan hakl›, meflru s›radan
bir taleptir. Bugün Avrupa’n›n o çok
övündü¤ü demokratikli¤inin de, hofl-
görüsünün de, s›n›rlar› giderek daral-
maktad›r. 

Fransa’da sa¤l›k emekçilerine

karfl› polisin sald›r›s› üzerinden uzun
bir süre geçmifl de¤ildir. Stuttgart’ta-
ki polis terörü de, Fransa’daki sald›r›
da  “33--55 ppoolliiss flfleeffiinniinn” kendi kafala-
r›ndan  örgütledi¤i sald›r›lar de¤ildir.
Polis terörü istisna de¤ildir art›k.

S›radan, demokratik bir talebi di-
le getiren on binlerce insana  böyle-
sine sald›ran polis, özellikle göçmen
halklara karfl› çok daha “ööllççüüssüüzz” ve
sald›rgand›r.

Hemen herkese örnek gösterilen
“  AB kriterleri”, Avrupa demokrasi-
sinin hoflgörüsü buraya kadard›r. Av-
rupa demokrasisi halklar›n en hakl›,
en s›radan, en masum taleplerine
karfl› gerçek yüzünü  göstermifltir.

Bir yandan milyonlarca emekçi-
nin haklar› gaspedilirken, bir yandan
da yabanc› düflmanl›¤›n› körükleyen
Avrupa demokrasisi, kendi halklar›-
n›n taleplerine karfl› da özündeki dik-
tatörlü¤ü ggöösstteerrmmeekktteedir.

Avrupa demokrasisi, halklar›n ta-
leplerine karfl› tahammülsüz, sald›r-
gan ve  düflmanca politika izliyor.

Avrupa
demokrasisinin

tahammülsüzlü¤ü

AVRUPA’dakiB‹Z

Almanya'n›n Köln flehrinde, her
cumartesi Dom Kilisesi Meyda-
n›’nda düzenlenen Anadolu
Federasyonu üyeleri için yap›lan
eylemlerin 60.s› gerçekleflti. 

Anadolu Federasyonu yönetici
ve üyeleri 5 Kas›m 2008 y›l›nda

keyfi ev ve dernek bask›nlar›yla gö-
zalt›na al›nm›fl ve tutuklam›fllard›.
“Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve
Ahmet ‹stanbullu Serbest B›rak›l-
s›n” talebiyle arkadafllar› bir araya
gelerek Özgürlük Komitesi'ni kurdu
ve bir dizi eylem bafllatt›lar.

Eylemlerinden bir tanesi her cu-
martesi Dom Meydan›’nda halka
gerçekleri anlatmak ve Almanya'da-
ki hukuksuzlu¤u teflhir etmek flek-
linde gerçeklefltiriyorlar. Özgürlük
Komitesi Almanca ve Türkçe olarak
bildirler da¤›tarak "Faflizme karfl›
mücadele ettikleri için tutuklanan
Nurhan'a Ahmet'e Cengiz'e Özgür-
lük" taleplerini hayk›r›yorlar.

2 Ekim 2010 tarihinde Özgürlük
Komitesi Dom Kilisesi önünde tut-
saklar›n resimlerinin bulundu¤u
pankart› aç›p, bildiri da¤›tt›. 

Ahmet, Cengiz ve Nurhan'›n 20
ayd›r a¤›r tecrit koflullar›nda tutul-
duklar›n› anlatt›lar.  ‹ki saat süren
eylemi "Arkadafllar›m›z serbest b›-
rak›lana kadar eylemlerimiz devam
edecek" diyen Özgürlük Komitesi
üyeleri haftaya cumartesi günü yine
burda olacaklar›n› belirterek bitirdi-
ler.

Dom Meydan›’nda
60. Hafta

Neden sald›r›yorlar?  Ne yapmak gerekiyor?
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Ne kadar okursan oku, bilgine yak›fl›r bir
flekilde davranmazsan cahilsin demektir

SAD‹

ssöözz

“Hanefi Avc› tutuklu
oldu¤u sürece, yarg›

mahzun, adalet mahzun,
Türkiye mahzundur.”

Hukukçu, eski
milletvekili Sabri Ergül

Derin
Anayasa Mahkemesi Baflkan› Haflim K›l›ç:

“derin devletten çok çektik” diyor. 

Sanki devlet su ifllerinde memur.

Olur mu?
Murat Yetkin’e

göre ““ÖÖzzggüürrllüükkççüü””
olacakm›fl Radikal.. 

Mavio¤lu’na göre
de ““SSooll”” olacakm›fl. 

Biri de kalk›p de-
miyor ki, patronu bir
tekelci burjuva (Ay-
d›n Do¤an), yöneticisi
bir gerici (Eyüp Can)
olan gazeteden özgür-
lükçü olur mu, sol
olur mu?

Çok politik bir
fley

Dünya Hayvan Haklar› Günü vesilesiyle
3 Ekim’de Antalya’da da bir eylem yap›lm›fl.
Eylemin gazetelere yans›yan afifllerinden bi-
rinde öldürülmüfl bir köpek vard› ve afiflte
“Sizleri koruyamad›k. Özür dileriz” yaz›yor-
du. Ama o kesimler ne yaz›k ki, hapishane-
lerin önüne gelip “10 y›lda 1659 tutuklu öl-
dü, onlar› koruyamad›k, özür dileriz” diye
bir afifl tutmuyorlar. riyakarl›klar›, hayvanlar
için döktükleri gözyafllar›n›n sahteli¤i iflte
burada kendini gösteriyor. TTüümm ccaannll››llaarr››
sevdikleri KOCA B‹R YALAN. Tüm canl›-
lar› seven Ajda Pekkan, yanl›fll›kla geldi¤i
TAYAD’l›lar›n stand›nda, insanlar için imza
vermiyor. “Çok politik bir fley bu” diyor. 

Her fley politik Ajda han›m. Hükümetten
icazetli Kürtçe flovlar› da politik!
Hayvanlar› insans›z sevmek de politik...

DO⁄RUSUDO⁄RUSU
YYÖÖKK BBaaflflkkaann›› YYuussuuff ZZiiyyaa flflööyyllee ddiiyyoorr--

mmuuflfl:: ““ÜÜnniivveerrssiitteeddee hhiiççbbiirr öö¤¤rreennccii yyaakkaa ppaa--
ççaa ddeerrsstteenn aatt››llaammaazz..”” 

Yalan ve yanl›fl söylüyor Özcan. fiöyle de-
mesi laz›md›: “Üniversitede hiçbir türbanl›
ö¤renci yaka paça dersten at›lamaz. Ama dev-
rimci, ilerici ö¤renciler, derhal bulunduklar›
yerden derdest edilip sadece amfiden de de¤il,
kampüs alan›ndan d›flar› at›l›r. ”
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Oligarfli ABD’nin 
‹ran Program›n› Uyguluyor...

ABD’nin, ‹ran’› s›k›flt›rmak için uygulad›¤› ekono-
mik ambargo program› iflbirlikçiler ve emperyalistler
taraf›ndan ikiletilmiyor. 

Ortado¤u’da emperyalizme “ç›ban bafl›” olan ‹ran’›
dize getirmek için di¤er emperyalistler de Amerikan
ç›karlar› çerçevesinde birlefltiler. Oligarfli de tamamen
zarar›na olmas›na ra¤men ABD’nin isteklerine boyun
e¤iyor.

Amerika daha önce ‹ran’› ekonomik olarak s›k›flt›r-
mak için, ‹ran’la enerji alan›nda ifl yapan tekellerden
anlaflmalar›n› iptal edip ifl yapmalar›n› kesmesini iste-
miflti. ABD ‹ran’la iliflkisini kesmek istedi¤i tekellerin
bir de listesini aç›klam›flt›. Listede Türkiye’den de
TÜPRAfi bulunmaktayd›. TÜPRAfi Yönetim Kurulu
geçti¤imiz hafta ‹ran’la var olan enerji anlaflmalar›n›
iptal etti¤ini aç›klad›. 

Oligarfli, Amerika’n›n karar›n› tamamen zarar›na
olmas›na ra¤men eli mahkum ikiletmeden uygulad›.
Emperyalizmin yeni sömürgesi bir ülkenin emperya-
lizmin dayatmalar› karfl›s›nda baflka da flans› yoktur. 

Onun için diyoruz ki Emperyalizmin yönetti¤i de¤il
Ba¤›ms›z Türkiye. Bunu dedi¤imiz ve bunun için mü-
cadele etti¤imiz için iflbirliki AKP sald›r›yor.

Ayr›ca ‹ran’la ifl yapan ‹ngiliz-Hollanda petrol teke-
li Royal, Dutch, Shell, Frans›z tekeli Total, ‹talyan Eni
ve Norveç merkezli petrol tekeli Statoil’de ‹ran’la ya-
t›r›mlar›n› durduraca¤›n› aç›klad›. Bunlar›n d›flnda Ja-
pon, Çin, Rus, Hindistan ve Kuveyt’li petrol tekelleri
de ‹ran’la olan yat›r›mlar›n› durdurma sözü verdikleri
söyleniyor.

ABD’ sistemine boyun e¤meyen ‹ran’› dize getir-
mek için ekonomik ambargoyu a¤›rlaflt›r›yor. 

NASIL B‹R ÜLKEDE YAfiIYORUZ? 
Mersin’de 4 Ekim günü ESP, TAYAD’l› Aile-

ler, EHP ve Partizan tutsaklara kart atma eylemi dü-
zenlediler. 

Mersin oteli önünde toplan›larak merkez PTT’ye
gelinen yürüyüflte “Gözalt›lar, Tutuklamalar, Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz, Devrimci Tutsaklar Serbest B›rak›l-
s›n” pankart› aç›ld›. 

Postanenin önüne gelince Murat Türkmen taraf›n-
dan aç›klama okunarak “Hapishanelerde süren sessiz
imha tecrit politikas› öncelikle halk için mücadele
eden devrimcileri as›l olarak ta tüm halk› teslim alma-
ya yönelik sürüyor. 

Tecridin bir parças› olarak hasta tutuklular ölüm s›n›-
r›na gelmelerine ra¤men hala serbest b›rak›lm›yorlar” de-
nildi. Ard›ndan oturma eylemi yap›larak eylem bitirildi.

Amir-memur
1 Ekim akflam› Haber Türk’te Balçiçek Pamir ‹stanbul Va-

lisi’yle röportaj yap›yor. Valiye, ya¤lar, övgüler g›rla... “‹s-
tanbul’a vali olmak nas›l bir duygu?” diye soruyor.  

Vali diyor ki “13 milyonluk kent... çok büyük sorumlu-
luk... O kadar insan›n amiri olmak zor bir duygu...”

Neymifl?

13 milyon memur, vali de onlar›n amiri. 

Vali’nin ‹stanbul halk›na bak›fl› bu anlafl›lan. Kendisi amir,
halk memur!

Aferin! ‹flte bu “tip”leri ç›kart›n!
5 Ekim günü NTV’de Can Dündar, ekrana D›fliflleri Baka-

n› Ahmet Davuto¤lu’nun eflini ç›kard›. 

Övgüler birbirini izledi, ya¤c›l›k v›c›k v›c›kt›... 

Baflbakan’›n ö¤üdünü tutuyor Dündar. “Aferin”i haketmifl
olmal›. 

Mesela, günlerce Ankara’ya yürüyen ve o yürüyüfl s›ras›n-
da defalarca linç sald›r›s›na u¤rayan bir TAYAD’l›y› neden
ç›karmaz ekrana Dündar?

Baflbakandan f›rça yiyecektir çünkü. Polis, patronu, hepsi
do¤rudan veya dolayl› k›zacaklard›r. 

Ama Bayan Davuto¤lu’nu ç›kar›p sistemin hay›rseverli¤i-
nin reklam›n› yapmak, karl› ifltir, herkesin aferinini al›r, iflini-
zi de garantiye alm›fl olursunuz.

Demirel’in “Dün Dündür”üne
Rahmet!

Tayyip Erdo¤an:

RReeffeerraanndduummddaann öönnccee:: Yeni anayasay›, seçim sonras›na
b›rakmayaca¤›z... 

RReeffeerraanndduummddaann öönnccee:: Kimse seçimden  sonraya kadar
yeni bir anayasa için bana gelmesin...

SSeeççiimmddeenn ssoonnrraa ddaa flöyle diyebilir muhtemelen: “Ulema-
ya sorduk, iki seçim aras› anayasa olmaz buyurdular!”

Stratejik Nöbetçi Çavufl
1 Ekim tarihli gazetelerde küçük bir haber yer ald›.

“Türkiye 1 y›l daha Kabil Bölge Komutanl›¤› yapmay› ka-
bul etti”.

Bu “büyük devlet” olman›n sonucu mu sizce, yoksa “kü-
çük devlet” olundu¤unu mu gösteriyor? 

Do¤ru cevap 2. fl›k. 

Çünkü Amerika, Kabil Bölge Komutanl›¤›n› hiçbir em-
peryalist ülkeye veremiyor. Kimse üstlenmiyor bu ifli.  

Obama da oradan veriyor talimat›:

Gelsin Tayyip nöbete!

Stratejik müttefikmifl!

Olsa olsa, stratejik nöbetçi çavufl olur oligarfliden.

10 Ekim
2010
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Filistin ve ‹srail aras›nda 2 Eylül
2010 tarihinde yap›lan görüflmeler-
de iki taraf›n niyetleri farkl› oldu¤u
halde, iki taraf bar›fl konusunda or-
tak görüfle sahipler. 

Hangi bar›fl? Filistinliler yerle-
flim birimlerinin yap›m›n›n durdu-
rulmas›na ve kal›c› çözüme (Kudüs,
mülteci sorunu, s›n›rlar, sular, tut-
saklar, ambargo ve Bat› fieria’daki
güvenlik duvar› odaklanm›fl.  Ancak
bu pazarl›klarla kesinlikle özgür ve
ba¤›ms›z bir Filistin devleti kurula-
maz. 

Netenyahu'nun odakland›¤› nok-
ta ise, ‹srail Yahudi devletidir ve ‹s-
rail devletinin güvenli¤i vazgeçil-
mezdir. 

Bütün bu olumsuzluklar aras›n-
da görüflmeler yeniden bafllad›. Ve
bu görüflmeler bir çok cevaps›z soru
tafl›maktad›r. 

Filistin davas› nereye gidiyor?

‹srail bask›lar› ve yerleflim bi-
rimlerini yaymaya devam ederken
nas›l bir çözüm düflünülüyor. 

Filistin iktidar› neye dayanarak
anlaflma masas›na oturuyor? 

Anlaflma masas›n›n ne ulusal ne
de uluslararas› güvencesi yoktur.
Bu durumda bu görüflmeler Filistin
halk›na ne kazand›r›r ki... M›s›r'›n
fierm El fieyh kentinde yap›lan son
görüflmeler ‹srail’in ve Amerika’n›n
bask›lar› alt›nda yap›lan görüflme-
lerdir. Bu görüflmeler sürerken Fi-
listin'de yerleflim birimlerinin yap›-
m›, vatan topraklar›n›n iflgali, evle-
rin y›k›m› ve insanlar›n sürgünü
67'den bugüne kadar hiç durmad›.
Ayr›ca binlerce tutuklu ‹srail Hapis-
hanelerinde esir bulunmakta ve ‹s-
rail’in araba, ev, tarla... gibi el koy-
malar› sürüyor. Ayn› zamanda
48'den bu yana katliamlar gerçek-
leflmektedir. 

AAllllaahh iiççiinn hhaannggii ggöörrüüflflmmeelleerr--
ddeenn bbaahhsseeddiiyyoorrssuunnuuzz!!

Sabit olan odur ki; Düflmanla
karfl› karfl›ya gelmemiz için baz› ko-
flullar›n oluflmas› gerekir ve bu
esast›r, de¤iflmez. 

Direnifl ve mücadele çözümün
kendisidir. Bar›fl› getiren tek çö-
zümdür. Ve direniflin kendisi Filistin
halk›n›n hakk›n›, hukukunu tarihsel
meflrulu¤unu kazand›r›r. 

17 y›ll›k
g ö r ü fl -
mele r
e s -
n a -
s›n-
d a

( O s -
l o ' d a n ,
fierm Al
fieyh’e kadar) Filistin
halk›n›n ç›kar›na hiçbir netice al›n-
mad›. Filistin halk›n›n hedeflerine
(hürriyet, özgürlük, ba¤›ms›z bir
devlet ve geri dönüfl hakk›) ulaflma-
s› için savaflmas› gerekir. 

fiartlar ve zorluklar, Filistin çer-
çevesinde içte ve d›flta tüm herkesi
tek bir vatan hakk› talebiyle müca-
deleyi gerektiriyor. 

Halk›n kurtuluflunun tek flifresi, -
Tek çözümü; “Direnifl ve Birliktir”

FFHHKKCC MMeerrkkeezz KKoommiittee ÜÜyyeessii
AAbbdduullhhaammiidd AAll fifiaattaallii 

(Yaklafl›k 15 y›l tutsakl›k yaflam›flt›r)

HHaallkk››nn kkuurrttuulluuflfluunnuunn tteekk yyoolluu;; 

""DDiirreenniiflfl vvee BBiirrlliikkttiirr"" 

Gazze’de sald›r›lar sürüyor 
Filistin halk› ve yönetimi, “görüflmeler”le oyalan›rken, görüfl-

melere dair beklentiler canl› tutulmaya çal›fl›l›rken, son günlerde
Gazze’ye sald›r›lar tekrar yo¤unlaflt›. Bir taraftan ‹srail yeni yer-
leflim yerleri için karar ç›kartt›, di¤er taraftan Gazze’ye neredeyse
hemen her gün bombalar ya¤d›r›l›yor...

Savafl gerçe¤i bir kez daha, Amerika’n›n flemsiyesi alt›ndaki
bar›fl görüflmelerinin Filistin halk› için bir fley getirmedi¤ini ve
getirmeyece¤ini gösteriyor.  
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