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s›rt›ndan 
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YÖK’e, Tecrite

Paral› E¤itime

Hay›r

Demek ‹çin

5 Kas›m’da 

Ankara’day›z

YÖK’ü Sahiplenmek, 
12 Eylül’ü 

Sahiplenmektir!



-7 Ekim 1988 Tuzla Katliam›;
Dört devrimci katledildi.

- ‹ZM‹R: 9 Nisan 1991;
‹ki devrimci katledildi.

-‹STANBUL-Hasanpafla: May›s 1991;
‹ki devrimci katledildi.

- ‹STANBUL: 12 Temmuz 1991;
10 devrimci katledildi.      

-ANKARA: 14 Temmuz 1991;
‹ki devrimci katledildi.

- ‹STANBUL: 16-17 Nisan 1992;
Onbir devrimci katledildi.

- ADANA: 30 Nisan 1992;
3 devrimci katledildi.

-ANKARA-Dikmen: 4 MAYIS 1992;
Dört devrimci katledildi.

-‹STANBUL-Kas›mpafla: 13 Temmuz 1992;
‹ki devrimci katledildi.

- ‹STANBUL: 19 Temmuz 1992;
Dört devrimci katledildi.

- ANKARA: 11 A¤ustos 1992;
‹ki ayr› evde 5 devrimci katledildi.

- ‹STANBUL-Reflitpafla: 31 A¤ustos 1992;
Bir devrimci katledildi.

- ‹STANBUL-‹çerenköy: 28-29 Eylül 1992;
Bir devrimci katledildi.

- ‹STANBUL: 28 Eylül 1992;
‹ki devrimci katledildi.

- ‹STANBUL: 10 Ekim 1992;
Bir devrimci katledildi.

-‹STANBUL-Kad›köy: 30 Nisan 1993;
‹ki devrimci katledildi.

- ‹STANBUL-Gaziosmanpafla: 26 Haziran 1993;
‹ki devrimci katledildi.

-ADANA: 13 Eylül 1992;
‹ki devrimci katledildi.

- ‹STANBUL-Perpa: 13 A¤ustos 1993;
Üç devrimci iki halktan insan katledildi. 

- ANKARA: 5 Haziran 1993:
Bir devrimci katledildi.

- ‹STANBUL-fiirinevler: 16 Temmuz 1993;
Bir devrimci katledildi.

- ANKARA-Balgat: 26 Ekim 1993;
‹ki devrimci katledildi.

-‹STANBUL-Hasköy: 26 Kas›m 1993;
‹ki Devrimci katledildi.

- ‹STANBUL-Ba¤c›lar: 4 A¤ustos 1994;
Üç devrimci katledildi.

- ‹STANBUL-Kas›mpafla: Mart 1994;
Bir devrimci katledildi.

- ‹STANBUL- Befliktafl: 28 Eylül 1994;
Üç devrimci katledildi.

-D‹YARBAKIR: 12 Ocak 1995;
Dört devrimci katledildi.

- ADANA: 17 A¤ustos 1994;
Bir devrimci katledildi.

- ‹STANBUL: 4 Kas›m 1994;
Bir devrimci katledildi.

- S‹VAS: 16 Eylül 1994,
Bir devrimci katledildi.

- ‹STANBUL-Sultançifli¤i: 8 Ekim 1994;
‹ki devrimci katledildi.

- MERS‹N: 26 Ekim 1994;
‹ki devrimci katledildi.

- ‹STANBUL-Bahçelievler: 9 fiubat 1995;
Üç devrimci katledildi.

- ANTEP: 4 Nisan 1995;
‹ki devrimci katledildi.

- ANKARA-Bat›kent: 12 Nisan 1995;
Üç devrimci katledildi.

- ‹STANBUL- Alibeyköy: 17 May›s 1996;
Bir devrimci katledildi.

- ‹STANBUL-Okmeydan›: 9 Haziran 1995;
Bir devrimci katledildi.

- ‹STANBUL-Ba¤c›lar: 19 Temmuz 1996;
‹ki devrimci katledildi.

- ‹STANBUL-Alibeyköy: 20 A¤ustos 1996;
‹ki devrimci katledildi.

- ‹STANBUL-Gültepe: 15 Temmuz 1996;
Befl devrimci katledildi.

- ‹STANBUL-Küçükköy: 9 Haziran 1997;
Bir devrimci katledildi.

- ‹STANBUL-Tarlabafl›: 4 Haziran 1999;
‹ki devrimci katledildi.

- ADANA: 28 Ocak 1998;
Üç devrimci katledildi.

- ‹STANBUL-Avc›lar: 6 Temmuz 2001;
Bir devrimci katledildi.

- ANKARA: 1 Temmuz 2005;
Bir devrimci katledildi.

- ANKARA: 10 Aral›k 2007;
Bir devrimci katledildi.

ADALET‹N OLMADI⁄I YERDE DEMOKRAS‹ BOfi LAFTIRADALET‹N OLMADI⁄I YERDE DEMOKRAS‹ BOfi LAFTIR
Burada sadece bir k›sm›n›
aktard›¤›m›z bu infazlar›n
hepsinin failleri belliydi.

Resmiydi. Yüzlerce infaz›n
resmi olarak bilinen faillerinden
flu anda hapishanede olan tek

bir katil bile yoktur. 
*

17 bin faili meçhul, 

faili belli yüzlerce infaz ve
600’e yak›n kay›p!

*

‹flte böyle bir kan denizinin
ortas›nda, iflte böyle bir
adaletsizlik ülkesinde

yafl›yoruz. 
*

Halk›n ve devrimcilerin kan›
ak›t›lmaya devam ederken, halk

adaletsiz b›rak›l›rken bize
demokrasi masallar›

anlatanlara kulaklar›m›z
t›kal›d›r. B›rak›n masal

anlatmay›. B›rak›n aldanmay› ve
aldatmay›, 

Tek bir katili, mesela, ‹smail
Karaman’› katleden Ali Erflan’›

hapishaneye
koyabiliyor musunuz?.. 

Gerisi bofl laft›r.
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1968’de Ankara Çankaya’da do¤du. Aslen Gümüflhane
Kelkitlidir. Eme¤in ve sömürünün ne oldu¤unu yaflaya-
rak çal›flarak gördü, ö¤rendi. 
Uzun y›llar tutsak kald›¤› hapishanelerde, yaflad›¤› ko-
flullar nedeniyle, y›llard›r ciddi sa¤l›k sorunlar› yafla-
maktayd›. 23 Eylül’de rahats›zlan›p hastaneye kald›r›l-
d›. 9 Kas›m 2009’da Çapa T›p Fakültesi Hastanesi’nde
flehit düfltü.

1959 do¤umlu.
Liseli DEV-GENÇ
kadrolar›ndand›.
10 Kas›m
1978’de ‹stan-
bul Bak›rköy’de

Ayd›nl›kç› hainler
taraf›ndan katledildi. 

TTuurrgguutt ‹‹PPÇÇ‹‹OO⁄⁄LLUU

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
55 EEkkiimm--1111 KKaass››mm

‹ki gündür biri-
lerinin bizi takip
etti¤ini, her akflam
okul ç›k›fl›nda evin
soka¤›na kadar ar-

kam›zdan geldiklerini farketti¤imde sana
söylemifltim. "Nihayet farkettin" dedin
gülümseyerek. Çünkü sen çoktand›r
anlam›flt›n. Korkak ablam›n ödü kopar,
okula gelmez diye söylememifltin ba-
na. Sanki sen ablas›n da ben küçük.

Akflam okul ç›k›fl›nda k›zlar› top-
lay›p yürürdük flen flakrak. Ben çev-
reme bak›n›yordum acaba yine gel-
mifller mi diye. Adana, Karfl›yaka,
Yüre¤ir taraf› öyle bir yer ki, halk›n

en öfkelisi, en kavgac›s› oraya top-
lanm›flt› sanki, hat›rl›yorsun de¤il mi? Bir o kadar da onurlu
ve temiz insanlard›r. Yön verecek bir güce ihtiyaçlar› vard›
sadece. Öfkelerini, kinlerini birbirine de¤il de, düflmana gös-
termelerini sa¤layacak birine ihtiyaçlar› vard›.

Günler geçiyor, uzun boylu, uzun saçl›, sivri uçlu yumurta
topuk ayakkab›l› gençler bizi okuldan al›yor , eve b›rak›yorlar-
d› adeta. Yine ayn› akflamlardan birinde yine peflimizdeler. Biz
de 2 otobüse binmeyelim, harçl›¤›m›z› biriktirelim diye Karfl›-
yaka’dan Taflköprü’ye yürüyorduk. Epeyce kalabal›k bir halde
yürüyorduk. Tek para biriktirmek isteyen ö¤renci bizler de¤il-
dik. Bizi takip edenlerin aras›nda ö¤renci olmayan Mehmet
(Mehmet Topalo¤lu Adana flehitlerimizden) ve grubu da var-
d›. Biz önde, onlar arkadan yürüyorduk. Bir gün Sultan ani bir
dönüfl yaparak, arkam›zdan gelen gruba do¤ru h›zl› ve kararl›
ad›mlarla yöneldi. Onlar da benim gibi hiç beklemiyor olacak-
lard› ki flafl›rd›lar. Hemen geri kaçt›lar. Pefllerinde Sultan...
Sultan’› “boflver” diye durdurmak istedik fakat o, “arkam›zda

iki düflman grup yürüyor hergün. Bir gün birbirlerini vururlar-
sa o zaman görürüz” diye bizi susturdu. Hepsi de serseriydi.
Senin cesaretine flafl›rd›k bütün k›zlar ve sen art›k k›zlar›n do-
¤al elebafl›s› olmufltun.

O s›ralarda biz Adana Özgür Der'e gidiyorduk. Yine bir
gün okuldan eve yürürken arkam›z› döndü¤ümüzde Mehmet
ve grubuyla di¤er grup kavgaya tutuflmufl. Biz engellemek is-
tediysek de sen kavgay› ay›rmak için yanlar›na koflup onlar›
ay›rmaya bafllad›n. Hepiniz gelin bir fleyler yapmal›y›z birbi-
rini öldürecekler, seyredelim mi?" dedin. Çevredekilerin de
yard›m›yla onlar› ay›rmaya baflard›n. "Bizim için kavga etti-
¤inizi biliyorum ama erkeklik böyle olmaz, kim cesursa, dü-
rüstce gelir konuflur adam gibi. Siz okumuyorsunuz diye si-
zinle arkadafl olmayaca¤›m›z› m› sand›n›z? Gibi fleyler söyle-
din. Her iki gruptan gençler bafllar›n› öne e¤mifl dinliyorlard›
seni. Aya¤a kalkm›fl her iki gruba da yönelerek bir fliir oku-
mufltun. Mehmet, o karaya¤›z o¤lan, ileride Kurtulufl muha-
biri olaca¤›ndan habersiz seni dinliyordu. 

Ertesi gün okul ç›k›fl› Mehmet geldi yan›m›za. Kendisinin
de Sivasl› oldu¤unu, bizimle arkadafl olmak, bizi korumak is-
tedi¤ini söyledi. "Bizim korunmaya ihtiyac›m›z yok ama arka-
dafl olabiliriz." dedin. Sonra Mehmet'le çok güzel arkadafl ol-
duk. Olumsuzluklar› da vard›. Abimizin dü¤ününe Mehmet
ve arkadafllar›n› davet etmifltin. Orada da yapacaklar›n› yap-
m›fllard›. Dü¤ünde kavga ç›km›flt›. Bunun üzerine onlar› ça-
¤›rd›¤›na k›zm›flt›m sana. Sen de insanlara güvenmemiz ge-
rekti¤ini anlatm›flt›n uzun uzun. Anlatt›klar›n›n do¤rulu¤una
zaman içinde tan›k olduk. 

Mehmet’le Tav›r Dergisi’nde görüflüyorduk art›k. Okul ç›-
k›fl› takipleri yollar›m›z› birlefltirmiflti. Ve sonra yaflam› bo-
yunca “bizi” takip etti. 

O gün okudu¤un fliirdeki “Güzellik kurtaracak dünyay›,
sevmekle bafllayacak...” demifltin. Sen sevdiklerin için, halk›n
ve vatan›n için ölerek gösterdin dünyay› kurtaracak güzellik-
leri. Senin gösterdi¤in yolday›m, yolunday›m... 

(Sultan Y›ld›z’›n ablas› Ayfer’in bir anlat›m›ndan k›salt›larak
al›nm›flt›r)

An›lar› Miras›m›z

1955 Bursa do¤umlu olan Necdet, devrimci düflüncelerle lise y›lla-
r›nda tan›flt›. 1974-75 y›llar›nda ‹stanbul’da Cepheliler’in saflar›n-
da mücadeleye kat›ld›. Liseli Dev-Genç ve Bursa mahalli alan so-
rumlulu¤unu üstlendi. 1980’de tutsak düfltü. Tutsakl›¤›na firar ey-
lemi ile son verdikten sonra, k›r örgütlenmesinde görevlendirildi.
Devrimci hareketin k›r gerillas› gelene¤inin yarat›c›lar›ndan biri
olarak, 5 Kas›m 1981’de Ordu Aybast›’da jandarmayla girdi¤i
çat›flmada flehit düfltü.

NNeeccddeett PP‹‹fifiMM‹‹fifiLLEERR

EEyyüüpp BBAAfifi

1966 Giresun fiebinkarahisar do¤umlu. ‹stanbul’da büyüdü.
1988'de devrimcilerle tan›flt› ve 1990'l› y›llar›n ikinci yar›s›nda
çeflitli örgütlülükler içinde yer ald›. 6 Kas›m 2006’da,
yozlaflmaya karfl› mücadelede, ölümsüzleflti.

BBiirrooll KKAARRAASSUU

1965 Dersim do-
¤umlu. 1992 y›-
l›nda geldi¤i Al-
manya'da müca-
deleye kat›ld›.
Darbeci kontralar
taraf›ndan 6 Ka-

s›m 1994’de, Köln’de katledildi.  

""NNee oolluurrssaa oollssuunn,, nnee ggeettiirriirrssee ggeettiirrssiinn,, nnee ggööttüü--
rrüürrssee ggööttüürrssüünn vvee bbeeddeellii nnee oolluurrssaa oollssuunn zzaaffeerriimmii--
zzii kkaazzaannaaccaa¤¤››mm››zz›› ddeeffaallaarrccaa yyiinneelliiyyoorruumm......""

Bülent DURGAÇ

Sultan Y›ld›z’a: 
“Senin yolunday›m”

ÇÇeettiinn GGEENNÇÇDDOO⁄⁄AANN



‹çindekiler
21 Gençli¤in Gündeminden...

22 YÖK düzeninin bugünkü
sürdürücüsü AKP’dir...

24 YÖK’e karfl› mücadele
Dev-Genç’in onurlu
tarihinin bir parças›d›r...

26 Gençlik
Federasyonu’ndan:
Üniversitelerdeki cunta:

YÖK...

27 Savaflan KKelimeler:
Ekonomik büyüme

29 Balmumundan heykelleriniz
kanla yaz›lan tarih
karfl›s›nda eriyip
gidecektir!..

30 Nas›l BBir Yaflam: Y›rt›k

31 Örgütlenmek bina yapmaya
benzer 

32 Gelece¤in elleri... 

33 Devrimci OOkul:
Neden iradi olmal›y›z?..

37 Tutsak TAYAD’l›lara
mektuplar...

38 4 TAYAD’l› 139 gündür
tutuklu...

4 Kendi hukukunu çi¤neyenler
y›k›lmaya mahkumdur!

6 Halk düflman› AKP’nin yarg›s›
halk›n evlatlar›n› s›rt›ndan
vuranlar› korudu... 

9 Katilleri tan›yoruz... 

10 Halk›n Hukuk Bürosu
katillerin beraat ettirilmesini
de¤erlendiriyor...

12 AKP’nin yarg›da reformu iflte

budur...

13 Tüm katliamlar›n faili AKP’dir...

15 5 TAYAD’l› daha tahliye edildi...

16 Adalet: Yafl› küçülten ya da
büyüten adalet...

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

18 Ö¤retmenimiz: Umut
örgütlenmektir, mücadeledir...

19 Gençlikten haberler...

40 “Öyle inanarak anlat›rd›n ki...
biz bafltan olmufl sayard›k”

41 “Eme¤im onurumdur!
Onurum için
açl›k grevine bafll›yorum!”

42 Türkan Albayrak açl›k grevine

bafllad›

43 Devrimci ‹‹flçi HHareketi:
Bu kuflatmay› yarmal›y›z

44 Emek haberleri...

46 Sosyalizme sald›ranlar iflah
olmazlar...

48 Haberler...

49 Dünya haberleri...

50 Avrupa’da Yürüyüfl...

51 Avrupa’da BBiz...

52 Yeni DDe¤inmeler

53 Tek YYol: Düflman› tan›mak 

54 Gözbebeklerimizin ortas›nda
umudun y›ld›z›

55 Yitirdiklerimiz...

Ülkemizde Gençlik

Halk Düflman› AKP
Katilleri Koruyor

Türkan Albayrak
‹fle Geri Al›ns›n!..

Ça¤r› / ‹lan MAHKEMEYE ÇA⁄RI
Gençlik Federasyonu Üyeleri
Serbest B›rak›ls›n!

Tarih: 3 Kas›m 2010, Çarflamba
Yer: 14. A¤›r Ceza Mahkemesi  
Befliktafl / ‹STANBUL
Saat: 11:15

TÜYAP Kitap Fuar›
30 Ekim - 7 Kas›m 2010 
Boran Yay›nc›l›k ve ‹dil Kültür
Merkezi Stantlar›’n› 11.00-20.00
saatleri aras›nda ziyaret edebilirsiniz

1 Kas›m, Sal› Gençlik Federasyonu
Boran Yay›nc›l›k Stand›nda
“5 Kas›m’da Ankara’ya Gidiyoruz”...

5 Kas›m, Cuma
TAYAD’l› Ahmet Kulaks›z kitab›
Canan ve Zehra’y› imzal›yor...

6 Kas›m, Cumartesi Grup Yorum
‹mza Günü ‹dil Kültür Merkezi Stand›

7 Kas›m, Pazar Tav›r Yazarlar› Tav›r
kitaplar›n› imzal›yor...

YÖK’e 
Tecrite
Paral› E¤itime Karfl›

5 Kas›m’da 
ANKARADAYIZ

GENÇL‹K FEDERASYONU

YÖK’e 
Tecrite
Paral› E¤itime Karfl›

5 Kas›m’da 
ANKARADAYIZ

GENÇL‹K FEDERASYONU

toplat›ld›ÇIKTI



Bizi katletmek serbest! Bu ül-
kenin polisine, jandarmas›na

bizi katletme özgürlü¤ü verilmifl-
tir. Biz bu ülkenin devrimcileriyiz.
Biz bu ülkenin anti-emperyalistle-
ri, anti-faflistleriyiz. Biz bu ülke-
nin direnen ve savaflan yan›y›z.
Biz bu ülkenin umuduyuz. Verdik-
leri mahkeme karar›, halk›n umu-
dunu katletmenin serbest oldu¤u
karar›d›r. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir
mahkemesi, geçen hafta bir

devrimciyi katleden iki polis hak-
k›nda “beraat” karar› verdi. Yarg›,
bu kararla devrimcileri katletme-
nin ssuuçç oollmmaadd››¤¤››nn›› ilan etmifl ol-
du. Bak›rköy 5. A¤›r Ceza Mahke-
mesi’nin 25 Ekim günkü karar›yla
katillerin bizi “katletme özgürlü-
¤ü” tekrar teyid edilmifltir. Oligar-
flinin polis ve askerinin asli ve ön-
celikli görevi, halk›n umudunu
yok etmektir. Umudu olmayan
halk, kölelefltirilebilir. Umudu ol-
mayan halk, sistemin çarklar› ara-
s›nda kolayca ö¤ütülebilir. Biz o
çarka çomak sokanlar›z. Çark›
döndürmek için katlediyorlar bizi. 

Bizi katletmek serbest. Fakat
biz hakl› ve meflru olanlar›z.

Hakl›l›¤›n ve meflrulu¤un katli,
adaletin katlidir. Ülkemizdeki yar-
g›n›n görevi adaleti sa¤lamak de-
¤il, faflist devletin bekas›n› sa¤la-
makt›r.  

Bu sadece bir yorum de¤ildir.
Yarg› mekanizmas› içinde

yeralanlar, bunu teorilefltirmifller-
dir. Bundan yaklafl›k bir y›l önce,
bir grup hukukçuyla yap›lan rö-
portajlarda hukukçular›n söyle-
dikleri, nas›l bir anlay›fl›n temsil-
cisi olduklar›n› gayet çarp›c› bir

biçimde ortaya koymufltu. 

Diyorlard› ki bu hukukçular:
“Hukukta, her fleyden önce

devlet gelir...”

Bu hukukun temsilcileri, “‹n-
san haklar› devlet aç›s›ndan

tehdit oluflturabilir...” düflüncesin-
deydiler. Bu noktada da rahatl›kla
““DDeevvlleettiinn çç››kkaarrllaarr›› iillee hhuukkuukk kkaarr--
flfl›› kkaarrflfl››yyaa ggeellddii¤¤iinnddee ddeevvlleettii tteerr--
cciihh eeddeerriimm......”” diyebiliyorlard›. 

Daha vahimi ise san›r›z flu sa-
t›rlarda ifade edilendi: “Dev-

lete karfl› ifllenen suçlarla devlet
görevlileri taraf›ndan ifllenmifl
suçlara karfl› yarg›n›n yaklafl›m›
aç›s›ndan farkl›l›klar olmas› do-
¤ald›r...”

Bu sat›rlarda ‹smail Kara-
man’›n infaz edilmesi dava-

s›nda verilen karar›n izah›n› ve
mant›¤›n› görebilirsiniz. 

Bu karar›n anlam›n› do¤ru de-
¤erlendirmek için, yarg› üze-

rine burjuva demokrasisinin yarat-
t›¤› tüm yan›lg›lar› ve çarp›tmalar›
bir yana b›rakmak gerekir.  Ba-
¤›ms›z bir yarg›, s›n›flar üstü bir
hukuk yoktur ve hiçbir zaman,
hiçbir yerde de olmayacakt›r. Oli-
garflik devlet iç savafla göre örgüt-
lenmifltir. Oligarflik devletin yarg›-

s› da ayn› anlay›flla flekillenmifltir.
Hukukçular›n yukar›daki sözleri,
kayna¤›n› buradan almaktad›r.  

Oligarfli içi çat›flmada, yarg›
üzerinde tart›fl›rken taraflar

sürekli olarak birbirlerini “yarg›y›
siyasallaflt›rmakla” suçlamakta-
d›rlar. Bu da yarg› konusundaki
burjuva çarp›tman›n bir biçimidir.
Yarg› zaten her zaman siyasald›r
ve verdi¤i tüm kararlar da o siya-
sall›¤› içerir. 

Düzenin sahipleri, gerçekte
yarg›n›n “ba¤›ms›zl›¤›” ko-

nusunda da, yarg›n›n “millet ad›-
na” karar vermesi konusunda da
gerçe¤i elbette biliyorlar. Oligarfli
içi çat›flma vesilesiyle de olsa,
Tayyip Erdo¤an flöyle demiflti 7 ay
önce:

“ Yarg› karar› al›rken, en sonun-
da ‘millet ad›na’ der. Hangi

millet ad›na? Milletin ald›¤› ka-
rardan haberi var m›? Sadece bir
flablon var orada; ‘millet ad›-
na’...” (13 Mart 2010, Milliyet) 

T›pk› YÖK’te oldu¤u gibi,
HSYK’y›, Yarg›tay’a, Anaya-

sa Mahkemesini ele geçirdikten
sonra bunu söylemekten vazgeçip,
yarg›n›n millet ad›na karar verdi-
¤ini, herkesin yarg› kararlar›na uy-
mas› gerekti¤ini söyleyeceklerdir.
Ama iflte gerçe¤i de bir kez söyle-
mifllerdir. 

Bu gerçe¤i bizzat yarg›çlar›n,
savc›lar›n kendileri de defa-

larca söylemifltir. Bir hakim ç›k›p,
hakimlerin “vicdanlar›yla cüz-
danlar› aras›na s›k›flt›klar›n›” söy-
leyip, bu çat›flmadan cüzdanlar›n
galip ç›kt›¤›n› ima ederken, bir
baflkas›, “devletin ç›karlar› söz

Ba¤›ms›z bir yarg›,
s›n›flar üstü bir hukuk

yoktur ve hiçbir zaman, hiçbir
yerde de olmayacakt›r.

Oligarflik devlet iç savafla
göre örgütlenmifltir. Oligarflik

devletin yarg›s› da ayn›
anlay›flla flekillenmifltir.

Kendi hukukunu çi¤neyenler,
y›k›lmaya mahkumdur! 

AKP’nin katillere tan›d›¤› katletme özgürlü¤ü, 
AKP’nin halk düflmanl›¤›n›n belgesidir!

4

Yürüyüfl

31 Ekim
2010

Say›: 240



konusu oldu¤unda, önce hukuku
de¤il, devletin ç›karlar›n› savunu-
yorum diyebiliyordu. 

Kuvvetler ayr›l›¤› sadece bur-
juvazinin aldatmacas›d›r.

Çünkü devlet tek bir kuvvetin, oli-
garflinin elindedir. ‹ktidarda olan
oligarfli, zaten yasay› yapand›r ve
yürütmede de yine o vard›r. Kuv-
vetler ayr›l›¤›, s›n›fsal bir ayr›l›k
de¤il, sistemin kendi iç iflleyifli
aç›s›ndan görüntüde bir ayr›l›kt›r. 

Anayasa Mahkemesi’nden Yar-
g›tay’a, Dan›fltay’dan Yüce

Divan’a, oligarflinin yarg› düzeni-
nin “yüksek” organlar›n›n s›radan
herhangi bir mahkemeden, s›radan
herhangi bir yarg›çtan farklar›
yoktur; onlardan daha ba¤›ms›z
veya onlardan daha hukuka ba¤l›
de¤illerdir. Anayasa Mahkeme-
si’nin parti kapatma davalar›nda-
ki yasalar›, oligarflinin politikala-
r›na göre yorumlayan kararlar›,
Yüce Divan yarg›lamalar›nda
baflbakanlarla, bakanlarla, gene-
rallerle, bürokratlarla pazarl›kla-
r›, yarg›larken yap›lan pazarl›k-
lar, mahkemelerin kararlar› orta-
dad›r. 

Yarg›, halka ve devrimcilere
karfl› yürütülen savafl›n bir

parças›d›r. Tüm kararlar›n özü ve
aç›klamas› bundad›r. 

Son yap›lan Milli Güvenlik Ku-
rulu toplant›s›nda k›saca K›r-

m›z› Kitap olarak da adland›r›lan
MMiillllii GGüüvveennlliikk SSiiyyaasseett BBeellggee--
ssii’nde çeflitli de¤ifliklikler yap›ld›.
“‹rticai, hareketler” de tehdit un-
surlar› aras›ndan, net bir tan›m›
bulunmad›¤› gerekçesiyle ç›kar›l-
d›. Daha önce de faflistler, mafya-
c›lar ç›kar›lm›flt›. Geriye esas ola-
rak devrimciler, yurtseverler kal-
m›flt›r. Ve asl›nda di¤erlerinin ek-
lenmesi, temelde oligarfli içi çelifl-
ki ve çat›flmalar›n sonucudur. Di-
¤erlerinin sistem için bir tehlike
oluflturmad›¤› aç›kt›r.  

‹ktidar ve iktidar›n yarg›s›, irtica
için arad›¤› net hukuksal tan›m›,

devrimciler söz konusu olunca
aram›yor. Mesela anma yapmay›,
hasta tutsaklara sahip ç›kmay›
hangi yasaya, hangi hukuka göre
suç say›yorlar? Paras›z e¤itim is-
temeyi, hangi hukuksal tan›ma gö-
re, onlarca y›ll›k a¤›r hapis cezas›
gerektiren bir suç haline getiriyor-
lar?

‹rtica’da net hukuksal tan›m ara-
yan yarg›, devrimciler söz kon-

su oldu¤unda onlar›n öldürülmesi-
ni “kamu görevi”, “kanunun ger-
¤i” diye tan›mlayabiliyor. 

Yoldafllar›m›z› aram›zdan alan
infazlar› alk›fllayanlar, infaz-

lar› aklayan yarg› kararlar›n› “ba-
¤›ms›z yarg›n›n kararlar›” diye
onaylayanlar,  kendilerine flu soru-
yu da sormal›d›rlar: BBiirr hhaallkk nnee--
rreeyyee kkaaddaarr aaddaalleettssiizz kkaallaabbiilliirr??
DDeevvrriimm cceepphheessii nneerreeyyee kkaaddaarr
aaddaalleettssiizz kkaallaabbiilliirr?? 

‹nfazlar› alk›fllayan ve onayla-
yanlar, bu sorular›n cevab›n›n

““ssoonnssuuzzaa kkaaddaarr!!”” olmad›¤›n› bil-
melidirler. Adalet er geç kendine
bir biçim bulur. Halklar›n tarihine
bak›n. O adalet, bazen gecekondu-
lardan gelip ve gökdelenlerin ka-
p›s›na dayan›r... Bazen sokaklara
el koyar ve o sokaklar, tüm halk
düflmanlar›na yasak hale gelir, ba-
zen bir adalet savaflç›s›d›r zalimin,

sömürenin karfl›s›na ç›kan, bazen
kinle bakan bir çift gözdür. 

Burjuvazinin çeflitli kesimleri,
kendi içlerindeki it dalafl› en

fliddetli aflamas›ndayken, birbirle-
rine karfl› akla gelebilecek hemen
herfleyi kullanmalar›na karfl›n...
bir fley, bu kullanman›n d›fl›nda-
d›r: Devrimcilere karfl› iflledikleri
suçlar.

Devrimcilere karfl› ifllenen suç-
larda, oligarflinin tüm kesim-

leri, hemfikirdirler, suç orta¤›d›r-
lar.  

AKP’yle yarg› aras›nda y›llara
yay›larak süren çat›flman›n

ddeemmookkrraattiikk bbiirr mmuuhhtteevvaass›› ol-
mad›¤›n› her vesileyle belirttik.
Bu çat›flman›n her iki taraf›n›n da
hukuku, adaleti savunmakla ilgisi
yoktu. Kavga tamamen hukuk ve
adalet zemini d›fl›nda sürüyordu.
Öyle oldu¤u içindir ki, hukukun,
adaletsizli¤in en aç›k biçimleri
olan infazlar, katliamlar, kay›plar
ve bunlar›n faaillerinin aklanmas›
sorunu, bu tart›flman›n gündemi-
ne hiçbir zaman girmedi. 

‹flkence, infaz, katliam davala-
r›nda faillerin, birer birer akla-

n›yor, beraat ettiriliyor veya en
kötü ihtimalle zaman afl›m›ndan
kurtar›l›yor olmas›, ne AKP aç›-

s›ndan, ne de HSYK ve Anayasa
Mahkemesi gibi kurumlar aç›s›n-
dan bir sorun teflkil etmiyordu.
Katledilen devrimciler, aklanan
devletin adamlar›yd›lar; bunun da
bir mahsuru yoktu.    

Siyasal iktidar demokrasi ad›na
bizi katlediyor. Yarg› tarafs›z-

l›k, ba¤›ms›zl›k ve kanun ad›na
katillerimizi akl›yor. Herfley aç›k-
t›r. Ne ‹smail Karaman’›n infaz›,
bir kaç polis timinin bafl›n›n alt›n-
dan ç›km›flt›r, ne onu infaz eden
katillerin aklanmas›, bir kaç haki-
min tasarrufudur. 

‹smail Karamanlar için adalet
istemek, iflte bu yüzden, bu sis-

temle kavgad›r. 

Yoldafllar›m›z›
aram›zdan alan

infazlar› alk›fllayanlar,
infazlar› aklayan yarg›

kararlar›n›
“ba¤›ms›z yarg›n›n kararlar›”

diye onaylayanlar,
kendilerine flu soruyu da

sormal›d›rlar:
Bir halk nereye kadar

adaletsiz kalabilir? Devrim
cephesi nereye kadar
adaletsiz kalabilir?
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‹‹nnffaazz bbiirr ddeevvlleett ppoo--
lliittiikkaass››dd››rr.. Böyle söyle-
dik y›llard›r. 

Y›llard›r her infaz
davas›, bunun böyle ol-
du¤unu kan›tlad›. 

‹smail Karaman bir devrimciydi. 

6 Temmuz 2001’de ‹stanbul Av-
c›lar Firuzköy’de polis taraf›ndan
katledildi. 

‹nfazla ilgili iki katil, AAllii EErrflflaann
ve NNiihhaatt ÇÇuullhhaaoo¤¤lluu hakk›nda aç›-
lan dava, 9 y›ld›r sürüyordu. 

Bak›rköy 5. A¤›r Ceza Mahke-
mesi’nde süren davada, 25 Ekim
günü karar verildi. 

Karar:
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Te-

rörle Mücadele fiubesi’ne ba¤l› ka-
til polislerin, ““kkaannuunnuunn eemmrriinnii yyee--
rriinnee ggeettiirrddiikklleerrii”” gerekçesiyle be-
raatlerine!.. 

Devrimcilerin kkatledilmesi 
“kamu ggörevi”!!

Mahkeme heyetinden katillerle
ilgili beraat karar› verilmesini önce,
bir önceki duruflmada savc› istedi.
Savc›ya göre, ‹smail Karaman’›n
öldürülmesi bir ‘‘kkaammuu ggöörreevvii’’ idi;
san›klar kamu görevini yerine getir-
mifllerdi, bu nedenle de haklar›nda
beraat karar› verilmeliydi. 

‹nfazlar üzerine yerinde olma-
yan yorumlar›n yayg›n oldu¤u, in-
fazlar›n siyasi iktidarlardan çok po-

lis içindeki, özel kuvvetler içindeki
belli gruplara ba¤land›¤› koflullar-
da, bu çarp›k yaklafl›mlara karfl› so-
runu flu netli¤iyle ortaya koyduk:
““‹‹nnffaazz bbiirr ddeevvlleett ppoolliittiikkaass››dd››rr..””

Devlet politikas› olmayan bir
uygulaman›n, oligarflinin resmi po-
lisi taraf›ndan bu kadar uzun süre ve
bu kadar yayg›n biçimde sürdürül-
mesi zaten mümkün de¤ildi. 

Davan›n savc›s›, asl›nda “kamu
görevi” tan›m›yla, infazlar›n bir
devlet politikas› oldu¤unu teyid et-
mifltir. 

Katillere bberaatin hhukuken
savunulabilecek ttek bbir
yan› yyoktur

Ölüm mangalar›, mahkemede
kendilerini “çat›flma ç›kt›, teslim ol
ça¤r›lar›na atefl ederek karfl›l›k ver-
di... s›rt›ndaki çantada bomba var-
d›” fleklindeki klasik demagojileriy-
le savundular. 

Fakat o gün o saatte ‹smail Kara-
man’›n geçmekte oldu¤u yerde bir
çat›flma olmam›flt›. Adli T›p da ça-
t›flma olmad›¤›n› do¤rulad›.  

5 mermiyle s›rt›ndan vuruldu ‹s-
mail. Oligarflinin hukuku içinde de
aç›k bir “infaz” söz konusuydu. Ça-
t›flma senaryosu, infaz› ve ard›ndan

da beraati meflrulaflt›rma senaryo-
suydu.  

Arkadan vurmak ne zamandan
beri, savunma oldu? Ne zamandan
beri yasal savunma oldu?

Soruflturma ve yarg›lama siste-
mi, zaten esas olarak oligarflinin bu
tür suçlar›n› örtbas edecek flekilde
kurulmufltur. ‹nfazla suçlanan polis-
tir. Ama ilginçtir ki, suçlamayla il-
gili ilk soruflturmalar› da polis yap›-
yor. 

SSoorruuflflttuurrmmaayy›› kkaattiilllleerriinn yyüürrüütt--
ttüü¤¤üü bbiirr aaddaalleett oolluurr mmuu?? Katilin
kendini suçlad›¤› nerede görülmüfl? 

Katilin kendi aleyhindeki delil-
leri toplad›¤› nerede görülmüfl?

Sadece bu aç›dan bile, söz konu-
su karar›n meflrulu¤u yoktur. 

Beraat, ‘‘devam eedin’
demektir

Ortada bir ölüm var. S›rt›ndan
vurulmufl bir insan var. Bir çat›flma
olmad›¤›na dair, devletin resmi ku-
rumunun raporu var. 

Bu koflullarda beraat ne demek-
tir?

Beraat, Türkiye’nin ceza yasala-
r›nda ““bbööyyllee bbiirr ssuuçç yyookk”” demektir.
Beraat, karfl›n›zdaki devrimciyse,

Halk düflman› AKP’nin Yarg›s›
Halk›n Evlatlar›n› S›rt›ndan Vuranlar› Korudu

“Katiller halk düflman› AKP’nin korumas›nda”6
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koflullar ne olursa olsun, karfl›n›zda-
ki silahs›z savunmas›z bile olsa,
kurflunlay›p öldürebilirsiniz demek-
tir. 

Beraat ““eelliinniizzee ssaa¤¤ll››kk”” demektir. 

Beraat öldürmeye devam edin
demektir. 

Beraat katillerin elini so¤utma-
makt›r. 

Halk düflman› AKP, halk›, hal-
k›n evlatlar›n› katledenleri koruyor.
AKP’nin yarg›s›, katilleri koruyor,
teflvik ediyor. Devam edin diyor. 

Katliamc›lar, hhep bberaat 
ettiriliyor, hhep aaklan›yor

‹nfaz davalar›nda ilk kez böyle
bir sonuç ç›km›yor oligarflinin mah-
kemelerinden. Tüm infaz davalar›n-
da sonuç ayn›d›r. Öyle oldu¤u için-
dir ki, yüzlerce infaz›n, yüzlerce
kaybetmenin oldu¤u ülkemizde, bir
tek katil polis yoktur hapishanede. 

En yak›n örnek, 19 Aral›k dava-
lar›d›r.

Yak›larak, kurflunlanarak katle-
dilmifl 28 tutsak vard› ortada. 

Katliam, “Çat›flma ç›kt›, içeri-
den kaleflnikoflarla atefl açt›lar”
yalanlar›yla meflrulaflt›r›lmak isten-
miflti. Yalanlar, ölüm mangalar›n-
dan önce, bizzat o günkü hükümetin
bakanlar› taraf›ndan  söylenmiflti.
Daha bafltan katillerini aklamak için
her fleyi yap›yorlard›. 

Bayrampafla, Ümraniye, Çanak-
kale hapishanelerindeki 19 Aral›k
katliamlar›na iliflkin yalanlar da bi-
rer birer çöktü. Kaleflnikoflar bulu-
namam›flt›! Uzun zaman süren zor-
lamalar sonucunda yap›lan keflifler-
de, tespit edilen bütün kurflunlar›n
yönü, dd››flflaarr››ddaann iiççeerriiyyee do¤ruydu...
Üzerinde “insan bulunan yere atma-
y›n” yaz›lar› bulunan gaz bombala-
r›ndan yüzlercesi insanlar›n üzerine
hedef gözeterek at›lm›flt›... 

Ancak bütün bunlar, faflizmin
yarg›s›n› etkilemedi. 

Tek bir katliamc› tutuklanmad›. 

Tek bir katliamc› ceza almad›. 

Davalar, zaman afl›m›ndan birer

birer sonuçland›r›larak katliamc›-
lar kurtar›ld›. 

‹smail Karaman’›n katledilme-
si davas›nda olan da budur. 

Diri diri yak, bombalar› insan-
lar›n bafllar›na niflan alarak at, s›r-
t›ndan vur... Hepsi serbest fafliz-
min hukukunda. Türkiye halk› ve
devrimcileri, özellikle 1990’lar›n
bafllar›ndan bu yana, ölüm manga-
lar›na infaz ve katliam özgürlü¤ü
tan›nd›¤›n›n tan›¤›d›r. AKP iktida-
r›nda “infaz, katliam özgürlü¤ü”
devam ediyor. 

“‹nfaz, katliam özgürlü¤ü”nün
en aç›k ve kesin kan›t›, katliamc›-
lar›n yarg› taraf›ndan korunmas›-
d›r. AKP’nin yarg›s› da bu koru-
may› sürdürüyor. 

S›k s›k infazlardan, faili meç-
hullerden, kay›plardan söz eden
Tayyip Erdo¤an’›n baflbakanl›¤›
alt›nda, katillerin “ellerini so¤ut-
mama” politikas› sürdürülüyor.  

Yarg›n›n kkararlar›n› 
polis bbelirliyor

Yarg›n›n sistem içindeki yeri
nedir? Ne kadar ba¤›ms›zd›r? Gör-
mek isteyenler, yüzlerce infaz,
katliam davas›na baks›nlar yeter. 

Ba¤›ms›z yarg› diye bir fley yok-
tur. Tersine, bbiirriinncciissii,, siyasi aç›dan
iktidarlara ba¤›ml› bir yarg› vard›r.
Neyi suç say›p saymayacaklar›na,
hangi eyleme ne kadar ceza vere-
ceklerine kanunlara göre de¤il, ikti-
darlar›n o dönemki politikalar›na
göre karar verirler.  

‹‹kkiinncciissii,, polise, M‹T’e, jandar-
maya ba¤l›d›rlar. Kararlar›n› belir-
leyen as›l olarak onlardan gelen fez-

lekeler, raporlar, istihbarat bilgile-
ridir. 

Yarg›da da amaç, devrimcileri
sindirmek, vazgeçirmek ve halk›n
mücadelesini bast›rmak oldu¤u
için, bu amaç do¤rultusunda, yuka-
r›da ad› belirtilen kurumlarla, polis-
M‹T-jandarma ile içiçe çal›flmaktan
hiç sak›nmazlar. 

Kanunun ne dedi¤inden daha
önemli ve belirleyici olan, polis fez-

Bu ööyle bbir davad›r ki, tam 9 y›l boyunca müdahil taraf›n tek
talebi kabul edilmemifltir.

Bu ööyle bbir davad›r ki, deliller karart›lm›fl, polisin sahte ev-
rak tanzim etti¤i aç›¤a ç›km›flt›r.

Bu ööyle bbir davad›r ki, mahkeme Adli T›p raporlar›yla silah
kullanmad›¤› belgelenen ‹smail KARAMAN’›n silahl› çat›flmaya gir-
di¤ini kabul edecek kadar adaletten uzaklaflm›flt›r.

Ve ööyle bbir davad›r ki, sokak ortas›nda yap›lan infaz› kanu-
nun emri saym›flt›r!

Katiller Öldürüyor, 
Yarg› Akl›yor!

Halk›n Hukuk Bürosu taraf›ndan
katilleri aklayan mahkeme karar›n›n
a rd›ndan yap›lan aç›klama böyle
bafll›yordu. 

11000000 OOppeerraassyyoonnuunn,, yyüüzzlleerrccee kkaa--
yy››bb››nn ffaaiilllleerriinnii bbuullmmaakk iisstteeyyeennlleerr,,
uunnuuttmmaammaall››dd››rr kkii ffaaiilllleerr mmeeççhhuull
ddee¤¤iillddiirr.. KKaattiilllleerrii bbuullmmaakk iisstteeyyeenn--
lleerr ‹‹ssmmaaiill KKAARRAAMMAANN''››nn kkaattiilllleerrii--
nnee  vvee bbuu kkaattiilllleerrii aakkllaayyaann yyaarrgg››yyaa
bbaakkmmaall››dd››rrllaarr..

SSiiyyaassaall iikkttiiddaarr ddeemmookkrraassii aadd››nnaa
bbiizzii kkaattlleeddiiyyoorr..

YYaarrgg›› ttaarraaffss››zzll››kk vvee bbaa¤¤››mmss››zzll››kk
aadd››nnaa kkaattiilllleerriimmiizzii aakkll››yyoorr..

HHaallkk››mm››zz››,, hhaallkkttaann yyaannaa hhuukkuukk--
ççuullaarr›› bbuu aaddaalleettssiizzlliikk üürreetteenn ddüüzzeennee
kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee eettmmeeyyee,, ‹‹ssmmaaiill KKAA--
RRAAMMAANN iiççiinn aaddaalleett iisstteemmeeyyee ççaa¤¤››--
rr››yyoorruuzz..

‹‹ssmmaaiill KKAARRAAMMAANN’’›› ddaa,, kkaattiillllee--
rriinnii ddee uunnuuttmmaayyaaccaa¤¤››zz.. 

HALKIN HUKUK BÜROSU  
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lekesinde ne yazd›¤›d›r.

Katilleri ttan›yoruz!
Onlar›n onlarcas›n›n isimleri ya-

z›l›d›r mahkeme dosyalar›nda. On-
lar›n onlarcas›n›n suç dosyalar› var-
d›r devrimcilerin ellerinde. 

Mehmet A¤arlar, Necdet Men-
zirler, Orhan Taflanlar, Hanefi Avc›-
lar, Hayri Kozakç›o¤lular, Hasan
Özdemirler, Korkut Ekenler, Veli
Küçükler, ‹brahim fiahinler, fiefik
Kullar, Ayhan Akçalar, Ayhan Çar-
k›nlar, Ziya Band›rmal›o¤lular,
Mustafa Alt›noklar... 

Bu listeye ekleyebilece¤imiz on-
larca isim vard›r daha. Katilleri ta-
n›yoruz. 

Bu listenin ortak özelli¤i, hepsi-
nin ellerinde, yüzlerce ddeevvrriimmcciinniinn
kkaann››nn››nn olmas›d›r. 

Kimileri emir vermifl, planlar›
yapm›fl, kimileri tetik çekmifl, bomlar
f›rlatm›fl, kimileri katliamdan sonra
katillerin gözlerinden öpmüfltür. 

Katilleri tan›yoruz. 

Emir verenler, gözlerinden
öpenler, iktidarlar taraf›ndan sürekli
terfi ettirilmifllerdir. 

Bafllar›n›n ““hhuukkuukkllaa ddeerrddee ggiirr--
mmeessii”” karfl›s›nda do¤rudan iktidar-
lar taraf›ndan korunmaya al›nm›fl-
lard›r. Valiler, bakanlar, onlar›n yar-
g›lanmas›na, ceza almas›na karfl›
barikat olmufllard›r. Çünkü, kont-
rgerilla, esas olarak faflizmin huku-
kunu bile yeri gelmifl önünde bir en-

gel, bir ayak ba¤› saym›flt›r. 

Katilleri tan›yoruz. 

Yüzlerce infaz gerçeklefltirdiler.
Yüzlerce devrimciyi, yurtseveri
kaybettiler. Onlar da kendilerini çok
iyi biliyorlar. 

“Kararlar MGK’da al›nd›” der-
ken, “biz devletimizin emirlerini
yerine getirdik” derken, bir yan›yla
do¤ruyu söylüyorlar ancak, di¤er
yan›yla da kendi suçlar›n› küçült-
meye çal›fl›yorlar. Hay›r, karalar ne-
rede al›nm›fl olursa olsun, emri kim
vermifl olursa olsun, o kararlar› uy-
gulayanlar da suçludur.   

AAllii EErrflflaann ve NNiihhaatt ÇÇuullhhaaoo¤¤lluu
da mahkemeye bakarsan›z, “kanun-
lar›n emrini yerine getirmifller, on-
lar suçsuz!”

Hay›r, hiçbir mahkemenin, hiç-
bir kanunun gücü, halk›n ve dev-
rimcilerin kan›n› dökenleri suçsuz
ilan etmeye yetmez. 

Adaletsizli¤i kkabul 
etmeyece¤iz

Katlediyor ve katilleri akl›yorlar. 

Bu ülkede halka ve devrimcilere
karfl› “1000 Operasyon” yap›lm›flt›r
ve bir tek katil yoktur tutuklanan. 

Dava sürerken, di¤er infaz dava-
lar›nda da oldu¤u gibi, Ali Erflan ve
Nihat Çulhao¤lu ““ggöörreevvlleerriinnee”” de-
vam ettiler. Bu dokuz y›lda, muhte-
meldir ki, yeni infazlara kat›ld›lar,
iflkence yapmaya devam ettiler. 

“Dalgalar” halinde operasyonlar
yapan, kontrgerillay› tasfiye etti¤ini
ilan eden AKP iktidar›nda da,
““11000000 OOppeerraassyyoonn””aa dokunulma-
maktad›r. AKP’nin gündeme getir-
di¤i yaln›z oligarfli içi çat›flmada ifli-
ne yarayacaklarla s›n›rl›d›r. 

Bunu yaparken bile bbiirr,, faflist
devletin zarar görmemesini ve iikkii,,
faflist devletin bu tür operasyonlar›
devam ettirece¤ini -dolay›s›yla
kontrgerilla örgütlenmelerine ve
elemanlar›na ihtiyaç duyaca¤›n›-
esas almakta; üüçç,, bu çerçevede de
devrimcilerin kanlar›n› dökenleri
her halükarda korumaktad›r. 

Onlar koruyacak, biz hesap sor-
mak için mücadeleye devam edece-
¤iz. Onlar koruyacak, biz yakalar›-
na yap›flaca¤›z. 

Çünkü adaletsizli¤i kabul ede-
meyiz. Çünkü halk adaletsiz kala-
maz. 

ÇHD ‹stanbul
fiube Baflkan›
Av. Taylan Tanay: 

"Bu karar, AKP iktidar›n›n de-
mokrasi maskesini bir kez daha dü-
flürdü... Türkiye’de politik cinayet-
lerin, katliamlar›n soruflturulmas›n-
da ve cezaland›r›lmas›nda as›l soru-
nun faillerin bulunmamas› olmad›-
¤›, bu kararla bir kez daha aç›¤a
ç›km›fl oldu. Faili belli bir cinayet
daha yarg›n›n flefkatli kollar›nda
akland›. Art›k birilerinin bu katli-
amlar› tan›mlarken faili meçhul de-
melerinin bir ak›l zay›fl›¤› olaca¤›n›
tarih kayda ald›. Halka karfl› ifllen-
mifl suçlar›n faillerini arayanlar›n
‹smail Karaman cinayetini aklayan-
lara bakmas› yeter.”   

Avukat  Oya Aslan:
“Mahkeme bu kararla polise, ‘göre-
vinizi yapt›n›z, rahat olun’ diyor.
Deliller ortada oldu¤u içindir ki
Mahkeme Baflkan› muhalefet flerhi
koydu. Yarg›lama esnas›nda üç hâ-
kim neden farkl› düflünür? Bu du-
rum hâkimlerin gerçeklerden çekin-
diklerinin göstergesidir”.

“‹smail Karaman’›n Katilleri 
Cezaland›r›ls›n”

‹smail Karaman’›n davas›n› bafl›n-
dan beri takip eden Halk Cephesi de,
25 Ekim günü Bak›rköy Adliyesi
önünde bir eylem yaparak,
duruflman›n sonuna kadar beklediler.

Eylemde “‹smail Karaman’›n Ka-
tilleri Cezaland›r›ls›n” yaz›l› pankart
aç›larak ‹smail Karaman için adalet
istendi.

“Katiller halk düflman› AKP’nin korumas›nda”8
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AAllii
EErrflflaann:: Bo¤az›na kadar kana

bo¤ulmufl... Oligarflinin ööllüümm mmaann--
ggaallaarr››nn››nn üyelerinden... Bir halk
düflman›... Onlarca devrimcinin kat-
ledilmesinde yer alan bir katil. Yüz-
lerce devrimciye iflkence yapan bir
iflkenceci: Ali Erflan ve onun gibi
onlarca katil. Görevleri bu. ‹flkence
ve katliam. Oligarflinin kadrolu ve
tescilli bu katili katletmek için, in-
fazlar için e¤itilmifl.

Polis teflkilat›, bunlarla dolu,
özel kuvvetler bunlarla dolu... 

‹nfaz bu ülkede polisin mesle¤i-
nin bir parças› olmufl. Binlerce dev-
rimci katledildi. Binlerce yurtsever
infaz edildi. 

Fail devlettir. Katil devlettir. Ali
Erflanlar, Nihat Çulhao¤lular›, devle-
tin katliamlar›, iflkenceleri ve infazla-
r› için özel olarak yetifltirilmifllerdir. 

Bunlar› yapanlar halen polis tefl-
kilat›nda ve ordunun içinde “görev”
bafl›ndad›rlar. fiunda hiçbir abart›
yoktur. Polis teflkilat› bir kkaattiilllleerr
oorrdduussuunnuu içinde bar›nd›rmaktad›r. 

Ali Erflan gibi devrimci katille-
rinden O¤uz Yorulmaz’›n annesi

“ben devlete polis memuru olsun
diye o¤lumu emanet ettim. Devlet
benim o¤lumu katile çevirdi” feryat
etmifltir. 

Ali Erflan gibi devletin tescilli
katillerinden Ayhan Çark›n, bir tele-
vizyon pro¤ram›nda sadece kendisi-
nin 90’›n üzerinde devrimciyi kat-
letti¤ini itiraf etmifltir. Ayhan Çar-
k›n, O¤uz Yorulmaz, Ali Erflan, Ab-
dullah Dindar, fiefik Kul, Ayhan
Özkan, Nizamettin Özo¤lu, Musta-
fa Alt›nok, Özer fiahman, Mehmet
Düzgün, Vasfi Kara, Ruhi F›rat, Sü-
leyman Polat ve Hikmet Tafldelen
gibi katiller onlarca ifaz›n içinde
yer alm›fllard›r. ‘90’l› y›llar boyun-
ca ‹stanbul’daki onlarca infaz›n
içinde yer alm›fllar ve her katliam-
dan sonra havaya atefl açarak katli-
amlar›n› kutlam›fllard›r. 

YYüüzzlleerrccee ddeevvrriimmcciiyyii kkaattlleettttiilleerr
tteekk bbiirr kkaattlliiaammddaann cceezzaa aallmmaadd››--
llaarr.. Her katliamdan sonra devlet ka-
tillerini ödüllendirdi. Yüzlerce dev-
rimcinin katledildi¤i infazlara so-
ruflturma bile aç›lmad›. ‹stisna ola-
rak aç›lan infaz davalar›nda ise ka-
tiller devletin mahkemeleri arac›l›-
¤›yla ya akland› ya da “zaman afl›-
m›”na u¤rat›larak cezas›z b›rak›ld›. 

Onlarca devrimcinin katledildi¤i
infazlara kat›lan AAllii EErrflflaann vvee NNiihhaatt
ÇÇuullhhaaoo¤¤lluu 6 Temmuz 2001’de kat-
lettikleri ‹smail Karaman’›n infaz
davas›ndan dokuz y›l sonra oligarfli-
nin mahkemeleri taraf›ndan ‘‘kkaammuu
ggöörreevvii’’ yapt›¤› belirtilerek beraat
ettirildi. 

Oligarflinin mahkemeleri katilini
beraat ettirdi. Ancak Ali Erflan ve
Nihat Çulhao¤lu’nun suçlar› sabit-
tir. 

Ali Erflan’›n elinde resmi olarak
bilinen 15 devrimcinin kan› var...
Ancak bu 15 devrimcinin infaz› on-
ca mücadele sonucunda aç›labilen
infaz davalar›n›n mahkeme tutanak-
lar›nda elde edilebilen bilgilerdir.
Gerçek olan fludur ki, Ali Erflan da-
va aç›lmayan onlarca infaz›n içinde
yer alm›flt›r. Oligarflinin mahkeme-
lerinden ne kadar beraat ederse et-
sin katliamlar›n›n hesab›n› vermek-
ten kurtulamayacakt›r. 

Ali Erflan: Mustafa ve Mevlü-
de o¤lu, 1954 do¤umlu. Aslen Si-
vas Merkez Koluca Köyü (‹nönü
Mahallesi) nüfusuna kay›tl›.

Resmi oolarak kkat›ld›¤›
katliamlar:

-- 1122 TTeemmmmuuzz 11999911 KKaattlliiaa--
mm››’’nnddaa:: ‹stanbul’da Dikilitafl, Bal-
mumcu, Niflantafl› ve Yeni Levent
semtlerinde 10 Devrimci Solcu’nun
katledildi¤i operasyonda, ‹brahim
‹lçi ve Bilal Karakaya’n›n bulun-
du¤u Niflantafl›’ndaki katliamda yer
alanlardan birisi oydu.

-- ‹‹ssttaannbbuull BBaahhççeelliieevvlleerr KKaattlliiaa--

mm››,, 2244 MMaarrtt 11999933:: Recai Dinçel,
Avni Turan, ‹brahim Yalç›n Arkan’›
katledenlerden biri.

-- ‹‹ssttaannbbuull--KKaarrttaall,, 2233 NNiissaann
11999933:: ‹brahim Yalç›n’› kald›¤› evin
önünde katledenlerden biri.

-- ‹‹ssttaannbbuull HHaasskkööyy KKaattlliiaamm››,,
2266 KKaass››mm 11999933:: Selma Do¤an ve
Erol Yalç›n’› katleden polislerden
biri.

-- ‹‹ssttaannbbuull BBaa¤¤cc››llaarr KKaattlliiaamm››,, 44
AA¤¤uussttooss 11999944:: Güner fiar, Özlem
K›l›ç ve Hüseyin Arslan’› oturduk-
lar› evlerinde katledenlerden biri.

-- ‹‹ssttaannbbuull BBaahhççeelliieevvlleerr KKaattlliiaa--

mm››,, 99 fifiuubbaatt 11999955:: Ayten Korkulu,
Fuat Perk, Meral Akp›nar’› kat-
ledenlerden biri. 

-- ‹‹ssttaannbbuull AAvvcc››llaarr,, 66 TTeemmmmuuzz
22000011;; ‹smail Karaman’› katleden
polislerden biri.

Nihat Çulhao¤lu; Kat›ld›¤›
ve yyarg›land›¤› iinfazlar: ‹‹ssttaann--
bbuull BBaahhççeelliieevvlleerr KKaattlliiaamm››,, 99 fifiuu--
bbaatt 11999955:: Ayten Korkulu, Fuat
Perk, Meral Akp›nar’› kat-
ledenlerden biri de o.  

-- ‹‹ssttaannbbuull AAvvcc››llaarr,, 66 TTeemmmmuuzz
22000011;; ‹smail Karaman’› katleden
polislerden biri de o.

Katilleri Tan›yoruz!
Bir katil... 15 ölüm...
Ve her cinayetinde
devlet himayesi!..

Katletti...
suç say›lmad›...

Katletti...
gözlerinden öpüldü...

Katletti, akland›!

Ellerinde devrimcilerin kan› var!
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Keflke biz demifltik sözünü kul-
lanmasa idik. Ama bu dosyan›n be-
raat ile sonuçlanaca¤›n› y›llar önce
söyledik. Ve hakl› ç›kt›k. Bu sonucu
önceden tahmin etmek için özel bir
yetenek sahibi olmak da gerekmi-
yor. Tarihe, infazlara, devletin siya-
si muhaliflerine, devrimcilere yöne-
lik tavr›na bakarsak, bunu rahatl›kla
öngörebiliriz. Hangi katliam›n, han-
gi infaz›n failleri cezaland›r›lm›fl da
‹smail Karaman’›n da failleri ceza-
land›r›ls›n? Bunun için mahkemele-
rin de¤iflmesi ve nihayetinde iktida-
r›n niteli¤inin de¤iflmesi gerekli idi. 

‹htiyaç duyuldukça kullan›lacak
bir yöntemdi sokak ortas› infazlar›.
Neden polisin, özel timlerin elini
so¤utacaklard› ki. “Onlar› cezalan-
d›r›rsak bir daha ihtiyac›m›z oldu-
¤unda nereden buluruz gözünü
k›rpmadan adam öldürecek kiflile-
ri” diye düflünüyordu egemenler.

Bugün bu karar flu anlama geli-
yor: HHaallaa ppoolliissiinn eelliinnii ssoo¤¤uuttmmaakk
iisstteemmiiyyoorruuzz.. HHaallaa oonnllaarraa iihhttiiyyaacc››--
mm››zz vvaarr..

Halk›n Hukuk Bürosu olarak da-
van›n karar›n›n aç›klanmas›n›n ar-
d›ndan bir aç›klama yapm›fl ve flun-
lar› söylemifltik:

Aç›klamalar hiç de¤iflmemiflti:
"polis flüpheli flahsa dur ihtar›nda
bulunmufl, flüpheli flah›s polise atefl
açarak kaçm›fl, polis havaya atefl
açm›fl ve flüpheli flah›s ölmüfl"tü.

Bu yüzlerce infazdan sonra poli-
sin yapt›¤› klasik aç›klamad›r. ‹nfaz
davalar›nda yarg›lanan polisler de
bu aç›klamalar› “savunma” haline
getirmifllerdir. Ve “Ba¤›ms›z Yarg›”
polislerin bu ifadelerine göre hep
bbeerraaaatt karar› vermifltir. Örne¤in
200'e yak›n polisin helikopterli ope-

rasyonu ile 6600 yyeerriinnddeenn kkuurrflfluunnllaa--
nnaarraakk ööllddüürrüülleenn Süleyman Örs'ün
katledilmesinde, yarg›lanan tek po-
lis ""mmeeflflrruu mmüüddaaffaaaa"" halinde bu-
lundu¤u gerekçesiyle beraat ettiril-
mifltir. Ya da polis telsiz kay›tlar›na
göre bile aarrkkaaddaann,, ss››rrtt››nnddaann vvuurruu--
llaann ‹rfan A¤dafl'›n katilleri de "mefl-
ru müdafaa" halinde olduklar› ge-
rekçesiyle beraat ettiler.

‹smail Karaman'›n katledilmesi-
ne iliflkin dava da farkl› olmayacak-
t›r. Bu davan›n sonucu da bellidir.
Katiller "meflru müdafaa" halinde
olduklar›ndan beraat edeceklerdir...

Ve bu iki san›¤›n yarg›land›klar›
davalar› sayd›k;

‹smail Karaman’› katledenler-
den, Ali Erflan adl› katil polis, ‹‹bbrraa--
hhiimm iillççii,, BBiillaall KKaarraakkaayyaa,, AAyytteenn
KKoorrkkuulluu,, FFuuaatt PPeerrkk,, MMeerraall AAkkpp››--
nnaarr,, ‹‹bbrraahhiimm YYaallçç››nn,, GGüünneerr fifiaarr,,
ÖÖzzlleemm KK››ll››çç,, HHüüsseeyyiinn AAssllaann,, SSeell--
mmaa DDoo¤¤aann,, EErrooll YYaallçç››nn,, ‹‹bbrraahhiimm
YYaallçç››nn AArrkkaann,, AAvvnnii TTuurraann,, RReeccaa--
ii DDiinnççeell’in infazlar›na iliflkin olarak
yarg›lanm›flt›.

Nihat Çulhao¤lu adl› katil polis
ise, AAyytteenn KKoorrkkuulluu,, FFuuaatt PPeerrkk,,
MMeerraall AAkkpp››nnaarr’›n infaz›na iliflkin
yap›lan yarg›lamalarda san›kt›.

NNAASSIILL BB‹‹RR PPOOLL‹‹TT‹‹KKAA
‹‹ZZLLEENNDD‹‹??

Dava, bafltan adaletin yerine gel-
mesini engelleyen bir flekilde baflla-
m›flt›r:

- Soruflturmada delil toplama ifl-
lemlerini, zaten ssuuççllaannaann kkoonnuumm--
ddaakkii polisler yapm›flt›r. Dolay›s›yla
maddi gerçe¤i aç›¤a ç›karabilecek
deliller toplanmam›flt›r. 

- Görgü tan›klar›n›n isimleri bile

al›nmam›flt›r. Halbuki tutanaklardan
etrafta görgü tan›klar›n›n oldu¤u
söylenmektedir. Üstelik çevrede ifl-
yerleri vard›r.

- ‹smail Karaman’›n kulland›¤›
iddia edilen silahta parmak izi ince-
lemesi yap›lmam›flt›r bile.

- Haklar›nda dava aç›lacakken
takipsizlik karar› verilen polis me-
murlar› ve verdikleri ifadeler dava-
da delil(!) olarak kullan›lm›flt›r.

‹SMA‹L KARAMAN’I 
KATLETT‹KLER‹ AAÇIK 
OLMASINA KARfiIN 
DAVANIN 99 YYIL SÜRME-
S‹N‹N NNEDEN‹ NNED‹R?

6 Temmuz 2001 tarihinde Avc›-
lar Firuzköy’de ‹smail KARA-
MAN’›n sokak ortas›nda polis tara-
f›ndan infaz edilmesine iliflkin aç›-
lan davada karar 9 y›l sonra ç›kt›.
Bu dokuz y›l boyunca acaba maddi
gerçe¤i ortaya koyabilecek bir delil
topland› m›? Elbette ki hay›r. Dokuz
y›l boyunca mahkeme müzekkere-
ler yazd›, bürokrasi iflletti. Ancak
gerçe¤i aç›¤a ç›karabilecek bir delil
toplanmad›.

Ço¤u kez zaman geçtikçe ac›lar
küllenir, yap›lanlar unutulur. Böyle
davalar›n takipçisi kalmaz. Bu aç›-
dan davalar›n uzun sürmesi, gün-
demden düflürülmesi ve kimsenin
hesap soramamas› için bir yöntem-
dir. Ama bu dosyada bu yöntem ifle
yaramayacakt›. ‹smail Karaman’›n
ailesi, yoldafllar› ve avukatlar› ne pa-
has›na olursa olsun davay› takip et-
mekten geri durmad›lar. Dava avu-
katlar›ndan BBeehhiiçç AAflflçç›› 13 Mart
2003’de gözalt›na al›nm›fl ve bu da-
van›n san›¤› iki polis taraf›ndan her-
kesin gözü önünde ölümle tehdit

HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu,, KKaattiilllleerriinn
BBeerraaaatt EEttttiirriillmmeessiinnii DDee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorr::

“Bu karar flu anlama geliyor: Hala    
polisin elini so¤utmak

istemiyoruz. Hala onlara ihtiyac›m›z var.”
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edilmiflti. Halk›n Hukuk Bürosu ola-
rak o zaman bir aç›klama yaparak
bu durumu halk›n ve ilgili kurumlar-
la paylaflt›k. Karaman ailesi ise teh-
ditlerden hiçbir zaman kurtulama-
m›fl, dahas› sokak ortas›nda serseri
kurflunlara hedef olmufllard›r.

‹smail Karaman’›n katillerinin
güya yarg›land›¤› bu dokuz y›l, ttaa--
nn››kk bbeekklleeyyeerreekk geçti. Heyet de¤i-
flikli¤i, savc› de¤iflikli¤i, süre talebi
ile geçti.

Bir örnek ile belirtelim. Örne¤in
mahkeme 3 Ekim 2003 tarihinde
dosyada tan›k olarak geçen Güngör
Yaman isimli bir polis memurunu
dinleme karar› al›yor. Bunun üzeri-
ne adresine yaz› yaz›larak davet
ediliyor. Tan›k ancak tarihler 7 Ka-
s›m 2008’i gösterdi¤inde, yani tam
55 yy››ll ssoonnrraa mahkemede haz›r edile-
biliyor. Üstelik san›k avukat›, defa-
larca “gelecek celse tan›¤› haz›r
edece¤ini” söyleyerek mahkemeyi
oyal›yor. Bu örnek, mahkemenin
dokuz y›l boyunca ne yapt›¤›n› an-
latmaya yeter. BBeeflfl yy››ll ve oonnaalltt›› cceell--
ssee boyunca devlet memurlu¤u yap-
m›fl bir kifliyi mahkeme önüne ç›ka-
ramayan bir sistem, ffaaiilllleerrii cceezzaa--
llaanndd››rraabbiilliirr mmii??

‹SMA‹L KARAMAN’IN 
AVUKATLARININ 
9 YYIL BOYUNCA H‹ÇB‹R 
TALEPLER‹ KKABUL
ED‹LMEM‹fiT‹R!

En basit talep, olay yerinde keflif
yap›lmas› idi. Defalarca yineleme-
mize ra¤men kkaabbuull eeddiillmmeeddii.. Tel-
siz konuflmalar›n› istedik; kkaabbuull
eeddiillmmeeddii.. Israrl› taleplerimiz sonu-
cunda, 2008 y›l›nda telsiz kay›tlar›-
n›n istenmesine karar verildi¤inde
ise muhabere elektronik flube mü-
dürlü¤ü, “telsiz kay›tlar›n›n yaln›z-
ca bir y›l sakland›¤›n› ve daha son-
ra da imha edildi¤i” cevab›n› ver-
mifltir. 

Oysa biz bu delilin toplanmas›n›
henüz bir y›l geçmeden istemifl du-
rumda idik. E¤er mahkeme gerçek-
ten yarg›lama düflüncesiyle davran-
m›fl olsa idi en önemli delilerden bi-

ri kay-
bolmazd›.

Öyle ki 22 May›s 2002 tarihli
duruflmada san›klara ssoorruu ssoorrmmaa--
mm››zzaa iizziinn vveerrmmeemmiiflflttiirr mahkeme.
Bu sorular› yaz›l› olarak dosyaya
sunmufl olmam›za ra¤men mahke-
me bu sorular› yöneltmemifltir sa-
n›klara. Sorular dosya içerisinde ha-
la mevcuttur.

DAVA, ‹‹SMA‹L KARAMAN
KATLED‹LD‹KTEN NNE 
KADAR ZZAMAN SSONRA
AÇILMIfiTIR?

‹nfaz 6 Temmuz 2001 tarihinde
gerçekleflmifl, dava ise 16 Ocak
2002 tarihinde aç›lm›flt›r.

DEL‹LLER KARARTILMIfi,
SAHTE EVRAK DÜZENLEN-
M‹fiT‹R. Hangi deliller karart›lm›fl-
t›r? Bunu da somutlayal›m:

‹nfazdan yarg›lanan polislerin
savunmalar›, silahl› çat›flma oldu¤u
yönündedir. Silah kullanan bir insa-
n›n do¤al olarak ellerinde at›fl izi
kal›r. Bu konuda iki inceleme yap›-
l›r, biri silahta, biri de silah kullan-
d›¤› söylenen kiflinin ellerinde. Ola-
y›m›zda ssiillaahh üüzzeerriinnddee bbiirr ppaarr--
mmaakk iizzii iinncceelleemmeessii yyaapp››llmmaamm››flfltt››rr..
Delilleri toplayan kifliler, belli ki in-
fazc›lar aleyhine bir delil toplamak
istememifllerdir. 

‹kinci olarak, e¤er ‹smail Kara-
man’›n silah› kulland›¤› iddia edili-
yor ise, o zaman onun parmaklar›n-
da inceleme yap›l›r, barut izi aran›r.
Ölümün hemen ard›ndan otopsiye
götürülen ‹smail Karaman’›n par-
maklar›nda yap›lan incelemede
aç›kça nniittrriitt vvee nniittrraatt iizziinnee rraasstt--
llaannmmaadd››¤¤›› rapor edilmifltir. Otopsi
tarihi 7 Temmuz 2001’dir. Yani bu
inceleme hemen yap›lm›flt›r. Buna
karfl›l›k polis kriminal laboratuar›
‹smail Karaman’›n ellerinde at›fl izi-

ne rastland›¤›na dair rapor vermifl-
tir. Ve bizce bu rapor ggeerrççeekk oollaa--
mmaazz..

‹smail Karaman’›n s›rt›nda bir
çanta oldu¤u söyleniyor. Burada
patlay›c› oldu¤undan flüphelendik-
lerini söylüyor polisler. Oysa s›rt›n-
dan ald›¤› dört kurflunun izini tafl›-
yan bu çanta hiçbir zaman buluna-
mam›flt›r. Çünkü bomba hikayesi
yaland›r.

Sonuç olarak, bizim de önceden
tahmin etti¤imiz gibi Bak›rköy 5.
A¤›r Ceza Mahkemesi 25 Ekim
2010 tarihinde oy çoklu¤uyla verdi-
¤i kararla ““kkaannuunnuunn eemmrriinnii yyeerriinnee
ggeettiirrddiikklleerrii”” gerekçesiyle san›k iki
polisin beraat›na karar verdi.

Biz de tam da buna karfl› ç›k›yo-
ruz. 

Bu ülkenin kanun düzeninin so-
kak ortas›nda infazlar gerçeklefltir-
meyece¤i ve yarg›n›n bu infazlar›
aklamayaca¤› günler de gelecektir
elbet. Bu kararlar adalete olan özle-
mimizi her geçen gün daha da artt›-
r›yor.

Bugün bir kez daha görülmüfltür
ki, siyasal iktidar ancak geçmiflte
kalm›fl, art›k bir fley yap›lmas›na
olanak kalmam›fl durumlar için göz-
yafl› dökebilir! Ancak mevcut ihlal-
ler ile ilgili k›l›n› bile k›p›rdatmaz.
Bugün süren yarg›lamalar› “ba¤›m-
s›z yarg›ya” havale ederken, dünün
yarg›çl›¤›n› yaparak siyasi malzeme
sa¤l›yorlar. Yani tarihi yarg›lamak
kolay oluyor, ama bbuuggüünnee iilliiflflkkiinn

bir tek konuda bile, adaletten yana
bir tav›r ve politikalar› yoktur. 

Elbette flunu da söylemeliyiz;
tüm yarg› yollar›n› sonuna kadar
kullanaca¤›z. Asla vazgeçmeden
gerçe¤i kabul ettirece¤imiz bir yol
mutlaka bulaca¤›z. Ve tarihe üzeri-
mize düflen sorumlulu¤un gere¤ini
not edece¤iz: Adalet için!

Düflman›
HalkHalk

AKPAKP

31 Ekim
2010
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AKP’nin
ifl bafl›na geldi¤inden bu yana,

AKP ile yarg› organlar› aras›nda bir
çeliflki ve çat›flma süregelmifltir. 

Her iki taraf da bu çat›flmay› hu-
kuk ve adalet ad›na bir çat›flma gibi
sunarak, çeflitli kesimleri kendi yan-
lar›na çekmeye çal›flt›lar. 

AKP, yarg›n›n yasakç›l›¤›n› kul-
lanarak, herkesi, yarg›da yapmay›
düflündükleri de¤ifliklikleri “de-
mokrasi” ad›na yapt›¤›na ikna et-
meye çal›fl›rken; yarg› da herkesi si-
yasi iktidarlar›n müdahalesine karfl›
“yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›n›” savunan
bir mücadele içinde oldu¤una inan-
d›rmaya çal›fl›yordu. 

*

Ancak iki taraf›n iddialar› da
gerçe¤i yans›tm›yordu. ‹ki taraf›n
da bu mücadelede tek kayg›s› vard›.
O kayg› hukuk kayg›s› de¤ildi. O
kayg› adalet kayg›s› de¤ildi. O kay-
g›, düzen içinde daha güçlü bir ko-
numda olma, statülerini koruma,
ya¤ma düzeninden daha fazla pay
kapma kayg›s›yd›. 

Birbirlerini, zay›f gördükleri her
noktadan vurmaya çal›flt›lar. Ancak
bir nokta hariçti. 

Ne yarg›, iktidar›n halka, dev-
rimcilere karfl› iflledi¤i suçlar› elefl-
tiriyordu, ne de iktidar, yarg›n›n
halka devrimcilere karfl› cezalar
ya¤d›rmas›n› gündemine al›yordu. 

Bu noktada tam bir ittifak için-
deydiler.

HSYK’n›n bileflimini de¤ifltirdi-
ler. Bu de¤iflimle birlikte, hakimle-
rin, savc›lar›n “terfi”lerindeki ölçü-
ler de de¤iflecek. Dincilik, eflinin
türbanl› olmas› gibi yeni ölçüler gi-
recek devreye. Ama bir ölçü hiç de-
¤iflmeyecek. 

Devrimcilere karfl› en a¤›r ceza-
lar› verenler, d›flar›da çeflitli alanlar-
da veya hapishanelerde devrimcile-

ri yoketmeye yönelik “baflar›l›”
operasyonlar gerçeklefltirenler, “ku-
sursuz” hukuki komplolar kuranlar,
yine terfilendirmede, ödüllendirme-
de en baflta gözetilecekler. 

Laiklerin a¤›rl›kta oldu¤u
HSYK ile, dincilerin a¤›rl›kta oldu-
¤u HSYK aras›nda bu aç›dan he-
men hiçbir fark olmayacak. 

*
Bu tablo, tüm ilerici, devrimci,

demokrat, vatansever güçler aç›s›n-
dan son derece önemlidir. Oligarfli
içi çeliflkilerden halk›n lehine, ileri-
ci güçlerin lehine bir demokratik-
leflme ç›kmayaca¤›n› bu tablo çok
aç›k biçimde anlatmaktad›r. 

YÖK bu konuda somutlanm›fl,
kan›tlanm›fl bir örnektir. YÖK’ü ele
geçiren AKP; onu tüm bask›c›l›¤›y-
la, tüm anti-demokratikli¤iyle, te-
kellere hizmetkarl›¤›yla sürdürmüfl-
tür. AKP-YÖK kavgas›nda, mevzi
savafl›n› AKP’nin kazanm›fl olmas›-
n›n demokratikleflme aç›s›ndan bir
damlal›k de¤ifliklik yaratt›¤›n› kim
iddia edebilir?

Yarg› üzerine süren kavgada da
farkl› bir fley olmayacakt›r. 

HSYK’daki kavga, Anayasa
Mahkemesi’ndeki kavga, Say›fltay
üzerine yeni yeni gündeme gelen
kavga, hiçbiri bu kurumlar›n sistem
içindeki yeri, bu kurumlar›n karar-
lar› üzerine süren bir kavga de¤ildir.
Kavgan›n asl›, esas› bu kurumlarda
kkaaddrroollaaflflmmaa kavgas›d›r. AKP ikti-
dar›n›n emperyalist tekellerin istek-
lerini an›nda karfl›lamak konusunda
tüm pürüzleri temizleme ve gerici
kadrolaflmas› önündeki engelleri
kald›rma kavgas›d›r. 

Haklar ve özgürlükler sorunu bu
kavgan›n hiçbir yerinde yoktur. 

Hukuk, adalet, yoktur. 

Dolay›s›yla, ilerici, sol hiçbir
güç, halktan yana hiçbir güç, adalet-
ten yana hiçbir güç, “hukuk ad›na”
görünümüyle sürdürülen bu çat›fl-

mada taraf olmamal›d›r. 

Bu çat›flmada taraf olmak de-
mek, iki taraf›n da, devrimcilere
karfl› her türlü zulme hukuki k›l›f
giydiren politikalar›n› meflrulaflt›r-
makt›r. Bu kavgada, ister AKP’yi
destekliyor olun, ister “laik” cephe-
yi; devrimcilere karfl› her türlü hu-
kuksuzlu¤u, infazc›lar›n, iflkenceci-
lerin aklanmas›n› ONAYLAMIfi
olursunuz. 

Bu çat›flmada taraf olmak, infaz-
lara, katliamlara, iflkencelere onay
veren bir yarg›y› meflrulaflt›rmakt›r.  

*

Ülkemizde bugüne kadar günde-
me gelen “yarg›da reform” tart›fl-
malar›n› ve uygulamalar›n› hat›rla-
y›n. Her “reform”(!) halk›n ve dev-
rimcilerin üzerindeki yarg› k›skac›-
n› biraz daha s›kmad› m›?

Hay›r, bu bir aldatmacad›r. Fa-
flist düzendeki sivil-asker ayr›m›
üzerine y›llard›r yap›lagelen suni
ayr›mlar›n bir devam›d›r. Ülkemiz-
de ony›llard›r “sivil” mahkemeler,
cuntan›n mahkemelerini aratan uy-
gulamalara imza att›lar. 

Y›llarca, yarg›daki en temel re-
form talebi, DGM’lerde “asker
üye”nin varl›¤›na son verilmesi ol-
du. Asker üyeler heyetten ç›kar›ld›?
Peki sonuç? DGM’ler demokratik-
leflti mi? Daha m› adaletli oldular?... 

B›rak›n asker üye de¤iflikli¤ini.
DGM’lerin bizzat kendisi kald›r›ld›.
yerine ACM (A¤›r Ceza Mahkeme-
leri) getirildi. Ne oldu? Daha m›
adaletli oldu ülkemiz?

Siviller askeri mahkemede yar-
g›lanabilir mi, askerler sivilde yar-
g›lanmal›, HSYK üyeleri flöyle de-
¤il, böyle belirlenmeli... Bunlar, bi-
çimsel ve iktidar savafl›n›n araçlar›
olan tart›flmalard›r. Yarg›da as›l so-
run, oligarflinin yarg›s›n›n, ‹smail
Karamanlar’›n infaz›na verdi¤i
onayd›r. Bu konuda AKP’nin,
AKP’cilerin bir itiraz› var m›?

AKP’nin ‘yarg›da 
reform’u iflte budur!
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AKP, faili meçhullerin araflt›r›l-
mas›n› önlüyor. CHP Mersin millet-
vekili Ali R›za Öztürk 21 Ekim’de
meclise “Faili meçhul cinayetlerin
araflt›r›lmas›” için bir önerge verdi.
AKP milletvekillerinin oylar› ile
faili meçhullerin araflt›r›lmas› en-
gellendi. 

AKP, diyor ki, “faili meçhulleri
araflt›ramazs›n›z.” Esas›nda bu
AKP’nin söyledi¤i de¤il, pratikte
yapt›¤›d›r. Her konuda oldu¤u gibi
AKP, bu konuda da ikiyüzlü ve ri-
yakard›r.

Çünkü y›llard›r “hiçbir fley ka-
ranl›kta kalmayacak” diyen
AKP’dir. Kontrgerilla’n›n katliam-
lar›n› ayd›nlat›yoruz diyerek petrol
kuyular›n› açt›rarak flov yapan, fa-
kat bugüne kadar tek bir infaz›n, tek
bir kay›b›n, tek bir iflkencenin, tek
bir faili meçhulün sorumlusunu aç›-
¤a ç›kartmam›fl, yarg›lamam›flt›r.

AKP, faili meçhulleri, infazlar›,

katliamlar›, kay›plar› mitinglerde
yapt›¤› konuflmalarda “araflt›r›yor-
mufl gibi” yap›p üzerini örtmekte-
dir. Araflt›r›lmas›na engel olmakta-
d›r. 

‹flte en somut göstergesi:

CHP Mersin milletvekili Ali R›-
za Öztürk 6 Nisan 2010’da meclise
araflt›r›lmak üzere üç önerge veri-
yor. 

Önergelerden BBiirriinncciissii “Faili meç-
hul cinayetlerin araflt›r›lmas›”, ‹‹kkiinnccii--
ssii:: Darbelerin araflt›r›lmas› ÜÜççüünnccüüssüü::
J‹TEM faaliyetlerinin araflt›r›lmas›. Bu
üç önerge de AKP milletvekillerinin
oylar›yla reddedildi. 

Soruyoruz; AKP; faili meçhulle-
rin, darbelerin ve J‹TEM’in araflt›-
r›lmas›n› neden engelliyor?

AKP’nin demagoji ve katilleri
korumas› bunlarla da s›n›rl› de¤il.
2010 1May›s›’n›n emekçilere aç›l-
mas›n› engelleyemeyen AKP, bunu
bir lütuf gibi gösterip demokrasi
flovlar› yapt›. Fakat 20 Nisan
2010’da 11 MMaayy››ss 11997777 kkaattlliiaamm››nn››nn
araflt›rmas› için meclise verilen
önerge, AAKKPP mmiilllleettvveekkiilllleerriinniinn ooyy--
llaarr›› iillee rreeddddeeddiillddii..

SSoorruuyyoorruuzz;; AKP; 1 May›s katli-
am›n›n sorumlular›n›n araflt›r›lmas›-
n› neden engelliyor?

AKP, bunu ›srarla yap›yor. Faili
meçhullerin araflt›r›lmas› için Hazi-
ran ay›nda meclise bir önerge daha
verildi. Bir AKP milletvekili kürsü-

ye ç›k›p flöyle konufltu: ““AArrkkaaddaaflfl--
llaarr iinnflflaallllaahh ttaattiill ssoonnrraass››nnddaa ggeellee--
ccee¤¤iizz,, ffaaiillii mmeeççhhuulllleerr iillee iillggiillii kkoo--
mmiissyyoonn kkuurraaccaa¤¤››zz..”” PPeekkii ssoonnrraa nnee
oolldduu?? Sonras›; AKP’nin iki yüzlü-
lü¤ü, yalanc›l›¤›, sahtekarl›¤›, riya-
karl›¤›... Çünkü yap›lan oylamada
önerge AKP milletvekilleri taraf›n-
dan reddedildi.

SSoorruuyyoorruuzz;; AKP; 1 May›s katli-
am›n›n sorumlular›n›n araflt›r›lmas›-
n› neden engelliyor?

AKP’nin en büyük aldatmacala-
r›ndan birine 82  faflist Anayasas›’n-
da baz› maddelerin de¤ifltirilmesi
için yap›lan referandum sürecinde
tan›k olduk. AKP, yalanc›l›kta; sah-
tekarl›kta hiçbir s›n›r, hiç bir k›stas
gözetmedi.

fiu sözler referandum sürecinde
Diyarbak›r mitinginde konuflma ya-
pan Tayyip Erdo¤an taraf›ndan söy-
lenmifltir: ““BBiirr ggeeccee yyaarr››ss››,, ssookkaakk oorr--
ttaass››nnddaa eennsseessiinnee kkuurrflfluunn ss››kk››llaarraakk
kkaattlleeddiilleenn;; kkaattiilllleerrii ggeecceenniinn kkaarraannll››--
¤¤››nnddaa kkaayybboolluupp bbiirr ddaahhaa hhiiçç oorrttaayyaa
çç››kkmmaayyaann,, çç››kkaarr››llmmaayyaann ffaaiillii mmeeçç--
hhuulllleerriinn aacc››ss››nn›› ççookk iiyyii bbiilliirriizz..””

Katillerin ortaya ç›kmas›n› en-
gelleyen siz de¤il misiniz? 

21 Ekim’de Mersin milletvekili
Ali R›za Öztürk taraf›ndan verilen
“Faili meçhullerin araflt›r›lmas›”
önergesi AKP’L‹ M‹LLETVEK‹L-
LER‹ TARAFINDAN ÜÇÜNCÜ
KEZ REDDED‹LD‹.

“Türkiye de¤ifliyor”, “darbeci-
lerle hesaplafl›l›yor” “demokratikle-
fliyoruz” diyen AKP yardakç›lar›na
soruyoruz: Neden susuyorsunuz?
AKP’ye neden sormuyorsunuz: Fai-
li meçhullerin araflt›r›lmas›n› AKP
neden engelliyor?

Her fley çok aç›kt›r. Tüm dema-
gojilerine ra¤men AKP, oligarflinin
tüm “faili meçhul”lerine, tüm katli-
amlar›na, tüm kay›plar›na sahip ç›k-

Tüm katliamlar›n 
faili AKP’dir

“Katilleri gecenin
karanl›¤›nda kaybolup bir
daha hiç ortaya ç›kmayan,

ç›kar›lmayan faili meçhullerin
ac›s›n› çok iyi biliriz..”

(Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an,
3 Eylül 2010  referandum öncesi

Diyarbak›r mitingi)

Faili meçhullerin araflt›r›lmas› 
üçüncü kez AKP oylar›yla engellendi

AKP; faflist, katliamc› bir
partidir. Oligarflinin tüm
katliamlar›ndan, iflkencele-
rinden, kay›plar›ndan, faili
meçhullerinden sorumludur.

AKP’nin Türkiye’yi demok-
ratiklefltirdi¤ini söyleyen
yardakç›lar›na soruyoruz; AKP
“faili meçhul”lerin araflt›r›l-
mas›n› neden engelliyor?

Ve bir soru daha:
Karaman’›n katledilmesinde
oldu¤u gibi, faili belli cinayet-
lerde bile katilleri aklayan bir
iktidar›n, faili meçhullerin fail-
lerini bulup cezaland›rmas›n›
beklemek, mümkün mü?
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maktad›r. 

AKP, darbecilerden hesap sora-
cakm›fl; yalanc›, sahtekar, ikiyüzlü
AKP; b›rak›n hesap sormay›, AKP
oligarflinin tüm darbelerini sahip-
lenmektedir. Kontrgerilladan hesap
sormaktan bahseden AKP, kontrge-
rillan›n tüm faaliyetlerini sahiplen-
mektedir.

AKP, katliamlar›, kay›plar›, faili
meçhulleri, köy yakmalar›n›, köy
boflaltmalar›n›, Marafl’›, Çorum’u,
Sivas’›, Gazi’yi araflt›ramaz. Çün-
kü; emperyalizm ad›na, iflbirlikçi
oligarflik diktatörlük ad›na katliam
politikalar›n› sürdüren AKP iktida-
r›d›r. Katliamlar, infazlar, fa-
flist terör olmadan yönete-
mezler. AKP, katliamlar›,
infazlar›, her türlü faflist
terörü “demokratiklefl-
me” maskesi alt›nda sür-
dürmektedir. 

AKP darbelerden, darbecilerden
hesap soramaz. Çünkü; AKP, 12
Eylül faflist darbesinin yaratt›¤› bir
partidir. Devleti 12 Eylül’ün faflist
kurumlar›yla yönetmektedir. 12 Ey-
lül faflizmi sayesinde ayakta dura-
bilmektedir. 

Bu ülkede resmi kay›tlara göre
17 bin “faili meçhul” var. Milyon-
larca insan›n telefonunun dinlendi-
¤i, iflçinin, memurun, lise ö¤rencisi-
nin bile polisiyle, M‹T’iyle, J‹-
TEM’iyle takip edildi¤i, devrimci,
demokrati derneklerin, sendikalar›n
kap›s›n›n 24 saat gözetlendi¤i bir
ülkede devletten habersiz ONYED‹

B‹N insan nas›l “faili meçhul”
katledilebilir? 500’ün üze-

rinde gözalt›na al›n›p ya
da kaç›r›l›p kaybedilen
devrimci-yurtsever
var. Devletin bilmedi-
¤i tek bir insan nas›l

kaybolur? Böyle bir
fley mümkün müdür? El-

bette ki, hay›r. Bu ülkede, devletin
bilmedi¤i tek bir faili meçhul yok-
tur. Katili bilinmeyen tek bir infaz
yoktur. 

AKP yardakç›lar› neden susu-
yorsunuz: “Demokratikleflen Türki-
ye’niz” bu mu? Siz kimsiniz? De-
mokrasinin neresindesiniz? Demok-
rasi kavram›n› ancak kendi ç›karla-
r›n›z söz konusu oldu¤unda hat›rlar-
s›n›z. AKP, linçlerle demokratik
mücadele verenleri, devrimci, de-
mokrat, tüm muhalif kesimlerin se-
sini bo¤mak istiyor. AKP iktidar›
dönemindeki bunca linç sald›r›s›na
ra¤men neden tek bir söz söylemi-
yorsunuz AKP’ye? AKP’nin katli-
amlar›n›, infazlar›n› neden yazm›-
yorsunuz, tart›flm›yorsunuz? Linç-
leri neden yazm›yorsunuz, neden
tart›flmy›yorsunuz? Neden linçlerin
üzerini örtmeye çal›fl›yorsunuz? ‹fl-
kencelerden, infazlardan, faili meç-
hullerden siz de sorumlusunuz.

Hrant Dink’in katlinden AKP
iktidar›n›n sorumlu oldu¤unden ar-
t›k hiç bir flüphe kalmamfl›t›r. 

Hrant’›n katlinin ilk anlar›ndan
itibaren dönemin ‹stanbul Valisi
Muammer Güler, ‹stanbul Emniyet
Müdürü Celalettin Cerrah katili ko-
ruyan, bunun “organize, örgütlü bir
cinayet olmad›¤›n›” söyleyen aç›k-
lamalar yapm›flt›. Hrant’›n katlin-
den bugüne geçen süre göstermifltir
ki, Hrant tam bir devlet örgütleme-
siyle katledilmifltir. Her geçen gün
bunun kan›tlayan yeni belgeler ç›k-
maktad›r. 

Hrant Dink katledilmeden önce
Sabiha Gökçen’le ilgili yazd›¤› bir
yaz›dan dolay› iki M‹T’çi taraf›n-
dan ‹stanbul Valili¤i’ne ça¤r›l›p Va-
li yard›mc›s›n›n odas›nda iki
M‹T’çi taraf›ndan ““AAggooss bbööyyllee hhaa--
bbeerrlleerr yyaappmmaayyaa ddeevvaamm eeddeerrssee,, sseenn
bbööyyllee kkoonnuuflflmmaayyaa ddeevvaamm eeddeerrsseenn
bbaaflfl››nnaa bbiirr flfleeyylleerr ggeelliirr”” deyerek

tehdit edilmiflti. 

‹stanbul Valisi Mu-
ammer Güler bunun
tehdit olmay›p, aksine
““bbaazz›› kkeessiimmlleerrddeenn ggee--
lleenn tteehhddiittlleerrddeenn hhaabbeerr--

ddaarr eettmmeekk iiççiinn yyaapp››lldd››¤¤››nn››”” söyle-
yerek do¤rulam›flt›. 

Bu görüflme M‹T’in resmi bel-
geleriyle de do¤ruland›. Herfley
resmi belgelerle kay›tl›. Devletin
birçok kurumu, bunun içinde yer
al›yor. Sonra Ogün Samast gibi bir
tetikçi üzerinden Hrant Dink dava-
s› görülüyor. Bu katilleri gizlemek-
tir. Nitekim bu yönde de çok yo¤un
bir çaba sarfedilmektedir. 

BBaaflflbbaakkaannll››kk TTeeffttiiflfl KKuurruulluu,, ‹s-
tihbarat Dairesi Baflkanl›¤› yetkili-
lerinin “ggöörreevvlleerriinnii iihhmmaall eettttii¤¤ii””
yönünde resmi raporu vard›r. Bu
durumda ilgili kifliler hakk›nda so-
ruflturma aç›lmas› gerekmektedir.
Ancak Ancak ‹çiflleri Bakanl›¤›na
ba¤l› müfettifller bir ihmalin olma-
d›¤› yönünde rapor haz›rlayarak
hiçbir sorumlu hakk›nda sorufltur-
ma aç›lmamas›n› sa¤l›yor.

Kald› ki, do¤rudan AKP hükü-
meti taraf›ndan Hrant Dink’in kat-

ledilmesi Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’ne karfl› savunulmufl-
tur. 

Yani katlinden AKP iktidar› so-
rumludur derken sadece siyasi bir
sorumluluktan sözetmiyoruz. Huk-
kuken de AKP hükümeti, Bakanl›k-
lar› bu cinayetten do¤rudan sorum-
ludur. Bugüne kadar Hrant Dink’in
göz göre göre nas›l katledildi¤ine
dair onlarca belge, onlarca kan›t
ç›kt›. Belgelerin kan›tlar›n göster-
di¤i flekilde bir iddianame haz›rlan-
d›¤›nda Trabzon Emniyet Müdürlü-
¤ü, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü,
‹stanbul Valili¤i, M‹T, ‹çisleri Ba-
kanl›¤›, Emniyet Genel Müdürlü-
¤ü, Adalet Bakanl›¤›, Jandarma Ge-
nel Komutanl›¤› bu cinayetin do¤-
rudan sorumlular› olarak yarg›lan-
mas› gereken kurumlard›r. 

Hrant Dink devletin bir çok ku-
rumunun içinde oldu¤u örgütlü bir
flekilde katledilmifltir. Ve siyasal
olarak da, hukuken de tek sorumlu-
su AKP iktidar›d›r. Çünkü Hrant’›
katleden bu mekanizma içinde yer
alanlar›n hepsi AKP iktidar› tara-
f›ndan daha üst görevlere atanarak
ödüllendirilmifllerdir. 

Hrant’›n katili 

AKP iktidar›d›r

Düflman›
HalkHalk

AKPAKP

“Katiller halk düflman› AKP’nin korumas›nda”14
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5 TAYAD’l› daha tahliye edildi... 
Tahliyeler sahiplenmemizin sonucudur!

� HHaallaa 44 ttuuttuukklluu TTAAYYAADD’’ll››
vvaarr.. OOnnllaarr›› ddaa zzuullmmüünn
eelliinnddeenn ççeekkiipp aallaaccaa¤¤››zz!!

� KKeeyyffii ttuuttuukkllaammaallaarr››nn
vvee tteeccrriittiinn ssoorruummlluussuu AAKKPP
iikkttiiddaarr››dd››rr!!

25 Ekim tarihinde Ankara 12.
A¤›r Ceza Mahkemesi’ne ç›kan tu-
tuklu TAYAD’l›lardan, 5’i tahliye
edildi. Mahkeme 2 TAYAD'l›y› ser-
best b›rakmayarak, tutukluluklar›n›
sürdürdü.

Yine ‹zmir’de tutuklanan 2 TA-
YAD’l› ile birlikte, 4 TAYAD’l›n›n
tutuklulu¤u sürdürülüyor.

Ancak bu dava nezdinde görül-
mesi gereken en temel noktalardan
birisi de, sahiplenmenin tahliyeler-
de oynad›¤› roldür. TAYAD’l›lar›n
tahliye edilmesi sahiplenmemizin
bir sonucudur.

Tutsakl›klar›n›n 133. gününde
tahliye edilen 5 TAYAD’l› elbette,
mahkemenin ““aaddaalleettii ttiittiizzlliikkllee uuyy--
gguullaammaass››”” sonucu tahliye edilmedi.

15 Haziran’da TAYAD’l›lar› gö-
zalt›na al›p, tutuklatanlar›n “adaleti
titizlikle” uygulamad›klar› gibi.Si-
yasi bir kararla gözalt›na al›nan TA-
YAD’l›lar, siyasi kararlarla da tu-
tukland›lar.

Tutuklanan TAYAD’l›lar için
133 gün boyunca sahiplenmenin en
güzel örnekleri yarat›ld›. Bir kere
tutsak TAYAD’l›lar, tek bir gün ol-
sun yaln›z b›rak›lmad›.

133 gün boyunca hemen her fle-
ye, tutsak TAYAD’l›lar›n özgürlü¤ü
damgas›n› vurdu. Onlar›n özgürlü-
¤ü için 7’den 70’e herkes seferber
oldu.

Yafll›s›, genci, kad›n›, erke¤iyle
tüm TAYAD’l›lar, tutsak TAYAD’l›-
lar için seferber oldu. Sadece TA-
YAD’l›lar›n özgürlü¤ünü istemekle
de yetinmeyip, sokaklara ç›kt›lar.

‹stanbul’dan, Bursa’ya, Anka-
ra’dan Adana’ya, ‹zmir’den Erzin-
can’a kadar, ülkede, yurd›fl›nda he-
men herkes TAYAD’l›lar›n özgürlü-
¤ü için seferber oldu.

Aylarca onlar›n tutsakl›klar›n›
duyurduk herkese. AKP iktidar›n›n
düflmanca politikalar› ile nas›l tu-
tukland›klar›n› anlatt›k dilimiz dön-
dükçe, sesimiz ulaflt›kça.

Onlar›n özgürlü¤ü için ›srarl› ol-
duk. “Bir kaç gün...” u¤rafl›p, b›rak-
mayaca¤›m›z› herkes biliyordu. 

Daha tutukluluklar›n›n en bafl›n-
da, ““oonnllaarr›› zzuullmmüünn eelliinnddeenn ççeekkiipp
aallaaccaa¤¤››zz”” demifl, bir söz vermifltik.
Söz bir kez a¤z›m›zdan ç›km›flt› ve
sözümüzde de duracakt›k.

SSaahhiipplleennddiikk;; öönnccee
ttuuttuukkllaayyaannllaarrddaann hheessaapp
ssoorrdduukk!!

AKP iktidar›, TAYAD’l›lar› tu-
tuklatarak, tecrite karfl› sürdürülen
mücadeleyi sekteye u¤ratmaya, tut-
saklar›n sahiplenmesini zay›flatma-
ya çal›flt›.

Yine TAYAD’l›lar› tutuklatarak,
TAYAD’l›lara gözda¤› vermeye ça-
l›flt›. Gözalt›na alacak, tutuklatacak,
tecrit alt›nda tutarak, sindirecek
gözda¤› verecekti. 

133 gün boyunca, her hafta AKP
il binalar›na giderek, zulümden he-
sap sorarak bunu tersine tersine çe-
virdik.

Onlardan hesap sorduk. Çünkü
TAYAD’l›lar› gözalt›na alan, tutuk-
latan AKP iktidar›yd›. Gözalt›na
alarak, tutuklatarak sindireceklerini,
susturacaklar›n› sand›lar.

Ama bir kez daha yan›ld›lar!

SSaahhiipplleennddiikk;; 113333 ggüünn
bbooyyuunnccaa iimmzzaa mmaassaallaarr››nnddaa
oonnllaarr›› aannllaatttt››kk

Bir çok flehirde, bir çok meydan-
da masalar açt›k. 7’den 70’e ulafla-
bildi¤imiz herkese onlar› anlatt›k.
Tutsaklar› sahiplendikleri için, tec-
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rite karfl› ç›kt›klar› için AKP’nin
sald›r›s›na u¤rad›klar›n›, tecriti an-
latt›k.

Binlerce imza toplad›k... 

55 TTAAYYAADD''ll›› sseerrbbeesstt
bb››rraakk››lldd››

15 Haziran sabah› gözalt›na al›-
narak tutuklanan 17 TAYAD'l›dan
8'i tutukland›ktan bir ay kadar sonra
ara karar ile tahliye olurken 

133 gündür tutuklu bulunan 9
TAYAD'l›dan, 7'si Ankara 12. A¤›r
Ceza Mahkemesi'nde 25 Ekim'de
ilk kez mahkemeye ç›kart›ld›lar.
Mahkemeye ç›kart›lan TAYAD'l›-
lardan Bayram fiahin, Mehmet Y›l-
maz, Ahmet Kulaks›z, Zeynep Yay-
la ve Hakan Y›lmaz tahliye olurken;
Umut fiener ve Seçkin Taygun Ay-
do¤an serbest b›rak›lmad›. 

Mahkeme 28 Aral›k 2010 Sal›

gününe ertelendi.

Tutuklu TAYAD'l›lara destek ol-
mak için ‹stanbul'dan gelen ve An-
kara'dan mahkemeye kat›lan TA-
YAD'l›lar Ankara Adliyesi 12. A¤›r
Ceza Mahkemesi'nin önünde sabah
bir eylem yapt›lar ve TAYAD'l›lar›n
keyfi bir flekilde tutukland›klar›n›

söylediler. 

Mahkemeye kat›lmayan TA-
YAD'l›lar tüm gün boyunca Ankara
Adliyesi'nin önünde halaylar çeke-
rek beklediler.

Akflam tahliye olan TAYAD'l›la-
r› karfl›lamak için ise Ankara Sincan
Hapishanesi'nin önünde bekleyen
TAYAD'l›lar büyük bir coflkuyla bi-
raraya geldiler.

““TTAAYYAADD’’ll››llaarr SSeerrbbeesstt BB››rraakk››ll››nnccaayyaa KKaaddaarr......””
“ HHaannggii yyaassaa bbiirr aannaayy››,, bbaabbaayy››,, aarrkkaaddaaflfl››;; eevvllaadd››nn››,, ddoossttuunnuu ssaahhiipp--

lleennmmeekktteenn aall››kkooyyaabbiilliirr.. HHaannggii bbaasskk›› yyaa ddaa iiflflkkeennccee bbuunnuunn öönnüünnddee eennggeell
oollaabbiilliirr.. BBaasskk›› vvee iiflflkkeenncceelleerriinniizz ssaahhiipplleennmmeemmiizzii eennggeelllleeyyeemmeeddii.. BBiirr aann
bbiillee ggeerrii dduurrmmaadd››kk vvee dduurrmmaayyaaccaa¤¤››zz..””

““AAKKPP iikkttiiddaarr››;; hhaallkkaa uuyygguullaadd››¤¤›› zzuullmmee ssoonn vveerreennee kkaaddaarr,, tteeccrriittii kkaall--
dd››rraannaa kkaaddaarr,, TTAAYYAADD''ll››llaarr sseerrbbeesstt bb››rraakk››llaannaa kkaaddaarr AAKKPP''yyii yyaarrgg››llaammaa--
yyaa ddeevvaamm eeddeeccee¤¤iizz..””

““AAKKPP iikkttiiddaarr›› hhuukkuukkssuuzzlluukkllaarr››nnaa yyeenniilleerriinnii eekklleemmeeddeenn dduurrmmaall›› vvee
113344 ggüünnddüürr kkeeyyffii bbiirr flfleekkiillddee ttuuttuukklluu bbuulluunnaann 44 TTAAYYAADD''ll›› ddeerrhhaall sseerrbbeesstt
bb››rraakk››llmmaall››dd››rr.. SSiizzlleerriinn hhuukkuukkssuuzzlluukkllaarr››nnaa kkaarrflfl›› hhaallkk››nn aaddaalleettii vvaarrdd››rr..””

(26 Ekim’de Ankara’da Adalet Bakanl›¤› önünde yap›lan eylemde
okunan bildiriden al›nm›flt›r.)

Yafl› küçülten ya da büyüten adalet! 

Hrant Dink davas› oligarflinin yarg›s›n›n
gerçek yüzünü göstermek için önemli bir öl-
çüttür. Fakat sadece yarg›s›n›n da de¤il, oligar-
flinin tüm kurumlar›n›n gerçek yüzünü göster-
mektedir. 

Hrant’›n katili Ogün Samast, Hrant’› katletti¤i ta-
rihte yafl› 18’den küçük oldu¤u gerekçesiyle çocuk mahke-
mesinde yarg›lanacak.(!) Hrant Dink’in nas›l katledildi¤ine
tekrar de¤inmeyece¤iz. Art›k fluras› çok aç›k: Hrant
Dink’in katledilmesine kadar olan aflamalar›n tamam›ndan
devletin haberi vard›r. Katliam bafl›ndan sonuna kadar dev-
letin kontrolünde gerçeklefltirilmifltir. Katliam›n ilk an›n-
dan itibaren ise bugüne kadar olan süreç devletin katilini
koruma ve en az cezayla kurtarma sürneci olmufltur. 

Nihayetinde katliamc› devlet, ony›llara dayanan tecrü-
besiyle onun da çözümünü bulmufltur: Katili “yafl küçüklü-
¤ü” gerekçesiyle en az cezayla kurtarmaya çal›flmaktad›r. 

Denilebilir ki, “Yasa böyle”. “Tafl atan çocuklar” için
ç›kart›lan yasadan Samast da yararlanacak. Keza Adalet
Bakan› Sadullah Ergin, “kifliye özel yasa olmaz” diye aç›k-
lama yapt›. Ayn› yasadan Samast’›n da yarg›lanmas›n›n do-
¤al oldu¤unu söyledi. 

Hay›r. Mesele yasa meselesi de¤ildir. Bu oligarflik dev-

letin, bu katliamc› devletin adalet gerçe¤idir. Söz
konusu olan devrimciler olsayd› 15 yafl›nda da

olsa doktor raporuyla “kemik yafl› yirmi” diye
Adli T›p Kurumundan rapor ç›kart›p ömür bo-
yu hapis cezas› verirlerdi. Nitekim Osman-
l›’dan bugüne katliamc› devletin tarihi bunun

örnekleriyle doludur.

‹flte bir örnek; Erdal Eren... 1177 yyaaflfl››nnddaakkii EErr--
ddaall EErreenn ‘i asmak için faflist devlet, Adli T›p Kuru-

mu’ndan ““kkeemmiikk yyaaflfl›› 1188’’iinn üüzzeerriinnddeeddiirr”” raporu alm›fl
ve idam ettmifltir. Mesele yasa meselesi de¤ildir, sözkonu-
su olan halk olunca bir gecede ihtiyac› olan yasay› da ç›-
kart›r, hatta yasaya da gerek duymadan yapaca¤›n› yapar. 

‹flte bir baflka örnek; Dersim ‹syan›’n›n önderi Seyit R›-
za ve o¤lu Hüseyin Reflik... Bu devlet, 7788 yafl›ndaki Seyit
R›za’y› asmak için yafl›n› kküüççüüllttüülleerreekk 5544’’ee indirdi. Seyit
R›za’n›n 1177 yyaaflfl››nnddaakkii o¤lu Hüseyin Reflik’i asmak için ise
ayn› gece yafl›n› 2211’’ee çç››kkaarrtttt››llaarr ve o gece ast›lar. 

Örneklerin anlatt›¤› gibi mesele yasa meselesi de¤il.
Oligarflinin ve AKP iktidar›n›n Ogün Samast gibi bir katile
borcudur. Devlet katilini korumaktad›r. Halka ve devrimci-
lere yönelik katliam davalar›nda adaletsizli¤in onlarca ör-
ne¤i var. Halka yönelik kitle katliamlar›nda, devrimcilerin
infazlar›nda katilleri aklamak için mahkemeleri 30 y›l sür-
dürmüfller, “zaman afl›m›”yla katillerini aklam›fllard›r.
Düzenin adaletinin katilleri korumak için yapmayaca¤›
yoktur. 

Adalet! 
Düflman›

HalkHalk

AKPAKP
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‹brahim SSönmez
(Tüm BBel-Sen): 

“Linç sald›r›lar› devletin
birebir örgütledi¤i
sald›r›lard›r” 

u Linç sald›r›lar›n›n
temel amac› halk›n
mücadelesini sindir-
mek, demokratik mü-
cadeleyi, hak arama
mücadelesini engelle-
mektir. Devrimcilerin,
demokratik kitle örgüt-
lerinin faaliyet yürüt-
melerinin ve örgütlen-
melerinin önünü kes-
mek ve faaliyet yürüte-

miyecek duruma getirmektir. Dev-
let 1980 öncesi silahl› faflist terörü
örgütlerken bugün de linç sald›r›la-
r›n› örgütlemektedir. 1980 öncesi
faflist terörle birebir benzerlik tafl›-
masada bugün devlet eliyle örgütle-
nen ve hayata geçirilen linç politi-

kalar› ayn› fleye hiz-
met etmektedir. 

u Linç sald›r›lar›
bas›n›n ve devletin
yans›tmak istedigi halk
duyarl›l›¤› degildir. Linç sal-
d›r›lar› devletin birebir örgütledi¤i
sald›r›lard›r. Bugün bu sald›r›lar›n
organizasyonunu AKP ve bizzat po-
lis yapmaktad›r. Siyasi iktidarlar
de¤iflse de sald›r›lar farkl› yöntem-
lerle sürdürülmektedir. 

u Son dönemde artan linç sald›-
r›lar›na karfl› demokratik kitle ör-
gütleri s›n›fta kalm›flt›r. Demokratik
kitle örgütleri üzerine düflenleri ye-
rine getirmemektedirler. Sol olma-
n›n, devrimci olman›n temel gere¤i;
faflist teröre karfl› mücadele etme
yerine getirilmemektedir. 

Demokratik kitle örgütleri ola-
rak linç sald›r›lar›n› duydu¤umuz
zaman gidebiliyorsak nerede olursa
olsun lincin yafland›¤› yere gitmek
ve orada sald›r›ya u¤rayanlar›n ya-
n›nda olmak ve linç sald›r›s›na u¤-
rayanlar›n›n yaln›z olmad›¤›n› tüm
kamuoyuna duyurmak gerekir. Bu-
lundu¤umuz illerde sokaklara ç›ka-
rak sald›r›y› protosto eylemleri ör-
gütlemeliyiz. Linç sald›r›lar›n›n ne-
denlerini ve kimler taraf›ndan ör-
gütlendi¤ini bulundu¤umuz alanlar-
da kitlelere anlatmal›y›z. Bunun
çok çeflitli yollar›n› yaratabiliriz.
Bildiriler, el ilanlar› bas›n aç›klama-
lar› ve iflyeri toplant›lar› örgütle-
yebilmeliyiz.

***
Abidin SS›rma ((BES GGenel
Merkez YYöneticisi):

“Linçlere karfl›
mücadele platformlar›
kurulmal›d›r”

u Linçlerle amaçlanan Ameri-
kan emperyalizmine ve onun yerli
iflbirlikçilerine karfl› mücadele eden
vatansever halk güçlerini teslim al-

ma, kitlesel pasifikasyon
yaratma, korku ve zor ile
demokratik hak ve talep-
lerin önüne geçmektir.

Amaç, emperyalist
sömürünün, ba¤›ml›l›k

iliflkilerinin üstünü örtmektir.

u Amerikan emperyalizminin ül-
kemizdeki ç›karlar›na karfl› gelen,
ba¤›ms›zl›k mücadelesini veren, hat-
ta düflüncede dahi olsa ba¤›ms›zl›k-
tan yana olan halk güçlerine, onlar›n
örgütlerine, devrimcilere, ayd›nlara
karfl› yerli iflbirlikçilere verilen görev
bu güçlerin yok edilmesi,  etkisiz ha-
le getirilmesidir. Yerli iflbirlikçiler
resmi ve sivil faflist güçleri milliyet-
çilik, mezhepçilik, flovenizm duygu-
lar›yla, k›flk›rtma, provoke etme gibi
kontr-gerilla yöntemleriyle devrim-
cilere, ilericilere sald›r› düzenleme
yoluna gitmektedir. 

u Ülkemizde yaflanan linç sald›-
r›lar›na karfl› yeterli bir tepkinin or-
taya konulmad›¤›n› görmekteyiz.
Oysa linç sald›r›lar›na karfl› tutum
almak, mücadele etmek herkesin
görevi ve sorumlulu¤udur. Çünkü
faflist teröre karfl› savunulacak olan
meflruluk ve hakl›l›kt›r.

Linç sald›r›lar› duyuldu¤unda
ülkenin tüm demokrasi ve sol güç-
leri her yerde alanlara ç›kmal› kitle-
sel alan eylemleri yap›lmal›d›r.

Tüm illerde tüm demokrasi güç-
leri, sendika, meslek örgütleri ve
demokratik kitle örgütlerinin kat›l-
d›¤› linçlere karfl› mücadele plat-
formlar› kurulmal› ve merkezi bir

p l a t f o r m
oluflturul-
mal›d›r. Bu
platformlar
vas›tas›yla
linç sald›r›-
lar›n› dü-
zenleyenler
teflhir edil-
meli hedef
ve amaçlar›
halka aç›k-
lanmal›d›r.

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
midir? Hemen duyunca  Ne
yap›lmal›d›r? sonras›nda ne
yap›lmal›d›r?

Düflman›
HalkHalk

AKPAKP
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S›n›fl› bir toplumda, s›n›flar,
–burjuvazi ve proletarya (ve dev-
rimciler)– birbirlerine karfl› yürüt-
tükleri mücadelede, sadece fiziki
güçleri ve silahlar›yla de¤il, ayn›
zamanda düflünce ve de¤erleriyle
de karfl› karfl›ya gelirler. Sadece
fiziki güçlerini de¤il, de¤erlerini,
fikirlerini, inançlar›n› ve düflünce-
lerini de birbirlerine kabul ettir-
meye çal›fl›rlar. Bu konuda ege-
men s›n›f›n elindeki ola-
naklar›n ne çok oldu¤u-
nu ve bu olanaklar› nas›l
kullanabildi¤ini biliriz,
yak›ndan tan›k oluruz. 

Halk›m›z›n yüzy›llar›n
deneylerinden süzülmüfl
de¤erleri, kararlar› var-
d›r. 

Kumar oynama-
yacaks›n.

Yalan söylemeyeceksin.
Baflkas›n›n namusuna göz

dikmeyeceksin. 
H›rs›zl›k yapmayacaks›n..

Bunlar gibi bir çok de¤eri vard›r. 
Ama kapitalizm bunlar› öyle

bir ustal›kla örtbas eder ki, üzeri-
ne örttü¤ü örtülerle normal hale
getirir.

Örne¤in kumar› devlet eliyle
oynat›r... Milli piyango ad› alt›nda
kendisi kumar oynat›r, hem de
tüm halka oynat›r bu kumar›. 

Yoksul mahallelerimizin her
köflesine iddaa bayileri açt›r›r.
Kapitalizmin sömürü çarklar› ara-
s›nda halk›m›z›n elinden almad›¤›
üç befl kuruflu da bu iddaa bayi-
ilerinde kumar oynatarak elinden
almaya çal›fl›r. 

Halk›n sömürücü katil, ahlak-
s›z kapitalizmle bar›fl›k olmas› ve
sistemin uygulamalar›n› itiraz et-
meden kabul edebilmesi için, o
an geçerli olan ekonomik-top-
lumsal yap›n›n halk›n ihtiyaçlar›
ve beklentilerine, belli bir oranda
cevap vermesi gerekir. Düzen,
hepten herfleyi reddederse olmaz,
kimseyi ikna edemez bu konuda. 

Görünürde de olsa her
sistem, tek tek kiflilerin ve
halk›n umutlar›n›, belirsiz bir
gelecekte her fleyin ‘daha
iyi’ olaca¤› ihtimali üzerin-
den canl› tutmak zorundad›r. 

Bu umudu diri tutmak için
söylemedi¤i yalan yoktur. Tek tek
flans oyunlar›na yönlendirir, asla
sahip olamayaca¤› bir hayat› dizi
filmlerle hergün evlerimize tafl›r.
Amcas›n›n kar›s› ile ahlaks›z ilifl-
kinin propagandas›n› yapar. Oysa
bunlar halk›n de¤erlerine göre öl-
me ve öldürme nedenidir, ahlak-
s›zl›kt›r. 

Milli piyango gibi bir kumar
mekanizmas›n› bizzat devlet ku-
rar yönetir ve tüm halka satar.
Herkesin kumar oynamas›n› tefl-
vik eder. 

At yar›fllar› düzenler, üzerine
bahis oynat›r.

Futbol maçlar›n›n sonuçlar›n›n
tahmin edilmesi üzerine kumar
oynat›r.

Böylece halk›n yaflad›¤› sö-
mürüyü, bask›y›, açl›¤› sorgula-
mas›n› engellemeye çal›fl›r, hem
de sahte bir umut yaflat›r.

“Ya ç›karsa”... “herkese ç›ka-
bilir”... gibi sahte söylemlerle
umudu yayar ve halk›n sömürü
sistemini, adaletsizli¤i sorgula-
mas›n› engellemeye çal›fl›r.

Bununla da yetinmez; rekla-
m›n› yapt›¤› yaflam tarz›na sahip
olmak isteyen yoksul gençleri-
mizi her türlü yozlaflman›n içine
çekmeye çal›fl›r.

Böyle hayaller yayarak, asla
gerçekleflmeyecek umutlar yaya-
rak derin ve uzlaflmaz çeliflkilerin
üzerini ustaca örtmeye çal›fl›r;
ama bu yalanlar da yetmez bu
çeliflkilerin üstünü örtmek için.
Ne kadar çaba gösterirse göster-

sin bir yandan da bu çeliflkilerin
derinleflmesinin önünü alamaz. 

Yani sahte umutlarla kand›-
ramad›¤› halk›, bu kez ikinci bir
planla gerçek çözümden uzaklafl-
t›rmaya çal›fl›r. Halk›n taleplerini,
memnuniyetsizli¤ini, çaresizli¤ini
sistem içi geçici çözümlere yö-
neltmeye çal›fl›r. 

Yalan al›p satanlar, yaflamlar›
boyunca sorunlarla bo¤uflan yok-
sul halk› her seferinde gelecekte
bugüne göre daha iyi koflullarda
yaflayacaklar›na inand›rarak sü-
rekli sabretmelerini ö¤ütler ve on-
lar› düzene ba¤l› tutmaya çal›-

fl›rlar. Olmad› bu dün-
yada s›k›nt› çekseler
de ‘öbür dünyada’ ra-
hat edecekleri propa-
gandas›n› yaparlar.
Kendileri bu dünyan›n
nimetlerinden sonuna
kadar yararlan›rken,
yoksul halka ‘öbür
dünyay›’ tavsiye eder-

ler. Yani ölümü tavsiye ederler. 

Biz ise her fleyi oldu¤u gibi ya-
lanlar al›p satan sömürücülerin
gerçeklerin üzerini örtmelerine
izin vermemeliyiz. 

Bunun için sahip olunan bütün
mücadele araçlar›n› daha etkili ve
bilinçli bir flekilde kullanmal›y›z.

Marx’›n ifadesiyle, gerçeklerin
üzerini örten ‘tül perde’yi ortadan
kald›rmak için sab›rla ve kararl›-
l›kla mücadele etmekten baflka
çare yok.

Onlar her fleyi al›r satar.

Eme¤imizle bafllarlar al›p sat-
maya sonra hayallar›mizi al›p
satmaya kadar götürürler ifli. 

Umutlar›m›z› al›p satmalar›na
izin vermemeliyiz.

Bu yalanlar› ortaya ç›kartal›m. 

Halk›m›z›n cebindeki son k›r›n-
t›lara da göz diken kumarbazlar›
mahallelerimize sokmamal›y›z. 

Halk›m›z› bofl umutlara de¤il
mücadeleye ça¤›racak her türlü
yöntemi zenginlefltirmeliyiz. 

Umut örgütlenmededir.

Umut mücadelededir.

Bofl hayallerde de¤il.

YALAN ALIP SATANLARA
‹Z‹N VERMEMEL‹Y‹Z 

umut örgütlenmektir
umut mücadeledir
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EEsskkiiflfleehhiirr GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii::
55 KKaass››mm’’ddaa AAnnkkaarraa''ddaayy››zz

Eskiflehir' de 24 Ekim günü E¤i-
tim-Sen binas›nda 6 Kas›m ve YÖK
konulu seminer yap›ld›. Hasan Ak-
soy ve Volkan Koyutürk' ün konufl-
mac› oldu¤u seminerde k›saca
YÖK'ten bahsedilerek bir aç›l›fl ko-
nuflmas› yap›ld›ktan sonra; Türki-
ye'de gençlik hareketlerinden, 1980
öncesi ve sonras› gençlik mücadele-
si ve YÖK'e karfl› verilen mücadele
anlat›ld›. Türkiye'de gençli¤in dev-
rimci mücadelede önemli bir yeri
oldu¤undan ve bu yüzden devlet ta-
raf›ndan en fazla yozlaflt›r›lmaya
maruz kalan kesimlerden birinin de
gençlik oldu¤u vurguland›. Konufl-
malar›n ard›ndan soru-cevap fleklin-
de geliflen seminere, 5 Kas›m’da
Ankara'day›z ça¤r›s› yap›l›rak de-
vam edildi. Soru-cevab›n ard›ndan
seminer müzik dinletisiyle son bul-
du. Seminere 18 kifli kat›ld›.

***

Eskiflehir' de Dev-Gençliler Ana-
dolu Üniversitesi Yunus Emre Kam-
püsünde afifl ve bildiri çal›flmas›
yapt›lar. Yemekhane ve fakültelerde
toplam 50 adet afifl asan Dev-Genç-
liler, ard›ndan yemekhane önünde
bildiri da¤›t›m› yapt›lar.

5 Kas›m’da Ankara’da olacak-
lar›n› söyleyen Dev-Gençliler bildi-
ri da¤›t›rken ÖGB'lerin toplanarak
kampüsün ana girifl kap›s›n›n önün-
de çevik kuvvet polisi otobüsü bek-
leyerek gözda¤› vermeye çal›flt›lar.

ÇÇaannaakkkkaallee:: 55 KKaass››mm’’ddaa
AAnnkkaarraa’’ddaayy››zz:: 

27 Ekim  günü Çanakkale Genç-
lik Derne¤i Giriflimi On Sekiz Mart
Üniversitesi, Terzio¤lu Kampüsü
aç›k anfi önüne “YÖK’e, Tecrite,
Paral› E¤itime Hay›r! Ferhat ve
Berna’ya Özgürlük!” yaz›l› pankart
ast›. “YÖK’e Hay›r” diyen Gençlik
Derne¤i ö¤rencileri, 5 Kas›m’da
Ankara’da olacaklar›n› duyurdular.

Dersim’de, Tunceli Üniversite-
si Rektörlük binas›  önünde  19
Ekim  günü bar›nma sorunuyla il-
gili bir eylem yap›ld›. 

Aralar›nda Gençlik Federasyo-
nu üyesi ö¤rencilerin de bulundu-
¤u eylemde “Bar›nma Sorunumuz
Hemen Çözülsün” pankart› aç›ld›.
Üniversiteye geldiklerinden beri
ö¤rencilerin bar›nma sorunu yafla-
d›klar› belirtilen eylemde, yurtla-
r›n yetersiz oldu¤u ve astromik ki-
ra bedelleri yüzünden baz› ö¤ren-
cilerin kay›tlar›n dondurmak zo-
runda kald›klar› vurguland›. 

Eylemde, “Ö¤renciyiz Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z”, “E¤itim Hakk›-
m›z Engellenemez”, “Bar›nma
Sorunu Hemen Çözülsün” slogan-
lar› at›l›rken rektör Dumufl Boz-
tu¤’un ö¤rencilerin yan›nda oldu-
¤unu söylemesinin bir anlam ifade
etmedi¤ini söylendi.

‹stanbul Üniversitesi Avc›lar
Kampüsü’nde 20-21 Ekim günle-
rinde Tiyatro Kulübü’nün 28
Ekim’de düzenleyece¤i tan›flma
çay›n›n duyurusunun yap›ld›¤› bir
masa aç›ld›. 

Yemekhanenin girifline aç›lan

masada Grup Yorum türküleri
çal›n›rken Tiyatro Kulübü’ne
üye olmak isteyen ö¤rencilerle
sohbet edilip düzenin yoz kültü-

rüne karfl› halk kültürünü sahiplenen
çal›flmalara kat›lma ça¤r›s› yap›ld›. 

Tan›flma çay› için 150 civar›nda
el ilan› ö¤rencilere ulaflt›r›l›rken
kampüs içerisine hasta tutsaklar›n
serbest b›rak›lmas›n› anlatan afifller
de as›ld›.

Ö¤rencilere
Polis Taraf›ndan
Silah Çekilmesi
Protesto Edildi 

Mersin Üniversitesi’nde sivil
polisler taraf›ndan ö¤rencilere si-
lah çekilmesi 25 Ekim günü üni-
versite içinde yap›lan yürüyüfl ile
protesto edildi. 

Yaklafl›k 500 ö¤rencini kat›l-
d›¤› eylemde; “AKP’nin YÖK
eliyle uygulamaya soktu¤u sivil
polis aç›l›m›n›n gerçek yüzü daha
ilk günlerinde Mersin’de gözler
önüne serilmifltir. Üniversitemiz-
de ö¤rencilerin üzerine iki gün ar-
ka arkaya sivil polisler taraf›ndan
silah çekilerek tehditler savrul-
mufltur” denildi.

Gençlik Federasyonu’nunda
destek verdi¤i eylemde, “Polis
Defol, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”
sloganlar› at›ld›. 

“5 Kas›m’da Ankara’day›z”

‹stanbul Üniversitesi’nde
Tan›flma Çay›na Davet

Tunceli Üniversitesi’nde
Bar›nma Hakk› ‹çin Eylem

Malatya Liseli Gençli¤in Yoz-
laflmaya karfl› kampanya çal›flmala-
r› devam ediyor.

Hafta içerisinde liselerde bildiri
da¤›t›m› ve lise önlerine afiflleme
yap›ld›.

Ayr›ca 21 Ekim günü Anadolu
Ö¤retmen Lisesi ve TOK‹ Lisesi
önünde ders ç›k›fl›nda Dev-Genç

flapkalar›yla bildiri da¤›t›m›
yap›ld›.

Anadolu Ö¤retmen Lisesi
Okul Müdürü gelip bildiri da¤›t›-
m›n› engellenmek isteyince Liseli
Gençlik taraf›ndan “Siz yozlaflma-
ya karfl› de¤il misiniz, uyuflturucu,
çeteleflme yanl›s› m›s›n›z?” denile-
rek teflhir edildi. Müdür cevap ve-
remeyip gitmek zorunda kald›.

Okul önünde bir saat içerisinde
300 bildiri da¤›t›ld›.

Liselerde Yozlaflmaya
Karfl› Mücadele Sürüyor
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AKP’nin üniversiteler üzerinde “özgürlük” aldat-
macas›yla birlikte sald›r›lar daha da artt›. Son 5 gün-
de Y›ld›z Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversite-
si’nde çeflitli bahanelerle devrimci demokrat ö¤renci-
lere yönelik sald›r›lar ve gözalt›lar gerçeklefltirildi. 22
Ekim günü bu sald›r›lar Marmara Üniversitesi’nde
protesto edildi. Bu sald›r›ya, okul bafllad›¤› günden
beri maruz kalan Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renci-
leri, çanta arama ve kimlik sorma bahaneleriyle defa-
larca sald›r›ya u¤rad›lar ve on gün içerisinde iki kez
gözalt›na al›nd›lar.  Göztepe Kampüsünde yap›lan
eylemde; “ Polisin ve ÖGB’nin tehdit, taciz ve sald›-
r›lar› mücadelemizi engelleyemez” pankart› aç›ld›.
Eda Ar›’n›n okudu¤u aç›klamada keyfi dayatmalara
karfl› ç›kan ö¤rencilerin ÖGB iflkencesine maruz
kald›¤›, okul yönetiminin de sald›rmak, soruflturma
açmak için bahane arar durumda oldu¤u söylendi.

20 kiflinin kat›ld›¤› eylemde: “Kahrolsun Faflizm
Yaflas›n Mücadelemiz, Keyfi Uygulamalara Son, Ö¤-
renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Yaflas›n Dev-Genç
Yaflas›n Dev-Gençliler” sloganlar› at›ld›.

‹stanbul Gülsuyu Mahallesi’ndeki, Ertu¤rulgazi Li-
sesi'nin duvarlar›na Liseli Dev-Gençliler taraf›ndan
Dev-Genç’in 41.y›l›n› selamlayan yaz›lamalar yap›ld›. 

Okul içerisinde yap›lan konuflmalar ve sohbetlerle
Dev-Genç'in 41 y›ll›k tarihi anlat›ld›.

Ayr›ca okul içerisinde ö¤rencilerin yaflad›¤› sorun-
lar ve bu sorunlara karfl›s›nda mücadele etmek gerek-
ti¤ini anlatan bildiriler de da¤›t›ld›.

Malatya da Gençlik Federasyo-
nu üyesi ö¤renciler ‹nönü Üniversi-
tesi’nde “Üniversitede Ulafl›m
Çilesine Son” slogan›yla bir kam-
panya bafllatt›lar.  

‹nönü Üniversitesi’nde bu dö-
nem ö¤renci say›s›n›n artmas›, bir-
çok yerde yol yap›m› olmas› nede-
niyle ulafl›mda ciddi sorunlar ya-
flanmakta. Birçok ö¤renci dersleri-
ne geç kal›yor, otobüslere bal›k is-
tifi binmek zorunda kal›yor. 

Kampanya çerçevesinde 20
Ekim sabah› üniversite duraklar›n-
da bildiri da¤›t›m› yap›ld›. Bildiri
da¤›t›m› esnas›nda da otobüs kuy-
ru¤unun onlarca metreyi bulmas›
ö¤rencilerin tepkisine neden oldu. 

Ayr›ca 21 Ekim günü üniversi-
tede kampüs içinde imza toplayan
Gençlik Federasyonu üyesi ö¤ren-
ciler 3 saat içerisinde 1300 adet im-

za toplad›. Kampüse
ve otobüs duraklar›na
da afifl yap›ld›.

‹‹nnöönnüü
ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddee UUllaaflfl››mm
ÇÇiilleessiinnee KKaarrflfl›› EEyylleemm

25 Ekim günü Gençlik Federas-
yonu üyesi ö¤renciler, “Ulafl›m
Çilesine Son” yaz›l› pankart› açt›k-
tan sonra alk›fllarla ve sloganlarla
eylemlerini bafllatt›lar. Bu s›rada
özel güvenlik ve sivil polisler yak-
lafl›k 10 kamera ile çekim yapmaya
bafllayarak ö¤rencileri tedirgin et-
meye çal›flt›. 

Gençlik Federasyonu üyesi ö¤-
rencilerin duruma müdahale etme-
siyle polisler alandan uzaklaflt›r›ld›. 

Otobüse binmek için kuyrukta
bekleyen ö¤rencilere bu sorunun

çözümünün ö¤rencilerin örgütlü
mücadelesinden geçti¤i ve ortak
mücadele edilmesi gerekti¤i anla-
t›ld› ve bildiriler da¤›t›larak ö¤ren-
ciler eyleme davet edildi. Ard›ndan
yar›m saat oturma eylemi yap›larak
yine alk›fllar ve sloganlar eflli¤inde
eylem bitirildi.

Daha sonra otobüs duraklar›na
yönelen Gençlik Federasyonu üyesi
ö¤renciler belediyenin tutumunu
protesto etmek için otobüse ücretsiz
bineceklerini  anlatarak ö¤rencile-
rinde durumu protesto etmeleri sa¤-
lad› ve otobüse bilet at›lmadan bini-
lerek eylem sona erdi.

Mersin Üniversite-
si’nde 25 Ekim günü
Gençlik Federasyonu ta-
raf›ndan tan›flma masas›
aç›ld›. Masada ö¤renci-
lerle YÖK hakk›nda soh-
bet edildi, Ankara’ya

ça¤r› yap›ld›. Ayn› gün
içerisinde üniversitede
“YÖK’e Tecrite, Paral›
E¤itime Karfl› 5 Ka-
s›m’da Ankara’day›z”
Gençlik Federasyonu
imzal› afifller as›ld›.

Mersin Üniversitesi’nde
Tan›flma Masas›

“Üniversitede 
Ulafl›m Çilesine Son”

Marmara Üniversitesi’nde Polis ve
ÖGB Terörü Protesto Edildi

Liseli Dev-Gençliler 
41. Y›l› Selamlad›!
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Ülkemizde Gençlik

YÖK kuruldu¤undan bugüne bü-
tün burjuva partileri YÖK’ü savun-
mufllard›r. 12 Eylül’ün bu faflist ku-
rumuyla gençlik bask› alt›na al›n-
mak istenmifltir. 

AKP iktidar› da YÖK’ü ele geçi-
rene kadar YÖK’ün anti-demokra-
tikli¤inden, özgürlükleri k›s›tlad›-
¤›ndan bahsetmifltir. Ancak YÖK’ü
ele geçirdikten sonra YÖK’ün anti-
demokratl›¤›n› unutuverdi. 

Her fleyden önce flu iyi bilinmeli-
dir ki; YÖK, fluras›ndan, buras›ndan
yap›lacak de¤iflikliklerle, yasalarda
yap›lacak düzenlemelerle düzeltile-
mez. 

YÖK, 12 Eylül’ün, sistemin iste-
di¤i gençli¤i yetifltirmek için kullan-
d›¤› faflist bir kurumudur. 

AKP, YÖK konusunda da tam bir
riyakarl›k içindedir. 12 Eylül Ana-
yasas›’n› de¤ifltirmekten bahsetti.

Cuntac›larla hesaplaflmaktan bah-
setti. Referandum boyunca halk› al-
datmak için söylemedi¤i yalan kal-
mad›.

Fakat iflte, gerçek somut ve aç›k-
t›r: AKP, b›rak›n YÖK’ü kapatmay›,
de¤ifltirmeyi; gençli¤i sindirmek
için YÖK’ü kullanmaktad›r. 

Okullarda 12 Eylül faflizminin
kurumsallaflm›fl hali olan YÖK, an-
ti-demokratikli¤in, anti-bilimselli-
¤in, paral› e¤itimin ad› olmufltur.
YÖK kuruldu¤undan bu yana aka-
demik-demokratik mücadele yürü-
ten bütün ö¤rencilere yönelen sorufl-
turma, ceza terörüyle as›l iflinin ne
oldu¤unu göstermifltir. Bugün
YÖK’ü savunan, YÖK’e karfl› olan-
lar› düflman gören bir iktidar›n 12
Eylül faflizminin karfl›s›nda oldu¤u
nas›l söylenebilir? Bu büyük bir ri-
yakârl›k de¤il midir? Evet, öyledir,
bu büyük bir riyakârl›kt›r. AKP ikti-
dar›n›n yalan söyledi¤ini görmek

için, paras›z e¤itim istedi¤i için tu-
tuklanan Ferhat ve Berna’ya bak-
mak yeterlidir. Ya da bütün konufl-
malar›nda demokrasiden bahseder-
ken, Ferhat ve Berna’n›n serbest b›-
rak›lmas› için pankart açan iki arka-
dafl›m›z›n YTÜ’den yaka paça gö-
zalt›na al›nmalar›na bakmak yeterli-
dir. YTÜ’de 20’ye yak›n ö¤renciye
6 Kas›m’a kadar afifl asma yasa¤›
getiren, bu da yetmeyince sorufltur-
ma sonuçlanana kadar okula girme
yasa¤› koyan bir zihniyete bakarak
demokrasiden bahsetmek mümkün
de¤ildir. Kim ne derse desin bunu
ad› faflizmdir. AKP iktidar›n›n ya-
lanlar› da bu gerçe¤i örtemeyecek
kadar ortadad›r. YÖK’ü ve onun uy-
gulamalar›n› savunanlar, onunla ay-
n› kaynaktan beslenmektedir,
AKP’de bunu yapmaktad›r. YÖK’-
le, 12 Eylül faflizmiyle as›l hesapla-
flacak olan devrimcilerdir. Bu tarih-
sel bir gerçektir. Hesab›n› soraca¤›z! 

Gençli¤in

Gündeminden

3311 EEkkiimm––66 KKaass››mm

3311 EEkkiimm 11999911::

TÖDEF’in düzenledi¤i 1.
Gençlik Kurultay› yap›ld›.
Kurultaya kat›lacak ö¤renci-
lere sald›ran polis, 300 ö¤ren-
ci delegesini gözalt›na ald›.

6 KKas›m 11990:
Dev-Gençliler, 12 Eylü-

l’ün okullardaki temsilcisi
YÖK’ün kurulufl y›ldönü-
münde ““66..1111..BB”” (6 Kas›m
Boykot) slogan›yla ‹stanbul,
‹zmir, Ankara, Bursa, Diyar-
bak›r baflta olmak üzere ör-
gütlü oldu¤u illerde boykot
örgütlediler. ““66..1111..BB”” sloga-
n›n›n yaz›l› oldu¤u pankart-
lar› 6 Kas›m öncesi tüm

okullara asan Dev-Gençli-
ler boykota kat›l›m› yük-
sek seviyelere ç›kard›lar.
Dev-Gençliler boykotu bir
zaferle sonuçland›rd›lar.

KKaass››mm 11999900:: 

Liseli Dev-Gençliler ""SSaa--
vvaaflflaa HHaayy››rr”” dedi¤i için gö-
zalt›nda iflkenceyle katledi-
len Nermin Alkan için 3
günlük açl›k grevi yapt›lar. 

KKaass››mm 11999900::

Liseli Dev-Gençliler De-
mokratik Lise için Mücadele
Komitesini kurmak amac›y-
la Sar›gazi 60.y›l Lisesi
önünde 500 kiflinin kat›ld›¤›
flenlik düzenledi. 

KKaass››mm 11999900::

Ankara Gazi Üniversitesi
‹‹BF’de Dev-Gençliler artan
yemek fiyatlar› ve savafla
karfl› ""SSaavvaaflfl ZZaammllaarr››nnaa
SSoonn”” ad›yla kampanya bafl-
latt›.

Yunanistan’da tekellerin krizini bahane eden
iktidardaki parti PASOK, bir süre önce tart›fl›lan
“Yüksekö¤retim Reformu”nu yeniden gündeme
getirdi. Söz konusu “reformla” Yunanistan’da e¤i-
tim paral› hale getirilmek isteniyor. Yeni bafllat›la-
ca¤› söylenen uygulamalardan ö¤renci kart› uygu-
lamas› ile e¤itim paral› hale getirilirken üniversi-
telerin sa¤lad›¤› yemek, bar›nma gibi ö¤rencilerin
temel ihtiyaçlar› da özellefltirilecek. 

Emperyalistler “reform” ad› alt›nda halk›n s›r-
t›na yükleniyor. 

‹srailli iflgalcilerden okula sald›r›. 
Nablus flehirinin Sawiye köyünde Filistinlile-

r’in anlat›mlar›na göre, ‹srailli iflgalciler gece ya-
r›s› köye bask›n yaparak, Filistinli çocuklar›n oku-
du¤u bir okula sald›rd› ve okulun spor malzemele-
ri ve mobilyalar›n›n sakland›¤› depoyu atefle ver-
di.

Okulun ö¤rencileri bu sald›r›y› k›nayan bir ey-
lem yapt›lar.

Dünya Gençli¤indenggeennççllii¤¤iinn 
ttaarriihhiinnddeenn

YÖK’Ü SAVUNMAK 12 EYLÜL
FAfi‹ZM‹N‹ SAVUNMAKTIR
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Halk düflman› AKP, iktidara gel-
di¤inde  YÖK’ün özgürlükleri k›s›t-
lad›¤›n›, anti-demokratik oldu¤unu
söyledi.  YÖK’ü de¤ifltirmekten
bahsetti. Bunlar›, Kemalistlerle,
orduyla çat›flmas›n›n malzemesi
yapt›. Ancak AKP’nin ne “özgür-
lüklerle”, ne de “demokrasiyle” bir
ilgisi yoktur. AKP için bu kavramlar
oligarfli içi çat›flmada iktidarlar›n›
güçlendirmek için kulland›klar› bir
malzemedir. Ki, halk düflman› AKP,
12 Eylül’ün faflist kurumlar›ndan
YÖK’ü ele geçirdikten sonra
gençli¤i sindirmek için YÖK’ü
kullanan AKP’dir. AKP, YÖK’e
hiçbir zaman karfl› olmam›flt›r.

Biz bunu AKP ile Kemalist anla-
y›fl ve ordu aras›nda YÖK için sür-
dürülen kavgan›n en b›fl›ndan itiba-
ren söylemifltik. 

‹flte AKP iktidara geldi¤inden
YÖK’ü ele geçirene kadarki bu ça-
t›flma üzerine yazd›¤›m›z yaz›lardan
bafll›klar ve k›sa al›nt›lar:

AKP iktidara gelir gelmez
YÖK’te "reform" ad› alt›nda YÖK
yasa tasar›s› haz›rlad›. ‹stanbul
Gençlik Derne¤i yapt›¤› aç›klama-
da bu tasar›ya bak›fl›n› flöyle ifade
etmiflti: 

- “SSaahhttee rreeffoorrmmccuullaarraa vvee YYÖÖKK
ssaallttaannaatt››nnaa kkaarrflfl›› mmüüccaaddeelleeyyii yyüükk--
sseelltteelliimm.. AKP’nin tasar›s› flirketle-
rin ihtiyaçlar›na cevap verecek bir
tasar›d›r.” (Ekmek ve Adalet, 6
Ocak 2003, Say› 42)

*
- AAKKPP’’nniinn YYeennii ““YYüükksseekk ÖÖ¤¤rree--

ttiimm YYaassaass››””:: YÖK’E YOK DEME-
N‹N NERES‹ REFORM? Sermaye-
nin Ç›karlar›na Uygun Yasa! Bile-
flenlerine Yönetimde Yer Yok!
AKP’nin Çözümü Yok, Çözüm Mü-
cadelede

*
--‘Kat›l›mc›l›k’ Oyunu Sürüyor,

Ö¤renciler ve Çal›flanlar Yine Yok”

AKP’nin ve YÖK’ün ““kkaatt››ll››mm--
cc››ll››kk”” demagojisi alt›nda koltuk
kavgas› karfl›l›kl› sürüyor. ((Ekmek
ve Adalet, 13 Temmuz 2003, Sa-
y›:68)

*
-- GGeenneellkkuurrmmaayy››nn ““EE¤¤iittiimmee iill--

ggiissii””...... AAKKPP’’nniinn YYÖÖKK’’llee ÇÇeelliiflflkkiissii
NNee??

AKP, toplumun çeflitli kesimleri-
nin YÖK’e karfl› tepkilerini de arka-
s›na alarak YÖK’te de¤ifliklikler
yapmay› ve kendi kadrolaflmas›n›n
önünü açmaya çal›fl›yor. Amac›n
YÖK’ü, üniversiteleri ddeemmookkrraattiikk--
lleeflflttiirrmmeekk olmad›¤›n› söylemek için
kahin olmaya gerek yok. 

Sorun, 12 Eylül’le kurulan,
MGK’yla kurulan sistemi de¤ifltir-
mek, demokratiklefltirmek de¤il, sa-
dece iktidar içi kavgada mevzi ka-
zanmakt›r.  (Ekmek  ve Adalet, 21
Eylül 2003, Say› 78)

*
-- MMGGKK ‹‹llee AAKKPP’’nniinn ‹‹tt DDaallaaflfl››

YYÖÖKK ÜÜzzeerriinnddeenn SSüürrüüyyoorr...... (Ek-
mek  ve Adalet, 28 Eylül 2003, Sa-
y›:79)

*
-- AKP, YÖK’e karfl› oldu¤unu

söylüyor; AKP’nin emrindeki polis,
YÖK’e karfl› mücadele eden gençli-
¤e sald›r›yor!

Tüm gençlik, YÖK’e ve AKP’ye
karfl› birleflmelidir! (Ekmek ve Ada-
let, 2 Kas›m 2003, Say›:84)

*
-- AAKKPP vvee YYÖÖKK GGeennççllii¤¤ee DDüüflfl--

mmaannll››kkttaa BBiirrlleeflflttii ((Ekmek  ve Ada-

let, 25 Ocak 2004, Say›:  95) 

*
- AAKKPP--YYÖÖKK NNeeyyiinn KKaavvggaass››nn››

VVeerriiyyoorr??

Ne YÖK’ün ne de AKP’nin kav-
gas›, üniversitelerin demokratiklefl-
mesi kavgas› de¤ildir. AKP-YÖK
iktidar kavgas› veriyor. Demokratik
üniversiteyi sadece sosyalistler ya-
rat›r. (Ekmek ve Adalet, 9 May›s
2004, Say›:109)

*
-- YYeennii YYÖÖKK’’ee KKaarrflfl›› EEsskkii

YYÖÖKK’’üü...... EEsskkii YYÖÖKK’’ee KKaarrflfl›› YYeennii
YYÖÖKK’’üü SSaavvuunnaannllaarr,, OOlliiggaarrflflii ‹‹ççii
KKaavvggaann››nn FFiiggüürraannllaarr››dd››rr...... 

Eskisi de yenisi de oligarflinin
e¤itiminin savunucusu 

Eski YÖK’ün veya YÖK’ün
AKP taraf›ndan flekillendirilen yeni
halinin savunucular›, demokrasinin
ve bilimin savunucusu olamazlar!
((Halk ‹çin Ekmek ve Adalet, 23 Ma-
y›s 2004, Say›: 5)

*
- YYÖÖKK--AAKKPP iikkttiiddaarr ssaavvaaflfl››......

(Yürüyüfl 23. say›s›  23 Ekim 2005)

*
- AAKKPP--YYÖÖKK ççaatt››flflmmaass›› ››flfl››¤¤››nnddaa

hhuukkuukkuunn ss››nn››ffssaall nniitteellii¤¤ii vvee yyaarrgg››
''kklliiflfleelleerrii'' 

- AKP ve YÖK adaletten ne an-
lar? 

- AKP-YÖK nerede kavgal› ne-
rede birlikte? 

- Ç›karlar› için birbirlerine düfl-
tüler... Üniversitelerin kime hizmet
edece¤inde hemfikirler... Oligarfli
içi kavgalara solun müdahalesi

- Üniversiteler kimin hizmetin-
de? YÖK ve AKP kimin de¤irme-
nine su tafl›yorlar?

- YÖK ve AKP'nin birinci ittifa-
k›: Terör! 

- YÖK ve AKP'nin ikinci ittifa-

YÖK Düzeninin Bugünkü 
Sahibi ve Sürdürücüsü AKP’dir!

YÖK’ü sahiplenmek, 12 Eylül’ü sahiplenmektir!

YÖK’e, Tecrite
Paral› E¤itime

Hay›r
Demek ‹çin
5 Kas›m’da 

Ankara’day›z
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Tüm ö¤renciler, üniversitele-
rin kap›s›ndan içeri ad›m att›klar›
andan itibaren, buralar›n birer bi-
lim merkezi olmad›¤›n›, ne öz-
gürlü¤ün, ne özerkli¤in buralarda
sözünün bile edilemeyece¤ini ya-
flad› ve gördü.

Bir fley daha gördük; okudu¤u-
muz y›llar boyunca bize hep
“flunlar› yapacaks›n›z!”, “bunla-
ra uyacaks›n›z!”dan baflka bir se-
çenek sunulmad›.

Yaflad›¤›m›z onca sorunun na-
s›l çözülece¤i, nas›l bir e¤itim is-
tedi¤imiz tteekk bbiirr kkeezz oollssuunn ssoo--
rruullmmaadd››.. Sorunlar›m›z› çözüm
bulmak isteyen tek bir kurum ç›k-
mad›. 

Üniversitelerdeki bu anti-de-
mokratik, bask›c› düzenin ad›
YÖK’tü. Tam 29 y›ld›r, üniversi-
teleri YÖK ile birer k›fllaya dö-
nüfltürdüler. Üniversite demek,
kap›s›nda polislerin, ÖGB’lerin
bekledi¤i, daha giriflte ö¤renciye
“potansiyel suçlu” gözüyle bak›l-

d›¤›, okula ancak ellerimizde
kimliklerimizle, turnikelerden,
kameral› kap›lardan girebildi¤i-
miz k›fllalard›r. 

Gençlik Federasyonu olarak,
bizi ezen, “potansiyel suçlu” mu-
amelesi yapan YÖK’e karfl›y›z!

BBuunnuunn iiççiinn 55 KKaass››mm’’ddaa AANN--
KKAARRAA’’ddaayy››zz!!

YÖK’ün olmad›¤›, bilimin
halk için oldu¤u, demokratik halk
üniversiteleri için mücadele edi-
yoruz.

55 KKaass››mm’’ddaa AANNKKAARRAA’’ddaa
ttüümm öö¤¤rreennccii aarrkkaaddaaflflllaarr››mm››zz ooll--
mmaall››!!

““BBeenn nnee yyaappaabbiilliirriimm kkii!!” di-
ye düflünmeyelim! ““OOkkuulluu bbiittii--
rriinncceeyyee kkaaddaarr iiddaarree eeddeerriimm” di-
ye düflündükçe, bu adaletsiz dü-
zen bizi birbirimizden tecrit etme-
ye, fakültelerimize hapsetmeye
devam edecektir.

Ayn› sorunlar› yaflayan binler-
cemizin bir araya gelmesini, so-

runlar›m›za ortak çözümler bul-
mam›z› istemiyor, bundan korku-
yorlar.

Korktukça, okullar›m›z› birer
karakola çevirdiler. Hakk›n› ara-
yan her arkadafl›m›z› okuldan
uzaklaflt›rd›lar, cezalar verdiler.

Bizi birbirimizden koparan,
kameralar, duvarlar, tel örgüler ve
güvenlik z›rh› ile çevirenlere kar-
fl› bir kez daha ““BBaaflflaarraammaayyaa--
ccaakkss››nn››zz!!”” diyoruz.

BBuunnuunn iiççiinn 55 KKaass››mm’’ddaa AANN--
KKAARRAA’’ddaayy››zz!!

Üniversiteleri, bizlere, yoksul
halk›n çocuklar›na kapatan, para-
s› olmayan›n okuyamad›¤› paral›
e¤itime karfl›y›z. Paras›z ve bi-
limsel e¤itim istiyor, Üniversite-
lerin halk çocuklar›na aç›lmas›n›
istiyoruz!

Bunlar› daha güçlü hayk›rmak,
bu taleplerimizi gerçeklefltirmek
için 55 KKaass››mm’’ddaa AANNKKAARRAA’’da
hep birlikte olmal›y›z!

k›: Para! (Emperyalizme ve Oligar-
fliye Karfl› Yürüyüfl, 30 Ekim 2005,
Say›:1)

*
-- YYÖÖKK,, AAKKPP...... HHeerr ‹‹kkiissii DDee BBii--

lliimm DDüüflflmmaann››!! (Yürüyüfl, 4 Mart
2007, Say›:  94)

*
-- AAKKPP KKeennddii YYÖÖKK''üünnüü ‹‹ssttii--

yyoorr!!......

AKP, YÖK'e Karfl› Tepkileri
Kullan›p Kendi Anayasas›na Destek
Bulmaya Çal›fl›yor (Yürüyüfl 30 Ey-
lül 2007, Say› 124)

*
YÖK'ün yerine AAKKPP''nniinn

YYÖÖKK''üünnüü kkooyymmaakk gençli¤in so-

runlar›n› çözmez... YÖK'e karfl›
mücadele, gençli¤in örgütlenme
hakk›n›, halk için bilimsel e¤itimi
savunmas›d›r...(Yürüyüfl 128. Sa-
y›28 Ekim 2007 )

*
YYeennii DDee¤¤iiflfleenn YYÖÖKK BBaaflflkkaann››

VVee DDee¤¤iiflflmmeeyyeenn GGeerrççeekk (Yürü-
yüfl, 16 Aral›k 2007, Say›:  135)

*
fifiiimmddii AAKKPP''nniinn YYÖÖKK''üü ‹‹flflbbaa--

flfl››nnddaa (Emperyalizme Ve Oligarfliye
Karfl› Yürüyüfl, 30 Aral›k 2007, Sa-
y›:2)

*
-- AAKKPP''nniinn YYÖÖKK''üü 1122 EEyyllüüll

pp rrooggrraamm››nn›› ddeevvaamm eettttiirriiyyoorr

YÖK'ün yönetimini ele geçirme
kavgas› "özgürlükler" kavgas› gibi
yans›t›ld›. Bu, oligarfli içi bir kav-
gayd›. Ne kendilerini "laik" olarak
tan›mlayan genelkurmayc› kadro-
nun, ne de AKP kadrosunun özgür-
lüklerle bir ilgisi yoktu. (Emperya-
lizme Ve Oligarfliye Karfl› Yürüyüfl
13 Ocak 2008, Say›: 4)

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

Birlikte Mücadele Edelim!
55 KKAASSIIMM’’DDAA AANNKKAARRAA’’DDAAYYIIZZ!!
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Dev-Genç’in YÖK’e
karfl› mücadelesi 1981 y›-
l›ndan 2010 y›l›na kadar
kesintisiz 29 y›ld›r devam
ediyor. Dev-Genç, YÖ-
K’ün kuruluflundan bugü-
ne hiç aksatmadan YÖ-
K’e karfl› mücadeleyi ör-
gütlemifl ve kesintisiz mi-
litan bir mücadele ve di-
renifl örne¤i yaratm›flt›r.

YYÖÖKK’’ee hhaayy››rr!! ÜÜ--
nniivveerrssiitteelleerriinn FFaaflfliisstt--
lleeflflttiirriillmmeessiinnee ‹‹zziinn VVeerrmmeeyyee--
ccee¤¤iizz:: Dev-Genç, 1981 y›l›nda,
YÖK henüz anayasal bir kurum
de¤ilken, YÖK’ün misyonunu
tahlil ederek  “YÖK'e Hay›r”
kampanyas› bafllatt›. Kampanya-
n›n iki temel slogan› flunlard›:
“Cunta Bilim, Özgürlük Düflma-
n›d›r”, “Üniversitelerin Faflistlefl-
tirilmesine ‹zin Vermeyece¤iz”.
Kampanyada YÖK merkezi Dev-
Genç taraf›ndan bombaland›.

TTeekk TTiipp DDeerrnneekk YYaassaass››nnaa
vvee ookkuullddaann aatt››llmmaallaarraa kkaarrflfl››
eeyylleemmlleerr:: YÖK’ün kuruluflun-
dan bugüne okuldan at›lmalar hiç
hep gündemde oldu. 1984-1985
y›llar› okuldan at›lmalara, Tek Tip
Dernek Yasas›na ve okullardaki
sorunlara karfl› eylemler yap›ld›. 

NNiissaann eeyylleemmlleerrii:: 1987 y›l›
12 Eylül’ün tüm halk üzerindeki
yo¤un pasifikasyonundan sonra
gençli¤in nisan eylemleriyle
gençlik mücadelesinde önemli bir
dönüm noktas› oldu. Gençli¤in ta-
lepleri yeniden caddelerde, alan-
larda hayk›r›lmaya bafllad›.

RReekkttöörrllüükk iiflflggaallii:: 1988 18
Nisan’da ‹stanbul Üniversitesi
rektörlük iflgaliyle gençli¤in mü-
cadelesi yeni bir boyut kazand›. 

66--1133 KKaass››mmYYÖÖKK’’üü PPrrootteess--

ttoo vvee DDeemmookkrraattiikk ÜÜnniivveerrssiittee
‹‹ççiinn MMüüccaaddeellee HHaaffttaass››::
YÖK’ün kuruldu¤u günden itiba-
ren YÖK’e karfl› sürdürülen mü-
cadele, 1989 y›l›ndan itibaren 6-
13 Kas›m tarihleri YÖK’ün pro-
testo edilece¤i Demokratik Üni-
versite ‹çin Mücadele Haftas›na
dönüfltürüldü.

1122 EEyyllüüll ssoonnrraass››nn››nn iillkk
üünniivveerrssiittee bbooyykkoottuu:: 6 Kas›m
1990’da ““YYÖÖKK’’ee HHaayy››rr”” sloga-
n›yla çok say›da okulda yüzde
yüzlük kat›l›mla 12 Eylül sonras›
ilk defa boykot yap›ld›. 6 Kas›m
ve sonras› yüzlerce gözalt› yaflan-
d› ve 10 kifli tutukland›.

TTÖÖDDEEFF''iinn GGeennççlliikk KKuurruull--
ttaayy›› vvee bbooyykkoott:: 1991 y›l›nda 6
Kas›m YÖK Boykot haz›rl›¤›yla
TÖDEF'in Gençlik Kurultay› ça-
l›flmalar› birlikte yürütüldü. 34 ilin
gençlik önderleri gözalt›na al›nd›,
tutukland›, ama 6 Kas›m boykotu
buna ra¤men gerçeklefltirildi.

YYÖÖKK pprrootteessttoossuu ggeelleenneekk--
sseelllleeflfliiyyoorr:: Her y›l YÖK’e karfl›

yap›lan boykot
1992 6 Kas›m’›nda
da 4411 iillddee gerçek-
lefltirildi. Okullarda
polis jandarma ifl-
gali yafland›. ‘92 y›-
l›ndaki bu boykot 6
Kas›mlar’›n gele-
neksellefltirilmesin-
de etkili oldu.

AAkkttiiff bbooyykkoott
vvee lliisseelleerrddeenn vvee
hhaallkkttaann bbooyykkoottaa
ddeesstteekk:: 94 y›l› 6

Kas›m eyleminde önemli bir
gençlik kitlesi, boykot günü okul-
lar›na geldi. Fakat derslere giril-
meyerek, forumlar, yürüyüfller,
flenlikler düzenlendi. Boykota,
Demokratik Lise ‹çin Mücadele
Komiteleri(DLMK) liselerde boy-
kotla, gecekondu halk› gösteriler-
le ve esnaf kepenk kapatarak des-
tek verdi. Ayn› flekilde 1995 y›l›n-
da da 6 Kas›mda okullarda boykot
gerçeklefltirildi.

66 KKaass››mm bbooyykkoottllaarr›› vvee ddeevv--
lleett tteerröörrüü:: 6 Kas›m boykotlar›-
n›n gelenekselleflmesiyle birlikte
devletin her 6 Kas›m’dan önce
bafllayan terörü de adeta sürekli-
leflti. 1996 6 Kas›m’› yaklaflt›¤›n-
da iktidar günler öncesinden tüm
ülkede 22 bbiinnee yak›n ö¤renci gö-
zalt›na ald›. Yüzden fazla ö¤renci,
okullardakti sald›r›larda yaralan›p
hastanelere kald›r›ld›. Boykot bu-
na ra¤men gerçeklefltirildi. 11999977
yy››ll›› 6 Kas›m’›nda ise polis gençli-
¤in YÖK’e karfl› eylemlerini engel-
lemek için Beyaz›t Meydan›’n› ku-
flatma alt›na ald›. 100'ün üzerinde
örencinin gözalt›na al›nmas›na ra¤-
men Beyaz›t Meydan›’na girmeyi
baflaran 2000’i aflk›n ö¤renci polis-
le çat›flt›. 100’ü aflk›n ö¤rencinin
daha gözalt›na al›nmas›na ra¤men
ö¤renciler TAKS‹M'de TÜYAP'›
iflgal ettiler. TÖDEF’li gençli¤in
geleneksellefltirdi¤i boykot eylemi

YÖK’e karfl› mücadele Dev-Genç’in
onurlu tarihinin bir parças›d›r
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bir çok yerde yüzde 90-100 kat›l›m-
larla gerçekleflti.

‘98, ‘99 y›llar›nda TÖDEF ör-
gütlü oldu¤u ‹stanbul, Ankara baflta
olmak üzere çok say›da ilde devle-
tin tüm gözalt›, sald›r› ve terörüne
ra¤men 6 Kas›m YÖK’e karfl› boy-
kotlar›n› sürdürdü. 

YYÖÖKK''üü YY››kkaaccaa¤¤››zz,, HHaakkll››yy››zz
KKaazzaannaaccaa¤¤››zz:: TÖDEF'li ö¤renci-
ler 2000 y›l› 6 Kas›m’›nda okulla-
r›nda boykot ilan ederek Karade-
niz'den, Marmara'dan, Akdeniz'den,
Güneydo¤u ve Ege'den gelerek An-
kara'da topland›. K›z›lay'da binlerce
ö¤rencinin "YÖK'ü Y›kaca¤›z, Hak-
l›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar› yan-
k›land›.

YYÖÖKK''ee,, AAmmeerriikkaann SSaalldd››rrggaann--
ll››¤¤››nnaa vvee TTeeccrriittee HHaayy››rr: 2001 y›l›
6 Kas›m’›nda TÖDEF'in  ça¤r›s›yla,
14 ilde alanlara ç›karak YÖK'e kar-
fl› eylemler yap›l›rken oligarflinin
Armutlu katliam› ve ABD'nin Afga-
nistan’a sald›r›s› da protesto edildi. 

Devrimci Gençlik her y›l 6 Ka-
s›mlar’da sürece özgün talep ve slo-
ganlar›yla YÖK’e karfl› mücadelesi-
ni birlefltirdi. 2002 6 Kas›m’›nda ül-

kenin dört bir yan›nda yapt›¤› 6 Ka-
s›m boykotunda YÖK’e karfl› müca-
delesini hapishanelerdeki tecrit ve
Amerika’n›n Irak’a sald›r› haz›rl›¤›-
na karfl› mücadeleyle birlefltirdi.
Ankara’da yap›lan eyleme polis cop,
gaz bombas› ve silah kullanarak sal-
d›rd›, 4444 öö¤¤rreennccii gözalt›na al›nd›.

Gençlik DDernekleri FFede-
rasyonu AAnkara KK›z›lay vve
YÖK öönünde: Gençlik Dernekle-
ri Federasyonu Giriflimi üyeleri,
Ankara K›z›lay'da; "YÖK'e, ‹flgal
Ortakl›¤›na ve Tecrite Hay›r" de-
mek için 2003 6 Kas›m’›nda 2299 iill--
ddeenn yola ç›kt›lar. Yol boyunca dire-
ne çat›fla Ankara'ya vard›lar. K›z›-
lay'a ulaflt›¤›nda polis sald›r›s›na
u¤rayan gençlik, sokak sokak çat›-
flarak YÖK'ü protesto eylemini ger-
çeklefltirdi. 

2004 y›l› 6 Kas›m›’›nda da çeflit-
li illerden gelip Ankara K›z›lay’da
toplanmak isteyen  Gençlik Fede-
rasyonu ve çeflitli gençlik örgütleri
K›z›lay'a do¤ru yürüyüfle geçtikle-
rinde polis barikat›yla karfl›laflt›.
Gençlik bir YÖK protestosunu daha
direnerek hayata geçirdi.

2005  6 Kas›m’›nda ise yine An-

kara’da toplanan Gençlik Federas-
yonu ve baz› gençlik örgütleri K›z›-
lay'a yürümek isterken polis sald›r-
d›. Sald›r›ya çat›flarak cevap verildi.
Saatlerce süren çat›flman›n sonu-
cunda gözalt›na al›nanlardan 20 ki-
fli tutukland›. 

Gençlik FFederasyonu YYÖK
önünde; NNe YYÖK NNe AAKP, DDe-
mokratik ÜÜniversite: YÖK pro-
testolar› 2006, 2007 ve 2008 y›lla-
r›nda ülkenin dört bir yan›ndan An-
kara’da toplanarak “Ne YÖK Ne
AKP Demokratik Üniversite” tale-
biyle YÖK binas› önünde gerçek-
lefltirildi.

2009  y›l›nda Gençlik Federas-
yonu 5 Kas›m’da Erzurum’da tu-
tuklu olan Gençlik Federasyonu
üyesi ö¤rencilerinin duruflmas›na
kat›ld›ktan sonra 6 Kas›m’da Anka-
ra Abdi ‹pekçi Park›’nda topland›.
YÖK’ü protesto etmek için TB-
MM’ye yürümek istediklerinde po-
lis Gençlik Federasyonu üyelerini
ablukaya alarak yürümelerini engel-
ledi. Gençlik polisin ablukas›n› yar-
mak için polisle çat›flt›. Polisin az-
g›nca sald›r› ve terörüne ra¤men
Gençlik Federasyonu üyeleri mili-
tanca bir direnifl sergiledi. 

10 aayda 3376 GGözalt›
50 ttutuklama

AKP iktidar› üniversitelerde
gençlik üzerindeki bask›lar›n› art›-
r›rken, dizginsiz bir terör uygula-
may› da sürdürüyor.

Üniversitelerde, polis ve ÖGB
terörü sürerken, bir yandan da “afifl
ast›”, “bildiri da¤›tt›”, “aç›klama-
ya kat›ld›” gibi gerekçelerle ö¤ren-
ci gençli¤in demokratik faaliyetleri
engellenmek istenmekte, ö¤renci-
ler cezalarla sindirilmeye çal›fl›l-
maktad›r.

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›
verilerine göre, ocak ay›ndan bu
yana çeflitli gerekçelerle 337766 üni-
versite ö¤rencisi gözalt›na al›nd›.  

Gözalt›na al›nanlardan 50 üni-
versite ö¤rencisi yürüttükleri de-
mokratik faaliyetler gerekçe göste-
rilerek,  gençli¤e gözda¤› vermek
için tutukland›lar. Tutuklu 50 ö¤-
rencinin 17’si GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoo--
nnuu üyesi ö¤rencilerdir. 

Paras›z e¤itim istemek, 1 May›s
için ça¤r› afifli asmak, TEKEL dire-
nifline kat›lmak, fakülteler aras› ge-
çifl yapmak, üniversite içinde tan›-
t›m masas› açmak... gibi en temel
haklar ve demokratik faaliyetler

gözalt›na al›nman›n, tutuklaman›n
gerekçesi yap›lm›flt›r.

Gözalt› ve tutuklamalar›n arka-
s›ndan üniversite yönetimlerinin
açt›¤› soruflturmalar ile ö¤rencilere
cezalar verilmifl, ya okuldan at›l-
m›fllar ya da uzaklaflt›r›lm›fllard›r. 

YÖK’ün  dilinden düflürmedi¤i
“özgür üniversiteler”, ö¤rencileri
24 saat kameralar ile izlemeye bafl-
lam›fl, polis ve ÖGB terörü ile ö¤-
renci gençlik sindirilmek istenmek-
tedir.

YÖK, ç›kard›¤›  genelgeler ile
üniversiteyi itaat etmenin ö¤retil-
di¤i, bilimin ve özgürlü¤ün kap›-
s›ndan içeri sokulmad›¤› yerler ha-
line getirmifltir. Düflünmenin, sor-
gulaman›n, tart›flman›n ö¤rencilere
yasakland›¤› bir düzen kurmufltur
YÖK. Bunun ad› özgürlük de¤il,
faflizmdir.

‹flte YÖK, iflte AKP’nin özgürlükçülü¤ü!
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“Katiller halk düflman› AKP’nin korumas›nda”

YÖK’ün KKuruluflu
12 Eylül cuntas›ndan günümüze, gençlikle ilgili için-

de YÖK olmadan yap›lacak her de¤erlendirme eksik
olacakt›r. Cuntan›n gençli¤e yönelik savafl›n›, kurulu-
flundan itibaren YÖK üstlenmiflti. Gençli¤in bafl›na on-
y›llard›r bela olan YÖK, 12 Eylül faflist cuntas›n›n e¤i-
tim alan›ndaki kurumlaflmas›yd›.

YÖK, 6 Kas›m 1981’de kuruldu.1982 faflist Anaya-
sas›’n›n 131/2. maddesinde  YÖK’ün kurulmas› ile ilgi-
li flöyle yaz›yor: “Yüksekö¤retim kurumlar›n›n ö¤reti-
mini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek,
yüksekö¤retim kurumlar›ndaki e¤itim - ö¤retim ve bi-
limsel araflt›rma faaliyetlerini yönlendirmek, bu kurum-
lar›n kanunda belirtilen amaç ve ilkeler do¤rultusunda
kurulmas›n›, gelifltirilmesini ve üniversitelere tahsis edi-
len kaynaklar›n etkili bir biçimde kullan›lmas›n› sa¤la-
mak ve ö¤retim elemanlar›n›n yetifltirilmesi için planla-
ma yapmak maksad› ile Yüksekö¤retim Kurulu kurulur.”

YÖK’ün kurulmas›yla ilgili bu maddelerin nas›l ha-
yata geçirildi¤i, 1981 y›l›ndan günümüze kadar nas›l ifl-
ledi¤i, YÖK’ün pratikteki uygulamalar›yla da bilinmek-
tedir. YÖK, üniversitelerde bilimi, e¤itimi halk›n ihti-
yaçlar›na göre de¤il emperyalist tekellerin ihtiyaçlar›na
hizmet edecek flekilde düzenlemifltir. Ki, gelinen nokta-
da bugün üniversiteler tekellere ucuz eleman yetifltiren
kurumlar haline dönüflmüfllerdir.

12 Eylül 1980 faflist cuntas›ndan önce halk, politik-
li¤i ve örgütlülü¤üyle toplumsal yaflam›n her alan›nda
çok daha etkindi. Üniversiteler ise gençli¤in en örgütlü,
en politize oldu¤u alanlar›n bafl›ndayd›. Gençlik, örgüt-
lülü¤üyle halk›n tüm sorunlar›na karfl› duyarl›l›¤›yla s›-
n›f mücadelesinin en dinamik kesimini oluflturmaktay-
d›. Forumlar, iflgaller, boykotlar düzenleniyor, akade-
mik-demokratik mücadele üniversitelerde gelenekler
yarat›yordu. 12 Eylül faflizmi üniversite gençli¤inin po-
litikli¤ini, dinamizmini yok etmek ve ülkenin, halk›n
sorunlar›yla ilgilenen bir gençlik de¤il, emperyalizmin,
iflbirlikçi oligarflinin hizmetine sunulan bir gençlik ya-
ratmak için kurdular YÖK’ü.

YÖK’ün AAnti-demokratik 
Uygulamalar›
YÖK kurulur kurulmaz kurulufl amac›n› aç›kça gös-

teren uygulamalara bafllad›. ‹lk olarak bütün üniversite-
lerin yönetimleri la¤vedilerek yerlerine 12 Eylül cunta-
s› flefi Kenan EVREN’in seçti¤i rektörler atand›.
YÖK’ün bafl›na üniversiteleri paral› hale getiren ve ilk
özel üniversite Bilkent Üniversitesi’nin de kurucusu ve

sahibi olan ‹hsan Do¤ramac› getirildi. 

3 bin 854 devrimci, demokrat ö¤ret-
men ve üniversitelerde yüzlerce  ö¤retim
üyesi iflten at›ld›. Final puan›, vize bara-

j›, devams›zl›k gibi nedenler bahane gösterilerek 5 bine
yak›n devrimci, demokrat ö¤renci okuldan at›ld›. E¤itim
müfredat› bafltan afla¤› ezberci, anti-bilimsel, tekellerin
sömürü sistemine hizmet eder hale getirildi. 

YÖK’ün bu misyonu ony›llar boyunca hiç de¤iflme-
di. Üniversite gençli¤inin üzerinde örgütsüzlefltirmenin,
yozlaflt›rman›n, apolitiklefltirmenin, faflist bask› ve terö-
rün arac› oldu. 

Üniversitelerde MGK’n›n emriyle inceleme ve so-
ruflturma kurullar› kuruldu. Dönemin YÖK Baflkan› Ke-
mal Gürz "ö¤renci ö¤rencili¤ini bilecek, militan gruplar
okuldan temizlenecek” diyerek bu kurullar›n ne için ku-
ruldu¤unu aç›kça ifade ediyordu. Ö¤renci dernekle-
ri’nin YÖK’e ba¤lanmas› için yasalar ç›kar›lmaya çal›-
fl›ld›. 

1996 – 97 döneminde Ö¤renci Temsilcileri Kurulu
(ÖTK) kurulmaya çal›fl›ld›. ÖTK’lar, YÖK’ün belirledi-
¤i temsilcilerden oluflacak, üye olan ö¤renciler hiçbir si-
yasi faaliyette bulunmayacak, alttan dersi olmayacak ve
disiplin cezas› almam›fl olacakt›.

Yönetmeli¤inde ö¤rencilere siyaset yasa¤› konul-
du."Yüksek Ö¤retim Kurumu içinde siyasi faaliyetlerde
bulunmak" cümleleriyle bafllayan kurallar okuldan
uzaklaflt›r›lma ve at›lma kapsam›na giren bafll›klar›n al-
t›nda yer ald›. Okullarda afifl asmak, bildiri da¤›tmak,
pankart asmak gibi faaliyetler okuldan uzaklaflt›r›lma ve
at›lma gerekçesi yap›ld›. Harçlarla bafllayan ve çeflitli
gerekçelerle toplanan paralarla e¤itim fiilen paral› hale
getirildi. 

Burjuva partileri muhalefette iken YÖK’ün anti-de-
mokratikli¤inden “flikayetçi” oldu. Ancak iktidara gel-
diklerinde istisnas›z hepsi de faflizmin bu kurumunu
gençli¤i bask› alt›na almak ve sindirmek için önemli bir
araç olarak kulland›lar. Özellikle AKP, tam bir ikiyüzlü-
lük içinde oldu. YÖK’ü “türban”› bahane ederek oligar-
fli içi çat›flman›n bir arac› olarak kulland›. YÖK’e kar-
fl›ym›fl gibi YÖK’ün “bask›c›, hak ve özgürlükleri yok
etti¤ini” söyledi. Ancak YÖK’ü ele geçirdikten sonra 12
Eylül’ün bu faflist kurumunu önceki iktidarlardan hiç de
farkl› olmayarak gençli¤in sindirilmesi, yozlaflt›r›lmas›,
apolitiklefltirilmesi ve kendi iktidar›n› güçlendirmek
için kullanmaktad›r.

En son 24 A¤ustos’ta YÖK ün 81 ilin valilerine gön-
derdi¤i genelgeyle üniversitelerdeki k›flla düzenini pe-
kifltirmektedir. Ve sivil polislerin üniversitelerdeki varl›-
¤› resmilefltirildi. Bask› ve sindirme politikalar› her ge-
çen gün a¤›rlaflt›r›ld›. Bask› alt›na al›nmak istenen
1981’den 2010 üniversitelerimizdeki mücadeledir.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

ÜÜllkkeemmiizzddee GGeennççlliikk

ÜN‹VERS‹TELERDEK‹ CUNTA: YÖK
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“Adalet için birleflelim, mücadele edelim”

Halk düflman› AKP ya¤mada, ta-
landa, sat›flta s›n›r tan›m›yor... Hal-
k›n olan do¤ay› tekellere peflkefl çe-
kiyor. Karadeniz’den, Kazda¤lar›-
na, Munzur’dan Bursa’ya kadar su-
lar›m›z, ormanlar›m›z, da¤lar›m›z
tekeller taraf›ndan talan ediliyor.

Sat›lanlar yetmedi, AKP flimdi
de, köprüleri ve otoyollar› sat›fla ç›-
kard›. 

Trabzon Kültür ve Tabiat Varl›k-
lar›n› Koruma Kurulu, tekellerin
göz dikti¤i Rize’nin ‹kizdere Vadi-
si’ni do¤al S‹T alan› ilan etti. fiim-
dilik, ‹kizdere, Anzer ve Ovit yöre-
sinde yap›lmas› planlanan 2222 HHiidd--
rroolleekkttrriikk SSaannttrraallii (HES) Projesi
ka¤›t üstünde iptal edildi.

Geçen aylarda bölgedeki bir
santrali açm›fl olan Baflbakan Re-
cep Tayyip Erdo¤an al›nan bu karar
karfl›s›nda adeta tehdit ya¤d›rd›. 

““AAkkll››nn››zz ddaahhaa öönnccee nneerreeddeeyy--
ddii??”” diye soran Erdo¤an, "" sseenn bbuu--
ggüünnee kkaaddaarr nneerreeddeeyyddiinn yyaahhuu?? BBuu--
ggüünnee kkaaddaarr oorraallaarr›› nniiççiinn SS‹‹TT aallaann››
iillaann eettmmeeddiinniizz ddee flfliimmddii HHEESS ççaall››flfl--
mmaallaarr›› bbaaflflllaayy››nnccaa kkaallkktt››nn››zz bbuurraallaa--
rr›› SS‹‹TT aallaann›› iillaann eeddiiyyoorrssuunnuuzz??”” (
Vatan, 20 Ekim 2010) diyerek kara-
r› tan›mad›¤›n›, aç›klad›.

Erdo¤an, emperyalist tekellerin
ç›karlar› için hiçbir kural›, yasay›
tan›mayaca¤›n› da böylece bir kez
daha ilan ediyordu herkese.

Söz konusu olan halk›n ç›karlar›
oldu mu, yasalar›, kurallar› hat›rla-
tan, “oollmmaazz”lar› s›ralayan Erdo¤an,
iflbirlikçi tekeller için herfleyi göze
alm›flt›r.

Daha önce Bergama’da, Kaz
Da¤lar›’nda mahkeme kararlar›n›
yok sayan AKP, yine ayn› yönteme
baflvurmay› deneyecektir. 

Halk düflman› AKP,, köprü ve
otoyollar›, 2012 y›l› sonuna kadar
iflbirlikçi tekellere yine alt›n tepsi
içinde sunacak. Buna göre; Edirne-
‹stanbul-Ankara, Pozant›-Tarsus-
Mersin, Tarsus-Adana, Gaziantep,
Toprakkale-‹skenderun otoyollar›
ile Bo¤aziçi ve Fatih Sultan Meh-
met köprüleri ilk etapta ya¤maya
sunulacak yerler aras›nda gelmekte-
dir.

AKP satmaya devam ediyor!...

Televizyonlar›n haber bültenlerinde, gazetelerde s›k
s›k “eekkoonnoommiikk bbüüyyüümmee”” içinde oldu¤umuz, ““eekkoonnoo--
mmiikk bbüüyyüükkllüükkttee ddüünnyyaaddaa 1177.. ss››rraaddaa”” yer ald›¤›m›z, ki-
fli bafl›na düflen “ggaayyrrii ssaaffii mmiillllii hhaass››llaa”n›n 99 bbiinn ddoollaarr
oldu¤u türünden haberleri duyar›z. 

Bu haberler yetmez elbette. Sonra s›ra, Sabanc›-
lar’›n, Koçlar’›n, Ülkerler’in, Karamehmetler’in ne ka-
dar ““bbüüyyüüddüükklleerrii”” üzerine yay›nlarla ““sseevviinnddiirriiccii”” ha-
berler vermeye devam ederler!

Müjdeli bir haber gibi verilir ço¤u zaman bu tür ha-
berler. Gurur duymam›z, övünmemiz istenir. Ne kadar
““bbüüyyüükk”” bir devlet oldu¤umuza ““ss››kk››nntt››llaarr››mm››zz››nn””
hemen çözülece¤ine inand›rmaya çal›fl›rlar bizi.

Tüm bunlar›n yoksul halk için bir anlam› var m›d›r?
Gerçekten anlafl›lmayan rakam y›¤›nlar› ve ““bbüüyyüüddüü--
¤¤üümmüüzz”” aç›klamalar› ile halk›n yaflam› de¤iflecek mi-
dir? Örne¤in, iflsizlik ortadan kalkacak, herkes eme¤i-
nin karfl›l›¤›n› alabilecek midir?

Ya da kan emici tekeller kasalar›n› doldururken hal-
k›n yaflad›¤› açl›k, yoksulluk bitecek mi?

Kuflkusuz, bu rakam y›¤›nlar› ile halk› aldat›yorlar
““EEkkoonnoommii bbüüyyüüyyoorr”” ise iflsizlik, açl›k yoksulluk neden
büyüyor? ““EEkkoonnoommii bbüüyyüüyyoorr”” ise e¤itim, sa¤l›k gibi
temel hizmetler neden paral› hale getiriliyor?

Halk› aldatt›klar› yer de tam buras›d›r. ““EEkkoonnoommiikk
bbüüyyüümmee”” kelimesi ile gizledikleri kendi talanlar›, ya¤-
ma ve sömürüleridir. Çünkü büyüyen, kasalar›n› doldu-
ran, tekellerdir. 

Onlar›n büyümesi karfl›l›¤›nda ise yoksullaflan halk-
t›r. Onlar sömürerek, talan ederek, büyürken, halk›n
elinde, avucunda olan› da son lokmas›na kadar çekip
almaktad›rlar. Onlar›n büyümesi, emekçilerin daha çok
ve güvencesiz çal›flt›r›lmalar›, daha az ücret almalar›,
demektir.

O nedenle,““eekkoonnoommiikk bbüüyyüümmee”” kelimesinin geçti-
¤i her yerde durup, “halk› ne kadar çok sömürdükleri-
ni”, “halka ait olan de¤erleri ne çok talan ettiklerini”
düflünmeliyiz.

““EEkkoonnoommiikk bbüüyyüümmee”” de¤il, talan, ya¤ma ve sömü-
rünün katmerli bir biçimde sürdürülmesi vard›r. Büyü-
me kelimesi ile halk› aldatmalar›na izin vermemeliyiz.
Büyüyen, sömürücü asalaklard›r. Büyüme dedikleri,
dolu kasalar›, artan vurgun ve talanlar›d›r.

Onlar›n büyümesi bizim açl›¤›m›z›n ve yoksullu¤u-
muzun büyümesidir.

Savaşan
Kelimeler 

““EEkkoonnoommiikk bbüüyyüümmee””

Sat›yor, ya¤mal›yor,
tehdit ediyor

27



“Katiller halk düflman› AKP’nin korumas›nda”

AKP’nin düzenini
tarif etmek gerekirse

bu düzenin en belirgin yanlar›ndan
birisi de hiç kuflkusuz, rüflvettir.
Rüflvetin onlarca biçimi icat edil-
mifl, rüflvet ifllerini halletmek için de
say›s›z çete oluflturulmufltur. 

Amerika’n›n asalak, sömürücü
tekellerinden ““33MM””,, geçti¤imiz
hafta rüflvet iliflkileri ayyuka ç›k›n-
ca., bir aç›klama yapmak zorunda
kald›. O aç›klamada “Türkiye’nin
ad›” da geçiyordu. fiöyle diyordu te-
kelin sözcüsü:

“BBiizziimm TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii tteemmssiillcciillii--
¤¤iimmiizz bbeelleeddiiyyeelleerree rrüüflflvveett vveerreerreekk
iihhaalleelleerr aallmm››flfl!” 

ABD’li emperyalist tekel kendi
içinde göstermelik de olsa bir “so-
ruflturma” yürüttü¤ünü aç›klarken,
AKP iktidar›, söz konusu belediye-

lerin kimler oldu¤u, ne için rüflvet
da¤›t›ld›¤› konusunda tek bir aç›kla-
ma yapm›fl de¤ildir. 

Tersine, emperyalist tekelin ilifl-
kileri gizlenmeye, rüflvetin üstü ör-
tülmeye çal›fl›ld›. 

AKP’nin 8 y›ld›r kurdu¤u düzen
herfleyi ile çürümüfl bir düzendir.
Halk› aldatarak, susturarak 8 y›ld›r
iktidar olanlar bo¤azlar›na kadar
pisli¤e batm›fllard›r. 

Yine ayn› günlerde ‹stanbul
Dünya Ticaret Merkezi’ne tahsis
edilen araziyle ilgili olarak ‹stanbul
ve Ankara baflta olmak üzere 4 ilde
sürdürülen “rüflvet operasyonu” nda
40 kifli gözalt›na al›nd›. 

40 kifli aras›nda ‹stanbul Ticaret
Odas› Baflkan› Murat Yalç›ntafl’›n, 2
eski Yarg›tay üyesi, 13 avukat ve 3

emniyetçinin de bulunmas›, rüfl-
vetin gerçekte as›l olarak kimler
taraf›ndan al›n›p verildi¤ini, çete-

lerin bir aya¤›n›n nerelere bast›¤›n›
bir kez daha göstermifltir.

Murat Yalç›ntafl’›n da aralar›nda
oldu¤u 9 kiflinin tutukland›¤› rüflvet
davas›ndan bir sonuç al›nmayaca¤›
ortadad›r. ‹TO Baflkan› Murat Yal-
ç›ntafl, ‹TO Baflkan› olmadan önce
AAKKPP ‹‹ssttaannbbuull ‹‹ll BBaaflflkkaann YYaarrdd››mm--
cc››ll››¤¤›› görevini yürütüyordu. Murat
Yalç›ntafl’›n babas› Nevzat Yalç›n-
tafl da AKP’nin kurucular› aras›nda
yer alm›fl ve bundan önceki dönem-
de AKP ‹stanbul milletvekilli¤i yap-
m›flt›. Besbelli ki, son operasyonun
gerekçesinde bir iç çat›flma, bir pay
kavgas› söz konusudur. 

AKP iktidar›n›n yoksullar›,
emekçileri ezen düzeni, rüflveti iyi-
ce yayg›nlaflt›rm›fl ve kurumsallafl-
t›rm›flt›r. Rüflvetsiz ifl yoktur. AKP
dürüstlük edebiyat› yaparken yarat-
t›¤› rüflvet düzeni ile övünebilir!

Rüflvet, AKP düzeninin 
bir parças›d›r

Tunceli Üniversitesi taraf›ndan,
4-6 Ekim’de, Dersim’de “11.. UUlluussllaa--
rraarraass›› TTuunncceellii ((DDeerrssiimm)) SSeemmppoozz--
yyuummuu”” düzenlendi. 

Bu sempozyum, AKP iktidar›n›n
örgütledi¤i bir sempozyumdu. Dü-
zenleyicisi, üniversite olmakla bir-
likte, AKP’si, valisi herkes iflin için-
deydi.

Sempozyumun aç›l›fl›nda konu-
flan Vali Mustafa Taflkesen; “DDeevvllee--
ttiimmiizz aarrtt››kk DDoo¤¤uussuunnaa nnaammlluunnuunn
uuccuunnddaann bbaakkaann zziihhnniiyyeettii ççookkttaann
ggeerriiddee bb››rraakkmm››flfltt››rr.. "" diyerek
AKP’nin bilinen demagojilerini
oraya tafl›d›. Bu ayn› zamanda sem-
pozyumun niye yap›ld›¤›n›n da ce-
vab›yd›.

Dersim’de sempozyum yapa-
caklar ve konuflmac› olarak gerici-
faflistleri ça¤›racaklar!.. Bu daha en
baflta bu projenin ölü do¤mas› de-
mekti.

O nedenle vitrinlerini de buna
göre oluflturmufllard›. Sempozyuma
ça¤r›lanlar içinde “sol”cu bilinenler
ve AB’ciler vard›. Böylece halk› da-
ha kolay aldatacaklar, sempozyu-
mun “benimsenmesini” sa¤laya-
caklard›.

AKP bir yandan halk› katleder-
ken, Dersim halk›n›n kan›n› döker-
ken bir yandan demokrasicilik oy-
nuyor, sempozyum düzenliyor, 38
katliam›n› tart›fl›yor.

AKP “sol”cu bilinen,“ayd›nlar” ›
bir kez daha bu sempozyum için
kulland›. AB’ciler ve “sol”cu geçi-
nenler, Dersim Valisi ile yanyanay-
d›. Halka kan kusturanlar›n, kan›n›
dökenlerin elini s›kt›lar, ayn› yerde
yan yana durdular.

Sempozyumda konuflmalar ya-
p›ld›, belgeseller oynat›ld›, 38 kat-
liam› tart›fl›ld›. 72 y›l öncesini tar-
t›flman›n bir mahzuru yoktu. Son 30

y›l›n katliamlar› ve günümüz ise za-
ten hiç yoktu tart›flmalarda... 

D›flarda açl›k, iflsizlik, halka yö-
nelik sald›r›lar, süren operasyonlar
vard›. Otelde yap›lan sempozyumda
bunlar›n hiçbiri yoktu. D›flarda kon-
trol noktalar›, özel tim noktalar›, fle-
hirde asker ve polis terörü, süren
operasyonlar, otelde ise “herfleyi
tart›flan”lar vard›.

Otel’de tart›flmalar sürerken, ay-
n› saatlerde, Ovac›k ‹lçesi’nde sü-
ren operasyonlar bombalar ya¤d›ra-
rak uçan helikopterler vard›.

D›flarda operasyonlar; 
otelde “özgür tart›flmalar”!
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AKP iktidar› hapishaneler katli-
am›n›n ve bugün hapishanelerde
uygulad›¤› tecrit zulmünün üzerini
örtmek için katliamlarla an›lan ha-
pishaneleri kapat›p müze yap›yor.
Bunlardan birisi Ankara Ulucanlar
Merkez Kapal› Hapishanesi.
AKP’nin Alt›nda¤ Belediye Baflka-
n› Veysel Tiryaki, müzeye dönüfltür-
dükleri hapishane hakk›nda AK-
P’nin sözcülü¤ünü yapan Sabah ga-
zetesine “özel” tan›t›m yapm›fl.

22 Ekim tarihli Sabah’›n haberi-
ne göre; Ulucanlar Hapishanesi’nde
de¤iflik zamanlarda tutuklu olarak
kalan Naz›m Hikmet, Deniz Gez-
mifl, Y›lmaz Güney, Erdal Eren gibi
devrimci sosyalistlerin yan›nda
Muhsin Yaz›c›o¤lu, Taha Akyol gibi
faflistlerin ve Ulucanlar ve 19 Aral›k
gibi hapishaneler katliam›ndan so-
rumlu dönemin Baflbakan› Bülent
Ecevit’in de oldu¤u 22 kiflinin bal-
mumundan heykeli yap›l›p müzeye
çevrilen hapishaneye yerlefltirilmifl.
“Disiplin cezas›”n›n uyguland›¤›
tecrit hücrelerinin de müzeye dö-
nüfltürülmesi unutulmam›fl. Gerçek-
çi olsun diye içine farelerin de ko-
nulmas› unutulmam›fl(!) Hapishane
koridorlar›nda “asl›n› yaflatmak
amac›yla mmaahhkkuummllaarr››nn çç››¤¤ll››kkllaarr››,,
ttaarrtt››flflmmaallaarr›› vvee ttüürrkküü ssööyylleemmeelleerrii
hoparlörlerden veriliyormufl. Bir
tutsa¤›n duvara kaz›d›¤› “Zincir so-
¤uk, zindan yafl...” gibi yaz›lar›n da
hala duruyor olmas› Sabah muhabi-
rinin tüylerini diken diken etmifl. 

Belediye Baflkan› Veysel Tiryaki
Sabah gazetesine “müze”yi tan›t›r-
ken “özel” bir hizmetlerini de flöyle
anlat›yor: ““‹‹sstteeyyeennlleerr oorrttaallaammaa bbiirr
üüccrreett kkaarrflfl››ll››¤¤›› mahkum olman›n ne
anlama geldi¤ini anlayabilecekler.”

Devam ediyor Tiryaki anlatma-
ya; “Ulucanlar’a gelenlerin ddee-
mmookkrraassii yyoolluunnddaa aadd››mm aadd››mm ggeellii-

nneenn nnookkttaayy›› daha iyi anlayaca¤›n›” 

Ey halk düflman› AKP’nin riya-
kar, sahtekar belediye baflkan›: Bir
gün bu yapt›klar›n›z›n hesab›n›n so-
rulmayaca¤›n› m› san›yorsunuz?
Tarihi böyle çarp›taca¤›n›z› m› san›-
yorsunuz? Bu politikalar›n›zla ha-
pishane katliamlar›n›n üzerini kapa-
tabilece¤inizi mi san›yorsunuz!

26 Eylül 1999’da Ulucanlar’da
10 devrimci tutsa¤› hapishanenin
hamam›nda, odun kesme atölyesin-
de iflkence yaparak bo¤az›n› kese-
rek  katleden, 19 Aral›k’ta 20 hapis-
haneye sald›rarak 28 tutsa¤› katlet-
tiren Baflbakan Bülent Ecevit’in
balmumu heykelini yapmak “ddee-
mmookkrraassii yyoolluunnddaa ggeelliinneenn”” hangi
““nnookkttaa””y› gösteriyor? 

Açt›¤›n›z müzenizde 90’l› y›llar
ve sonras›ndaki iflkenceler yok, dire-
nifller yok, katliamlar yok. Nerede
Amerikan ufla¤› Bülent Ecevit’in
katliam emrini vererek katlettirdi¤i
10 devrimci tutsa¤›n heykelleri?
Müzenizde Hamam’› nas›l dizayn et-
tiniz? Ya hamam›n yan›ndaki odun
kesme atölyesini? ‹smet Kavakl›o¤-
lu’nun bo¤az›n› orada h›zar makine-
siyle kesti iflkencecileriniz. Bunlar›
neden canland›rmad›n›z müzenizde.
Hoparlörlerinizden bu iflkencelerin
sesini veriyor musunuz? Adli bir tu-
tuklunun duvara kaz›d›¤› yaz›y› ko-
rumuflsunuz. Dördüncü ko¤uflun ka-
p›s›n›n üzerinde ““KKAANNLLAA YYAAZZII-
LLAANN TTAARR‹‹HH SS‹‹LL‹‹NNMMEEZZ”” yaz›-
yordu. Onu neden kaz›d›n›z oradan?
O yaz›y› okumad›n›z m›? O duvar-
dan s›vay› kaz›yarak sildi¤inizi san-
d›¤›n›z yaz› sadece bir görüntüdür.
Ulucanlar tarihe kanla yaz›lm›flt›r.
Tarihten nas›l sileceksiniz? 

‹steyen ziyaretçilere ““üüccrreett kkaarr-
flfl››ll››¤¤›› mmaahhkkuumm oollmmaann››nn nnee aannllaammaa
ggeellddii¤¤iinnii”” göstereceklermifl. ‹kti-
dara geldi¤iniz sekiz y›lda hapisha-
nelerdeki tutsak say›s›n› iki kat›na

ç›kartt›n›z. Halka zaten en a¤›r ko-
flullarda hücreleri yaflat›yorsunuz.

F Tiplerini neden açm›yorsunuz
halka? Sekiz y›l›nda AKP’nin ikti-
dar oldu¤u son on y›l içinde BB‹‹NN
AALLTTIIYYÜÜZZ EELLLL‹‹ DDOOKKUUZZ tutsak
tecrit hücrelerinizde katledildi. Mü-
zenize bunlar› da koydunuz mu? 

Evet, halklar›n tarihini, ac›lar›n›
canl› tutmak, yaflatmak için müzeler
bir ifllev görürler. Fakat AKP’nin
amac› halklar›n tarihini yaflatmak,
ac›lar›n› canl› tutmak de¤il. Ulucan-
lar, Bayrampafla, Diyarbak›r hapis-
hanelerini, 37 kiflinin yak›ld›¤› Ma-
d›mak Oteli’ni müze yaparak ger-
çeklerin üzerini örtmeye çal›fl›yor. 

Katliamlarla an›lan bu hapisha-
nelerin kapat›larak “müze” yap›l-
mas›n› isteyen devrimci, demokrat
ilerici kesimlere  flunu hat›rlatmak
istiyoruz: BBiirriinncciissii,, halk›n iktidarda
olmad›¤› bir sistemde oligarflinin
açaca¤› müze oligarflinin deneti-
minde olacakt›r. Devrimcilerin aç-
mad›¤›, devrimcilerin denetiminde
olmayan bir müze oligarflinin politi-
kalar›na hizmet edecektir. 

‹‹kkiinncciissii,, eski hapishanelerin mü-
ze yap›l›p yerine F Tipi tecrit hapis-
hanelerinin aç›ld›¤› bir yerde bundan
daha afla¤›l›k bir aldatmaca olabilir
mi? Hapishane duvarlar›n›n içinden
iflkence sesleri yükselmeye devam
ediyor. Ulucanlar’da ‘müze’yi ziya-
ret edenlere hoparlörden tutsaklar›n
““çç››¤¤ll››kkllaarr››,, ttaarrtt››flflmmaallaarr›› vvee ttüürrkküü
ssööyylleemmeelleerrii”” dinletilecekmifl.  

Ey alçaklar, 120 bin tutsa¤›n kal-
d›¤› hapishanelerinizde sekiz y›ll›k
iktidar›n›z döneminde gerçek ç›¤-
l›klar hiç eksik olmad›. F tiplerinde
türkü söylemek de yasak. 

Devrimci, demokrat, ilerici ay-
d›nlara, sanatç›lara gazetecilere ses-
leniyoruz, halk›m›za sesleniyoruz:
AKP’nin bu alçakça oyununa mal-
zeme olmay›n.

eerriiyyiipp ggiiddeecceekkttiirr!! 

BBaallmmuummuunnddaann hheeyykkeelllleerriinniizz;;
KKaannllaa yyaazz››llaann ttaarriihh kkaarrflfl››ss››nnddaa 

“Adalet için birleflelim, mücadele edilim”
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“Katiller halk düflman› AKP’nin korumas›nda”

AKP iktidar› her f›rsatta, kendi ik-
tidarlar› döneminde, hemen herfleyin
tart›fl›ld›¤›n›, her konunun konuflulur
hale geldi¤ini, ““öözzggüürrllüükklleerriinn ssttaann--
ddaarrtt››nn››”” yükselttiklerini yineleyip
durmaktad›r.

Kuflkusuz bunlar›n hiçbiri do¤ru
de¤ildir. Halk düflman› AKP halk› ve
devrimcileri hedefleyen faflist terörü,
katliamlar›, soka¤a tafl›d›¤› iflkencele-
ri, katilleri sahiplenmesi ve olmayan
““bbaass››nn öözzggüürrllüü¤¤üü”” ile an›lacakt›r.

S›n›r tan›mayan gazeteciler örgü-
tü, bbaass››nn öözzggüürrllüü¤¤üü ile ilgili yapt›¤›
bir araflt›rmada 117788 üüllkkee içinde TTüürr--
kkiiyyee’’yyii 113388.. ss››rraaddaa gösterdi. Bu s›ra-
lamaya göre Türkiye, bas›n özgürlü-
¤ünün olmad›¤› bir ülkedir. 

BBaass››nn öözzggüürrllüü¤¤üü konusunda 117788
üüllkkee iiççiinnddee 113388’’nnccii s›rada yer almak
elbette tek bafl›na bir s›ralaman›n so-

nunda olmak de¤ildir. 

Devrimci yay›n organlar›n›n sü-
rekli bask› ve toplatmalar ile karfl›
karfl›ya kald›¤›, devrimci gazetecile-
rin tutuklanarak hücrelere at›ld›¤› bir
ülkedir Türkiye.

AKP iktidar›, kendini iktidara ta-
fl›yan düzenin bas›n›n› bile, en küçük
bir elefltiri yapmaya kalk›flt›klar›nda
hizaya getirmek için akla gelebilecek
her yöntemi kullanmaktad›r.

AKP’nin bas›na, bas›n özgürlü¤ü-
ne bak›fl aç›s›n› belki de en iyi özetle-
yen AKP’li Bülent Ar›nç oldu.

Baflbakan Yard›mc›s› Ar›nç, dev-
rimci bas›n emekçilerinin hakk›nda
onlarca dava aç›lm›fl olmas› ve tutuk-
lanmalar› ile ilgili olarak flöyle de-
mektedir; “ Cezaevlerinde tutuklu,
hükümlü bulunan, ama ad› gazeteciye
ç›km›fl, gazetesinin ismini bile duy-

mad›¤ ›n ›z ,
adresini ara-
d›¤›n›zda ye-
rini bulama-
d›¤›n›z öyle
mevkuteler var ki...”

Yani diyor ki Ar›nç, onlar gazete-
ci de¤il, ister hapsedin, ister baflka
fley yap›n...  ‹nfaz edilen gazetecilerin
katledilmesini “onlar gazeteci de¤il”
diye savunan SSüülleeyymmaann DDeemmii--
rreell’’den ne farklar› var? ‹flte yine
gerçek yüzleri karfl›m›zdad›r. 

Elbette katliamc›, infazc› Demi-
reller’den, Çillerler’den bir farklar›
yoktur. 

‹‹nnffaazz eeddeebbiilliirrssiinn...... TTuuttuukkllaayyaabbii--
lliirrssiinn!! ÇÇüünnkküü;; ““oonnllaarr ggaazzeetteeccii ddee--
¤¤iill””ddiirr,, oonnllaarr ddeevvrriimmcciiddiirr,, mmuuhhaalliiff--
ttiirr...... ‹‹flflttee AAKKPP’’nniinn öözzggüürrllüükkççüüllüü¤¤üü--
nnüünn ss››nn››rrllaarr›› bbuurraayyaa kkaaddaarrdd››rr!!

‹nfaz edebilirsin... Tutuklayabilirsin!

‘onlar gazeteci de¤il’

Eskiler derdi ki, yamal› gezmek
ay›p de¤il, y›rt›k gezmek ay›p. 

Bu yüzden de eskiyen ceketlerini,
pantolonlar›n› yama yap›p öyle giyer-
lerdi. Tüketim ekonomisi, yamay› he-
men hemen ortadan kald›rd›. ‹nsanlar
yamal› gezmeyi “utan›lacak” bir du-
rum olarak görür hale getirildiler. 

Y›rt›klar ise duruyor hala. Ama,
evde, belki bir gün çal›fl›rken laz›m
olur diye bir dolab›n dibine konulmufl
biçimde de¤il. Giysi sat›c›lar›n›n vit-
rinlerinin en gözde köflelerinde karfl›-
m›za ç›k›yor y›rt›klar! 

Y›rt›k kotlar, kapitalizm taraf›n-
dan moda diye pazarlan›yor. Kimi di-
zinden y›rt›lm›fl, kimi paçalar›ndan,
kimi bald›rlar›n hizas›ndan... 

Kimi dilim dilim kesilmifl, kimi
tiftiklenerek oyulmufl... Y›rt›klar da
çeflitlendirilmifl ve ak›llar› s›ra “este-
tize” edilmifl yani. 

fiimdi sorumuz fludur:

Bir insan sapasa¤lam pantolonu
niye durup dururken y›rtar, keser?

Ve ilginçtir, y›rt›lm›fl, kesilmifl
kotlar, ayn› kotlar›n sa¤lam›ndan ddaa--
hhaa ppaahhaall››ddrr.. Ne de olsa bir de kes-
mek, y›rtmak için ek emek harcan-
m›fl, maliyet artm›flt›r!

fiimdi akl› bafl›nda ama “moda”
denilen saçmal›ktan habersiz birine
desek ki, bak›n, bu pantolon asl›nda
sapasa¤lam pantolondu, üzerindeki
bu y›rt›klar ve kesikler, çok giyilmesi
sonucunda oluflmad›, “moda” diye
yap›ld›... 

Derdi ki, siz delirdiniz mi?

Sonra da yine akl› bafl›nda bir insa-
na desek ki, bak›n bu y›rt›k p›rt›k pan-
tolon sa¤lam pantolondan daha pahal›.

Derdi ki, siz benimle dalga m› ge-
çiyorsunuz?

*

Evet, kapitalizm asl›nda insanla
dalga geçiyor. Bak›n diyor, ben o ka-

dar güçlüyüm ki, size y›rt›k pantolon
bile giydiriyorum, size y›rt›k pantolo-
nu, sa¤lam pantolondan daha pahal›-
ya sat›yorum... 

Y›rt›k pantolon kapitalizmin genç-
li¤i afla¤›lamas›d›r. O pantolonu giyen,
modaya uymuyor, kendisinin kapita-
lizm karfl›s›nda ne kadar zavall›, ne
kadar iirraaddeessiizz oldu¤unu gösteriyor. 

Moda, insan iradesine hakarettir.
Hele ki bu flekilde bir mant›ks›zl›k
abidesi olan biçimlerin insanlara kabul
ettirilmesi, hakaretin en üst düzey ha-
lidir. Kapitalizm insanlar› maymuna
çeviriyor; size bu sene dar paça, sonra-
ki sene genifl paça, bir sonraki sene ya-
muk paça, bir sonrakinde de bilmem
ne flekilde giydirece¤im diyor... 

O y›rt›ktan görülen, insan›n derisi
de¤il, kapitalizmin mant›ks›zl›¤›d›r.
Hangi ak›l yapar böyle bir fleyi?

Bu ak›l, insanl›¤›n yarar›na düflü-
nen bir ak›l m›d›r?

Asl›nda moda denilen fleyin hemen
her biçimi, bir flekilde bu ak›ls›zl›k ve
mant›ks›zl›¤› içerir. Ak›ls›zl›k ve man-
t›ks›zl›k belki her biçiminde bu kadar
aç›k seçik de¤ildir ama özünde bu var-
d›r. Siz siz olun, kapitalizmin sundu¤u
her fleyi, akl›n›z›n süzgecinden geçirin. 
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“Adalet için birleflelim, mücadele edelim”

Bir bina yapaca¤›z. Çölün orta-
s›nda infla edece¤iz binay›. Yokluk-
lar içinde yapaca¤›z. Kum yok, ça-
k›l yok, su yok... Çölün ortas›nda-
y›z. Çölü biz yeflertece¤iz. ‹fl maki-
nalar›m›z yok. Kazma yok, kürek
yok... Zor de¤il mi böyle bir binay›
yapmak? Hatta imkans›z gibi! Ama
imkans›z de¤ildir. Koskoca bir ze-
min var üzerine binam›z› infla ede-
bilece¤imiz. ‹¤neyle, o da yoksa el-
lerimizle kazaca¤›z binam›z›n te-
melini. Yoklar› var edece¤iz. Su mu
yok? Getirece¤iz! Demir bulaca¤›z,
kum, çak›l, çimento, hepsini bula-
ca¤›z. Olmad› tafltan yapaca¤›z. M›-
s›r piramitleri de çölün ortas›na infla
edilmiflti... Bir mucize yoktu pira-
mitlerde. Tek mucize yüzbinlerce
kölenin eme¤i. Biz de kendi eme¤i-
mizle yapaca¤›z binam›z›.

***

Bir alanda, bir birimde, bir böl-
gede örgütlenece¤iz; Geçmiflten
kalma bir örgütlenmemiz yok, bir
tan›d›k, bir iliflki yok. Kalacak yeri-
miz yok. Düflman›n sald›r›lar› var.
Halk sindirilmifl, korkutulmufl. Bu-
rada örgütlenece¤iz. 

Yeni bir bölgede, birimde, alan-
da örgütlenmek, biraz da çölde bina
yapmak gibidir. Yokluklarla baflla-
n›r örgütlenmeye. Fakat hiçbir fley
yok de¤ildir esas›nda. ‹nsan vard›r
en baflta. ‹nsand›r herfleyi yoktan
var edecek olan. Halk›n içinde ör-
gütlenece¤iz. Halkta ise her türlü
olanak vard›r. Sadece biz bunlar›
bilmiyoruz. Çölün ortas›nda i¤neyle
kuyu kazar gibi yüz binlerin içinde
bulaca¤›z onlar›. 

40 y›ll›k mücadele dolu bir tari-
himiz var. Bugüne kadar hiç çal›fl-
ma yapmad›¤›m›z bölgelerde bile
40 y›ll›k tarihimizin bir izi, bir etki-
si vard›r. Bu yan›yla örgütlenmeye
yeni bafllad›¤›m›z bir yerde bile, s›-
f›rdan bafllam›fl olmay›z. 

Halk›n oldu¤u her yerde örgütle-
nebiliriz. “Çölde bina yapmak zor”
demifltik. Örgütlenmeye yeni baflla-
d›¤›m›z bir yerde önce kendimizi
çöldeymifl gibi hissederiz. Ancak

halk›n oldu¤u hiçbir yer çöl de¤il-
dir. Bina yapmak için, bir arsan›n
olmas› nas›l ki birinci flartsa, örgüt-
lenmek için de birinci flart halkt›r.
Halk›n oldu¤u her yerde örgütlen-
me yapabiliriz. 

Hiç tan›mad›¤›m›z bir birimdeyiz
farzedelim ki. Kimi örgütleyece¤iz?
‹lk cevab›m›z: Halktan herkes örgüt-
lenebilir. Elbette, bir bafllang›ç nok-
tam›z da olmak zorunda. Yapmam›z
gereken ilk ifllerden biri, alan› tan›-
mak olacak. Düzenle çeliflkileri ne-
lerdir? Temel sorunlar› nedir? Eko-
nomik durumlar›, siyasal yap›lar›,
yöresel, kültürel özellikleri, milliyet-
leri, inançlar›... düflman›n örgütlülük
durumu, solun örgütlülü¤ü... Bilgiler
üst üste konuldukça, tablo kafam›zda
netleflir, binaya neresinden nas›l bafl-
layaca¤›m›z flekillenir.

‹lk araflt›rmalarla nereden hangi
iliflkileri ç›karabilece¤imizin ceva-
b›n› da buluruz. ‹lk iliflkiler, ister
kal›c› olsun, ister geçici, bize ikinci
ad›m› atma imkan› verir.. 

Israrla, emekle, zamanla, kap›s›-
n› çalaca¤›m›z evler, oturup çay›n›
içece¤imiz esnaflar, merhaba diye-
ce¤imiz gençler buluruz. Ancak ör-
gütlenmek için bunlar yeterli ol-
maz. Binam›za dönersek...

*** 

Bir binay› yaparken önce temel
at›l›r. Sonra üzerinde kolonlar yük-
selir. Kolonlar› birbirine ba¤layan
kiriflleri vard›r. Bir yerde kolonlar
ve kirifller binay› ayakta tutan iske-
letidir. ‹skeletin etraf› duvarlarla
örülür. Duvarlar›n örülmesiyle bi-
nam›z da flekillenmeye bafllar. 

Bir bina gibi ad›m ad›m, tu¤la
tu¤la flekillenir örgütlenmemiz de.
Örgütlenece¤imiz zemin; ö¤renci-
ler, iflçiler, memurlar, köylüler, es-
naflar, ayd›nlar ... bütün halkt›r. 

Kolon, kadrolar ve kal›c›laflm›fl
halk iliflkileridir. Bir birim örgütlen-
mesi onlar üzerinde yükselir. Bina
tek bir kolon üzerinde yükselmez,
en az dört kolon olmas› gerekir. Bi-
rinci kolon, orada örgütlenme faali-
yetini bafllatand›r. ‹kinciyi o bulup
örgütleyecektir; sonra üçüncüsü,
dördüncüsü bulunacak, kadrolaflma
gerçeklefltirilecektir. Kolonlar› bir-
birine ba¤layan kirifller vard›r. Yeni
iliflkilerle e¤itimle, komiteleflmeler-
le kirifller çat›lacak, bir yandan da
duvarlar örülecektir.

***

Çok yayg›n iliflkiler olabilir;
ama onlar› örgütleyemiyorsak, bina
yükselmiyor demektir. Çok miktar-
da tu¤lan›n, tafl›n, çimentonun, de-
mirin bir yerde bulunmas›, onlardan
bina olaca¤› anlam›na gelmez. Tek
tek tu¤lalar›, iradi olarak ve planl›
bir flekilde yerine koymadan ve üze-
rine yenilerini eklemeden bina yük-
selmez. 

K›sacas›, binay› yapmak için, ör-
gütlenmek için malzeme, her yerde,
her zaman vard›r; bazen o gizlidir,
dolayl›d›r, örtülüdür; örgütlenmek,
önce onu aç›¤a ç›karmak ve sonra
tafl tafl üstüne koymakt›r... Ey Cep-
heli, burada örgütlenilir mi deme;
nas›l örgütlenece¤iz deme, malze-
me bulundu¤un yerdedir; usta sen-
sin, bafllang›çta kalfa ve ç›rak da
sensin... ‹lk tu¤lay› koyar gibi, bi-
rinci kifliyi örgütleyecek, iradenle,
kararl›l›¤›nla ilk kolonu dikecek-
sin... Sonras› gelecektir.. 

Örgütlenmek bir binay› yapmaya benzer

Hiç tan›mad›¤›m›z bir birimdeyiz
farzedelim ki. Kimi örgütleyece¤iz?

‹lk cevab›m›z: Halktan herkes
örgütlenebilir. Elbette, bir bafllang›ç

noktam›z da olmak zorunda.
Yapmam›z gereken ilk ifllerden biri,

alan› tan›mak olacak. Düzenle
çeliflkileri nelerdir? Temel sorunlar›
nedir? Ekonomik durumlar›, siyasal
yap›lar›, yöresel, kültürel özellikleri,

milliyetleri, inançlar›... düflman›n
örgütlülük durumu, solun

örgütlülü¤ü... Bilgiler üst üste
konuldukça, tablo kafam›zda

netleflir, binaya neresinden nas›l
bafllayaca¤›m›z flekillenir.
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ÇÇaalldd››llaarr // SSooffrraamm››zzddaann aaflfl››mm››zz››

ÇÇaappuullccuu eelllleerriinnddeenn ttaann››yyoorruuzz
hh››rrss››zz››

ZZiirrvvee yyaapp››yyoorr hhoollddiinngg kkaarrllaarr››......

BBoorrssaayyaa ddüüflflttüü aarrtt››kk aaflflkk

vvee ppiiyyaassaallaarr

““SSaaddaakkaattii”” ssaatt››nn aallmm››yyoorrllaarr.. 

““aall››nn ssaatt››nn aallddaatt››nn,,
kkaappiittaalliizzmmiinn kkuurraall›› bbuu”” ddiiyyoorrllaarr......

SSöömmüürrddüülleerr

ÖÖmmrrüümmüüzzddeenn hhaayyaatt››

VVee ggeerriiyyee kkaallaann ppoossaayy››

AAtttt››llaarr eecceellssiizz ööllüümmlleerriinn aalltt››nnaa...... 

OOnnllaarr kkii,, 

YYüüzzlleerriinnddee ççii¤¤ mmaasskkeelleerr

DDiilllleerriinnddee hheerrccaaii ttaakkllaallaarr

VVee ssooyyttaarr››llaarr aallaayy››

VVee cceellllaatt ttaakk››mm››yyllaa

KKuuflflaatttt››llaarr eevviimmiizzii bbaarrkk››mm››zz››

KKuurruuttttuullaarr aa¤¤aacc››mm››zz›› ççiiççee¤¤iimmiizzii

KKiirrlleettttiilleerr hhaavvaamm››zz›› ssuuyyuummuuzzuu 

DDookkuunndduukkllaarr›› nnee vvaarrssaa
ççüürrüüttttüülleerr

HHaayyaatt ççüürrüüddüü

ÖÖmmüürrlleerr ççüürrüüddüü

ZZaammaann bbiillee ççüürrüüddüü

KKookkuuflflmmaadd››rr aarrtt››kk ssoolluukk
ddiiyyee ççeekkiilleenn

TToopprraakk aa¤¤llaadd›› zzeehhiirrlleenn--
ddiikkççee

ÇÇiiççeekk ççiiççeekk ggüüllmmeezz oolldduu

DDeenniizz aa¤¤llaadd›› zzeehhiirrlleenn--
ddiikkççee

YYaakkaammoozzllaarr kkööttüü yyoollaa
ddüüflflttüü

GGööççmmeenn kkuuflflllaarr rroottaass››nn››
flflaaflfl››rrdd››

KKuuttuupp aayy››llaarr›› bbiiççaarree

KKeenneelleerr sseerrii kkaattiill

BBuullaanndd›› hhaatt››rraallaarr,, ssoolldduu

ddüüflfllleerr

EEnn ppiissii kkiirrlleennmmeessiiyymmiiflfl iinnssaann››nn

SSöömmüürrüü ssuuyyuunnddaa rruuhhuu ççiittiilleennddiikkççee

YYaa¤¤mmaallaadd››llaarr

ssooffrraamm››zzddaann aaflfl››mm››zz››

YYaallaannllaarr yyaa¤¤dd››rr››rrkkeenn zzaammaannaa 

EEkkssiillddii ssooffrraaddaa llookkmmaa

EEkkssiillddii öömmüürrddee sseevvddaa

ÖÖ¤¤üüttttüükkççee iinnssaannll››¤¤››

KKaappiittaalliizzmm ddeenniilleenn ddee¤¤iirrmmeenn ttaaflfl›› 

OO ddee¤¤iirrmmeenn ttaaflfl››nn››

BBaaflfl››nnddaann aattaaccaakk oollaann kkiimmddiirr??

SSöömmüürrüünnüünn ddee ççaarrkk››nn›› kk››rraaccaakk
oollaann kkiimmddiirr??

ÇÇüürrüümmeeyyee mmaahhkkuumm eeddiilleenn hhaayyaatt

DDiiyyoorr kkii mmeeddeett yyaa hhaallkk

KKuurrttuulluuflfl eelllleerriinnddeeddiirr........

ÖÖllüümmee mmaahhkkuumm eeddiilleenn ttaabbiiaatt

DDiiyyoorr kkii mmeeddeett yyaa hhaallkk

KKuurrttuulluuflfl eelllleerriinnddeeddiirr........

SSöömmüürrüüyyee mmaahhkkuumm eeddiilleenn hhaallkk

KKiimmee ddiiyyeecceekk mmeeddeett ddiiyyee

HHaallkk››nn kkiimmii vvaarr uummuudduunnddaann
bbaaflflkkaa??

HHaallkk eelllleerriinnee bbaakk››yyoorr

EEkkeenn,, bbiiççeenn,, hhaarrmmaann kkaalldd››rraann

KKöörroo¤¤lluu’’nnuunn kk››ll››cc››nn›› ttuuttaann

EElllleerriinnee bbaakk››yyoorr

MMaaddeenn kkaazzaann,, kkaayynnaakk yyaappaann

DDaaddaall oolluupp ddaa¤¤llaarraa çç››kkaann

EElllleerriinnee bbaakk››yyoorr

YYaazzaann ççiizzeenn,, hhaammuurr kkaarraann

ÇÇaakk››rrccaall››’’nn››nn yyaann››nnddaa kkoonnaakk
yyaakkaann

EElllleerriinnee bbaakk››yyoorr

ÜÜzzüümm ss››kkaann,, ççeemmeenn yyaappaann

EElllleerriinnee bbaakk››yyoorr

KKeessiilleenn kkuuyyttuullaarrddaa,, 

YYaakk››llaann ddaammllaarrddaa

YY››kk››llaann kkoonndduullaarrddaa 

EElllleerriinnee bbaakk››yyoorr hhaallkk

VVee kkaalldd››rr››yyoorr yyuummrruu¤¤uunnuu

UUmmuudduu vvaarr hhaallkk››nn ççüünnkküü

UUmmuudduu vvaarr hhaallkk››nn

UUmmuudduu vvaarr;;

HHaallkk››nn uummuudduu vvaarr ççüünnkküü 

HHaallkk››nn uummuudduu vvaarr

UUmmuudduu vvaarr

VVee bbuu eelllleerr,, 

HHaayyaatt››nn vvee ttaabbiiaatt››nn ddeerr--
mmaann››dd››rr

VVee bbuu eelllleerr,, 

““KKeerreemm ggiibbii yyaannaa yyaannaa”” 

yyaazzaaccaakktt››rr kkaaddeerriinnee
zzaaffeerriinnii 

VVee bbuu eelllleerr,, 

BBiizziimm kkaavvrruukk eelllleerriimmiizz--
ddiirr kkii,, 

DDaallggaa ddaallggaa sseevvddaa

HH››nnccaa hh››nnçç kkaavvggaa

GGeelleeccee¤¤iinn eelllleerriiddiirr ggüünnee
uuzzaannaann

GGeelleeccee¤¤iinn eelllleerriiddiirr eelllleerrii--
mmiizz........ 

(fiiir, Özgür Tutsaklar›n›n
ç›kard›¤› VVoollttaa dergisin-
den, desen YYaa rreenn dergi-

sinden al›nm›flt›r)

Gelece¤in ElleriGelece¤in Elleri
““FFuukkaarraann››nn yyüüzzüü bbiirr ssoo¤¤uukk ggööllddüürr
SSooyyuunnuupp ddaa oonnaa kkiimmssee ddaallmm››yyoorr......””

((PPiirr SSuullttaann AAbbddaall))

Yürüyüfl
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“Adalet için birleflelim, mücadele edelim”

Sevgili Yürüyüfl okurlar›, mer-
haba! Devrimci Okul’da bu hafta
irade ve iradilik konusunu ele alaca-
¤›z.

Yap›lmayan ifller söz konusu ol-
du¤unda flu sözler klasiktir: 

- Kat›l›m bekledi¤imizden azd›.
- Ne yap›laca¤›n› anlatm›flt›k. 
- Program yapm›fl vermifltik. 
Ama iflte yetmemifltir. 

Neden yetmemifltir? 

‹nsanlara kararlar sunmak, yet-
mez.  Kararlar›n hayata geçirilme-
sinde de iradilik gerekir. 

Programs›zl›k, plans›zl›k, tam
manas›yla kendi-
li¤indenciliktir.
Ama sadece bir
programa sahip
olmak da kendi-
li¤indencilikten
ç›kmaya yetmez.
Program›n taki-
binde de yine
iradilik flartt›r.

Sevgili arka-
dafllar, bu pratik örnekten girdik ko-
nuya. Bafltan flunu belirtelim: Ken-
dili¤indencilik ve iradilik meselesi,
ddeevvrriimm aannllaayy››flfl››nnddaann ggüünnllüükk iiflflllee--
rree kkaaddaarr her aflamada, her alanda
bizim çal›flma tarz›m›z› belirleyen
bir konudur. 

Kendili¤indencili¤in elefltirisi ve
iradili¤e verilen önem, devrimci ha-
reketin flekilleniflinde önemli bir yer
tutar. Çünkü hareketimizin Devrim-
ci Yol tasfiyecili¤ine tav›r al›p siya-
si arenaya ayr› bir hareket olarak
ç›kmas›nda kkeennddiillii¤¤iinnddeenncciilliikk
eelleeflflttiirriissii temel elefltiri noktalar›-
m›zdan biridir. 

Devrimci Yol dönemi, prati¤in
örgütlenmesinde, ideolojik netlefl-
mede, parti do¤rultusunda örgütlü
ad›mlar›n at›lmas›nda ve kadrolafl-

mada tam bir ken-
dili¤indencilik de-
mekti ve “kendili-
¤indenci sa¤ bir
pratik bize dayat›-
l›yordu.”

Böyle bir ayr›fl-
ma sürecinde fle-

killenen devrimci hareketin bu ko-
nuya özel bir önem vermesi de do-
¤ald›r. 

��Kendili¤indencilik, eemek,
zaman, iiddia kkayb›d›r

Kendili¤indencili¤in sonuçlar›
nedir? Day›, DY süreci aç›s›ndan
bunun sonuçlar›n› Kongre Rapo-
ru’nda flöyle özetlemiflti: “Devrimci
Yol’un kendili¤indenci bir tarza dö-
nüflmesi, stratejik ve taktik do¤rul-
tuda iradi hiçbir giriflimde bulun-
mamas›, stratejik ad›mlar›n at›lma-
s›nda bize uuzzuunn yy››llllaarr kkaayybbeettttiirrmmiiflfl--

ttiirr..”  

Sorunun can al›c› noktas› da bu-
ras›d›r. Kendili¤indencilik, stratejik
hedeflerden sapmakt›r, kendili¤in-
dencilik, devrim yürüyüflünün ya-
vafllamas›d›r. Ve en somut haliyle
de zaman kayb›d›r. 

Kendili¤indencili¤in hakim ol-
du¤u yerde, yukar›da Devrimci Yol
için söylenen neyse, o aynen geçer-
lidir. 

Kendili¤indenci tarz hakimse,
haftalar kaybedilir, aylar kaybedilir,
y›llar kaybedilir... Emekler, ödenen
bedeller bofla gitmifl olur. 

Day›, AAtt››ll››mm sürecinde en büyük
tehlike olarak “kendili¤indencili¤e”
dikkat çekiyordu. Eylemler yap›l›r,
örgütlenmeler oluflturulurken, kitle-
nin, kadrolar›n coflkusu, heyecan›

alabildi¤ine büyüyorken, Day›,
olumsuz ihtimallere dikkat çekiyor-
du: “Sürecin tekrar geriye dönüp,
kendili¤indenci bir rotaya girmesi
çok kolayd›. Sürecin zorlu¤unu ya-
ratan ... ana etken, bu kkeennddiillii¤¤iinn--
ddeenn ssüürreecciinn oolluuflflttuurrdduu¤¤uu kküüllttüürr--
ddüü..””

Bu olumsuz kültür, kendini en
ç›plak haliyle, düflüncede, kurallar-
da, çal›flma tarz›nda, günlük yaflam-
da, yoldafll›k iliflkilerinde gösteri-
yordu. fiunu çok kesin olarak söyle-
yebiliriz ki, kendili¤indencili¤in ha-
kim oldu¤u bir ddüüflflüünnccee,, kendili-
¤indencili¤in hakim oldu¤u bir ççaa--
ll››flflmmaa ttaarrzz››,, kendili¤indencili¤in
hakim oldu¤u yyoollddaaflflll››kk iilliiflflkkiilleerrii,,
devrimci olmaktan h›zla uzaklafl›r.
Day›’n›n bu kadar ›srarla ve önemle
dikkat çekmesinin nedeni de buydu.  

��Kendili¤indencili¤in
ideolojik vve ppolitik
anlam› nnedir?

KKeenndd ii ll ii ¤¤ iinnddeenncc ii --
llii¤¤iinn siyasal anlam›, bi-
zim günlük olarak, pra-
tik olarak kendili¤inden-
cilik karfl›s›nda nas›l bir
tutum tak›nmam›z ge-
rekti¤ini de gösterir bi-
ze. 

KKeennddiillii¤¤iinnddeenncciilliikk,
kapitalizmin, kendili¤inden sosya-
lizme dönüflece¤inin teorisidir. 2.
Enternasyonal çizgisindeki refor-
mistler, yüzy›l›n bafl›nda bu görüflü
savunmaya bafllad›lar. 

Bu görüflün pratikteki karfl›l›¤›,
sosyalizmi gerçeklefltirmek için hiç-
bir fley yapmamakt›r. Kapitalizm,
kendili¤inden sosyalizme dönüfle-
ce¤ine göre devrimlere gerek yok-
tur, ihtilalci örgütlenmelere, illega-
liteye, fliddete, zora, ayaklanmalara
ve elbette bedeller ödemeye gerek
yoktur...  

Asl›nda kendili¤indencili¤i tarz
haline getiren arkadafllara flunu sor-
mal›y›z biz de. 

fiu flu iflleri yap›fl tarz›n, kendili-
¤indencidir, alandaki çal›flman,
programs›zd›r, ald›¤›n›z kararlar›

DEVR‹M ‹‹ç‹nDEVR‹M ‹‹ç‹n

DEVR‹MC‹ OOKULDEVR‹MC‹ OOKUL

Ders: NNeeddeenn ‹‹rraaddii
OOllmmaall››yy››zz??

‹‹rraaddiilliikk ddeevvrriimm iiddddiiaass››;;

kkeennddiillii¤¤iinnddeenncciilliikk 

ddeevvrriimmddeenn vvaazzggeeççiiflflttiirr
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bile izlemiyorsunuz, bu
tarz kendili¤indencidir...
Peki sen, sosyalizmin
kendili¤inden mi gelifle-
ce¤ini san›yorsun? Kapi-
talizm kendili¤inden sos-
yalizme dönüflür diye mi
bekliyorsun?  

Sonuç olarak, demek
ki flöyle de diyebiliriz; kendili¤in-
dencili¤i bir tarz haline getirenler
–niyet olarak asla öyle düflünmüyor
olsalar da– esas olarak ideolojik
planda reformizmi yaflat›yorlar,
devrim mücadelesi içinde reformiz-
mi üretiyorlar. 

Kendili¤indencilik teorisinin sa-
vunucusu olan 2. Enternasyonalci-
ler, toplumsal yasalar›n da, do¤a ya-
salar› gibi kendili¤inden ve insanla-
r›n, s›n›flar›n hiçbir etkisi olmadan
ifllediklerini savunuyorlard›. Dola-
y›s›yla, ya¤murun ya¤mas›, nas›l
insanlar›n hiçbir etkisinin olmad›¤›
bir süreçte gerçeklefliyorsa, sosya-
lizm de öyle gerçekleflecekti. 

Günefl, yeryüzündeki suyu bu-
harlaflt›r›r, buharlaflan su ya¤mur
olur... Bu do¤a yasas›d›r.

Ama toplumsal olaylarda, mese-
la “kapitalizm kitleleri aç b›rak›r,
aç kalan kitleler ayaklan›r”... diye
bir kesinlik belirtemezsiniz. 

‹dealizmle, reformizmle, dev-
rimcili¤in fark› da burada ortaya ç›-
kar. Açl›k olabilir, zulüm t›rmanabi-
lir, ama biz bunlar›n kendili¤inden
eylemlere, ayaklanmalara yol aça-
ca¤›n› bekleyemeyiz... Güçsüz, ça-
resiz  kalan insanlar›n kendili¤inden
örgütlenme ihtiyac›n› görüp örgüt-
lenece¤ini düflünemeyiz... 

Kapitalizm, üretici güçlerin
önünde ne kadar engel olursa olsun,
kendili¤inden sona ermez. 

‹flte iradili¤in gere¤i, burada or-
taya ç›kar. Kendili¤inden devrim
olmaz. Kendili¤inden hiçbir dev-
rimci geliflme olmaz. “‹flçi s›n›f›”
üzerine soyut teoriler yapan  opor-
tünizm, asl›nda hep kitlelerin kendi-
li¤inden ayaklanaca¤›, onlar›n bir
kaç ça¤r›yla devrime yöneliverece-
¤i beklentisi içindedir. Ama bu hiç-

bir zaman olmayacakt›r. Devrimin
kendisi de, en küçük bir devrimci
geliflme de, büyük bir emekle sa¤la-
nacakt›r.  

�� Kendili¤indencilikte 
dün dde yyoktur, yyar›n dda!

Kendili¤indenci tarzda, ggüünnllüükk
yaflan›l›r, ggüünnllüükk düflünülür. DDüünn
yoktur, yyaarr››nn da yoktur. Kendili¤in-
dencilik içinde, dünün muhasebesi,
ve yar›na dair program yoktur. Gös-
termelik programlar vard›r ama on-
lar da sonuç al›c› olmaktan uzakt›r. 

KKeennddiillii¤¤iinnddeenncciilliikk,, nneessnneellllii¤¤ee
tteesslliimm oollmmaakktt››rr.. Nesnelli¤i aflmaya
yönelik olarak zaman zaman kimi
ç›k›fllar yap›lsa da, e¤er hakim olan
kendili¤indencilik ise, bu ç›k›fllar
kal›c› hale dönüflmez, sonuç almaz
ve dolay›s›yla gidiflat› tersine çevi-
remez. 

Kendili¤indencilik varsa, orada
pp rrooggrraamm yyookkttuurr veya varolan
programlar hayata geçmez, ka¤›t
üzerinde kalmaya mahkum olur.
Kolektif bir iflleyifl, kolektif elefltiri
ve özelefltiri yap›lamaz. Sonuç, ora-
daki iliflkilere, çal›flmalara, sorunlar
ve içinden ç›k›lamayan çözümsüz-
lükler hakim olur. O birim ve alan
art›k sadece geliflmelerin peflinden
sürüklenecek, aras›ra yap›lan ifller,
sa¤lanan geliflmeler, stratejik bir he-
defle bütünleflmeyecektir. 

Programlar›n neden hayata geçi-
rilemedi¤i konusunda ise, kendili-
¤indencili¤in oldu¤u yerde ggeerreekk--
ççeecciilliikk geliflir. Ama gerekçeler as-
l›nda ne örgütü ikna eder, ne de o
gerekçeleri ileri sürenleri. O birim-
de, bir süre sonra moralsizli¤in, ve-
rimsizli¤in ve giderek de y›lg›nl›¤›n
geliflmesi kaç›n›lmazd›r. 

Kendili¤indencilik ve bunun pe-
flis›ra geliflen programs›zl›k, gerek-

çecilik, nesnellik edebi-
yat›, disipline gelmeme,
öörrggüütt iirraaddiillii¤¤iinnii vvee
mmeerrkkeezziillii¤¤iinnii ortadan
kald›r›r ve Day›’n›n tari-
fiyle “giderek tek tek bi-
reylerin kendilerini da-
yatmalar›n›, ben bilirim-
cili¤ini, disipline gelme-

meyi gündeme getirerek, örgüte
aannaarrflfliizzaann bir yap› özelli¤i kazand›-
r›r ve ifllemez hale getirir. ”

�� ‹radilikte iiddia 
vard›r, hhedef vvard›r

fiimdi yukar›da kendili¤indenci-
likle ilgili sayd›¤›m›z her fleyi
TTEERRSS‹‹NNEE çevirelim. 

‹radilik nedir, iradilikten neyi
kastediyoruz? ‹radilik gerçekte ol-
dukça kapsaml›d›r, bir çok yan› ta-
fl›r içinde. Ama en temelde, iradilik-
le, devrim iddias› aras›nda do¤ru-
dan bir ba¤ oldu¤unu belirtmeliyiz.
‹ddia ve irade birbirinin iki yüzü gi-
bidir. ‹ddia varsa, iradilik vard›r. 

Kendili¤indencilik asl›nda iiddddii--
aass››zzll››kktt››rr. ‹ddias›zl›¤›n kökeninde
ise temelde iinnaannççss››zzll››kk vard›r.
‹nanc›n güçlü oldu¤u yerde ise, id-
dia vard›r. 

Devrimci Yol tasfiyecili¤ine ta-
v›r al›p  devrimci hareketi kurdu¤u-
muz dönem, partileflme sürecini
““iirraaddii vvee kkoolleekkttiiff bbiirr ssüürreeccee”” dö-
nüfltürdü¤ümüz süreçtir. At›l›m sü-
reci, iirraaddiillii¤¤iinn hhaakkiimm kk››ll››nnmmaass››
sürecidir. Darbe sonras› partileflme-
ye ulaflt›¤›m›z süreç, ayn› flekilde
darbenin yaratt›¤› tahribat›n yine
iirraaddii mmüüddaahhaalleelleerrllee afl›ld›¤› bir sü-
reçtir. ‹radilik, bu üç dönüm nokta-
s›n›n çok daha net gösterdi¤i dev-
rim iddias› ve iktidar perspektifinin
do¤rudan yans›mas›d›r.

Her ad›mda, flekilsizliklere, gev-
flek örgütlenme biçimlerine, ilkesiz
iliflkilere, merkeziyetçilikle ba¤dafl-
mayan iflleyifllerle hesaplafl›lm›fl ve
hepsi tersine çevrilmifltir. Legaliz-
min veya darbe gibi olumsuzlukla-
r›n getirdi¤i kendili¤indenci al›fl-
kanl›klara savafl aç›lm›flt›r. 

fiuras› çok kesindir zaten: ‹RA-

“Düşman, tüm teknik donanımına ve gücüne
karşın, devrimci iradeden üstün olamaz.

Onun güç ve teknik üstünlüğünü ancak ira-
demizle, disiplinimizle yenebiliriz. İrade ve

disiplin aynı zamanda kendine güvenmek ve
yaratıcı olmak demektir. İrade ve disiplinin

zayıfladığı yerde, kendine güven ve  yaratıcı-
lık geriler, hatta kaybolmaya başlar...” 
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“Adalet için birleflelim, mücadele edelim”

D‹L‹K olmadan, hiçbir ku-
flatma yar›lamaz, hiçbir
darbe zafere çevrilemez,
hiçbir mevzi kazan›lamaz,
hiçbir kal›c› örgütlenme
oluflturulamaz... “Hiçbir”-
leri daha da ço¤altabiliriz
gerçekten. ‹radilik böyle
belirleyici bir unsurdur. 

�� ‹radilik, ggünlük 
prati¤in iiçine yyay›lmal›d›r

‹radilik, programd›r her fleyden
önce. Sonra, program› hayata geçir-
mek için gereken disiplindir. 

‹radilik, her koflulda, imkanlar›n
en az oldu¤u koflullarda bile, bir he-
defe sahip olmakt›r. O hedefe nas›l
var›laca¤› konusunda bir programa
sahip olmakt›r. Ve yine, o program›
hayata geçirebilecek disiplini göste-
rebilmektir. 

‹‹rraaddiillii¤¤iinn ggüünnllüükk yyaaflflaammaa,,
ggüünnllüükk pprraattii¤¤ee ttaaflfl››nnmmaass››,, son de-
rece önemlidir. Program yapmak,
bir iradiliktir elbette. Bu anlamda da
bir birimde plan, program yapt›¤›-
m›zda, bir iradilik gösteriyoruz de-
mektir. Ancak o program›n uygu-
lanmas›n› an an, gün gün izlemez-
sek, denetlemezsek, aksayan yönle-
rine günlük müdahalelerde bulun-
mazsak, o program bizi kendili¤in-
dencilikten kurtarm›fl olmaz. Gün-
lük denetim ve müdahalelerin yap›l-
mad›¤› yerde, görünürde bir progra-
m›m›z olsa da süreç esas olarak
kendili¤indenci bir süreçtir. 

‹radili¤i günlük yaflama, günlük
çal›flmalara tafl›man›n bir boyutu
da, kendimize yönelik mücadeleyi
iradilefltirmektir. Eksikliklerimiz de
sonuçta savafl›lmas› gereken düfl-
manlard›r ve her savafl gibi, bu sa-
vafl da iradili¤i gerektirir. O iradili-
¤in olmad›¤› bir savafl baflar›ya ula-
flamaz.  

Kendimize yönelik savaflta, öörr--
ggüüttsseell iirraaddeeyyllee kkiiflfliisseell iirraaddee yan
yana gelmelidir. Devrimci tarz, her
alanda iradi olmay› gerektirir; dev-
rimci tarz, kendimize karfl› savaflta
da ciddi bir program gerektirir. ‹ra-
di olunmad›¤›nda o savafl geliflme-

yecektir. Eksikliklerimizin, zaafla-
r›m›z›n afl›lmas› kelimenin tam an-
lam›yla kendili¤indencili¤e terke-
dilmifl olacakt›r. fiuras› son derece
aç›kt›r ki, bu yönde kendi irademiz
oluflmad›¤›nda, sadece örgütten,
yoldafllar›m›zdan gelecek öneri ve
yönlendirmeler yeterli olmaz. “De-
¤ifltirmemiz gereken yanlar›m›z›,
zaaflar›m›z› bbiizz ddee¤¤iiflflttiirrmmeezzsseekk,,
bbuunnuu bbaaflflkkaa kkiimmssee yyaappaammaazz.. Örgü-
tümüz, yoldafllar›m›z, komutanlar›-
m›z, yöneticilerimiz, bize ancak
yard›mc› olabilir, yol gösterebilir-
ler. Fakat eskiyi, zaafl› al›flkanl›kla-
r›, zay›f yanlar› kaz›mak ve yerine
yenisini, do¤ru olan›, devrimci ola-
n› koymak, esas olarak her Cephe-
li’nin kendi elindedir.” ‹radilik iflte
burada da kendini göstermelidir. 

�� “Düflman bbizim
devrimci iirademiz vve 
disiplinimiz kkarfl›s›nda 
oldukça zzay›ft›r”

Gönüllülük  temeline, Mark-
sizm-Leninizm temeline oturan bir
iradilik, bizim en büyük güçlerimiz-
den biridir. ‹radilikten uzaklaflmak,
o iradeyi prati¤imizin, mücadelemi-
zin her aflamas›nda göstermemek,
bbiizzii ddüüflflmmaann kkaarrflfl››ss››nnddaa zzaayy››ffllaattaa--
ccaakktt››rr.. Bizi düflman karfl›s›nda, en
önemli güçlerimizden birinden yok-
sun b›rakacakt›r.  

S›n›f savafl›, iki örgütlü gücün
savafl›d›r. Örgüt iradesi, merkezi
irade, bu savaflta proletaryan›n, hal-
k›n en önemli güçlerinden biridir. 

Merkezi iradeden yoksun, örgüt
iradesinin her noktada tart›fl›l›r hal-
de oldu¤u, merkezi iradeden yok-
sun olundu¤u için de, bir flehirde
baflka türlü, bir baflka flehirde baflka
türlü tav›r belirleyen, ayn› konuda
istikrar sa¤layamayan siyasi hare-
ketlerin tablosu, merkezili¤in, iradi-

li¤in önemini gösterir bize. 

Her birim ve alanda ör-
güt iradesi, o birim ve ala-
n›n siyasi sorumlusunda
somutlan›r. Kolektif iflle-
yifl içinde farkl› öneriler
tart›fl›l›r, elefltiri-özelefltiri
yap›l›r, ancak sonuç olarak

belirlenen politikalar›n ve al›nan
kararlar›n uygulanmas›nda, örgütün
merkezi karar ve politikalar› nez-
dinde bir tart›flma olmamal›d›r. Ka-
fas›na basmayan kararlar› uygula-
mamak veya gönülsüz yapmak, her
fleyi tart›fl›l›r hale getirmek, iradili¤i
felç etmektir. 

Kimileri,  örgütün talimatlar›
yanl›flt›r, politikalar› yanl›flt›r de-
mez; ancak “kafas›na yatmayan”
noktalarda, bitmez tükenmez gerek-
çelerle onlar› yerine getirmezler. Ve
bütün bunlar kuflku yok ki, iradili¤i
ve dolay›s›yla da örgütü s›n›flar sa-
vafl›nda zay›flatan unsurlard›r. 

�� Kendili¤indenli¤e bbel 
ba¤layanlar, ddevrime 
yürüyemez

Marks ve Engels döneminin
devrim teorisinde kendili¤inden yan
(determinizm) a¤›r basar. Emperya-
lizm döneminde ise ihtilalci inisiya-
tifin, yani iradecili¤in (volantiriz-
min) rolü daha da artar. ‹radecili¤in
devrimdeki rolüne bak›fl aç›s›, dev-
rimcilikle reformizm aras›ndaki far-
k› belirleyen en temel konulardan
biridir. Bu fark, en baflta kendini,
devrim stratejisinde silahl› mücade-
leyi temel al›p almamakta gösterir.
Ama onunla s›n›rl› da kalmaz. Bu
fark, ççaall››flflmmaa ttaarrzz››nnddaa da kendini
gösterir. 

Reformizmin, oportünizmin ve
devrimcili¤in günlük prati¤i bile bu
yüzden birbirinden alabildi¤ine
farkl›d›r. 

Silahl› mücadeleyi savunmak
demek, iihhttiillaallccii iinniissiiyyaattiiffiinn,, baflka
deyiflle iirraaddeecciillii¤¤iinn öne ç›kar›lmas›
demektir. Esas›nda emperyalizm
dönemindeki tüm devrimlerde ihti-
lalci inisiyatif belirleyicidir. Sovyet
devriminde de böyledir bu. Ama he-

Şurası çok kesindir zaten: İRADİLİK
olmadan, hiçbir kuşatma yarılamaz,
hiçbir darbe zafere çevrilemez, hiçbir

mevzi kazanılamaz, hiçbir kalıcı
örgütlenme oluşturulamaz... “Hiçbir”leri
daha da çoğaltabiliriz gerçekten. İradilik

böyle  belirleyici bir unsurdur. 
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“Katiller halk düflman› AKP’nin korumas›nda”

Malatya’da Grup Yorum’un
25. Y›l Konser Sergisi Aç›ld›

Grup Yorum’un ‹nönü Stadyumu’nda düzenledi¤i,
25. Y›l konserinin foto¤raflar›ndan oluflan sergi 23
Ekim günü Malatya Yeflilyurt Caddesinde aç›ld›.

Tüm gün aç›k kalan sergiye halk›n ilgisi yo¤un ol-
du. Sergiyi gezen insanlar›n ço¤u bu konseri duydu¤u-
nu ve konsere kat›lamad›klar› için üzgün olduklar›n› di-
le getirerek Grup Yorum’un Malatya’da ne zaman kon-
ser yapaca¤›n› sordular.

Ayr›ca konserin kitleselli-
¤inden söz ederek grubun y›llar-
d›r yaflad›¤› bask›ya ra¤men yo-
luna bafle¤meden devam etme-
sinin kendilerini gururland›rd›-
¤›n› ifade ettiler. Sergi önünde
aç›lan masada Tav›r ve Yürüyüfl
dergileri halka ulaflt›r›ld›.

Edirne’de  19 E-
kim günü “Amerika
Defol Bu Vatan Bi-
zim” kampanyas› ça-
l›flmas› yaparken linç
sald›r›s›na u¤rayan
Gençlik Federasyonu
üyesi ö¤rencilerin da-
vas›n›n alt›nc› durufl-
mas› görüldü.

Mahkeme 23 Aral›k
tarihine ertelenirken

Edirne Gençlik Derne¤i üyesi ö¤renciler mahkeme son-
ras›nda bir eylem yaparak; linçlerin AKP’nin bilinçli bir
politikas› oldu¤unu söylediler. 

Eylemde yap›lan aç›klamada, ülkemiz emperyalizmin
sömürgesi oldukça, açl›k, yoksulluk, iflsizlik  bitmedikçe,
halk›m›z  faflizmin bask›s› alt›nda ezildikçe Dev-Gençli-
ler’in mücadelesinin devam edece¤i vurguland›.

men tüm oportünistler, re-
formistler, ihtilalci inisiya-
tifin rolünü yads›makta
hemfikirdirler. Teoride ne
derlerse desinler, asl›nda
kendili¤indencili¤e tabidir-
ler. 

Bu yüzden de kendili¤inden her
geliflmeyi abartmakta üstlerine yok-
tur. ‹flçilerin iradi olmayan bir eyle-
mi olmaya görsün, neredeyse ayak-
lanman›n arifesinde oldu¤umuza
kadar uzar tahlilleri... “Yeni bir dö-
nemin bafllad›¤›n›” söylerler her se-
ferinde... Kendili¤indencilik kendi-
ne güvenmeme, baflka güçlere gü-
venme, baflka yerlerden beklemeyi
içerir...  

Bunun karfl›l›¤›nda biz, as›l bü-
yük önemi her an›na, her aflamas›na
emek verilmifl, örgütlenmifl gelifl-
melere veririz. 

Toplumsal tahribat büyüdükçe,
bireycili¤in ve yozlaflman›n kitleler
üzerindeki etkisi artt›kça, kendili-
¤inden ayaklanmalar, eylemlere
kendili¤inden kat›l›mlar daha da
seyrekleflir ve o noktada en küçük
bir eylem için bile harcanmas› gere-
ken emek, zaman artar. 

Kendili¤inden ayaklanmalar, ey-
lemler, çat›flmalar olacakt›r, çeliflki-
lerin yo¤unlaflt›¤› noktalarda bu en

az›ndan bir ihtimaldir. Açl›¤›n, ifl-
sizli¤in büyüdü¤ü, çeliflkilerin,
memnuniyetsizli¤in artt›¤›  yerde,
bunlar olabilir. Ancak kendili¤inden
halk hareketlerinin, bitti¤i noktada,
sel gider ve ço¤u zaman geriye kum
da kalmaz. Sel, mümkün olabildi-
¤ince uzun sürmeli ve bitti¤inde ge-
riye oradan devrim gerçe¤ini kavra-
m›fl insanlar ve örgütlenmeler kal-
mal›. Bunun yolu ise, kendili¤inden
geliflen eylemlere, ayaklanmalara
müdahale edebilmek ve kkeennddiillii¤¤iinn--
ddeenncciillii¤¤ii iirraaddiillii¤¤ee ççeevviirreebbiillmmeekkttiirr..
Bunda etkili olunabildi¤i ölçüde, bu
tür kendili¤inden geliflmelerin de
kazan›mlar› büyük ve kal›c› olur.

Kendili¤indencili¤in hakim ol-
du¤u her yerde bunun faturas›n›, be-
delini mutlaka ödemiflizdir. Bu be-
del, bazen binbir emekle yetiflmifl
kadrolar›n, savaflç›lar›n kaybedil-
mesi olmufltur, bazen bir bölgede
harcanan tüm eme¤in, zaman›n bo-
fla gitmesidir, bazen çürüme yozlafl-
ma, bazen devrim iddias›ndan uzak-
laflmad›r. Bunlara izin vermemeli-

yiz. E¤er dünyan›n Türki-
yesinde devrim yapmak
istiyorsak, dünyay› bir de
Türkiye’den sarsmak isti-
yorsak, güçlü, yenilmez,
hiçbir koflulda kendini b›-
rakmayan, hiçbir koflulda
gevflemeyen bir iradeye

ve iradili¤e sahip olmal›y›z. Dünya-
y› sarsmak iddias›n›n her mahalle-
de, her fabrikada, her okulda, her ifl-
yerinde, her gecekondu semtinde,
her Anadolu flehrinde karfl›l›¤›, bu-
lundu¤umuz yeri fethetmek ve ora-
s›n› kitlemizle, örgütlenmelerimizle
devrimin mevzisi haline çevirmek-
tir. Bunu baflarmak iddias›z olmaz,
iradesiz olmaz. 

Sevgili arkadafllar, dersimizi bu-
rada noktal›yoruz. Umuyoruz ki, ira-
dili¤in, her konuda iradi davranma-
n›n önemi ve zorunlulu¤unu anlata-
bilmiflizdir. Bir cepheli, iradesini
hiçbir koflulda düflmana teslim etme-
di¤i gibi, iradesini hiçbir koflulda
nesnelli¤e, disiplinsizli¤e, program-
s›zl›¤a da teslim etmemelidir. Hiçbir
fley, ama hiçbir fley, onun iradesinden
üstün olamamal›, hiçbir fley, çal›flma
tarz›ndaki iradili¤e engel  olamama-
l›d›r. Bir zaman yoldafllar›m›z›n söy-
ledi¤i gibi: Hiçbir irade devrimci ira-
deden üstün de¤ildir... Sonraki dersi-
mize kadar hoflçakal›n.  

Her birim ve alanda örgüt iradesi, o birim
ve alanın siyasi sorumlusunda somutlanır.

Kolektif işleyiş içinde farklı öneriler
tartışılır, eleştiri-özeleştiri yapılır, ancak
sonuç olarak belirlenen politikaların ve

alınan kararların uygulanmasında,
örgütün merkezi karar ve politikaları
nezdinde bir tartışma olmamalıdır. 

Edirne’de Linç
Davas› Görüldü 
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Merhaba Sevgili
Dursun Ablac›¤›m
Biliyorum ki, tecrit koflullar›nda

yaflamak zordur ama yinede nas›l
oldu¤un bizim için önemlidir. O
yüzden iyimisin diye soruyorum! 

Yurdumuzun dört bir yan›nda si-
zi tekrar aram›zda görebilmek için
bafllatt›¤›m›z eylemlilik ç›¤ gibi bü-
yüyerek yayg›nlafl›yor. Sonunda
sizleri yani an›lar›m›z›, babalar›m›-
z› abilerimizi yada ablalar›m›z› tek-
rar özgür günlerde kucaklayaca¤›-
m›z› biliyor onun için bir kez daha
coflkuyla yürüyoruz alanlara...

Selamlar. Hoflçakal›n...

Yeter Aravin, Tekstil iflcisi Yafl:22

***

Merhaba Seçkin, 

Geçen mektupta sana parkta
aç›lan standlardan bahsetmifltim.
Bir dönem sürekli mahalleye yö-
nelik polis sald›r›lar› oluyordu.
Standa sald›rd›klar› gece gaz›n etki-
siyle masalardan uzaklafl›nca onlar
da bir h›rs›z gibi ne var ne yok gö-
türmüfller. 

Avukatlar›m›za beraber karakol
karakol gezdik. Hepsinin cevab›
a¤›z birli¤i etmiflcesine ayn›yd›:
"yok". Sonra Savc›l›¤a gittik. Savc›
ne derse be¤enirsin; "Polis yapmaz
öyle fley. Onlar polis k›yafeti giymifl
tantanac›lard›r.” 

Giden eflyalar›n içinde benim
çantam da vard›. Ve çantam›n içinde
pimi k›r›lm›fl tamirciye verilmeyi
bekleyen saatte vard›. Velhas›l› sa-
atini silahl›, gaz bombal›, panzerli
"tantanac›lar" çald› Seçkin. 

Selamlar›n› arkadafllara ilettim.
Ankara yürüyüflünün bir k›sm›na
bende kat›ld›m. Polis TAYAD'l›lar›
Bolu'da gözalt›na al›p Ankara'n›n
girifline b›rak›nca üç günlük yollar›
kald›. Ben de üç gün yürümüfl ol-
dum. 

Dönüflte bir karfl›lama düzenlen-
miflti yürüyüflcülere. Tek s›ra yürü-
yüfl düzeni ald›k önlüklerle ve Ana-
dolu Park›'na do¤ru yürümeye bafl-
lad›k. Yukar›da bizi a¤açlar›n aras›-
na as›lm›fl devasa bir pankart davul
zurna ve büyük ailemiz karfl›lad›
Konuflmalar halaylar derken, güzel
bir etkinlik oldu.

fiimdilik hoflçakal...
Bahar Kurt, ‹stanbul Üniversitesi
ö¤rencisi, Yafl:18 

******

Merhaba Seçkin,
Nas›ls›n›z? Bizler iyiyiz. Ar-

kadafllar size mektup yazarken ben
de k›saca bir merhaba diyeyim. fiu
an d›flar› ç›k›yorum, Yoksa oturup
uzun uzun sana yazard›m.Hücre ar-
kadafllar›n Bayram amca ve Ahmet
amcan›n ellerinden öpüyorum. Sana
da selamlar.

Yeliz Y›lmaz, Tiyatrocu, Yafl:25

***

Merhaba Seçkin,
Nas›ls›n? Bana selam gön-

dermiflsin. Sizi hergün düflünüyo-
ruz. Grup Yorum konseri için Anka-
ra'ya gittik. ODTÜ 'de konser vard›.
Biz de stand açt›k. Grup Yorum'un
konuklar› TAYAD’l›lard›. Güzel ve
anlaml› bir etkinlik oldu.

Ahmet Denizer, Tiyatrocu, Yafl:23

***

Merhabalar...
Söz verip sözünün bedelini

ödeyenlere merhaba!

Sizler karanl›¤›n ortas›ndaki zul-
me karfl› direnenler... 

Aff›n›za s›¤›narak size basit bir
iki cümle söyleyece¤im, sizinle öz-
gürlük ve vefa duygular›yla büyük
hedeflerle flehit düflenlerin huzurun-
da özgürlü¤e kavuflman›z› temenni

ediyorum. 

Ve ayn› zamanda hedefleri olup
hedefleri u¤runa özgürlü¤ünü kay-
bedip düflen sizler tutsaklara vefa-
karl›¤›n›z› ve ayn› zamanda bütün
zulmü reddedenlere ba¤l›l›¤›n›z›
gösterdiniz. 

Size bu sat›rlar› yazarken, sizin
hislerinizi ve yaflad›klar›n›z› ben de
hissediyorum. çünkü ayn› fleyleri,
ayn› zulmü yaflad›k, yafl›yoruz. Ha-
pishanede yaflad›¤›n›z iflkenceleri
ve orada iflkencecilerin yüzlerini
ben de iyi tan›yorum çünkü ben de
tutsakt›m ben de sizler gibi. Kesin-
likle ve kesinlikle kelepçelerin k›r›-
laca¤› bir gün gelecek. Davan›za
inanc›n›zla, davan›za karfl› olan
sabr›n›zla, Savundu¤unuz dava ada-
let davas›.

fiimdiki selamlar›m özellikle ca-
nan ve Zehra’n›n babas› Ahmet Ku-
laks›z’a olacak. Ben Canan ve Zeh-
ray› anlatan kitab› okudum ve çok
etkilendim. Ve babalar›yla görüfl-
meyi temenni ederdim. 

fiehitlerimizin an›lar›n› mutlaka
yaflataca¤›z. 

Yaflas›n direnifl, 
Tutsaklara Özgürlük. Irak'l› Eski
Tutsak ve dört flehit yak›n› Halide

***

“Yaflam damarlar›m›za can
veren tüm tutsaklara Merhaba, 
Özgürlü¤ü savunup, vatan sev-

das› u¤runa tutsak düflenlere... 

Yumru¤unu emperyalizme, siyo-
nizme ve zulme karfl› kald›ranlar.
Tecrit politikas› ve tek kiflilik hücre-
ler ne bugün ne de yar›n siyasi tut-
saklar›n iradesini k›ramayacak. 

Tüm TAYAD tutsaklar›na özgür-
lük. 

Önder Ahmet Saadat'a ve tüm
Filistin tutsaklar›na özgürlük. 

Filistinli Teysir”

Tutsak TAYAD’l›lara mektuplar
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Mahir Çayan’› anmak ve hasta
tutsaklar› sahiplenmekten dolay› tu-
tuklanan TAYAD’l›lar 25 Ekim gü-
nü ilk defa duruflmaya ç›kt›lar. Ay-
lard›r yürütülen kampanya sonu-
cunda 8 TAYAD’l› mahkemeye ç›-
kar›lmadan tahliye oldular. TA-
YAD’l›lar bu kez eylemlerinde ayn›
iddialarla 8 kiflinin serbest b›rak›l-
mas›na ra¤men, 9’unun tutuklu ol-
mas›ndaki hukuksuzlu¤u teflhir etti-
ler. Her hafta AKP il binalar› önün-
de eylemler yap›ld›, imzalar toplan-
d›, bildiriler da¤›t›ld›. TAYAD’l›lar
‹stanbul, Ankara ve Hatay’da yap-
t›klar› eylemlerle 25 Ekim günü An-
kara Adliyesi önünde olacaklar›n›
söylediler ve yaflanan hukuksuzlu¤a
karfl› herkesi destek için mahkeme-
de olmaya ça¤›rd›lar.

Ankara’da 23 Ekim günü Abdi
‹pekçi Park›’nda yap›lan oturma ey-
leminde ve 24 Ekim günü Sakarya
Caddesi’nde aç›lan imza masas›nda
mahkemeye kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.

23 Ekim günü Hatay’da da yap›-
lan eylemle mahkeme ça¤r›s› yap›l-
d›.

24 Ekim günü ise ‹stanbul Tak-

sim Tramvay Dura¤›’nda eylem ya-
pan TAYAD’l›lar, Ankara’ya gide-
ceklerini duyurdular. Eylemin ar-
d›ndan yaflanan hukuksuzluk anlat›-
larak Galatasaray Lisesi önüne ka-
dar bildiri da¤›t›ld›. 

Aylard›r sürdürülen çal›flmalar
sonucunda duruflmada 5 TAYAD’l›
daha zulmün elinden çekip al›nd›.

5 TAYAD’l› daha serbest b›rak›l-
d› ama hukuksuzluk 4 TAYAD’l›
için devam ediyor. 4 TAYAD’l› hala
zulmün hücrelerinde. Ve d›flar›daki
TAYAD’l›lar›n mücadelesi de onlar
için devam ediyor. TAYAD’l›lar hu-
kuksuzluk tamamen ortadan kalka-
na kadar mücadelelerine devam
edeceklerini hayk›rarak eylemlerine
devam ediyorlar. 

TAYAD’l› Aileler 26 Ekim günü
‹‹ssttaannbbuull Sütlüce’de bulunan AKP il
binas› önünde oturma eylemi yapt›-
lar. 4 TAYAD’l›n›n hala tutuklu ol-
du¤u söylenen eylemde, AKP’nin
amac›n›n bu hukuksuzlu¤u devam
ettirmek oldu¤u belirtildi. 

Eylemde “Tutuklu TAYAD’l›lar
Serbest B›rak›ls›n”, “Tecrite Son”
sloganlar› at›ld›.

4 TAYAD’LI
GÜNDÜR 

TUTUKLU!139
Hukuksuzluk Bitene Kadar

Mücadelemiz Sürecek

“Katiller halk düflman› AKP’nin korumas›nda”38
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26 Ekim günü BBuurrssaa Fomara
Meydan›’nda bulunan AKP il binas›
önünde oturma eylemi yap›ld›. .
“Hasta Tutsaklar› Tecritte Katletmek
Serbest, Sahiplenmek Suç! Tutuklu
TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n!”
pankart› aç›lan eylemde bildiriler da-
¤›t›larak hukuksuzluk anlat›ld›.

AAnnkkaarraa’da her hafta sal› günü
Adalet Bakanl›¤› önünde toplanan
TAYAD'l› Aileler bu haftada tutuklu
TAYAD'l›lar›n serbest b›rak›lmas›
için oradayd›lar. 

Hala tutuklu bulunan 4 TA-
YAD'l› oldu¤u için “Tutuklu TA-
YAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n” kam-
panyas›n›n hala sürdü¤ünü ve son
TAYAD'l› serbest b›rak›lana kadar
eylemlerine devam edeceklerini
aç›klad›lar.

Eylemde yap›lan aç›klamada,
hiçbir yasan›n bir arkadafl›, anay› ve
babay› arkadafl›n›, evlad›n› sahip-
lenmekten geri tutamayaca¤›n›,
flimdiye kadar kimsenin buna engel
olamad›¤›n› ve olamayaca¤›n› söy-
lendi. 

TAYAD’l› Aileler, AAddaannaa’da 25
Ekim günü Çakmak Caddesi  Kültür
Soka¤› önünde tutuklu TAYAD’l›la-
r›n serbest b›rak›lmas› için eylem
yapt›lar.

Eylemde TAYAD’l› Aileler ad›na
Mehmet B›ld›rc›n bas›na bir
aç›klama yapt›.  TAYAD’l›lar›n yafla-
d›¤› hukuksuzlu¤un 4 ay› aflt›¤›n›
söyleyen B›ld›rc›n,  “Bu hukuksuz-
lu¤u AKP önlerinde, flehir merkezin-
deki meydanlarda oturma eylemleri,
bas›n aç›klamalar› ve imza kampan-
yalar›yla teflhir ediyoruz. Hasta tu-
tuklulara özgürlük istemeyi dilden
düflürmeyerek hukuksuzlu¤u teflhir
ediyoruz. TAYAD’l›lar›n tecrite ve
iflkenceye karfl› tutuklu evlatlar›n›
sahiplenme mücadelesini hiçbir hu-
kuksuzluk engelleyemez” dedi.

Eylemde “Hasta Tutsaklar Ser-
best B›rak›ls›n, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, Tutuklu TA-
YAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n, Gö-
zalt›lar Tutuklamalar Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld› 10 da-
kikal›k oturma eyleminden sonra
sona erdi.

Hasta tutsaklar›n gün geçtikçe
hapishane koflullar›nda durumlar›
a¤›rlafl›yor. AKP iktidar› ve Adli
T›p Kurumu bu durumu görmezden
gelerek onlar› ölüme göndermeye
çal›fl›rken, d›flar›da hasta tutsakla-
r›n serbest b›rak›lmas› için müca-
dele devam ediyor. 

26 Ekim günü ‹stanbul’da hasta
tutsaklar› serbest b›rakmayarak
ölümlerine sebep olduklar› için
Adalet Bakanl›¤› ve Adli T›p Kuru-
mu hakk›nda Beyo¤lu Adliyesi’ne
suç duyurusunda bulunuldu. 

Adliye önünde yap›lan eylemde
Adli T›p Kurumu ve AKP iktidar›-
n›n el birli¤iyle tutsaklar›n› öldür-
dü¤ü belirtildi. Buna son örnek ola-
rak da Mufl E Tipi Hapishanesi’nde
ambulans ve doktor olmad›¤› için
hastaneye yetifltirilmeyip kalp krizi
geçirerek hayat›n› kaybeden Rasim
Gencer gösterildi.

Aç›klamadan sonra ise Adalet
Bakan› Sadullah Ergin, Adli T›p
Kurumu Baflkan› Haluk ‹nce ve
Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Daire
Baflkan› Nur Birgen hakk›nda “ih-
mal suretiyle adam öldürmeye te-
flebbüs, ihmal suretiyle görevi kö-
tüye kullanma” suçlamalar›yla Be-
yo¤lu Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na
suç duyurusunda bulunuldu.

‹stanbul Ba¤c›lar Yeni Mahal-
le’de hasta tutsaklar için yap›lan
eylemlere ça¤r› afiflleri as›ld›.

29 Ekim günü ‹stanbul Tak-

sim’de yap›lan eylemlere devam
edildi. Eylemde, Tramvay Dura-
¤›’ndan Galatasaray Lisesi önüne
kadar “Hasta Tutsaklar Serbest B›-
rak›ls›n, Katil Devlet Hesap Vere-
cek” sloganlar›yla yürüyüfl yap›ld›. 

Galatasaray Lisesi önünde yap›-
lan aç›klamada, zulme karfl› dire-
nenlerin yan›nda olacaklar› vurgu-
land› ve “Yine buraday›z. Gelecek
hafta, ondan sonraki haftada burada
olaca¤›z” denildi.

Adana’da 23 Ekim günü ‹nönü
Park›’nda bir araya gelen Halk
Cephesi’nin de aralar›nda oldu¤u
demokratik kitle örgütleri hasta tut-
saklar›n serbest b›rak›lmas› için ey-
lem yapt›lar. 

Eylemde kanser hastas› Nurettin
Soysal’›n hapishane koflullar›nda
enfeksiyon kapmas› sonucu yo¤un
bak›ma kald›r›ld›¤› belirtili. 

Aç›klaman›n ard›ndan 5 dakika
oturma eylemi yap›ld›.

23 Ekim günü Ankara Sakarya
Caddesi’nde de hasta tutsaklar›n
serbest b›rak›lmas› için eylem ya-
p›ld›. Eylemde, Özgür Tutsaklar'›n
yedi y›ll›k direnifli sonucu kazan›-
lan 45/1 genelgesi (sohbet hak-
k›)'nin uygulanmas› gerekti¤i, has-
ta tutsaklar›n “sessiz imha”ile kat-
ledildi¤i ve AKP'nin bu katliama
dur demesi gerekti¤i, hapishaneler-
den gelecek her ölüm haberinin so-
rumlusunun AKP iktidar› oldu¤u
söylendi.

KAÇ MEVS‹MD‹R BURADAYIZ
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Bir y›l oldu onu flehit vereli. 

An›lar›yla, miras›yla, f›rça b›-
y›klar›yla hep aram›zda oldu. Onun
için yaz›lanlara, söylenenlere tekrar
bakt›¤›m›zda bize b›rakt›¤› miras›n
gücünü bir kez daha görüyoruz.. 

‹flte onlardan biri: “Bir k›sm›n› bi-
zimle de paylaflt›¤›n ne güzel hayalle-
rin, planlar›n vard›... Öyle inanarak
anlat›rd›n ki, güvenli ve gözlerin ›fl›l-
dayarak anlat›rd›n ki, biz daha bafl-
tan olmufl sayard›k, olup bitmifl hali-
ni görebilirdik anlatt›klar›n›n. 

fiüphesizdin ve bizdeki en ufak
flüpheyi bile k›rar geçirirdin. Abar-
t›s›z, sade, yal›n öyleydin. Söyledik-
lerin yapt›klar›n öyleydi. ‹fl yapa-
rak, yapt›rarak ö¤retirdin. fiimdi
hangi birini anlatay›m ya da ne de-
rece anlatabilirim, hep eksik kal›r. 

fiunu söyleyebilirim, hala yan›-
m›zda hissediyoruz seni, bu gerçek.
Eyüp Abi olsayd› böyle söylerdi,
böyle yapard› diyerek yoklu¤unda
da örnek al›yoruz seni... 

Gözün arkada kalmas›n. 
HHaayyaalllleerriinn,, hhaayyaalllleerriimmiizz...... 

Umudumuz bir. Umudu büyüte-
rek, hayallerimizi gerçeklefltirece-
¤iz. Çok uzak de¤il. 

1 Ocak 2010, Eylül

* 

Küçükarmutlu'da seni kime sor-
sak... "herkesin örnek almas› gere-
ken bir insan oldu¤unu söylemele-
ri"... bir çok fleyi anlat›yor zaten.

Son olarak flöyle söylemek isti-
yorum; bu mücadeleyi sizlerin b›-
rakt›¤› yerden bizler yürütmeye de-
vam edece¤iz... Biz yeni gençler
olarak düfle kalka ayakta sa¤lam

durmas›n› da ö¤renece¤iz... Ulafl

*

Bir delikanl›n›n Eyüp için aç›lan
defterin bafl›na gelip, tereddütsüz
kesin bir hareketle flunlar› yazmas›,
bir devrimci için görevini yapm›fl
olman›n, tarihsel misyonunu yerine
getirmifl olman›n kan›t›d›r. O deli-
kanl› flöyle yazm›flt› deftere: 

"Sevgili Eyüp Bafl Abi... BBiizz ddee
sseenniinn yyoolluunnddaann ggiiddeeccee¤¤iizz.. Cem..."

Bir baflka Dev-Gençli de flöyle
yazm›flt› deftere: “Senin cenazende
gördüm ki, 7'den 70'e herkesin say-
g› ve sevgisin kazanm›fls›n. Bu da

bize ddeevvrriimmccii yyaaflflaamm››nn nnaass››ll oollmmaass››
ggeerreekkttii¤¤iinnii gösterdi.”

Bir yoldafl› da onu flöyle tan›ml›-
yor: “Diyebilirim ki herkes müca-
deleyi b›raksa bile o tek bafl›na
ayakta kal›r.” Tutsakl›k y›llar›n› da
birlikte paylaflt›klar› bu yoldafl›n›n
onun hakk›ndaki de¤erlendirmele-
rinde flu noktalar da dikkat çekici:

“fiu an F Tipinde hangi olana¤›,
olumlulu¤u kald›rsan alt›ndan Eyüp
ç›kar. Mütevaz›d›r. Övünme, böbür-

lenme, üstencilik yoktur yaflam›nda...
Mutlulu¤u kazanc›m›zdad›r hep.
Maddi ya da insan hangi konuda
olursa olsun. Hiçbir iflte "of" dedi¤i-
ni "yapamam" dedi¤ini duymad›m.” 

Bunlar› düflündürtebilmifl, söyle-
tebilmifl olmak, bir devrimcinin b›ra-
kabilece¤i en güzel miras olsa gerek. 

Ama flunun da bilinmesi gerekir
ki, bu miras› b›rakmas› kolay olma-
m›flt›r. Bu miras› b›rakabilmenin ar-
kas›nda büyük bir savafl vard›r.
Eyüp’ün hem oligarfliyle hem kendi
içinde sürdürdü¤ü büyük bir savafl. 

*

Bir kahvehane çal›flt›ran s›radan
bir insand›. Bir gün bir devrimci u¤-
rad› çal›flt›rd›¤› yere. Devrimci, bir
istihbarat peflindeydi. Eyüp’le dev-
rimci tan›flt›. K›sa süre sonra Eyüp
de bir devrimciydi. 

Devrimci olduktan çok k›sa bir
süre sonra da düflman›n ç›plak zo-
ruyla fliddetiyle iflkenceleriyle kar-
fl›laflt›. Hücreleriyle tan›flt›... Yendi
yenildi, ama hep ö¤rendi, her sefe-
rinde devrimcili¤ini biraz daha bü-
yüttü... ‹lk tutsakl›¤› dönemine ilifl-
kin, d›flar›daki devrimcilik sürecim
çok k›sayd›, hemen her fleyi hapis-
hanede ö¤rendim diyordu. 

Hapishane onun için de çok iyi
bir okul olmufltu yani. 

Oligarfli, hapishaneler art›k dev-
rimciler için okul olmas›n diye F Ti-
pi hapishaneleri yapt›. F Tipi hapis-
hanelerin hücrelerinde de yatt›
Eyüp. Ve oray› da bir okul yapt›.
Oligarflinin politikalar›n› bofla ç›-
karm›flt› iflte. Kan›t›, y›llarca tutul-
du¤u Sincan F Tipi Hapishanesi’nin
hücrelerinden d›flar›ya ç›kt›ktan
sonra, yoldafllar›na söyledikleriydi:

2004 sonuydu, tahliyesinin ar-
d›ndan kendisiyle konuflan yoldafl›,
ona dair flunlar› aktard›: 

“Eyüp Bafl ile konufltuk. Müca-
dele etme konusunda ""iiflflttee oolldduu¤¤uumm
ggiibbii ggeellddiimm vvee hheerr flfleeyyee hhaazz››rr››mm""
dedi. Herhangi bir s›n›r, kayg› tafl›-
mad›¤›n› ifade etti.” 

Companero Bafl diye
yaz›yordu bir çok mesaj›n

bafl›nda: Yoldafl Eyüp Bafl!..
Latin Amerika’dan Ortado¤u’ya
kadar, yoldafl bilmifllerdi onu...
Özellikle de Ortado¤u’da.. Bu
yüzden bir çok arapca mesaj

vard› onun flehitli¤ine iliflkin...
O enternasyonalist bir yoldaflt›.

““ÖÖyyllee iinnaannaarraakk aannllaatt››rrdd››nn kkii......
bbiizz ddaahhaa bbaaflflttaann oollmmuuflfl ssaayyaarrdd››kk”” 

“Katiller halk düflman› AKP’nin korumas›nda”40
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Emekçi kardefllerim! Halk›m! Eme¤imizi,
ekme¤imizi elimizden al›p bizi onursuzlaflt›rmak
istiyorlar. Birleflerek, direnerek
BBUU KKUUfifiAATTMMAAYYII YYAARRMMAALLIIYYIIZZ!!

‹flten at›ld›m. 100’ü aflk›n gündür, Paflabahçe
Devlet Hastanesi bahçesindeki çad›rda
direniflteyim. Evimi terkedip, gece-gündüz
demeden sesimi duyurmak için orada oturma
eylemi gerçeklefltirdim. Sesimi duymazdan gel-
diler. ‹flçi kardefllerim, yoksul halk›m destek
verdi, iflime geri al›nmam için yürüyüfller
yap›ld›, binlerce dilekçe verildi. Talebim kabul
edilmedi.

Mevcut direniflimle sonuç alamad›m. Hakl›,
demokratik, meflru talebim karfl›lanmad›.

Benim tank›m-topum yok.
Benim yasa ç›karma, karar verme

gücüm yok.
Kendime ait bir bedenim ve bir iradem

var.
‹flte ben de bedenimi

mücadele silah›m yap›p, AAÇÇLLIIKK
GGRREEVV‹‹NNEE bafll›yorum.

NEDEN AÇLIK GREV‹ D‹YE
SORAB‹L‹RS‹N‹Z?

Bedenimden baflka bir
silah›m olmad›¤› için.

Bir kad›n olarak, bir
anne olarak, bir iflçi ola-
rak eme¤im onurumdur.

Onurum için direniyo-
rum.

Bu hayatta sahip
oldu¤um tek fley,
eme¤imdir.

Eme¤imi elimden ala-
rak beni iflsizli¤e, açl›¤a
mahkum ediyorlar.

Ne yapaca¤›m ben?
H›rs›zl›k m› yapay›m?

Doland›r›c›l›k m› yapay›m?

Bir insan› aç b›rakmak, onursuzlu¤a,
yozlaflmaya mahkum etmektir.

Aç, iflsiz b›rak›lan insan, direnemezse, açl›k
her fleyin önüne geçer.

Ben onursuzlu¤u, yozlaflmay› reddediyorum.
Eme¤imle çal›flmak ve eme¤imin karfl›l›¤›yla

yaflamak istiyorum.
Dünyadaki benim bildi¤im en kutsal fleydir

emek.
Ve benim sahip oldu¤um tek fleydir.
Onu korumak için herfleyi yapar›m.
Eme¤imi, onurumu korumak için AAÇÇLLIIKK

GGRREEVV‹‹NNEE bbaaflflll››yyoorruumm..
Biz, flimdiye kadar çalmad›k,

ç›rpmad›k. Sadece eme¤imizle
yaflad›k.

‹flsiz b›rak›lan insan, eme¤inden,
onurundan yoksun b›rak›lm›fl demektir.

‹flsiz insan, çocuklar›na yemek
yapamaz, onlar› okutamaz.

‹flsiz b›rakarak benim
AANNNNEELL‹‹KK HHAAKKKKIIMMII bile elim-
den al›yorlar.

Annelik hakk›m için AAÇÇLLIIKK
GGRREEVV‹‹NNDDEEYY‹‹MM..

Kardefller! Halk›m!
‹flimi, eme¤imi, onurumu

geri istiyorum.
Kazan›ncaya kadar

AAÇÇLLIIKK GGRREEVV‹‹NNDDEEYY‹‹MM..
Savundu¤um tüm

emekçilerin, tüm yoksul-
lar›n onurudur.

Onurumuz için, hepinizi
mütevaz› direniflimi destekle-

meye ça¤›r›yorum.

TÜRKAN ALBAYRAK
PAfiABAHÇE DEVLET

HASTANES‹ TEM‹ZL‹K ‹fiC‹S‹

BEN TÜRKAN ALBAYRAK

BAfiKA ÇAREM KALMAMIfiTIR! EME⁄‹M ONURUMDUR,
ONURUM ‹Ç‹N AÇLIK GREV‹NE BAfiLIYORUM!
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Direniş
Günlüğü
DDiirreenniiflfliinn 110022.. ggüünnüü 

100. gün etkinli¤inin elefltirisi ve
bizim d›fl›m›zdaki olanlar› ö¤renme
günü diyebilirim bugüne. Hasta yak›n-
lar›n›n etkinli¤e kat›lma iste¤i güven-
lik taraf›ndan olay ç›kar diyerek engel-
lenmifl. 

DDiirreenniiflfliinn 110033.. ggüünnüü
Art›k kurye ve postac› her gün dire-

nifl çad›r›na u¤ruyor. ‹ki mektup vard›.
Biri Silifke'den... Di¤eri ‹zmir Kara-
ba¤lar'dan... Kurye, Ankara'dan Mat-
rax dinleyicisinin gönderdi¤i termosu
da getirdi.

CHP Büyükflehir ve Beykoz Beledi-
yesi meclis üyeleri de ziyarete geldi.

DDiirreenniiflfliinn 110044.. ggüünnüü 
Bir de¤ifliklik yok. Ben çad›r›mda,

idareciler koltu¤unda ve s›cak evlerin-
de akflam yatarken düflünür mü, hasta-
nenin bahçesinde 104 gündür ifle geri
dönmek için bekleyen iflçisini... Aynur
Çamalan, TUB‹TAK direniflçisi arad›.
Mahkeme ifle geri dönüfl karar›n› ver-
mifl. Bunu bekliyor ve direnifle devam
ediyormufl. 

DDiirreenniiflfliinn 110055.. ggüünnüü
Paflabahçe fiifle Cam’dan emekli

misafirimiz vard›. Akflam SES Anado-
lu Yakas› fiube’sinden Sevgi ‹nce,
KESK’in ayl›k dergisi için röportaja
geldi... Bugün Özgür Tutsaklar’dan
dört tane mektup ald›m. Emrah Yayla
bir de bana flal göndermiflti. 

DDiirreenniiflfliinn 110066.. ggüünnüü 
Bir de¤ifliklik yok direniflte...

Emekli-Sen'in, Kristal-‹fl Sendika-
s›’nda semineri var bugün, ona u¤ra-
d›m k›sa bir süreli¤ine. Akflam Tekel
iflçilerinin mitingine kat›ld›m. 

DDiirreenniiflfliinn 110077.. ggüünnüü
Yeni bildirilerin da¤›t›lmas›na bafl-

land›. Bugün Kanl›ca, So¤uksu, ‹ncir-
köy, Çi¤dem Mahallesi ve Tepeüstü'ne
gidildi. Gün boyu yazdan kalan bir gü-
neflin tad›n› ç›kard›m. Gelen ziyaretçi-
lerle de direnifl çad›r› hakk›nda sohbet-
ler ettik.

DDiirreenniiflfliinn 110088.. ggüünnüü 
Bir de¤ifliklik yok. Yap›labilecek

her fleyi yapt›k ifle geri dönebilmem
için. Yönetenlerin gözleri kör, kulakla-
r› sa¤›r. Umursam›yorlar çad›rda yafla-
mam›, umursam›yorlar çocuklar›m-
dan, ailemden ayr› kalmam›. ‹flten ata-
rak açl›¤a ve yolsullu¤a itti¤i insanlar-
dan yaln›zca biriyim ben. 

Oturur oturur gider, diyorlar... Yo,
çok kalmaya niyetim yok buralarda.
Sizin istedi¤iniz gibi bedenimi açl›¤a
yat›r›yorum. Cuma günü açl›k grevine
bafll›yorum. Baflka yol b›rakmad›n›z
bana... Ben onurumla çal›fl›r, onurumla
yaflar›m. Bunu siz hastane idarecileri
çok iyi bilirsiniz. Beni iyi tan›rs›n›z.

108. gün partilerin ziyaret günüy-
dü. Ö¤leden önce Ataflehir ÖDP geldi.
daha sonra da CHP Pendik ilçesinden.
Ö¤len flair Rahime Henden geldi ziya-
rete... Mesajlar vard› Trabzon’dan...
‹zmir'den ... Edirne'den... ‹sviçre'den...
Ankara'dan...

100’ü aflk›n gündür Paflabahçe
Devlet Hastanesi’nde çad›rda dire-
niflte olan Türkan Albayrak ifli ve
onuru için sürdürdü¤ü direnifli açl›k
grevi eylemiyle devam ettirece¤ini
aç›klad›.

29 Ekim günü Paflabahçe Dura-
¤›’ndan, Paflabahçe direnifl çad›r›
önüne “Türkan Albayrak Yaln›z De-
¤ildir”, “‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z” sloganlar›yla yürüyerek gelin-
di. Hastane önünde toplanan 100’ü
aflk›n kifli “Direne Direne Kazana-

ca¤›z”, “‹flten At›lmalara Son” slo-
ganlar›n› atarken “Ekme¤im Onu-
rumdur! ‹flsizlik Onursuzlu¤a ‹til-
mektir! Onurum ‹çin Açl›k Grevin-
deyim- Türkan Albayrak” yaz›l›
pankart aç›ld›.

Devrimci ‹flçi Hareketi, Halk
Cephesi, ‹vme dergisi, Genel-‹fl Av-
rupa Bölge Baflkan›, EHP, TAYAD,
ÇHD, HSGGP, Emekli Sen, E¤itim
Sen 1-2 nolu flubeleri, Tüm Bel Sen,
TEKEL iflçileri ve tiyatrocu Nedim
Saban’›n kat›ld›¤› eylemde bas›na
bir aç›klama yapan Türkan Albay-
rak “‹flsiz b›rak›lan insan, eme¤in-
den, onurundan yoksun b›rak›lm›fl
demektir. ‹flimi, eme¤imi, onurumu
geri istiyorum. Kazan›ncaya kadar
açl›k grevindeyim” diyerek neden
açl›k grevine bafllad›¤›n› aç›klad›.

Açl›k grevine Türkan Albay-
rak’›n efli ve dostlar› da destek için
kat›l›rken eylem; “‹flçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z”, “Direne Direne Ka-
zanaca¤›z” sloganlar›yla sona erdi.

Ben Türkan Albayrak Baflka Çarem Kalmam›flt›r!

EME⁄‹M ONURUMDUR, ONURUM ‹Ç‹N
AÇLIK GREV‹NE BAfiLIYORUM!

Oturma Eylemi
Sürüyor

Devrimci ‹flçi Hareketi her hafta
yapt›¤› oturma eylemine 27 Ekim
günü de devam etti.  

Eylemde “‹fli Ve Onuru ‹çin Di-
renen Türkan Albayrak’›n Yan›nda-
y›z” pankart› ve “Türkan Albayrak
‹fle Geri Al›ns›n” dövizleri tafl›nd›.

27 Ekim günü CHP, ÇYDD ve
D‹SK kad›n komisyonlar› da ziya-
rete gelerek Türkan Albayrak’a des-
tek verdiler.

“Katiller halk düflman› AKP’nin korumas›nda”42
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Tek bafl›na ifli için direnen bir kad›n ve
karfl›s›nda BÜTÜN DEVLET!

Onu iflten ç›karanlar, talebini dikkate alm›yor.
Polis, zab›ta direniflini k›rmaya çal›fl›yor.
Hakim, iflten at›lan bir iflçinin demokratik dire-

nifline tahammülsüz.
AKP hükümeti görmezden geliyor.
Baflhekim, Tafleron fiirket, Polis, Zab›ta, Hakim,

AKP...
TÜRKAN ALBAYRAK
fiimdi bütün bunlara karfl› ne yapmal›?

TÜRKAN ALBAYRAK, flu ana kadar yazd›,
konufltu, dilekçeler verdi, binlerce imza verildi,
talebini dinletemedi.

Derdini anlatmak için çalmad›k kap› b›rakmad›.

Yüz günü aflk›nd›r gece gündüz, s›cak-so¤uk,
ya¤mur demeden çad›rda direnmeye devam edi-
yor.

TÜRKAN ALBAYRAK, hakl› talebini nas›l anla-
tacak?

Nas›l kabul ettirecek?

Devrimci ‹flçi
Hareketi

Baflhekim, Tafleron fiirket, Polis, Zab›ta, Hakim ve AKP...

HEPS‹ TÜRKAN ALBAYRAK’A KARfiI
B‹RLEfiT‹LER

Bu Kuflatmay› Yarmal›y›z!

Dersim "Sendika
Hakk›m›z Engellenemez"

Dersim’in Ovac›k ilçesinde Munzur Su iflçileri alt›
ayd›r sürdürdükleri sendika ve toplu sözleflme taleple--
riyle ilgili 22 Ekim günü eylem yapt›lar. 

Belediye binas› önünde toplanan ve burdan da çarfl›
merkezine yürüyen iflçilere KESK, D‹SK ve Türk-‹fl'e
ba¤l› sendikalar, BDP, EMEP, DHF, HALK CEPHESi
ve Ovac›k Kültür Derne¤i de destek verdi. 

"Sendika Hakk›m›z Engellenemez", "Sözleflme

Hakk›m›z Söke, Söke Al›r›z" sloganlar›n›n at›ld›¤› ey--
lemde iflçiler ad›na bir aç›klama yap›ld›. Aç›klamada
demokratik haklar›n› kullan›p sendikaya üye olduklar›,
fakat fabrikada yönetimi
taraf›ndan sürekli geçifltiri--
lerek sendika haklar›n›n ta--
n›nmad›¤› belirtildi.

‹flçiler yetkilerini sen--
dikaya verdiklerini söyle--
yerek, sendika haklar›n›
kullanmak için mücade
edeceklerini söylediler.
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“Adalet için birleflelim, mücadele edelim”

EMEKL‹LER HAKLARINI
‹STED‹

24 Ekim günü emekliler Kad›köy’de bir eylem ya--
parak AKP iktidar›n›n yapt›¤› sefalet zamm›n› ve sa¤--
l›k hakk›n›n gasbedilmesini protesto ettiler.

Kad›köy’de Befliktafl ‹skelesi’nde “Haklar›m›z› ‹sti--
yoruz-D‹SK Emekli-Sen ‹stanbul fiubeleri” pankart›
aç›p “‹nsanca Yaflamak ‹stiyorum” ve “Kaliteli Sa¤l›k

Hizmeti ‹stiyoruz” yaz›l› önlükler giyen emekliler
“Yaflas›n Örgütlü Mücadelemiz”, “Tayyip Zamm›n›
Al Bafl›na Çal”, “Susma Hayk›r Sa¤l›k Hakt›r” slo--
ganlar›yla ve yapt›klar› konuflmalarla ‹skele Meyda--
n›’na kadar yürüdüler. 

Konuflmalarda AKP’nin iki simit paras› zam yap--
t›¤›n› ifade eden emekliler, meydandaki emeklileri,
emekçileri eylemlerine destek vermeye ça¤›rd›lar.

Eminönü ‹skelesi önüne gelindi¤inde Emekli Sen
2 No’lu Beyo¤lu fiube Baflkan› Hasan Kaflk›r bas›na
bir aç›klama yaparak “Emekli Sen ‹stanbul flubeleri

olarak buradan bir kez daha AKP hükümetini uyar›yo--
ruz. Bizler ne sizin sahte toplu sözleflme oyununuza ne
de hükümetinizin iki duda¤› aras›ndan ç›kacak aldatma
zamlar›n›za de¤il, sendikam›z yetkilileri ile emekiller
ad›na toplu sözleflme masas›na oturman›z› istiyor ve bu
hakl› taleplerimizi kazanana kadar da mücadelemizi
sürdürece¤imizi bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

Eylem “Sendika Hakk›m›z Engellenemez”, “Gün
Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek”
sloganlar›yla sona erdi.



Tek G›da-‹fl Sendikas› önünde,
sendikan›n tepkisizli¤ine karfl› dire-
nen Tekel iflçileri direnifllerinin
yan›nda seslerini duyurmak için
eylemlere devam ediyorlar.

Tekel iflçileri 23 Ekim günü ifl-
sizli¤in, kölece çal›flma koflullar›n›n
sorumlusu, 4-C yasas›n› ç›karan
AKP’nin fiiflli’deki ilçe binas›na
meflaleli yürüyüfl düzenlediler.

fiiflli Camii önünden bafllayan;
Halk Cephesi-Devrimci ‹flçi Hareke-
ti ve Herkese Sa¤l›k Güvenli Gele-
cek Platformu ve birçok demokratik
kitle örgütünün kat›ld›¤› yürüyüflte
“TEKEL ‹flçisi Hamdullah Uysal
Ölümsüzdür” ve “‹fl ve Güvenli ‹fl
Ortam› ‹çin 4-C’ye Hay›r” pankart-
lar› aç›ld›.

Yürüyüfl boyunca yap›lan ko-

nuflmalarda, “ifl güvencesi için, kö-
leli¤e karfl› yürüyoruz” denildi.

fiiflli AKP ilçe binas›na gelindi-
¤inde burada oturma eylemi yap›ld›.
Eylem s›ras›nda, kendisi de direniflte
olan Türkan Albayrak “Üyesi oldu-
¤umuz sendikalar, olmas› gerekenler
burada yoklar. Biz kazanana kadar
direnifli bitirmeyi düflünmüyoruz”
derken tersane iflçisi olan ve kendisi
de direniflte olan Zeynel K›z›larslan
“TEKEL iflçilerinin yakt›klar› atefl
her yeri saracak” diye konufltu. 

Konuflmalardan sonra ise Sam-
sun Bafra Tekel iflçisi Hüseyin Boz-
kurt Tekel iflçileri ad›na bir aç›kla-
ma yapt›. Tek G›da-‹fl Genel Merke-
zi iki gün önce ‘TEKEL mücadele-
sinin titiz takipçisi’ oldu¤una dair
aç›klama yapt›¤›n› söyleyen Boz-
kurt, fakat sendikan›n kendileri
hakk›nda gazetelere “Bunlar› tan›-
m›yorum” fleklinde aç›klamalar
yapt›¤›n› belirtti. Bozkurt aç›klama-
n›n devam›nda sendikan›n verip de
tutmad›¤› sözlerini hat›rlatt›.

GGrruupp YYoorruumm DDiirreenniiflfltteekkii
‹‹flflççiilleerrii ZZiiyyaarreett EEttttii

Grup Yorum elemanlar›, 23
Ekim günü Tekel iflçilerini ziyaret
ettiler. Yaklafl›k iki saat süren ziya-
rette, Yorum üyeleri Tekel iflçilerin-
den sürece iliflkin son geliflmeleri
dinledi. Daha son hep birlikte türkü-
ler söylendi ve halay çekildi. 

Sendika önüde bekleyen iflçiler-

den ve fleker hastas› olan Salih ‹nce-
a¤aç 23 Ekim günü rahats›zland›.
fiekerinin 30’a düflmesi üzerine ça-
d›ra ambulans ça¤r›ld›. Konuyla il-
gili bir aç›klama yapan Tekel iflçile-
ri, arkadafllar›n›n rahats›zl›¤›n›n bu-
lunduklar› koflullardan artt›¤›n› ve
geliflebilecek her olumsuzluktan
Tek G›da-‹fl Sendikas›’n›n sorumlu
olaca¤›n› belirttiler.

‹‹zzmmiirr’’ddee TTeekkeell ‹‹flflççiilleerriinnee
DDeesstteekk EEyylleemmii

‹zmir’de Devrimci ‹flçi Hareketi
taraf›ndan 23 Ekim günü Kemeralt›
giriflinde eylem yap›ld›.

4-C’ye Karfl› Direnen Tekel ‹flçi-
leri ve Türkan Albayrak için yap›lan
eylemde, 4-C’nin ne oldu¤u anlat›l-
d› ve iflçilerin ‹stanbul  Tek G›da ‹fl
Sendikas› önünde yeniden direnifle
geçtikleri belirtildi. Eylemde ayr›ca
hastane önünde direniflinin yüzlü
günlerinde olan Türkan Albayrak’›n
yaln›z olmad›¤› vurguland›.

“‹flciyiz Hakl›y›z Kazanacag›z,
Türkan Albayrak Yaln›z De¤ildir,
Tekel ‹flçileri Yaln›z De¤ildir, Zafer
Direnen Emekçinin Olacak” slo-
ganlar› at›lan eylemde, Türkan Al-
bayrak’›n telefonu verilerek destek
için aran›lmas› istendi.

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 ‹flçileri
AKP’ye Yürüdü

Tokat TEKEL iflçisi
Salih ‹NCEA⁄AÇ,  TEKEL
iflçilerine hitaben bir ça¤r›
mektubu yazd›: 

1-2 Nisan’da Türkel demiflti ki,
“Biz TEKEL iflçileri Türk-‹fl önüne
al›nmad›¤›m›z için buras› bizim evi-
miz, bizi evimize alm›yorlar”. fiimdi
ayn› fleyleri biz yafl›yoruz. “Biz
Hakl›y›z, Biz Kazanaca¤›z” diyerek
mücadelemize devam ediyoruz. TE-
KEL iflçisi arkadafllar›m›z› buraya
davet ediyoruz. Ödedi¤imiz bedelle-
ri unutmay›n, unutturmay›n.

Direnen Tekel
iflçilerinden Türkel'e

21.10.2010 tarihli Cumhuriyet gaze-
tesinde ç›kan habere göre, Türkel,
Cumhuriyet’i arayarak bizim neden bu-
rada oldu¤umuzu bilmedi¤ini iddia et-
mifl.

Türkel hala neden burada oldu¤u-
muzu bilmiyorsa tekrar ediyoruz. Ver-
di¤iniz sözleri tutun diyoruz! ‹flimizi ve
haklar›m›z› istiyoruz, diyoruz! 4 C iptal
edilsin, diyoruz!

‹flçi s›n›f›ndan ve emekten yana tüm
sendikalar›, meslek örgütlerini, siyasi
partileri, platformlar›, kurumlar›, ayd›n-
lar›m›z› birleflik mücadeleye ça¤›r›yoruz.
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� “Aile Hekimli¤i
Kald›r›ls›n”

Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Plat-
formu 26 Ekim günü Okmeydan› Mah-
mutflevket Pafla Mahallesi Sa¤l›k Oca¤›
önünde Aile Hekimli¤i uygulamas›n›n
kald›r›lmas› talebi ile bir eylem yapt›.

Platformun aç›klamas›ndan önce söz
alan ‹TO Genel Sekreteri  Ali Çerkezo¤-
lu, 1 Kas›m'da ‹stanbul'da uygulamaya
bafllanacak olan aile hekimli¤inin yarata-
ca¤› sorunlar› aktararak Aile Hekimli-
¤i'nin, sa¤l›k hizmetlerinin  tafleronlaflt›-
r›lmas› anlam›na geldi¤ini ve bu uygula-
man›n özellikle yoksul halk›n oldu¤u
bölgelerde daha da ciddi sorunlar yarata-
ca¤›n› ifade etti. 

Ard›ndan Platform ad›na aç›klamay›
yapan TTB Merkez Konseyi üyesi Hüse-
yin Demirdizen "Sa¤l›kta reform dediler
alt›nda mezarda emeklilik ç›kt›,nüfus
cüzdan› yeterli olacak dediler bu, vergi
ve kimlik bilgilerinin do¤rulanmas›n›n
ötesine geçmedi” dedi.

“Sa¤l›kta Dönüflüm Kay›plarla Sürü-
yor-Sa¤l›k Hakk›m›zdan Oca¤›m›zdan
Vazgeçmeyece¤iz” pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde, “Sa¤l›kta Ticaret Ölüm De-
mektir”, “Aile Hekimli¤i Kald›r›ls›n”,
“Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek” slo-
ganlar› at›ld›.  

� Mutafl ‹flçileri Yürüyüfl Yapt›
21 Ekim günü, sendikal› olduklar› için iflten at›lan Kocaeli’nin Geb-

ze ‹lçesi’nde bulunan Mutafl Demir Çelik iflçileri ‹stanbul Taksim ‹stik-
lal Caddesi’nde yürüyüfl yapt›lar. Galatasaray Lisesi önünde kadar yap›-
lan yürüyüflün ard›ndan Birleflik Metal-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Ad-
nan Serdaro¤lu bir aç›klama yapt›. 

“Biz dedik ki, e¤er sizler devlet görevi yap›yorsunuz burada yaflanan
insanl›k ay›b›n› anayasal haklar›n› kullanan iflçileri soka¤a atan bu iflve-
reni hukuksuz davran›fllar›na engel olun. Gece geç saatlerine kadar bin-
lerce iflçiyle birlikte bu mücadaleyi önümüzdeki sürece tafl›mak için yol
ald›k” dedi. Serdaro¤lu aç›klamas›nda, ülkede sendikal› olman›n açl›k-
la terbiye edildi¤i, çal›flanlar›n cezaland›r›ld›¤› bir anlay›fl›n hakim ol-
du¤unu söyledi.

26 Ekim günü ise iflçiler polis barikatlar›yla korunan fabrikay› gece
03.30 civar›nda iflgal ettiler. Vinçlerin üzerine ç›kan iflçilere yemek ve-
rilmedi¤i gibi, tuvalet ihtiyac›n› karfl›lamaya gittiklerinde gözalt›na al-
maya çal›flt›lar. Yemek ve tuvalet ihtiyac›n› karfl›layamayan iflçilerin 43
saatlik iflgalinin ard›ndan patronla yap›lan görüflmelerde iflçilerin talep-
leri k›smi olarak kabul edildi ve iflçiler iflgali bitirdiler. Patronla yap›lan
görüflme sonucunda iflçiler k›dem ve ihbar tazminatlar›n› alabilecekler.
Ancak iflçiler ifle dönme talepleri kabul edilmedi¤i için eylemlerine de-
vam edecekler.

� Vak›f Gureba Kapat›ld›
167 y›ll›k Bezm-i Âlem Vak›f Gureba Hastanesi, Vak›f Üniversitesi'ne

dönüfltürüldü. Özel hastanede kalmak istemeyen 160 asistan ve hekim ise
il d›fl›na sürüldüler.  28 Ekim günü asistan doktorlar hastane önünde sür-
günleri protesto etmek için eylem yapt›lar. Eylemde “Sözleflme kabul et-
medik, Hakkâri, Trabzon, Adana sürgün edildik”, “Sürgün karar› geri
al›ns›n”, “Vak›f Gureba Hastanesi’ne el koyanlar, hekimleri flantaj ve teh-
ditle sürgüne gönderiyorlar. ‹zin vermeyece¤iz” pankartlar› aç›ld›.
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“Adalet için birleflelim, mücadele edelim”

Evrensel gazetesi, 22 Ekim günü
Tek G›da-‹fl Sendikas›’n›n “TTEE--
KKEELL mmüüccaaddeelleessiinniinn ttiittiizz ttaakkiippççiissii--
yyiizz” bafll›kl› bir aç›klamas›n› verdi.

Aç›klamadan da görülece¤i gibi
Tek G›da-‹fl Sendikas› aç›kça TE--
KEL iflçilerine ve halka yalan söy--
lemekte, herkesi aldatmaya çal›fl--
maktad›r.

Sendikalar›n›n önündeki iflçiyi
polis barikat› ile engelleyen, TE--
KEL iflçilerinden kaçan yöneticiler,
iflçilere “4-C’yi imzalay›n” diyorlar.

TEKEL iflçilerini aldatan, verdi--
¤i hiçbir sözde durmayan sendika
a¤alar› sendika önünde direnifl ça--
d›r› kuran iflçilerin eylemini karala--

mak için Evrensel gazete--
sini kullanmaktad›r.

Evrensel gazetesi bir
karar vermelidir? Bu me--

selede kimin yan›nda yer alacak?
Direnen iflçilerin mi, sendikan›n
m›?

4-C’ye karfl› ç›kan ve bunun için
direnen, sendikas›na al›nmayan,,
sendika a¤alar›n›n oyunlar› ile kar--
fl›laflan TEKEL iflçilerinin mi, yok--
sa yalan söyleyen, direnifli k›ran
sendika a¤alar›n›n m›?

EEvvrreennsseell sseennddiikkaa aa¤¤aallaarr››nn››nn
kkeennddiinnii aakkllaammaa kküürrssüüssüü mmüü??

Evrensel gazetesi hem Mustafa
Türkel’i konuflturuyor, sayfalar›n›
aç›yor, onun yalanlar›n› halka tafl›--
yor hem de emekten yana bir gaze--
te oldu¤unu söylüyor.

Evrensel emekten yana ise;
MMuussttaaffaa TTüürrkkeell’’ee flu sorular› sor--
mas› gerekmiyor mu?

Siz TEKEL direniflini niye k›r--
d›n›z? Direnifli niye yüzüstü b›rak--
t›n›z? 

Direnen TEKEL iflçilerine 4-
C’yi nas›l kabul edin dersiniz?

Mustafa Türkel’e flunu da sor--
mak gerekmiyor muydu? ilk TE--
KEL direniflini bitirirken iflçilere
aç›klad›¤›n›z eylem program›n› ne--
den uygulamad›n›z?

K›sacas›, Evrensel kimin sözcü--
sü oldu¤una karar vermelidir. Ev--
rensel sendika a¤alar›n›n halk› al--
datmalar›na ortak olmamal›d›r.
Sendika a¤alar›n›n de¤il, direnen
TEKEL iflçilerinin sözcüsü olmal›--
d›r.

Evrensel gazetesi sendika
a¤alar›n›n kürsüsü mü?



Birikim dergisi yazar› Ömer La-
çiner, Birikim dergisinin Ekim say›-
s›nda, ““YYeennii BBiirr DDöönneemmiinn EEflflii¤¤iinn--
ddee”” bafll›¤›yla yay›nlad›¤› yaz›yla,
art›k solla kalan ba¤lar›n› da kopar-
makta olduklar›n› ortaya koydu. 

Siyasi olarak tükenenlerin, “sol”
dan düzene çark edenlerin, sonlar›
hep ayn› olmufltur. Sola dair ne var-
sa onlar bir yerde b›rak›larak, h›zla
düzenin kulvar›na atlan›r. Atlan›r-
ken de, “yeni bir dönem” denilerek,
“yeni sayfalar” aç›l›r, “yeni aç›l›m-
lar” yap›l›r. O sayfalar› ise inkar,

sola ve de¤erlerine sald›r› doldurur.
Birikim de öyle yap›yor. 

Burjuvaziye rüfltünü ispat etme-
nin tek yolu, devrime, devrimcilere,
sosyalizme sald›rmakt›r. Ne kadar
sald›r›l›rsa, o kadar çabuk “itibar”
ve “statü” kazan›l›r düzen içinde.
Zaten bunu yapmazsa, burjuvazinin
televizyonlar›na ç›karmazlar adam›,
gazetelerinde köfle vermezler. 

Birikimciler, bunu y›llard›r çok
iyi bilirler ve gere¤ini de yaparlar. 

““SSoossyyaalliisstt AAddaacc››kkllaarr””ddaann 
““MMiikkrrookkoozzmmoozz””aa

Birikim dergisi kendini de¤er-
lendirmek, nereden nereye geldi¤ini
sorgulamak, mücadelenin neresinde
oldu¤u gerçe¤i ile yüzleflmek yerine
“sol” ad›na “Solun bitti¤i” tespitle-
ri yap›yor. 

Düzene yönünü dönenlerin, dü-
zende kendilerine yer açanlar›n hep
yapt›¤› gibi “sol”a sald›r›p, halk
düflman› AKP’ye dair teoriler ya-
panlar kervan›na Birikim’de kat›ld›.

Birikim, önce AKP ve düzen
partilerine dair teoriler yaparak,
sola sald›r›n›n önünü açmaktad›r.
Örne¤in AKP’ye dair flu tespitler
Birikim yazar›n›nd›r:

“O nedenle herhalde bekledi¤i-
nin de üzerinde bir sonuç alarak
önümüzdeki genel seçimlerden aç›k
ara galip ç›kmay› neredeyse garan-
tileyen AKP...”

“AKP, özel olarak Tayyip Erdo-
¤an liderlik konum ve performans›-
n› bir kat daha pekifltiren bu refe-
randum sonuçlar›n›n...” (Birikim,
Ekim 2010)

Birikim yazar› sürecin, “her ba-
k›mdan galibinin” AKP oldu¤unu
yazarken, AKP’nin önümüzdeki se-
çimde de “iktidar›”n› garantiledi¤i-
ni söylemektedir.  

AKP parti olarak, Erdo¤an lider
olarak Birikim’e göre ““bbaaflflaarr››ll››dd››rr””.
Halka kendini kabul ettirmifltir.

Halka kendisini kabul ettireme-
yen, hatta silinen, olmayan ise sos-
yalist soldur. Birikim yazar›n›n
amac›, sola dair herhangi bir tespit
yapmak de¤il, solu küçümseyerek
sola sald›rmakt›r. 

“...sosyalist s›fatl› mikrokozmo-
zuna gelince... 30 y›ldan beri sade-
ce önceki y›llarda edinebildi¤i gü-
cünü de¤il, potansiyelini de giderek
tüketip bugünlere gelen bu çok
odakl› dünya, vaktiyle içinde ve çev-
resinde yaflatabildi¤i entellektüel-
fikri a¤›rl›ktan türeyen prestiji ve
özellikle 60- 70’li y›llarda verdi¤i
mücadelenin sa¤lad›¤› moral üstün-
lü¤ü de büyük ölçüde afl›nm›fl, art›k
sözü edilemez düzeye düflürmüfltür.” 

Görülece¤i gibi BBiirriikkiimm,, “Biri-
kim”ini düzenin emrine sundukça,
sosyalist sola daha çok sald›r›yor! 

BBiirriinncciissii:: Birikim, siyasi arena-
da yer ald›¤› günden bu yana müca-
delede hangi görevleri ne kadar üst-
lendi¤inin üstünü atlayarak, kendi-
sini herfleyin d›fl›nda tutarak, sola
“mikrokozmoz” etiketi takarak afla-
¤›lamaya, yok saymaya çal›fl›yor.

Solun bitti¤ini ilan eden Laçiner,
t›pk› sola düflman bir düzen partisi
teorisyeni gibi sald›r›yor. Mikro-
kozmoz (küçük evren, küçük dün-
ya) saçmal›klar›yla, solu afla¤›lama-
ya kalkan Laçiner önce kendisine
bakmal›d›r.

Türkiye devrimci hareketi son
30 y›lda, 12 Eylül faflist cuntas›ndan
bugüne eksiklerine karfl›n bir dire-
nifl tarihi yaratm›flt›r. Birikim, sos-
yalist hareketin son 30 y›l›n› sorgu-
lamak yerine önce kendisini sorgu-
lamal›d›r.

30 y›l önce “sosyalist adac›k-
lar”›n oluflmas›yla, sosyalizme ge-
çilece¤ini söyleyen Birikim o gün
de mücadele içinde yoktu. 

30 y›l sonra bunlar›n da tümünü
unutarak, düzene kendilerini kan›t-
lama noktas›na gelmifllerdir. Kendi-
lerini düzene kan›tlamak için sosya-
list hareketin geçmifline sald›rmak-

Birikim, sosyalizme sald›rarak, düzene rüfltünü ispat ediyor!

“Sol’a ak›l verme”den örgüt
düflmanl›¤›na!

“Sanki grevin karar›n›n kimbi-
lir hangi ülkelerde oturan örgüt
fleflerinden geldi¤ini ve onlar aç›-
s›ndan bundan baflka yap›lacak
bir eylem olmad›¤›n›...” (Murat
Belge, Radikal, 29 Aral›k 2000)

““AAyyrr››ccaa;; yyaazzdd››kkllaarr››nn››zz››nn nnee
ttaarriihhsseelllliikkllee bbiirr iillggiissii vvaarr,, nnee ddee
ggeerrççeekklliikkllee.. 

EEmmiirr yyuurrttdd››flfl››nnddaann,, flfleefflleerr ttaa--
rraaff››nnddaann vveerriillmmiiflfl...... 

YYaannii ööllüümm oorruuççllaarr›› ““öörrggüütt
bbaasskk››ss››yyllaa”” yyaapp››llmm››flfl..

AAddaalleett BBaakkaann›› ddaa ööyyllee ssööyyllüü--
yyoorr,, TTaannttaann ddaa...... TTüürrkkiiyyee ggaazzeettee--
ssiinnddee AAlltteemmuurr KK››ll››çç ddaa aayynneenn
yyuurrttdd››flfl››nnddaakkii öörrggüütt flfleefflleerriinnddeenn
bbaahhsseeddiipp ööllüümm oorruuççllaarr››nn››nn öörrggüütt
bbaasskk››ss››yyllaa yyaapp››lldd››¤¤››nn›› yyaazz››yyoorr...... 

SSiizziinn yyaazzdd››¤¤››nn››zz››nn oonnllaarrddaann
nnee ffaarrkk›› vvaarr ppeekkii??””

““ÖÖrrggüütt,, öörrggüütt,, öörrggüütt...... kkaahh--
rroollssuunn flfluu öörrggüütt!!

OO zzaammaann hheerr flfleeyy ssüütt lliimmaann
oollaaccaakk...... oo zzaammaann ddeemmookkrraassii mmii
ggeelleecceekk yyookkssaa??””

““SSiizz nnee ddiiyyoorrssuunnuuzz?? 
ÖÖrrggüütt oollmmaass››nn,, ““bbiirreeyy”” oollssuunn.. 
DDeevvrriimmcciilliikk oollmmaass››nn,, bbeenncciillllii--

¤¤iinn iiddeeoolloojjiissii oollssuunn..””
(HÖP, 30 Aral›k 2000, Murat
Belge’ye mektup)

SSoossyyaalliizzmmee ssaalldd››rraannllaarr iiffllaahh oollmmaazzllaarr!!

“Katiller halk düflman› AKP’nin korumas›nda”46
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tan geri durmamaktad›rlar.

‹‹kkiinncciissii:: Birikim’in sosyalist
sola dair söylediklerinin hiçbir bi-
limsel, objektif yan› yoktur. Esasen
söyledikleri elefltiri s›n›rlar› d›fl›n-
dad›r.

Birikim’in de¤erlendirmelerini
pekala bugüne kadar onlarca burju-
va ideolo¤undan duyduk, okuduk.
Bir bak›ma Laçiner’in söyledikleri,
““ssooll”” iillee aarraallaarr››nnaa kkeessiinn ss››nn››rrllaarr
ççiizzeerreekk,, düzene dönüfllerinin iillaann››--
dd››rr..

“Birikim’de bu durum ve gidiflin
önlenemez oldu¤u; çünkü söz konu-
su odaklar›n tümünün içinde yer al-
d›¤› geleneksel, harc›alem tan›ml›
sosyalizm anlay›fl›n›n, perspektifi-
nin bu kaderi kaç›n›lmaz k›ld›¤›
bafllang›çtan beri vurgulanarak an-
lat›ld›.” (age)

Birikim giderayak, ders vermeyi
sürdürüyor. Öyle ya onlar hep ken-
dilerini sol’a “ders veren”, sol’a
“ak›l da¤›tan” konumda gördüler.
Kendilerine böyle bir misyon biçti-
ler. (Onlar›n ak›l hocal›¤›n› kabul
edenlerin ak›beti ise hiçbir zaman
iyi olmad›.)

Kendileri yine uyarm›fl ama yine
sol görmemifl... Kendilerinden men-
kul düflünceleri ile Birikim, boyunu
aflan fleyler söylüyor.

Asl›nda Birikim’in as›l sorunu
sosyalizm ve devrimledir. Birikim
30 y›l önce masa bafl›nda savundu-
¤u sosyalizmi bile savunamayacak
noktadad›r.

30 y›l önce Türkiye solunun
kendilerine gelece¤ini, kendi içle-
rinde eriyece¤ini savunan, kendile-
rini solun allamesi sanan Birikimci-
ler, nas›l bir avuç olarak kald›larsa
bugün de kaç›n›lmaz sonlar›n› yafl›-
yorlar. Art›k onlara kulak asan da
yoktur. 

EEnntteelllleekkttüüeell ggeevveezzeelliikkllee 
ssiiyyaasseett oolluunnaammaazz!!

30 y›l önce, entellektüel geveze-
likle siyaset olunabilece¤ini ispat
etmeye çal›flm›flt›r Birikim. Orjinal
bir gruptur ve o dönem bir “grup”

olarak böyle ortaya ç›km›flt›r.

O y›llarda, Türkiye solunda ha-
kimiyet kuracaklar›n› sanan Biri-
kim’le ilgili olarak flunlar› söyle-
mifltik:

“Birikim'in entelektüel yaz› kad-
rosu flunu iyi bilmelidir: Türkiye
halklar› kendi ç›karlar›n›n kavgas›-
n› teoride, pratikte verenleri önder
olarak kabul edecektir. Binlerce
sayfal›k dergi yaz›lar›yla hakimiyet
kuracaklar›n› zannediyorlarsa ya-
n›l›yorlar. Onlar gelece¤e sadece
dergi yaz›lar›yla bir "kültür" miras›
olarak kalacaklard›r, o kadar.” (Bir-
lik Sorunu Üzerine, Devrimci Sol
Yay›nlar›, 1980)

Kald› ki, o gün için savundukla-
r› çeflitli konulardaki görüfllerinin
de bir k›ymeti harbiyesi yoktur. Ör-
ne¤in anti-faflist mücadelede hiçbir
zaman yer almam›fllard›r. Ancak fii-
li’den çald›klar› Direnifl Komiteleri-
nin teorisini Devrimci Yol ile birlik-
te yapmaktan da geri durmam›fllar-
d›r.

O y›llarda sosyalizme iliflkin sa-
vunduklar› düflünceleri tam anla-
m›yla ibretliktir. Sovyetler Birli¤i-
nin emperyalist ABD’den farkl› ol-
mad›¤›n› yazm›fl, bir emperyalist
gibi nüfuz alanlar› için mücadele et-
ti¤ini söylemifllerdir.

"Böyle bir 'büyük güç' olman›n
ise birtak›m gerekleri vard›r... Etki,
nüfuz alan›n› mümkün oldu¤unca
geniflletmek." (Birikim, özel say› 3)

Kendilerine biçtikleri entellektü-
el rol iflte bu döküntü düflüncelerden
oluflmaktad›r. 

Sosyalist adac›klar yaratarak,
sosyalizmi kuracaklard›. B›rak›n
sosyalizmi kurmay›, o gün anti-fa-
flist mücadelede tek bir kurflun at-
mad›lar. Halk›n içinde olmad›lar.
S›rça köflklerinde yaz›lar yazarak,
yaflam› yönlendirmeye çal›flt›lar. 

Bugün o köflklerden de yoksun-
durlar. Düzen içi politikalar ürete-
rek, burjuvazinin televizyon ekran-
lar›na ç›karak, düzenin sorunlar›na
kafa yorarak, idare ediyorlar. Biri-
kimciler, on y›llarca mücadelede,
devrimcilerin yan›nda yer almad›¤›

gibi halk›n tek bir sorunu için de ka-
fa yormam›fllard›r. 

Birikimciler tek bir sald›r›da, tek
bir katliamda, halka yönelik tek bir
sald›r›da devrimcilerin yan›nda
yokturlar. Kendi küçük ve soyut
dünyalar›nda oturup, yapt›klar› tah-
lillerin de bir anlam› yoktur. Yaz-
d›klar› kendilerinin d›fl›nda da bilin-
mez zaten!

Bugün de düzene kendilerini da-
ha çok kan›tlamak için sosyalistlere
sald›rmakta, dönekliklerini, ihanet-
lerini burjuvaziye böyle kan›tla-
maktad›rlar. Birikim’i o y›llarda
oluflturan ve y›llarca yaz› kadrosun-
da yer alan, Birikim’in ak›l hocas›
say›labilecek olan MMuurraatt BBeellggee,,
bugün kalemini burjuvazinin gaze-
telerinden sola, örgütlü mücadeleye
karfl› kullanmaktad›r. Y›llarca ör-
gütsüzlü¤ü savunmufl, sivil toplum-
culu¤un bayraktarl›¤›n› yapm›flt›r.
Örne¤in, sivil faflist hareketin katil-
lerinden MMuussaa SSeerrddaarr ÇÇeelleebbii,, eski
MM‹‹TT’’ççii CCeevvaatt ÖÖnneeflfl gibi halk düfl-
manlar›n› çeflitli zeminlerde konufl-
turan Ekopolitik’in dan›flman›d›r
Murat Belge.

Murat Belge ve Birikim özdefltir
asl›nda. fiimdi de Murat Belge’nin
ad›n›n yerinde Ömer Laçiner vard›r.
30 y›l önce entelektüel gevezelikle
kendilerine bir misyon biçenler bu-
gün düzenin dökülen yanlar›n›
onarmaya soyunmufllard›r.

Düzene iltihak edenlerin sosya-
list sola verece¤i tek bir ders yoktur.
As›l derse ihtiyac› olanlar kendileri-
dir. Sosyalizme, devrime sald›rarak
gidecekleri tek yer ise düzenin ba-
takl›¤›d›r. 

Ama unutmas›nlar, sosyalizme
sald›ranlar iflah olmazlar! Laçiner-
ler, kendilerinden önce o yolu izle-
yenlerin sonuna bakarlarsa, yerleri-
nin tarihin çöplü¤ü olaca¤›n›, Biri-
kim’in defterinin zaten 30 y›ld›r ka-
pal› oldu¤unu göreceklerdir. Dev-
rim, hala bu topraklarda yaflayan tek
umuttur. Devrimciler, dünya halkla-
r›n›n tek güvencesidir. ‹flte bu ne-
denledir ki, burjuvazi de, burjuvazi-
ye yaranmaya çal›flanlar da bu umu-
da, bu güvenceye sald›r›yorlar.
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Elaz›¤ Karakoçan ilçesinde 8
Mart’ta olan deprem sonras› deprem
ma¤durlar›n›n durumunu ö¤renme-
ye giden Elaz›¤ Haklar Derne¤i üye-
leri hiç yabanc› olmad›klar› bir du-
rumla karfl›laflt›lar. 

Halk yine ma¤dur, yine bir fela-
ket rant kap›s›na çevrilmifl durumda.
Y›k›lan evlerin yerine (hasarl› olan-
larda devlet taraf›ndan y›k›larak) TO-
K‹ yeni evler yaparak köylüye iki y›l
sonra ödemesi bafllanacak diye evle-
ri satt›. Ama bu evlerde ihtiyaç sahip-
lerine de¤il yine yandafllara ve gös-
termelik olarak verilmiflti.

Bu durumdan flikayetçi olan köy-
lüler Haklar Derne¤i üyelerine yafla-
d›klar› s›k›nt›lar› anlatt›lar. 

EEllaazz››¤¤ HHaakkllaarr DDeerrnnee¤¤ii:: Bize
depremden sonra yaflad›klar›n›z› ve
flu an ne durumda oldu¤unuzu anla-
tabilir misiniz?

‹‹llhhaann KKaarr aaddaa¤¤:: 15 gün önce
TOK‹  evlerine  yaz›ld›m. 2 y›l sonra
TOK‹’ye kira öder flekilde aidat öde-
yece¤imizi söyladiler,  ama devlet sa-
dece evin kendi sahibine ev veriyor.

Kirac›lara ev yok. Gelinleriyle
ya da çocuklar›yla beraber yaflayan
bir aile 20 kifli olsa da 100 metre ka-
relik bir alana s›k›flt›r›yorlar bizi. 

Okulu Bayram Yaz›’da 17-18 km
uzakl›kta bir yere tafl›d›lar. Bizim
Okçular Köyümüz  120 hanelidir.
TOK‹ burada  140 daire yapt›. Bu-
nun 125’ini bizlere da¤›tt›. Ama
bunlar›n içerisinde Elaz›¤’da yafla-
yan ve y›llard›r buraya gelmeyen in-

sanlara verildi. Geriye kalan 15 da-
irenin 4’ü askeriyeye verildi. Okul
olmad›¤› halde 4’ü ö¤retmenlere 1
tanesi  müftülü¤e 1 tanesi de hasta-
ne olmad›¤› halde doktora verildi. 5
tanesi ise sat›fla ç›kar›ld›.  Bunun
içinde burada 10 aile d›flar›da kald›.  

CCeellaall KKaarraammaann:: 10  aile d›flar›-
da kald›. Maddi durumu olmayanla-
ra yine ev yok. Hiç bir yard›mda bu-
lunmad›lar. 2 haftal›k bebe¤im ça-
d›rda kal›yor. Geceleri bebekler üflü-
yor.

MMeemmeett AAllii ÇÇiiççeekk:: 10 nüfusla
çad›rda yafl›yoruz. 3 tane çocu¤um
özürlü. 5 tane hayvan›m depremde
telef oldu.  5 tane hayvan› ald›m
devletten, kalem müdürüne gittik
oda bizi kovdu.

8 nüfusa devlet sahip ç›km›yor. 4
tane karakola 4 tane okula  ev verdi-
ler ama köylüye ev yok.  15 tane ya-
p›lan ev bofl çürümüye mahkum
edilmifl.   7 Kas›m’da anahtar teslim
töreni var. Hayvan verdiler  ama
ah›r vermiyorlar.

BBiirr BBaaflflkkaa KKööyyllüü:: 50 y›ld›r kö-
yümüzü terkedenlere ev var ama bi-
ze yok. Biz 12 çocukluyuz 14 nüfus-
la çad›rda kal›yoruz. 2 tapumuz var
ama bize bir ev verdiler.  2003’de
bizden 200 euro ald›lar, ama hiçbir
fley yapmad›lar.

BBiirr BBaaflflkkaa KKööyyllüü:: Kimse hali-
mizi sormuyor. Biz hakk›m›z›n ne
oldu¤unu bilmiyoruz.  Ne muhtar
söylüyor ne heyet söylüyor. Biz dün
‹l Afet Müdürlü¤üne gittik, adam
bafl› 3 ev ç›km›fl babaya o¤ula ev
ç›km›fl bir kifliye 2 ev ç›km›fl.

Gülsuyu’nda polis
provokasyonlar peflinde

koflturuyor. 22 Ekim günü
akflam saatlerinde mahalleyi

abluka alt›na alan polis; akrep-
ler, panzerler, çevik kuvvet polisle-
riyle Heykel Meydan›’na y›¤›nak yap-
t›. Halk› tedirgin eden polis, provokas-

yon yaratmaya, mahalle esnaf›n› taciz
etmeye çal›flt›. Yürüyüfl dergisi okuru
esnaf› “ihbar ald›k PKK’l›lar senin
dükkan›n› yakacaklar, sen hangi dergi-
yi okuyorsun?...” gibi sorularla taciz
etmeye çal›flt›lar. Gece 01.00 sular›na
dek süren abluka için polis, kendileri-
ne ihbar geldi¤ini iddia etti. 

Bursa’da 
Keyfi Gözalt›

Bursa’da 22 Ekim günü Teferrüç
Mahallesi Kervan Park›’ndan afla¤›-
ya do¤ru inerken Neflet Altay isimli
Yürüyüfl Dergisi okuru hakk›nda fli-
kayet oldu¤u ve çantas›nda toplat-
mas› olan dergileri tafl›d›¤› gerekçe-
siyle TMfi ekipleri taraf›ndan durdu-
rularak kimlik kontrolü yap›ld›. 

Ard›ndan güvenlik flube ekiple-
ri ça¤r›ld› ve geldiklerinde  yeni-
den kimlik kontrolü yapmak ve
çanta Neflet Altay’›n çantas›n› ara-
mak istediler. Arama izinleri olma-
mas› ve keyfi istekleriyle yeniden
kimlik kontrolü yapmak istemeleri
üzerine Yürüyüfl okuru bunun key-
fi bir tutum oldu¤unu söyledi ve
çantas›n› aratmad›. Polislerin keyfi
olarak gözalt›na ald›¤› okurumuz,
dört saat gözalt›nda tutulduktan
sonra serbest b›rak›ld›.

18 Haftad›r
Bask›lara Karfl›
Alanlarday›z

Mersin’de 25 Ekim günü TA-
YAD’l› Aileler, EHP ve Partizan
devrimci-demokrat kurum ve kifli-
lere uygulanan bask›y› protesto et-
mek için eylem yapt›lar.

Tafl Bina önünde yap›lan ey-
lemde, “Gözalt›lar, Tutuklamalar,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Devrim-
ci Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
pankart› aç›ld›. Aç›klamada, “Ha-
pishanelerde sessiz imha tecrit po-
litikas›n›n sürdü¤ü, hasta tutuklu-
lar›n tedavi edilmeyerek ölüme
terk edildi¤i” belirtileterek bu ne-
denlerden dolay› 18 haftad›r bu hu-
kuksuzlu¤a karfl› alanlarda olduk-
lar› ifade edildi. “Devrimci Tutsak-
lar Onurumuzdur, Devrimci Tut-
saklar Serbest B›rak›ls›n, Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” slo-
ganlar› at›lan eylemde aç›klaman›n
ard›ndan 15 dakika temsili oturma
eylemi yap›ld›. 

Elaz›¤ Depreminden Geriye Kalanlar

‹stanbul Gülsuyu Mahallesi’nde
Polis Ablukas›

Düflman›
HalkHalk

AKPAKP
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Almanya’n›n Hamburg eyaletinde, aralar›nda
Türkiyeli göçmenlerin de bulundu¤u yaklafl›k 3 bin
kifli eyalet hükümetinin konut politikas›n› protesto
etti. Sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve aile
derneklerinin destekledi¤i yürüyüflte, “Kent bize ait-
tir”, “Herkese konut” yaz›l› pankartlar tafl›nd›.

Eylemde, “Ver.di” sendikas›n›n Hamburg temsil-
cisi, “Hamburg’da toplam 1 milyon metrekarelik bü-
ro binas›n›n bofl bulundu¤unu, buna karfl›n 40 bin ki-
flinin konut ihtiyac› oldu¤unu” belirterek, “eyalet
hükümetinin alternatif konutlar yap›lmas›na izin
vermesini” istedi.

Emperyalist tekeller, e¤itim, sa¤l›k, konut gibi
halk›n temel ihtiyaçlar›n› karfl›lam›yor. Sadece
Hamburg’da 40 bin konuta ihtiyaç varken, tekellerin
ihtiyaçlar› için milyon dolarl›k projeler gerçekleflti-
riliyor. 

Kapitalizmin Yoz Kültürünün
Sonucu: Alkolik çocuklar

Emperyalist sistem, gençli¤i, hatta çocuk denecek yaflta-
kileri yozlaflt›rarak, alkolik yap›yor.

Gençli¤in düzen karfl›s›nda bir güç olmas›n› istemeyen
burjuvazi onlar› alkol ile, cinsellik ile, uyuflturucu ile oyal›-
yor, çürütüyor.

‹ngiliz Guardian gazetesi sarhofl halde hastaneye kald›-
r›lan 18 yafl›ndan küçük çocuklar›n say›s›n›n 4 y›l içinde
%32 artt›¤›n›, 18 yafl›ndan küçük 8799 çocu¤un ise 2009 y›-
l›nda alkol konusunda tedavi edildi¤ini yazd›. 2003 y›l›nda
alkol ba¤›ml›l›¤› nedeniyle hastaneye baflvuran çocuklar›n
say›s› 11000 iken, bu say› 2007' de 14000' e yükseldi.

2004-2009 y›llar› aras›nda 18 yafl›ndan küçük 23347 k›z
çocu¤u alkol tedavisi görürken, erkeklerde bu say› 18159
oldu. 

‹ngiltere’de 18 yafl›ndan küçük çocuklar haftada 1.7 mil-
yon flifle flarap içerken, 11-17 yafl aras› 630000 çocuk hafta-
da en az iki kere alkol al›yor.

‹ngiltere’de sömürülen göçmen
çocuklar

‹ngiltere’de, tar-
lalarda kaçak olarak
çal›flt›r›lan göçmen
çocuklar tar›m iflçisi
olarak kullan›l›yor.

Bir çiftli¤e yap›-
lan bask›nda dondu-
rucu so¤ukta yazl›k
elbiseler giyen, aç ve
susuz çocuk ‘kölele-
rin’ çal›flt›r›ld›¤› görüldü. 50 Rumen iflçinin çal›flt›¤› çiftlik-
te, yafllar› 9 ile 15 aras›nda de¤iflen befl erkek, iki de k›z ço-
cu¤u  07.30’da tarlada çal›fl›rken bulundu.

Kaçak ve kölelik koflullar›nda çal›flt›r›lan çocuklar›n,
eme¤inin sömürülmesi sadece o çiftlikle s›n›rl› de¤ildi el-
bette. ‹ngiltere’de çocuk eme¤i yayg›n olarak sömürülmek-
tedir. 

ABD Pakistan'› silahland›r›yor!
Halk› açl›k ve yoksulluk içinde yaflayan, deprem ile mil-

yonlarcas›n›n çamur içinde yaflad›¤› Pakistan, silah almaya
ve emperyalistler de Pakistan’› silahland›rmaya devam edi-
yor.

ABD Pakistan' la 22 Ekim’de 22 mmiillyyaarr ddoollaarrll››kk bir si-
lah anlaflmas› yapt›. ABD Pakistan’› bölgede halklara karfl›
ucuz jandarmas› olarak kullanmakta, o nedenle Pakistan’›
silahland›rmaktad›r. 

Filistin'e tabut serbest,
ilaç yasak

Siyonist ‹srail devleti, Filistin' e yard›m amaçl›
gönderilen hemen herfleyi ya gasp ediyor ya da kul-
lan›lamaz hale getirdikten sonra veriyor. Siyonistler,
bu yolla Filistin halk›na aç›k bir kuflatma uyguluyor
y›llard›r 

Filistin’e gönderilen 1000 çocuk için yap›lm›fl
10000 tabutu veren ‹srail, tonlarca ilac› vermedi. Öl-
mek serbest ama tedavi olmak yasakt›r Filistin’de.

Filistin Sa¤l›k Bakanl›¤›, hayati önem tafl›yan
ilaçlar›n verilmemesi nedeniyle sadece bu y›l 375 Fi-
lisitinli’nin öldü¤ünü aç›klad›.

‹srail ilaçlar› son kullanma tarihleri geçinceye ka-
dar gümrükte bekletip, kullan›lmaz hale geldikten
sonra veriyor.

Eylül ay› itibariyle Filistin'e yard›m amaçl› gön-
derilen ilaçlar›n %70' ten fazlas› son kullanma tarih-
leri doldu¤u için çöpe at›ld›.

Sa¤l›k Bakanl›¤›, at›lan ilaçlar›n 10300 ton oldu-
¤unu ve 25 milyon dolar etti¤ini aç›klad›. Ayr›ca bir
de bu ilaçlar›n, topra¤a, suya zarar vermeden imha
edilmesi sorunu ortaya ç›k›yor.

Alman tekellerinden
iflgale destek

70 ülkede 10.000' den fazla personel çal›flt›ran
emperyalist Alman tekeli TÜV NORD Grubu ‹srail'
in iflgali alt›ndaki Filistin topraklar›nda yeni kurula-
cak ‹srail bölgelerini birbirlerine ba¤layan bir demir-
yolu flebekesi yap›m›na bafllayaca¤›n› aç›klad›.

Almanya Hamburg’da
40 bin aile evsiz

31 Ekim
2010
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22-24 Ekim tarihlerinde Enter-
nasyonal Forum'un düzenledi¤i
"Dünyadaki Siyasi Tutsaklara Öz-
gürlük ‹çin Dayan›flma, Savunma
ve Mücadele" bafll›kl› uluslararas›
bir konferans yap›ld›.

Filipinler, Kolombiya, Türkiye,
‹ran, Filistin, Lübnan, Almanya,
Bask ülkesi ve ABD'den gelen onlar-
ca heyet 3 gün boyunca çeflitli çal›fl-
ma gruplar› ve aç›k oturumlarda ül-
kelerindeki deneyimlerini anlatt›lar.

Konferansta siyasi tutsaklara yö-
nelik tecrit politikalar›, Filistin örne-
¤indeki idari tutuklamalar›, özgürlük
mücadelesine ve dayan›flma hareket-
lerine yönelik kara liste ve anti-terör
yasalar› gibi bask› uygulamalar gün-
deme al›nd›. Konferansa dünyan›n

bir çok ülkesinden kat›lanlar
olurken, Türkiye'den TAYAD
baflkan› Behiç Aflç› ve Al-
manya'dan Anadolu Federas-

yonu baflkan› Latife Ad›güzel ve
Uluslararas› Tecritle Mücadele Plat-
formu temsilcisi kat›ld›lar.

UTMP temsilcisi kara listeleri-
nin hangi koflullarda oluflturuldu¤u-

nu anlat›rken, öncellikle emperya-
list iktidarlar›n devrimci ve ba¤›m-
s›zl›k mücadelelerine karfl› kullan›-
lan bir araç oldu¤unu söyledi. 

Almanya'dan kat›lan Anadolu
Federasyonu baflkan› 129b madde-
sinden bahsederek, bu maddenin
yeni olmazsa da sürekli geniflletile-
rek sadece devrimcilere de¤il anti-
faflist mücadele veren ve demokra-
tik hakk›n› arayan bütün çevrelere
bir tehdit oluflturdu¤unu ifade etti. 

Panel esnas›nda 129b maddesini
anlatan ‹ngilizce broflür da¤›t›ld›.

Konferansta en büyük ilgi gören
panel, Mumia Abu Jamal'›n avukat›
Robert Bryan ve Behiç Aflç›'n›n kat›l-
d›¤› oturum oldu. Buradaki panele
yaklafl›k 100 kifli kat›ld›. ‹lk söz alan
Behiç Aflç› öncellikle 19 Aral›k katli-
am›ndan ayr›nt›l› bilgi vererek, bu
operasyonun ko¤ufl sisteminin F Tipi
hapishanelerindeki hücre sistemine
geçifl için düzenlendi¤ini anlatt›. F
Tipi hapishanelerin Avrupa emperya-
lizmi taraf›ndan desteklendi¤ini söy-
leyen Aflç›, bu deste¤in Avrupa Birli-
¤i'nin Türkiye ile yapt›¤› anlaflmalar-
dan ve AB'nin 19 Aral›k'tan sonra F
Tipi hapishanelerle ilgili ilerleme ra-
porlar›nda somutlaflt›¤›n› ifade etti.

Konferans›n son gününde tekrar
aç›k bir oturumda sonuç deklaras-
yonu yerine, yap›lacak ortak eylem
ve çal›flmalar› tart›fl›ld›. Konferans
boyunca toplanan öneriler do¤rultu-
sunda, kararlar al›nd›. Ayr›ca bu ka-
rarlar›n uygulanmas› do¤rultusun-
da, ülkelerin temsilcilerden bir ta-
kip komitesi belirlendi. 

Avrupa’da

Berlin'de Yürüyüfl dergisi kapaklar›ndan
oluflan serginin beflincisi aç›ld›. Türkiyelile-
r’in yo¤un oturdu¤u semtlerde aç›lan sergi,
bu hafta Schöneberg semtindeki Halk Paza-
r› önündeydi.

Son haftalar›n dergi kapaklar› da sergiye
dahil edilerek, sergi güncellenmifl oldu.

23 Ekim günü aç›lan sergiyi izleyen insan-
lara dergi hakk›nda bilgi verilip, sohbet edildi.
"Yürüyüfl 5. Y›l›nda" bafll›kl› bildiri da¤›t›ld›.

Bildiriden baz› bölümler ara ara yüksek
sesle okundu. "Yürüyüfl'ümüz durdurula-
maz. Gerçekleri ö¤renmek herkesin hakk›.
Gerçekleri haftal›k Türkiye'de ve Avrupa'da
yay›nlanan Yürüyüfl'ten okuyun. K›z›ldere’-
den bu yana yürüyüflümüz sürüyor. Enginle-
r’in Ferhatlar’›n yürüyüflü sürüyor." fleklin-
de iki Yürüyüfl okuru taraf›ndan dergiyi ta-
n›tan konuflmalar yap›ld›.

Almanlar›n da ilgisi üzerine, Yüksek
sesle sergi hakk›nda Almanca konuflma ya-
p›larak bilgi verildi. Engin Çeber Ölümsüz-
dür slogan›yla sergi bitirilerek, bir baflka
semtte aç›lmak üzere  topland›.

Almanya’n›n Münster fiehri’nde 24 Ekim günü anti-faflistler
taraf›ndan düzenlenen panele konuflmac› olarak Tutsaklar Bülte-
ni (Gefangenen Info) ve TAYAD Uluslararas› Dayan›flma Komi-
tesi Temsilcileri kat›ld›.

Panelde ilk sözü Tutsaklar Bülteni Temsilcisi ald› ve Alman-
ya’da devam eden 129-b davalar›yla ilgili bilgiler verdi. 129-b
davalar›n›n hangi koflullarda, kimlere karfl›,  neden aç›ld›¤›, Al-
manya -Türkiye aras›ndaki Ekonomik iflbirli¤i, Almanya’n›n si-
lah sat›m›nda en büyük al›c›lar›ndan birinin Türkiye devleti oldu-
¤u, mahkemelerde yaflanan keyfi uygulamalar ve hukuksuzluklar
ve a¤›r tecritin tutsaklar üzerindeki etkilerinden bahsedildi. Nur-
han Erdem, Cengiz Oban, Ahmet ‹stanbullu ve Faruk Ereren hak-
k›nda da bilgiler yer ald›.

TAYAD Uluslararas› Dayan›flma Komitesi Temsilcisi ise ko-
nuflmas›nda Türkiye’de devrimci mücadelenin tarihi ve hapisha-
nelerde yaflanan katliamlar› ve direniflleri anlatt›. Ayr›ca konufl-
mas›nda Türkiye’de Gençlik Federasyonu’nun  verdi¤i mücade-
leyi, yap›lan kampanyalar› ve Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz’›n
durumuna de¤indi. 

Son olarak da Türkiye’de ‹flçi Hareketin’den de k›saca örnek-
ler verdi¤i ve AKP Hükümetinin Avrupa Birli¤i’ne uyum yasala-
r› ç›kartt›¤›n› fakat bunlar›n ka¤›t üzerinde kald›¤›n› ve Türki-
ye’nin hala 12 Eylül faflist Anayasas› ile yönetildi¤ini belirtti. 

Üç saat süren panel soru ve cevaplarla sona erdi.

Danimarka'da
Siyasi Tutsaklar Konferans›

Münster’de Tutsaklarla ilgili Panel Berlin'de 5. Yürüyüfl Sergisi
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Berlin eski yabanc›lar sorumlusu
BBaarrbbaarraa JJoohhnn;; “AAllmmaannyyaa’’nn››nn ddaa
ddii¤¤eerr üüllkkeelleerr ggiibbii vvaass››ffll›› ggööççmmeennlleerree
iihhttiiyyaacc›› vvaarr”” diyordu.

Bize muhtaçlar. Eme¤imiz, al›n-
terimiz, yaflam› üreten nas›rl› elleri-
miz olmadan, yaflamlar›n› sürdüre-
miyorlar. Bize ihtiyaçlar› var.

Göçmen diye, yabanc› diye afla¤›-
lad›klar›, dilimizi yasaklad›klar›,
uyum ad›na bizi kendi çarp›k kültür-
leri ile eritmeye çal›flt›klar› milyon-
larcam›za muhtaçlar.

T›pk›, 5500 yy››ll öönnccee oldu¤u gibi! O
zaman da bize muhtaçlard›. O zaman
da en a¤›r iflleri, kendilerinin yapma-
d›klar› iflleri bize yapt›rd›lar. Herbiri-
miz, o zaman da günlerimizi, aylar›-
m›z›, y›llar›m›z› maden ocaklar›nda,
en a¤›r ifllerde, sokaklar da geçirdik. 

Her zaman eme¤imizle yaflad›k.
Yaflam› eme¤imizle yeniden yaratt›k.
Ama hep ikinci s›n›f vatandafl mu-
amelesi gördük.

5500 yy››ll ssoonnrraa bize yine muhtaçlar.
Bu kez de okumufl, üniversite bitir-

mifl, meslekleri olan gençlerimizi is-
tiyorlar.

DDookkttoorrllaarr››mm››zz››,, ssaa¤¤ll››kk eemmeekkççiillee--
rriimmiizzii,, mmüühheennddiisslleerriimmiizzii,, bbiillggiissaayyaarr
uuzzmmaannllaarr››mm››zz››,, öö¤¤rreettiimm üüyyeelleerriimmiizzii
iissttiiyyoorrllaarr..

Bize muhtaçlar. Çünkü, kendi ül-
kelerinde tekellerin ihtiyac› olan ni-
telikli iflgücünü istedikleri gibi yara-

tam›yorlar. Okullar›nda, tekellerin
ihtiyaçlar› için gençlerini yeterince,
haz›rl›yam›yorlar.

Ayr›ca, bizim gibi ülkelerin nite-
likli iflgücü, bizim gibi ülkelerde her
zaman ifl bulamad›¤› için, “cazip”
tekliflerle emperyalist-kapitalist ül-
kelere geliyor ve orada çal›fl›yor.

Böylece emperyalist tekeller daha
ucuza çal›flt›r›yor gençlerimizi. Em-
peryalist tekeller kendi ülkesinde bü-
yük paralar harcamak yerine haz›r,
nitelikli ucuz iflgücünü kullan›yor.

Sadece Almanya’n›n de¤il, Avru-
pa’daki emperyalist-kapitalist ülke-
lerin “vas›fl› göçmenler”e ihtiyaçlar›
var. Bu ülkelerin bir çok alanda ça-
l›flt›rd›klar› emekçilerin milliyetleri-
ne bakt›¤›m›zda bu gerçe¤i görürüz.

BBaarrbbaarraa JJoohhnn, ““AAllmmaannllaarr››nn
ggööççmmeennlleerree iiyyii ddaavvrraannmmaadd››¤¤›› flfleekk--
lliinnddee bbaazz›› öönn yyaarrgg››ll›› ddüüflflüünncceelleerriinn
eekklleennmmeessii dduurruummuunnddaa ee¤¤iittiimmllii ggööçç--
mmeenn ggeennççlleerriinn AAllmmaannyyaa yyeerriinnee bbaaflfl--
kkaa üüllkkeelleerrii tteerrcciihh”” edece¤ini söylü-
yor. 

Sadece bu nedenle, oraya gidip,
onlara hizmet etmemiz için bize iyi
davran›lmas›n› istiyor JJoohhnn.. Bize
muhtaç olduklar› için “iyi davrana-
caklar”

SSaaddeeccee bbuunnuunn iiççiinn!!.... Bizi sö-
mürmek, oraya gitmemiz için!..‹ki
yüzlülük ve afla¤›lama devam ediyor

“Bize 

muhtaçlar”

AVRUPA’daki B‹Z

14-17 Ekim tarihlerinde, Fran-
sa’n›n Blois flehrinde, 13’sü yap›lan
“Tarihin Randevular›” (Les rendez-
vous de l’Histoire) adl› program dü-
zenlendi.

Bu seneki buluflmada, 1981 y›-
l›nda Fransa’da idam› kald›ran Ro-
bert Badinter isimli Sosyalist Par-
ti’li senatörün baflkanl›¤›nda “Ada-

let” konusu ele al›nd›, on-
larca seminer, film gösteri-
mi, sergiler ve bir kitap fua-
r› düzenlendi.

16 Ekim akflam›, Belçi-
ka’da DHKP-C davas›nda
yarg›lananlar› desteklemek
amac›yla kurulan ‹fade ve
Örgütlenme Özgürlük Ko-
mitesi’nin (CLEA) haz›rla-

d›¤› “Direnmek Suç De¤il-
dir” isimli filmi gösterildi.
Filmin ard›ndan, Halk Cep-
heli konuflmac› Avrupa’n›n
çesitli ülkelerinde Türkiyeli

devrimcilere yönelik aç›lan davala-
ra iliflkin bilgiler verdi.

18 Ekim günü, Frans›z Devlet
Demiryollar› SNCF’e ait elektrik
hatt›na yönelik küçük çapl› bir sa-
botaj eylemine kat›ld›klar› gerekçe-
siyle anti-terör yasas›yla yarg›lanan,
Tarnac köyünden geldikleri nede-
niyle, Tarnac Davas› san›klar› ola-

rak bilinen 10 gencin durumuna
dikkat çekmek üzere, Anti-terör Ya-
sas›n› Kald›rma Komitesi CALAS
taraf›ndan Fransa’n›n Ulusal Mecli-
sinde, terör yasalar› konulu 3 otu-
rumlu bir konferans düzenlendi.

Gün boyu, aralar›nda Fransa’n›n
önde gelen ilerici ve demokrat siya-
setçileri, hukukçular, araflt›rmac› ve
yazarlar taraf›ndan terör yasalar› ve
insan haklar› üzerindeki tahribatlar›
tart›fl›ld›.

Tart›flmalara Halk Cepheliler de
kat›larak, Türkiyeli devrimcilerin
Fransa’da baflta olmak üzere, Avru-
pa’nin çeflitli ülkelerinde karfl›lafl-
t›klar› bask›lar› dile getirdiler.

Çeflitli konuflmac› ve izleyiciler,
Tarnac Davas›, DHKP-C Davalar›
ve di¤er siyasi davalarda cereyan
eden anti-terör yasalar›nn ma¤dur-
lar› aras›nda ortak hareket etmeleri
gerekti¤ini vurgulad›lar.

Fransa’da Devlet
Terörü Tart›fl›ld›
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H›k diyen
hukuk!

HSYK’n›n yeni üyelerine, hali-
haz›rda kullan›lan araçlar›n hepsi
sa¤lam olmas›na ra¤men, s›f›r kilo-
metre yeni otomobiller al›nm›fl... 

Hepsine bir sekreter ve ilaveten
bir floför verilmifl. 

Maafllar›na da 2’fler bin lira zam
yap›lm›fl... 

Art›k AKP’nin h›k deyicili¤inde
kusur etmezler.. 

AKP isterse HES’leri
özgürlefltirirler, AKP isterse
‹smailler’in katillerini...

Korkak TTarif
Oral Çal›fllar, 27 Ekim’de Med-

ya Mahallesi adl› programda Hrant
Dink’in katledilmesiyle ilgili konu-
fluyor. 

“Kolektif cinayet” diyor. 

Devlet katletti diyemiyor, kav-
ram uyduruyor. 

Korkak ayd›n›n tarifi!

G›rtlak
meselesi

Ali A¤ao¤lu adl›, A¤ao¤lu flir-
ketlerinin patronu, bir otomobil
fuar›nda sergilenen Rolls Royce
marka otomobili 1.1 milyon
TL’ye alarak garaj›ndaki lüks
otomobillerinin say›s›n› 15’e ç›-
karm›fl. 

A¤ao¤lu’nun garaj›nda de¤eri
3 milyon TL’lik süper lüks oto-
mobiller varm›fl ve garaj›ndaki
otomobillerin toplam de¤eri 11.1
milyon liray› aflm›fl... 

Gecekondulardaki yoksullar,
bunca açl›k, bunca yoksulluk var-
ken, böyle yapan bir adam›n g›rt-
la¤›n› kesmeyip de ne yaps›nlar,
söyler misiniz?

Siyasete
sokmayın,
ticarete
sokun... 

- Benim babam en ak›ll› adam
Benim babam güçlü adam
Benim babam yak›fl›kl› adam
Benim babam Toyota gibi

adam
Çocuklar›, s›ra s›ra ekran›n

önüne getirip bunlar› söyletiyor-
lar. 

Hani çocuklar› kullanmay›n
diyordunuz!

Hani çocuklar› istismar etme-
yin diyordunuz!

Hani çocuklar siyaseti neyin
iyi neyin kötü oldu¤unu bilebile-
cek yaflta de¤iller diyordunuz.

Peki Toyota’n›n iyi veya kötü
oldu¤unu bilebilecek durumdalar
m›?

Çocuklar›, sizin deyiminizle
“siyasete alet etmeyin” diyordu-
nuz; peki ““ttiiccaarreettee aalleett eettmmeekk””
serbest mi?

ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
nnii

ÇÇiizzggiiyyllee
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Nezih Nezaket
Hüseyin Çelik diyor ki, 

“Siyaset dedi¤in nezaket ister, nezih bir üslup
ister.”

“Hadi anan› da al git” gibi mi mesela? Ya da “gö-
zünü toprak doyursun” gibi mi?

Demokrasiye
yakaland›!

Bulgaristan’da, Dr. Vl. Ka-
layciev bir Çingene kad›nla ko-
nufluyor. Kad›n e¤itim alm›fl biri-

si, fakat çocu¤unun okuma yaz-
mas› olmad›¤›n› söylüyor, okula

gitmiyormufl k›z›. 

Doktor Kalayciev: 

- Ama neden öyle oldu? Diye soruyor. 

Kad›n cevap veriyor:

-- DDeemmookkrraassiiyyee yyaakkaallaanndd››.. 

Sosyalizm döneminde e¤itim görmüfl olan Çingene
anne, Bulgaristan'a gelen demokrasi ile art›k çocu¤u-
nu okula gönderemez hale geliyor. Çünkü art›k yafla-
yacaklar› bir yerleri dahi yok. Çad›rlarda veya y›k›k
dökük barakalarda, terkedilmifl eski binalarda varl›kla-
r›n› sürdürmeye çal›fl›yorlar... 

Art›k okuyam›yorlar. 

Art›k güvenceleri yok. Art›k sa¤l›k hizmeti alam›-
yorlar. Ama kad›n, hastal›¤›n ad›n› do¤ru koymufl:

Demokrasiye yakaland›k!

Ordu getirseniz
yetmez!

Ö¤renci Seçme ve
Yerlefltirme Merkezi (ÖSYM),
Kamu Personeli Seçme
S›nav›’nda (KPSS ) sorular›n
s›zd›r›ld›¤› iddias›yla erteledi¤i s›navlar›n güvenli¤ini
bundan sonra M‹T deste¤iyle sa¤layacakm›fl. ‹lk
uygulama da geçen hafta yap›lm›fl. Sorular›n bas›ld›¤›
matbaa M‹T denetiminde tutulmufl. 

Yetmez. Her matbaa iflçisinin, her ÖSYM
çal›flan›n›n ve her ö¤rencinin pefline bir M‹T eleman›
tak›n. Yetmez, polisi, J‹TEM’i de görevlendirin.
Yetmez, tüm s›nav salonlar›n› tanklarla kuflat›n... 

Ama söyleyelim,  “s›zma”y› yine de engelleye-
mezsiniz. Çünkü s›z›nt› tam içinizde... 

““BBeenn ssiizziinn yyaallaann vvee hhiilleelleerriinniizzllee bbaaflfl eeddeemmee--
ddiimm,, bbuu bbaannaa ddeerrtt oolldduu.. AAmmaa bbeenn ddee ssiizziinn öönnüü--
nnüüzzddee ddiizz ççöökkmmeeddiimm,, bbuu ddaa ssiizzee ddeerrtt oollssuunn!!””
(Seyit RR›za)

Dersim ‹syan›’n›n önderi düflman›ndan bahseder-
ken onun ne kadar kaypak, ne kadar yalanc›, hilekar,
güvenilmez oldu¤unu anlat›yor. Nitekim idam edilir-
ken bile son an›nda yine o hilekarl›¤a tan›k olmufltur. 

Halklar›n tarihi de düflman›n bu yanlar›n› anlatan
derslerle doludur. Seyit R›za’n›n tarif etti¤i ayn› düfl-
man tüm hilekarl›¤›yla, kahpeli¤iyle egemen sömürü-
cü s›n›f olarak bugün de bizim karfl›m›zdad›r.

Kan›m›z›, ili¤imizi sömürüyorlar. Halk› aç ve
yoksul b›rak›yorlar. Sömürü çark›n›n dönmesi için
halka karfl› yapmayacaklar› bask›, zulüm yoktur. Ni-
tekim ony›llard›r yapmad›klar› zulüm yoktur. Sömürü
sistemlerine karfl› ç›k›ld›¤›nda tek bir kifli de olsa bu,
o kifliye karfl› sistemli bir sald›r› politikas› yürütmeyi
asla ihmal etmezler. 

Düflman›m›z› do¤ru tan›m›yorsak e¤er, do¤ru bir
mücadele veremeyiz. Düflman›m›z› tan›m›yorsak,
sald›r›lar›na karfl› koyamay›z. Düflman› tan›m›yorsak
e¤er do¤ru politikalar üretemeyiz. Düflman› tan›m›-
yorsak e¤er do¤ru bir strateji belirleyip savaflamay›z. 

Oligarflinin Kürt politikas›na bak›n. 87 y›ld›r im-
ha, inkar ve asimilasyon politikalar›n› sürdürüyor.
Mesala ‘90’lar›n bafl›ndan beri Özal’›ndan Demi-
rel’ine, Mesut Y›lmaz’›ndan A¤ar’›na ve Erdo¤an’›na
kadar tüm egemenler, yürütülen mücadele karfl›s›nda
“Kürt sorununu” bir flekilde tan›d›klar›n› ifade etmifl-
lerdir. Ve hepsi de kimisi “Kürt realitesini tan›yorum”
diyerek, kimisi “federasyon da tart›fl›labilir” diyerek,
kimisi “Bask modeli” önerisiyle, AKP gibi kimisi de
Kürtçe televizyon açarak, bu konuda bir fleyler söyle-
mifllerdir. 

Bütün bunlara s›n›fsal bakmayanlar, karfl›s›ndaki
gücün niteli¤ini unutanlar, onlardan çözüm bekleme-
ye, demokrasi beklemeye bafllam›fllard›r. Ancak, so-
rulmas› ve görülmesi gereken fludur; Özal kimdir,
Çiller kimdir, Tayyip Erdo¤an ve AKP kimdir? Kimin
temsilcisidirler? Dost mudurlar, düflman m›? 87 y›ld›r
Kürt halk›n› inkar, imha ve asimlasyon politikalar›yla
yok etmeye çal›flan oligarflinin temsilcileri, Kürt hal-
k›n›n dostu olabilir mi? 

Sadece Kürt sorununda de¤il, her konuda bu soru-
larla bakmak gerekir. Böyle bak›lmad›¤n›da, düflman
hakk›nda yan›lg›lar, savrulmalar, bofl beklentiler,
kaç›n›lmazd›r. 

Düflman› tan›mak...

Tek YolYYüürrüüyyüüflflttee
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“Gözler yalan söylemez” derler hep; öyle mi gerçekten? Hiç
sanm›yorum. Kimin gözü oldu¤una ba¤l› o... Asalaklar›n gözleri de
yalan söyler eminim ki... Riyas› olmayan bir tek benim gözlerimdir,
benim; halk›n gözleri... Bak›n gözlerime, neler anlat›r size.

Gözler... Benim gözlerim... Kara, mavi, yeflil, ela... Bizim göz-
lerimiz... 

Herkes ister de¤il mi, gülen gözlere bakmay›? Ifl›l ›fl›l parlayan
gözlere... Peki sevinçleri unutan gözleri gördünüz mü hiç? Bir insa-
n›n çekti¤i çilelerin yekününü gözlerinden okudunuz mu hiç?

Bir baban›n gözleri bunlar, ifl bulma umudunu yitirmifl, iflsizlik-
ten “beli bükülmüfl”, ailesine bir lokma ekmek götürebilmenin tela-
fl›yla k›s›lm›fl, çocuklar›n›n aç›z feryad›na dayanamay›p yaflarm›fl... 

‹fl arayan baban›n gözleri bunlar... Her sabah umutla parlam›fl,
“belki bugün ifl bulurum” derken ›fl›l ›fl›l olmufl gözler. Sokak sokak
dolaflm›fl kimi zaman, kimi zaman iflçi kahvelerinde kap›y› gözlemifl.

Bir baban›n gözleri bunlar... B›rak›n oyuncaklar almay› çocuk-
lar›na, kar›nlar›n› bile doyuramam›fl... parlayan ›fl›¤› titremifl gözle-
rinin... Ac›l›... çileli... umudunu yitirmifl bir çift göz kalm›fl yüzün-
de... 

Bir anan›n gözleri bunlar... Yoku var etmeye çal›flan bir anan›n...
Yavrusunu koruyan bir kartal›nkiler gibi parlayan gözler... 

Bir anan›n gözleri bunlar... Çocu¤unun bir gülüflüne dünyalar›
verecek olan... Yüre¤i kocaman... 

Bir anan›n gözleri bunlar... Çocu¤unu bir daha göremeyecek bir
anan›n, mezar tafl›na yavrum diye sar›lan yafll› gözleri... “Açl›ktan
öldü” diye yaz›lan evlad› için a¤layan... “Donarak ölen”, “ifl kaza-
s›nda ölen”, “selde ölen” evlad› için a¤layan analar›n gözleri... 

A¤lamaktan p›narlar› kurumufl, çilekefl analar›n gözleri... 

Bir evlad›n gözleri bunlar... Küçük fleylerden büyük sevinçler
ç›karabilen... Kimi zaman bir flekerle ›fl›l ›fl›l olan küçük bir çocu-
¤un... elinde bezden bir bebek... 

Tozlu çamurlu sokaklarda koflup oynayan... Düfle kalka büyüyen
çocuklar›n gözleri... Açl›¤›n ve eflitsizli¤in öfkesini küçükten yüre-
¤ine dolduran çocuklar›n gözleri... Bizim çocuklar›m›z›n gözleri. 

Bizim gözlerimiz bunlar.

Aç b›rak›lan, yoksul b›rak›lan, yokluk çektirilenlerin gözleri.
Açl›¤a, yoklu¤a, yoksullu¤a öfkeli gözler. Bize böyle bir yaflam› da-
yatanlar› kahreden gözler.

Gözlerimize bak›n. Çünkü onlar yalan söylemez. Ac›l›, evet, öf-
keli evet, bazen yafll› evet... Ama asla umudunu yitirmeyecek onlar. 

Açl›¤› anlatacak, adaletsizli¤i anlatacak, umudu yüklenip umu-
du anlatacak.

Hesap sorarken zalimden daha bir parlayacak, kinle. Dostuna
umutla, inançla kardeflçe bakacak.

Gözlerimiz!

Bizim gibi parlayan, bizim gibi parlayacak olan, umudun y›ld›-
z›n› gözbebeklerinin tam ortas›na oturtacak olan, bizim gözleri-
miz...

Gözbebe¤imizin
ortas›nda 

umudun y›ld›z› 1977 Dersim do¤umlu. fiehit Kenan Gürz'ün kardefliydi.
1996’dan 97 bahar›na kadar Kurtulufl muhabirli¤i yapt›.
97’de Dersim da¤lar›nda gerillayd›. 9 Kas›m 1997’de
Dersim Pertek’te, flehit düfltü.

CCiihhaann GGÜÜRRZZ

5 Kas›m 2001’de, oligarflinin Küçükarmutlu’daki dire-
niflevinde gerçeklefltirdi¤i katliamda flehit düfltüler.
8 Mart 1978 Tunceli Hozat do¤umlu olan Arzu, 1992’de
mücadeleye kat›ld›. ‹stanbul Bahçelievler’de Devrimci Halk
Güçleri içinde mücadelesini sürdürürken, F Tiplerinin günde-
me gelmesi üzerine, 4 Haziran 2001’de TAYAD’l›lar›n ‹kinci
Ölüm Orucu Ekibi’nde takt›¤› k›z›l band›n›, flehit düflene ka-
dar onurla tafl›d›.
20 fiubat 1973 Sivas-Kangal’›n Topard›ç Köyü’nde do¤an
Sultan, K›rflehir’de Gazi Üniversitesi E¤itim Fakültesi ö¤ren-
cisiyken mücadelede yer ald›. 1999'da ‹stanbul’da Kurtulufl
Gazetesi’nde çal›flmaya bafllad›. 2000’de ise, F Tipi hapis-
hanelere karfl› TAYAD’l›lar›n içindeydi. Küçükarmutlu’nun
ölüm oruçlar›n›n sürdürüldü¤ü bir direnifl mahallesi olma-
s›yla, onun mücadele alan› da Küçükarmutlu oldu. 
25 Eylül 1974, Kahramanmarafl, Afflin, Çomudüz Köyü’nde
do¤an Bülent, 1991’de mücadeleye kat›ld›. Mersin’de
1993’te tutsak düfltü. 1996 Ölüm Orucu’nda Birinci Ekip’te
yer ald›. 19 Aral›k 2000 katliam›nda Bursa Hapishane-
si’ndeydi. 13 Ekim 2001’de Adli T›p raporuyla Edirne F Ti-
pi’nden tahliye edildi. Küçükarmutlu’da katledildi¤inde tah-
liye edileli henüz iki hafta olmufltu.
1981 Dersim Pertek Do¤rultay Köyü’nde do¤an Bar›fl, ço-
cuklu¤undan itibaren devrimcileri, gerillalar› tan›d›. Akrabala-
r›ndan tutsaklar vard›, kendisi de mücadele içinde iki kez k›-
sa süreli tutsakl›klar yaflad›. 2000 Ölüm Orucu Direnifli süre-
cinde, Küçükarmutlu’daki direniflçilere destek olmak için Der-

sim’den Küçükarmutlu’ya gelmiflti. ‹nand›¤› de¤erler u¤runa ölümsüzleflti.

Tokat’l› olan Eyüp, 13 Kas›m 1978’de ‹stanbul’da do¤du.
Gazi ayaklanmas›na kat›ld›¤›nda 17 yafl›ndayd›. Gazi’de so-
rumluluklar üstlendi. 1998’de Armutlu’da faaliyet yürüttü.
1999 Kas›m’›nda tutsak düfltü. Küçükarmutlu katliam› oldu-
¤unda  bedenini tutuflturdu. 7 Kas›m 2001’de ölümsüzleflti.

EEyyüüpp SSAAMMUURR

1970 Amasya do¤umlu. 1987'de Denizli Mühendislik Fa-
kültesinde mücadele saflar›na kat›ld›. Ege K›r Gerilla Bir-
li¤i’nde gerilla iken, 1992 Eylül’ünde tutsak düfltü. Ha-
pishanelerde  çeflitli görevler üstlendi. Büyük direniflte,
6. Ölüm Orucu Ekibinde yerald›.  8 Kas›m 2002’de
ölümsüzleflti.SSeerrddaarr KKAARRAABBUULLUUTT

Ocak 1964 Sivas do¤umlu. 1985'de Marmara Üniversite-
si’nde  gençli¤in mücadelesinde yer ald›. 1987'de Yeni Çö-
züm Dergisi’nde çal›flt›... Akdeniz Bölge Komitesi Siyasi So-
rumlusu iken tutsak düfltü. Küçükarmutlu katliam›na, feda
eylemiyle cevap verdi. 7 Kas›m 2001’de flehit düfltü. 
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BBaarr››flfl KKAAfifi
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