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‹flte Sisteminiz! 
Çürümedik tek bir yan›n›z, 
tek bir kurumunuz kalmam›flt›r!
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Fuhufl Operasyonlar›, Rüflvet Gözalt›lar›, Tecavüz, Tehdit,
Soygun, Doland›r›c›l›k, Casusluk, Dinlemeler, fiantaj Kasetleri...
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Dersim’in Çemiflgezek ‹lçesine ba¤l›
Paflac›k Köyü yak›nlar›nda 12 Kas›m
1996’da çat›flmada flehit düfltüler.
Kadir GÜVEN 1958 Malatya do¤um-
lu. 1980 öncesi mücadeleye kat›ld›. 12
Eylül sonras›n Devrimci ‹flçi Hareketi
içinde çal›flt›. Tutsak düfltü, tahliye ol-

duktan sonra yine mücadeleye kofltu. 1993 fiubat›'nda
Dersim da¤lar›nda gerillayd›. 
Devrim Aslan GÜLER 77 Hozat do¤umlu.  gerillaya
kat›lmadan önce demokratik alanda çeflitli faaliyetlerde
bulundu. 
1981, Hozat do¤umlu Erkan Dilsiz, erken büyüyen ço-
cuklar›m›zdand›. Faflizm onu da katletti¤inde 15 yafl›nda
bir cephe gerillas›yd›.

Oligarfli, 1994’te 13 cephe gerillas›n›n
katledildi¤i Emirgan çat›flmas›n›n ar-
d›ndan Cephe’nin iliflkilerine yöneldi.
Köyler boflalt›l›yor ve yak›l›yordu. Ha-
san Çiçek ve Müslüm Ayd›n, oligarflinin
dayatmalar› karfl›s›nda köylerini ter-
ketmeyi reddettiler ve gözalt›na al›-

n›p katledildiler. 
Hasan (Babo) Çiçek, 1927 Hozat do¤umluydu. Dervifl Cemal afliretin-
dendir. 1938 isyan›nda 13 yafl›ndad›r ve cesetler alt›nda kalarak sa¤ kur-
tulmufltur. Cephe taraftar›, gerillan›n iliflkisiydi. Hozat’›n fiamafli (Beytafl)
Köyüne ba¤l› Dereko Mezras›nda 9 Kas›m’da gözalt›na al›nd›, 12 Ka-
s›m’da a¤aca ba¤lan›p yak›larak katledilmifl halde bulundu.
Müslüm Ayd›n da, cephe taraftar› ve gerillan›n iliflkilerindendi. Oligar-
flinin bask›lar›na boyun e¤medi, Hasan Çiçek gibi askerler taraf›ndan gö-
zalt›na al›nan köylülerden biriydi, Kas›m 1994’te Hozat’›n Dürüt Dere-
sinde yak›larak katledildi.

HHaassaann ÇÇ‹‹ÇÇEEKK MMüüssllüümm AAYYDDIINN

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
1122 KKaass››mm--1188 KKaass››mm

Düflman, flafakla birlikte kuflatm›flt› Paflac›k
Köyü’nü. Telaflla Cephe savaflç›lar›n›n kald›kla-
r› bahçelerin çevresini tutmaya çal›fl›yorlard›.
Köylüleri bir araya toplad›lar. "fiimdi nas›l teslim
alaca¤›z onlar›" diyordu bir düflman subay›. Amaç-
lar› Cephe savaflç›lar›n› "teslim" almak ve "bak›n sizin
için savaflanlar nas›l da önümüzde diz çöküyorlar" demekti. Bunu bafla-
rabileceklerinden emin konufluyorlard› köylülerle. Kendilerince, halk›n
Cephelilere duyduklar› güveni böyle yaparak yok edeceklerdi(!) Ard›n-
dan panzerleri sürdüler bahçelere, yüzlerce askeri yat›rd›lar mevzilere.
Cepheli savaflç›lar kuflatmay› farketmifllerdi. Çat›flma bafllad›.... Düflman,
Cepheliler karfl›s›nda flaflk›na dönmüfltü. Komutanlar›n›n öldü¤ünü gören
askerler ölümü enselerinde hissetmifllerdi. 

Saatler süren çat›flman›n sonunda üç Cepheli Savaflç›, Paflac›k'ta sergile-
dikleri direniflleriyle halk›n korkular›n›, kayg›lar›n› da y›km›fllard›.

***

Kadir’in söyledi¤ini yapacak kararl›l›kta olan kiflili¤inin tohumlar› 18
y›l öncesinden at›lm›flt›. Devrimcilikte kesintisizlik, zorluklar› aflmadaki
kararl›l›k, iradeli bir kiflilik, ihanetler karfl›s›ndaki devrimci tav›r, ac›lar,
sevinçler ve sevgilerle dolu kahramanca bir yaflamd› Kadir Güven’in. 

Kadir Güven Anadolu insan›n›n safl›¤›n› hep korur. Yaflad›¤› koflulla-
r›, düzeni sorgulayarak ve devrimci saflara kat›larak kendisini afl›p yafla-
m›n› devrimci k›lar. Bir yandan konfekesiyon iflçili¤i yapar, di¤er yandan
da devrimci çal›flmalara kat›l›r. ‹flten yorgun ve uykusuz dönmesine ra¤-
men tutulan silahl› gece nöbetlerinde hep gönüllüdür. Gece, yaz› m› ya-
z›lacakt›r, afifl mi as›lacakt›r, bildiri mi da¤›t›lacakt›r, hep O gönüllüdür.
Bekar odalar›n›, iflçi hanlar›n› örgütlemek için at›lan ad›mlarda hep onun
eme¤i vard›r. Çal›flkanl›¤›, disiplini, mütevazili¤i ve safl›¤›yla öne ç›k-
maya bafllad›¤› dönem bu dönemdir. 1978 y›l›nda gelindi¤inde, O, dev-
rimci çal›flma çal›flma yürüten yoldafllar›m›zdan biridir art›k. 1979 y›l›n-
da s›k›yönetim ilan edilir. "Oligarinin bölge bölge mahallleleri bast›¤›, te-
rör estirdi¤i ve cuntaya haz›rl›k yapt›¤› koflullard›r. Sabaha do¤ru Süley-
maniye'de panzerler ve yüzlerce asker taraf›ndan bas›l›r. ‹nsanlar süley-
maniye Camisi’nin önünde toplan›r ve elleri bafllar›n›n üzerinde, yüzleri
duvara dönük olarak saatlerce tutulur. Halk›n aras›nda Kadir yoldafl da
vard›r. Ve orada böyle durmaya ilk o karfl› ç›kar. Bunun üzerine askerler-
ce kitlenin önünde dipçiklerle dövülür. Ve ön difllerinin tümü k›r›l›r. Ama
o tavr›n› koymufltur. At›lgand›r. 

Kadir yoldafl›n at›lganl›¤› bu dönemle s›n›rl› kalmaz. Cuntan›n yap›l-
d›¤›, halka sald›r›l›p y›lg›nl›¤›n örgütlenmeye çal›fl›ld›¤› koflullarda da
at›lgand›r, hep en öndedir.

An›lar› Miras›m›z

1985 do¤umlu. Küçükarmutlu’da karakola çevirilen
okulda panzer taraf›ndan, 17 Kas›m 1992’de ezile-
rek katledildi.

SSeevvccaann YYAAVVUUZZ

Seyyid R›za ve Yoldafllar›
38’ Dersim isyan›n›n önderleriydiler onlar. Zulme karfl›
ulusal haklar›, kimlikleri ve gelecekleri için isyan bayra¤›
açt›lar. Seyyid R›za, Dersim isyan›n›n önderlerindendi. ‹kti-
dar, bir hile ile onu  Erzincan’a getirttikten sonra tutuklad›.
18 Kas›m 1937’de Elaz›¤ Bu¤day Meydan›’nda; içlerin-
de o¤lunun ve kardeflinin de bulundu¤u 11 yoldafl›yla bir-
likte idam edildi.

KKaaddiirr GGÜÜVVEENN

DDeevvrriimm 
AAssllaann GGÜÜLLEERR

EErrkkaann DD‹‹LLSS‹‹ZZ

1972 Malatya do¤umlu. 1991’de kat›ld›¤› mücadele-
nin çeflitli alanlar›nda yer ald›.  Aral›k 93'te Dersim
da¤lar›nda gerillaya kat›ld›. 1996 sonlar›nda tutsak
düfltü. Büyük Direniflte 5. Ölüm Orucu Ekibinde yer al-
d›. 5 Kas›m’da Küçükarmutlu’da gerçeklefltirilen kat-
liama,  bedenini tutuflturarak cevap verdi, 12 Kas›m
2001’de flehit düfltü.

““DDeevvrriimmccii ddee¤¤eerrlleerree ddaahhaa ffaazzllaa ssaarr››llmmaaddaann
hhaallkkaa llaayy››kk oolluunnaammaayyaaccaakktt››rr......””  Muharrem Çetinkaya

Devrimin Emekçisi: Kadir Güven

MMuuhhaarrrreemm
ÇÇEETT‹‹NNKKAAYYAA

Hürriyet Gazetesi’nin baflyazar› Oktay Ekfli, geçen
hafta, gazetedeki köflesinde AKP hükümeti için “anala-
r›n› bile satan zihniyet!” diye yazd›. ‹ktidar›n tepkisi
karfl›s›nda önce özür diledi, ard›ndan da istifa etti. 

Burjuva bas›n›n bir çok kalemflörü, istifa üzerine, as-
l›nda Ekfli’nin ne kadar kibar, beyefendi biri oldu¤unu
anlatmaya koyuldular. Oysa bizim tan›d›¤›m›z Ekfli hiç
de öyle biri de¤ildi. 

‹lk defa böyle a¤›r, galiz sözler, hakaretler yaz›yor
de¤ildi Ekfli. 

Hat›rlay›n; ““‹‹ççiimmiizzddeekkii AAllççaakkllaarr›› ttaann››yyaall››mm”” diye
yazm›flt› kontra bir senaryo üzerine. ‹tirafç› fiemdin Sa-
k›k’›n ifadesine kontrgerilla taraf›ndan yap›lan eklere
dayan›p meslektafllar› M. Ali Birand, Çandar ve Ak›n
Birdal hhaakkkk››nnddaa ““AAllççaakkllaarr›› ttaann››yyaall››mm”” diye yazd›¤›n-
da kimse (ne patronu, ne meslektafllar›) ona tek bir söz
etmedi. Bunu kibar gazetecili¤e ayk›r› görmedi. Hürri-
yet’te y›llarca devrimcilere karfl› ““kkaannss››zzllaarr”” manfletle-
rini att›¤›nda da kimse bir fley demedi. ‹nfazlar› alk›flla-
d›, kaleminden kan damlayan yaz›lar yazd› resmen,
kimse bir fley demedi... Devrimcilerin infazlar›n›n ne
kadar iyi oldu¤una dair kaç yaz› yazd›, onlarda ne haka-
retler, ne iftiralar, ne karalamalar yapt›n, hat›rlay›n! 

Ona zaten bunun için para veriyorlard›. Ama flimdi
Do¤an’›n ç›karlar›n› tehlikeye at›nca, ifli bitti. 

F Tipi hapishanelerde tecrit hücrelerinde iflkence sü-
rerken, ölümler sürerken 20 May›s 2003 tarihli Hürri-
yet’te ““FF TTiippii mmuucciizzeessii”” manfleti atm›flt›lar. Her kontra
manflette oldu¤u gibi, Ekfli de bir “baflyaz›”yla destek-
lemiflti bu mucize’yi. Ekfli’nin o günkü yaz›s›n›n bafll›-
¤› neydi biliyor musunuz? Biz hat›rlatal›m: ““‹‹sstteeyyiinnccee
ddüüzzeelliiyyoorrmmuuflfl......"" 

28 tutsa¤›n katledilerek, yüzlece tutsa¤›n iflkenceler-
den geçirilerek F Tipi hapishanelerin aç›lmas›, ona gö-
re “ddüüzzeellmmee”ydi. 8 tutsa¤a copla tecavüz edilerek, yüz-
lerce tutsa¤›n tecrit hücrelerine at›lmas›, ona göre “ddüü--
zzeellmmee”ydi. Tecritte ölümlerin sürmesi “ddüüzzeellmmee”ydi.

Ekfli çok beyefendiydi!!!

Cephe taraf›ndan o zaman Ekfli’ye gönderilen mek-

tupta flöyle denilmiflti: “Yay›n kurulunuzda, bu manflet
haber için, "ay›pt›r, ahlaki, siyasi olarak rezalettir, kat-
liam› alk›fllamakt›r, emperyalist politikalar›n flakflakç›-
l›¤›d›r, ben bu manflete muhalifim" diyen olmam›flsa,
gerçekten yaz›kt›r.” 

Ne Ekfli, ne baflkas›, “F Tipi mucizesi” manfletine de,
ekfli’nin kan içindeki “isteyince oluyormufl” yaz›s›na da
bir fley demedi.  

Halka, devrimcilere küfür edildi¤inde bir sorun yok-
tu ve o, burjuvazinin dünyas›nda “beyefendilikle” bir
çeliflki say›lm›yordu. 

Ama o sözleri, burjuvaziye karfl› kullan›nca baltay›
tafla vurmufl oldu. O kadar y›l hizmet etti¤i patronu Ay-
d›n Do¤an, ç›karlar›n› riske etmemek için kaç y›ll›k hiz-
metkar›n› ayn› gün kkaapp››nn››nn öönnüünnee koyuverdi. 

Oktay Ekfli’nin yazd›¤› söz, esas olarak bir s›n›f›n
özelli¤ini anlat›r. Sorun flu veya bu kifli, flu veya bu dü-
zen partisi, flu veya bu burjuva politikac›s›, yazar› soru-
nu de¤ildir. Tarihsel olarak yüzy›llard›r bilinir ve söyle-
nir ki, bbuurrjjuuvvaazziinniinn çç››kkaarrllaarr›› iiççiinn ssaattmmaayyaaccaa¤¤›› hhiiççbbiirr
flfleeyy yyookkttuurr.. Buna, bir bbuurrjjuuvvaa yyaazzaarr olan Ekfli de da-
hildir. “‹çimizdeki alçaklar” bafll›¤›n›n çok somut gös-
terdi¤i gibi, ilk f›rsatta meslektafllar›n› satmas› da iflte
bunun bir kan›t›d›r. Satan› da satarlar. Burjuva dünyas›
kkuurrttllaarr ddüünnyyaass››dd››rr ve o kirli ahlaks›z dünyan›n kural›
da odur. 

Bu kez baltay› yanl›fl yere vurdun! 
– Sana halka, devrimcilere küfretmen için para 

veriyorlar; burjuvaziye küfretmen için de¤il –

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 1967, Sivas  do¤umlu. 1991’den itibaren BEM-SEN’de

memurlar›n hak alma mücadelesinde yer ald›. Mühen-
dis olarak çal›flan K›ymet 13 Kas›m 1993’de ‹stanbul
Kartal’da geçirdi¤i trafik kazas›nda aram›zdan ayr›ld›.

KK››yymmeett HHAANNOO⁄⁄LLUU
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Mehmet A⁄AR Cezaland›r›ls›n!

Yer: Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Kas›m 2010 Perflembe

Saat: 10:45

Eyüp Bafl Anma Yeme¤i
Yer: PSAKD Armutlu  Cemevi
Tarih: 13 Kas›m 2010 Cumartesi
Saat: 15:00

Devrimci Alevi Komitesi

toplat›ld›ÇIKTI

ÇIKTI

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



Direndi ve kazand›. Her direnifl
kazanacak diye bir fley yok; an-

cak kazanmak için direnmekten
baflka bir yol olmad›¤› kesin. 

Halen sürmekte olan irili ufakl›
bir çok direnifl var Türkan Al-

bayrak’›n direniflini ay›rdeden, ka-
rarl›l›¤›, s›n›fsal netli¤i ve sahipleni-
liflidir. Onu, insanlar için umut yapan
budur. Onu insanlar için direnifli sim-
geleyen “Türkan Abla” yapan budur.
Bu kararl›l›k, Güler Zere’yi zulmün
elinden çekip alan, Abdi ‹pekçi’yi
yaratan, Engin Çeber’in katillerini
aç›¤a ç›karan kararl›l›kt›r.  Bu karar-
l›l›k, 1 May›s alanlar›nda k›z›l bir ne-
hir olup akan, ‹nönü’de 55 bini bir
araya toplayan kararl›l›kt›r. 

Halk›n kararl›l›¤a ihtiyac› var,
emekçilerin umuda ihtiyac›

var, kazan›labilece¤ine inanmaya
ihtiyac› var. Albayrak’›n, tek bafl›na
bir kad›n›n direnifli bunu veriyordu
insanlara. Kazan›m›yla bunu daha
da pekifltirdi. Art›k emin olun ki, ifl-
çi s›n›f› içinde, iflinden at›lan her ifl-
çi, direnirse kazanaca¤›n› düflüne-
cek; t›pk› Türkan Albayrak gibi di-
yecekler birbirlerine... 

HER AN BIRAKMAYA HAZIR,
HER AN UZLAfiMAYA HA-

ZIR veya yasak savma tarz›ndan di-
renifller, eylemler, emekçileri, yok-
sul halk› b›kt›rm›flt›r. Bu tarz, insan-
lar›n mücadeleye inanc›n›, demok-
ratik kitle örgütlerine güvenini y›k-
m›flt›r. Dili, sloganlar› bile kendin-
den uzak eylemleri, kendi gelece¤i-
nin bir parças› olarak görmez ol-
mufltur. Albayrak’›n direniflinde
herkes, devrimci bir direniflin safl›-
¤›n› ve yal›nl›¤›n› görmüfltür. 

Güler Zere’yi zulmün elinden
çekip ald›¤›m›zda flu sat›rlar›

yazm›flt›k: “Tüm dünyaya dayan›fl-
man›n, sahiplenmenin dersini veri-
yoruz. Kavgada meflrulu¤un ne ol-
du¤unu bir kez daha gösteriyoruz.
Bireycili¤e, bencilli¤e karfl› halk
olman›n, ‘biz’olman›n gücünü gös-

teriyoruz.” Türkan Albayrak’›n di-
reniflini yaratan ve sonuca ulaflt›ran
da bu anlay›flt›r. Kazanan, bireycili-
¤e, bencilli¤e karfl› emekçiler olarak
bbiizz olma gücü ve iradesidir. 

Türkan Albayrak’›n direniflinin
sonucu, bir zaferdir. Kuflku yok

ki, kendi ölçüleri içinde bir zaferdir
bu. Ama fluras› yine de aç›kt›r ki, bu
tek kiflilik bir zafer de¤ildir. E¤er
sorun tek kiflinin sorunu olsayd›,
kimsenin kuflkusu olmas›n ki burju-
vazi baflka biçimde halletmek ister-
di. Fakat sorun fludur: Her direnifl
ve her direniflçi, burjuvaziye göre,
emekçilere kötü örnektir. Burjuvazi,
direnerek kazan›lan, haklar›n söke
söke al›nd›¤› tek bir örne¤in bile ol-
mamas› için tüm gücünü seferber
ediyor. Bir tek kifli bile olsa, o dire-
nifli k›rmak, bunu yapamad›¤› nok-
tada direniflin hakl›l›¤›na, meflrulu-
¤una gölge düflürmek için politika-
lar belirliyor, ola¤anüstü bir çaba
harc›yor. Tek bir kifli, direnifle bafl-
lad›¤›nda, fahiflelikten teröristli¤e
kadar her türlü suçlamay› yaparak
sald›r›ya geçtiler. Kuflatt›lar. Fiziki
sald›r›y› denediler. Baflaramad›lar.  

Türkan Albayrak kazanamayabi-
lirdi. Direnifli mesela bir Abdi

‹pekçi gibi, aylara y›llara yay›labi-
lirdi. Direnmek bütün bunlara haz›r
olmakt›r. Direnmek, her ihtimali ön-
görüp, kazanmak için tüm gücünü
seferber etmektir. 

Direnmek için mutlak zafer ga-
rantisi arayanlar, direnmeye ni-

yeti olmayanlard›r. S›n›flar mücade-
lesinde, dünyan›n hiçbir yerinde, ve
hiçbir dönem böyle bir garanti ol-

mam›flt›r, bundan böyle de olmaya-
cakt›r. Direnmenin kendisi bir sa-
vaflt›r zaten. ‹htimaller aras›nda za-
fer de vard›r, yenilgi de. Direnifl
içinde ilerlersin, gerilersin... Fakat
esas olan fludur; her flart alt›nda di-
renenler, tarihsel olarak asla yenil-
mezler. Ve kazanma ihtimali, bir tek
onlar için geçerlidir. 

Zafer direnmenin kendisidir ço¤u
kez. Bir çok direnifl, kendi için-

de uzlaflmaz ve yenilmez bir karar-
l›l›¤a sahipse, somut taleplerine
ulaflmadan siyasi bir zafer kazanm›fl
olur. Somut kazan›m, onu izler. Tür-
kan Albayrak’›n direnifli de, daha
somut bir kazan›m elde etmeden ön-
ce, insanlara, tek bafl›na, bir kad›n
olarak da tek bafl›na direnilebilece-
¤ini göstererek, küçük bir direnifl
çad›r›nda umudu büyüterek önemli
bir kazan›m elde etmiflti zaten. Di-
renmeye karar vermek, iflte bu yüz-
den zafere at›lan ilk ad›md›r. Diren-
meye bafllamak zafere biraz daha
yaklaflt›r›r bizi. Direnifl içindeki ka-
rarl›l›¤›m›z, örgütlenmemiz ise, za-
ferin garantisi olur. 

Türkiye solunun, demokratik mü-
cadele konusundaki onlarca çar-

p›c› örne¤e ra¤men, sonuç al›c› di-
renifller, mücadeleler örgütleyeme-
mesi, zaferlerin uza¤›nda kalmas›,
iflte bu sabr› gösterememesi, bu
eme¤i harcamamas›, uzun vadeli di-
reniflleri göze alamamas›n›n sonu-
cudur. Bir direniflte hiçbir fley ken-
dili¤inden olmamaktad›r. Herfley
yo¤un bir eme¤in, göze al›nan be-
dellerin ürünüdür. 

Bir direniflte en belirleyici olan
her ne olursa olsun, ssoonnuunnaa kkaa--

ddaarr ssüürrddüürrmmee kkaarraarrll››ll››¤¤››nn›› ortaya
koyabilmektir. Çünkü her direnifl,
herhangi bir aflamada mutlaka düfl-
man›n sald›r›s›na u¤rayacakt›r.
Düflman o direnifli k›rma, yoketme
flans›n› her zaman deneyecektir. Te-
kel iflçilerinden itfaiye iflçilerine,
Türkan Albayrak’›n tek kiflilik dire-

Direnmek için mutlak zafer
garantisi arayanlar,

direnmeye niyeti olmayanlard›r.
S›n›flar mücadelesinde, dünyan›n
hiçbir yerinde, ve hiçbir dönem

böyle bir garanti olmam›flt›r,
bundan böyle de 

Direnmeye karar vermek
zafere at›lan ilk ad›md›r
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niflinden Mutafl iflçilerine, düflman
tüm bu direnifllere karfl› çeflitli bi-
çimlerde sald›rm›flt›r. O ssaalldd››rr›› aann--
llaarr››,, her direnifl için ddöönnüümm nnookkttaa--
llaarr››dd››rr.. O direniflin kaderi ve gele-
ce¤i daha çok orada çizilir. Sald›r›
karfl›s›nda devam etme, taleplerini
savunma kararl›l›¤› gösteremeyen-
ler aç›s›ndan, direnifl orada bitmifltir
asl›nda. Tersine, sald›r› karfl›s›nda
bulundu¤u yerden bir ad›m bile ge-
rilemeyenler ise, iflte o anda siyasi
zaferlerini ilan etmifl olurlar. Y›k›-
lan bir çad›r›n yerine, ayn› yerde ye-
nisinin kurulmas›, da¤›t›lan bir gru-
bun on dakika sonra yeniden kald›-
¤› yerden devam etmesi, bir yürü-
yüfl kolunun linç sald›r›lar› alt›nda
yürümeye devam etmesi, tüm
bunlar, kararl›l›¤›n ifadesi olarak
direniflleri o andan itibaren yenil-
mezlefltirir. 

Kimse demokratik mücadelede
veya daha büyük siyasal he-

deflerde bu zorlu kavgalar› ver-
meden kazanman›n mümkün ol-
du¤unu düflünmemelidir. Bu dire-
nifller, sonuç olarak faflizm alt›nda
gerçeklefliyor. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 87
y›ll›k, oligarflik diktatörlü¤ün

65 y›ll›k tarihi, aç›kt›r; oligarflinin
sömürü ve talan›, bask› ve zulmü,
flu veya bu partinin iktidar olmas›-
na, iktidar olan baflbakanlar›n flu ya
da bu düflüncede olmas›na ba¤l› de-
¤ildir. Oligarfli, halk›n ili¤ini kemi-
¤ini sömürmeden, emekçinin al›nte-
rini, topraklar›m›z›, ülkemizin ye-
ralt› yer üstü zenginliklerini emper-
yalizme peflkefl çekmeden, emper-
yalizm ve oligarflinin ç›karlar› ad›na
halk›n kan›n› dökmeden düzenini
sürdüremez. Bu durum, ayn› za-
manda oligarflinin zay›fl›¤›d›r. Ül-
kemizi sürekli devrimci durumun
varoldu¤u, devrime gebe bir ülke
halinde tutan bu durum, oligarfli aç›-
s›ndan ayn› zamanda bir korku un-
surudur. Bu korkuyu bast›rman›n s›-
n›fsal olarak tek yolu da ffaaflfliizzmmiinn
ssüürreekklliillii¤¤iiddiirr.. ‹flte bask›lar›n sürek-
lili¤inin kayna¤› buradad›r. 

Türkan Albayraklar’›n direnifli,
burjuvazinin gündemiyle bo¤ul-

mak istenen halka, baflka bir nefes
borusu aç›yor. Ergenekoncu-fleriat-
ç›, cuntac›-AKP’ci tart›flmalar› için-
de, halk›n sorunlar›, halk›n talepleri,
halk›n direniflleri kaybedilmek iste-
niyor, herkes sadece ve sadece dü-
zen güçlerini ve düzen politikalar›n›
konuflsun isteniyor. Direnifller, bu
dayatmay› parçal›yor. 

Türkan Albayrak’›n küçük dire-
nifl çad›r›n›n büyük dersleri, bir

kaç kelimede özetlenebilir: DDiirreenn--
mmeekk mmüümmkküünnddüürr,, kkaazzaannmmaakk
mmüümmkküünnddüürr.. Tüm direnifllerin bize
ö¤retti¤i ve gösterdi¤i budur. Tekel
iflçilerinin 78 günlük direniflinde,
ayd›nlar›n genifl bir kesiminin iflçi

s›n›f›n›n “ölmedi¤ini” yeniden gör-
meleri güzel bir fleydi ama, bunun
öncesinde “iflçi s›n›f›n›n öldü¤üne”
inan›l›r hale gelmesi ve bunun hala
sürmesi bir baflka olumsuzlu¤a ifla-
ret ediyordu. Bu, hala burjuvazinin
1990’lar›n bafllar›nda ortaya att›¤›
““eellvveeddaa pprroolleettaarryyaa,, ssoossyyaalliizzmm ööll--
ddüü”” tezlerine inan›lmaya devam et-
ti¤ini gösterir. 

Biz burada bundan dolay› ayd›nla-
r› suçlam›yoruz, bu karfl›-dev-

rimci tezlere hala inanmaya devam
eden tek tek kiflileri de suçlam›yoruz.
Hay›r, buradan sadece kendimize gö-
rev ç›kar›yoruz. Daha fazla Tekel di-
reniflleri, daha kitlesel, militan dire-
nifller, daha fazla Türkan Albayraklar
yaratmal›y›z demek ki diyoruz. 

Kuflkusuz ayd›nlar›m›za düflen
görevler de var. Hala devrime,

sosyalizme inand›¤›n› söyleyen her-

kese söylenecek sözler var. Gözleri-
nizdeki inançs›zl›¤›n, yenilgili ruh
halinin perdesini y›rt›n, burjuvazi-
nin empoze etti¤i statükoculuktan
ç›k›n! Oradan ç›k›ld›¤›nda, iflçi s›n›-
f›n›n ve onun ideolojisinin yaflad›¤›-
n› görmek için bu topraklardan daha
canl› kan›tlar içeren baflka bir yer
bulamayaca¤›n›z› görürsünüz. 

Son on y›lda ““yyaaflflaass››nn ssoossyyaa--
lliizzmm”” diyerek son nefesini ve-

ren 122 flehit bu ülkedeydi. Düflün-
celeri u¤runa tereddütsüz ölümü ku-
caklayanlar bu ülkedeydi. Ülkemi-
zin ayd›nlar›, solun çeflitli kesimleri
bu tarihsel direnifli, “ölüm orucu d›-
fl›nda baflka mücadele biçimleri yok
muydu?” gibi basit, s›¤, direniflin
tarihselli¤iyle ve ideolojik içeri¤iy-
le ilgisi olmayan bir noktadan ele
al›p tart›flt›lar. Kendine sosyalist di-
yen, Marksist-Leninist diyen her-
kes, bu k›s›r döngüden, düzen içi
düflünüfl ve tart›flmalardan ç›kmal›-
d›r. Biz büyük bir düflüncenin tem-
silcileriyiz. Bu düflünce öylesine
güçlü bir düflüncedir ki, Türkan Al-
bayraklar’› yaratmaktad›r. Engin
Çeberler’i yaratmaktad›r. Gülsü-
man Dönmezler’i, Canan Kulaks›z-
lar’› yaratmaktad›r. 50-60-70 yafl›n-
daki insanlardan linç sald›r›lar› al-
t›nda Ankara’ya yürüyen bir mili-
tanlar ordusu yaratmaktad›r.  Burju-
vazinin yaratt›¤› umutsuzluk dünya-
s›nda, umudu, gelece¤e güveni tem-
sil ediyor onlar›n hepsi.   

Lenin diyor ki: "Yap›lacak tek
fley, ya burjuva ya da sosyalist

ideoloji aras›nda seçim yapmakt›r.
Baflka yol yoktur. (Çünkü insano¤lu
bir ‘üçüncü’ ideoloji yaratmam›flt›r
ve üstelik, s›n›f çeliflkileriyle bölün-
müfl olan bir toplumda, s›n›f niteli¤i
tafl›mayan ya da s›n›flar üstü bir
ideoloji olamaz.) Onun için sosya-
list ideolojiye az›c›k olsun s›rt çevir-
mek, burjuva ideolojiyi güçlendir-
mek anlam›n› tafl›r." 

Emekçilerin, emekten yana olan
herkesin yerini gösteriyor Le-

nin. Türkan Albayrak direniflinin
mütevaz› talebi ve zaferiyle göster-
di¤i yer de ayn›d›r.

Türkan Albayraklar’›n
direnifli, burjuvazinin

gündemiyle bo¤ulmak istenen
halka, baflka bir nefes borusu
aç›yor. Ergenekoncu-fleriatç›,

cuntac›-AKP’ci tart›flmalar›  içinde,
halk›n sorunlar›, halk›n talepleri,

halk›n direniflleri kaybedilmek
isteniyor, herkes  sadece ve sadece

düzen güçlerini ve düzen
politikalar›n› konuflsun isteniyor.

Direnifller, bu dayatmay› parçal›yor. 
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Paflabahçe direnifl çad›r›nda sür-
dürdü¤ü direniflini 29 Ekim günü
açl›k grevine dönüfltüren TTüürrkkaann
AAllbbaayyrraakk, direniflinin 111188..,, açl›k
grevinin ise 66.. gününde ifle dönme
talebinin kabul edilmesiyle direnifli-
ni bitirdi.

Bir kez daha DD‹‹RREENN‹‹fifi KKAA--
ZZAANNDDII..

Bir kez daha direnmeyi göze al-
man›n, bedel ödemenin, emek ve
kararl›l›¤›n KKAAZZAANNDDIIRRDDII⁄⁄II
GGÖÖRRÜÜLLDDÜÜ..

111188 ggüünn süren ve iflten at›lan
tüm emekçiler için, eme¤i, onuru
için direnen TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakk
KKAAZZAANNDDII..

TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakk’’›n direnifli-
nin ZZAAFFEERR‹‹ elbette tüm halk›n,
tüm emekçilerindir. Belki mütavaz›
bir kazan›md›r ama bu kazan›m
önemlidir. 

Önemlidir; Türkan Albayrak, di-
renifli ile emekçilerin çaresiz olma-
d›¤›n› göstermifltir. Emekçilerin di-
reniflleriyle neler baflarabilece¤ini
herkese bir kez daha kan›tlam›flt›r.

Türkan Albayrak, bu zaferi ko-
lay kazanmad›.Direnifle bafllarken,
kazanaca¤›na inanarak bafllad›. 

Direndi¤i 118 gün boyunca, tek
bir gün olsun ““kkaazzaannaammaamm”” deme-
di. Direndi ve kazand›... 

DDiirreenniiflfliinn ZZAAFFEERR‹‹,, 118 günlük

kararl›l›kta ve 118 gün boyunca
gösterilen sab›rda, harcanan emekte
gizlidir.

““YYaa eevvee ggiiddeecceekkttiimm yyaa ddaa
ddiirreenneecceekkttiimm””

Türkan Albayrak’› çal›flt›¤› Pa-
flabahçe Devlet Hastahanesi’nden
kap› önüne koyanlar, onun binlerce
emekçiye umut olacak bir direnifl
yarataca¤›n› elbette hesaba katma-
m›fllard›.

Bugüne kadar on binlerce emek-
çiyi haklar›n› vermeden, tek bir söz-
leri ile kap› önüne koydular. ‹flsiz b›-
rakt›klar›, soka¤a terk ettikleri on-
binlerce emekçinin yaflam›n› nas›l
sürdürece¤i umurlar›nda bile de¤ildi.

‹flçilere yönelik bu sald›r›lar, bir
çok yerde elbette çeflitli nedenler-
den dolay› karfl›l›¤›n› bulmad›.
Emekçilere sendikalar›n›n sahip
ç›kmamas›, iflçilerin örgütsüz oluflu
sonucu sald›r›lar, iflten atmalar, kö-
lece çal›flma koflullar›n›n dayat›lma-
s› pervas›zca sürdürüldü.

Çal›flt›¤› Paflabahce Devlet Has-
tahanesi’nde sendikalaflma
çal›flmas› yapt›¤› için iflten at›ld›
Türkan Albayrak. Sendika isteme-
yecek, hak hukuk talebinde bulun-
mayacakt›. Haklar›n› aramayacak,
kölelik sistemini kabul edecekti!

Kap› önüne kondu¤unda, Tür-
kan Albayrak’›n yapaca¤› iki fley

vard›. Birinci ihtimal, daha önce ifl-
ten at›lan binlerce emekçi gibi bu
durumu kabullenecek, haks›zl›¤a
ses ç›karmayacak, zulüm karfl›s›nda
boyun e¤ecekti.

Türkan Albayrak, bu durumu;

““YYaa eevvee ggiiddeecceekkttiimm yyaa ddaa ddiirree--
nneecceekkttiimm.. BBeenn ddiirreennmmeeyyii tteerrcciihh
eettttiimm..”” diye özetliyordu.

““ EEvvee ggiittmmeekk”” direnmemekti.
Zulüm karfl›s›nda ““tteesslliimm oollmmaakk””
t›. Adaletsizli¤i, haks›zl›¤› aç›k ola-
rak sineye çekmekti. Düzenin iste-
di¤i gibi davranmak, kendi haklar›-
na sahip ç›kmamakt›.

Türkan Albayrak, ““eevvee ggiittmmeekk””
yerine, ““hhaassttaahhaannee bbaahhççeessiinnii”” seç-
ti. Zor olana karar verdi. Haklar›,
ifli, eme¤i ve onuru için direnmeyi,
bedel ödemeyi seçti. Daha en bafl›n-
dan direnifle karar verirken, bedel
ödemeyi göze ald›. Onun direniflini
bir umut haline getiren en baflta bu
inanc› ve kararl›l›¤› idi. 

DDiirreenniiflfl uummuuttttuurr!! 
Türkan Albayrak, on binlerce

emekçi için bir umut haline gelen
direniflinin ilk ad›m›n› atm›fl, diren-
meye karar vermiflti.

99 TTeemmmmuuzz günü hastane bahçe-
sinde kurdu¤u çad›rda, ““tteekk kkiiflflii--
lliikk”” direnifline bafllad›. ‹lk kez evin-
den bu kadar ““uuzzaakkttaa”” kalacak,

Direnifl umuttur, umudu büyütelim 
Yeni direnifller yaratal›m!
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hastahane bahçesini ““eevvii”” haline
getirecek, ““kkaadd››nn hhaallii”” ile bir ça-
d›rda aylarca direnecekti art›k.. 

Daha ilk gün, onu kap› önüne
koyanlar›n, ““bbiirr ssüürree ssoonnrraa vvaazzggee--
ççiipp ggiiddeerr”” diye düflündükleri Tür-
kan Albayrak, onca bask› ve sald›r›
karfl›s›nda ne ““vvaazzggeeççttii””,, ne de
““eevvee ggiittmmeeyyii”” düflündü.

Sab›rla, kararl›l›kla ““tteekk kkiiflfliilliikk””
bafllad›¤› ama hiçbir zaman ““tteekk kkii--
flfliilliikk”” olmayan direniflini sürdürür-
ken, kazanaca¤›na olan inanc›ndan
bir tek gün olsun flüpheye düflmedi.

Aylar sonra, yüzünü dahi görme-
dikleri Türkan Albayrak için pankart
açan Sakaryaspor taraftarlar› direni-
flin nas›l bir umut yaratt›¤›n›n belki
de en çarp›c› örneklerinden biriydi.

Nitekim, direnifl ‹stanbul’dan
Adana’ya, Bursa’dan ‹zmir’e, An-
talya’dan Dersim’e, Katar’dan ‹s-
viçre’ye kadar binlerce insana umut
ulaflt›racak, binlerce insana umut
olacakt›.

Yine umuda dair yaz›lan flu sat›r-
lar, nas›l umut olundu¤unu da gös-
termektedir.

““ BBeenn TTrraabbzzoonn KKaarraaddeenniizz TTeekk--
nniikk ÜÜnniivveerrssiitteessii''nnddeenn...... HHaakkll›› ddiirree--
nniiflfliinniizzii ggöönnüüllddeenn ddeesstteekklliiyyoorruumm..
UUmmuuttssuuzzllaarraa uummuuttssuunnuuzz..””

Kuflkusuz yarat›lan umudun
kayna¤› direnifltir. Türkan Albay-
rak, ifle geri dönmek için en baflta
direnifli göze alm›fl, direnmifltir.

Bu direnifl sadece kendisi için
sürdürdü¤ü bir direnifl de¤ildir. Sür-
dürülen direnifl, iflten at›lan binlerce
emekçi içindi. Direnifl ayn› zaman-
da tafleron sistemine karfl› sürdürü-
len bir direniflti.

DDiirreennmmeekk kkaazzaannmmaakktt››rr!!
“‹flimi istiyorum” diyerek direni-

fle bafllayan Türkan Albayrak’›n bu
direniflini k›rmak için önce Baflhe-
kimlik ve hastahane yönetimi hare-
kete geçti. Direnifli, emekçilerden
tecrit etmek amac›yla önce hastane-
deki emekçiler üzerine bask› yapa-
rak, Türkan Albayrak’› yaln›z b›rak-
maya çal›flt›.

Hastane yönetimi böylece Tür-

kan Albayrak’› tek bafl›na b›raka-
cak, onu tecrit ederek y›ld›rmaya,
vazgeçirmeye çal›flacakt›.

Sa¤l›k emekçilerine bask› ya-
pan, tehdit eden hastahane yöneti-
mi, direnifl çad›r›n› görecek bir yere
bir de kamera yerlefltirdi. Böylece
direnifli destekleyecek emekçileri
görecek, müdahale edeceklerdi.

Direniflin ilerleyen günlerinde,
hastahane yönetimi sa¤l›k emekçi-
lerini direniflten uzak tutmak için
yeni manevralar yap›yor, baflhekim
ve yöneticiler, düne kadar adam ye-
rine koymad›klar›, afla¤›lad›klar›
emekçilerin masalar›na gidiyor, on-
larla sohbet ediyor, onlar› etkileme-
ye çal›fl›yorlard›.

Direnifle sald›r› sadece bunlarla
da s›n›rl› de¤ildi. Bir süre sonra polis
ve zab›ta sald›racakt›. Ne olursa ol-
sun direnifli k›rmak istiyorlard›. Di-
reniflin 25. gününde zab›talar geldi.

Direniflin kendili¤inden k›r›lma-
yaca¤›n› gören halk düflmanlar›, di-
reniflin birinci ay›nda, 9 A¤ustos gü-
nü polisi ve zab›tay› sald›rtt›lar. 

Sabaha karfl› saat 05.30’da polis
ve zab›ta taraf›ndan sald›r› düzen-
lendi. 40 kiflilik bir ekiple direnifl
çad›r›ndaki 2 kifliye sald›ran polis
ve zab›talar sald›r›da Türkan Albay-
rak’›n çad›r›, pankartlar›, dövizleri
ve eflyalar›n›n tümünü gasbettiler. 

Direnifl baflhekimli¤i, polisi, za-
b›tay›, iktidar› rahats›z etmiflti. Tez
elden susturulmal›yd›. 

Direnifl çad›r›n› y›karak, sindire-
ceklerini sand›lar. Ama bu sald›r›lar
direnifli k›ramayacak, tersine daha
da güçlendirecekti. Yeni çad›r ku-
ruldu. Yeni pankartlar haz›rland›. 

Yeni çad›r, yeni pankartlar, dire-
nifli k›rmaya çal›flanlara karfl› bir
meydan okumayd›. Direnifli sürdür-
me kararl›l›¤›yd›. 

‹flte direnifl, bu çat›flmalar› yafla-
yarak, emin ad›mlarla yoluna de-
vam etti. Sald›r›da kararl› durulma-
s› direnifle destekleri de büyüttü.

KKuuflflaattmmaayyaa rraa¤¤mmeenn ddiirreenniiflfl!!
Direnifl, hemen her kesimde

yank›s›n› bularak ilerlemeyi sürdür-

dü. Art›k direnifl çad›r›n›n halk›n
her kesiminden ziyaretçileri, des-
tekçileri vard›.

Paflabahçe direnifli, hastane s›-
n›rlar›n› aflarak, yeni eylemlerle
zenginlefltirildi, direnifl büyütüldü.

Türkan Albayrak’›n hakl› dire-
niflini anlatmak için direnifl boyunca
baflta Paflabahçe, Beykoz olmak
üzere bir çok mahallede bildiriler
da¤›t›ld›. Bir imza kampanyas› yü-
rütüldü. Toplanan imzalar, 2299 EEyy--
llüüll’de, direniflin 8800.. gününde bir yü-
rüyüflün ard›ndan Baflhekimli¤e ve-
rildi. Baflhekimlikte yap›lan aç›kla-
mayla direniflin kazan›ncaya kadar
sürdürülece¤i vurguland›.

Yine Devrimci ‹flçi Hareketi’nin
her Çarflamba günü örgütledi¤i
oturma eylemleri direnifli güçlendi-
ren bir baflka yan oldu. 

Herfley direnifli büyütmek ve ka-
zanmak üzerine kuruldu. 6 Ekim
günü görülen Türkan Albayrak’›n
ifle iade davas›nda, emekçilere yö-
nelik sald›r›lar teflhir edilerek, di-
renmenin meflrulu¤u savunuldu.

Direnifl, 100. güne geldi¤inde
kararl›l›¤›n› da çoktan ispat etmifl,
emekçiler için Paflabahçe direnifli
bir umut olmufltu. ““TTeekk kkiiflfliilliikk”
ama hiçbir zaman tek yürütülmeyen
bu direnifl emekçilere moral oldu,
güç verdi.

Nitekim direnifle yönelik destek-
ler bunun ifadesidir. Direnifli, ay-
d›nlar, yazarlar, devrimci sanatç›lar,
demokratik kitle örgütleri direnen
emekçiler, devrimci demokrat avu-
katlar, Paflabahçe halk›, yoksul ge-
cekondu halk› ve özgür tutsaklar hiç
yaln›z b›rakmad›.

29 Ekim’de, direniflin 112. gü-
nünde direniflini açl›k grevine dö-
nüfltüren Türkan Albayrak, bir kez
daha direnme kararl›l›¤›n› gösterdi.

118 gün süren direnifl, bu kararl›-
l›k, örgütlülük ve inançla kazan›ld›.

Paflabahçe direniflini yayman›n,
yeni direnifller yaratman›n yolu mi-
litan direnifller sürdürmekten geç-
mektedir. Paflabahçe direnifli, ““tteekk
kkiiflflii”” de olsa direniflin tereddütsüz
kazanaca¤›n›n en güzel örne¤idir.
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Orada direnen bir kad›n vard›. 

BBiirr iiflflççii.. BBiirr kkaadd››nn.. BBiirr aannnnee..
VVee bbiirr ddiirreenniiflflççii.. 

Orada, Paflabahçe’de bir kad›n
vard›. Vakur, onurlu, gururlu bir
emekçi. 

Yalvarmad›. S›zlanmad›. Yaran-
maya çal›flmad›. Medyatik olmay›
düflünmedi. Yaln›z direndi. Eme¤im
onurumdur diyen, eme¤iyle onur
duyan bir emekçinin sabr›yla, a¤›r-
bafll›l›¤›yla direndi. 

TTeekk bbaaflfl››nnaa bbiirr kkaadd››nn...... 

Kad›n›n feodal kuflatmalar› yar-
mas› bundan baflka birfley de¤ildir.
Türkan Albayrak dünyan›n en özgür
kad›n›yd› 118 gün boyunca... 

*

8 Mart haberlerinde, mitingleri
“renkli 8 Mart” diye yans›t›lanlard›r
onlar. Öyle yans›t›lmas›nda, eyle-
min siyasal niteli¤inin ön plana ç›-
kar›lmamas›, “flenlik tad›nda 8
Martlar” yap›lmas› gerekti¤ini sa-
vunanlar›n pay› vard›r. 

Eylem yapan, direnen her kad›-
n›, kendi kal›b›na sokmak ister bur-
juva bas›n. “Kad›nca” yanlar›n› öne
ç›kar›rlar. 

*

Emekçi kad›n, fedakard›r, sahip-
lenendir, sabredendir. Yoksullukta
çocuklar› için yoktan varedendir. 

Direnen kad›n›n fedakarl›¤›, di-
renen kad›n›n yarat›c›l›¤› ve dire-
nen kad›n›n sabr›, art›k farkl› bir fe-
dakarl›kt›r, farkl› bir yarat›c›l›k,
farkl› bir sab›rd›r. 

*

Türkan Albayrak’›n günlükleri-
ni düzenli bir flekilde okuyanlar,
oradaki gün gün geliflmeyi de gö-
rürler. 

Direnifl çad›r›ndaki farkl› yaflam
içinde bir emekçi olarak, nas›l bir
yaflama mahkum edildiklerini flim-
di çok daha iyi anlad›¤›n› yazm›flt›
bir kez. “ TTüümm zzaammaann››mm››zz›› ççaallmm››flfl--
llaarr.. Bize demiflti, bize sadece çal›-
flacak ve uyuyacak zaman b›rak-

m›fllar...”

fiimdi ondan çal›nanlar› geri al›-
yordu direnen kad›n. 

Direnen kad›n›n sabr›, yarat›c›-
l›¤› ve fedakarl›¤›, yaln›zca ailesi
için de¤ildir art›k; flimdi art›k onda-
ki, bir direniflçinin sabr›, yarat›c›l›-
¤› ve fedakarl›¤›d›r. fiimdi art›k bu
özelliklerin hepsi, kad›n› özgürlefl-
tiren bir rol oynar. fiimdi fedakarl›k
gerçek ifllevini kazanm›flt›r, düzeni
de¤ifltirmeye yönelmifl, bu u¤urda
yaflanacak zorluklar, hapislikler
bask›lar göze al›nm›flt›r. fiimdi sa-
b›r, direniflin zaferine yönelmifltir. 

Kad›nlarla ilgili bir eylemde
flöyle bir döviz tafl›nm›flt›. “Kad›n
savaflt›kça özgürleflir, özgürlefltikçe
güzelleflir, güzellefltikçe sevilir. ”

Burada kullan›lan kavramlar, ka-
d›nlara yönelik burjuvazinin, erkek
egemen bak›fl›n ifadesi de¤il mi?.. 

Düzen kad›nda hep popülizmi
körükler. Güzel olmay›, be¤enilme-
yi, öne ç›kmay›... Bir kad›n, iyi bir
vitrin süsü oluyorsa, muhalifken bi-
le, burjuvazinin hofluna gidecek
fleyler söylüyorsa, alk›fllanmay›, el
üstünde tutulmay›, övülmeyi hak
ediyordur. 

Türkanlar ise, ancak sab›rlar›yla,
u¤rad›klar› sald›r›larla, açl›klar›yla
yer bulabilirler kendilerine. Ki o da
her zaman olmaz. 

*

O da açl›¤a yat›rd› bedenini. 

T›pk› emekçi Gülsüman kad›n
gibi, t›pk› emekçi fienay kad›n gi-
bi...

Merhamet de¤il, adalet dedik
Güler Zere’de. Türkan Albayrak da
lütuf istemiyordu. Patronlara yal-
varm›yordu. Hakk› olan› istiyordu.
Eme¤im onurumdur diyor, onurunu
savunuyordu.

Henüz onlar gibi ölüm orucun-
dan söz etmiyordu Türkan... Ama
yar›n kimbilir, belki o da olurdu... O
da gerekebilirdi... 

Dört ay önce, böyle bir direnifl

çad›r› akl›ndan geçer miy-
di Türkan’›n... açl›¤a yata-
ca¤› akl›ndan geçer miy-
di... örnek bir direniflin

kahraman› olaca¤›...   

Evlere temizli¤e giden, Küçü-
karmutlu’ya geldiklerinde devrim-
cileri, devrimci mücadeleyi tan›ma-
yan Gülsüman ve fienay’›n akl›na
gelir miydi ölüm orucu flehidi ola-
caklar›... 

fiöyle demifltik bir yerde: “Kad›-
n›n özgürleflmesi, tüm ekonomik,
feodal, kültürel, siyasal bask›lara
karfl› ç›kabilmesi, onlar›n kendisine
dayatt›¤› statüleri parçalayabilmesi
ve onlara ra¤men kendi iradesini,
düflüncesini hakim k›labilmesi, ha-
yat›n her alan›nda söz ve karar hak-
k›n› söke söke kullanabilmesidir.” 

Türkan Albayrak’›n direnifl çad›-
r›nda yapt›¤› iflte budur. 

Hayat›n ö¤retti¤i buydu bize:
Kad›nlar mücadeleyle özgürleflir.

Kad›nlar direniflle özgürleflir.

Türkan, direnifl çad›r›yla iflte bu
yolda yürümeye bafllad›...
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Bir direnifl çad›r›nda 
dünyan›n en özgür kad›n›



Patronlar iflten at›yor; bir sen de-
¤ilsin, milyonlarca iflsiz var, “kade-
rine” boyun e¤eceksin diyor. Aç b›-
rak›yor, “flükredeceksin”, direnme-
yeceksin diyor.

Direnifl oldu mu; büyük ya da
küçük demiyor. Bir kifli de olsa,
binlerce kifli de olsa oligarfli için
fark etmiyor. Direnifli k›rmak ve
yok etmek için tüm gücünü, tüm ku-
rumlar›n› seferber edip sald›r›yor.
Direnifli, direnenleri büyük bir ku-
flatma alt›na al›yor. ““DDiirreenneerreekk hhiiçç
bbiirr ssoonnuuçç aallaammaazzss››nn››zz”” inançs›zl›-
¤›n› yaymaya çal›fl›yor. Sonuç al-
maktan uzak, ›srarl›, kararl›, bedel
ödemeyi göze alamayan bir çok di-
reniflte de sonuç ald›¤›n› görüyoruz. 

SEKA direnifline bak›n, TEKEL
direnifline bak›n, ‹stanbul’da iflten
at›lan ‹tfaiye iflçilerinin direnifline
bak›n: Oligarflinin kuflatmas›n› ve
bu kuflatma karfl›s›nda direnifllerin
zaaflar›n› ve sonuçta nas›l bitirildik-
lerini görürsünüz. 

Direnifllerin nas›l bir kuflatma al-
t›na al›nd›¤›n› görmeden, bu kuflat-
may› yarmak da mümkün de¤ildir. 

Oligarfli ddireniflleri 
nas›l kkuflat›yor? 

Binlerce iflçinin kat›ld›¤› TE-
KEL direniflinde de, Türkan Albay-
rak’›n tek bafl›na sürdürdü¤ü dire-
niflte de ayn› kuflatmay› görürsünüz. 

Oligarfli ddireniflleri; bbask›
ve tterörle kkuflat›yor........ Önce di-
renifl yok say›l›r. Kaale al›nmaz. Di-
renifl gücünü, kararl›l›¤›n› hissettir-
dikçe oligarflinin akl›na ilk
gelen iflkenceci katil sürü-
sünü direnenlerin üzerine
sürmektedir. Polis coplar›y-
la, kalkan›yla, gaz bomba-
lar›yla, kitlesel bir direniflse
panzerleriyle... sald›r›l›r di-
renifle. Bu yöntemlerle di-
renifli k›rabildiyse k›rar. K›-
ramad›ysa kuflatma di¤er
araçlarla daralt›l›r. 

Tekel iflçileri Ankara’da direnifle
ilk bafllad›klar› gün polisin azg›nca
sald›r›s›na u¤rad›lar. Polis tam bir
terör estirerek daha bafllamadan TE-
KEL iflçisinin direniflini bitirmek is-
tedi. Ayn› terörü ‹stanbul’da iflten
at›lan ‹tfaiye iflçilerine yapt›. 

Türkan Albayrak’›n tek kiflilik
direnifline de sald›rd›. Direnifl çad›-
r›n›, eflyalar›n› söküp götürdü. Poli-
sin sald›r›lar› bir yandan, hastane
yönetiminin sald›r›lar› bir yandan,
belediye zab›talar› di¤er yandan
bask› ve terörle fiziken direnifli “ya-
p›lamaz” hale getirmeye çal›flt›lar. 

Oligarfli direniflleri k›rmak için
yerine, zemine göre, ppoolliissiinnii,, jjaann--
ddaarrmmaass››nn››,, zzaabb››ttaass››nn››,, öözzeell ggüüvveenn--
lliikklleerriinnii,, ççeetteelleerriinnii kullan›yor. Di-
renifl boynuca bask› tehdit ve terö-
rünü sürekli gündemde tutuyor. Fa-
kat direnifllerin kararl›l›¤› karfl›s›n-
da oligarflinin terörü her zaman ifle
yaram›yor. Bir çok direniflte oldu¤u
gibi bask› ve terör direniflin daha da
kararl› biçimde sürdürülmesine ne-
den olabiliyor. Fakat oligarflinin ku-
flatmas› bask› ve terörle s›n›rl› de-
¤ildir.

Oligarfli ddireniflleri, ddüzen
partileriyle kkuflat›yor...... Oligar-
flinin partileri, birbirlerini s›k›flt›r-
mak için halk›n çeflitli kesimlerinin
direnifllerini kullanmaya çal›fl›rlar.
Özellikle muhalefetteki burjuva
partileri iktidara karfl› politika yap-
mak için, ya da oy kayg›s›yla dire-
nifllere sahip ç›k›yor görünebilirler.
Ancak, direnifl ciddi bir boyuta
ulaflt›¤›nda direniflin yan›nda ol-

mazlar. Bütün burjuva partileri dire-
nifle karfl› birleflirler. ‹ktidardaki
parti zaten direnifllerin, iflçilerin,
emekçilerin düflman›d›r. 

Y›llard›r süren iflçi direnifllerinin
önemli zaaflar›ndan birisi de iktidar
partisine karfl› di¤er burjuva parti-
lerden birine yaslanmaya çal›flmak-
t›r. Bu esas olarak düzen sendikac›-
lar›n›n karakteristik bir tavr›d›r. Ha-
y›r, burjuva partilerin deste¤ine gü-
venilerek direnilemez. Burjuva par-
tiler direnifli kullanmaya çal›fl›rken
sinsice direnifli bitirmeye çal›fl›rlar.
Bunun tersini düflünmek s›n›f mü-
cadelesinin özüne ayk›r›d›r. Burju-
va düzen partileri hiçbir zaman tem-
sil ettikleri tekellere karfl› iflçi s›n›f›-
n› savunmazlar, savunamazlar. 

‹ktidar partisi her durumda dire-
niflin düflman›d›r. Direnifli bitirmek
için tam bir seferberlik halindedir.
Direnifli bitirmek için her yola bafl-
vurur. Bask›dan terörden iktidar
partisi sorumludur. SEKA direnifli,
TEKEL direnifli yak›n zamanlarda
yaflanan örnektir. Direnifllere karfl›
aç›k bir savafl yürütmüfltür. 

Gerçek de budur zaten. ‹ktidar
partisi direniflin karfl› cephesidir.
Özellefltiren, tafleronlaflt›ran, iflten
atan iktidar partisidir. Onun politi-
kalar›d›r. 

Oligarfli ddireniflleri, iideolo-
jik ssald›r›lar› vve ddemagojile-
riyle kkuflat›yor...... ‹ktidar partisi ve
burjuva bas›n yay›n organlar›, dire-
niflleri halk nezdinde mahkum et-
mek için her türlü demagojiye, ya-

lan ve karalama dolu pro-
pagandaya baflvururlar.
Demagojilerinin bafl›nda
direniflçilerin aras›na “ya-
sad›fl› terör örgütlerinin”
s›zd›¤› gelir. Bu demago-
jiyle iflçilerle, direniflle
devrimciler aras›na duvar-
lar örmeye çal›fl›rlar. 

‹flçilerin taleplerini ya-
lan, yanl›fl haberlerle çarp›-
t›rlar. E¤er ekonomik ta-

Kuflatmay› yaraca¤›z...
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lepli bir grev ya da direnifl ise ger-
çekle alakas› olmayan bir abart›yla
“Benim memurumun, benim iflçi-
min, benim çiftçimin r›zk›n› size ve-
remem” der. ‹flçinin, köylünün, ta-
leplerini dikkate almayan iktidarlar
grevleri, direniflleri gayr›meflru gös-
termek için farkl› kesimlerin hakla-
r›n› hat›rlay›verirler. 

‹ktidar partilerinin durumu apa-
ç›k ortada iken yine de bir çok iflçi
eyleminde, direnifllerde iktidar par-
tileri dahil burjuva partilerine cep-
heden tav›r al›namaz. Tav›r al›nma-
d›¤› sürece burjuva partilerinin ica-
zetinde direnifl örgütlenemez.

Oligarfli bburjuva mmedyayla
kuflat›yor... Kuflatman›n bir di¤er
yan›nda burjuva bas›n yay›n organ-
lar› var. Burjuva bas›n yay›n organ-
lar› direniflleri yok sayarlar. Ve yok
ederler. Birçok yerde irili ufakl› bir
çok direnifl yaflanmaktad›r. Fakat
burjuva bas›nda bu direnifllerin hiç
biri haber bile yap›lmaz. Ancak ne
zaman polis direniflçilere sald›r›p
terör estirirse o zaman direniflin
amac›n›, taleplerini çarp›tarak –ço-
¤unlukla da gizleyerek– haber ya-
parlar. Yapt›klar› haber direnenlere
de¤il, düflmana hizmet eder. Ancak
flu da bir gerçek ki, emekçiler cep-
hesinden bak›ld›¤›nda, direnifllerin
ölçüsü eylemlerin burjuva medyada
ne kadar yer al›p almad›¤›yla ölçül-
mektedir. Bu yanl›flt›r. Direnifllerin
ölçütü burjuva medya araçlar› ola-
maz. Burjuva medya direniflleri ku-
flatmak için egemenlerin elindeki en
önemli silahlardan birisidir. 

7 y›l süren hapishanelerdeki bü-
yük direnifl dönemini hat›rlay›n.
Ölümüne bir direnifl sürerken burju-
va medyada ölümlerimizin
tek bir kelimeyle haber bile
yap›lmad›¤› günleri yafla-
d›k. Kopkoyu bir sansürle
direnmenin bofluna oldu¤u
anlay›fl› yay›lmaya çal›fl›l-
d›. Burjuva bas›n her za-
man böyle bir sansür uygu-
layabilir fakat buna da ge-
rek yoktur. 78 gün süren
Tekel direniflinde bütün

burjuva bas›n direniflin oldu¤u yer-
de canl› yay›n araçlar›yla karargah
kurdu ve sürekli direniflten haberler
verdi. Ancak 24 saat canl› yay›n da
yapmas› burjuva bas›n›n direniflteki
rolünü de¤ifltirmez. Nitekim TE-
KEL direniflinde, her zamankinden
farkl› olarak oldukça genifl haber
yapmas›na ra¤men, direnifli düzen
s›n›rlar› içinde tutabilmekte önemli
bir rol üstlenmifltir. 

Buraya kadar sayd›klar›m›z dire-
niflleri oligarfli cephesinden kuflatan-
lard›r. Fakat direnifllerin etraf›ndaki
kuflatma bunlarla s›n›rl› de¤ildir. 

Sar› ssendikac›l›¤›n kkuflat-
mas›... Sar› sendikac›l›k, baflka de-
yiflle düzen sendikac›l›¤› direniflle-
rin önündeki en önemli engellerden
biridir. Sar› sendikalar sözde iflçi ör-
gütleridir. Ancak patronlara hizmet
ederler. ‹flçilerin ç›karlar› için k›lla-
r›n› k›p›rdatmazlar. Ama bir direnifl
oldu¤unda, patronlar›n lehine iflçi-
leri uuzzllaaflfltt››rrmmaakk için ellerinden ge-
leni yaparlar. 

Onlar direniflleri asla istemezler.
Çünkü direnifller onlar›n ssttaattüükkoollaa--
rr››nn›› sarsar. Onlara ra¤men bir dire-
nifl bafllad› m›, onu da bir yolunu
bulup bitirmeye çal›fl›rlar. 

SEKA ve TEKEL direnifllerinin
bitirilmesi bu konuda derslerle do-
ludur. Direnifli bitirmek için ellerin-
den gelen çabay› göstermifllerdir.
Aç›ktan direnifli bitiriyoruz demedi-
ler. Ama tam bir ikiyüzlülük ve sah-
tekarl›kla direnifli tasfiye ettiler. 

Türkan Albayrak’›n iflten at›lma-
s›n›n nedeni Sa¤l›k-‹fl bünyesinde
sendikalaflmak istemeleriydi, ama
daha bafl›ndan direnifli bo¤mak iste-
yenlerden bir de Sa¤l›k-‹fl oldu. 

Solun iinançs›zl›k, ggüvensiz-
lik kkuflatmas›... Direniflleri kufla-
tan yaln›z düzenin zulüm mekaniz-
malar› ve sar› sendikalar› da de¤il-
dir. Direnifller etraf›ndaki kuflatma-
n›n bir yan›nda da solun, kitle ör-
gütlerinin inançs›zl›¤›, statükoculu-
¤u vard›r. Türk-‹fl, Hak-‹fl gibi dü-
zen sendikac›l›¤›n› bir tarafa b›raka-
l›m. ‹lerici iflçi, memur sendikalar›-
na bakal›m. Kendilerine komünist,
sosyalist s›fat› yak›flt›ran, iflçi s›n›f›-
na önderlik etti¤ini söyleyen siyasi
örgütlere bakal›m; y›llard›r bedel
ödemeyi göze alarak kararl›, sonuç
almay› hedefleyen  tek bir direnifl
örgütleyememifllerdir. Örgütlenen
direniflleri ise kendi inançs›zl›kla-
r›yla düzen içi statükolara hapset-
meye çal›flm›fllard›r. Reformist sol
ve oportünizm kendine güvensizli-
¤iyle, statükoculu¤uyla direniflleri
zay›fatm›fllard›r. Umutsuzluklar›y-
la, kazanmaya olan inançs›zl›klar›y-
la direnifllerin etraf›ndaki kuflatma-
ya  bir tu¤la da onlar koymufllard›r.
‹flçi ve memur konfederasyonlar›,
bu umutsuzluk, moralsizlik, kendi-
ne güvensizlik nedeniyle yapmalar›
gereken ve yapabilecekleri bir çok
direniflten geri durmaktar›rlar. 

Kuflatmay› yyaracak oolan
tek ggüç ddevrimcilerin
önderli¤idir

Oligarfli hiçbir hakk›n direnile-
rek kazan›labilece¤inin görülmesini
istemiyor. Onun için direnifllere tam
bir düflmanl›k içindedir. Onun için
direniflin bir kiflilik mi, bin kiflilik
mi oldu¤una bakm›yor. “Direnile-
rek kazan›lmas›” yönüyle kitlelere
düzen aç›s›ndan “olumsuz” örnek

olabilecek tüm direnifllere
düflmand›r. 

Hasta tutsaklar mücade-
lesinde oligarflinin Güler
Zere’ye karfl› yapt›klar›,
düflmanl›¤›n› çok çarp›c›
biçimde göstermifltir. AKP
iktidar› kendi yasalar›n› da
hiçe sayarak Güler’i ölü-
mün efli¤ine kadar getirme-
den tahliye etmemifltir. 
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Türkan Albayrak’›n direni-
flinde de ayn› düflmanl›¤› gös-
termifltir. Türkan’›n direniflin-
de tafleronluk sistemine karfl›
bir direnifli gördü oligarfli. Al-
bayrak’›n kazanaca¤› zafer, ta-
fleronluk sistemine karfl› dire-
nilerek kazan›lm›fl bir zafer
olacakt›. Onun için Albayrak’› ifle
almamakta sonuna kadar direndi. 

Fakat kazanan devrimci irade ol-
du. Kazanan kararl›l›k, kazanan di-
renifl oldu. 

‹flçiler, eemekçiler, 
tüm hhalk›m›z!

Tarih hep böyle yazm›flt›r. Di-
renmeden hiçbir hakk›n kazan›la-
mayaca¤›n› bilmeliyiz. 

Direnmek elbette kolay olmaya-
cakt›r. Kuflat›lacaks›n›z. Coplana-
caks›n›z. Aç kalacaks›n›z. Kendi-
nizden bildi¤iniz sendikalar›n›z,

belki sizi s›rt›n›zdan vuracak. Yine
de direneceksiniz. 

Düzen partilerinden medet uma-
rak, sar› sendikalara yaslanarak,
inançs›z, sonuç almaktan uzak, “so-
nuna kadar” diyebilme cesareti, cü-
reti, kararl›l›¤› göstermeden hiçbir
hak kazan›lamaz. 

‹flçi s›n›f› direnmek için, kazan-
mak için, düzen içi hiçbir güce gü-
venmemelidir. Emekçilerin, yoksul
halk›n güvenebilece¤i yine yaln›z
kendisidir. Oligarflinin kuflatmas› ne
boyutta olursa olsun, hakl›, meflru
ve kararl› bir direnifl karfl›s›nda yar›-
lacakt›r. ‹flçi s›n›f› her fleyden önce

kendi gücüne güvenmek zo-
rundad›r. Kendi gücüne gü-
venmeden hiç bir direnifli ka-
zanmak mümkün de¤ildir.

Albayrak’›n direnifli buna
örnektir. Devrimci bir önder-
likle, ›srar ve kararl›l›k kazan-
m›flt›r. 

fiu bir gerçektir: DDeevvrriimmcciilleerriinn
öönnddeerrlliikk yyaappmmaadd››¤¤›› hhiiççbbiirr ddiirreenniiflfl
kkaazzaannaammaazz.. Oligarflinin tüm sald›-
r›s›na, tüm kuflatmas›na cepheden
karfl› ç›kmadan, her türlü bask› ve
terörünü gö¤üsleme cüreti, kararl›-
l›¤› göstermeden, difle difl bir müca-
deleyi göze almadan hiçbir direnifl
kazanamaz. Albayrak’›n direniflinde
de hiçbir icazete s›¤›nmadan, statü-
kolara hapsolmadan direniflin mefl-
rulu¤una, direniflin gücüne inanarak
devrimci bir önderlikle sürdürülen
direnifl kazanm›flt›r. Zafer, direniflin
olmufltur.

NNiihhaall KKeemmaalloo¤¤lluu 
Aksam, 4 Kas›m 2010

TTaaflfleerroonn eemmeekk ddeemmookkrr aassiissii

Daha bir buçuk ay evvel anayasa
de¤ifliklik paketinde yer alan 'birden
fazla sendikaya üye olabilme' dü-
zenlemesiyle ilgili kopart›lan 'de-
mokrasi gürültüsünün' yerini derin
sessizlik ald›.

Yeni demokrasinin ilk ay›nda da
sendika üyesi olan iflçiler sert gü-
venlik önlemleri alt›nda iflten at›ld›-
lar.

... Paflabahçe Devlet Hastane-
si'nden yine sendikal› oldu diye ifl-
ten at›lan 115 gündür hastane bahçe-
sinde tek bafl›na direnifl yapan Tür-
kan Albayrak, süresiz açl›k grevine
bafllad›.

“Tek gücüm iradem ve bedenim
ve ben de bedenimi mücadele sila-
h›m yapaca¤›m” diyen Albayrak,
yasal hakk›n› istiyordu.

*

AAhhmmeett HHaakkaann ((HHüürrrriiyyeett))
““TTÜÜRRKKAANN kkiimm mmii??

Duvarlar y›k›lsa da, Sovyetler
da¤›lsa da, emekten söz eden duda-
¤›n bükülmesi moda olsa da, sol
yumru¤unu havaya kaldr›ranla kafa
bulunsa da, grev ve lokavt denildi-
¤inde çok eskilerden söz ediliyor-
mufl gibi bir hava do¤sa da...

Bunlar›n hiç birine ald›rmadan.... 

Direnen bir iflçi kad›n›n ad›d›r
Türkan...

Türkan Albayrak bu eylemini sür-
dürürken tarihi bir karar ald›: Bugün-
den itibaren açl›k grevine bafll›yor!

Bizim ise elimizden malesef
“Hepimiz Türkan’›z” demekten befl-
ka bir fley gelmiyor. 

*

EERRTTUU⁄⁄RRUULL ÜÜNNLLÜÜTTÜÜRRKK
((EEvvrreennsseell))

Elektronik ortamda elime bir me-
saj ulaflt›, gazeteye de gelmifltir; gö-
revli genç arkadafllar›m›z, iflinin ve

ekme¤inin peflinde aylard›r hastane
bahçesinde direnen o onurlu kad›n›
yak›ndan tan›rlar. Arkadafllar›m›z-
dan “recam” fludur; tasarlas›nlar bir
kartvizit ve yazs›nlar flu afla¤›dakile-
ri...

Türkan Albayrak

Paflabahçe Devlet Hastanesi
Temizlik ‹flçisi

Baflka Çarem Kalmam›flt›r

Eme¤im Onurumdur!

Onurum ‹çin Açl›k Grevine
Bafll›yorum! 

*

UUffuukk YYeenniiccee
Keflke içimizde çok dafa fazla

duyarl› onurlu Türkanlar olabilsey-
di. ‹nsan›n bunu duydugunda tüyleri
diken diken oluyor ne gurur ne onur
ki kimseden beklentisi olmadan ve-
rilen bir savafl eme¤e dik durabilme-
ye karfl›... Ben fiimdiden onun sava-
fl› kazand›¤›n› biliyorum gurulu
onurlu insan diyorum Türkan’a; y›l-
ma y›k›lma mücadelende TÜRKAN
kardefl

30 Ekim Vatan, okur mektuplar›-
nan.

Bas›nda Türkan Albayrak direnifli
7 Kas›m

2010
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‹flten at›lmaya karfl› 118 gündür
direnen ve son 7 gündür direnifline
açl›k grevi yaparak devam eden
Türkan Albayrak eylemini zaferle
süsledi. Direnifl sonucunda ‹l Sa¤l›k
Müdürlü¤ü’nden gelen temsilciler
Albayrak’a Sar›yer’de bulunan evi-
nin yak›n›nda Toplum Sa¤l›¤›
Merkezi’nde ifle bafllama teklifinde
bulundular. Daha önce Sar›yer’de
çal›fl›rken sendikalaflmaya çal›flt›¤›
için Paflabahçe’ye sürgün olan
Albayrak bu teklifi kabul ederek
çad›rda sürdürdü¤ü direniflini son-
land›rd›. 

Zaferin ard›ndan bir aç›klama
yapan Albayrak; “‹fle geri dönmek-
le, mücadeleden vazgeçmiyorum.
Tafleronlaflt›rmaya, güvencesiz
çal›flt›rmaya, sendikas›zlaflt›rmaya
ve örgütsüzlü¤e karfl› mücadelem
devam edecek” dedi.  Direnifle des-
tek veren bütün herkese teflekkür
eden Albayrak; bu gücün direnifli
zaferle taçland›rd›¤›n› vurgulad›.

AAddaannaa DDeevvrriimmccii ‹‹flflççii
HHaarreekkeettii''nnddeenn TTüürrkkaann
AAllbbaayyrraakk''aa DDeesstteekk

Adana'da 30 Ekim günü Kültür
soka¤›nda Devrimci ‹flçi Hareketi
Türkan Albayrak için bir eylem yap-
t›. "‹fli ve Onuru ‹çin Direnen Tür-
kan Albayrak'›n Yan›nday›z" yazan
bir pankart›n aç›ld›¤› eylemde; "‹fl-
çiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Türkan
Albayrak Yaln›z De¤ildir, Tekel ‹fl-
çisi Yaln›z De¤ildir, 4-C'ye Köle Ol-

mayaca¤›z" sloganlar› at›ld›.

SSaakkaarryyaassppoorrlluullaarr ""DDiirreenn
TTüürrkkaann AAbbllaa!!""

Paflabahçe’de direniflini sürdü-
ren Türkan Albayrak'a Sakarya
Spor taraftarlar› da destek verdi. 31
Ekim günkü maçta tribünde ast›kla-
r› pankartla Türkan Albayrak'›n di-
reniflini selamlad›lar.

TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakk''ddaann DDoosstt
BBeeyykkoozz GGaazzeetteessiinnee

Daha önce Türkan Albayrak’›n
direnifliyle ilgili provokatif haber
yay›nlayan Dost Beykoz gazetisi bu
haberlere devam edinde Albayrak
bir aç›klamayla cevap verdi.

“Ezenler karfl›mda ezilenler ise
yan›mdad›r” diyen Albayrak gaze-
tenin bundan rahats›z oldu¤unu vur-
gulad›.

Türkan Albayrak’tan
Sa¤l›k-‹fl Genel
Baflkan› Mustafa
Baflo¤lu’ya Mektup

Beni ziyaret etmek istedi¤iniz ha-
berini göndermiflsiniz.

Gelebilirsiniz.

Ama sizi çiçekle karfl›lamayaca¤›-
m› da bilmelisiniz. Çünkü beni yaln›z
b›rakt›n›z. Korktunuz ve beni satt›n›z.
Kendi ç›karlar›n›z için sendikalaflmak
isteyen bir iflçiye sahip ç›kmad›n›z.

Evet, buna ra¤men gelebilirsiniz.

Ama ÖZELEfiT‹R‹ YAPACAK-
SANIZ gelin.

O zaman çad›r›m size aç›kt›r.

Ben aylard›r bu çad›rday›m. Aylar-
d›r iflsizim. Eme¤im benim onurum-
dur. Eme¤imden baflka da bir fleyim
yoktur zaten. Siz benden onun çal›n-
mas›na sessiz kald›n›z. Ortak oldunuz.

Bu yüzden; dostum olmad›¤›n›z
kesindir. Ve iflte bu yüzden özelefltiri
verecekseniz gelin diyorum. 

Eme¤ine, onuruna sahip ç›kan bir
iflçi olarak aln›m ak, bafl›m diktir. Ve
bu yüzdendir ki, herkesle her zeminde
konuflabilir, tart›flabilirim.

Eflimin, çocuklar›m›n önünde be-
nimle tart›flabilecekseniz gelin; öze-
lefltirinizi onlar›n da duymas›n› iste-
rim.

Bas›n›n önünde benimle tart›flabi-
lecekseniz gelin.

Ben, sizinle tart›flabilece¤ime emi-
nim, kendime güveniyorum. Çünkü
ben hakl›y›m bu davada. Siz haks›zs›-
n›z. Siz bu nedenle özelefltiri yapmal›-
s›n›z. 

E¤er özelefltiri yapacak cesareti
gösterecekseniz, bu özelefltiriyi ger-
çekten herkes duymal›, bilmeli. Ders
olmal› tüm sendikac›lara.

Sonuç olarak, bu koflulla direnifl
çad›r›ma bekliyorum sizi.

TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakk
PPaaflflaabbaahhççee DDeevvlleett HHaassttaanneessii

TTeemmiizzlliikk ‹‹flflççiissii

““BBuu ggüüçç,, ddiirreenniişşii

zzaaffeerrllee ttaaççllaannddıırrddıı””

Direnifl Boyunca D‹H’in
Deste¤i Sürdü

Direnifli boyunca Albayrak’›n
yan›ndan ayr›lmayan Devrimci ‹flçi
Hareketi 3 Kas›m günü Türkan
Albayrak’›n ifle geri al›nmas› için
Paflabahçe Devlet Hastanesi önünde
oturma eylemi yapt›. Poliklinikler
önünde bafllayan eylemde “‹fli Ve
Onuru ‹çin Direnen Türkan
Albayrak’›n Yan›nday›z” pankart›
aç›ld›. 50 Kiflinin kat›ld›¤› ve CHP
Beykoz Kad›n Komisyonu’nun da
destek verdi¤i eylem 15 dakikal›k
oturma eylemiyle bitirildi.

D‹RENMEK KAZANMAKTIR12

Yürüyüfl

7 Kas›m
2010

Say›: 241



DDiirreenniiflfliinn 110099.. ggüünnüü
‹lk defa bir arkeolog ziyaretçim

vard›. O da iflsizdi. Uzun zamand›r
gelmek istiyormufl. 

Etilerden iki kad›n ziyaretçim
vard›. CHP’li bu kad›nlar partileri--
nin bu olayla ilgilenmemesine flafl›--
r›yorlar. 

DDiirreenniiflfliinn 111100.. ggüünnüü 
De¤iflen bir fley yok. Ziyaretçiler

erkenden gelmeye bafll›yor. Kad›n--
lar geliyor daha fazla. Maliyeden
bir kad›n,  ÇYDD’den iki kad›n,
D‹SK Kad›n ‹flçi Komisyonu üyele--
ri Nebile Irmak,  Türkan Alald›, Ra--
hime ‹ldemir, Mürüvvet Aral, Murat
Gülefl, Nilgün Soysal,Gönül Gün--
yek ve Beykozlu kad›nlar.

Her çarflamba yap›lan oturma
eylemine Devrimci ‹flçi Hareketi,
D‹SK’li kad›nlar, Emekli-Sen , Hal--
kevi, Halk Cephesi, ‹dil Kültür
Merkezi kat›d›.

DDiirreenniiflfliinn 111111.. ggüünnüü
Saat 14:00 de E¤itim-Sen 6

No’lu fiube geldi. Ziyarete açl›k
grevi  bafllad›ktan  sonra daha prog--
raml› destek vereceklerini, nöbete
geleceklerini söylediler. Akflamdan
bu yana 85 mesaj geldi. “Açl›k gre--
vine bafllama diye arayanlar” beni
aramak yerine, beni ifle geri almas›
gerekenleri ikna etmeli. 

DDiirreenniiflfliinn 111122.. ggüünnüü ––
AAççll››kk ggrreevviinniinn 11.. ggüünnüü 

De¤iflen birfley yok. Eylemin
fleklindeki de¤ifliklikten baflka.

Bugün açl›k grevine saat 14:00
deki bas›n aç›klamamdan sonra bafl--
lad›m.

Bas›n aç›klamas› kalabal›kt›.
Emekli-Sen ve ‹vme Dergisi Pafla--
bahçe Meydan›’ndan yürüyerek
geldi direnifl çad›r›na. Paflabahçe
sokaklar› y›llar sonra bu direniflle
iflçilerin slogan seslerini ve ayak

seslerini dinliyor. 

Bas›n aç›klamas›na sanatç› Ne--
dim Saban, ÇHD, Devrimci ‹flçi
Hareketi, E¤itim-Sen1-2 nolu flube,
EHP, Emekli-Sen, Genel ‹fl ve flube--
leri, Halk Cephesi, HSGGP, ‹vme
Dergisi, Kamu Emekçileri Cephesi,
ÖDP, TAYAD, Tekel iflçileri, TÜM--
BELSEN ‹stanbul 1 Nolu fiube, Ka--
d›köy, fiiflli, Beykoz Belediyesi iflçi--
leri kat›ld›.

Gün boyu TV kanallar›n›n rö--
portajlar› vard›. CHP Genel Baflkan›
Kemal K›l›çdaro¤lu Kad›köy’deki
Fener alay›ndan sonra direnifl çad›--
r›m›za geldi. K›l›çdaro¤lu bu dire--
nifli meclise tafl›yaca¤›n› ve Türk-
‹fl’e gidip bu hafta görüflece¤ini,
söyledi. 

Direnifle ifle geri dönünceye ka--
dar devam etmemi, CHP’nin direni--
flin takipçisi olaca¤›n›, söyledi. ‹s--
tanbul ‹l Baflkan› Berhan fiimflek’te
direniflin bundan sonra takipçisi
olaca¤›n› söyledi.

Alt› kifli destek açl›k grevine
bafllad›. ‹lk gün eflim, TAYAD,
Devrimci ‹flçi Hareketi, Gençlik Fe--
derasyonu, Sar›gazi Özgürlükler
Derne¤i’nden birer kifli, Paflabah--
çe’li  bir bayan destekçi Teslime ka--
t›ld›. Ayr›ca Bursa Kamu Emekçile--
ri Cephesi üyesi 6 kifli geldi. ‹çlerin--
den ‹ngilizce ö¤retmeni bir kifli de
destek için gece nöbete kald›.

DDiirreenniiflfliinn 111133.. ggüünnüü --
AAççll››kk ggrreevviinniinn 22.. ggüünnüü

Direnifle, açl›k grevine devam.
Bir de¤ifliklik yok. Hastane bahçesi
destek için gelenlerle dolup tafl›yor.

BDP Beykoz ilçe geldi ziyarete.
‹lçe binalar›na sald›r› olmufl. fiiflli
Belediyesi Baflkan Yard›mc›s› ve
bas›n müdürü ziyarete geldi. 

Marmara Üniversitesi’nden ta--
fleronda çal›flan temizlik iflçileri gel--
di ziyarete. 28 Ekim de iflten at›lm›fl
üç kad›n iflçi onlar. Biz ne yapal›m

Türkan abla, diyorlar. Pazartesi
rektörle bir görüflme yapacaklarm›fl.
‹fle geri al›nmazlarsa tekrar görüfle--
cekler. Tafleronda güvencesiz çal›fl--
maya, iflten at›lmalar›n önüne dire--
nerek, direniflleri ço¤altarak engel
olabiliriz. 

DDiirreeflfliinn 111144.. ggüünnüü--
AAççll››kk ggrreevviinniinn 33.. ggüünnüü

Sabah›n dördünde Zongul--
dak'tan gelen misafirlerimiz vard›.
Hemen onlardan sonra kitaplar›n›
fuarda imzalatmak için ‹zmir'den
gelen Ahmet Büke ve arkadafl› je--
oloji mühendisi olan Hediye Yücel
‹nceo¤lu u¤rad›. 

Emekli-Sen Beyo¤lu fiubesi, Yar
Yay›nlar›n›n sahibi ve çevirmeni.
Ankara'dan Toplumcu Gerçekçi
Belgesel Foto¤raf Atölyesi üyeleri,
foto¤rafç› flair Mehmet Özer, foto¤--
rafç› Türkan Namlulu ziyaret etti. 

DDiirreenniiflfliinn 111155.. ggüünnüü --
AAççll››kk ggrreevviinniinn 44.. ggüünnüü

Sabah erkenden TAYAD’l›lar
açl›k grevine destek için geldiler. 

Gazi Mahallesinden 4 kifli geldi
açl›k grevine destek için.

Mektuplar geldi özgür tutsaklar--
dan. 1 Nolu F tipinden Gökhan Sa--
r›toprak'tan, di¤eri Hakan Özek'ten
2 Nolu F tipi Tekirda¤'dan. Hakan
"Günefl balç›kla s›vanmaz" demifl,
"açl›¤› kat›k etti¤ini televizyondan
ö¤rendik "diyor. 

Di¤er mektup akflam geldi. Kan--
d›ra özgür tutsaklardan Ali Ekber
Kalender, Özgür Boyraz, Y›lmaz,
Celal Orhan, Sezgin Dereli, Zeynel
fiifle mektuplar›yla birlikte bayram
kart› ve kitap ayrac› göndermifller.
Ayrac›n üstünde Ümit ‹lter'den bir
söz; "Meydanlarda büyüyorsa
umut, hayat›n taaruz vakti gelmifl--
tir."

Tekel iflçileri ziyarete geldi. El--
lerinde çiçekleri ve yüzlerindeki
mutlulukla. 

Gündüz tansiyonumu ölçütüre--
medim hastanede talimat verilmifl
olmal›. Eczaneye gitmek zorunda
kald›m.

DDİİRREENNİİŞŞ GGÜÜNNLLÜÜĞĞÜÜ
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4 Ekim günü görüflmek için gel-
dikleri sendikalar› Tek G›da-‹fl'e
girmeleri polis barikat›yla engelle-
nen TEKEL iflçilerinin, sendika kar-
fl›s›nda kurduklar› çad›rlarda sür-

dürdükleri direnifl bir ay› geride b›-
rakt›. Direniflin etkisiyle 4-C atama-
lar› yap›l›rken; sendikan›n verdi¤i
sözleri tutmas›n›, 4-C’nin iptal edil-
mesini ve özlük haklar›yla çal›flmak

isteyen TEKEL’ciler direnifllerini
sürdürüyor. 

Aç›klamalarla, bildiri da¤›t›mla-
r›yla seslerini duyurmaya çal›flan
TEKEL’ciler, her hafta meflaleli
eylem yaparaka Taksim’de taleple-
rini hayk›r›yorlar.

TTEEKKEELL’’cciilleerr DDiirreenneennlleerrii ddee
YYaallnn››zz BB››rraakkmm››yyoorr

TEKEL iflçileri, ‹fli ve ekme¤i
için eyleminin 112. gününde açl›k
grevine bafllayan Türkan Albay-
rak’›n eylemine destek verdiler.
Ayr›ca Ayazma Halk› ile dayan›flma
için Küçükçekmece Belediyesi’nin
kendilerine verdikleri sözü  tutmas›
talebiyle yapt›klar› eyleme kat›ld›-
lar. 

‹flçiler ifl cinayetlerine hay›r de-
dikleri için iflten at›lan ve haklar›n-
da dava aç›lan 75 iflçi için Limter-
‹fl’in Kartal Adliyesi önünde yapt›¤›

ORADALAR, ÇÇÜNKÜ: AAflflaa¤¤››ddaakkii ddöörrtt ddöövviizz;; TTEEKKEELL iiflflççiilleerriinniinn ddiirreenniiflfl ççaa--

dd››rrllaarr››nn››nn yyaann››nnddaa dduurruuyyoorr.. TTeekk GG››ddaa--‹‹flfl’’iinn kkaarrflfl››ss››nnddaa.. SSöözzüünnüü ttuuttmmaayyaann sseennddiikkaann››nn kkaarrflfl››ss››nnddaa hheerr ggüünn,,
hheerr ssaaaatt oonnllaarraa iihhaanneettlleerriinnii hhaatt››rrllaatt››yyoorr...... TTEEKKEELL iiflflççiilleerrii oorraaddaallaarr;; ççüünnkküü oonnllaarrccaa yy››ll,, aaiiddaatt ööddeeddiilleerr oo
sseennddiikkaayyaa...... ddiirreenniiflfl ggüünnlleerriinnddee,, ggrreevvlleerrddee,, zzoorr zzaammaannllaarr››nnddaa eemmeekkççiilleerr iiççiinn kkuullllaann››llss››nn ddiiyyee...... 

YY››llllaarrdd››rr üüyyeessiiyyddiilleerr;; ppaattrroonnllaarr kkaarrflfl››ss››nnddaa hhaakkllaarr››nn›› kkoorruussuunn ddiiyyee...... AAmmaa oo sseennddiikkaa,, eenn ggeerreekkllii oolldduu¤¤uu
aannddaa,, yyookkttuu yyaannllaarr››nnddaa.. MMüüccaaddeelleenniinn kk››zz››flfltt››¤¤›› zzaammaannddaa,, yyaannllaarr››nnddaa oollmmaakk bbiirr yyaannaa,, ddiirreenniiflfllleerriinnii kk››rrdd››
oonnllaarr››nn,, ss››rrttllaarr››nnddaann vvuurrdduu.... DDöörrtt ddöövviizz,, TTeekk GG››ddaa--‹‹flfl’’iinn vveerrddii¤¤ii ssöözzlleerrii hhaatt››rrllaatt››yyoorr.. SSöözz nnaammuussttuurr
hhaallkk››mm››zz››nn ggeelleennee¤¤iinnddee.. YYii¤¤iittlliikk,, vveerriilleenn ssöözzüü ttuuttmmaakktt››rr.. SSöözzüünnüü ttuutt ddeemmeekk,, nnaammuusslluu ooll ddeemmeekkttiirr.. BBiirr sseenn--
ddiikkaann››nn nnaammuussuu;; eemmeekkççiinniinn,, üüyyeelleerriinniinn hhaakkllaarr››nn›› ssaavvuunnmmaakktt››rr.. 

DDiirreenniiflfltteekkii tteekkeell iiflflççiilleerriinniinn sseennddiikkaaddaann iisstteeddiikklleerrii ttaamm ddaa bbuudduurr iiflflttee!!

OOnnuunn iiççiinn oorraaddaallaarr,, oonnuunn iiççiinn oo ssöözzlleerriinn hheerr ggüünn hheerr ssaaaatt hhaatt››rrllaatt››yyoorrllaarr ssaahhiipplleerriinnee...... 

BURADAYIZ! SÖZÜNÜZÜ TTUTUN! NNAMUSLU OOLUN!
TEKEL ‹fiÇ‹S‹N‹N HHAKKINI SSAVUNUN!

Yürüyüfl
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2. TEKEL D‹REN‹fi‹ B‹R
AYI GER‹DE BIRAKTI



aç›klamaya ve Y›ld›z Teknik Üni-
versitesi'nde ö¤rencilere aç›lan so-
ruflturmalar› protesto için yap›lan
eyleme de kat›ld›lar. 

DDeesstteekk ZZiiyyaarreettlleerrii
SSüürr üüyyoorr

TEKEL iflçileri taraf›ndan daya-
n›flma amaçl› direnifller yap›l›rken,
Tekel direnifl çad›r›na da destek zi-
yaretleri oldu. 

Kavel ve Philps direniflini yafla-
yanlar, Toplum fiehircilik Hareketi,
“Biz bugün ifl yavafllat›yoruz, kendi-
mizle ilgili ne yapabiliriz” diyen
Mcdonald’s kuryeleri, DÖB’lü ö¤-
renciler, Y›ld›z Teknik Üniversite-
si’nde soruflturmadan kaynakl› oku-
la al›nmayan ö¤renciler
“Abdi ‹pekçi Direnifl Günlü¤ü Elin
Alt›” kitaplar›yla, baflörtüleriyle ge-
len direniflin ustas› TAYAD’l› aile-
ler,  Limter-‹fl Genel Baflkan› Kam-
ber Sayg›l›, Tekstil-Sen yöneticileri,
Devrimci Alevi Komitesi üyesi Pir
Sultan fiube yöneticileri, ÇHD’li
avukatlar, Toplumcu Gerçekler, Bel-
gesel Atölyesi ad›na fiair Mehmet
Özer ve Türkan Namlucu ziyaret
edenler aras›ndayd›. Yunanistan
Aristo Üniversitesi’nden anti faflist
gençler, ziyarete gelip direnifli takip
ettiklerini ve hep yanlar›nda olacak-
lar›n› belirttiler. Yunanistan’da TE-
KEL direniflinin sesini yükseltecek-
lerini söyleyerek direnenlerin kendi-
ne her yerde bir avaz bulacaklar›n›
göstermifl oldular.

Ayr›ca mahallede oturanlar da zi-
yaretlerde bulunup ihtiyaçlar nokta-
s›nda yard›mc› oluyorlar.
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TEKEL ‹flçileri AKP’ye Yürüdü
Tek G›da-‹fl önünde çad›r kurup direnifle geçen TEKEL iflçileri her pa-

zar yapt›klar› eyleme 31 Ekim günü de devam ettiler.

Galatasaray Lisesi’nin önünde, Halk Cephesi, Devrimci ‹flçi Hareketi,
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu ve devrimci kitle örgütlerinin
yer ald›¤› yürüyüfle 200’ü aflk›n kifli kat›ld›.

“AKP 4-C’yi Al Bafl›na Çal”, “Zafer Direnen Emekçinin Olacak”, “Hak
Verilmez Al›n›r Zafer Sokakta Kazan›l›r” sloganlar›n› atan ve “4-C’yi Ka-
bul Edecek miyiz?”, “Sendikas›z Çal›flmay› Kabul Edecek miyiz?” sorusu-
na “Hay›r!” diye hayk›rarak cevap veren kitlenin önünü ‹stiklal Cadde-
si’nin ortas›nda kesen polis, Taksim Meydan›’nda o gün çevik kuvvete ger-
çekleflen eylemi bahane edip barikat kurdu. 

Burada “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›n› atan TEKEL iflçileri ba-
s›na bir aç›klama yaparak “Cumhuriyet’in 87. Y›l›nda iflçi s›n›f›n›n içine
düflürüldü¤ü duruma bak›n. Türkan Albayrak açl›k grevinde. Zeynel K›z›-
laslan Betesan’da direniflte, Mutafl iflçileri ekmekleri için iflyerini bir süre
iflgal ettiler, Ailelerine polisin sald›r›s› oldu. 

TEKEL iflçileri olarak da çad›rlarday›z. Üniversite ö¤rencileri YÖK ka-
rarlar›na itiraz edince okula al›nm›yor…” dediler ve iflçi s›n›f›n›n güvenli
gelecek mücadelesinin mimarlar› olmak isteyenlere “s›n›f›n ç›karlar›n› ön
planda alal›m ve ortak mücadeleyi örgütleyelim” ça¤r›s›nda bulundular.

“Sultan Elif Kalsen Serbest
B›rak›ls›n”

Tekel direnifli destekçilerinden Devrimci ‹flçi Hareketi çal›flan› Elif
Sultan Kalsen ve Tekel iflçisi Arzu Günefl’in önleri  3 Kas›m günü çad›r›na
ekmek almaya gittikleri s›rada polisler taraf›ndan kesildi. Elif Sultan Kalsen
soruflturrmas› oldu¤u gerekçesiyle gözalt›na al›n›rken, Arzu Günefl serbest
b›rak›ld›. 

Konuyla ilgili bir aç›klama yay›nlayan Tekel iflçileri, son dönemlerde
polisin gelen ziyaretçilere yönelik kimlik kontrolü uygulamas›n›
yo¤unlaflt›rarak ortam› terörize etmeye çal›flt›¤›n› söylediler. 

Konuyla ilgili Devrimci ‹flçi Hareketi de bir aç›klama yay›nlad›.  “Haklar›
için direnen tekel iflçilerine ve 31 gündür süren mücadelelerinde onlar› yaln›z
b›rakmayan Devrimci ‹flçi Hareketine karfl› polis bask›lar›na son vermelidir”
denilen aç›klamada Elif Sultan Kalsen’in serbest b›rak›lmas› istendi.



Son birkaç y›l içinde pek çok iflyerinde ka-
mera sistemi ile gözetleme bafllad›. Vergi dairelerinden,
sosyal güvenlik kurumlar›na, adliyelerden, okullara, has-
tanelere kadar hemen hemen tüm kurumlarda kameralar
kuruldu. ‹lk olarak güvenlik nedeniyle bahçelere ve ku-
rumlar›n girifl kap›lar›na kurulan kameralara emekçiler
tepki göstermediler. Çünkü gerekçe “ggüüvveennlliikk”ti ve pek
çok iflyerinde h›rs›zl›k yap›l›yordu. Bu nedenle gösterilen
güvenlik gerekçesi emekçilerce ve hatta çeflitli sendikalar-
ca da  desteklendi. 

Sonra girifllerdeki kameralar›n yetersiz oldu¤u ileri sü-
rülerek, koridorlara, çal›flma odalar›na, servislere kamera-
lar yerlefltirildi. Bunda da rüflvet, yolsuzluk ve h›rs›zl›¤›
önlemek gerekçeydi ve yine bütünlüklü olarak bir tepki
aç›¤a ç›kmad›. 

Yine pek çok iflyerinin girifline turnikeler konularak
emekçilerin girifl/ç›k›fl dakikalar› hesaplanmaya, denetim
yayg›laflt›r›lmaya bafllad›.

Kameralar esas olarak kamu emekçilerini denetim alt›-
na almak, ifle girifl ç›k›fllar›n› denetlemek, ifl saatleri bo-
yunca kaç kez tuvalete gittiklerini, kaç kez çay içtiklerini,
arkadafllar› ile kaç dakika sohbet ettiklerini takip ederek
performanslar›n› ölçme (!) arac› olarak kullan›lmaktad›r.

IMF’nin talimatlar› ile  2003 y›l›nda yasalaflan Kamu
Mali Yönetim Kanunu’nda, “tüm kurumlar›n Performans
Esaslar›” ve personel çal›flt›rmas›na dair mevzuat yeral-
maktayd›. Kamu kurumlar› bu do¤rultuda kendi yasalar›n-
da ve yönetmeliklerinde de¤ifliklikler yapt›lar. Özellikle
büro ifl kolunda “Performans uygulamas›” önce pilot ifl-
yerlerinde bafllat›lm›fl, en iyi performans› olanlara ödül
verilerek(!) uygulanm›fl, ard›ndan Sosyal Güvenlik Kuru-
mu gibi kurumlarda ““PPeerrffoorrmmaannss ÖÖddeemmeessii”” olarak ücret
ödemesine dönüfltürülmüfltür. Baz› iflyerlerinde fazla me-
sai ödemeleri turnikelerden girifl/ç›k›fl dakikalar›na göre
ödenmeye bafllam›fl bulunmaktad›r.

Kameralar ve turnikeler iflte tam da
bu noktada kamu idarelerinin ve ida-
recilerinin “performans politikalar›n›“
hayata geçirmeleri amac›na hizmet et-
mektedir. 

Kamu yöneticisi, bir personelinin
çal›flma saatini, çal›flma verimini, ifl
arkadafllar›  ile  iliflkilerini denetle-
mekte ve gözlemlemekte, ard›ndan
personeli üzerinde elde etti¤i bu bilgi-
leri kkuullllaannmmaakkttaadd››rr.. Kamera ile takip
edilen bir iflyerinde, kamu emekçileri
daha az sigara molas› vermekte, daha
az tuvalete gitmekte, arkadafllar› ile
daha az paylafl›mda bulunmaktad›r.

Çünkü, aksi halde kurum yöneticileri  personeli cezalan-
d›rma ile tehdit etmekte, ücretini düflürmekle karfl› karfl›-
ya b›rakmaktad›r. Bu yönüyle de ayn› zamanda, yyaabbaanncc››--
llaaflfltt››rrmmaa vvee yyaallnn››zzllaaflfltt››rrmmaayyaa,, bbiirreeyysseelllleeflflttiirrmmeeyyee de hiz-
met etmektedir.

Kameralar ayn› zamanda sendikal faaliyetleri engelle-
mek için de kullan›lmaktad›r. Bir iflyerine bildiri da¤›tmak
ya da bir toplant› yapmak amac›yla giden sendikal› iflçi ve
memurlar, sendika yöneticileri, personel taraf›ndan dinle-
nilmiyor. Bazen iflçiler, toplant›lara kat›lm›yor ya da bildi-
ri bile al›nmak istenmiyor. Çünkü kamera ile takip edildi-
¤ini bilen kamu emekçileri, amirlerinin bask›lar›na maruz
kalmaktan korkuyor ve kendi haklar›n› kullanmaktan çe-
kinir hale geliyor.

Esasen, tüm bu gözetlemelerin ve denetlemelerin ama-
c›, bütün halk kesimlerinde korku yaratmak, korkunun
esiri olmufl insanlar› da bireycilefltirip emekçileri öörrggüütt--
ssüüzzlleeflflttiirrmmeekkttiirr.. Emperyalizmin istedi¤i insan tipi korkan
ve örgütsüz insan tipidir. Kameralar sadece iflyerlerimizde
mevcut de¤il. Neredeyse tüm ana caddelerde, sokaklarda,
otoyollarda kameralar kurularak her alan›n denetim alt›n-
da tutuldu¤u, devletin her fleyden haberdar oldu¤u, her an
her fleyin denetim alt›nda oldu¤u havas› yarat›lmaktad›r.
T›pk›, 50 milyonun telekulak taraf›ndan dinlendi¤inin her
yerde söylenmesi ve buradan bir korku dalgas› yarat›lma-
s› gibi. 

Hükümetin ya da devletin as›l amac›, emperyalist poli-
tikalar› hayata geçirmek ve tüm ilerici, demokrat kesimler
üzerinde bask› oluflturarak iktidar›n ve sistemin elefltiril-
mesine, sömürüye, zulme karfl› mücadele edilmesine en-
gel olmakt›r.

Y›llard›r bu ülkede telefonlar›n dinlendi¤i söylenir du-
rur. Peki bu kadar rüflvet, yolsuzluk, uyuflturucu sat›c›, fu-
hufl gibi yozlaflmalar, çeteler, mafyalar bu dinlemelerle
neden ortaya ç›kart›lmaz? 

Kameralar uzun zamand›r hayat›-
m›zda yer ald›¤› halde, iflyerlerindeki
h›rs›zl›klar, rüflvet, memurlar›na usul-
süz ifl yapt›ran amirler niçin ortaya ç›-
kart›lmaz?

Çünkü, emperyalizmin iflbirlikçileri-
nin bu ülkede, yolsuzluklar› önlemek,
h›rs›zl›klara dur demek, rüflveti, uyufltu-
rucuyu, fuhuflu ortadan kald›rmak, hal-
k›n ve çal›flanlar›n güvenli¤ini sa¤lamak
gibi bir niyeti yoktur. ‹ktidar gücünü
kullanarak, emekçileri ve bir bütün hal-
k› ttaahhaakkkküümm aalltt››nnaa aallmmaakk vvee ddeenneettllee--
mmeekk,, tek amaçlar›d›r. Kameralar da bu-
nun araçlar›ndan sadece biridir.

Kamu Emekçileri 
Cephesi KAMERALAR K‹M‹, N‹Ç‹N, 

NEDEN GÖZETL‹YOR?

Emekçiler olarak
iflyerlerindeki kameralar
konusunu mahkemelerin

verece¤i kararlara
b›rakmamal›y›z. Kameralar
oldukça yayg›nlaflm›flt›r ve

“bu konuda bir sonuç
alamay›z" diye düflünmek
yanl›flt›r. Bu düflünce tarz›
demokratik mücadeleyi de

reddeder.
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Geçen ay, Büro Emekçi-
leri Sendikas› taraf›ndan,
kameralarla ilgili aç›lan bir
dava sonuçland›. Siirt Def-
terdarl›¤›’n›n tüm birimle-
rine kamera konulmas› kar-
fl›s›nda, kameralar›n kald›-
r›lmas› için baflvuru yapan
sendikan›n talebinin redde-
dilmesi nedeniyle aç›lan
davada, Mahkeme özel ha-
yata müdahale olarak gör-
dü¤ü kkaammeerraallaarr››nn sseerrvviiss--
lleerrddeenn kkaalldd››rr››llmmaass››nnaa ka-
rar verdi. Mahkeme kuflku
yok ki, kameralar›n esas
konulma amac›n› sorgula-
mayarak, hukukun biçimsel
yan›n› iflletmifl, sadece oda-
lar›n ve memurlar›n çal›fl-
ma yerinin izlenmesinin
hukuka ayk›r› oldu¤una, gi-
rifl ve ç›k›fllar›n kamera ile
gözetlenebilece¤ine karar
vermifltir. 

Emekçiler olarak iflyer-
lerindeki kameralar konu-
sunu mahkemelerin verece-
¤i kararlara b›rakmamal›-
y›z. Kameralar oldukça
yayg›nlaflm›flt›r ve ““bbuu kkoo--
nnuuddaa bbiirr ssoonnuuçç aallaammaayy››zz""
diye düflünmek yanl›flt›r.
Bu düflünce tarz› demokra-
tik mücadeleyi de reddeder.
Oysa kameralar ddeemmookkrraa--
ttiikk hhaakkkkaa bir sald›r›d›r,
böyle bakmal› ve bu konu-
yu demokratik mücadele-
nin bir parças› haline getir-
meliyiz. Sonuç al›r›z ya da
alamay›z, temel olan bu de-
¤ildir. Kamu emekçilerini
gözleyen düzeni teflhir et-
meliyiz. Sonuç almak ise
bu çabalar›n büyütülmesin-
den geçecektir. 

Tüm emekçilerin, de-
mokratik haklar›n› kullana-
rak öncelikle çal›flt›klar›
odalardan, koridorlardan,
iflyerlerinden kameralar›
kald›rtmak için demokratik
haklar›n› kullanmal›, fiili,
meflru ve militan her türlü
mücadele yöntemini hayata
geçirmelidir.

Ülkemizde açl›¤›n, yoksullu¤un,
sa¤l›k, e¤itim gibi birçok sorunlar›m›-
z›n çözümü için deniliyor ki;

* Emperyalistlerin ülkemizdeki ffaa--
aalliiyyeettlleerrii ss››nn››rrllaanndd››rr››llss››nn.. 

* Emperyalist kurumlarla halk›n ç›-
karlar›na uygun olan anlaflmalar yap›l-
s›n.

* Tekellerden ddaahhaa ççookk vergi al›n-
s›n.

Bunlar emperyalizmi kovman›n kar-
fl›s›na çözüm diye konulan politikalar-
d›r.

Peki bunlar çözüm mü? 

Emperyalizmin yeni-sömürgesi, her
fleyin emperyalistler taraf›ndan belir-
lendi¤i bir ülkede emperyalistlerin var-
l›¤›n› s›n›rland›rmak mümkün mü?

Hay›r. Emperyalizmin yeni-sömür-
gesi bir ülkede ekonomik, sosyal, aske-
ri hiçbir politika emperyalistlerden ba-
¤›ms›z de¤ildir. Her türlü politikada be-
lirleyici olan emperyalizmin ç›karlar›-
d›r. Ba¤›ml› ülkenin ordusu da emper-
yalizmin sömürü ç›karlar›na göre ör-
gütlendirilir. Ekonomi politikalar›nda,
yap›lacak her türlü yat›r›mda belirleyi-
ci olan emperyalizmin ç›karlar›d›r. Ör-
ne¤in tar›m; eskiden ülkemiz “kendi
kendine yetebilen” ender ülkelerden bi-
risi diye tan›mlan›rd›. Ya flimdi? Hay-
vanc›l›k büyük oranda bitmifl durumda.
Say›s›z tar›m ürünü de ithalata muhtaç.
Bunlar›n d›fl›nda sa¤l›k politikalar›ndan
e¤itim politikalar›na
birçok fley emperya-
listlerin ihtiyaçlar›na
göre düzenlenmifltir.
Ekonominin, borç
ödemelerinin çarkla-
r›n› döndürmek,
IMF’den, Dünya
Bankas›’ndan veya
di¤er tekellerden ge-
lecek kredilere, “s›-
cak para”lara ba¤l›-
d›r. Ordusu emper-
yalistlerden al›nan
silahlarla donat›l›r ve
silahlar›n kullan›m

da yine emperyalistlerin iznine ba¤l›d›r.
Yani bu ülkeyi yönetenler, emperya-
lizmden izinsiz bir ad›m atamazlar.   

Durum böyle iken, emperyalistlerin
ülkemizdeki faaliyetlerini s›n›rland›r-
mak mümkün müdür? Ya da emperya-
listlerle “halk›n ç›kar›na uygun” anlafl-
malar ne kadar mümkün olabilir?

Peki, tekellerden daha çok vergi
al›ns›n denmesi ne kadar geçerlidir?
Tekellerin iktidarda oldu¤u bir sistem-
de tekellerin kendi zarar›na olacak bir
vergilendirme sistemini getirmesini
beklemek s›n›flar gerçe¤ini göz ard› et-
mektir. Ama diyelim ki, oldu. Tekeller-
den al›nan vergileri art›rd›k? Sorunlara
çözüm olacak m›? Buradaki yan›lg› da
fludur: DDeevvlleett,, ddaahhaa ççookk vveerrggii ttooppllaa--
yy››nnccaa bbuu vveerrggiilleerrii hhaallkk››nn iihhttiiyyaaççllaarr››
iiççiinn mmii kkuullllaannaaccaakk?? Bunun öyle ola-
ca¤›n› düflünmek devlet gerçe¤ini de
göz ard› etmektir. 

Bu düflünceler asla sorunlar›m›z›n
çözümü olamaz. Bunlar esas olarak
eemmppeerryyaalliizzmmiinn vvaarrll››¤¤››nn›› mmeeflflrruullaaflfltt››--
rraann ve kkaall››cc››llaaflfltt››rraann düflüncelerdir. 

Emperyalist tekellerin varl›¤›n›
meflrulaflt›ran iflbirlikçi tekellerin iflbir-
li¤ini ve sömürüsünü meflrulaflt›ran
önerilerdir. Dolay›s›yla bu tür öneriler
bafllang›çta demokratik, sanki tekellere
karfl› önerilermifl gibi görünür. Fakat
tam tersine bu öneriler tekellerin mefl-
rulu¤unu pekifltiren önerilerdir.

Emperyalizmin ülkemizdeki sömü-
rüsüne ve bu sömürü
düzenine son verme-
den açl›k, yoksulluk,
sa¤l›k, iflsizlik, ada-
letsizlik e¤itim gibi
sorunlar›m›z›n çözü-
mü mümkün de¤il-
dir. Çünkü bu sorun-
lar›n kayna¤› emper-
yalist sömürü ve te-
kellerin sömürü dü-
zenidir. Sorunlar›n
çözümü için sorunla-
r› yaratan kayna¤›
kurutmak gerekir.

Çözüm bu mudur?

Emperyalizmin
yeni-sömürgesi bir ülkede
ekonomik, sosyal, askeri

hiçbir politika
emperyalistlerden ba¤›ms›z

de¤ildir. Her türlü
politikada belirleyici olan

emperyalizmin ç›karlar›d›r.
Ba¤›ml› ülkenin ordusu da

emperyalizmin sömürü
ç›karlar›na göre
örgütlendirilir. 
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1987 y›l›nda Devrimci Gençlik
olarak YÖK’e karfl› bafllatt›¤›m›z
kampanyan›n slogan› fluydu:
““OOkkuullddaann AAtt››llmmaallaarraa,, VViizzeelleerree,,
HHaarraaççllaarraa SSoonn,, YYÖÖKK KKaalldd››rr››ll--
ss››nn!!””

Y›llar önce dile getirdi¤imiz bu
talepler bugün için de geçerli. Hatta
bugün baz›lar› daha da önem kazan-
m›fl durumda. Örne¤in, e¤itimin her
geçen gün daha da paral› hale geti-
rilmesiyle harçlar bugün daha da
önemli bir sorun. 

Soruflturmalar, okuldan atmalar
bugün daha da önemli bir sorun.
Son ç›kan genelgeyle YÖK bugün
gençli¤in, e¤itimin önünde aleni bir
engel halindedir. 

Ve bütün bunlar›n yan›nda yafla-
m›n her alan›n› etkileyen oligarflinin
tecrit politikalar› gençlik için önem-
li bir sorun. 

Bunun içindir ki, “YÖK’e karfl›,
tecrite karfl›, paral› e¤itime karfl›”
taleplerimizi, b›kmadan usanmadan
hayk›r›yoruz.

1980’li y›llara gelirken; halk›n
mücadelesi gelifliyor, devrimci mü-
cadele yayg›nlafl›yordu. Bu müca-
delede yüksek ö¤renim gençli¤inin
yeri oldukça önemliydi. ‹flte bunun
için 1980’de bir darbeyle iflbafl›na
gelen Amerikanc› faflist cuntan›n ilk
hedeflerinden biri üniversiteler ol-
du. Hayat›n her alan›nda yüzbinler-
ce insan gözalt›na al›nd›, iflkence
gördü, tutukland›, idam edildi. Üni-
versite ö¤rencileri, gençlik sald›r›ya
u¤rayanlar içinde de yine en öndey-
di. 

Cuntan›n topluma yeni bir düzen
vermek için aç›k faflizmi kurumsal-
laflt›rma politikas›n›n bir aya¤› da,
YÖK’tü. 

YÖK kurulur kurulmaz 55 bbiinn
öö¤¤rreenncciiyyii üniversitelerden att›. Yö-
netimler la¤vedilerek yerine cunta-
c›lar›n atad›¤› yönetimler kuruldu.

Mücadelenin önüne geçmek için
sormayan, sorgulamayan, araflt›r-
mayan, bireyci, bencil ve yozlaflm›fl
bir gençlik yarat›lmas› gerekiyordu.
Bunun için YÖK, tamamen gerici,
ezberci, anti-bilimsel e¤itimi
yerlefltirdi üniversitelere. Zaten
ezberci, gerici olan e¤itim, YÖK’le
bu özelliklerini pekifltirmifl oldu.
art›k sistemin anti-bilimselli¤i ve
anti-demokratikli¤i tart›fl›lmazd›.  

YÖK’ün uygulamalar›ndan biri
de e¤itimin ticarilefltirilmesi oldu.
Art›k ö¤renciler öö¤¤rreennccii de¤il mmüüflfl--
tteerriiddiirr.. Ve okullar da para kazan›la-
cak sektörlerdir. 

Al›nan har(a)ç paralar› e¤itimin
özellefltirilmesi do¤rultusundaki gi-
riflimlerin ilkiydi. PPaarraass›› oollmmaayyaann
ookkuummaass››nn devri bafllam›fl oldu böy-
lece. Çünkü harç paras›n› yat›rmak
zorunludur, ders kayd› ancak ondan
sonra yap›l›r.

1981’den 2010 y›l›na kadar
YÖK üniversitelerdeki mücadeleyi
bast›rmak için her türlü yönteme
baflvurdu. Bu süre içerisinde üniver-
sitelerde yüzlerce devrimci demok-
rat ö¤renci okuldan at›ld›. Disiplin
cezalar› a¤›rlaflt›r›ld›. Yüzlerce özel
okul aç›lm›flt›r. E¤itim müfredat›
her geçen gün dahada gericilefltiril-
di, bilimsellik tamamen ortadan kal-
d›r›ld›. ‹ki y›ll›k üniversiteler aç›la-
rak düflük ücretle çal›flacak kalifiye
elemanlar yetifltirilmeye baflland›.
Üniversiteler, tam bir diktayla yö-
netilmektedir. “Söz yetki ve karar”,
sadece rektöre aittir.

12 Eylül aç›k faflizminin üniver-
sitelerdeki kurumsallaflmas› olan
YÖK’e karfl› mücadelemiz 29 y›ld›r
kesintisiz sürdü. Bundan sonra da
sürecek. Ta ki; 12 Eylül’ün faflist
uygulamalar› kalkana kadar. Para-
s›z, demokratik, eflit, halk için bi-
lim, halk için e¤itim sistemi kurula-
na kadar...

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

ÜÜllkkeemmiizzddee GGenççliikk

YÖK’E, TECR‹TE, PARALI E⁄‹T‹ME KARfiI 
GENÇL‹K FEDERASYONU SAFLARINDA B‹RLEfiEL‹M

Halkal› Toplu Konut Lisesi ö¤-
rencileri, geçti¤imiz hafta cuma
günü kamyon çarpmas› sonucu
hayat›n› kaybeden Atakent
‹MKB Endüstri Meslek Lisesi
ö¤rencisi Utku Terzi için eylem
yapt›. Ö¤renciler; yaflanan ola-
y›n bir kaza olmad›¤›n›, her se-
ne en az bir kiflinin ayn› nokta-
da ayn› flekilde hayat›n› kaybet-
ti¤ini söylediler. Ö¤renciler ka-
zan›n yafland›¤› yere Utku Ter-
zi'nin ad›n›n verildi¤i bir üstge-
çit yap›l›ncaya ve sorumlular
cezaland›r›l›ncaya kadar müca-
delelerini sürdüreceklerini be-
lirttiler.

Ölmek istemiyoruz
Üst geçit istiyoruz

Van, Yüzüncü Y›l Üniversi-
tesi Gevafl Meslek Yüksekoku-
lu’nda yemek fiyatlar›n›n
1400 TL den, "1700 TL ye ç›-
kar›ld›¤› için ö¤renciler, yemek
fifllerini almayarak okul yöne-
timini protesto etti. 1200 ö¤-
rencisi bulunan Gevafl Meslek
Yüksekokulunda, 40 ö¤renci
d›fl›nda ö¤rencilerin tamam›
yemek boykotuna kat›ld›lar.
Ö¤renciler, talepleri kabul edi-
linceye kadar eylemlerini sür-
dürecekleri belirtildi.

Van Gevafl’ta 
yemek boykotu

Y›ld›z Teknik Üniversitesi nde
(YTÜ) önce Müslüman Genç-
lik adl› grubun, daha sonra po-
lisin sald›r›lar›na maruz kalan
20 ö¤renci haklar›nda sorufl-
turma aç›ld›¤› gerekçesiyle
okullar›na al›nm›yordu. Okula
al›nmayan ö¤renciler YTÜ
nün Befliktafl’taki yerleflkesi
önünde protesto eylemi düzen-
ledi. Eylemler rektöre geri
ad›m att›rd›. 29 Ekim’de rek-
tör, okula girifl yasa¤›n› kald›r-
d›.

YTÜ’de Rektör 
bir ad›m geri att›
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Gençlik Federasyonu’nun 5
Kas›m günü Ankara’da yapaca¤›
eylemin haz›rl›klar› çerçevesinde
,Gençlik Federasyonu üyeleri
afiflleriyle, bildirileriyle ö¤renci genç-
li¤i Ankara’ya ça¤›rd›.

‹‹ssttaannbbuull:: 27 Ekim günü Avc›lar
Kampüsü’nde yemekhanenin bulun-
du¤u binaya “YÖK’e, Tecrite, Paral›
E¤itime Hay›r Demek ‹çin 5 Ka-
s›m’da Ankara’day›z” yaz›l› afifllerini
asan ö¤renciler, ÖGB’lerin sald›r›s›na
u¤rad›lar. Afiflleri y›rtmaya çal›flan
ÖGB’ler Dev-Gençliler taraf›ndan
yap›lan konuflmalarla teflhir edildi.
Konuflmadan sonra yemekhanenin
bulundu¤u binaya 25 adet afifl ast›.
Geçen hafta açt›klar› ‘Tan›flma çay›’
masas›n› afifllemeden sonra tekrar
açan ö¤renciler  gençli¤in mücadele-
sini herkese anlatt›lar. 

*

30 Ekim günü Galatasaray Lise-

si önünde toplanan Gençlik Fede-
rasyonu üyeleri “YÖK’e Hay›r,
YÖK’e, Tecrit’e Paral› E¤itime Ha-
y›r,  Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin E¤i-
tim, Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca-
¤›z, Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz
Serbest B›rak›ls›n,” sloganlar›n›
atarak eylem yapt›lar. Eylemde 5
Kas›m’da Ankara’da olacaklar›n›n
duyurusu yap›ld›,  bildiri da¤›t›ld›. 

AAddaannaa:: Gençlik Federasyonu ö¤-
rencileri  üniversite ö¤rencilerinin
oturdu¤u  Baraj Yolu, Duygu Kafe
civar›nda 6 Kas›m’a ça¤r› için 30
yere afiflleme yapt›.

EEllaazz››¤¤:: 27 Ekim günü Elaz›¤
Gençlik Derne¤i Giriflimi F›rat Üni-
versitesi  Mühendislik Fakültesi’nde
afiflleme ve bildiri da¤›t›m› yapt›.

2 Kas›m Sal› günü de Mühendis-
lik Fakültesi ve Fen, ‹nsani ve Sos-
yal Bilimler Fakültesi’nde afiflleme-

lerine ve bildiri da¤›t›mlar›na de-
vam ettiler. 

MMeerrssiinn:: 1 Kas›m günü Mersin
Üniversitesi Çiftlik Köy Kam-
püsünde Gençlik Federasyonu üye-
leri stant açt›lar. Stantta 5 Kas›mda
Ankara’ya YÖK’ü protesto ça¤r›-
s›nda bulunuldu.  

KKüüttaahhyyaa:: Dumlup›nar Merkez
Kampüsü ve Germiyan Meslek
Yüksek Okulunda 5 Kas›m’da An-
kara'day›z afiflleri as›ld›. Her iki
kampüste toplam 10 adet afifl yap›fl-
t›r›ld›.

‹nönü 
Üniversitesinde
Ulafl›m 
Kampanyas› 
Devam Ediyor

Malatya ‹nönü Üniversite-
si’nde yaflanan ulafl›m sorunuyla
ilgili Gençlik Federasyonu ö¤ren-
cilerinin bafllatt›¤› kampanya de-
vam ediyor.

Kampanya çerçevesinde hafta
içerisinde kampüsdeki kafeler,
fakülteler dolafl›larak imza top-
land›.

Gençlik Federasyonlu ö¤ren-
ciler 27 Ekim günü de kampüs
içinde mediko önünde imza ma-
sas› açt›lar. 2 saat aç›k kalan ma-
sada 525 imza topland›. Ayr›ca
hafta boyu kampüsde ve flehir
merkezinde kampanyayla ilgili
duyurular as›ld›.

1 Kas›m günü, Gençlik Federas-
yonu üyesi Hafize Aky›ld›z ve Ko-
ray Kesimal ‹stanbul Üniversitesi
Beyaz›t Kampüsü giriflinde gözalt›-
na al›nd›. Okul giriflinde çanta ve üst
aramas›n› kabul etmeyen ö¤renciler
bunun bir keyfiyet oldu¤unu ve ken-
di okullar›na girerken potansiyel
suçlu muamelesi yap›ld›¤›n› belirte-
rek çantalar›n› ve üstlerini aratmad›-
lar. ÖGB’ler ve sivil polisler taraf›n-
dan gözalt›na al›nan ö¤renciler Fatih
‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürül-
düler. Arkadafllar›n› sahiplenmek
için Beyaz›t Karakolu’nun önünde
bekleyen Gökçe Uluada ve Gizem
Özkara da burada gözalt›na al›nd›lar. 

2 Kas›m günü Gençlik Federasyo-
nu üyeleri Sultanahmet Adliyesi
önünde arkadafllar›n›n serbest b›rak›l-
mas› için eylem yapt›lar.  Önceki gün
‹stanbul Üniversitesi merkez kampü-
sü önünde polis ve ÖGB’nin sald›r›-
s›na u¤rayarak gözalt›na al›nan Hafi-

ze Aky›ld›z ve Koray Kesimal’›n ser-
best b›rak›lmas›n› istediler. “Polis ve
ÖGB’nin tacizi, tehditi ve sald›r›lar›
mücadelemizi engelleyemez” pan-
kart› aç›ld›. Gizem Özkara taraf›ndan
okunan aç›klamada “Çanta aramala-
r›, keyfi gözalt›lar, fiziki ve sözlü sal-
d›r› as›l amac› ortaya ç›kar›yor. Söz-
de ö¤rencilerin güvenli¤ini sa¤lamak
ad›na okullara polis al›nmas›yla fa-
flizmin gerçek yüzü tekrar gözler
önüne serildi.” denildi.

Aç›klaman›n ard›ndan gözalt›lar
serbest b›rak›lana kadar adliyenin
karfl›s›nda, türküleri, marfllar› ve
sloganlar›yla oturma eylemi yapt›-
lar. Gözalt›lar›n serbest b›rak›lma-
s›ndan sonra merkez kampüsü
önünde yap›lan eylemde okuldaki
polis ve ÖGB’ler teflhir edildi. 

Ekim Gençli¤i, Emek Gençli¤i,
Ö¤renci Muhalefeti, Beyaz›t Gaze-
tesi’nin de destek verdi¤i eylem slo-
ganlarla sona erdi.

“5 Kas›m’da Ankara’day›z”

‹stanbul Üniversitesi’nde Keyfi Gözalt›
7 Kas›m
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May›s ay›nda ‹stanbul Okmeyda-
n›’nda düzenlenen Dev-Genç kültür
flenli¤ine polis sald›r›s› sonras›nda
gözalt›na al›n›p tutsak edilen 4 Dev
Genç’linin ilk duruflmas› 3 Ekim  gü-
nü yap›ld›.

Befliktafl’taki 14. A¤›r Ceza Mahke-
mesi’nde görülen duruflma öncesi tut-
sak arkadafllar›n› yaln›z b›rakmayan
Gençlik Federasyonu üyeleri Befliktafl
Meydan›’nda bir eylem yapt›lar.

“Vatansever Gençlik Yarg›lanamaz!
Keyfi Tutuklamalara Son” pankart›
açan Dev-Gençliler ad›na aç›klama ya-
pan Mahir Bektafl “Emperyalizmin yoz
ve bireyci kültürüne karfl› omuz omuza
verdi¤imiz, halk kültürümüzle alterna-
tif oldu¤umuz flenli¤e gaddarca sald›-
ran polisin kimi temsil etti¤i ortadad›r.

Onlar emperyalizmi ve iflbirlikçilerini,
emperyalizmin yoz ve bireyci kültürü-
nü temsil ediyor. Biz ise halk›n kültü-
ründen güç alarak ezilenleri ve halk›-
m›z› temsil ediyoruz” dedi.

Eylem “Tutuklananlar Serbest B›-
rak›ls›n”, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”,
“Yaflas›n Dev Genç Yaflas›n Dev Genç-
liler” sloganlar›yla sona erdi.

Ard›ndan mahkeme önüne gidile-
rek duruflma saati beklendi. Tutsak
Dev Gençliler ring arac›ndan indiri-
lirken zafer iflaretleri ve sloganlarla
arkadafllar›n› selamlad›lar. Duruflma
sonucunda tutsak olan Ekin Dalbu-
dak, Meltem Kelefl, Çi¤dem Yakfli ve
Ayberk Demirdö¤en tahliye edildi.
Karar Dev-Gençliler taraf›ndan z›l-
g›tlar, alk›fllar eflli¤inde halaylar çe-
kilerek karfl›land›.

“Vatansever Gençlik
Yarg›lanamaz”

Malatya Liseli
Gençlikten Seminer

Malatya Liseli Gençlik sür-
dürdü¤ü “Kültürümüze Sahip
Ç›kal›m Yozlaflmaya ‹zin Ver-
meyelim” kampanyas› dahilin-
de 30 Ekim günü bir seminer
düzenledi. 

Malatya Haklar Derne¤i’nde
düzenlenen seminerde liselerde
yozlaflma, yozlaflt›rma politika-
s›, kültürümüz ve örgütlenme
üzerine konuflmalar yap›ld›.
Yozlaflman›n egemenler taraf›n-
dan hayata geçirilmifl bir politi-
ka oldu¤u ve karfl›s›nda yap›la-
bilecek tek fleyin örgütlenip mü-
cadele etmek oldu¤u söylendi.

Liselilerin kendi yaflad›¤›
sorunlar› anlatt›¤› sohbetlerle
seminer son buldu.

““YYaaflflaamm››mm››zz›› nnaass››ll ssüürrddüürrüüyyoo--
rruuzz??““, ““2244 ssaaaattiimmiizz nnaass››ll ggeeççiiyyoorr??”
diye sordu¤umuzda cevaplar›n iç
aç›c› olmad›¤›n› görürüz.

E¤er düzen iliflkileri d›fl›na ç›ka-
m›yorsak, bu iki soruya verdi¤imiz
cevapta yyaaflflaamm››mm››zz››nn,, 2244 ssaaaattiimmiizziinn
bbiizzee aaiitt oollmmaadd››¤¤››nn›› ggöörrüürrüüzz..

Yaflam›m›z›, y›llar›m›z›, günleri-
mizi çalanlar, bize çarp›k bir yaflam›
da dayatt›lar. ““GGüünnüü bbiirrlliikk”” yafla-
mam›z› istiyor, savruk, rastgele bir
yaflam› dayat›yorlar.

Bizi fabrikalarda, ifl yerlerinde
devlet kurumlar›nda saatlerce çal›fl-
t›rarak, eme¤imizi sömürerek, din-
lenmek için bile bize zaman b›rak-
mayarak aylar›m›z›, y›llar›m›z› çal-
d›lar, çal›yorlar.

Bu nedenle bize okuyacak, sos-
yal iliflkilerimizi gelifltirecek, dinle-
necek, kendimize ve çevremize ay›-
racak zaman b›rakmad›lar.

O nedenle daha en bafltan yafla-

m›m›za yönelik do¤rudan böyle bir
sald›r›y› yafl›yoruz. Günübirlik ya-
flamak, sorumsuz yaflamakt›r. Ken-
dimize, ailemize, arkadafllar›m›za
karfl› sorumluluk tafl›mamakt›r.

Sadece gününü geçiren, deyim
yerindeyse, ucuz ve basit fleylerle
““ggüünnüünnüü ggüünn eeddeenn”” bir anlay›flt›r.
O zaman günü geçirmek için düzen
ne sunuyorsa, onun esiri olmak ka-
ç›n›lmaz olacakt›r.

Bu kimi zaman, televizyon ba-
fl›nda geçirilen saatler, kimi zaman
bilgisayar bafl›nda geçirilen uyku-
suz gecelerin, kimi zaman zaman›n
öldürüldü¤ü kahvelerin yaflam›m›z›
doldurmas›, kimi zaman dedikodu-
dan ibaret bir yaflam ve aile sorunla-
r›n›n karartt›¤› hep moralsiz olunan
günler olarak karfl›m›za ç›kar.

Bu yaflam›m›z üzerinde kendi
irademizin hakim olamamas›d›r.
Bujuvazi dayatt›¤› yaflam biçimiyle
yaflam›m›z› denetim alt›na almakta-

d›r. Burjuvazinin dayatt›¤› yaflam
ise günübirlik yaflamd›r. ‹flle ev ara-
s›na s›k›flt›r›lm›fl bir yaflam. 

Evde televizyon dizileriyle kont-
rol alt›na al›nm›fl bir yaflam. Çarfl›da
al›flveriflle s›n›rland›r›l›m›fl bir ya-
flam. Ve yar›n›n› düflünmeden sür-
dürülen, hergün birbirinin ayn› olan
bir yaflam... 

Ya bize dayatt›klar› gibi, önünü
görmeden, yar›n›na iliflkin hiçbir
düflünce tafl›madan, düflünmeden,
günü birlik yaflayaca¤›z,

Ya da tüm bunlara teslim olma-
yarak, “yyaappaaccaakk bbiirrflfleeyy yyookk” deme-
den, düzen iliflkileri d›fl›nda bir ya-
flam sürdürece¤iz. 

Yaflam›m›z› anlaml› k›landa bu
olacakt›r. Düzenin esiri olmayan,
düzenin sald›r›lar›na karfl› koyacak
bir yaflam sürdürmektir aslolan.Bu-
nu baflarabiliriz.Bunun için emek
vermek, istemek kal›yor geriye.

GGüünnüübbiirrlliikk yyaaflflaammaayyaaccaa¤¤››zz!!....

Günübirlik yyaflamakNas›l B‹R Yaflam?Nas›l B‹R Yaflam?
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Ülkemizde Gençlik

YÖK Baflkan› Yusuf Ziya Özcan
2008 aff›n›n hemen arkas›ndan üni-
versitelerden at›lman›n kald›r›lmas›
için çal›flma bafllatt›klar›n› söyle-
miflti. 2 y›ld›r bu konu hakk›nda
YÖK taraf›ndan hiçbir çal›flma
yap›lmam›flt›. Sonunda tasar›y› ha-
z›rlay›p, MEB e 2011 y›l›ndan sonra
at›lanlar› kapsayacak flekilde gönde-
ren YÖK, 2011 y›l›ndan önce at›lan-
lar› bu tasar›n›n içerisine sokmad›.
Bu süreçte YÖK Baflkan› Özcan ile
yap›lan röportajda Özcan; "Tasar›-
n›n de¤iflikli¤ine meclisin karar ve-
rebilece¤ini, belki 2008 aff›ndan
sonra at›lanlar› da kapsayabilece¤i-
ni” söyledi. Ama bir yandan da gö-
rülüyor ki; Yusuf Ziya Özcan ö¤ren-
cilerin tamam›na böyle bir hakk›n
tan›nmas›n› istemiyor. Bu ülkede
haklar mücadelesi veren ö¤renciler
de dahil olmak üzere, ülkesine sahip
ç›kan insanlar›, tasar›y› s›n›rland›ra-
rak engellemeye çal›fl›yor.

Yeni taslakta üniversitelerden
at›lmama ve baflar›l› ö¤rencilere
harç indirimi gibi maddelerde yer
al›yor. Taslakta di¤er ifllenen konu
ise, baflar›s›z olanlar için getirilme-
ye çal›fl›lan daha fazla katk› pay›
ödeme durumudur. Ayn› yüksekö¤-
retim kurumundaki ö¤renimi s›ra-
s›nda bir derse üçüncü kez kay›t
yapt›ran ö¤rencilerin kredi bafl›na
ödeyecekleri katk› pay›, ders alaca¤›
y›lda o program için belirlenen kat-
k› miktar›n›n yyüüzzddee 110000 fazlas›yla
al›nacak. Bir derse dört veya daha
fazla kez kay›t yapt›ran ö¤renciler-
den al›nacak katk› paylar›, aflamal›
olarak ö¤renci bafl›na o y›l için be-
lirlenen cari hizmet maliyetinin ta-
mam›n›n iki kat›n› aflmayacak flekil-
de, üniversitelerden gelen öneriler
de de¤erlendirilerek YÖK taraf›n-
dan belirlenecek. Yabanc› dil haz›r-
l›k s›n›f› hariç olmak üzere ön lisans
diploma programlar›n› 4 y›l, lisans

diploma programlar›n› 6 y›l, lisans
ve yüksek lisans derecesini birlikte
veren diploma programlar›n› 9 y›l,
yüksek lisans ö¤retimini 4 y›l, dok-
tora ö¤renimini ise 6 y›l içinde ta-
mamlayarak mezun olamayanlar ö¤-
renimlerine devam edebilecekler.
Ancak bu ö¤renciler ders ve s›navla-
ra kat›lma d›fl›nda ö¤rencilere tan›-
nan di¤er haklardan yararlanamaya-
caklar.

Ö¤renciler üniversitelerden at›l-
mayacaklar ama bunun karfl›l›¤›nda
hhaarrççllaarr››nn››nn iikkii kkaatt›› ppaarraa ööddeeyyee--
cceekklleerr yyaa ddaa ö¤rencilik haklar›ndan
yararlanamayacaklar. Af diye mecli-
se sunulan bu tasar› asl›nda düzenin
ö¤renciye bak›fl aç›s›n› yans›tmakta-
d›r. Atm›yorlar ama cebindeki son
kurufla kadar ö¤rencinin cebinden
paray› almay› düflünüyorlar. Bizler
de bu hak k›r›nt›lar›na karfl› kendi
haklar›m›z için üniversitelerdeki
mücadeleyi yükseltelim.

Gençli¤in

Gündeminden

7 KKas›m -- 113 KKas›m

7 KKas›m ''87: Dev-
rimci Gençlik, “Okul-
dan At›lmalara, Vizele-
re, Haraçlara Son,
YÖK Kald›r›ls›n! slo-
gan›yla bir kampanya
örgütledi. Kampanya
ö¤renci gençli¤in so-
mut acil sorunlar›ndan
yola ç›k›yordu. 

7 KKas›m 11990:
Bursa Uluda¤ Üniver-
sitesi’nde 7 Kas›m’da
boykotta olan ö¤renci-
lere jandarma sald›rd›.
Onlarca ö¤renci gözal-
t›na al›nd›.

Kas›m 11990: Dev-
Gençliler 6 Kas›m boy-
kotunda boykot k›r›c›l›-

¤› yapan ö¤retim
görevlisi ‹smet
Giritli’yi ceza-
land›rd›.

Kas›m 11990: Bal›-
kesir Üniversitesi’nde
faflistler ve polislerin
birlikte devrimci ö¤-
rencilerin afifllerine sal-
d›rmas› sonucu ç›kan
olaylarda onlarca dev-
rimci ö¤renci gözalt›na
al›nd›. Sald›r›n›n ertesi
günü Dev-Gençliler
okuldaki bask›lar› pro-
testo etmek için açl›k
grevi yapt›lar.

Kas›m 11995: ‹çin-
de TÖDEF’lilerin de
bulundu¤u YÖK’ün
kuruluflunu protesto et-
mek için yap›lan bas›n
aç›klamas›na polis sal-
d›rd›. Yüzlerce ö¤renci
gözalt›na al›nd›.

‹TALYA: Akademis-
yenler, hükümetin araflt›rma
fonlar›nda yapaca¤›  kesinti-
leri ve maafllar›n dondurul-
mas›n› protesto etmek için
ülke çap›nda eylem yapt›lar.
Yap›lan eylemler nedeniyle
baz› üniversiteler kapand›. 

AVUSTURYA: Avus-
turya da ö¤renciler, emper-
yalist politikalara karfl› dire-
niyor. Hükümetin, ö¤rencile-
rin ailelerine yap›lan yar-
d›mlarda kesinti yapma plan›
baflkent Viyana'da protesto
edildi. Uzun süredir çal›flma
yürüten üniversite ö¤rencile-
ri ve aileleri 28 Ekim’de
yaklafl›k 30 bin kiflinin kat›l-
d›¤› bir yürüyüfl yapt›lar. Vi-
yana Üniversitesi önünde

toplanan binlerce ö¤-
renci ellerinde "Gele-
ce¤imizi Bize Verin"

ve "E¤itim Bir ‹nsan Hakk›-
d›r" dövizleri tafl›yarak yü-
rüdüler.

FRANSA: Hükümetin
reform ad› alt›nda emekçile-
re sald›r› politikalar›n›n bir
parças› olan emeklilik
yafl›n›n 60 yafltan 62’ye ç›-
kartmas›na karfl› günlerdir
genel grev yapan iflçilere
destekler  büyüyor. Geçti¤i-
miz haftalarda liseliler so-
kaklara barikat kurup polis-
lerle çat›flm›fllar ve çok say›-
da okulda e¤itimi durdur-
mufllard›. ‹flçilerin grevlerine
liselilerden sonra üniversite-
liler de kat›ld›. Fransa’n›n
baflkenti Paris’te  yedi üni-
versitede ö¤renciler  iflgal
eylemleri yapt›lar. 

Dünya Gençli¤inden
ggeennççllii¤¤iinn 

ttaarriihhiinnddeenn

ÜN‹VERS‹TEDEN ATILMANIN KALDIRILMASI
YEN‹ B‹R ALDATMACA VE SOYGUNDUR
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u HHeerr yyeerr ççüürrüümmüüflfl..
PPiissllii¤¤iinn bbuullaaflflmmaadd››¤¤›› yyeerr
kkaallmmaamm››flfl.. ÇÇüürrüümmeeyyii
dduurrdduurraaccaakk bbiirr aarraaççllaarr››
yyookk,, ççüünnkküü ttuuzz ddaa kkookkmmuuflfl!!

u PPoolliissiiyyee vveeyyaa iinnzziibbaattii
yyöönntteemmlleerrllee bbuu ççüürrüümmee
eennggeelllleenneemmeezz!!

u SSoorruuflflttuurrmmaallaarr›› yyüürrüütteenn
ppoolliiss,, kkaarraarrllaarr›› vveerreenn yyaarrgg››,,
iinnffaazz›› ggeerrççeekklleeflflttiirreenn
hhaappiisshhaannee yyöönneettiimmlleerrii ççüürrüü--
mmüüflflssee nnee yyaappaaccaakkss››nn››zz??

““MMiillllii ggeelliirriinn aarrtttt››¤¤››””,, ““DDee--
mmookkrraassii çç››ttaass››nn››nn yyüükksseellddii¤¤ii””,,
““bbööllggee üüllkkeessii oolldduu¤¤uummuuzz””,, ““hheerr--
kkeess bbaattaarrkkeenn TTüürrkkiiyyee’’nniinn ddüüzzee
çç››kktt››¤¤››”” yalanlar› aras›nda perde-
lenmeye çal›fl›lan çürüme, art›k sak-
lanam›yor.

Her tafl›n alt›ndan düzene dair

yeni bir pislik ç›k›yor. Kan›ksat›l-
maya çal›fl›lan her yeni çürüme bu
düzeni daha da çürütüyor!

FFuuhhuuflfl...... flflaannttaajj...... ggiizzllii bbeellggeelleerr......
rrüüflflvveett...... iinnttiihhaarrllaarr...... kkuummaarr...... ccaa--
ssuusslluukk...... tteeccaavvüüzzee uu¤¤rraayyaann kkaadd››nn--
llaarr vvee ççooccuukkllaarr...... Art›k hemen hiçbir
operasyon, bir kaç kifliyle s›n›rl› kal-
m›yor. 30, 40, 50, 70, 90, rakamlar
sürekli büyüyor. Çeteleflme, her ge-
çen gün daha çok insan› içine al›yor.

22001100 y›l›n›n Türkiye tablosunun
de¤iflmez parçalar› bunlar. Bu yaz›
içinde yer verdi¤imiz kimi olaylar,
hemen hergün de¤iflik biçimlerde
tekrarlanmaktad›r.

Bask›n yap›lan askeri birlikler,
gözalt›na al›nan subaylar, 50-100
kiflinin gözalt›na al›nd›¤› fuhufl ve
çete operasyonlar›, rüflvetin tek ge-
çer yol olmas› Türkiye gerçe¤inin
bir parças›d›r art›k.

Herkesin görebilece¤i bir biçim-
de aç›kça, oligarflinin düzeni çürü-
yor, dökülüyor. Her yerden pislik

ak›yor, her kurum dökülüyor. Rüfl-
vet, adam kay›rma, uyuflturucu, fu-
hufl, kara para, çetecilik alm›fl bafl›-
n› gidiyor.

Düzen her fleyi dejenere edip,
halk›n de¤erlerini ayaklar alt›na al›-
yor.

DDüüzzeenniinn ggüüvveenniilleecceekk 
kkuurruummuu yyookkttuurr

Siz bakmay›n zaman zaman yap-
t›klar› anketlerin sonuçlar›na. Nas›l
yap›ld›¤› pek belli olmayan bu an-
ketler ile ““hhaalleenn”” güvenilir kurum
bulabilmeleri, güvenilir kurumlar-
dan sözetmeleri büyük bir piflkinlik
örne¤idir. 

Halk›n can güvenli¤ini ve ülke-
nin güvenli¤ini emanet ettikleri po-
lisin ve ordunun haline, içinde de-
belendikleri pisliklere bak›lmas› ye-
terlidir. 

Do¤ruluktan, dürüstlükten dem
vuran halk düflman› AKP’nin 8 y›l-
l›k iktidar› döneminde yapt›klar› or-
tadad›r. 

AKP’nin düzeninde normal
olan, normal yürütülen tek bir fley
yoktur. Yarg›dan polisine kadar tüm
kurumlar› bo¤azlar›na kadar pisli¤e
batm›flt›r.

‹flkence yapan, halk› katleden,
fuhufl, rüflvet ve çete iliflkileri içinde
olan AKP’nin polisine bakmak ye-
terlidir. 

Nitekim ““AAhhllaakk ppoolliissii””nden 4
polis, flehrin ortas›nda kad›n kaç›-
r›p, tecavüz edecek kadar ahlaks›z
ve halk düflman›d›r. Halk›n güvenli-
¤inin, “namusunun” emanet edildi-
¤i polislerin paçalar›ndan v›c›k v›-
c›k ahlaks›zl›k akmaktad›r. 

Çürüyen düzenin bu hali bir ka-
ra mizaht›r. Halk›n ahlak›ndan so-
rumlu tutulan, ahlak polisleri, hal-
k›n namusuna göz dikmekte, tüm
ahlaks›zl›klar› öncelikle kendileri
yapmaktad›rlar. Do¤ruluktan, dü-
rüstlükten dem vuran ülke yönetici-
lerinin h›rs›zl›kta, rüflvette en baflta

Çürüyen ve dökülen düzen!

Çürümenin Resmi-1
CCaassuusslluukk OOppeerraassyyoonnuu

44 iillddee,, 1122 ggöözzaalltt››,, 77 ttuuttuukkllaammaa..
DDaahhaa öönncceekkii ttuuttuukkllaammaallaarr iillee
ssaayy›› 1166 oolldduu...... FFuuhhuuflfl...... CCaassuuss--
lluukk...... AAsskkeerrii ss››rrllaarr››nn yyaabbaanncc›› üüll--
kkeelleerree ssaatt››llmmaass››...... AAsskkeerrii bbiirrlliikk--
lleerriinn,, ddeenniizz üüsslleerriinniinn ggiizzllii ççeekkiill--
mmiiflfl ggöörrüünnttüülleerrii...... ÇÇeettee kkuurr--
mmaakk!!.... Tüm bunlar donanman›n
merkezi Gölcük Deniz Ana Üs
Komutanl›¤›’nda yafland›...

MM‹‹TT’’tteenn ‘‘kkaadd››nn aajjaann’’ uuyyaarr››ss››

M‹T uzmanlar›, D›fliflleri Bakan-
l›¤›, Milli Savunma Bakanl›¤›,
Enerji Bakanl›¤›, Savunma Sa-
nayi Müsteflarl›¤›, Aselsan, Ha-
velsan, BOTAfi ve TPAO gibi
devlet kurumlar›n›n yöneticileri-
ne ve personeline, ‘‘yyaabbaanncc›› uuyy--
rruukklluu kkaadd››nn’lardan uzak durul-
mas›, dinleme gibi konularda

e¤itim verdiler.

Görülen odur ki, devlet ve M‹T, tüm
kurumlar›n personelini ““yyaabbaann--
cc›› kkaadd››nnllaarr››nn aa¤¤››nnaa ddüüflfleecceekk””
kadar ahlaks›z, zay›f kiflilikli,
yabanc› casusluk örgütlerine
““bbiillggii ssaattaaccaakk”” kadar iflbirlikçi,
para tutkunu olarak görüyor ve
uyar›yor.

Peki M‹T’i kim uyaracak?

Herkesin ajanl›k yapabilece¤i ve
kimsenin kimseye güvenmedi¤i
devlet kurumlar›n›n hangisi
yapacak bu ifli? 

AASSEELLSSAANN’ddaa 44 mmüühheennddii--
ssiinn iinnttiihhaarrllaarr›› aarraaflfltt››rr››llaaccaakk 

Aselsan Elektronik Sanayi
ve Ticaret A.fi.’de stratejik pro-
jelerde çal›flm›fl 4 Mühendisin
“iinnttiihhaarr››”” “AAsskkeerrii ccaassuusslluukk vvee
flflaannttaajj ssoorruuflflttuurrmmaass››” kapsam›n-
da araflt›r›lacak...



yer almalar› bu tablonun bir di¤er
çarp›c› yan›d›r.

Tüm bunlar› söylerken, uzun
uzun anketlere, istatistiklere ihtiyaç
yoktur. Elbette anketler, istatistikler
de yap›labilir ve çürümenin rakam-
sal hali görülür. Ama sistemdeki
çürüme, rakamlar›n anlatt›¤›n›n

ötesindedir. 

7700 mmiillyyoonn hhaallkkaa bbaasskk››nn
yyaapp››nn,, ççöözzeemmeezzssiinniizz!!

Düzen her fleyi ile çürüyor. AKP
tüm bunlar karfl›s›nda polisiye ted-
birlerle, operasyonlar yaparak, san-
ki bütün bunlara karfl›ym›flças›na
flovlar yap›yor.

Sorun bu düzenin kendisidir.
Hiçbir tedbir bu düzenin çürümesi-
ni engelleyemez. 

Çürüyen düzen öylesine bir
noktaya gelmifltir ki, h›rs›zl›k yap›l-
d›, soru çal›nd› diyerek, h›rs›zl›k
paronayas› ile devreye M‹T sokulu-
yor, s›nava girenlere h›rs›z muame-
lesi yap›l›yor.

Her salona bir M‹T görevlisi ve-
riyorlar. Yetmez, s›nava giren her
kifliye bir M‹T görevlisi tahsis et-
melisiniz. O da yetmez, s›nav sa-
lonlar›n› tanklarla, toplarla kuflat-
mal›s›n›z. Sonra, o s›navlarda kaza-
nanlar› ne yapacaks›n›z? Takibe
devam... Her devlet dairesinde, her
memurun yan›na bir de “istihbarat”
memuru!

Ama bir tehlike var; sonra onlar
da birlikte çete olufltururlarsa ne
olacak? 

Düflünün, DSP-ANAP-MHP ik-
tidar›nda, Saadettin Tantan’›n ba-
kanl›¤› döneminden beri, bitmek
tükenmek bilmez “yolsuzluk, rüfl-
vet, operasyonlar›n›” izliyoruz.
Ama ne çeteler bitiyor, ne rüflvet,
yolsuzluk.. 

Bu tablonun içinde, istenirse
milyonlarca ev sabah akflam aran-
s›n, binlerce insan gözalt›na al›ns›n.
Bunlar, bu köhne ve çürüyen düze-
ni kurtaramaz, yeni bir kal›ba döke-
mez.

Çözüm, yüzlerce kiflinin gözalt›-
na al›nmas›, tutuklanmas› de¤ildir.
Çözüm, çürümenin temeli olan bu
köhne düzenin de¤iflmesidir. Çarp›k
düzen devam ettikçi çürüme de bo-
yutlanarak devam edecektir.

Pisli¤i ise her flart alt›nda devrim
temizleyecektir. Devrim ayn› zaman-
da yeni bir toplumun ad› olacakt›r.

7 Kas›m
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Çürümenin Resmi-2
Ardahan: fuhufl operasyonu
Ardahan'da düzenlenen fuhufl
operasyonunda; 5500''ssii GGüürrccüü,,

AAzzeerrii vvee UUkkrraayynnaall›› kkaadd››nn olmak
üzere 8800 kifli gözalt›na ald›.

Ardahan'da bir süre önce otelle-
re bask›n yap›lm›fl, ço¤u kad›n ol-
mak üzere yaklafl›k 110000 kkiiflflii gözal-
t›na al›nm›fl, bunlardan 36's› tutuk-
lan›rken, 14 otel 3 ay süre ile kapa-
t›lm›flt›.

‹stanbul Fatih’ten, Ardahan’a
uzanan göstermelik fuhufl operas-
yonlar› ve gözalt›na al›nan yüzler-
ce kad›n, geçici kapat›lan onlarca
otel!

Üste¤men dderslerine ggir-
di¤i kk›z› yyafl›ndaki kk›z öö¤-
rencilerle aahlaks›z iiliflkilere

girdi
‹stanbul 23. Motor Piyade

Alay Komutanl›¤›’nda görev ya-
pan ve Sultanbeyli’deki baz› lise-
lerde Milli Güvenlik derslerine
giren Üste¤men A.Ç.T’nin, liseli
k›zlarla ahlaks›z iliflkilere girdi¤i
ve bunu ahlaks›zca kaydetti¤i aç›-
¤a ç›kt›.

Verilen rrüflvetin kkayd› 
Yoz iliflkilerin mekan› olan

Reina’n›n sahibinin, deniz için-
de bulunan Su Ada’daki 62 metre-
karelik yerini 400 metrekareye ç›-
karmak için Yarg›tay mensuplar›na
fahifle gönderdi¤i, para verdi¤i aç›-
¤a ç›kt›.

Yine “AAnn››ttllaarr KKuurruulluu””na pis
bir ifllerini halletmek için verilen
rüflvet muhasebe defterine yaz›ld›.

Çürümenin 
Resmi-3

OOrrdduu vvee PPoolliiss’’ttee
““RRaammbboo”” ççookk!!

Diyarbak›r’›n Bismil ‹lçe-
si’ne ba¤l› A¤›ll› Köyü’nde 19
Nisan 1992 tarihinde gözalt›na
al›nan Abdulkadir Kurt, götürül-
dü¤ü Bismil Komando Tabur Ko-
mutanl›¤›’nda ““RRaammbboo”” lakapl›
iflkenceci subay taraf›ndan ‘ma-
kat›na cop sokulmas›’ ve yap›lan
iflkence sonucu katledilmiflti.

16 y›ld›r süren davada, tutuk-
lanmayan iflkenceci katil Salih
Üner, müebbet hapis cezas› alma-
s›na karfl›n elini kolunu sallaya-
rak gezmektedir.

HHaappiisshhaanneelleerrddee tteeccaavvüüzz
““nnoorrmmaall””

Antalya L Tipi Hapishane-
si’nde adli davadan tutuklu bir
çocu¤a tecavüz edilmesi sonucu,
aç›lan soruflturmay› müdür ve
savc› yürüttü.

Savc›, kendi sorumluluklar›
alt›ndaki hapishanede çocuk tu-
tukluya tecavüz edilmesini ““kkoo--
¤¤uuflflllaarr››nn kkaallaabbaall››kk oollmmaass›› nneeddee--
nniiyyllee nnoorrmmaall vvee öönnlleenneemmeezz”” ola-
rak de¤erlendirdi.

AAhhllaakk ppoolliisslleerriinniinn
aahhllaakkss››zzll››¤¤››

‹stanbul Avc›lar’da bir efl-
kiya gibi birahane basan Ahlak
polisinden 4 polis, “ssiizzii kkaarraakkoollaa
ggööttüürreeccee¤¤iizz”” diyerek gözalt›na
ald›klar› kad›na tecavüz ettiler.

DDeerrnneekkttee kkuummaarr!!
Mersin'in Tarsus ‹lçesi’nde

kiralad›klar› bir evde ve bir
dernekte kumar oynad›klar›, oy-
natt›klar› ileri sürülen toplam 4466
kifliye Kabahatler Kanununa göre
““kkuummaarr ooyynnaammaakk””tan ceza yaz›-
l›rken,  4 kifli de gözalt›na al›nd›.
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““SSooll bbiittiiyyoorr mmuu??”” diye tart›flan-
lar; bitenin, çürüyenin kim oldu¤u-
nu görmek için düzenin gazeteleri-
ne bak›n yeter... 

Gazete sayfalar› rüflvet, soygun,
doland›r›c›l›k, h›rs›zl›k, ars›zl›k,
ihanet, namussuzluk, ahlaks›zl›k,
uyuflturucu, kumar, fuhufl haberle-
riyle dolu. Her gün ““bbuu kkaaddaarr ddaa
oollmmaazz kkii”” denilecek olaylar yaflan›-
yor. 

Olur... daha fazlas›, daha beteri
de olur. Olacakt›r. Çünkü bu düzen
her fleyi, herkesi çürütüyor. ‹nsan›
çürütüyor. ‹nsan›n yaratt›¤› de¤erle-
ri çürütüyor. 

DDüüzzeenn iiççiinnddee yyaaflflaayyaann 
hhiiçç kkiimmssee vvee hhiiççbbiirr kkuurruumm 
bbuu ççüürrüümmeeddeenn kkuurrttuullaammaazz

Çürüyen, ideolojisiyle, kültürüy-
le, kurumlar›yla sistemdir ve siste-
min ideolojisini, kültürünü, kurum-
lar›n› savunan herkestir. 

Lenin geçen yüzy›l›n bafl›nda
emperyalizmi tan›mlarken ““aassaallaakk
vvee ççüürrüüyyeenn kkaappiittaalliizzmmddiirr”” diyordu.
Bu yan›yla emperyalist kapitalizm
ömrünü doldurmufltur. Ne yaparsa
yaps›n, bu sistem çürümeyi durdu-
ramaz. Emperyalizmin ömrü ne ka-
dar uzarsa, insanl›¤› bekleyen daha
büyük bir çürüme olacakt›r. 

Her gün gazete sayfalar›n›, tele-
vizyon ekranlar›n› dolduran ülke-
mizdeki çarp›k kapitalizmin çürü-
müfllü¤üdür. Bütün olarak bu düze-
ne bir bak›n: ““ÇÇüürrüü--
mmeekk”” kavram›n›n bile
ifade etmekte yetersiz
kald›¤› bir yozlaflma ha-
kimdir. Sistemin en temel
birimi olan aileye bak›n;
e¤itim sistemine bak›n,
sa¤l›k sistemine bak›n,
ordusuna bak›n... Siste-
min “yücelik”, “kutsal-
l›k” atfedilen kurumlar›n-
da çürümenin çok daha

büyük oldu¤unu görürsünüz. Düze-
nin yarg›s›na bak›n, meclisine bak›n,
polisine bak›n... Y›llard›r “en güve-
nilir kurum” diye lanse ettikleri or-
dusuna bak›n... Devletin bütün ku-
rumlar›n›n bo¤az›na kadar pisli¤in
içine gömüldü¤ünü göreceksiniz.

Düzenin polisine, subay›na, sav-
c›s›na, hakimine, yarg›c›na bak›n;
boylu boyunca pisli¤in içine bat-
m›fllard›r. Fuhuflun, uyuflturucunun
ahlaks›zl›¤›n, rüflvet çark›n›n içinde
hep bunlar vard›r. 

Çürüme sadece düzenin kurum-
lar› ve kadrolar›yla da s›n›rl› de¤il-
dir. Çürüyen düzen, içinde flu veya
bu biçimde yer alan herkesi ve her
kurumu çürütüyor. Sistem içinde
yaflayan ve sistemi kabul etmifl olan
doktoruna, mühendisine, avukat›na,
ö¤retmenine bak›n: MMeesslleekk aahhllaakk››,,
oonnuurr,, nnaammuuss,, gguurruurr,, vveeffaa,, bbaa¤¤ll››ll››kk
gibi de¤erler, “modas› geçmifl” kav-
ramlar olarak görülüyor. 

E¤er, bir mühendis, en küçük bir
sars›nt›da y›k›laca¤›n› bile bile, pat-
ron istedi diye deniz kumuyla inflaat
yap›lmas›na karfl› ç›kam›yorsa orada
meslek ahlak›ndan söz edilemez.
Çürüme vard›r. E¤er bir doktor gö-
zünün önünde yatan durumu acil bir
hastaya paras› ödenmedi¤i için mü-
dahale edemiyorsa ve bu sisteme
karfl› ç›km›yorsa meslek ahlak›ndan
bahsedilemez. Böyle bir sistemde
bir doktorun bozuk g›daya “sa¤l›kl›-
d›r” raporu vermesi, iflkenceleri ört-
bas etmesi, flafl›rt›c› de¤ildir...

Sendikalar, odalar, üyelerini bu

çürümenin içinden çekme mücade-
lesi vermezlerse, demokratik kitle
örgütü niteli¤ini ad›m ad›m kaybe-
der ve bir düzen kurumu olurlar. 

““DDüüzzeenn iiççii ssooll”” ddaa 
ççüürrüümmeenniinn bbiirr ppaarrççaass››dd››rr

1980’lerin sonlar›ndan bu yana,
s›k s›k “Marksizmin ömrü doldu
mu?”, “iflçi s›n›f› art›k eski iflçi s›n›-
f› de¤il”, “sol bitiyor mu?” türün-
den tart›flmalar yap›l›r. Bu tart›flma-
lar› yapanlar da esas olarak, Mark-
sizm’den, Leninizm’den, devrimci-
likten, s›n›f mücadelesi anlay›fl›n-
dan uzaklafl›p düzene dönenlerdir. 

Düzen içileflenler, her zaman her
yerde iikkii kkaayygg››yyaa düflerler: Birinci-
si, düzene rüfltünü ispatlamak, ikin-
cisi düzeniçileflmelerini meflrulafl-
t›rmak. 

Birinci aç›dan düzene kendileri-
ni kan›tlaman›n temel bir kaç yönte-
mi vard›r: Bafll›calar›, sola, sosya-
lizme, Stalin’e, devrimin de¤erleri-
ne küfretmek, tekellere güvence
vermek, emperyalistlerle çat›flma-
dan uzak duraca¤›n› ilan etmektir.
Bunlar›n her biri bir sol güç için çü-
rüme unsurlar›d›r. ‹kinci aç›dan, bü-
tün dönekler ve düzeniçi solculu¤a
meyledenler, kendilerini de¤erlen-
dirmek yerine, dönekliklerini, dü-
zen tercihlerini, sola, sosyalizme
“yeni tarifler” uydurarak meflrulafl-
t›rmaya çal›fl›rlar. Bu da yine çürü-
meye aç›lan kap›lard›r. 

Düzeniçileflenler, ad›m
ad›m, düzenin pisliklerine
batarlar. Baflka türlüsü müm-
kün de¤ildir; hem düzene dö-
nüp, hem düzenin kültürü-
nün, çürümesinin tamamen
d›fl›nda kalmak mümkün de-
¤ildir. 

Çünkü düzen içi solculu-
¤un kulvar›na girmek, bir ter-
cih yapmakt›r. S›n›flar müca-
delesinde yer alan herkes,

Çürümenin içindekiler ve d›fl›ndakiler... 
tteekk uummuutt ddeevvrriimm vvee ddeevvrriimmcciilleerrddiirr



tüm kifliler, gruplar, örgütler, bir
ideolojiden beslenir. Bu ideoloji,
herkesin, içinde bulundu¤u yere ve
tercihlerine göre belirlenir. Düzen
içi solculu¤u tercih edenler, o terci-
hi yapt›klar› andan itibaren burjuva
ideolojisinden beslenmeye bafllar-
lar. 

Geçmifl ideolojinin ve politikala-
r›n etkisiyle, bir dönem çürümenin,
yozlaflman›n k›y›s›nda kalmaya ça-
balasalar da, bir süre sonra o k›y›-
dan batakl›¤a do¤ru kay›fl kaç›n›l-
mazd›r. 

1980’lerden itibaren Türkiye so-
lunun düzen içileflen çeflitli kesim-
lerinin prati¤i bu konuda yeterince
veri sunmaktad›r. Çeflitli teorilerle
düzen içi solculuk kulvar›na giren-
ler, buna paralel olarak bireycili¤i,
birey özgürlü¤ünü, cinsel özgürlü-
¤ü, tembellik hakk›n› keflfetmifller-
dir. Bunu kaç›n›lmaz olarak pespa-
ye cinsellikler, sabah akflam alkolü
meflrulaflt›ran bir yozlaflma izlemifl-
tir. Bu çürüme, solda biral› toplant›-
lara, eflcinselli¤in örgüt tüzüklerin-
de meflrulaflt›r›lmas›na ve teflvik
edilmesine, “taciz”den örgütsel ay-
r›l›klara kadar varm›flt›r ve daha da
nerelere gidece¤i meçhuldür.  

Eme¤in en yüce de¤er say›lmas›,
vefa, sadakat, yoldaflca ba¤l›l›k,
paylaflmak, bunlar düzen içi solcu-
lar›n kültüründe art›k hemen hemen
yoktur. Varsa da sözde kalm›fl, pra-
tik çoktan onlar› çi¤neyip geçmifltir.
Bugün düzen içi solculu¤un, em-
peryalizme veya bugün AKP’ye ya-
ranan sol art›klar›n›n dünyas›nda
yoldaflça iliflkiler diye bir kavram,
devrimci ilkeler, kurallar, de¤erler
diye bir kavram yoktur. 

Birikimciler, Troçkistler, anar-
flistler, soldaki bu bireycileflmenin,
örgütsüzlük savunuculu¤unun, ah-
laki dejenerasyonun “teorik” olarak
önünü açm›fllar, düzen içi solculuk
da onlardan ve burjuvaziden çald›¤›
gerekçelerle bu çürüme yolunda yü-
rümeye devam etmifltir. 

Müzikten edebiyata, be¤enileri,
Marksist-Leninist ölçülere göre de-
¤ildir, burjuvazinin ölçülerine göre-
dir. Burjuvazinin övdü¤ü her fley

onlar›n dünyas›nda da “popüler”dir. 

Çürümeye iflte böyle hheerr yyaann--
ddaann ortak olmaktad›rlar. 

Siyasi, ideolojik ve ahlaki çürü-
me, ço¤u kez, birbirine paralel geli-
flir, biri di¤erini izler. 

Art›k “sosyalizmi” sadece düze-
ne yaranmak için kullanan ÖÖmmeerr
LLaaççiinneerrlleerr,, DDoo¤¤aann TTaarrkkaannllaarr,, bu-
güne kadar halktan kopuk refor-
mist, düzen içi sol kulvarda yer al›r-
ken, art›k DDÜÜZZEENN ‹‹ÇÇ‹‹NN SSOOLLCCUU--
LLUUKK noktas›na gelmifllerdir. Solu
AKP’ye yamamaya çal›flmaktad›r-
lar. Bu kesimler art›k geleceklerini
AKP yalakal›¤›nda görmektedirler.
Hapishanelerde 10 y›l içinde 1659
tutsak katledilmifltir; onlar›n umu-
runda de¤ildir. AKP iktidar›nda 34
bin 922 iflkence olay› yaflanm›flt›r,
bunu görmezden gelmektedirler.
Böyle bir fley, her yeni görmezden
gelmede biraz daha çürütür.  

Devrimcili¤in de¤erlerinin mah-
kum edilmesini önerip, solu düzene,
yani kendi yanlar›na, yani batakl›¤a
ça¤›r›yorlar.  Düzen içi solculuk,
ddüüzzeenn iiççiinn solculu¤a, düzen için
solculuk da çürümeye götürür. La-
çinerler, Tarkanlar, o yolculu¤u bü-
yük ölçüde tamamlam›fllard›r zaten.
Sola kendi bulunduklar› batakl›ktan
ak›l vermeye kalk›flmaktad›rlar. Oy-
sa ortak sadece bulunduklar› çevre-
yi kokutan bir çürümüfllü¤ü temsil
edebilirler. Baflka hiçbir fleyi  de¤il. 

Çürümenin dd›fl›nda 
yaln›z ddevrimciler
vard›r

Her yan› çürüyen, kokuflmufl bu
düzen içinde çürümeyen yaln›zca

devrimcilerdir. Kokuflmufl, çürümüfl
düzen sadece devrimcilere pislikle-
rini bulaflt›ramam›flt›r. ‹flte bu yüz-
den, devrimciler, mevcut düzen
içinde tek alternatiftirler. 

Devrimciler, ömrünü doldurmufl
““aassaallaakk vvee ççüürrüüyyeenn”” emperyalist
kapitalist düzeni y›k›p yeni olan›,
sosyalizmi kurmak için mücadele
etmektedirler. Çürüyen düzenin
iiççiinnddee de¤il, çürüyen düzenin kkaarr--
flfl››ss››nnddaadd››rrllaarr.. Her fleyiyle çürüyen
kokuflmufl düzenin alternatifidir. 

Burjuvazi ve onun uzant›lar›,
dünyam›z› ve halklar› her gün biraz
daha kirletip çürütürken, insanl›¤›n
tüm erdemlerini yaflatan, insanl›¤›n
yaratt›¤› de¤erlere yeni de¤erler ka-
tan devrimcilerdir. 

Çünkü devrimciler, kokuflmufl
düzenin “hiçbir ideoloji için, hiç bir
düflünce için ölmeye de¤mez” dedi-
¤i günümüzde; hala, düflünceleri
için, ideolojisi için, halk› için, vata-
n› için, yoldafllar› için can›n› feda
edebilmektedirler. 

Çürüyen düzendir, sistemdir ve
DÜZEN ‹Ç‹ olan herkes ve her fley
çürüyen yandad›r... Bu düzen tüm
çürümüfllü¤üyle halka düflman bir
düzendir. 

Ömrünü doldurmufl bu çürüyen
düzeni kökten y›kmad›kça çürüme-
nin önüne geçilemez. Düzen içinde
hiç kimse bu çürümeden kurtula-
maz. 

Boylu boyunca batakl›¤›n içine
gömülmüfl olanlar, batakl›¤› kuruta-
maz, temizleyemezler. Bu çürüme-
ye son verebilecek olanlar yaln›zca
devrimcilerdir. TTeemmiizz kkaallaann tteekk
flfleeyy ddeevvrriimm vvee ddeevvrriimmcciilliikkttiirr;;
kkiimmsseenniinn kkiirrlleettmmeessiinnee iizziinn vveerrmmee--
yyeeccee¤¤iizz.. 

Çürümeden kurtulman›n yolu
düzenin d›fl›na ç›kmakt›r. Düzen d›-
fl›nda, devrim saflar›nda yer almak-
t›r. Düzen d›fl›nda yerald›klar› ve
düzenin ideolojisiyle, kültürüyle
her türlü uzlaflmay› reddettikleri
içindir ki; ççüürrüümmüüflfl ddüüzzeennii ddee¤¤iiflfl--
ttiirrmmee ggüüccüü vvee iirraaddeessii yyaallnn››zzccaa
ddeevvrriimmcciilleerrddee vvaarrdd››rr.. 

Çürüyen düzeni y›kaca¤›z!  

7 Kas›m
2010
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SSiiyyaassii,, iiddeeoolloojjiikk vvee aahhllaakkii
ççüürrüümmee,, ççoo¤¤uu kkeezz,, bbiirrbbiirriinnee
ppaarraalleell ggeelliiflfliirr,, bbiirrii ddii¤¤eerriinnii
iizzlleerr..  DDüüzzeenn iiççii ssoollccuulluukk,,

ddüüzzeenn iiççiinn ssoollccuulluu¤¤aa,, ddüüzzeenn
iiççiinn  ssoollccuulluukk ddaa ççüürrüümmeeyyee

ggööttüürrüürr.. LLaaççiinneerrlleerr,,
TTaarrkkaannllaarr,, oo yyoollccuulluu¤¤uu

bbüüyyüükk ööllççüüddee
ttaammaammllaamm››flflllaarrdd››rr zzaatteenn.. 
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19 Aral›k katliam›n›n üzerinden
10 y›l geçti. 10 y›l önce 19 Aral›k
2000’de oligarfli devrimci tutsakla-
r›n bulundu¤u 20 hapishaneye sal-
d›r›p 28 devrimci tutsa¤› ve iki as-
keri katletmiflti. 

19 Aral›k katliam› oligarflinin
““nnee ppaahhaass››nnaa oolluurrssaa oollssuunn”” dedi¤i
tecrit politikas›n›n bir parças›yd›.
Bu katliam oligarflinin halka düfl-
manl›ktaki pervas›zl›¤›n›n en somut
göstergesi olmufltur.

Pervas›zl›k o boyuttayd› ki, oli-
garfli 19 Aral›k’ta daha öncekiler gi-
bi katliam›n› gizleme gere¤i duy-
mad›. Halka bu katliam, bu vahflet
televizyonlardan yap›lan canl› ya-
y›nlarla an an izlettirildi. ““DDiirreenniirr--
sseenniizz ssoonnuunnuuzz bbööyyllee oolluurr”” deniyor-
du. Kendi denetimindeki hapisha-
nelerde zaten tutsak olan devrimci-
lere ““tteesslliimm oolluunn”” diye anons yap-
malar›n›n baflka ne anlam› olabilir-
di? Bir baflka ülke topraklar›n› iflgal
eder gibi binlerce askerle, helikop-
terlerle, panzerlerle, ifl makineleriy-
le, binlerce bomba ve uzun namlulu
silahlarla, öldürücü gaz bombala-
r›yla sald›rmalar›n›n amac› baflka ne
olabilirdi?

Pervas›zl›k o boyuttayd› ki, dö-
nemin Adalet Bakan› Hikmet Sami
Türk, 28 tutsa¤›n katledildi¤i sald›-
r›ya ““bbeekklleeddii¤¤iimmiizzddeenn ddaahhaa aazz zzaa--
yyiiaatt oolldduu”” diyerek “baflar›l› bir
operasyon” diyebilmifltir. 

Pervas›zl›k o boyuttayd› ki, kat-
liama iliflkin söyledikleri tteekk bbiirr
ggeerrççeekk yyookkttuurr.. Akl›n almayaca¤›
yalanlar söyleyip, kimsenin yalan-
lar›na sseess çç››kkaarrttmmaammaass››nn›› istemifl-
lerdir.

VVee ppeerrvvaass››zzll››kk oo bbooyyuuttttaayydd›› kkii,,
28 tutsa¤› katlettikleri katliama
““HHaayyaattaa DDöönnüüflfl OOppeerraassyyoonnuu”” di-
yebilmifllerdir. 

Pervas›zl›k o boyuttayd› ki, kat-
liam sonras›nda 28 devrimci tutsa¤›
en vahfli biçimde katledenler de¤il,
kkaattlliiaammddaann ssaa¤¤ kkuurrttuullaann ttuuttssaakk--
llaarr hhaakkkk››nnddaa ddaavvaa aaçç››llmm››flfltt››rr.. 

19 Aral›k katliam›nda vahfletin
en büyü¤ü Bayrampafla Hapishane-
si’nde yafland›. Katledilen 28 tut-
saktan 12’si Bayrampafla’da katle-
dildi. 6 kad›n tutsak diri diri yak›ld›.
55 tutsak sakat b›rak›ld›. Daha önce

hiç kullan›lmam›fl bombalar dört
duvar içindeki tutsaklar› “teslim al-
mak” için kullan›ld›. Çünkü Bay-
rampafla Hapishanesi oligarfli tara-
f›ndan y›llarca hapishanelerin “mer-
kezi” olarak lanse edilmiflti. Bay-
rampafla’da alacaklar› sonuç tüm
hapishanelere, tüm halka “ders”
olacakt›. 

Katliam›n üzerinden 10 y›l geçti. 

10 y›l sonra bugün, katliama ilifl-
kin oligarflinin söyledi¤i tüm yalan-
lar çok daha aç›k bir flekilde ortaya
ç›km›flt›r. fiehitlerin otopsi raporlar›,
hapishanede yap›lan keflifler, bilirki-
fli tutanaklar›, tutsaklar›n anlat›mla-
r›... Her fley, katliamla ilgili gerçek-
leri ortaya koymaktad›r. Fakat buna
ra¤men geçen 10 y›l içinde Bayram-
pafla’da 12 kifliyi katledenler hak-
k›nda dava aç›lmad›. Oligarfli perva-
s›z bir flekilde katillerini korudu. 

Bugün yeni bir iddianame var
elimizde. 10 y›l sonra Bayrampafla
Hapishanesi’nde 12 devrimci tutsa-
¤›n katledilmesine iliflkin bir dava
aç›ld›. Aç›lan bu davan›n iddiana-

Gerçek...Bayrampafla
Yakanlar 10 y›ld›r yarg›lanmad›

Gerçek... ‹ddianame... Hüküm...

- Katliama, 8 Jandarma komando taburu, 37
bölük, olmak üzere 8 bin 335 asker, binlerce
polis ve binlerce gardiyan kat›ld›.
- Katliamda 20 binin üzerinde gaz bombas› kullan›ld›. 
- 20 hapishaneye katliam sald›r›s› yap›ld›.
- 28 devrimci tutsak katledildi
- 237 tutsak hastaneye kald›r›ld›.
- Katliamda kendi açt›klar› ateflle 2 askeri de öldürdüler.

SONRASI:
- Katliam öncesi 259 tutsak ölüm orucunda idi.

- Katliam sonras› 357 tutsak ölüm
orucuna bafllad›.
- Katliam› protesto eylemlerinde 2145

kifli gözalt›na al›nd›.
- Katliam› protestolardan 147 kifli tutukland›.
- 8 tutsa¤a sevkler esnas›nda copla tecavüz edildi.
- Katliam sonras›nda 18 dernek, kültür merkezi, parti
binas› bas›ld›. 2 dernek mühürlendi.
- Katliam nedeniyle 228 bas›n yay›n toplat›ld›.
- ‹stanbul'da 5 miting yasakland›.

Katliam Ve
Sonras›n›n Bilançosu

11

10 y›l sonra, Bayrampafla katlia-
m›yla ilgili bir dava aç›ld›. 
Dava, 2233 KKaass››mm’’ddaa görülmeye
bafllanacak. 
Davan›n iddianamesi, oligarflinin
benzer tüm iddianameleri gibi,
katilleri gizlemeye, aklamaya ça-
l›fl›yor. 
Ama ellerimiz katliamc›lar›n ya-
kas›nda olacak. 
Bu yaz› dizimizde, 23 Kas›m’daki
mahkeme öncesinde, Bayrampafla

katliam›n› tekrar hat›rlatmak iste-
dik. Yaz› dizimiz üç bölüm halin-
de haz›rland›: GERÇEK... ‹DD‹-
ANAME.. HÜKÜM.. ‹lk bölüm-
de, Bayrampafla katliam› üzerine
yalanlara karfl› gerçekleri hat›rla-
taca¤›z. ‹kinci bölümde, haz›rla-
nan yeni iddianameyi ele alaca-
¤›z... Dizimizin üçüncü bölümü
ise, adaletin hükmü üzerine ola-
cak. Burjuvazinin adaletinin hük-
mü ve halk›n adaletinin hükmü!



mesi göstermektedir ki, oligarfli ka-
tillerini korumaya devam ediyor.
Çünkü aç›lan bu davan›n iddiana-
mesinde gerçeklerin üzeri yine ya-
lanlarla kapat›lmak istenmektedir. 

Yaz› dizimizin birinci bölümün-
de bir kez daha oligarflinin katliama
iliflkin yalanlar›n›, karart›lamayan
Bayrampafla gerçe¤ini anlataca¤›z. 

Sald›r›ya gerekçe
yap›lan yalanlar:

u “Hapishanelere hakim de¤i-
liz. Y›llard›r ko¤ufllarda say›m ve
arama yapam›yoruz”dediler. YYAA--
LLAANNDDII!!

Gerçek flfludur: Adalet Ba-
kanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤› hapisha-
neleri denetim alt›nda tutmaktad›r.
En son 7 Aral›k 2000 tarihinde ya-
p›lan genel arama tutana¤›nda yaz›-
l› olan flu sat›rlar onlar› yalanlamak-
tad›r: “Önceden yap›lan plana göre
ko¤ufllar›n yemekhane, yatakhane,
banyo ve tuvalet zeminleri ile top-
rak muhafazas›nda kullan›lma ihti-
mali olan yast›k, dolap ve ko¤ufllar-
daki torbalar›n kontrolleri yap›ld›.
Daha sonra (...), bahçeye bakan
pencere demirleri, beton zeminler,
ko¤ufl duvarlar›n›n plastik çekiçler
ile kontrolleri yap›ld›. Havaland›r-
ma diye tabir edilen bahçelerin lo-
garlar›n, koridor parmak demirleri-

nin, bahçe duvarlar›n›n kontrolleri
yap›ld›.”

u Ad›na “Hayata Dönüfl Ope-
rasyonu” dedikleri 19 Aral›k katlia-
m› için, ““ööllüümm oorruuccuu eeyylleemmcciilleerrii--
nniinn hhaayyaattllaarr››nn›› kkuurrttaarrmmaakk iiççiinn
yyaapptt››kk”” dediler. YYAALLAANN!!

Gerçek flfludur: Operasyon-
dan önce hayat›n› kaybeden hiçbir
tutsak ve ölüm orucu eylemcisi
yoktur. Ama operasyonla 28 tutsak
katledilmifltir......

u ““Devletin, operasyon yap-
mak istemedi¤i, ancak tüm çabala-
r›na ra¤men tutsaklar direnifli b›rak-
mad›¤› için operasyon yapmak zo-

runda kald›¤›” söylenmifltir.
YYAALLAANNDDII!!

Gerçek flfludur: Katli-
am karar› ççookk öönncceeddeenn al›n-
m›flt›r. Ancak bu operasyona
ve katliama halk nezdinde
meflruluk kazand›rmak  için
baz› manevralar yap›lmas› ge-
rekiyordu. Nitekim bunun için
Bayrampafla Hapishanesi’ne
baz› heyetlerin gitmesine izin
verildi. Sanki tutsaklar uzlafl-
mak istemiyor, keyfi olarak
ayak diretiyorlard›. Oligarfli
bu amaçla kimi ayd›n ve sa-
natç›lar› da kullanm›flt›r. Ki,
heyet üyelerinden Mehmet

Bekaro¤lu katliam›n hemen arka-
s›ndan yapt›¤› aç›klamada ""kkaanndd››--
rr››lldd››kkllaarr››nn››,, kkuullllaann››lldd››kkllaarr››nn››……""
söylemifltir.

Katliam sonras› jandarma 
tutana¤›ndan yalanlar

u Bayrampafla’da jandarman›n
katliam sonras›nda tuttu¤u tutanak-
ta flöyle denilmektedir: “Tutuklu ve
hükümlüler ko¤ufllar›n kap›s›ndan
ve pencerelerinden uzun ve k›sa
namlulu silahlarla atefl açm›fllar...
güvenlik güçleri uyarmak maksa-
d›yla havaya do¤ru bir kaç el atefl
açm›fl ve teröristlerin sald›r›s›n› sa-
vuflturmufltur... ellerindeki mühim-

mat›n›n bitmesi ve sald›ramaz du-
ruma gelinceye kadar beklenmifl,
sonra saat 20:30’da barikatlar
aç›larak içerideki teröristler em-
niyetli yerlere götürülmüfltür. ”
YYAALLAANNDDII!!

Gerçek flfludur: Jandarma-
n›n tutana¤›na bak›l›rsa sanki kat-
letmek için sald›ran askerler de¤il,
tutsaklard›r. Oysa katliam sonra-
s›nda yap›lan aramalarda sadece
Bayrampafla’da de¤il, 20 hapisha-
nenin hiç birinde tek bir silah bu-
lunamam›flt›r. 

Gerçekte, hapishanelere sald›r-
mak, devrimci tutsaklar› katlet-
mek için, dönemin ‹çiflleri Bakan›
Sadettin Tantan’›n itiraf etti¤i gibi
merkezi olarak bir y›ld›r maketler

7 Kas›m
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bir f›r›ndayd›k sanki... “Bir anda afl›r›
bir s›cakl›k hissettim. Yüzüm pencereye dönüktü. Arkaya
döndüm. Tavan deliklerinin birinden demir bir kafes bi-
çiminde bir fleyden siyah bir gaz veriliyordu. Derken c›-
z›r c›z›r sesler duydum. Saçlar›m parça parça kopuyor-
du. Yazgüle ‘yan›yoruz’ dedim. Ortal›k saniyeler içinde
kapkaranl›k olmufltu. Yükselen ›s›ya karfl› bir refleks ola-
rak zaten k›r›lm›fl olan camlar›n kalan parçalar›n› ko-
parmaya çal›flt›m, d›flar›dan so¤uk hava gelsin diye. Hiç-
bir fleyin faydas› yoktu. Is› giderek yükseliyordu, bir f›-
r›ndayd›k sanki. Yüzüm eriyordu, ellerim eriyordu. Elime

bakt›m, deriler soyulmufl, parmaklar›mdan afla¤›ya sark›yordu. Elimi yüzüme
götürdüm, v›c›k v›c›kt›. S›rt›mda atefl yak›lm›fl gibiydi. Art›k hiçbir fleyi gör-
müyordum. "Ölüyorum" dedim kendi kendime. Sonras›n› hat›rlam›yorum.
(...) Bir arkadafl›m›n sesini duydum. "Arkadafllar›m›z›n hepsini kurtaramad›k. 

Yazgülü, fiefinur, Seyhan, Özlem, Gülser, içerde kald›" diye ba¤›r›yordu.
Anlad›m ki, beni de arkadafllar›m o cehennemden kurtarm›fllard›. Ama 6 ar-
kadafl›m›z o f›r›n›n içinde kalm›flt›.”

BBiirrsseenn KKAARRSS

Bayrampafla’y› unutmayaca¤›z! Katilleri Affetmeyece¤iz! 

23 Kas›m’da bafllayacak olan
Bayrampafla Katliam› Davas›,
devrimci, ilerici, demokrat,
vatansever, ‹slamc›, laik,
herkesin davas›d›r. 
Bu dava, zulme karfl› olan
herkesin insanl›k s›nav›d›r. 
23 Kas›m’da bafllayacak davay›,
izlemeyin, takipçisi olun. 
‹zlemeyin, katillerin yakas›na
yap›fl›n

Bu dava herkesin
davas›d›r
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üzerinde tatbikat yapm›fllard›r. Kat-
liam için Ankara’n›n Gölbafl› ‹lçe-
si’nde özel bir birlik kurulup haz›r-
lanm›flt›r. Baz› illerde ise tatbikatlar
bizzat hapishanede yap›lm›flt›r. 

u “Jandarma olay yeri tutana-
¤›”nda s›k s›k tutuklular›n tüpleri
alev silah›na dönüfltürdükleri söy-
lenmektedir. Oligarfli, katliama
meflruluk yaratmak için bu “gerek-
çeyi” s›k s›k kullan›p demagoji yap-
t›. Birincisi, kendilerini katletmek
için sald›ran bir düflmana karfl› tut-
saklar›n kendilerini her türlü araçla
savunmas› en meflru hakk›d›r. An-
cak buna ra¤men jandarma tutana-
¤›nda geçen tutsaklar›n tüpleri alev
silah›na dönüfltürdükleri koca bir
YYAALLAANNDDII!!

Bilirkifli raporu bu tüplerin üze-
rinde çizik dahi olmad›¤›n› belirte-
rek operasyonu yapanlar›n bir yala-
n›n› daha ortaya koymufltur.

u Jandarma tutana¤›nda,
“‘Teslim ol’ ça¤r›lar›na DHKP-C
ve TKP(ML) davas› tutuklular›n›n
slogan atarak, pankart asarak ve
‘‘kkoo¤¤uuflflllaarrddaa vvee hhaavvaallaanndd››rrmmaallaarr--
ddaa eelllleerriinnddeekkii ssiillaahhllaarrllaa ggeelliiflflii ggüü--
zzeell ççaatt››llaarraa vvee kkoo¤¤uuflfl ccaammllaarr››nnaa
aatteeflfl eettmmeeyyee bbaaflflllaayyaarraakk’’ direndik-
leri” yazmaktad›r. YYAALLAANNDDII!! 

Gerçek flfludur: C-Blok
maltas› boyunca tespit edilen tüm
mermi çekirde¤i deliklerini olufltu-
ran at›fllar›n, 19.01.2001 tarihli ke-
flif tutana¤›nda da belirtildi¤i üzere,
idari k›s›m taraf›ndan... 19. Ko¤ufl
yönüne do¤ru yap›ld›¤›, ters yöne
do¤ru yap›lm›fl... at›fllara ait her-
hangi bir bulgu ssaappttaannmmaadd››¤¤››,, bu
at›fllar›n tümünün ‘‘yyüükksseekk kkiinneettiikk

eenneerrjjiillii ssiillaahhllaarr--
ddaann’’ yap›ld›¤› tes-
pit edilmifltir. Bu
tür silahlar oorrdduu--
nnuunn kulland›¤›
uzun namlulu si-
lahlardand›r. Yani
o günlerde jandar-
man›n, iktidar›n

““ççaatt››flflmmaa çç››kktt››,, eelllleerriinn--
ddee kkaalleeflflnniikkooff vvaarr”” haberlerinin
hepsi yaland›r. 

Jandarma katliamda daha çok in-
san› katledebilmek için bomba ve
uzun namlulu silahlar›n d›fl›nda ssaaçç--
mmaa aattaann vvee bbiirrddeenn ffaazzllaa iinnssaannaa iissaa--
bbeett eettmmee oollaass››ll››¤¤›› yyüükksseekk oollaann ppoomm--
ppaall›› ttüüffeekk de kullanm›flt›r. Bu silaha
ait fifleklerden ikisi C-l havaland›r-
mas›nda bulundu.

u 28 tutsa¤› katlettiler. Katlet-
tikleri tutsaklar için, ““KKeennddii aarrkkaa--
ddaaflflllaarr››nn›› yyaakktt››llaarr,, bbiirrbbiirrlleerriinnii ööll--
ddüürrddüülleerr”” dediler. YYAALLAANNDDII!!

Gerçek flfludur: Katliam ön-
cesinde oligarflinin hapishanelere
müdahale etmesi durumunda ölüm
orucu direniflçileri bir aç›klama ya-
parak ““ooppeerraassyyoonnuu dduurrdduurrmmaakk iiççiinn

kkeennddiilleerriinnii yyaakkaarraakk ffeeddaa eeyylleemmii yyaa--
ppaaccaakkllaarr››nn››”” duyurmufllard›r. Buna
ra¤men 20 hapishanede de devletin
katliam sald›r›s› durmam›flt›r. Bunun
üzerine Bayrampafla Hapishane-
si’nde Aflur Korkmaz ve F›rat Tavuk
kendilerini yakarak feda eylemi yap-
m›fllard›r. Oligarflinin katilleri ise bu
tutsaklar›n üzerine kurflun ya¤d›ra-
rak katletmifllerdir. Bunlar›n d›fl›nda
Mustafa Y›lmaz, Cengiz Çal›kopa-
ran, Murat Ördekçi ve Ali Atefl’in de
askerlerin açt›¤› atefl sonucu katledil-
di¤i Adli T›p Kurumu’nun raporuyla
kesinleflmifltir. 

u Bayrampafla’da 6 kad›n tutsa-
¤›n katledilmesine ilflkin; ““kkeennddii
aarrkkaaddaaflflllaarr›› yyaakktt››”” denildi. YYAA--
LLAANNDDII!!

Gerçek flfludur: Bilirkifli he-
yetinin 22.12.2000 ve 19.01.2001
tarihlerinde, Bayrampafla Hapisha-
nesi C-Blok’ta yapt›¤› olay yeri in-
celemesinde flöyle denmektedir:
“Kad›n tutsaklar›n bulundu¤u C–1
ko¤uflunda 4455 adet, farkl› tiplerde,
patlam›fl göz yaflart›c› gaz bombas›
bulundu¤u, taraf›m›zdan tespit edil-
mifl oldu¤u...”

Bu bombalardan ööllddüürrüüccüü ddoo--
zzuunn ççookk üüzzeerriinnddee bir miktar C-1
ko¤uflunda kullan›lm›flt›r. Burada
kullan›lan bombalar üzerinde ““KKaa--
ppaall›› yyeerrddee kkuullllaannmmaayy››nn,, yyeetteerrllii hhaa--
vvaa aakk››mm›› oollmmaass›› ggeerreekklliiddiirr...... BBoomm--
bbaayy›› iinnssaann vveeyyaa yyaannaabbiilleecceekk mmaall--
zzeemmee oollmmaayyaann ssaahhaayyaa ff››rrllaatt......””
yazmaktad›r. 

6 kad›n tutsak, fiefinur Tezgel,
Gülser Tuzcu, Yazgülü Güder Öz-
türk, Seyhan Do¤an, Nilüfer Alcan,
Özlem Ercan ko¤ufla at›lan bu
bombalarla diri diri yak›lm›flt›r. 

Önce ko¤uflun tavan› delinmifl,
içeriye toz serpilmifl, daha sonra bu
toz tutuflturulmufltur. Tozun tutufl-
mas› ile birlikte dalga dalga yay›lan
bir alev topu tüm ko¤uflu kaplam›fl-
t›r. Birkaç saniye içinde gerçekle-
flen bu yay›lma esnas›nda o kadar
büyük bir ›s› oluflmufltur ki pence-
relerin demirleri d›flar›ya do¤ru
e¤ilerek bükülmüfltür. Ko¤uflun

Seyhan DO⁄AN
Katliamdan önce

Seyhan Do¤an
Katliamdan sonra

u Tümgeneral Osman ÖZBEK;
Jandarma Harekat Baflkan›.

u Tu¤general E. Engin HOfi;  
‹stanbul ‹l Jandarma Komutan›.
u Albay Halil ‹brahim TÜYSÜZ; 
‹l Jandarma Komutanl›¤›’nda
Görevli
u Albay Burhan ERG‹N; 
Ankara Jandarma Komando Özel
Asayifl Birli¤i Komutan›.
u Ankara Jandarma Komando
Özel Asayifl Birli¤i Personeli.
u Elaz›¤ Jandarma Komando
Tabur Komutanl›¤›.
u Halkal› Jandarma Komando
Tabur Komutanl›¤›.

‹flte 12 tutsa¤›n 
katillerinden baz›lar›
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içindeki bütün eflyalar adeta erir gi-
bi yanm›flt›r. 6 kad›n bu ateflin için-
de kavrulmufltur ve tümünün ceset-
leri tan›nmayacak haldedir. 

Katliamc›lar katliamlar›n› 
gizlemek için delilleri 
karartt›lar

Katliam sonras›nda Bayrampa-
fla’da yap›lan inceleme sonucu haz›r-
lanan Adli T›p Bilirkifli Raporu’nda
kat-

liamc›lar›n delilleri karartt›¤› aç›kça
belirtilmektedir. Raporda flöyle deni-
liyor: “... gazete, dergi, kitap y›¤›n›
görüldü. Görevliler bu y›¤›n›n yeni
oluflturuldu¤unu ve alt›nda kalan
yerde bol miktarda kan lekesi bulun-
du¤unu bildirdi... Merdiven giriflinde
üzeri daha sonra çimento ile k›smen
kapanm›fl, yo¤un kan lekesi bulundu-
¤u görüldü. ... olay yerinin, jandar-
ma ekiplerince ... oorrjjiinnaalliitteessiinniinn bboo--
zzuullmmuuflfl oolldduu¤¤uu ttaarraaff››mm››zzddaann tteessppiitt
eeddiillmmiiflflttiirr..””

Adli T›p
Kurumu’nun
otopsi tutanak-

lar›ndan jandarmalar›n katliamlar›n›
gizlemek için katlettikleri tutsaklar
üzerindeki kurflun girifl deliklerini
b›çakla keserek genifllettikleri anla-
fl›ld›. 

Katliam›n üzerinden geçen 10 y›l
bize göstermifltir ki, katliama iliflkin
her fley ortada olmas›na ra¤men dev-
let 10 y›l boyunca katillerin cezalan-
d›r›lmas› için tek bir fley yapmam›fl-
t›r. 10 y›l sonra Bayrampafla Hapis-
hanesi’ndeki katliama iliflkin aç›lan
davada, ssuuççlluullaarr››nn yyaarrgg››llaannmmaayy››pp
aakkllaannaaccaa¤¤››,, haz›rlanan iddianame-
den anlafl›lmaktad›r... 

((SSüürreecceekk))

Bayrampafla’y› unutmayaca¤›z! Katilleri Affetmeyece¤iz! 

FFrraannssaa’da ve BBeellççiikkaa’da demiryolu emekçilerinin
grevleri sonras› burjuva bas›n, grev nedeniyle “uu¤¤rraann››--
llaann zzaarraarrllaarr››””,, ““aakkssaayyaann uullaaflfl››mm””› yazd›.. Hayat, grev-
lerden oolluummssuuzz etkilenmiflti! Grevin zararlar›na dair
verdikleri rakamlar›n büyüklü¤ünden-küçüklü¤ünden
öte, o rakamlar›n kullan›l›fl biçimi önemliydi.

Burjuvazi, dünyan›n neresinde olursa olsun, grevle-
ri böyle veriyor. Çünkü o, birincisi, grevde yaln›z zara-
r› görüyor. ‹kincisi, grev yapan emekçilerle halk› karfl›
karfl›ya getirmek, burjuvazinin de¤iflmez provokatörce
yaklafl›mlar›ndan biridir. 

Grev nedeniyle verilen ““zzaarraarrllaarr” sanki iflçilere ve
köylülere, tüm halka verilmifl gibi, grev haberleri hep
“halk flöyle ma¤dur oldu, böyle s›k›nt›ya sokuldu” di-
ye verilir. Ama onlar›n as›l hesaplar› baflkad›r. 

Burjuvazi, iflçilerin hakl›, meflru bir direnifl biçimi-
ni bu yans›tma biçimiyle haks›z bir duruma düflürmeye
çal›fl›r. Greve dair kavramlar, kelimeler, haberlerde se-
çilen üslup da hep bunu yans›t›r. 

Halk “ma¤dur” olmufltur, okullar, hastaneler “etki-
lenmifltir” grevden, hayat “olumsuz” etkilenmifltir... 

Bu, kelimelerin kullan›larak direnifle sald›r›lmas›n-

dan baflka bir fley de¤ildir.

Burjuvazi grevleri, her zaman gaz bombal›, köpek-
li, coplu polisleri, robokoplar› ile k›rmaz. Coptan, gaz
bombalar›ndan hiç de güçsüz olmayan hhaakkll››ll››kk,, mmeeflfl--

rruulluukk tart›flmas›yla vurmaya çal›fl›r. Kelimeler iflte bu-
rada devreye girer ve savafl›n asli unsuru haline gelir.
E¤er grevi, hhaallkkaa zzaarraarr vveerreenn bir eylem olarak yans›-
tabilirse, iflte o zaman grevi yasaklamaktan daha güçlü
bir konum elde etmifl olur. 

‹flçi s›n›f› ggrreevv ssiillaahh››nn›› kime karfl› ve niye kullan›r? 

‹flçiler, grev silah›na haklar›n› almak için baflvurur-
lar. Bu anlamda da grevleri emperyalist ve iflbirlikçi te-
kellere veya patron konumundaki devlete, belediyelere
karfl› olmufltur bugüne kadar. 

O nedenle grevin temelinde sömürücülere ekono-
mik zarar vermek vard›r. Nihayetinde grev, üretimden
gelen gücü ppaattrroonnllaarraa kkaarrflfl›› kullanmakt›r. 

Grev ilan edildi¤inde gere¤i yap›l›r. Yapmamak,
grevi durdurmak, k›rmak, söz konusu olamaz. Grev, el-
bette ““tteekkeelllleerree zzaarraarr vveerrmmeelliiddiirr””.. Grev elbette ““uullaa--
flfl››mm›› aakkssaattmmaall››dd››rr..”” Elbette hayat›n her alan›n› etkile-
melidir; ki herkesin haberi olsun. Emekçilerin hakl› ta-
leplerinin nedenini sormayanlar, kelime oyunlar› ile
halk› aldatmaya devam ediyorlar. 

Onun için biz bir grevi yans›t›rken, “ ggrreevv nneeddeenniiyy--
llee zzaarraarr eettttiilleerr””,, ““oolluummssuuzz eettkkiilleennddiilleerr”” diye de¤il, ha-
yat›n durdurulmas›ndan, sömürücülere verilen zarar-
dan söz etmeliyiz. 

Savaşan
Kelimeler 

“grev nedeniyle zarar...” 

Ekim 2008 y›l›nda Antalya’da 18 yafl›nda polis kur-
flunu ile öldürülen Ça¤dafl Gemik, ailesi ve Antalya Öz-
gürlükler Derne¤i üyeleri taraf›ndan mezar› bafl›nda
an›ld›. 27 Ekim günü yap›lan anmada ezar tafl›na sar›l›p
a¤layan Sevgi Gemik, o¤luna yine a¤›tlar yakt›. 30
Ekim Cumartesi günü ise ailesi evinde yemek verdi. 

Ça¤dafl Gemik Katlediliflinin 2. Y›l›nda An›ld›Ça¤dafl Gemik Katlediliflinin 2. Y›l›nda An›ld›



11--)) DDoo¤¤aall aallaann nneeddiirr??

Do¤al alanlar bir ülkenin, bölge-
nin yaflam kaynaklar›d›r. ‹nsan yafla-
m›n›n bir parças› olan ormanlar, ne-
hirler, su havzalar› ile insan kültürü-
nün ürünü olan tarihi yerlerdir.

Do¤al alanlar, yüzlerce, binlerce
y›ll›k fiziksel, kimyasal, biyolojik sü-
reçler içinde oluflmufllard›r.

22--)) DDoo¤¤aall aallaannllaarr nnaass››ll yyookk

eeddiillmmeekktteeddiirr??
Do¤al alanlar›m›z, kendi kendine

yok olmuyor, yok ediliyor. Bilim ve
teknolojinin geliflmesiyle insanl›k,
do¤aya egemen olabilecek bir güce
eriflti. Binlerce y›l do¤a ve insan bir
denge içinde yaflarken kapitalizmle
birlikte do¤a, üretimde en fazla kâr
getirecek flekilde kullan›lmaya ve do-
lay›s›yla tahrip edilmeye baflland›. 

Emperyalist tekeller, ya¤ma ve ta-
landa s›n›r tan›madan, el att›klar› her
yeri, havay›, suyu, ormanlar›, hem
kirletiyor, hem tüketiyorlar.

33--)) DDoo¤¤aa,, kkaappiittaalliissttlleerr iiççiinn ddee bbiirr

yyaaflflaamm aallaann››dd››rr.. KKaappiittaalliissttlleerr bbuunnuu
nneeddeenn yyookk eeddiiyyoorrllaarr??

Kapitalizmde üretim halk›n ihti-
yaçlar›na, bir planlamaya göre de¤il,
aazzaammii kkâârraa göre yap›lmaktad›r. Em-
peryalist tekeller için söz konusu olan
sadece kendi ç›karlar›d›r. 

Tekellerin do¤aya zarar vermemek
gibi bir kayg›lar› yoktur. Bu soruna da
mmaalliiyyeett ssoorruunnuu olarak bakarlar. Do¤al
alanlara zarar vermeden üretim yap-
mak için maliyeti artt›rmak zorunda-
d›r. Bu da kapitalistin kâr›n› düflürür. 

Topraklar›, sular›, ormanlar› en
çok nas›l kâr sa¤layacaksa o flekilde
kullanmaktad›rlar. 

44--)) DDoo¤¤aall aallaannllaarr››nn yyookk eeddiillmmeessii

yyaallnn››zzccaa yyaannll››flfl kkuullllaann››mmddaann
mm›› kkaayynnaakkllaannmmaakkttaadd››rr?? 

Do¤a, kapitalizmle birlikte
bir ppaarraa kkaazzaannmmaa konusu ha-
line getirilmifl, metalaflt›r›lm›fl-
t›r. Kaynaklar›n meta haline
getirilmesi ise, yok edilmesi-

nin bir baflka nedeni olmufltur. 

Halk›n olan do¤al alan ve
kaynaklar birer birer özelleflti-

rilmektedir. Bu süreç özellikle su
üzerinden yürümektedir. Emperyalist-
ler, su kaynaklar›n› ele geçirerek h›z-
la tüketirken, suyu da paral› hale ge-
tirmektedirler. 

55--)) DDoo¤¤aall kkaayynnaakkllaarr››nn

mmeettaallaaflfltt››rr››llmmaass››nn››nn nneeddeennii nneeddiirr??

Do¤al kaynaklar›n kullan›m› son-
suza kadar de¤ildir. Kapitalistler “Az
ve s›n›rl› olan de¤erli olur” diyerek,
bu kaynaklar› paraya çevirme yoluna
gider. Marks flöyle der: "Kapitalizm,
do¤al kaynaklar› üretimin devam›n›
karfl›layamayacak kadar azald›¤›nda
metalaflt›rmak zorundad›r. ... Ne za-
man ki bu do¤al kayna¤›n art›k üreti-
min ihtiyaçlar›n› karfl›lama kapasitesi
azd›r, iflte o zaman o do¤al kayna¤›n
metalaflmas›n›n vakti gelmifltir.” 

66--)) DDoo¤¤aall kkaayynnaakkllaarr››nn ttaallaann

eeddiillmmeessiinnddeenn aannllaammaamm››zz ggeerreekkeenn
mmeettaallaaflflmmaass››,, kkiirrlleettiillmmeessii,, hhoorr
kkuullllaann››llmmaass›› mm››dd››rr??

Do¤al kaynaklar halk›n yaflam ala-
n› ve yaflam›n›n bir parças›d›r. Halk›n
bu alanlar› kullanmas›n› engelleyecek
her fley bu talan›n kapsam›na girer.
Do¤al kaynaklar›n emperyalist tekel-
ler ve iflbirlikçilerine sunulmas› de-
mek, ““bbuunnllaarrddaann hhaallkk yyaarraarrllaannmmaa--
ss››nn”” demektir. 

Bu burjuvazinin sanayileflme ad›-
na sular› kirletmesi, çarp›k ve d›fla ba-
¤›ml› enerji politikalar›ndan dolay›
do¤an›n kirletilmesi, su kaynaklar›n›n
kurutulmas›, ormanlar›n kesilip imara
aç›lmas›, topraklar›m›z›n erezyona
u¤ramas›, tarihi-kültürel miras›n yok
edilmesi... Hepsi tarihsel toplumsal
de¤erlerin talan›d›r. 

77--)) DDüünnyyaa’’ddaakkii iikklliimm ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii--

nniinn ddoo¤¤aall kkaayynnaakkllaarr››mm››zz››nn yyookk

oollmmaass››nnddaa eettkkiissii vvaarr mm››dd››rr??
Elbette vard›r. Fakat bbiirriinncciissii; be-

lirleyici de¤ildir. Çünkü var olan kay-
naklar, dünyadaki iklim de¤iflikli¤i
gözetilerek halk›n ihtiyaçlar› çerçeve-
sinde kullan›lsa bugün yaflanan seller,
heyelanlar, kurakl›k gibi olaylar› in-
san yaflam›na zarar vermeyecek bir
dengede tutulabilir. 

‹‹kkiinncciissii; iklim de¤iflikli¤ine neden
olan kapitalizmin kendisidir. Örne¤in
do¤aya sal›nan gazlar, kullan›lan tek-
nolojinin do¤aya zarar vermesi say›la-
bilir. Sera gaz›n›n yay›lmas›n›n önem-
li bir pay› vard›r iklim de¤iflikli¤inde.

Buna neden olan da emperyalist
politikalard›r. Örne¤in; Tuz gölünün
yer ald›¤› Konya havzas›nda son 50
y›ld›r ya¤›fllar artm›fl, ayn› zamanda
da s›cakl›klar düflmüfltür. Ve o bölge-
de ciddi bir kurakl›k yaflanmakta, Tuz
gölü h›zla yok olmaktad›r. Ya¤›fllar
artmas›na ra¤men bu kurakl›¤›n ya-
flanmas› iklim de¤iflikli¤inden çok
emperyalistler taraf›ndan do¤an›n kir-
letilmesiyle do¤an›n dengesinin bo-
zulmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

88--)) HHaannggii ppoolliittiikkaallaarr ddoo¤¤aall

kkaayynnaakkllaarr››mm››zz››nn ttaallaann››nnaa nneeddeenn
oollmmaakkttaadd››rr??

En baflta tar›mdan, enerjiye kadar
do¤ayla ilgili konular da halk›n karar
verme yetkisi yoktur. Bu alandaki po-
litikalar emperyalist tekellerin dayat-
mas›yla uygulanmaktad›r

Tar›m politikalar› bunlardan biri-
dir. GDO'lu tohumlar ve yo¤un girdi
(gübre, ilaç, mazot) kullan›m›na da-
yanan kapitalist tar›m politikas› su
kullan›m›n› artt›rmakta yanl›fl sulama
yöntemleri uygulanarak da her y›l bü-
yük kay›plara neden olmaktad›rlar.

Ayn› zamanda kullan›lan girdiler-
deki kimyasal maddeler yeralt› sular›-
n› ve topra¤› kirletip, topra¤›n verimi-
ni düflürmektedir. Topra¤›n fazla su-
lanmas› ise toprakta tuzlanmaya bu da
zamanla çoraklafl›p erozyona maruz
kalmas›na neden olmaktad›r.

99--)) EEnneerrjjii ppoolliittiikkaallaarr››nn››nn bbuu

ttaallaannddaakkii yyeerrii nneeddiirr??
Yeni sömürge ülkelerin kendi kay-

naklar›na dayanan ve kendi ihtiyaçla-
r›na göre planlanm›fl bir enerji politi-
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kalar› yoktur.

Her fley emperyalistler ve bir avuç
iflbirlikçinin ihtiyaçlar›na göre belir-
lenir.

Barajlar, HES’lerin yap›m› ve
maden ç›karmak için tüm havzan›n
kullan›m hakk› tekellere peflkefl çeki-
liyor. Bu da oradaki yer alt›, yer üstü
kaynaklar›n, tekellerin istedi¤i gibi
kullan›lmas› demektir.

A¤açlar› kesip ormanlar› yok e-
derek topra¤a zarar veren kaz›lar, in-
flaatlar, akarsu, göl ya da derelerdeki
sular› bir yerde biriktirip veya baflka
bir yere tafl›y›p; bu talan sonunda
enerji üretilir. Su kayna¤› zamanla
yok olur, halk susuz kal›r ve bölgenin
hem ekolojik yap›s›, hem de canl› çe-
flitlili¤i sona erer. 

1100--)) EEnneerrjjii,, iinnssaann yyaaflflaamm››nnddaa

ddaa iihhttiiyyaaçç dduuyyuullaann bbiirr flfleeyy ddee¤¤iill
mmiiddiirr?? BBaarraajjllaarr,, HHEESS’’lleerr,, bbööllggee
hhaallkk››nnaa yyeennii iiflfl oollaannaakkllaarr››
ssaa¤¤llaamm››yyoorr mmuu??

Enerji, özellikle de elektrik enerji-
si, insan yaflam› için bir ihtiyaçt›r.
Sorun, barajlar›n ya da HES’lerin ya-
p›lmas› de¤ildir. Bunlar yap›l›rken,
do¤ay› tamamen yokeden, topra¤a
suya geri dönüflü olmayan zararlar
veren bir anlay›flla yap›lmas›d›r. 

Enerji elde etmek için yaflam
alanlar› yok edilmektedir. Üstelik
santraller zamanla tüm bölgeyi kuru-
tup yok etti¤i için topra¤› suyu elin-
den al›nan insanlar göç etmek zorun-
da kalmaktad›r. 

Alternatif enerji kaynaklar› var-
ken, emperyalist tekellerin ç›karlar›
do¤rultusunda yürütülen politikalar
yanl›flt›r. Tüketen, kendi kaynaklar›-
na dayanmayan, halka zarar veren
politikalar yanl›flt›r.

2000’de Birecik Baraj› sonras› 30
bin insan göç etmek zorunda kalm›fl-
t›r. Bu baraj ayr›ca tarihi alanlardan
Zeugma’y› da yok etmifltir. Hasan-
keyf’i sular alt›nda b›rakan Il›su Ba-
raj›’yla da 50-70 bin aras›nda insan›n
göç etmesi beklenmektedir.

1111--)) DDoo¤¤aall kkaayynnaakkllaarr››nn ttaallaann››

nnee zzaammaann bbaaflflllaadd››??

Sanayi devrimiyle birlikte kapi-

talizm, özellikle su kaynaklar› baflta
olmak üzere do¤al kaynaklar üzerin-
de tekel kurmaya bafllam›fl ve
1970’lerden itibaren de bu kaynak-
lar metalaflt›r›lmaya, ticarilefltiril-
meye bafllanm›flt›r. 

Ülkemizde de 1980’lerden itiba-
ren suyun ticarilefltilmesiyle baflla-
yan süreç, özellikle 1990’larda daha
somut olarak görülmüfl ve AKP ikti-
dar›nda su havzalar›n›n, topraklar›n
tekellere peflkefl çekilmesiyle doruk
noktas›na varm›flt›r. 

1122--)) AAKKPP iikkttiiddaarr››nn››nn bbuu ttaallaannaa

zzeemmiinn ssuunnaann uuyygguullaammaallaarr››
nneelleerrddiirr??

2004 y›l›nda ç›kar›lan Maden Ka-
nunu ile maden ç›kar›lacak bölgedeki
tüm su havzas›n›n kontrolü tekellere
verilmifltir. Tekeller yaln›z maden ç›-
karmakla kalmayacak, bunun için ge-
rekli olan suyu da oradan karfl›laya-
cak, ayn› zamanda yer alt›-yerüstü su
kaynaklar›n›, ormanlar›, tar›m alanla-
r›n›, tarihi alanlar› yok etme hakk›na
da sahip olmufllard›r. 

Ayn› dönemlerde Orman Kanu-
nu’nda yap›lan de¤ifliklikle, orman
vasf›n› kaybetmifl kabul edilen alan-
lar, ya¤ma ve talana aç›lm›flt›r.

2005’te ç›kar›lan Toprak Koruma
ve Arazi Kullan›m Yasas›’yla Cargill
gibi tar›m arazilerini iflgal eden tekel-
lere, Mera Kanunu’yla da meralar› ifl-
gal eden tekellere af getirilmifltir. Ay-
r›ca yabanc›lara (yani emperyalistle-
re) toprak sat›fl›n› sa¤layacak düzen-
lemeler de yap›lm›flt›r. 

AKP flimdi de su havzalar›n›, mil-
li parklar›, do¤al alanlar› ya¤maya
açmak için kanun ç›karmaya haz›r-
lanmaktad›r.

1133--)) DDoo¤¤aall kkaayynnaakkllaarr››nn ttaallaann

eeddiillmmeessiinniinn hhaallkkaa eettkkiilleerrii
nneelleerrddiirr??

Topra¤›n ve suyun yok olmas› ya-
flam›n yok olmas›d›r. Türkiye, y›lda 1
milyon 400 bin metre küp topra¤›n›
kaybetmektedir. Büyük bir h›zla göl-
leri, ›rmaklar›, yeralt› sular› kirlen-
mekte ya da kurumaktad›r. Tüm bu
yaflananlar›n halka ilk etkisi elbette
açl›¤›n artmas› olacakt›r. 

Son y›llarda çeflitli hastal›klardan
ölümlerin temel nedeni bu talan› ya-
ratan politikalard›r. Dünya’daki ›s›n-
ma nedeniyle 2080'e kadar 200-600
milyon insan açl›k çekece¤i, 1.1- 3.2
milyar insan da susuzluktan etkilene-
ce¤i söylenmektedir. 

Talan›n bir baflka etkisi suyu-top-
ra¤› elinden al›nan onbinlerce insan›n
kentlere göç etmesi ve iflsizler ordu-
sunun büyümesi olacakt›r. Ayr›ca çok
s›k yaflanan seller, heyelanlar sonucu
insanlar›m›z›n ölmesi ayn› talan so-
nucudur.

1144--)) ÇÇeevvrreeccii öörrggüüttlleerriinn yyaaflflaannaann

ttaallaannaa kkaarrflfl›› vveerrddiikklleerrii mmüüccaaddeellee
ddoo¤¤rruu zzeemmiinnddee mmii yyüürrüümmeekktteeddiirr??

Do¤an›n her geçen gün yok edil-
mesine paralel olarak çevreci örgütler
de artmakta, bu alandaki mücadeleye
HES’lerle dereleri kurutulan, do¤as›
kirletilen, topra¤› siyanürle zehirlenen
halk da duyarl›l›k göstermektedir.

Çevrecilerin yapt›klar› daha çok
teflhir ve protesto amaçl›d›r. Yaflanan
olaylar›n as›l nedenlerini gösterme-
mektedirler. Allioni, Zeugma, Hasan-
keyf gibi kimi tarihi yerlerin sular alt›n-
da kalmas›na neden olan politikalar›n
özü her gün 17 bin çocu¤un açl›ktan öl-
mesine neden olan politikalarla ayn›d›r. 

Ne tek bafl›na barajlar ya da
HES'ler, ne de tek bafl›na dünya iklim
de¤iflikli¤i yok etmiyor topraklar›m›-
z›, sular›m›z›. Doymak bilmeyen aç
gözlü emperyalistler yok ediyor. Bu
yüzden çevreyi korumak ona sahip
ç›kmak ad›na sürdürülen mücadele
karfl›s›na emperyalizmi almal›d›r.

1155--)) SSoossyyaalliizzmmddee ddoo¤¤aayyaa

yyaakkllaaflfl››mm nnaass››ll oollaaccaakktt››rr??
Sosyalizmde üretim kâr için de¤il,

halk›n ihtiyaçlar› gözönüne al›narak
yap›lmaktad›r. Do¤al alanlar, kay-
naklar da toplumsal ihtiyac›n parças›-
d›r. Elbette bu kaynaklar halk›n ihti-
yaçlar› için do¤aya zarar vermeden
kullan›lacakt›r. 

"Biz etimizle, kan›m›zla, beyni-
mizle do¤aya aitiz. Ve onun içindeyiz.
Ve bizim ona hükmetmemiz yaln›zca
onun yasalar›n› tan›mak ve do¤ru uy-
gulamak konusundaki avantaj›m›z-
dan oluflmaktad›r." 
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HHaallkk ddüüflflmmaann›› AAKKPP,, insan› ve
do¤as›yla birlikte tüm Anadolu’yu
ya¤mal›yor, talan ediyor. Hiçbir ku-
ral, hiçbir yasa tan›m›yor. Ya¤ma ve
talana karfl› ç›kan herkesi susturma-
ya, etkisizlefltirmeye çal›fl›yor.

Rize’nin ‹kizdere Vadisi’nin S‹T
alan› ilan edilip, Hidro Elektrik
Santrallerinin (HES) yap›m›n›n ip-
tal edilmesi karar› karfl›s›nda Çevre
ve Orman Bakan› Veysel Ero¤lu,
““HHEESS''lleerree kkaarrflfl›› çç››kkmmaakk cciinnnneett--
ttiirr”” diyordu.

HHaallkk ddüüflflmmaann›› AAKKPP,, flimdi de
su havzalar›n›, milli parklar›, tabiat
parklar›n›, do¤al alanlar› ya¤maya
aç›yor! Anadolu’ya yaflam kayna¤›
olan, Anadolu’yu yaflan›r k›lan tüm
do¤al zenginlikler, tekellerin ya¤-
mas› u¤runa gözden ç›kar›l›yor.

2009’dan beri haz›r halde bekle-
tilen ve 2277 EEkkiimm 22001100’da meclise
sunulan; “TTaabbiiaatt›› vvee BBiiyyoolloojjiikk ÇÇee--
flfliittlliillii¤¤ii KKoorruummaa KKaannuunnuu TTaassaarr››ss››””
do¤al sit alan› ilan edilen su havza-
lar›n›n, do¤al alanlar›n, milli park-
lar›n bu statüsüne son verecektir.

Bu tasar› ile AKP, bbiinnlleerrccee
HHEESS’in yap›m› için kendisine ya-
sal dayanak haz›rlamaktad›r.
HES’lerin önünü açan kanun tasar›-
s› ile milli parklar, tabiat parklar›,
do¤al alanlar›n korunmas› ve bu
alanlar›n kullan›ma aç›lmas› konu-
sundaki yetki Çevre ve Orman Ba-
kanl›¤›’na verilmektedir. 

AKP iktidar› kendisine ayak ba-
¤› olan, ya¤ma ve talan konusunda
engel ç›karan tüm kurumlar› devre-
den ç›kararak, yetkileri do¤rudan
kendi elinde toplamaktad›r.

Böylece bürokratik ifllemler
içinde bo¤ulmadan, istedi¤i gibi ve-
rece¤i izinlerle tekellerin ihtiyac›n›
kolayca karfl›layacakt›r. AKP ikti-
dar› bir kez daha emperyalistlerin
ve iflbirlikçilerin iktidar› oldu¤unu
kan›tlam›flt›r.

Do¤al alanlara, parklara, su kay-
naklar›na sald›r› öylesine boyutlu-
dur ki, sadece bir kaç bölge de¤il,

tüm Anadolu’nun do¤as› ya¤maya
aç›lm›flt›r.

Yeni yap›lacak yasal düzenleme-
lerle birlikte MMiillllii PPaarrkk oollaann MMuunn--
zzuurr VVaaddiissii,, AArr››ll››,, ÇÇaa¤¤llaayyaann,, ‹‹kkiizzddee--
rree vvaaddiilleerrii ggiibbii 11.. ddeerreeccee ssiitt aallaann››
iillaann eeddiilleenn vvaaddiilleerr,, ssuu kkaayynnaakkllaarr››,,
flfluu aannaa kkaaddaarr ddookkuunnuullaammaayyaann ddoo--
¤¤aall aallaannllaarr eemmppeerryyaalliissttlleerree vvee yyeerrllii
iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinnee ppeeflflkkeeflfl ççeekkiilleecceekkttiirr..

AKP’nin de¤ifltirmeye çal›flt›¤›
yasalara göre do¤al alanlara HES
yap›m› ve maden oca¤› açma gibi
izinler hiçbir kurum taraf›ndan veri-
lemiyordu. 

Ancak yeni tasar›ya göre, bu
alanlarda HES’lerin yap›m› ve ma-
den ocaklar› aç›lmas›na iliflkin izin-
leri art›k Bakanlar Kurulu verecek. 

Böylece Anadolu’da halk›n olan
22000000 civar›nda dere ve su havzas›
kullan›m hakk› sözleflmeleri ile
HES yap›m› için 4499 yy››llll››¤¤››nnaa ttekel-
lere sunularak, tekellerin istekleri
karfl›lanacak.

Yap›lmas› düflünülen 1100..000000
mikroHES’in (0.5 MW dan daha az
kurulu gücü olan HES’lerin) yap›la-
ca¤› alanlar›n, tüm ormanlar›n, me-
ralar›n da haz›rlanmas› için tüm
flartlar haz›rlanmaktad›r.

Özellikle emperyalist tekeller ve
iflbirlikçilerinin henüz el de¤memifl
bölgelerde maden arama ve ç›karma
lar› için hemen her fleyi çok h›zl› bir
biçimde AKP iktidar› haz›rlamakta-
d›r.

Halk düflman› AKP’nin haz›rla-
d›¤› yasa tasar›s› Anadolu’nun dört
bir köflesindeki halk›n do¤al varl›k-
lar›n› tekellerin ya¤mas›na açmak
için haz›rlanm›flt›r 

Bir baflka deyiflle bu yasa emper-
yalist tekellerin ve iflbirlikçilerinin
dereleri, gölleri, yer alt› sular›n›, or-
manlar›, meralar›, madenleri s›n›r-
s›zca talan etmeleri için önünü aç-
mak için haz›rlanm›flt›r. 

K›sacas› ya¤ma ve talanda AKP
iktidar›, gözünü flimdi su havzalar›-
na, do¤al kaynaklara milli parklara

ormanlara, meralara dikmifltir. Para
u¤runa satmayaca¤› bir fley yoktur.
AKP’yi halka umut olarak göster-
meye çal›flanlar, AKP’nin halka
karfl› sürdürdü¤ü düflmanca politi-
kalar› görmelidirler. 
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Halk›n Suyunu Satan Baflka Ne Yapmaz ki!

AKP’den Ya¤man›n
Önünü Açma Yasas›

Trabzon Kültür ve Tabiat Varl›kla-
r›n› Koruma Kurulu'nun, Rize'nin
‹kizdere Vadisi'ni sit alan› ilan etmesi
karfl›s›nda Baflbakan ve Çevre ve Or-
man Bakan› karar› tan›mayacaklar›n›
aç›klay›p, kurulu tehdit ettiler.

AKP bu karara uymayacak, huku-
ku tan›mayarak, HHEESS’’lleerrllee iillggiillii yyaa¤¤--
mmaann››nn öönnüünnüü aaççmmaakk iiççiinn yyeennii yyaassaa
hhaazz››rrll››yyoorr.. 

Yeni yasada, bu konudaki art›k ka-
rarlar Koruma Kurullar› taraf›ndan de-
¤il, Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›n-
dan verilecek.

Halk düflman› AKP,, ya¤ma için ya-
sa gerekiyorsa yasa ç›kar›yor. Bunun
için güç ellerindedir. Kararlar istedik-
leri do¤rultuda ç›kmad›¤›nda, “yyaarrgg››--
yyaa ggüüvveennmmiiyyoorruuzz”” diyorlar. Tersi du-
rumda ““yyaarrgg››yyaa bb››rraakkmmaakk llaazz››mm””di-
yorlar.
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Sevgili arkadafllar merhaba.
Umudu büyütmekten, umutsuzlu¤a
izin vermemekten, kitlelere umudu
tafl›maktan söz ediyoruz. Devrimci
dilimizin, propganda ve ajitasyonu-
muzun en güzel kelimeleri, kavram-
lar›d›r belki bunlar. Peki kim yapa-
cak bunu? Umudu tafl›ma iflini kim
yapacak? Umudu tafl›yanlar hangi
özelliklere sahip olmal›d›lar ki bu
misyonu yerine getirebilsinler?
Devrimci Okul’un bu
dersinde bu sorunun
cevab›n› ele alaca¤›z. 

Umut, biliyorsu-
nuz çok anlaml› bir
kelimedir bizim dili-
mizde. Kelimenin
kendi içerdi¤i anlam
olan umut etmeyi di-
le getirir bazen. Bazen o umutlar›
gerçeklefltirecek olan›... Yani parti-
yi... Umut, onu gerçeklefltirecek
oland›r ayn› zamanda, umut kurtu-
luflun öncüsünün ad›d›r... Umudu
tafl›mak derken de ikisini birden
kastederiz ço¤unlukla. Umudu tafl›-
mak; birinci anlam›yla, halk› umut-
suz b›rakmay› amaçlayan düflmana
karfl› halka umutlu olma düflüncesi-
ni tafl›may› anlat›r; ikinci anlam›yla
ise, bizzat umudun ad›n› tafl›may›... 

Kim tafl›yacak umudu? 

‹lk elde verilecek cevap bellidir:
Cepheliler. 

Ama hangi Cepheliler? Nas›l
Cepheliler?

Cepheliler, bu tarihi misyonu ye-
rine getirebilmek için hangi özellik-
lere sahip olmal›d›rlar? 

Lenin’in flu sözü aç›kt›r: "‹ktida-
r› ele geçirme mücadelesinde, pro-
letaryan›n öörrggüütttteenn baflka hiçbir si-
lah› yoktur."

Örgüt kim?
Örgüt, kadrolard›r, taraftarlard›r,

s a v a fl ç › l a r d › r ,
halk iliflkileridir. 

�� Soyut bbir
umudu, nnas›l
somutlu¤a
dönüfltürürüz?

Lenin’in ifade etti¤i üzere Parti,
iktidar› ele geçirme mücadelesinde
yegane arac›m›zd›r. Umut bir yerde
soyut bir düflüncedir. Gelece¤e dair
bir tasavvurdur. Ve insanlar›n soyut-
lu¤a inanmalar› zordur.  O halde in-
sanlar›n o umuda güvenmelerini, o
umuda sar›lmalar›n› sa¤layacak bir
somutluk sunmal›y›z. 

Parti, umudun somutland›¤› yer-
dir; bu anlamda umudun ad›d›r.

Umudun ete kemi¤e bürünmüfl hali-
dir. Umudun gerçeklefltirilece¤ine
dair bir güvencedir. 

Parti, “Ortak düflünce ve görüfl-
teki kiflilerin oluflturduklar› siyasal
bir topluluk”tur. Marksist-Leninist
literatürde partinin bu anlam›na pa-
ralel olarak, parti ““ddeevvrriimmcciilleerr öörr--
ggüüttüü”” olarak da tan›mlan›r. Progra-
m›yla, tüzü¤üyle iktidar alternatifi
olan partiyi, yani umudu, kitleler
nezdinde somutlayacak, temsil ede-
cek olan da devrimcilerdir. 

Kitleler partiye bakt›klar›nda,
her koflulda halk›n ç›karlar›n› savu-
nan, her koflulda devrim iddias›n›
sürdüren, her koflulda devrim yürü-
yüflünü sürdüren, her koflulda dire-
nen ve boyun e¤meyen, her koflulda
düflüncelerini savunan bir örgüt
görmelidir. Kitleler partiye bakt›k-
lar›nda sözünü tutan, özüyle sözü
bir, ilkeli, kurall›, yozlaflmaya prim
vermeyen bir güç görmeliler. Peki
kitleler partiye nas›l bakacaklar?
Asl›nda parti olarak bize bakacak-
lar. Partiyi bizde görmüfl olacaklar. 

�� Kitleler partide uumudu,
partiyi dde bbizde ggörmeliler

Parti, kitleler için bir yerde
uzaktaki bir fleydir, eliyle dokuna-
mad›¤›, ulaflamad›¤› bir yerdedir.
Ama bir yerde, kitleler için parti de-
mek, kendisinin mahallesinde, iflye-
rinde, okulunda yüzyüze oldu¤u
Partili veya Cepheli demektir. Ona
bakarak parti hakk›nda fikir sahibi
olur, onun davran›fllar›na, düflünce-
lerine, prati¤ine bakarak parti hak-
k›nda hüküm verir. 

Bu anlamdad›r ki, her partili,
cepheli, legal illegal her örgütlülük,
kitlelerin karfl›s›nda partiyi ve dola-
y›s›yla umudu temsil etti¤ini hiç
unutmamal›d›r. 

Bunun pratikteki
tezahürü nedir? Bura-
da ölçüler çok basit
ve yal›nd›r asl›nda:
E¤er bir alanda, in-
sanlar bizim bir insa-
n›m›z için veya ora-
daki birim örgütlen-

memiz için “devrim bunlara kald›y-
sa yaz›k” diyorsa, orada partiyi,
umudu kitlelere tafl›yamam›fl›z; tam
tersine burjuvazinin yayg›nlaflt›r-
mak istedi¤i umutsuzlu¤a bir halka
da biz eklemifliz demektir. 

Umudu kitlelere tafl›man›n yolu,
bunun tersini söyletebilmektir.
“Bunlar yapar” dedirtebilmektir.
Tek tek devrimciler olarak onlarda
güven yaratabilmektir. Bize duy-
duklar› güven, partiye güven ola-
cakt›r çünkü. Bir önceki alt bafll›k-
taki örneklerden hareket edersek;
kitleler partinin özü sözü bir oldu-
¤unu nas›l görecekler? Elbette  bu-
nu görecekleri yer bizzat o alandaki
Parti-Cepheliler ve o alandaki ör-
gütlülüktür. Partinin ilkeli kurall›
oldu¤unu, bizde göreceklerdir. Par-
tinin iddias›n› bizde görmelidirler. 

‹flte zaman zaman kulland›¤›m›z
““PPaarrttii sseennssiinn,, hhaarreekkeett sseennssiinn”” sö-
zü burada da somut anlam›n› bul-
maktad›r. ‹nsanlar, herhangi bir
alandaki Parti-Cepheli’ye bakarak,
o alandaki Parti-Cephe örgütlülü¤ü-

Ders: UUmmuudduu KKiimmllee
TTaaflfl››yyaaccaa¤¤››zz??

UUmmuutt BBiizzsseekk,, UUmmuudduu

TTaaflfl››yyaaccaakk OOllaann ddaa BBiizziizz!!
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ne bakarak Parti-Cephe
hakk›nda iyi yada kötü,
olumlu ya da olumsuz
hüküm verirler. 

�� Devrime vve
harekete iinanan
herkes, uumudun
tafl›y›c›s› oolabilir

Parti, yar›n›n insan›n› bugünden
yarat›r. Bu yan›yla örgütlü olmak,
partili olmak, yeni insan olma yo-
lunda bizi gelifltiren en önemli im-
kand›r.

Öncelikle bize do¤ru düflünmeyi
ö¤retir. Ülkemizi, halk›m›z›, çevre-
mizi ve kendimizi gerçekçi de¤er-
lendirme ve tan›ma yetkinli¤ini ka-
zand›r›r. Düzen sadece verdi¤i ka-
dar›n› almam›z›, vermediklerine ve-
ya bizden çald›klar›na ses ç›karma-
mam›z› ister; s›n›rlar›n› kendi çizdi-
¤i bir yaflam dayat›r. Dayatt›¤› bu
yaflam her ad›m›nda sömürü olan,
de¤ersizlefltirilmifl, insana yak›flma-
yan yoz bir yaflamd›r. ‹deolojik
bombard›manla, ahlaki-kültürel
yozlaflt›rma faaliyetleriyle beyinleri
yönlendirir.

Bütün bu yalan, çarp›tma, yön-
lendirme ve bofl hayaller insanlar›
gerçeklerden uzak tutmak ve umut-
suzluk içinde bo¤mak içindir. Mark-
sist-Leninist parti ise düzenin insan-
lara afl›lad›¤› bu çarp›k, idealist dü-
flünce sistemati¤ini y›kar ve do¤ru,
gerçekçi, sa¤l›kl› düflünmeyi, yaflam›
en yal›n haliyle çözümlemenin yol-
lar›n› açar. Düzenin beyinlere koy-
du¤u s›n›rlar› kald›r›r ve yaflam›n en-
ginli¤ini gözler önüne serer; beyinle-
ri özgürlefltirir. Day›n›n dedi¤i gibi;
"Güç düflüncelerdedir. Beynimizde-
dir. Öncelikle ve ›srarla düflünceleri-
mizde net olaca¤›z.

(...) Düzenden her yönüyle kop-
mal›y›z. Bizi düzene ba¤layan hiç-
bir fley kalmamal›d›r. O zaman bey-
nimiz, yaflam›m›z, her fleyimiz öz-
gürdür. Devrimcileflmek budur." 

Her Cepheli, Partiyi, ancak dev-
rimcileflti¤i ölçüde temsil edebilir,
devrimcileflti¤i ölçüde, o umudun
en güçlü temsilcisi ve tafl›y›c›s› ha-

line gelir. 

Mao’nun flu sözünü aktarabiliriz
burada: “E¤er kitlelerin sizi anla-
mas›n› istiyorsan›z, e¤er kitlelerle
bütünleflmek istiyorsan›z, uzun ve
hatta ac›l› bir çelikleflme sürecinden
geçmeye karar vermek zorundas›-
n›z." (Seçme Eserler-3, syf. 77)

Bunu flu flekilde de uyarlayabili-
riz: Kitlelere umudu tafl›yabilmek
için, umudun tafl›y›c›lar›, devrimci
düflüncenin tafl›y›c›lar› olabilmek
için evet, o ö¤renme sürecini yafla-
mak gerekir.  

Ama burada flunu ekleyelim biz.
Bu süreci, Mao’nun dedi¤i bu çelik-
leflme sürecini yaflayabilmek ve so-
mut konumuz aç›s›ndan ifade eder-
sek de umudun tafl›y›c› olabilmek
için “süper insanlar” olmak falan
gerekmiyor. Hay›r, devrime inanan,
devrimci harekete inanan, ona gö-
nül vermifl herkes, umudun tafl›y›c›-
s› olabilir. Burada esas olan, kiflinin
tafl›d›¤› düflüncelerle çeliflki içinde
olmamas›, tafl›d›¤› düflüncelere ay-
k›r› bir yaflam tarz›n›n, tafl›d›¤›
umuda ayk›r› bir ahlak›n›n ve kültü-
rünün olmamas›d›r. 

Parti, düzenin insandan çald›kla-
r›n› geri kazand›rarak, kendine gü-
veni sa¤lar. Halklar›n kaderinin
kendi ellerinde oldu¤unu, örgütlü
güçle baflarabileceklerini gösterir.
Düzenin kiflileri itti¤i yabanc›lafl-
madan, yaln›zl›ktan çekip ç›kar›r ve
paylafl›m›n, kolektivizmin, bir arada
olman›n, birlikte davranman›n gü-
zelliklerini yaflat›r. Düzenin unut-
turmaya ya da çarp›tmaya çal›flt›¤›,
halklar›m›z›n tarihler boyu tafl›y›p
günümüze getirdi¤i en güzel gele-
neklerle sar›p sarmalar insanlar›n›.
Halka güveni, örgütlü güce güveni
ö¤retir, en coflkulu, sa¤lam, bilimsel
temellere oturan umutlar› yeflertir

yüreklerde. Zaten kkeennddii
yyüürree¤¤iinnddee bbuu uummuudduu bbüü--
yyüüttmmeeyyeennlleerriinn,, uummuudduu
kkiittlleelleerree ttaaflfl››mmaass›› ddaa
mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr.. 

�� Umudun ttafl›y›c›s›,
yorulup uumudu ttafl›-

yamaz hhale ddüflmemek iiçin,
kendini ssürekli ggelifltirmelidir

Devrim iradi bir süreçtir. Ve en
a¤›r bedelleri göze alman›n yan›n-
da, s›n›rs›z bir enerji ve çaba gerek-
tirir. Kadro, her ad›mda örgütü ve
devrim mücadelesini büyütmeyi he-
defler. Bunun için kendini gelifltir-
mek, sürekli ve vazgeçilmez bir fa-
aliyettir... ‹nceler, araflt›r›r, okur, ö¤-
renir, prati¤e döner. Her aç›dan bil-
gisini becerisini gelifltirir, kendini
yeniler. Düzen ba¤lar›ndan kurtul-
mak için kendi zaaf ve eksikleriyle
savafl›r. Her ad›mda kendini aflmay›
hedefler. Eksik ve zaaflar›n, müca-
delede ayak direyen, geliflimi engel-
leyen yanlar oldu¤undan hareketle,
bunlar› yok etmek için yöntemler
gelifltirir. Düzen ba¤lar›ndan kurtul-
mak, her tür eksik ve zaafla tutarl›,
sürekli bir savafl yürütmek, devrime
adanmakt›r. Kadro hem kendisinin,
hem sorumlusu oldu¤u insanlar›n
bilgilerini, kifliliklerini devrime en
verimli hizmet edebilecekleri yönde
gelifltirir.

Mücadele içinde s›nanm›fl olan
kadro, Partinin ihtiyaç duydu¤u her
alanda, her an, her görevi yapmaya
haz›r olmal›d›r. Kadro kendini belli
görevlerle s›n›rlamaz. "fiunu yapa-
r›m, bunu yapmam" gibi bir seçici-
lik içinde olamaz. Kavgada her tür
bedeli ödeyecek kararl›l›ktad›r. En
zor görevleri almaya haz›rd›r. Mü-
cadele ilerledikçe sorumluluklar›n
daha da artaca¤›n›, daha çok bedel
ödenece¤ini bilir. Tükenmez bir
enerjiyle ve fedakarca çal›flmalar›n
sonucunda kazan›lacakt›r. Her ko-
nuda kendisine, örgütüne güvenir.
Karars›zl›¤a düflmez, sa¤a-sola sav-
rulmaz. Parti ile devrim mücadele-
siyle öylesine özdefltir ki, gerekti-
¤inde tteekk bbaaflfl››nnaa öörrggüütt ggiibbii,, gerek-
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Halkların kaderinin kendi ellerinde oldu-

ğunu, örgütlü güçle başarabileceklerini

gösterir. ... Halka güveni, örgütlü güce

güveni öğretir, en coşkulu, sağlam,

bilimsel temellere oturan umutları

yeşertir yüreklerde. Zaten kendi yüreğin-

de  bu umudu büyütmeyenlerin, umudu

kitlelere taşıması da mümkün değildir. 
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ti¤inde bir s›ra neferi gibi
savaflmay› bilir. Baflar›lar›
karfl›s›nda sarhofllu¤a ka-
p›lmaz; “ben bilirim”cili¤e
savrulmaz, baflar›, olmas›
gerekendir ve sonraki ba-
flar›lar›n ön ad›m›d›r. Ko-
lektifin baflar›s›d›r aslolan.
Bu anlamda da "ben"in ye-
rine "biz"i koymufl olma-
n›n bilgeli¤ine ve mütevaz›l›¤›na
sahiptir. Abart›l› bir yeterlilik hissi-
nin ayn› zamanda çürümenin de
bafllang›c› oldu¤unu bilir. Çünkü bu
temelsiz güven duygusu içinde ko-
layc›l›¤a kaçmak, görevlerini kü-
çümseyip hafife almak, yapt›¤› ifli
s›radanlaflt›rmak, kendini be¤en-
mifllik vard›r. Oysa kadronun kendi-
ne güveni somuttur, bofl de¤ildir ve
her ad›mda yeniden s›nan›r. Böyle
olunca kadro, baflar›s›zl›klar› da
dünyan›n sonu diye de¤erlendir-
mez. Devrim yolunun düz bir hat iz-
lemedi¤ini bildi¤i gibi, kendi dev-
rimci gelifliminin de düz bir hat iz-
lemeyece¤ini bilir. Baflar›s›zl›k kar-
fl›s›nda kendine güveni yerle bir ol-
maz. Baflar›s›zl›ktan ç›kard›¤› ders-
leri kazan›m olarak de¤erlendirir ve
yoluna devam eder. 

Parti devrimci mücadeleyi,
amir-memur iliflkisi içinde uygula-
nan talimatlarla de¤il, talimatlar›n
uygulanmas›na kendi yarat›c›l›¤›n›
katan militan kadro faaliyetleriyle
büyütür. Bu yüzden kadro, verilen
emir ve talimatlar› s›k› bir flekilde,
aksatmadan, esnetmeden yerine ge-
tirirken, mekanikli¤e düflmez ve fa-
aliyetlerine kendi akl›n›, becerileri-
ni, üretkenli¤ini, KEND‹N‹ katar.
Talimatlar› uygularken en verimli
sonucu almak için, bulundu¤u ala-
n›n özgünlüklerini de¤erlendirerek
ve ayn› zamanda hareketin genel
perspektifini ve ony›llara uzanan bi-
rikimlerini gözönünde bulundura-
rak hareket eder.  Düflünce tembeli
de¤ildir. Geçmifl deneyimlerden, ta-
rihi birikimlerden yararlanmay›, on-
lar› araflt›rmay› ve günlük faaliyet-
lere yarat›c› biçimde aktarmay› bi-
lir. Yetenekleri ortaya ç›karmay› ve
onlar› gelifltirerek devrime yönlen-
dirmeyi mücadelenin hizmetine

sunmay› bilir.

�� Umudun ttafl›y›c›lar›,
yüzy›llard›r gerçek uu¤runa yyol
yürüyenlerin, ggerçek uu¤runa
can vverenlerin ddevamc›s›d›rlar

Anadolu tarihinde dervifller var-
d›r; bafl› kabak, yal›n ayak, elde asa
dolafl›rlar Anadolu’yu. Dolafl›r ve
halklar›n isyanlar›n› anlat›rlar, yala-
na, riyaya karfl› gerçekleri anlat›rlar,
yeri gelir gerçek aflk›na can verirler
ve yeni dervifller düfler yollara...
Umut tafl›y›c›l›¤› asl›nda iflte böyle
bir fleydir. Yüzy›llardan gelir, Mark-
sist-Leninist partiler, dervifllerin ge-
lene¤ini, devrimci kadrolarla, dev-
rimci propaganda ve ajitasyonla ye-
ni bir biçimde sürdürürler. 

Mücadele en büyük zorluklara,
güçlüklere sab›rla dayanmay› ge-
rektirir. Gün olur, aç aç›k kalmakla
s›nan›r kadro. Ama dayan›r, zorluk-
lara, yoksunluklara pes etmez. Ra-
hat düflkünü de¤ildir. Küçük hesap-
lar, bencilce istek ve beklentiler pe-
flinde de¤ildir. Kavgada hheessaappss››zz,,
çç››kkaarrss››zz ve ffeeddaakkaarr olmak gerekli-
dir ve kadro bu erdemleri tafl›r. En
zor, en tehlikeli anlarda bile so¤uk-
kanl›l›¤›n› yitirmez. Ve her zaman
her fleye ra¤men morali, coflkuyu
yüksek tutar. BB››kkkk››nnll››kk,, iisstteekkssiizzlliikk
ondan uzakt›r. En zor faaliyetlerini
bile her zaman flevkle yapan bir ruh
hali içindedir. Bu ruh haliyle sorum-
lusu oldu¤u kiflileri de, kitleyi de
sarmay› bilir. BB››kkkk››nn,, iisstteekkssiizz,, mmoo--
rraallssiizz,, kkeennddiinnee ggüüvveennssiizz,, iiflfliinnii yyaa--
rr››mm yyaammaallaakk vvee yyüüzzeeyysseell yyaappaann,,
bbaaflflaarraabbiilleeccee¤¤iinnee,, ssoonnuuçç aallaaccaa¤¤››nnaa
iinnaannmmaayyaann kkaaddrroo,, kkiittlleelleerree nnaass››ll
uummuutt ttaaflfl››yyaabbiilliirr??

Devrim iddias› olan bir hareket
için, o hareketin sadece kadrolar›

de¤il, her savaflç›s›, taraf-
tar›, devrim h›rs›yla, umu-
du milyonlara, onmilyon-
lara, yüzmilyonlara tafl›ma
iddias›yla düflünmelidir.
Bu düflünce, herkesi büyü-
tür. Bunu düflünebilmek,
bu iddiay› tafl›yabilmek,
bizi günlük olumsuzlukla-
r›n, sorunlar›n, engellerin

ötesine tafl›r. Bunu düflünebilmek,
iddiam›z› hayat›n içinde somut pra-
ti¤e dönüfltürür. 

Day›; "Bütün savaflç› ve taraf-
tarlar›m›zla, halk›m›zla bbuu yyoolluu ddaa--
hhaa kk››ssaa ssüürreeddee yyüürrüümmeemmiizz iiççiinn
devrimci iradeden daha üstün bir
irade olmayaca¤›n› düflünerek, hiç-
bir olanaks›zl›¤› kabul etmeden, ça-
resizli¤i afla¤›lanma görerek, büyük
bir direnç ve irade ile faflizmi sars-
maya devam edece¤iz." (Seçme Ya-
z›lar, syf. 305) derken, tüm kadrola-
ra, taraftarlara yüklemek istedi¤i
misyon budur. Kararl›l›k, iddia bu-
dur. 

Halk sevgisi, vatan sevgisi, gele-
ce¤i kazanma iradesi, partiyle an-
lam kazan›r. Partide somutlan›r. Dü-
zenin içinden ç›k›p gelen insanlar,
eme¤in de¤erini ve sayg›nl›¤›n›
kavrar partide. Düzen içinde emek
kifliye yabanc›d›r. Bencilliklerinden
ar›n›r, fedakarl›¤› ö¤renir. Bireyci-
lik yerine kolektivizmi tan›r. Parti,
gelecek için bedel ödeme gücü ve-
rir. Ve bu güçle kahramanl›k destan-
lar› yarat›l›r.

Burada örgütlü insan, Marksist-
Leninist bir partinin insan› deyince,
akl›m›za ilk gelen kuflkusuz
Che’nin tarif etti¤i yeni insand›r.
Devrim ›srar› olan, devrimci örgütte
›srar› olan kiflilikler, ayn› zamanda
yeni insan› temsil eder. 

�� Çarp›kl›klar› ddüzeltecek,
tahribat› oonaracak oolan dda
biziz

Biz kitlelere umudu tafl›rken,
kitlelerde umut ve güven yaratabil-
mek için tutarl›l›¤a, kararl›l›¤a, fe-
dakarl›¤a dikkat çekerken, soldaki
çarp›kl›klar, bu süreci tersinden et-

Devrime inanan, devrimci harekete

inanan, ona gönül vermiş herkes,

umudun taşıyıcısı olabilir. Burada

esas olan, kişinin taşıdığı düşüncelerle

çelişki içinde olmaması, taşıdığı

düşüncelere aykırı bir yaşam tarzının,

taşıdığı umuda aykırı bir ahlakının

ve kültürünün olmamasıdır. 



kilemektedir. Kendilerine
her ne kadar devrimci de de-
seler, yaflam tarzlar› anla-
m›nda, çal›flma tarzlar› anla-
m›nda devrimcilikle ilgileri
kalmayan gruplar›n ve kifli-
lerin umuda verdi¤i zarar
büyüktür. Bunlar ortada hala
“devrimi” savunan, sosya-
list, komünist oldu¤unu id-
dia eden örgüt yöneticileri
olarak dolaflabilmektedir. Oysa
“Marksist-Leninist bir parti kadrosu
kimdir, nas›l olmal›d›r?..” bunun ta-
rihi, bilimsel cevaplar› bellidir.

Solda sözünü etti¤imiz çarp›k-
l›klar›n sürdürücüleri, devrime, sos-
yalizme en büyük kötülü¤ü yapan,
kitlelerin devrime, sosyalizme ve
devrimcilere güvenlerini sarsan bir
rol oynamaktad›rlar. Biz umudu ta-
fl›rken, kitleleri devrime, sosyaliz-
me kazanmaya çal›fl›rken, onlar›n
yaratt›¤› tahribat›, onlardan yay›lan
olumsuzluklar›, onlardan yay›lan ri-
yakarl›klar› da temizlemek zorun-
day›z. Bu da iflimizi, umudun tafl›y›-
c›s› olmay› biraz daha zor ve daha
fazla sorumluluk, tutarl›l›k isteyen
bir görev haline getirmektedir. 

Emperyalizmin, burjuvazinin
ucube teorileri, ideolojik bombard›-
man› alt›nda e¤ilip bükülenler, tak-

litçiler, kuyrukçular, kitleleri devri-
me ve sosyalizme kazanma anla-
m›nda hiçbir fley baflaramazlar. Ora-
dan oraya savrulmaktan kurtula-
mazlar. Umudu tafl›mak yerine,
umudu karart›rlar. fiuras› bizce çok
aç›k: ddeevvrriimmccii ggiibbii yyaaflflaammaaddaann
ddeevvrriimm iiddddiiaass›› vvee uummuudduu ttaaflfl››nnaa--
mmaazz.. Düzeniçi statükolarla bütünle-
flenler, düzeniçi yaflayanlar, devrimi
savunamazlar. Bugün birçok örgüt,
ki bunlara kendilerine Marksist-Le-
ninist diyenler, hatta pratikleri ol-
masa da “hala” silahl› mücadeleyi
savundu¤unu söyleyenler de dahil-
dir; kadrolar›yla, yöneticileriyle dü-
zeniçi yaflamay› meflrulaflt›rm›fllar-
d›r. Yaflamlar›ndaki statükolar ve
çürüme, teoride de statükoculu¤u
ve çürümeyi beraberinde getirmek-
tedir. Bu kesimler, nas›l umut yara-
tabilir, düzenin çaresizli¤e, alterna-
tifsizli¤e mahkum ederek umutsuz-
laflt›rd›¤› kitlelere nas›l umut tafl›ya-

bilir? Elbette tafl›yamaz. 

Devrimcilik, devrimde
›srard›r. Devrimi savunan-
lar, devrimci gibi düflünür
ve yaflar. Devrimci de¤er-
leri, devrimci ilkeleri,
devrimci yaflam› savunur.
Tersi, devrimden uzaklafl-
makt›r. Bunun baflka bir
ad› yoktur. Devrimden

uzaklaflmak, zaten inançs›zlaflmak
ve umutsuzlaflmakt›r. Bu yüzdendir
ki, umudu yaflatmak ve kitlelere ta-
fl›mak, yaln›z bu iddiay› her an tafl›-
yanlar›n, bu iddiay› tafl›yabilmek
için bedel ödeyenlerin iflidir. 

Sevgili arkadafllar, dersimizi
burada bitiriyoruz. Umut bizdedir
diyorsak, onu somutlaman›n yolu,
umudu tafl›yan olmakt›r. Ev ev, so-
kak sokak, semt semt, flehir flehir...
evden eve, kifliden kifliye, kulaktan
kula¤a, yüreklerden yüreklere...
umudu tafl›mak ve büyütmektir. Son
bir vurgu; umudu büyütmek asl›nda
hem devrimi büyütmektir, hem de
umudu tafl›yan›n kendisini büyüt-
mesi... ‹ddiam›z ne kadar büyükse,
s›rt›m›za umudu tafl›mak için ne ka-
dar çok yük ald›ysak, devrimcili¤i-
mizi de o kadar büyütmüfl oluruz.
Sonraki dersimizde buluflmak üzere
flimdilik hoflçakal›n.   
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Devrimcilik, devrimde ›srard›r. Devrimi
savunanlar, devrimci gibi düflünür ve yaflar.

Devrimci de¤erleri, devrimci ilkeleri,
devrimci yaflam› savunur. Tersi, devrimden
uzaklaflmakt›r. Bunun baflka bir ad› yoktur.

Devrimden uzaklaflmak, zaten
inançs›zlaflmak ve umutsuzlaflmakt›r. Bu

yüzdendir ki, umudu yaflatmak ve kitlelere
tafl›mak, yaln›z bu iddiay› her an

tafl›yanlar›n, bu iddiay› tafl›yabilmek için
bedel ödeyenlerin iflidir. 

AAnnttaallyyaa:: 31Ekim günü okurlar›m›z K›z›lar›k ve
Gebizli’de dergi sat›fl› yapt›lar. 8 okurumuzun yapt›¤›
dergi sat›fl›nda 44 dergi halka ulaflt›r›ld›.

GGeemmlliikk:: 29 Ekim günü dört okurumuz, Eflref
Dinçer Mahallesi Yeflilova bölgesinde dergi tan›t›m›
ve sat›fl› yapt›lar. Bir saat süren tan›t›mda 24 dergi hal-

ka ulaflt›r›ld›.

HHaattaayy:: 28
Ekim günü U¤ur
Mumcu, Kurtulufl
ve Sümerler ma-
hallesinde Yürü-
yüfl okurlar› dergi
sat›fl› yapt›.

Sat›flta 110 der-
gi halka ulaflt›r›ld›.

Yürüyüfl Sat›fllar› Sürüyor Samsun Polisinin Tahammülsüzlü¤ü
Devam Ediyor

Samsun'da Grup Yorum konseri haz›rl›klar›n›
yapanlar› gözalt›na al›p tutuklayan polis taham-
mülsüzlü¤ünü sürdürüyor. Karadeniz Özgürlükler
Derne¤i üyesi Mesut Karabulut’a postanede terörle
mücadele flubesi polisleri kimlik sordular. Bu keyfiye-
te direnen Karabulut’a kimliklerini gösteren polisler
derne¤e gidip gelmemesi yönünde tehditte bulundular.

Postaneden sonrada Karabulut’u taciz etmeyi sür-
düren polisler dolmufl s›ras›nda kalabal›k bir flekilde
gelerek ortam› terörize etmeye çal›flt›lar. Karabulut’un
etraf›n› saran polisler yar›m saat sonra yeniden kimlik
sordular. Bu keyfiyete karfl› ç›k›lmas› üzerine de “ge-
nel bir uygulama yapt›klar›, özel bir amaçlar›n›n olma-
d›¤›” yalanlar›na s›¤›nmaya çal›flt›lar. Daha sonra da
bu takip ve taciz okula gidene kadar sürdürdüler. 

Polisin bu keyfiyeti üzerine aç›klama yapan
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i, tüm bask›lara karfl›n
mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. 



ÇÇaayyaann MMaahhaalllleessii’’nnddee
ZZaammllaarr PP rrootteessttoo EEddiillddii

‹stanbul Nurtepe Çayan Mahal-
lesi’nde 1 Kas›m akflam› Halk Cep-
hesi’nin düzenledi¤i bir yürüyüfl ya-
p›ld›.

AKP iktidar›n›n yapt›¤› son
zamlar›n protesto edildi¤i eylemde
“Zamlar Geri Çekilsin Hayat Paha-
l›l›¤›na Son” pankart› aç›ld›. 

80 kiflinin kat›l›m›yla Hüseyin
Aksoy Park›’nda bafllayan eylem
Çayan sokaklar›nda “Zam Zulüm
‹flkence ‹flte AKP”, “Yoksullu¤a
Karfl› Gücümüz Birli¤imizdir”,
“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slo-
ganlar›yla sürdü. 

Dilan Kafe önüne gelindi¤inde
yap›lan aç›klamada AKP iktidar›n›n

zengini daha zengin, fakiri daha fa-
kir yapt›¤›, sömürü düzeninin karfl›-
s›nda yer alanlar›n ise komplolarla
tutukland›¤› vurguland›.

Eylemde polis kamera çekimiyle
sürekli halk› tedirgin etmeye çal›flt›.
Bunun üzerine polislere büyük bir
kin duyan Çayan halk› ve Cepheliler
müdahale ettiler. Tedirginleflen polis-
ler havaya atefl açarak kaçmak zorun-
da kald›lar. Sonras›nda caddeye bari-
katlar kuran Cepheliler “Katil Polis
Mahalleden Defol”, “Mahir Hüseyin
Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl”, “Kah-
rolsun Faflizim Yaflas›n Mücadele-
miz” sloganlar›yla akflam geç saate
kadar çevik kuvvetle çat›flt›lar.

Çayan halk›n›n destekledi¤i
eylem at›lan sloganlarla bitirildi.

UUllaaflfl››mm ZZaammllaarr›› GGeerrii
AAll››nnss››nn

‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi’nin toplu tafl›-
ma ücretlerine         %30’a
varan zamlar yapmas› üze-
rine, Halk Cephesi zamla-
r›n geri al›nmas› talebi ve
zamlara karfl› mücadele
ça¤r›s› yapt›¤› bir eylem

gerçeklefltirdi.

3 Kas›m günü, Taksim Tramvay
dura¤›nda biraraya gelen Halk Cep-
heliler, “Ulafl›m Zamlar› Geri
Al›ns›n” yaz›l› pankart açt›lar.  “Ula-
fl›m Zamlar› Geri Al›ns›n!”, “Zam
Zulüm ‹flkence ‹flte AKP!”, “Zamla-
ra Karfl› Birleflelim Gücümüz Birli-
¤imizdir!” ve “Halk›z Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z!” sloganlar›n›n at›ld›¤› ey-
leme yaklafl›k 80 kifli kat›ld›.

Eylemde okunan aç›klamada
halk›n ulafl›m sorununu çözmekle
yükümlü olanbelediyelerin rant
kap›s› haline geldi¤i, mevcut iktidar-
lar›n halk›n hiçbir sorununu çöze-
meyece¤i söylendi. Halk Cepheliler
yap›lan aç›klaman›n ard›ndan slo-
ganlarla eylemi sonland›rd›lar.

Toplu ulafl›ma zam!
‹stanbul Büyükflehir Beledi-

yesi toplu ulafl›m ücretlerine 3300
EEkkiimm’den geçerli olmak üzere
%% 1100 zzaamm yapt›.

Metrobüslerde getirilen yeni
sistemde ise soygunun boyutlar›
daha da büyüktür. Metrobüs üc-
retlerine yap›lan zam %% 3300 civa-
r›nda olmufltur.

Ulafl›m Zamlar› Geri Al›ns›n

Zamlara Karfl› Birleflelim Mücadele Edelim
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29 Ekim günü ‹stanbul 1 May›s
Mahallesi’nde Anadolu Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i ve üyelerinin
evleri polisler taraf›ndan bas›ld›.
Sabah›n erken saatlerinde mahal-
leye abluka alt›na ald›ktan sonra,
evlere zorla, hiç bir aç›klama gere¤i
duymadan sald›ran polis, kap›lar›
k›rarak girdi. ‹nsanlar› iflkencelerle,
yerlerde sürükleyerek zorla gözalt›-
na ald›.

Derne¤e girmeye çal›flan polis

ise dernekte bulunan Halk Cepheli-
nin direnifli ile karfl›laflt›. Kap›ya ba-
rikat kuran Halk Cepheliler “Bask›-
lar Bizi Y›ld›ramaz, Halk›z Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›
att›lar. Bir saat sonra barikat› aflan
polisler dernekteki eflyalar› k›r›p
camlardan afla¤› att›lar.

Operasyon saat 9.30 civar›nda
sona erdi¤inde devrimciler Anadolu
Haklar Derne¤i’ne k›z›l bayraklar
ve “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” ya-
zan pankart ast›lar.

Yap›lan bask›nlar› teflhir ve pro-
testo etmek için Anadolu Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i taraf›ndan bir
eylem yap›ld›.

Dernek binas› önünde bafllayan
eylemde “Bask›lar Bizi Y›ld›ra-
maz” yaz›l› pankart aç›larak 3001.
Cadde üzerinde yürüyüfl yap›ld›.
K›z›l flamalarla yap›lan yürüyüflte
“Bask›lar Gözalt›lar Bizi Y›ld›ra-
maz, Halk›z  Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Mücade-

lemiz, Gözalt›lar Serbest B›rak›l-
s›n” sloganlar› at›ld›. 

Yürüflün sonunda tekrar dernek
binas› önününe gelinerek burada bir
aç›klama yap›ld›.

Nurcan Hanbayat’›n okudu¤u
aç›klamada ‹stanbul polisinin ma-

Bask›lar, sald›r›lar bizi
y›ld›ramaz!

Helikopterleri, ölüm man-
galar›, panzerleri ile geldiler.
Ellerinde a¤›r silahlar›, kap›la-
r› k›rarak girdiler içeri...

Onlarcam›z› gözalt›na ald›-
lar. Korkutacak, sindirecekler-
di...

Bir kez daha yan›ld›lar! On-
lar› tan›yoruz! Kan can pahas›-
na kurdu¤umuz mahallelerimi-
zi sahiplenmeye devam edece-
¤iz!

Pankart›m›z›n, K›z›lbarak-
lar›m›z›n alt›nda topland›k yi-
ne. Pankartlar›m›z, bayraklar›-
m›z flimdiki gibi hep dalgalan-
maya devam edecek.

1 May›s Mahallesi’nde
Polis Terörü
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halle üzerinde gözalt› terörü estirdi-
¤ini söyledi.

Hambayat aç›klaman›n deva-
m›nda;“1 May›s Mahallesi devrim-
cilerin kurdu¤u bir mahalledir... Ba-
s›lan dernek mahalle halk›n›nd›r...
Gözalt›na al›nanlar bu mahallenin
insanlar›d›r...” dedi.

Polisin bilinçli bir flekilde uyufl-
turucuyu, fuhuflu ve kumar› yaymak
istedi¤ini söyleyen Hanbayat, buna
karfl› ç›kt›klar› için sald›r›ya
u¤rad›klar›n› vurgulad›.

Hanbayat son olarak “Hakl›
olan, meflru olan biziz hiçbir güç
mücadelemizi engelleyemecektir”
dedi.

ESP ve Partizan’n›n da destek
verdi¤i eylem sloganlarla sona erdi.

Gözalt›na al›nan 15 kifli 1 Kas›m
günü Befliktafl Adliyesi’sinde
savc›l›¤a ç›kard›lar. ‹ki kifli
savc›l›ktan serbest b›rak›l›rken,
geriye kalan 13 kifli tutuklanmalar›
talebiyle mahkemeye sevk edildiler.
13 kifliden, Umut Tafldemir, Erdal

Bayram, Eftal Bayram, Selman Tö-
kü, Kaan Nakay, F›rat Gelefl, Deniz
Kabak, Hasan Karakufl, ‹smail Ka-
rakufl, Hüseyin Tepe, Soner ‹lker,
Taha Yasin Sakarya  tutuklan›rken
bir kifli de mahkemeden serbest
b›rak›ld›. 

CCeepphheelliilleerr OOkkmmeeyyddaann››''ddaa
bbaasskk››nn›› pprrootteessttoo eettttiilleerr

29 Ekim günü yap›lan bask›n
Cepheliler taraf›ndan ayn› gün
akflam saatlerinde protesto edildi.
Sa¤l›k oca¤› önünde biraraya gelen
Cepheliler, yolu molotof kokteylleri
ile atefle verdiler. “Mahir Hüseyin
Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl!”,
“Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Müca-
delemiz!” sloganlar› at›lan eylem-
de, halka polisin yapt›¤› sald›rlar
anlat›ld›. Okmeydan› sokaklar›n›
dolaflan Cepheliler sokaklar› tutufl-
turduklar› molotoflarla, sloganlar›y-
la ve yapt›klar› konuflmalarla fafliz-
min sald›r›lar›n› protesto ederek, bu
sald›r›lar›n kendilerini hiçbir zaman
y›ld›ramayaca¤›n› belirttiler.

GGüüllssuuyyuu ppoolliiss tteerröörrüünnee
kkaarrflfl›› yyüürrüüddüü

Sald›r› Gülsuyu’da yap›lan
eylemle de protesto edildi. 

Halk Cephesi, ESP, Devrimci
Durufl ve Partizan’in yept›¤ eylem-
de son duraktan sloganlarla
Fatmahan›m Meydan›’na yüründü.
Eylem burada yap›lan aç›klaman›n
ard›ndan sona erdi.

Bask›nlarda gözalt›na al›nanlar-
dan biri de 1 May›s Mahallesi’nde
oturan TAYAD’l› Do¤an Tan’d›.
TAYAD’l› Aileler, Do¤an Tan’›n
gözalt›na al›nmas›yla ilgili yaz›l› bir
aç›klama yapt›lar. 

“Do¤an Amcan›n gözalt›na al›-
n›fl sebebini sormuyoruz bile. Der-
hal serbest b›rak›lmas›n› istiyoruz.
Ve AKP polisini tekrar uyar›yoruz.
TAYAD’l›lara yönelik sald›r›lara
son verin” denilen aç›klamada, kalp
hastas› olan Do¤an Tan’›n
sa¤l›¤›ndan polisin sorumlu oldu¤u
belirtildi.

Hapishanelerde ölüme terk edil-
mifl hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› için yap›lan eylemlere
devam ediliyor

‹stanbul’da 5 Kas›m günü hasta
tutsaklar›n özgürlü¤ü için ‹stiklal
Caddesi’nde yürüyüfl düzenlendi.
Hasta tutsaklar›n isminin say›p
“özgürlük” diye hayk›ran 100 kifli
Taksim Tramvay Dura¤›’ndan Ga-
latasaray Lisesi’ne kadar yürüdü.

Burada Emek ve Özgürlük Cephe-
si’nden Hasan Yüksel bas›na bir
aç›klama yaparak “Bir tarafta ayr›-
cal›kl› tutuklu ve hükümlüler için
özel hastane odalar› haz›rlan›rken,
di¤er tarafta birçok hasta tutsak,
doktor yüzü bile göremeden y›llar›-
n› geçirmektedir. Tüm bunlar›n
üzeri demokrasi ç›¤l›klar›yla örtül-
meye çal›fl›lmaktad›r” dedi. 373
hapishanedeki 119 bin tutukluya 21

doktor düfltü¤ünü belirten Yüksel,
2010 y›l›n›n ilk sekiz ay›nda hapis-
hanelerde 154 kiflinin öldü¤ünü
söyledi. Eylem “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n”, “Tecrite Ha-
y›r” sloganlar›yla sona erdi.

‹stanbul’da 4 Kas›m günü de
Adli T›p Kurumu önünde eylem
yap›larak hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› istendi. 

5 Kas›m günü hasta tutsaklar›n
serbest b›rak›lmas› için Ankara Sa-
karya Caddesi’nde eylem yap›ld›.
Eylemde AKP’nin hapishanelerden
ç›kan her tabutun sorumlusu oldu-
¤u ve olaca¤› söylendi. Antalya’da
hasta tutsaklar için  2 haftada bir
yap›lan yap›lan eylemlere K›fllahan
Meydan›’nda  29 Ekim günü de de-
vam etti.

Eylemde hapishanelerin dünü
bugünü anlat›l›rken, tecrit sorunu-
nun yak›c›l›¤› gözler önüne serildi.
Halk Cephesi ve  ESP taraf›ndan
yap›lan eyleme  DHF ve D‹P des-
tek verdi.

AADDAALLEETT BBAAKKAANNLLIIĞĞII
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AADDAALLEETT BBAAKKAANNLLIIĞĞII
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V i e t -
n a m ’ d a
k u r u l a n
bir Ame-
rikan sal-
d›r› üssü-

nün tarifini vermek istiyoruz. 
Vietnam kazacak kitab›ndan bir al›nt›:
"Bu üsten nefret ediyordu... Amerikal›lar, hava

alan›n› büyütmek ve oraya giden yolu genifllet-
mek için 740 hektarl›k bir alan daha istediler diye
tüm köyler yerle bir edildi. Meyve bahçeleri, bam-
bu tarlalar›, mezar
tafllar›, her fley
çeltik tarlas› gibi
dümdüz edildi.
35OOO’den fazla
köylü, evlerinden,
babalar›ndan kal-
ma köylerinden
uzaklaflt›r›ld›lar ve
üssü çevreleyen
d›fl mahallelerde
kurulan yüzlerce
‘stratejik köy’e yerlefltirildiler. Amerikal›lar›n dü-
flüncesi, bunlar›n muhtemel Vietkong s›zmalar›na
karfl› bir insan engeli oluflturacaklar›yd›. 

‘Stratejik köyler’ 70 askeri mevziden oluflan bir
halka ile korunuyordu ve bunlar hep birlikte, üs-
sün korunmas›nda ilk savunma hatt› olarak düflü-
nülüyordu. 

Daha sonra befl s›ra dikenli tel,
may›n tarlas›, 
z›rhl› araçlarla donat›lm›fl devriyeler,
köpekli gözcüler
ve Amerikal›lar›n afl›lamaz savunma dedi¤i

fleyler geliyordu..."
Bu tarifi hayal etmeye çal›fl›n; 70 tane askeri

mevzi,
bu mevzilerin çevresinde befl s›ra dikenli tel, 
may›nl› bir arazi, 
z›rhl› araçlar
ve son s›rada köpekli devriyeler.
‹flte Vietnaml› devrimciler de bu engelleri afla-

rak, bu üssü imha etmeyi, cay›r cay›r yakmay›
baflard›lar.

Birisi anlatsa, Vietnam halk›n›n gerçekten bun-
lar› yaflad›¤›n› bilmesek, asla inanmay›z. 

Akl› bafl›nda birisi biraz askeri, teknik bilen bi-
risi b›rak›n böyle bir üssü yakmay›, tümüyle imha
etmeyi yan›ndan bile geçmez. 

Ama Vietnam halk› bu üssü yakt›, y›kt›, yok et-
ti. 

Nas›l? 
Ne istedi¤ini bilen insanlar, halklar güçlüdür. 
Onlar vatanlar›n›, 
onlar sevdiklerini, 
onlar tarlar›n›,
onlar mezar tafllar›n› geri istediler.
Onlar hayatlar›na sahip ç›kt›lar. 
H‹Ç B‹R‹S‹ DE KAHRAMAN DE⁄‹LD‹. 
Onlar ne istediklerini biliyorlard›. ‹stedikleri ar-

kadafllar›n›, akrabalar›n› öldüren, evlerini yak›p
y›kan, tarlar›n› imha eden, hayvanlar›n› öldüren,

mezar tafllar›n› y›-
kan emperyalistle-
rin ülkelerinden
defolup gitmesiydi. 

Peki ya korku
ne olacak? Böyle
bir üsttün yan›n-
dan geçmek bile
yürek istemez mi?
‹ster elbette. 

Korku duymaz
m› insan? Korku duyulur elbette. 

Yoldafll›k sevgisi korkudan üstündür. Orada
yoldafllar›na iflkence edildi¤ini bilerek, ald›rma-
dan yaflanabilir mi? 

Orada en sevdiklerimiz öldürülürken, en sev-
diklerimize iflkence yap›l›rken rahat uyunabilir
mi? 

O üs tarlalar›m›z›, topraklar›m›z›, çocuklar›m›-
z›n ve bizim gelece¤imizi yok ederken, mezar tafl-
lar›m›z› yerle bir ederken, an›lar›m›z›, geçmiflimi-
zi,  dedelerimizi, tarihimizi yok ederken rahat uyu-
nabilir mi? 

Yoldafll›k sevgisi, bu nedenle korkudan üstün-
dür.

Vatan sevgisi, bu nedenle korkudan üstündür. 
Onlar halkt›lar.
Onlar halk›n yarat›c›l›¤›na güvendiler. 
Halk; tek tek insan, tek tek her biri kum tanesi

kadar küçük ve güçsüz ama bir araya gelince,
devrimci örgütün harc› ile birleflince büyük bir
güç oldu¤unu görür. Ve dünyan›n en güçlü ordu-
sunu; Amerikan emperyalistlerinin ordusunu ye-
ner, bunun yap›labilece¤ini tüm dünyaya gösterir-
ler.

Onlar öfke duydular. 
En sevdiklerine iflkence yapanlara, 
en sevdiklerini öldürenlere duyduklar› öfke

vard›, bununla baflard›lar.
Ve biz de çekilen ac›lar›, gö¤üslenen zorluklar›

direnifle dönüfltürece¤iz. 

ACILARIMIZI Unutmayaca¤›z. 
KAT‹LLER‹M‹Z‹ Affetmeyece¤iz. 

ADALET‹ B‹Z SA⁄LAYACA⁄IZ! 

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz
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Ve bu katillere öfkemizi bü-
yütece¤iz. 

Bizim en güçlü silah›m›zd›r
öfke.

Öfke duyacak ve öfkeyi
büyütece¤iz. 

Ya da sindirilmifl, çaresiz,
kaderci bir teslimiyet ile katil-
lerimize, en çok sevdiklerimi-
zi öldürenlere teslim olaca¤›z.

Diyece¤iz ki; gelin bizi de
katledin.

Yani bizi de katletmelerine
izin verece¤iz. 

Öfkemiz s›radan bir öfke
de¤ildir. 

Öfkemiz s›n›f kinimizdir. 
Öfkemiz intikam duygu-

muzdur. 
ÖFKE DUYMAMAK, TÜM

YAPILANLARI NORMAL
GÖRMEKT‹R.

ÖFKE DUYMAMAK. GE-
L‹N AYNISINI B‹ZE DE YAPIN
DEMEKT‹R. 

Ve biz de; 
her fley halk için,
her fley cephe için, 
her fley devrim için,
kendi vatan›m›z,
kendi örgütümüz,
kendi devrimimiz için…  
diye bakarak her fleyi ama

her fleyi kazanabiliriz. 
Ve biz biliriz ki; 
sadece savaflanlar ve dire-

nenler kazan›r ya da kaybe-
der.

Seyredenler ya korkakt›r,
ya hain.

Ara yol yoktur. Ya direne-
ce¤iz, savaflaca¤›z, 

ya korkak ve hain olaca-
¤›z. 

ACILARIMIZI 
Unutmayaca¤›z. 
KAT‹LLER‹M‹Z‹ 
affetmeyece¤iz. 
ADALET‹ B‹Z SA⁄LAYA-

CA⁄IZ!

Bir mahkemede, yarg› karar›
hangi unsurlardan oluflur? 

BBiirr;; kanunlar. ‹‹kkii;; deliller. ÜÜçç;; ta-
n›klar. DDöörrtt;; olay yeri tutanaklar›,
keflifleri, parmak izi ve benzeri teknik
bilgiler, BBeeflfl;; yarg›çlar›n kanaati...

Yarg› sisteminde bunlar bir bü-
tündür. Hiçbir karar mevcut kanun-
larla çeliflemez. Hiçbir karar, mev-
cut kan›tlarla çeliflemez. Ayn› fley
di¤er tüm maddeler için de geçerli-
dir. Peki oligarflinin yarg›s›nda olan
nedir?

Onlarca y›l› bulan cezalar›n ya¤-
d›r›ld›¤› devrimcilerin yarg›land›¤›
mahkemelerde kararlar nas›l verilir?

‹flkence davalar›nda, infazlarda
kararlar nas›l verilir?

Mesela örgüt üyeli¤inden
hakk›nda 15 y›l ceza istenen bir
devrimcinin dosyas›nda, iddia edi-
len “suç”a dair “suç”u kabul eden
bir ifade yoktur. Tan›k yoktur. Olay
yeri tutana¤›, parmak izi ve benzeri
yoktur; Onun örgüt üyeli¤ine dair
bir tek polis fezlekesi vard›r. Buna
karfl›l›k san›¤›n, iflkence yap›ld›¤›na
dair doktor raporu vard›r. Ço¤u za-
man rapora da gerek olmaz iflkence-
yi tespit etmek için; ç›plak gözle her
fley görünür. Fakat bütün bunlara
ra¤men tan›k için lehte olan hiçbir
delil dikkate al›nmaz. Yarg›çlar po-
lis fezlekesine göre “örgüt üyesi ol-
du¤una kanaat getirerek” müebbete
kadar varan cezalar verirler. 

Yarg›çlar, ““kkaannaaaattee ggöörree”” der-
ler. Esas›nda o da de¤ildir. Burada
“kanaat” faflizmin yasalar›n› k›l›f›na
uydurmakt›r. Çünkü ortada yarg›çlar
için “kanaat” oluflturacak hiçbir fley
yoktur. Oligarflinin yarg›s›na göre
esas olarak kararlar ffaaflfliizzmmiinn iihhttiiyyaaçç--
llaarr››nnaa göre verilir. Karar için di¤er
tüm unsurlar rafa kald›r›l›r. 

Faflizmin ihtiyaçlar› bazen bir

polis fez-
lekesinde,
bazen bir
M‹T rapo-
runda, bazen
de bir MGK kara-
r›nda ifade edilir. Oligarflinin ““bbaa--
¤¤››mmss››zz”” yarg›çlar› da onlar›n gere-
¤ini yerine getirir. 

Yukar›daki örnek devrimcilere
ceza verirken geçerlidir. Onlarca y›-
l› bulan cezalar yarg›çlar›n a¤z›n-
dan sanki bir kaç aydan söz edili-
yormufl gibi dökülür. Bir de bunun
tersi durum vard›r. ‹flkencecilerin,
infazc›lar›n, katillerin yarg›land›¤›
davalar. Bu davalarda iflkenceci ka-
tiller için yukar›da sayd›¤›m›z un-
surlar›n hepsinin katillerin aleyhin-
de olmas›na ra¤men, yani herkesin
gözleri önünde bir katliam gerçek-
lefltirilmesine ra¤men ço¤u iflkence,
infaz ve katliamlar için dava bile
aç›lamam›flt›r. Dava aç›lanlarda ise
her türlü delile ra¤men yarg›çlar ka-
tilleri aklayacak bir gerekçe bul-
mufllard›r. 

Geçen hafta ‹smail Karaman’›n
katillerinin nas›l beraat ettirildi¤ine
dergimizde yer vermifltik. Oligarfli-
nin yarg›çlar›; katillerin cezaland›-
r›lmas› için kararda belirleyici ola-
cak dört unsurun da ‹smail’in katle-
dildi¤ini kan›tlamas›na ra¤men 15
kiflinin katili olan Ali Erflan ve Ni-
hat Çulhao¤lu hakk›nda ""SSaann››kkllaarr,,
kkeennddiilleerriinnee kkaarrflfl›› hhaakkss››zz bbiirr ssaalldd››--
rr››yy››,, ssaalldd››rr››yyllaa oorraanntt››ll›› bbiirr bbiiççiimmddee
ddeeff eettttiikklleerriinnddeenn,, yyaassaall ssaavvuunnmmaa
ss››nn››rrllaarr›› iiççeerriissiinnddee hhaarreekkeett eeddeerreekk
KKaarraammaann''›› ööllddüürrmmüüflfllleerrddiirr.."" flek-
linde bir ‘‘kkaannaaaatt’’ee vararak bbeerraaaatt
karar› vermifllerdir. Dava dosyas›n-
da yarg›çlar›n bu karar› verebilmesi
için kanaat oluflturacak tek bir delil
yoktur. Bu kanaat kimin kanaatidir
o halde?

Adalet!  
Faflizmin ‘kanaat’i
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““KKaammppaann--
yyaayyllaa ssaahhiipp--

lleennmmeenniinn,, kkaa--
rraarrll››ll››¤¤››nn vvee ddee

hhaakkll››ll››¤¤››nn,, ssaabbrr››nn ggüüccüünnüü bbiirr
kkeezz ddaahhaa iiççiimmddee hhiisssseettttiimm..””

ZZeeyynneepp YYaayyllaa:: Zaten haks›z bir
tutuklamayd›. Gözda¤› vermek için.
Tutuklananlara da d›flar›da tecrite
karfl› mücadele eden ana babalara
da, sizi tutuklat›r›z ceza da veririz
diyorlar. Hukuk olmad›¤› için, çi¤-
nemeleri çok kolay.

YYaayyllaa:: Sahiplenmenin ne kadar
önemli oldu¤unu, bir kez daha anne
olarak beynime yazd›. Anne, baba
olarak sahiplenmek gerekiyor. Ama
tutsak olarak içerideyken, sahiple-
nilmeyi görmek, yaln›z olmad›¤›n›
hissetmek, sevgi ile ba¤lanmak,
düflman› ve tecriti yenmek demek-
tir. Bu da insan› güçlü ve onurlu his-
settiriyor. 

Kampanya çok güzel düflünül-
müfl, düflman› teflhir etmek için.
Çok zor olmas›na ra¤men yafll› ana,
babalar ad›m ad›m yürüdüler. Sa-
hiplenmenin, kararl›l›¤›n ve de hak-
l›l›¤›n, sabr›n gücünü bir kez daha
içimde hissettim.

Dünyada en güçlü silah hakl› ol-
mak, hakl›l›¤›n› sab›rla savunmak.
Bu da mahkemenin üzerinde iyi bir
teflhir yaratt›. El ele verirsek çöze-
meyecek sorun yoktur diyorum.

YYaayyllaa:: Tecriti 8 y›ld›r hep anlat-
t›m. 4.5 ay  kendim yaflad›m. fiimdi
hissederek anlataca¤›m. Tecriti an-
latmak zor çok tecrit bir tek hapis-
hanede de¤il, içeride d›flar›da tüm
insanl›¤› ele geçirmifl tecriti iyi an-
lat›rsak insanl›¤›n ç›k›fl› oldu¤unu
düflünüyorum.

YYaayyllaa:: Biz ana, baba olarak her
zaman evlatlar›m›z›n yan›nda olur-
sak ve de evlatlar›m›z›n hakl› oldu-
¤unu bilirsek, gelecek zulümden ve
linçlerden bafl›m›z dik olarak yürür-
sek, her zor koflulda evlad›m›z›n ya-

n›nda yer al›rsak “devrimci evlad›-
m› ben ölmeden kimse k›l›na bile
dokunamaz” dersek iflte ozaman zu-
lüm ve de linçler, iflkenceler, infaz-
lar son bulacak.

“ÇÇookk hhaakkll›› bbiirr
kkaammppaannyyaa bbuunnddaann
kkaayynnaakkll›› ççookk eettkkiillii
oolldduu¤¤uunnuu ddüüflflüünnüü--
yyoorruumm...... HHeemm ››ssrraarr››
vvaarrdd››,, hheemm mmeeflflrruulluu--
¤¤uu vvaarrdd››.. TTaahhlliiyyeelleerr--
ddee ççookk eettkkiillii oolldduu¤¤uu--
nnuu ddüüflflüünnüüyyoorruumm..
EEnn aazz››nnddaann,, iinnssaann››nn
aarrkkaass››nnddaann bbööyyllee bbiirr kkaamm--
ppaannyyaa yyüürrüüttüüllmmeessii,, iinnssaannaa
ggüüçç vveerriiyyoorr.. BBööyyllee ssaahhiipplleenniill--
mmeekk iinnssaann›› oonnoorree eeddiiyyoorr..””

YY››llmmaazz:: Gerekçeler ayn› olma-
s›na ra¤men kimini b›rak›p kimini
b›rakmama, polisin tercihi. fiu da
etkili TAYAD'›n yürüttü¤ü kampan-
ya sonucunda, hukuksuz davrand›k-
lar›n›n aç›¤a ç›kma telafl›yla baz›la-
r›n› b›rakmak zorunda kald›lar.
Operasyonu hakl› göstermek için
bir k›sm›m›z› tuttular. Biraz da TA-
YAD'l›lara gözda¤› vermek için
yafll›lar› tuttular.

YY››llmmaazz:: Çok hakl› bir kampan-
ya bundan kaynakl› çok etkili oldu-
¤unu düflünüyorum. Hakl› olan
meflru olan bizdik. Hem ›srar› vard›,
hem meflrulu¤u vard›. Tahliyelerde
çok etkili oldu¤unu düflünüyorum.

En az›ndan, insan›n arkas›ndan
böyle bir kampanya yürütülmesi,
insana güç veriyor. Böyle sahiple-
nilmek insan› onore ediyor. Bedel-
leri oldu, çok sald›r›ld› d›flar›da,
ama bedeller ödenmeden sonuç al›-
nam›yor. Sald›r›ya u¤ramalar› insa-
n› üzüyor, beni de çok üzdü.

Mahkeme üzerinde etkisi oldu
kampanyan›n. Hakl› ve meflru ol-
man›n karfl›s›nda çok direnemezler
hukuksuzlu¤a.

YY››llmmaazz:: Eski gardiyan›m ben.
Tecrit, d›flar›da tahmin edilse de,
mesle¤imden kaynakl› az çok bil-
sem de tecriti yaflay›nca anlad›m.

Tecrit sadece
yaln›zlaflmak de-
¤il, safd›fl› olmak
de¤il. ‹nsanlar› be-
yinsel ve fiziksel
olarak, çok ince
hesaplarla bitir-
mek.

Hücreye girin-
ce y›llardan beri
burada olan insan-
lar›n nas›l bu kadar
azimli ve diri kal-

d›klar›n› düflünmeden edemedim.
Her ne kadar d›flar›da da, içeride de
tecrit var gerçe¤ini bildi¤in halde,
çevreden ve sevdiklerinden kopu-

4.5 ay tutukluluktan sonra tahliye olan TAYAD’l›larla röportaj:

“Dünyada en güçlü silah› hakl› olmak, 
hakl›l›¤›n› sab›rla savunmak” 

Mehmet YYILMAZ

Zeynep YYAYLA

1155 HHaazziirraannddaa ttuuttuukkllaannaann 1177
TTAAYYAADD’’ll››ddaann 88’’ii,, 2211 TTeemmmmuuzzddaa

ttaahhlliiyyee oollmmuuflflttuu.. 44..55 aayydd››rr ttuuttuukklluu
oollaann 99 TTAAYYAADD’’ll››aaddnn 55’’ii ddaahhaa 2255

EEkkiimm’’ddee AAnnkkaarraa’’ddaa çç››kktt››kkllaarr››
mmaahhkkeemmeeddeenn ttaahhlliiyyee oolldduullaarr..
TTaahhlliiyyee oollaann TTAAYYAADD’’ll››llaarrllaa

yyaapptt››¤¤››mm››zz rrööppoorrttaajjllaarr›› yyaayy››nnll››yyoorruuzz.. 
TTAAYYAADD’’ll››llaarraa flfluu ssoorruullaarr›› ssoorrdduukk::

- Birlikte tutukland›¤›n›z
TAYAD'l›lardan sekizi daha önce ara

kararla tahliye oldu. Ayn› gerekçelerle
tutuklanman›za ra¤men sizi dört ay

boyunca neden tuttular?
- Siz tutukland›ktan sonra

"Tutuklanan TAYAD'l›lara özgürlük"
talebiyle bir kampanya bafllat›ld›. Bu

kampanyay› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? Ayr›ca bu

kampanyan›n mahkeme üzerinde nas›l
bir etkisi olmufltur? 

- Tecrite karfl› mücadele ederken siz
tutuklan›p tecrit hücrelerine konuldu-

nuz. Bize tecriti anlat›r m›s›n›z?
- Bu konuda ayr›ca sizin eklemek,

belirtmek istedi¤iniz bir fley var m›?
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yorsun ve o sana tecritin çok a¤›r
bir iflkence oldu¤unu hissettiriyor.

Mesela rahats›zl›¤›mdan kay-
nakl› ayakta zor duruyordum ama
ayakkab› aramas›na maruz kal›yor-
dum. Örne¤in ilaçlar›m› yazd›rmak
için özel muayenelerden geçmem
gerekti. Ama yapt›ramad›m. Tahliye
olmadan bir ay kadar önce art›k
ayakta zor duruyordum A¤r›lardan
gece ve gündüz uyuyam›yordum.
Tecrit ve F Tipi gerçe¤i bu. Kam-
panyaya eme¤i geçen herkese çok
teflekkür ediyorum.

YY››llmmaazz:: ‹nsan düflüncesinde
hakl›l›¤›n ve do¤rulu¤un fark›na va-
r›nca, yaln›z olmad›¤›n› gördü¤ün
zaman insan› daha da kamç›l›yor,
azmini,  mücadelesini güçlendiri-
yor.

““SSeessiimmiizziinn
dduuyyuurruullmmaass››,,
hhuukkuukkssuuzzlluu--

¤¤uunn tteeflflhhiirrii
aaçç››ss››nnddaann ççookk

ggüüzzeell bbiirr
kkaammppaannyyaayy--

dd››..””

BBaayyrraamm fifiaahhiinn:: Zaten tutuklan-
mam›za temel sebep bas›n aç›kla-
mas›na kat›lmakt›. Bence en temel
sebep evlad›n›, evlatlar›n› sahiplen-
mek ve de vatansever olmak. Bir di-
¤er sebepse genellikle yafll› insanla-
r› ve sa¤l›¤› da pek yerinde olma-
yanlar› seçtiler galiba. Bu da yafll›
insanlar› y›ld›rmak, duyarl› insanla-
ra gözda¤› vermek için. Bak siz de
halk›n›z› vatan›n›z› sever ve evlatla-
r›n›z› sahiplenirseniz böyle olursu-
nuz. Onlarla birlik olursan›z sizi de
böyle yap›r›z. F Tipine tecrite arata-
r›z diyerek onlara da gözda¤› ver-
meye çal›flm›flt›r. 

BBaayyrraamm fifiaahhiinn:: Bu kampanya
moral aç›s›ndan, sahiplenme aç›s›n-
dan çok olumluydu. Sesimizin du-
yurulmas›, hukuksuzlu¤un teflhiri
aç›s›ndan çok güzel bir kampanyay-
d›. Tabi ö¤rendi¤imiz ve de takip
edebildi¤imiz kadar›yla. Bas›n tabi

her zaman ki gibi görmezden geldi,
gelmeye çal›flt›. Dergileri de hapis-
hanede do¤ru dürüst alam›yorduk.
Özellikle hapishanelerdeki evlatla-
r›m›zdan. Afyon'un bir köyünden
duyup da içinden geldi¤ini yazan
halk›m›zdan insanlar da vard›. Bun-
lar da kampanyan›n etkisini görme-
miz bak›m›ndan önemliydi. Ayr›ca
islami diyebilece¤imiz  kesimlerden
de  dergi ve kitap geldi.

TAYAD'l›lar›n Ankara'ya yürü-
yüflü sadece bizlere güç vermekle
kalmay›p hapishaneler sorunu oldu-
¤u için her yönüyle adlileri  de ilgi-
lendiriyordu. Onlar›n tepkisi siz ya-
pars›n›z fleklinde oluyordu.

Kampanyan›n mahkeme üzerin-
deki etkisini Güler Zere'de oldu¤u
gibi devletin daha az teflhir olmas›n›
sa¤lamak için yurtiçi ve yurtd›fl›nda
yap›lan kampanya bir flekilde hu-
kuksuzlu¤u ortaya ç›karma aç›s›n-
dan olumlu etkisi oldu. Kampanya
amac›na ulaflm›flt›r. 

BBaayyrraamm fifiaahhiinn:: Y›llarca tecrite
karfl› ve ayr›ca hapishanelerde yap›-
lan haks›zl›klara, katliamlara karfl›
mücadele ettik. Çok evlad›m›z›
kaybettik. Bir gün önce ziyarette
karfl›lafl›p çay içti¤imiz evlad›m›z
bir gün sonra bir bakm›fls›n katledil-

mifl. Hapishaneler böyle bir yer. F
Tipleri katletmekte daha sinsice.
Sessiz ölüm. Tecriti anlatmak için
gerçekten yaflamak gerekirmifl bunu
anlad›k. Tecriti anlat›rken metre he-
sab› yapmamak laz›m. Ne kadar ge-
nifl olursa olsun sonuçta sen bir tut-
saks›n onun için sana yap›lan her
fley ola¤an. Sadece bir avuç gökyü-
zü, gökyüzüne bakmak görmek için
sa¤lam bir boyuna gerek var. Hapis-
hanede topra¤a hasretsin. Yeflile
hasretsin. Ayn› insanla ayn› hücrede
aylarca y›llarca, görüflçü gelsin de
de¤iflik insan göreyim diye bekler-
sin. Dergiler ve kitaplar verilmez.
Verildi¤i kadar› da geç veriliyor.
A¤z›ndan bir laf ç›ksa otomati¤e
ba¤lanm›fl gibi dilekçe isterler. Te-
lefona ç›kt›¤›n zaman tekmil dayat-
mas› yap›l›yor. Bir merhaba diyor-
sun sonra tak diye kapat›yorlar. Ara-
malar› baflka bir sorun. Sadece biz-
ler için de¤il görüfle gelen aileler
için de ayn› sorun yaflan›yor. Tecriti
sadece biz de¤il ailelerimiz de yafla-
maktad›r.  Hiç cezas›z kalm›yorsu-
nuz. Sa¤a bak ceza sola bak ceza,
mektuplarda e¤er hofllar›na gitme-
yen bir fley varsa karalama. 

As›l sorun iraden ve inanc›nla
düflünüp tecrite yenilmemekte.
Amaçlanan da sorunlar› ço¤alt›p se-
ni y›ld›rmak, kiflili¤inden ar›nd›r-
mak. O zaman çürümenin, yok ol-
man›n bafllad›¤› and›r. 

BBaayyrraamm fifiaahhiinn:: Bu konuda ön-
celikle eme¤i geçen herkese ayr›
ayr› teflekkür ediyorum. Kifli ve ku-
rum olarak  bizleri yaln›z b›rakma-
d›lar. 4.5 ay boyunca hep yan›m›zda
hissettik. 

Bayram fifiahin

Türkiye'deki Halk Cephesi'ne, 
S›cak devrimci Selamlar›m›zla...

Sizinle ve Ankara'da yarg›lanan ve bugün mahkemeleri olan tutsak ai-
lelerinizle dayan›flma içinde oldu¤umuzu ilan ederiz. Sizlerle dayan›flma
amac›yla mahkemede bulunmak isterdik. Sizinle sonuna kadar dahan›flma
içinde oldu¤umuzu ve tüm direnenlerin, devrimci tutsaklar›n serbest b›ra-
k›lmas› için orada olmak istedi¤imizi belirtiriz.

Tüm tutsaklar›n ve halklar›n özgürlü¤ü için, demokrasi ve adalet için... 

Türkiye'deki Halk Cephesine Zafer, Tutsaklara Özgürlük...

Irak Komünist Partisi Önderli¤i
(Halk Birli¤i) Ba¤dat    25.10.2010"

Dünyada en güçlü silah›
hakl› olmak, hakl›l›¤›n›

sab›rla savunmak. Bu da
mahkemenin üzerinde iyi bir
teflhir yaratt›. El ele verirsek
çözemeyecek sorun yoktur

diyorum.
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4 TAYAD’LI
GÜNDÜR

TUTUKLU!146

Tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest
b›rak›lmas› için yap›lan eylemler
sürüyor. TAYAD’l› Aileler, sahiple-
nerek, mücadeleyi büyüterek hakla-
r›m›z› kazanabiliriz, özgürlü¤ümü-
zü koruyabiliriz diyerek tutuklu TA-
YAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için
eylemlere devam ediyorlar. Yap›lan
çal›flmalarda verilen mücadele so-
nucunda 5 TAYAD’l›n›n daha zul-
mün elinden çekip al›nd›¤› belirtile-
rek herkes verilen mücadeleye sa-
hip ç›kmaya ça¤r›l›yor. 

TAYAD’l› Aileler hergün Tak-
sim’de, “Hasta Tutsaklar› Tecritte
Öldürmek Serbest, Cenazelerine
Kat›lmak Suç. Tutuklu TAYAD’l›lar
Serbest B›rak›ls›n” yazan bir pan-
kart açarak insanlara hukuksuzlu¤u
teflhir etmeye devam ediyorlar. Bir
yandan bildiri da¤›tan TAYAD’l›lar
bir yandan da hukuksuzlu¤un son
bulmas› için imza topluyorlar.

TAYAD’l› Aileler 2 Kas›m günü
AKP ‹‹ssttaannbbuull il binas› önünde
oturma eylemi yapt›lar. “Tecrite
Son”, “Tutuklu TAYAD’l›lar Ser-
best B›rak›ls›n”, “Kahrolsun Fa-
flizm Yaflas›n Mücadelemiz” slo-
ganlar›n›n at›ld›¤› eylemde F›rat
Taflkara bas›na bir aç›klama yapa-

rak “AKP istiyor ki her türlü sald›r›-
y› yaps›n, terör estirsin ama karfl›-
s›nda kimse direnmesin, hakk›n›
aramas›n” dedi. 

BBuurrssaa’n›n Fomara meydan›nda
3 Kas›m günü AKP il binas› önünde
TAYAD’l› aileler taraf›ndan oturma
eylemi yap›ld›. Burada yap›lan
aç›klaman›n ard›ndan 15 dakikal›k
oturma eylemi ve bildiri da¤›t›m›
yap›ld›. 

Tutuklanan TAYAD’l›lar için
AAnnkkaarr aa’da da eylemler devam edi-
yor. 2 Kas›m günü Adalet Bakanl›¤›
önünde TAYAD’l›lar›n serbest b›ra-
k›lmas› istenirken, 30 Ekim günü
Abdi ‹pekçi Park›’nda ayn› taleple
oturma eylemi yap›ld›. 

Eylemlerde, AKP iktidar›n›n
anayasal hak olan bas›n aç›klamas›
yapmay› suç sayd›¤›n› ve bu yüzden
aylard›r TAYAD'l›lar›n tutuklu bu-
lundu¤u söylendi. 

TAYAD’l› Aileler 30 Ekim günü
HHaattaayy Ulus Alan›’nda bir eylem
yapt›.“Hasta Tutsaklar› Tecritte Öl-
dürmek Serbest Cenazelerine Kat›l-
mak Suç Tutuklu TAYAD’l›lar Ser-
best B›rak›ls›n” pankart› aç›lan ey-
lemde yap›lan aç›klamada 17 kifli-

nin ayn› gerekçelerle tutuklu olduk-
lar› halde 25 Ekim günü yap›lan
mahkemede 5 TAYAD’l› serbest b›-
rak›l›rken 4 TAYAD’l›n›n hala tu-
tuklu kalmas›n›n hukuksuzluk
örne¤i oldu¤unu anlat›ld›. 

ANKARA

BURSA
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SON TUTSAK TAYAD’LI
ÖZGÜR KALANA KADAR...

‹STANBUL



Ifl›l
Özgentürk
(Cumhuriyet
gazetesi
yazar›)

� Ülkede sürekli birilerinin öteki-
lefltirildi¤i günlerde linç olaylar›na
rastlanmas› kadar do¤al bir durum
olmasa gerek. Hemen herkes bir
di¤erini düflman gibi görüyor, ayr›-
ca bafl›m›zdaki iktidar sa¤ bir ikti-
dar ve hak arayan herkes onun için
tehlikeli, bir tehdit. Alg›lar›n düfl-

manca oldu¤u bir ülkede linç giri-
flimini neredeyse do¤al bir durum
gösteriyor.  Ayr›ca bu sadece fizik-
sel olarak yap›lm›yor,  en tehlikeli-
si korku sal›narak yap›lan manevi
linç .

� Her an her görüflten birileri linç
örgütlenmesi yapabilir. Ama bunun
mutlaka örgütlü bir biçimde yap›ld›-
¤› illegal ya da legal örgütler vard›r.

� Elbette yeterli de¤ildir. Linç gi-
riflimlerinin durmas›, üniversite ö¤-
rencilerinin tutuklanmamas›, gaze-
tecilerin istifaya zorlanmamas› ,hak
arayanlar›n›n susturulmamas› için
toplumun çeflitli sivil örgütler ara-
c›l›¤›yla hak araman›n en do¤al
hak oldu¤unu iktidara an›msatmas›
gerekmektedir. Bu da örgütlenmey-
le olur. Ne yaz›k ki, Türkiye özel-
likle 12 Eylül darbesinden sonra
örgütleri korkutulmufl, ortadan kal-
d›r›lm›fl  bir toplumdur. Örgütlen-
me partiler, sivil toplum örgütleri
kanal›yla olur, ülkesini düflünen
herkesin bu konuda kendi üstüne
düfleni yapmas› gerekir. Üzülmek
ve sürekli yak›nmak bir çare de¤il-
dir, herkesin elini tafl›n alt›na koy-
may› gerekir. Bu da çal›flmak ve
fedakarl›k isteyen bir ifltir. Ne ya-
z›k ki, dayan›flma kültürü iyice za-
y›flat›ld›¤› için flimdi örgütlenme
en zay›f noktas›nda, neredeyse hiç
yok gibi.

� Bas›n susturulmufl ve emir eri
durumuna getirilmifltir, Böyle bir
bas›n›n özellikle hak arayanlar›n
yan›nda olmas› beklenemez. Linç
olaylar› ya görülmemezlikten geli-
niyor ya da çok az yer veriliyor.
Bunun tek çaresi bas›n› en hassas
yerinden harekete getirmektir. Pro-
testo etmek, o gazeteyi ya da dergi-
yi sat›n almamak, sürekli e-mail
çekerek uyarmak bunlar›n bafl›nda
geliyor. Ancak bu da bir çaba ve
emek ister. 

K›saca dostlar çal›flmak, daya-
n›flma ve fedakarl›k ve korkmamak
bugünlerde hepimizin en çok ihtiya-
c› olan, ancak çok zor inflaa edilen
kavramlar.

L‹NÇ
Röportajlar›

Neden? Nas›l?
Ne Yapmal›?

� Nurtepe’den
Faflistler Kovuldu 

31 Ekim günü Nurtepe futbol saha-
s›nda faflistler kendi aralar›nda maç
yaparken faflist sloganlar at›p küfürler
ettikleri görüldü.  Bunun üzerine “Nur-
tepe Faflizme Mezar Olacak” sloganla-
r›yla sahaya yürüyen 50  Halk Cepheli
faflistleri tafllad›.

Sivil faflistlere sahip ç›kan
AKP’nin polisi z›rhl›  araçlar›yla ey-
lemcilerin üzerine sald›rd›. Daha
sonra da faflistler polis korumas›nda
mahalleyi terk ettiler.

Kaan Sokakta z›rhl› araçlar taflla-
narak Sokullu Caddesi’nde barikatlar
kuruldu. Z›rhl› araçlar›n  geçmesine
izin vermeyerek “Mahir Hüseyin
Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl”, “Kah-
rolsun Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz”
sloganlar›yla yaklafl›k üç saat bekle-
yen Cepheliler son dönemlerde poli-
sin emekçi halk›n yaflad›¤› mahalle-
lerde estirdi¤i terörü halka anlatt› ve
ard›ndan iradi olarak eylem  sonland›-
r›ld›.

� Çanakkale 
Halk Bilim   
Tan›flma Etkinli¤i

30 Ekim Cumartesi günü Çanakkale
Belediyesi Türkan Saylan Sosyal Tesi-
sinde Halk Bilim Toplulu¤u tan›flma
program› düzenledi.

Programa Halk-Bilim Toplulu¤u-
nu anlatan konuflmayla baflland›. Ar-
d›ndan Halk Tilim Toplulu¤unun ku-
rulufl y›l›ndan bugüne kadar yapm›fl
oldu¤u faaliyetleri anlatan sinevizyon
izletildi. Sinevizyon gösteriminin ar-
d›ndan Halk-Bilim Toplulu¤unun mü-
zik grubu olan Grup Gündo¤du müzik
dinletisi verdi. Programda kurs çal›fl-
malar›na bafllayaca¤›n› duyuran Halk
Bilim Toplulu¤u ö¤rencileri, Anadolu
halk kültürünü yaflatmak ve sahip ç›k-
mak için üniversitede çal›flmalar›n›
sürdürece¤ini, üniversitenin sunmufl
oldu¤u yoz kültüre alet olmayacakla-
r›n› halk kültürünü koruyup yaflata-
caklar›n› belirttiler. 
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Sorular›m›z;
-  Linç politikalar›n›n nedeni
nedir?
-  Linç sald›r›lar› nas›l
örgütleniyor? Kimler
örgütlüyor?
-  Linçlere karfl› yap›lanlar
yeterli midir? Hemen
duyunca  ne yap›lmal›d›r?
sonras›nda ne yap›lmal›d›r?
- Linç sald›r›lar›n› bas›n›n
verifl biçimini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? 



PKK, 1 Kas›m’da yapt›¤› aç›kla-
mayla, “eylemsizlik sürecini” se-
çimlere, Haziran 2011’e kadar uzat-
t›¤›n› aç›klad›. Gerçekte, eylemsiz-
lik süresinin bitece¤i 31 Ekim önce-
sinde PKK yöneticileri taraf›ndan
yap›lan aç›klamalarda, AKP iktida-
r›n›n eylemsizlik karar›na cevap
vermedi¤i, beklenen düzenlemele-
rin yap›lmad›¤› belirtiliyordu. Buna
ba¤l› olarak da “Devlet flunu yap-
mazsa, eylemsizli¤i uzatmay›z”
yaklafl›m› hakimdi. Peki buna ra¤-
men ne oldu da eylemsizlik karar›,
hem de oldukça uzun bir süre uza-
t›ld›? 

Bu karardan bir kaç gün önce, 28
Ekim’de Radikal gazetesinde ya-
y›nlanan Ertu¤rul Mavio¤lu’nun
Murat Karay›lan’la röportaj bu so-
runun cevab›n› da veriyordu.

Karay›lan flöyle diyordu röporta-
j›n bir yerinde:

“PKK’nin ... teslim olmas› ya da
fliddet yoluyla tasfiye edilmesi
mümkün de¤il. Ama flu var: BBiizz ddee
ddeevvlleettii yyeenneemmeeyyiizz.. Yeniflememe du-
rumu söz konusu. Çözüm bu temel-
de kendisini dayatan bir gerçeklik-
tir. Uzarsa karfl›l›kl› kay›plar daha
fazla olur.” 

Karay›lan’›n belirtti¤i bu durum
bir sonuçtur. 

Ulusal veya sosyal kurtuluflu he-
defleyen bir gerilla hareketi, mevcut
durum ne olursa olsun, zaferi hedef-
ler; gerilla savafl›, tarihsel olarak za-
ten eflitsiz, dengesiz olan güçler
dengesini, halklar›n lehine çevirme
savafl›d›r. Zafere, iktidara ulaflan
tüm gerilla hareketleri buna örnek-
tir. Gerilla savafl› temelinde sürdü-
rülen Halk Savafl›’n›n klasik tan›m›
fludur: Halk savafl›, askeri olarak
güçlü fakat politik olarak güçsüz bir
düflmanla, askeri olarak güçsüz fa-
kat politik olarak güçlü halk aras›n-
da süren savaflta, güçlü düflman› al-
tetmenin sanat›d›r. 

Bu süreç, bir ülkede befl y›l süre-
bilir, bir baflkas›nda 40 y›l. 

Ancak burada esas olan, bunu
mümkün k›lacak olan, gerilla hare-
ketinin iktidar ve zafer iddias› ve
hedefinde kararl›l›k göstermesidir. 

PKK bundan vazgeçmifltir.
“Devleti yenemeyiz” tesbiti bu du-
rumun sonucudur. Evet do¤rudur;
devrim ve iktidar iddias› olmayan-
lar, devleti yenemezler. E¤er ortada
ulusal veya sosyal bir kurtulufl id-
dias› yoksa, bir iktidar iddias› yok-
sa, gerilla savafl›n›n o büyük bedel-
leri ne için ödenecektir. 

PKK, hedeflerinden sürekli ola-
kak geriye gitmifl, taleplerini “dil
serbestli¤i”ne kadar geriye çekmifl-
tir. Devleti, iktidar› ele geçirmeyi
reddetmifltir. 

Bu noktada sorulacak soru flu-
dur: PPKKKK,, ddeevvlleettii yyeennssee nnee yyaappaa--
ccaakk zzaatteenn?? Dolay›s›yla, Karay›-
lan’›n “biz devleti yenemeyiz” sözü,
esas olarak “bizim devleti yenmeyi
gerektirecek bir hedefimiz yok” flek-
linde de ifade edilebilir.  

*

Sistemin Turgut Özal’dan bu ya-
na yo¤unlaflt›rarak sürdürdü¤ü “çö-
züm” tart›flmalar›n›n özünde de bu
vard›. 

Amerikan emperyalizmi, Avrupa
emperyalizmi, iflbirlikçi tekelci bur-
juvazinin örgütü TÜS‹AD ve düze-
nin daha pek çok kurumu ve partisi,
zaman zaman Kürt sorununda “çö-
züm paketleri” ortaya att›lar. Peki
onlar neden istiyordu bu “çözüm”ü?

Kürt ve Türk halk›n›n gençleri-
nin ölmesini mi istemiyorlard›? Ya-
ni klasik deyiflle, gerilla veya asker
olarak “halk›n kan›n›n akmas›” m›
üzüyordu onlar›?

Kürt halk›n›n ulusal haklar›n›n
çi¤nenmifl olmas›ndan m› rahats›z-
d›lar yoksa?

Bunlar›n hiçbiri emperyalistlerin

ve tekelci burjuvazinin sorunu de-
¤ildir. Çünkü zaten, zaman›nda o
ulusal haklar› gasbeden, imha ve
asimilasyonu dayatan kendileridir. 

Emperyalistler ve iflbirlikçi ikti-
dar aç›s›ndan sorun fluydu: 

Onlarca y›ld›r sürdürülen inkar,
imha ve asimilasyon politikalar›na
ra¤men ulusal talepli silahl› bir mü-
cadele geliflmiflti. 

Bu mücadele ne yap›l›p edilip
tasfiye edilmeliydi. 

Emperyalizm ve oligarfli, hemen
her zaman her yerde oldu¤u gibi,
önce fiziksel ve askeri tasfiyeyle so-
nuç almak istedi. Ama alamad›lar. 

‹flte bu noktada askeri yöntemle-
rin yan› s›ra, emperyalist çözüm
modelleri gündeme geldi. Kürt re-
alitesinden federasyona, Bask mo-
deline kadar bir çok fley ortaya att›
egemen s›n›flar. 

“Çözüm” istiyorlard›; çünkü,
tüm dünya çap›nda silahl› halk ha-
reketlerini yok etmek istiyorlard›.
“Çözüm” istiyorlard›; çünkü, süren
savafl›n iktidara yönelmesinden,
Kürt ve Türk halklar›n›n birlikte sa-
vafl›yla kurulacak devrimci bir halk
iktidar›ndan korkuyorlard›. Üçün-
cüsü, bu “çözüm”, emperyalizmin
ve oligarflilerin ideolojik ve politik
tahakkümünün devam› olacakt›;
tüm halklara “bar›fl”, “diyalog” yo-
lunu kabul ettirmek, emperyalist te-
kellerin iktidar›n› kal›c›laflt›rmak
demekti. 

Sözün özü fludur: Emperyaliz-
min veya iflbirlikçilerin gündeme
getirdi¤i çözümler, “sistemi de¤iflti-
ren, s›n›rlar› bozan, istikrars›zl›k
yaratan bir çözüm de¤il, tersine te-
kelleri ve emperyalizmi güçlendire-
cek, mevcut savafl› ortadan kald›ra-
rak, geliflip iktidar mücadelesine
dönüflmesini engelleyecek, oligarflik
diktatörlü¤ün ve emperyalizmin
ekonomik politikalar›n› devam etti-
recek bir içeri¤e sahip”ti. 

‹ktidar ve Zafer ‹ddias› Olmayan Bir Savafl,
Nas›l ve Ne ‹çin Sürdürülebilir? 

Kürt Sorununda
ABD OPERASYONU SÜRÜYOR
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Bu noktada ulusal veya sosyal
bir kurtulufl hareketi, br tercih yap-
mak durumundad›r. Bu tercih, çeflit-
li ulusal taleplerde bulunmakla bir-
likte sistem içinde kal›nacak bir çö-
züm mü, yoksa, k›r›nt›lar› reddede-
rek halk›n devrimci iktidar›n› he-
defleyecek bir çözüm mü noktas›n-
da yap›lmak durumundayd›. 

PKK bu noktada, kendi deyimle-
riyle “devleti ele geçirmeyi”, “ikti-
dar olmay›”, “devrimleri” reddede-
rek, birinci çözüm biçimini, yani
sistem içinde olan› tercih etmifltir.  

*

Bu çözümde ulusal sorunun dev-
rimci çözümü yoktur. 

Çünkü bu çözümde, en temel
olarak uulluussllaarr››nn kkeennddii kkaaddeerriinnii ttaa--
yyiinn hhaakkkk›› yoktur (Nitekim bu nok-
tada da Öcalan, ‹mral›’da gelifltirdi-
¤i teorilerde uluslar›n kendi kaderi-
ni tayin hakk›n›n da zaman›n›n geç-
ti¤ini savunmufltur.) 

Bu çözüm ulusal hak k›r›nt›lar›
üzerine oturmaktad›r. Nitekim, yine
bizzat Öcalan taraf›ndan ““ççöözzüümm
iiççiinn AABB ççeerrççeevveessii yyeetteerrlliiddiirr”” diye
aç›klanm›flt›r. Ancak, say›s›z AB’ye
uyum yasas› ç›kmas›n›n ard›ndan
hak ve özgürlükleri ““uulluussaall”” de¤il,
““bbiirreeyysseell”” haklar temelinde ele
alan Avrupa emperyalizminin çer-
çevesinin KKüürrtt hhaallkk››nn››nn nneeffeess aall--
mmaass››nnaa bbiillee yetmedi¤i görülmüfltür. 

Bugün gündemde olan, “müza-
kere edilen” çözümlerin de daha ile-
ri olmayaca¤›n› bugünden söyleye-
biliriz. Çünkü eemmppeerryyaalliizzmmiinn vvee
oolliiggaarrflfliinniinn mmaassaass››nnddaa uulluussaall ssoo--
rruunnllaarr kkoonnuussuunnddaa bbuunnddaann ddaahhaa
ffaazzllaass›› yyookkttuurr.. Hak k›r›nt›lar›na bir
kaç k›r›nt› daha eklenip ç›kar›lmas›,
söyledi¤imiz gerçe¤i de¤ifltirmez. 

*

Demokratik Toplum Kongresi
(DTK) Eflbaflkan› Aysel Tu¤luk,
“eylemsizli¤in” uzat›ld›¤› gün, ‹m-
ral›’da Öcalan’la görüflerek ard›n-
dan flu aç›klamay› yapt›:

“Öcalan, devlet yetkilileriyle çok
ciddi ve önemli bir görüflme yapt›¤›-
n› ve bir nevi diyalog sürecinden
müzakereye geçildi¤ini ifade etti. ...

Devletin çözümden ve bar›fltan yana
bir süreci devam ettirmek istedi¤ini,
ancak bu sürecin önündeki engelin
siyaset oldu¤unu söyledi.”

Daha önceleri, oligarfli içindeki
güvercinler, flahinler, çözümden ya-
na olanlar ve çözüm karfl›tlar›, ka-
ranl›k güçler... fleklinde tan›mlanan
yaklafl›m bu kez karfl›m›za ““ddeevvlleett
// ssiiyyaasseett”” ayr›m› olarak ç›k›yor. Bir
yanda çözümden ve bar›fltan yana
oldu¤u iddia edilen devlet var, di¤er
yanda buna karfl› olan siyaset?

Kim bunlar? DDeevvlleett kkiimm?? SSiiyyaa--
sseett kkiimm?? Bunca zulüm, katliam, in-
faz, yasak ortas›nda, devletin çö-
zümden ve bar›fltan yana oldu¤unun
göstergesi ne?..  

fiahinler, güvercinler üzerine bu-
güne kadar gelifltirilen tüm politika-
lar iflas etmifltir, öngörüler yanl›fl
ç›km›flt›r. Daha iki hafta önce, Öca-
lan flöyle diyordu:

““22000066’’ddaa benden bar›fl için yar-
d›m istediler. Ben de 2006’da bar›fl
için ateflkes ça¤r›s›nda bulundum.
fiimdi daha iyi anl›yorum ki
2006’daki aassll››nnddaa bir tasfiye pla-
n›ym›fl.”

Ayn› günlerde Duran Kalkan da
flunlar› söylemiflti:

“Son geliflmeler ... bize gösterdi
ki... bunu FIRSAT bilerek basit bir
kurnazl›k numaras›yla hareketimizi
daraltma, TTAASSFF‹‹YYEE EETTMMEE,, marji-
nallefltirme çabalar›n› sürdürüyor-
lar. Öyle anlafl›l›yor ki, bu giriflim-
leri, [Öcalan’la] görüflmeye yakla-
fl›mlar›, asl›nda bu ttaassffiiyyee ppllaann››nn››
daha etkili hayata geçirebilmek için
f›rsat yaratma çabas› oluyor.” (19
Ekim 2010, Yeni Özgür Politika) 

Ne oldu birden?

Emperyalizm, oligarfli, devlet,
siyaset, hangisi ise tasfiyeden vaz
m› geçti? Ne oldu da vazgeçti?

Daha iki hafta önce Öcalan’la
görüflmeye yaklafl›m›n tasfiye pla-
n›n› etkili hale getirmek amaçl› ol-
du¤u tesbiti yap›l›rken, flimdi
“Öcalan’la görüflmeler tekrar bafl-
lad›” diye yeni kararlar al›n›yor ve
üstelik “diyalogdan müzakareye
geçildi¤i” iddia ediliyor. 

Devlet siyaset ayr›m›n›n temel-
siz ve yanl›fl bir ayr›m oldu¤unu gö-
rece¤iz yine. “Müzakare” diye ad-
land›r›lan›n da yine TTAASSFF‹‹YYEE
amaçl› oldu¤unu görece¤iz. 

Devletin “çözümden yana” oldu-
¤unu söylemek, oligarflik devlete
dair temel s›n›fsal gerçeklerin red-
didir. Pratikte yaflananlar› bile yok
saymaktad›r bu tesbit. Oligarflik bir
devletten söz ediyorsak e¤er, bu
devletin, yukar›da s›n›rlar›n› ve ki-
me hizmet etti¤ini belirtti¤imiz çö-
zümden baflka bir çözümü olamaz.
Bunun olamayaca¤› er geç görüle-
cektir, bundan eminiz. Ama yine
halk yan›lg›lara, bofl beklentilere
sürüklenmifl ve yine düzen güçlen-
dirilmifl olacakt›r. 

Bu, Kürt milliyetçi hareket aç›-
s›ndan y›llard›r devam edegelen bir
k›s›r döngüdür. K›s›r döngünün te-
melinde, düzen içi çözüm tercihi
vard›r. Düzen içi çözüm mutlaklafl-
t›r›ld›¤› sürece de bu yanl›fllardan,
bu aldanmalardan, tekrar tekrar tas-
fiye dayatmas›yla karfl›laflmaktan
kurtulunamaz. 

*

Kuflku yok ki, her k›s›r döngü-
den bir ç›k›fl vard›r. Ç›k›fl›n yolu, iki
kelime aras›ndaki tercihle aç›l›r.
Düzen de¤il devrim tercihiyle. Bu-
nun karfl›l›¤›, uuzzllaaflflmmaaddaann yana ol-
mamak, ççaatt››flflmmaayy›› göze almakt›r.
PKK çat›flmay› bilmeyen ve yafla-
mayan bir hareket de¤ildir. Ama bu-
gün ssiiyyaassii oollaarraakk bunun uza¤›nda-
d›r. Devrimden yana tercih yap›l-
mad›¤› noktada, çat›flma, yaz›m›z›n
en bafl›nda ifade edildi¤i gibi, ikti-
dar› ve zaferi hedeflemeyen, dolay›-
s›yla da siyasi olarak sürdürülmesi
tart›flmal› hale gelen bir çat›flmad›r.  

Bugün gündemde olan, 
“müzakere edilen” çözümlerin de

daha ileri olmayaca¤›n› 
bugünden söyleyebiliriz. 
Çünkü emperyalizmin ve 

oligarflinin masas›nda ulusal
sorunlar konusunda bundan

daha fazlas› yoktur. Hak 
k›r›nt›lar›na bir kaç k›r›nt› daha

eklenip ç›kar›lmas›, söyledi¤imiz
gerçe¤i de¤ifltirmez. 
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Tarih bunu defalar-
ca kan›tlam›flt›r. Halk
kurtulufl savafllar› bunu
defalarca kan›tlam›flt›r.
Hem de öyle kan›tla-
m›flt›r ki, emperyalist-
lerin devasa ekonomik, askeri, teknik güçlerine ra¤men
halk kurtulufl savafllar› karfl›s›nda hiç bir flanslar› yoktur.
O, “devasa” görünümleri, devrimci bir önderlik alt›nda
vatanseverlik ruhuyla donanm›fl halk ordusunun karfl›-
s›nda Mao’nun deyimiyle “kâ¤›ttan bir kaplan” kadar
koftur.

Savafllarda güç dengelerini belirleyen, savafl›n niteli-
¤i ve insan unsurudur. Ve tarih boyunca bütün savaflla-
r›n hhaakkll›› ve hhaakkss››zz olmak üzere iki yan› olmufltur. 

Emperyalistler ve iflbirlikçileri sömürücüdürler. ‹fl-
galcidirler. Halklar›n düflman›d›rlar. Savafllar›n haks›z
yan›nda onlar vard›r. Halk kurtulufl savafllar› ise ezilen,
sömürülen, zulmedilen halklar›n bask›ya, sömürüye,
haks›zl›¤a baflkald›r›s›d›r. Halk savafllar›, halk›n emper-
yalizm ve iflbirlikçilerinin zorbal›¤›na isyan›d›r. Hiçbir
güç bu isyan›n önünde duramaz. Hiçbir güç hakl› bir sa-
vafl›n gücünden daha güçlü olamaz. 

Halklar, emperyalizm karfl›s›ndaki güçlerini, yenil-
mezliklerini hakl›l›klar›n› meflruluklar›ndan al›r. Em-

peryalistlerin ordusu her bak›mdan halk
kurtulufl savafllar›n›n karfl›-
s›nda güçsüzdür. Silah üstün-
lü¤ü mü var? Hay›r, onda da
güçlü olan emperyalistler de-
¤ildir. Silahlar› da kullanan
insand›r. Emperyalist ordu-
nun paral› askerleri halk›n or-
dusunun savaflç›lar› karfl›s›n-

da k›yaslanamayacak kadar güçsüzdür. Frans›z, Japon
ve Amerikan emperyalistlerine karfl› on y›llarca süren
direnme savafl›nda Vietnam halk›, savaflç›lar›n›n silah
ihtiyac›n›n çok büyük bölümünü düflmandan ele geçir-
mifl ve savafl› bunlarla sürdürmüfltür. Ve düflmandan ele
geçirdi¤i silahlarla Amerikan emperyalizmine tarihinin
en büyük yenilgilerini yaflatm›flt›r. 

Halk savafl› devrimci bir savaflt›r. Birincisi ideolojik
olarak güçlüdür emperyalizm karfl›s›nda. Gücünü ide-
olojisinden al›r. Halk savafl› hakl› bir savaflt›r. Gücünü
meflrulu¤undan al›r. Halk savafl› halk›n vatan›n kurtulu-
flu için savaflt›r. Gücünü halk ve vatan sevgisinden al›r.
Yediden yetmifle bütün halk, halk savafl›n›n savaflç›lar›-
d›r. Hiçbir emperyalistin böyle bir orduya karfl› koyabi-
lecek gücü yoktur. Onun içindir ki, halk savafl› yenil-
mezdir. Onun içindir ki, emperyalistlerin Marksizmin-
Leninizmin önderli¤inde yürütülen bir halk savafl› kar-
fl›s›nda hiçbir baflar› flans› yoktur. Halk kurtulufl savaflla-
r› karfl›s›nda yenilmeye mahkumdur.

Emperyalizm ve iflbirlikçileri 

yenilmez de¤ildir

Tek YolYYüürrüüyyüüflflttee

Röportajda soruluyor Karay›-
lan’a:

-- ÇÇookk aacc›› oollaayyllaarr vvaarr.. MMaavvii
ÇÇaarrflfl››,, ÇÇeettiinnkkaayyaa vvee bbeennzzeerrii oollaayy--
llaarrddaa ççookk ssaayy››ddaa mmaassuumm ssiivviill yyaaflflaa--
mm››nn›› kkaayybbeettttii…… 

Karayal›n cevap veriyor:

“Evet bizden kaynakl› hatalar
oldu. Yeri gelse, zaman› gelse ken-
dimizden kaynakl› bu hatalar için
öözzüürr ddee ddiilleerriizz,, telafi etme yoluna
da gideriz. 

... biz, bizden kaynakl› eylemler-
de hiçbir sivilin zarar görmemesi
için tüm güçlerimizi, e¤itimden ge-
çirmede, anlay›fl kazand›rmada da-
ha emin ... konuflabilirim. Asla ol-
mayacak.”

Devrimciler, MMaavvii ÇÇaarrflfl››,, ÇÇee--
ttiinnkkaayyaa vvee bbeennzzeerrii hhaallkkaa zzaarraarr
vveerreenn eeyylleemmlleerr konusunda PKK’yi

defalarca
elefltirdi-
ler. 

Ö z ü r
dilenme-
si, ama

bunun ötesinde bu çizginin kesin
bir biçimde mahkum edilmesi için
defalarca ça¤r›da bulundular. 

PKK bu ça¤r›lar› dikkate almad›. 

fiimdi yeri gelirse “özür dileriz”
deniyor. Burjuva bas›n›n sorusu
karfl›s›nda özür dilenece¤i belirtilir-
ken, devrimcilerin elefltirisi karfl›-
s›nda özelefltirel yaklafl›lmam›flt›r.
Oysa tersi olmal›yd›... 

Çünkü bu çizginin as›l zarar›
halka ve devrimcilere olmufltur.
Mavi Çarfl›lar’›n, Çetinkayalar’›n
yak›lmas›n›n burjuvaziye bir zarar›
olmam›flt›r. Tam tersine burjuvazi
bu eylemleri kullanarak PKK’ye
sald›rm›fl, bu eylemleri kullanarak
flovenizmi k›flk›rtm›fl, bu eylemleri
kullanarak solun halk nezdindeki
meflrulu¤una darbeler vurmufltur. 

Elbette, Karay›lan’›n yeri gelir-
se özür dileriz demesi yanl›fl de¤il-
dir. Hatta oradaki ““yyeerrii ggeelliirrssee””
deyifli fazlal›kt›r. Yeri çoktan gel-
mifl ve geçmifltir.  

Mavi Çarfl›lar, Çetinkayalar,
hhaallkkaa zzaarraarr vveerreenn ttüümm eeyylleemmlleerr,,
özür dilenmesi ve kesin bir dille
mahkum edilmesi gereken eylem-
lerdir. Bu özür, burjuvaziden de¤il,
halktan ve Türkiye solundan dilen-
melidir. Bu özür, köklü bir özür ol-
mak zorundad›r. Çünkü bu eylem-
ler, ““yyaannll››flflll››kkllaa””,, ““kkaazzaayyllaa”” ya-
p›lm›fl eylemler de¤ildir. Bizzat
Öcalan baflta olmak üzere, PKK
yönetimi bu eylemleri savunmufl,
teorisini yapm›flt›r. Bu yüzden de
köklü bir özelefltiri yap›lmaks›z›n,
tekrar› önlenemez. 

Türkiye solunda, aç›kça halka
karfl› bir nitelik tafl›yan bu eylemle-
ri, kraldan daha kralc› bir yaklafl›m-
la, “anlamak, anlay›flla  karfl›lamak
gerekti¤ini” savunanlar da kuflku-
suz, Karay›lan’›n özüründen sonra,
kendileri de bir özür düflünmeliler. 

Halka karfl› eylemlerin özrü 
halktan dilenmelidir!
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31
Ekim
g ü n ü
‹stanbul Taksim’de bir feda eylemi
gerçeklefltirildi. Polis, uzun süre ey-
lemi kimin yapt›¤› veya yapm›fl ola-
bilece¤ine dair bir aç›klama yapma-
d›. Benzer her durumda oldu¤u gibi
burjuva bas›n yay›n organlar›nda da-
ha ilk andan itibaren “uzmanlar”, ey-
lemi kimlerin yapm›fl olabilece¤i ve
kimlerin yapmayaca¤› üzerine spe-
külatif yorumlara girifltiler. 

Bu tür yorumlar al›fl›ld›kt›, pek
al›fl›ld›k olmayan yan ise, özellikle
belli kesimlerde eylemi “PKK’nin
yapmad›¤›n›” kan›tlama konusunda
özel bir çaba gözleniyordu. Her za-
man benzeri eylemlere karfl› “PKK,
terörizm” diye sald›r›ya geçenler, bu
kez tarz de¤ifltirmifllerdi ve baflka fa-
iller arama peflindeydiler.  

Spekülatif yorumlar yapanlar›n
ad›n› and›klar›ndan biri de Devrimci
Halk Kurtulufl Partisi-Cephesi’ydi. 

DHKP-C’nin yapt›¤› her eylemi
üstlenmekte gölgesiz, flaibesiz bir ta-
rihi oldu¤unu bilenler için, böyle bir
üstlenme olmad›¤›na göre, DHKP-
C’nin yapm›fl olmas› da söz konusu
olamazd›. 

Fakat kimileri ›srarla bu “ihti-
mal”den sözetmeye devam ettiler.  

Bu ihtimalden sözedenlerden biri
de Evrensel’di. 

Burjuva bas›n›n devrimci, ilerici,
yurtsever örgütlere karfl› herhangi bir
sorumluluk duymamas›, onlar›n s›-
n›fsal niteli¤ine, kontra yay›nc›l›k
anlay›fl›na uygun bir durumdur.

Peki Evrensel bu tür ““hhaabbeerrcciillii--
¤¤ii”” kendisinin hhaannggii nniitteellii¤¤iiyyllee ba¤-
daflt›r›yor? 

*

Günlerden 1 Kas›m. Evrensel,
Taksim’deki eylemin haberini flu
bafll›kla veriyor: “TAKS‹M’DE PAT-
LAMA: 1 ÖLÜ 32 YARALI”

Bu haberin alt›nda “BASKIN YA-
PILDI 16 K‹fi‹ GÖZALTINDA” diye
bir alt bafll›k daha var. Bu altbafll›kta
‘DHKP-C’ye yönelik’ gözalt›lar yera-

l›yor. Bö-
lüm ay-

nen flöyle:

“‹stanbul’da polis taraf›ndan ev-
lere düzenlenen eflzamanl› bask›nlar-
da ise 16 kifli gözalt›na al›nd›. ... ...
DHKP/C’ye yönelik oldu¤u bildiri-
len bask›nlarda en az 16 kifli gözalt›-
na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar›n Te-
rörle Mücadele fiubesi’ne götürüldü-
¤ü ö¤renildi. BBaasskk››nnllaarr››nn TTaakk--
ssiimm’’ddeekkii ppaattllaammaa iillee iillggiillii oolldduu¤¤uu
ssaann››ll››yyoorr..”” (HABER MERKEZ‹) (1
Kas›m 2010)

Nereden ssaann››yyoorrssuunnuuzz?? 

Kim san›yor?

Kimin san›s› bu? Evrensel HA-
BER MERKEZ‹, bu “san›”ya hangi
bilgi, belge ve kan›tlardan ulaflm›fl
acaba?

Evrensel’in yaz› iflleri sorumlusu,
yöneticileri onlar da bu san›ya kat›l›-
yorlar anlafl›lan. Peki onlar bu düflün-
ceye nereden varm›fllar?

Ellerinde söz konusu gözalt›lar›n
TTaakkssiimm’’ddeekkii ppaattllaammaa iillee iillggiillii oolldduu--
¤¤uu’na dair tek bir veri var m›? Yok.
Ama yaz›yorlar, düpedüz uydurup
yaz›yorlar. 

Bunun ad› da devrimci gazeteci-
lik oluyor, öyle mi? Bunun ad› da
emekten yana gazetecilik oluyor öyle
mi?

Evrensel yazarlar›, yöneticileri,
bu de¤erli “san›”lar›n› yazmalar›n›n
iflçi s›n›f›na hangi katk›y› sa¤lad›¤›n›
bize de anlatsalar da biz de s›n›fa na-
s›l hizmet edildi¤ini ö¤rensek! 

*

Bu yorumun konulmas› ssoorruumm--
ssuuzzlluukkttuurr.. Evrensel yöneticileri, mu-
habirleri bilirler ki, e¤er gözalt›larla
ilgili bilgi almak isterlerse, bu bir da-
kikal›k ifltir. Halk Cephesi kimsenin
uza¤›nda de¤ildir. Ama Evrensel’in
ne gazetecili¤in en temel kurallar›
umurundad›r, ne bir siyasi harekete
karfl› duymas› gereken sorumluluk. 

Yaz›m›z›n bafll›¤›ndaki “ppiiflflkkiinn--
lliikk”” bölümü ise, Evrensel’de bu ha-
berin ertesi günü ç›kan bir yaz›y› ifa-
de ediyor.   

Ertesi gün ayn› gazetede Fatih
Polat, gazetecilik dersi veriyor. Hem
de ayn› konu, ayn› haber üzerinden.
fiöyle diyor:

“Taksim’deki eyleme dair ... ‘fiim-
di flu yorum satar’ anlay›fl› ile belli
gazetecileri ç›kartarak sözde öörrggüüttsseell
ttaahhmmiinn yyaapptt››rrmmaallaarr›› hangi gazeteci-
lik ilkesi ile ba¤dafl›yor acaba?

... bu yapt›klar›n› muhtemelen
‘Biz kamuoyunu bilgilendirmek için
ihtimalleri tart›flt›r›yoruz’ diye aç›k-
layacaklard›r. Ancak flu aç›k ki, bu tür
bir yay›nc›l›k, ... gerçek olmayan bir
bilgiyi, adeta gerçe¤in yerine geçiri-
yor. ... Kitleleri yanl›fl yönlendiriyor
.... ve mmeessllee¤¤iinn ddee iiççiinnee eeddiiyyoorr.. Ne di-
yelim, bbööyyllee ggaazzeetteecciilliikk ddüüflflmmaann bbaa--
flfl››nnaa!!” (3 Kas›m 2010)

Bizce de böyle gazetecilik düfl-
man bafl›na!

Fatih Polat, yukar›daki sat›rlara
bakarsa e¤er, sat›rlar›nda asl›nda
KEND‹LER‹N‹ de ANLATTI⁄INI
görür. Anlatt›¤›, “düflman bafl›na” de-
di¤i, kendi gazetecilikleridir. Fatih
Polat’›n bunu farketmeden (veya far-
k›nda de¤il gözükerek) yazd›klar›n›n
anlam› yoktur.  

Utanmadan, s›k›lmadan kendi ga-
zetesinde yap›lan› görmezden gele-
rek ““öörrggüüttsseell ttaahhmmiinn yyaapp››ll››rr mm››??””
diye elefltiriyor. Peki siz ne yap›yor-
sunuz? Onlar, “Biz kamuoyunu bilgi-
lendirmek için ihtimalleri tart›flt›r›-
yoruz” diye aç›klayacaklar! Peki siz
nas›l aç›klayacaks›n›z?

Bir gün sonra, eylemi PKK’nin
yapt›¤› yorumlar›na atefl püskürecek
olan Evrensel, haberini, eylemi
DHKP-C’nin yapt›¤›n› ça¤r›flt›racak
bir kurgu içinde vermekte hiçbir
mahzur görmüyor. ‹flgüzarl›k Evren-
sel’i öylesine teslim alm›flt›r ki, b›ra-
k›n bir telefon aç›p gözalt›lar› araflt›r-
may›, mmaanntt››¤¤››nn›› bbiillee kkaayybbeettmmiiflflttiirr..
O gözalt›lar›n TTaakkssiimm’’ddeekkii eeyylleemm--
ddeenn öönnccee oldu¤unu bile idrak edeme-
yip “Bask›nlar›n Taksim’deki patla-
ma ile ilgili oldu¤u san›l›yor.” diye
yaz›yor. Sorumsuzca yay›n yap, son-
ra baflkalar›n› elefltir. 

E¤er Evrensel, gazetecilik konu-
sunda Fatih Polat’›n a¤z›ndan yapt›¤›
elefltirilerde samimi ve tutarl› ise, ön-
ce sözü edilen sorumsuz haberinden
dolay› özelefltiri vermelidir. 

SSoorruummssuuzz vvee PPiiflflkkiinn
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Tecrite Karfl› Mücadele Plafor-
mu (TKMP) 1 Kas›m günü ‹stanbul
Taksim Tramvay Dura¤›’nda a¤›r-
laflt›r›lm›fl müebbetlerin taleblerinin
kabul edilmesi için eylem yapt›. 

Eylemde “A¤›rlaflt›r›lm›fl Müeb-
betlerin Talebleri Kabul Edilsin!
Tecrit Kald›r›ls›n” yaz›l› pankart
aç›larak bir aç›klama yap›ld›.

Aç›klamada 19 Aral›k katliam›-
n›n ard›ndan F Tipi hapishanelere
götürülen tutsaklar›n on y›ld›r uy-
gulanan tecride karfl› direnifllerini
sürdükleri belirtildi.

Tecrit içinde ayr› tecrit uygula-
mas›na maruz kalan a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet hükümlüsü tutsaklar tutul-
duklar› koflullar›n insani taleplerini
öne sürerek iyilefltirilmesi istedikle-
ride ise ziyaret yasaklar›  ve iletiflim
cezalar›yla  durumlar› daha daha
a¤›rlaflt›r›ld›¤› söylendi.

Aç›klaman›n sonunda a¤›rlaflt›-
r›lm›fl müebbet hükümlüsü tutsakla-
ra uygulanan keyfi bask› ve sald›r›-
lara karfl› a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet
hükümlüsü tutsaklarla dayan›flma
ve devrimci tutsaklar› sahiplenme
ça¤r›s› yap›ld›.

Eylemin ard›ndan bildiri da¤›t›-
m› yap›ld›.

ÇÇooccuukkllaarr››mm››zz››nn DDiirrii DDiirrii
ÖÖllddüürrüüllmmeessiinnii ‹‹sstteemmiiyyoorruuzz

3 Kas›m günü Tecrite Karfl› Mü-
cadele Platformu (TKMP) ‹stanbul
Sultanahmet Adliyesi önünde bir
eylem yaparak Adalet Bakan› Sa-
dullah Ergin, Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü, Edirne, Tekirda¤,
K›r›klar, Sincan, Kand›ra F Tipi ha-
pishanelerinin müdürleri hakk›nda
suç duyurusunda bulundular.

Suç duyurusu öncesi F Tipi ha-

pishanelerde a¤›laflt›r›lm›fl müebbet
hapse mahkum olan tutuklular›n du-
rumu aileleri taraf›ndan sözlü ola-
rak anlat›ld›.

Tekirda¤ 1 Nolu F Tipi Hapisha-
nesi’nde bulunan Hasan Tahsin Ak-
gün’ün annesi Melek Akgün o¤lu-
nun görüflüne gitti¤inde hücresinin
›slak kald›¤›n›, kitaplar›n›n da bu-
nunla birlikte ›sland›¤›n› anlatarak
ayr›ca y›kad›ktan sonra hücrenin
kurumad›¤›n› sürekli olarak nemli
kald›¤›n› söyledi¤ini belirterek “ço-
cuklar›m›z›n diri diri mezara gö-
mülmesini istemiyoruz” dedi.

Sincan F Tipi Hapishanesi’nde
tutuklu bulunan Serkan Kaya’n›n
babas› ‹smail Kaya da o¤lunun ra-
hats›zl›¤› nedeniyle hastaneye teda-
vi olmak için götürüldü¤ü, ancak
burada doktorlar taraf›ndan hiçbir
rahats›zl›¤›na bak›lmadan tekrar ge-
ri hücresine gönderildi¤ini söyledi.
‹smail Kaya bu durumu “fiimdi bu
adalet mi yapt›klar›” dedi.

Aç›klaman›n ard›ndan suç duyu-
rusu için dilekçelerini savc›l›¤a ver-
diler.

A¤›rlaflt›r›lm›fl Müebbet Hükümlüsü
Tutsaklara Uygulanan Tecrit Kald›r›ls›n!..

1 May›s
Mahallesi’nde
Anma Yeme¤i

29 Ekim 2000'de 15 yafl›ndayken
MHP’li faflistler taraf›ndan katledi-
len fiükrü Sar›tafl 1 May›s Mahalle-
si’nde  Anadolu Haklar ve Özgür-
lükler Derne¤i’nde an›ld›.

Anmada fiükrü Sar›tafl’›n yaflam›
k›saca anlat›ld›. Anmaya yaklafl›k 70
kifli kat›ld›. 

Bu y›l 29.su düzenlenen
TÜYAP Kitap Fuar’› 30 Ekim
günü aç›ld›. Boran Yay›nc›l›k ve
‹dil Kültür Merkezi’nin de stand
açt›¤› kitap fuar›nda kitaplar halka
sergilendi. 

5 Kas›m günü Boran Yay›nc›l›k
stand›nda Canan ve Zehra kitab›n›n
imza günü yap›ld›. Kitab›n yazar›

olan Ahmet Kulaks›z’›n babas›n›n
rahats›zl›¤› nedeniyle kat›lamad›¤›
imza gününde kitab› TAYAD
Baflkan› Behiç Aflc› imzalad›. 

Boran Yay›nc›l›k ve ‹dil Kültür
Merkezi TÜYAP Kitap Fuar›nda

1 Kas›m Taksim 3 Kas›m Sultanahmet
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Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r
Platformu ve 3. Köprü Yerine Ya-
flam Platformu, TBMM’de görüflül-
meye bafllanan, S‹T kararlar›n›n,
Milli Parklar, Tabiat Parklar›’n›n
koruma statülerinin iptal edilmesini
sa¤layacak, su havzalar›n›, orman-
lar›, meralar›, yeralt› sular›n›, do¤al
ve yaban hayat› tehdit eden, do¤al
varl›klar›n ticarilefltirilmesinin önü-
nü açan “Tabiat ve Biyolojik Çeflit-
lili¤i Koruma Kanun Tasar›s› hak-
k›nda ortak eylem yapt›lar.

‹stanbul Taksim Galatasaray Li-
sesi  önünde yap›lan eylemde “Su
Havzalar›n›, Ormanlar› ve Do¤an›n
Çeflitlili¤ini fiirket ‹nsaf›na B›rakan
‘Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili¤i Ko-
ruma Kanun Tasar›s›n›’ Reddediyo-

ruz!” yaz›l› pankart aç›ld›. 

K›z›lca Yürür, yapt›¤› aç›klama-
da, “ Su Kulanma Hakk› Sözleflme-
si veya HES (Hidroelektirik San-
tral) için lisans al›m›fl tüm flirketle-
rin önünde engel olarak duran hav-
za koruma statüleri kald›r›lacakt›r.”
diyerek Milli Park olan Munzur,
Ar›l›, Ça¤layan, ‹kizdere Vadileri
gibi 1. derece sit alan› ilan edilen
vadilerde flirketlerin faaliyetlerinin
yasallaca¤›n› ve HES inflaatlar›n›n
h›z kazanaca¤›n› ifade etti.

Yürür bu tasla¤›n yasalaflt›¤›nda
hazine arazileri, meralar, ormanlar
ve su havzalar›n›n kullan›ma aç›la-
ca¤›n› ve böylece Çevre ve Orman
Bakanl›¤› yasadan ald›¤› yetkiylede
intifa veya irtifak haklar›n› üçüncü

flah›slara devredebilece¤ini söyledi. 

Ayr›ca yasa tasar›s›n›n do¤al alan-
lar›n iflletme yetkisinin il özel idarele-
re, belediyelere, vak›f ve derneklere
bakan onay› ile verilebilece¤ini belir-
terek, do¤al alanlarla birlikte Anado-
lu'da yetiflen tüm çeflitlerin de do¤ru-
dan ticarileflebilece¤ini aç›klad›.

Yürür, Hasankeyf ve Alliano-
i içinde tarihi sit kararlar› bulunma-
s›na ra¤men her iki sit alan›n›n da
baraj yap›m› için çal›flmalar›n h›zla
sürdü¤ünü ifade etti.

Yürür, do¤ay›, dereleri, merala-
r›, ormanlar›, yeralt› sular›n›, ma-
denleri, ... flirketlerin sermaye biri-
kimine sokan, 'Tabiat ve Biyolojik
Çeflitlili¤i Koruma Kanun Tasar›-
s›'na karfl› olduklar›n› söyleyerek
eylemi “Çevre Düflman› Çevre Ba-
kan›, AKP Yasan› Al Bafl›na Çal,
Dereler Özgürdür Özgür Akacak,
Su Hayatt›r Sat›lamaz” sloganlar›
atarak bitirdiler.

“Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Kanun
Tasar›s› Su Havzalar›na, Ormanlara... Sald›r›d›r”

30 Ekim günü ‹dil Kültür Merkezi’nde
bir aç›l›fl düzenlendi. Konser ve tiyatro
gösteriminin yer ald›¤› gecede yeni dö-
nem programlar› ve kurslar› da tan›t›ld›. 

Program, geçti¤imiz hafta hayat›n› kay-
beden Arif Damar'›n an›s›na flairin "Gitme
Kal" adl› fliirinin okunmas›yla bafllad›.

Ard›ndan sahneyi Erdal Bayrako¤lu
ve Nurettin Güleç paylaflt›. ‹kili Karade-
niz ve Kürt ezgilerini beraber yorumlad›-
lar. Daha sonra sahneye ç›kan Ercan Ay-
d›n çeflitli türküler seslendirdi. Verilen
aradan sonra Tiyatro Simurg, Hamit De-
mir'in yaz›p yönetti¤i "Suyun Bütün Hal-
leri" isimli oyununu sergiledi.

Gecede son olarak Grup Yorum, sevi-
len flark›lar› ve halaylar›yla yer ald›. Ye-
ni döneme kültür merkezi olarak yeni
ad›mlarla gireceklerini söyleyen Yorum-
cular, ayn› zamanda Tav›r Yay›nlar›’ndan
dört ayr› kitap müjdesini de verdiler.

Bunlardan birisi Ayçe ‹dil Erkmen üze-
rine yaz›lan “‹dil” adl› kitap. Yaklafl›k üç
saat süren programda, kat›l›m›n genifl ol-
mas› nedeniyle seyirciler salona s›¤mad›.

‹dil Kültür Merkezi 
K›fl Program› Bafllad›

Sar›gazi Özgürlükler Derne-
¤ine ve evlere yap›lan bask›nlar-
da gözalt›na al›n›p tutuklananla-
r›n duruflmas› 4 Kas›m günü gö-
rüldü.

Ayn› gün davayla ilgili Halk
Cephesi Befliktafl Meydan’›nda
bir eylem yapt›. “Komplolar›
Bofla Ç›kartaca¤›z Komplolarla
Tutuklananlar Serbest B›rak›l-
s›n” yaz›l› pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde Onur Polat bir
aç›klama  okudu. Polat, 9 Mart
2010 günü daha ortal›k ayd›n-
lanmam›flken, ‹stanbul kontge-
rillas› Sar›gazi’nin emekçi ma-
hallelerini kuflatarak onlarca evi
ve Sar›gazi Özgürlükler Derne-
¤i’ni bas›p, talan ederek 37 kifli-

yi göz alt›na alm›fl, polisin dü-
zenledi¤i ve mahkemenin ortak
oldu¤u komplo sonucu 10 kifli
tutukland›¤n› belirtti.   

Polat, geçti¤imiz hafta yine
polis komplosuyla ‹stanbul 1
May›s Mahallesi’nde 12 dev-
rimcinin tutukland›¤›n› belirte-
rek “Hakl› mücadelemizi sür-
dürmeye devam edece¤iz. Polis
komplosuyla tutuklananlar ser-
best b›rak›lmal›d›r” dedi.

Adliyeye getirilen tutsaklar
ring arac›ndan inerken “Tecrit
‹nsanl›k Suçudur, Tecrite Son”
sloganlar›n› att›lar. Duruflmada
Murat Demir, Günay Do¤an,
Emrah Atefl tahliye edildi. Dava
1 Mart’a ertelendi.

Komplolar› Polis Düzenledi 
Yarg› Ortak Oldu

7 Kas›m
2010
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Göçmenlere ve göçe iliflkin on-
larca aç›klama yap›ld› meclis kürsü-
lerinden, devlet a¤›zlar›ndan. Göç-

men nüfusun yo¤un oldu¤u AAllmmaann--
yyaa’da hemen her hafta göçmenlere
yönelik yeni sald›r›lar  yap›l›yor..

AAllmmaannyyaa BBaaflflbbaakkaann›› MMeerrkkeell,,
AAllmmaannyyaa’n›n on binlerce kalifiye
iflçiye ihtiyac› oldu¤unu söyleyip,
““ggööççmmeenn ppoolliittiikkaamm››zz bbaaflflaarr››ss››zz ooll--
dduu”” demektedir. 

Göç politikas›nda baflar›l› olma-
lar› demek asimilasyon politikas›n-
da  ilerlemeleri demektir.

Kapitalizmin krizi artt›kça ay-
r›mc›l›k, ›rkç›l›k ve asimilasyon ar-
t›yor. Çözümsüzlük derinlefltikçe
göçmenleri afla¤›lama ve bask› de-
rinlefliyor. 

Ki MMeerrkkeell'in aç›klamalar›n›, hü-

kümet orta¤› SSeeeehhooffeerr'in Al-
manya'da yaflayan göçmen-
lerin Alman kültürünü “öncü

kültür” olarak benimsemeleri ge-
rekti¤i aç›klamas› ile bütünlefltirin-
ce, ortaya ›rkç›l›k ve asimilasyon-

dan baflka bir fley ç›km›yor. 

O zaman okullarda göçmen ço-
cuklar›n›n anadillerini konuflmalar›-
na getirilen yasaklar, göçmen halk-
lar›n yürüttü¤ü haklar mücadelesi-
nin u¤rad›¤› bask›, örgütlü mücade-
le sürdürenlerin düflüncelerinden
dolay› yaflad›klar› sald›r›lar, AAnnaa--
ddoolluu FFeeddeerraassyyoonnuu üüyyeessii tutsaklar›-
na dayat›lan tecrit uygulamalar› an-
lafl›l›r hale geliyor. 

Bu haliyle Avrupa'da bizler, he-
pimiz kapitalist düzenin yaratt›¤›
sömürü ve zulmü iki misli olarak
yafl›yoruz 

HHeemm AAvvrruuppaa hhaallkkllaarr›› ggiibbii kkaappii--
ttaalliisstt ddüüzzeenniinn ssöömmüürrüüssüü aalltt››nnddaa

eezziilliiyyoorr,, hheemm ddee ggööççmmeenn oolldduu¤¤uu--
mmuuzz iiççiinn kkiimmllii¤¤iimmiizzddeenn,, kküüllttüürrüü--
mmüüzzddeenn ddoollaayy›› iikkiinnccii bbiirr bbaasskk››yyaa,,
zzoorrbbaall››¤¤aa mmaarruuzz kkaall››yyoorruuzz..

Bu tabloda Avrupa emperyalist-
lerinin bizden istedi¤i, sinmemiz,
susmam›z, giderek ulusal özellikle-
rimizi kaybederek yok olmam›zd›r. 

Bir devlet politikas› olan ›rkç›l›-
¤›n, ayr›mc›l›¤›n karfl›s›nda sessiz
kalmamam›z, Avrupa emperyalist-
lerini daha da sald›rganlaflt›r›yor.
AAnnaaddoolluu FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnuunn müca-
delesini bunun için engellemeye,
tecrit etmeye çal›fl›yorlar.

Ancak bask›n›n oldu¤u yerde di-
renifl de olacakt›r. Bu tarihsel gerçe-
¤i emperyalizm de de¤ifltiremez. 

Bask›lar sürdükçe direnifl süre-
cek, hak alma mücadelemiz de tüm
engellemelere karfl›n devam ede-
cektir.

Baflka türlü kimli¤imizle yafla-
mam›z mümkün olmad›¤› gibi, eko-
nomik haklar›m›z›n gasp edilip edi-
lememesi ayn› mücadeleye ba¤l›d›r. 

Irkç›l›¤a ve asimilasyona karfl›
direnifl  ayn› zamanda halk olarak
varl›k mücadelemizdir

Avrupa’da

‹srail: Tedaviye 
Tecrit fiart›

‹srail Hapis-
hane yönetimi,
hasta bir Filistin-
li tutsa¤a, tedavi
edilebilmesi için
3 ay tecritte kal-
ma koflulu getirdi.

Çenesindeki ve difllerindeki
a¤r›dan flikayetçi olan Mahir Kas-
s›m adl› 48 yafl›ndaki Filistinli ka-
d›n tutsa¤a, tecrit flart›n› kabul et-
medi¤i takdirde tedavi izni veril-
meyece¤i belirtildi.

Filistinli tutsak Mahir Kass›m,
tecriti kabul etmeyi reddederek,
tedaviyi de reddetti, tecrit yerine
“di¤er kad›n yoldafllar› aras›nda
ac› çekmeyi” tercih etti. 

‹ngiltere 
Yürüyüfl
Tan›t›m›

‹ n g i l t e -
re’nin baflkenti

Londra’da, 30 Ekim günü, ‹ngilte-
re Anadolu Gençlik Yürüyüfl der-
gisinin tan›t›m›n› yapt›.

Türkiyeliler’in de yaflad›¤›
Green Lanes Bölgesi’nde yap›lan
tan›t›ma esnaf ilgi gösterdi.

Yap›lan k›sa sohbetlerde Yürü-
yüfl dergisinin amac› ve k›sa tarihi
anlat›ld›.  Ayr›ca ‹ngiltere’de ve
Avrupa’da uygulanan ›rkç›, ay-
r›mc›, faflist yasalarla ilgili aç›kla-
malar yap›ld›. Üç saat süren tan›-
t›mda 40 Yürüyüfl dergisi, 10 adet
Tav›r dergisi sat›ld›.

Köln'de Dev-Genç'in
41. Y›l› Selamland›

Dev Genç’in 41. Kurulufl y›ldö-
nümü dolay›s›yla Almanya'n›n
Köln flehirinde yaz›lamalar yap›ld›.

27 Ekim günü Dev-Gençliler
taraf›ndan Köln'ün Ehrenfeld,
Bocklemünd, Hansaring, Mülhe-
im gibi mahallelerinde; “Dev-
Genç 41 Y›l›nda”, “Mahir’den
Day›’ya 41. Y›l›nda Sürüyor Kav-
ga”, “K›z›ldere Son De¤il Savafl
Sürüyor” yaz›lamalar› yap›ld›.

Irkç›l›¤a ve asimilasyona
karfl› mücadele
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Anadolu Federasyonu baflkan ve
çal›flanlar›n›n "terörizm" iddialar›yla
haks›z yere tutuklanmalar›n›n, tecrit
iflkencesine maruz kalmalar›n›n üstün-
den tam tam›na iki y›l geçti. 5 Kas›m
2008 y›l›nda Nurhan Erdem, Ahmet
‹stanbullu ve Cengiz Oban tutuklan-
m›flt›. Haklar›nda aç›lan dava halen de-
vam ediyor. 

Aç›lan davan›n özü özeti Nurhanla-
r›n Türkiye faflizmine karfl› olmas›,
Türkiye faflizmine karfl› direnen Türki-
ye halklar›n›n yan›nda olmalar› ve ay-
n› düflüncelerle Almanya ve Avrupa'da
Anadolu halklar›n›n hak ve özgürlük-
lerini koruyup, savunmalar›, bunun
için eylemler, kampanyalar, faaliyetler
örgütlemeleridir. Nurhanlar’›n, Cen-
gizler'in dün söyledikleri her fley bu-
gün geçerlili¤ini korurken, verdikleri
mücadelenin büyümesi de her geçen
gün daha büyük bir ihtiyaç haline geli-
yor. 

Son geliflmeler tam da bunun gös-
tergesidir. 

Bak›n Ekim ay›n›n sonunda Al-
manya'da Merkel hükümetinin özellik-
le en düflük gelirli, en zor geçinen ke-
simlerden, daha önce kanla, bedelle el-
de edilmifl sosyal haklardan kesinti

yapmay› hedefledi¤i "tasarruf" paketi
federal meclisten geçti. 

Yap›lacak olan sosyal yard›mlarda
kesinti ve ek vergilendirmeler. 

Kapitalizm krizi artt›kça keskin
difllerini yine öncelikle bize, eme¤iyle
geçinen halklara, göçmenlere geçiriyor
k›sacas›. 

Aç gözlü emperyalizmin ifltah› ka-
bard›kça Avrupa'n›n her yerinde çöple-
ri kar›flt›ranlar›n, çöplerden toplad›¤›y-
la geçinenlerin, sokaklarda yatanlar›n
say›s› art›yor. 

Di¤er yandan "uyum" sözcü¤ü Av-
rupa devlet temsilcilerinin dilinden
düflmüyor. "uyum" dendikçe hem asi-
milasyon politikalar› art›yor, zenginle-
fliyor, hem de göçmenlerin en temel
haklar› yok ediliyor, anadilleri yasak-
lan›yor, aileleri parçalan›yor. 

‹flte Danimarka'dan Hollanda'ya,
Almanya'dan Fransa'ya tüm ülkeler
göçmenlere yönelik yeni yeni sald›r›
kararlar› alm›fl durumdalar. 

Bu geliflmeler yafland›kça Anadolu
Federasyonu'nun ve onun yöneticileri
Nurhanlar’›n, Cengizler’in yürüttü¤ü
""EEmmee¤¤iimmiizzllee VVaarr››zz HHaakkkk››mm››zz›› ‹‹ssttii--
yyoorruuzz"" talebi, "Irkç›l›¤a ve Asimilas-
yona Hay›r" sloganlar› her y›l daha
fazla tabloyu özetler hale geliyor. Her
geçen gün do¤rulu¤unu tekrar tekrar
ispatliyor. 

Ve onlar›n her söyledikleri ve yap-
t›klar› zaman içinde do¤rulu¤unu bir
kez daha ortaya koyarken tutsaklar›-
m›z tecrit alt›nda, düflüncelerine yöne-
lik bask›lar alt›nda hapis tutulmaya de-
vam ediliyor. 

Bunun için tutsakl›klar›n›n ikinci
y›l›nda Nurhan, Ahmet ve Cengiz'i sa-
hiplenmek ayn› sloganlarla haklar›m›z
için örgütlenmekten ve elbette onlara
ÖZGÜRLÜK istemekten geçiyor. 

Özgürlükse mücadeleden geçiyor. 

Ve yine bunun için "S‹YAS‹ TUT-
SAKLARA ÖZGÜRLÜK" talebimiz
u¤rad›¤›m›z bask›lara, hak gasplar›na
karfl› mücadele karar›m›zd›r." 

"S‹YAS‹ TUTSAKLARA 
ÖZGÜRLÜK” SLOGANIMIZ 

MÜCADELE 
KARARIMIZDIR 

AVRUPA’dakiB‹Z

Kübal› 5'lerin eflleri
Avusturya'dayd›

ABD'de 12 y›ld›r keyfi bir fle-
kilde tutsak edilen 5 Kübal› dev-
rimciden, Gerardo Hernandez ve
Rene Gonzalez'in eflleri bir kaç
hafta boyunca Fransa, Hollanda,
Belçika, Slovenya ve ‹spanya gibi
Avrupa ülkelerinde çeflitli dernek-
leri ve kendilerini davet eden elçi-
likleri dolaflt›lar. Son olarak ise
Avusturya’da bir dizi programlara
kat›ld›lar. Ziyaretlerde Kübal›
5’ler hakk›nda bilgiler verdiler. 

Her hafta Cumartesi günü
yap›lan, Anadolu Federasyonu tu-
tuklular› “Nurhan, Cengiz ve Ah-
met'e Özgürlük” eylemi 30 Ekim
günü yap›lan eylemle devam etti. 

Özgürlük Komitesi Üyeleri
yapt›klar› aç›klamada, göçmenle-
rin sorunlar›yla ilgilendikleri ve
örgütlenme hakk›n› savunduklar›

için 5 Kas›m 2008 tarihinde fede-
rasyon baflkan› ve üyelerinin
tutukland›¤›n› belirterek, 2 y›l geç-
mesine ra¤men halen mahkemeye
ç›kart›lmad›klar›n› söylediler.

Alman demokrasinin düflünce
özgürlü¤ünün kendi ç›karlar›na

dokundu¤unda,  özgürlüklerin bir
anda nas›l yasakland›¤›n›n bu da-
vayla birlikte gördü¤ünün belirtil-
di¤i eylemde düflünce ve örgütlen-
me hakk›n›n gasp edilmesine karfl›
mücadele ça¤r›s›nda bulunuldu.

Eylem gelecek hafta 6 Kas›m
günü yap›lacak olan eylemin
ça¤r›s›yla sona erdi. 

Nurhan, Cengiz, Ahmet için        
Özgürlük' Ça¤r›s› 65. Haftas›nda

7 Kas›m
2010
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TTwwiitttteerr,, FFrriieennddffeeeedd,, FFaacceebboo--
ookk...... Günlük yaflamda daha çok kar-
fl›lafl›r olduk bu kelimelerle. Günlük
konuflmalar›m›za, günlük yaflam›-
m›za ssiinnssiiccee ve bbiilliinnççllii olarak so-
kuldular.

Bugün milyonlarca insan›n gün-
lük yaflam›nda ad›na “ssoossyyaall aa¤¤””
dedikleri bir dizi siteden oluflan sa-
nal bir dünya var.

Sanal dünyay› bize sseevvddiirrmmeekk,
bbeenniimmsseettmmeekk için yalanlar da söy-
lüyorlar. 

Magazin haberlerinin bafl köfle-
sine oturtulan “sanatç›”lar›n isimle-
rini de verip, “onlar›n da siteleri
var” reklam›yla herkesi bu sitelere
üye olmaya teflvik ediyorlar.

Burjuva bas›n›n köfle yazarlar›n-
dan baz›lar› s›k s›k bu “ ssoossyyaall aa¤¤””
lar›n faziletlerinden söz ediyor. 

Emperyalist ABD Baflkan› OObbaa--
mmaa’dan, Cumhurbaflkan› AAbbdduullllaahh
GGüüll’’e kadar hepsinin ya TTwwiitttteerr’’de,
ya FFrriieennddffeeeedd’’de, ya FFaacceebbooookk’’ttaa
oldu¤unu yaz›p, anlat›yorlar...

KKaappiittaalliizzmm öönnccee
yyaallnn››zzllaaflfltt››rr››yyoorr,, ssoonnrraa ssaannaall
bbiirr ““ssoossyyaalllliikk”” ssuunnuuyyoorr!!

Kapitalizm insan› insana, yafla-
ma yabanc›laflt›r›rken, ayn› zaman-
da onu yaln›zlaflt›r›yor.. Tek bafl›na
b›rak›lan insan›, evlere, apartmanla-
ra, ifl yerlerine hapsediyor.

Yüz binler, milyonlar içinde yal-
n›z, yabanc› ve sadece tüketen bir in-

san kiflili¤i yaratan kapitalizm, sonra
da sanal bir dünyay› çözüm olarak
insanlar›n önüne koyuyor.

“SSoossyyaall aa¤¤”” dedikleri bu sanal
dünya, kapitalizmin insan› bireyci-
lefltiren, yaln›zlaflt›ran dünyas›nda
bir kurtar›c› gibi sunuluyor.

Tüm dünyadaki 440000 mmiillyyoonn FFaa--
cceebbooookk kkuullllaann››cc››ss››nnddaann 111111 mmiillyyoo--
nnuunnuunn AAmmeerriikkaa’’da olmas› tesadüf
de¤ildir.

Bu sonuç ““ttüükkeetteenn,, bbiirreeyycciilleeflfl--
ttiirriilleenn”” ve birbirine yabanc›laflt›r›-
lan Amerikan toplumunun geldi¤i
yerdir. Amerikan toplumu öyle bir
hale getirilmifltir ki, onun düflünce
dünyas›nda ““bbeenn””ddeenn,, ““bbiirreeyy””ddeenn
baflkas›na yer kalmam›flt›r ve o “bi-
rey”in de her fleyini düzenin meka-
nizmalar› belirler durumdad›r. 

Yaln›zlaflt›r›lan, insana, insani
de¤erlere, insan iliflkilerine yaban-
c›laflt›r›lan milyonlarca insan için
suni çözümler üretilerek, insanlara
sanal bir dünya sunulmaktad›r.

Günlük yaflamda, apartman›nda-
ki, soka¤›ndaki, iflyerindeki, oku-
lundaki insanlardan uzak duran, on-
lar› tan›mak için çaba harcamayan
milyonlarca insan bilgisayar dünya-
s›n›n beyaz cam›ndan “arkadafll›k-
lar” kurmaya çal›fl›yor... Sohbet
gruplar› oluflturuyorlar.

Saatlerini, günlerini harcad›¤› bu
suni iliflkide, yüzyüze iliflki, günlük
yaflam›n paylafl›lmas› yoktur. Ma-
gazin vard›r, bofl sohbetler vard›r,

vakit öldürme vard›r.

Sadece FFaacceebbooookk’ta 400 milyon
site üyesi, aayyddaa ttaamm 550000 mmiillyyaarr
ddaakkiikkaass››nn›› burada geçirmektedir.
Hergün, al›flkanl›k ve ba¤›ml›l›k ha-
line gelmesi sonucu milyonlarca in-
san saatlerini burada geçirmektedir.

Milyonlarca insan böyle bir ilifl-
ki biçimini normal görerek bunu
sürdürmektedir. 

““SSoossyyaall aa¤¤””llaarr›› ddee¤¤iill,,
ggeerrççeekk yyaaflflaamm›› tteerrcciihh
eettmmeelliiyyiizz

FFaacceebbooookk gibi “a¤”lara ilgiyi
sürekli k›lmak, daha çok insan› kat-
mak için, “birbirinden ilginç oyun-
lar” konulmaya baflland› siteye. 

Asalaklar, milyonlarca üyenin
bu “a¤”lara olan ilgisini paraya çe-
virmekte gecikmediler. Sitelerin ku-
rucular› ve sonras›nda sat›n alan te-
keller, büyük vurgunlar vuruyorlar
bu sitelere ald›klar› reklamlardan. 

Baz› araflt›rmalara göre, TTüürrkkii--
yyee ““ssoossyyaall aa¤¤”” diye adland›r›lan bu
sistemde dünyada en büyük 44.. kkuull--
llaann››cc››yyaa sahiptir. Milyonlarca insa-
n›m›z FFaacceebbooookk’ta veya benzer si-
telerde sanal dünyan›n esiridir.

Türkiye’ye iliflkin rakamlar
abart›l› da olsa aç›k ki, milyonlarca
insan›m›z, normal yaflam›nda bbii--
rreeyycciilleeflfliirrkkeenn,, ““ssoossyyaalllleeflflmmeeyyii”” in-
ternet dünyas›nda aramakta, bu da
yeni bunal›mlar›n kayna¤› olmakta-
d›r. Baz›lar› bu iliflkileri masumlafl-
t›rmak ve hakl› k›lmak için, bu a¤la-
r› “siyasal düflüncelerini yaymak
için” için kulland›klar›n› ileri sür-
mektedirler. Böyle bir mazeret ge-
çerli kabul edilemez. 

Gerçek arkadafll›klar, gerçek
dostluklar yaflam›n içindedir. Sanal
dünya, kapitalist çürümenin, burju-
va bencilli¤in insan› körelten, ya-
banc›laflt›ran bir ürünüdür.

Facebook,Twitter, Friendfeed...

Sosyal bir a¤ m›? Yoksa!?

AB’nin bilinçli körlü¤ü
Türkiye-Avrupa Birli¤i Karma

Parlamento Komisyonu Eflbaflkan›
Helene Flautre, Zaman Gazetesi’nin
‹stanbul Merkezinde verdi¤i konfe-
ransta demifl ki: “Bugünün Türki-
ye’si Geceyar›s› Ekspresi’nde göste-
rilenden çok farkl›”. 

FF TTiippii hhaappiisshhaanneelleerrii yyookk ssaayyaarr--
ssaann››zz Flautre hakl›. 

Zaten Avrupa Birli¤i de uzun sü-
redir yok say›yor F Tiplerini. 

Bilmeyen okurlar›m›z için belir-
telim; Geceyar›s› Ekspresi, ülkemiz
hapishanelerindeki iflkenceleri anla-
tan bir film. Yani Flautre’ye göre ül-
kemiz art›k hapishanelerinde zul-
mün oldu¤u bir ülkede de¤ilmifl.      

Peki bir ülkenin hapishanelerinde
10 y›lda 1659 tutsa¤›n ölmesi nedir
acaba?
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