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TUTUKLU TAYAD’LILARA
ÖZGÜRLÜK!

‹ﬁTE AKP FAﬁ‹ZM‹N‹N HUKUKU!
Ayn› nedenlerle tutuklanan 17 kiﬂiden 8’i
üç ay önce serbest b›rak›ld›, 9’u hala tutuklu!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

"Hareket ülkemizin ve halk›m›z›n özgür, sömürüsüz
gelece¤idir. Benim de gelece¤im, yar›n›md›r.
Yaﬂad›¤›m sürece bu sevinci gururla taﬂ›yaca¤›m"
Elmas Yalç›n

Yitirdiklerimiz
29 Ekim- 4 Kas›m
15 yaﬂ›nda bir Cephe sempatizan›yd›. Eflatun Cem
Güney ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencisiydi. Okulunda dergi
da¤›t›r, arkadaﬂlar›na devrimcili¤i anlat›rd›. 29 Ekim
2000’de ‹stanbul Ümraniye’de MHP’li faﬂistlerin kurﬂunlar›yla katledildi.

Boran
Yay›nevi’nden
Bir
Kitap
Dizisi

1956 do¤umlu Numan, Y›ld›z DMMA’da DEV-GENÇ saflar›nda mücadele ediyordu. 4 Kas›m 1978’de ‹stanbul ﬁehremini’de faﬂistler
taraf›ndan kaç›r›l›p iﬂkenceyle katledildi

ﬁükrü SARITAﬁ
Vatan Dergisi’nin da¤›t›mc›s› ve ayn›
zamanda bir tutsak yak›n› olan Ahmet Ar›öz ile dergi okuru olan
Orhan Veli Saydemir, devrimci
düﬂüncelerin yay›lmas› için çal›ﬂan
Orhan Veli
Ahmet ARIÖZ devrimcilerdi. 3 Kas›m 1999’da Isparta’da geçirdikleri trafik kazas›nda
SAYDEM‹R
yaﬂamlar›n› yitirdiler. Isparta’dan, iki
bin kiﬂinin kat›ld›¤› bir cenaze töreniyle u¤urlanmalar›, ne kadar sevildiklerinin göstergesiydi.
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Numan KAYGUSUZ

122 ﬁEH‹T kitab› ülkemiz tarihinin en sars›c›
kesitlerinden birini ö¤renmek, o tarihten güç
almak, o tarihi kavramak için okunmas›
gereken bir kitapt›r.

Hikmet KURU

Kurﬂunlad›lar
diri diri yakt›lar
katilleri gizlediler, saklad›lar,
aklad›lar...
Ama peﬂlerini b›rakmad›k,
b›rakmayaca¤›z.
Yakalar›na yap›ﬂmaya devam
edece¤iz! Zulme karﬂ› olan
herkese, adalet isteyen her
kese ça¤r›m›zd›r. Bu davay›
takip edelim! Yaln›z izleyici
de¤il, adalet için hesap soran
olal›m.

Tel: (0-212) 251 94 35 www.yuruyus.com info@yuruyus.com
Haftal›k siyasi dergi
Fiyat›: 1 TL
Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Halit Güdeno¤lu
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20 / 2
Beyo¤lu/‹STANBUL

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14 ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Tel: (0-212) 241 26 41
Faks: (0-212) 241 11 16
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE

Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/Nederland
ISSN: 1305-7944
Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.
Altay Sok. No: 10 Çobançeﬂme /
Yenibosna / ‹ST.
Tel: (0-212) 452 23 02

Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m
Pazarlama San. ve Tic. A.ﬁ.
Tel: (0-216) 585 90 00
Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
İsviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
İngiltere: £ 3
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

Alaatin GENÇ

Ahmet ÇOBAN

Kadir DO⁄AN

Karadeniz’in yoksul köylü ailelerinin çocuklar›yd›lar. Kas›m 1979'da Aybast›’da bilinçli olarak öldürüldüler.

Hasan Bal›kç› Mezar›
Baﬂ›nda An›ld›
2002 y›l›nda Urfa’da katledilen Devrimci mühedis
Hasan BALIKÇI 18 Ekim
günü Adana’da Kay›ﬂl›
Köyü’nde mezar› baﬂ›nda
an›ld›. Halk Cephesi üyeleri, EMO Adana ﬁube yöneticileri, ailesi
ve dostlar› taraf›ndan yap›lan anmada “Hasan Bal›kç›’n›n Onurlu
Mücadelesi Kavgam›zda Yaﬂ›yor” yaz›l› pankart aç›ld›, ard›ndan
bir dakikal›k sayg› duruﬂu yap›ld›.
Anma süresince Adana EMO ﬁube Baﬂkan› Mehmet Mak, arkadaﬂ›
Ayhan Tu¤cu ve meslektaﬂ› Tuncay Özkul birer konuﬂma yapt›ktan
sonra Halk Cephesi ad›na Mehmet B›ld›rc›n’a sözü b›rakt›lar.
B›ld›rc›n, devlet içerisinde süre gelen rüﬂvet çark›na karﬂ› ç›kt›¤›
için katledilen Hasan Bal›kç›’n›n onurlu mücadelesini sürdüreceklerini söyleyerek halk›n adaletsiz kamyaca¤›n› belirtti. Anma “Bizi
Ölüm Yok” marﬂ›yla söylenerek ard›ndan sloganlar atarak bitirildi.

An›lar› Miras›m›z
Faﬂizme kinle büyüyen çocuklar›m›zdan

ﬁükrü SARITAﬁ
ﬁükrü Sar›taﬂ, yoksullu¤un “bir umut” diyerek büyük ﬂehirlere sürgün etti¤i bir ailenin çocu¤uydu. Ekmek kavgas›na
gelmiﬂlerdi Erzincan’dan ‹stanbul’a... Yoksulluk içinde büyüdü. Dört bir yan› gecekondu, dört bir yan› yoksulluk, dört
bir yan› adaletsizlikti onun. K›sac›k ömründe polislere dair
tek iyi bir ﬂey yoktur. Çünkü o polisleri hep, semtinden birilerini döverken, komﬂular›n›n evini basarken, mahallelerinin
orta yerinde panzerleriyle terör estirirken tan›m›ﬂt›.
Faﬂizmin bask› ve terörünün içinde erken büyüyor çocuklar›m›z. Düzen, 12, 13, 14 yaﬂ›ndaki çocuklar›m›z› tiner ba¤›ml›s› yap›yor. ﬁükrü, düzenin kapamad›¤› çocuklardand›r.
Bir yoldaﬂ› ﬁükrü’yü ﬂöyle anlat›yor: “O hep gazete da¤›t›p, bize bir ﬂekilde yard›m etmek için can atard›. Bir de usta
sapanc›l›¤›yla övünürdü. “Taﬂ› f›rlatt›n m›, düﬂman›n mermisi namluda donup kalacak” derdi. Okuldaki arkadaﬂlar›na
dergiyi okutmaya baﬂlad›¤›nda sevinci görülmeye de¤erdi.
Hiç yerinde duramazd›. Okul çantas›ndan hiç eksik etmedi¤i
dergimizi büyük bir gururla taﬂ›rd›. Bilmedi¤i herﬂeyi sorup
ö¤renme iste¤iyle doluydu.”

ﬁükrü, 29 Ekim akﬂam›,
saat 18.00 s›ralar›nda, 1
May›s Mahallesi’ne camlar›nda MHP yaz›l› ve «üç
hilal» yap›ﬂt›r›lm›ﬂ faﬂistleri taﬂ›yan bir araç girmesine karﬂ› ç›kt› ve o yaﬂ›nda
faﬂistleri mahalleden kovmak için girdi¤i kavgada
faﬂistler taraf›ndan kalbinden vurularak ﬂehit düﬂtü. O, yaﬂ› küçük ama kendinden yaﬂça en az iki kat büyük olan faﬂistlere meydan okuyan, yüre¤i
büyük Cephelidir.
ﬁükrüler san›ld›¤›ndan çoktur. Mesela, 16’s›nda direniﬂçi,
18’inde kahraman Sibel vard›. Erkan vard›, 11 yaﬂ›nda devrimci, 15’inde gerilla. Cem vard›, Cem Güler... 15 yaﬂ›nda bir
gerilla olarak topra¤a düﬂmüﬂtü. ﬁükrü de onlardan biriydi.
15 yaﬂ›nda mahallesini sivil ve resmi faﬂistlere karﬂ› korudu.
Kimse onlar›n duygular›n›, düﬂüncelerini, yapt›klar›n› “çocuk akl› iﬂte” diye veya “gençlik iﬂte, macerac›l›k” diye düﬂünmesin. Hayat›n ve ölümün anlam›n› çok erken yaﬂta kavram›ﬂ ve bu bilinçleriyle de hayatlar›n› ortaya koyan bir kavgay› tercih etmiﬂlerdir.
15 yaﬂ›nda ﬁükrü Sar›taﬂ yoldaﬂ›m›z kavgam›zda yaﬂ›yor
ve bize ö¤retmeye devam ediyor. Onun ad›n› yoldaﬂlar› Ümraniye’ de bir parka verdiler. Çok sevdi¤i mahallesinden hergün halk›n› selaml›yor.

‹çindekiler
4 Faﬂist terör ve gözda¤›na karﬂ› tek
yol direnmektir..

Tutuklu TAYAD’l›lar
Serbest B›rak›ls›n!

6 Direniﬂimizle boﬂa ç›karaca¤›z...
9 Adalet: F›rt›nalar kopard›¤›n›z
yarg›n›z...

10 9 TAYAD’l› 132 gündür tutuklu...
11 Tecritten haberler...
12 “Sizin kadar a¤›rl›k veremeyiz”
Peki neden?...

14 Ö¤retmenimiz: Bizim
insanlar›m›z, bizim halk›m›z
en güzeline, en iyisine lay›kt›r...

16 Füze kalkan› emperyalizmin
AKP’ye verdi¤i deste¤in
karﬂ›l›¤›d›r...

17 Yürüyüﬂte Tek Yol: Meﬂruluk...
18 Aldanmaman›n yolu düzeniçi
çözümlerden vazgeçmektir...

Ça¤r› / ‹lan

20 Ne bar›ﬂ›, ne hakk›?

Türkan Albayrak
‹ﬂe Geri Al›ns›n!..

38 Direniﬂte yüz gün geride

Daha ne istiyorsunuz?...

21 20 soruda Ekim Devrimi...
23 Savaﬂan Kelimeler:
“Yetersiz beslenme”
de¤il, “açl›k”!

kald›...

40 Devrimci ‹ﬂçi Hareketi:
Direnen TEKEL ‹ﬂçilerine...

41 Emek haberleri......
42 Tekel ‹ﬂçileriyle Röportaj...

24 Linç röportajlar›...
Neden? Nas›l?
Ne yapmal›?

26 ‹ﬂkencelerin, kay›plar›n,
infazlar›n sorumlusu
devlettir...

28 TAYAD’l›lara özgürlük
istiyoruz...

30 ‹ﬂsiz b›rakt›lar, ‘toplumsal
patlama’dan
korkuyorlar!...

32 AKP 1 y›lda 3700 yeni
milyoner yaratt›.

34 Devrimci Okul:
Neden en yoksullara
gitmeliyiz?..

Ülkemizde
Gençlik

43 Gençlik Federasyonu’ndan:
6 Kas›m’da Ankara’day›z...

44 Gençli¤in Gündeminden...
45 Gençlikten haberler...
46 Haberler
48 Avrupa’da Yürüyüﬂ...
49 Avrupa’da Biz...
50 Yeni De¤inmeler
52 Direnmeyen Çürür,
bir kan›t daha.....

55 Yitirdiklerimiz...

MAHKEMEYE ÇA⁄RI
Gençlik Federasyonu Üyeleri

YÖK’e
YÖK’e
Tecrite
Tecrite
Paral›
Paral› E¤itime
E¤itime Karﬂ›
Karﬂ›

Serbest B›rak›ls›n!
Tarih: 3 Kas›m 2010, Çarﬂamba
Yer: Beﬂiktaﬂ 14. A¤›r Ceza Mahkemesi
Saat: 11:15

55 Kas›m’da
Kas›m’da
ANKARADAYIZ
ANKARADAYIZ
GENÇL‹K
GENÇL‹K
FEDERASYONU
FEDERASYONU

Beﬂiktaﬂ / ‹STANBUL

MAHKEMEYE ÇA⁄RI
‹smail Karaman’›n Katilleri
Cezaland›r›ls›n!
Tarih: 25 Ekim 2010, Pazartesi
Yer: Bak›rköy 5. A¤›r Ceza Mahkemesi
Saat: 09.05

Faﬂist terör ve gözda¤›na karﬂ›
tek yol direnmektir
a¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmin yolu, iﬂkencehanelerden ve hapishanelerden geçiyor. Tarih henüz, hiçbir ülkede, buralara
u¤ramayan bir devrim mücadelesini
yazmad›. Tarih, hiçbir halk›n, iﬂkence görmeden, hücrelerde yatmadan,
kurﬂunlar alt›nda can vermeden özgürlü¤ünü kazand›¤›na tan›k olmad›. Her ülkede, uzun mücadeleler
boyunca, hapishaneler devrimcilerle, vatanseverlerle, ilericilerle, emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› direnen
halkla doldu doldu boﬂald›... Parmakl›klar arkas›ndakilerin say›s›,
bazen onbinler oldu, bazen yüzbinler. Hapishanelerin yetmedi¤i yerlerde, iﬂgalciler, halk›n yaﬂad›¤›
köyleri, gecekondu semtlerini aç›k
birer hapishaneye çevirdiler. Köylerin, semtlerin giriﬂlerine nizamiyeler kurdular...
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KP iktidar›na da yetmiyor hapishaneler. Sürekli yenilerini
yap›yor. Paras›z e¤itim isteyen
gençlerimiz at›l›yor hapishanelere.
Bir sabah vakti, helikopterler, panzerler, çevik kuvvetler, gecekondu
semtlerimizi kuﬂat›yor, “büyük operasyon” yap›l›yor, onlarca yoksul
gecekondulu kelepçelenip, gözleri
ba¤lan›p al›n›p götürülüyor... Bir
sabah tutsak yak›nlar›n›n kap›lar›na
dayan›yor kar maskeli iﬂkenceciler.
Tutsak yak›nlar›n›n onlarcas› toplan›p götürülüyor ve ertesi gün gazeteler, “DHKP-C’ye operasyon” diye
yaz›yorlar. Bir sabah vakti, bir ﬂehrin belediye baﬂkan›yla, belediye
emekçileriyle birlikte 40-50 kiﬂiyi
topluyor ve “PKK’nin ﬂehir yap›lanmas› çökertildi” aç›klamas›yla
tutukluyorlar...
2 Eylül faﬂist cuntas›n›n tipik
uygulamalar›ndan biri, kalabal›k gözalt›lar ve toplu tutuklamalard›r. S›k›yönetimle baﬂlayan bu
uygulama cuntayla sürdürülmüﬂtür. Bir mahallede, semtte, ﬂehirde
herhangi bir örgüte karﬂ› yap›lan
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operasyonda, televizyonlar›n karﬂ›s›na en az 20-30-40 kiﬂilik bir grup
ç›kar›lmal›yd›. Onlar›n bir ço¤u, o
görüntüler çekildikten bir kaç saat
sonra b›rak›lacak olsa bile, o görüntüler çekilmeli ve akﬂam haber bültenlerinde “örgüte büyük darbe”
anonslar›yla yay›nlanmal›yd›.
2 Eylül’ün adeta simgesi haline
gelen baz› resimleri hat›rlay›n:
Bir direniﬂten gözalt›na al›nan yüzlerce iﬂçinin tek s›ra haline sokulmas›, bir baﬂka gecekondu semtinde
insanlar›n duvar dibine yüzleri duvara dönük olarak dizilmesi, bir
köyde gözalt›na al›nan yüzlerce kiﬂinin düzgün s›ralar halinde yere yat›r›lmas›... Bütün bu resimler, o operasyonlar› yapan bir kaç iﬂkencecinin baﬂ›n›n alt›ndan ç›kan uygulamalar de¤ildir. Dünyan›n her yerinde faﬂist diktatörlüklerin yönetimi
alt›nda benzer manzaralar›, benzer
resimleri görebilirsiniz.

1

ünkü toplu gözalt›lar, toplu gözalt›larda yarat›lan bu tablolar,
faﬂizmin halka gözda¤› verme politikas›n›n, halka karﬂ› yürütülen psikolojik savaﬂ›n bir parças›d›rlar. Bu
operasyonlarda, gözalt›na al›nanlar›n y›ld›r›lmas›, sindirilmesi, operasyonlar›n sadece bir yan›d›r. Di¤er yan› ise, bu operasyonlar arac›l›¤›yla tüm halka gözda¤› verilmesidir. Halka gözda¤›, faﬂist terörün en
önemli ayaklar›ndan biridir. Neden
böyledir? Çünkü, “sürekli faﬂizmin
bask›, ﬂiddet ve gözda¤› politikalar›
halktaki memnuniyetsizli¤i dengelemekte, ‘devlet güçlüdür’ anlay›ﬂ›,

Ç

... toplu gözalt›lar, toplu
gözalt›larda yarat›lan bu
tablolar, faﬂizmin halka gözda¤› verme
politikas›n›n, halka karﬂ› yürütülen
psikolojik savaﬂ›n bir parças›d›rlar.
Bu operasyonlarda, gözalt›na
al›nanlar›n y›ld›r›lmas›, sindirilmesi,
operasyonlar›n sadece bir yan›d›r.
Di¤er yan› ise, bu operasyonlar
arac›l›¤›yla tüm halka gözda¤› verilmesidir.

halk› politik pasiflik içinde bir kadercili¤e itmekte, depolitizasyon körüklenmektedir. Düzenin haks›zl›k
ve bask›lar› karﬂ›s›nda ‘sineye çekme’, ‘böyle gelmiﬂ böyle gider’ anlay›ﬂ› güçlenmektedir.”
mperyalistler ve oligarﬂik diktatörlükler, genel olarak zulümlerini gizlerler. Ama bir ﬂekilde o zulmün halk›n kula¤›na kadar ulaﬂaca¤›n› da bilirler. Bunda da yarar(!)
görürler. Aleniyette zulmü inkar
ederken, el alt›nda o zulmü de kullan›rlar. Bazen, iﬂkencenin, vahﬂetin
en ç›plak halinin resimleri yans›r
bas›na... Bazen istenilmeden aç›¤a
ç›km›ﬂt›r, bazen istenerek... Her durumda, emperyalistler ve oligarﬂiler,
vahﬂetin resimlerini bütün halka
karﬂ› bir tehdit ve gözda¤› unsuru
olarak düﬂünürler. “ M ü c a d e l e
ed enl er in , em p ery al izm e d ir en en lerin sonu bu olur” sözleri gizlidir
o vahﬂet resimlerinde.

E

Nisan 2004’de, Halk Cephelilere
karﬂ› gerçekleﬂtirilen kapsaml›
komplodan bu yana, itirafç›lar›n ifadelerine veya tamamen yasal faaliyetlere dayand›r›lan kitlesel gözalt›lar ve tutuklamalar, sürekli ve sistemli bir politikaya dönüﬂtürülmüﬂtür. Bu politikan›n merkezinde
“devletin güçlülü¤ü” düﬂüncesini
pekiﬂtirmek, devlete karﬂ› konulamayaca¤›n›, karﬂ› konulmas› halinde bunun bedelinin a¤›r olaca¤›n›
göstermek vard›r.

1

Nisan, bu politikay› yans›tmas›
aç›s›ndan çarp›c›d›r: Operasyon
“5 ü l ke de b ir d en” ! diye sunulmuﬂtur. Asl›nda sözü edilen ülkelerin ço¤unda böyle kapsaml› bir
operasyon yoktur ama ülke içinde
halkta yans›t›lan hava önemlidir;
oligarﬂi operasyonu bu ﬂekilde
yans›tarak “bak›n, tüm emperyalistler bu devletle birlikte, mücadele etmeniz boﬂuna, devletle, bu kadar emperyalistle nas›l baﬂ edeceksiniz?” diyordu... Operasyon, bir

1

çok ﬂehirde birden yap›lm›ﬂt›r. Operasyonda bir üç beﬂ de¤il, onlarca
ev ve iﬂyeri ayn› anda bas›lm›ﬂ, bir
iki de¤il, onlarca kiﬂi toplu olarak
gözalt›na al›nm›ﬂ ve elbette çok
miktarda örgütsel döküman ele geçirilmiﬂtir.
orunu sadeleﬂtirmek gerekir. Bu
toplu gözalt›lar›, tutuklamalar›,
sadece yarg›n›n inisiyatifinde bir uygulama olarak de¤erlendirmek, bu
noktada sadece yarg›y› eleﬂtirmek,
eksik ve yanl›ﬂ bir yaklaﬂ›md›r. Sorun yarg›ya iliﬂkin bir sorun de¤ildir.
Bu bir politika halinde uygulanmaktad›r ve bu politikan›n amac›nda, insanlar›n en yasal demokratik talepler
için bile mücadele etmesini engellemek ve mücadele edenleri de iﬂkencehanelerle, F Tipleriyle y›ld›rmak vard›r.

S

u politika nas›l hayata geçiriliyor? Devlet, ordusu, polisi,
bürokrasisi, ideolojik kurumlar›yla, emperyalizmin ve oligarﬂinin
bask› ayg›t›d›r. “Faﬂist devlet, emperyalizm ve oligarﬂinin ç›karlar›n›n bekçili¤ini yapan ve çal›ﬂan
halk› terör, gözda¤› ve demagoji
ile rehin alan bir silaht›r. Ve bu silah ... ilerici yurtsever, demokrat
her harekete, her k›p›rdan›ﬂa ölüm
kusmaktad›r. ” (Hakl›y›z Kazanaca¤›z’dan)
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as›l bir sistem içinde yaﬂad›¤›
ve kime karﬂ› mücadele etti¤i
konusunda net olanlar, mücadelede
kolay kolay hayal k›r›kl›klar› yaﬂamazlar, uzlaﬂmalara, teslimiyete
savrulmazlar. Karﬂ›m›zda böyle bir
devlet var. Faﬂizmi sürdüren iﬂbirlikçi bir iktidar var. O noktada böyle bir devletten ve iktidardan, neyin
beklenip neyin beklenemeyece¤i
kafalarda çok daha net hale gelir.
aﬂist devlet ve iﬂbirlikçi iktidarlar, emperyalizmin ve oligarﬂinin ç›karlar› için her ﬂeyi yapabilirler. Ulucanlar Hapishanesi’ndeki
vahﬂet, Sivas’ta ayd›nlar›m›z›n,
Bayrampaﬂa’da kad›n tutsaklar›n
diri diri yak›lmas›, bu düzenden, düzenin devletinden beklenebilecek
ﬂeylerdir. Bu devletin kendi besledi¤i katillerine ayd›nlar›m›z› katlettir-
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mesi veya linççilerini tutsak yak›nlar›n›n, vatansever gençli¤in üzerine sald›rtmas›, iﬂkenceye karﬂ› uluslararas› sözleﬂmeleri imzalay›p iﬂkenceyi sürdürmesi de bizi ﬂaﬂ›rtmaz. Kimseyi de ﬂaﬂ›rtmamal›.
evletin ne yapabilece¤ini bilirsek,
biz de ona karﬂ› ne yapaca¤›m›z›
ve yapmam›z gerekti¤ini biliriz.
ligarﬂinin gözalt›larla, hukuksuz tutuklamalarla ve tecrit
hücreleriyle y›ld›rma politikas›na
cevab›, hücrelerdeki TAYAD’l›lar
veriyor. Cevab›, hücrelerdeki DevGençliler veriyor. Y›llard›r tecriti
halka anlatan TAYAD’l›lar ﬂimdi o
tecrit alt›ndalar; az bile anlatm›ﬂ›z

D
O

Faﬂizme karﬂ› tek yol
direnmektir. Faﬂizm karﬂ›s›nda,
insanl›¤›n buldu¤u tek onurlu yol,
direnmek, direnmek, direnmektir.
Faﬂizm karﬂ›s›nda insanl›k onurunu
koruman›n, düﬂüncelerimizle
yaﬂayabilmenin baﬂka bir yolu yoktur.
Faﬂizme boyun e¤erek, faﬂizmle
uzlaﬂarak, bunlardan, bu kadardan bir
ﬂey olmaz deyip faﬂizmin
yapt›r›mlar›n› kabul ederek faﬂizmin
etkisizleﬂtirilebildi¤i hiçbir yerde
görülmemiﬂtir.

tecriti diyorlar TAYAD’l›lar ve hücrelerinde direniyorlar. Gençlik,
Dev-Genç ruhuyla boﬂa ç›kar›yor
tutuklamalar›. Bu politikalar hiç mi
etkili olmuyor peki? Elbette oluyor.
Onlarca kiﬂinin iﬂkencehanelerden
ve hapishanelerden geçirildi¤i, ony›llarca hapisle tehdit edildi¤i operasyonlarda, bu hakl›, meﬂru mücadeleyi terkeden insanlar da ç›k›yor.
Düzen, bunlar› kendi “kazanç” hanesine yaz›yor; ama elde etti¤i, düzenin elde etmek istedi¤inin çok
çok gerisinde. Çünkü, F Tiplerinde
öyle güçlü bir direniﬂ temeli at›lm›ﬂt›r ki, her tutsak, o mirastan güç al›yor. Her yeni direniﬂ, o miras üzerinde yükseliyor. Henüz mücadeleyle ve örgütlenmeyle tan›ﬂ›kl›klar›
bir kaç ay olan gençlerimiz, 60 yaﬂ›nda say›s›z hastal›kla bo¤uﬂan
yaﬂl›lar›m›z, hücrelerde onlarca y›-

l›n tecrübesine sahip tutsaklar gibi
direniyor, üretiyorlar. F Tipi hapishanelerdeki tecrite karﬂ› 7 y›ll›k direniﬂ, halka, iﬂte bu gücü, bu miras›
kazand›rm›ﬂt›r...
aﬂist devletin her türlü vahﬂete
baﬂvurabilecek, her türlü hukuksuzlu¤u yapabilecek durumda olmas›, asla bunlar›n meﬂru görülmesini, kan›ksanmas›n› beraberinde
getirmemelidir. Faﬂist devletin her
türlü bask›s›, zulmü, yasa¤›, cezas›,
dayatmas›, yapt›r›m›, gayri-meﬂrudur ve bunlara karﬂ› direnmek, her
devrimcinin, ilericinin, vatanseverin, demokrat›n meﬂru hakk› ve hak
olman›n da ötesinde görevidir.

F

aﬂizme karﬂ› tek yol direnmektir. Faﬂizm karﬂ›s›nda, insanl›¤›n buldu¤u tek onurlu yol, direnmek, direnmek, direnmektir. Faﬂizm karﬂ›s›nda insanl›k onurunu
koruman›n, düﬂüncelerimizle yaﬂayabilmenin baﬂka bir yolu yoktur.
Faﬂizme boyun e¤erek, faﬂizmle
uzlaﬂarak, bunlardan, bu kadardan
bir ﬂey olmaz deyip faﬂizmin yapt›r›mlar›n› kabul ederek faﬂizmin etkisizleﬂtirilebildi¤i hiçbir yerde görülmemiﬂtir.
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lkemiz ayd›n›, solun belli kesimleri, teoride, faﬂizme karﬂ›
ne yapmak gerekti¤ini bilir ve anlat›rlar. Ama pratikte öyle yapmam›ﬂlard›r. Özellikle faﬂizmle direk yüz
yüze geldikleri hapishanelerde direnmenin d›ﬂ›nda yollar aram›ﬂ ve
fakat bulamam›ﬂlard›r. Direnmekle
teslim olmak aras›nda esas olarak
bir baﬂka tav›r yoktur. Statükoculukla bazen bir yere kadar idare edilebilir, ama statükoculuk da sonuçta
teslimiyete ç›kar. Bütün bunlardan
ç›kart›lmas› gereken sonuç ﬂudur ki,
toplu gözalt› ve tutuklamalardan
linç sald›r›lar›na, hapishanelerdeki
tecrite kadar, faﬂizmin tüm bu sald›r›lar›na militanca direnmeyenler,
hakl›l›klar› ve meﬂruluklar› temelinde bunlara karﬂ› meydanlarda veya
hücrelerde diﬂe diﬂ kavga etmeyenler, faﬂizme karﬂ› en basit demokratl›k görevlerini yerine getirmemiﬂ ve
direnmeyerek çürümenin yolunu
açm›ﬂ

Ü
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Sald›r›yor!.. Gözalt›na al›yor!.. Tutuklat›yor!..

Direniﬂimizle boﬂa ç›karaca¤›z!
O Katletmek serbest... Anmak,
tutuklanma gerekçesi!
O Katletmek serbest...
Sahiplenmek, tutuklanma
gerekçesi!
O Yasaklamak serbest...
Grup Yorum konseri
düzenlemek tutuklanma
gerekçesi!
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8 y›ll›k AKP iktidar› döneminde, ilerici, devrimci, demokrat güçlere yönelik olarak gerçekleﬂtirilen
bir çok toplu gözalt› ve tutuklama
sald›r›s›nda yüzlerce kiﬂi gözalt›na
al›n›p tutukland›.
Mahalleler gece yar›lar› helikopterli, kar maskeli ölüm mangalar› ile
bas›ld›, kap›lar k›r›ld›, yoksul halk›n evleri talan edildi. Demokratik
kurumlar z›rhl› araçlar eﬂli¤inde bas›larak, eﬂyalar k›r›l›p döküldü, üyeleri gözalt›na al›nd›... AKP’nin polisi, toplu gözalt› ve tutuklama biçimindeki faﬂist terörü süreklileﬂtirdi.
Sald›r›lar›n son örneklerinden
birini de, 15 Haziran 2010 sabah›

Ankara’da gözalt› terörü:
- 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü kutlamas›nda “ ö r g ü t
m e n s u p l a r › n › n ” foto¤raf›n› taﬂ›mak suç oldu.
25 Mart 2008’de 16 Halk Cepheli gözalt›na al›nd›, 9’u tutukland›.
- 10 Aral›k 2007’de katledilen
devrimci Kevser M › r z a k isimli
devrimcinin mezar›nda anma yapmak suç oldu.
8 Ocak 2008’de, 14 devrimci
gözalt›na al›nd›. Mahkeme 12
devrimciyi tutuklad›.
2.5 ayda, 30 devrimci gözalt›na al›n d› b u 2 sald ›r›da...

6

yaﬂad›k. AKP’nin polisi; Ankara, ‹zmir ve ‹stanbul’da TAYAD’l› ailelerin evlerine ve demokratik kuruluﬂlara bask›nlar
düzenleyip aralar›nda 50-60
yaﬂ›ndaki tutsak yak›nlar›n›n
da oldu¤u 29 kiﬂiyi gözalt›na
alm›ﬂt›.
Aylard›r BDP üye ve yöneticilerine karﬂ› “ K C K o p e r a s y o n u ” ad› alt›nda sürdürülen
gözalt› ve tutuklama teröründe
de, aralar›nda belediye baﬂkanlar›n›n da oldu¤u 2000’e yak›n
kiﬂi tutukland›.
AKP iktidar›, gözalt› ve tutuklama terörünü meﬂrulaﬂt›rmak,
sald›r›lar›na gerekçe yaratmak için,
her operasyon sonras›, gözalt›na
al›p tutuklad›¤› devrimcilerin, ilericilerin, demokratlar›n “yyasad›ﬂ› örgüt üyesi” olduklar›na dair aç›klamalar yap›yor.
Gözalt›na al›n›p, tutuklatt›r›lan,
yüzlerce demokratik kitle örgütü
üyesinin, devrimcinin, ilericinin
dosyalar›na gizlilik karar› konmas›
sonucu hiçbiri hakk›ndaki “suçla m a l a r ” ö¤renilemezken, polis, burjuva bas›n› ve televizyonlar› düzmece haberleri ile besleyerek, sald›r›lar›n› yalanlarla devam ettiriyor.

Niye gözalt›na al›yor,
niye tutuklat›yorlar?
AKP iktidar› ve Avrupal› emperyalistler taraf›ndan 1 Nisan 2004’te
“eﬂgüdüm” halinde Türkiye’de ve 5
Avrupa ülkesinde “ D H K P - C ope r a s y o n u ” ad› alt›nda sürdürülen
sald›r› bir ilkin de baﬂlang›c›yd›.
Yalanlarla, komplolarla, “ o n l a rca örgüt üyesi ya kal and› ” denilerek Türkiye’de ve Avrupa’da terör
estirildi. Türkiye’de bas›lan demokratik kitle örgütlerinde, derneklerde
29 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
AKP’nin polisi, bu sald›r›y› taki-

ben gözalt› terörünü Anadolu’nun
çeﬂitli ﬂehirlerinde de sürdürerek
onlarca kiﬂiyi gözalt›na ald›. Aç›lan
ilk dava 82 kiﬂilikti. Devam eden
gözalt› ve tutuklamalar ile bu say›
iki kat›na ç›kar›ld›.
1 Nisan 2004’deki sald›r›dan
sonra, bu tür toplu gözalt› ve tutuklama terörü yayg›nlaﬂt›r›ld› ve s›radanlaﬂt›r›ld›.
Faﬂizm ile yönetilen ülkelerde
büyük bedellerle kazan›lan her hakk› geriye almak için faﬂizm olanca
kurals›zl›¤›yla sald›rmakta, gözalt›na al›p tutuklamakta, katletmektedir. Temel amaç devrimcileri demokratik mevzilerden söküp atmakt›r. Oligarﬂi, demokrasicilik oyunu
oynasa da o oyunun s›n›rlar› kendince çizilmiﬂtir.
Gözalt› ve tutuklamalara, komplolarla, itirafç›larla gerekçe yaratan
oligarﬂinin hesab›, devrimcileri
halktan tecrit etmek üzerine kurulmuﬂtur. Korkutarak, sindirerek,
devrimcilerin etraf›n› boﬂaltacak,
devrimcileri halktan tecrit edecek
lerdi. Sald›r› bir bak›ma tecrit sald›r›s›yd›. Faﬂist terörü demokratik kitle örgütlerini iﬂlevsizleﬂtireceklerdi.
Demokrasicilik oyunu gere¤i, demokratik kitle örgütleri, sendikalar,
ka¤›t üstünde olacakt› ama gerçekte
ise bir iﬂlevleri olmayacakt›.

TAYAD’l›lar Onurumuzdur

‹ﬂte bu sald›r›larla demokratik
mücadeleyi gerileterek, demokratik
mücadeleyi verilemez hale getirmeye çal›ﬂ›yorlard›. Ülkeyi ya¤malayacaklar, sömürecekler, emperyalist
postallar›n alt›nda inim inim inletecekler ama buna karﬂ› kimse örgütlenemeyecek, mücadele edemeyecek bir duruma gelecekti.

Bu sald›r›lar›
g ö z al t ›n d a m eﬂ r u lu ¤ u mu z u
savunarak boﬂa
ç›karabiliriz!
Bu sald›r›lar› boﬂa ç›karmak, oligarﬂinin gözalt›-tutuklama terörünü
tersine çevirmek pekala mümkündür. Bunun ilk ad›m› gözalt›na al›nd›¤›m›zda tak›naca¤›m›z tavra ba¤l›d›r.
AKP’nin polisinin gözalt› kararlar›n› mahkemeye dayand›rmas›,
elinde mahkeme kararlar›n›n olmas›, bu sald›r›n›n meﬂru oldu¤u anlam›na gelmemektedir.
Yine bu tür operasyonlarda polisin tutuklama için haz›rlatt›¤› düzmece belgelerin varl›¤› da tarihsel
hakl›l›¤›m›z› gölgeleyemez.
O nedenle gözalt›na al›nd›¤›m›z
ilk andan itibaren meﬂrulu¤umuz,
hakl›l›¤›m›z ile hareket ederek direnmeliyiz. Bu komplonun boﬂa ç›kar›lmas›nda, irade çat›ﬂmas›nda
kazanmam›z›n yolu aç›kça ve cüretle direnmekten geçmektedir.
Hiçbir suçlamay› kabul etmemek, hiçbir belgeyi imzalamamak,
hakl›l›¤›m›z ve meﬂrulu¤umuzla hareket etmemiz ilk ad›mda önemlidir.
AKP’nin polisinin elinde, yalan-

Gözalt› ve tutuklama terörüne
karﬂ› devrimcilerin sürdürdükleri
mücadele örnektir.
Tutuklu TAYAD’l›lar için 132
gündür adalet istiyor devrimciler.
Hakl›l›klar›ndan ald›klar› güçle,
sab›rla, emekle sonuç almaya
çal›ﬂ›yor, sald›r›lar›n önüne
barikat örüyorlar!

lardan, yapaca¤› psikolojik
bask› ve tutuklatma ﬂantaj›ndan baﬂka bir ﬂey yoktur. Oradaki irade savaﬂ›n› tek kiﬂilik
bir savaﬂ olarak görmemek
gerekir. Al›nacak uzlaﬂmaz tav›rlar AKP’nin polisinin hareket sahas›n› daraltacakt›r.
Bu nedenle ilk tav›r önemlidir. Ve sald›r›lar› boﬂa ç›karman›n yolu da demokratik direnme hakk›n› kullanmam›zdan geçmektedir.

Bu sald›r›lar›
tutukland›¤›m›zda
t e c r i t e d i re n e rek
boﬂa ç›karabiliriz
Tutuklama ve tecrit sald›r›s› oligarﬂinin sald›r›lar› içinde önemli bir
yer tutmaktad›r. Oligarﬂi, hukuki
de¤il, siyasi kararlarla tutuklad›¤›
insanlar›, tecritle sindirmeye, teslim
almaya çal›ﬂmaktad›r.
Öyle ki, tutuklamak için mahkemelerin ellerinde ço¤u zaman kendi
yasalar›na göre bile somut deliller
olmasa da tutuklama kararlar› vermektedirler.
Bu sald›r›y› boﬂa ç›karman›n tek
yolu tutuklama terörü karﬂ›s›nda geri ad›m atmamak, mücadelenin hapishane koﬂullar›nda da sürdü¤ü
gerçe¤iyle hareket etmektir. Oligarﬂi tutuklama ve tecrit sald›r›s› ile iki
temel hedef önüne koymuﬂtur;
Birincisi; Tutuklama ve tecritle
halka gözda¤› verilmeye çal›ﬂ›l›r.
Sindirerek, ezerek, halk› kendi sorunlar›na sahip ç›kamayacak bir hale getirmeye çal›ﬂmaktad›r oligarﬂi.
‹kincisi; Tutuklayarak, F Tiplerinde aylarca, y›llarca yat›rarak,
devrimci düﬂüncelerini köreltmek,
geriletmek ve mücadeleyi b›rakt›rmakt›r hedef. Aç›kças›, faﬂist zor ile
hakl› bir davay› savunan devrimcilere, düzenin kirli ve sefil iliﬂkilerine dönmek dayat›lmaktad›r.
Bunlar› boﬂa ç›karman›n tek yolu devrimci düﬂünceleri her koﬂulda, büyük bedeller ödeme pahas›na
da olsa savunmakt›r. Zira uzlaﬂmak,

zay›fl›k gösterip geri ad›m atmak,
düzene giden yolun baﬂlang›c›d›r.
Oligarﬂinin, sald›r›lar›nda hedef,
tek tek devrimciler de olmaktad›r.
Bir devrimcinin bile mücadele d›ﬂ›na düﬂmesini önemseyecek kadar
s›n›f bak›ﬂ› ile hareket etmektedir
düzenin bekçileri.

Bu sald›r›lar›
tutuklama terörüne karﬂ›
m ü c a d e l e y i y ü k s e l t e rek
boﬂa ç›karabiliriz
Gözalt› ve sald›r› operasyonlar›na karﬂ› tüm devrimci demokratik
güçlerin alaca¤› tav›r da sald›r›lar›n
boﬂa ç›kar›lmas› aç›s›ndan önemlidir.
Daha sald›r› baﬂlad›¤›ndan itibaren, gözalt›na al›nanlar›n sahiplenilmesi, gözalt› terörünün keyfili¤in,
hukuksuzluklar›n teﬂhir edilmesi
önemlidir.
Gözalt› sald›r›s›na kay›ts›z kalmak, kan›ksamak, “nnas›l olsa hep
y a ﬂ a n › y o r ” diye düﬂünüp, sald›r›lar› s›radanlaﬂt›rmak, oligarﬂiyi pervas›zlaﬂt›racakt›r. Oligarﬂi sürdürdü¤ü sald›r› politikas›na karﬂ› tav›r
al›nmad›¤›nda daha çok sald›racak,
faﬂist terörü boyutland›racakt›r.
Oligarﬂi gözalt› ve tutuklama
sald›r›lar›nda, halk› yan›ltmak, sald›r›lar›na destek bulmak için hep
yalanlara baﬂvurmuﬂtur.
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Mücadele devam ettikçe, oligarﬂi köhne düzenini sürdürmek için
komplolar›n› devam ettirecek, yeni
sald›r›lar gündeme getirecektir.
AKP iktidar›n›n sistemli sald›r›lar› karﬂ›s›nda bir iki bas›n aç›klamas› yapmak, sonra da hiçbir ﬂey

TAYAD’l›lara Özgürlük
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olmam›ﬂ gibi geliﬂmeleri izlemekle,
sonuç al›namayaca¤›, sald›r›lar›n geriletilemeyece¤i aç›kt›r.
Tutsaklar› sahiplenmek, tutuklama
terörüne karﬂ› mücadeleyi istikrarl› ﬂekilde sürdürmekle mümkün olacakt›r.
Yine tutsaklar› tecritte yaln›z b›rakmamak, onlar› sahiplenmek bu sald›r›lara
verilen ve verilecek en iyi cevaplardan
birisidir.
Ancak as›l olarak tutuklamalara
karﬂ›, adalet talebini öne ç›karan ve
komployu boﬂa ç›karacak, bir mücadele program› yürütmek ﬂartt›r.
Tutuklulara sahip ç›kmak, adaletsizli¤in hesab›n› sormak, teﬂhiri sürdürmek için, gerekiyorsa aylar›, y›llar› göze almak durumunday›z.
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Demokratik mücadele için bedel
ödemeyi, mücadelede ›srar etmeyi ö¤renmeliyiz. 1 Nisan 2004’de tutuklanan devrimciler için aylarca, ›srarla
kampanyalar örgütlenmiﬂ, devrimcilerin davalar› sahiplenilmiﬂ, hukuksuzluk her düzeyde teﬂhir edilmiﬂtir.
Ankara’da tutuklanan TAYAD’l›lar
için de, gözalt›na al›nmalar›ndan itibaren 132 gündür ›srarla mücadele edilmekte, TAYAD’l›lara özgürlük talebi
dile getirilmektedir. Ki, bu mücadele
ilk sonuçlar›n› vermiﬂ, tutuklu 17 TAYAD’l›dan 8’i tahliye edilmiﬂtir. Tutsak 9 TAYAD’l› için her hafta AKP il
baﬂkanl›klar› ve Adalet Bakanl›¤›
önünde özgürlük talebi dile getirilmekte, bir çok ﬂehirde imza masalar›
aç›lmakta, oturma eylemleri yap›lmaktad›r.
Devrimcilerin bu alanda yaratt›¤›
gelenekler köklü ve mücadele deneyleri zengindir. Ferhat Gerçek için 3 y›l
boyunca eylem yaparak adalet isteyen
devrimciler, tecrite karﬂ› mücadelede
Ankara’da Abdi ‹pekçi Park›’nda 1230
gün boyunca her tür sald›r›ya karﬂ›
oturma eylemi yapan TAYAD’l›lar, bu
mücadelenin nas›l bir sab›rla sürdürülmesi gerekti¤ini de gösteriyorlar.
Demokratik mücadelede bedelleri
göze almayan, linç sald›r›lar›na gözalt› ve tutuklama terörüne karﬂ› tav›r almayan bir anlay›ﬂ, bu sald›r›lar› geriletemez!
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TAYADLILARIN DURUﬁMASI BAﬁLIYOR

DURUﬁMAYA ÇA⁄RI!..
TAYAD’l›lar yarg›lanamaz!
9 Tutsak TAYAD’l› serbest b›rak›lmal›d›r!
Hasta tutsaklar›n özgürlüklerini istedikleri, devrim ﬂehitlerini
and›klar›, Newroz’u kutlad›klar› için gözalt›na al›nan, tutuklanan TAYAD’l›lar›n haklar›nda aç›lan davan›n ilk duruﬂmas› 25
Ekim 2010 Pazartesi günü Ankara 1 2. A¤›r Ceza M ahkemesi’nde baﬂlayacak.
15 Haziran 2010’da gözalt›na al›nan 29 TAYAD’l›dan, 17’si
tutuklanm›ﬂt›. TAYAD’l›lar›n sahiplenilmesi, özgürlükleri için
›srarl› bir mücadele sürdürülmesi sonucu 8 TAYAD’l› mahkemeye ç›kar›lmadan tahliye edildiler.
Onlarla hukuki durumlar› ayn› durumda olan 9 TAYAD’l› ise
serbest b›rak›lmayarak, 133 gündür tutukluluklar› sürdürüldü.
Kuﬂkusuz, hiçbir mahkeme TAYAD’l›lar›n hakl› ve onurlu
mücadelesini yarg›layamaz. TAYAD’l›lar halk›n onurudur. En
zor zamanlarda mücadelenin içinde olmuﬂlard›r.
Tutsak TAYAD’l›lar›n aç›lan davas› için TAYAD’l› Aileler de
mahkemeye kat›l›m ça¤r›s›n›n oldu¤u bir aç›klama yapt›.
Halka, 25 Ekim günü Ankara’da görülecek davaya kat›lma
ça¤r›s› yapan TAYAD’l› Aileler ﬂunlar› belirttiler;
“Mücadelede bizi s›n›rlayan tek ﬂey meﬂrulu¤umuzdur.
B u n d a n a l d › ¤ › m › z g ü ç l e A n k a r a y o l l a r › n a d ü ﬂ t ü k . AK P ’ n i n p o lis in in Dü z c e’d e n itib a re n b izz at ö r g ü tle d i¤ i, iç in d e y e r ald › ¤ ›
linç sald›r›lar›na u¤rad›k.
Ama dönmedik ve Ankara’ya vard›k. Taleplerimizden birisi
de tutsak TAYAD’LILARIN özgürlü¤ü idi. Biliyorduk ki tutsak
TAYAD’LILARIN özgürlü¤ü bizim ellerimizdedir. Ve iﬂte dava lar› aç›ld›.”
TAYAD’l› Aileler’in aç›klamas›n›n son bölümünde ise ﬂunlar
belirtildi:
“Biz yine Ankara’da olaca¤›z. Tutsak TAYAD’LILARIN dur u ﬂ m a l a r › n › i z l e m e k ü z e r e A n ka r a’ y a g i d i yo r u z.
2 5 E k i m 2 0 1 0 P a z a r t e s i g ü n ü A n k a r a A ¤ ›r C e za Ma h k e me si (A nk a ra D G M ) önü nde ola c a ¤› z . H a lk› m› z › da ve t e di yor uz .”

ANKARA’daki Duruﬂmaya Kat›lmak ‹çin
Toplanma Yeri
Tarih; 24 Ekim 2010
Saat; 24.00
Yer; ‹stanbul Okmeydan› Sibel Yalç›n Park›

TAYAD’l›lar Onurumuzdur

Adalet!

F›rt›nalar kopard›¤›n›z yarg›n›z

Dokuz TAYAD’l› dört ay› aﬂk›n zamand›r tutuklu.
Onlar tutukland›¤›nda iktidarda AKP vard›. HSYK, “laikler”in elindeydi. Devletin yarg›s› hep “laik” olduklar›n› söyleyen hakim ve savc›lar›n yönetiminde olmuﬂtu.
AKP sekiz y›ld›r iktidarda. Düzen ‹slamc›l›¤› yarg›da da
ad›m ad›m hakim hale geliyor. Peki halk için adalet ad›na ne de¤iﬂmiﬂtir?
AKP’nin tecrit zulmüne karﬂ› ç›kt›¤› için 17 TAYAD’l› tutukland›. TAYAD’l›lar› tutuklatan AKP iktidar›d›r. 17 TAYAD’l›n›n sekizi ara kararla serbest b›rak›l›rken ayn› gerekçelerle tutuklu olan 9 TAYAD’l› baﬂka hiçbir gerekçe yokken hala tutuklu. 9 TAYAD’l› için HSYK
üyelerinin laik mi, islamc› m› oldu¤unun önemi yoktur.
Söz konusu olan TAYAD’l›lar olunca, söz konusu olan

h a l k olunca laikiyle, ‹slamc›s›-tarikatç›s› aras›ndaki tüm
çeliﬂkiler ortadan kalk›yor.
“Dinciler yarg›y› da ele geçirdi” diye feryat figan
edenler; bu ülkede ony›llard›r laik hakim ve savc›lar karar verdi. Halka iliﬂkin tek bir kararda bile bu düzenin
kendi koydu¤u hukuka uyulmam›ﬂt›r. Verilen hiçbir kararda hukuk gözetilmemiﬂtir. Yarg› faﬂist devletin ç›karlar›na göre karar vermiﬂtir. TAYAD’l›lar›n tutuklanmas›nda ve tutukluluklar›n›n devam ettirilmesinde, ‹slamc›
AKP ile laik hakim ve savc›lar› birleﬂtiren, iki kesimin de
halk düﬂman› olmalar›d›r. AKP, kendi uygulad›¤› tecrit
zulmüne karﬂ› ç›kt›¤› için, “laik”ler tecrit oligarﬂinin politikas› oldu¤u için kendi hukuklar›n› da hiçe sayarak TAYAD’l›lar› F Tiplerinde tutmaktad›rlar. Laik ya da dinci,
üzerinde f›rt›nalar kopart›lan yarg› h u k u k s u z l u ¤ u n yarg›s›d›r. Oligarﬂinin faﬂist terörünü hukuk k›l›f›yla aklayan yarg›d›r.

AKP’nin HSYK’s›nda Tek Fark;

H›rs›zlar ve katliamc›lar kurulunda
h›rs›zlar›n oran›n›n artmas›d›r
Yeni Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeleri 17
Ekim Pazar günü yap›lan seçimlerle
belirlendi. Seçimleri AKP’nin listesi
kazand›. Oligarﬂi içi çat›ﬂmada
Amerikanc› iﬂbirlikçi AKP bir
“mevziyi” daha ele geçirdi.
AKP HSYK seçimlerini de referandum aldatmacas›nda oldu¤u gibi
“statükonun y›k›lmas›, demokratikleﬂme, de¤iﬂim” gibi demagojik söylemlerle kulland›.
Kimleri seçtirdi AKP?
AKP’nin h›rs›zl›klar›n›, yolsuzluklar›n›, iﬂkencelerini, katliamlar›n›
aklayan veya aklayacak olanlarla,
Adalet Bakanl›¤›’n›n “h›k” deyicilerini seçtirdi.
Yok “yüksek yarg›”ym›ﬂ, yok
“ba¤›ms›z yarg›”ym›ﬂ, yok “yarg›çlar›n kutsall›¤›”ym›ﬂ, “dokunulmazl›¤›”ym›ﬂ... hepsi safsata. Amerikan
uﬂa¤›, iﬂbirlikçi, h›rs›z, faﬂist, gerici
AKP ne ise, onun seçtirdi¤i HSYK
üyeleri de odur. Bunlardan birisi
AKP iktidar›n›n iﬂkenceyle katletti¤i
E n g i n Ç e b e r ’in iﬂkence davas›na
b a k a n Bak›rköy 14. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nin baﬂkan› Nesibe

Ö z e r ’dir.. Özer, iﬂkenceye methiyeler düzen iﬂkencecinin avukatlar›na
itiraz eden Çeber’in yak›nlar›n›
mahkeme salonundan atmakla tehdit
eden hakimdir.
Bir di¤eri Adana 7. A¤›r Ceza
Mahkemesi Baﬂkan› Hüseyin Sert e r. Bu da Adana’da “ t a ﬂ a t a n ç o c u k l a r ” diye adland›r›lan çocuklara
onlarca y›l hapis cezas› veren hakimdir.
HSYK’n›n bir baﬂka yeni üyesi,
Ankara Cumhuriyet Savc›s› H a r u n
K o d a l a k ise AKP’nin h›rs›zl›klar›n›
aklayan “Deniz feneri davas›”na
bakan savc›d›r. Yine ayn› savc›
AKP’nin “ t e l e f o n d i n l e m e ” leri
hakk›ndaki suç duyurular›na “takipsizlik” karar› verendir.
Üsküdar Cumhuriyet Savc›s› Ce lal Av a r, “ateizmi” savundu¤u gerekçeyle bir internet sitesinin kurucular› hakk›nda dava açan savc›d›r.
Ve daha çok say›da, halka karﬂ›
yürütülen savaﬂa, “Ergenekon” gibi
oligarﬂi içi çat›ﬂmada görev alm›ﬂ
hakim ve savc›lar vard›r.
‹ﬂte her ﬂey ortada. Ama zaten bu
çürümüﬂ düzene de ancak böyle çü-

rümüﬂ bir “yüksek yarg›” mekanizmas› yak›ﬂ›r. Baﬂka türlü olsayd› çürümüﬂ sistemle, sistemin çürümüﬂ
yasama ve yürütmesiyle yarg› aras›nda uyumsuzluk(!) ç›kard›.
Peki dün böyle bir uyumsuzluk
mu vard›? Hay›r; dün de olay›n özü
ayn›yd›. Yüksek yarg›n›n dün nas›l
oldu¤unun, HSYK’n›n nas›l oluﬂturuldu¤unun göstergesi HSYK üyesi
Ali Suat Ertosun’dur. Ali Suat Ertosun’u HSYK’ya getiren de, hapishanelerdeki katliamlar›ndan dolay›
AKP iktidar›d›r. AKP’nin terfi k›stas› budur. Ali Suat Ertosun’a Devlet
Üstün Hizmet Madalyas›’n› veren
de AKP’dir.
Soyguncu AKP, Türkiye tarihine
meclise ilk defa hakk›nda “h›rs›zl›k”, “nitelikli doland›r›c›l›k”, “ihaleye fesat kar›ﬂt›rmak” gibi yüz k›zart›c› suçlardan yarg›lanan 50 civar›nda milletvekilini sokan bir parti
olarak geçmiﬂtir. AKP iktidar›n›n
fark›; “yüksek yarg›daki” h›rs›zlar
ve katliamc›lar›n birleﬂiminde h › rs › z l a r › n o ra n › n › n biraz daha artmas›d›r. AKP’nin fark› olsa olsa bu kadard›r.
Ülkemizde “Yüksek Yarg›” denen (Yarg›tay, Dan›ﬂtay Say›ﬂtay,
HSYK) kurumlar›n hepsi bu düzenin
katliamc›l›¤›n› ve soygunculu¤unu
aklam›ﬂ ve hukuk k›l›f›na uydurmuﬂlard›r. ‹ktidarda kim olursa olsun düzenin yarg›s›n›n görevi budur.

TAYAD’l›lara Özgürlük

Say›: 239

Yürüyüﬂ
24 Ekim
2010
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GÜNDÜR
TUTUKLU!
‹STANBUL / SÜTLÜCE

TAYAD Halkt›r
Halk Yenilmez!
Say›: 239

Yürüyüﬂ
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Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› için yap›lan eylemlere kat›ld›¤› ve Mahir Çayan’›n mezar›nda anma yapt›klar› için tutuklanan 9 TAYAD’l› 17 haftad›r tecrit hücrelerinde. 25 Ekim günü ilk duruﬂmalar›na
ç›kacak TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› imza kampanyas› ve eylemler devam ediyor.

“ H e r Ye r de TAYAD’›
Gör ecek si niz”
TAYAD’l›lar 17 haftad›r AKP il
binalar› önünde yapt›klar› eylemlerle adalet taleplerini hayk›r›yorlar.
19 Ekim günü ‹stanbul, Adana ve
Bursa’da TAYAD’l› Aileler 19
Ekim günü ‹stanbul AKP Sütlüce il
binas› önünde yapt›klar› oturma eylemlerine devam ettiler.
‹ s t a n b u l Sütlüce’de bulunan
AKP il binas› önünde yap›lan eylemde; 26 y›ld›r iktidar›n TAYAD’a
yapt›¤› sald›r›larda bir sonuç alamad›¤› vurgulanarak; “Yine bir sonuç
alamayacaks›n›z. Her yerde TAYAD’› göreceksiniz” denildi.
B u r s a’da 17 haftad›r her sal› günü AKP il binas› önünde yap›lan ey-

10

lemlere devam edildi. “Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n, TAYAD Halkt›r Halk Yenilmez” sloganlar› at›lan eylemde, TAYAD’l›lar AKP’nin faﬂist yüzünü her seferinde teﬂhir ettikleri için bu sald›r›lara u¤rad›klar› söylendi. AKP iktidar›n›n korkuyla sald›rmas› sonucunda ayn› suçlamayla yarg›lanan
kiﬂilerden bir k›sm›n› b›rak›p, bir
k›sm›n› tutuklayacak kadar mant›ks›zl›klar›n ortaya ç›kt›¤› belirtildi.
19 Ekim günü A d a n a ’da da
AKP il binas› önüde eylem yap›larak tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest
b›rak›lmas› istendi.

E y l e m l e r le Du r u ﬂ m a y a
Ç a ¤ r › Ya p›l d›
A n k a r a’da 16 Ekim günü Abdi
‹pekçi Park›’nda, 19 Ekim günü
Adalet Bakanl›¤› Ek Binas› önünde
yap›lan eylemlerle TAYAD’l›lar›n
serbest b›rak›lmas› istendi.
TAYAD’l›lar›n d›ﬂar›da tecriti
anlatt›¤› için tutukland›¤›n›, ancak
bu tutuklamalar›n onlar› gerçekleri
anlatmaktan vazgeçirmedi¤i söylenen eylemlerde 25 Ekim günü yap›-

lacak olan duruﬂmaya ça¤r› yap›ld›.
16 Ekim günü A n t a k y a Ulus
Alan›’nda TAYAD’l› Aileler eylem
yaparak 3 ayd›r tutuklu olan TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›n›
istediler. Eyleme ESP destek verdi.
9 TAYAD’l›n›n serbest b›rak›lmas› amac›yla Taksim Galatasaray
Lisesi önünde aç›lan imza masas›
ve oturma eylemi her gün 16.0021.00 saatlerinde sürüyor. Bu hafta
aç›lan masada 25 Ekim’de de Ankara’da görülecek olan 9 TAYAD’l›n›n duruﬂmas›na ça¤r› yap›ld›.
14-15 Ekim tarihlerinde de An t a l y a K›ﬂlahan Meydan›’nda aç›lan
imza masas›nda 250 imzan›n topland›. Masada düzenin adaletsizli¤i
anlat›ld›.
Ankara’da 20 Ekim günü ‹zmir
Caddesi’nde imza masas› aç›ld›. Masada bir buçuk saat içinde 400 bildiri da¤›t›l›rken, 50 imza topland›.
ANKARA

TAYAD’l›lar Onurumuzdur

Tutuklu TAYAD’l›lardan
Mehmet Y›lmaz Ciddi
Sa¤l›k Sorunlar› Yaﬂ›yor
TECR‹TTEN
Kalp krizi de¤il
tecrit öldürüyor!
Muﬂ E Tipi Kapal› Hapisha-ne’sinde PKK davas› tutsa¤› Ra-sim Gencer geçirdi¤i kalp krizi so-nucu yaﬂam›n› yitirdi.
17 y›ld›r tutsak olan Rasim
Gencer, top oynarken kalp krizi
geçirmiﬂ, ancak kurtar›lamam›ﬂt›r.
Hapishaneler’de doktor ve ambu-lans olmad›¤›, acil bir durumda
sevk edilmesi gereken bir tutsa¤›n
ancak saatler sonra hastahaneye
gönderildi¤i hesaba kat›l›rsa ölüm-ler de daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
O nedenle öldüren kalp krizi
de¤il, tecrittir. Ölümlerin sorumlu-su AKP iktidar›d›r.

TAYAD’l› Aileler 19 Ekim günü yay›nlad›klar› aç›klamada Tutuklu TA-YAD’l› Mehmet Y›lmaz’›n yaﬂad›¤› sorunlar›n› anlatt›lar. Mehmet Y›lmaz
Mahir Çayan’›n anmak ve hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için yap›lan
eylemlere kat›lmaktan tutuklu bulunan 9 TAYAD’l›dan biri. 62 yaﬂ›nda.
emekli bir gardiyan olan Y›lmaz hastal›k üreten tecrit hücrelerine konuldu-¤unda zaten yüksek tansiyon, böbrek ve dalak büyümesi rahats›zl›kar› bulu-nuyordu.
“Mehmet Y›lmaz emekli gardiyan olmas›ndan kaynakl› belki de tecriti en
iyi bilenlerdendi ve her f›rsatta tecriti halka anlatt›. Hasta tutsaklar›n tedavi
edilmeleri için serbest b›rak›lmas› için bas›n aç›klamalar›na kat›ld›” denilen
aç›klamada, Y›lmaz’›n tecrite karﬂ› mücadele verdi¤i için ﬂimdi tecrit hücre-sinde oldu¤u vurguland›.
Mehmet Y›lmaz’›n rahats›zl›klar›n›n bilinmesine ra¤men ilaçlar›n›n veril-memesi sonucu durumunun ciddileﬂti¤i belirtilen aç›klamada, “Mehmet Y›l-maz, geçti¤imiz hafta içinde aﬂ›r› terleme, sürekli kusma, bayg›nl›k hali yaﬂa-m›ﬂ ve bir kez revire ç›kar›lm›ﬂt›r.
Revirde hiçbir tedavi uygulanmadan, hastaneye sevk edilmeden hücresine
gönderilmiﬂtir. Sürekli kusma ve aﬂ›r› terleme durumu hala devam etmekte-dir” denildi.
Aç›klamada, Y›lmaz’›n yaklaﬂ›k 2 haftad›r günlük hayat›n› tek baﬂ›na ida-me ettiremeyecek duruma geldi¤i, terledi¤i zaman üst baﬂ›n›, çorab›n› bile
kendisi de¤iﬂtiremedi¤i, görüﬂ yerine gelirken yavaﬂ yavaﬂ duvara tutunarak
yürüyebilmekte ve ayakta durmakta, konuﬂmakta zorland›¤› belirtildi.
Aç›klaman›n sonunda, “Mehmet Y›lmaz’›n yaﬂad›¤› bu sa¤l›k sorunlar›n›n
tek bir sorumlusu vard›r; AKP ‹ktidar›.
AKP ‹ktidar› TECR‹T politikas›na derhal son vermeli tüm hasta tutsakla-r› serbest b›rakmal›d›r” denildi.
rini okumaktan
geri durmuyor-lar. Mevcut so-runu çözmek
yerine
daha
baﬂka sorunlar yaratmaktan kaç›n-m›yorlar.
A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbetlik tut-saklar›n havaland›rma sürelerinin
uzat›lmas›, bu süreyi kullanma bi-çimi ve hücrenin baz› fiziki koﬂul-lar›n›n düzeltilmesi yönündeki ta-leplerimizin karﬂ›lanmamas›n› pro-testo etmek ve karﬂ›lanmas›n› sa¤-lamak amac›yla üçüncü haftas›na
giren bir eylemlilik süreci içinde-yiz.
Taleplerimizi dile getiren slo-ganlar at›p, bir süre kap›lara vur-maktay›z. Bu eyleme tüm devrimci

A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbetlik
tutsaklara tecrit içinde tecrit
‹lyas A r g u n ’ u n m e k t u b u n d a n
(Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapisha-nesi, 14 Ekim 2010)
A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbetlik tut-saklar›n havaland›rma sürelerinin
uzat›lmas›, bulunduklar› hücre ko-ﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesi gibi son
derece makul insani ihtiyaç ve ta-lepleri gerek idare gerekse de di¤er
resmi mercilere aylard›r yaz›l› ve
sözlü bildiriyoruz.
Fakat hapishane idaresi ve ilgili
devlet kurumlar› bu hakl› zorunlu
taleplerimizi karﬂ›lamak yerine
rüﬂtlerini ispatlamak ad›na bildikle--
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tutsaklar kat›lmakta, PKK davas›
tutsaklar› da haftada iki gün destek
vermektedir.
Toplu olarak kap›lara vurulma-s›na ra¤men hapishane idaresi her
kap›ya vurulmas›ndan sonra a¤›r-laﬂt›r›lm›ﬂ müebbetlik tutsaklara
otomatikman disiplin soruﬂturmas›
açmakta ve disiplin cezas› vermek-tedir.
Üçlü hücrelerdeki tutsaklarda
ise hapishane idaresi tüm tutsaklar
kap›lara vurmas›na, protestolar
içinde yer almas›na karﬂ›n rastge-le bir hücreyi seçmekte ve soruﬂtur-ma açmakta cezalar vermektedir.
Bu protestolar› gerekçe yaparak,
bugüne kadar onlarca tutsa¤›n her-birine, de¤iﬂik cezalar verdiler.

TAYAD’l›lara Özgürlük
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“Sizin kadar a¤›rl›k veremeyiz!”
Peki neden? Sizin ülkeniz farkl› m›, sizin devriminiz
farkl› m›? Sizin hapishaneleriniz farkl› m›?.. Sizin fark›n›z ne?
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Yürüyüﬂ
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Hapishanelerden peﬂ peﬂe tabutlar ç›kmaya devam ediyor. Ço¤u zaman tecrit alt›nda katledilen tutuklular›n kim oldu¤u, nas›l ve ne zaman katledildi¤i, nas›l gün gün ölüme götürüldü¤ü izlenemiyor bile.
Zira öylesine yayg›nd›r ölümler!
AKP’nin gerçek kimli¤inin belki
de en iyi aynas› hapishaneler ve
orada sürdürdü¤ü tecrit politikas› ve
katletti¤i onlarca hasta tutsakt›r.
AKP adli, siyasi tutuklu ayr›m›
yapmaks›z›n hapishanelerde “sessiz
imhay›” sürdürüyor.
Bugün durumu a¤›r olan onlarca
tutsak olmas›n›n yan›s›ra, tecrit yeni hastalar üretmeye devam ediyor.
Bunun belki de en çarp›c› anlat›m›,
373 hapishanede 11 9 b i n t u t u klu’ya 21 doktorun düﬂmesidir. Bu
koﬂullarda tutsaklar›n hastalanmas›,
hastalar›n gereken tedaviden yoksun kalmas› kaç›n›lmazd›r.
2000-2010 y›llar› aras›nda 10
y›lda katledilen tutuklu say›s›n›n
16 59 olmas›, ve son 8 ayda 154 tu t u k l u ve hükümlünün katledildi¤i
gerçe¤i, sorunun ciddiyetini göstermesi aç›s›ndan yeterlidir.
B›rak›n 1659 tutsa¤›, tek bir tutsa¤›n katledilmesi bile bizim için
önemlidir. Ve bu ölümleri engellemek, tutsaklara gün gün ölümü dayatan AKP’nin sald›r›lar› önüne barikat kurmak, hasta tutsaklar›n sesi
olmak, solun öncelikle üstlenmesi
gereken görevler aras›ndad›r.
Hasta tutsaklar›n katledilmesine
karﬂ› ç›kmak için, hasta tutsaklara
özgürlük talebiyle mücadele etmek
için komünist ya da sosyalist olmakda gerekmiyor.
Hasta tutsaklar için yap›lan eylemler, uzun süredir belli siyasi hareketlerin kat›l›m›yla sürüyor. Bu
eylemlerin “ y ü k ü ” az say›da siyasi

hareketin omuzlar›na kalm›ﬂt›r
Peki ya öteki siyasi hareketler?
Ötekiler yoklar. Hemen hepsinin
hiç eksilmeyen mazeretleri var.
“Gündemin yo¤unlu¤undan” zaman bulamam›ﬂ ço¤u... Kiminin ise
kat›lmamak için teorileri var.
Sözde “s›rt›m›z› dönemeyiz, yok
sayamay›z” diyorlar ama o kadar.
Yap›lan eylemlerin hiçbirine yine
kat›lm›yorlar.. Yine gelmiyorlar.
Çünkü bir k›sm›n›n hapishanelerde
tek bir tutsaklar› da yok. Faﬂizm al t›nda tutsa¤› olmayan bir m ü c adele nas›l bir çarp›kl›¤›n sonucuysa,
hasta tutsaklara yaklaﬂ›m da iﬂte o
çarp›kl›¤›n devam›d›r.
Hasta tutsaklarla ilgili toplant›lara, eylemlere daha önce kat›lan baz›
örgütler, haber vermeksizin, tek bir
aç›klama yapmaks›z›n çekip gitmiﬂlerdir. Niye gitmiﬂlerdir, belli de¤ildir. Ciddiyet, sorumluluk bu kadard›r. Tüm bu tart›ﬂmalar sürer, kay›ts›zl›k devam ederken, hapishanelerden tabutlar ç›kmaya devam ediyor.

“Sizin kadar a¤›rl›k
veremeyiz” demek,
s or uml ul u¤ u ü st len meme kti r!
Hasta tutsaklar mücadelesini 65
haftad›r (1 y›l 3 ayd›r ) kesintisiz
sürdüren ve eylemin yükünü büyük
ölçüde taﬂ›yan Halk Cephesi ve
hasta tutsaklar mücadelesini sürdüren az say›daki siyasi hareketle, demokratik kitle örgütleri, eylemin
güçlendirilmesi için çeﬂitli örgütlerle görüﬂmeler yapt›lar.
Görüﬂülen siyasi hareketlerle
hasta tutsaklar mücadelesine kat›lmalar› konusu tart›ﬂ›ld›. Ancak al›nan cevaplar bu sorumlulu¤u taﬂ›maktan uzak, hasta tutsaklar mücadelesini kendi d›ﬂ›nda gören yakla-

ﬂ›mlar oldu daha çok.

Hiç tutsa¤› olmayan T K P,
gündemi hep yo¤un EMEP
ve “‹HD z a t e n b a ﬂ l a y a c a k ”
diyen ESP
Görüﬂülen örgütlerden biri
T K P idi. Görüﬂmede hasta tutsaklar›n katlinin daha da artt›¤› ve bunun halktan gizlendi¤i, s›radan
ölümler olarak gösterilmek istendi¤i anlat›larak, TKP’nin Güler Zere’nin tahliyesi sonras›nda eylemlerden çekildi¤i ve herhangi bir
aç›klama da yapmad›¤› belirtildi.
Hasta tutsaklar konusunda daha
önce iki kez TKP ile görüﬂülmesine
karﬂ›l›k somut, elle tutulur bir aç›klama yapmad›klar›; o günden bu yana hala net bir ﬂey söylemedikleri
bir kez daha vurguland›.
B›rakal›m eyleme kat›lmalar›n›
iki kez görüﬂülmesine karﬂ›n cevap
vermeyen bu yaklaﬂ›m, hem görüﬂülen örgütler, hem hasta tutsaklar
karﬂ›s›nda sorumsuz ve ciddi olmayan bir yaklaﬂ›md›r.
TKP temsilcisi, eleﬂtirilere ﬂu
cevaplar› vermiﬂtir: “Do¤ru söylü yorsunuz, bu konuya karﬂ› duyar s › z k a l › n a m a z . K e n di m i z i h a k l › ç › karmak için söylemiyorum ama
Güler tahliye olduktan sonra baﬂ ka gündemler daha yo¤unluk ka z a n›n c a b iz p ratik ola ra k ç ek ilmiﬂ
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olduk ama tabii, bir aç›klama yap m a l› y d › k . . . ”
Hatay› kabul eder görünen bu
yaklaﬂ›m, ne yaz›k ki, gerçekte sorun karﬂ›s›nda büyük ve vahim bir
duyars›zl›¤›, sorumsuzlu¤u da yans›t›yor. Ve sorunun ciddiyetini gördüklerine dair de bir de¤erlendirme
yoktur ortada. Haber bile vermeksizin eylemlerden çekilmenin aç›klamas› yoktur. Bunlar olmay›nca çözüm de yoktur elbette. Nitekim daha sonra vurgulad›klar› ﬂu görüﬂler
düﬂüncelerinin yanl›ﬂl›¤›n› da göstermektedir.
“Tabi biz sizin kadar a¤›rl›k ve remeyebil iriz ama buna bir kat k›
sunmak gerekti¤ini düﬂünüyorum
kendi ad›ma. Ha fta ba ﬂ›nda il top lant›m›z var bu konuyu orada da
görüﬂürüz “
“si zin kad ar a¤›r l›k v erem eye biliriz” demek, hasta tutsaklar mücadelesine gereken önemi vermemek, sorumluluk üstlenmemek demektir zaten.
Peki bizim kadar neden a¤›rl›k
vermiyorsunuz? Buna engel olan
nedir? Bu alandaki mücadele, hasta
tutsaklar mücadelesi önemsiz bir
konu mudur?
Sorun “katk› sunmak” meselesi
de de¤ildir. Böyle ifade etmek, bu
sorunu kendi d›ﬂ›nda gören bir anla-

y›ﬂa tekabül etmektedir. Hiç tutsa¤›
olmayan TKP de soruna böyle bakmaktad›r.
Hasta tutsaklar mücadelesi, “yo¤unlu¤un olmad›¤›” zamanlarda verilecek bir mücadele de¤ildir.
Görüﬂülen bir baﬂka siyasi hareket, E M E P ’ t i r. Orada da karﬂ›m›za
ç›kan mant›k hemen hemen ayn›d›r.
EMEP ile daha önce iki kez bu konu görüﬂülmüﬂtür. Toplant›lara kat›lma sözünü vermelerine karﬂ›n, o
temsilcileri bir türlü toplant›lara
gelmemiﬂ, kat›lmam›ﬂ ama buna
iliﬂkin aç›klama da yapmam›ﬂlard›r.
“Bu konuya s› rtlar›n› dönme nin mümkün olmad›¤›n› ama çok
fazla yo¤unluktan dolay› bazen
pek çok ﬂeye yetiﬂemediklerini, görevlendirdikl eri arkadaﬂlar›n›n da
iliﬂkiyi bir türlü sa¤layamad›¤› n›...” söylemektedir EMEP de.
Söylenenlerin hangisi ciddiye
al›nabilir? “Çok fazla yo¤unluk”
var ve o nedenle hasta tutsaklar
platformu toplant›lar›na kat›lm›yor,
eylemde yer alm›yorlar. Yine “a rkadaﬂlar› bir türlü iliﬂki sa¤ laya m›yor” Bunlar›n hiçbiri gerekçe
olamaz. Nas›l bir zamanda yaﬂ›yoruz ki, “iliﬂki sa¤lanam›yor?” Gerekçeden öte cevaplar tart›ﬂ›lan konunun önemine denk düﬂen cevaplar de¤ildir.

Bu anlay›ﬂ, yüzlerce hasta tutsa¤›n yaﬂad›klar›n› içinde hissetmeyen, bunu bir görev olarak görmeyen bir anlay›ﬂt›r. Sorumsuz, “bananeci” bir anlay›ﬂt›r.
Bir di¤er görüﬂme ESP iledir.
ESP ile görüﬂmeye gidenler, hasta
tutsaklar mücadelesinin güçlendirilmesi gerekti¤ini anlatm›ﬂlar, bu konuyu tart›ﬂmak istemiﬂlerdir.
ESP’li temsilcilerin verdi¤i cevap, “‹HD’nin de böyle bir çal›ﬂ mas› oldu¤u” biçimindedir. Kendilerine durumun çok acil oldu¤u, bölük pörçük iﬂ yapmaktansa varolan›
güçlendirmek gerekti¤i söylenmiﬂtir.
ESP, süren hasta tutsaklar eylemine kat›lmak yerine, topu ‹HD’ye
atm›ﬂt›r. Ayr›ca, ‹HD’nin yap›p,
yapmas›ndan öte ESP ne diyor, o
sorunun cevab›n› bile aç›k olarak
vermemiﬂlerdir.
Yaﬂananlar ciddi, ama al›nan tutum, söylenenler, gerekçeler bu ciddiyete uygun de¤ildir. Zaman ilerlemekte, ölümler peﬂpeﬂe gelmekte
ama hasta tutsaklar› sahiplenmek
için ad›mlar at›lmamaktad›r.
Tersine, solun büyük bölümü
hasta tutsaklar mücadelesini hep
baﬂkalar›na havale etmekte, bir türlü sorumluluk almamaktad›r.

Tabutlara Ecel Demiyoruz

Park›’nda toplanarak, Adana Adli
T›p Kurumu önüne yürüyüﬂ yap›ld›.
Adli T›p Kurumu’nun önünde, demokratik kitle örgütü temsilcileri
daha önce iki kez Adli T›p Kurumu
taraf›ndan geri çevrilen ve doktorlar›n 6 ay ömür biçti¤i Nurettin Soysal için üçüncü kez Adli T›p Kurumu’na baﬂvuruda bulunacaklar›n›
belirttiler.
A n t a l y a’da 15 Ekim günü TAYAD’l› Aileler ve ESP hasta tutsaklar için eylem yapt›. D‹P ve
DHF’nin destek verdi¤i eylemde
aylard›r ülkenin birçok ilinde yap›lan eylemlerle sa¤›r kulaklara ve
vicdanlara hapishanelerdeki hasta
tutsaklar›n günden güne kötüleﬂen
sa¤l›k durumlar› duyurulmaya çal›ﬂ›ld›¤› anlat›ld›.

Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için eylemler sürüyor. 22
Ekim günü ‹ s t a n b u l Taksim Tramvay Dura¤›’nda bir araya gelen 160
kiﬂi “10 Y›lda 1659, 8 Ayda 154
Tutsak Katledildi”, “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankartlar›n›
açarak Galatasaray Lisesi’ne kadar
yürüdü.
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Bekir ﬁimﬂek Serbest B›rak›ls›n, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar› at›lan yürüyüﬂte, hasta tutsaklar›n ismi tek tek say›l›p “özgürlük” diye hayk›r›ld› ve
“Ecel dedi¤iniz ﬂey nedir? Aç›klay›n!” diye soruldu.

Galatasaray Lisesi’nde bas›na ve
halka bir aç›klama yapan TAYAD’l›
Nagehan Kurt, “Türk Tabipler Birli¤i’nin ve di¤er bilimsel raporlar›n
tecrit sisteminin hastal›k üretmesine
yol açt›¤› yönündeki raporlar›na
ra¤men, 10 senedir tecrit politikas›nda ›srar ederek ölümlerin artmas›na sebebiyet verilmesine nas›l
ecel dersiniz?” dedi.
15 Ekim günü A n k a r a Sakarya
Caddesi'nde hasta tutsaklar için yap›lan eylemlere devam edildi. Eylemde AKP'nin halka gerçekleri anlatmad›¤› söylendi.
A d a n a’da 16 Ekim günü ‹nönü
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Öğretmenimiz
- Moskova Metrosu:
Moskova’da bu büyük ﬂehirde bir yerden bir yere ulaﬂman›n
- en ekonomik
- en h›zl›
- en rahat yolu hala bu metrodur.
Tarihi özellikleri ve güzelli¤i
ile trafi¤in en yo¤un oldu¤u bir ﬂehirde hala bir kurtar›c› durumundad›r.

B‹Z‹M ‹NSANLARIMIZ
B‹Z‹M HALKIMIZ
EN GÜZEL‹NE EN ‹Y‹S‹NE
LAYIKTIR

lerinde resimleri vard›r.
Metro Moskoval›lar’a sadece
ulaﬂ›m hizmeti vermez. ‹lk yap›lan istasyonlar ayn› zamanda
savaﬂta s›¤›nak olarak kullan›l›r.
1941’de faﬂist Alman askerleri
Moskova yak›nlar›na geldi¤inde
istasyonlar karargah olarak kullan›l›r. K›z›lordu’nun cepheye
gitmesinden önce Stalin bu is-

n›n en güzel
metro modelini
yapt›,
iﬂçiler
"zengin geliﬂmiﬂ" kapitalist
ülkelerden daha geliﬂmiﬂ bir metro yapmay›
baﬂard›lar çünkü bunu kendileri
için yapt›lar” diye tamamlam›ﬂt›r aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›.
Bir çok emperyalist ülkenin
mimari dergilerinde S A R AY
DE⁄‹L METRO baﬂl›¤› ile METRONUN resimleri sergilenmiﬂtir.
2- Halk›n rahat edebilece¤i

K›z›lordu ve Konüminst
Gençlik Birli¤i’nden tam
13 bin kiﬂi bu metro inﬂaat›nda görev al›r.
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Metronun
iç
dekorasyonunda SSCB’nin en
iyi mimarlar›-sanatç›lar›
görev al›r. Duvarlar›nda ve
tavanlar›nda, devrim, sovyet yaﬂam›, çiftçilerin kabartma resimlerinden ünlü
çizimlere kadar bir çok sanat eseri yer al›r.
K›z›l muhaf›zlar, iﬂçiler,
denizciler, sporcular, çiftciler, kad›nlar, sosyalizmin
öncüleri ile birlikte nak›ﬂ nak›ﬂ
iﬂlenmiﬂtir duvarlara. Metro sadece ulaﬂ›m amaçl› kullanmaktan ç›km›ﬂ her bir istasyonu gezilecek görülecek tarihi bir yer
haline getirilmiﬂtir.
Baz› istasyonlarda Sovyetler
Birli¤i’nde yaﬂayan farkl› kültürlerin halklar›n ulusal giyisileri
resmedilir.
Sade zarif çizgilerde vard›r
mimaride, taﬂ yontmalarda.
K›z›l y›ld›z›n süsledi¤i tavanlar gözal›r.
Ve bir istasyonunda TÜM
DÜNYA BARIﬁI temal› devasa
mozaik de vard›r Rusya’ya özgü
hal› deseni vard›r.
Buz pateni yapanlar›n, satraç
oynayanlar›n, dans eden genç-
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tasyonlardan birisinde generallere hitap eder. Stalin ve Sovyet
halk›n›n komutanlar› ilk sald›r›
planlar›n› burada bir istasyonda
yaparlar.
1- "Metronun Zaferi Sosyalizmin Zaferidir" herﬂeye bu noktadan bakarak baﬂlam›ﬂlar inﬂaata. Kapitalizme karﬂ› bir mücadele gibi ele alm›ﬂlar. Proleterya mimarisi... diye küçümseyen emperyalistlere Rus halk›n›n verdi¤i en güzel cevaplardan birisi olmuﬂ metro. Metro
inﬂaat›ndan sorumlu mimar
KAGANOV‹Ç "TÜM ‹NﬁAATI
SOVYET MALZEMELER‹ ‹LE,
SOVYET ‹ﬁÇ‹LER‹ VE GENÇLER‹ ‹LE, SOVYET UZMANLARI TARAFINDAN GERÇEKLEﬁT‹R‹LM‹ﬁ" derken halk dünya-

en ince ayr›nt›y› düﬂünmüﬂ ve
yapm›ﬂlard›r. En iyi malzemeler,
rahat ç›k›ﬂlar, çok s›k sefer yap›labilmesi için gerekli ayr›nt›lar
hesaplanm›ﬂt›r.
3- Metro sosyalizmin mimari
olarak d›ﬂa vuruﬂu olmuﬂ. En
güzel mimariyi kullanm›ﬂlar. En
güzel renk, en güzel desen, en
güzel tasar›m... Halk için her ﬂeyin en iyisini düﬂünmüﬂ ve yapm›ﬂlar.
4- Tek baﬂ›na güzel bir tasar›m de¤il bu tasar›mlar ayn› zamanda birﬂeyler anlatmal› diye
düﬂünmüﬂler. ‹nsanlar buraya
bakt›¤›nda sosyalizmi görmeliler
diye bakm›ﬂlar. Partizanlar, halk
direniﬂi, zafer bunlar iﬂlenmiﬂ duvarlara en güzel renklerle.
5- “Moskova metrosunda in-
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san›n kafas›, yüre¤i hafifler.
Cennet misali bir yer adeta” der
halk. Yorgun arg›n iﬂten dönerken ünlü bir ressam›n resim sergisini sevilen bir sanatç›n›n bir
konserini izleme ﬂans›na sahiptirler.
K›saca;
- Sosyalistler herﬂeyin en güzelini yapar.
- Halk›m›z herﬂeyin en güzeline lay›kt›r.
- Sosyalistler esteti¤in de en
güzelini yaparlar.
- Tasar›m, desenlerin hepsinin bir anlam› vard›r sanat dilerek anlayamamay› de¤il tüm
halk›n anlayaca¤› sanat› halka
mal etmiﬂlerdir.
- Kollektif çal›ﬂmaya en güzel
örneklerden birisidir K›z›lordu’dan Gençlik Örgütleri’ne kadar
tüm halk çal›ﬂm›ﬂt›r metro inﬂa-

at›nda.
- K›sa sürede planl› programl› çal›ﬂarak çok güzel bir sonuç
elde etmiﬂlerdir. ‹ki y›lda 45 istasyon her ﬂeyi ile bitirilmiﬂtir.
D evrim ciler nas ›l bakar lar?
1- Yapt›¤›m›z bir iﬂte nihai hedefini unutmamal›y›z. Bu bizim iktidar iddiam›z olmal›d›r.
Yapt›¤›m›z her iﬂte ciddi çal›ﬂmal›y›z, bir pankart yazarken de
bir eylem yaparken de.
2- Planl› programl› çal›ﬂt›¤›nda hiç kimsenin olmaz dedi¤i iﬂler dahi yap›l›r.
3- Coﬂkulu çal›ﬂmak, hayal
kurmak çal›ﬂmam›za moral motivasyon taﬂ›r.
4- Yapt›¤›m›z bir iﬂin sonucunu arkadaﬂlar›m›za, halk›m›za,
en güzel ﬂekilde sunmal›yz.
Örne¤in; bir yaz›y› güzel bir
ka¤›da yazmak, özenli yazmak.
Sadece ﬂekil deyip
geçmemeliyiz, d›ﬂ görünüﬂ iç dünyan›n
yans›mas›d›r ayn› zamanda.
5- Bizim insanlar›m›z bizim halk›m›z,
herﬂeyin en güzeline
lay›kt›r diye düﬂünürsek müthiﬂ güzellikler
yaratabiliriz.
6- ‹stedi¤imiz bir
iﬂi en özenli ﬂekilde
yapmal›y›z.
De¤er vermeliyiz.
En güzeli arkadaﬂlar›m›za kendimize
halk›m›za lay›k görmeliyiz.

- ‹nsanlar›m›z› sevmeli de¤er
vermeli, onlar için en güzelini
yapmal›y›z.
Ve bundan mutluluk duymal›y›z.
D‹PNOT:
* Kullan›lan toplam uzunluk: 279
km. (inﬂaat› halen suruyor)
* Kullan›lan istasyon say›s›: 172 ad.
* Vagon say›s›: 3850 ad.
* Günlük yolcu say›s›: 9 milyon kiﬂi (9.000.000)
* Toplam tunel say›s›: 304 ad.
* Yeralt› depo say›s›: 15 ad.
* Vagon Park›: 4319 ad.
* Günlük hareket halinde Vagon Say›s› : 8737 ad.
* Bir vagonun günlük yol ald›¤›
uzunluk: 518 km.
* Sabahlar› tren gelme aral›¤›: 40
saniye.
* Gün için tren gelme aral›¤›: 90 saniye.
* Gece geç saatlerde tren gelme aral›¤›: 120 saniye
* Perona giren ortalama vagon say›s›: 7 ad.
* Vagonlar›n ortalama h›z›: 60 km.
* En uzun hat: 41,5 km. Bulvar Dimitriya Donskovo - Altufevo aras›.
* En uzun tünel: 44,5 km. Bulvar
Dimitriya Donskovo - Altufevo aras›.
* ‹ki istasyon aras› en uzun olan
hatlar: 3393 m. Volgagrad sky Prospekt
ile Tekstilshki aras›.
* En derin istasyon “Park Pabeda”:
84 m.
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* En uzun peron Vorobevri Gori:
270 m.
* Yuruyen merdiven say›s›: 612 ad.
* En uzun yürüyen merdiven “Park
Pabeda”: 126 m.

TAYAD’l›lara Özgürlük
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Füze kalkan› emperyalizmin
AKP’ye verdi¤i deste¤in karﬂ›l›¤›d›r
u ÜLKEM‹Z ORTADO⁄U HALKLARINA
SALDIRI ÜSSÜ OLMAYACAK!
u AMER‹KA’NIN ORTADO⁄U’DA
JANDARMASI OLMAYACA⁄IZ!
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ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Sözcüsü Philip Crowley aç›klama yap›yor: “NATO ile iﬂbirli¤i içinde Avrupa'ya füze savunma sistemi kurulmas› planlar›yla ilgili olarak Türkiye ile görüﬂmelerimiz oldu. Dün de
(NATO D›ﬂiﬂleri ve savunma bakanlar› toplant›s›nda) Türk yetkililerle
biraraya geldik”.
Crowley’in aç›klamas›ndan da
anlaﬂ›ld›¤› gibi füze savunma sistemiyle ilgili Amerika ile birçok kez
görüﬂülmüﬂtür. Topraklar›m›z üzerinde Amerikal›’s›, Avrupal›’s› tekellerin ç›karlar›na göre füze savunma sistemi planlar› yap›yorlar. Füze
kalkanlar›n›n nereye kurulaca¤› konusunda aylard›r süren tart›ﬂmalar
var. Fakat bu konularda AKP taraf›ndan halka yap›lan tek bir aç›klama yok. Sanki üzerinde hesaplar yap›lan bizim ülkemiz de¤il. Yap›lan
görüﬂmeler, kurulacak füze savunma sisteminin kime karﬂ› kullan›laca¤› ve benzeri hiçbir bilgi verilmiyor. Emperyalistlerle olan iliﬂkiler
halktan gizleniyor. AKP iktidar›
sanki böyle bir ﬂey yokmuﬂ gibi
davran›yor.
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Sözcüsü’nün aç›klamas›na ra¤men Baﬂbakan Erdo¤an, “ Türkiye’ye herhan gi bir teklif veya talep gelmedi” diyerek yap›lan görüﬂmeleri gizlemeye devam etmektedir.
Fakat Erdo¤an görüﬂmeleri gizlerken Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül, “Füze Kalkan Projesi baﬂlang›çta ABD projesiydi, NATO
projesi oldu, karﬂ›l›kl› görüﬂüyoruz” diyerek yap›lan görüﬂmeleri
do¤rulad›.

Peki bu görüﬂmeler neden gizleniyor?
Gizleniyor çünkü, AKP bir taraftan “ba¤›ms›zl›k”, “bölgesel lider
ülke” demagojileri yaparken uﬂakl›klar›, iﬂbirlikçilikleri aç›¤a ç›k›yor.
Ülkemiz Amerika baﬂta olmak üzere emperyalizmin üssü haline getirilmiﬂtir. Nerede ne kadar emperyalist üs bulundu¤unu kim biliyor?
Halka bu yönde herhangi bir bilgi
veriliyor mu? Hay›r. Üsleri emperyalistlerin hangi amaçla kulland›¤›n›, ne yapt›¤›n› halk biliyor mu? Yine hay›r. Bütün bunlar halktan gizleniyor. Bu bilgileri halk ancak, emperyalistlerin çeﬂitli vesilelerle yapt›¤› aç›klamalardan ö¤renebilmektedir.
Füze kalkan› meselesinde de ayn› ﬂey olmuﬂtur. Aylard›r görüﬂmeler sürüyor. Fakat hala Erdo¤an,
“ h er ha ng i bi r t ekl if v eya tal ep g el medi” diyebiliyor. Halktan gerçekler gizleniyor. Bu 1950’lerden beri
böyle olmuﬂtur. ‹ncirlik Üssü’ndeki
nükleer silahlar›n varl›¤›n›, ülkemizin emperyalistlerin nükleer deposu
oldu¤unu da SSCB ile ABD aras›nda ç›kan bir uluslararas› kriz nedeniyle ö¤renebilmiﬂtik.

AKP’nin halktan
gizledi¤i iﬂbirlikçili¤idir
Füze kalkanlar›n›n nereye kurulaca¤› konusundaki karar, 19-20
Kas›m’da Lizbon’da yap›lacak NATO zirvesinde verilecek.
Füze kalkanlar›n›n Türkiye’de
mi, baﬂka bir ülkede mi, Amerikan
projesi olarak m›, NATO projesi

olarak m› yap›laca¤›n›n, belirleyici
bir önemi yoktur.
Topraklar›m›zda 1966 y›l› itibariyle tam 112 tane A m e r i k a n ü s s ü
vard›. Bu üsler ülkemizin de¤iﬂik
yerlerinde toplam 35 milyon metrekarelik alan› kaplamaktad›r. Ülkemizin 35 milyon metrekaresi her ﬂeyiyle NATO ve ABD denetimi alt›ndad›r. Emperyalistler istedikleri gibi
topraklar›m›z üzerinden hesap yapmaktad›r. Bu kadar emperyalist üssün oldu¤u yerde bir de füze kalkan› kurulmas›n›n iﬂbirlikçi oligarﬂinin emperyalizme ba¤›ml›l›k aç›s›ndan belirleyicili¤i olmayacakt›r.
Kurulacak tesisin nerede kurulaca¤›
konusu Amerikan ç›karlar›na nerenin daha uygun olup olmamas›na
ba¤l›d›r. Türkiye’ye kurulmaya karar vermesi durumunda oligarﬂi
Amerika’n›n önünde engel olmayacakt›r. Oligarﬂinin “ﬂu ﬂart›m›z var,
bu ﬂart›m›z var” demesi “durumu
idare etmek”ten baﬂka birﬂey de¤ildir. AKP, emperyalistlerin kendisine
verdi¤i siyasi deste¤in karﬂ›l›¤› olarak Amerika’n›n bu iste¤ine koﬂulsuz raz›d›r. Fakat iﬂbirlikçi iktidarlar›n 1950’lerden beri yapt›¤› gibi
bu iﬂbirlikçili¤i halktan da saklamak istemektedirler.

Fü ze ka lka n›n a NAT O
maskesi
Kurulacak füze kalkan›, Amerikan projesi olarak gündeme getirildi. Fakat emperyalistler aras› baz›
çeliﬂkiler ve itirazlar sonucunda bu
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proje NATO projesine dönüﬂtürülmek istenmektedir.
Sonuç olarak de¤iﬂen bir ﬂey
yoktur. NATO, son kat›l›mlarla birlikte emperyalist ve yeni sömürgelerden 42 ülkeden oluﬂsa da esas
olarak Amerika’n›n NATO’sudur.
NATO, her ﬂeyiyle Amerikan hizmetindeki bir kuruluﬂtur. Amerika’n›n uluslararas› terörünü, katliamlar›n›, iﬂgallerini meﬂrulaﬂt›rma
görevini üstlenmektedir. Afganistan
iﬂgali bunun en somut örne¤idir. Afganistan’› iﬂgal eden Amerika’d›r.
Fakat Amerika, NATO ﬂemsiyesi
ad› alt›nda iﬂgaline uluslararas›
meﬂruluk kazand›rmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
NATO’nun 42 üyesi de, Amerika’n›n Afganistan iﬂgaline uﬂakl›k
etmektedir. Füze Kalkan› Projesi’nin NATO ad›na yap›lmas›n›n
baﬂka bir anlam› yoktur. Proje yine

Y ü rü y üﬂ t e

Amerikan projesidir. Projede kullan›lacak füzeler ve di¤er silahlar yine Amerikan tekellerinin sataca¤›
silahlard›r. Füze kalkanlar›n›n bir
amac› da budur. Amerika, Ortado¤u
ve Asya ülkelerine karﬂ› bir sald›r›,
tehdit üssü olma amac›n› güderken
esas olarak da askerileﬂmiﬂ Amerikan ekonomisinde silah tekellerine
hizmet etmektir. Dolay›s›yla füze
kalkan› projesine Anadolu’yu açan
AKP iktidar› da Amerikan silah tekellerinin hizmetindedir.
Amerikan füze kalkan› projesi
sadece Ortado¤u’yu de¤il, Kuzey
Kore’yi de hedefliyor. Kalkanlar›n
Alaska ve Pasifik’e yerleﬂtirme gerekçesi olarak da Kuzey Kore’deki
nükleer füzeler gösteriliyor. Türkiye’ye yerleﬂtirme gerekçesi ise
‹ran’daki nükleer füzelerdir! Ancak
gerçekte füze kalkan› projesinin

Tek Yol

Meﬂru olan biziz. Meﬂru olan bizim mücadelemizdir. Mücadelemiz;
insanl›¤›n, halklar›n kurtuluﬂu için
yürütülen devrimci mücadeledir.
Polisin mücadelemizi engellemek
için yapt›¤› her ﬂey gayri-meﬂrudur.
Faﬂizm, insanl›¤›n, tüm halklar›n düﬂman›d›r. En meﬂru, en demokratik haklar›m›z oligarﬂinin faﬂist iktidarlar› taraf›ndan gasp edilmiﬂtir. Gasp edilen haklar›m›z için
her türlü mücadele etmek meﬂrudur.
Faﬂizmin terörüne karﬂ› veya
gasp edilen haklar›m›z için mücadele ederken, en s›radan bir bas›n
aç›klamas› yaparken polis bas›n
aç›klamas›n› engellemek istiyorsa,
yan›m›za gelip “eylem sorumlusu
kim” diyerek “izniniz” var m›? diyor. Sald›rmaya karar vermiﬂse
e¤er; “izinsiz, yasad›ﬂ› gösteri yap›yorsunuz, da¤›lmazsan›z gözalt›na
alaca¤›z” diyor. Burada yasa d›ﬂ›
olan polisin tavr›d›r. Biz bir hakk›
kullan›yoruz. Polis bizim meﬂru

‹ran ve Kuzey Kore’nin nükleer silahlar›na karﬂ› oldu¤u bir gerekçeden ibarettir. ‹ran’›n uzun menzilli
nükleer füzeleri HEMEN yapamayaca¤›n› bizzat emperyalizmin uzmanlar› aç›k aç›k söylüyor. ﬁu anda
‹ran’›n elinde bulunan ﬁahap füzelerinin ise hemen hiç etki gücü olmad›¤›n› Amerika defalarca kendisi
dile getirmiﬂtir.
Ama Amerika bölgede siyasi ve
askeri bir güç olarak tehdit olmaya
devam etmektedir. Amerika nükleer
silahlar› tehdit olarak görüyorsa önce ‹srail’e bakmal›d›r. En fazla nükleer silaha sahip ülke ‹SRA‹L’dir.
Amerika’n›n amac› halklar› tehdit
etmek, gözda¤› vermek, kendi tahakkümünü güçlendirmektir.
Biz devrimciler, ‹ran ve Kuzey
K o re h a l k › n › n y a n › n d a y › z , k a t i l
Amerika’n›n de¤il!

Meﬂruluk

hakk›m›z› kullanmam›z› engelliyor.
As›l yasad›ﬂ›l›k budur. Bize “izniniz var m›” diye sorma hakk› yoktur. Yapt›¤›m›z iﬂin yasal oldu¤unu
polisler de bilmektedir. Fakat kendi
gayr›meﬂruluklar›n› bu ﬂekilde örtmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Sanki polis
“izin veren” bir kurum, bizim de
polisin izniyle hareket etmemiz gerekiyormuﬂ gibi bir durum yaratmaya çal›ﬂ›yor. Bizim meﬂrulu¤umuzu
yok edip kendini meﬂru göstermeye
çal›ﬂ›yor.
Hay›r, meﬂru olan biziz. Polis,
gayr›meﬂrulu¤uyla sald›rabilir, terör estirebilir, ama bu, meﬂru olan›n
biz oldu¤umuzu de¤iﬂtirmez. Haklar›m›z› kullanmak için direniriz.
Bu yapt›¤›m›z her faaliyet için geçerlidir. Dergi satarken de, imza
masas› açarken de, afiﬂimizi, pankart›m›z› asarken de böyledir.
Bizi gözalt›na alabilir. Orada da
“yasa biziz”, “buras› emniyet biz ne
dersek uymak zorundas›n›z” gibi
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üstünlük kurmaya, bizi suçluluk
psikolojisine sokmaya çal›ﬂacaklard›r. Hay›r, her yerde, her zaman
meﬂru olan, hakl› olan devrimcilerdir. Polis, gözalt›na al›rken de gayr›meﬂrudur. Bu nedenle gözalt›na
direniriz. Bizi zorla gözalt›na al›r,
bu da gayri-meﬂrudur. Terör estiren
onlard›r. ‹ﬂkence yapan, her türlü
keyfiyeti yapan onlard›r. Gözalt›nda da onlar›n hiçbir keyfiyetine boyun e¤meyiz. Hiçbir dediklerini
yapmay›z. ‹ﬂte o zaman polis tüm
gayr›meﬂrulu¤uyla karﬂ›m›zda çaresizdir.
Polisin bütün bu hukuksuzluk,
keyfiyet içinde ifade almas› da gayr›meﬂrudur. Gayr›meﬂrulu¤a karﬂ›
susma hakk›n› kullanmak en meﬂru
olan›d›r. Bu hakk›m›z› her durumda
kullan›r›z. Mahkemelerde de meﬂrulu¤umuzla hareket ederiz. Onlar›n hiçbir suçlamas›n› kabul etmeyiz. Çünkü meﬂru olan biziz. Bizim
mücadelemizdir.
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Kürt Sorununda

ABD OPERASYONU SÜRÜYOR

Aldanmaman›n yolu düzen içi
çözümlerden vazgeçmektir!
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Reformizmin, Kürt milliyetçi
hareketin sözcüleri, Diyarbak›r’da
görülmeye baﬂlanan KCK davas›
üzerine temelsiz tahliller yap›p, temennilerde bulunurken, Baﬂbakan
Tayyip Erdo¤an K›z›lcahamam’da
yapt›¤› konuﬂmada Kürt sorununa
dair anlay›ﬂ›n› bir kez daha ortaya
koydu.
Oligarﬂi cephesinden Kürt sorununda bir mu¤lakl›k görünmüyor.
Geçen hafta Yürüyüﬂ’te bu netli¤i
ﬂu sözlerle ifade etmiﬂtik: “‘Baltalama’... ‘sürece zarar’... ‘sabotaj’...
‘provokasyon’... Hiçbiri de¤il!
Olig arﬂi Kend i ‘Bar›ﬂ›n ›’, Ken di ‘Çözümünü’ Dayat›yor...”
Baﬂbakan’›n K›z›lcahamam konuﬂmas› bunu teyid etmiﬂtir.
Reformizm bu aç›k gerçe¤i görmemekte ›srar ediyor.

Beklentiler v e a l d a n m a l a r
d a h a n e k a d a r s ü re c e k ?
PKK, referandum ertesine kadar
ilan etti¤i eylemsizlik karar›n›, 31
Ekim’e kadar uzatt›¤›n› aç›klarken,
gerçekte ortada böyle bir uzatmaya
temel olabilecek bir geliﬂme yoktu.
Öcalan’la ‹mral›’da görüﬂüldü¤ü
aç›klan›yordu. Ama o kadar... Nitekim, aradan sadece bir kaç hafta
geçti, ﬂimdi gerek Öcalan, gerek
PKK yöneticileri, gerekse de
BDP’liler, bar›ﬂ yönünde, çözüm
yönünde hiçbir geliﬂme olmad›¤›n›
söylüyorlar. Neden böyle ikide bir
boﬂ beklentilere girdiklerini gerçekten sorgulamad›klar› için de, bu durum, k i m b i l i r kaç›nc› kez tekrarlanmaktad›r.
Abdullah Öcalan, evvelki hafta
önemli bir aç›klama yapt›. ﬁöyle diyordu Öcalan:
“Ben asl›nda daha evvel çekiliyordum. Ancak bana geldiler,
2006’da benden bar›ﬂ için yard›m
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istediler. Ben de 2006’da bar›ﬂ için
ateﬂkes ça¤r›s›nda bulundum. ﬁimdi
daha iyi anl›yorum ki 2006’daki asl›nda bir tasfiye plan›ym›ﬂ.” O döneme iliﬂkin bir araﬂt›rma yap›lmal›d›r.
2006’dan tam dört y›l sonra bir
kez daha gidiyorlar Öcalan’a. Yine
“bar›ﬂ” sözü geçiyor. Görüﬂmeler
yap›l›yor. Öcalan yine eylemsizlik
ça¤r›s›nda bulunuyor ve PKK bu
do¤rultuda karar al›yor.
Öcalan, bu kez kimse korkmas›n, bizzat devletle görüﬂüyoruz, bu
bir devlet projesi diye güvenceler
veriyor. Ancak süreç yine umduklar› ve bekledikleri gibi geliﬂmiyor.
Gelinen noktay› Duran Kalkan
ﬂöyle özetliyor:
“Son geliﬂmeler ... bize gösterdi
ki... bunu FIRSAT bilerek basit bir
kurnazl›k numaras›yla hareketimizi
daraltma, TASF‹YE ETME, marjinalleﬂtirme çabalar›n› sürdürüyorlar. Öyle anlaﬂ›l›yor ki, bu giriﬂimleri, [Öcalan’la] görüﬂmeye yaklaﬂ›mlar›, asl›nda bu tasfiye plan›n›
daha etkili hayata geçirebilmek için
f›rsat yaratma çabas› oluyor. ” (Duran Kalkan, 19 Ekim 2010, Yeni
Özgür Politika)
Ö c a l a n diyor ki, asl›nda 2006
bir tasfiye plan›ym›ﬂ.
K a l k a n diyor ki, 2010’daki görüﬂmeler asl›nda bir tasfiye plan›.
Oligarﬂi 2006’da aleni bir ﬂekilde bar›ﬂ, diyalog diye oyuna getiriyor PKK’yi. Oligarﬂi ayn› oyunu,
d ö r t y › l s o n r a b i r ke z d a h a sahneye koyabiliyor. Kürt milliyetçi hareketi, bir kez daha ayn› f›rsat› veriyor
oligarﬂiye.
Burada hiç kuﬂku yok ki, kiﬂisel
yetersizliklerden kaynaklanan bir
aldanma, yan›lma durumu söz konusu de¤ildir. Bütün mesele, politikalardad›r. Emperyalizmin ve oligarﬂinin tasfiye niyeti görüle görü-

le, o yola girilmektedir.
Gerçekte aldanma yoktur. Aldanma olarak tarif edilen sonuç, düzen içili¤i mutlaklaﬂt›ran politikalar
sonucunda ortaya ç›k›yor. Erdo¤an’›n K›z›lcahamam’da yapt›¤› ve
Kürt halk›n›n haklar›n› ve sorunun
varl›¤›n› reddeden konuﬂmas›na
ra¤men, BDP yönetimi hala bu tavr› “baﬂbakan›n gel gitleriyle” aç›kl›yor. Gel-git, sadece aldatma içindir. As›l olan Erdo¤an’›n bu konuﬂmas›d›r. Bunun d›ﬂ›nda söylenenler
yaland›r, riyad›r, aldatma politikalar›n› sürdürebilmek içindir.

Tasfiyeyi önlemenin
devrime yönelmek
d›ﬂ› nda bir yolu yoktur
Bugün PKK yöneticilerinin de
aç›kça gördü¤ü gibi, emperyalizmin
ve oligarﬂinin tüm bu politik manevralar› yaparken öncelikli amaçlar›, Kürt halk›n›n silahl› örgütlenmesini ve mücadelesini tasfiye etmektir. ABD o p e r a s y o n u n u n özü
budur. PKK, yönünü düzene dönmekte, çözümü orada aramakta ›srar
etti¤i müddetçe, ﬂu veya bu biçimde
tasfiye kaç›n›lmazd›r.
Silahl› mücadele, ﬂehitler, silahl›
savaﬂ çerçevesinde gö¤üslenen büyük zorluklar, gösterilen büyük fedakarl›klar, mevcut stratejide bunlar›n karﬂ›l›¤› yoktur. Ulusal sorunun
çözümü ad›na talep edilenlerde
bunlar›n karﬂ›l›¤› yoktur. O halde
bunlar›n bir yerde tasfiyesi hemen
hemen kaç›n›lmazd›r.
Amerikan ve Avrupa emperyalizminin karargahlar›nda say›s›z silahs›zland›rma plan› haz›rlanm›ﬂt›r.
Amerika uzun süredir de bunu dayatmaktad›r. Bizim, baﬂ›ndan beri
bu süreci “ABD Operasyonu” olarak nitelendirmemizin bir nedeni de
budur.
PKK önderli¤i, y›llard›r emper-
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yalistler ve oligarﬂik güçler aras›nda, güvercinler-ﬂahinler, çözümden
yana olanlar-olmayanlar ayr›mlar›yla, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin politikalar›n›n esas›n› bir yana
b›rakm›ﬂt›r. Son olarak devlet-AKP
a y r › m › n › gündeme getirmiﬂti Öcalan. ﬁöyle diyordu:
“... Devlet AKP’den ibaret de¤ildir. Evet AKP devlette örgütlenmiﬂ
ama devletin tamam› AKP de¤ildir.
Burada yap›lan görüﬂmeler devlet
ad›nad›r. Kimsenin korkmas›na gerek yok, bu bir devlet projesidir. ”
(Gündem Online, 29 Eylül 2010)
Bu sözlerin üzerinden üç hafta
geçmeden, geliﬂmeler bu tahlilin
isabetsiz oldu¤unu göstermiﬂtir. Nitekim, Duran Kalkan, geçen haftaki
“AKP hükümeti,
aç›klamas›nda
devlet yönetimi... bunlar› birbirinden ay›rmak da ne kadar gerçekçi
bilemiyoruz” demekteydi.
Keza, bir baﬂka yerde de Kürt
milliyetçi hareketin yöneticilerinden Mustafa Karasu ﬂöyle diyor:
“ Devletin politikas›n›n ne oldu¤u Baﬂbakan’›n K›z›lcahamam’daki
konuﬂmas›nda bir kez daha ortaya
ç›km›ﬂt›r. Devlet demokratik çözüm
düﬂünmüyor. Tek düﬂündü¤ü; Kürt
Özgürlük Hareketi’nin teslim olmas›d›r.” (Yeni Özgür politika, 18
Ekim 2010)
Devlet ve AKP konusundaki bu
karmaﬂan›n ve çeliﬂkilerin kayna¤›,
düzen içinde her halükarda bir muhatap arama, oligarﬂi içinde klikler,
kanatlar bulma politikas›d›r.
Egemen s›n›flar içinde elbette
çeliﬂkiler vard›r. Ama, tüm emperyalistler ve oligarﬂinin TÜM KES‹MLER‹, Kürt halk›n›n ulusal talepli mücadelesini ve örgütlenmesini tasfiye etmekte hemfikirdir. Kürt
milliyetçi hareketinin en baﬂta görmesi gereken budur. ‹mral›’daki görüﬂmelerin, BDP’yle görüﬂmelerin,
ABD’yle, Irak yönetimiyle, Suriye’yle yap›lan görüﬂmelerin, hak
k›r›nt›lar›n›n, hepsinin amac› budur.
Tasfiyeye düzen içi politikalarla,
düzen içi çözümlerle direnilemez.
Tam tersine, düzen içi politika ve

Egemen s›n›flar içinde
elbette çeliﬂkiler vard›r. Ama, tüm
emperyalistler ve oligarﬂinin TÜM
KES‹MLER‹, Kürt halk›n›n ulusal
talepli mücadelesini ve örgütlenmesini tasfiye etmekte hemfikirdir. Kürt milliyetçi hareketinin en
baﬂta görmesi gereken budur.
‹mral›’daki görüﬂmelerin, BDP’yle
görüﬂmelerin, ABD’yle, Irak
yönetimiyle, Suriye’yle yap›lan
görüﬂmelerin, hak k›r›nt›lar›n›n,
hepsinin amac› budur.
çözümler, ﬂu veya bu biçimde tasfiye sürecini h›zland›racak, Kürt halk›n›, PKK’yi, ilerici, demokratik bir
mücadele ve muhalefet gücü olmaktan ç›karacakt›r. Tasfiyeye direnmenin yolu ise bellidir. Uzlaﬂmay› reddedip, hak k›r›nt›lar›yla
çerçevesi çizilen çözümleri reddedip, devrimci bir çizgi ve devrimci
ulusal hedefler belirlemek.

Dü zen içilik, hakl›l›k ve
meﬂruluk çizgisinden
uzaklaﬂt›r›r!
KCK davas›nda sergilenen tutumlar, bunun örne¤idir. KCK davas›yla ilgili olarak Ahmet T ü r k
diyordu ki, “bu dava bar›ﬂ yolu için
ilk ad›m olsun...”
ÖDP’nin eski genel baﬂkan›
Hayri Kozano¤lu “Bar›ﬂa vesile olmal›” temennisinde bulunurken, bir
baﬂka ÖDP’li Hakan Tahmaz ﬂu
aç›klamay› yapt›: “Dava güven testidir. ”
Reformizm, demokratik mücadele anlam›nda bile, kendine güvenini, ölçülerini kaybetmiﬂtir. Reformizmin söylediklerine bak›n. Dava
neden bir “dönüm noktas›” olsun?
Dava neden bir “güven testi” olsun.
Kürt milliyetçi hareketi de, reformist sol da, bu davaya yaklaﬂ›mda aciz ve icazetçi bir çizgidedir.
Bir davada al›nmas› gereken asgari
demokratik tavr› almaktan uzak,
oligarﬂiye ak›l veren, ondan vicdan,
mant›k, anlay›ﬂ, sa¤duyu bekleyen
bir yaklaﬂ›m içindedirler.
Tayyip Erdo¤an, en son iki bine
yaklaﬂt›¤› aç›klanan KCK tutukla-

malar› için “durup dururken yoldan
geçen birini alm›yorlar” demiﬂti.
Yürüyüﬂ’te, iki hafta önce, 10
Ekim tarihli say›m›zda cevap vermiﬂtik Erdo¤an’a. Bu cevab›, ﬂimdi,
yukar›daki reformist sözlerin sahipleri de okumal›.
“Evet sokaktan geçerken almad›n›z: Onlar›... 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›, asimilasyonu sürdürmek için tutuklad›n›z!”
ﬁimdi AKP, bu kadar ay hücrelerde tuttuktan sonra, ilk veya sonraki duruﬂmada onlar› serbest b›rakm›ﬂ olsa, Erdo¤an, “Kürt halk›na
düﬂman olmaktan” vazgeçmiﬂ mi
olacak? ‹lhaktan, inkardan, imhadan, asimilasyondan vazgeçmiﬂ mi
say›lacak?.. KCK’l›lar tahliye edilirse, ÖDP’liler nezdinde AKP “güven testi”nden geçmiﬂ mi olacak?
Tutuklamalar›n gerçek nedenini
görmezden gelip, güven testi, bar›ﬂ
yolu ve benzeri tan›mlamalarda bulunmak, hala boﬂ beklentiler peﬂinde olman›n sonucudur.
Tahliyeler ne anlama gelir?
Tahliyeler, tek bir anlama gelir.
Zaten tamamen hukuksuz, tamamen
keyfi olan bir tutuklama terörünün
ﬂimdilik sona ermesi... Baﬂka bir
anlam yüklemenin hiçbir temeli
yoktur.
Sorun, her ﬂeye icazetçi düzen
içi politikalarla bak›lmas›n›n sonucunda, bu tutuklama terörünü demokratik bir mevzi çat›ﬂmas›na dönüﬂtürememektir. Sorun, oligarﬂi,
katlederken, tutuklarken, pervas›zca
Kürt sorununun varl›¤›n› bile reddederken, hala oligarﬂinin temsilcilerinin ﬂu veya bu sözünden, ﬂu veya
bu tavr›ndan “mesajlar” ç›karmaya
çal›ﬂmakt›r. Kürt yurtseverlerini hemen her konuda yanl›ﬂa savuran bu
politika terkedilmelidir. Tasfiyeyi
önlemek ve devrimci çözüm sürecini baﬂlatmak, iﬂte ancak o zaman
mümkündür.
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“Ne Bar›ﬂ›, Ne Hakk›?
Daha Ne ‹stiyorsunuz?”

Say›: 239

Yürüyüﬂ
24 Ekim
2010
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Baﬂbakan Erdo¤an, K›z›lcahamam’da düzenlenen AKP Toplant›s›'nda yapt›¤› konuﬂmada “ Kürt aç›l›m›” ve Kürt sorununun çözü mü’nden ne anlad›¤›n› bir kez daha
özetledi:
“... bu terör örgütünün deste¤iyle bu ülkede siyaset yapanlar var...
Ve ondan sonra da kalk›p bar›ﬂ diye
konuﬂanlar var. Ne bar›ﬂ›, hangi bar›ﬂ› savunuyorsunuz? Bunlar›n kitab›nda bar›ﬂ yok, bunlar›n dilinde
bar›ﬂ var...”
Erdo¤an, “Ne Bar›ﬂ›, Ne Hakk›? Daha Ne ‹stiyorsunuz?” diye
sürdürdü¤ü konuﬂmas›nda, “ﬁ u n dan emin olunuz de¤erli arkadaﬂ lar›m: Terörle mücadelemiz kararl›l›kla devam edecek...” diyordu.
Erdo¤an’a göre, Kürt halk›n›n
hak talebinde bulunmas›, gereksizdi
ve büyük bir “ s u ç ”tu.
Ona göre Kürtlerin bu ülkede
tüm haklar› vard›r. O nedenle Kürt
halk›n›n hak talebinde bulunmas›
anlaﬂ›l›r gibi de¤ildir. Bu konuda
halk› aldatmak için kaba demagojilere baﬂvuran Erdo¤an, “ Neyi arzu
ettiniz de alamad›n›z?” diye sormaktad›r. “Parlamentoya m› gire mediniz?”, “Devletin üst kademele ri nde yöne ti ci mi ol amad› n›z ?”
diye piﬂkince devam ediyor Baﬂbakan.
Bu anlat›lanlara bak›nca, sanki
Kürt halk›n›n hiçbir sorunu yokmuﬂ
gibi yalanlardan örülü pembe bir
tablo ortaya ç›kmaktad›r.
Erdo¤an’a göre Kürt halk› parlamentoda temsil edildi¤ine, devlet
kurumlar›nda görev ald›¤›na göre
bu ülkede art›k “Kürt sorunu” yoktu!.. Var diyenler, suni olarak sorun
yaratmaya çal›ﬂ›yor olmal›yd›lar!
Bunlar uzun süredir tekrarlanan

ve bayatlam›ﬂ örneklerdir. Kürt halk› parlamentoda ne kadar temsil
edilmektedir, onlar tart›ﬂ›l›r, ama bir
yandan göstermelik temsil sürerken
bir yandan da asimilasyon ve katliamc›l›k sürdürülmektedir.
As›l belirleyici olan, sürdürülen
inkar, imha ve asimilasyon politikas›d›r.
Erdo¤an, Kürtlere, “verilmesi
gereken haklar›” verdiklerini düﬂündü¤ü için, “daha ne istiyorsunuz” diye soruyor. Bunun bir ad›m
ötesi, daha önce baﬂka bir hak talebi için kulland›¤›, “Allah gözünüzü
doyursun”dur.
Tüm faﬂist liderlerin gösterdi¤i
tepkiyi gösteriyor. Halk› “aç gözlü
olmakla” aﬂa¤›l›yor ve “‹stemeyecek, verilenle yeteneceksiniz!” diyor
aç›kças›.
Verdiklerine gelince; söyledikleri basit ve s›radan yalanlarla Kürt
halk›n› aldatamaz. TRT ﬁeﬂ’in aç›lm›ﬂ olmas›, bu ›rkç›-faﬂist kafa için
yeterlidir. Nitekim bunu da Kürt
halk› için büyük bir lütuf olarak
görmektedir.
B a ﬂ b a k a n E r d o ¤ a n , “ Terörle
mücadelemiz” diyerek, y›llard›r
Kürt halk›na karﬂ› sürdürdükleri
klasik inkar, imha politikalar›n› da
devam ettirmekten söz ediyor.
80 küsur y›ll›k katliamc›, asimilasyoncu, inkarc› Kürt politikas›n›n
devamc›s›d›r AKP. Erdo¤an’’›n “te rö r l e m ü c a d e l e ” diye söyledi¤i budur. Erdo¤an konuﬂmas›nda aç›l›m›n, çözümün s›n›rlar›n› çizerek,
AKP’ye hiç düﬂünmedi¤i, olmad›¤›
s › f a t l a r › y a k › ﬂ t › r a n l a r › , AKP’den
çözüm bekleyenleri yalanlayarak,
hayal dünyas›ndan da uyand›r›yor.
A K P ›rkç›-faﬂist politikalar›n›
çözüm diye sunuyor!
8 y›ll›k iktidarlar› döneminde,
Kürt halk›na yönelik onlarca operasyonun ve sald›r›n›n sorumlusu

olan, asimilasyon politikas›n› sürdüren AKP iktidar›, faﬂist terörü
meﬂrulaﬂt›rmak için “terörizm ede biyat›” na devam ediyor.
Kürt halk›n›n ulusal kimli¤i ile
ilgili olarak talepte bulunulmas›n›
gayri-meﬂru bir plan ve “ülkeyi böl me gayreti” olarak görüyor, öyle
gösteriyor.
K›sacas›, Erdo¤an’da ve AKP
iktidar›nda “Kürt sorunu”na yaklaﬂ›m konusunda yeni bir ﬂey yoktur.
Savunulan ve sürdürülen, bilinen ve
on y›llard›r sürdürülen klasik inkar,
imha ve asimilasyon politikas›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Erdo¤an, Kürt halk›na karﬂ› tehditlerini sürdürmekte, terör demagojisiyle katliamc› yüzünü göstermektedir. Y›llar önce faﬂist ﬂef Alpaslan Türkeﬂ, Kürt halk›n›n varl›¤›
ile ilgili tart›ﬂmalara “ne mozai¤i
u l a n ” diye cevap vermiﬂti. Erdo¤an
da faﬂist ﬂef Türkeﬂler’in yolundan
yürümekte, onun gibi bu kez baﬂka
biçimde “ n e b a r › ﬂ › , n e h a k k › ? ” demektedir.
Bu ›rkç›, faﬂist kafa halk düﬂmanl›¤›n› öyle boyutlara vard›rm›ﬂt›r ki, Kürt halk›na sanki “çok iyi
koﬂullarda yaﬂ›yormuﬂ” gibi “dd a h a
ne istiyorsunuz” diyebilmektedir.
Bir yandan Kürt halk›n› suçlarken, di¤er yandan da faﬂist terörü
alabildi¤ine sürdürmektedir.
“KCK operasyonu” ad› alt›nda
BDP’ye yönelik gözalt›, tutuklama,
terörü de bu faﬂist terörün bir
parças›d›r.
Erdo¤an, “ Tek bayrak, tek mil let, tek dil” diyerek inkarc› dayatmay› sürdürmekte; ancak di¤er bir
yandan da dilini yasaklad›¤›, teslim
almaya çal›ﬂt›¤› bir halka “Kürt
kardeﬂlerim” deme iki yüzlülü¤ünü
göstermeye devam etmektedir.
Ama tüm bunlardan AKP’ye
misyon biçenler ders ç›karmal›d›r.
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20 S O R U D A
Ekim Devrimi

4-) Devrimin strate-

jisi nedir?
Sovyet
devriminin
stratejisi,
daha
sonra
Bilgi Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden “Sovyetik ayaklanma” olagüçtür ö¤rendiklerimizle
rak adland›r›lm›ﬂt›r. Buna
güçlenece¤iz
göre devrim iki aﬂamal›d›r.
Birinci aﬂama yani evrim
Ekim devrimi hangi tari ht e
döneminde örgütlenme ve bar›ﬂç›l
mücadele metodlar› esas al›n›r. ‹kinci
ger çek leﬂm iﬂtir ?
Eski takvime göre 24 Ekim, yeni aﬂama, yani devrim aﬂamas›nda, devrimin ﬂartlar› oluﬂmuﬂtur. Topyekün
takvime göre ise 7 Kas›m 1917’de
ayaklanma ve zor yoluyla iktidar al›Rusya’da devrim gerçekleﬂti.
n›r. Devrimin öncü ve temel gücü iﬂçi s›n›f›d›r. ‹ﬂçi s›n›f›n›n ittifak› ise
köylülüktür. Proletarya önderli¤inde
Rusya’ da E kim devr im i
sosyalist devrim gerçekleﬂir.
öncesi nas›l bir tablo vard›?
Devrim öncesi Rusya toprak a¤aSovyet Devrimi, hangi
lar›n›n iktidar› olan Ç a r l › k rejimi ile
yönetiliyordu. Ekonomiye yön veren aﬂamalardan geçti?
art›k burjuvazi olmas›na ra¤men,
1917 Ekim devrimine gelmeden
burjuvazi Çarl›¤› devirip, iktidar› alaönce iki önemli dönüm noktas› yacak güçte de de¤ildi.
ﬂand›. Bunlardan biri 1905 devrimi,
Rusya, Bat› Avrupa’n›n yar›-sö- ikincisi ise 1917 ﬁubat Burjuva Demürgesiydi. Ayn› zamanda e m p e r y a - mokratik Devrimi’dir.
list bir ülkeydi. Lenin’in tan›m›yla
1905 devrimine gelinen süreç Rus“emperyalist feodal bir ülke” olan
Japon
savaﬂ› ile baﬂlad›. Savaﬂla birRusya’da nüfusun büyük bölümünü
köylülük oluﬂturuyordu. I. emperya- likte yoksulluk ve bask› da artt›. Grevlist savaﬂla birlikte açl›k, yoksulluk, ler, protestolar yayg›nlaﬂt›. 1903 Ocak
sefalet artm›ﬂ, bask›lar boyutlanm›ﬂ, ay›nda, Çarl›k Saray›na yürüyen iﬂçis›n›f çeliﬂkileri keskinleﬂmiﬂtir. Rus- lere ateﬂ aç›lmas› ve binden fazla iﬂçiya, emperyalist zincirin en zay›f nin katledilmesi üzerine eylemler 200
ﬂehre yay›ld›. Köylüler ayakland›lar.
h a l k a s › durumundayd›.
‹lk ‹l Sovyetleri kuruldu.
1905’in Kas›m-Aral›k ay›na geDevrim hangi partinin
lindi¤inde grevler çat›ﬂmalar silahl›
önderl i ¤i nde ge rçe kl eﬂ ti ?
ayaklanmaya dönüﬂtü. Fakat RusDevrim Lenin’in önderi oldu¤u ya’n›n o günkü subjektif koﬂullar› neRusya Sosyal Demokrat ‹ﬂçi Partisi deniyle ayaklanmalar baﬂar›ya ulaﬂamad›, kanla bast›r›ld›. Böylece 1905
(RSD‹P) öncülü¤ünde gerçekleﬂti.
RSD‹P 1898’de kuruldu. 1903’te- devrimi yenildi. Ancak bu ayaklanki kongrede parti içindeki reformist, malar sonucunda Çarl›k hükümeti,
oportünist kesim safd›ﬂ› edildi. Bun- iktidar› burjuvaziyle paylaﬂmak zolara Menﬂevik (az›nl›k) deniliyordu. runda kald›. Ve Devlet Dumas› kurulBolﬂevikler (ço¤unluk) ise Lenin’in du.
önderli¤inde partiyi “çelik bir çekir1905 devriminin yenilgisinden
dek” olarak güçlendirip devrimin ön- sonra uzun bir sessizlik dönemi oldu.
deri yapt›lar.
Fakat gelece¤e miras olarak SovyetRSD‹P, Ekim devrimi sonras› l e r oluﬂmuﬂtu art›k. ‹ﬂçiler-köylüler
Sovyetler Birli¤i Komünist Partisi Sovyetlerde örgütleniyordu. ‹ﬂçi
Sovyetleri il il yay›lmaya baﬂlad›.
(SBKP) ad›n› ald›.
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1917 ﬁubat Devrimi’nin
önemi nedir?
1. Emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ›n›n
getirdi¤i açl›k ve sefalet, 1917 y›l›n›n
Ocak ay›nda büyük grevlere yol açt›.
Ordu içinde de ayaklanmalar baﬂlad›.
Çarl›k yönetiminin meclisi de kapatmas› üzerine burjuvazi de ayaklanmalara kat›ld›.
Petersburg Sovyeti’nin ça¤r›s›yla
28 ﬁubat’ta ayaklanan iﬂçi ve askerler Çarl›k kabinesini ve ordu komutanlar›n› tutuklayarak, Çarl›k iktidar›n› devirdiler. Burjuvazinin de içinde yer ald›¤› yeni bir iktidar kuruldu.
Böylece ﬁubat Burjuva Demokratik
Devrimi gerçekleﬂmiﬂ oldu. Art›k
gündemde sosyalist devrim vard›.

7-) Bolﬂeviklerin iktidara
geli ﬂi nas›l ol du?
Burjuva Demokratik Devrimi’nden sonra her tarafta iﬂçi-köylü
Say›: 239
ve asker sovyetleri oluﬂmaya baﬂlad›. Yürüyüﬂ
Ancak Sovyetler’de, emperyalist
24 Ekim
paylaﬂ›m savaﬂ›n›n sürmesindem ya2010
na tav›r koyan, burjuva hükümeti
destekleyen Menﬂevikler ve Sosyalist
Devrimciler ço¤unluktayd›.
Fakat devrimin gerçek önderi olan
Bolﬂevikler, burjuva demokratik devrimin son buldu¤unu ve art›k sosyalist devrime geçilmesi gerekti¤ini
ilan edip “ B ü t ü n ‹ k t i d a r Sovyetler e” slogan›n› ortaya att›lar. Kitleler
h›zla Bolﬂeviklerden yana tav›r ald›lar. Ve Bolﬂeviklerin öncülü¤ünde
ayaklanarak 1917’nin 7 Kas›m’›nda
iktidar› zor yoluyla burjuvaziden ald›lar.
Tarihte ilk kez, 1917 7 Kas›m’›nda iﬂçiler-köylüler... feodal egemenlerin ve burjuvazinin milyonlarca
emekçi üzerindeki sömürüsüne son
vermiﬂ oldular. ‹lk kez, emekçiler iktidar oldular.

8-) Devrim öncesi Rusya’ya
neden “Halklar Hapishanesi”
deniliyordu?
Devrimle birlikte Çarl›¤›n iﬂgal ve
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ilhak politikalar› nedeniyle zorla
Rusya’ya dahil edilen uluslar da kurtuldu.
Devrim öncesi Rusya, Lenin’in
deyimiyle “Halklar Hapishanesi” idi.
Zorla Rusya’ya dahil edilen halklar,
ekonomik bak›mdan sömürülüyor,
Rus emekçi halklar›n yararland›¤›
hak k›r›nt›lar›n› bile kullanam›yorlard›. Ulusal bask› alt›ndayd›lar. Ekim
devrimi bunlara son verdi. Tüm halklar Sovyetlerde eﬂit söz ve karar hakk›na sahip olup, kültürlerini, dillerini,
ulusal özelliklerini özgürce ve birlikte yaﬂama ve geliﬂtirme hakk›na sahip oldular.

9-)Devrim sonras› halk›n

Say›: 239

y ö neti me k at›l›m › n as›l o ldu ?
“Sovyet” kelime anlam›yla ﬂura
ve konsey anlam›na gelir. Devrim
öncesi oluﬂturulan Sovyetler, devrim
sonras› iktidar organ› oldular.
Her alanda örgütlü olan halk, yerel ve genel sovyetlere delegeler gön-

dermekteydi. Ve yine her alanda kendi kendini yönetmekte söz ve karar
hakk›na sahip olmaktad›r.

10-) Sovyet Devriminin dünya
halklar› aç›s›ndan önemi nedir?
SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i) dünyan›n ilk sosyalist ülkesiydi. Bu durum Sovyet halklar› için onur ve gurur vericiyken,
dünya halklar›na, proleteryaya moral
ve güç; emperyalizme ise büyük bir
darbe olmuﬂtu.
Emperyalizm karﬂ›s›nda sosyalist
bir devlet vard› art›k. Sosyalizm düﬂ
de¤il, gerçekti.
Tüm dünyada s›n›fsal ve ulusal
kurtuluﬂ savaﬂlar›, Sovyet devriminin
yaratt›¤› moral güç ile h›z kazand›.

12-) Lenin’in ölümünden
11-) Sovyet devrimi emperyalistler aç›s›ndan n as›l b ir so nuç
do¤urdu?
Sovyet devrimi emperyalizme bü-
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16-) Ekim Devrimi’nin önderi Lenin’in tam ad› nedir?
a) Cugaﬂvili Ulyanov Lenin
b) Yakov ‹lyiç Lenin
c) Viladmir ‹lyiç Ulyanov Lenin
d) Viladmir Yakov
Lenin

17-) Aﬂa¤›dakilerden hangisi Ekim
Devrimi’nin kad›n
önderlerindendir?
a) Clara Zetkin
b) Nadejda Krupskaya
c) Rosa Lüksemburg
d) Louis Micheal

18-)

t a k › n a n , 1 9 1 7 A ¤u s to sunda Bolﬂevik Parti
Merkez Komitesine
seçilen, devrim i izle yen ilk Halk Komiser leri Konseyi'nde önce
D›ﬂiﬂleri Komiserli¤i,
ard›ndan Savaﬂ Komis e r l i ¤ i g ö r e v l e r i ne g e ti ril en, 1 92 2 'd e so sy a list inﬂaya muhalefet
etmeye baﬂlayan, karﬂ›-devrimci çabalar›n›
yo¤unlaﬂt›rmas› üzeri ne yurtd›ﬂ›na sürgün
edilen ve 1940 A¤ustosu’nda Meksika'da bir
komünist taraf›ndan
cezaland›r›lan
kiﬂi
kimdir?
a) Leon Troçki
b) G. Zinovyev
c) A. Puﬂkin
d) Kamenev

rime önderlik eden
Bolﬂevik önderlerden
de¤i l dir?
a) Kalinin
b) Josef Stalin
c) Jerjinski
d) Çerniﬂevski

20-) 37 y›ll›k yaﬂam›n› n 12 y› l› n› sür günde ve ç ar l› k hapis hanelerinde geçiren,
Ek i m De v r im i ’n d e n k › sa bir süre sonra ﬂehit
dü ﬂe n ( 1 6 Mar t 1 9 1 9 ),
ilk Tüm Rusya Sovyetle r i M e r k e z i Y ü r ü t m e
Kurulu Baﬂkanl›¤›n›
y a p a n B o l ﬂ e v i k ö nd e r
kimdir?
a) Anton Makarenko
b) Yakov Mihailoviç
Sverdlov
c) Maksim Gorki
d) Lev Tolstoy

Devri m sü r ec inde ço¤unlukla te H a ngi s i d ev r eddütlü tav›rlar
C e v a p l a r : 16:c, 17:b, 18:a , 19:d, 20:b
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19-)

yük bir darbe vurdu. Oysa emperyalist ülkeler I. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda,
yeni pazarlar elde etmek için birbiriyle savaﬂa tutuﬂmuﬂlard›. Tekellerin
bu aç gözlü h›rslar› nedeniyle I. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda 10 milyon insan hayat›n› kaybetti.
Fakat yine de herﬂey istedikleri
gibi olmad›. Yeni pazarlar için birbirleriyle savaﬂ›rken, Sovyet Devrimi
ile dünya pazar›n›n alt›da birini kaybettiler. Bu, emperyalistlere vurulmuﬂ ilk büyük darbeydi. (II. Paylaﬂ›m savaﬂ› sonras› peﬂpeﬂe yaﬂanan
devrimlerle birlikte emperyalistler
daha büyük bir darbe yiyecekler;
dünya pazarlar›n›n üçte biri, art›k
emperyalizmin pazar› olmaktan ç›kacakt›.)

s o n r a S o vy e t d e v r i m i n a s › l b i r yo l
izledi?
Lenin’in ölümünden (21 Ocak
1924) sonra emperyalistler devrimin
h›zla y›k›laca¤›n› düﬂündüler.
Ama hevesleri kursaklar›nda kald›. Lenin’in ard›ndan Sovyet halklar›na Stalin önderlik etti ve Stalin,
devrimi daha ileriye taﬂ›d›. Marksizm-Leninizm yolunda ilerleyen
Stalin’in dönemi, ekonomik olarak
Sovyetlerin, sosyalizmin güçlendi¤i
y›llard›r.
Yine Stalin’in önderli¤indeki
Sovyet halklar›, 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda Nazi ordular›n› yenip dünya
halklar›n› faﬂizmden kurtard›lar. K›z›l Ordu’nun deste¤iyle birçok ülkede Halk ‹ktidarlar› kuruldu.

13-) Sovyetler’in y›k›lmas›n›n nedenleri nelerdir?
Stalin’in ölümünden (6 Mart
1953) sonra 1956’da toplanan 20.
Kongre’de Stalin ve onun nezdinde
Lenin dönemi mahkum edilip, revizyonist politikalar hakim k›l›nmaya
baﬂland›.
Revizyonist politikalarla birlikte,
SBKP içinde bürokratlaﬂma artt›,
yozlaﬂma ortaya ç›kt› ve y›llar içinde
parti halktan koptu, sorunlar› tespit
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edecek, çözüm üretecek güçten yoksun; disiplinden,
teorik-politik üretkenlikten uzak bir partiye dönüﬂtü.
Sosyalizmi geliﬂtirecek bir program yerine emperyalizmle ekonomik, askeri vb. aç›dan yar›ﬂan bir SSCB
vard› art›k karﬂ›m›zda.
SBKP enternasyonalizmden de uzaklaﬂt›. Dünya
devrimlerini destekleyen bir ülke de¤ildi art›k SSCB...
Tersine, “emperyalizmle birarada yaﬂamay›” teorileﬂtiren ve bu temelde de ulusal ve s›n›fsal kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n karﬂ›s›na ç›kan bir ülkeydi art›k. Bu ise içte oldu¤u
kadar, d›ﬂta da kendi sonunu haz›rlamak demekti.
Sonuç olarak; 1990’lar›n baﬂ›nda, çürüme daha da
h›zland›, emperyalizmin do¤rudan veya dolayl› müdahaleleri sonucunda bu çürüyen yap›, SSCB y›k›ld›.

14-) Sovyetlerin y›k›lmas› devrimlerin bitti¤i
anlam›na m› gelir?
Sosyalist sistemin y›k›nt›lar› üzerinde tepinen emperyalizm durmadan devrimlerin bitti¤ini, s›n›flar›n ortadan kalkt›¤›n›, dünyan›n tek kutuplu, küresel bir dünya oldu¤unu propaganda etmeye baﬂlad›. Oysa de¤iﬂen
bir ﬂey yoktu. Ne emperyalizm de¤iﬂmiﬂ, ne devrimler
bitmiﬂ, ne de s›n›flar ortadan kalkm›ﬂt›, Lenin’in dedi¤i
gibi “Ça¤›m›z emperyalizm ve proleter devrimler ça¤›d›r.” Tek gerçek budur. Ülkeleri iﬂgal eden, kan ve gözyaﬂ›ndan, sömürüden baﬂka bir ﬂey getirmeyen emperyalizm, yeryüzünden silinmeden devrimler durmayacak
ve bitmeyecektir. Bunlar d›ﬂ›nda söylenen herﬂey yaland›r.

15-) Günümüz dünyas›nda Sovyet devriminin
önemi nedir?
Lenin, Ekim Devrimi’nin ertesinde diyordu ki, “Biz
baﬂlang›ç yapt›k. Ne kadar zamanda, ne zaman, hangi
ulusun proleterleri bu eseri sonuna kadar vard›r›rlar,
bunun önemi yok. Önemli olan buzun k›r›lm›ﬂ, yolun
aç›lm›ﬂ ve gösterilmiﬂ olmas›d›r...”
Lenin’in de dedi¤i gibi, Sovyet devrimi ile birlikte
“buz k›r›lm›ﬂ, yol aç›lm›ﬂ”t›r. Sovyet devriminden sonra o yoldan bir çok ülke kurtuluﬂa ulaﬂt›. Bir çok ülkede devrimler oldu. Lenin’in “Ça¤›m›z emperyalizm ve
proleter devrimler ça¤›d›r.” tespiti hayat›n içinde somutland›. Ça¤›m›z hala emperyalizm ve proleter devrimler ça¤›d›r ve devrimler bitmeyecektir.
Evet, bugün Sovyetler yok. Lakin dünyan›n ilk sosyalist ülkesi olmas› yan›yla Ekim Devrimi ve SSCB,
tüm dünya halklar›n›n bilincinde, de¤erli bir miras, yol
gösteren bir fener ve insanl›¤›n sorunlar›n›n ancak sosyalizmle çözülebilece¤inin tart›ﬂ›lmaz tarihsel kan›t› olarak yaﬂamaya devam etmektedir. Bir gün Sovyetler yine kurulacakt›r. Bundan eminiz.

Savaﬂan
Kelimeler
“Yetersiz beslenme”
de¤il, “açl›k”!
Burjuvazinin ç›karlar›n› savunan yazarlar, akademisyenler, uzmanlar, gazeteciler, televizyon yorumcular› a¤›z
birli¤i etmiﬂçesine yaﬂanan sorunlar› yok saymaktad›rlar.
Yok sayamad›klar›n›n ise üzerini kapatmakta, kapatamazlarsa da sorunun boyutlar›n› küçülterek, özünü çarp›tarak,
önemsiz hale getirmektedirler.
A ç l › k v e a ç l › k n e d e n i y l e y aﬂ a n a n ö l ü m l e r d e b ö y l e b i r
konudur ve y›llard›r çarp›t›lmaktad›r.
Dünyan›n birçok yerinde açl›ktan ölümler yaﬂan›rken,
sorun “ggizlenmeye” veya boyutlar› “kküç ül t ül m ey e” çal›ﬂ›lmaktad›r. Gizlemek ve çarp›tmak için, burjuvazi ve
onun uzmanlar›, yine çarp›tma görevini üstlenecek kelimelerden, kavramlardan medet umuyorlar.
Açl›¤› ve ölümleri, kelimelerin arkas›na gizleyerek, kelime oyunlar› ile adeta yok sayd›lar, ortadan kald›rd›lar.
Kulland›klar› “yetersiz beslenme” kelimesi de böyle bir
amaca hizmet etmektedir.
Say›: 239
Açl›¤›n dünyan›n alt›da birini kas›p kavurdu¤u, açl›k- Yürüyüﬂ
tan ölümlerin artt›¤› günümüzde bu tabloya bak›p da “ye 24 Ekim
2010
tersiz beslenme”den söz etmek adeta dünya halklar› ile
alay etmektir.
Gerçek ﬂudur ki, ortada “yeterli-yetersiz” diye de¤erlendirilebilecek bir beslenme durumu yoktur. Açl›k ve
ölümlerin nedeni “beslenememekten, yiyecek bulamamaktan” kaynakl›d›r.
H e r g ü n yaklaﬂ›k 24 bin kiﬂi, h e r ay 700 bini aﬂk›n kiﬂi açl›k veya açl›¤a ba¤l› nedenlerden dolay› ölüyor. H e r
y›l ‹stanbul büyüklü¤ünde bir nüfus açl›k nedeniyle yok
oluyor. Dünyada 1 milyar› aﬂk›n bir nüfus, yani her 6 kiﬂiden biri açl›kla karﬂ› karﬂ›yad›r. Tablo bu kadar aç›k olmas›na, sorumlular›n emperyalist tekeller oldu¤u bilinmesine karﬂ›n, bu tabloyu gizlemek için “yetersiz beslenm e ”den söz ediliyor. Oysa ortada “yyetersiz beslenme”
yok, aç›kça açl›ktan ölümler vard›r!
Daha do¤rusu, dünyay› avuçlar› içine al›p, talan eden,
ya¤malayan bir avuç emperyalist tekelin kâr u¤runa milyonlarca insan› açl›kla katletmesi vard›r.
Böyle bir gerçek, bu rakamlar ortadayken, kullan›lacak
her “yetersiz beslenme” kelimesi, bu açl›k katliam›n› gizlemek, 1 milyar aç› yok saymak olacakt›r.
Bu gerçek ortadayken, “yetersiz beslenme” kelimesini kullanmak, bir avuç emperyalist tekeli aklamak, suçlar›n› gizlemek olacakt›r. Oysa gerçeklerin ad›n› dosdo¤ru,
net ve anlaﬂ›l›r koymak gerekir. Ortada A Ç L I K ve açl›¤a
ba¤l› Ö L Ü M L E R vard›r.
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L‹NÇ
Röportajlar›

Neden? Nas›l?
Ne Yapmal›?
1- Linç politikalar›n›n nedeni nedir?
2- Linç sald›r›lar› nas›l örgütleniyor?
Kimler örgütlüyor?
3- Linçlere karﬂ› yap›lanlar yeterli mi
dir? Hemen duyunca ne yap›lmal›d›r? Sonras›nda ne yap›lmal›d›r ?
Say›: 239
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“unutulmamal›d›r ki, tarih
boyunca bunu uygulayan
diktatörlerin de
diktatörlüklerin de
ömrü sürekli
olmam›ﬂt›r”
Ahmet A b a k a y
(Ça¤daﬂ Gazeteci l e r Derne¤i Genel
Baﬂkan›)
u Ülkemizde çok s›k yaﬂanan linç
uygulamalar›yla ilgili sorular›n›za tek
yan›t vermek isterim
Linç politikalar›n›n nedeni kan›mca, onlarca y›ld›r ülkemizi yönetmekte
olan sermaye yanl›s›, sa¤c›, muhafazakar iktidarlar›n, yönetimlere karﬂ› baﬂkald›rmayan, eleﬂtiremeyen, susturulmuﬂ toplum yaratmak istemesidir. Bunu sa¤lamak için her zaman legal kamu güçleri kullan›lmaz, gerekti¤inde
emir komuta ile hareket eden milis
güçler yaratmak gerekir. 12 Eylül öncesi komando kamplar› bunun örnekleriydi. Bir baﬂka yol, ﬂoven milliyetçi
kitle tabanlar› yarat›p, bunlar›n içine
ajan provokatörler sokarak korku ve
terör yaratmakt›r.
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Belli olaylar karﬂ›s›nda insan gruplar›n›n davran›ﬂ biçimi, yaﬂad›¤› toplumun ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal yap›s›na göre ﬂekillenir. Türkiye’nin durumuna tarihsel süreç içinde
bak›ld›¤›nda Darbelerin, faili meçhul
cinayetlerin, gizli, aç›k siyasal sald›r›lar›n birbirini kovalad›¤›n›, bask› ve
zulümlerin her dönemde azalarak ya da
ço¤alarak sürdü¤üne tan›k olmaktay›z.
‹ktidar›n bask› ve despotizmi iki
yönlü insan gruplar› yarat›r. Birincisi
korku, baﬂe¤me, biat kültürünü egemen k›lmak. Bunun sonucunda, kendine güvenmeyen, kiﬂiliksiz, lümpen,
yerine göre ihbarc›, ç›karc› insanlar
ortaya ç›karlar. Yönetimler bu gücü
yeri geldi¤inde kullan›r. Bask›n›n yaratt›¤› ikincisi grup insan tipi ise demokrasi, insan haklar›, özgürlük, eﬂitlik temelinde, kul olmay› reddeden,
haks›zl›klara karﬂ› direnmeyi, mücadele etmeyi, muhalif olabilmeyi, boyun e¤memeyi ﬂiar edinen gruplar›n
ortaya ç›kmas›d›r. ‹ktidarlar için de
sorun budur. Birinci grubu besleyip,
koruyarak güvenlik güçlerine yard›mc› kuvvetler olarak hep yedekte tutarlar.
Sermaye yanl›s› gerici, muhafazakar yönetimler ülkemizde bu yöntemi
hep uygulayageldiler. Çorum, Maraﬂ,
Mad›mak katliamlar›, Ahmet Türk’e,
Ak›n Birdal’a, Hrant Dink’e yönelik
sald›r›lar, kurﬂunlamalar bu saptamay› do¤rulayan ilk akla gelen örneklerdir. TAYAD’l›lara uygulanan son sald›r›lar ve bask›lar da yine ayn› anlay›ﬂ›n ürünleridir.
Bu ülkede son 100 y›lda 84 gazeteci, ayd›n öldürüldü, bunlar›n hepsinin ortak özelli¤i, bu kiﬂilerin yönetimlere muhalif olmalar›, demokrasi
mücadelesinde yer almalar›, di¤er
özellik ise hiçbirinin gerçek katillerinin ya da tetikçilerin arkas›ndaki güçlerin bulunmay›ﬂ›d›r.
Böylesine bir toplumsal yap›
oluﬂturuldu¤unda, buna destek veren
üniversiteler de, sivil toplum kuruluﬂlar› da, iﬂçi örgütleri de, medya da yarat›labilmektedir.
Ama unutulmamal›d›r ki, tarih boyunca bunu uygulayan diktatörlerin
de diktatörlüklerin de ömrü sürekli olmam›ﬂt›r.

***

“korku yaratmak istemelerinin
temelinde kendi korkular›
yatmaktad›r”
Ruhan Mavruk
(ﬁair)
u Linç politikalar›n›n
nedeni hükümetin kurmak
istedi¤i korku imparatorlu¤u ve sindirme çabalar›d›r. ABD emperyalizmine,
‹srail siyonizmine ve AB
sömürgecili¤ine uﬂakl›kta
s›n›r tan›mayan devlet bu tutumuna
karﬂ› olan her düﬂünceye, edime ve duruﬂa sald›rmaktad›r. Asl›nda korku yaratmak istemelerinin temelinde kendi
korkular› yatmaktad›r.
u Linç sald›r›lar› yine devletin ve
polisin denetiminde siyasi yollar› t›kanm›ﬂ, kafatasç› bir mant›k nedeniyle
evrensellik ve hümanizmin çok d›ﬂ›nda
kalm›ﬂ, k›sacas› kendine reklam arayan
MHP ve di¤er faﬂist çevreler taraf›ndan
yapt›r›lmaktad›r. Bunlar yürüyen yada
bas›n aç›klamas› gibi yollarla kendini
ifade etmek isteyen direniﬂçilere sald›rmakta, gerginli¤i çözüyoruz bahanesiyle devreye giren polis de yine direnenlere sald›rmakta ve gözalt›na almaktad›r.
u Solun di¤er kesimlerinden de
TAYAD’l›lar üzerindeki linçlere yeterli tepkinin gelmedi¤inin fark›nday›m.
Öyleyse üzerine gitmek zorunday›z.
Halk›n ve tüm duyarl› çevrelerin linç
sald›r›lar›n› anlamas› ve tav›r almas›
için yayg›n bir ﬂekilde bu olaylar›n deﬂifre edilmesi gerekir. Çünkü karﬂ› taraf hala direniﬂçilerin terörist oldu¤u
ve Türk bayra¤› yakt›¤›n› iddia etmektedir. Her ﬂeyden önce içimizdeki korkuyu yenmek zorunday›z. “Ben cellatlar›mdan daha uzun yaﬂayaca¤›m...”der Ömer Muhtar.

***
“Bu meselelerde
do¤rudan siyasal
iktidar›n yerel
uzant›lar›n›n her
zaman bilgisi ve
onay› olur”
Selçuk Koza¤açl›
(ÇHD Genel Baﬂkan›)
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u Linç kültürü bir "toplum mühendisli¤i" stratejisidir. Burada s›radan insan›n siyasal iktidar›n ihtiyaç ve
projelerine yönlendirilmesi için gerekeni yap›yorsunuz, yani bir tür özel
harp. Cami yakabilirsiniz; yap›lm›ﬂt›r,
yalan söylersiniz, para verirsiniz, korkutursunuz...
Sonuçta kahvede, evinin kap›s›n›n
önünde, lisenin bahçesinde oturan insanlar› dezenforme edilmiﬂ "sanal" bir
düﬂmana karﬂ› ﬂiddet kullanmaya
sevk edersiniz. Bu aç›dan Mad›mak'›
kundaklayanlar›n TAYAD’l›lara sald›ranlardan fark› yoktur... Sonuçta iktidar bazen "sald›r›lanlar›/ma¤durlar›
koruyoruz" numaras› yaparak prim
toplar, bazen de “halk›m›z›n duyarl›l›¤›na sayg› duyuyoruz" edebiyat›yla
muhaliflerine göz da¤› verir. Ama her
iki halde de ulaﬂmay› bekledi¤i hukuk
ve insanl›k d›ﬂ› iﬂlevi bu yolla gerçekleﬂtirmeyi baﬂar›r.

u Nas›l örgütleniyor kim örgütlüyor? Bu meselelerde do¤rudan siyasal
iktidar›n yerel uzant›lar›n›n her zaman
bilgisi ve onay› olur. Bu bazen bu iﬂlerle yetkilendirilmiﬂ bir emniyet müdür yard›mc›s›d›r, bazen jandarma karakol komutan›d›r. Yine "para-militer"
diyebilece¤imiz aﬂ›r› milliyetçi ve dinci yap›lar, esnaf birlikleri, yüksekokullar içerisinde de bu gibi sald›r›lara elveriﬂli kadrolar beslersiniz. Futbol taraftar birlikleri, sa¤c› gençlik dernekleri ad› alt›nda örgütlenmiﬂ sopal› silahl› güruhlar bu iﬂler için beslenir.
Herkes birbirini tan›r, iktidarlar de¤iﬂtikçe bu kadrolar ufak tefek de¤iﬂikliklerle yeni sahiplerine ba¤lan›rlar ama
ihtiyaç bulundu¤u için her zaman sistem içinde tutulurlar... Yerel kolluk her
zaman bu kiﬂileri da¤›tabilecek güce,
imkana bilgiye sahip oldu¤u halde ya
siyasal iktidar taraf›ndan desteklenmez ya da kendisi zaten iﬂin içinde oldu¤u için isteksiz davran›r, böylece bu
yap›lar el alt›nda tutulur, ihtiyaç duyduklar›n› düﬂündüklerinde birkaç telefon veya küçük bir haberleﬂme a¤›yla
toplan›rlar.
u Yap›lanlar yeterli midir? Neler
yap›lmal›d›r? Linç sald›r›s›nda elbette
en önemli husus bu güruhun nas›l korundu¤unu, desteklendi¤ini ve halk›n
üzerine sald›rt›ld›¤›n› aç›kça gösterecek verileri halkla paylaﬂmakt›r. Sald›rganlar›n kimlikleri, kollukla iliﬂkileri, yuvaland›klar› yerler aç›kça halk

ile paylaﬂ›lmal›d›r...
Linç sald›r›s› ihtimali baﬂgösterdi¤inde çal›ﬂt›rabilece¤imiz bir " a c i l
eylem ça¤r›s›" a¤›na sahip olmal›y›z.
Gerekirse uluslararas› düzeyde kurulmas› gereken bu a¤ ile siyasal iktidara
ve mülki amirlere bas›nç yap›lmal›,
henüz toplanma halindeyken yahut
tahrik edilirken da¤›t›lmalar› sa¤lanmal›d›r. Ama elbette bu her zaman
mümkün olmaz. O zaman mümkün
olan en yayg›n biçimde ma¤durlara
destek vermeli gerekirse ve mümkünse fiziksel olarak yard›ma gidilmeli,
bas›n›n ve muhalefet odaklar›n›n ilgisi olaya toplanmaya çal›ﬂ›lmal›d›r.
Hemen ard›ndan ma¤durlar›n sa¤l›k durumu ve sald›r›n›n mümkün
olan en geliﬂ bilgisi eksiksiz olarak
tespit edilip savc›l›klar harekete geçirilmeye çal›ﬂ›lmal› ilgili yerel kolluk
hakk›nda idari yapt›r›mlar›n ve teftiﬂ,
disiplin mekanizmalar›n›n harekete
geçirilmesine çal›ﬂ›lmal›d›r.
Yine ülke gündeminde tutmaya
gayret etmeli ve sorumlular y›ld›r›l›ncaya kadar fiili ve hukuksal takip sürdürülmelidir.

***
“Tüm bu olaylarda linçe maruz
kalanlar de¤il linççiler korunup
kollan›yor”
Ebru Erbulan
(SES ‹stanbul 1 Nolu ﬁube
Yönetim
Kurulu
Üyesi)
u Linç
politikalar›n›n yöneldi¤i kesimlere bak›ld›¤›nda, sistemin demokratik mücadeleyi bast›rmak, insanlar›n
haklar›n› aramak için soka¤a ç›kmalar›na engel olmak amac›yla örgütlendi¤i görülmektedir. Bir yan› ile demokrasi ve hak arama mücadelesini bast›rmak için kullan›lan linç uygulamas› di¤er yan›yla ülkede yaﬂananlar› ve topyekûn halka karﬂ› yap›lan birçok uygulamadan sansür nedeni ile haberi olmayan ya da yanl›ﬂ bilgilendirilen toplumun, halk›n gerçekleri duymas›n›n engellenmesi amaçlanmakta diye düﬂü-

nüyorum. Tabi birde linç uygulamas›
ile linçe maruz kalanlar›n halka düﬂman ve tehlikeli gösterilmesi de bir neden olarak görülebilir.
u Trabzon’da TAYAD üyelerine
yap›lan linç sald›r›s›ndan bugüne kadar onlarca linç uygulamas›na ﬂahit
olduk. Adapazar›, Edirne ve en son yine TAYAD’l›lar›n Ankara yürüyüﬂü
s›ras›nda yaﬂananlar olay›n kendili¤inden de¤il planl› oldu¤unu göstermektedir. Edirne’de bas›n aç›klamas›
yapan ö¤rencilere sald›r›rken de Ankara yolunda tutuklu TAYAD üyelerine özgürlük talebiyle yürüyen TAYAD’l›lara sald›r›rken de bu linç güruhlar› ayn› davran›ﬂlar› sergilemektedir. Planl› meydana gelen bu olaylarda kullan›lan insanlara, bu insanlar›n
gösterdi¤i davran›ﬂlar ve rahatl›klar›na bak›ld›¤›nda, bu insanlar›n linç için
haz›rland›klar›n›, örgütlendiklerini
görüyoruz. Tüm bu olaylarda linçe
maruz kalanlar de¤il linççiler korunup
kollan›yor.

u Linçlere karﬂ› yap›lanlar yeterli
olsayd› bu gün biz hala linçleri konuﬂuyor olmazd›k. Yap›lanlar yeterli de¤il. Linç bu ülkede demokrasi mücadelesi, hak arama mücadelesi veren
tüm kesimlerin ve örgütlerin gündeminde hak etti¤i önemi görünceye ve
linçlere ve linç kültürüne karﬂ› gereken önemde bir mücadele verilmeden
de yeterli olmayacakt›r. Sendikal anlamda bakt›¤›m›zda Trabzon’daki linç
sald›r›s› sonras› KESK ﬂubelerinin b›rak›n aç›klama ya da herhangi bir ﬂey
yapmay› sendika binalar›n› açmad›klar›n› hat›rl›yorum. Yine Edirne’ de
linçe maruz kalan gençleri sahiplenmek yerine, sahiplenmeye gidenlere
gelmeyin diyen örgütler içinde
KESK’e ba¤l› sendikalar›m›z vard›.
Kald› ki linçe u¤rayanlar›n talebi
“Amerika defol bu vatan bizim” talebi ülkemiz halk›n›n büyük ço¤unlu¤unun talebidir. Linç duyuldu¤u anda,
kendine devrimci, demokrat diyen her
kesimin karﬂ› tav›r almas› gerekir ki
linçleri örgütleyen ve hayata geçirenler bu kadar pervas›z olamas›nlar.
Sonras› ›srarl› ve kararl› mücadele diye düﬂünüyorum. Linç kime gelirse
gelsin yar›n bize yönelmeyece¤inin
garantisi yok diye düﬂünüp sahiplenmeli, aksi durumda bu ülkede demokratik mücadele, hak alma mücadelesi verilemez.
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AKP, oligarﬂi içi çat›ﬂmada bir
katilin üzerinden devleti aklayamaz
iﬂkencenin Kay›plar›n ‹nfazlar›n

sorumlusu
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AKP iktidar› kontrgerillan›n
daha önce iﬂledi¤i çeﬂitli suçlar›,
oligarﬂi içi çat›ﬂmada rakiplerini etkisizleﬂtirmek ve devleti aklamak
için kullan›yor. Zaman, Yeni ﬁafak,
Sabah gibi AKP yandaﬂ› dinci gazeteler de bu çat›ﬂmada psikolojik
savaﬂ›n arac› iﬂlevini görüyorlar.
Sabah gazetesinin 16 ve 17
Ekim’de iki gün üst üste yapt›¤› bir
“infaz” haberi de bu kategorideki
haberlerden biriydi. Sabah, 6 Mart
1993’de darbeci Bedri Ya¤anlar’›n
infaz edilmesini, katliamdan sa¤
kurtulan iki çocuk üzerinden “17 y›l
boyunca saklanan emzik” baﬂl›¤›yla manﬂet yapt›.
Haberi okuyanlar Sabah gazetesinin infazlara karﬂ› oldu¤u için bu
haberi yapt›¤›n› san›r. Ama hay›r,
Sabah’›n derdi 17 y›l önceki bir infazda bilinmeyen bir gerçe¤i aç›¤a
ç›kartmak de¤ildi. ‹nfazlara karﬂ›
oldu¤u için bu infaz› gündeme getirmiyordu. Sabah gazetesi de di¤er tüm burjuva bas›n gibi devletin
i n f a z l a r › n › a l k › ﬂ l a y a n , infazlar›
manﬂetleriyle aklayan bir yay›n
yapm›ﬂt› hep. Nitekim Sabah, ﬂimdi
manﬂet yapt›¤› bu infaz› da 17 y›l
önce “Suriye ilk kez iﬂe yarad›” diye manﬂetten alk›ﬂlam›ﬂt›.
Sabah, e¤er infazlara karﬂ›
oldu¤u için bu haberi yapm›ﬂ
olsayd›, ilk iﬂi herhalde o tarihteki
infazc› manﬂetin özeleﬂtirisini vermek olurdu. Ama Sabah’›n derdi,
sadece, oligarﬂi içi çat›ﬂmada AKP
iktidar› lehine psikolojik savaﬂ yürütmek. Sözü edilen katliam da,
AKP iktidar›yla ters düﬂen eski
kontrgerillac› ﬂeflerden Hanefi Avc›’yla süren it dalaﬂ›nda ona karﬂ›
sald›r› malzemesi olarak gündeme
getiriliyor.
Hanefi Avc› 93 y›l›ndaki bu infa-

z› yöneten katillerden birisi. Ama
herkes biliyor ki, katil Hanefi Avc›’n›n yönetti¤i tek infaz bu de¤ildir. Avc›, yüzlerce devrimci-yurtseverin infazlar›n›, iﬂkenceli sorgular›n› bizzat yönetmiﬂtir. Fakat
AKP ve yalakalar›na bak›l›rsa, Hanefi Avc›, sanki bütün bunlar› kendi kiﬂisel amaçlar› do¤rultusunda
yapm›ﬂt›r. Hay›r, Hanefi Avc› emperyalistler taraf›ndan halka karﬂ›
savaﬂta e¤itilmiﬂ, oligarﬂinin kulland›¤› kontrgerilla ﬂeflerinden birisidir. Hanefi Avc›’ya yürüttü¤ü her
katliam operasyonunda görev veren
Emniyet Müdürü vard›r, o ilin valisi
vard›r, ‹çiﬂleri Bakan›, hükümeti
vard›r. Avc›’n›n da itiraf etti¤i gibi
infazlar, kay›plar, katliamlar, iﬂkenceler devlet politikas›d›r. Hanefi Avc› yönetti¤i tüm operasyonlar›, yapt›¤› tüm iﬂkenceleri, tüm katliamlar›
devlet ad›na yapm›ﬂt›r. Avc›’n›n buradaki rolü halk düﬂman›, devrimci
düﬂman› bir katil olmas›n›n ötesinde
de¤ildir. Fakat Sabah’›n manﬂetlerinde Hanefi Avc› d›ﬂ›ndakilerden
hiçbiri yok. Hanefi Avc› t ek ba ﬂ›na
m› yapt› bu katliamlar›?

Avc› infazlar› tek baﬂ›na
m› gerçekleﬂtirdi?
AKP, Avc› gibi birkaç kontrgerilla ﬂefini kullan›p, devletin tüm
katliamlar›n› aklamaya çal›ﬂ›yor. 1
May›s 1977 katliam›, Maraﬂ katliam›, 16 Mart katliam›, Çorum, Sivas,
Gazi katliam›n›... ‹damlar›, iﬂkenceleri, gözalt›nda kay›plar›, “faili
meçhul”leri... her ﬂeyi kullan›yor,
oligarﬂi içi çat›ﬂman›n malzemesi
yap›yor. “Ergenekon” operasyonlar›n›n baﬂlar›nda Baﬂbakan Erdo¤an,
“karanl›kta hiçbir olay kalmayacak” demiﬂti. Bugüne kadar AKP
iktidar› taraf›ndan ayd›nlat›lan ne

bir kitle katliam› var, ne de gözalt›nda kaybedilen 500’ün üzerindeki
kay›ptan biri..
AKP’nin iktidar oldu¤u 20032009 y›llar› aras›nda, 34 bin 922 polis, jandarma ve gardiyan hakk›nda
iﬂkence yapmaktan suç duyurusunda bulunulmuﬂ ama gerçek anlamda
cezaland›r›lan t e k b i r iﬂkenceci
yok. Tam tersine aç›lmak zorunda
kal›nan iﬂkence davalar›nda iﬂkenceciler aklanm›ﬂt›r. ‹ﬂkenceciler korunup, kollanm›ﬂt›r.
Sabah gazetesi manﬂete taﬂ›d›¤›
infaz için diyor ki; “Foto¤raflarda
her cesedin baﬂ›nda bir silah var.
Zaten bu tip foto¤raflar o dönemde
gerçekleﬂtirilen tüm operasyonlarda hep ayn›. Cesetler ve yan› baﬂlar›ndaki silahlar...”
Evet do¤ru diyor Sabah. Öyleydi. Ve öyleyse, devrimcilerin katledildi¤i yüzlerce infaz›n dosyas›n› da
aç›n bakal›m. AKP o infazlar›n
dosyalar›n› açs›n. Açamazlar.
Hanefi Avc› gibi katiller, iﬂkence
ve infazlardaki “baﬂar›lar›ndan” dolay› her iktidar taraf›ndan sürekli terfi ettirilmiﬂlerdir. Nitekim AKP iktidar› da, sekiz y›ll›k iktidar› boyunca
Hanefi Avc›’y› el üstünde tutmuﬂtur.
Sabah gazetesi Hanefi Avc›’n›n katliamlar› yönetti¤ini yeni mi ö¤rendi? 17 y›ld›r Hanefi Avc› ve onun gi-
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bi katiller hakk›nda tek bir sat›r yazm›ﬂ m›d›r? AKP’nin sekiz y›ll›k iktidar› boyunca Avc›’n›n komplolar›,
telefon dinlemeleri hakk›nda t e k b i r
s a t › r yazm›ﬂ m›d›r?
Sekiz y›ll›k iktidar› boyunca
AKP, bu katili ödüllendirmekten
baﬂka ne yapt›? Bugün de çat›ﬂma
içinde olmasayd› Avc› el üstünde
tutulmaya devam edecekti.
ﬁu bir an bile unutulmamal›d›r
ki; Hanefi Avc›, AKP taraf›ndan bu
infazlar›, katliamc›l›¤› dolay›s›yla
tutuklanm›ﬂ DE⁄‹LD‹R.
Sabah, Hanefi Avc›’ya emir ve r e n l e rd e n hiç söz etmiyor. Daha
alttaki Ayhan Çark›n gibi ölüm
mangalar›ndaki polislerin de infazda yer ald›¤›n› yazm›ﬂ. Katil Çark›n, sadece kendisinin 90’›n üzerinde kiﬂi katletti¤ini itiraf etmiﬂtir. Sabah gazetesi bir gazetecilik yapacaksa Ayhan Çark›n gibi bir katilin
bu itiraflar›na ra¤men AKP iktidar›
taraf›ndan neden yarg›lanmad›¤›n›
araﬂt›r›p yazs›n.
AKP döneminde infazlar yap›l-

mad› m›? Baﬂkent’in göbe¤inde
Eyüp Beyaz’›, Kevser M›rzak’› kim
katletti? Polis, katlettiklerinin yak›n›na bir silah b›rakarak çat›ﬂma süsü vermekten vaz m› geçti? 12 yaﬂ›ndaki U¤ur Kaymaz’›n üzerinden
13 kurﬂun ç›kmad› m›? Bu 13 kurﬂunun dokuzu da s › r t › n d a n d › . Yan›na bir silah b›rak›p çat›ﬂma süsü
veren kimin polisiydi? Art›k AKP
iktidar› döneminde bunlar olmuyor,
“Türkiye de¤iﬂiyor” öyle mi?
AKP bugüne kadar tek bir kontrgerillac›y› katliamlar›ndan dolay›
yarg›lamad›. Tek bir iﬂkenceciyi
halka, devrimcilere yapt›¤› iﬂkencelerden dolay› yarg›lamad›.

Sabah’›n darbeci sevgisi
Sabah gazetesinin iki gün manﬂete taﬂ›y›p sayfalarca yer ay›rd›¤›
haber s›radan, tesadüfen seçilmiﬂ
bir haber de¤il. Sabah’›n, devletin
yüzlerce infaz›n›n, katliam›n›n içinden özellikle darbecileri seçmesi elbette “tesadüfi” de¤ildir. ‹nfazlar›n
sorumlulu¤unu Hanefi Avc›’ya y›k-

Adalet ar›yorsan›z, yeriniz
devrimcilerin yan›d›r!
“Hrant'›n Arkadaﬂlar›”, Hrant
Dink’in katledilmesiyle ilgili “bilgi
edinme” yasas› çerçevesinde, Cumhurbaﬂkanl›¤›na, Adalet, ‹çiﬂleri,
D›ﬂiﬂleri Bakanl›klar›na ve Baﬂbakanl›¤a sorular sormuﬂlar.
12 Ekim günü ‹stanbul’da düzenledikleri toplant›da, sorular›na
ald›klar› cevaplar› aç›klad›lar.
“Hrant'›n Arkadaﬂlar›” ad›na
Ümit K›vanç taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün, "Hrant Dink gerekli
tedbirler al›nmad›¤› için öldü" dedi¤i, Adalet Bakanl›¤›’n›n ise "Siz
zaten bu soruﬂturmalarda taraf de¤ilsiniz ki size ne oluyor" diye cevap verdi¤i belirtildi.
K›vanç, ayr›ca D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n sorulara cevap vermedi¤ini
sadece, “D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n, o

korkunç savunman›n, Adalet ve
‹çiﬂleri Bakanl›klar›ndan, al›nan
bilgilerle haz›rland›¤›n› söyledi¤ini, soruﬂturma ile ilgili M‹T’in
“herhangi bir faaliyetine rastlamad›klar›n›” anlat›rken, M‹T’e yönelik sorular›na da, Baﬂbakanl›ktan
“Talebinizi ilgili firmaya ﬂahsen
iletmeniz gerekmektedir" cevab›
geldi¤ini ekledi.
M‹T’i bir f i r m a olarak gören
Baﬂbakanl›k verdi¤i cevap ile herkesle alay etmiﬂtir.
“Hrant’›n arkadaﬂlar›” ad›na yap›lan konuﬂmada, bu cevaplarla
birlikte, “Hrant’› Neo-Nazi ile bir
tutan iç kald›r›c› savunmaya h ü k üm e t i n v e d ev l e t i n t o p t a n s a h i p ç › k t›¤›n› anlam›ﬂ olduk. " deniyordu.
Bunu anlam›ﬂ olmak için bu
cevaplar gerekli de de¤ildi.

mak nas›l kirli bir oyunsa, bunun
için darbecileri gündeme getirmek
de ayn› ﬂekilde kirli bir oyundur. Bu
seçim tesadüfi de¤ildir, masum de¤ildir. Sabah, devrimci harekete
darbe yapan kontralaﬂm›ﬂ kiﬂilerin
üzerinden infazlar› gündem yapmas› karﬂ›-devrimin bir taﬂla bir kaç
kuﬂ vurma iste¤inin ürünüdür.

AKP’nin p olitikalar›na
malzeme olmay›n,
kendinizi
kulland›rtmay›n!
Devletin iﬂkencelerine maruz
kalanlar, yak›nlar› infaz edilenler,
gözalt›nda kaybedilenlerin yak›nlar›... oligarﬂi içi çat›ﬂmada AKP’nin
politikalar›na alet olmay›n. Kendinizi kulland›rtmay›n. AKP, iktidar
savaﬂ›nda herﬂeyi kullanmaktad›r.
AKP, oligarﬂi ad›na, emperyalizm
ad›na iﬂkencelere, infazlara, komplolara devam ediyor. AKP, sadece
kendi döneminin katliamlar›ndan
de¤il, oligarﬂinin geçmiﬂ katliamlar›n› da aklamaya çal›ﬂt›¤› için tüm
katliamlardan sorumludur.
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“Hrant’›n arkadaﬂlar›”n›n görmesi
gereken gerçek ﬂudur;
Hrant Dink, A K P i k t i d a r › n d a
k a t l e d i l m i ﬂ t i r. Katilleri AKP iktidar› taraf›ndan korunmaktad›r.
“ K o r k u n ç s a v u n m a ” dedikleri
Hrant’›n katledilmesini A‹HM’e
karﬂ› savunan AKP iktidar›d›r.
Hrant’›n katili AKP’dir. Fakat
“Hrant›n arkadaﬂlar›”n›n önemli bir
bölümü, bunlara ra¤men, A K P ’ n i n
kuyru¤undan
k o p m a m a k t ad › r l a r. AKP’ye siyasal destekleriyle, Hrant’›n katillerinin korunmas›na ortak olmaktad›rlar.
“Hrant’›n arkadaﬂlar›” adalet
arayacaksa, yerleri devrimcilerin
yan›d›r. Devrimciler on y›llard›r
adalet mücadelesi vermektedirler.
Adalet mücadelesi Hrantlar› katleden bu köhne düzene karﬂ› sürdürülmelidir. Uzlaﬂarak, katillerin olmayan vicdan›na seslenerek adalet
aranmaz. Bu görülmelidir.Aksi halde yan›lmaya devam edeceksiniz!..

TAYAD’l›lara Özgürlük
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Bu ülkenin onuru olan

TAYAD’l›lara
özgürlük istiyoruz!

Say›: 239

Yürüyüﬂ
24 Ekim
2010
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Bu ülkenin yüzak›, bu halk›n demokrasi mücadelesinin köﬂe taﬂlar›ndan biri, bu ülkede tutsaklar›n sesi, bu ülkenin onuru olan TAYAD’l›lara özgürlük istiyoruz!
9 TAYAD’l›ya özgürlük!
1 Haziran sabah› karanl›¤›n cellatlar›nca tutsak edildiler. Ellerinde
silahlar›, yüzlerinde maskeleri ile
AKP’nin iﬂkenceci polisleri, 15 Ha ziran 2010 sabah› herkes uykudayken, Ankara, ‹zmir ve ‹stanbul’da
evleri, demokratik kuruluﬂlar› basarak aralar›nda 50-60 yaﬂlar›nda ki
tutsak yak›nlar›n›n da oldu¤u 29
TAYAD’l›y› gözalt›na ald›lar.
AKP zulmetmekte s›n›r tan›m›yor. Halka, emekçilere zulmetmek
serbestti ve faﬂizmin hukuku geçerliydi bu ülkede. Bir sabah karanl›¤›nda kap›lar›na dayand›klar› TAYAD’l›lara y›llard›r zulmü esirgememiﬂlerdi.
N e l e r y a p m a d › l a r ki?...
‹çeride tutsak evlatlar›na zulmün
en koyusunu reva görürken, “dd›ﬂa r › d a” da, TAYAD’l›lara “zulümler den zulüm be¤enin” dediler. Hapishane önlerinde baﬂlayan zulüm, tutsakl›klara, tecrit hücrelerine taﬂ›nd›.
Gözalt›na ald›klar› TAYAD’l›lardan 17 kiﬂi tutukland›. Tutuklananlar aras›nda, iki k›z›n› tecrite
karﬂ› ölüm orucu eyleminde ﬂehit
veren Ahmet Kulaks›z’›n, hapishanelerde tutsak evlatlar› bulunan ana,
babalar›n, tutsak yak›nlar›n›n olmas› AKP’nin halk düﬂman› yüzünü
göstermektedir.
Herﬂey bir yana, AKP evlatlar›
için hapishane kap›lar›ndan ayr›lmayan yaﬂl› ana, babalar›, iki k›z›n›
ﬂehit veren bir babay›, bile iﬂkence-

li tecrit hücrelerine atacak kadar gözü dönmüﬂ bir halk düﬂman›d›r.
Aç›kça, “ t ut s a k k › z l ar › n› z › ,
o¤ullar›n›z› sahiplenmeyeceksi niz” diyorlar. Analara, babalara, tutsak yak›nlar›na dayatt›klar› budur
Devrimci tutsaklara karﬂ› yürüttükleri düﬂmanl›k, gözlerini bürüyen kan ve devrimcilere düﬂmanl›kta tekellere kendilerini kan›tlama
çabas› AKP’ye herﬂeyi yapt›rmaktad›r.
Onlar›n hamuru, anti-komünizm
ve devrimci düﬂmanl›¤›yla kar›lm›ﬂt›r. AKP’nin kadrolar› böyle yetiﬂmiﬂ, devrimci mücadeleye karﬂ›
böyle kullan›lm›ﬂlard›r.
Bu öylesine bir düﬂmanl›kt›r ki,
bir anne ve babaya, bir kardeﬂe, bir
ablaya, bir amcaya “o¤lunu, k›z›n›,
kard eﬂini, abini, ye¤enini sahip lenmeyeceksin “ diyor!
Bu zulmü uygulayan AKP’nin
faﬂist politikalar›na, linçlerine karﬂ›
dik durulmaz, mücadele edilmez de
ne yap›l›r?

As›l suçlu, tutsaklar›
sahiplenen TAYAD’l›lar›
tutuklatan AKP’dir
8 TAYAD’l› sahiplenme sonucu
serbest b›rak›l›rken, 9 TAYAD’l›n›n
tutsakl›¤› sürüyor.
9 TAYAD’l› tam 132 gündür tu tuklu...
9 TAYAD’l›n›n özgürlü¤ünü is tiy o ru z !
AKP iktidar›,
TAYAD’l›lar›
“Hasta tutsaklar›” sahiplendikleri,
“ Güler Zere’nin cenazesine” kat›ld›klar›, “ Mahir Çayan’›n mezar›”
baﬂ›nda anma yapt›klar›, “ New roz’a kat›ld›klar›” gerekçesiyle tu-

TAYAD’LILARIN suçlar› çok
büyüktü! AKP iktidar›n›n hasta
tutsaklar› katletme politikas›n›
boﬂa ç›kartm›ﬂlard›. Verdi¤imiz
mücadele ile Güler Zere’yi
zulmün elinden alm›ﬂt›k. AKP
iktidar›n›n intikam› böyle oldu.
Hakl› ve onurlu bir mücadele
içinde olan TAYADLILARI
operasyonla gözalt›na ald›rd› ve
tutuklatt›. AKP böylece bizi
y›ld›rmak, susturmak istedi,
gözda¤› vermeye çal›ﬂt›.
Y›lmad›k. Tutsak TAYADLILARI
sahiplendik.
tuklad›.
AKP iktidar›n›n suç olarak gördükleri ve tutuklamalara gerekçe
yapt›¤› eylemlere bak›ld›¤›nda, bu
eylemlerin t u t u k l a n m a g e rekçesi
y a p › l a m a y a c a k eylemler oldu¤u
çok aç›kt›r.
AKP bir yandan TAYAD’l›lar›
tutuklat›rken, bir yandan da halka
haks›zl›klara direnmemesi için gözda¤› vermektedir. Hemen herkesi
tehdit eden AKP, “halk›n elini kolunu” ba¤lamaya çal›ﬂmaktad›r.
As›l suçlu, tutsaklar› sahiplenen,
TAYAD’l›lar› tutuklatan iﬂbirlikçi
AKP iktidar›d›r.

TAYAD’l›lar Onurumuzdur

Düﬂünün ki, AKP TAYAD’l›lar› tutuklatarak,
kendince halka gözda¤›
vermeye çal›ﬂ›rken, bir
yandan da halk›n de¤erlerine sald›rmay› ihmal etmiyor.
Örne¤in, hastalar› sahiplenmek, bir halk gelene¤idir. Kötü günde yard›m etmek, destek sunmak, ac›lar› paylaﬂmak
bir halk gelene¤idir. AKP
bu gelene¤e de sald›rmakta, bu de¤erleri ayaklar alt›na almaktad›r.
AKP’nin faﬂist sald›r›lar›na dur
demek, halk›n de¤erlerine karﬂ› yürüttü¤ü sald›r›lar› boﬂa ç›karmak
için de TAYAD’l›lara özgürlük istiyoruz.
132 gündür tutuklu olan TAYAD’l›lar serbest b›rak›lmal›d›r.
TAYAD’l›lara özgürlük istemek,
AKP’nin faﬂist sald›r›lar›n›n meﬂru
olmad›¤›n› dile getirmektir. O halde
AKP’nin faﬂist sald›r›lar›na karﬂ›
direnmek meﬂrudur.
T›pk› TAYAD’l›lar›n direndi¤i
gibi...

D i re n e n v e b u ü l k e n i n
o n u r u o l a n TAYAD’l›lara
özgürlük!
TAYAD’l›lar bu ülkenin onurudur. Onurudur, çünkü TAYAD’l›lar
bu onuru hak ederek kazanm›ﬂlard›r. En zor koﬂullarda bile do¤ru bildikleri yolda tek baﬂlar›na da olsa
mücadeleyi sürdürmüﬂlerdir.
Öyle koﬂullar yaﬂam›ﬂlard›r ki,
ülke de “yaprak k›m›ldamad›¤› koﬂullarda” TAYAD’l›lar tek baﬂ›na
mücadele etmiﬂlerdir. Cuntan›n sald›r›lar›n›n sürdü¤ü koﬂullarda cuntan›n faﬂist terörüne boyun e¤memiﬂlerdir.
‹ﬂkence görmek, tutuklanmak
pahas›na iﬂkenceyi, sald›r›lar›, cuntan›n halk düﬂman› politikalar›n›
teﬂhir etmiﬂlerdir.
TAYAD’l›lar bu ülkenin onurudur. Onurudur çünkü, üniversitelerin faﬂist generallere peﬂ peﬂe ün-

Burada mesele yaln›zca 9 kiﬂinin tutuklulu¤u de¤ildir.
9 kiﬂi, haks›z, hukuksuz tutukludur; hapishanelerdeki binlerce
devrimci, ilerici, yurtsever tutuklu
gibi.
9 kiﬂi, susmayan ve sinmeyenlerin sesi olarak, bu halk› sustur-

mak ve sindirmek isteyenler taraf›ndan
tutuklanm›ﬂlard›r.
TAYAD’l›lara Özgürlük isterken;
Demokratik mücadeleye özgürlük istiyoruz
Bir halk›n tutsaklar›na sahip ç›kma
hakk›n›n meﬂrulu¤unu savunuyoruz.
Bir halk›n ﬂehitlerine sahip ç›kma hakk›n›n meﬂrulu¤unu savunuyoruz.
9 TAYAD’l› halkt›r.
TAYAD’l›lar nezdinden tutuklanan halk›n hakl› ve meﬂru mücadelesidir.
TAYAD’l›lara Özgürlük isterken;
Halk›n özgürlü¤ünü ve hakl›,
meﬂru mücadelesini savunuyoruz.

vanlar verdi¤i, belediye baﬂkanlar›n›n ﬂehirlerin anahtarlar›n› cuntan›n
generallerine teslim etti¤i, ayd›nlar›n sindi¤i, hukukçular›n faﬂizmin
kanl› sald›r›lar›n› tasdik etti¤i koﬂullarda, cuntaya boyun e¤meyenlerdendi TAYAD’l›lar.
TAYAD’l›lara özgürlük istiyoruz!
TAYAD’l›lar bu ülkenin vicdan›d›r ayn› zamanda. Vicdan›d›r, çünkü, halk›n faﬂist cuntan›n postallar›
alt›nda ezildi¤i, ac›lar çekti¤i koﬂullarda TAYAD’l›lar bu ac›lara kay›ts›z kalmam›ﬂ, halk›n yan›nda olmuﬂlard›r.
Tutsaklar, 19-22 Aral›k günlerin
de ölüm mangalar› taraf›ndan kuﬂat›l›p, diri diri yak›ld›klar›nda, hapishane önlerinde yine onlar vard›. Yine onlar 7 y›l boyunca zulme karﬂ›
mücadelenin bir parças› olmay› baﬂard›lar.
Bu halk›n en de¤erli evlatlar›n›n
kömürleﬂmiﬂ cesetlerini s›rtlar›nda
taﬂ›d›lar. Büyük Direniﬂ’te ﬂehit düﬂen evlatlar› ile onlar, yan yana ﬂehit düﬂtüler.
Tutsaklar›n iﬂkence ve sald›r›lar

ile teslim al›nmaya çal›ﬂ›ld›¤› koﬂullarda en zor dönemlerde tutsaklar›n sesi olmay› baﬂarm›ﬂt›r TAYAD’l›lar.
TAYAD arkas›nda mücadele ile
dopdolu olan onurlu bir tarih b›rakm›ﬂt›r. AKP iktidar› mücadele dolu
ve bu ülkenin onuru olan TAYAD’l›lara, o mücadele dolu tarihe
sald›rmaktad›r.
AKP sald›r›lar›yla, gözalt› ve tutuklama terörü ile TAYAD’l›lar› y›ld›ramaz.
Bu onurlu tarihin yarat›c›s› TAYAD’l›lar için özgürlük istiyoruz!
133 gün süren tutukluluktan sonra TAYAD’l›lar 25 Ekim günü ilk
duruﬂmaya ç›kacaklar. Kuﬂkusuz
TAYAD’l›lar›n yarg›lanaca¤›n› düﬂünmek yanl›ﬂ olur. Nitekim bugüne kadar hiçbir güç TAYAD’› yarg›layamam›ﬂt›r. Zira TAYAD hep hakl› bir davan›n savunucusu olmuﬂtur.
Tarihsel ve siyasal olarak hakl›
olanlar› hiçbir güç yarg›la ya maz .
TAYAD yarg›lanamaz!
Bu nedenle 133 gündür tutsak
olan tutuklu 9 TAYAD’l› için özgürlük istiyoruz.

TAYAD’l›lara
özgürlük isterken;

TAYAD’l›lara Özgürlük

Say›: 239

Yürüyüﬂ
24 Ekim
2010
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‹ﬂsiz b›rakt›lar, ‘toplumsal
patlama’dan korkuyorlar!
u IMF, “ Toplumsal
patlama olabilir” diye
emperyalistleri u yar›yor!
u Kriz boyunca 30
milyon emekçi, tekeller
taraf›ndan i ﬂten ç ›kart›ld›
u Dünyadaki iﬂsiz nüfus
210 milyona ç›kt›

Say›: 239

Yürüyüﬂ
24 Ekim
2010

I M F ﬂefi Dominik Strauss- Kahn
“ kriz geride milyonlarca iﬂçi b›rakt›.
Büyük durgunluk ard›nda bir iﬂsizlik
çöplü¤ü b›rakt›” diyordu.
“‹ﬂsizlik çöplü¤ü”!
‹ﬂte yüzmilyonlarca iﬂsiz emekçi
onlar›n gözüne böyle gözüküyor.
Kriz boyunca tam 30 milyon in san iﬂsiz kald› ve dünyadaki iﬂsiz
nüfus 210 milyona ç›kt›. ‹ﬂsiz kalanlar›n yüzde 75’i emperyalist-kapitalist ülkelerdedir.
Emperyalistlerin “biliﬂim ve teknoloji ça¤›” dedikleri, teknolojileri
ile övündükleri günümüzde bunlar
unutturulmak istenen gerçeklerdir.
210 milyon iﬂsizin, 1 milyar
aç’›n, açl›ktan ölümlerin yaﬂand›¤›
bir ça¤d›r, onlar›n uygarl›k masallar› anlatt›¤› dünya!
Öylesine bir eﬂitsizliktir ki bu,
emekçilere 80 y›l önceki koﬂullar›
dayatm›ﬂt›r. Emekçilerin tüm haklar›n›n gaspedildi¤i, iﬂsizli¤in ve açl›¤›n yüz milyonlarca emekçiyi tehdit
etti¤i y›llard›r 1928-29’lu y›llar.

“‹ﬂsizlik çöplü¤ü”
y a r a t a n l a r, emekçilerden
korkuyor
Uluslararas› Para Fonu (IMF),
Amerika ve Avrupa’n›n 1930’lardan beri görülen en kötü iﬂsizlik krizi ile karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu ve dikkatli ad›mlar at›lmamas› halinde
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“sosyal çalkant›larda bir patlama”
yaﬂanmas› riski bulundu¤u uyar›s›nda bulundu.
Onlar›n korkular› kendi köhnemiﬂ düzenlerinin gelece¤i ile ilgilidir. ILO raporunda; “Yüksek ve
uz u n s ü re n iﬂ s iz lik me v c u t d e m ok rasilerin istikrar›n› tehdit ediyor.”
diye saptamalar yap›yorlar.
‹stikrardan kas›t, düzenlerini hiç
bir t e h d i t olmadan, muhalefetsiz
sürdürebilmeleridir. Ama bir ç›rp›da
kap› önüne koyduklar› milyonlarca
iﬂsizin uzun vadede “nas›l bir tehlike oldu¤unun” fark›ndalar.
Strauss-Kahn, “Güvencede de ¤iliz” diyerek korkular›n› en k›sa
yoldan aç›¤a vuruyor. Kuﬂkusuz
emperyalistler yaratt›klar› tablonun
nas›l korkunç bir tablo oldu¤unun
ve yaratt›¤› y›k›m›n fark›ndalar.
‹ﬂsiz 210 milyon emekçinin, her
birinin bakmak zorunda oldu¤u bir
ailesi oldu¤unu ve her ailenin ortalama 4 kiﬂi olmas› durumunda iﬂsizli¤in do¤rudan etkiledi¤i say›n›n 1
m i l y a r a yak›n olmas›, emperyalistlerin pervas›zl›¤›n› göstermektedir.
Emp e rya list te ke lle rin po litika lar›n›n sonucu, her 6 kiﬂiden biri nin ‹ﬁS‹Z, her 6 kiﬂiden birinin
AÇ oldu¤u milyarla rca insan.
‹ﬂte emperyalistler sömürüde
böylesine pervas›z, hak gasplar›nda
böylesine s›n›r tan›mamaktad›r. ‹ﬂsizlik, yoksulluk, güvencesiz yaﬂam›n
dayat›lmas›yla
birlikte,
1990’dan bu yana özellikle emekçilere yönelik sald›r›lar artm›ﬂt›r.
Emperyalist ülkelerde sald›r›lar
sürmekte, hak gasplar› devam ettirilmektedir. Hak gasplar› ile emekçilerin e¤itim, sa¤l›k, emeklilik gibi
en temel haklar›na el uzat›lm›ﬂt›r..
Örne¤in, Fransa’da emeklilik yaﬂ›
60’tan, 62’ye ç›kar›l›rken, Almanya
ve ‹ngiltere’de sosyal harcamalar
azalt›lmaktad›r.
Emperyalist-kapitalist ülkelerde

devlet, “sosyal devlet” kimli¤ini bir
yana b›rakm›ﬂt›r. Sosyalist sistemin
varl›¤› koﬂullar›nda, zorunluluktan
sa¤l›k, e¤itim, sosyal yaﬂam konusunda bütçeler oluﬂturup, kimi
ad›mlar atan devlet bugün ona ihtiyaç duymamaktad›r.

Emekçiler örgütsüz
ve öndersizdir
Emperyalist tekellerin politikalar›na karﬂ›, buna karﬂ›l›k olacak ölçüde, buna denk düﬂen bir tepki, bu
ölçüde bir mücadele yoktur...
Emekçi halklar›n, iﬂçilerin handikap› ﬂudur; bugün e me kç i le r ö rgütsüz ve öndersizdir. Milyonlarca
emekçi kendilerini iﬂsiz b›rakan,
haklar›n› gaspeden emperyalist sisteme karﬂ› öfkelidir. Ancak bu öfke
düzene karﬂ› ciddi, örgütlü bir mücadeleye dönüﬂmüﬂ de¤ildir.
Hak gasplar› için milyonlarca
emekçi sokaklardad›r. Gösterilere
milyonlarca emekçi kat›lmakta,
grevler örgütlenmektedir. Öfke, henüz iktidarlar› tehdit edecek bir örgütlülükten, mücadeleden uzakt›r.
Sendikalar›n örgütledi¤i ve ekonomik taleplerle s›n›rl› mücadelelerin emperyalist politikalarda gedikler açmas› zordur.
Sosyalist sistemin yoklu¤u, ezilen halklar›n kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n
gerilemiﬂ olmas› tekellere cesaret
vermiﬂtir.
Emperyalistler, emekçilerin içinde bulundu¤u durumu gördükleri
için sömürü ve talanda pervas›zd›rlar. Tüm dünyada emekçilere yönelik sald›r›n›n alt›nda iﬂte bu gerçekler yatmaktad›r.

TAYAD’l›lar Onurumuzdur

AKP 1 y›lda 3700 yeni milyoner yaratt›
1 y›lda 3700 yeni milyoner! 3700 kan emici daha!..
3700 yeni zenginin ortaya
ç›kmas› demek, milyonlarca yeni yoksul demektir. AKP, 8 y›l
boyunca sadece yeni zenginler
yaratmakla da kalmad›, zengin
olanlar› da büyüttü.
2010 A¤ustos itibar›yle Türkiye’de bankalarda bulunan 566
milyar 503 milyon TL’ye ulaﬂan
mevduat›n yüzde 45.7’sinin milyoner hesaplar›nda tutuldu¤u
aç›kland›.
Bu ne demektir?
Birincisi; milyonerlerin elinde bulunan paran›n büyüklü¤ü
ve milyonerlerin gücünü,
‹kincisi; onlar daha çok zengin oldukça halk›n daha çok
yoksullaﬂaca¤› gerçe¤ini göstermektedir.
Bu tablo AKP’nin politikalar›n›n kimleri nas›l zengin etti¤ini ayr›ca göstermektedir.
Yeni bir zengin nas›l yarat›l›r?

Fransa’da direniﬂ
büyüyor
Emeklilik yaﬂ›n›n yükseltilmesi
ve hak gasplar›na karﬂ› direniﬂini
sürdüren emekçiler, grevlerle, gösterilerle, sald›r›lara direnerek direniﬂi büyütüyorlar.
Fransa Baﬂbakan› François Fillon, süren grevler ve direniﬂler için
emekçileri tehdit ederken, “ülke’de
benzin s›k›nt›s› yaﬂanmayacak” diyordu.
12 petrol rafinerisinin emekçilerinin 15 Ekim günü greve kat›lmas›yla,
Paris’te benzin istasyonlar› kapand›.
Baz› havaalanlar›nda uçaklar›n kalk›ﬂ›n›n etkilenece¤i belirtiliyor. Petrol
taﬂ›yan tanker ve a¤›r vas›ta sürücüleri 18 Ekim günü kamyonlar› ile karayollar›n› kapatt›lar.
Hergün 7 milyon yolcu taﬂ›yan
demiryollar› da grevi sürdürünce,

Aç›k ki, halk›n olan› çalmas›,
ya¤madan pay verilmesi, çal›pç›rpmas›, azg›nca sömürmesi
için her tür kolayl›k gösterilir.
Bilinir ki, bu 3700 kan emiciden
hiçbiri al›nteri ile kazanmad› onca serveti.
Nitekim her bir kan emicinin,
her bir asalak milyonerin öncesine bir bakmak bunu anlamak
için yeterlidir. Ülker grubu, Sabri Ülker’in çok çal›ﬂmas›yla bir
imparatorluk kurmad›. Hepsinin
arkas›nda oligarﬂinin sundu¤u
peﬂkeﬂler var.
AKP iktidar›, açlar›n say›s›n›
art›r›r, iﬂsizlerin say›s›n› ço¤alt›rken bir yandan da hapishaneleri t›ka basa dolduruyordu. Halka yoksulluk, hastal›klarla dolu
bir yaﬂam› reva görürken, yeni
zenginlerin say›s›n› art›r›yordu.
Halka, açl›¤›, iﬂsizli¤i, yoklu¤u, linçleri reva görürken, iﬂbirlikçi tekeller daha çok sömürsün
diye hemen istedikleri her yasay› ç›kard›. Halk sesini ç›karmas›n diye ordusunu, polisini seferber ettiler.

Devlet Planlama’n›n
2011-2013 plan›;
Daha çok açl›k, daha
çok ya¤ma!
AKP iktidar› 8 y›ll›k iktidar›nda iﬂsiz ve aç b›rakt›¤›, yoksullaﬂt›rd›¤› milyonlarca yoksula, iﬂsize, “sizi daha çok
sömürece¤im” diyor.
Bunun için planlar, programlar yap›yor. Nitekim Devlet Planlama Teﬂkilat›’n›n 2011-2013 y›llar› için haz›rlad›¤› programda, aç›kça bunu ilan ediyor.
Bu plana göre; iﬂsizlik artacak, ya¤ma sürecek, özelleﬂtirmeler sürecek.
Yeni zenginler yaratt›klar›, emperyalistlere ödedikleri paralar nedeniyle
bütçe aç›k verecek. Bütçe aç›¤›n› asalak zenginlerden alacaklar› vergiler ile
kapatmayacaklar. Asalaklar k›l›n› bile
k›p›rdatmayacak.
Ve aç›k halktan al›nanlarla kapanacak. Yani emekçiler daha çok ve kölece koﬂullarda çal›ﬂt›r›lacak, daha az tüketecek, daha çok yoksullaﬂacak.

ulaﬂ›m yap›lamaz
bir noktaya geldi.
Direniﬂi
destekleyen liseli
ö¤renciler
de sokaklarda gösteriler
yapt›.
19 Ekim’de ise ülke çap›nda genel greve gidildi. Ulaﬂ›m, sa¤l›k ve
e¤itim alan›nda etkili olan genel greve birçok kesimden destek verildi.

Belçika’da demiryolu
emekçilerinin grevi
Belçika’da, 17 Ekim akﬂam› demiryolu çal›ﬂanlar›, Belçika Demir
Yollar› ‹ﬂletmesi’nin 900 demiryolu
emekçisini iﬂten ç›karmak istemesi
ve özlük haklar› için Sosyalist Sendika’n›n (ACOD) ça¤r›s›yla 24 sa-

Say›: 239

Yürüyü
Yürüyüﬂ
24 Ekim
2010

atlik greve gitti.
Grev, Belçika, Hollanda, Fransa
ve Almanya’daki tren seferlerini de
etkiledi. Demiryolar› emekçilerinin
24 saatlik grevi nedeniyle, Belçika
otoyollar›nda kilometreleri bulan
uzun araç kuyruklar› oluﬂtu.
Kapitalistler sorunlar› çözmek
yerine 24 saatlik grevin kendilerine
ne kadar zarar verdi¤ini hesap etmekle meﬂguller. Gazeteler, 24 saatlik grevin kapitalistlere zarar›n›n,
yaklaﬂ›k 150 milyon Euro oldu¤unu
yazd›lar.

TAYAD’l›lara Özgürlük

31

15-16-17 Ekim: Suyun Ticarileﬂtirilmesine
Hay›r Platformu Eylemleri

Suyuna, topra¤›na, orman›na,
eme¤ine ve yaﬂam›na sahip ç›k!
Say›: 239

Yürüyüﬂ
24 Ekim
2010
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Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r
Su Hakk› Mücadelesi’nden Hasan
Öztürk ve Maden Mahallesi Su
Platformu taraf›ndan ‹stanbul’da,
Hakk› Mücadelesi’nden Ali Do¤an
15-17 Ekim tarihleri aras›nda “ S uyuna, Topra¤›na, Orman›na, Eme- konuﬂmac› olarak kat›ld›.
¤ine Sahip Ç›kanlar Buluﬂuyor.
Panellerde anlat›lan mücadele
Yaﬂ am› Savunanlar ‹stanbul’da”
deneyimlerinde, yerellerde özellikle
ad›yla üç gün süren bir forum düsantrallerden birinci öncelikli olazenlendi.
“HES projeleriyle derelere yap›lan
Forumun ilk iki günü Bo¤aziçi
sald›r›n›n enerji gereksinimi için
Üniversitesi’nde yap›lan panelleryap›ld›¤›na inanm›yoruz. Yap›m›
le geçti. Forumun ü ç ü n c ü gününbaﬂlam›ﬂ veya tamamlanm›ﬂ
de ise Kad›köy ‹skele MeydaHES’lerin kalkmas› için de
n›’nda bir ﬂenlik düzenlendi.
mücadelemizin sürece¤ini
Birinci gün “Kentte Su Hakk›
duyuruyoruz.
Mücadele Deneyimleri, Nükleer
Bu mücadelede sadece kendi
Santral Karﬂ›t› Mücadeleler, Teryerelimize s›k›ﬂmadan tüm
mik Santrallere Karﬂ› Mücadeleakarsular›n ticarileﬂtirilmesine karﬂ›
ler, Maden ﬁirketlerine Karﬂ› Mücadeleler” baﬂl›klar› alt›nda suç›k›yoruz.
numlar yap›ld›.
Do¤an›n su hakk›n›n pazarl›k konusu
Suyun Ticarileﬂtirilmesine Haedilemeyece¤ini ilan ediyoruz.
y›r Platformu’nun mücadelesini
Suyun ticarileﬂtirilmesine karﬂ›
anlatan slayt gösterisi yap›ld›.
mücadeleyi sadece akarsular›m›z›n
Slayt gösteriminin ard›ndan Yeter
uluslararas› su ﬂirketlerine
Gönül’ün yönetti¤i “Kentte Su
sat›lmas›na karﬂ› mücadeleye
Hakk› ve Mücadele Deneyimi”
indirgemiyoruz.
konulu panel baﬂlad›. Panelde, DiSuyun ticarileﬂtirilmesine karﬂ›
kili Belediye Baﬂkan› Osman Özmücadele ederken tarihsel varl›klar›
güven, Ankara Mamak Su Mücave yerel kültürleri korumak için de
delesi’nden Candaﬂ Türky›lmaz,
mücadele ediyoruz.”
Bursa Su Mücadelesi’nden Ahmet
Keskin, Armutlu Mahallesi’ndeki
Forumun sonuç bildirgesinde ...

rak etkilenecek köylü halka gidilip,
anlat›ld›¤›nda köylü halk›n mücadelenin en ön saf›nda yer alarak tekellerin temsilcilerini köylerinden kovduklar› anlat›ld›.
Bunun yan›nda mücadele için
soka¤a ç›kma gerekti¤ine yoksa
hiçbir sonuç al›namayaca¤›na vurgu yap›ld›.

‹kinci gün olan 16 Ekim günü ise “GDO’ya, Yer Alt› Sular›n›n Ticarileﬂtirilmesine, Su Havzalar›na Dönük Müdahalelere Karﬂ›
Mücadeleler” konula panelin ard›ndan, “Suyun Ticarileﬂtirilmesine Karﬂ› Mücadeleler: Hidroelektrik Santral Projelerine Karﬂ› Yerel
Direniﬂler” konulu iki oturumdan
oluﬂan panel yap›ld›.

Üçüncü g ünde ise Kad›köy
‹skele Meydan›’nda bir ﬂenlik düzenlendi. Çevre Mühendisleri
Odas› üyesi Emine Girgin taraf›ndan iki günlük yap›lan toplant›lar
sonucu al›nan kararlar›n okundu¤u
ﬂenlikte, Erdal Bayrako¤lu ve Ercan Ayd›n birer konser verdiler.
Ayr›ca Tiyatro Simurg oyuncular› taraf›ndan suyun ticarileﬂtirilmesiyle ilgili bir oyun sahnelenirken Kastamonu Loç’tan gelen halk
oyunlar› ekibi bir gösteri yapt›.

TAYAD’l›lar Onurumuzdur

Nas›l B‹R Yaﬂam? Boﬂanma
Çok de¤il, 10-15 y›l öncesiyle
k›yasland›¤›nda bile evlilikte boﬂanmalar çok büyük oranda artmaktad›r. Bunu görmek için en yak›nlar›m›za bakmak yeterlidir.
Aç›klanan rakamlar görünenden
çok daha büyük bir sorun oldu¤unu
göstermektedir. 2008 y›l›nda her üç
evlili¤e karﬂ›l›k, mahkemelere bir
boﬂanma baﬂvurusu olmuﬂ. Bir y›lda tam 175 bin 173 boﬂanma davas› aç›lm›ﬂ.
Peki neden? Evlenirken yanl›ﬂ
karar vermekten mi? Eskiden evlilikte yaﬂanan anlaﬂmazl›klarda “görücü usulü” evlilikler, feodal anlay›ﬂlar neden olarak gösterilirdi. Eﬂlerin birbirlerini tan›yarak yapt›klar› evliliklerin de artan boﬂanmalara
engel olmad›¤›n› görmekteyiz.
Boﬂanma davalar›nda açl›k, yoksulluk gibi ekonomik nedenlerin
önemi büyüktür. Fakat ekonomik
durumu nispeten iyi olan, hatta hali
vakti yerinde olan ailerde boﬂanma
oran› daha m› düﬂük? Hay›r, daha
düﬂük de¤il. Hatta bu kesimlerde
boﬂanmalar çok “normal” say›lmaktad›r. Burjuva kesimlerde ise boﬂanmam›ﬂ ailelerin oran› çok daha düﬂük. Boﬂanmam›ﬂ, ilk evlili¤i kiﬂiyle yaﬂam›n› sürdürenler “klasik”,
“demode” olarak görülür. Bu kesimi konumuzun d›ﬂ›nda tutarsak, boﬂanmalar› sadece “herkes kendi yoluna” denilip bir evlili¤in bitirilmesi olay› olarak göremeyiz. Boﬂanmalar, bir çok aç›dan ciddi bir sorundur. Açl›k, yoksulluk içinde ortada kalan çocuklar, bir çok güçlük-

ler içinde sürdürülen yaﬂama bir de
ailevi problemler eklenmesi, insanlar için yaﬂam› içinden ç›k›lmaz hale getirmektedir.
Tekrar soruyoruz: Neden? Elbette açl›k, iﬂsizlik, yoksulluk boﬂanmalar için önemli bir nedendir. Bu
sayd›¤›m›z ve saymad›¤›m›z bir çok
neden, boﬂanmalar›n gerekçesi olabilir. Fakat esas›nda bunlar neden
de¤il, sonuçturlar. Boﬂanmalar›n bu
denli artmas›ndaki as›l neden kapi talizmin her gün, her saat, her yer de dayatt›¤› kültürdür.
Birincisi; Boﬂanmalar›n art›ﬂ›,
kapitalist sistemin ekonomik, sosyal krizinin aileye yans›mas›d›r.
Hayat›m›zdaki bask›lar, yokluklar,
s›k›nt›lar aile içinde bu tabloyu ç›kartmaktad›r. Sistemin yaratt›¤›
bencil, zay›f kiﬂilikler, insanlar›n
günlük yaﬂamda karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› sorunlar›n alt›nda ezilmesine neden olmaktad›r.
‹kincisi; sistem içindeki evliliklerimiz kapitalist sistemin yoz kültürüne, ç›karc›l›¤›na ve bireyci,
bencil insan iliﬂkilerine göre ﬂekillenmektedir. Tarz›m›z, yaﬂamdan
beklentilerimiz, dünyaya bak›ﬂ›m›z,
sevinçlerimiz, üzüntülerimiz, sorunlar karﬂ›s›ndaki tavr›m›z ve günlük yaﬂam içindeki bir çok ayr›nt›,
kapitalist sistemin bak›ﬂ aç›s›na göre ﬂekillenmektedir. Her ﬂeyde oldu¤u gibi evlilik konusu da bencilcedir. “Benim evim”, “benim arabam”, “benim maaﬂ›m” diye herkesin kendini yaﬂad›¤› bir anlay›ﬂla

evlilik ne kadar sürdürülebilir? Oysa evlilik maddi manevi her ﬂeyiyle
bir hayat›n paylaﬂ›lmas›d›r.
Evliliklerde “iyi günde, kötü
günde...” diye verilen söze sad›k
kalmak, hastal›kta sa¤l›kta her ﬂeyi
paylaﬂmak, birbirine sahip ç›kmak
ve destek olmak, insanlar›n evlilik
iliﬂkisinde birbirlerine karﬂ› yüklendikleri sorumluluk gere¤idir.
Vefa ve d a y a n › ﬂ m a duygusu,
halk›m›z›n en köklü geleneklerindendir ve bu gelene¤in kendini
en güçlü biçimde göstermesi gereken yerlerden biri de yine eﬂler aras›ndaki iliﬂkidir. Birbirini sevmiﬂ,
y›llarca birbirine emek vermiﬂ, birbirinin kahr›n› çekmiﬂ insanlar
aras›ndaki iliﬂki, kapitalizmin bencilli¤ini, bireycili¤ini aﬂm›ﬂ olmas›
gereken bir iliﬂkidir.
Sistem varl›¤›n› korudu¤u sürece evlilik iliﬂkilerinde yaﬂanan
problemler, daha da artacakt›r. Ve
bu düzenin yaratt›¤› bencil zay›f kiﬂiliklerle bu sorunlar›n üstesinden
gelmek de mümkün de¤ildir. Örgütlü bir yaﬂam, mücadele içinde bir
yaﬂam› benimsemek, sorunlar›n
hepsini ortadan kald›rmayacakt›r
belki ama soruna bak›ﬂ aç›m›z› kesin bir biçimde de¤iﬂtirecek, düzenin önerdi¤i (boﬂanma veya psikologa gitme gibi) çözümlerin d›ﬂ›nda
çözümler oldu¤unu gösterecektir.
Sorunlar›n bu sistemden kaynakland›¤›n› gördü¤ümüzde evlili¤e ve
evlilikte karﬂ›m›za ç›kan problemlere yaklaﬂ›m›m›z da de¤iﬂecektir.

Malatya PSAKD’de Kad›n
Toplant›s› Yap›ld›

‹zmir Özgürlükler Derne¤i Üyesi
Gözalt›na Al›nd›

Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i Malatya ﬁubesi’nde 13 Ekim günü kad›n toplant›s› yap›ld›. 30 kad›n›n kat›ld›¤› toplant›da “Alevilikte Kad›n” konulu da
bir seminer verildi. PSAKD Kad›n Kollar› ad›na Necla Güney Alevilikte kad›na verilen de¤er ve kad›nlar›n
yaﬂad›¤› sorunlar üzerine yapt›¤› konuﬂmas›nda;
sorunlar›n çözümünün tek yolunun örgütlenmekten
geçti¤ini belirtti.

‹zmir’de ‹zmir Özgürlükler Derne¤i üyesi Ferit
Mutlu ‹zmir Otogar›’nda polislerin sald›r›s›na u¤rayarak
yaka paça gözalt›na al›nd›. Bozyaka TMﬁ (Terörle Mücadele ﬁubesi)’ne götürülen Mutlu’nun daha sonra
gözalt› gerekçesi olarak yan›nda bulunan Yürüyüﬂ
Dergisi’nin 238. say›s›n›n toplat›lm›ﬂ oldu¤u söylendi.
Mutlu 20 Ekim günü götürüldü¤ü Bayrakl› Adliyesinde savc›l›k taraf›ndan serbest b›rak›ld›.
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DEVR‹M ‹ ç‹n

DEVR‹MC‹ O KUL

göre, bunun anlam›, a i l e l e r i n %
40’›ndan fazlas›n›n yakaca¤a bile
m u h t a ç hale getirildi¤idir.
Emeklilerin %
83’ü, yani 4 milyon 605 bin emeklinin 3 milyon
822 bini açl›k s›n› r›n›n alt›nda ya ﬂ a m a k zorunda b›rak›lm›ﬂt›r.
Ülkemizde, “ m u t l a k a ç ” olarak
tan›mlanan, günde 1 dolar›n alt›nda
parayla yaﬂamaya mahkum edilenlerin say›s› 1,5 milyondan fazlad›r.
Son olarak bir rakam daha aktaral›m: 2008’de Ankara Ticaret Odas›’n›n (ATO) yapt›rd›¤› bir araﬂt›rma, Türkiye nüfusunun % 74,1’inin

Ders: Neden En

Yoksullara Gitmeliyiz
Sevgili arkadaﬂlar, sevgili okurlar›m›z,
merhaba!
Devrimci
Okul’da bu haftaki dersimizde “Neden En Yoksullara Gitmeliyiz?” sorusu üzerinde duraca¤›z. Önce biraz, gerçekler, rakamlar aras›nda
dolaﬂal›m.



Zenginli¤in ve
yoksullu¤un r akamlar› b ize n e
anlat›yor?

Gazetelerde
s›k s›k “zenginlerin say›s› ﬂu
kadar artt›...
Dünyan›n en
zenginleri listesinde 5 Türk”
gibi haberler
okuyoruz. Mesela 2005 y›l›nda ülkemizdeki
dolar milyarderlerinin say›s› 8 iken, 2006’da
22’ye, 2007’de ise 35’e yükselmiﬂtir.
Mesela, ülkemizdeki zenginlerin
kârlar›n›n iki y›ll›k art›ﬂ›, % 1 0 0 ’ ü n
üzerindedir...
Bu zenginliklerin bir de karﬂ›l›¤›
var kuﬂkusuz. Karﬂ›l›¤›, milyonlar›n
yoksullu¤a, açl›¤a mahkum edilmesidir. Aﬂa¤›daki rakam da bunun somut ifadesidir:
En zengin % 10’un toplam gelirden ald›¤› pay % 40,5 iken, en yoksul % 10’a düﬂen pay ise sadece %
1,8’dir... Aradaki farka bak›n.
Ülkemizdeki yoksullu¤a iliﬂkin
bir kaç özet rakam daha aktaral›m:
Yoksullar›n % 82’si sosyal güvenlikten yoksun.
AKP hükümeti 8 milyon aileye
yakacak yard›m› yapmakla övünüyordu. Hesaplayal›m; ülkemizde
toplam 17 milyon aile bulundu¤una

y a ﬂ a y a n en yoksullar› örgütlemeliyiz. ‹ktidar iddias› olan her hareket
için, bu bir zorunluluktur.
Yoksull ar› örgütle mek, devri mi i s te me kt ir. Devrim hedefini bir
an bile akl›m›zdan ç›karmamak,
yoksullara yönelmek için gerekli ve
yeterli ﬂartt›r.
Devrim mücadelesini zafere
ulaﬂt›rman›n en temel ayaklar›ndan
biri, en yoksul kitlelerin mücadele
saflar›na kazan›lmas›d›r. Bu baﬂar›lamad›¤› müddetçe emperyalistler
ve onlar›n IMF, Dünya Bankas› gibi
sömürü kurumlar›, dünya halklar›n›
açl›¤a, yoksullu¤a, susuzlu¤a, bar›nma, sa¤l›k, e¤itim, giyim gibi en
temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaktan
mahrum b›rakmaya devam edeceklerdir.
TÜS‹AD’›yla, MÜSAD’›yla,
TOBB’uyla, iﬂbirlikçiler, halk›
daha da yoksullaﬂt›rmaya devam
edeceklerdir.

En Yoksullara Gitmek
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Umutlu ve ‹ddial› Olmakt›r!
Devrimi ‹stemektir!
yoksulluk s›n›r›n›n, % 15,4’ünün
açl›k s›n›r›n›n alt›nda oldu¤unu ortaya koymuﬂtu. Di¤er bir ifadeyle
ülkemiz nüfusunun 52 milyonu
yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂamaya mahkum edilmiﬂtir.
Karﬂ›m›zdaki yoksulluk tablosu,
iﬂte böyle büyük, böyle derindir.



En yoksullar› ö rgütlemek,
devrimi istemektir, çünkü...

Çünkü, düzenle çeliﬂkileri e n
keskin olan kesimler ve devrimden
en fazla ç›kar› olanlar onlard›r.
Halk tan›m›n›n içine mevcut düzenle ﬂu veya bu nedenle çeliﬂkisi
olan tüm s›n›f ve katmanlar girmektedir. ‹ﬂçiler, köylüler, memurlar,
esnaflar, iﬂsizler, ö¤renci gençlik,
iﬂportac›lar, serbest meslek sahipleri... ve di¤er emekçi kesimler... Tüm
bu halk kesimlerini ve fakat, en baﬂta da düzenle en keskin çeliﬂkiyi



En yoksullar› ö rgütlemek, h er koﬂulda ve her ﬂeye
ra¤men u mutlu o lmakt›r

Yoksullar› devrim saflar›na kazanma kavgas›, uzun soluklu ve sab›r isteyen bir kavgad›r. Bu uzun süreçler içinde bazen devrimcileﬂme
öne ç›kar, bir baﬂka dönem dincili¤in, kimi dönem ise ﬂovenizmin kitleselleﬂti¤i dönemler olabilir. Burada esas sorun, kitlelere-yoksullara
olan inanc›m›z› kaybetmemektir.
Kuﬂkusuz kendili¤inden sonuçlar
bekleyemeyiz. Yap›lmas› gereken
koﬂullar ne olursa olsun, ›srarla, sab›rla, kararl›l›kla, fedakarl›kla yoksullara gitmek, onlar› e¤iterek, mücadele içine çekmek ve örgütlemektir.
Özellikle kitleler içinde gericilik
ve ﬂovenizmin yükseldi¤i veya çürümenin yayg›nlaﬂt›¤› dönemlerde,
ya da tüm yoksulluklar›na ra¤men
kitlelerin düzen partilerine ilgisinin
devam etti¤i koﬂullarda halka bak›ﬂ
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Devrimci kitle çalışmasında esas olan,
en çok ezilen, düzenle çelişkisi en derin
ve keskin olan, devrimden başka
kurtuluşu olmayanlara yönelmektir. Bu
kesim, doğal olarak en yoksul kesimdir.
Ve bu kesim devrimde, bir kez yer
aldıktan sonra, en tutarlı, en samimi,
en kararlı, en militan kesimdir

aç›s›nda çeﬂitli çarp›kl›klar söz konusu olabilmektedir. Böyle zamanlarda küçük burjuvazinin
yoksul halka yönelik aﬂa¤›lamalar›, küçümsemeleri, solu da ﬂu veya bu
ölçüde etkileyebilmektedir.
Böyle dönemlerde birinci olarak
asla umutsuzlu¤a kap›l›nmamal›d›r.
Çünkü umutsuzlu¤a kap›lanlar,
yoksullar› örgütleyemez. Yoksullar›
örgütlemek için gereken emek ve
sabr› gösteremez. Böylesi durumlarda küçük-burjuvaca umutsuzluk,
küçük-burjuvaca “bu halk adam olmaz” düﬂüncesine savrulmak, kitlelerden ve dolay›sla devrimden umudu kesmektir. Bu yaklaﬂ›mlara karﬂ›
ideolojik ve politik her anlamda
mücadele etmeliyiz.
Yoksullar geri ve ileri yanlar›
birlikte taﬂ›rlar. Düzene karﬂ› umutsuzluklar›yla umutlar› içiçe bulunur. Kitle çal›ﬂmas›n›n zorlu¤u buradad›r. O nedenle büyük bir emek
ve sab›r gerektirir. Yoksa yoksullardan uzak durarak, onlar›n yaﬂad›klar› yerlere ayak basmadan, soyut
programlarla, ça¤r›larla sonuç almak mümkün de¤ildir. Burjuva partiler bile, “emek” sarfetmeden bir
sonuç alamazlar.



En y oksullar, devrimin
temel ve en kararl› gücü
olduklar› için, o nlara
gitmeliyiz

Halka bak›ﬂ aç›s›ndaki sorunlar›n ve çarp›kl›klar›n en önemlisi,
halk›n devrimin asli unsuru olarak
de¤il, sadece “kitle iliﬂkisi” olarak
görülmesidir. Halk, sadece devrim
sürecinin “l oji st ik de st ek güc ü”
de¤ildir. Yine sadece, kal›nacak ev,
bir tak›m ihtiyaçlar› karﬂ›layacak
bir güç olarak da görülemez. Böyle
ele al›nd›¤›nda, en baﬂta, halk›n,
kendisinin olan bu savaﬂ›n d›ﬂ›nda
kalmas›na kendimiz zemin haz›rlam›ﬂ oluruz. Oligarﬂinin halka karﬂ›
yürüttü¤ü bask› ve propagandan›n
amac› da halk› s›n›flar mücadelesi-

nin d›ﬂ›nda tutmakt›r. O nedenle oligarﬂinin sistemli sald›r›s›n› boﬂa ç›karman›n yolu, halk›, kendi savaﬂ› n › n a s l i u n s u r u yapmakt›r.
Halk›n kurtuluﬂ savaﬂ›n›n asli
unsuru ise, en temelde, en yoksullard›r. En yoksullar devrimin temel
kitle gücü oldu¤u, o temel güç içinde en kararl› kesimleri oluﬂturacaklar› için, devrim, onlara gitmeli, onlar› kazanmal›d›r.
Her devrimci, demokratik örgütlenmenin, legal illegal tüm birim ve
alan örgütlenmelerinin varoluﬂ nedeni halk› örgütlemektir. Ancak,
devrimci faaliyetin bu kadar temel
bir olgusunun ülkemiz solunun prati¤inde “ihmal edilebilen” bir yan
oldu¤u da bir gerçektir. Kitle çal›ﬂmas› yapmayan, kitleleri örgütlemeyen bir soldan sözedilebilir duruma
gelinmiﬂtir.
Oysa, silahl› ve silahs›z eylemlerin de, yay›n faaliyetlerinin, açt›¤›m›z dövizlerin, kurdu¤umuz sendikalar›n, da¤›tt›¤›m›z bildirilerin de
amac› halk› örgütlemektir. Tüm mücadele ve örgütlenme biçimleri bu
noktada sadece birer araçt›r. Amaç
v e a r a c › n birbirine kar›ﬂt›r›ld›¤›
noktada, örgütlenme hedefi de kayboluyor.
Faﬂizm kitlelerle ba¤›m›z› koparmak için her yolu kullan›r. Faﬂizmin tüm sald›r›lar›n›n amac›, halk›
örgütlememizi engellemek içindir.
Biz ancak, halk› örgütledi¤imizde
faﬂizmin tüm sald›r›lar›n› boﬂa ç›karm›ﬂ oluruz.
Devrimci kitle çal›ﬂmas›nda esas
olan, en çok ezilen, düzenle çeliﬂkisi en derin ve keskin olan, devrimden baﬂka kurtuluﬂu olmayanlara
yönelmektir. Bu kesim, do¤al olarak en yoksul kesimdir. Ve bu kesim
devrimde, bir kez yer ald›ktan sonra, en tutarl›, en samimi, en kararl›,

en militan kesimdir.
Çünkü zulüm ve sömürü
düzeninden en çok ac›
çeken, en çok y›pranan,
itilip kak›lan, de¤erleri,
onuru hiçe say›larak her
gün biraz daha sefalete
sürüklenen, her gün aﬂa¤›lanan, ölüme terk edilen bu kesimdir... ‹ﬂte bunun için bu
kitleye gidece¤iz.



En y oksullar kimlerdir,
nas›l o rtaya ç ›karlar?

ﬁöyle tan›mlayabiliriz:
‹ ﬂ s i z d i r l e r ; arada bir günü birlik
iﬂler bulabilirler.
A ç t › r l a r ; ölmeyecek kadar bir
ﬂeyler bulup buluﬂtururlar.
E v s i z d i r l e r ; en fazla bir gecekonduya baﬂlar›n› sokmuﬂlard›r.
G ü v e n c e s i z d i r l e r ; ne hastal›klar›nda, ne yaﬂl›l›klar›nda hiçbir garantileri yoktur.
En yoksul kitleleri ﬂöyle tan›mlayabiliriz: Vahﬂi kapitalizm taraf›ndan mülksüzleﬂtirilen, iﬂsizleﬂtirilen, üretimden kopar›lm›ﬂ, yar› aç
yaﬂayan, eme¤inden baﬂka sermayesi olmayan, her türlü sosyal güvenceden yoksun, ço¤u kez insanca
yaﬂayacak bar›nma imkan›ndan bile
yoksun olan toplumun emekçi ço¤unlu¤u. Marks bu kesimi “Yedek
sanayi ordusu” ya da “nispi art›k
nüfusu” olarak tan›mlar.
Marks, Kapital’de, bu "Yedek
Sanayi Ordusu"nu da üçe ay›r›r.
“1: ‹ﬂsiz kalm›ﬂ emekçiler, yaﬂland›klar›ndan ötürü iﬂten at›lm›ﬂ
ama henüz çal›ﬂabilecek durumda
olan emekçiler, zinde yedek sanayi
ordusu.
2: Köylerde yaﬂayan ama ilk uygun f›rsatta emekçi olmak için kentlere akmaya haz›r çiftçiler, gizli sanayi ordusu.
3: Düzensiz olarak ve aral›klarla çal›ﬂan emekçiler, durgun sanayi
ordusu.”
Bir de de¤erlerinden kopar›l›p
yozlaﬂt›r›larak s›n›f iliﬂkilerinin d›ﬂ›na itilmiﬂ bir kesim vard›r. Marks-
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Oligarşi yoksulların yaşadığı
gecekondu semtlerine sadece yıkım
saldırıları için gitmiyor. Yozlaştırma
saldırısı ve bu semtlerde bulunan
devrimci-demokratik kurumlara karşı
gerçekleştirilen polis terörü de
oligarşinin gecekondulara yönelik
programının bir parçasıdır.

Engels bu kesime yedek
sanayi ordusunun son ürünü derler… Bu kesimi ﬂöyle tan›mlarlar: "Serseriler,
h›rs›zlar, katiller, orospular, dilenciler ve genel olarak tehlikelidir ad›yla adland›r›lan alem…" Yani
lümpen proletarya…
Evsizli¤iyle, iﬂsizli¤iyle, açl›¤›yla, umutsuzlu¤uyla, lümpenleﬂmesiyle, ve y›k›c› gücüyle, en yoksullar› yaratan vahﬂi, adaletsiz, alçak ve aﬂa¤›l›k kapitalizmdir.



En yoksullar› örgütleme
iddias›, devrim iddias›d›r...
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Yoksullar›n büyük ﬂehirlerde yaﬂad›klar› yerler, gecekondu semtleridir. O nedenle gecekondularda
mücadele ve örgütlenme sorunu temel bir öneme sahiptir. Oligarﬂi de
bunun önemini bildi¤i için gecekondulara yönelik sürekli bir sald›r›
içerisindedir.
Oligarﬂi yoksullar›n yaﬂad›¤› gecekondu semtlerine sadece y›k›m
sald›r›lar› için gitmiyor. Yozlaﬂt›rma
sald›r›s› ve bu semtlerde bulunan
devrimci-demokratik kurumlara
karﬂ› gerçekleﬂtirilen polis terörü de
oligarﬂinin gecekondulara yönelik
program›n›n bir parças›d›r.
Bu sald›r›lar nedensiz de¤ildir.
Oligarﬂinin sözcüleri s›k s›k “sosyal
patlama”dan söz ederler. “Sosyal
patlama” denince, akla hemen,
ayaklanma ve ﬂehirlerin merkezine
yürüyen yoksullar gelir. Yani, oli garﬂinin devrim korkusu, yoksul
gecekondu semtlerinde somutlaﬂ m a k t a d › r. Tekelci burjuvalara ait
“Gecekondulardan gelip g›rtla¤›m›z› kesecekler” sözü de bunu gösteriyor. Çünkü çat›ﬂman›n pratikteki
görünümü budur. Yoksullar›n yaﬂad›¤› semtler, çeliﬂkinin en keskin
b i ç i m d e ortaya ç›kt›¤› yerlerdir.
Halk›n en yoksul kesimleri buralarda yaﬂar. Oligarﬂinin kabusunun nedeni budur. O nedenle, oligarﬂinin
en yo¤un sald›rd›¤› yerlerdir.
Halk›n en yoksul kesimlerinin
yaﬂad›¤› gecekondularla ilgili, solda

pek çok çarp›k teori sözkonusudur.
Kimileri gecekondulara gitmeyi “s›n›f politikas›ndan bir sapma” olarak
görülür. Oysa ortada çarp›t›lacak,
e¤ilip-bükülecek bir ﬂey yoktur. S›n › f ç e l i ﬂ k i l e r i n e re d e y o ¤ u n l a ﬂ › y o r sa, devrimciler de orada yo¤unlaﬂmak durumundad›r. Marksist-Leninstler aç›s›ndan bunun tart›ﬂ›lacak
bir yan› yoktur. Yeni sömürge bir ülkede yoksullar› yok sayarak, onlar›n
yaﬂad›klar› yerlerden uzak durarak
devrim yapabilece¤ini sanan varsa,
boﬂ bir hayal görüyor demektir.
Oligarﬂi, ülkemizin devrime gebe bir ülke oldu¤unu ve devrimin en
güçlü potansiyelinin ise yoksullar›n
yaﬂad›¤› gecekondu semtleri oldu¤unu biliyor. O nedenle de sald›r›yor. Oligarﬂi, buralardaki devrimci
potansiyeli fiziki, siyasi ve kültürel
olarak yok etmeye çal›ﬂ›rken, devrim iddias› taﬂ›yan devrimciler buna
seyirci kalamaz. Aksine yoksullar›
mücadele içerisinde örgütleyerek,
en yoksullar›n semtlerini devrimin
güçlü mevzileri haline getirmekle
sorumludurlar. Devrimci hareket
yoksul gecekondu semtlerini baﬂ›ndan itibaren bu anlay›ﬂla ele alm›ﬂt›r. Ki, Devrimci hareketle solun di¤er kesimleri aras›ndaki temel farklardan biri de budur.



En yoksullar›n temel
sorunlar› n elerdir? S orunlar›n
çözümüne nas›l bakmal›y›z?

Yoksullar›n yo¤un olarak yaﬂad›¤› temel sorunlar›n baﬂ›nda konut
sorunu gelmiﬂtir. Bu nedenle yoksullar kendi sorununu kendi çözmüﬂ, gecekondular da böyle ortaya
ç›km›ﬂt›r. Bu durum sadece bize özgü olmay›p, dünyan›n hemen her
yerinde yoksullar böyle yapm›ﬂt›r.
Baﬂka da bir çözüm yoktur çünkü.

Yoksullar›n yaratt›¤› bu
semtlerin ad›, bizde gecekondudur. Rio de Jeneiro’da favella, Santiago’da
c a l l a m p a, Meksika’da j a ca le , Carracas’ta b a r i o ,
Buenos Aires’te villa ma s e r i a...
Emperyalistlere, oligarﬂik diktatörlüklere göre yasad›ﬂ›
olan bu kulübeler, yoksullara göre
meﬂru hakt›r. O nedenle de oligarﬂilerin yoksul halk›n kurduklar› mahallelere her sald›r›s› direniﬂle cevaplanm›ﬂt›r ve elbette öyle de olmal›d›r.
En yoksullar›n temel sorunlar›
ve talepleri aras›nda yine s›kl›kla
yaﬂad›klar› yerlerde su, yol, elektrik
getirilmesi yeralm›ﬂt›r. Ancak yoksullar›n mücadelesinin oda¤›nda genellikle y›k›m sald›r›lar›na karﬂ› direniﬂler olmuﬂtur. Yoksullar bu mücadele içerisinde, devletin o güne
kadar tan›d›klar›ndan farkl› olan yüzüyle tan›ﬂ›r. Mücadelenin ve örgütlenmenin zorunlulu¤unu ö¤renir.
Yoksul halk›n memnuniyetsizli¤inin düzene yönelmesiyle birlikte faﬂizm de bu semtlerde ortaya ç›kan
devrimci dinamikleri yok etmeye
dönük sald›r› politikalar› geliﬂtirmeye baﬂlar. Faﬂizmin bu politikalar›n›
boﬂa ç›karmak, yoksullar› örgütlemenin zorunlu koﬂuludur. Devrim cilerin ayak basmad›¤› tek bir
yok su l se mt k a l ma ma l › d› r. Devrim için bunu yapmak zorunday›z.
Yoksullara ulaﬂmada, onlarla bir
mücadele ve örgütlenme yaratmada
çeﬂitli araçlar ve yöntemlere baﬂvurulabilir. Bu araç ve yöntemlerin en
baﬂ›nda gelen, yoksul halk›n ihtiyaçlar›, sorunlar›n›n çözümleri temelinde d a y a n › ﬂ m a n › n örgütlenmesidir. Bunun d›ﬂ›nda, birlikte yol
yapmaktan ortak ev yapmaya, okuma-yazma kurslar›ndan, dikiﬂ kurslar›na, folklor, tiyatro gruplar›ndan
spora kadar, her ﬂey yerine göre yap›labilir. Burada mesele, en yoksullar›n sorunlar›na küçük-burjuva ayd›n bir bak›ﬂ aç›s›n›n d›ﬂ›nda, devrimci bak›ﬂ aç›s›ndan bakmakt›r.
Bizim için onlar sadece “ y a r d › m
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e d i l e c e k ” kesimler de¤il,
devrimin, devrimci iktid a r › m › z › n t e m e l g ü c ü d ü r.



Düzenin
yoksullar üzerine
demagojilerini ve
aﬂa¤›lamalar›n›
etkisizleﬂtirmek için...
en yoksullara gitmeliyiz!

En aç, en yoksul, en yoksun, en çok
aşağılanan onlardır ve en
memnuniyetsiz, en öfkeli olanlar da
onlardır. Dolayısıyla, yoksulluğun
yıkıcı, kahredici gücünü devrimin
gücüne dönüştürmek için
en yoksullara gitmeliyiz...

Burjuvazi, yoksullu¤un, açl›¤›n
kapitalizmin vahﬂi sömürüsünün sonucu oldu¤unu gizlemek için ﬂöyle
der: "Yoksulluk talihsizliktir… Yoksullar, tembel ve müsrif atalar›n›n
torunlar›d›r."
Her dönem egemenlere, kapitalizme (burjuvaziye) yak›n duran,
burjuvaziye sundu¤u hizmet karﬂ›l›¤›nda kendilerine toplumda belli
statüler bahﬂedilen bilim insanlar›,
sanatç›lar, din adamlar› da, ortaklaﬂa, sistemi açl›¤›n, iﬂsizli¤in, sefaletin sorumlulu¤undan “beraat” ettirirler.
Mesela ﬂu örne¤i hat›rlayal›m;
iﬂsiz, yoksul b›rak›lan ailelerin çocuklar›n›n sokaklarda mendil vb.
satmas›, tarlalarda çal›ﬂt›r›lmas›
karﬂ›s›nda çocuklar›n ana-babalar›n›n ne kadar sorumsuz, vicdans›z
oldu¤u anlat›l›r; “ c a n a v a r a n n e ,
vicdans›z baba” baﬂl›klar›yla sunulur yoksulluk.
Oligarﬂinin temsilcileri, bu tablonun yarat›c›s› kendileri de¤ilmiﬂ
gibi, “çocuklar› koruma” demagojileri yapar, çocuklar›n› çal›ﬂt›ran ailelere karﬂ› ceza yasalar› haz›rlarlar.
Düzenin temsilcileri genellikle
yoksul insanlar› horlar, küçümser,
onlar›n ezilmiﬂliklerine tepeden bakarak, yoksulluklar›ndan dolay›
adeta onlar› suçlarlar. Konuﬂmalar›na, düﬂüncelerine de¤er vermezler.
En yoksullara giderken, devrimciler özellikle bu noktadaki farklar›n› çok net koymal›d›rlar. Biz önce
dinleyen, onlar›n düﬂüncelerine de¤er veren, k›ymet bilen olmal›y›z.
Onlara düzenden fark›m›z› göstermenin, güvenlerini kazanman›n en
önemli yanlar›ndan biri budur.

Burjuvazi, halk› k e n d i n e v e
kendi ç›karlar›na yabanc›laﬂt›rm a k için her yolu mübah görür. Bilir ki, kendi ç›karlar›na yabanc›laﬂan bir halk, kendisini ezen, sömüren düzenin yede¤ine düﬂer. En
yoksullara gitmek, halk›n bu tuza¤a
düﬂmesinin önüne geçmektir. Düzenin halk› kendine, kendi ç›karlar›na
yabanc›laﬂt›rmas›n› önlemenin yolu, yoksullar› kazanmaktan geçer.
S›n›f mücadelesi, bir yan›yla da
k i t l e l e ri ka z a nm a savaﬂ› ve sanat›d›r.



Yoksullaﬂman›n
yozlaﬂmaya, çürümeye
dönüﬂmesini önlemek için
en yoksullar› örgütlemeliyiz

Oligarﬂi yoksullar› örgütlememizi, yoksullar içinde kal›c› mücadele
ve örgütlenme mevziler yaratmam›z› ve yoksullar› devrime kazanmam›z› engellemek için, sadece zor
politikas›na baﬂvurmuyor. Yoksullar› devrimden uzaklaﬂt›rmak, düzene
yedeklemek için ideolojik, politik,
ekonomik, kültürel, askeri... olarak
yo¤un ve sürekli bir sald›r› kampanyas› yürütülmektedir.
Bu sald›r› kampanyas›n›n bir
parças› da, yoksullar›n yozlaﬂt›r›l m a s › d › r.
Eme¤inden baﬂka sermayesi olmayan iﬂçinin bir anda kendini kap›
önünde bularak iﬂsiz kalmas›, bo¤az›ndan, çocuklar›n›n nafakas›ndan
kesmesine, kefen paras› diye ay›rd›¤›n› bile yemeye baﬂlamas›na neden
olur. Burjuvazi, iﬂsiz b›rakt›¤›n›n üç
günlük k›y›da köﬂede kalm›ﬂ paras›n›n da bitece¤ini bilir. Sonras›n›n
düzene karﬂ› bir öfkeye dönüﬂmemesi için, onu lümpenleﬂtirecek,
amaçs›z, idealsiz, sorgulamaktan
uzak bir birey haline getirecek or-

tamlar› ve yöntemleri
devreye sokar. Bu, kaçakç›l›ktan uyuﬂturucuya, kad›n ticaretinden kumara,
kapkaçtan doland›r›c›l›¤a,
bahisçilikten dilencili¤e
kadar uzanan dipsiz bir
aland›r.
Bu koﬂullar, insanlar›,
yaﬂam biçimini yozlaﬂt›ran, duygu
ve bilinç olarak da kiﬂiyi sefilleﬂtiren, körleﬂtiren bir çark›n ortas›na
düﬂürür… Bu çark döndükçe, tam
da oligarﬂinin istedi¤i gibi, örgütsüz, her türlü yozlu¤a aç›k, bencil,
düﬂünmeyen, günü nas›l aç, aç›kta
kalmadan atlatabilirim derdiyle bo¤uﬂan, yoksul ve tüketici bir toplum
ortaya ç›kar.
S›n›fsal karakteri gere¤i burjuvazi bu kitlelerin düﬂünmesini, yoksullu¤unun nedenlerini sorgulamas›n›, bu do¤rultuda mücadelelere giriﬂmesini engellemek ister. Çünkü
kitlelerin bu yöndeki uyan›ﬂ› sonucunda oklar›n önünde sonunda kendisine yönelece¤ini bilir. Bu nedenle yoksullara bu kul-köle gömle¤i
biçilmiﬂtir. ‹stenir ki yoksul, kaderine teslim olsun, umutsuzluk içinde
iﬂsizler ordusunun silahs›z, savunmas›z neferlerinden birisi olarak
kals›n.
Bir toplumda, yoksulluk, ya aya¤a kalkman›n, isyan›n sebebi ve temeli olur ya da toplumsal çürümenin. Yoksullar› örgütlemek, oligarﬂinin çürütme politikas›n› bozmakt›r.
Yoksullu¤unu yozlaﬂmaya, toplumsal çürümeye dönüﬂmesine engel
olmakt›r.
Sevgili arkadaﬂlar, bu dersimizi
de burada noktal›yoruz; son bir ek
yapmak gerekirse, yoksullar› örgütlemek, denilebilir ki, DEVR‹M‹
ÖRGÜTLEMEKT‹R. Onlar› devrime kazanmak, devrimi yak›nlaﬂt›rmakt›r. En aç, en yoksul, en yoksun,
en çok aﬂa¤›lanan onlard›r ve en
memnuniyetsiz, en öfkeli olanlar da
onlard›r. Dolay›s›yla, yoksullu¤un
y›k›c›, kahredici gücünü devrimin
gücüne dönüﬂtürmek için en yoksullara gitmeliyiz... Gelecek dersimize kadar hoﬂçakal›n.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi’nden
Oturma Eylemi

Direniﬂte Yüz Gün
Geride Kald›
Say›: 239
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Haklar›ndan vazgeçmeyi kabul etmedi¤i için Paﬂabahçe Devlet Hastanesi’nde çal›ﬂ›rken iﬂten at›lan ve
hem hastane idaresine hem de ba¤l›
bulundu¤u taﬂeron firmaya karﬂ› eyleme baﬂlayan Türkan Albayrak’›n
direniﬂi 100 günü doldurdu. “Sadece
kendim için de¤il bütün iﬂçiler için
direniyorum, bu direniﬂ taﬂeronda çal›ﬂan bütün iﬂçilerin direniﬂidir” diyen Albayrak, gözalt› tehditlerine,
gece yar›s› tek baﬂ›nayken onlarca
polis ve zab›tan›n çad›r›n› bas›p içti¤i
suya bile tahammül edemeyerek yere
dökmesine ra¤men y›lmad›. Hastane
idaresinin “havalar so¤uyunca nas›l
olsa biter” diye düﬂündü¤ü direniﬂ
gösterilen kararl›l›kla günler, aylar
derken bir mevsimi geride b›rakt›.
Türkan Albayrak direniﬂi boyunca
devrimciler, emekçiler ve ayd›nlar taraf›ndan da yaln›z b›rak›lmad›. Çad›ra
sald›r› oldu¤u s›rada devrimciler
onunla beraber çad›r› sahiplenerek direndiler. Bu direniﬂte de 2 Halk Cepheli gözalt›na al›nd›. Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi her çarﬂamba destek eylemi
yapt›¤› gibi direniﬂi boyunca sürekli
Albayrak’›n yan›nda.
Direniﬂ’in 100. gününde de Albayrak yaln›z de¤ildi. 100. gün olan 17
Ekim’de bir program düzenlendi. Programa; Tek G›da ‹ﬂ önünde direnenen
Tekel iﬂçileri, ‹SK‹ iﬂçileri, Tuzla tersa-

neleri önünde direnen Zeynel K›z›laslan, Emekli-Sen üyeleri, TAYAD üyeleri, Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁube üyeleri, Marmara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi ö¤rencileri,
Bank-Sen Genel Baﬂkan› Önder Atay,
Tüm Bel-Sen ‹stanbul 3 No’lu ﬁube
Baﬂkan› Hasan Güzel, Tüm Bel-Sen ‹stanbul 2 No’lu ﬁube Sekreteri ‹brahim
Sönmez, Genel ‹ﬂ ‹stanbul 2 No’lu ﬁube Baﬂkan› Mehmet Karagöz, sanatç›lar Mehmet Esato¤lu ve Tiyatro Simurg çal›ﬂanlar›, Mehmet Ali Alabora,
gazeteci-yazar Ece Temelkuran ve
Ümit Altan geldiler.
Albayrak’›n bir konuﬂma yaparak
bütün ziyaretçilerine hoﬂgeldiniz demesinin ard›ndan, Emekli-Sen 2
No'lu ﬁube Baﬂkan› Hasan Kaﬂk›r,
TAYAD'l› Fahrettin Keskin, Tekel iﬂçisi Salih, tersane direniﬂçisi Zeynel,
Ça¤daﬂ Avukatlar Grubu baro baﬂkan
aday› Kemal Aytaç, ÇHD’den Ömer
Kavilli, Bank-Sen Genel Baﬂkan› Önder Atay, Türkan Albayrak’›n direniﬂiyle ilgili konuﬂmalar yapt›lar.
Çad›r›n ziyaretçilerinden bir lise
ö¤rencisi Ümit ‹lter’in yazd›¤› bir ﬂiiri okurken, Rasim Özdemir direniﬂ
çad›r› için yazd›¤› bir ﬂiirini, EmekliSen üyesi Ezik Ozan da Grev isimli
ﬂiirini okudu. Programda ayr›ca Mehmet Esato¤lu ve arkadaﬂlar› da bir
oyun sergilediler.

Devrimci ‹ﬂçi Hareketi 20
Ekim günü, Paﬂabahçe Devlet
Hastanesi önünde direniﬂte olan
Türkan Albayrak’a destek olmak
için her hafta yapt›¤› oturma eylemine devam etti.
Poliklinikler önünde “‹ﬂi Ve
Onuru ‹çin Direnen Türkan Albayrak’›n Yan›nday›z” pankart›
ve “Türkan Albayrak ‹ﬂe Geri
al›ns›n” dövizleriyle sessiz bir
ﬂekilde direniﬂ alan›na gelen
D‹H’liler çad›r›n önünde 15 dakikal›k oturma eylemi yapt›lar.

Direniş
Günlüğü
D i re n i ﬂ i n 9 5 . G ü n ü
Hava-‹ﬂ eski üyesi kaptan pilot ve eﬂi geldi. Sendikac›lar›
eleﬂtirdik, sendika nas›l olmal›
diye konuﬂtuk.
Ankara’dan telefonlar vard›
bugün. Orman mühendisi Sezai Kaya, Sosyal-‹ﬂ Ankara ﬁube
çal›ﬂan› Naz›m Yaral› arad›.
Fransa’dan bir mesaj geldi. Tercüme ettirdik.
"Direnmeye devam" diyor
mesaj. Fransa’da üç milyon iﬂçi,
emeklilik yasas›na karﬂ› yürümüﬂler.
100. gün etkinli¤i yap›yor direniﬂ çad›r›. Pazar günü saat

TAYAD’l›lar Onurumuzdur

15:00’de. Onun haz›rl›¤›na baﬂlad›k.

D i re n i ﬂ i n 9 8 . G ü n ü
Gün, 100. günün telaﬂ›yla geçti.
Paﬂabahçe Camii, cuma namaz› ç›k›ﬂ› bildiri da¤›t›ld› ve di¤er mahallelere ç›k›ld›.
Sendikalara ve mailleri olanlara
100. günün etkinli¤ini bildiren faks
ve mailler gönderildi.
Akﬂam nöbete o¤lumun ilkö¤retimde bilgisayar ö¤retmeni Sinan
geldi. O¤lumun ö¤retmeni oldu¤u
dönemde o¤lum sürekli bahsederdi.
Anne Grup Yorum’u dinliyoruz Sinan ö¤retmenle. Anne, Sinan ö¤retmen bize di¤er ö¤retmenler gibi
davranm›yor, bizi dinliyor, yard›mc› oluyor. Anne, E¤itim-Sen’liymiﬂ
Sinan ö¤retmen.
Sürekli tan›ﬂmak istemiﬂtim Sinan ö¤retmenle. Çal›ﬂmaktan vakit
bulam›yordum okula gitmeye. Direniﬂte karﬂ›laﬂt›k, o¤lumun düﬂün-

celerini ﬂekillendirmeye yard›mc›
olan Kamu Emekçileri Cephesi
üyesi ö¤retmenle.

D i re n i ﬂ i n 1 0 1 . G ü n ü
Dünün yorgunlu¤u ile kalkt›m.
Keyifli bir yorgunluk bu. Hergün
100. günün kalabal›¤› olsa, ben
yorgunlu¤a raz›y›m.
Düﬂman boﬂ durmuyor. Telefonumdan sözlü hakaretlere baﬂlad›lar. Beni, kad›nl›¤›m› aﬂa¤›layan
sözler söyleyip, direniﬂimi k›rmaya
çal›ﬂ›yorlar. Bunu yapanlar› bizler
biliyoruz. Direniﬂ büyüdükçe baﬂka
çal›ﬂmalarda yapacaklard›r.
Önce hastane çal›ﬂanlar›n› k›ﬂk›rtt›lar,sonra zab›tay› sald›lar. Kimin dostu oldu¤u bilinen “Dost
Beykoz”u kulland›lar. ﬁimdi telefon tacizine baﬂlad›lar.
Uzmanl›k alan›n›z telefon dinleme. Kimin arad›¤›n› da bilirsiniz.
Yanl›ﬂ yoldas›n›z. Bunlar ancak be-

ni daha kararl› hale getirir. Do¤ru
yolda oldu¤umu gösterir. Herﬂeyi
göze alm›ﬂ, onuru ve iﬂi için direnen bir iﬂçi var karﬂ›n›zda. Bunun
sonu ne olursa olsun direnecek bir
iﬂçi...
Bugün Katar'dan mesaj ald›m.
Direniﬂi destekleyen Ali Onak' tan
'' ‹yi akﬂamlar Türkan abla. Direniﬂinizi ve onurlu mücadelenizi
Katar topraklar›ndan selaml›yorum. Böyle bir dönemde böylesi
kararl› bir direniﬂ ve tavr›n›z› tüm
yüre¤imle destekliyor sömürü ve
zulmü y›k›p, onurun ve eme¤in
bayra¤›n› ülkemizin her yan›nda
dalgaland›rana dek, mücadelemiz
boy verip yeﬂerecek, mevcut düzeni ve yarat›c›lar›n› olanca emekçi
kin ve nefretimle lanetliyor, onurlu
mücadelenizde direnç, baﬂar› ve zafer diliyorum.
Sevgiler...
Ali Onak''
Say›: 239

Önünde polis barikat›yla
yaﬂayan bir sendika
“ Ge ne l m erk e zin önü ne ge ldi¤ i m izd e polis barikat›yla k ar ﬂ›laﬂ t›k.” diyordu TEKEL iﬂçileri.
4 Ekim günü üyesi olduklar›
sendikalar› Tek G›da-‹ﬂ’te sendikac›lar ile durumlar›n› görüﬂmek isteyen TEKEL iﬂçilerinin önleri polis
barikat› ile kesildi.
Sendikac›lar ile görüﬂemeyen iﬂçiler, sendikan›n karﬂ›s›nda oturarak
baﬂlatt›klar› eylemlerinin 20. gü n ü n d e l e r.
Ve 4 Ekim’den itibaren de, tam
2 0 g ü n d ü r, iﬂçileri temsil etmesi
gereken bir sendika polis çemberi
alt›nda tutuluyor. 2 0 g ü n d ü r sendikan›n giriﬂini polisler bekliyor.
Emekçilerin sendikas› olmas›
gereken bir yerde polis barikat› var
ve emekçiler kendi aidatlar›yla,
kendi mücadeleleri ile varettikleri
sendikalar›na polis ve sendikac›lar

taraf›ndan sokulmuyorlar.
Tam 20 gündür polis barikat› ile
yaﬂ›yor Tek G›da-‹ﬂ sendikas›. Bu
durum bir sendika aç›s›ndan, onursuzluktur.
Emekçileri, iﬂçileri meydanlarda
coplayanlar, gaz s›kanlar, alanlar›
birer iﬂkencehaneye çeviren polisler, ﬂimdi iﬂçilere karﬂ› sendikan›n
kap›s›n› “ k o r u y o r l a r ” !
“ﬁu anda polisler sendika bina s › kap› s ›nda , biz l eri n de kal d› r› mda
oturma eylemimiz sürüyor.” diyor
TEKEL iﬂçisi. Sendika önüne polis
barikat› kurdurup kendi iﬂçilerini
sokmayan bir sendika, sendika olmaktan ç›km›ﬂt›r. Tek G›da-‹ﬂ, üyelerine karﬂ› polis barikat› kurduran
bir sendika olarak tarihe geçmiﬂtir.
Art›k onlar iﬂçi direniﬂleri, eme¤in mücadelesi ile de¤il, sendika
kap›s›na polis y›¤an, polisi kendi
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üyelerine karﬂ› haz›r tutan iﬂçi düﬂmanlar› olarak an›lacaklard›r. Hem
de kap›lar›nda polis barikatlar›yla...
“Mustafa Türkel bu sabah 10
p o lis e ﬂ li¤ in d e pa z a ra g it mi ﬂ . A r k a daﬂl ar gör müﬂ demek ki korkma s›
ge re ken bir durum va r köﬂe bucak
korumalarla gezdiklerine göre.”
diye yaz›yordu Tekel iﬂçilerinin direniﬂ günlü¤ünde...
Bu sat›rlar, bir sendika için yeterli utançt›r... ‹ﬂçiye de¤il, polise
güvenenler, polise s›¤›nanlar, emekçileri temsil edemezler.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi
‹kinci Tekel Direniﬂini baﬂlatt›n›z.
Tüm emekçiler ad›na önemli bir görev üstlendiniz.
Direniﬂ baﬂlar baﬂlamaz, daha
kitlesel olmay› bekliyordunuz do¤al
olarak, ama olmad›. Bunun bir çok
nedeni var. ﬁimdi ne yap›lacak? As›l
soru bu.

Kardeﬂler!

Say›: 239
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Sorumuzun cevab› tarihtedir.
ﬁimdilik az›nl›k da olsak, uzun
süre yaln›z da b›rak›lsak, önemli
olan direnmektir.
Bu direniﬂ büyüyecektir. Bunun
yolu ise, bu bir avuç insan›n kararl›l›¤›ndan geçer. Bu büyük görev sizindir, Tekel direniﬂini yeniden aya¤a kald›rmak onuru sizin olacakt›r.
Kardeﬂler, emin olun ki;
SORUN KES‹NL‹KLE SAYI
MESELES‹ DE⁄‹LD‹R.
E⁄ER ÖYLE OLSAYDI ANKARA D‹REN‹ﬁ‹NDEN SONUÇ
ALIRDIK. Ama alamad›k. Çünkü
orada kararl›l›k yoktu. Hakl› olman›n, meﬂru olman›n bilinci yoktu.
Biz ﬂimdi burada bunu göstermeliyiz. SAYI DE⁄‹L, KARARLILIK
KAZANACAKTIR.
Tekel iﬂçileri,
Tarih iyi bir ö¤retmendir. Bak›n
neler yaz›yor o tarih.
1984'te cuntan›n hapishanelerinde zulüm hüküm sürerken, bizden
teslim olmam›z›, düﬂüncelerimizi inkar etmemizi isterlerken, açl›¤a yatt›k.
Birinci ölüm orucu ekibinde 17,
ikincisinde 13 olmak üzere, toplam
30 kiﬂiydi ölüm orucuna yatanlar.
Cuntan›n devasa gücüne karﬂ›,
biz kazand›k.
Bize tek tip elbiseleri giydiremediler. Teslim alamad›lar, düﬂüncelerimizi de¤iﬂtiremediler.
Görünürde güçler çok dengesiz-

Direnen TEKEL iﬂçilerine

di. Biz direnirken, ‹slamc›lar, cuntayla iﬂbirli¤i halindeydi. Solun di¤er kesimleri de çeﬂitli gerekçeler ve
bahanelerle kat›lmad›lar direniﬂe.
Yaln›zd›k ve cuntan›n yar›m milyonluk ordusu vard›. Tanklar› toplar› vard›. Hapishaneleri, hapishanelerinde iﬂkenceleri vard›.
2000'de, F Tipi hapishaneleri
yapt›lar. Bize dediler ki, ya düﬂüncelerinizi de¤iﬂtireceksiniz, teslim olacaks›n›z, ya da öleceksiniz.
Biliyorsunuzdur, bizi teslim almak için 19- 22 Aral›k'ta Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler katliam›n› yapt›lar.
Teslim olmad›k. Düﬂüncelerimizi
savunmaya devam ettik.
Direndik. 122 ﬂehit verdik.
Duymuﬂ olanlar›n›z vard›r. Tam
yedi y›l sürdü bu direniﬂimiz; tek bir
gün, tek bir saat ara vermeksizin yedi y›l!
Yedi y›l hücrelerde ölüm oruçlar›na yatmaya devam ettik.
Biliyoruz, ﬂimdi tekel direniﬂini
burjuva gazetelerin yazmamas›na,
televizyonlar›n göstermemesine k›z›yorsunuz. K›zmakta hakl›s›n›z
ama gerçek budur. Onlar, düzenin
medyas›d›r.
Bizim yedi y›ll›k direniﬂimizi y›llarca yazmad›lar biliyor musunuz.
Peﬂpeﬂe öldük, ölümlerimizi bile iki
sat›r, iki saniye haber yapmad›lar.
Ama sansürü parçalad›k sonunda. Sabr›m›zla, kararl›l›¤›m›zla parçalad›k.
Son bir örnek vermek istiyoruz.
Tutsaklara tecrite son verilmesi
için TAYAD'l› tutsak yak›nlar›, Ankara'da Abdi ‹pekçi Park›'nda oturma eylemine baﬂlam›ﬂlard›.
Biliyor musunuz Abdi ‹pekçi'deki o elin alt›nda kaç gün oturdular?
Tam, 1230 gün.
Baﬂka bir deyiﬂle, 3 y›l, 4 ay, 2

hafta, 1 gün...

Tekel iﬂçileri
Ülkemiz tarihine sab›rla örülen
bir destan da siz ekleyebilirsiniz.
Bundan sonraki ad›m›m›z›n güçlü, etkili ve sonuç al›c› olabilmesi,
oturma eylemini sab›rla, kararl›l›kla
sürdürmemizden, yeni iﬂçileri buraya çekmekten geçiyor.
Di¤er iﬂçilerin buraya gelmesi,
buraya deste¤in büyümesi, bizim
gösterece¤imiz kararl›l›¤a ba¤l›d›r.
Biz kararl›l›k gösterelim, sab›r
gösterelim! Süre konuﬂmaktan çok,
bundan sonraki ad›m›m›z için, mesela bir Ankara yürüyüﬂü için, asgari bir kitleselli¤i oluﬂturmay› hedefleyelim.

Tekel iﬂçileri,
‹yi bilirsiniz; kayay› delen suyun
ﬂiddeti de¤il, süreklili¤idir... Burada
gösterece¤imiz sab›r ilk anda kimse
sizi kaale alm›yor görünse bile, sonuç verecektir...
Önce siz kendinize güveneceksiniz. Baﬂkalar›n›n size güvenmesi, sizin kendinize güvenmenizden geçer.
Kardeﬂler unutmay›n;
Düﬂlerin sonsuza: koﬂtu¤u yerde
Sabr›n çiçeklerini açt›¤› yerde
Asla kapanmaz yaﬂanan defter
Çünkü tarihin en güzel yerinde
Son sözü direnenler söyler.
Tekel ‹ﬂçileri,
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi, bu sabr›
ve kararl›l›¤› gösterdi¤iniz, direniﬂi
sürdürdü¤ünüz sürece yan›n›zda olacakt›r. Tüm dünya sizi yaln›z b›raksa
da yan›n›zda Devrimci ‹ﬂçi Hareketi
olacak.
Direniﬂinizde baﬂar›lar diliyoruz.
Baﬂar›n›z, tüm iﬂçi s›n›f›n›n, tüm
halk›m›z›n baﬂar›s› olacakt›r.

DEVR‹MC‹ ‹ﬁÇ‹ HAREKET‹
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Tek G›da-‹ﬂ önündeki TEKEL Direniﬂi’ni

tekeldirenisi2010.blogspot.com
adresinden takip edebilirsiniz.
Destek mesajlar›n›z› iletmek için

0-533 663 49 29
0-535 469 85 74

Tekel Direniﬂi 20. gününde!
4 Ekim günü sendikalar› Tek G›da-‹ﬂ ile görüﬂüp, taleplerini iletmek isteyen TEKEL iﬂçilerinin önü
polis barikat› ile kesilmiﬂ, sendikaya sokulmam›ﬂlard›.
‹ﬂte o gün sendika önünde TEKEL iﬂçileri taraf›ndan baﬂlat›lan
eylem devam ediyor.
20 gündür süren direniﬂ, polise
s›¤›nan, polis barikat› kurduran
sendikac›lar›n gerçek yüzünü bir
kez daha herkese gösterdi.
20 gündür süren direniﬂ, baﬂta
çevre esnaf› ve halk olmak üzere
çeﬂitli kesimler taraf›ndan destek
gördü. Demokratik kitle örgütleri
destek ziyaretlerinde bulundular.
TEKEL iﬂçileri, direniﬂin uzun sürece¤i gerçe¤iyle hareket ederek, çad›rlar›n› kurarak direniﬂi büyütmek
amac›yla da TEKEL iﬂçilerine direniﬂe kat›lmalar› için ça¤r›da bulundu.
Elbette bu süre içinde, seslerini
duyurabilmek için direniﬂlerini
Taksim’e taﬂ›d›lar. Meﬂaleli eylem
ile direniﬂte kararl› olduklar›n› gösterdiler.
Yine Türkan Albayrak’›n direniﬂinin 100. gününde yap›lan etkinli¤e kat›ld›lar. Direnenlerin dayan›ﬂmas›n› gösterdiler.
Yine THY’de ç›kar›lan iﬂçiler ile
ilgili THY’ye giderek, iﬂçilerin yan›nda olduklar›n› gösterdiler.
TEKEL emekçilerinin kurduklar› çad›rlar, herkes için bir okul iﬂlevi görmeye devam ediyor. TEKEL
iﬂçileri haklar› için direnmekte kararl›d›r. Zira, direnmemek kölelik
yasalar›n›n kabul edilmesi demektir. TEKEL iﬂçileri kendilerine da-

yat›lan köleli¤i kabul etmemekte
kararl›d›r.
Direniﬂ, bu inaçla sürdürülmektedir.Direnmekten baﬂka bir seçenek yoktur.

T EK E L ‹ﬂçileri ‹çin Yür üyüﬂ
17 Ekim günü, Tek G›da ‹ﬂ sendikas› önünde direniﬂte olan TEKEL
iﬂçileri için bir eylem düzenlendi.
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu taraf›ndan düzenlenen
eyleme bir çok kitle örgütü, devrimci grup kat›ld›. Eyleme Halk Cephesi ve Devrimci ‹ﬂçi Hareketi de “4C’ye Köle Olmayaca¤›z”, “4-C ‹ptal Edilsin” ve “TEKEL ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir” dövizleriyle kat›ld›.

D i re n i ﬂ g ü n l ü ¤ ü n d e n
“Yavaﬂ yavaﬂ kar›nca karar›nca
sesimiz duyulmaya baﬂlad›. Mahalle sakinleri, esnaflar merak edip
soruyorlar ve anlatt›¤›m›zda olumlu tepkiler al›yoruz.”
“Gazete, dergi ve televizyonlar
röportaj almaya geldiler. Bizim buradaki sorunlar›m›z› kamuoyuna
taﬂ›yacaklar›n› bildirdiler.”
“Tek-G›da ‹ﬂ'e gelen di¤er sendikalar›n ﬂube baﬂkanlar›n› protesto ettik.”
“Sabah sloganlarla günü karﬂ›lad›k. Ö¤leden sonra Devrimci
Mücadelede Emekliler destek ziyaretine geldi.”
“THY'dan 240 iﬂçi iﬂten ç›kar›lm›ﬂ. Onlara destek amac›yla havaalan›na gittik. Tekel flamalar›yla,
sloganlar eﬂli¤inde iﬂçi arkadaﬂlar›n

Galatasaray Lisesi’nde toplanan
500’ü aﬂk›n kiﬂi “‹ﬂ ve Güvenli ‹ﬂ
Ortam› ‹çin 4-C’ye Hay›r-TEKEL
‹ﬂçileri” pankart›yla yürüdü.
Taksim Meydan›’na gelindi¤inde
ise oturma eylemi yap›ld›. Paﬂabahçe
direniﬂçisi Türkan Albayrak, “devletsendika bir olmuﬂ, iﬂçileri iﬂsiz b›rak›yorlar. Burada benim örne¤im olan
iﬂçilerle olmaktan onur duydum” dedi. S›rr› Süreyya Önder, Bilgesu Erenus, Mehmet Esato¤lu, Sad›k Albayrak ve Cezmi Ersöz de TEKEL iﬂçilerinin ya›n›nda olduklar›n› belirtirken Türk Tabibler Birli¤i ve Limter‹ﬂ ad›na yap›lan konuﬂmalarda 4C’ye karﬂ› verilen mücadelelerin herkesin mücadelesi oldu¤u söylendi.
Konuﬂmalar›n ard›ndan TEKEL
iﬂçisi Arzu Güneﬂ bas›na bir aç›klama yaparak taleplerinin güvenceli iﬂ
sisteminin olmas›, 4-C’nin iptal
edilmesi ve iﬂçilerin sendika yönetimine geçmesi oldu¤unu söyledi.
Eylem sloganlarla sona erdi.

Say›: 239

Yürüyüﬂ
24 Ekim
2010

yan›na geldik. Onlar da sloganlar›yla
alk›ﬂlar›yla eﬂlik ettiler. Bir sendika
yöneticisi, bayan arkadaﬂ›m›z›n üzerine do¤ru yürüyüp "ç›k›n burdan,
terkedin buray› provakatörler" dedi.”
“Saat 13.30 gibi Türkan ablan›n
yan›ndayd›k. 3'e do¤ru kalabal›klaﬂmaya baﬂlad›k. Her kesimden
emekçiler vard›. Coﬂkulu bir kutlama oldu. Bu arada bizler otururken
slogan sesleri duyduk. “
“Taksim'e geçtik meﬂaleli yürüyüﬂümüz için. Sloganlarla ç›kt›k
metrodan ve bu ﬂekilde Galatasaray Lisesinin önüne do¤ru yürüdük. Kalabal›k bekliyordu karﬂ›m›zda. Böyle bir deste¤i görmek
bizi onurland›rd›. Herkes tamamlan›nca önümüzde Tekel pankart›yla
meﬂaleli yürüyüﬂümüze baﬂlad›k.
Etraftan da kat›lan destek veren oldu. Daha da ço¤ald›k.

TAYAD’l›lara Özgürlük
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“Tekel iﬂçilerini sokaklara
dökene kadar buraday›z”
Tek G›da-‹ﬂ Sendikas› önünde direniﬂte olan Tekel iﬂçileri ile yapt›¤›m›z röportaja bu hafta da devam
ediyoruz.

Elif Özlem
‹zmir’den geliyor. 16
y›ll›k Tekel iﬂçisi
Özlük haklar›m›z› istiyoruz, 4-C’yi istemiyoruz. Di¤er kamu kuruluﬂlar›na geçmek istiyoruz.
Elif Özlem
Mustafa Türkel’e
verdi¤i sözleri tutmas›n›
söylerdik. 78 günlük eylemimizin
boﬂa gitmemesini istiyoruz çünkü.
AKP burjuvazinin kuklas›d›r.
Zengini daha zengin yapt›. Fakiri
daha fakir yapt›.
Bizim burada direniﬂimiz Türkel
gelip bizimle konuﬂana kadar süreSay›: 239
cek. Tekel iﬂçilerini sokaklara döYürüyüﬂ
kene kadar burday›z.
24 Ekim
2010

Arzu

Arzu G üneﬂ
(‹zmir’den geliyor 20
y›ld›r çal›ﬂ›yor)
Bizim buraya geliﬂ
amac›m›z sendikac›larla
konuﬂmakt›.
Mustafa
Türkel’in bir y›¤›n eylem
plan› vard›. Hiç birini
Güneﬂ
yapmad›lar. Bi zi de 4C’ye zorla d› l a r.
Haziran ay›n›n 14’dünde 20 kiﬂilik bir grup olarak genel merkeze

geldik. MYK üyesi Mecit Amaç bize “gidin tatilinizi yap›n A¤ustos’ta
gelin” dedi. Büyük kat›l›ml› bir eylem planlar› oldu¤unu söylediler.
A¤ustos Eylül geçti, Ekim ay›na
girdik ama ortada yap›lan hiçbir ﬂey
yok. Sendikan›n gönderdi¤i genelgeyle de 4-C’ye imza atmak zorunda b›rak›ld›k. Bunlar› konuﬂmak
maksad›yla geldik buraya.
Mustafa Türkel ‹zmir’de toplant›ya geldi¤inde ben ona ﬂunu söylemiﬂtim. Tekel direniﬂi bitirildi¤inde
sizi de k›nayaca¤›z. Ben kendi ad›ma Mustafa Türkel’i k›n›yorum. Ve
ayr›ca ﬂunu diyorum: ‹ﬂçilerin birli¤ini sa¤la ve Ankara’ya do¤ru yola
ç›k. Verdi¤in sözlerin ve vaatlerin
arkas›nda dur.
Hükümete söylecek söz ﬂu olmal›: Bu vatan bizim, bu ülke bizim.
Bizim vergilerimizle, bizim al›nterimizle sahip olunan kamu mallar›n›
ne AKP hükümetinin ne de baﬂka
bir hükümetin satma yetkisi yoktur.
Arkadaﬂlar›m›z› buraya ça¤›r›yo rum yetti art›k y›llard›r uyudu¤umuz, gözünüzü aç›n rehaveti üzerinizden at›n ve yan›m›zda olun.

Ahmet G ürbüz
(Eﬂi tekel iﬂçisi)
Sendikan›n yaﬂad›¤›m›z
ma¤duriyetin ac›s›n› vermesini istiyoruz. Bizlerin haklar›
vard› onlar› koruyacaklard›
sendikac›lar. Yani bize bu öncülü¤ü yapam›yorlarsa istifa

Salih ‹ncea¤aç
Tokat’tan geliyor 10 y›ll›k iﬂçi
‹ﬂ yerimiz özelleﬂti¤inden beri 4-C’ye
geçildi. Sendikam›zla beraberdik. Bize
hedef gösterildi¤i yere do¤ru giderken bizi yar› yolda b›rakt›. Bugün de burada polis sendikan›n önüne barikat kurarak senSalih ‹ncea¤aç dikaya girmemize engel oluyor. Mustafa
Türkel biz iﬂçiler oldu¤umuz için Mustafa Türkel oldu. Tekel iﬂçilerine ça¤r›m›z
biz birlikte o kadar mücadele ettik bu mücadeleyi gelin sonuna kadar südürelim.
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etsinler e¤er kendilerinde namus
gurur varsa istifa etsinler. Çünkü iﬂçileri kap› d›ﬂar› ettiler bunlar. ‹ﬂçilerin ma¤duriyeti sendikalardan
kaynaklan›yor.
Bu sürecinin sonuna kadar arkas›nday›z sonuna kadar sürdürecegiz
mücadelemiz somut ad›mlar at›lana
kadarda devam edece¤iz .
A K P h ük üme ti te kelle r i n t a ﬂo r on ud u r. Ülke mi zi te kelle ri peﬂ keﬂ çe ki y o r.

Salim Baz

(Eﬂi tekel iﬂçisi)
Benim eﬂim ﬂuanda
psikolojik sorunlar yaﬂ›yor. Çal›ﬂt›¤› Tekel ﬂubesine 21 y›l emek verdikten sonra ödül olarak iﬂSalim
ten at›ld›¤›n› ö¤renince
depresyona girdi. O günden beri mücadelesini ben sürdürüyorum.
Hakk›m›z› arayal›m istiyoruz.
Biz 4-C alt›nda yaﬂamak istemiyoruz.
Sendikay› biz seçtik bizden ç›kan aidatlarla geçiniyorlar. Bize öncülük yaps›nlar biz öncü bir sendika
istiyoruz. E¤er yapam›yorlarsa istifa etsinler. Hükümetle anlaﬂarak bizi Çaykur karﬂ›l›¤›nda satt›lar.
Bu iﬂ uzad›kca
daha kötü olacak.
Kaybedecek hiçbir
ﬂeyimiz kalmad›
biz direnmeye deAhmet Gürbüz vam edece¤iz.

Baz

Ömer Y›lmaz
Samsun’dan 13 y›ld›r çal›ﬂ›yordu.
Sendikan›n söyledi¤i eylem takvimlerini 1 Nisan haricindeki hiçbir tanesine uyulmad›. Bunlara neden uyulmad› bu konuda
bize bir bilgi de verilmedi. Ankara’daki 78
günlük direniﬂte 74 gün boyunca oradayd›m. Di¤er arkadaﬂlar eminimki buran›nda
bir Ankara Sakaraya Caddesi oldu¤unu göreceklerdir.

Ömer Y›lmaz

Direniﬂimiz cevap alana kadar bize verilen sözler yerine getirilene kadar devam edecek.

TAYAD’l›lar Onurumuzdur
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Gençlik Federasyonu’ndan

“Roman Aç›l›m›”n› anlatmak için insanlar› toplad›¤› Abdi ‹pekçi Spor Salonunda “Paras›z
E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” yaz›l› pankart açt›klar›
için tutukland›lar. Ve yaklaﬂ›k 7 ayd›r tutsaklar.
6 Ekim günü, Y›ld›z Teknik Üniversitesi Oditoryum
binas›nda “YTÜ’ 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 MEﬁE
ve Mahir BEKTAﬁ, “Paras›z E¤itim ‹stedikleri ‹çin Tutuklanan
Ferhat TÜZER ve Berna YILMAZ’a Özgürlük” yaz›l› pankart
açt›klar› için cumhurbaﬂkan›n korumalar›, polis ve ÖGB’ler taraf›ndan dövülerek gözalt›na al›nd›lar.
24 A¤ustos’ ta YÖK’ün 81 ilin valilerine gönderdi¤i genelgeyle okullardaki faﬂist terör meﬂru hale getirilmek isteniyor.
Bu genelgeye göre; tüm üniversitelerin yerleﬂke alanlar› içinde
sivil ve resmi polislere yer tahsis edilecek, okul iç ve d›ﬂ›ndaki
kamera sistemlerinin say›s› art›r›lacak, okullarda ‘süratle müdahale edilmesi amac›yla’ çevik kuvvet polisleri bulunacak,
okul kay›t dönemlerinde aç›lan dan›ﬂmanl›k ve rehberlik masalar›n›n aç›lmas›na izin verilmeyecek. K›saca ö¤renciler hiçbir
faaliyet göstermeyecek, her an polis bask›s› alt›nda e¤itim görecek ve adeta sorgu odalar› üniversitelere taﬂ›nacak. (...)

YÖK’E, TECR‹TE VE PARALI E⁄‹T‹ME KARﬁI

6 KASIM’ DA ANKARA’ DAYIZ!
Y Ö K VE KURULUﬁ A M A C I
YÖK yani Yüksek Ö¤retim Kurumu, ülkemizdeki tüm üniversitelerin ba¤l› oldu¤u kurumdur.12 Eylül cuntas›ndan yaklaﬂ›k bir y›l sonra 6 Kas›m 1981’de Amerika’n›n ülkemizdeki iﬂbirlikçilerinin politikalar›yla ve cuntan›n üniversitelerdeki uzant›s› olarak kuruldu YÖK. Kuruluﬂ amac›, üniversiteleri ‘günün koﬂullar›na’ uygun bir hale getirmek olarak aç›kland›. Ancak esas kuruluﬂ amac› devrimci gençli¤in yükselen anti-emperyalist, anti-faﬂist mücadelesini bast›rarak düﬂünmeyen, yoz, duyars›z bir gençlik yaratmakt›r.

Y Ö K ’ Ü N K U R U L M A S I N I N ARDINDAN
Ü N ‹ V E R S ‹ T E L E R D E K ‹ G E N E L DURUM
1980’den önce k›smen de olsa ülkemizdeki üniversitelerde
bilimsel e¤itim veriliyordu. Yine k›smen de olsa mali ve idari
bir özerklik vard›. Ancak YÖK’ ün kurulmas›yla ilk olarak üniversitelerden on bine yak›n ö¤retim eleman› ve beﬂ bine yak›n
ö¤renci at›ld›.(...) Üniversitelerde verilen e¤itim bilimsel
olmaktan ç›kt›. Kapitalist düzenin ihtiyaçlar› çerçevesinde
ﬂekillenen, tüketim kültürünü yayg›nlaﬂt›r›c› bir hal ald›.
Art›k amaç ayd›n, bilim adam› yetiﬂtirmek de¤il diplomal›
ara eleman yetiﬂtirmekti. YÖK getirdi¤i yeni anti-bilimsel,
gerici ve ezberci e¤itimle ö¤rencilere belirli ç›karlar do¤rultusunda düﬂünmeyi ö¤retti…
Ö¤retim elemanlar› üzerinde bask› yaratan YÖK, fakülte
yöneticileri ve ö¤rencilerin elindeki tüm yetkileri yaln›zca
rektörün elinde toplad›¤›, üniversiteler rektörlerin diktatörlü¤ü alt›ndaki kurumlar haline geldi.
(...) 1997’de k›l›k k›yafet genelgesi ad› alt›nda yeni bir
uygulama getirilerek okullar›n k›ﬂlalara çevrilmesi, ö¤rencilerin ise tek tip insanlar olmas› amaçland›.
Yeni disiplin kurallar›yla hareket alanlar› daralt›lan ö¤renciler denetim alt›nda tutulmak istendi.

GÜNÜMÜZDE Y Ö K’ Ü N Ö ⁄ R E N C ‹
G E N Ç L ‹ K Ü Z E R ‹ N D E K ‹ BA S K I L A R I
Geçen sene baﬂ›nda yapt›klar› örgün ö¤retimde %8, ikinci ö¤retimde %100’ ü aﬂan zamlar, bu sene çeﬂitli üniversitelerde açt›klar› Uzaktan E¤itim Fakülteleri’ne giren ö¤rencilerden ald›klar› harçlar, ö¤renciler üzerinde yapt›klar› soygunu ve nas›l bir üniversite istediklerini ortaya koyuyor.
Harçlar›n yan›nda ö¤rencilerden kay›t esnas›nda istenen, 150
liraya kadar ç›kan, dosya –kimlik harcamalar› ad› alt›nda
toplanan paralar da soygunun boyutunun nerelere kadar
büyüdü¤ünü aç›kça gösteriyor.
Paral› e¤itimin çeﬂitli yöntemlerle boyutland›r›lmas›
karﬂ›s›nda devrimci ö¤renci gençli¤in bu soyguna karﬂ› mücadelesi de bizzat üniversite ve devlet idarelerince engellenmeye
çal›ﬂ›l›yor. 14 Mart günü Gençlik Federasyonu üyesi Berna
Y›lmaz ve Ferhat Tüzer adl› ö¤renciler baﬂbakan›n sözde

TA L E P L E R ‹ M ‹ Z N E L E R D ‹ R ?
Paras› olan›n okuyup paras› olmayana üniversite kap›lar›n›n kapat›lmas›na hay›r diyoruz. Bu nedenle halk için ve paras›z e¤itim istiyoruz.
Üniversitelerin, iktidarlar›n ve onlar›n kukla yöneticileri
olan rektörlerin tekelinden ç›kart›larak, ö¤rencilere söz-kararörgütlenme hakk› tan›nmas›n› yani e¤itimin demokratik bir
nitelik kazanmas›n› istiyoruz.
Üniversitelerde çürümüﬂ e¤itim sistemiyle, bask›c› politikalar ve yönetimle karart›lmak istenen bizim gelece¤imizdir
diyoruz ve hakk›m›z olan paras›z e¤itimi istiyoruz.
Herkesin ulusal kimli¤ini temsil eden dilde e¤itim görmesi
en do¤al hakk›d›r. Bu nedenle anadilde e¤itim istiyoruz.
Düﬂünmeyen, üretmeyen bir insan›n temelini oluﬂturan
gerici, faﬂist ve anti-bilimsel e¤itime karﬂ› bilimsel bir e¤itim
istiyoruz.
ÖGB, polis, kamera say›s›n›n ve soruﬂturma terörünün
ö¤rencilerin verdi¤i akademik- demokratik mücadeleyi bast›rmak istemesinin yan›nda, tecrit politikas›n›n üniversitelerde sürdürülmesi amaçl› oldu¤unu biliyoruz. F Tipleri aç›l›rken ülke hapishanelerindeki vatanseverlerin teslim al›nmas›
amaçlan›yordu. Ancak bu tecrit politikas› hapishanelerle s›n›rl› kalmayarak tüm yurda yay›ld›. Tecridin amac› insanlar›n
tüm inanc›n›, de¤er yarg›lar›n› k›sacas› benli¤ini terk etmesine neden olmakt›r. Çünkü inançlar›ndan soyunan insanlar düzen taraf›ndan basit bir ﬂekilde teslim al›nacakt›r. Bunun içindir ki ülke hapishanelerinde 10 y›lda 1659 tutsak sessizce katledilmiﬂtir. Tüm bu sessiz imha politikas›na karﬂ›, F tipi yaﬂamaya karﬂ› tecrit kalkmal›d›r diyoruz.
Tüm bunlar›n temelinde ise 12 Eylül cuntas›n›n üniversitedeki aya¤› olan ve 30 y›ld›r üniversitelerde yaﬂanan tüm
bask›lar›n, haks›zl›klar›n ve hukuksuzluklar›n kayna¤› olan
YÖK vard›r. Ve bu nedenle;
YÖK’E HAYIR diyoruz ve 6 KASIM’da bu hakl› ve meﬂru mücadelede tüm ö¤rencileri Gençlik Federasyonu saflar›nda Ankara’ ya ça¤›r›yoruz.

TAYAD’l›lara Özgürlük
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Yürüyüﬂ
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Gençli¤in
Gündeminden
KPSS’den sonra ortaya ç›kan
kopya yolsuzlu¤u çok konuﬂuldu.
Sorunun kayna¤›n›n üç beﬂ kiﬂilik
çeteler olmay›p, sorunun bir sistem
sorunu oldu¤unu dile getirmiﬂtik.
KPSS ile beraber yaln›z e¤itim sisteminin çürümüﬂlü¤ü de¤il üniversite
mezunu iﬂsizlerin say›s›ndaki art›ﬂ
da had safhaya ulaﬂm›ﬂt›r. Öyle ki bu
gerçek egemenlerin içinde bulundu¤u ç›kmaz› da en iyi ifade eden bir
gerçektir. Daha yak›n zaman önce
baﬂbakan Tuzla’da bir tersanede yap›lan törende “Her üniversite mezunu iﬂ bulacak diye bir ﬂey yok” sözünü tekrarlayarak her üniversite
mezununu bekleyen gerçe¤i aç›k bir
ﬂekilde ifade etmiﬂtir.

Say›: 239

Yürüyüﬂ
24 Ekim
2010

Yap›lan araﬂt›rmaya göre, geçen
sene okur- yazar olmayan iﬂsiz say›s› 63 bin kiﬂiyken bu oran bu sene
70 bini aﬂm›ﬂt›r. Bu rakamlar üniversite mezunlar›nda ise daha fazla art›ﬂ
göstermiﬂtir. Geçen sene üniversite
mezunu olan iﬂsiz say›s› 412 binken

gençli¤in
tarihinden
15 Ekim 1997 Aralar›nda DLMK’l›lar›n da bulundu¤u Mamak
Yunus Emre Ticaret Lisesi
ö¤rencileri okulun su borcunun ö¤rencilerin s›rt›na
yüklenmesini protesto etmek amac›yla boykot yapt›lar.
17 Eki m 1970 DEV-GENÇ 5. Kurultay›;
Bu kurultay Dev-Genç’in,
her yönüyle Devrimci Hareketin ideoloji ve prati¤iyle
yo¤ruldu¤u, biçimlendi¤i bir
kurultayd›r. MDD hareketiy-

44

DÜZEN‹N ÜN‹VERS‹TE MEZUNLARINA
SUNDU⁄U GELECEK, ‹ﬁS‹ZL‹K ORDUSUDUR!
bu sene 912 bine ulaﬂm›ﬂt›r. 4 y›ll›k
bir fakülteyi bitiren üniversite mezununun ailesine maliyeti toplam 28
m i l y a r l i r a ya ulaﬂ›yor. Bunun yan›nda her y›l ortalama 230 binin üstünde ö¤renci mezun olurken mezun
olanlar›n her 100’ünden 77’si herh a n g i b i r iﬂe giremiyor.
Pek çok üniversite mezunu iﬂ bulamama kayg›s›yla as›l mesleklerinin d›ﬂ›nda bir alanda çal›ﬂmak zorunda kal›yorlar. Türkiye’de as›l
mesle¤ini yapma oranlar› bir hayli
düﬂük: Elektrik mühendisleri, inﬂaat
mühendisleri, makine mühendisleri
aras›nda as›l mesle¤ini yapma oran›
ortalama % 50’yken, p a z a r l a r d a
çal›ﬂan üniversite mezunu say›s›
% 5 5 ’ i b u l m a k t a d › r.
Düzen yaratt›¤› iﬂsizler ordusunu
hem çaresizleﬂtiriyor hem de bu çaresizlikten yararlanarak Koçlar’a ve
Sabanc›lar’a ucuz köleler yetiﬂtiriyor. Ayr›ca kendi düzeninin güvenli¤i için de bu iﬂsizler ordusunu kullan›yor. Daha bu sene baﬂ›nda polis

le tüm ba¤lar kopar›lm›ﬂ,
MDD’nin d›ﬂ›na ç›kan di¤er çizgi ile (PDA) ayr›l›k noktalar› kesinleﬂmiﬂtir.

20 Ekim 1978‹TÜ Elektrik Fakültesi
dekan› Prof. Bedri Karafakio¤lu, faﬂistler taraf›ndan katledildi. 22 Ekim 1978’de yap›lan cenaze töreni devrimcilerin önderli¤inde onbinlerin
kat›l›m›yla “faﬂist terörü”
protesto gösterilerine dönüﬂtürüldü.

26 Ekim 1993Kastamonu-TÖDEF’li
ö¤renciler polis-idare iﬂbirli¤ini protesto etmek amac›yla
açl›k grevine baﬂlad›lar.

teﬂkilat›n›n yapt›¤› aç›klamaya göre
240 bin üniversite mezunu polis al›nacak.
Ayr›ca M‹T’in bu hafta içinde
yapt›¤› aç›klamaya göre üniversite
ö¤rencilerine “s›ra d›ﬂ› bir kariyer”
ad› alt›ndaki kampanyas›yla mutlu
bir gelecek vaat ediyor.
Peki M‹T neden böyle bir kampanya düzenliyor? ‹ﬂsizlik her geçen
gün derinleﬂirken halk düﬂman›
kontrgerilla kurumu neden böyle bir
ﬂeye ihtiyaç duyuyor? Çünkü düzen
içerisindeki aç ve yoksul olan bir insan birçok ﬂeyi yapmay› göze alabilir, bu M‹T’in halklar›n mücadelesini bast›rmak için yapt›¤› katliamlar
olsa bile. Çünkü düzen hem iﬂsiz ve
çaresiz b›rak›yor hem de bu çaresizliklerden besleniyor.
Ancak düzenin tüm bu dayatmalar›na karﬂ› gençli¤in bir alternatifi
var. O ise düzenin yaratt›¤› iﬂsizlik
ordusunun düzene karﬂ› örgütlü bir
mücadele ordusuna dönüﬂtürülmesidir.

Dünya Gençli¤inden
veriyor. Liseliler yürüyüﬂ ve benzeri eylemlerin yan› s›ra yollar› kapatarak, metro, tren ve
tramvay istasyonlar›n›
iﬂgal ettiler. Pek çok ﬂehirde oturma eylemleri
yapt›lar. Polisin eylemlere müdahale etti¤i her
yerde barikatlar kurulup
polisle çat›ﬂ›ld›. ‹çiﬂleri
Bakanl›¤› eylemlerden
196 kiﬂinin gözalt›na
al›nd›¤›n› aç›klad›. E¤itim Bakanl›¤› ise 261 lisenin grevden etkilendi¤ini aç›klad›. Liselilerin
iﬂçilerin eylemlerine deste¤i sürüyor.

Fransa’da Genel Greve
Liselilerden Destek
Frans›z emperyalistlerinin “emeklilik reformu” ad› alt›nda emeklilik yaﬂ›n› 60’tan 62’ye
ç›karmas› üzerine iﬂçi
sendikalar›n›n ça¤r›s›yla
emekçiler ülke genelinde
genel greve ç›kt›. Halk›n
büyük destek verdi¤i genel grev nedeniyle hava
ve demiryolu ulaﬂ›m›
durdu, kamyoncular da
genel greve destek verdi.
Lise ö¤rencileri de ülke
çap›nda yo¤un ve etkili
bir ﬂekilde greve destek
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Dev-Gençliler YÖK’e Karﬂ›
TBMM Önüne Ça¤›rd›
Gençlik Federasyonu üyeleri
yapt›klar› eylemle YÖK’ün kuruluﬂ
y›ldönümü olan 6 Kas›m dolay›s›yla TBMM önünde olacaklar›n› du-

yurarak, YÖK’e karﬂ› olan herkesi
Ankara’da olmaya ça¤›rd›lar.
18 Ekim günü ‹stanbul Üniversitesi Beyaz›t Kampüsü önünde yap›-

Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz!
‹zmir Ege Üniversitesi’nde 19 Ekim günü ‹zmir Gençlik Derne¤i üyesi Tu¤çe Y›lmaz'›n güpegündüz ö¤renci
çarﬂ›s›nda önünü kesen orta boylu, sert yüz hatl›, kahverengi deri ceketli bir faﬂist "Kafan›z› ezece¤iz k›z›m kafan›z›" diyerek tehdit etmiﬂtir. 20 Ekim günü ise
Y›lmaz’›n ailesine, Bekir ﬁekerci ismiyle bir mektup gönderilerek, "K›z›n›z DHKP-C örgütü güdümünde faaliyet
yürütmekte, eylemlere kat›lmaktad›r. K›z›n›z› uyar›n"
ﬂeklinde bir mektupla, kat›ld›¤› demokratik eylemlerde
çekilmiﬂ foto¤raflar› yollanm›ﬂt›r. Konuyla ilgili bir
aç›klama yapan ‹zmir Gençlik Derne¤i; “güpegündüz bir
ö¤rencinin yolunu kesme cüretini gösterebilmelerinin nedeni ﬂüphesiz kampüste hüküm süren sivil polislerin demokrat ö¤rencilere bask›s› ve faﬂistlere verdi¤i destektir”
dedi. Aç›klaman›n sonunda; “Dev-Genç'liler olarak hiçbir
bask›ya boyun e¤meyece¤iz” denildi.
Konuyla ilgili Tu¤çe Y›lmaz’da bir aç›klama yaparak;
“Yapt›¤›m iﬂin meﬂrulu¤una inan›yorum mücadeleme devam edece¤im” dedi.

Anma Afiﬂlerine Engelleme!
Çukurova üniversitesinde 13 Ekim günü Adana Gençlik Derne¤i üyesi Kurtuluﬂ Y›ld›z ve Ahmet Serdar Yücel
Hasan Bal›kç› için yap›lacak anmaya ça¤r› için afiﬂ yaparken 4 sivil polis taraf›ndan keyfi bir ﬂekilde durduruldular.
Polisler ve olay yerine ÖGB’ler Gençlik Derne¤i üyelerini tehdit ederek korkutmaya çal›ﬂt›larsa da baﬂar›l›
olamay›nca para cezas› keserek ayr›ld›lar.

lan eylemde; “YÖK’e Tecrite Paral›
E¤itime Hay›r!” yazan bir pankart
aç›ld›.
“YÖK’e Hay›r, Halk ‹çin Bilim
Halk ‹çin E¤itim, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›lan
eylemde Gençlik Federasyonu üyesi Gizem Kaya bir aç›klama yapt›.
“5 Kas›m’da Dev-Gençliler olarak YÖK’ü protesto etmek için Ankara’da meclis önündeyiz” diyen
Kaya, YÖK’ün kuruluﬂ amac›n›n
devrimci gençli¤in yükselen antiemperyalist, anti-faﬂist mücadelesini bast›rarak düﬂünmeyen, yoz bir
gençlik yaratmak oldu¤unu belirtti.
Kaya bunun yan›nda YÖK ile üniversitelerin ticarethaneye çevrildi¤ini ve e¤itimin bilimsel olmaktan
ç›kt›¤›n› vurgulad›.
Aç›klaman›n ard›ndan sloganlarla eylem sona erdi.

Ö¤rencilerden Ücretsiz
Ulaﬂ›m Eylemi
‹zmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi T›naztepe Yerleﬂkesi'nde haks›z yere al›nan otobüs ücretine karﬂ› ö¤renciler taraf›ndan 15 Ekim günü 250 kiﬂinin kat›ld›¤› bir
yürüyüﬂ yap›ld›. Ö¤renciler; yerleﬂke içerisindeki kütüphaneye gitmek için dahi kulland›klar› yerleﬂke araçlar›n›n geçen yaz ücretli hale getirilmesini yol kesip
yerleﬂke araçlar›na yol vermeyerek protesto ettiler.
Eylem sonras› fakültelere da¤›l›p afiﬂleme yapan ve
tüm ö¤rencileri duyarl› olmaya ça¤›ran ö¤renciler Mühendislik Fakültesi Dekanl›¤›'n›n önünde toplanarak
"Ücretsiz Ulaﬂ›m ‹stiyoruz", "Paras›z E¤itim, Paras›z
Ulaﬂ›m", "Yaﬂas›n Ö¤renci Dayan›ﬂmas›", "Müﬂteri De¤il Ö¤renciyiz" sloganlar›n› att›lar.

Say›: 239

Yürüyüﬂ
24 Ekim
2010

“Üniversite Ö¤rencileri
Yaln›z De¤ildir”
Eskiﬂehir'de demokratik kitle örgütleri Anadolu Üniversitesi'nde bir çok ö¤renciye aç›lan soruﬂturmalar›n
geri çekilmesi için ve Anadolu Üniversitesi rektörü Davut Ayd›n'›n keyfi ve anti-demokratik uygulamalar›n›
teﬂhir ve protesto etmek için Hamamyolu’ndan Adalar
Migros önüne kadar yürüyüﬂ yapt›lar. Yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan bas›n aç›klamas›nda soruﬂturmalar›n geri
çekilmesini ve rektör Davut Ayd›n'›n bu tutumundan
derhal vazgeçmesini dile getirdiler. Eyleme Eskiﬂehir
Gençlik Derne¤i de destek verdi.

TAYAD’l›lara Özgürlük
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“Dünden Bugüne Çayan Mahallesi”

Say›: 239

Yürüyüﬂ
24 Ekim
2010

‹stanbul’da, 10 Ekim akﬂam›
Nurtepe Çayan Mahallesi’nde
“Dünden Bugüne Çayan Mahallesi” isimli program düzenlendi.
Nurtepe Haklar Derne¤i’nin düzenledi¤i programa 500 kiﬂi kat›ld›.
Çayan Mahallesi’nde yaﬂay›p ﬂehit
düﬂen 5 devrimcinin resimlerinin
oldu¤u ve üzerinde, “Çayan’a Can
Katanlar” yaz›s›n›n oldu¤u pankart
mahallenin dününü ve bugünü
özetliyordu.
Çayan Mahallesi’nde yaﬂay›p
ﬂehit düﬂenlerin an›s›na yap›lan
sayg› duruﬂu ile baﬂlayan program,
mahalle tarihinin anlat›ld›¤› konuﬂmalarla devam etti.
Mahallenin ilk kuruluﬂu ve DevGençliler geldi bir çok insan›n gözlerinin önüne. Devrimci Hareket’in
önderinin de bizzat planlamas›,

eme¤i ve yol göstericili¤iyle kat›ld›¤›, halk›n devrimcilerle birlikte
kurdu¤u bir mahalleydi Çayan.
Halka verilmeyen topraklar
al›nm›ﬂ, kardeﬂçe bir dayan›ﬂma ile
yoksullar için evler inﬂa edilmiﬂti.
Kötülüklere, y›k›mlara karﬂ› birlikte mücadele edilmiﬂ, yaﬂam birlikte
yarat›lm›ﬂt›.
Çayan’da halk›n kat›ld›¤› en geniﬂ toplant›larda mahalleye iliﬂkin
kararlar al›n›rd›. Düzenin aﬂa¤›lad›¤› halk burada yaﬂam› örgütlüyor,
kendi sorunlar›n› imkanlar ölçüsünde çözüyordu.
Çayan’da halk devrimcileri tan›d›. Ve ony›llard›r bu böyle devam
sürmektedir. Oligarﬂi, Çayan’›n
devrimci geçmiﬂinden, bugününden hep “rahats›z” oldu. O nedenle
devrimcileri etkisizleﬂtirmek, ma-

“KCK davas›” baﬂlad›
“KCK operasyonu” ad› alt›nda,
Diyarbak›r Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›'n›n talimat› gerçekleﬂtirilen gözalt› ve tutuklama terörünün ilk
aﬂamas›nda, 14 Nisan 2009’da baﬂlat›lm›ﬂ, ‹stanbul, Ankara, Siirt,
Van, ﬁ›rnak, Batman, Urfa, ve Mardin'de onlarca kiﬂi
gözalt›na al›nm›ﬂt›.
AKP iktidar›n›n, BDP üye ve yöneticilerine karﬂ›
baﬂlatt›¤› gözalt› ve tutuklama terörü daha sonra da
devam ettirilmiﬂ, yüzlerce kiﬂi gözlat›na al›nm›ﬂ, demokratik kurumlar ve parti binalar› bas›lm›ﬂt›. Bugün
KCK operasyonlar› çerçevesinde tutuklananlar›n say›s› iki bine yaklaﬂm›ﬂ durumdad›r.
‹lk sald›r›larda tutuklananlardan oluﬂan 103'ü tutuklu, toplam 151 kiﬂi hakk›nda aç›lan dava, 18 Ekim günü Diyarbak›r 6. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde baﬂlad›.
‹ddianamenin özet olarak okundu¤u davada tutsaklar›n Kürtçe savunma yapma talepleri kabul edilmedi.
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halleyi birer yozlaﬂma merkezi haline getirmek için az u¤raﬂmad›lar.
Onlarca operasyon yapt›lar. Onlarca devrimci tutuklad›lar. Halka bask› yapt›lar ama baﬂaramad›lar.
Nurtepe Haklar Derne¤i ad›na
mahallenin kuruluﬂu ile ilgili yap›lan konuﬂman›n ard›ndan mahalle
halk›ndan 3 kiﬂi mahallenin kuruluﬂu ile ilgili anlat›mlarda bulundu.
E¤er bugün sokaklarda rahat
gezilebiliyorsa, gençlik kötü al›ﬂkanl›klar›n esiri de¤ilse, bunda Çayan’›n devrimci geçmiﬂi ve her dönem devrimcilerin varl›¤› temel etken olmuﬂtur.
Çayan’›n kuruldu¤u o y›llar›
yaﬂayan, o y›llara tan›k olan herkes
o y›llar› unutmam›ﬂt›r. O y›llar birçok insan›n belle¤inde capcanl›d›r.
Devrimci hareketin mahallenin
kuruluﬂundaki emeklerinin anlat›ld›¤› konuﬂmalar›n ard›ndan “Yozlaﬂmaya Karﬂ› Aﬂur Korkmaz Futbol Turnavas›”nda dereceye girenlere kupalar› verildi.
‹lyas Salman, Aynur Haﬂhaﬂ’›n
türküleri, ‹brahim Karaca'n›n ﬂiir
dinletisinin ard›ndan sahne alan Tiyatro Simurg bir çocuk oyunu sergiledi. Program, çekilen halaylarla
sona erdi.

Devrimci Alevi Komitesi:
Alevileri Hakaretlerle
Sindiremezsiniz
Star TV’de yay›nlanan Çark›felek program›n›n sunucusu Mehmet Ali Erbil, 6 Ekim günü yay›nlanan program›nda “mum söndü oynuyorlar” diyerek Alevilere hakaret etmiﬂ, daha sonra da bunun kötü bir anlama geldi¤ini bilmedi¤ini söyleyerek bir de yalan söylemiﬂti.
Devrimci Alevi Komitesi 15 Ekim günü
yay›nlad›¤› yaz›l› aç›klama ile “mum söndü” gibi yalanlar›n, Alevilere uygulanan sistemli bask› ve asimilasyon politikas›n›n sadece bir parças› oldu¤unu söyledi. “Aleviler, bu bask› ve inkar politikalar›n›; örgütlenerek, bir araya gelerek aﬂacaklard›r. Örgütsüz olundu¤unda, bask›lara karﬂ› bir duruﬂ sergilenemedi¤inde
hiçbir hakk›m›z› alamay›z” denilen aç›klamada Alevi
halk›na uygulanan yalan, bask› ve katliam politikalar›n›n hesab›n›n ancak örgütlenmeyle sorulabilece¤i
söylendi.
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zalt›ndaki ö¤rencileri ziyaret etmek için beldeye
gitti.
Gözalt›n›n ard›ndan sa¤l›k
kontrolü için sa¤l›k oca¤›na getirildi¤i esnada beldede görev yapan korucular ö¤rencileri taciz
ettiler. Bu esnada araya giren
E¤itim Senliler de korucular›n
sald›r›s›na u¤rad›. Sald›r›da E¤itim Sen Tunceli ﬁube Yöneticisi
Erkan Eslek’in kafas› k›r›l›rken
Mazgirt Yöneticisi Hasan Taﬂk›n
da darp edildi. Korucular›n ö¤retmenlere sald›rd›¤› esnada jandarma karakolunda bulunan ve ö¤rencilerle kavga eden Nurettin
Üzün beldeden kaç›r›ld›.
E¤itim Senliler olay› protesto
etmek amac›yla okul bahçesinde
demokratik kitle örgütleri üyelerinin ve ö¤renci velilerinin kat›ld›¤› bir aç›klama yapt›.
Aç›klamay› yapan, E¤itim
Sen Tunceli ﬁube Baﬂkan› Mehmet Ali Arslan, beldede koruculuk yapan ﬂah›slar›n daha önce
de ö¤retmenleri tehdit etti¤ini
belirterek nas›l sald›r›ya u¤rad›klar›n› ve geliﬂmeleri anlatt›.

Dersim’de korucular
ö¤retmenlere sald›rd›
Tunceli’nin Mazgirt ‹lçesi Akpazar Beldesi Süleyman Paﬂa Lisesi’nde ö¤rencilerle okul müdüresinin gayri meﬂru iliﬂkisi Nurettin Üzün aras›nda yaﬂanan tart›ﬂman›n ard›ndan jandarma taraf›ndan gözalt›na al›nan ö¤rencileri ziyaret etmek isteyen E¤itim Sen’li
grup, beldede görev yapan korucular›n sald›r›s›na u¤rad›. Gözalt›na
al›nan ö¤rencilerin anlat›mlar›na
göre, Nurettin Üzün, her gün okula gelip ö¤rencilere tehdit ve hakaretler ya¤d›r›yordu. Ö¤renciler,
Nurettin Üzün’in olay›n oldu¤u
gün kendilerine “Siz Gelece¤in
PKK’l›lar›s›n›z. Gidin mum söndü
oynay›n” ﬂeklinde hakaret etti¤ini
kendilerinin de bu ﬂah›sla kavga
ettiklerini söylediler. Süleyman
Paﬂa Lisesi bahçesinde yaﬂanan
kavgan›n ard›ndan olay yerine gelen jandarma ekipleri Nurettin
Üzen ile kavgaya kar›ﬂan 11 ö¤renciyi gözalt›na ald›. Olay›n ö¤renilmesi üzerine E¤itim Sen Tunceli ﬁubesi üyeleri bilgi almak ve gö-

Mersin: Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur
Mersin’de 17 Ekim günü
TAYAD’l› Aileler, EHP ve Partizan ortak bir eylem yaparak
tutsaklara kart gönderdiler.
Mersin Oteli önünde Merkez
PTT’ye kadar yürünen eylemde
“Gözalt›lar, Tutuklamalar, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Devrimci

Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
pankart› aç›ld›.
“Gözalt›lar Tutuklamalar
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”,
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar›n›n at›ld›¤›
eylemde tutsaklara da kart at›ld›.

Katliam mahkemesinde
karar!
Ankara’da 10 Aral›k 2008’de ‹nsan
Haklar› haftas›nda katledilen Kevser
M›rzak’la ilgili olduklar› iddias›yla
gözalt›na al›nan Sezgin Çelik ve Naime
Emlik’in yarg›land›¤› dosyada
ceza
karar› ç›kt›. 19 Aral›k günü Ankara 11.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan karar
duruﬂmas›nda; Sezgin Çelik’e örgüt üyeli¤inden 8 y›l 9 ay, evrakta sahtecilikten
4 y›l 10 ay ve Naime Emlik’e örgüt üyeli¤inden 6 y›l 3 ay ceza verildi.

Yozlaﬂmaya Karﬂ›
Gücümüz Birli¤imizdir
10 Ekim günü ‹stanbul Alibeyköy’de
Karadolap Mahallesi halk ekmek önünde bir araya gelen demokratik kitle örgütü üyeleri h›rs›zl›k, uyuﬂturucu ve yozlaﬂma karﬂ›t› bir yürüyüﬂ yapt›.
Karadolap Derne¤i, Karadolap Mahalle Muhtarl›¤›, Alibeyköy Cemevi, Erzurum Kazanc› Derne¤i, Erzurum S›ld›z
Derne¤i, Erzurum Tan›r Derne¤i, Eyüp
Haklar Derne¤i, Alibeyköy Dersimliler
Derne¤i, Halk Cephesi, Belediye Meclis
Üyeleri, ESP, ÖDP, EMEP, TKP’nin bir
araya gelmesiyle oluﬂan Yozlaﬂma Karﬂ›t› Platform taraf›ndan "Gelece¤imizin
Kararmamas› Evleremize H›rs›z Girmemesi Cocuklar›m›z›n Uyuﬂturucu Tacirlerinin Hedefi Olmamas› ‹çin Mahallemize Sahip Ç›kal›m” yaz›l› pankart aç›ld›.
Eylemde yap›lan aç›klamada “Gençlerimiz gelece¤imizdir, mahallemiz bizimdir,
gelece¤imize ve mahallemize sahip ç›kal›m" denildi.

Yürüyüﬂ Dergisi Toplat›ld›

Karanfiller Kültür Merkezi
Ücretsiz Kurs Baﬂlat›yor

Dergimizin 17 Ekim 2010 tarihinde yay›nlanan 238. say›s› ‹stanbul 12. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin karar›yla toplat›ld›.
Toplatma gerekçesi olarak
“24 ve 25. sayfalar›ndaki yaz›larda, kiﬂilerin terör örgütlerine
hedef gösterilmesi, 55. sayfada
ise suçu ve suçluyu övmeye yönelik yay›n yapmak” gösterildi.
Dergimizce yay›nlanan aç›klama-

‹stanbul Ba¤c›lar’da faaliyet yürüten
Karanfiller Kültür Merkezi ilkö¤retim
ö¤rencileri için ücretsiz kurs baﬂlat›yor.
Yap›lan duyurularda ücretsiz kurslar
için ﬂunlar belirtildi; “Türkçe, matematik, okuma yazma, konu tekrar›, çocuklar›n›z›n neye ihtiyac› varsa ö¤retmenlerimiz taraf›ndan anlat›lacakt›r”
Daha fazla bilgi ve baﬂvurular için
Karanfiller Kültür Merkezi ö¤rencileri
ve velileri bekliyor...

da ﬂunlar söylendi:
“Rahats›z olduklar› Avc›’y›
yazmam›z de¤ildir. Avc›’y› kendi içlerindeki it dalaﬂ› sonucu tutuklatan da kendileridir. Y›llard›r
iﬂkence yapt›¤› devrimcilerle
iliﬂkisi varm›ﬂ gibi gösterip halk›n kafas›n› kar›ﬂt›rmaya çal›ﬂanlar da onlard›r.
(...) Verilen hiçbir ceza bizi
bu gerçekleri yazmaktan al›koyamaz.”

TAYAD’l›lara Özgürlük
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Avrupa’da

Anadolu Federasyonu
Geleneksel 7. Halk ﬁöleni Yap›ld›
Say›: 239

Yürüyüﬂ
24 Ekim
2010

Anadolu Federasyonu'nun her
y›l düzenledi¤i geleneksel Halk ﬁöleni'nin yedincisi 17 Ekim günü yap›ld›.
Almanya'n›n Dortmund ﬂehrinde yap›lan Halk ﬁöleni’nde yaklaﬂ›k 3 y›ld›r tutuklu bulunan Nurhan
Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu sahiplenildi.
Halk ﬁöleni, kat›lan misafirlerin

selamlanmas› ve ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde ﬂehit düﬂenler ad›na yap›lan sayg› duruﬂu ile baﬂlad›.
Yap›lan konuﬂmada Anadolu
Federasyonu’nun baﬂta Türkiyeli
emekçiler olmak üzere, Avrupa' da
yaﬂayan di¤er ezilen halklar›n da
sesi olmaya çal›ﬂt›¤›n›, kimi zaman
ç›kar›lan bir yasaya, kimi zaman

hortlat›lan ›rkç›l›¤a, kimi zaman
vatan›m›zdaki zulme karﬂ› mücadele verdi¤i anlat›ld›...
“Varl›¤›m›zdan rahats›z olanlar
buna da tahammül edemiyorlar.
Derneklerimiz, evlerimiz bas›l›yor, çal›ﬂanlar›m›z tutuklan›yor”
denilen konuﬂmada bedel ödenmeden hiçbir hak ve özgürlük mücadelesinin verilemeyece¤i söylendi.
Programda Grup Yorum, Mikail Aslan, Turabi Y›ld›r›m ve ‹spanyol müzik grubu Sinelo Jerez
ﬂark›lar›n›, türkülerini seslendirdiler. Ayr›ca federasyona ba¤l› derneklerden Wuppertal Çocuk Tiyatrosu, Hamburg Kültürevi Gençlik
ve Çocuk Korosu ile Stuttgart
Halk Kültürevi Kad›n ﬁiir Grubu
çal›ﬂmalar›n› sundu.
ﬁölende konuﬂan Anadolu
Federasyonu
Baﬂkan›
Latife
Ad›güzel, Anadolu Federasyonu'na
yönelik bask›lardan ve tutuklu üyelerinden sözederek, “Yabanc›lar”
aleyhine her gün yeni yasa ve yapt›r›mlar›n gündeme geldi¤ini belirtti. Yabanc›lar yasalar›n›n kald›r›lmas›n›, ›rkç› faﬂist örgütlenmelerin
yasaklanmas›n› da belirten Ad›güzel, bu haks›zl›klara karﬂ› mücadele ça¤r›s›nda bulundu.
Halk ﬁöleni’ne 850 kiﬂi kat›ld›.

Nancy Anadolu Kültür ve
Sanat Evi'nde Yürüyüﬂ ve
Dev-Genç Sergisi
Fransa’n›n Nancy ﬂehrinde bulunan Nancy Anadolu
Kültür Ve Sanat Evi (NAKSE)’nde Dev-Genç'in 40. y›l› ve Yürüyüﬂ Dergisi’nin 5. y›l› foto¤raf sergileri aç›ld›.
Dev-Genç'in 40 y›ll›k tarihini anlatan foto¤raflar›n
yer ald›¤› sergide Türkiye Devrim Tarihi ve DevGenç'lilerin “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›ndan görüntüler de sürekli yay›nland›.
Enginler’in ve Ferhatlar’›n sesi Yürüyüﬂ Dergisi, 5
y›ll›k yay›n hayat›nda NAKSE derne¤inde aç›lan sergiyle tan›t›ld›. Sergide Yürüyüﬂ dergisinin tüm kapaklar› dernek duvarlar›na as›larak, gerçeklerin ve do¤rular›n
sesi oldu¤u bir kez daha Nancy'li misafirlere tan›t›ld›. Ziyarete gelen halk ilgiyle sergiyi gezdi.
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Kimi ziyaretçiler duygu ve düﬂüncelerini deftere
yazd›lar, tüm direnen Dev-Genç ve Yürüyüﬂ okurlar›na
sevgi ve sayg›lar›n› ilettiler.
Yürüyüﬂ Dergisi sergisi 2 Ekim - 15 Ekim tarihleri
aras›nda, yap›ld›.

TAYAD’l›lar Onurumuzdur

Özgürlük
Nöbetinde 63. Hafta
Özgürlük Komitesi üyeleri 16 Ekim günü
bir kez daha Nurhan, Cengiz ve Ahmet’in tutuklanmas›n› protesto ettiler.
Almanya’n›n Köln kentinde, Dom kilisesinin önünde Nurhan Erdem, Cengiz
Oban ve Ahmet ‹stanbullu’nun resimlerinin bulundu¤u pankart açarak, slogan att›lar.
At›lan sloganlarla tutsak arkadaﬂlar›n›n
serbest b›rak›lmas›n› istedi. Eylemde “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Faﬂist Devlet Hesap Verecek, Fasizme Karﬂ› Omuz
Omuza, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Direne
Direne Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Eylemde siyasi tutsaklara uygulanan hukuksuzluk hakk›nda bilgi verilirken, faﬂizme
karﬂ› mücadele etmenin suç de¤il insanl›k
görevi oldu¤u belirtildi.

Berlin’de Engin Çeber'in
Yürüyüﬂ’ü
Almanya’n›n baﬂkenti Berlin’de, Yürüyüﬂ dergisi kapaklar›ndan oluﬂan, serginin dördüncüsü aç›ld›.
13 Ekim günü Wedding semtinde sergi aç›k kald›. Her hafta çarﬂamba günü Türkiyeliler’in kurdu¤u halk pazar› önünde aç›lan sergide bildiriler da¤›t›ld›, derginin tan›t›m› ve sat›ﬂ› yap›ld›. Sergi
aç›lmaya devam edecek.

AVRUPA’daki B‹Z
Almanya’da okullarda göçmenlerin çocuklar›na, ders öncesi, teneffüslerde, sonras›nda sadece Almanca konuﬂmalar› dayat›lmaktad›r.
Üstelik anadil yasa¤›n› savunan
ve bunu “ b a ﬂ a r › y l a ” uygulayan
okullar ödüllendirilmektedir. Bu
yöntemle de okullar anadil yasa¤›
uygulamalar› için özendirilmektedir.
Türkiyeli bir ailenin çocu¤u,
kendi dili olan Türkçeyi ya da
Kürtçeyi okulunda hiçbir biçimde
konuﬂmayacak, konuﬂamayacakt›r.
Örne¤in, teneffüste yan›ndaki
Türkiyeli bir arkadaﬂ› ile Türkçe
konuﬂamayacak, ﬂaka yapamayacak, a¤›z dolusu gülemeyecek.
Kendi dilinde ﬂark› söyleyemeyecek, kendi dilinde oyun oynayamayacakt›r.
Görünüﬂte çok masum bir gerekçeyle; “Okulda Almanca ko n u ﬂ m a l › k i , Al ma nc a’ y› ça buk ö¤ renebilsin!” demektedirler.
Onlara kal›rsa, “bizim çocuklar›m›z›” bizden daha çok düﬂünüyorlar. Peki gerçekte böyle midir?

Bir kere ileri sürdükleri gerekçe
kabul edilemez. Söyledikleri hiç de
masum de¤ildir. Tersine bize ve çocuklar›m›za karﬂ› izledikleri bu politikan›n ad› asimilasyon’dur!
Sokakta ya da ders aralar›nda
Frans›zca veya ‹ngilizce konuﬂulmas›na bir ﬂey demeyenler, söz konusu bizim çocuklar›m›z olunca, bi-

Dilimize
yasak
koyamazlar!
zim dilimiz olunca karﬂ› ç›k›yorlar...
Bizi bir de böyle aﬂa¤›l›yorlar.
Bizlere ikinci s›n›f insan, dilimize
ikinci s›n›f dil muamelesi yap›yorlar. Aç›kça ayr›mc›l›k yapt›klar› ortadad›r. Okullarda çocuklar›m›za
kendi dillerini yasaklamak, çocuklar›m›za “kendi ana dilinizi kul lanmayacaksan›z!” demek, aleni
bir ›rkç›l›k ve asimilasyondur. Çocuklar›m›z anadilini konuﬂmaya-

Say›: 239

cak, ana dilini unutacak ama Almanca ö¤renecek, Almanca konuﬂacaklar!
Çocuklar›m›z ana dillerini unutmas›nlar, konuﬂsunlar istiyoruz!
Ana dillerine yasak koyarak, ana
dillerini konuﬂmalar›n› engelleyerek, onlara Almanca konuﬂmalar›
dayat›lamaz.
Bizler burada eme¤imizle var›z.
Kendi kimli¤imizle ve kendi dilimizle var›z. Herbirimiz y›llard›r
bulundu¤umuz her ﬂehirde, her ülkede eme¤imizle yaﬂama kat›ld›k.
Ürettik, yaﬂam› yeniden yaratt›k.
Dilimizi, kültürümüzü yok sayarak, bize “uyum” ad›na asmilasyonu dayatanlar›n bu politikalar›n›
kabul edemeyiz, etmeyece¤iz...
Kendi ana dilimizi konuﬂmak,
çocuklar›m›za ö¤retmek bir hakt›r
ve varl›k nedenimizdir. Dil yasa¤›n› kabul etmiyoruz. Tersine çocuklar›m›z kendi dillerinde e¤itim görmelidir. Bu bir hakt›r. Unutulmas›n
ki, dil ve kültürümüz varl›k nedenimizdir.

TAYAD’l›lara Özgürlük

Yürüyüﬂ
24 Ekim
2010
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Reklams›z
yard›m yok!
Pakistan’da deprem sonras›
Alman emperyalistlerinin verdi¤i
paralarla çad›rlar›n oldu¤u yere su
tanklar› kuruluyor. Her su tank›n›n üstünde de Alman tekelinin ismi var. Reklams›z yard›m olmaz!

Çizgiyle

söz

Bir soru soran beﬂ dakika bilgisiz
görünür. Soru sormayan ilelebet bilgisiz kal›r.
Çin Atasözü

Bir reklam daha! Sizi Çekeni
ﬁili’deki madencileri kurtarma Siz de
operasyonu bir ﬂova dönüﬂüyor...
Yerin alt›ndan ç›k›nca takacak- Çekin!
lar siyah gözlüklere kadar, her ﬂeye
tekeller sponsor...
Bir maden iﬂçisi, “biz film y›ld›z› de¤iliz, maden iﬂçisiyiz” dese de,
ﬂov aral›ks›z sürüyor.

Türkan Albayrak’›n 100.
günü eyleminde polisin çekim yapt›¤› görüldü. Onlar
bizi çekiyor, biz de onlar› çekelim diye düﬂündü bir arkadaﬂ. Uzaktan
çekmeye baﬂlad›lar. Sonra biraz daha yak›n
çekim yapal›m onlar gibi diye bu kez polisin
karﬂ›s›na gidip çekim yapmaya baﬂlad›lar.
Hem polis kameraman›n›n hem de yanlar›nda dikilen amirlerinin karﬂ›s›nda bir kamera
belirince, polis kameras› kald›r›ld›.
Demokratik mücadele iﬂte böyle yarat›c›
yöntemler ç›kar›yor ortaya. Biz çok tuttuk
bu yöntemi. ﬁöyle de formüle ettik: Sizi çekeni siz de çekin.

YÖK’ü de ele
alacaklarmış
Abdullah Gül, geçen hafta yapt›¤› aç›klamada “YÖK’ü de baﬂtan ele almak gerekir...” dedi.
YÖK’ü kald›rmak yok, ele alacaklarm›ﬂ.
AKP ele geçirdi zaten.
Yeni haz›rlanan YÖK düzeni, sivil polislere bile okul içinde bina ay›r›rken, Gül demagoji mi yap›yor, boﬂ mu konuﬂuyor?
Yoksa ikisi birden mi? Üstelik Abdullah Gül
Kürt sorununda da bir ç›k›ﬂ yapm›ﬂt›. Arkas›
gelmedi.

Güvensizlik!
Mecliste odalar›na yang›n alarm› konan
milletvekilleri, yang›n alarmlar› ile “dinle me” yap›laca¤› düﬂüncesiyle alarmlar›n sökülmesini istemiﬂler.
Kendi devletlerine, kendi meclislerine
güvenemeyen milletvekilleri halka hangi
yüzle, “devletimize güvenin” diyecekler?
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Ben bildi¤imi okuyum...
Siz bar›ﬂ›n!
Bu aralar, ‹srail’le Filistin aras›nda “diyalog” sürecini konuﬂuyor gene bir çok kesim. Peki ‹srail ne yap›yor? ‹ﬂte geçen haftadan iki haber:
‹srail, Kudüs’e 240 yeni ev yap›lmas›na onay verdi... ‹srail Gazze’ye yeni sald›r›larda bulundu...
Ben iﬂgalimi geniﬂletmeye devam edeyim, ben sald›rmaya devam edeyim... ama di¤er yandan da bar›ﬂ,
ateﬂkes, diyalog devam etsin!
Ne güzel bar›ﬂ, ne güzel diyalog!!!
‹ﬂinize gelirse.

“Daha nazik bir ﬂey”
DS‹P adl› partinin baﬂkan› Do¤an Tarkan’›n Fethullahç› Zaman’la röportaj›ndan sözetmiﬂtik geçen hafta.
Do¤an Tarkan’›n partisinin ve kendisinin ad›n›, geçen
hafta KCK davas›n› izlemeye giden demokrat güçler
aras›nda görünce, bir not daha düﬂelim dedik.
Röportajda, Fethullahç› Zaman muhabiri yarg›lay›p,
hakaret ediyor; güya soruyor:
“- Partinizin amblemi k›z›l yumruk. Bu ça¤da hiç de
sempatik ve ak›lc› bir sembol say›lmaz. De¤iﬂtirmeyi
düﬂünmez misiniz?”
Tarkan, önce haval›; sanki sembolünü savunacak gibi:
“- Bu bizim uluslararas› simgemiz. Bizim dünyada
bir dizi kardeﬂ örgütümüz var. Hepimizin ortak iﬂareti
bu.”
Sonra Fethullah’›n muhabiri biraz daha s›k›ﬂt›r›yor
söz konusu kiﬂiyi:
“- Bana yumruk sallayan birine niye gideyim de üye
olay›m a¤abeyci¤im.”
Tarkan, iktidar odaklar›yla iyi geçinme politikas› izlemesi gerekti¤ini hat›rlay›p, biraz önceki cevab›ndan
k›v›rt›yor ve bu kez ﬂöyle diyor:
“- Bu 60'larda do¤muﬂ ama ﬂimdi bunu yumuﬂatma
çabalar› var ki ben biraz komik buluyorum. Bile¤e
beyin koyuyorlar. ... Bu da bana çirkin görünüyor.
D o¤ru d iyo rs unuz o yumru¤u de¤iﬂtirmek laz›m.
D a h a n a z i k b i r ﬂey bulmak laz›m.”
Partinin baﬂkan›, ama amblemlerinin sertli¤inden, yumuﬂakl›¤›ndan ve de¤iﬂtirilmesi gerekti¤ini bir Fethullahç› uyar›nca ay›k›yor...
ﬁimdi bir tak›m partiler de bunu yanlar›na alm›ﬂ, demokrasi mücadelesinde müttefik diye yanlar›nda dolaﬂt›r›yorlar...
Demokrasi mücadelesi buna kalm›ﬂsa, kals›n daha
iyi...

Yürüyüﬂ Halkla Birlikte

YÜRÜYÜﬁ SUSTURULAMAZ
Bu hafta ‹ s t a n b u l O k m e y d a n › ’ d a , ‹ k i t e l l i ’ d e ,
‹ z m i r ’de, A n t a l y a ’ d a , M e r s i n ’ d e , A d a n a ’ d a v e
B u r s a ’ d a Yürüyüﬂ Dergisi’nin da¤›t›m› yap›ld›.
16 Ekim günü ‹ s t a n b u l Okmeydan› Mahallesi Yola¤z›
Dura¤›’nda biraraya gelen Halk Cepheliler,
“Enginler’in Ferhatlar’›n Sesi Yürüyüﬂ Susturulamaz”
yaz›l› pankart açarak bir eylem yapt›lar. Sloganlarla
sona eren eylemin ard›ndan dergi da¤›t›m›na geçildi.
‹ki saat süren dergi da¤›t›m›nda 50 Yürüyüﬂ Dergisi
halka ulaﬂt›r›ld›.
‹ s t a n b u l ‹kitelli Mahallesi’nde 17 Ekim günü yap›lan
dergi da¤›t›m› Onur Market önünde yap›lan bir eylemle baﬂlad›. Eylemin ard›ndan dergi da¤›t›m›na geçilerek
170 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Her hafta ‹ z m i r ’in de¤iﬂik semtlerinde yap›lan
Yürüyüﬂ Dergisi da¤›t›mlar›nda gerçekler halka
ulaﬂt›r›lmaya devam ediyor. 15, 16, 17 Ekim tarihlerinde yap›lan Yürüyüﬂ Dergisi da¤›t›mlar›nda 163 dergi
Menemen, Yamanlar, Narl›dere semtlerinde halka
ulaﬂt›r›ld›.
Antalya Gebizli Mahallesi’nde 16 Ekim günü yap›lan
da¤›t›mda 40 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
A d a n a Seyhan ve Haydaro¤lu Mahallelerinde 16-17
Ekim günü yap›lan Yürüyüﬂ Dergisi sat›ﬂlar›nda önlükler giyerek megafonla da¤›t›m yap›ld›. ‹ki ayr› mahallede yap›lan da¤›t›mlarda toplam 62 dergi halka
ulaﬂt›r›ld›.
Ferhatlar’›n Enginler’in Yürüyüﬂ’ü bu hafta M e r s i n’de
Bedii’nin kasabas› Kazanl›’dayd›. 17 Ekim günü
yap›lan toplu sat›ﬂta Yürüyüﬂ yaz›l› sar› k›rm›z› önlükler giyilerek tek tek kap›lar çal›nd›. Halkla sohbetler
edildi. 2,5 saat süren da¤›t›mda 21 dergi halka
ulaﬂt›r›ld›.
B u r s a ’n›n Teleferik Semti Akça¤layan
Mahallesi ve Kestel ‹lçesi’nin Kale
Mahallesi’nde 16-17 Ekim günlerinde Yürüyüﬂ Dergisi okurlar›,
Yürüyüﬂ
Dergisi
da¤›t›m›n› yapt›lar.
Yap›lan da¤›t›mlarda TAYAD’l›lara
yap›lan linç sald›r›lar›n› anlatarak,
AKP’nin faﬂist yüzü teﬂhir edildi.
Teleferik’te 20, Kestel’de 14 olmak
üzere toplam 34 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
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Direnmeyen Çürür! Bir Kan›t Daha:

Türkiye Solunda Bir ‹lk; Hainlere Güzelleme Roman›

Say›: 239

Yürüyüﬂ
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2010
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"GORK‹'N‹N G‹TARI", Umut
Yay›mc›l›k taraf›ndan yay›nlanan bir
roman›n ad›. Yazar›, Mircan Karaali... Roman›n çeﬂitli yanlar›na de¤inece¤iz birazdan; ama baﬂtan özet
olarak söyleyelim: Gorki’nin Gitar›,
tek kelimeyle ç ü r ü m e n i n roman›d›r.
Werniche-Korsakoff hastalar›n› vesile yap›p, ihaneti meﬂrulaﬂt›rman›n,
hainleri sahiplenmenin ibret vesikas›... Baﬂka bir deyiﬂle; hainler için
bir güzelleme...
Kitap direniﬂ sürecinde yaz›lm›ﬂ.
Amac›, “... Yedi y›l› aﬂk›n süredir
söylenenlere bir 'cümle' eklemek”miﬂ. Bir de¤il yüzlerce cümle
kurulmuﬂ. Ama bunlar›n aras›nda direniﬂi ve direniﬂçileri anlatan elle tutulur tek bir cümle yok. Olanlarsa ya
ihanetin pis kokusuyla kirletilmiﬂ ya
da hiçbir ﬂey anlatmayan içi boﬂ kelimeler y›¤›n› haline getirilmiﬂ. Örne¤in; Umut Yay›mc›l›k'›n "Sunu"sunda "ölüm oruçlar› oldu" deniliyor. Ama bu ölüm oruçlar›n›n ak›beti hakk›nda bir bilgi yok. Bitmiﬂ
mi, sürüyor mu belli de¤il. Bu süreçte kim ne yapt›, devrimciler hangi
bedelleri ödedi, o da belli de¤il, yaz›lmam›ﬂ.
Hiç ﬂaﬂ›rmad›k. Zira biliyoruz ki
bedel ödemeyi göze alamayanlar, direnemedi¤i gibi, direniﬂi de anlatamaz. Onlar hasbelkader içinde olduklar›nda bile, t›pk› Büyük Direniﬂ’te oldu¤u gibi, direnenleri tart›ﬂmay› tercih eder. Direniﬂe "zamans›z" baﬂland›¤›n›, izlenen taktiklerin
"yanl›ﬂl›¤›n›" ispatla u¤raﬂ›r. Gözleri, ölümü ve zulmü yenenleri de¤il,
can›n› kurtarmak için direniﬂi b›rakan düﬂkünleri görür. Kulaklar› direnenlerin de¤il, hainlerin söylediklerini duyar. Hainleri; kimi "gazi" ilan
ederek, kimi aln›ndan öperek, kimi
" i n s a n k a l m a y › b a ﬂ a r d › l a r " diye
ihaneti meﬂrulaﬂt›r›rlar. ‹ﬂte "GORK‹'N‹N G‹TARI"nda da bazen aç›kça, bazen üstü kapal›, bazen kurnazca yap›lan budur. Kitaba, can›n› kurtarmak için direniﬂi b›rakan hainleri
saflar›ndan atan devrimci harekete
ve de¤erlendirmelerine duyulan haz›ms›zl›k damgas›n› vurmuﬂ.

Bunun nas›l yap›ld›¤›na geçmeden önce k›saca kitap hakk›nda "Önsöz"den bilgiler aktaral›m:
Kitapta, farkl› zaman dilimlerinde Bayrampaﬂa H Tipi Hapishanesi
B-4 ko¤uﬂunda bulunmuﬂ "hepsi gerçek kiﬂiler" ve "ço¤u yaﬂanm›ﬂ gerçek olaylar" anlat›lm›ﬂ. Kurgu, kitab›
kaleme alan TKP/ML davas› tutsa¤›
Mircan KARAAL‹ ve ayn› zamanda
roman›n kahramanlar›ndan biri olan
(Deniz) T‹KB davas› tutsa¤› Ulaﬂ
D‹L taraf›ndan birlikte yap›lm›ﬂ.

Kimin gözüyle bak›yoruz?
Yazar, kitab›n› "Ölüm orucu, tecrit-izolasyonun yaratt›¤› etkilerle
hastal›k ve sakatl›klara mahkûm edilen tutsaklar›n durumuna bir bak›ﬂt›r..." (Syf: 11) diye tan›t›yor.
Yay›nevine göre de, kitap, bu sürece "Ölüm orucuna ba¤l› olarak
geliﬂen hastal›klar›yla yaﬂama tutunmaya çal›ﬂan tutsaklar›n .... gözünden bakmam›z›..." (Syf: 4) sa¤lam›ﬂ. Belli ki görmek, kavramak için
d i renenlerin gözü yetmemiﬂ!..
Bu sat›rlarda da aç›kça görüldü¤ü gibi kitaptaki kahramanlar›n hepsi "ölüm orucuna ba¤l› olarak geliﬂen hastal›klar›yla yaﬂama tutunmaya çal›ﬂan tutsaklar" olarak tan›t›lmaktad›r. Hiçbir ayr›ma tabi tutulmadan "zorla müdahale"ye u¤rayan
h e r k e s "gazi" ilan ediliyor.
Bu, ihaneti meﬂrulaﬂt›rmak için
yap›lm›ﬂ bilinçli ve kurnazca(!) bir
çarp›tmad›r. Çünkü kitaptaki kahramanlar›n di¤erlerini bir yana b›rak›yoruz, 4 ’ ü H A ‹ N D ‹ R . Canlar›n›
kurtarmak için direniﬂi ve yoldaﬂlar›n› bir tas çorbaya satmalar› nedeniyle devrimci hareketin saflar›ndan
at›lm›ﬂlard›r.
Bu hainleri "hasta" ilan edip gerçek hastalar›n ve gazilerin aras›na
alarak meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂmak
beyhude bir çabad›r. Çünkü onlar›n
ihaneti "zorla müdahale sonucu" veya "ölüm orucuna ba¤l› olarak geliﬂen bir hastal›k" de¤il B‹L‹NÇL‹
B‹R TERC‹HT‹R. Zorla müdahaleyi

ihanetlerine k›l›f olarak kullanm›ﬂlard›r. Devrimciler, devrim iddias›
taﬂ›yanlar di r en e n l e r le hain le r i a yn› ke fe ye koymaz. Onlar› gazileriyle bir tutmaz, tutulmas›na da izin
vermez. Çünkü gazilik büyük bir
onurdur. Devrim niﬂan›d›r. Devrimden, devrimcilikten, örgütten kaçanlar, bir direniﬂin ortas›nda yoldaﬂlar›n› satanlar sakat kalm›ﬂ olsalar bile
bu onura lay›k olamazlar.
Haf›zalar› silinmiﬂ, bir gün öncesini hat›rlamayan, dengesini sa¤layamayan, eli aya¤› tutmayan, ﬂizofrenik rahats›zl›klar› olan... Hala güçleri oran›nda devrimci mücadele
içinde görevler omuzlayan, tecrite
karﬂ› mücadele eden onlarca gazimiz
var. “Ben ölmeyeyim baﬂkas› ölsün”
deyip ihanet edenlere "gazi" demek,
en hafif deyimle gerçek gazilerimize
sayg›s›zl›kt›r.
Yay›nevi ve yazarlar, devrim,
mücadele ve direniﬂ ad›na ne buldular da, "hasta" k›l›f›yla bu hainleri
sahiplenmeye, "hastal›k" k›l›f›yla
ihaneti meﬂrulaﬂt›rmaya soyundular,
bilemiyoruz! Aç›klarlarsa ö¤renmiﬂ
oluruz. Ama bildi¤imiz ve emin oldu¤umuz ﬂudur: ihaneti ve hainleri
aç›kça mahkûm etmeyenler, hainlerle aralar›na kal›n duvarlar örmeyenler çürümekten kurtulamazlar.
Hain, yaln›zca kendisi haindir.
Ama ihaneti meﬂrulaﬂt›ranlar, ihanetlere güzelleme yazanlar, i h a n e t e
davetiye ç›karmakta, onun önünü
açmaktad›rlar. ‹haneti meﬂrulaﬂt›ranlar, as›l çürüyen sizsiniz, as›l ihanet
eden sizsiniz! Siz çürüdü¤ünüz için,
ihanet etti¤iniz için hainleri kahraman ilan ediyorsunuz. As›l kendi
ihanetinizi, çürümüﬂlü¤ünüzü meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yorsunuz. Çürümenin baﬂlang›ç noktas›nda iﬂte bu
anlay›ﬂ vard›r.
Yapt›klar›n›n ad›, her dilde, her
yerde, her zaman, her türde ve her
koﬂulda h a i n l i k olanlara, k a h r a m a n diye isim koyanlar, ancak kendilerini aldatabilirler. Kurgulanm›ﬂ
cümleleri ardarda dizerek "hikayeler" anlatabilirler ama ne hainleri, ne
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kendi çürümüﬂlüklerini meﬂrulaﬂt›rabilirler. Gerçekler kurgulanamaz.
‹haneti meﬂru gösterebilmek için
kitapta her yola baﬂvurulmuﬂ, her
ﬂey bu do¤rultuda kullan›lm›ﬂt›r.
Onlarca sayfada hainlere övgüler dizenlerin bir hesab› daha var; çok zekiler ya; hainlerin ne kadar insan
kald›¤›n›, nas›l büyük direniﬂçiler ve
kahramanlar olduklar›n›(!) anlatarak, devrimci hareketin hainlere karﬂ› ald›¤› tavr›n "yanl›ﬂl›¤›n›” da ispat
etmiﬂ(!) oluyorlar.
Kitab›n baﬂ›nda hainler "hasta"
denilerek sahiplenilmektedir. ‹lerleyen sayfalarda bu "hasta"lar, "devrimci tutsak" kimli¤ine kavuﬂturuluyor. Bak›n ne deniyor: "Buradakiler
sahra hastanelerininkinden daha
fazla ﬂeylerini feda etmiﬂlerdi. Ve
hala da en ön cephedeki gibiydiler,
savaﬂ›n göbe¤inde: Benzetme yap›lacaksa, iﬂte, Bayrampaﬂa H Tipi
Hapishanesi'ndeki B-4 Ko¤uﬂu'nda
kalan devrimci tutsaklar böyle anlat›labilirdi." (syf: 45)
Hainlerin ad› devrimci tutsak
oluyor... ‹hanet en ön cephede savaﬂ›yor! Bunlar› yazan kalem ne yap›yor peki?
33. sayfada yazarlar, çok emin
konuﬂuyorlar: "... ölmemek diye bir
tercihi bile gündemlerine almam›ﬂlard› eyleme geçerken"
ﬁu kararl›l›¤a bak›n!
Ölmemek hiç gündemlerinde
yokmuﬂ... Ölmek istemiﬂ ama ölememiﬂler! Bunun nedeni 91. sayfada
aç›klanm›ﬂ(!). “Ölmek” zaten "Koﬂullar› olgunlaﬂt›¤›nda kaç›n›lmaz
bir zorunluluk hali" imiﬂ.
Demek ki onlarda koﬂullar olgunlaﬂmam›ﬂ! Kader iﬂte!
B›rak›n kendinizi kand›rmay›!
B›rak›n ihaneti "olas›l›k" hesaplar›yla meﬂrulaﬂt›rmay›. Boﬂuna u¤raﬂmay›n, bu pespaye "teori"lere al›c›
bulamazs›n›z. Hainler bile dönüp
bakmaz bunlara...
Kuﬂatman›n ölümlerle yar›laca¤›,
zaferin ﬂehitlerle kazan›laca¤› bir direniﬂte ölüme "olas›l›k" hesaplar›yla, "koﬂullar›n olgunlaﬂmas›"yla
ucube aç›klamalar getirenler, tayin
edici önemde bir direniﬂi sürdürebi-

Hain, yaln›zca kendisi haindir.
Ama ihaneti meﬂrulaﬂt›ranlar,
ihanetlere güzelleme yazanlar,
ihanete davetiye ç›karmakta,
onun önünü açmaktad›rlar.
‹haneti meﬂrulaﬂt›ranlar, as›l
çürüyen sizsiniz, as›l ihanet eden
sizsiniz! Siz çürüdü¤ünüz için,
ihanet etti¤iniz için hainleri
kahraman ilan ediyorsunuz. As›l
kendi ihanetinizi,
çürümüﬂlü¤ünüzü meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yorsunuz.
lirler mi? Bu kafa yap›s› sürdürememiﬂtir de zaten.
‹hanete k›l›f yaratmak için boﬂuna zaman›n›z› harcamay›n. Olan› biz
size söyleyelim: Hainler olas›l›k hesaplar› denk gelmedi¤i veya "koﬂullar olgunlaﬂmad›¤›" için de¤il, pis
canlar›n› kurtar›p ölü gibi yaﬂamay›
TERC‹H ettikleri için ölümü yenemediler. Bu kadar.
46. sayfada adeta insan güzeli
ilan ediliyor hainler: "... üç yüz gün,
beﬂ yüz gün, bir y›l› aﬂan ölüm orucu, açl›k grevi yapm›ﬂ bu insanlar
hala insan kalm›ﬂlard›. ‹nsana dair
olan çok ﬂeylerini insan kalabilmek
ad›na yitirmiﬂlerdi ama onlar bunu
baﬂarm›ﬂlard›."
Peki ya ﬂehit düﬂenler?
Onlar insan de¤il miydi?
‹nsan kalmak, nas›l oluyor da sadece ve sadece ihanetle mümkün
oluyor? Bu mant›k, ancak ihaneti
meﬂrulaﬂt›ran kirli bir kafadan ç›kar.
‹hanet edip sa¤ kalanlara “insan
kald›lar” denilecekse, ölenlere ne
denilecek?.. Tarih ne diyor biliyor

musunuz?
Stalin, Nazilerin toplama kamplar›ndan sa¤ kurtulanlara ﬂu soruyu
sorar: "Siz nas›l sa¤ kald›n›z?"...
Her direniﬂin an›nda insanlar›n
kurﬂunlanmas›na veya gaz odalar›na
gönderilmesine yol açt›¤› bir yerde,
sa¤ kalmak iﬂte o soruyu sordurur.
Yazar›n akl›na, “insan güzeli” ilan
ettiklerine bunu sormak gelmiyor?
70. sayfada da hainleri "aslan"l›kla taltif eden yazar, hainleri hiç ama
hiç sorgulam›yor, sorgulatm›yor. Hedefleri "insan kalmak" m›yd›? Yoksa
o direniﬂi her ne olursa olsun sonuna
kadar götürmek miydi? Ne için and
içip baﬂlam›ﬂlard› ölüm orucuna? Bu
basit sorular› bile sormuyor, sordurmuyor yazar. O ihanete güzellemeyle meﬂgul hep: "Bütün fedakârl›k,
ba¤l›l›k cüretleriyle her biri bir dünyay› hak ediyorlard›. Her biri bir
dünyayd›." (syf: 46)
132, 133, 134, 143, 147, 186,
191, 192, 256. sayfalara bak›n; "aslan" parçalar›na dizilmiﬂ daha nice
övgüler göreceksiniz. Türkiye solunun tarihinde, belki de ihanete ve hainlere bu kadar çok övgü yap›lan bir
baﬂka kitap yoktur. Neler yapm›ﬂ hainler neler; kimi aya¤›ndaki ayakkab›y› ç›kar›p bir çocu¤a vermiﬂ, kimi
müdüre kafa tutmuﬂ... Kimisi kad›n
sorunundan Alevili¤e pek çok konudaki "engin" düﬂünceleriyle çevresini ayd›nlatm›ﬂ, kimi illegalite konusunda ders vermiﬂ... Meziyetleri say
say bitmiyor: biri düzenli olarak
kuﬂlar› besleyip çiçekleri sulam›ﬂ.
Di¤eri çiçek açan bir sarmaﬂ›¤› haber vererek idareyi bile ﬂaﬂ›rtm›ﬂ...
Hepsi bir cevher! Hepsi bilgili mi
bilgili... Ama SÖZLER‹N‹ TUTMAMAK, andlar›na sad›k kalmamak gibi ‘küçücük’ bir kusurlar› var.
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Ç ü r ü m e o k a d a r derin ve
köklü olmasayd›, ihaneti
övmekte ve savunmakta
k i m s e b u k a d a r pervas›z
olamazd›!
‹hanete bu kadar övgü yapabilmek, çürümenin ne kadar derin oldu¤unun ve ihanetin beyinlerde ne
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kadar kan›ksand›¤›n›n kan›t›d›r.
Sanki ihanet, B-4 ko¤uﬂunda bulunan Parti-Cepheliler d›ﬂ›ndaki tutsaklar ve kitab›n iki kurgucusu için
hiçbir ﬂey ifade etmiyor. Hepsi hainlerle iliﬂki içinde...
O da yetmiyor. Biri kalk›p utanmadan hainlere diyor ki; siz b›rak›n PC'nin ne dedi¤ini, ben "sizi hain olarak de¤erlendirmiyorum" (Sy: 213)
Art›k ihaneti meﬂrulaﬂt›rman›n
son noktas›nday›z: Bu çürümüﬂlük,
hainleri hain olmad›klar›na iknaya
çal›ﬂ›yor! Türkiye solunda en az›ndan bundan önce, bu çürümenin,
ihaneti böylesine AKLAMAYA ÇALIﬁMANIN benzer bir örne¤ini bulmak zordur.
TKP/ML davas› tutsa¤› Mircan
KARAAL‹ ve T‹KB davas› tutsa¤›
Ulaﬂ D‹L bu onurun(!) sahibi olmuﬂlard›r. Bu kitab› tereddütsüz yay›nlayanlar›n hakk›n› da teslim edelim elbette.
Bir baﬂkas› da hainleri Parti-Cephe'nin fiziki yöneliminden korumaya (!) soyunuyor. (syf: 71-72) Kitab›n kahramanlar› bu konuda çok
gayretkeﬂler! Sanki öyle bir karar olsa engel olabileceklermiﬂ gibi.
Hangi ﬂekilde ve gerekçeyle
olursa olsun hainleri meﬂrulaﬂt›rma
çabas› içinde olanlar devrimci kim l i k l e r i n i k o r u y a m a z l a r. Çünkü hainlik, ad› üstünde örgütünü, halk›n›,
yoldaﬂlar›n› satmakt›r. Her türlü de¤erin ayaklar alt›na al›nd›¤› bir çürüme halidir. Ne kadar uzak durmaya
çal›ﬂ›rsa çal›ﬂs›n ihaneti meﬂru gören
ve hainleri sahiplenenler de bu çürümeden nasibini al›r.
Gel gör ki ihaneti meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂanlar bu kaç›n›lmaz sonuca
hiç ald›rm›yor. Hainlerle aralar›na
kal›n çizgiler çekmek yerine; hainleri teﬂhir edip saflar›ndan att›¤› için
devrimci harekete k›z›yorlar.
Arkadaﬂlar›n› bir tas çorba için
satan, yoldaﬂlar›na, örgütüne, halk›na verdi¤i sözleri tutmay›p devrimci
de¤erlere ihanet eden bu düﬂkünleri
ne yapmal›yd›k? "‹nsan kalmay› baﬂard›lar" deyip ba¤r›m›za m› basmal›, "gazi" mi ilan etmeli, yoksa baz›lar›n›n yapt›¤› gibi al›nlar›ndan m›

öpmeliydik?..
Bunlar›n hiçbirini yapmad›k! Hainleri saflar›m›zdan att›k.
Kitapta ihanet meﬂrulaﬂt›r›l›rken
devrimci hareketin adalet anlay›ﬂ› da
karalanmaya çal›ﬂ›l›yor. Üstelik bir
hainin a¤z›ndan aktar›lan üst perdeden
bir konuﬂmayla... Diyor ki hain; "Tüm
bu olanlardan sonra, ﬂimdi gelip bana
'Sen bizim gazimizsin' deseler de ben
kabul etmem." (Bkz. Sy: 212)
Aferin TKP/ML’li ve T‹KB’li
yazarlara. Bir hainin a¤z›ndan nas›l
da bir vuruﬂ yapm›ﬂlar Parti-Cephe’ye.
"Gazilik" bedeli ödenmiﬂ bir
o n u r ma dal ya s› , " ih ane t" al› nl ardan asla ç›kmayacak kapkara bir
l e k e d i r. Akla kara gibi farkl›d›r bu
iki durum.
Sadece hainlere güzelleme yapm›yor kitab›n yazarlar›. Bu çürümeyi meﬂru gören kafa, kimi yerde
aç›kça, kimi yerde sinsice örgütlülü¤e, örgütlü yaﬂama da karﬂ› ç›k›yorlar. Parti-Cephelilerin "Askerli¤in en
son ihtiyaç duyuldu¤u yerde olsalar
bile" örgüt disiplini içinde hareket
ediyor olmas› rahats›z ediyor onlar›.
(syf: 82)
Bu yan›n üzerinde ayr›ca durmay› gereksiz görüyoruz burada. Çünkü çürüme bir yerde durmaz. Çürüyen, her ﬂeyi, tüm de¤erlerini, ilkelerini çürütür. Bunlar kaç›n›lmaz ve
henüz baﬂlang›ç halindeki sonuçlard›r. Devam› derinleﬂerek, kokuﬂarak
gelecektir.
Hainleri pazarlamak için ç›rp›nan
yazarlara ve hangi siyasi ve edebi
de¤eri görerek bu kitab› bast›¤›n›
bilmedi¤imiz yay›nevine tavsiyemiz: Boﬂuna kendinizi yormay›n.
300 de¤il, 300 bin sayfa da yazsan›z,
ihanet, yine ihanet olarak, hainler yine hain olarak kalacakt›r.
“Siz Parti-Cephenin ne dedi¤ine
bakm ay› n, b iz s izi hai n g örmü yo ruz” cümlesini 300 bin kez yazsan›z
da sonuç de¤iﬂmez.
Gorki’nin Gitar› kitab›nda Gebze
Hapishanesi'ndeki "Mavi" isimli bir
köpekten de sözediliyor. Zaman›nda
tutsaklar›n keklerini pastalar›n› yiyip
üniformal›lara havlayan Mavi, sonra

saf de¤iﬂtiriyor, bu kez gördü¤ü üniformas›zlara havl›yor. Tutsaklar,
“koynumuzda hain beslemiﬂiz” diyorlar it için ve sonra onun için ﬂu neticeye var›yorlar: "‹tten olmaz evliya, olsa da koyma kap›ya."
‹lk kelimenin yerine haini koyarak cümleyi tekrar etsin yazarlar.
Söylenecek gerçekten baﬂka bir
ﬂey kalmaz o zaman. O zaman yüzlerce sayfa boyunca hainlere yazd›klar› o güzellemelerin itten evliya yaratmaya çal›ﬂmaktan farks›z bir gayret oldu¤u ortaya ç›kar.
Yazarlar›n önsözde dediklerine
göre, "... Yaz›m süreci boyunca içinde yaﬂad›¤›m›z F Tipi sürecinin do¤ru anlat›lmas› kayg›s› hiç eksik olma"m›ﬂ! (yf: 12)
Yazarlara sonuç olarak diyece¤imiz odur ki: "F Tipi sürecinin do¤ru
anlat›lmas›" ve "geniﬂ kesimlerce
anlaﬂ›lmas›" için siz hiç boﬂuna kayg›lanmay›n. Daha ad›n› bile koyamad›¤›n›z (koymaktan kaçt›¤›n›z) o
Büyük Direniﬂ sürecini, "ilk"lerle,
destanlarla, kahramanlar›yla tarihe
yaz›p zaferle taçland›ranlar, gerekti¤i gibi anlat›yorlar ve daha da anlatacaklard›r. Siz bunu kendinize hiç
dert etmeyin.
Siz b›rak›n d›ﬂ›nda oldu¤unuz o
destans› süreci anlatmay›, kendinizi
anlat›n. "‹çinde bulundu¤umuz F Tipi süreci" diye yuvarlay›p geçiﬂtirdi¤iniz o y›llarda neler yapt›n›z? Önce
onu bir anlat›n halka... O sürecin
içinde miydiniz, d›ﬂ›nda m›, ne kadar içindeydiniz, ne zaman niye d›ﬂ›na ç›kt›n›z, kremay› m› korudunuz,
blöf mü yapt›n›z, bayra¤› d›ﬂar›ya
m› devrettiniz, bir bir anlat›n bunlar›... ﬁimdi cevaplaman›z gereken sorulara bir de, hainlerin yere gö¤e s›¤d›r›lamad›¤›, ihanetin meﬂrulaﬂt›r›ld›¤› bir kitab› neden yazd›¤›n›z sorusu da eklendi.
Hainlere güzellemeler yerine bu
sorular›n cevaplar›n› yaz›n. Bu sorular›n cevaplar›, ihtimaldir ki, devrimci bir muhasebeye götürebilir;
hainlere güzellemeler yazmaya devam etmek ise, iflah olmaz bir batakl›¤a sürükler. Nereye gidilece¤i,
“ihtimal hesaplar›na”, “koﬂullara”
de¤il, TERC‹HLERE ba¤l›d›r.

