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YÖK’e karﬂ›
29 y›ll›k ›srarl› istikrarl› direniﬂ ve mücadele gelene¤i

BUNU
UNUTABİLİR MİYİZ?
AFFEDEBİLİR MİYİZ?
Bayrampaﬂa Hapishanesi Katliam› Davas›,
10 Y›l Sonra Baﬂl›yor
Bu zulüm bu ülkede yap›ld›
Bu dava, herkesin davas›d›r

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
19 Kas›m- 25 Kas›m
1976 ‹skenderun do¤umlu. Kendisine sunulan
burjuva yaﬂam› de¤il, 1995 May›s’›nda devrimci
mücadeleyi seçti. Tutsak düﬂtü¤ü 1999 Kas›m’›na
kadar gençlik içinde baﬂlad›¤› mücadelesini farkl›
alanlarda sürdürdü.

Tülay KORKMAZ

Tam 30 y›ld›r,
Tav›r, misyonu itibariyle devrimci sanat›n
yaz›nsal boyutunu hayata geçiriyor.
Yazmak bir eylemdir. ‹yiyi, güzeli, do¤ruyu,
olmas› gerekeni yaratmaya dair yürekli bir
eylem...
‹ﬂte bu eylemin yürekli örneklerini " Ta v › r
K i t a p l a r › " dizimizde toplad›k.

‹mdat BULUT

Devrimci Sanat, Denemeler ve Onurlu Ayd›n
Biyografilerini siz okurlar›m›za sunman›n mutlulu¤u içindeyiz.
Kitaplar ﬂu anda ‹dil Kültür Merkezi’nden
temin edilebilir; ileriki günlerde ise kitapç›larda
yerini alacak. Her kitab›m›z burjuvazinin yüzüne çarpan bir tokatt›r.

tavır

Ümit Do¤an
GÖNÜL

Halk›m›z›n Kurban
Bayram›’n› Kutluyoruz

Bak›rköy Adliyesi 13. ACM

23 Kas›m 2010

Kurban Bayram›, halk›m›z›n gelene¤inde
paylaﬂmakt›r, dayan›ﬂmad›r, sevgiyi ve sayg›y›
büyütmektir.
Bir din istismarc›s›n›n iktidar oldu¤u ülkemizde ise, açl›¤a, sefalete paralel olarak bencillik, de¤ersizleﬂme, yozlaﬂma alm›ﬂ baﬂ›n› gitmektedir.
Düzen yozlaﬂt›r›yor, biz yozlaﬂmaya karﬂ›
halk›m›z›n en güzel de¤erlerini savunuyoruz.
Bayram›n›z kutlu olsun.
Zulme, sömürüye, riyakarl›¤a, istismarc›l›¤a
hay›r deyin, daha güzel bayramlar›m›z olsun.

Bu dava zulme karﬂ›y›m
diyen herkesin davas›d›r
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4. Ölüm Orucu Ekibi’nde direniﬂe baﬂlad›. 19
Kas›m 2001’de ﬂehit düﬂtü.
1966 Kars do¤umlu. Yoksulluk içinde büyüdü.
Milyonlarca yoksul için mücadeleye kat›ld›. Karadeniz da¤lar›nda gerilla oldu. 2000 Mart›’nda
tutsak düﬂtü. 19-22 Aral›k katliam›nda, Ümraniye Hapishanesi’nde direniﬂ destan› yazan tutsaklardan biriydi. 3 Haziran 2001’de 5. Ölüm Orucu
Ekibi’nde direniﬂe baﬂlad›. 19 Kas›m 2002’de
ölümsüzleﬂti.

“D ü ﬂm an de vr i mci dü ﬂü nc en in , i r ad eni n a sl a t es l i m
a l› n a m a y a c a ¤ › n › b ir k e z d a h a b u d ir e n i ﬂ i m i z l e g ö r e c e k .
ﬁehitlerimizle bu irade savaﬂ›n› kazanaca¤›z.”
Tülay Korkmaz
Isparta Gençlik Derne¤i kurucu üyelerindendi. Gençli¤in akademik-demokratik
mücadelesi içinde yerald›.
Bir çok kez gözalt›na al›nSoner PEKTAﬁ mas›na, polis tehditlerine
ra¤men mücadeleyi inançla sürdürdü. Yakaland›¤› hastal›k nedeniyle,
24 Kas›m 2003’de aram›zdan ayr›ld›.

1962 Malatya do¤umlu.
‹zmir’de Liseli DEV-GENÇ
saflar›nda mücadele ederken, emperyalist bir kuruluﬂa karﬂ› eylem s›ras›nda
Ayhan PEKTAﬁ bomban›n patlamas› sonucu 22 Kas›m 1980’de
ﬂehit düﬂtü. Dev-Genç’in anti-emperyalist
tarihi bedeller ödenerek böyle yaz›ld›.

KAYIP

Hayrettin EREN

1975 Muﬂ do¤umlu. 90 At›l›m› sonras› ‹zmir’de
mücadeleye baﬂlad›¤›nda lise ö¤rencisiydi. K›sa
sürede Liseli DEV-GENÇ’in yönetici kadrolar›ndan
biri oldu. Tutsak düﬂtü¤ü 1992 y›l›na kadar militanl›¤› ve çal›ﬂkanl›¤›yla hep örnek bir DevGençli oldu. Ayd›n Hapishanesi’nde rahats›zland›.
Oligarﬂinin “sessiz imha” politikas› sonucu 24
Kas›m 1995’de ﬂehit düﬂtü.

An›lar› Miras›m›z
Bir yoldaﬂ› anlat›yor: Ayhan Pektaﬂ
Vaktimiz Yok Onlar›n Matemini Tutmaya
Yoldaﬂlar› birkaç ad›m ötelerinde duruyordu iﬂte.
Aya¤›, elleri ve yüzü parçalanm›ﬂt›. Biraz önce konuﬂmuﬂlard› oysa. O gece konulan bombalardan biri patlamam›ﬂt›, kontrole
gidiyordu, uygunsa geri alacakt›. O gece emperyalist kuruluﬂlara
ve polise ait 10'dan fazla yer bombalanm›ﬂt›. Yoldaﬂ›n›n ﬂimdi
böyle kanlar içinde yatt›¤› yer de Mercedes bayiinin önüydü.
Asl›nda patlamam›ﬂ da olsa geri almaya gerek yoktu... Ama
iﬂte ikisinde de sabah bir baﬂka yoldaﬂ›n yine patlamayan iki
bombay› yerlerinden alm›ﬂ olmas›n›n rahatl›¤› vard›. ‹brahim
Yalç›n Arkan, yan›ndaki yoldaﬂ›yla ilerlerken o karﬂ›dan gelmiﬂ,
ayaküstü konuﬂup geçmiﬂlerdi. Bölge durmalar›na uygun de¤ildi.
‹zmir'in ortas›, merkezi bir yeriydi ve üstelik Nato'sundan di¤er
emperyalist ﬂirketlerine kadar pek çok kurum oldu¤u için de çok
denetimli bir yerdi.
Ondan ayr›lmalar›n›n üzerinden birkaç dakika geçmiﬂti ki bir
patlama sesiyle irkildiler. ‹kisinin de içine do¤muﬂtu sanki. Hemen geri döndüler, patlaman›n oldu¤u yere yaklaﬂt›lar. Biri yerde
yat›yordu. Elleri, ayaklar› parçalanm›ﬂt›. Bir an içlerinden "o de¤ildir" diye geçirdiler. O olmamal›yd›. Olmas›n› istemiyorlard›.
O de¤il de yoldan geçen biriyse yine üzüleceklerdi belki. Ama

1954 Çanakkale do¤umlu. ‹stanbul, Hasköy ve Okmeydan›’da anti-faﬂist
mücadele içinde yer ald›. 12 Eylül faﬂist cuntas› koﬂullar›nda da halka ve
mücadeleye ba¤l› kald›. 20 Kas›m 1980’de ‹stanbul’da gözalt›na al›nd›.
‹ﬂkenceciler taraf›ndan kaybedildi. Gözalt›nda kay›plar›n ilklerinden
biriydi.

Enver GÖKÇE
O direniﬂ ﬂiirleri, sosyalizm için yazan kalemi ve ödedi¤i
bedellerle tan›nan, sosyalist ﬂairlerimizdendi. "Dost Dost ‹lle
Kavga" ve "Panzerler Üstümüze Kalkar" isimli ﬂiir kitaplar›n›,
devrimci sanatç› tavr›n› miras b›rakarak 19 Kas›m 1981’de
aram›zdan ayr›ld›.
ﬂirket yöneticilerinden biriyse pek de üzülmeyeceklerdi.
Yoldaﬂlar› olmas›n istiyorlard›. Yerde yatan›n yüzü bombadan
parçalanm›ﬂt›... Dikkatle bak›yorlard›... Onun olmad›¤›n› kan›tlayacak bir iﬂaret, iz ar›yorlard›.
Sonra pantolonunun alt›ndan görülen pijamaya tak›ld› gözleri. Beklentileri, umutlar› söndü birden. ‹kisi de tan›yordu o pijamay›. Evet, art›k ﬂüphe yoktu, oydu. Can çekiﬂiyordu Ayhan. Birazdan cuntaya karﬂ› savaﬂ›n ﬂehitleri kervan›na kat›lacakt›. Cuntaya karﬂ› savaﬂmakta tereddütü olmam›ﬂt› hiç. Çevresine cesaret
ve kararl›l›k taﬂ›m›ﬂt› bu süre boyunca.
Çaresizdiler. Yoldaﬂlar›n› al›p hastaneye götüremezlerdi. Anlaﬂ›lan bomba tam ald›¤› anda patlam›ﬂt›. O an art›k yap›lacak
birﬂey yoktu. Orada daha uzun süre de kalamazlard›. ‹kisi de aran›yordu çünkü.
Çevredeki inzibatlar yaral› yoldaﬂlar›n›n etraf›n› adeta kuﬂatm›ﬂlard› zaten. Onu orada b›rak›p uzaklaﬂmak zorundayd›lar. Ne
baﬂka birﬂey yapma imkanlar› vard›, ne de yapamayacaklar› birﬂeyi deneme duygusall›¤›na kap›lmak hakk›na sahiptiler.
Biraz sonra baﬂka yoldaﬂlar›yla randevular› vard›, alabildi¤ine normal davranmak zorundayd›lar. Üzülmek lükstü, öfke kalm›ﬂt› bir tek geriye. ‹bo h›zla gereken yerleri haberdar etti. Hemen önlem al›nmas› gereken evler, uyar›lmas› gereken arkadaﬂlar vard›. Yoldaﬂ›n›n ac›s›n› yaﬂayacak zaman› bile yoktu iﬂte.
Duygusall›¤a ise yer yoktu. H›zla ve öfkeyle düﬂündü ‹bo.
Kinle düﬂündü. Savaﬂ sürüyordu. Sürecekti. Yar›n, yoldaﬂlar›n›n
an›s›na emperyalistlere bir darbe daha vuracaklard›. ﬁehit yoldaﬂ›na karﬂ› görevlerini ancak böyle yerine getirebilirlerdi.

‹çindekiler
4 Diri diri yakanlar kimlerin
gündeminde de¤il!

Unutmayaca¤›z!
Affetmeyece¤iz!

6 Ö¤retmenimiz: Seyhan Do¤an
Bir avuç kömür bir halk›n
öfkesi, bir halk›n adaleti,
bir devrimin müjdesi olacak

9 Katliamdan adalet mücadelesine
kim neredeydi?

11 Nas›l Bir Yaﬂam:
Korka korka yaﬂamak

12 Bayrampaﬂa... Yakanlar 10 y›ld›r
yarg›lanmad›... Gerçek...
‹ddianame... Hüküm... Bölüm 2

20 Birlikte kazand›k...
23 Türkan Albayrak ile röportaj...
25 Sa¤l›kta sald›r›n›n yeni ad›:
Aile Hekimli¤i

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

29 Devrimci Okul:
Adalet, kin ve s›n›fsall›k

33 Adalet: Evrenler’i
yarg›lamayan Adalet!

34 KCK Davas›: Gözda¤›,
sindirme ve tasfiye
mahkemesi

Ülkemizde
Gençlik

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

35 Dev-Genç’in onurlu sesi K›z›lay

15 4 TAYAD’l› 153 gündür tutuklu...
16 Tecritten haberler...
18 Emek Haberleri...
19 Devrimci ‹ﬂçi Hareketi:

38 Gençlik Federasyonu’ndan:

Direnenler asla yenilmez..

Meydan›’nda yank›land›
Dev-Genç’in hakl› ve
onurlu sesi operasyonlarla
susturulamaz..

39 Malatya’da “Ulaﬂ›m
Çilesine Son” kampanyas› ile
röportaj...

40 Polisin büyük baﬂar›s›...
41 ‹smail Karaman davas›
üzerine röportaj...

42 Açl›ktan, yoksulluktan,
kimsesizliktendir
ölümlerimiz...

43 Katil, provokatör polisi
mahallelerimize
sokmayaca¤›z...

44 Gazi bizimdir...
Mahallemizde polis
istemiyoruz

46 Haberler...
48 Savaﬂan Kelimeler:
Pozitif bakal›m...

49 Anadolu Federasyonu
baﬂkan› Latife
Ad›güzel ile
röportaj...

50 Avrupa’da Yürüyüﬂ...
51 Avrupa’da Biz...
52 Yeni de¤inmeler...
54 Tek Yol:
Savaﬂma konuﬂ...

55 Yitirdiklerimiz...

Ça¤r› / ‹lan
Türkan Albayrak’›n
‹ﬂten At›lma Davas› Sürüyor
Yer: Üsküdar 3. ‹ﬂ Mahkemesi
PAﬁAKAPISI
Tarih: 22 Kas›m 2010 Pazartesi
Saat: 11:00

Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n!
Tüm halk›m›z› yoksul mahallelerdeki polis
terörüne ve hukuksuz tutuklamalara karﬂ›
yapaca¤›m›z yürüyüﬂe ça¤›r›yoruz

Toplanma Yeri: ﬁükrü Sar›taﬂ Park›
1 May›s Mahallesi
Tarih: 14 Kas›m 2010 Pazar
Saat: 14:00

I
T
K
ÇI
topl

at›ld

›

Diri Diri Yak›lanlar, Kimlerin
Gündeminde De¤il!
9-22 Aral›k 2000 tarihi ve o
gün yaﬂananlar, ülkemiz s›n›flar mücadelesi tarihi aç›s›ndan,
bir çok bak›mdan ay›rdedici bir
öneme sahiptir. 19-22 Aral›k, sadece hapishanelerle s›n›rl› amaçlarla
yap›lm›ﬂ bir katliam operasyonu de¤ildir. Mücadele tarihi aç›s›ndan
karﬂ›-devrim ile devrim aras›ndaki
çat›ﬂman›n politik bak›m›ndan en
üst biçimde seyretti¤i bir mücadeleyi ifade etmesi aç›s›ndan önemlidir.
arﬂ›-devrim, o çat›ﬂmada
olanca vahﬂeti ile sald›rarak, tarihe unutulmayacak bir katliam b›rakm›ﬂt›r. Bayrampaﬂa’da 6
kad›n tutsa¤› diri diri yakm›ﬂ, 6 erkek tutsa¤› kurﬂunlarla katletmiﬂ,
onlarcas›n› ise sakat b›rakm›ﬂt›r.
Kulland›¤› araçlar ve sald›r›n›n büyüklü¤ü göz önüne al›n›rsa, büyük
bir katliam› göze alm›ﬂ olmas› nedeniyle, daha çok tutsa¤›n katledilmemesi tesadüftür. Bu öyle bir sald›r›d›r ki, savunmas›z, küçük bir
ko¤uﬂa hapsolmuﬂ tutsaklara karﬂ›
her tür silah kullan›lm›ﬂt›r. ‹nsanlar›n bulundu¤u, kapal› yerlere at›lmamas› gereken bombalar, özellikle
insanlar›n üzerine at›lm›ﬂt›r.
atliam ve direniﬂ bu tarihin
iki yan›d›r. Ancak katliama,
diri diri yakanlara karﬂ› al›nacak tav›r hemen herkes aç›s›ndan bir s›nav niteli¤i taﬂ›m›ﬂt›r. Hitlerin gaz
odalar›n› aratmayacak bir katliam
ve vahﬂet karﬂ›s›nda kim ne yapacak, kim nas›l tav›r alacakt›?
nca lafa ihtiyaç yoktu asl›nda. Tutsaklar› diri diri yakanlara karﬂ› ç›kmak, böyle bir katliam› lanetlemek için sosyalist, ilerici olmak da gerekmiyordu. Ancak biz, o dönemde, bunun tam tersine olarak, kendilerine sosyalist
diyenlerin, hukukçu s›fat› taﬂ›yanlar›n, demokratik kitle örgütlerinin
sustu¤una tan›k olduk. Oligarﬂi,
19-22 Aral›k katliam sald›r›s›nda,
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yüzlerce tutsa¤› katletmeyi göze
al›rken, katliam›na “karﬂ› ç›kabile cekleri” az çok tahmin ediyordu.
KP 8 y›ll›k iktidar› döneminde diri diri yakanlara dair bugüne kadar tek bir cümle sarfetmiﬂ de¤ildir. 72 y›l önceki katliamlar›, 30 y›l önce yaﬂanan idamlar›
demokrasicilik oyunu çerçevesinde
istismar ederken, lafta da olsa katillerden, katliamlardan sözeden AKP,
diri diri yakanlara iliﬂkin tek bir tart›ﬂma açm›ﬂ de¤ildir. Katillerin kimlikleri bilinmesine, tüm arﬂiv ve bilgiler ellerinin alt›nda olmas›na karﬂ›n 19-22 Aral›k’› yok saym›ﬂlard›r.
üren davalarda ise yok sayman›n da ötesinde, katilleri
koruyan bir tutum tak›nm›ﬂlard›r.
Diri diri yakanlarla ilgili adalet talebi gündemdeyken, aç›lan göstermelik bir-iki dava ise, hakim de¤iﬂiklikleriyle, uzun ertelemelerle “zaman aﬂ›m›na” sürüklenirken, Adalet
Bakanl›¤› koltu¤unda AKP’li Bakanlar vard›. Oyalama, zamana yayma ve zaman aﬂ›m› ile katliamc›lar›
koruma politikalar›n›n sürdürücüsü
A K P i k t i d a r › d › r. AKP 8 y›ll›k iktidar› boyunca diri diri yakanlarla ilgili, katillerle ilgili Mecliste tek bir
araﬂt›rma yapt›rmad›. Ordu ile oligarﬂi içi iktidar kavgas›n› sürdürürken, orduya dair bir çok “s›rr›” aç›k
etmesine karﬂ›n, ordunun hapishane
katliamlar›nda oynad›¤› role dair tek
bir aç›klamas›, soruﬂturmas› yoktur.
ünkü bu konularda ordu ile
AKP aras›nda temel bir politika ayr›m› yoktur. AKP ordunun
halka ve devrimcilere karﬂ› sürdür-
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19-22 Aral›k 2000 tarihi
mücadele tarihi aç›s›ndan
karﬂ›-devrim ile devrim
aras›ndaki çat›ﬂman›n politik
bak›m›ndan en üst biçimde
seyretti¤i bir mücadeleyi ifade
etmesi aç›s›ndan önemlidir.

dü¤ü politikalara suç ortakl›¤› yapm›ﬂ, korumuﬂtur. Kald› ki, bugün
AKP’yi oluﬂturan kadrolar›n büyük
ço¤unlu¤u, çeﬂitli y›llarda devrimcilere ve halka karﬂ› sürdürülen savaﬂ›n içinde yer alm›ﬂlard›r. 1996
Ölüm Orucu’nda 12 tutsa¤›n katledildilmesi, Diyarbak›r Hapishanesi’ndeki katliam AKP iktidar›n› sürdüren kadrolar›n, ülkeyi yöneten
hükümetlerin içinde yer ald›¤› dönemlerde gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
KP sürdürülen katliam politikalar›nda di¤er faﬂist iktidarlardan farkl› de¤ildir. Diyarbak›r’da polis güpegündüz katliam yapar, çocuklar› katlederken, Erdo¤an
bu katliamlar›n arkas›nda durmuﬂtur. Aç›kça, kad›nlar›n ve çocuklar›n
katledilebilece¤ini savunmuﬂtur. O
nedenle diri diri yakanlar AKP’nin
ihtiyaç duydu¤u, halka ve devrimcilere karﬂ› kulland›klar›, ellerini so¤utmad›¤› katiller ordusudur.
iri diri yakanlar AKP’nin
gündeminde de¤ildir. Çünkü, 8 y›ld›r katliam politikas›n›n
sürdürücüsü AKP’nin kendisidir.
Kendi deyimleriyle “kad›n çocuk
demeden” katletmeye devam etmektedir.
KP, katliamlar› sürdürmesi
bir yana Türkiye hapishanelerinde 10 y›ld›r uygulanmakta olan
tecrit politikas›n›n sürdürücüsüdür
ayn› zamanda. 8 y›ld›r tecriti sürdürmekte, tecriti a¤›rlaﬂt›racak
ad›mlar atmaktad›r. Dünden daha
fazla olarak, AKP tutsaklar› katletmeye devam etmektedir. Tecrit koﬂullar›n› a¤›rlaﬂt›rarak, hasta tutsaklar› tedavi etmeyerek katletmektedir. Siyasi veya adli tüm tutsaklar,
AKP’nin sessiz imhas›n›n hedefindedir. AKP iktidar›, ölümcül duruma gelmiﬂ tutsaklar›, tedavilerini
yapmayarak, tahliye de etmeyerek,
“d›ﬂarda” ölme hakk› bile vermemiﬂtir. Ya da Güler Zere örne¤inde

A
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oldu¤u gibi ölümün eﬂi¤ine getirilmiﬂ tutsaklara “ p i ﬂ m a nl › k d a y a t › l m›ﬂ”t›r.
iri diri yakanlar, faﬂist gerici partilerden, “düzenin solu”na kadar, oligarﬂinin partilerinin
hiçbirinin gündeminde de¤illerdir.
19-22 Aral›k katliam›n›n yaﬂand›¤›
dönemde de katliama karﬂ› ç›kmam›ﬂ, onay vermiﬂlerdir. Hatta önceden bilgilendirilen ve katliam üzerinden pazarl›k yap›lanlardan
CHP’nin eski lideri Deniz Baykal,
katliam ortakl›¤›n› yay›nlad›¤› genelge ile belgelemiﬂtir. Baykal, o
dönem, parti binalar›n› tutsak yak›nlar›na kapatm›ﬂ ve diri diri yakanlar›n suç orta¤› olmuﬂtu Dün
diri diri yakanlar›n suç orta¤› olanlar, 10 y›l sonra 19-22 aral›k katliam› söz konusu oldu¤unda yine
sessizdirler. Ve bugün de hapishanelerde süren tecrit zulmünü ve
hasta tutsaklar›n katlini görmezden gelmektedirler.
iri diri yakanlar, AB’nin ve
AB’cilerin gündeminde de
de¤ildir. Çünkü F Tiplerini, tecriti
ve özellikle düﬂüncelerinde ›srarl›
olan devrimcilere karﬂ› sürdürülen
politikalar› dün de savundular, bugün de savunuyorlar. Oligarﬂinin F
Tipi hapishaneler sald›r›s›n›n arkas›nda AB’li emperyalistler vard›.
Emperyalistlerin politikas›n› belirleyen ise insan haklar› de¤il, devrim
ve sosyalizm düﬂmanl›¤›d›r. Unutulmamal›d›r ki, sald›r›lar›n ak›l hocalar› olan bu güçler kendi ülkelerinde
de devrimcilere karﬂ› y›llard›r tecrit
politikas›n› uygulamaktad›rlar.
eformizmin gündemi, o gün
de, bugün de halka karﬂ›
gerçekleﬂtirilen bu büyük sald›r›ya
kapal›yd›. B›rakal›m diri diri yakanlar› gündemlerine almay›, b›rakal›m
19-22 Aral›k katliam›n›n hesab›n›
soran bir politikay›... Onlar, ateﬂ alt›ndayken, her yandan sald›r›ya u¤rad›¤› koﬂullarda solun ahlak›na uygun olmayan hesaplar yapt›lar.
Devrimcilerin “ s i y a s i v a r l › k l a r › ”n›n son bulaca¤›, “ b i t i p , t ü k e n e ce¤i” hesaplar› içinde oldular. 1922 Aral›k katliam sald›r›s› ile dev-
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rimciler “ b i t i p - t ü k e n e c e k ”ti. Onlar
da devrimcilerden kalan “boﬂlu¤u”
dolduracaklard›. Bu öyle bir tablo
idi ki, oligarﬂi halk›n en de¤erli evlatlar›n› katleder, hapishanelerde
katliam yaparken, hapishaneler birer yang›n yeri iken gündemlerine
diri diri yak›lanlar› bir tek kez olsun
almad›lar.
ligarﬂi katliamla, bir yandan
devrimci tutsaklardan intikam al›p, hücre tipi hapishaneleri
açarken, bir yandan da siyasi sonuçlar elde etmek istiyordu. Aç›k ki,
Anadolu topraklar›ndan devrimcili¤i silmek, “ b i t i r m e k ” istiyorlard›.
Devrimciler büyük bedeller ödemek
pahas›na bu sald›r›lara karﬂ› kendi-

O

Biz halk›z. Biz bu ülkenin devrimcileriyiz. Biz
bu ülkenin adaleti, biz
bu ülkenin gelece¤iyiz. Dün
19-22 Aral›k katliam›na karﬂ›
bedenlerimizi ortaya koyarken,
Fidanlar’la, Ahmet ‹bililer’le,
meﬂale olup, egemen k›l›nmaya
çal›ﬂ›lan karanl›klar› böyle
y›rtt›k, karanl›klar› böyle
ayd›nl›¤a çevirdik.

lerini siper ettiler. Eﬂsiz kahramanl›k örnekleri yarat›ld›. Sald›r›lar büyük bedeller ödenerek boﬂa ç›kar›ld›. Sald›r›lar boﬂa ç›kar›lmam›ﬂ olsayd›, bugün reformistler parti binalar›n›n kap›s›n› bile açamayacak durumda olurlard›. Katliamdan bu yana aradan geçen 10 y›lda sürdürülen
adalet mücadelesinde yine yoklard›.
Adeta tarihin o kesitini takvimlerden ç›kard›lar. Kör sa¤›r ve dilsiz
rolü oynamay› bugüne kadar sürdürdüler.
ir noktan›n alt› daha çizilmelidir. Reformizmin bu tavr›n›n sadece siyasi körlük ile aç›klanamayaca¤› ortadad›r. Onlar, bizimle “ayn› mahalleden” de¤ildiler,
onlar›n tutsaklar› yoktu. Çünkü onlar tutsaklar› çoktan gözden ç›karm›ﬂlard›. Reformizm, düzen içilikte

B

karar k›ld›¤› noktada, devrimcilerle
aras›na bir s›n›r çekip, oligarﬂiye ne
kadar “ak›ll› solcu” olduklar›n› kan›tlama derdindeydiler.
elki yukar›da sayd›klar›m›z›n hiçbirinin de¤il ama diri
diri yakanlar ve diri diri yak›lanlar,
o gün de bugün de B‹Z‹M GÜNDEM‹M‹ZDE’dir. O gün de gündemimizdeydiler. Çünkü o süreç halk›
teslim almak ve yar›n›m›z› ipotek
alt›na almak için katliamlarla sürdürülmekteydi. Bugün de gündememizdedir. Zira diri diri yakanlar,
katledenler 10 y›l boyunca ellerinde
devrimcilerin kan› ile “içimizde”
dolaﬂt›lar. 10 y›l boyunca o nedenle
adalet mücadelesini sürdürdük. Bu
10 y›l boyunca hep gündemimizdi
diri diri yakanlar ve katledenler.

B

üm bunlardan yola ç›karak
ﬂunu söyleyebiliriz. Biz
halk›z. Biz bu ülkenin devrimcileriyiz. Biz bu ülkenin adaleti, biz bu
ülkenin gelece¤iyiz. Dün 19-22
Aral›k katliam›na karﬂ› bedenlerimizi ortaya koyarken, F i d a n l a r ’la, Ahmet ‹bililer ’le, meﬂale
olup, egemen k›l›nmaya çal›ﬂ›lan
karanl›klar› böyle y›rtt›k, karanl›klar› böyle ayd›nl›¤a çevirdik. Hiçbir katliam›n, hiçbir emperyalist
sald›r›n›n, y›llard›r uygulanan tecritin bizi kurtuluﬂ kavgam›zdan bir
an olsun geri çeviremeyece¤ini bir
kez daha gösterdik.

T
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nedenle biz bu ülkenin dünü, bugünü, yar›n›, gelece¤iyiz. Bizim oldu¤umuz her yerde,
halk›n adalet talebinin kavgas› vard›r. Bizim oldu¤umuz her yerde,
kurtuluﬂ kavgas› ve mücadele vard›r. Bizim oldu¤umuz her yerde, direniﬂler, zaferler vard›r. Bizim oldu¤umuz her yerde Seyhan DO⁄AN’lar, Nilüfer ALCAN’lar, Fidan KALﬁEN’ler vard›r. Bizim oldu¤umuz her yerde, Güler ZERE’ler, Türkan ALBAYRAK’lar,
TAYAD’l›lar, TEKEL direniﬂleri
vard›r. Yoksul
gecekondularda
kurdu¤umuz barikatlar, yaratt›¤›m›z
direniﬂler vard›r. Kavga ve ZAFER
vard›r.

O
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Öğretmenimiz
Cennettir Anadolumuz
Vatan topraklar›n›n her kar›ﬂ›
halka aittir. Üreten, yaratan
halkt›r. Ormanlar, nehirler, barajlar, fabrikalar, yollar, tarlalar,
ba¤lar, bahçeler, madenler her
ﬂey gerçekte halk›nd›r. Çünkü
bütün bunlar onun kafa
ve kol eme¤i ile var olmuﬂ, büyümüﬂ, geliﬂmiﬂtir. Ama bugünkü
düzende bunlar›n sahibi
halk de¤ildir. Bir avuç
sömürücü, zorba hepsine el koymuﬂtur.
Kendi topraklar›m›zda eziliyoruz, horlan›yoruz‚ üç kuruﬂa muhtaç hale getiriliyoruz‚
dilenci muamelesi görüyoruz.
Cennette
sefalete
düﬂürüldük.
Ve cehennemdir Anadolu
topraklar›.
‹ﬂkence ile katliam ile sokakta, karakollarda, hapishanelerde
katlettikleriniz ile cehenneme
çevirdiniz vatan›m›z›.
Bugünün dünyas›nda hala
sosyalizmi hayk›rmak, bu inanç
için ölmek, öldürmek, ölmeye
ve öldürmeye haz›r olmak bile
halka duydu¤umuz sevginin, kinimizin ve öfkemizin gücünün en
önemli kan›tlar›d›r. Çünkü halk
için do¤ru, güzel, iyi olan ne varsa sosyalizmdedir. Ve biz halk
sevgisini en yo¤un hisseden, dolu dolu yaﬂayan Cepheliler olarak son nefesimize kadar bu
sevgi için yaﬂayacak, bu sevgi
için yeri geldi¤inde ölümü kucaklayacak, yaﬂad›¤›m›z süre
boyunca bu sevgi için örgütleyecek, yeni mevziler kazanacak,
ölecek öldürecek, hesap soracak, savaﬂaca¤›z.
Çünkü halk›m›za yaﬂat›lan,
bunca ac›n›n yaratt›¤› öfke kamç›l›yor bizi.

Evet öfkeliyiz. Halk›m›za
yaﬂat›lan her ac›n›n hesab›n› soracak kadar kinliyiz.
Bu hesap ne kadar eski
olursa olsun... Bedreddin'in
hesab›n› da soraca¤›z zalimlerden. '77 1 May›s'›n› kan
deryas›na çevirenlerden de hesap soraca¤›z.
Maraﬂlar’›, Çorumlar’›, Gaziler’i, Sivaslar’› yaﬂatanlara mutlaka ödetece¤iz yapt›klar›n›...

lüm edenlere duydu¤umuz kin
ile unutmayaca¤›z. Affetmeyece¤iz.
Türkiye bir iﬂkence ülkesidir.
‹ﬂkencelerde insanlar katlediliyor‚ sakat b›rak›l›yor‚ tecavüz
ediliyor.
Türkiye bir katliamlar ülkesidir.
‹nsanlar sokaklarda‚ evlerinde‚ iﬂyerlerinde‚ köylerde sebepsizce katlediliyor.
Binlercemizi hapishanelerinize doldurdunuz. Sorgusuz, sebepsiz.
Türkiye bir yasaklar ülkesidir.
Orada halk için her
ﬂey yasakt›r.
Halktan yana her
tür bas›n- yay›n yasakt›r.
Yasal bir dergi satarken öldürülürsünüz, felç b›rak›l›rs›n›z
bu ülkede.

SEYHAN DO⁄AN
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B‹R AVUÇ KÖMÜR
B‹R HALKIN ÖFKES‹
B‹R HALKIN ADALET‹
B‹R DEVR‹M‹N MÜJDES‹
OLACAK
Bir gecede 22 hapishanede
yap›lan katliam› da unutmayaca¤›z.

Hasta bir tutsak, göz göre göre tüm ülkenin gözleri önünde
öldürülür bu ülkede.

22 hapishaneye 20 bin gaz
bombas› at›l›r bu ülkede, hapishane baﬂ›na nerdeyse bin bomba eder bu.

Haks›zl›¤a‚ zulme‚ sömürüye
karﬂ› ç›kmak yasakt›r.

Bir gecede 28 tutsak öldürülür bu ülkenin hapishanelerinde.

Anayasaya karﬂ› ç›kmak‚
müebbet cezas› ile yarg›lanmay›
göze almakt›r.

Ve bu katliamlar›n HEPS‹ ‹ST‹SNASIZ HEPS‹ BERAAT ‹LE
SONUÇLANIR.
Bir gecede onar onar öldürülür yoldaﬂlar›m›z
Delik deﬂik edilen devrimcilerin bedenlerinden ortalama yirmi-otuz mermi ç›kar bu ülkede
bazen yetmiﬂ yüz mermi...
Bu ülkede ‹smail Karaman
isimli devrimciyi arkadan vurur
polis ve beraat eder. Bu polis daha öncede 15 devrimciyi öldürür
ve hepsinde istisnas›z hepsinde
beraaat eder.
‹ﬂte böyle bir ülkedir buras›.
Tek baﬂ›m›za, halk›m›za zu-

UNUTMAYACAĞIZ!

Tüm bu yasaklar anayasa ile
"güvence" alt›ndad›r.

Türkiye’de anayasal düzen
faﬂizmdir.
Bu vahﬂetin alt›nda bu kadar
a¤›r bir ﬂekilde ezilen halk›n oldu¤u yerde, açl›¤›n, yoksullu¤un
oldu¤u bir yerde öfke vard›r, kin
vard›r.
Öfkeyi engelleyemezsiniz.
Alt› kad›n›n hiçbir savunma
imkânlar› yokken diri diri yak›ld›¤› yerde
sizin hapishanelerinizde,
göz göre göre
yak›ld›¤›
yerde…

19 Aral›k’tan önce

Ó

Öfke meﬂrudur.
19 Aral›k Katliam›
Kin‚ nefret ve intikam duyAsker, polis, özel timler, ölüm
gular› meﬂrudur.
mangalar›, gardiyan, sald›r›ya
«Adalette kinin yeri yoktur»
kat›lanlar›n say›s› on bini aﬂ›yordu.
diyen sesinizi duyar gibiyiz.
8 jandarma komando taburu, 37
Hay›r‚ vard›r. Adaletin ortaya
bölük olmak üzere 8 bin 335 askeri
ç›k›ﬂ› intikamd›r. Bugün‚ sizin
görevli vard›.
«demokratik» olarak niteledi¤iniz birçok ülkenin hukukunda
- 191'i Subay
bile böyledir‚ böyle ifade edilir.
- 432'si Astsubay
Aksini iddia edenler de kendi- 392'si Uzman Jandarma
lerini aldat›yorlard›r.
Adalet istiyoruz. ‹stedi¤imiz
- 281'i Uzman Erbaﬂ
yaln›z kendi kiﬂisel ac›lar›m›z
- 7 bin 80'i Er ve Erbaﬂ.
için de¤ildir. Milyonlar›n ac›lar›
Üç gün süren sald›r›da 20 bini
içindir.
aﬂk›n gaz bombas› kullan›ld›.
«Polise gidin» dersiniz. Gideriz. Poliste adalet yoktur. «MahSadece Çanakkale Hapishanesi'nde
kemeye gidin» dersiniz. Gide5 bin 48 adet gaz bombas›
riz.
kullan›lm›ﬂt›.
Mahkemelerde adalet yokÜmraniye, Bayrampaﬂa ve
tur. «Devletin görevi adil bir
Çanakkale'deki
sald›r›da Skorsky
toplum düzeni sa¤lamakt›r»
helikopterleri kullan›lm›ﬂt›.
dersiniz.
Sald›r›ya Bal›kesir'den ve
Art›k çok iyi biliyoruz ki öy‹stanbul-Halkal›'dan jandarma özel
le de¤ildir. Devlet bizzat adaletsizlikler üzerine kurulmuﬂtur.
operasyon timleri kat›ld›.
Düpedüz bir bask› ve zor
Ankara Emniyet Müdürlü¤ü,
mekanizmas› haline gelmiﬂtir.
Bayrampaﬂa ve Ümraniye'deki
Cesetlerimiz üzerinde tepinen
sald›r›larda kullan›lmak üzere 400
devletle depremde, selde büadet gaz bombas› gönderdi.
tün yak›nlar›n› kaybedenleri
- Bayrampaﬂa'da sald›r› gecesi 2
coplayan devlet, iﬂini geri isteyen iﬂçiyi coplayan, paras›z
otobüs dolusu jandarma timi, 30
e¤itim isteyen ö¤rencileri tuotobüs jandarma ekibi, ikisi minibüs
tuklayan ayn› devlettir.
olmak üzere 4 jandarma arac›,
Adalet‚ demokrasi ve hürriayd›nlatma cihaz› taﬂ›yan askeri bir
yet isteklerinin tek bir anlam› araç, bir skorsky helikopter kullan›ld›.
vard›r art›k.
Bilanço: 28'i tutsak, 2'si asker, 30 ölü,
Bu devletin ortadan kald›r›yüzlerce yaral›.
larak yerine yenisinin kurulmas›d›r. Aksini iddia edenler ya ifB‹L‹YORUZ!
lah olmaz ahmaklar ya da bilinçli olarak hürriyetin yolunu kaYa devrimden yanas›n›zd›r, ya
rartmaya çal›ﬂanlard›r.
devrime karﬂ›s›n›zd›r. Adalet istiyorsan›z, gereklerini yerine getiSavaﬂmaktan baﬂka bir yolurirsiniz. Kimse kimseye adalet
muz yoktur. Savaﬂmaktan daha
bahﬂetmez. Onu ellerinizle söküp
onurlu bir yolumuz yoktur.
almak zorundas›n›zd›r.
Bunun anlam› devrimdir.
B‹L‹YORUZ!
Böyle bir toplumda tercihler
keskin olmak
durumundad›r.

Bunun bedeli vard›r. Bu bedeli ödersiniz.
Bedelini ödemekten kaçanlar
korkak ve tabans›zlard›r.
Tercihlerin keskinleﬂti¤i böyle
bir ülkede; bu kini, bu öfkeyi

Ó 19 Aral›k’tan sonra

duymayanlar objektif olarak
faﬂizmden yanad›rlar.
Kimseden bir beklentimiz
yoktur.
Biz kendi baﬂ›m›za bu bedeli öderiz.
Buna gücümüz yeter.
Çünkü biz halk›z.
Bu hesaplaﬂmada yapayaln›z oldu¤umuzu biliriz.
Bizim kan›m›z›n oluk oluk
akt›¤› dönemler‚ "SAHTE
ORUÇ KANLI ‹NFAZ" yazd›lar,
faﬂizmle en s›k› f›k› iliﬂkilere
girdiler.
Unutmayaca¤›z.
Bugün de öyledir.
Ç›plak bir vahﬂetin karﬂ›s›nda, adeta alay eder gibi «demokratikleﬂme kararl›l›¤›»n›
övenleri unutmayaca¤›z.
Hay›r‚ istedi¤imiz adaletten
yana olmalar› de¤ildir.
Adalete karﬂ› olmamalar›d›r.
Adalete karﬂ› olanlar›n düﬂmanl›¤›, halk düﬂmanl›¤›d›r.
Bizim ülkemiz 70 milyondur.
Bu büyük bir güçtür.
Devrimin gücüdür.
Er ya da geç‚ bu ülkede devrim olacak‚ biz kazanaca¤›z.
Bugün adalete düﬂman
olanlar, 70 milyonluk bu dev
ülkeyi o zaman kendilerinin
karﬂ›s›nda bulacaklard›r.
Engelleyemezsiniz.
Halklar›n belle¤i güçlüdür.
Bu ülkede, devlete karﬂ› her
türlü muhalefet suçtur.
Terördür.
Bu muhalefetin yaln›zca rejim
de¤iﬂikli¤ini hedefliyor olmas›na
gerek yoktur. En basit‚ en temel
haklar›n› istemek de terördür.
Çünkü e¤er bunlar gerçekten
‘hak’sa‚ onu da devlet verecektir.
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Bu kutsal devlet düﬂüncesidir.
Kutsal devlet düﬂüncesi faﬂizme özgüdür.
Cephe devrimdir.
Devrimin yaﬂad›¤› düﬂüncesidir.

AFFETMEYECEĞİZ!
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Biz devrimi yaﬂat›yor ve devrimin içinde yaﬂ›yoruz.
Bu devrimin tarihidir.
Halk›m›z›n adalet talebi oldu¤u sürece Cephe de olacakt›r.
Cephe oldu¤u sürece adalet
talebi de büyüyecektir.
Bunu engelleyemeyeceksiniz.
Engellemek isteyenler hepimizi öldürmelidir, tüm halk› yok
etmelidirler veya tüm halk› sonsuza kadar hücrelerinizde tutman›n yolunu bulmak zorundad›r.
Binlercemizi ﬂehit verdik. Daha da verece¤iz. Yüzlercesinin bir
mezar› bile yoktur. Gördü¤ünüz‚
görebilece¤iniz en görkemli kahramanl›k destanlar›n› biz yazd›k.
Binlerce katille sar›lm›ﬂken teslim olmayanlar‚ silah› yoksa bedenlerini silah haline getirenler
bizleriz.
Kahramanl›k bizimle s›radanlaﬂt›. Siyasal bir çizgi haline geldi.
Daha fazlas›n› da göreceksiniz.
Kuﬂkusuz‚ kimseyi anlatt›klar›m›za inanmas› için zorlayamay›z. Ama hayat ö¤reticidir.
Herkes için… Siz de ö¤reneceksiniz. Gözünüzdeki perdeyi
kald›rmak zorundas›n›z.
Bak›n Seyhan Do¤an’›n iki
resmine, bak›n... Bir gencecik,
gözlerinin içi gülen resmine bir de
bir avuç kömür olmuﬂ resmine.
O bir avuç kömür, dünya güzeli bir kad›nd›r.
O bir avuç kömür, bizim and›m›zd›r.
O bir avuç kömür, bizim öfkemizdir.
O bir avuç kömür, bize nas›l
savaﬂ›laca¤›n›,
nas›l öfke duyulaca¤›n›,
nas›l sevilece¤ini ö¤retiyor.
O bir avuç kömür duygular›m›z› keskinleﬂtirmelidir.
Bir avuç kömür bizim cennetimizdir.
Bir avuç kömür bizim cehennemimizdir
Ö¤renece¤iz,
unutmayaca¤›z.

Diri diri yakanlar, katledenler ilk kez
yarg› önündeler! Hesap soral›m!
Bayrampaﬂa için adalet isteyelim!
10 y›l önce Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde ölüm mangalar› bir
katliam gerçekleﬂtirdiler.
Katliam› örgütleyenler karar
alanlar, emir verenler katliam›
gerçekleﬂtirenler aç›k kimlikleri
ile bellidir. Ortada saklayacaklar›
bir ﬂey olamaz.
Hatta katliam› gerçekleﬂtiren
birliklerin hangi birlikler oldu¤u,
kimlerin yer ald›¤› bile bilinmektedir. Herﬂey bu kadar aç›kken,
herﬂey belgeli ve tan›klar›yla ortada iken diri diri yakanlar hakk›nda bugüne kadar göstermelikte
olsa tek bir soruﬂturma aç›lmad›.
Tam 10 y›l boyunca katliam›n
üzerini kapatmaya unutturmaya,
çal›ﬂt›lar. Yetmedi, katledilenlere
dava aç›ld›.

revidir.
Unutmayal›m ki, ölüm mangalar› bu halk›n en de¤erli evlatlar›n› katlettiler. Bayrampaﬂa’da o
gün yaﬂanan kahramanl›k için,
katillere boyun e¤meyen tereddütsüzlük için adalet istemeli, bu
davay› sahiplenmeliyiz.
Biz sahiplendikçe, manevra
alanlar› daralacak, göstermelik
bir yarg›lama ile demokrasicilik
oyunu oynayamayacaklard›r.
O nedenle oyunlar›n› bozmal›y›z. Sadece biz de de¤il, kendisine ilerici, demokrat, yurtsever diyen hereksin yeri bu davada katillerin karﬂ›s›d›r.
Katillerin karﬂ›s›na dikilelim.
Onlardan diri diri yakt›klar› için
hesap soral›m.

Tüm bunlara karﬂ›n 19 Aral›k
katliam›n›n hesab›n› sormak, katillerin yakas›na yap›ﬂmak için
bu davay› kendi davam›z bilmeliyiz.

Katliamlar› unutturmamak,
Bayrampaﬂa davas›n› sahiplenmekten geçmektedir. Sahiplenmeli, takip etmeli, katillerin karﬂ›s›nda olmal›y›z.

Katledilenlerimiz için, diri diri
yak›lanlar için Bayrampaﬂa davas›n sahiplenmeli, hesap soranlar
içinde olmal›y›z.

19 Aral›k katliam›n› gerçekleﬂtirenler, yapacaklar›n›n yanlar›na kalaca¤›n› düﬂünmemeliler.
Biz sahiplendikçe, biz davan›n takipçisi oldukça katillerden hesap
sorulmas› için adalet istedikçe
hakta yerini bulacakt›r.

Bayrampaﬂa davas›n› sahiplenmek demek, katliam› unutmad›¤›m›z› göstermek demektir.
Diri diri yak›lanlar için, sakat
kalanlar için, adalet istemeliyiz!
Unutmad›¤›m›z›, unutmayaca¤›m›z› göstermek için adalet istemeliyiz.
19 Aral›k katliam› için adalet
istemek, Bayrampaﬂa katliam davas›n› sahiplenmek faﬂizmin adaletsiz düzenine karﬂ› herkesin gö-

UNUTMAYACAĞIZ!

Bu dava hepimizin davas›d›r.
Bu dava halk ve vatan sevgisi için
tereddütsüz ölüme gidenlere karﬂ›
bizim yükümlülü¤ümüzdür.
Bayrampaﬂa davas›n› sahiplenelim!
Duruﬂmalara kat›lal›m. Katillerden hesap soral›m.

19 Aral›k’tan önce

Ó

Katliamdan adalet mücadelesine

K‹M NEREDEYD‹?
19 Aral›k katliam› devletin en tepesinde planlanm›ﬂ, aylar öncesinden maketler üzerinde tatbikat› yap›lm›ﬂ bir katliamd›r. Bu, katliamc›lar›n aç›kça söyledi¤i bir gerçektir. 20 hapishaneye yap›lan sald›r›da
28 tutsa¤› katlettiler. Katliam›n baﬂ
sorumlular›ndan Adalet Bakan›
Hikmet Sami “Benim tahminleri min alt›nda bir zayiatt›r. Çok daha
fazla, bunun birkaç kat› olabilir diye öngörüyorduk...” demiﬂti. (21
Aral›k 2000, CNN)
Bu büyük katliam, 19-22 Aral›k
günlerine yay›ld›.
O dört gün boyunca k i m n e redeydi?
O dört günden sonra, oligarﬂinin
tüm sansür politikalar›na ra¤men,
19-22 Aral›k katliam› hep gündemde oldu, tart›ﬂ›ld›.
Bu tart›ﬂma sürerken k i m n e redeydi?
Ve biz, katledildi¤imizden bu yana, bu katliama karﬂ› adalet mücadelesi sürdürürken kim neredeydi?
Bu sorunun cevab›, ülkemizdeki as›l saflaﬂmay› gösterir bize.

19 A ral›k k atliam›n›n
devam›: Hukuk katliam›
Oligarﬂi 19 Aral›k
katliam›ndan
sonra F Tipi tecrit
politikalar›n›n bir

parças› olarak yarg› arac›l›¤›yla da
sald›r›s›n› sürdürdü.
Hemen her hapishanede katliamdan sa¤ kurtulan tüm tutsaklar hakk›nda soruﬂturma baﬂlat›ld› ve yüzlerce y›l hapis cezas› istemiyle davalar aç›ld›.
Fakat, 28 tutsa¤›n katledildi¤i
yüzlercesinin a¤›r yaraland›¤› bu katliamda katliam›n siyasi sorumlular›
hakk›nda soruﬂturma dahi aç›lmad›.
Devrimci tutsaklar›n, tutsak ailelerinin ve avukatlar›n ›srarl› çabalar›n›n sonucunda jandarmalar hakk›nda, “ t u t uk l u v e h ük üml ül e re
kö tü d av ran mak , görevlerini kötü ye kullanmak” iddialar› ile dava
aç›ld›. Bu davalar da y›llarca sürdü.
Her duruﬂmas› hukuk ad›na bir katliamd›. Sonuçta d a v a l a r z a m a n
aﬂ›m›ndan düﬂürüldü.

Bu gaz bulutunu
unutmayaca¤›z!
Bu kan gölünü
unutmayaca¤›z!
19 Aral›k’›,
katletti¤iniz 28 tutsa¤›,
diri diri yakt›¤›n›z 6 kad›n
yoldaﬂ›m›z›n hesab›n›

unutmayaca¤›z!
affetmeyece¤iz!

Ó 19 Aral›k’tan sonra

Katliam›n siyasi sorumlular›, yani katliam karar› alanlar ve uygulama emri verenler hakk›nda tüm ›srarl› çabalara ra¤men soruﬂturma
dahi aç›lmad›. Katliamc›lar yarg›n›n
tam korumas› alt›ndayd›.
Katliamda yer alan katiller de
ayn› ﬂekilde korundu. Katliama iliﬂkin bir çok delilin ortaya ç›kmas›na
ra¤men soruﬂturma baﬂlat›lmas› için
bile y›llarca süren tam bir hukuk
savaﬂ› verildi.
Oligarﬂinin yarg›s›na göre hapishanelerde katliam yap›lmam›ﬂ, jandarmalar, “hükümlü ve tutuklula r›n ç›kard›klar› isyan›n bast›r›lma s › n d a y e tk i li me r ci le r in ta le b i ü ze rine görevini” yapm›ﬂt›.

Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

Burjuva m edya
katliamlar›n e n b üyük
destekçilerindendi
19 Aral›k katliam› öncesinden
oligarﬂinin tecrit politikalar›n›n propagandas›n› yapt›. Katliama zemin
haz›rlad›. Katliamdan sonra gerçekleri gizledi, direniﬂe iliﬂkin gerçekleri gizledi, sansürledi. Tam bir yalan bombard›man›yla halk› aldatt›.
Köﬂe yazarlar› ölüm orucu direniﬂine tek bir laf söylemeden ya da
ölüm orucuna karﬂ› olduklar›n› belirtmeden tek yaz› yazmad›lar. Baz›lar› ise do¤rudan katliam› destekledi. ‹ﬂte “solcu” geçinen bir köﬂe
yazar›n›n ﬂu yaz›s› katliam›n hemen
arkas›ndan yaz›lm›ﬂ yaz›lard›r.
“Gelinen noktada yap›labilecek
baﬂka ﬂey yoktu. Cezaevleri... ölüm
orucundakiler terör örgütlerinin
elinden kurtar›lmal›yd›...” (Hikmet

AFFETMEYECEĞİZ!
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Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

10

Çetinkaya, Cumhuriyet)
özgürlü¤ü düﬂüncesiyle oligarﬂiBayrampaﬂa Katliam›nda;
nin tecrit politikas›na destek
Bir baﬂka ‘solcu’ gazeteci: - 2 otobüs jandarma timi,
verdiler. Direniﬂin yan›nda yer
“‹nsanlar kendi iradelerinin d›- - 30 otobüs jandarma ekibi,
almak direnmeyi, büyük bedelﬂ›nda ölüme gidiyorlard›... Bu - Bir skorsky helikopter kullan›ld›.
operasyon yap›lmal›yd›... Ölüme -Jandarman›n elinde bomba kalmad›. Ankara ler ödemeyi göze almak demekti. Bedelleri göze alamayan reb›rakamay›z. Örgütün karar›n›n Emniyet Müdürlü¤ü'nden takviye al›nan gaz
formizm direniﬂle aras›na kal›n
gerçekleﬂmesine izin vereme- bombalar› kullan›ld›. Operasyon 14 saat
duvarlar ördü.
yiz.“ (Tufan Türenç)
sürdü.
Büyük direniﬂ, kendisine solBurjuva bas›n yay›n organlacuyum
diyen ama direnmeyen
r›nda, katliam davalar›na iliﬂkin SONUÇ: 12 tutuklu katledildi. 55 kiﬂi yaraherkesi
kitlelerin nezdinde sorde, ayn› suç ortakl›¤› sürdürül- land›. Katledilen tutuklular: Mustafa Y›lmaz,
gulat›yordu. Direnmeyenler olidü. Adli T›p Kurumu’nun rapor- Özlem Ercan, Cengiz Çal›koparan, Seyhan
garﬂi gibi direniﬂe sansür uygular›, hapishanede yap›lan keﬂif Do¤an, Murat Ördekçi, ﬁefinur Tezgel, Ali
lad›lar. ÖDP’sinden TKP’sine,
raporlar› aç›kça bir katliam ol- Ateﬂ, Gülser Tuzcu, Aﬂur Korkmaz, Nilüfer
EMEP’inden Kürt milliyetçileridu¤unu ispatl›yordu, fakat burAlcan, F›rat Tavuk, Yazgülü Güder
ne 19 Aral›k’›n ilk günlerinde
juva bas›n buna ra¤men gerçekoligarﬂiyle
ayn› a¤›zdan sald›rd›Ve o günden bu yana, 19 Aral›k
leri yazmad›. Yazd›¤› zaman da çarlar.
Cenazelerimiz
henüz daha
katliam›na iliﬂkin davalarda, adalet
p›tarak yazd›. Katliama iliﬂkin ellemorgda iken ellerini ovuﬂturarak
mücadelesinde onlar› göremedik.
rinde her türlü belge mevcuttur, antasfiye oldu¤umuzu söylediler.
cak 10 y›ld›r halka yalan söylemekten vazgeçmedi.
Ümraniye Hapishanesi’nde heHukukçular, h ukuku
nüz tutsaklar›n direniﬂi sürerken
Katliam davalar›nda her duruﬂsavunamad›lar
ﬂöyle yazm›ﬂt› TKP Genel Baﬂkamada muhabirleri vard›r, ama haber
Ortada çok aç›k bir katliam varn› Aydemir Güler: “Devrimci deyapmamaya devam ediyorlar.
d›. Katliama iliﬂkin her türlü deliller
mokrasinin art›k siyaset d›ﬂ›na
mevcut olmas›na ra¤men katiller
düﬂtü¤ünü söylemek bile yersiz.
Düzen p artileri k atliam
hakk›nda göstermelik de olsa dava
... Cezaevleri gündemi üzerinden
ve tecrit politikalar›n›n
aç›lm›yordu. Hukukun, adaletin
faaliyet yürütülür, ama siyasal
ayaklar alt›nda çi¤nendi¤i bir süreçyan›ndayd›...
canlanma sa¤lanamazd›. Bu yolte hukukçular›n örgütleri, barolar ya
Tecrit iﬂkencesine karﬂ› Büyük
da ›srar edenlerin tasfiyesi kaç› sessiz kald›lar, ya baz›lar› katliamdireniﬂte 122 ﬂehit verildi. 7 y›l bon›lmazd›. Elbette kanl› bir tasfiye
c›lar›n yan›nda yer ald›. ﬁu sözler
yunca gerek DSP-MHP-ANAP hüve
elbette ayn› zamanda siyasetAnkara Barosu Baﬂkan› Sad›k Erkümetine, gerekse AKP hükümetine
sizli¤in
tasfiyesi...” (22 Aral›k
do¤an’a aitti: “Geç bile kal›nd›...
burjuva anlamda da tek bir muhale2000, Sosyalist ‹ktidar)
yap›lacak baﬂka bir ﬂey yoktu... Önfetleri olmad›. Katliamlara destek
ce F Tipi dediler, sonra DGM’lerin
Direniﬂ kaçk›nl›klar›n›, EMEP;
verdiler, Onun için burjuva partilekald›r›lmas›n› istediler... Olur mu,
“
C
e
pte keklik mi sand›n›z?” diye
rinin hepsi katliamdan do¤rudan sodevlet pazarl›k yapar m›?”
gerekçelendirirken, ÖDP; “Ayn›
rumludurlar.
Barolar, o günden bu yana, süren
mahalleden de¤iliz” diyerek far19-22 Aral›k katliam› davalar›nda
k›n› koyuyordu. TKP’si, EMEP’i,
Düzen sendikalar›,
hukuk ad›na tek bir müdahalede
ÖDP’si bunlar›n hiç birinin hapismeslek odalar›, “ilerici”
bulunmad›lar.
hanelerde tek tutsa¤› yoktu. Obgeçinen sendikalar
Adalet için bir tek davada dahi
jektif olarak da direnenlerle ayn›
cüppe giymediler.
direniﬂin karﬂ›s›ndayd›
mahalleden de¤illerdi. Fakat hapishanelerde binlerce tutsa¤› olan
Düzen sendikalar› baﬂ›ndan itiReformizm
“
ayr›
Kürt milliyetçileri de 19 Aral›k’ta
baren tecrit politikalar›nda oligarﬂidirenmeyerek “Fark›m›z› koyduk
ye destek verdi. Oligarﬂinin a¤z›nmahalleden”di
iyi oldu” diyorlard›.
dan “terör örgütleri” demagojisi yaTecrit sald›r›s› sadece tutsaklara
parak devrimcilere sald›rd›.
Bu kesimler, 7 y›l boyunca 122
de¤il bütün halka yönelmiﬂti. Fakat
ﬂehit cenazesi kald›rd›k, tek cenabuna ra¤men bu sald›r›lar devrimciMeslek odalar›, ilerici geçinen
zemizde yer almalerin d›ﬂ›nda reformizmin, meslek
sendikalar da tecrit politikalar›na
d›klar› gibi oligarﬂiyodalar›n›n,
ilerici
diye
bilinen
senkarﬂ› ç›kacaklar› yerde, direnen tutle sürdürülen hukuk
dika ve derneklerin tek bir direniﬂi
saklara “ d i reniﬂi b›rak›n” ça¤r›lar›
mücadelesinde de
olmad›. Susarak ya da aç›ktan direyapt›lar. Devrimcilere, TAYAD’l›
yan›m›zda olmad›lar.
niﬂin
karﬂ›s›nda
oldular.
Birey
analara sendika binalar›n› kapatt›lar.
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Hukuk v e a dalet
mücadelesinde de
tek b aﬂ›m›za d irendik
Adaletin olmad›¤› yerde adalet mücadelesi, hukukun olmad›¤› yerde hukuk mücadelesi faﬂizme
karﬂ› mücadelenin bir parças›d›r.
19 Aral›k katliam›ndan sonra hukuk savaﬂ›nda
da yaln›z b›rak›ld›k. Oligarﬂinin katliam› ve katliam sonras› estirdi¤i terör d›ﬂ›m›zdaki tüm kesimler
üzerinde etkili oldu. Oligarﬂinin hukuk-adalet tan›maz pervas›zl›¤› karﬂ›s›nda tam bir sessizlik hakimdi. Hukuksuzlu¤a, adaletsizli¤e karﬂ› tek baﬂ›m›za direndik.
Reformizm bizimle ayn› mahalleden de¤ildi.
Fakat 19 Aral›k’ta sald›r›lara u¤rayan, bedel ödeyen oportünizm de 10 y›ld›r süren hukuk savaﬂ›nda, adalet aray›ﬂ›nda yoktu. Sanki katliam davalar› onlar› ilgilendirmiyordu. 19 Aral›k’tan bugüne adeta katliam davalar›n› gündemlerine almad›lar. Oysa 10 y›l boyunca oligarﬂiyle adalet
cephesinde de k›yas›ya bir mücadele sürdürüldü.
Oportünizm F Tiplerine karﬂ› direniﬂte oldu¤u
gibi direniﬂin ilerleyen y›llar›nda bu davalar› da
tamamen gündeminden ç›kartt›.

Bütün d avalar›
takip ettik...
19-22 Aral›k günleri için, tutsaklar veya oligarﬂinin güçleri hakk›nda aç›lm›ﬂ bütün davalar›n
takipçisi olduk. Oligarﬂinin 19 Aral›k katliam›ndan
hemen sonra tutsaklar hakk›nda “isyan ç›kart mak”tan açt›¤› davalar›n da takipçisi olduk. Oligarﬂi kendi katliam›n› örtbas etmek için böyle bir
dava açm›ﬂt›. Sahip oldu¤u tüm araçlarla, her türlü
yöntemi kullanarak sald›r›yordu tutsaklara. Yakar›m, y›kar›m, katlederim, iﬂkence yapar›m, F tiplerine atar tecrit ederim. Teslim olmazsan›z, direnirseniz her türlü zulmü yapar›m diyordu. Hukuken
de “mahkum ederim” diyordu.
Fakat direniﬂle geçen y›llar göstermiﬂtir ki oligarﬂi hukuken de mahkum edildi. Bayrampaﬂa,
Ümraniye, Çanakkale, Malatya ve di¤er hapishanelerdeki tutsaklar için aç›lan davalar›n da takipçisi
olduk. Yaz-k›ﬂ demeden y›llarca Çanakkale’den
Malatya’ya kadar mahkeme önlerinde, mahkeme
salonlar›nda as›l katillerin yarg›lanmas› gerekti¤ini
yüzlerine hayk›r›p hukuk ve adalet mücadelemizi
sürdürdük.
Bu mücadele hala sürüyor.
Hala “kim o gün neredeydi, bugün
nerede?” sorusunu soruyoruz.
Saflaﬂma her gün yeniden belirleniyor.

Nas›l B‹R Yaﬂam?
“Korka korka yaﬂamak”
“‹lenmek ne dilenmek ne
‹ ﬂsiz g üçsü z d olanmak n e
Gün gün ile bar›ﬂmal›
kardeﬂ kardeﬂ duruﬂmal›
koklaﬂmal› söyleﬂmeli
Korka korka yaﬂamak ne”
Polisten korkar›z, karakoldan korkar›z, iﬂyerinde ustabaﬂ›ndan korkar›z, patrondan korkar›z, okulda hocadan korkar›z... ‹ﬂten at›lmaktan korkar›z... Okuldan at›lmaktan korkar›z.
Korkularla yaﬂamak...
Nereye kadar? Korka korka yaﬂan›r m›? Korkmak bizi,
iﬂçiysek iﬂten at›lmaktan, ö¤renciysek okuldan at›lmaktan
kurtar›r m›? Polisin sald›r›lar›ndan, karakollara düﬂmekten
kurtar›r m›? Kurtarmad›¤› aç›kt›r. Bugün hapishanelerde 120
bin tutuklu ve hükümlü var.
On milyon insan iﬂsiz. ‹ﬂten at›lmak patronlar›n iki duda¤› aras›nda. El etek öperek, ustabaﬂ›n›n ﬂeflerin, amirlerin
patronlar›n gözüne girmek için yalakal›k yapmakla iﬂten at›lmaktan kurtulmak mümkün mü?
Polis, iﬂ isteyen iﬂsize sald›r›yor, paras›z e¤itim isteyen
ö¤renciye sald›r›yor, emekliye sald›r›yor, evinin y›k›lmas›na
direnen gecekonduluya sald›r›yor, depremzedeye sald›r›yor... ‹ﬂçiye, memura, çiftçiye sald›r›yor... K›sacas› hak isteyen herkese sald›r›yor.
“Korka korka yaﬂan›r m›?” diye sormuﬂtuk. Burjuva partileri de bugün “korku imparatorlu¤u”ndan bahsediyor. Faﬂizmin ony›llard›r uygulad›¤› bask› terör, gözda¤›,... açl›k,
yoksulluk, iﬂsizlik...
Bir köstebek gibi, korkularla yaﬂanmaz elbette. “Korka korka yaﬂamaktansa ölmek ye¤dir” der halk›m›z. Kimse korka
korka yaﬂamak istemez elbette. Ancak ﬂu da bir gerçek ki, milyonlarca insan korkular›yla yaﬂamaktad›r. ﬁu da bir gerçek ki,
korka korka yaﬂamak hiç kimseyi korkular›ndan kurtarmaz.
Paﬂabahçe Hastanesi’nde temizlik iﬂlerindeki eﬂinden at›lan Türkan Albayrak iﬂine geri dönmek için 118 gündür direniﬂteydi. 118. gününde direniﬂi zaferle sonuçland›. Türkan
Albayrak diyor ki; “iﬂten at›ld›ktan sonra e¤er direnmeseydim iﬂsiz bir kad›n olarak evimde oturuyor olacakt›m...”
Korka korka yaﬂanmaz elbette. Fakat korkmadan yaﬂamak için Türkan Albayrak gibi tek baﬂ›m›za da olsak haks›zl›klara karﬂ› ç›kmak gerekir. Direnmek gerekir. Korkular›m›z› da, bizi korkular içinde yaﬂatmak isteyenleri de ancak direnerek yenebiliriz. Korka korka de¤il; D‹RENEREK YAﬁAMAK...
Direnmek kazanmakt›r!
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‹ddianameye bak›ld›¤›nda “açmak zorunda kald›klar›” bir dava
oldu¤u görülecektir. Ortada 12 tutsa¤›n katledildi¤i gerçe¤i var. Kömürleﬂmiﬂ cesetler var. Oligarﬂinin
tüm sansür ve tecritine ra¤men gerçekler gizlenemez durumdad›r. Katliam›n baﬂ sorumlular› Baﬂbakan
Ecevit’in, Adalet Bakan› Hikmet
Sami Türk’ün, ‹çiﬂleri Bakan› Saadettin Tantan’›n yalanlar›, tutsak anlat›mlar›yla, otopsi raporlar›yla hapishanede yap›lan keﬂiflerle Adli
T›p bilirkiﬂi raporlar›yla ve daha bir
çok delillerle aç›¤a ç›kart›lm›ﬂt›r.
Bayrampaﬂa ve 20 hapishaneye
yap›lan sald›r›n›n katliam amaçl› oldu¤u delillerle k a n › t l a n m › ﬂ t › r.
Fakat buna ra¤men oligarﬂinin
bütün kurumlar› katilleri korumak
için seferber olmuﬂ ve katiller hakk›nda dava aç›lmas›n› 10 y›l boyunca engellemiﬂlerdir. 10 y›l sonra aç›lan davan›n iddianamesinde ise 12
kiﬂinin katledilmesinden dolay› cezaland›r›lmak üzere suçlanan tek kiﬂi yok. Davay› açan savc› iddianamede mahkemeden ﬂu talepte bulunuyor: “Özellikle görev s›n›rlar› n›n, silah kullanma yetkilerinin
a ﬂ› l›p a ﬂ ›lm a d›¤ ›, o ra nt› l› ve y a a ﬂ › r› güç kul lan›m›n›n olup olmad›¤›
yö nü nd eki idd ia ve deliller in takd ir
ve d e ¤e rle ndirm e si ya rg›la ma so nucuna göre mahkemeye ait olmak
üz ere ...”
Eldeki verilere göre savc› da katliama iliﬂkin henüz bir kan› oluﬂmam›ﬂ. ‹ddianamede katliamc›lar hakk›nda ceza istenmiyor. Bunu yarg›laman›n sonucuna b›rak›yor.
‹nsanlar›n katledilmesini normal

‹ddianame...
Bayrampaﬂa katliam davas›,
oligarﬂinin katliam davalar›n›n en
karakteristik olan›d›r.
Yüzlerce insan›m›z›n öldürüldü¤ü katliamlar yaﬂand› ülkemizde. Bunlar›n büyük ço¤unlu¤una
dava bile aç›lamad›. Aç›lanlar ise
katilleri yarg›lamaktan ziyade, katilleri aklamaya hizmet eden davalar oldu. 16 Mart katliam davas›
gibi 30 y›l boyunca sonuçland›r›lmayan ve zaman aﬂ›m›yla
katillerin cezas›z b›rak›ld›¤› davalar oldu.
Bayrampaﬂa Hapishanesi katliam›nda ise 12 kiﬂi katledildi. Hiç
kimse davac› olmasa bile katledilen 12 kiﬂi için “kamu davas›” aç›lmas› gerekirdi. Fakat b›rak›n kamu
davas›n› oligarﬂi 10 y›l boyunca
dava açmamak için türlü gerekçeler üretti. 10 y›l sonra aç›lan katliam davas› ise 10 y›ld›r sürdürülen
bir hukuk mücadelesinin kazan›m›d›r.
23

gören bir
anlay›ﬂ. Silah kullanma yetkisinin s›n›r› nedir? Katliamc›lar›n
kendi aç›klamalar›na göre K›br›s’tan sonra kullan›lan en büyük
askeri güçtür. Amaç tutsaklar› baﬂka
bir hapishaneye sevk etmek ise dört
duvar aras›ndaki say›lar› her hapishanede en fazla yüz’lü rakamlarla
ifade edilen tutsaklar için bu askeri
güç normal mi?
Alt› kad›n tutsak diri diri yak›ld›,
alt› erkek tutsak onlarca kurﬂunla
katledildi; bunlar kullan›lan gücün
orant›l› m›, orant›s›z m› oldu¤una
karar vermek için yeterli de¤il mi?
Nedir bunun ölçüsü? Savc›n›n bir
“kan›ya” varabilmesi için Kaç kiﬂinin daha katledilmesi gerekiyordu?
Ama hay›r iddianameyi haz›rla-
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Kas›m’da Bak›rköy Adliyesi’nde
görülecek davan›n iddianamesi yine katilleri yarg›lamak için de¤il
aklamak için haz›rlanm›ﬂ bir iddianamedir. Yaz› dizimizin bu bölümünde iddianamenin ayr›nt›lar›na
de¤inece¤iz.
ﬁunu belirtmek istiyoruz;
Biliyoruz ki; oligarﬂinin yarg›s›
katillerini aklamak isteyecektir.
Fakat biz bu davan›n peﬂini b›rakmayaca¤›z. 10 y›l de¤il 100 y›l da
geçse kömürleﬂmiﬂ cesetlerimi zin hesab›n› soraca¤›z. Kömürleﬂmiﬂ cesetlerimiz için adalet aramak boynumuzun borcudur.
Bu davay› sahiplenmek, katillerin yarg›lanmas›n› istemek bu
borcun bir parças›d›r.
2 3 K a s › m ’ d a B a k › r k ö y Adli yesi 13. A¤›r C e z a M a h k e m e si’nde olal›m ve katliam›n hesab›n› soral›m.

yan
savc›n›n amac›, katillerin
yarg›lanmas› de¤il; yarg›lanmamas›
ve katliam›n aklanmas›d›r. Ki, 10
y›l sonra aç›lan bu davan›n soruﬂturma süreci bunun kan›t›d›r.

Katliamdan s a¤
kurtulanlara
soruﬂturma, k atillere
yarg› k orumas›
Katliamdan hemen sonra katliamdan sa¤ kurtulan tutsaklar hakk›nda dava aç›ld›.
28 tutsa¤› katleden, yüzlerce tutsa¤› sakat b›rakan
katiller hakk›nda ise
soruﬂturma dahi aç›lmad›.
Tutsaklar›n F Tip-
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lerine sevki s›ras›nda görev alan
jandarmalar hakk›nda 16 Temmuz
2001’de “tutuklu ve hükümlülere
kö tü d av ran mak , görevlerini kötü ye kullanmak” iddialar› ile dava
aç›ld›.
Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bu dava yedi y›l sürdü. Yedi y›l boyunca ciddi, sorumlu,
gerçe¤i aç›¤a ç›kartmay› hedefleyen
bir yarg›lama yap›lmad›. Deliller
toplanmad›. San›klar›n ifadeleri
al›nmad›. Neredeyse her duruﬂmada
hakim de¤iﬂikli¤ine gidilerek davan›n 7 y›ll›k z a m a n a ﬂ › m › s ü resinin
t a m a m l a n m a s › s a ¤ l a n d › . Katliam›n yap›ld›¤› Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde inceleme dahi yap›lmadan
henüz san›klar›n ifadesi dahi tamamlanmadan 23 Haziran 2008’de
“zaman aﬂ›m›” y l a b u d a v a d ü ﬂ ü rüldü.
Bayrampaﬂa’da 12 tutsa¤›n katledilmesine ve a¤›r yaralanmas›na
iliﬂkin soruﬂturma 2003’te baﬂlad›.
Katliamc›lar hakk›nda yap›lan
suç duyurular› ve ortaya ç›kan raporlar sonucunda katliama kat›lan
jandarmalar›n yarg›lanmas› için 8
May›s 2003’te ‹stanbul Valili¤i’nden izin istendi.

Katillere vali korumas›
‹stanbul Valili¤i, 25 A¤ustos
2003’te “olay›n jandarman›n idari
görevinin yerine getirilmesi s›ras›nda meydana geldi¤i” gerekçesiyle
görevliler hakk›nda “ S O R U ﬁ T U RMA ‹ Z N ‹ V E R M E D ‹ .
12 Aral›k 2003’de ‹stanbul Vali-

li¤inin “soruﬂturma izni vermeme”
karar›na itiraz edildi. Bölge ‹dare
Mahkemesi 16 Mart 2004’te ‹stanbul Valili¤i’nin karar›n›, “kimsenin
ifadesi al›nmadan karar verildi¤i”
gerekçesiyle bozdu. Bunun üzerine
katliama iliﬂkin ön inceleme 18 ﬁubat 2005’te yeniden baﬂlad›.
Fakat ‹stanbul Valili¤i 2 Nisan
2005’te ikinci kez “ SORUﬁTURMA ‹ ZN‹ V E R ‹ L M E M E S ‹ N E”
karar verdi. Gerekçesi ise ﬂuydu:
"Operasyona kat›lan jandarma personelinin hükümlü ve tutuklular›n
ç›kard›klar› isyan›n bast›r›lmas›nda yetkili mercilerin talebi üzerine
görev yapt›¤›, aﬂ›r› ve orant›s›z güç
k u l l a n m a d › ¤ › , amaç ve verilen
emirler d›ﬂ›na ç›kmad›¤›, kanunlar›n kendisine verdi¤i yetkiyi kulland›¤›, hiçbir tutuklu ve hükümlüye
sui [kötü] muamelede bulunmad›¤›,
tahriklere kap›lmadan görevini ifa
etti¤inden..."
Ama halk›n hukukçular›n›n eli
katillerin yakas›ndayd›. 25 May›s
2005’te ‹stanbul Valili¤i’nin karar›na itiraz edildi.
28 Haziran 2005’te Bölge ‹dare
Mahkemesi, ‹stanbul Valili¤i’nin
karar›n› ikinci kez bozdu.
Ön inceleme tekrar baﬂlad›. Ön
inceleme sonucunda 1 0 N i s a n
2006’da ‹stanbul Valili¤i ü ç ü n c ü
kez “soruﬂturma izni verilmemesine” karar verdi. 21 Eylül 2006’da
‹stanbul Valili¤i’nin bu karar›na da
itiraz edildi. ‹tiraz kabul edildi ve
soruﬂturman›n yap›lmas›na karar
verildi.

Ekibi içersinde
yer ald›lar. (...)
Ankara Güvercinlik’te konuﬂlanm›ﬂ olan Ankara
Jandarma Özel Asayiﬂ Komando Birli¤i, kulland›¤› teçhizat ile özel bir
birliktir. Fiili müdahalede görevli
her iki birlik de bu operasyonlar için
e¤itimlidir. Bu birlik, profesyonel askerlerden oluﬂmaktad›r.
El a z › ¤ J Ö AK ‹stanbul’a operasyondan 4-5 gün önce gelip katliam›n
provas›n› yapm›ﬂlard›r.

Bayrampaﬂa Katliam›n› yapan birlikler
“Operasyon özel müdahale plan›
15 Aral›k 2000'de ‹stanbul J. Bölge
Komutanl›¤› taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›. Bayrampaﬂa Hapishanesi’ne do¤rudan müdahaleyi Ankara Jandarma
Özel Asayiﬂ Komando Birlikleri (JÖAK) yapt›. Elaz›¤ Jandarma Özel
Asayiﬂ Komando
Birlikleri, H a l k a l ›
J. Komd. Müdahale
Ekibi, Müdahale
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Katliamc›lara
yarg› k orumas›
21 Eylül 2006 tarihine kadar
dosyada yap›lan tek iﬂlem katliama
kat›lan kiﬂilerin isim listesinin araﬂt›r›lmas› oldu.
‹ddianame haz›rlanana kadar ön
inceleme kapsam›nda operasyona
kat›ld›¤› gerekçesiyle 300’e yak›n
askeri personelin ifadesi alnd›. ‹fadeleri al›nan kiﬂiler aras›nda Ankara
Jandarma Komando Özel Asayiﬂ
Birli¤i’ne mensup, katliam günü
birlik komutan› olan J a n d a r m a Al b a y E . B u r h a n E r g i n ’ in ve J.Bçvﬂ.
Süleyman Bölükbaﬂ›, J. Bçvﬂ. Hidayet Yorganc›, J. T¤m Mustafa Ar›, J.
Uz, Çvﬂ. Latif Sarsu, J. Uz, Çvﬂ.
Ramazan Y›ld›z, J. Uz, Çvﬂ. Mustafa Aksoy, J. Uz, Çvﬂ. Mustafa Katipo¤lu da bulunmaktayd›. Bu 8 kiﬂi
operasyona kat›ld›klar›n› aç›kça beyan ettiler; fakat buna ra¤men bu
kiﬂiler iddianamede yer almamaktad›r.
‹ddianamede Ankara Jandarma Komando Özel Asayiﬂ Birli¤i’nden “kkimseye ulaﬂ›lamad›¤›” söylenmektedir.
Oysa, Ankara Jandarma Komando Özel Asayiﬂ Birli¤i personeli
olan bu kiﬂiler katliamda m ü d a h a l e
ekibinde yer alm›ﬂlard›r. Katliama
özel birliklere ait 1000’in üzerinde
jandarma ve komutanlar›n›n kat›lmas›na ra¤men iddianamede sadece
39 er hakk›nda dava aç›lm›ﬂt›r. Sadece bu bile davan›n göstermelik
oldu¤una görmeye yeterlidir.
‹ddianamede operasyona kat›lan
jandarma birlikleri tek tek say›l›rken, ELAZI⁄ Jandarma Komando
Taburu’na yer verilmemiﬂtir. ‹ddianameye göre bu tabur operasyona
kat›lmam›ﬂt›r. Ancak iddianamedeki san›klar›n tamam› Elaz›¤ Jandarma Komando Taburu askerleridir.
‹ddianame haz›rlan›rken soruﬂturman›n ön inceleme aﬂamas›nda
ifadeleri al›nan erlerden “cezaevinde bulundum” diyen erlere dava
aç›lm›ﬂ, “ordayd›m ama içeriye girmedim” diyen erlere dava aç›lmam›ﬂt›r. Yine ifadeleri al›nan rütbeli
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“Çal›ﬂan iﬂ makinelerinin gürültüsü
her taraf› kaplam›ﬂt›. Duvarlar parçalanmaya, tavan delinmeye çal›ﬂ›l›yordu. (...) Yüzleri gaz maskeli, ellerinde ne olduklar›n› anlayamad›¤›m›z
silahlar›yla ölüm mangalar› hemen
yan› baﬂ›m›zdayd›lar “Hepinizi öldürece¤iz” diye ba¤›r›yordu içlerinden
birisi. (...)
Gazlar ci¤erlerimizi parçal›yor nefesimizi kesiyordu. Fakat zaman zaman
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subaylar ise hapishanede bulundu¤unu ve hatta içeriye girdiklerini
söylemelerine ra¤men dosyaya dahil edilmemiﬂlerdir.
Dosyada yer alan 39 kiﬂi ise haz›rlanan iddianameyle baﬂ›ndan cezas›z b›rak›lmaktad›r.
‹ddianamede yer alan TCK’n›n
“kast› aﬂan fiil”i içeren 23. maddesi,
TCK’n›n “kanun hükmünü ve amirin emrini yerine getirmek” diyen
24. maddesi ve TCK’n›n “meﬂru
müdafaay›” düzenleyen 25/2 maddesi 3 9 ki ﬂ i yi a kl a m a kt a d › r. Yani
bu maddelere göre “39 kiﬂi kanun
hükmü ve amirin emrini yerine getirirken “kast› aﬂan” bir fiil iﬂlemiﬂ
olabilir.” Ancak tutuklu ve hükümlüler isyan ettikleri ve ateﬂli silahlarla askerlere ateﬂ açt›¤› için bu 39
asker de meﬂru müdafa yapmak zorunda kalm›ﬂt›r denilerek beraat ettirilmek istenecektir.
‹ddianame, dosyadaki gerçek
deliller üzerinden de¤il, katliamc›
Ecevitler’in, Hikmet Sami Türkler’in baﬂ›ndan beri söyledi¤i yalanlar üzerinden kurgulanarak düzenlenmiﬂtir.
‹ddianamede 12 kiﬂinin katledilmesi ﬂöyle anlat›lmaktad›r: Devlet

kulland›klar› ve sinir gaz› oldu¤unu
tahmin etti¤imiz bir bomba vard› ki
kontrolümüzü kaybediyor yerlerde
ç›rp›n›yorduk. Bütün vücudumuz, iç
organlar›m›z parçalara ayr›l›yor tarif
etmesi çok güç bir ac› içerisinde kendimizi oradan oraya at›yorduk. Tüm
hareketlerimiz istem d›ﬂ› geliﬂiyor.
Her iki elimin derileri soyulmuﬂ aﬂa¤›
sark›yordu. Alt›ndaki k›rm›z› etler görülüyordu. Yüzümün, saçlar›m›n alev
alev yand›¤›n› hissettim.
(...) Bir süre sonra alt katta da durulmaz hale geldik. Oray› da gaz bombalar›yla doldurdular. Havaland›rmaya
ç›kt›k. Art›k yatakhanenin pencerelerinden d›ﬂar› alevler ç›k›yordu. ‹çerde
alt› arkadaﬂ›m›z diri diri yanm›ﬂt›.Havaland›rma mazgal›ndaki itfaiye
hortumu ko¤uﬂtaki yang›na de¤il bizim üzerimize su s›k›yordu.

Yakanlar› unutmayaca¤›z!
hapishanelere öldürme amac›yla
sald›rmam›ﬂt›r. “Terör örgütleri” taraf›ndan bask› ile propaganda amac›yla ölüm orucuna baﬂlat›lan tutuklu ve hükümlülerin kurtar›lmas›, tedavilerinin yap›lmas› için müdahale
etmiﬂtir. Müdahale esnas›nda örgüt
mensuplar›n›n slogan atarak direniﬂ
gösterdikleri, teslim olmayacaklar›n› bildirerek uzun ve k›sa namlulu
silahlarla ateﬂ ettikleri, alev makinesi haline getirdikleri mutfak tüplerini kulland›klar›, bulunduklar› bölümlerde barikat oluﬂturduklar›,
yang›n ç›kard›klar›, megafonla sesli
uyar›larak çat›dan duvarlardan delikler aç›larak, barikatl› kap›lar k›r›larak müdahale edildi¤i, havaya
uyar› ateﬂi yap›ld›¤›, ç›kar›lan yang›n›n söndürülmeye çal›ﬂ›ld›¤›,
Aﬂur Korkmaz'›n kendisini yak›p
görevlilere sald›rd›¤›, arkadaﬂlar›
taraf›ndan görevlilere ateﬂ edildi¤i,
karﬂ›l›k verilerek ﬂah›s kurtar›lmaya
çal›ﬂ›lmas›na ra¤men kurtar›lamay›p yanarak öldü¤ü, bayan tutuklu
hükümlülerin kald›¤› ko¤uﬂun yatak
ve eﬂyalar kullan›larak yang›n ç›kar›ld›¤›, yang›na itfaiye ve görevlilerce müdahale edildi¤i, yang›nda
bulunduklar› bölümün kap›lar›n›n
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içeriden kilitli olmas› nedeniyle kaçamad›klar›ndan ko¤uﬂ içinde beﬂ
bayan tutuklu hükümlünün yanarak
öldüklerinin tespit edildi¤i... söylenmektedir.
Bu ve benzeri yalanlara dizimizin birinci bölümünde cevap vermiﬂtik. Ki dava dosyas›nda da bu
yalanlar›n hepsini çürüten deliller
mevcuttur. Fakat oligarﬂinin yarg›s›n›n amac› katilleri aklamak olunca
iddianameyi gerçek deliller üzerine
de¤il, yalanlar üzerine oturtmaktad›r. Ve bu iddianame kendi içinde
çeliﬂkilerle doludur.
Örne¤in: F›rat TAVUK ve Aﬂur
KORKMAZ, sald›r›n›n durdurulmas› için kendilerini yakarak feda
eylemi yapm›ﬂlard›r. Ancak ikisi de
otopsi raporunda belirtildi¤i gibi
“ateﬂli mermi yaralanmas› sonu cu” askerler taraf›ndan katledilmiﬂtir. ‹ddianamede otopsi raporu bulunmas›na ra¤men “ k e n d i l e r i n i
yakmalar› sonucu” öldükleri iddia
edilmektedir.
‹ddianameyi haz›rlayan Eyüp
Cumhuriyet Savc›s› Ali ‹hsan DEM‹REL, dava konusu operasyondaki gerçekleri b i l m e k t e d i r. 9 y›ld›r
bu soruﬂturmay› yürüten savc›d›r.
Savc› DEM‹REL, 10 y›l sonra düzenledi¤i bu iddianame ile aç›kça
katillere koruma kalkan› olmuﬂtur.
Oligarﬂiye göre davan›n sonucu
baﬂ›ndan belirlenmiﬂtir. Katliam›n
siyasi sorumlular›na hiçbir ﬂekilde
soruﬂturma dahi aç›lmazken fiilen
katliama kat›lan katliamc› birliklerin komutanlar› da ayn› ﬂekilde dava dosyas›na dahi sokulmam›ﬂt›r.
Sadece 39 er hakk›nda dava aç›lm›ﬂ. Onlar da bu iddianameyle suçsuz ve cezas›z b›rak›lmaktad›rlar.
Oligarﬂinin yarg›s› esas›nda bu iddianameyle 39 eri de¤il kendini, devleti aklamaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Fakat bu
dava oligarﬂinin niyetlerine b›rak›lmayacak, ADALET ARAYIﬁIMIZ
SÜRECEK. 19 ARALIK HAP‹SHANELER KATL‹AMININ HESABINI SORACA⁄IZ
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AKP KARﬁISINDA HEP B‹Z‹ GÖRECEK
Aylard›r verdikleri mücadeleyle
13 TAYAD’l›n›n serbest b›rak›lmas›n› sa¤layan TAYAD’l› aileler, tutuklu olan 4 TAYAD’l› için eylemlerine devam ediyorlar.
9 Kas›m günü de ‹st a nbul Sütlüce’deki il binas› önüne gelen TAYAD’l›lar 1 saatlik oturma eylemi
yapt›lar. Eylemden önce bas›na bir
aç›klama yapan Onur Polat, “AKP
istiyor ki her türlü sald›r›y› yaps›n,
terör estirsin ama karﬂ›s›nda kimse
direnmesin, hakk›n› aramas›n.
AKP’nin amac›na ulaﬂmas›ndaki en
büyük barikat yine biz olaca¤›z” dedi. Eylem “Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n”, “Tutuklu TAYAD’l›lar
Onurumuzdur”, “Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar›yla bitirildi.
TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için Taksim Galatasaray Lisesi
önünde imza masas› açan TAYAD’l›lar 6-7 Kas›m günlerinde
imza toplamaya devam ettiler.
9 Kas›m günü B u r s a ’da ve Adana’da da AKP il binalar› önünde eylemler yap›ld›. Bursa Fomara Meydan›’nda AKP il binas› önünde yap›lan eylemde, AKP’nin faﬂist uygulamalar›ndan, hapishanelerdeki
koﬂullar›n olumsuzlu¤undan ve yap›lan
tecrit iﬂkencesinden
bahsedildi.

A d a n a’da yap›lan eylemde ise
TAYAD’l›lar›n tek “suç”lar›n›n
haks›zl›klara göz yummamalar› oldu¤u belirtildi..
A n k a r a’da düzenli olarak Adalet Bakanl›¤› önünde yap›lan oturma eylemlerine devam edildi. 9 Kas›m günü yap›lan eylemde, “Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n,
Güler Zere'yi Sahiplenmek Suç De¤ildir, Mahir Çayan'› Anmak Suç
De¤ildir” sloganlar› at›ld›.
Ayn› gün ‹zmir Caddesi’nde
stant aç›larak imza topland›.
Ankara’da TAYAD’l›lar›n 6 Kas›m günü ise Abdi ‹pekçi Park›’nda
eylem yapt›lar. Eylemde; TAYAD’›n 10 y›ld›r halka tecriti anlatt›¤› ve bu tecrit politikas›n›n sadece
devrimcilere yönelik olmad›¤› tüm
halk› teslim alamak için uygulanan
bir politika oldu¤u hiçbir bask›, iﬂkence ve tutuklaman›n TAYAD’›
hakl› mücadelesinden geri tutmayaca¤› söylendi.
6 Kas›m günü H a t a y Antakya
Ulus Alan›’nda TAYAD’l› Aileler
eylem yaparak tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›n› istediler.
“Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest, Cenazelerine Kat›lmak Suç! Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›lan eylemde; “TAYAD’l›lar› hukuksuz bir
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ﬂekilde tutuklayan AKP ayn› gerekçelerle tutuklanan ve serbest b›rak›lmas› gereken 4 kiﬂiyi tutuklu b›rakarak hukuksuzlu¤unu devam ettiriyor” denildi.
M e rsin TAYAD’l› Aileler taraf›nda 6 Kas›m günü Taﬂ Bina önünde eylem yap›ld›. TAYAD’l› Aileler
ad›na Murat Türkmen bir aç›klama
yaparak, demokratikleﬂme masallar›n›n anlat›ld›¤›n› belirtti ve “Hapishanelerinde iﬂkence yap›lan bir ülkenin demokratik oldu¤unu söyleyebilir miyiz?” diye sordu. Türkmen
aç›klaman›n devam›nda, söz verilmesine ra¤men 10 saatlik sohbet
hakk›n›n uygulanmad›¤›n› söyledi.

Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

MERS‹N

ANKARA
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AKP Tutsaklar› Bölüyor,
Tecrit ‹çinde Tecrit Uyguluyor

2010 Mahsus Mahal
E d e b i y a t Ö d ü l l e r i T ö reni
ﬁarapevinde

ﬁarapevlerinden
Tutsaklarla
Dayan›ﬂma Ç›kmaz

TKMP: “A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ Müebbetlerin
Talepleri Kabul Edilsin”

Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu bileﬂenleri 8 Kas›m günü ‹stanbul
Bak›rköy Özgürlük Meydan› ve Kad›köy Eminönü ‹skelesi önünde a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbetlerinin taleplerinin kabul edilmesi ve tecritin kald›r›lmas›
talebiyle bildiri da¤›t›m› yapt›lar.
Her iki yerde saat 17.00’de yap›lan bildiri da¤›t›mlar›nda tutsaklara sahip ç›kma ve tecrite karﬂ› ç›kma ça¤r›s› yap›ld›.
Tecritin a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet mahkumlar›n› havas›z ve soluksuz b›rakan, teslim almak isteyen bir iﬂkence oldu¤unun anlat›ld›¤› bildiri da¤›t›m›nda a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet alan tutsaklar›n ölünceye kadar tek kiﬂilik bir
hücrede, günde sadece bir saat havaland›rmaya ç›karak yaﬂamas›n›n hükmedildi¤i dile getirildi.
Tutsaklar›n›n taleplerinin kabul edilmesi istenirken tecrite karﬂ› mücadelenin sürece¤i vurgusu yap›ld›.

Hapishanelerde 21 bin tutukluya yatak yok!
Kapasite:

1 00 bin 74 0. . .

Mevcut:

121 b in 37 5

Adalet Bakanl›¤›n›n aç›klamalar›na göre, Türkiye’deki 369 hapishanenin kapasitesi 100 bin 740’d›r.
Ekim ay› verilerine göre, hapishanelerde 121 bin 375 tutuklu ve hükümlü kal›yor.
Bunlardan;
35 bin 974’ü tutuklu, 21 bin 126’s›n›n dosyalar› Yarg›tay’da, 64 bin
175’i ise hükümlü durumdad›r.
AKP 8 y›ll›k iktidar›nda, hapishaneleri “t›ka-basa” doldurmuﬂ, hapishaneler yetmez olmuﬂtur.
Hapishanelerde tecrit politikas›n› sürdüren AKP, “hapishanelerde sorun yok” derken yalan söylemektedir. Tecrit bir sorundur. 21 bin tutuklunun yataca¤› yata¤›n›n, kalaca¤› yerin olmamas› sorundur!
Bu rakamlar;

Çözümsüzlü¤ünüzün resmidir!
Çürümüﬂlü¤ünüzün resmidir.
Çözemezsiniz! Çürüyüp çökmeye mahkumsunuz!
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Mahsus Mahal adl› dergi, “hapishanelerdeki tutsaklar›n yaz›l›
ürünlerinin d›ﬂardaki edebiyat dünyas› ile buluﬂmas›” amac›yla bir
ödül koymuﬂ ve 2010 Mahsus Mahal Edebiyat ödülleri, Evrensel yazarlar› Sennur Sezer ve Özgür Soylu’ya verilmiﬂ.
Evrensel Gazetesi’ne verilen
ilanda, ödül töreninin yap›laca¤›
yer olarak da bir ﬁarap Evi’nin adresi verilmiﬂ.
Tutsaklar›n söz konusu oldu¤u
bir ödül töreni için ﬁarap Evi’ni seçen kafa yap›s›, zulmü, tecriti anlatamaz kimseye. ‹nand›r›c› olmaz.
Ciddiyeti olmaz.
Bu tören(!), tutsaklar›n edebiyat
ürünlerine, tecrit alt›ndaki tutsaklara sayg›s›zl›kt›r.
Tutsaklar, hapishanelerde onca
de¤eri kan-can pahas›na yaratt›lar.
E¤er bugün hapishanelerde ürün veriliyorsa o mücadelenin sonucudur.
Yoksa birileri sarhoﬂ olsun, kendinden geçsin diye de¤il!
Ç›k›n ﬂarapevlerinden.
ﬁarapevlerinden özgürlük ç›kmaz, tutsaklara yaraﬂ›r edebiyat
ç›kmaz, tutsaklarla d a y a n › ﬂ m a hiç
ç›kmaz. Ç›k›n ﬂarap evlerinden;
hasta tutsaklar platformuna gelin.
Hasta tutsaklar için her hafta
yap›lan yürüyüﬂlerde verin ödüllerinizi. Tutsak yak›nlar›n›n Galatasaray önünde haftalard›r sürdürdükleri imza masalar› baﬂ›nda verin... Gidin bir F Tipinin önünde
verin.
Tutsaklarla dayan›ﬂmak istiyorsan›z, ç›k›n ﬂarapevlerinden! Yok
ﬂarapevlerinde kalmakta ›srarl›ysan›z,
çekin tutsaklardan ellerinizi...

19 Aral›k’tan önce
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Hem tedavileri engelleniyor,
hem sald›r›ya u¤ruyorlar
Ali Osman Köse’nin
mektubundan
(Edirne F Tipi,17 Ekim 2010)
“ﬁu s›ra hastaneye gitmemiz,
muayene ve tedavi olmam›z tamamen engelleniyor. Daha önce maruz kald›klar› iﬂkenceler hakk›nda
ifade vermek için 5 Ekim'de Edirne Cumhuriyet Savc›l›¤›na götürülen M. Ali Polat ve ‹ h s a n K o p a r'a
yine ayn› uzman çavuﬂ ve askerler
sald›r›p, iﬂkence yapm›ﬂlar.
Getirildikleri araçtaki kameralar› kapatt›klar› gerekçesiyle iﬂkence yapt›lar. Oysa tutsaklar›n bu
yönde al›nm›ﬂ kararlar› oldu¤unu
bakanl›k dahil, hepsi biliyor.
6 Ekim'de elindeki dikiﬂleri ald›rmak için hastaneye götürülen
bir PKK davas› tutsa¤›n›n kelepçeleri bile çözülmemiﬂ. Üstelik
elindeki dikiﬂlerin al›nmas› için
kelepçelerin aç›lmas› gerekiyor.

Dikiﬂler al›nmadan
geri getirildi. Tedavi etmediler.
8 E k i m 'de S e z g i n Z e n g i n 'i
Edirne T›p Fakültesine götürürken, araçtaki kameray› kapatt›¤›
için, hem ring arac›nda, hem de
hastahanede dövmüﬂ, iﬂkence yapm›ﬂlar. Zorla döverek h›rkas›n› da
ç›kar›p alm›ﬂlar. Sezgin ›srarl›
olunca uzman çavuﬂ, Sezgin'in oldu¤u hastane hücresinin camlar›n›
da k›rm›ﬂ. Sonunda h›rkas›n› alm›ﬂ
tabi. Ancak doktorun iﬂi var deyip
muayene yapt›rmadan geri getirdiler.
13 Ekim'de hastaneye götürülen ﬁahin A k d a ¤ ve iki kiﬂiye "
kameray› kapatacak m›s›n›z?" diye sormuﬂlar. Kapatacaklar›n› söyleyince hastaneye götürmeyip,
hücrelerine geri getirmiﬂler.
14 Ekim'de hastaneye götürülecek olan, E r g ü n Akdo¤an, arama cihaz›ndan en az 15 kez geçirilmiﬂ. Ve götürülmeyerek, muayenesi engellenmiﬂtir.

HASTA TUTSAKLAR
SERBEST BIRAKILSIN

Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için yap›lan eylemler sürüyor.
AKP ve Adli T›p Kurumu’nun tecrit
ederek. gözlerden uzaklaﬂt›rd›¤› tutsaklar› katletmeye çal›ﬂmas› devrimciler taraf›ndan teﬂhir ediliyor.
‹ s t a n b u l’da 10 Kas›m günü Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu taraf›ndan Sütlüce’de bulunan AKP il binas›
önünde oturma eylemi yap›ld›. “AKP De-

mokrasisinin Hapishanelerdeki Sonucu 10 Y›lda 1659 Ölüm 8 Ayda
154 Ölüm” pankart› aç›lan eylemde, “‘ecel, hastal›k ve intihar’ gibi
gerekçelerle bir katliama dönüﬂen
bu zindanc› gelene¤in karﬂ›s›nda
tüm tutsaklar›, hasta tutuklu ve hükümlüleri her koﬂulda sahiplenmeye devam edece¤iz” denildi.
12 Kas›m günü ise Taksim’de
Tramvay Dura¤›’nda toplan›larak
Galatasaray Lisesi önüne kadar yü-
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Doktor yok!
Hastane yok!
Ta n e r K o r k m a z ’ › n
mektubundan
(Kand›ra 1 No’lu F Tipi,17 Ekim
2010)
Bulundu¤umuz hapishanelerde aylard›r do¤ru dürüst doktor yüzü görmedik. Hapishaneye sadece haftada bir kez
doktor geliyor. Ve onun da tek yapt›¤›
ﬂey reçete yazmak.
Hatta gelen doktorlarda k›sa sürede
kendilerini hapsihaneye kolayca uyduruyorlar. Hekim kimliklerin kap›da b›rak›yorlar.
Geçen hafta revire ç›kan arkadaﬂlar›n
rahats›zl›klar› nedeniyle hastaneye sevk
edilmeleri gerekiyordu. Arkadaﬂlar sevklerinin yap›lmas›n› istiyorlar.
Fakat doktor personelin az oldu¤unu
araçlar›n yetersiz oldu¤unu vs söyleyip
"siz bir ay sonra gelin,o zaman sevk yapar›z" diyor. Dokor de¤ilde, hapishane
müdürü gibi davran›yor.
rüyüﬂ yap›ld›.
Eylem bittikten sonra provokasyon yaratmaya çal›ﬂan polis iki
Halk Cepheliyi ‹stiklal Caddesi’nde
yürürken gözalt›na almaya çal›ﬂt›.
Arkadaﬂlar›n› sahiplenen Halk Cepheliler’e ve orada olay› görüp tepki
gösteren halka tehditler savuran polis karﬂ›s›nda Cepheliler halka polisin hasta tutsaklar›n sahiplenilmesinden duydu¤u haz›ms›zl›¤› anlatt›lar.
Avukatlarla beraber Beyo¤lu
Emniyeti’ne giden iki Halk Cepheli
orada ﬂikayetçi oldular.
12 Kas›m günü A n k a r a Yüksel
Caddesi’nde de her cuma yap›lan
eylemlere devam edildi. Eylemde
aç›klamada hapishanelerde tutsaklar›n yaﬂam hakk›n› sa¤lamas› gereken Adalet Bakanl›¤›'n›n, tabutlar
ç›karmakla görevli bir kurum gibi
çal›ﬂt›¤› belirtildi.
A d a n a’da ise 6 Kas›m günü hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›
için eylem yap›ld›. Eylemde hasta
tutsaklar için mücadeleye destek
verme ça¤r›s› yap›ld›.

AFFETMEYECEĞİZ!

Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010
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çileri de Kazanacak” pankart›n›n taﬂ›nd›¤› eylemde “Zafer
Direnen Emekçinin Olacak”, “Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir”
sloganlar› at›ld›. Eylemde yap›lan aç›klamada “Direnerek
kazanan Türkan Albayrak'›n direniﬂini destekledi¤imiz gibi TEKEL ‹ﬂçilerinin yürüttükleri mücadeleyi de her boyutu ile destekliyor ve biz kamu emekçilerinin, yolunu ayd›nlatan bir ›ﬂ›k olarak sahipleniyoruz” denildi.

ANKARA

Direne Direne Kazand›k
‹vme Dergisi, Kamu Emekçileri Cephesi ve Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi yapt›klar› eylemlerle Türkan Albayrak’›n zaferini
selamlad›lar. TEKEL iﬂçilerinin direniﬂine de destek verilen
eylemlerde zaferin yolunun direniﬂten geçti¤i vurguland›.

A n k a r a : ‹vme Dergisi, Devrimci ‹ﬂçi Hareketi ve Kamu

Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

Emekçileri Cephesi 6 Kas›m günü Ankara Sakarya Caddesi’nde bir eylem yapt›lar.
Eylemde mimar-mühendisler, iﬂçiler ve kamu emekçileri olarak Türkan Albayrak’›n direniﬂinin ve TEKEL direniﬂinin yolar›n› ayd›nlatt›¤›n› ve her koﬂulda TEKEL iﬂçilerini desteklediklerini bildirdiler.
Eylemde “Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, TEKEL
‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir, Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz, Direne Direne Kazanaca¤›z, Zafer Direnen Emekçinin Olacak” sloganlar› at›ld›.

M a l a t y a : Kamu Emekçileri Cephesi ve Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi 7 Kas›m günü Malatya AKP il binas› önünde eylem yapt›lar.
“Direnen Türkan Albayrak Kazand›, Direnen Tekel ‹ﬂ-

M e r s i n : 6 Kas›m günü Türkan Albayrak’›n tekrar iﬂe
al›nmas›yla ilgili Mersin’de eylem yap›ld›. Kamu Emekçileri Cephesi ve Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’nin yapt›¤› eylemde “‹ﬂi ve Onuru ‹çin Direnen Türkan Albayrak ‹ﬂe Geri
Döndü, Direne Direne Kazand›k” pankart› aç›ld›, “Hak Verilmez Al›n›r, Direne Direne Kazand›k, Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dövizleri taﬂ›nd›. Eylemde okunan
aç›klamada “Direnmek kazanmakt›r. Direnerek kazananlar
yolumuza ›ﬂ›k tutacakt›r” denildi.
‹ s t a n b u l : 7 Kas›m günü Kamu Emekçileri Cephesi ve
Devrimci Mücadelede Mühendis ve Mimarlar Tek G›da ‹ﬂ
önünde eylem yapt›lar. Eylemde, TEKEL iﬂçilerinin bu
direniﬂini her boyutta destekledikleri belirtildi.

‹ z m i r : ‹zmir’de 7 Kas›m günü Kemeralt› giriﬂinde Kamu Emekçileri Cephesi ve Devrimci ‹ﬂçi Hareketi eylem
yaparak ‹stanbul Tek G›da ‹ﬂ Sendikas› önünde direnen
TEKEL iﬂçilerini yaln›z olmad›klar›n› vurgulad›lar.
40 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde, “Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Direnen TEKEL
‹ﬂçileri Yaln›z De¤ildir” sloganlar› at›ld›.
Eylemde yap›lan aç›klamada “Direnenler asla yenilmez” denilerek, Türkan Albayrak ve Tekel iﬂçilerini bugün
iﬂçilerinin direniﬂlerinin simgesi olduklar› söylendi.

TEKEL ‹ﬂçilerinin Direniﬂi Sürüyor
Tek G›da ‹ﬂ Sendikas› önünde direnen TEKEL iﬂçilerine destek sürüyor.
TEKEL iﬂçileri yapt›klar› eylemlerle
özlük haklar›yla iﬂlerini geri istiyorlar.

Ay d › n l a r T E K E L ‹ﬂçileriyle
Buluﬂtu
Tek G›da ‹ﬂ Sendikas› önünde çad›r
kurarak direniﬂe geçen TEKEL iﬂçilerine destek ziyaretleri devam ediyor. 7
Kas›m günü mimar ve mühendislerin
ziyaretinin ard›ndan ayd›nlar da direniﬂ çad›r›ndayd›lar.
Yazar Bilgesu Erenus, tiyatrocu
Mehmet Esato¤lu, Prof. Meryem Koray, oyuncu Orhan Ayd›n, karikatürist
Canol Karagöz, çevirmen Y›lmaz
Onay, P›nar Sa¤, Mehmet Ekici,
TEKEL iﬂçilerini ziyaret ettiler.
Ayd›n ve sanatç›lar TEKEL iﬂçilerinin mücadelesinin önemini, kime
karﬂ› verildi¤inden bahsedip, onlar›n
yan›nda omuz omuza yürüyeceklerin-
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den bahsederken Bilgesu Erenus ve
P›nar Sa¤ program›n sonunda ﬂark›lar
seslendirdiler..

T E K E L ‹ﬂçilerinden
M eﬂaleli Y ü r ü y ü ﬂ
7 Kas›m günü Galatasaray Lisesi’nde toplanan 300’ü aﬂk›n kiﬂi meﬂalelerle Taksim Meydan›’na kadar yürüdü. Eylemde Türkan Albayrak, sanatç›
P›nar Sa¤ ve tersane iﬂçisi Zeynel K›z›larslan konuﬂmalar›yla mücadeleyi büyütme ça¤r›s› yapt›lar. Eylemde aç›klama yapan TEKEL iﬂçisi Metin Arslan
“Türkiye siyasi ve sendikal hareketi,
Tek G›da-‹ﬂ yönetimi gibi mi davranacak, yoksa mücadele için bir hedef ve
program ortaya koyacak m›? Biz mücadeleden yanay›z. ﬁimdi söz ve karar
KESK, D‹SK, TMMOB VE TTB baﬂta
olmak üzere di¤er sendika meslek örgütlerinde. Soruyoruz; birlikte mücade-

UNUTMAYACAĞIZ!

leye var m›s›n›z? Biz haz›r›z!” dedi. Eylem sloganlarla sona erdi.

Kazanmak, Beklemekten
De ¤i l, D ir e n m e k t e n G e ç i y o r
TEKEL ‹ﬂçileri 6 Kas›m günü
yapt›klar› yaz›l› aç›klamada taleplerini dile getirdiler. ‹ﬂlerini geri istediklerini, 4-C’li olarak de¤il özlük haklar›yla çal›ﬂmak istediklerini söyleyen
TEKEL ‹ﬂçileri, Tek G›da-‹ﬂ
Sendikas›’n›n kendilerine verdi¤i
sözü tutmas›n› ve haklar›n› aramas›n›
istediler. 1 Kas›m’dan bu yana gazetelerde TEKEL ‹ﬂçileri’nin sorununun
çözüldü¤ü yönündeki haberlerin
gerçe¤i yans›tmad›¤›n›n söylendi¤i
aç›klamada “TEKEL iﬂçisinin sorunu
4-C'li çal›ﬂmak de¤il, özlük haklar›yla
çal›ﬂmakt›r” denildi. Aç›klaman›n
sonunda sendikan›n eylemsizlik
karar›ndan vazgeçmesi, di¤er TEKEL iﬂçilerinin de beklemekten
vazgeçerek direniﬂi
büyütmesi söylendi.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

D‹RENENLER ASLA
YEN‹LMEZ!

Tarihi yapan, yaﬂad›¤› döneme iz, yar›nlara
ses b›rakan direnenler olmuﬂtur her zaman. Dünden bugüne de¤iﬂmeyen bir gerçektir bu. Ve gelecek için de
baﬂka bir ﬂey söylenemez. Gelecek, kaç›n›lmaz olarak
bugün direnenlerin eseri olacakt›r. Direniﬂ ad›na ne varsa, ne yaﬂan›yorsa yar›na mirast›r.
Bunun en son örne¤i Türkan Albayrak’t›r. Ekme¤ine
ve onuruna sahip ç›kmak için baﬂlatt›¤› direniﬂin 118.
gününde zafere ulaﬂt›. Ve O “kazananlar hep direnenler
olmuﬂtur” sözünü do¤rulayarak iﬂine geri baﬂlad›.
Türkan Albayrak sendikal çal›ﬂmalar›ndan dolay›
haks›z yere iﬂten at›lm›ﬂt›. Ama evine gidip oturmay›
tercih etmedi. Direniﬂi, mücadeleyi seçti. Bir kad›n olarak gece-gündüz at›ld›¤› Paﬂabahçe Devlet Hastanesi
önünde kurdu¤u çad›r›yla direnerek haks›zl›klara karﬂ›
nas›l mücadele edilmesine örnek olan bir direniﬂ yaratt›.
Bir direniﬂte tek olman›n de¤il örgütlü olman›n gücünü Türkan Albayrak’›n direniﬂinde görmek mümkündür. Bir direniﬂin kararl›l›¤›n› say›n›n de¤il sabr›n, mücadeledeki ›srar›n sonuç almada belirleyici oldu¤unu
tüm iﬂçi ve emekçilere göstermiﬂtir.

Okmeydan›’nda
Aile Hekimli¤i Paneli
‹stanbul'da, Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu, aile hekimli¤i ile ilgili 10 Kas›m günü Okmeydan›'da halk toplant›s› yapt›. Halk toplant›s› öncesi 8 Kas›m günü Okmeydan›’da 1000 adet bildiri da¤›t›ld›.
10 Kas›m günü Okmeydan› Mercan Dü¤ün Salonu’nda
yap›lan panele Türk Tabipleri Birli¤i’nden Hüseyin Demirdizen, E¤itim Sen 1 No’lu ﬁube Yönetim
Kurulu Üyesi Yunus Öztürk ve Halk
Cephesi ad›na Özgür Ayd›n konuﬂmac› olarak kat›ld›. 10 y›ld›r “sa¤l›kta dönüﬂüm”
ad›n› verdikleri projeyi uygulamaya çal›ﬂ-
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Bugün iﬂçi s›n›f› ad›na direniﬂin simgesi Türkan
Albayrak ve Tekel iﬂçileridir. S›n›f mücadelesi onlar›n
direniﬂleriyle elle tutulur gözle görülür somutlukta yan›
baﬂ›m›zda yaﬂan›yor. Her türlü sansüre, karalamaya ve
görmezlikten gelmeye karﬂ› dimdik duran bu direniﬂler
dostlar›na umut ve mücadele azmi verirken, düﬂmanlar›na ise korku salmaktad›r…
Ne istiyor Tekel iﬂçileri? Sendikalar›n›n verdi¤i sözleri tutmas›n› ve haklar›n› aramas›n› istiyor, iﬂlerinin istiyor, herkesin bildi¤i gibi tam bir kölelik düzeni olan 4C ile de¤il özlük haklar›yla çal›ﬂmak istiyor. Yani kazan›lm›ﬂ haklar›yla, onuruyla çal›ﬂarak evlerine ekmek
götürmek istiyor.
Direnerek kazanan Türkan Albayrak'›n direniﬂini
destekledi¤imiz gibi Tekel iﬂçilerinin yürüttükleri mücadeleyi de her boyutu ile destekliyor ve biz iﬂçilerin,
kamu emekçilerinin yolunu ayd›nlatan bir ›ﬂ›k olarak
sahipleniyoruz.

Kamu Emekçileri Cephesi
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi
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t›klar› belirtilen panelde platformun buna karﬂ› mücadeleyi
büyütmeye çal›ﬂt›¤› söylendi.
Hüseyin Demirdizen “Herkese sosyal güvenlik”,
“Aile hekimli¤i” gibi ﬂirin kelimelerle y›llar›n kazan›mlar›n›n gitti¤ini, bu kula¤a hoﬂ gelen kavramlar›n alt›n›
kaz›y›nca hiç de öyle olmad›¤›n› anlatt›. Sa¤l›k alan›n›n
art›k dünyada en büyük 3. sektör haline geldi¤inden
bahseden Demirdizen hükümetlerin sa¤l›k konular›n›
IMF ile görüﬂtü¤ünü söyledi.
Aile hekimli¤inin koruyucu sa¤l›k hizmetlerini k›s›tlayan bir program oldu¤undan sözeden Hüseyin Demirdizen “Sosyal Güvenlik” ile ilgili bir sunum yapt›.
Panelde Özgür Ayd›n ise Küba’daki sa¤l›k sisteminden sözederek hasta olma oran›n›n çok düﬂük oldu¤unu
rakamlarla ortaya koydu ve Küba’n›n dünyan›n yoksul
ülkelerine ücretsiz sa¤l›k hizmeti verdi¤ini anlatt›.
En son söz alan Yunus Öztürk ise sa¤l›¤›n paral› olmas›n›n da, bu projenin de bir sistem sorunu oldu¤unu,
ancak halktan yana bir iktidar olursa çözülece¤ini anlatarak ortak mücadelenin önemini vurgulad›.
‹stanbul Tabib Odas›’n›n Aile Hekimli¤i’nin ‹stanbul’da büyük sorunlarla baﬂlad›¤›n› belgeleyen raporunun da da¤›t›ld›¤› ve 100 kiﬂinin kat›ld›¤› halk toplant›s› halktan insanlar›n sorular›yla ve verilen cevaplarla
sona erdi.
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“‹ﬂim, onurum, ekme¤im için
direndim, birlikte kazand›k”
Direniﬂini zaferle taçland›ran
Türkan Albayrak, 118 gün önce kurup son 7 gün içinde açl›k grevi
yapt›¤› çad›r›n› 6 Kas›m günü toplad›. Albayrak çad›r› toplarken direniﬂin baﬂ›ndan beri yan›nda olan ve
Albayrak’la beraber polis ve zab›ta
sald›r›s›nda çad›r› sahiplenin Devrimci ‹ﬂçi Hareketi de yan›ndayd›.
Bunun yan›nda Tek G›da ‹ﬂ Sendikas› önünde direnen Tekel iﬂçileri,
KESK ve D‹SK üyeleri, Art› ‹vme
Dergisi'nden mühendisler de direniﬂ
çad›r›n›n sökülmesine yard›m ettiler.
Türkan Albayrak yapt›¤› aç›klamada, Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkililerinin gelip iﬂ teklifinde bulunmalar›n›n nedeninin üzüldüktüleri de¤il,
olacaklardan korkmalar› oldu¤unu
bu nedenle çad›r›na gelerek iﬂ teklif ettiklerini belirtti.
Kazan›lmayacak hiçbir ﬂeyin olmad›¤›n› gördü¤ünü vurgulayan
Albayrak, "Bana karﬂ› polis, zab›ta,
hakim yani devlet topyekün sald›r›ya geçmiﬂti ama bu sald›r›y› biz
topyekün püskürttük" dedi.

Zaferin ard›ndan yaz›l› bir aç›klama yay›nlayan Türkan Albayrak
sendikal› oldu¤u için ilk iﬂten at›lmas› olmad›¤›n›, sendika çal›ﬂmas›
yapt›¤› için iﬂten at›ld›¤›n›, açt›¤›
davay› kazan›nca da sürgün olarak
Paﬂabayhçe’ye geldi¤ini belirten
Albayrak; “118 gün boyunca, direniﬂi gece-gündüz hastane bahçesinde kurdu¤um çad›rda sürdürdüm.
‹ﬂim ve onurum için direniyorum,
iﬂe geri dönebilmek için her ﬂeyi
yapt›m” dedi. “Tek çarem bedenimi

Türkan Albayrak sendikal
çal›ﬂmalar›ndan dolay› haks›z
yere iﬂten at›lm›ﬂt›. Ama evine
gidip oturmay› tercih etmedi.
Direniﬂi, mücadeleyi seçti. Bir
kad›n olarak gece-gündüz
at›ld›¤› Paﬂabahçe Devlet
Hastanesi önünde kurdu¤u
çad›r›yla direnerek haks›zl›klara
karﬂ› nas›l mücadele edilmesine
örnek olan bir direniﬂ yaratt›.

Devrimci ‹ﬂçi Hareketi

UNUTMAYACAĞIZ!

açl›¤a yat›rmak” diyerek, 29
Ekim’de açl›k grevine baﬂlad›m.
Direniﬂe destek, bu açl›k greviyle
ikiye katland›. 118 gündür sesimi
duymayan yetkililer, açl›k grevimin
7. gününde beni duymak zorunda
kald›lar” dedi.
“‹ﬂim, onurum, ekme¤im için direndim, birlikte kazand›k” diyen
Albayrak bu direniﬂ sayesinde haks›zl›¤a karﬂ› boyun e¤memek ve direnmek gerekti¤ini, dayan›ﬂman›n
ne kadar büyük bir güç oldu¤unu
ö¤rendi¤ini belirtti.
Aç›klaman›n devam›nda Albayrak, “Ortak soruna karﬂ› birlikte
mücadele verildi¤inde, kazanamayaca¤›m›z hiçbir ﬂeyin olmad›¤›n›
gördüm. Tek baﬂ›na olmak önemli
de¤il, önemli olan›n birlikte, örgütlü bir ﬂekilde mücadele etmek oldu¤unu ö¤rendim direniﬂle. Bana
karﬂ› polis, zab›ta, hakim yani devlet, topyekun sald›r›ya geçmiﬂti. Ama bu
sald›r›y› yine biz topyekun püskürttük”
dedi.
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Kazanan direniﬂtir, kazanan devrimci irade ve
kararl›l›kt›r, kazanan örgütlülüktür
T ü r k a n A l b a y r a k direniﬂinin
118’inci gününde, açl›k grevinin ise
7. gününde kazand›. Aylard›r kuﬂatma alt›nda süren direniﬂ engelleri
aﬂarak, kuﬂatmay› yararak kazand›.
Türkan Albayrak direniﬂin zaferi
sonucu evine yak›n olan bir yerde
tekrar iﬂe baﬂlayacak. Kendisini kap› önüne koyup, iﬂten atanlar, polisi
sald›rt›p, çad›r›n› y›kanlar, direniﬂ
karﬂ›s›nda bir kez daha yenildiler.
Kuﬂkusuz 118 günlük direniﬂin
kazan›m›, kazand›rd›klar› sadece
Türkan Albayrak’›n iﬂine dönmesi
ile s›n›rl› de¤ildir. Direniﬂin zaferi,
direniﬂin kazand›rd›klar› bundan da
ötedir.
Kazanan 118 günlük direniﬂtir,
kazanan hakl›l›¤a olan inançt›r, kazanan devrimci irade ve kararl›l›kt›r. Kazanan örgütlülüktür. O nedenle kazan›lan zaferin anlam› büyüktür.
T ü r k a n A l b a y r a k ’›n direniﬂi
“tek kiﬂilik bir direniﬂ” olarak adland›r›ld› zaman zaman. Evet; Türkan Albayrak tek kiﬂiydi direniﬂte.
Ama tek baﬂ›na, tek kiﬂi olarak direnmedi Türkan Albayrak.

“ Tek kiﬂilik” direniﬂte
yüzlerce, binlerce
T ü r k a n Albayrak vard›
Türkan Albayrak, direniﬂin zaferini ilan ederken, “hhep birlikte kazand › k ” dedi. Kuﬂkusuz bu direniﬂte
Türkan Albayrak “tek baﬂ›na” de¤ildi. Diyebiliriz ki, bu direniﬂte yüzlerce, binlerce Türkan Albayrak vard›.
Yüzlerce, binlerce Türkan Albayrak’›n direniﬂi ile zafer kazan›ld›.
Türkan Albayrak, daha önce
böylesi bir direniﬂ içinde yer almasa
da, ilk kez açl›k grevine baﬂlam›ﬂ
olsa da bu, direniﬂinin ve kazanmas›n›n önünde engel
de¤ildi.
Zira direnirken
hakl›l›¤› ve meﬂrulu-

¤uyla direndi. Bir emekçi olarak yaﬂam›n› sürdürürken, hastanedeki
tüm emekçiler gibi aﬂa¤›land›. En
temel haklar›ndan yoksun b›rak›ld›.
Sendikal› olmak, insanca koﬂullarda
yaﬂamak, yar›na dair güvencelere
sahip olma hakk› elinden al›nd›.
Kölece yaﬂam ve çal›ﬂma koﬂullar› dayat›ld› çal›ﬂt›¤› yerlerde. ‹taat
etmesi, hak talebinde bulunmamas›
istendi. Direnmeyecek, köleli¤i kabul edecekti, dayat›lan buydu.
Emekçilere karﬂ› burjuvazinin
sürdürdü¤ü tarihsel düﬂmanl›¤a karﬂ› emekçilerin on y›llard›r sürdürdü¤ü hakl› ve meﬂru mücadelesiyle direndi Türkan Albayrak.
Onun direniﬂinde, yan›baﬂ›nda
dünyan›n dört bir yan›nda emperyalizme ve yerli iﬂbirlikçilerine karﬂ›
direnen devrimciler ve emekçiler
vard›.
E¤itimin, sa¤l›¤›n özelleﬂtirilmesine, hak gasplar›na karﬂ› direnen Yunanistanl› emekçiler, emeklilik yaﬂ›n›n yükseltilmesine, hak
gasplar›na karﬂ› direnen Frans›z
emekçiler, ﬁili’de emekçileri sefalet
koﬂullar›na mahkum eden emperyalist tekellere karﬂ› direnen ﬁilili
emekçiler, Brezilya’n›n uçsuz bucaks›z teneke evlerinde yoksullu¤a
karﬂ› mücadele eden yoksul halk
vard›.
Türkan Albayrak, Paﬂabahçe’deki çad›r›nda direnirken elbette yaln›z de¤ildi. Direnirken iﬂçi s›n›f›n›n
ideolojisiyle direndi. Zulmedenlerin, zalimlerin yenilebilece¤i düﬂüncesi ona hep yön verdi. Ona ve
direniﬂine yön veren, zulmün karﬂ›s›nda binlerce emekçi için direnebilmekti.
O nedenle onun direniﬂi tek kiﬂilik bir direniﬂ de¤ildi. O, binlerce
temizlik iﬂçisi için de direndi ayn›
zamanda. Yan›baﬂ›nda ad›n› bilmedi¤i, yüzünü tan›mad›¤› binlerce
emekçi için direndi. Direniﬂin, taﬂeronlaﬂt›rmaya, örgütsüzlü¤e karﬂ›
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sürdürülmesinin nedeni de buydu.

Örgütlülü¤ün iradesi, gücü
v e k a r a r l › l › ¤ › y l a d i re n d i
Bir insan için beyni ne ifade ediyorsa, bir emekçi içinde örgütlülük
ayn› ﬂeyi ifade etmektedir. Beyni
hasara u¤rayan bir insan nas›l yaﬂam›n› üretemez, sürdüremezse örgütsüz bir emekçi de bir hiçtir.
Nitekim y›llard›r burjuvazi hep
örgüt ve örgütlü olmaya, örgütlü
mücadeleye sald›rd›. Emekçiler,
yoksul halk örgütlü olduklar›nda
güçlerini görecek, büyük zaferler
kazanacaklard›.
Paﬂabahçe direniﬂini kazand›ran
iﬂte bu örgütlülük ve örgütlü direniﬂtir. Zira Türkan Albayrak direnirken, örgütlülü¤ün iradesi, gücü ve
kararl›l›¤›yla direndi.
Bunu gördü, yaﬂad›, ö¤rendi ve
ö¤retti. Nitekim bu gerçe¤i ﬂu sat›rlarla ifade etti.
“Ortak soruna karﬂ› birlikte
mücadele ver il di ¤i nde, kaz anama y a c a ¤›m ›z h iç bi r ﬂ e yi n o lm a d›¤ ›n›
gördüm. Tek baﬂ›na olmak önemli
de ¤i l, öne ml i ol an› n bi rl i kt e, ör güt lü bi r ﬂ e ki lde m ü c a de le e tme k ol du¤unu ö¤rendim direniﬂle.“
Hele emekçilere karﬂ› özelleﬂtirme ad› alt›nda sürdürülen sald›r›lar›, iﬂten atmalar›, kölece çal›ﬂma koﬂullar›n›, hak gasplar›n›, hiçbir güvenceye sahip olmadan çal›ﬂt›r›lma-
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lar›, taﬂeronlaﬂt›rmay› gö¤üsleyebilmenin yolu örgütlü olmaktan, örgütlü mücadele sürdürmekten geçmektedir.
Örgütlü olmadan bu sald›r›lar
gö¤üslenemez, sald›r›lar püskürtülemezdi.
Türkan Albayrak, hergün iﬂinden at›lan binlerce emekçiden biriydi. Ama onu binlerce emekçiden
ay›ran, iﬂten at›l›nca, “eve gitmek”
yerine, hastane bahçesini, direniﬂi
tercih etmesiydi.
Haks›zl›¤a, iﬂten atmalara karﬂ›
direniﬂi seçmesiydi. Bunun için bedelleri göze almas›yd›. Direniﬂe
böyle baﬂlad› Türkan Albayrak.
Kuﬂkusuz böyle bir karar vermek
tek baﬂ›na bir direniﬂi kazanmak
için yeterli de¤ildi.
Öyle oldu¤u içindir ki, Türkan
Albayrak direniﬂini baﬂ›ndan itibaren örgütlü sürdürdü. Direniﬂ, kendili¤inden, rastgele yürüyen bir direniﬂ olmad›.
Aksi halde, hastane baﬂhekimli¤inin, zab›tan›n, polisin, mahkeme-

Bas›nda
Türkan Albayrak’›n Zaferi
Nedim Saban, Birgün (7
Kas›m 2010)
“EME⁄‹M
ONURUMDUR":
TÜRKAN ALBAYRAK
“Benim tank›m topum yok. Benim yasa ç›karma, karar verme gücüm yok. Kendime ait bir bedenim
ve iradem var. ‹ﬂte ben de bedenimi
mücadele silah›m yap›p, Açl›k grevine baﬂl›yorum” demiﬂti.
“Zafer sevinci olarak, bir ﬂehir
efsanesini de paylaﬂay›m: Sanatç›lar Albayrak’› ziyaret ettikçe baﬂhekime haber uçuyor, baﬂhekim bu
kiﬂiler hastaneye geldi diye pek seviniyormuﬂ. Anlamland›ramam›ﬂ
bir ‘temizlikçi’ kad›n için kopart›lan ﬂamatay›!
O temizlikçi kad›n, bize çoktand›r biraraya gelmeyen emek ve
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nin, taﬂeron firman›n sald›r›lar› gö¤üslenemez, kuﬂatma yar›lamazd›.
Örgütlü bir direniﬂ olmasayd›, o
gücün iradesi ve kararl›l›¤› olmasayd›, direniﬂ kuﬂatma alt›nda tükenir ve sonuç alamazd›.
Türkan Albayrak, bu yan›yla tek
baﬂ›na baﬂlad›¤› direniﬂte hiçbir zaman tek baﬂ›na kalmad›. Direniﬂi
tek baﬂ›na sürdürmedi. 118 gün boyunca süren direniﬂte devrimciler
vard›, halk vard›.
Türkan Albayrak, 118 gün boyunca direniﬂi güçlendiren, direniﬂi
geliﬂtiren bu gerçe¤i ﬂöyle ifade
ediyordu;
“Haks›zl›¤a karﬂ› boyun e¤me m ek v e d i r en m ek g e r e k t i ¤ i v e d a y a n›ﬂman›n ne kadar büyük bir güç
oldu¤udur.”
Bu gerçek sonucudur ki, Paﬂabahçe direniﬂi, Paﬂabahçe direniﬂinin s›n›rlar›n› aﬂt›. Bu gerçektir ki,
‹stanbul’un yoksul emekçi mahalleleri, Türkan Albayrak’›n direniﬂini
ö¤rendiler.
Bu gerçek sonucudur ki, Anado-

onur sözünü hat›rlatt› say›n baﬂhekim.”

M e l i h A ﬂ› k,
Milliyet (7 Kas›m 2010 )
“Türkan”
“Bunun üzerine hastane bahçesine çad›r kurdu, 100 günü aﬂk›n
süre evine gitmeden bu çad›rda yaﬂad›. Devlet güçlerinin sald›r›lar›ndan y›lmad›. Sonunda açl›k grevine
baﬂlam›ﬂt› ki... ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü
kendisine yeni bir iﬂ buldu. Türkan
Han›m 118 günlük direniﬂini zaferle noktalad›.
Ancak Türkan Han›m’›n bu zaferinde tek etken direniﬂ gücü de¤ildir. ‹nterneti çok iyi kulland›.
Hemen her gün durumuyla ilgili
bülten yay›mlad›. Böylece geniﬂ bir
çevre ile aras›nda sempati köprüsü

UNUTMAYACAĞIZ!

lu’nun dört bir yan›nda, onlarca ﬂehirde direniﬂi sahiplendi, emekçiler,
ö¤renciler, gençler, kad›nlar.
Tek baﬂlayan ama tek baﬂ›na kalmayan bu direniﬂ, örgütlü ve kararl›
bir biçimde sürdürüldü¤ü için Yunanistan’dan, Avusturya’ya kadar bir
çok ülkede ö¤renildi, desteklendi.

Kazanan örgütlü
mücadeledir
Paﬂabahçe’deki direniﬂi irili
ufakl› onlarca direniﬂten ay›ran, onu
farkl› k›lan elbette bir çok yan vard›r. Bunlar üzerine uzun uzun yaz›labilir, tart›ﬂ›labilinir.
Ancak bu direniﬂle ilgili olarak
kesin olarak söylenmesi gereken ﬂudur; direniﬂi kazand›ran örgütlü yürütülmesi, do¤ru taleplere sahip olmas› ve direniﬂte devrimcilerin, halk›n yer almas›d›r.
Devrimcilerin, halk›n içinde yer
almad›¤›, örgütlü yürütülmeyen hiçbir direniﬂin zafer kazanma ﬂans›
yoktur.
oluﬂtu. Desteklendi. Morallendi...”

Ece Te m e l k u r a n ,
HaberTürk
(6 Kas›m 2010)
“Nas›l kazand›k? Oh be!”
Evet, hep birlikte... Hiç de¤ilse
bir kere. Hiç de¤ilse bu kez...
Bir süredir, yani yüksek(!) siyasetin tad› hepten kaçt›¤›ndan beri
ayn› ﬂeyi söylüyorum ve yeniden
söyleyece¤im:
Siyaset art›k sokaktan de¤iﬂecek. TEKEL iﬂçilerinin direniﬂiyle
gördük bunu, Türkan Albayrak ile
ilk kez gemiyi limana ulaﬂt›rd›k.
Bugün yine ekranlarda CHP içi
krizleri, yine Baﬂkan'› izleyeceksiniz. Ama art›k hayat orada de¤il.
Hiçbir zaman de¤ildi ya art›k hiç de¤il. Siyaseti yoksullar de¤iﬂtirecek.
Bir kere oldu. Bir daha
olacak. Göreceksiniz.
Muktedirin dilini onlar
sürçtürecek...
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"Ekme¤im, Onurum, ‹ﬂim için
Direndim, Birlikte Kazand›k"

Paﬂabahçe Devlet Hastanesin den iﬂten at›lan ve 118 gün süren
direniﬂ sonucunda kazanan Tür k a n A lb a y r a k ’la d ire ni ﬂ i v e z a fe ri
üzerine yapt›¤›m›z röportajd›r.

A l b a y r a k : Sokakta yaﬂayabilece¤imi sanm›yordum. Fakat hiç
zorlanmadan rahatl›kla 118 gün boyunca bir çad›r›n içinde sokakta yaﬂayabildim. Çad›r› kurunca d›ﬂar›da
da yaﬂanabilece¤ini ö¤rendim. ‹ ns a n › n a m a ç l a r › v a r s a h e r t ü r l ü fedakarl›kta bulunabiliyor. Vazgeçemem diye düﬂündü¤ün birçok ﬂeyden vazgeçebilirsin. ‹nsan hayat
zevklerinden kendini ar›nd›rabiliyor.

Yürüyüﬂ: Açl›k nas›l bir ﬂey?
Yürüyüﬂ: Direniﬂe nas›l karar
verdin?
T ü r k a n A l b a y r a k : Karar vermem iﬂ yerinden ayr›lma sürecindeydi. Çal›ﬂ›rken ilk tehdit ald›¤›mda hastane bahçesinden ayr›lmayaca¤›m› söylemiﬂtim. Onu söylerken
çad›r kurmak akl›ma gelmemiﬂti. O
an tek düﬂüncem ﬂuydu; haks›z yere
tehdit ediliyorum, haks›z yere iﬂten
at›laca¤›m, bu kaç›nc› haks›z yere
iﬂten at›lmam. Art›k bunu herkese
anlatmal›y›m, herkese göstermeliyim. Bunun için de iﬂ yerinin önünde oturmal›y›m. Oturma eylemine
baﬂlad›¤›m gün, gelen doktor “çad›r
var verelim mi?” dedi. Ben zaten
nerede kalaca¤›m› düﬂünmüﬂtüm.
Doktor bunu teklif edince ben de
kabul ettim. Ayn› gün çad›r› kurdum. Direniﬂe baﬂlamam böyle oldu. Bir iki ay önceden karar vermiﬂtim. Direniﬂin bu ﬂekilde geliﬂece¤ini do¤rusu akl›ma bile getirmemiﬂtim fakat direnmekte kararl›yd›m.
Ben, “iﬂçiler oturur oturur gider”
dedirtmek istemiyordum. “Bizim
istedi¤imiz olur” laf›n› onlara söyletmeyecektim.

Yürüyüﬂ: Direniﬂe baﬂlamadan
önceki Türkan Albayrak ile direniﬂten sonraki Türkan Albayrak
aras›nda hangi farklar var?

Neler hissetin?
A l b a y r a k : Baﬂlamadan önce buna karar verdim, ben açl›k grevine
baﬂlayaca¤›m, sonuna kadar gidece¤im. Ama beni korkutuyordu yani
neler yaﬂayaca¤›mla ilgili. Çok zorlanaca¤›m›, ac› çekece¤imi düﬂünmüﬂtüm. Baﬂlad›¤›m andan itibaren
hiç akl›ma yemek gelmedi. Yemekhaneden gelen yemek kokular› beni
etkilemedi. Aç olmak beni zorlamad›. Kendi kendime ben bile ﬂaﬂ›rd›m. Yemek yemeyi gerçekten çok
seven birisiyimdir. Sabah kalkar
kalkmaz ilk iﬂim çay koyup kahvalt›
yapmakt›r benim. Ama hiç onlar›
aramad›m. Benim için çok ﬂaﬂ›rt›c›yd›. Bu direniﬂ sürecinde çok ﬂey
ö¤rendim. Kendimi tan›d›m. Kendimin bile inanamad›¤›m ﬂeyleri yapt›m. Kendi kendime ﬂaﬂt›m.

Yürüyüﬂ: Açl›k grevi direniﬂini

O an tek düﬂüncem ﬂuydu;
haks›z yere tehdit
ediliyorum, haks›z yere
iﬂten at›laca¤›m, bu kaç›nc›
haks›z yere iﬂten at›lmam.
Art›k bunu herkese
anlatmal›y›m, herkese
göstermeliyim. Bunun için
de iﬂ yerinin önünde
oturmal›y›m.

Ó 19 Aral›k’tan sonra

sürdürürken, hapishanelerde özgür
tutsaklar›n yapt›¤› 1996 açl›k grevi
ve ölüm orucu, 19 Aral›k'taki büyük
direniﬂ akl›na geldi¤inde neler düﬂündün?
Al b ay rak : Geçmiﬂten beri onlar›n yapt›klar› ﬂey benim için çok büyük bir ﬂey zaten. Hiç bir zaman benim yapabilece¤im bir ﬂey gibi gelmemiﬂti. Ama açl›k grevine karar
verdi¤imiz o süreçte yapaca¤› hiç bir
ﬂey olmayan bir insan›n yapabilece¤i
bir ﬂey oldu¤unu gördüm. Ve onlar›n
buna nas›l karar verdi¤ini, karar veriﬂ sürecimde, açl›k grevi sürecimde
gördüm. O baﬂka bir irade.

Yürüyüﬂ: Direniﬂ boyunca seni
en çok neler etkiledi?
A l b a y r a k : Bu kadar çok sahiplenilebilece¤imi düﬂünmemiﬂtim.
Sahiplenilirdi ama bu kadar›n› düﬂünememiﬂtim. Her gün baﬂ›m› kaﬂ›yacak vaktim yok diyordum inanm›yorlard› bana. Ziyaretçilerden
gerçekten baﬂ›m› kaﬂ›yacak vakit
bulamad›m. Beni ﬂaﬂ›rtan; bu kadar
çok sahiplenilmek, kad›n yazarlar›n
çok sahiplenmesi direniﬂi, sanatç›lar›n çok sahiplenmesi. Kötü yönde
etkileyense iﬂçi arkadaﬂlar›m›n beni
yaln›z b›rakmas›. Bunlar beni etkiledi. Bu dayan›ﬂma bana güç verdi.

Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

Yürüyüﬂ: Böyle bir direniﬂi kad›n olarak sürdürmenin zorluklar›
var m›yd›?
A l b a y r a k : Kad›n olarak yaﬂam
hep zor zaten. Çad›rdan sonra kad›n
olarak yaﬂam›mla ilgili de¤iﬂen bir
ﬂey yok. Çünkü zaten zor, kad›n
olarak yaﬂamak. Kad›n olarak bu ülkede, bu sistemde yaﬂamak çok zor.
Orada zorland›¤›m, bir erkek olsayd› benim yaﬂad›¤›m mesela lavabo
zorlu¤unu yaﬂamazd› galiba.

Yürüyüﬂ: "Tek baﬂ›na bir kad›n" nas›l yapacak diye bakanlar

AFFETMEYECEĞİZ!
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Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

var m›yd›? O düﬂünceler
için ne söyleyeceksin?
A l b a y r a k : “Tek baﬂ›na bir kad›n yapar m›?”
diye düﬂünürken ﬂunu düﬂünüyorlar asl›nda. Hani
kad›n›n bir rolü vard›r ya,
akﬂam olunca evinde olmas› gerekir. Sen akﬂam
olunca d›ﬂar›das›n. O rol
de dayatmalar› asl›nda.
Akﬂam evde olmas› gereken bir kiﬂi niçin sokakta? Niçin mücadelede?
Kad›n› eve hapsederek
zaten mücadelenin kad›n taraf›n›
k›rmak istedikleri için kad›na y›k›lan bir rol. O yüzden böyle düﬂünüyorlar. Yoksa bir kad›n da bir erkek
gibi pekala direnebilir, pekala bir
erkek gibi haks›zl›klar›n karﬂ›s›nda
durabilir. Kad›n erkek olarak bir
fark yok. Sadece sana toplumun dayatt›¤› rolden dolay› zorluk ç›kar›yorlar. Bu konuda eﬂimin deste¤i
önemli. Hem kendi ailesine, hem
benim aileme karﬂ› durdu. D›ﬂar›dakiler “sen kad›n baﬂ›na ne yap›yorsun burada?” demediler. Bin kiﬂi
de bir ç›k›yordu. O da çok yaﬂl› olan
kad›nlar, onlara da anlatt›¤›n zaman
anl›yorlar. “Keﬂke biz de zaman›nda yapsayd›k, keﬂke biz de bunu yapabilseydik” diyordu kad›nlar.

Yürüyüﬂ: Nas›l kazand›k?
A l b a y r a k : Direniﬂ kazand›.
Destek verenlerle beraber kazand›k.
Tek baﬂ›na direnen kiﬂi ben oradayd›m ama etraf›mda olan devrimci lerle beraber kazand›m. Etraf›mdaki insanlarla beraber kazand›m. Direnerek kazand›k yani. Direnerek
dize getirdik devleti.

Yü r üy ü ﬂ : Direniﬂin bir çok
emekçiye örnek olacakt›r. Direniﬂini
bu yan›yla hiç düﬂündün mü?
A l b a y r a k : Zaten baﬂlang›c› o.
Direniﬂin talebi benim iﬂe geri dönmemdi ama esas mesele tek baﬂ›na
benim iﬂe dönüp dönmemem de¤il.
Mesele sadece bu olsa zaten gider
baﬂka bir iﬂ bulurdum. Direniﬂimin
as›l amac› bir keyfiyete, bir haks›z-
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‹ﬂten at›l›nca tek
seçene¤in eve gidip
oturmak olmad›¤›n›
göstermek istedim. Hergün
yüzlerce insan iﬂten at›l›yor.
‹ﬂten at›lanlara örnek olmakt› amac›m. Yoksa tek baﬂ›na
benim iﬂ sorunumu
çözmekse baﬂka türlü de
çözerdik zaten. Ama
direnerek
kazan›labilece¤ini
göstermek istedik. ‹ﬂten
at›lmalara karﬂ› baﬂka da bir
çözüm akl›ma gelmiyor
zaten.
l›¤a karﬂ› ç›kmakt›r. Ben iﬂçiyim.
Eme¤imle yaﬂayan bir insan›m. Taﬂeron kafas›na göre iﬂçi at›yor. Direniﬂim böyle bir sisteme karﬂ›yd›. Bu
keyfiyete karﬂ›yd›. Direnerek bunu
göstermek istedim. Taﬂeronun kafas›na göre iﬂçiyi atamayaca¤›n› göstermek istedim. ‹ﬂten at›l›nca tek seçene¤in eve gidip oturmak olmad›¤›n› göstermek istedim. Hergün
yüzlerce insan iﬂten at›l›yor. ‹ﬂten
at›lanlara örnek olmak istedim.
Yoksa tek baﬂ›na benim iﬂ sorunumu çözmekse baﬂka türlü de çözerdik zaten. Ama direnerek kazan›labilece¤ini göstermek istedik. ‹ﬂten
at›lmalara karﬂ› baﬂka da bir çözüm
akl›ma gelmiyor zaten.

UNUTMAYACAĞIZ!

Elbette, direniﬂim
baﬂka direniﬂlere, iﬂten
at›lan baﬂka iﬂçilere örnek olacakt›r. Ki, geçen
günlerde Marmara Üniversitesi’nde, benim gibi temizlikçi olarak çal›ﬂan üç bayan ziyaretime
gelmiﬂti. 27 Ekim günü
iﬂten at›lm›ﬂlar. "Türkan
abla ne yapal›m?" diye
soruyorlar bana. “Direnin” dedim onlara. Ben
baﬂka bir yolun olmad›¤›n›
düﬂünüyorum.
“Ben tek baﬂ›ma direnebiliyorsam
bu çad›rda siz üç kiﬂi daha güçlü bir
direniﬂ yapars›n›z, baﬂar›rs›n›z”
dedim. Ayr›ca onlara her türlü yard›mda bulunabilece¤imi söyledim.
Bizler size sahip ç›kar, destekleriz,
dedim.
Bu örnekte oldu¤u gibi bu direneﬂ, iﬂten at›lan herkese bir ﬂekilde
örnek olacakt›r. En az›ndan ﬂu görülmüﬂtür: Tek baﬂ›na da direnilebiliyor.

Yürüyüﬂ: "Tek baﬂ›na" baﬂlad›n direniﬂe. Kendini hiç "tek baﬂ›na" kalm›ﬂ olarak hissettin mi?
A l b a y r a k : Aç›kças› tek baﬂ›na
olarak hiç hissetmedim.
Yürüyüﬂ: Direniﬂin zaferi üzerine ayr›ca senin belirtmek istedi¤in
bir ﬂey var m›?
A l b a y r a k : Burada yap›lan direniﬂte tek baﬂ›na görünsem de hiç tek
baﬂ›ma olmad›m. Hep birlikte yap›lan bir ﬂey. Yani Devrimci ‹ﬂçi Ha r eketi’yle yap›lan bir ﬂey. Do¤ru
yerde do¤ru zamanda do¤ru iﬂler
yap›larak kazan›lm›ﬂ bir zafer. Tabi
direnen birisi var ama onun etraf›ndaki insanlar›n da çok iyi programla götürdükleri bir direniﬂti. Çok iyi,
hiç eksiksiz örgütlenmiﬂ bir direniﬂti, çok ﬂey ö¤rendim, ama bütün
bunlar› benim yapabilece¤imi hiç
bilmiyordum. Bu direniﬂte hep beraber direndik ve kazand›k. Hepimizin çabas›yla kazan›lan bir
zafer.

19 Aral›k’tan önce

Ó

Sa¤l›k Alan›n› Ticarileﬂtirme Sald›r›s› Sürüyor

Sald›r›n›n Yeni Ad›: Aile Hekimli¤i
u H e r ailenin özel bir d o k t o r u olacakm›ﬂ gibi gösteriliyor. YALAN!
u Aile hekimli¤i Ü C R E T S ‹ Z olacak gibi gösteriliyor. YALAN!
u Ai le Hekim li¤i ,
- h e m h a l k › , h e m s a ¤ l › k e m e k ç i l e r i n i m a ¤ d u r edecek.
- s a ¤ l › k o c a k l a r › k a p a t › l › p h a l k ö z e l h a s t a n e l e re m u h t a ç e d i l e c e k
- halk›n i n s a n c a y a ﬂ a m h a k k › daha fazla gasp edilmiﬂ olacak.
- h e r ﬂey ticarileﬂecek. Halk›n sa¤l›¤› de¤il, k a r b e l i rl e y i c i o l a c a k !
A K P N‹N ‘SA⁄LIKTA DÖNÜﬁÜM PROGRAMI’NA HAYIR
Ortak sald›r› karﬂ›s›nda, ortak mücadele etmeliyiz!
2005’ten bu yana çeﬂitli ﬂehirlerde uygulanan Aile Hekimli¤i, 1 Kas›m 2010’da ‹ s t a n b u l’da da uygulanmaya baﬂland›. Aile hekimli¤inin ‹stanbul’da baﬂlat›lmas›na büyük bir yalan kampanyas› eﬂlik etti.
Kampanyan›n slogan› ﬂuydu: “Üc r e t si z ai l e he ki ml i ¤i ba ﬂl › yor ! ”
“Aile Hekimli¤i”ne ilk olarak,
15 Eylül 2005’de pilot bölge seçilen
Düzce’de geçilmiﬂti ve AKP iktidar› 5 y›lda, 70 ilde uygulad›¤› projeyi 2010 y›l› sonuna kadar tüm ülkeye yaymay› hedefliyor.
Peki ne var bu sistemde yeni?
Halk›n yarar›na hiçbir ﬂey!
Sa¤l›k Ocaklar›n›n kapat›larak,
aile hekimli¤ine geçilen bu sistem-

A i l e H e k i m li ¤ i u y g u l am a s ›
ile, sa¤l›k harcamalar› için
genel bütçe nin yer ini ka tk›
p ayl a r ›, s i gor t a ve c ep t e n
ödemeler alacak.
Ü c r e ts i z v er i l m e s i g er e k e n
temel sa¤l›k hizmetlerinin
karﬂ›l›¤›, halk›n
cebinden ç›kacak
paralarla
ödenecektir.

de örne¤in ‹stanbul’da her doktora
3 bin 500 kiﬂi düﬂmektedir.
AKP sa¤l›¤› paral› hale getirmeyi gizlemek, aile hekimli¤ini benimsetmek için, “Hastane kap›la r › nda be kl em eye s on ve r di k. .. ha s tanelerde rehin kalma dönemi bit t i, h er k e si n e v i n e d o k t o r g et i re ce ¤iz” diyerek baﬂlatt› bu uygulamay›.
Halk düﬂman› AKP özellikle
sa¤l›¤› p a r a l › hale getiren uygulaman›n ilk basama¤› olan aile hekimli¤ini yerleﬂtirebilmek için, bir
kez daha yalan söylüyordu.
Birincisi: Aile hekimli¤inin ﬂu
an ücretsiz görünmesi, geçici bir
durumdur ve asl›nda AKP’nin tercihi de¤ildir. AKP’ye kalsa aile hekimli¤ini hemen paral› hale getirecektir. Nitekim 1 y›l öncesine kadar
her aile hekimine baﬂvuran 2 T L
ödemekteydi. Para miktar› sembolik gibi görünse de de¤ildir. Zira,
AKP 2 T L ile paral› sisteme geçmiﬂ
ve halk› buna al›ﬂt›rman›n ad›mlar›n› atm›ﬂt›. Miktar› sonra kolayca art›racakt›. Ancak SES’in açt›¤› dava
nedeniyle bu uygulama iptal edildi.
‹ k i n c i s i ; ücretsiz olmas› bile,
sa¤l›kta ticarileﬂmenin önünde engel de¤ildir. Çünkü as›l ticarileﬂtirme, aile hekimli¤inin ücretli-ücretsiz
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oluﬂunda de¤il, hastan›n paral› sa¤l›k sistemine, özel hastanelere mahkum edilmesindedir.
Bunu nas›l m› yapacaklar?
ﬁöyle:

Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

Yüzde 15 hastaneye
sevk, peki di¤erleri?
Aile Hekimleri, kendileri tedavi
edemedikleri hastalar›n ancak yüz de 15’ini hastanelere sevk edebilecek. Doktora, her 100 kiﬂiden sadece 15 hastay› sevk etme yetkisi verildi. Bunun d›ﬂ›nda kimseyi gönderemeyecek.
Peki neden?
Daha ilk ad›mda tedavinin önü
kesilecek. Hastaneye sevkedilmeyen hasta ne yapacak? Mecburen
özel hastanelere gidecek.
Paras› varsa elbette.
Yoksa... Yoksa, aile hekiminin
elinde sürünecek, tedavisini yapt›ramayacak...
Sa¤l›k sisteminde “ilk basamakta”, yani aile hekimli¤i uygulam›s›nda ticarileﬂtirme tezgah› iﬂte böyle kurulmuﬂtur.
Buna e k o l a r a k : AKP iktidar›n›n yerleﬂtirmeye çal›ﬂt›¤› Genel
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Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

Sa¤l›k Sigortas› (GSS) tam olarak
uygulanmaya baﬂland›¤›nda, aile
hekimli¤i de içinde olmak üzere,
sa¤l›k sorunu yaﬂayan herkes, tahlillerden muayeneye, aﬂ›ya kadar
yap›lan her ﬂeyin karﬂ›l›¤›n› p r i m ,
kat›l›m pay› ve ücret isimleri alt›nda ödeyecek!
AKP tepkileri önlemek için, ﬂu
an aile hekimli¤i yasas›n› tam olarak
uygulam›yor. Oysa yasa gere¤ince,
Genel Sa¤l›k Sigortas› primi ödemeyen hiç kimse hasta olsa bile tedavi olamaz, doktora gidemez.
K›sacas›, sa¤l›kla ilgili her ﬂey
için halk para ödeyecek, sa¤l›k paral› hale gelecektir. AKP’nin yalan
propagandalar› bu gerçeklerin üzerini örtemez. Baﬂbakan’›ndan, Sa¤l›k Bakan›’na kadar hemen hepsi bu
konuda yalan söylemektedirler.
AKP, gerek hastanelerin birleﬂtirilmesi, gerek tam gün yasas›, gerekse de aile hekimli¤i uygulamas›nda,
halk› aldatmakta, sa¤l›¤›n temel
b i r hak oldu¤unu yok saymaktad › r. Aç›klamalar›nda tam tersi ﬂeyler
söyleseler de gerçek budur.
Sa¤l›k bir h a k t › r ve bu hak
halk›n elinden al›nmak isteniyor.
Sa¤l›k paras›z ve herkes için eﬂit olmas› gerekirken, AKP paral› hale
getirmek için ad›m ad›m onun koﬂullar›n› yarat›yor. ‹ﬂte aile hekimli¤i bu sistemin ilk basama¤›d›r.

420 öz e l ha sta ne ; yüzde
31 pay: iﬂte ticarileﬂme!
AKP iktidar› aile hekimli¤ine
geçmeden önce, halk› “ p a r a n k a AKP, gerek hastanelerin
birleştirilmesi, gerek tam
gün yasası, gerekse de aile
hekimliği uygulamasında,
halkı aldatmakta, sağlığın
temel bir hak olduğunu
yok saymaktadır.
Açıklamalarında tam tersi
şeyler söyleseler de
gerçek budur.
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dar sa¤l›k” politikas›na al›ﬂt›rmak
için 1. basamak sa¤l›k kuruluﬂu
olan sa¤l›k ocaklar›na bir yazar kasa koyup hemen her ﬂey için para
kestirmeye baﬂlam›ﬂt›.
Sa¤l›k da¤›tan, sa¤l›¤›n verildi¤i
ocaklar, birer ticari kuruluﬂ haline
getirilmiﬂ, sa¤l›k da¤›tan sa¤l›k
emekçileri yazarkasa baﬂ›na oturtularak, s›radan bir kasiyer gibi yap›lan bir çocuk aﬂ›s›n›n paras›n› bile
almak zorunda b›rak›lm›ﬂt›r.
Sonra h›zl› bir biçimde AKP’nin
önünü açmas›, teﬂvik etmesi ile özel
hastaneler türedi. 2002-2009 y›llar›
aras›nda sosyal güvenlik kurumlar›ndan hastanelere yap›lan ödemelerde; devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinin paylar› h›zla düﬂerken özel hastane paylar› sürekli
artt›.
Özel hastanelerin pay› yüzde
15.8’den, yüzde 31.4’e (SGK istatistikleri) ç›karken, say›lar› 420’nin
üzerine ç›kan özel hastanelerin ço¤u, AKP iktidar› döneminde, onlar›n teﬂviki ile aç›ld›.
2005 y›l›ndaki verilere göre y›ll›k 4 trilyon dolarl›k bir hacme sahipti sa¤l›k harcamalar›. Emekçilere ve halka ücretsiz sa¤l›k hakk›n›
tan›may›, bir lüks olarak görmektedir oligarﬂi.
AKP aile hekimli¤ine emperyalistlerin dayatmas›yla böyle geçti.
Aile hekimli¤i elbette tek baﬂ›na
uygulanan bir sistem de¤ildir.
AKP, halk›n sa¤l›k hakk›n› ortadan kald›r›rken, bu politikalar›n as›l
niteli¤inin halka tam olarak anlat›lamamas› sonucunda AKP’nin yalanlar› belli ölçülerde etkili oldu.
Ad› aile hekimi olacak ama ayn›
ailenin üyelerinin doktoru ayn› olmayacak. O yan›yla isim bile aldat›c›d›r.
Aile hekimli¤i yapan bir doktor;
“ Aile hekimi olunca, hastalar 24
saat bize ulaﬂacaklar›n› san›yorlar.
Bu yü zd en telefon n umaralar›m›z›
almak isteyen hastalar oldu.” diyerek, hastalar›n beklentilerinin aksine, 24 saat görev yapmayacaklar›n›
söylüyor.
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Aile hekimli¤i, doktorlar ve
sa¤l›k emekçileri için de bir
sald›r›d›r
Ka¤›t üstünde, her hastan›n ba¤l› oldu¤u bir aile hekimi olacak.
“Aile Sa¤l›¤› Merkezleri” diye
isimlendirilen binalarda hastalar
muayene edilecek. Aile Sa¤l›k Merkezleri’nde, Aile hekiminin yan›nda, Aile sa¤l›k eleman› diye isimlendirilen bir ebe ya da hemﬂire görev yapacak. Aile hekimi sözleﬂme li çal›ﬂacak. Dolay›s›yla onlar›n da
bir çok hakk› do¤rudan veya dolayl› gasp edilmiﬂ olacak.
Bir aile hekimine baﬂvuru
1000’nin alt›nda olursa o doktorun
sözleﬂmesi iptal edilecek.
Aile hekimli¤i; sa¤l›k emekçilerini kendi aralar›nda bölüp, karﬂ›
karﬂ›ya getirecektir. Doktorlar›, ebe,
hemﬂire ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n
amiri yapan, sözleﬂmeli personel
çal›ﬂt›ran bu sistem sa¤l›k emekçilerini de sömürüp, halka karﬂ› kullanmaktad›r.

Aile Hekimli¤i’ni uygulatan
Dünya Bankas›’d›r
AKP, aile hekimli¤i ile kendisine
özgü ya da Türkiye koﬂullar›na uygun bir sa¤l›k sistemi bulmuﬂ de¤ildir. Daha önce emperyalist ülkeler
taraf›ndan denenmiﬂ bir sistemi, emperyalizmin direktifleriyle uygulamaktad›r.
1994 y›l›nda D ü nya Sa¤l›k Örgütü
(DSÖ) taraf›ndan dü-
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zenlenen bir konferansta halklar›n
aleyhine önemli kararlar al›nm›ﬂt›.
Bunlardan biri de aile hekimli¤i sistemine geçiﬂin h›zland›r›lmas›n› öngörüyordu.
Emperyalistler, sa¤l›k alan›n›n
ticarileﬂtirilmesinde ilk basama¤›
aile hekimli¤i ile oluﬂturdular. Emperyalist tekellerin istedi¤i düzenlemeyi yeni-sömürgelerde uygulama
görevi Dünya Bankas›’na verildi.
Bu anlamda aile hekimli¤i bir çok
ülkede bir D ü n y a B a n k a s › p rojesi
olarak gündeme getirildi. IMF’nin
ve Dünya Bankas›’n›n, sa¤l›¤› paral› hale getirmek istedi¤i projeleri
içinde aile hekimli¤inin ayr› bir yeri vard›r.
2004 y›l› Dünya Bankas› raporunda, “Türkiye’de birinci basa m a k sa ¤ l› k h i zm e tl er i n i n ö z el l eﬂ ti r ilm esi a mac› yl a y ü r ü t ü l e n a i l e h e k imli¤ i uy gu la ma s › iç in 4 0 m ilyo n

dolar kaynak sunulmuﬂtur” kayd›
düﬂülmüﬂtür.
Dünya Bankas›, saklamadan, esnetmeden Türkiye’de uygulanan aile hekimli¤i modelinin aç›kça bir
özelleﬂtirme arac› oldu¤unu söylüyor.
Hem de, birinci basamak sa¤l›k
hizmetleri için ilk ad›mda gerçekleﬂtirilecek bir özelleﬂtirme politikas›d›r söz konusu olan.
Daha da önemlisi, Dünya Bankas› AKP iktidar› sa¤l›¤›n ilk basama¤›n› özelleﬂtirsin diye 40 milyon
d o l a r kaynak sunmuﬂtur. Bunu yoksul halk “doktorsuz, ilaçs›z kalma s›n” diye yapmad›¤› aç›kt›r.
Emperyalistler, halklar›n iyili¤ini düﬂünmelerinin ihtimal dahilinde
bile olmad›¤› bu proje ile sa¤l›kta
özelleﬂtirme h›zland›r›lmakta, Türkiye sa¤l›k pazar›, dev emperyalist
tekellere sunulmaktad›r.

Öyle ki, sa¤l›k sektörü dünyada
en çok kar eden, en çok kâr getiren
3 . s e k t ö r d ü r. Nitekim dev bütçelere
sahip olan ilaç tekelleri bir ahtapot
gibi dünyan›n her yan›na kollar›n›
uzatm›ﬂ, halklar› sömürmektedir.
IMF’nin, Dünya Bankas›’n›n
kurmak istedi¤i sa¤l›k düzeni, bu
dünyay› sömüren, aç gözlü tekellerin istedikleri düzendir. Sa¤l›k alan›na paray› sokan, ücretsiz tedavi
olmay› bir hak olmaktan ç›karan bir
düzen kurmaya çal›ﬂ›yorlar.
AKP de iﬂte bu dev tekellerin
sa¤l›kta istedikleri düzeni kurmaya
çal›ﬂ›yor. AKP’nin bu konuda kendine özgü bir politikas›, program›
yoktur. Tekellerin dedi¤ini yap›yor.
Paras› olan›n en donan›ml› sa¤l›k
kuruluﬂlar›nda tedavi olaca¤›, paras› olmayan›n ise hastane kap›lar›ndan çevrilece¤i gerçe¤i ile yüz yüzeyiz.

Toplu Taﬂ›ma Hakk›m›z
Engellenemez

Ulaﬂ›m Zamlar› Geri
Al›ns›n
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi'nin toplu taﬂ›ma ücretlerine % 30'a varan zamlar yapmas›
üzerine, Halk Cephesi zamlar›n geri al›nmas›
talebi ve zamlara karﬂ› mücadele ça¤r›s› yapt›¤› bir bas›n aç›klamas› gerçekleﬂtirdi.
7 Kas›m 2010 pazar günü saat 20:00'de
Esenler Çiftehavuzlar Mahallesi Bahçelikahve
önünde biraraya gelen Halk Cepheliler, ''ulaﬂ›m
zamlar› geri al›ns›n, zam zulüm iﬂkence iﬂte
AKP, zamlara karﬂ› birleﬂelim
gücümüz birli¤imizdir, halk›z
hakl›y›z kazanaca¤›z'' dövizleri
aç›ld› ve sloganlar at›ld›.

Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

‹zmir`de ilçe belediyelerinde çal›ﬂan binlerce çal›ﬂan›n ulaﬂ›m haklar›n›n ellerinden al›nmas› üzerine ‹zmir Tüm Bel-Sen
2'nolu ﬁube taraf›ndan ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi önünde 8
Kas›m günü eylem yap›ld›.
Yaklaﬂ›k 250 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde Tüm-Bel Sen 2 Nolu
ﬂube baﬂkan› Naim Aslanbo¤a taraf›ndad bir aç›klama yap›ld›.
Mart 2010 tarihine kadar beledeye çal›ﬂanlar›n›n ‹zmir Büyük
ﬁehir Belediyesi’nin toplu taﬂ›ma araçlar›ndan makul ücret
karﬂ›l›¤› yararland›klar›n söyleyen Aslanbo¤a bu tarihten sonra bu
haklar›n› ellerinden al›nd›¤›n› söyledi. ‹lçe belediyelerde çal›ﬂan
memurlar›n toplu taﬂ›ma ulaﬂ›m sorununun çözülmesi gerekti¤ini
söyleyen Aslanbo¤a, aksi takdirde eylemlerinin devam edece¤ini
söyledi. Aç›klaman›n ard›nda belediye grup toplant›s›na girmek
üzere bir heyet Büyük ﬁehir Belediyesi’ne girdi.

Buca’da Taﬂerona Karﬂ› Eylem
‹zmir’de Buca belediyesinde çal›ﬂan temizlik ve park bahçe iﬂçileri bir süredir taﬂerona ve sendikas›z çal›ﬂmaya karﬂ› yürüttükleri mücadeleyi 4 Kas›m günü yapt›klar› eylemle duyurdular. ‹ﬂçiler eylemde, seçim zaman›nda taﬂeronu kald›rma sözü verenlerin,
bu sözlerini unutup , taﬂeronda ›srar› sürdürdüklerini belirttiler.
Devam›nda , “taﬂeron denilen bu sömürü makinesinin çarklar›n›
k›rmak için harekete geçmiﬂ bulunuyoruz dediler”. “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Taﬂeron Sistemi ‹stemiyoruz” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eyleme 200 kiﬂi kat›ld›.
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L‹NÇ
Röportajlar›

Neden? Nas›l?
Ne Yapmal›?
Alper Taﬂ
(ÖDP Genel
Baﬂkan›)

Say›:238
242
Sayı:

Yürüyüﬂ
Yürüyüş
Kas›m
1714Ekim
2010
2010
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mini/potansiyelinin tetiklenmesiyle
gerçekleﬂilir. Yani linç sald›r›lar›
kitlelerin kendili¤inden harekete
geçmelerinin sonucu de¤ildir. Burada harekete geçiren güç ise devletle
ba¤lant›l› sivil ya da resmi faﬂistlerdir. Bu tür sald›r›lar›n›n ard›nda görülen gerçek budur.

Y ü rüy ü ﬂ : Linçle re ka rﬂ › ya p› lan lar y eterli midir? Hemen du yunca n e yap›lmal›d›r? Sonras›nda
ne yap›lmal›d›r?
Öncelikli mesele bir zihniyet de¤iﬂiminin yarat›lmas›na dönük mücadele ederek, ›rkç›-milliyetçi histeriye ve faﬂist sald›rganl›¤a yüklenmeye çal›ﬂ›lan 'meﬂruluk' ortadan
kald›r›lmal›d›r. Bu demokratik, özgürlükçü ve farkl›l›klarla bir arada yaﬂama
kültürünün güçlendirilmesiyle mümkün olabilir.
Meselenin bir di¤er boyutu da linç sald›r›lar›nda
kitleyi harekete geçiren tetikleyici güçler mutlaka bulunarak deﬂifre edilmelidir.
Bunun bir kendili¤inden
hareket de¤il örgütlü oldu¤u anlat›lmal›d›r.
Bu tür sald›r›larda bir küçük grubun sald›r›s› daha sonra toplum tahrik edilerek genelleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Yap›lmas› gereken en
önemli husus linç sald›r›lar›n›n ard›ndan yürütülen provakosyonlar› boﬂa
ç›karacak bir politikay› tüm demokrasi güçleri ile birlikte izlemektir.

Yürüyüﬂ:
Li nç poli ti kal a r›n›n
nedeni
nedir?
Linç 'anl›k
bir geliﬂme' olaAlper TAﬁ
rak yaﬂan›r öyle
görülür ancak
ard›nda köklü bir zihniyet vard›r.
Devletin yaratt›¤› 'iç düﬂman' tan›m› etraf›nda bunun içerisinde tan›mlanan kesimlere yönelik bir öfke
ve h›nç biriktirilir. Bu zihniyet bizzat devlet taraf›ndan oluﬂturulur,
beslenir ve desteklenir. Böylece 'iç
düﬂman' olarak tan›mlanarak ço¤unlukla 'vatan haini' kodlamas›
içerisine yerleﬂtiren kesimlerin toplumsal meﬂruiyeti sars›lmaya çal›ﬂ›P›nar Sa¤
l›r. Linç giriﬂimlerinin 'toplumsal
(Sanatç›)
tepki' olarak sunularak desteklenYürüyüﬂ:
mesi bu yöndeki e¤ilimleri pekiﬂtiLinç politi ricidir.
kalar›n›n nedeni nedir?
Yü rüy ü ﬂ: L i n ç s a l d › r › l a r › n a s › l
örgütleniyor, kimler örgütlüyor?
P › n a r
Sa¤:
Linç
Linç sald›r›lar›n›n ard›ndan yupolitikalar›kar›da söz etti¤im gibi oluﬂturulmuﬂ
P›nar SA⁄
n›n sebebi;
bir zihniyet kal›b› vard›r. Bu zihnihalk üzerine
yet kal›b› içerisinde ›rkç›-milliyetçi
bir korku, sindirme, duyars›zlaﬂt›rhisterinin esiri olmuﬂ güruhlar harema, y›ld›rma amac›ndan kaynakl›kete geçmeye e¤ilimlidir. Linç sald›r. Düﬂünceden dolay› yarg›lanan,
d›r›lar› da bu harekete geçme e¤ili-

UNUTMAYACAĞIZ!

tutsak edilen, iﬂkence gören, nice
insan›n bulundu¤u bir co¤rafya...

Yürüyüﬂ: L i n ç s a l d › r › l a r › n a s › l
örgütleniyor, kimler örgütlüyor?
P › n a r Sa¤: Düﬂünce özgürlü¤üne karﬂ›, kendinden olmay›n› yok
sayan zihniyet, bedel vermiﬂ, bir
duruﬂ sergilemiﬂ devrimci tutsaklar›n ailelerini d›ﬂar›da yaln›zlaﬂt›rma
mücadelesi içindedir. Bütün bu eylemler sindirme çabalar›d›r (ve biz
biliriz ki boﬂad›r bu çabalar›). Devletçi anlay›ﬂa yak›n, ülkeyi kendi
mallar› gibi gören, faﬂizmden yana
saf tutmuﬂ bu kesimler; dini sömürüyle, mezhepçi anlay›ﬂla, d›ﬂar›da
olmalar›na ra¤men tutsak canlar›m›z›n ailelerini bask›, zulüm ve yaln›zlaﬂt›rma, dertleriyle tutsak etmeye, özgürlüklerini ellerinden almaya çal›ﬂ›yorlar.
Y ü rü yü ﬂ : Li nç le re ka rﬂ › ya p› lan lar y eterli midir? Hemen du yunca ne yap›lmal›d›r? Sonras›nda
ne yap›lmal›d›r?
P › n a r Sa¤: Linçlere karﬂ› yap›lanlar kesinlikle yeterli de¤ildir.
Daha fazla demokrat kurumun, devrimci kurumun, kendine insan›m diyen her bireyin daha örgütlü mücadeleyle ses ç›kartmalar›, birlik olmalar› gerekmektedir. Bu konuya
yak›n hisseden bas›n kuruluﬂlar›n›n
da daha yüreklice konuyu ele almalar› gerekmektedir. 2005’ten bu yana süren linç sald›r›lar› ülkemizde
düﬂünce tutsaklar›n›n onlara gönülden ba¤l› olan yol arkadaﬂlar›n›n
mücadelesini hiçbir zaman
y›ld›rmayacakt›r. Bize düﬂen
herkesin kendi eme¤iyle, mücadelesiyle birlikte olmalar›,
TAYAD’l›lara her koﬂulda
destek olmakt›r. Herkesin önce kendi ailesine, çevresine
birebir yaﬂan›lan bu sorunlar›
aktarmas›, bilinçlendirmesi
gerekli. TAYAD’l›lar›n onurlu
mücadelesinin yar›nlar› ne
dersler verece¤ini “biz” demenin gücünü daha
da iyi anlayabilece¤imiz günlere.

19 Aral›k’tan önce
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Ders: Adalet, Kin
ve S›n›fsall›k
Sevgili Arkadaﬂlar Merhaba
Bugünkü dersimizde S›n›f Kini
üzerinde duraca¤›z. Bu konu baﬂl›¤›m›z, adalet ve hesap sormay›, sevgi ve nefreti, affetmeyi ve intikam›
içeren bir baﬂl›kt›r. Bunlar›n hepsi
birbirine ba¤l›d›r.
Ne zaman ölümler konuﬂulsa, ne
zaman katliamlar konuﬂulsa, beraberinde bu kavramlar da gündeme
gelir. Ülkemizde ise, ölümlerin, katliamlar›n konuﬂulmas› hemen
hiç eksik olmad›¤›ndan, bu kavramlar da bir ﬂekilde hep gündemdedir.
Türkiye tarihi, kelimenin
gerçek anlam›yla kan içinde bir
tarihtir. Ülkemizin caddeleri,
meydanlar›, hapishaneleri s›k
s›k kana bulan›r. Geçen hafta ‹smail Karaman’›n davas› sona
erdi. Katiller beraat ettirildiler.
Karar› duyunca hissetti¤imiz duygular, “bar›ﬂ, diyalog, uzlaﬂ›, hoﬂgörü” gibi kavramlarla ifade edilemez
elbette. Bugünlerde ülkemizin katledilen ayd›nlar›n›n ailelerinin oluﬂturdu¤u “toplumsal bellek platformu” ad›na yap›lan aç›klamalar var;
belli ki büyük ac›lar yaﬂam›ﬂlar.
Ama diyorlar ki, “intikam peﬂinde
de¤iliz”. Neyin peﬂindesiniz peki?..
Önümüzdeki ay, B a y r a m p a ﬂ a K a t liam› Davas› baﬂlayacak. Biz orada
neyin peﬂinde olaca¤›z? ‹ﬂte bütün
bu sorular ve geliﬂmeler, bizi yukar›daki duygulara ve kavramlara götürüyor yine.

 Katliam davas› bizim için
ne a nlam t aﬂ›yacak?
Bayrampaﬂa katliam›n›, 19-22 Aral›k
2000 katliam›n› bu
vesileyle kitlelere bir

kez daha anlataca¤›z. Bu do¤rultuda
eylem yapan, kitle
çal›ﬂmas› yapan
her Cepheli, s›k
s›k bu kavramlar›
kullanacak ve s›k
s›k bu kavramlara
iliﬂkin sorularla

karﬂ›laﬂacak.
Kimisi “intikam peﬂinde miyiz?”
diyecek? Kimisi, iki tane asker, subay bu davadan ceza alsa ne olacak
diye soracak?.. Keskin oportünistler, “düzenin mahkemelerinden
adalet beklemekle” eleﬂtirecekler
belki bizi, reformistler, halk›n adaletinden, halk›n ﬂiddetinden sözetmemizi eleﬂtirecekler. Ayd›nlar,

dair düﬂünceleri, hangi ideolojiye
sahip olduklar›na göre ﬂekillenir.
Sevgi nedir, kin nedir, diye sorulsa, ilk anda bu da kiﬂiden kiﬂiye
de¤iﬂir mi, sevgi sevgidir, kin kindir, herkes için ayn›d›r.. diye düﬂünülebilir ama öyle de¤ildir.
Sözlükte ﬂöyle bir tan›m yap›lm›ﬂ örne¤in: “‹nsan› bir ﬂeye ya da
bir kimseye karﬂ› yak›n ilgi ve ba¤l›l›k göstermeye yönelten duygu...”
Ve bundan da bir çok kavram
üretilmiﬂtir. Halk sevgisi, vatan sevgisi, çiçek sevgisi, hayvan sevgisi,
do¤a sevgisi, insan sevgisi...
ﬁimdi bütün bunlar› severken, bir
yoksulla, bir tekelci burjuvan›n ayn›
ﬂekilde sevdi¤ini düﬂünebilir miyiz?
Buna mesela bir iﬂçi de, bir
birjuva da güzel kokan bir çiçe¤i koklarken ayn› ﬂeyi hissederler... gibi cevaplar verilemez.
Yukar›daki kavramlar›n
hepsinin tarifi, s›n›flara göre
de¤iﬂir.

Halkı Sev,
Düşmanına
Kin Besle!
“bar›ﬂ hoﬂgörü” ad›na, katliamlar›n
unutulmas›n› önerecekler belki...
“Kin tutmak iyi bir ﬂey de¤il” diyecek belki bir islamc›... Ve bizim
hepsine söyleyecek bir sözümüz
vard›r, her Cepheli, bunlar›n cevaplar›n› verebilmeli.

 Duygular›n da s›n›fsal bir
niteli¤i var m›d›r?
“Ac›n›n milliyeti, s›n›f› olmaz”
denir mesela.. “Zenginin de fakirin
de gözlerinin yaﬂ› ayn› ﬂekilde
akar”... denir. Biçimsel ve fiziksel
benzerliklerden hareketle insanlar›n
çeﬂitli duygular›nda s›n›fsal ayr›mlar›n olmad›¤› veya olsa da bu ayr›mlar›n çok önemli olmad›¤› ileri
sürülür.
Bu tamamen uydurma bir tezdir.
Hiçbir bilimselli¤i yoktur.
‹nsanlar›n kin, sevgi, nefret, af,
hoﬂ görü, in ti ka m gibi kavramlara
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Bu konudaki yan›lg›lar›,
çarp›tmalar› düzeltmek, bu
kavramlar›n s›n›fsal yan›n›
kitlelere anlatabilmek, kitleleri bilinçlendirmenin bir parças› olarak görülmeli.

Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

 Bar›ﬂ, hoﬂgörü, diyalog,
her sorunu ç özer mi?
Bize ha bire “diyalog diyalog”
deyip duruyorlar. “Her ﬂeyin konuﬂarak çözülebile¤ini” söylüyorlar.
Bakal›m;
Seyhan Do¤an’›n diri diri yak›lm›ﬂ cesedinin baﬂ›na geçelim; bir
yanda onu diri diri yakanlar ve onu
diri diri yakma emrini verenler ve
bir yanda da biz... Hadi diyalog kural›m...
Hadi Seyhan Do¤an’›n diri diri
yak›lmas› meselesini konuﬂarak çözelim...
Toplumdaki bir çok sorunun
“sevgisizlikten” kaynakland›¤›n› ileri sürenler vard›r bir de. (Ki bunlar
çok geniﬂ bir yelpazedir, tekelci burjuvalardan küçük-burjuva kesimlere,
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Marksist-Leninist olma
iddias›ndaki baz› siyasi
hareketlerin liderlerine
kadar uzan›r.) ﬁimdi bu
sorunu “sevgi”yle nas›l
aﬂaca¤›z?

Halkların kaderinin kendi ellerinde
olduğunu, örgütlü güçle başarabileceklerini
gösterir. ... Halka güveni, örgütlü güce
güveni öğretir, en coşkulu, sağlam,
bilimsel temellere oturan umutları
yeşertir yüreklerde. Zaten kendi yüreğinde
bu umudu büyütmeyenlerin, umudu
kitlelere taşıması da mümkün değildir.

 Burjuvazi her
ﬂeyi ters yüz eder
Burjuvazi, sevgi, sevgisizlik, kin,
nefret gibi konularda her ﬂeyi ters yüz
ederek sunar kitlelere. Bunda k›smen
baﬂar›l› oldu¤u da söylenebilir.
Burjuvazi, devrimcileri önce
“ t e r ö r i s t ” ilan eder. Sonra teröristi,
“sevgiden yoksun, topluma karﬂ›
kin ve nefret dolu” bir tip olarak
tarif eder. Bu tan›m, ilgili ilgisiz,
defalarca ve birçok yerde durmaks›z›n tekrarlan›r. Kitlelerin gözünde
böyle bir imaj yarat›r.
Tasvirin baﬂ› da yanl›ﬂt›r, sonu da.
Peki bunun karﬂ›t› nedir?
Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

Kendi meﬂrulu¤una inanmayan
küçük burjuva kesimler, burjuvazinin bu demagojik sald›r›s›na karﬂ›,
“ k i n d a r olmad›klar›n›”, “kin ve
n e f re t d ol u ol ma d › kl a r› n› ” kan›tlamaya çal›ﬂ›rlar. .
Ama bu kesinlikle yanl›ﬂ bir çizgidir. Üstelik bu çizgi, burjuvazinin
demagojik sald›r›s›n› boﬂa ç›karm›ﬂ
da olmaz. Bir kere, devrimciler asla
bu noktada “ s a v u n m a ya ” geçmemelidirler. Yarg›lamal›d›r. Bu konularda burjuvazinin devrimcilere söyleyebilecek tek bir sözü bile olamaz.

Devrimcilerin dünyas›nda, düﬂüncesinde ve prati¤inde, sevgi, tarihsel anlam›n› kazanm›ﬂt›r. S›radan
bir duygu olman›n ötesine geçmiﬂtir.
Burada sevgi, u¤runa savaﬂ›lan, u¤runa can verilen bir sevgidir. Zaten
u¤runa ﬂu veya bu biçimde bir bedelin göze al›nmad›¤›, kimsenin t›rna¤›n› bile feda etmedi¤i, emek sarfetmedi¤i sevgi, sevgi de¤ildir.
‹ﬂte bu noktada burjuvazinin bu
tür tüm duygu ve düﬂünceleri yü zeyselleﬂtire n , s › r a d a n l a ﬂ t › r a n
tavr›yla karﬂ›laﬂ›r›z.
Sevgi, günü birlik bir duyguya
dönüﬂtürülür burjuvazi taraf›ndan.
“Hiçbir düﬂünce u¤runa ölünecek
kadar de¤erli de¤ildir” diyen burjuvazi, bunun devam› olarak, hiçbir
sevginin de u¤runa ölünecek kadar
önemli olmad›¤›n› söyler do¤al
olarak. En sevdi¤iniz insan denize
düﬂtü diyelim, e¤er riskliyse, arkas›ndan atlay›p kurtarmaya çal›ﬂmazs›n›z burjuvazinin ölçüleri içinde.
Ülkeniz emperyalizmin iﬂgali alt›nda olsa da, ba¤›ms›zl›k için ölümü
göze almazs›n›z.

riz; hem d e e n ü st b oyutlarda

Fakat ﬂunu da ekleyelim: Burjuvazi de özellikle belli duygular, belli düﬂünceler söz konusu oldu¤unda
kat› ve köﬂelidir.

Devrimciler, sevgiyi de, kin ve
nefreti de e n ü s t b o y u t l a r d a y a ﬂ a rl a r. Devrimcilerin sevgisi, tarihte
insanl›¤›n rastlad›¤› en derin sevgidir; çünkü u¤runa can verilen bir
sevgidir. Kin ve nefretimiz de öyledir ve onlar da öylesine derindir ki,
o kinimizi, nefretimizi ifade edebilmek için yine can›m›z› veririz.

Ancak sömürücü egemen s›n›flar, sevgiye yabanc›d›r. Denilebilir
ki, tek sevgileri kârad›r, sermayeyedir. Sevgilerinin ölçüsü de, neyin
ç›karlar›na denk düﬂtü¤üdür. Sermayelerini büyütecek, daha fazla
kar getirecek herﬂeyi severler. Karlar›na ve sermayelerine zarar verecek her ﬂeye karﬂ› ise k i n d u y a r l a r.

Bir ﬂairin “yaﬂad›n m› yo¤unlu ¤una yaﬂ aya ca ks ›n” diye bir ﬂiiri

S›n›flar mücadelesinin tam ortas›nda yer alanlar, iyi bilir ki, burju-

 Severiz de, nefret de ede-
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vard›, devrimciler öyle yaﬂar gerçekten de.

UNUTMAYACAĞIZ!

vazi s›n›f bilincine sahiptir. ‹ktidar›n› korumak için her ﬂeyi yapacak bir anlay›ﬂa sahiptir.
Kindard›r, hem de biny›llarca
geçmeyecek
güçte bir kindarl›k.

 Kendisi kindar
olan b urjuvazi k ime h oﬂgörü
öneriyor?
Sömürücü egemen s›n›flara karﬂ› ayaklananlar›, sömürücü egemen
s›n›flar›n mensuplar›n› cezaland›ranlara karﬂ› aradan yüzy›llar geçse
de kin duyan ve ilk f›rsatta da intikam›n› alan burjuvazi, ilginç bir ﬂekilde halka bunun tam tersini önerir.
“Hoﬂgörülü” olun der. Kin tutmay›n
der. Unutup yeni bir sayfa açmak
gerekir der...
Çünkü halk›n zarar gördü¤ü her
ﬂeyin sorumlusu, burjuvazidir. Halk›n öfke duydu¤u tüm uygulamalar›n karar al›c›s› burjuvazidir.
Burjuvazi halka hoﬂgörü önerirken, “ k i n t u t m a y › n ” derken, “ u n u t u n ” derken, korudu¤u esas olarak
kendisidir. Burjuvazinin bu politikas›, t›pk›, kendisi her konuda,
A’den Z’ye ideolojik davran›rken,
baﬂkalar›na “ideolojik davranmakla” suçlamas›ndaki gibidir.
Kendisi ideolojik olacak, ama
baﬂkas› olmayacak. Kendisi s›n›f ç›karlar›yla davranacak, ama baﬂkas›
s›n›f ayr›m›n› bir yana b›rakacak.
Kendisi kin güdecek ama baﬂkas›
kindar olmayacak... Kendisi tüm
uluslararas› kurumlarla ve tüm emperyalistlerle iliﬂki içinde olacak,
ama kendisi d›ﬂ›ndakileri “d›ﬂ mihrakl›” olmakla suçlayacak...
Dolay›s›yla, halk›n, ayd›nlar›n,
tüm di¤er ilerici demokrat kesimlerin,
burjuvazinin sahte hoﬂgörü, diyalog
söylemlerinin etkisinden kendilerini
kesin bir biçimde korumalar› gerekir.
Burjuvazinin sözünü etti¤i hoﬂgörünün
halk›n hoﬂgörüsüyle
hiçbir ilgisi yoktur.
Burjuvazi, bizden

19 Aral›k’tan önce

Ó

sömürücüleri, katillerimizi hoﬂgörmemizi istiyor.

 Burjuvaziye karﬂ›
savaﬂmadan hümanist
olunabilir mi?

Burjuvaziye karşı savaşı savunmayan,
burjuvazinin insana zulmüne evet
demiş olur. Burjuvaziden hesap
sormayı savunmayan, burjuvazinin
adaletsizliğine güç vermiş olur ve bu
tavırda gerçek hümanizmin zerresi
yoktur. Gerçek budur.

Che’nin ﬂu sözü bir çok
ﬂeyi en özlü biçimde anlat›r:
“Bir Marksistin, güdümlü füzeler gibi dosdo¤ru belirli bir hedefe
yönelen otomatik, fanatik bir makine olmad›¤› unutulmamal›d›r.

Marksizmin insanca duygulardan, arkadaﬂl›ktan, yoldaﬂlara karﬂ›
duyulan sevgiden, sayg›dan, takdirden vazgeçmek oldu¤u nerede yaz›l›? Marksizmin ruhsuzlaﬂmak, duygusuzlaﬂmak demek oldu¤u nerede
yaz›l›? Oysa ki, Marksizmi do¤uran
insan sevgisinin ta kendisidir.
Marksizmin ortaya ç›kmas› mümkün
oldu¤unda, Marx'›n zihninde Marksizmi vücuda getiren, proletaryan›n
çekti¤i ac›ya, sömürüye, adaletsizli¤e ve yoksullu¤a karﬂ› mücadele iste¤i, insan ve insanl›k sevgisidir.”
(Politik Yaz›lar, syf. 140)
Nitekim, bu kavga, insanl›¤›n
kurtuluﬂu kavgas›d›r. Ama burada
burjuvaziyle, küçük burjuvaziyle
fark› yaratan, insan sevgisinin s›n›fsal içeri¤idir. Burjuvazinin aya¤a düﬂürdü¤ü pespaye bir hümanizmle
“her türlü ﬂiddete hay›r, ölmeye öldürmeye hay›r” gibi, asl›nda burjuvazinin aldatmas›n›n ve riyakarl›¤›n›n ürünü olan sloganlara sar›lanlar,
gerçekte insan› sevmiyorlard›r.
Çünkü, “her türlü ﬂiddete hay›r,
ölmeye öldürmeye hay›r” slogan›n›
küçük burjuvazinin diline veren burjuvazi, kendisi halklara ve tüm muhalif güçlere karﬂ› her türlü ﬂiddeti
uygulamakta, halklar› onlarca de¤iﬂik biçim ve araçla öldürmektedir.
Burjuvaziye karﬂ› savaﬂ› savunmayan, burjuvazinin insana
zulmüne evet demiﬂ olur. Burjuvaziden hesap sormay› savunmayan,
burjuvazinin adaletsizli¤ine güç vermiﬂ
olur ve bu tav›rda
gerçek hümanizmin

zerresi yoktur. Gerçek budur.

 Sol, hoﬂgörü, diyalog
demagojilerinden nas›l
etkileniyor?
Burjuvazi, halka dayatmak, empoze etmek istedi¤i bir çok görüﬂü,
do¤rudan de¤il, küçük burjuvaziyi
kullanarak ortaya sürmektedir.
Do¤rudan kendi ad›na yapt›¤›nda
daha etkisiz kalaca¤› belli olan görüﬂlerini, küçük burjuvazi (tt e rcihen
de sol küçük burjuva çevreler) arac›l›¤›yla gündeme getirdi¤inde sol
ve halk›n sola daha aç›k kesimleri
üzerinde bu düﬂünceler daha çok etkili olabilmektedir.
Bizzat burjuvazi taraf›ndan halklar›n mücadelesini tasfiye etme
amac›yla ortaya at›lan “hoﬂgörü, diyalog, uzlaﬂma” politikas› da, bir
küçük-burjuva ideolojisi haline dönüﬂtürülmüﬂtür. Bu politikalar› hemen her yerde burjuvazinin de¤il,
küçük burjuvazinin temsilcileri savunmaktad›r.
Nitekim bu ﬂekilde gündeme getirilen politikalar, sosyalist sistemin
parçalanmas› ve 12 Eylül sonras›n›n
yenilgi ruh hali içinde, solun belli
kesimlerinde etkili olmuﬂtur... Bu etkilenme, kendini önce, düzen içi siyaseti esas almakta göstermiﬂ sonras›nda ise mesela Devrimci Yol’un
eski önderinin “sorunlar›n sevgiyle
çözülebilece¤i” gibi pespaye burjuva sosyologlar›n düﬂüncelerini tekrar etmesi örne¤inde oldu¤u gibi,
veya Kürt milliyetçili¤inin karﬂ›l›kl›
affetmek gerek söylemlerinde oldu¤u gibi, s›n›flar mücadelesini reddeden yaklaﬂ›mlarla devam etmiﬂtir.
Mesela, DTP eﬂbaﬂkan› Ahmet
Türk’ün ﬂu sözleri bu aç›dan son
derece önemliydi:
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“Bar›ﬂ için... Di yarba k›r ’ d ak i i ﬂ k en c el er i u n u turuz...
“Kardeﬂlik için 17 bin
faili meçhulün katilini affetmeye haz›r›m..”
Oysa tam tersi olmas›
gerekmez mi? Bar›ﬂ için
Diyarbak›r’daki iﬂkencelerin UNUTULMAMASI gerekmez mi? Kardeﬂlik için, 17 bin faili meçhulun katilinin cezaland›r›lm›ﬂ olmas› gerekmez mi?
Biz bu noktada tamamen, temelden farkl› yaklaﬂ›yoruz.

Birincisi, zaten sözü edilen kesimlerle halk aras›nda bir “ k a r d e ﬂlik”, H‹ÇB‹R KOﬁULDA sözkonusu olamaz.

 Geçmiﬂ ve gelecek
birbirinden k opar›lamaz
Burjuvazi, tarih içinde halklara
karﬂ› iﬂlenen suçlar söz konusu oldu¤unda ﬂu tür sözlerle ç›k›yor karﬂ›m›za: “Geçmiﬂe tak›l›p kalmayal›m, gelece¤e bakal›m.”
Veya “eski yaralar› kaﬂ›man›n
gere¤i yok”!
Burjuvazi, olan biteni tarihe gömme konusunda öyle kararl› ve piﬂkindir ki, bu söz –eski yaralar› kaﬂ›man›n
alemi yok– geçmiﬂteki iﬂkenceleri,
katliamlar› hat›rlatanlara karﬂ› bir
suçlamaya dönüﬂtürülebilmektedir.
Burjuvazi, Hitler faﬂizmi için bile, “o dönemleri tekrar tekrar konuﬂman›n gere¤i yoktur” diyebilmektedir. Nitekim, burjuvazi asl›nda, Hitler faﬂizminin her yönüyle
sorgulanmas›na, tart›ﬂ›lmas›n› hiçbir zaman istememiﬂ, tam tersine,
faﬂizmi sürekli olarak çarp›tmaya,
nedenlerini ve sonuçlar›n› mu¤laklaﬂt›rmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Ülkemizdeki gelmiﬂ geçmiﬂ tüm
iktidarlar mesela 12 Eylül için ayn›
ﬂeyi yapm›ﬂlard›r. 1 May›s 1977 katliam›, Maraﬂ katliam›, 16 Mart, Bahçelievler, Balgat gibi 12 Eylül öncesinin faﬂist katliamlar› konusunda ayn›
ﬂeyi yapm›ﬂlard›r. Gazi katliam› konusunda, 1990’l› ve 2000’li y›llar bo-
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Düzenin yargısında adalet için
kavga ederken, adaletin asıl tecellisinin halkın adaleti tarafından
gerçekleştirileceğini de biliriz. Halkın
adaleti, bugün devrim mücadelesinde,
yarın halkın iktidarında somutlanan
bir adalettir.
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yunca kaybedilen yüzlerce
insan›n kaybedilmesi konusunda ayn› ﬂeyi yapt›lar.
Buna AKP dahildir. Ad›n›
and›¤›m›z katliamlar›n dosyas›n› kimse açmam›ﬂt›r ve
açm›yor.
Unutal›m istiyorlar. Veya göstermelik “hesap sorma” ﬂovlar›na ortak olup, gerçekleri ve katilleri tarihin karanl›klar›na gömelim istiyorlar.
Oysa gerçek tam tersidir. GEÇM‹ﬁ‹ ATLAMAMAK GEREK‹R.
“Geçmiﬂe tak›l›p kalmayal›m” diyerek geçmiﬂin suçlar›n› örtbas
edenler, adil, özgür, eﬂit, ba¤›ms›z
bir gelecek kuramazlar. “Bar›ﬂ” ad›na, hoﬂgörü” ad›na “Geçmiﬂe tak›l›p kalmayal›m” dayatmas›n› kabul
etmek, halk›n katledildi¤i bir geçmiﬂin yar›n yine tekrar etmesine kap› aralamak demektir. “Geçmiﬂe tak›l›p kalmayal›m” anlay›ﬂ›n› kabul
etmek, ADALET ‹Ç‹N MÜCADELEYE CÜRET EDEMEMEKT‹R.
Katillerle çat›ﬂma yerine katillerle
uzlaﬂmay› kabul etmektir. Katillerle
uzlaﬂma ise asl›nda katillere teslim
olman›n di¤er ad›d›r.

 Adaletten hangi s›n›f ne
anlar?
Adaletten kimin ne anlad›¤› da,
kimin hangi s›n›f›n gözünden bakt›¤›na göre de¤iﬂir. Burjuvazi için
adalet, kendi kanunlar›, kendi mahkemeleridir. Burjuvazi bize der ki,
“Ba¤›ms›z yarg› hangi karar› verdiyse, ona sayg› duymak gerekir. ”

Burjuvaziye göre, düzenin mahkemesi bir karar verdi¤inde, adalet yerine gelmiﬂtir.
Bizim ölçümüz ise o de¤ildir.
Çünkü düzenin yasalar› ve mahkemeleri, adaletsizlik üzerine inﬂa
edilmiﬂtir. Sömürüyü “adil” bulur
bu adalet anlay›ﬂ›. Burjuvazinin
kendi iktidar›n› korumak için halka,
devrimcilere karﬂ› bask› uygulamas›n›, ceza vermesini “adil” bulur.
Sistemin adalet düzeni, böyle bir
gayri-meﬂruluk üzerine ﬂekillendi¤i
için, halk ve devrimciler cephesinden mevcut düzen, s ü rekli adalet sizlik üreten bir yap›d›r.
Ve bu anlamdad›r ki, adalet, halk›n en derin özlemlerinden, en temel
taleplerinden biridir. Bu anlamda halk
kitlelerini örgütlemek isteyen devrimci bir çal›ﬂma, bu talebe sahip ç›kmak
zorundad›r. Kitle çal›ﬂmas› bu talebi
içerecek tarzda ﬂekillenmelidir.
Ancak burada as›l sorun, bu talebin nas›l ele al›naca¤›ndad›r.
ﬁimdi bu noktada en baﬂtaki sorumuza da dönebiliriz. Bizim için
19- 22 A r a l › k k a t l i a m › n a i l i ﬂ k i n
d a v a l a r, adal et mücadel esinin bir
p a r ç a s › d › r.
Sistemin kendi mekanizmalar›
içinde de adalet mücadelesi verece¤iz elbette. Ki bu mücadeleyi de bi-

Küçükarmutlu Katliam›n›
Unutmad›k!
5 Kas›m günü, Küçükarmutlu katliam›n›n 9. y›ldönümünde bir eylem düzenlenerek o gün ﬂehit düﬂen kahramanlar an›ld›.
Katliam›n yaﬂand›¤› evin önüne katliamda yaﬂam›n› yitiren Arzu Güler, Sultan Y›ld›z, Bülent Durgaç ve Bar›ﬂ Kaﬂ’›n foto¤raflar›yla karanfiller
b›rak›ld›.
Eylemde “Armutlu Katliam›n› Unutmad›k, Unuttur-
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zim kadar ›srarl›, kararl›, istikrarl› bir biçimde veren yoktur.
Ama biz kitlelere adaletin bu mekanizma
içinde gerçekleﬂmeyece¤ini de anlatmak ve
göstermek durumunday›z.

Bunun ötesinde ise, kitleleri adalet
talebi etraf›nda örgütlerken iki farkl›
adalet anlay›ﬂ›n›n, iki farkl› adalet
sisteminin de oldu¤unu anlataca¤›z.
Katillerimizi affetmek, katillerimizle bar›ﬂmak gibi politikalar›
yanl›ﬂ buldu¤umuz gibi, “düzenden
adalet mi beklenir?” anlay›ﬂ›yla,
katliamlarla ilgili aç›lan davalara ilgisiz kalmay› da yanl›ﬂ buluruz.
Düzenin yarg›s›nda adalet için
kavga ederken, adaletin as›l tecellisinin halk›n adaleti taraf›ndan gerçekleﬂtirilece¤ini de biliriz. Halk›n
adaleti, bugün devrim mücadelesinde, yar›n halk›n iktidar›nda somutlanan bir adalettir.
Bizim adalet mücadelemizin reformizmin sorunu ele al›ﬂ›ndan temel farklar›ndan biri de budur. Onlar›n dilinde “ h a l k › n a d a l e t i ” diye
bir kavram yoktur.
Sözün özü, unutmayaca¤›z ve
affetmeyece¤iz. Kim unutmam›z›
söylüyorsa, kim, kinden, intikamdan uzak durmam›z› söylüyorsa, o,
tarih önünde, diri diri yakanlar›n
cephesinden konuﬂuyor demektir.
Sevgili arkadaﬂlar, dersimizi burada noktal›yoruz. Haftaya görüﬂmek üzere hoﬂçakal›n.

mayaca¤›z” pankart› aç›l›rken bas›na bir aç›klama yapan ‹brahim Çuhadar “Armutlu katliam›n›n üzerinden
tam 9 y›l geçti. Armutlu katliam› 19 Aral›k Hapishaneler Katliam›’n›n ard›ndan, d›ﬂar›da sürdürülen ölüm
orucu direniﬂinin sesini bo¤mak için oligarﬂi taraf›ndan
gerçekleﬂttirilen 2. vahﬂetin ad›d›r.
Katliam› gerçekleﬂtirenler yarg›lanmad›¤› gibi katliamdan sa¤ kurtulanlara cezalar verildi. Bu bir devlet
gelene¤iydi” dedi. Eylem “Armutlu ﬁehitleri Ölümsüzdür”, “Yaﬂas›n Armutlu
Direniﬂimiz”, “Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez” sloganlar›n›n at›lmas›yla bitirildi.

19 Aral›k’tan önce
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Adalet!

Evrenler’i yarg›layamayan Adalet!
Savc›s› Hamza Keleﬂ, Evrenler’’in yarg›lanmas› ile ilgili görevsizlik karar› vererek, yarg›lamayacaklar›n› ilan etti.
Keleﬂ, baﬂvurular› Yarg›tay Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na iletti. Kenan Evren'le
ilgili “karar›” ﬂimdi de Yarg›tay Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› verecek.
K›sacas›, AKP’nin yarg›s› Evrenler’i yarg›layamayaca¤›n› aç›kça gösterdi. Oysa dün geçici
15. madde var diyorlard›, peki bugün gerekçeniz ne?
AKP’nin yarg›s› görevsizlik karar› verirken, Adalet
Bakan› S a d u l l a h E r g i n Kenan Evren'in yarg›lan›p
yarg›lanmayaca¤›na iliﬂkin bir soruya:”Savc›l›k bu konuda tereddütlü. Ben yarg›lan›r veya yarg›lanmaz di yemem" diyordu piﬂkince...
Referandum döneminde söylediklerinin üzerinden
henüz 2 ay bile geçmeden Adalet Bakan› “bb i r ﬂey di yemem” diyerek, 2 ay önceki söylediklerini yalanl›yordu.
2 ay önce halk› aldatmak için “ d a r b e c i l e r ”den hesap soracaklar›n› söylüyordu S a d u l l a h E r g i n ’ l e r. Bugünse faﬂizmin adaletinin arkas›nda duruyor.
Evrenler’i yarg›layamayan bir adalettir faﬂizmin
adaleti. Evrenler’i yarg›layamazlar! Erdo¤an dahil tüm
iﬂbirlikçileri yarg›lamalar› gerekir o zaman! Çünkü,
hepsi Evrenler’in düzeninin savunucusu, sürdürücüsüdürler. Hatta halka düﬂmanl›kta, faﬂist Evrenler’i bir
kaç dikiﬂ geçmiﬂlerdir de diyebiliriz.

H alk

Düﬂman›

Referandum öncesi meydanlara toplad›¤› halka demokrasi nutuklar› atan, “12
Eylül ile hesaplaﬂmaktan” söz eden, “darbecilerin yarg›lanabilece¤i”ni s›k s›k tekrar
eden Baﬂbakan Erdo¤an, referandum sonras›
bu sözlerini çabuk “ u n u t t u ! ”
Öte yandan AKP’nin yalanlar›na ortak olanlar, referandum sonras› mahkemelere koﬂarak Evrenler için suç
duyurusunda bulundular. AKP’nin yalanlar› onlar›
umutland›rm›ﬂ, Evrenler’in “yarg›lanaca¤›na”, “12 Eylül ile hesaplaﬂ›laca¤›na” kendilerini ikna etmiﬂlerdi.
Hem AKP’nin k›smi anayasa de¤iﬂikli¤i ile 12 Eylül faﬂist cuntas›n› gerçekleﬂtiren generaller ve dönemin suçlular›n›n yarg›lanamayaca¤›n› hükme ba¤layan
anayasan›n geçici 15. maddesi de kald›r›lm›ﬂt›.
K›sacas›, faﬂist generallerin yarg›lanmalar› önünde
art›k ka¤›t üstünde hiçbir hukuki engel kalmam›ﬂt›. 30
y›ld›r, 12 Eylülcüler’in yarg›lanamamas›n›n gerekçesi
olarak hep “geçici 15. madde” nin olmas› gösterildi.
Art›k geçici 15. madde de yoktu. Yoktu ama bu kez
de baﬂka “engeller” ç›karmakta, gerekçeler bulmakta
gecikmediler.
Ankara ve ‹stanbul adliyelerine baﬂvuruda bulunarak Evren ve arkadaﬂlar›n›n yarg›lanmas›n› isteyenlerin baﬂvurular›n› de¤erlendiren A n k a r a Ö z e l Yetkili
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Adaletsizli¤in ortas›nda yükselen

‘adalet’ saraylar›!
‹ s t a n b u l Ç a ¤ l a y a n’a yap›lan
Avrupa’n›n en büyük adliye saray›n›n tan›t›m› bir televizyon program›nda yap›l›yor.
‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›s›
Aykut Cengiz program yap›mc›s›n›
düzeltiyor. Hay›r diyor, “ d ü n y a n › n
en büyük adliye saray›.” Baﬂ Savc›
Cengiz, ekliyor: “Dünyan›n en büyük ikinci Adliye Saray› da ‹stanbul
Kartal’a yap›l›yor. ”
Oligarﬂi övünebi l i r ; dünyan›n en büyük Adalet Saray›’n›
Oligarﬂi
yap›yor.

ö vün e bi l i r; dünyan›n en güvenlikli
hapishanelerini yapt›.
Övünebilirsiniz adaletsizli¤inizle... övünebilirsiniz zulmünüzle...
Bu zulmünüzle kendi rekorlar›n›z›
k›rmaya devam edersiniz ancak zulmünüz de sonsuza kadar sürmez.
Unutulmas›n ki, oligarﬂinin düzenini ne zulüm saraylar›, ne hapishaneleri, ne de k›ﬂlalar› ilelebet sürdüremez!
Oligarﬂinin bu zulüm saray›na
günde 70 bin kiﬂi gelecek! Hergün
70 bin kiﬂi zulüm saray›nda olmayan adaleti arayacak, adalet bekle-
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yecek.
Hergün 16 katl› bu zulüm saray›nda, yüzlerce hakim ve savc›,
emekçileri, yoksullar›, halk› verece¤i cezalarla mahkum etmeye çal›ﬂacak, demir parmakl›klar ard›na, FTipi hücrelere gönderecek. Art›k
yoksul halk “ f e r a h s a l o n l a r d a ”
yarg›lanacak. Ama zulmünüz de
yetmeyecek.

AFFETMEYECEĞİZ!
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KCK Davas›: Gözda¤›, Sindirme
ve Tasfiye Mahkemesi
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AKP’nin Kürt yurtsever hareketini tasfiye etme sald›r›s›n›n bir parças› olarak, 14 Nisan 2009 tarihinden itibaren gözalt›na al›nan ve tutuklanan DTP üye ve yöneticileri
18 Ekim 2010 tarihinde Diyarbak›r
6. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde ilk
duruﬂmaya ç›kt›lar.
Siyasi iktidar›n direktifleri do¤rultusunda polisin çabalar›yla haz›rlanan 7 bin 578 sayfal›k savc›l›k iddianamesinde, 103'ü tutuklu 151 kiﬂi hakk›nda çeﬂitli iddialarla cezalar
isteniyor.
Demokratik Toplum Partisi’nin
(DTP) üye ve yöneticilerinin, çeﬂitli il ve ilçe belediye baﬂkanlar›n›n,
demokratik kitle örgütleri üyelerinin ve ilerici, yurtseverlerin yer ald›¤› dava siyasi nedenlerle aç›lm›ﬂ

bir gözda¤› davas›d›r.
AKP iktidar›, sald›rarak, tutuklatarak, davalar açt›rarak, halk› sindirmeye, pasifize etmeye çal›ﬂ›yor.
Diyarbak›r Adliyesi içerisinde
inﬂa edilen bir salonda baﬂlayan davaya aralar›nda H a l k › n H u k u k B ü r os u ’ n da n Taylan Ta n a y’›n da oldu¤u 300 avukat kat›ld›. Mahkeme
salon yetersizli¤ini gerekçe göstererek tutuklu ailelerinin duruﬂmay› izlemelerine izin vermedi. Ayn› gerekçeyle duruﬂma salonuna ancak
10 gazeteci al›nd›.
Mahkeme bugüne kadar, tutuklu
avukatlar›n›n ve tutuklular›n baﬂta
savunmalar›n› Kürtçe yapma talepleri olmak üzere hemen hemen tüm
taleplerini reddetti.
Ayr›ca, Kürtçe savunma ve

Mecliste, mahkemede, hapishanelerde Kürtçe yasak...
Köylere Kürtçe isim yasak... Tek serbestlik TRT ﬁeﬂ!

Kürtçe Serbest mi ﬁimdi?
Daha bir süre öncesine kadar,
Baﬂbakan Erdo¤an’dan eski Genelkurmay Baﬂkan› ‹lker Baﬂbu¤’a kadar herbiri Kürt halk›n›n kimli¤ine
ne kadar “sayg›l› olduklar›n›” göstermek için adeta oyun oynad›lar.
Erdo¤an kürsüden Kürtçe selam
verip, katil generaller Newroz’da
halkla halay çekerken, eski bir Genelkurmay Baﬂkan› da halk› Kürtçe
dinliyor, oyunu tamaml›yordu.
BDP Grup Baﬂkanvekili Bengi
Y›ld›z, 9 Kas›m’da, TBMM’deki
grup toplant›s›nda Kürtçe konuﬂma
yap›p, KCK davas›ndaki Kürtçe yasa¤›n› protesto edince Kürtçe serbestli¤i oyunun da maskeler düﬂtü.
Bengi Y›ld›z grup toplant›s›nda
konuﬂurken Meclis TV o bölümlerin görüntülerini yay›nlamad›.
Meclis Baﬂkan› Mehmet Ali ﬁa-
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hin ise “Baﬂka bir dil kullanamazlar.
Siyasi parti hükümlerine ayk›r›d›r”
aç›klamas›n› yap›yor ve ard›ndan da
tehdit ediyordu. S›n›r buraya kadard›.
Kürtçe mecliste konuﬂulamazd›!
Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan yap›lan Kürtçe,
Türkçe olarak köyleri, ilçeleri gösteren tabelalar, Valili¤in mahkemeye baﬂvurusu üzerine mahkemenin
ald›¤› karar üzerine yasakland›.
Kürtçe serbestli¤i (!) s›n›r› onlar›
da kapsam›yordu.
Düne kadar Kürtçe’nin yasak olmad›¤›n› savunan Erdo¤an, “ yarg›
böyle karar vermiﬂse...” diyerek topu yarg›ya at›yordu. Oysa mahkemeye baﬂvuran kendi valisiydi.
Hapishanelerdeki Kürtçe yasa¤›
ile ilgili, “genelge yay›nlad›k, herke s a i l e si i l e K ür t çe k onu ﬂa bi l e -
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Kürtçe konuﬂma konusunda ›srar
edenleri duruﬂmadan atarak, hakl›
bir talebi engellemeye çal›ﬂt›.
Mahkeme Kürtçe ile ilgili olarak, tutanaklara “ bi l i nm e ye n bi r
dil” yazd›rarak, oligarﬂinin, klasik
inkar politikas›n› sürdürmüﬂtür.
Kürtçe savunma yapma talebi
üst mahkeme taraf›ndan da kabul
edilmemiﬂtir.
Oligarﬂi, KCK davas› üzerinden
bir kez daha tasfiye politikalar›nda
›srarl› oldu¤unu göstermiﬂtir. Mahkeme sürecinin her ayr›nt›s›nda bu
politikan›n izleri vard›r.

cek” diyen Baﬂbakan, yalan söylemiﬂti. B›rak›n hapishanelerde tutsaklar›n aileleri ile Kürtçe konuﬂmalar›n›, tutsaklara gönderilen
Kürtçe yay›nlar verilmemektedir.
Diyarbak›r’daki KCK davas›nda
ise tutsaklar›n Kürtçe savunma talebini kabul etmeyen mahkemenin,
Kürtçeyi bir halk›n dili bile saymama
sayg›s›zl›¤› ve inkarc›l›¤› sürüyor...
Cumhurbaﬂkan› Gül de bu tart›ﬂmalara taraf olmuﬂ, “... Fa ka t mahke me sa fahat › bir mücadele aﬂama s›na dönü ﬂtürü lüyorsa ona da k im se müsaade etmez.” diyerek hem
tehdit etti, hem de yasa¤› savundu.
AKP’nin Kürtçe serbestisinin
tek istisnas›, TRT ﬁeﬂ’tir. TRT ﬁeﬂ
Kürtçe yay›n yapabilir, s›n›r oraya
kadard›r. Kürt halk› kendi dilini evi
d›ﬂ›nda yine konuﬂamaz!
Kürt diline dair sürdürülen yasak
devam etmektedir. AKP’nin Kürtçe
oyunu aç›¤a ç›km›ﬂ,
inkar, imha politikalar›nda ›srar edildi¤i
bir kez daha görülmüﬂtür.

19 Aral›k’tan önce
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Ülkemizde Gençlik

Dev-Gençliler Meclise yürüdü

Dev-Gençliler K›z›lay’dayd›

YASAKLARINIZ MEﬁRULU⁄UMUZUN KARﬁISINDA YIKILACAKTIR!..

Dev-Genç’in onurlu sesi
K›z›lay Meydan›’nda yank›land›
J YÖK’e karﬂ› mücadele
faﬂizme karﬂ› mücadeledir! Dev-Genç 29 y›ld›r
kesintisiz Y ÖK’e karﬂ›
mücadelesini s ürdürüyor
J 5 Kas›m’da YÖK’e
Tecrite, Paral› E¤itime
Hay›r Demek için
Ankara’da M eclise
yürüdük
J Bask›lar›n›z, t erörünüz,
tutuklamalar›n›z b ize s ökmez: 5 Kas›m’da ‘yasakl›’
meydan K›z›lay’dayd›k!
12 Eylül faﬂizmi YÖK’ü (Yüksek
Ö¤retim Kurulu) üniversite gençli¤inin halk›na, vatan›na, kendi sorunlar›na duyars›z apolitik bir gençlik
olmas› için kurdu. Bugün Meclis
önünde, K›z›lay Meydan›’nda
“YÖK’e Hay›r” diye hayk›ran DevGençliler, 29 y›l önce henüz do¤mam›ﬂt›. Onlar, 29 y›ld›r süren mücadelenin bayra¤›n› en son
devralan Dev-Gençliler’di. Onlar da yar›n
bayra¤› baﬂka Dev-

Gençliler’e devredecekler. Böylelikle, ›srarla, kararl›l›kla YÖK’e karﬂ›
29 y›ld›r kesintisiz süren mücadele
devam edecek. Bu, faﬂizmin vatansever Devrimci Gençli¤i yok edemedi¤inin ve edemeyece¤inin kan›t›d›r.
Devrimci Gençlik 29 y›l sonra zulmün baﬂkentinden hayk›r›yor:

“YÖK’ü s avunmak
12 Eylül faﬂizmini
savunmakt›r”
Dev-Gençliler YÖK’ü, kuruluﬂunun 29. y›l›nda bir kez daha protesto
ettiler. Türkiye’nin çeﬂitli illerinden
Gençlik Federasyonu üyeleri Ankara’ya gelerek saat 12.00 s›ralar›nda
Yüksel Caddesi’nde topland›lar. Burada bas›na bir aç›klama yapan DevGençliler: “YÖK’ü savunmak 12
Eylül faﬂizmini savunmakt›r” diyerek paras›z e¤itim isteyen Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz’›n serbest b›rak›lmas›n› istediler.
Aç›klaman›n ard›ndan “YÖK’e,
Tecrit’e, Paral› E¤itime Hay›r” yazan bir pankart ve ayr›ca üzerinde
Berna Y›lmaz ile Ferhat Tüzer’in
resimlerinin oldu¤u bir pankart açarak kortejlerini oluﬂturdular.
Polis, “bu ﬂekilde yürüyemezsi-
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niz” diyerek Dev-Gençliler’in yürüyüﬂüne engel olmaya çal›ﬂt›. Ancak “ne olursa olsun, meclise yürüyece¤iz” diyen Dev-Gençliler’in
kararl›¤› karﬂ›s›nda polis yolu açmak zorunda kald›.
Yüksel Caddesi’nden Meclise
do¤ru yap›lan yürüyüﬂ boyunca
“YÖK’e Hay›r”, “Yaﬂas›n DevGenç, Yaﬂas›n Dev-Gençliler”,”Paras›z E¤itim ‹stemek Suç De¤ildir”,
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z”
sloganlar› at›ld›. Ayn› zamanda yürüyüﬂ boyunca halka, YÖK ve
YÖK’ün anti-demokratik, anti-bilimsel uygulamalar› anlat›ld›.
Saat 13.00’da Meclis’in Dikmen
Kap›s›’nda toplanan Dev-Gençliler
burada da bir bas›n aç›klamas› yapt›lar. Yap›lan aç›klaman›n ard›ndan
3 kiﬂilik bir heyet BDP milletvekili
Hasip Kaplan’la görüﬂmek için
Meclis’e gitti. Ancak kap›da bekleyen polisler heyeti içeri sokmak istemedi.

Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

Keyfi uygulamalar›n›z›
kabul e tmiyoruz
Gerekçe olarak ise “eylem yapa rak gelen ler i alm›y oru z ayr› olarak
gelecektiniz” dediler. Dev-Gençli-
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ler, bunun keyfi bir uygulama oldu¤unu söyleyerek, içeri al›nmazlarsa
girene kadar oturma eylemi yapacaklar›n› söylediler ve içeri girmekte ›srar ettiler. Polis bu durum karﬂ›s›nda geri ad›m atarak heyeti içeri
almak zorunda kald›.
Dev-Genç heyeti meclise girip
görüﬂmelerini bitirerek d›ﬂar› ç›kt›ktan sonra buradaki eylem sona
erdi.

Bask›n›z, terörünüz,
iﬂkenceleriniz,
tutuklamalar›n›z bizi
y›ld›ramaz. Gençli¤i
sindiremeyeceksiniz.
YÖK’e karﬂ› mücadelemiz
sürecek

Dev-Genç yasakl› meydan
K›z›lay’da: Ya sa kl ar› n ›z,
terörünüz, mücadelemizi
en g e ll e y e m e z! . .

Dev-Gençliler YÖK’ün kuruluﬂunun 29. y›l›nda, devletin yasak
koydu¤u, polisin “buras› bizim namusumuz” dedi¤i, kimsenin eylem
yapmas› için izin vermedi¤i Ankara
K›z›lay Meydan›’nda da bir eylem
gerçekleﬂtirdiler.
5 Kas›m’da gözalt›na al›n›p
5 Kas›m günü K›z›lay Meydab›rak›lan Dev-Genç’liler
n›’nda bir araya gelen Dev-GençliSay›: 242
ler “YÖK’e, Tecrite, Paral› E¤itime
Mehmet
A
d›güzel,
R
›dvan
Yürüyüﬂ
Hay›r” yaz›l› pankart› aç›p YÖK’ün
Akbaﬂ, S erkan F ikir, B urak
14 Kas›m
12
Eylül’ün ürünü oldu¤unu ve üni2010
Aksoy, Utku Aykar, H aydar
versitelerdeki anti-demokratik uyAy, S evinç B ozda¤, Ç a¤r›
gulamalar› dile getirdiler.
Ünver, Dilek A rslan, B ahtiAKP’nin polisi, Dev-Gençliler
yar Do¤ruyol
bas›n aç›klamas›n› okurken sald›rd›.
Dev-Gençlileri
‹ r l a n d a gözalt›na ald›lar.
g e n e l i n - Gözalt›na al›rken
den 40 bi - baﬂlayan iﬂkence,
nin üze- D e v - G e n ç l i l e r
r i n d e ö ¤ re n c i k a t › l d › . serbest b›rak›lana
‹ r l a n d a ’ d a ö ¤ re n c i l e r
Krizin en fazla etkiledi¤i kadar hiç durmaharç zamm›na karﬂ› soü l k e l e r d e n b i r i o l a n ‹ r- d›. Araç içinde,
kaktayd›
l a n d a ’ d a , h ü k ü m e t e k o- emniyette, Adli
4 Kas›mda ö¤le saat n o m i d e k i a ç › ¤ › k a p a t - T›p’a gidiﬂ geliﬂlerinde Dublin Parnell
m a k i ç i n b i r t a k › m ö n - te sürekli iﬂkenu¤rayan
Meydan›’nda bir a r a y a
lemler pl a nl › y or. Bu ön- ceye
Dev-Gençlilerg e l e n o n b i n l e r c e ö ¤ r enci
lemlerin baﬂ›nda vergileh ü k ü m e t i n e ¤ i t i m h a rc a r i n a r t › r › l m a s › v e k a m u den Serkan Fimalar›nda kesintiye gith a rc a m a l a r › n › n k › s › l m a- kir’in kaﬂ› yar›lm e s i n i p rot est o e tm ek
s› geliyor. Üniversite ö¤- d›, Burak Akiçin bir yürüyüﬂ gerçekr e n c i l e r i y e n i d ü z e n l e - soy’un kula¤› kal e ﬂ t i r d i . ‹ r l a n d a Ö ¤ r enci
m e y l e k a y› t h a rç l a r› n › n nad› ve ﬂiﬂti, göBirli¤i (USI) taraf›ndan
% 5 0 a r t a c a ¤ › n › , ö ¤ renci zünde morluklar
düzenlenen yürüyüﬂe,
d e s t e k k r e d i l e r i n i n i s e oluﬂtu, Utku Aybirli¤in internet sayfa%10 düﬂece¤ini öngörü- kar’›n çene kemi¤i zedelendi.
s›nda belirtildi¤i üzere,
y o r.
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Gözalt›na al›nanlar›n hepsinin
çeﬂitli yerlerinde morluk ve ﬂiﬂlikler
oluﬂtu.
Polisin sald›r›s›nda a¤›r darbeler
alan Haydar Ay gözalt›ndan ç›kt›ktan sonra fenalaﬂarak hastaneye kald›r›ld›. Yine polisin sald›r›s›ndan
a¤›r yaralanan Ça¤r› Ünver, çevik
kuvvet otobüsünde bay›ld› ve hastaneye kald›r›ld›. Bir süre beyin cerrahide gözetim alt›nda tutulduktan
sonra ayn› gün taburcu oldu.

“YÖK’e, Tecrite,
Paral› E¤itime Hay›r”
K›z›lay’daki sald›r› ve gözalt›n›n
hemen ard›ndan Do¤an Y›ld›z ve
Mehmet Ad›güzel ad›nda iki DevGençli de yasakl› meydan K›z›lay’a
bakan SSK ‹ﬂhan›’n›n balkonundan
“YÖK’e, Tecrite, Paral› E¤itime
Hay›r” yaz›l› pankart açt›lar. DevGençliler burada da polisin sald›r›s›na maruz kalarak iﬂkenceyle gözalt›na al›nd›lar.
Ayn› günün akﬂam› Adli T›p’a
getirilen Dev-Gençliler buradan
serbest b›rak›ld›lar. Hastanede tedavileri bitenler ise gece tekrar Adli
T›p’a götürülüp oradan serbest b›rak›ld›lar.
Ayr›ca Do¤an Y›ld›z 18 yaﬂ›ndan
küçük oldu¤u için bir gece bekletildikten sonra ertesi gün ö¤len saatlerinde savc›l›ktan serbest b›rak›ld›.
Gençlik Federasyonu, polisin 5
Kas›m’da Ankara’da YÖK’ü protesto eden Dev-Gençliler’e karﬂ›
sald›r›s›n› k›nayan yaz›l› bir bas›n
aç›klamas› yapt›. Aç›klamada ﬂöyle
dediler: “AKP hükümetinin demokrasi tan›m›n›n 12 Eylül faﬂizminin
demokrasisinden çok farkl› olmad›¤›n› görüyoruz.
Gençlik Federasyonu olarak diyoruz ki 41 y›l boyunca bizim olandan vazgeçmedik, vazgeçmeyece¤iz de. Gözalt›lar›n›z YÖK’E TECR‹TE PARALI E⁄‹T‹ME karﬂ› mücadelemizden bizleri al›koyamayacak.”

19 Aral›k’tan önce
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YÖK’e karﬂ› 29 y›ld›r kesintisiz süren bir mücadele

Dev-Genç’lilerin 6 Kas›m çal›ﬂmalar›
Çanakkale:

2 Kas›m günü
Çanakkale Gençlik Derne¤i Giriﬂimi ö¤rencileri, Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Kampüsü’nde
ve Kordon Boyu’nda “YÖK’ E
TECR‹TE PARALI E⁄‹T‹ME HAYIR 5 KASIM’DA ANKARADAYIZ” bildirilerini da¤›tt›lar.
Ö¤rencilere YÖK’ün 12 Eylül
darbesinden sonra üniversite gençli¤i üzerinde bask› arac› olarak kuruldu¤u, her türlü yap›lan demokratik eylemliklerin ard›ndan ö¤rencilere soruﬂturma aç›ld›¤› ve okullardan at›ld›¤›, paras›z e¤itim istemenin bile günümüzde suç say›ld›¤›
anlat›ld›.
Yap›lan bu haks›zl›klara karﬂ›
“YÖK’e Hay›r!” demek için 5 Kas›m’da Ankara’da olunaca¤› ve
Meclis’e gidilece¤i duyuruldu.
Üniversitede ve Kordon Boyu’nda
toplam 150 bildiri da¤›t›ld›.
3 Kas›m günü de 6 Kas›m çal›ﬂmalar›na devam eden Çanakkale
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi ö¤rencileri Onsekiz Mart Üniversitesi Ter-

Ege Üniversitesi’nde
Polis Teﬂhir Ediliyor
Geçti¤imiz günlerde polis taraf›ndan aileleri tehdit edilen Dev-Gençliler
polisin tehdit, taciz ve bask›lar›n› tehﬂir
etmek amac›yla kampanya baﬂlatt›.
Bu kampanya kapsam›nda Ege
Üniversitesi'nde 4 Kas›m tarihinde
“Polis, Devrimci Gençli¤in Ailelerini
Telefonla Arayarak Taciz Ediyor" "Polis, Hakimli¤e Soyunup Devrimci
Gençli¤i Terörist ‹lan Ederek Suç ‹ﬂliyor" yaz›l› afiﬂler as›ld›.
Polis'in gerçek yüzünü anlatan 100
bildiri da¤›t›ld›. Afiﬂleri
okuyan ö¤rencilerde polisin okullar›nda olmas›nda rahats›z olduklar›n›
ifade ettiler.

zio¤lu Kampüsü’nde ö¤rencilere
bildiri da¤›tt›lar ve afiﬂ ast›lar.

Mersin:

Gençlik Federasyonu Mersin’de de YÖK’ü Protesto ça¤r›s›nda Bulundu
Mersin Üniversitesi Çiftlik Köy
Kampüsü’nde, 2 ,3 ve 4 Kas›m
günlerinde, 12.00 ile 14.00 saatleri
aras›nda Gençlik Federasyonu ö¤rencileri stant açt›lar.
Standa YÖK’ü ve paral› e¤itimi
eleﬂtiren karikatür sergisi, afiﬂ ve
Dev-Genç flamas› as›l›rken,
"YÖK'E, TECR‹TE,
PARALI
E⁄‹T‹ME HAYIR!'' baﬂl›kl› bildirilerini da¤›tt›lar ve 5 Kas›m’da
Ankara'ya YÖK'ü protesto ça¤r›s›nda bulunuldular. Ayr›ca stantta
Grup Yorum’un türküleri çal›nd›.

B u r s a : Bursa Gençlik Derne¤i giriﬂimi 4 Kas›m günü Bursa
Kent Meydan›’nda eylem yaparak,
YÖK’e karﬂ› 5 Kas›m günü Ankara’ya ça¤r› yapt›.

Eylemde, “YÖK’e, Tecrit’e, Paral› E¤itime Hay›r Demek için 5
Kas›m’da Ankara’day›z” yaz›l›
pankart aç›ld›. “Halk için Bilim,
Halk için E¤itim”, “Paras›z E¤itim
‹stiyoruz, Alaca¤›z”, “YÖK’e, Tecrit’e, Paral› E¤itime Hay›r”, “Yaﬂas›n DEV-GENÇ, Yaﬂas›n DEVGENÇ’liler” sloganlar›n›n at›ld›¤›
eylemde, YÖK’ün bir cunta arac›
oldu¤u vurguland›

Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

Ö¤rencilerden para toplamaya tepki
Tunceli'de bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde baz› ö¤retmenlerin
ö¤rencilerden para toplamas›na ö¤renciler tepki gösterdi. Beden e¤itimi ve matematik ö¤retmeninin spor ve mürekkep paras› ad› alt›nda
okuldaki ö¤rencilerden para toplad›¤›n› ö¤renen ö¤renciler bu ö¤retmenlerine tepki göstererek yapt›klar›n›n yasal olmad›¤›n› hat›rlatt›.
Ö¤renciler ö¤retmenlerinin para toplamaya devam etmeleri halinde
okulu boykot edeceklerini aç›klad›lar.

TKM’de Türkü Geceleri Baﬂlad›
Trakya Kültür Merkezi’nin k›ﬂ dönemi programlar›ndan “Türkü
Geceleri”nin ilki 7 Kas›m günü kültür merkezi binas›nda yap›ld›.
40 kiﬂinin kat›ld›¤› programda birçok halk türküsü söylendi. Yaklaﬂ›k 2 saat süren gece, halaylarla ve marﬂlarla sona erdi.
Ayr›ca TKM’de Ekim ay› hafta sonlar›nda çocuklara ve yetiﬂkinlere
yönelik olarak yap›lan film gösterimleri son bulurken, Kas›m ay› hafta
sonlar› film gösterimi program› bu hafta sonu gösterilen filmlerle
baﬂlad›.

Ó 19 Aral›k’tan sonra
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Gençlik Federasyonu’ndan
DEV-GENÇ’‹N HAKLI ve ONURLU SES‹
OPERASYONLARLA SUSTURULAMAZ

Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

38

Oligarﬂinin mücadeleyi bast›rmak, sindirmek ve yok etmek için
kulland›¤› en bilinen yöntemlerinden
biridir, “büyük operasyon” havalar›nda terör estirerek evleri, dernekleri, iﬂyerlerini basmas›. "Fiziki anlamda ben sizden daha güçlüyüm,
her an arkan›zday›m, peﬂinizdeyim,
her ﬂeyinizi biliyorum” mesaj›n› vermek ister oligarﬂi bu operasyonlarla.
Hakk›n› arayan, hak ve özgürlük
mücadelesi veren hemen her kesime
yönelik terör estiriyor AKP iktidar›.
Bask› ve terörle kitleleri y›ld›rmak,
sindirmek, korku, y›lg›nl›k ve inançs›zl›k yayarak halk›n mücadelesini
engellemek istiyor.
Dev-Genç’liler 40 y›ld›r gençli¤in mücadele bayra¤›n› dalgaland›r›yor. Dev-Genç’liler 40 y›ld›r sadece
gençli¤in de¤il halk›n tüm sorunlar›na karﬂ› da duyarl› olmuﬂ ve mücadele etmiﬂtir. Bunun içindir ki, 40
y›ld›r oligarﬂi gözalt›lardan, tutuklamalara, infazlardan katliamlara, kay›plara her türlü kontrgerilla faaliyetiyle Dev-Genç’in mücadelesini
engellemek istedi. Bu sald›r›lar duruma göre dönem dönem artmakta
ya da azalmaktad›r. Fakat 40 y›ld›r
Dev-Genç’liler hep büyük bedeller
ödeyerek mücadelelerini kesintisiz
sürdürmüﬂlerdir.
Oligarﬂi yine sald›r›yor. En son 3
Kas›m 2010 Çarﬂamba günü Kocaeli’de sald›rd›. Yine “büyük operasyon” havas›nda sald›rd›. Sabaha karﬂ› 06.00 civar›nda Kocaeli’de evler
bas›larak 18 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlar, Kocaeli Gençlik
Derne¤i üyeleri, derne¤e gelip gidenler ve baz›lar› da dernekle ilgisi
olmayan kiﬂilerdir. Bunlardan Kocaeli Gençlik Derne¤i üyesi 6 arkadaﬂ›m›z örgüt üyeli¤inden tutuklanm›ﬂt›r. Gerekçe olarak ise bu güne
kadar kat›ld›klar› tüm d e m o k r a t i k
eylemler ve hatta b a s › n a ç › k l a m a l a r › gösterilmiﬂtir. Gösterebilecekleri
baﬂka bir gerekçeleri de yoktur. Dev-

let kendi koydu¤u yasalara bile uymamaktad›r. Ülkemizde bas›n aç›klamalar›na kat›lmak, kendini ifade
etmek suç de¤ildir, tam tersine anayasayla “güvence alt›na al›nm›ﬂ” bir
hakt›r. Ama birkaç eyleme kat›lm›ﬂsan›z, polis kameralar› birkaç resminizi tespit etmiﬂse bu eylemlere sürekli kat›lmaktan dolay› hemen”yasa
d›ﬂ›” örgüt üyesi say›labiliyorsunuz.
Bu ﬂekilde yapmak istedikleri
yaln›zlaﬂt›rmak ve tecrit etmektir.
Selam bile verecek kimsenin olmamas›n› sa¤lamakt›r. Kötü bir imaj çizerek insanlar›n gözünde Dev-Gençliler’in ve Gençlik Dernekleri’nin
meﬂrulu¤unu ve hakl›l›¤›n› kaybettirmektir, mücadele edilebilecek
alanlar› daraltmakt›r.
Tüm bu tutuklamalar›n, operasyonlar›n as›l sebebini biliyoruz.
Amaçlanan Kocaeli Gençlik Derne¤i’ni ve daha geniﬂ anlamda da DevGençliler’i faaliyet yürütemez duruma getirmektir. Kocaeli’de mücadelenin büyümesinden duyulan korkudur. Çünkü mücadele her yerde büyüyecektir. Polisin haz›rlam›ﬂ oldu¤u fezlekelerle tutuklama isteminde
bulunan savc›lar ve tutuklama karar›n› veren hakimler de biliyorlar. Yasal eylemlerin tutuklanmak için gerekçe olamayaca¤›n› biliyorlar.
TAYAD’l›lara yap›lan sald›r›lar›n, 1
May›s Mahallesi’nde, Sar›gazi’de
Halk Cepheliler’e yap›lan sald›r›lar›n amac› ayn›d›r.
40 y›ld›r sürüyor bu bask›lar ve
operasyonlar. 40 y›ld›r bo¤mak istedikleri bu ses hala yank›lan›yor. 40
y›ld›r bu sesi bo¤mak için u¤raﬂmaktan vazgeçmediler. Çünkü bu
ses o kadar güçlü bir ses ki; Edirne’den Kars’a Dev-Genç’in, DevGençliler’in onurlu sesi. DevGenç’liler, Türkiye’nin her yerinde
mücadele ediyorlar. Düﬂman vazgeçmiyor çünkü bu mücadele vatan›n ba¤›ms›zl›¤›, halk›n özgürlü¤ü
için verilen mücadeledir.
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gençli¤in
tarihinden
14 Kas›m 20 Kas›m
Kas›m 1988: Ö¤renci gençlik, DEV-GENÇ önderli¤inde 7 Kas›m'da Topkap›'da, 14 Kas›m'da ‹stanbul Valili¤i önünde, 18 Kas›m'da
Harbiye'de, 24 Kas›m'da Kad›köy'de yapt›klar› gösterilerle tutsaklara yönelik bask›lar› protesto ettiler. 22 Kas›m'da tüm üniversitelerde
yemek boykotu yap›ld›.

Kas›m 1997: Kocaeli Üniversitesi’nde Devrimci Gençlik’in 6 Kas›m boykotunu hazmedemeyen polis,
faﬂistlerle birlikte devrimci ö¤rencilere sald›rd›. Onlarca ö¤renci yaraland›.
6 ö¤renci gözalt›na al›nd›.
Kas›m 1997: Bursa’da 6 Kas›m boykotunun ard›ndan Susurluk’u protesto etmek için yap›lan
aç›klamaya polis sald›rd›. 8 TÖDEF’li gözalt›na al›nd›.

Kas›m 1997: Diyarbak›r Dicle
Üniversitesi’nde Susurluk’u ve
YÖK’ü protesto eden 1300 kiﬂilik
ö¤renci gruba polis sald›rd›. Sald›r›
sonras›nda ö¤renciler direniﬂe geçti.
Daha sonraki y›llarda (8 Nisan 2007)
Dersim’in Hozat ‹lçesi k›rsal›nda
ﬂehit düﬂecek olan Gülender
Çakmak’›n da aralar›nda oldu¤u
TÖDEF’liler gözalt›na al›nd›.
Keyfi Gözalt›lara
Son!
10 Kas›m Sal› günü, ‹stanbul
Üniversitesi Avc›lar Kampüsü ö¤rencilerinden Gökçe Uluada ve Sevinç Bozda¤, saat 11.30'da okulda
keyfi bir ﬂekilde gözalt›na al›nd›lar.
Gençlik Federasyonu gözalt›lar›
protesto eden yaz›l› bir aç›klamayla protesto etti. Arkadaﬂlar›n›n
sivil polisler ve ÖGB’ler taraf›ndan
sald›r›ya u¤rayarak zorla gözalt›na
al›n›p Avc›lar Firuzköy Karakoluna
götürüldü¤ünü aç›klayarak serbest
b›rak›lmalar›n› istediler. Gözalt›na al›nanlar
ayn› akﬂam serbest
b›rak›ld›.
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“Haklar›m›z› kazanman›n yolu
örgütlü mücadeledir, direnmektir”
Emrah
T ORUN
‹nönü
Üniversitesi
Meslek Y ü k s e k
Okulu yaﬂ: 21
. Sabah okula git-

Malatya ‹nönü Üniversitesi’nde bir süredir Ge nç li k Fe dera syonu üyesi ö¤rencilerin
sürdürdü¤ü “Ulaﬂ›m Çilesine Son” kampanyas› ile ilgili olarak, Ge nçl ik F ede rasy onu
üyesi ö¤renciler ile röportaj yapt›k...
Röportaj sorular›:
. Üniversi tede Ulaﬂ›m sorunu ile ilgili
neden bir kampanya baﬂlatt›n›z?

mek için erkenden
. Kampanya ile ilgili olarak bugüne
yola ç›kmak ve durakta saatlerk a d a r neler yapt›n›z?
ce otobüs kuyru¤unda beklemek zorunda kal›yoruz. Ders . Ö ¤ rencilerin kampanya ile ilgili
ç›k›ﬂ›nda da eve dönmek için tepkileri nas›ld›? Nas›l karﬂ›land›
ayn› ﬂekilde kampüste uzun k a m p a n y a n › z ?
otobüs kuyruklar› oluﬂuyor ve . B u n d a n s o n r a k i p ro g r a m › n › z n e d i r ?
bizler yine saatlerce bekliyo- Neler y a p m a y › d ü ﬂ ü n ü y o r s u n u z ?
ruz. Arabaya binmeyi baﬂarabi. Ayr›ca sizin belirtmek istedi¤iniz bir
lenlerimizde bal›k istifi yolcuﬂey var m › ?
luk yapmak zorunda kal›yor.
Bu durum herkes için özelliklebüs duraklar›nda, yemekhanelerde
de bayan ö¤renciler için tam bir iﬂbildiri da¤›tt›k, imzalar toplad›k.
kenceye dönüﬂüyor.
Kampüs içerisinde Mediko önünde
Bu sorunlar “insanca ulaﬂ›m istiimza masas› açt›k. Yine üniversite
yoruz” talebinde somutland›. Belede bir eylem yapt›k.
diye bu sorunu rahatça çözebilecek
----------------durumdayken ve belediye için bu
Kadir
çözüm bir külfette getirmeyecek olKULBAK
mas›na ra¤men çözüm için hiçbir
ﬂey yap›lm›yor. Biz ö¤renciler insan
‹nönü
gibi muamele istiyoruz.
Üniversitesi

. Kampanyay› öncelikle afiﬂlerle
duyurduk. Günlerce kampüste, oto-

‹nönü Üniversitesi’nde
Kampanya Devam Ediyor
Gençlik Federasyonu üyesi ö¤rencilerinin sürdürdü¤ü Ulaﬂ›m Çilesine Son
kampanyas› devam ediyor.
9 Kas›m Sal› günü kampüsde imza
masas› aç›ld›. Ö¤rencilerin kampanyay›
sahiplenerek, imza verdi¤i, s›nav haftas› nedeniyle ciddi bir sorun haline gelen ulaﬂ›m sorunu ve çözümü konusunda ö¤renciler ile sohbet edildi.
Ankara’da yap›lan YÖK’ü protesto
eylemine iliﬂkin de
sohbetler yap›ld›.
1,5 saat aç›k kalan
masada 200 imza
topland›.

yaﬂ: 21
. Ö¤renciler az
say›da olan belediye otobüslerini
t›ka basa doldurmas›na ra¤men birçok ö¤renci yer bulamad›¤› için
derslerine geç kal›yor. Belediye kar
h›rs›ndan dolay› bu sorunu görmezden geliyor, k›l›n› k›p›rdatm›yor.
Bizde tüm bu sorunlar›m›z› çözebilmek için bu kampanyay› baﬂlatt›k.
. Ö¤rencilerden çok olumlu tepkiler al›yoruz. Karﬂ› ç›kan, olumsuz
tepki gösteren neredeyse hiç olmuyor. Çünkü ﬂu anda üniversitemizde
en yak›c› yaﬂanan sorun ulaﬂ›m sorunu. Kampanyam›z› neredeyse
duymayan ö¤renci kalmad›. ‹mza
kampanyas›na da destekleri çok iyi.
. Bundan sonra da sorunumuzu
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çözene kadar kampanya çal›ﬂmalar›m›za devam edece¤iz.
Eylemler yapmay› düﬂünüyoruz. Ve tabi imza kampanyam›z
bir süre daha devam edecek.
--------------------

Ça¤r› ÜNVER
‹nönü
Üniversitesi
yaﬂ: 20
. Üniversitede dü-

zenli olarak imza toplamaya baﬂlad›k. Ö¤renciler aç›s›ndan genel bir sorun oldu¤u için baya¤›
bir ilgi gördü. Bunun d›ﬂ›nda afiﬂler ast›k, bildiriler da¤›t›p, masa
açt›k ve birde bas›n aç›klamas›
yapt›k. Belediye, ö¤rencilerin eyleme ilgisini azaltmak için elinden
geleni yapt›. Ama ona ra¤men biz
aç›klama yaparken yüzlerce metre
kuyruk oluﬂtu. Daha sonra belediyenin tutumunu protesto amaçl› otobüse akbil basmadan bindik ve ö¤rencilere de tavr›m›z› anlat›p bilet atmadan binmelerini sa¤lad›k.
. Karﬂ›laﬂt›¤›m›z insanlar›n hiçbirinden olumsuz tepki almad›k.
Kimisi imza föyü al›p kendisi çal›ﬂma yapmak iste¤ini söyledi.
Üniversite içinde çal›ﬂma yaparken birkaç kez ÖGB’lerin müdahalesiyle karﬂ› karﬂ›ya kald›k.
Böyle durumlarda ö¤renciler anlam
veremiyordu ama biz ne yapt›¤›m›z› anlat›nca ö¤renciler bir anda toplan›yor ve bize sahip ç›k›yordu.
. Sorunumuzun ad› ne olursa olsun birlik olup örgütlü olup mücadele verdikten sonra çözemeyece¤imiz hiçbir sorun yoktur. Üniversiteler de son dönemde polislerin yetkisi artt›r›lmas›yla devrimci, demokrat, ilerici ö¤rencilere yönelik fiﬂleme, sald›r›, okuldan att›rma vs. bask› politikalar›n›n daha da artaca¤›
kesin. Haklar›m›z› kazanman›n, sorunlar›m›z› çözmenin tek yolu örgütlü mücadeledir, direnmektir.

AFFETMEYECEĞİZ!

Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010
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Polisin Büyük Baﬂar›s›!
Yalan›n Büyü¤ü: ‘DHKP-C’ye Büyük Operasyon’

Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

3 Kas›m’da Kocaeli Polisi, büyük bir operasyon(!) düzenledi. Kocaeli Gençlik Derne¤i üyelerinden
18 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Operasyon büyüktü; büyüklü¤ün ﬂan›na uygun olsun diye de,
hergün okullar›nda, derneklerinde
olan ö¤rencilerin evlerine sabaha
karﬂ› uzun namlulu silahlarla bask›nlar yap›ld›. Belki ö¤rencilerin
evlerinde makinal› tüfekler vard›!!!
Gözalt›na al›nan ö¤renciler, Kocaeli Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldüler. Sonras› malum; sorgu, iﬂkence, ifade...
Bu arada, gazetelere haber uçurulmuﬂtu bile:
“DHKP-C'ye operasyon”!
Hem de ne operasyondu:
Kaleﬂnikoflar, tonlarca TNT,
binlerce el bombas›, yakalanmam›ﬂt› gerçi ama, Kocaeli polisinin
zehir hafiyeleri “çok say›da örgütsel doküman, hatta afiﬂ, hatta pankart ve hatta çok say›da da CD ve
DVD ile bilgisayar ele geçirmiﬂler”di.
Türkiye Cumhuriyeti bu polisleriyle ne kadar övünse azd›. “DHKPC'ye operasyon” deyip geçmeyin;
bu devletin bekas› için çok çok
önemliydi bu operasyonlar.
Sonra gözalt›na al›nanlar›n 9’u
serbest b›rak›ld›.

Bu kez savc› ifade almaya baﬂlad›. “Bu bombalar› nereden ald›n, nereye atacakt›n” diye soracak bir sorusu yoktu onun da. Son zamanlarda
savc›lar›n gözalt›na al›nan hemen
tüm devrimcilere, ilericilere sordu¤u
sorular›n benzerini sordu o da Kocaeli Gençlik Derne¤i üyelerine.
Savc›n›n yöneltti¤i sorulara bak›n:
- 1 May›s’a neden kat›ld›n?
- TAYAD’l›lar geldiklerinde evinizi açm›ﬂs›n›z (Büyük suç!)
- Falan› nereden tan›yorsun?
(Hakk›nda hiçbir suçlama olmayan
kiﬂilerle ilgili sorular!)
- Yaz kamp›nda ne yapt›n›z?
(Gençlik Federasyonu’nun yasal,
aç›k olarak yapt›¤› kamp soruluyor)
*
Ortada düzenin yasalar›na göre
bile bir “suç”un olmad›¤› bu operasyonda, suçlu yarat›ld› ve Gençlik Derne¤i üyelerinden alt›s› tutukland›. Polis-yarg›, uzun zamand›r
çok kulland›klar› bir tezgah› iﬂletmiﬂlerdi yine. 18 yaﬂ› nd an küçü k
birini bulup, ondan herkes hakk›nda
ifade alm›ﬂ, sonra da dosyaya gizlilik karar› koydurmuﬂlard›.
Ortada bir ﬂey olmad›¤› önünde
sonunda aç›¤a ç›kacakt›, ama bu
arada emperyalizme, faﬂizme karﬂ›
mücadelede yer alan gençlerimizden alt›s› aylarca belki y›llarca F
Tiplerinde yat›r›lm›ﬂ, “örgüte bü-

10 ÜN‹VERS‹TEDE REKTÖR
ADAYI SEÇ‹M‹ YAPILDI
2010 y›l› içinde 16 devlet üniversitesinde rektör
aday› belirlemek için seçimler yap›lacak. 16 devlet
üniversitesinden 10’unda yap›ld›. Adaylar› belirlenen
üniversiteler ise ﬂöyle: Adnan Menderes, Celal Bayar,
Gaziosmanpaﬂa, Kafkas, Kocaeli, Mersin, Mu¤la, Sakarya, Karaelmas, Mustafa Kemal. Bu üniversitelerden
Adnan Menderes Üniversitesi’nin sonuçlar›nda 491 ö¤retim üyesinin oy kulland›¤›ndan bahsediliyor ve sadece ö¤retim üyelerinin oy kulland›¤› bir seçim söz konusu. Sonras›nda Adnan Menderes Üniversitesi’de seçime giren 6 aday›n ismi YÖK’e gönderilecek ve YÖK’te
seçti¤i 3 ismi Abdullah Gül’e iletecek. Cumhurbaﬂkan›
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UNUTMAYACAĞIZ!

yük operasyon” söylemleriyle
psikolojik savaﬂ›n gere¤i yerine getirilmiﬂ olacakt›.
Peki sonra?
Sonras›n› söyleyelim. Oligarﬂinin, AKP’nin polisi ve yarg›s› bunlardan dolay› kendilerini karda san›yorlarsa yan›l›yorlar.
F Tiplerine att›¤›n›z Dev-Gençliler’in yerlerini mutlaka yenileri alacak; örgüte, umuda yapt›¤›n›z o “büyük operasyonlar”, devrime büyük
yürüyüﬂün ad›mlar›na dönecektir...

B‹Z DEVR‹MC‹Y‹Z!
BASKILAR B‹Z‹
YILDIRAMAZ!
3 Kas›m’da Kocaeli’nde gözalt›na al›nan arkadaﬂlar›m›z Kocaeli
Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldüler. (...)
Bu operasyonlarda esas olarak
yarg›lanan kiﬂiler de¤ildir. “Amerika Defol, Bu Vatan Bizim!”, “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca¤›z!”
sloganlar›d›r yarg›lanan. Paras›z
e¤itim talebidir, vatanseverlik,
devrimciliktir yarg›lanan.
Bu talepler gözalt›na al›nan 18
kiﬂinin talebi de¤ildir sadece, halk›n
talebidir. Sald›r›ya u¤rayan, yarg›lanan halkt›r. ‹ﬂte bu yüzden ne kadar
sald›r›rlarsa sald›rs›nlar, devrimcili¤imizden vazgeçmeyece¤iz.
Hiçbir operasyon, bizi özümüzden koparmay› baﬂaramaz.
GENÇL‹K FEDERASYONU

Gül’de 3 adaydan 1’ini rektör olarak görevlendirecek.
Bugünde geçmiﬂ senelerde yap›lan atamalara bakt›¤›m›zda Cumhurbaﬂkan›n›n kendi istekleri do¤rultusunda seçim yapaca¤› aﬂikârd›r. Çünkü en baﬂta üniversitelerdeki rektörlük seçimlerine sadece akademisyenler
kat›labiliyor. Ö¤rencilere ve üniversite bünyesinde yer
alan di¤er unsurlara seçimlere kat›lma hakk› tan›nm›yor. AKP’nin ve 12 Eylül zihniyetinin her alanda kurumsallaﬂmas›n›n bir göstergesidir bu durum.
Ö¤rencilerin seçmedi¤i rektörler taraf›ndan bu gün
okullar yönetilmeye çal›ﬂ›l›yor. Bizlerde e¤itim hakk›m›za
yönelik bu sald›r›lara karﬂ› demokratik halk
üniversiteleri mücadelemizi büyütmeliyiz.
Çünkü okullar›m›z›n demokratik bir yönetime kavuﬂmas›n›n tek yolu budur.

19 Aral›k’tan önce

Ó

“Dosya bütünüyle bir polis dosyas›d›r
Deliller toplanmam›ﬂ, karart›lm›ﬂt›r”

6 Temmuz 2001 y›l›nda ‹stanbul
Avc›lar Füruzköy’de polisler
taraf›ndan katledilen ‹smail
Ka raman’ ›n infaz davas›nda
katillerin beraat ettirilmesi üzerine
Halk›n Hukuk Bürosu Avukatlar› ve
‹s mai l K araman ’›n a¤ ab eyi i l e
yapt›¤› m›z rö porta jlar › sunu yoruz .. .
Yürüyüﬂ: Polislerin beraat karar›nda
"San›klar, kendilerine karﬂ› haks›z bir
sald›r›y›, sald›r›yla orant›l› bir biçimde
def ettiklerinden, yasal savunma s›n›rlar› içerisinde hareket ederek Karaman'› öldürmüﬂlerdir." deniliyor. Bu karar ne anlama geliyor?
HHB: ‹ddia ﬂu, ‹smail Karaman kaçarken ateﬂ ediyordu. Kaçan bir insana tek
el ateﬂ edip baca¤›ndan vurursan›z onu
yakalars›n›z. ‹smail Karaman’›n vücuduna beﬂ hayati kurﬂun isabet etmiﬂtir.
Yani polisler durdurmak için de¤il öldürmek için ateﬂ etmiﬂlerdir.
‹kinci savunmalar› "s›rt çantas›nda
da bomba oldu¤unu düﬂünüyorduk.
Hem kendi hayat›m›z hem de çevredekilerin hayat› tehlikede idi.” Anlat›lan
durum, s›rt›ndan giren kurﬂunlar›n izini
taﬂ›yan bir siyah s›rt çantas›n›n emanete
al›nmas›n› gerektiriyor. Oysa hiçbir zaman böyle bir çanta ele geçirilememiﬂ.
Ayr›ca bu olay›n faili olan polisler
üstüne bir de soruﬂturma delillerini toplam›ﬂlar. Oysa yapmalar› gereken, hemen olaydan el çekmektir.
Daha önemlisi olayda görgü tan›¤›
ifadesi al›nmam›ﬂt›r. Dosya bütünüyle
bir polis dosyas›d›r. Deliller toplanmam›ﬂ, karart›lm›ﬂt›r.
Polislerin savunmas›
Bir, onu yakalamak kanunun bize emretti¤i görevdir. Yakalamak için ateﬂ etme
hakk›n› da bize yine kanun vermiﬂtir.
‹ki, hem kendi can›m›z hem de çevredekilerin can› tehlikede idi. Meﬂru
müdafaa halindeydik
Kurgu budur. Ama
bu polislerin delil toplamas› hukuka ayk›r›d›r.
‹smail Karaman’›n silah

kulland›¤› ispat edilememiﬂ, görgü tan›¤› yok, s›rt çantas› yok. Yani olay›n
böyle oldu¤unu anlatacak delil yok.
Bizim iddiam›z polisler öldürmek
için ateﬂ ettiler. Sa¤ yakalayabilirlerdi.
Delilimiz ‹smail’in cans›z bedeni ve
üzerinde taﬂ›d›¤› beﬂ kurﬂun, ölümcül
yaralard›r.
Yürüyüﬂ: “Polislerin kamu görevlerini
yapt›klar› ve san›klar kanuni görevlerini yerine getirdikleri s›rada Karaman’›
öldürmüﬂlerdir”deniliyor. Buna benzer
baﬂka kararlar var m›?
HHB: Bugün kanun hükmünü yerine
getiren kimseye ceza verilmez ﬂeklindeki hukuka uygunluk sebepleri s›ralayan 24. madde eski kanunda 49. maddeydi. Ünlü 49. madde ile bir çok infaz
hukuk düzenince aklanm›ﬂt›r.
Mesela Çiftehavuzlar davas›nda ünlü 49. madde devreye girmiﬂtir. Kayseri
A¤›r Ceza Mahkemesi , operasyon s›ras›nda polislerin Polis Vazife ve Salahiyet
Kanunu çerçevesinde görevlerini icraa
ettiklerini söyleyerek, o dönemin ünlü
özel harekatç›lar›n› beraat ettirmiﬂtir.
Yine Ankara Ulucanlar’da yap›lan
katliamda 161 jandarma yarg›lanm›ﬂ ve
öldürme ve yaralama fiillerini yetkili
makamlar›n emriyle yani görevleri dahilinde iﬂlemeleri sebebiyle haklar›nda
“ceza verilmesine yer olmad›¤›na” karar verilmiﬂti.
Yürüyüﬂ: Bu karara göre devletin adam
öldürmesi "Kamu görevleri" aras›nda
say›l›yor. Yasalar bu konuda ne diyor?
Adam öldürmek, ne kadar kanuna uygun

Süleyman Karaman
(‹smail Karaman’n›n abisi)
 Bu karar do¤ru bir karar de¤ildir. Katiller cezaland›r›lmas› gerekirken beraat
ettirildi. Katilleri yarg› koruyor. Bu
adamlar birçok katliamlarda yer ald›.
‹smail’i nas›l katlettilerse yar›n baﬂka
‹smailleri katlederler.
 Bu karar adil bir karar de¤il, katilleri
koruyan bir karard›r. Bugüne kadar bir
çok katliama kar›ﬂm›ﬂt›r bu adamlar.
Hangi birinde yarg›lad› ya da cezaland›r›ld›? Hiç birinde. Aksine onlar madalyalarla ödüllendirildi, maaﬂlar›n› almaya devam ettiler. Bu yüzden de biz bu
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ülkemizde? Ve hangi durumlarda devletin yasalar› katletmeyi teﬂvik ediyor.
HHB: Asl›nda polisin dünden bu güne
bu kadar rahat silah kullanmas›n› gözünü k›rpmadan adam öldürmesini mümkün k›lan yasal düzenlemeler bu ülkenin anayas›nda yer al›r.
Burada polis bir kanunun hükmünü
yerine getiriyor. Bu kanun PVSK’d›r.
Ceza hukukçular› da Yarg›tay da ﬂu
düﬂünce ile kanuni adam öldürmenin
önünü açm›ﬂt›r; Kanun emrini yerine
getirme, kamu görevlisinin görevidir.
"Kanun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez" diyor.
Yürüyüﬂ: Davaya iliﬂkin geçen hafta
dergimize yapt›¤›n›z de¤erlendirmenizde "yarg› yollar›n› sonuna kadar kullanaca¤›z. Asla vazgeçmeden gerçe¤i kabul ettirece¤imiz bir yol mutlaka bulaca¤›z" demiﬂtiniz. Bundan sonra davaya iliﬂkin hukuken veya en genel anlamada adaletin tecellisi için neler yapacaks›n›z?
HHB: Önce davan›n temyiz aﬂamas›
var. Dosya Yarg›tay’a gidecek. Sonra
e¤er kesinleﬂir ise Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi yolu aç›lacak.

Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

Bak›n bugün daha on y›l öncenin
olaylar› yarg›lamalar› mahkum ediliyor. Dün kendini her ﬂeye yetkili görenler bugün ellerinden oyuncaklar› al›nm›ﬂ gibi
Hepsinden önemlisi tarihin haf›zas›
tüm bu anlatt›klar›m›z› kaydetmektedir.
Eminiz ki insanl›¤›n vicdan› bu durumu
kabul etmeyecektir.
davan›n sonucunu öncesinden tahmin
edebiliyorduk. Bu kararda adalet yok.
 Kardeﬂimin cenazesini almaya gitti¤imizde, burda gömmemize izin vermediler. Cemevinde bile bir cenaze töreni
yapt›rmad›lar. E¤er burda gömersek cenazeyi vermemekle tehdit ettiler. Bizde
köye götürmek zorunda kald›k.
 ﬁimdi biz adalet isteyece¤iz. Ama
kimden isteyece¤iz? Bu davada katiller
beraat ettirildi. Hiçbir talebimiz kabul
ettirilmedi. Kardeﬂim sa¤ yakalayabileceklerken onu katlettiler. Yani onu çoktan öldürmeye karar vermiﬂler zaten.
Bu Adli T›p raporlar›yla kan›tlanm›ﬂt›r.
ﬁimdi hal böyleyken adaleti kim sa¤lacak.

AFFETMEYECEĞİZ!
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Açl›ktan, yoksulluktan,
kimsesizliktendir

ÖLÜMLER‹M‹Z!

Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010
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Malatya Valili¤i önüne geldi¤inde, 4 yaﬂ›ndaki çocu¤unun elini b›rakan genç kad›n, çocu¤unun önünde yan›nda getirdi¤i benzini üzerine
dökerek, kendini yakt›.
4 yaﬂ›ndaki çocuk, ateﬂ içindeki
annesine çaresizlik içinde bakarken,
etraftan koﬂanlar yanan genç kad›n›
kurtarmaya çal›ﬂt›lar.
Kendisini yakan Ay h a n B a ¤ b a r s ismindeki kad›n, kiral›k bir evde, hiçbir geliri olmadan 3 çocu¤u
ile birlikte yaﬂam›n› sürdürüyordu.
Ayhan Ba¤bars, kendisine yard›m edilmesini istemiﬂ, çalmad›k
kap› b›rakmam›ﬂt›. Çocuklar›na bakam›yordu. Çocuklar› açt›. Onlar›
okula gönderemiyordu.
Yoksullu¤un, açl›¤›n, kimsesizli¤in yol açt›¤›, onlarca ölüm yaﬂan›yor hergün. Hem de Anadolu’nun
dört bir yan›ndad›r ölümler. ‹stanbul’dan, Edirne’ye, I¤d›r’a, Kars’a
kadar Anadolu’nun dört bir yan›na
yay›lm›ﬂt›r.
Ölümün ad› de¤iﬂir sadece. Ölümün ad› bazen bir çukur, bazen bir
kuyu, bazen bir kanal, bazen bir dere, bazen de bir inﬂaatt›r.
Ama hep buralarda ölmek bizler
içindir. Yoksullar›n ölümüdür bunlar. Kolayca önlenebilecek, kolayca
engellenebilecek ölümlerdir.
Urfa’da belediyenin açt›¤› çukur
yoksul bir ailenin çocu¤una mezar
olur.
Bir baﬂka gün ölüm Kayseri’de 8
yaﬂ›ndaki ilkö¤retim 3’üncü s›n›f
ö¤rencisini yakalar. Ahmet Güner,
ﬂiddetli ya¤mur alt›nda okuldan eve
gelirken, üzerinde köprü bulunmayan
dereden karﬂ›ya geçmek isterken, derenin karﬂ›s›nda kendisini bekleyen
annesi vard›r. Annesinin gözünün
önünde, karﬂ›ya geçerken dereye düﬂerek bo¤ulur. Köprü olmad›¤› için
düﬂüp, bo¤ulmuﬂtur dereye.

Ya da bir baﬂka gün, Diyarbak›r’da kireç oca¤› için
aç›lan bir yerin su ile dolup
gölet olmas› sonucu yoksul çocuklar›n› orada yakalar ölüm.
Ölüm bir baﬂka gün Konya’da
ortaya ç›kar. Bir inﬂaatta asansör
boﬂlu¤una düﬂer 4 iﬂçi. Ve orada yaﬂam›n› yitirirler.
Yoksul bir ailenin çocu¤u olan
Hüseyin, çöp toplama bölgesinde
dozerin alt›nda kal›p yaﬂam›n› yitirir.
K›sacas›, yoksul ölümlerinin
neredeyse herbiri için “bb u k a d a r
da olmaz” diyebilece¤imiz kadar
yaﬂanan ölümler adaletsizdir.
Ya belediyenin aç›k b›rakt›¤› bir
logar mezar olur bir kaç çocu¤umuza birden, ya yap›lmam›ﬂ bir yol
ölümüne neden olur bir emekçinin,
ya kapat›lmam›ﬂ bir inﬂaat çukuru
neden olur yoksul ölümlerine...
Ama hep yoksullar, yoksullar›n
çocuklar› ölür. Bugüne kadar hiçbirimiz bir zengin çocu¤unun aç›k b›rak›lan bir kuyuya düﬂüp öldü¤üne
tan›k olmad›k.
Ya da onlar›n çocuklar› ya¤mur
sular›n›n doldurdu¤u göletlerde bo¤ulmad›lar. Hem hiçbiri inﬂaatlardan
da düﬂmedi. Ölmedi, sakat kalmad›.
Onlar›n anneleri kendilerini açl›ktan, yoksulluktan dolay› yakmad›. Onlar›n anneleri bakamad›¤› çocuklar› için gözyaﬂlar› dökmedi.

‹ n ﬂ a a t ç u k u r l a r › , g ö l e t l e r,
k a n a l l a r, m a d e n o c a k l a r › d › r
mezarlar›m›z
Sanki “eceliyle” yata¤›nda ölmek yoksullara yasaklanm›ﬂt›r. Yatakta ölmek onlar›n hakk› de¤ilde
hep zenginlere ait birﬂeymiﬂ gibidir.
O nedenle yoksullar yatakta ölmezler. Onlar›n mezarlar› çok çeﬂitlidir. Maden ocaklar›ndan tutunda,
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derelere, yang›nlara, göçüklere, kireç kuyular›na kadar heryer yoksullar›n mezar›d›r.
17 May›s 2010 tarihinde Zonguldak-Karadon’da yaﬂanan maden
katliam›nda ikisi maden mühendisi
toplam 30 maden emekçisi katledildi. Katledilen 2 iﬂçinin ölüsüne ise
hala ulaﬂ›lamad›.
Katliamdan bugüne 170 gün
geçmesine karﬂ›n emekçilerin ölüsü
halen toprak alt›ndad›r. Daha çok
para kazanmak u¤runa katledilmiﬂtir o 30 kiﬂi.Ve 2 emekçinin ölüsü
ç›kar›l›p ailesine verilmiﬂ de¤ildir.
Bazen yoksullar›n cenazeleri de
bulunmaz. T›pk› ‹stanbul’da kurba¤al› dereye düﬂen bir emekçinin cesedinin bulunmamas› gibi.
Elbette bir zenginin ölüsünün
kayboldu¤u ya da bir maden oca¤›nda topra¤›n içine gömüldü¤ü görülmemiﬂtir. Ya da ﬂehrin kanalizasyonu için aç›lan çukurun içinde hiçbir zengin üzerine tonlarca topra¤›n
gelmesi sonucu toprak alt›nda kalmam›ﬂt›r.
A¤z›na, burnuna toprak dolmam›ﬂ, bo¤ulmam›ﬂ, dev toprak kütlesi alt›nda ezilip ölmemiﬂtir.
Hemen herﬂeyde oldu¤u gibi
ölümlerimizde de yoksullu¤un, açl›¤›n, kimsesizli¤in izlerini görürüz.
Yoksul ölümleridir bizimkisi. Ucuz,
masrafs›z, kimsesiz ve sahipsizdir.
Hem de en ac›s›ndand›r bu ölümler. Bazen çocuklar›m›z›n gözü önünde, bazen arkadaﬂlar›m›z ile birlikte,
bazen de tek baﬂ›na, sessiz ve kimsesizdir ölümlerimiz.
Ölümlerimiz sürüyor!.. Hem de binlercemizi içine alarak,
yoksullu¤umuzla alay
ederek...
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mokratikleﬂme” tart›ﬂmas› kapsam›na girmiyor mu?
Yoksa yoksullar›n yaﬂad›¤› yerlerde her türlü terör uygulanabilir,
oralar ayr› uygulamalara tabidir diye
bilinmeyen bir yasa m› var?
Sald›r›lar›n amac›, bütün olarak,
devrimcileri sindirmek, halk› ör-

Katil, Provokatör Polisi
Mahallelerimize Sokmayaca¤›z!
Mahallelerimiz Polisin Provokasyon Alan› Olmayacak!
29 Ekim: 1 May›s
Mahallesi’nde bask›nlar
7 Kas›m: Okmeydan›'nda
Polis Ablukas›
9 Kas›m: Gazi Mahallesi’nde
Polis Sald›r›s›
‹stanbul gecekondular›nda polis
bask›nlar›, ablukalar›, sald›r› ve provokasyonlar› birbirini izliyor.
Sar›gazi’yle baﬂlayan operasyonlar, süreklileﬂerek devam ediyor. ‹stanbul Sar›gazi’de, 9 Mart sabah›
gün a¤armadan panzerlerle, helikopterlerle yap›lan sald›r›, sonraki sald›r›lar›n habercisi gibiydi... Onlarca
evin bas›ld›¤›, 33 kiﬂinin gözalt›na
al›nd›¤› bu operasyondan sonra, 1
May›s Mahallesi’nde, Gülsuyu’nda
yap›lan operasyonlar da tam bir “güç
gösterisi” biçiminde cereyan ederken, Nurtepe’ye, Okmeydan›’na,
Gazi’ye yönelik sald›r›larda da polis
yine güç y›¤›yor, semtleri kuﬂatarak,
terör estiriyor.
Art›k belli ki, bu operasyonlar,
sald›r› ve kuﬂatmalar, tek tek semtler
özelinde sald›r›lar olmay›p, gecekondulara yönelik genel bir politikan›n uygulanmas›d›r.
*

H e r yerde Gazi gibi
d i r e n ec e ¤ i z!
Polisin son sald›r›s› Gazi’yeydi.. Gazi
halk› sald›r›y› püskürttü

Gazi, tüm yoksul gecekondular›n
yapmas› gerekeni gösterdi yine. Polisin yoksul gecekondu mahallelerine yapt›¤› operasyonlar›n hiçbir
meﬂrulu¤u yoktur. Semtlerimizde,
sadece fuhuﬂu, kumar›, mafyay› örgütleyen yozlaﬂmay› yayan polisin,
semtlerimizde estirdi¤i terörün hiçbir meﬂrulu¤u yoktur.
Tüm gecekondulular, can güvenlikleri için, mahallerinde onurlar›yla
namuslar›yla yaﬂayabilmek için, halk›n örgütlenme ve mücadele hakk›n›
savunmak için, gecekondulardaki
polis terörüne direnmek zorundad›r.
*

AKP’nin polisi ne istiyor?
Baﬂta belirtti¤imiz gibi, bu operasyonlar›n tekil sald›r›lar olmad›¤›
aç›kt›r. AKP iktidar›,
1- Mahallelerdeki devrimcileri
halktan tecrit etmek istiyor.
2- Mahallelerdeki demokratik örgütlenmeleri yok etmek istiyor.
3- Mahallelerdeki yoksul halklar›
gericileﬂtirmenin ve yozlaﬂt›rman›n
önünü açmak istiyor.
4- “Kentsel dönüﬂüm” projesini
pürüzsüz uygulayabilmek için, direnebilecek güçleri tasfiye etmek istiyor...
Yoksul gecekondu halk›, örgülenmeyin, devrimci olmay›n, devrimcileri desteklemeyin diye tehdit
ediliyor.
“Demokratikleﬂme” üzerine
s o y u t t a r t › ﬂ m a l a r y ü r ü t e n l e r, yoksul gecekondular Türkiye topra¤›
de¤il mi? Oradaki bask›, terör, “de-
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gütsüzleﬂtirmek, apolitikleﬂtirmek
v e y o z l a ﬂ t › r m a k t › r.
‹ﬂte bu yüzden, yoksul halk, polis
terörüne direnecek, boyun e¤meyecek.
*

Gecekondularda polis
kuﬂatmas›na son!
Sar›gazi, 1 May›s, Nurtepe, Okmeydan›, Gazi... ‹stanbul polisi sald›r›yor, kuﬂat›yor, bask›nlar düzenliyor... Mahallelerimizde iﬂkenceci,
katliamc› polisleri istemiyoruz:
‹ k t i d a r polisini geri çekmelidir!
Gazi’den püskürtülen polis “Yeniden gelip, buraya karakol kura ca¤›z” diye ba¤›r›yor. Okmeydan›’ndan püskürtülen ayn› ﬂekilde
tehdit ya¤d›r›yor.
Herkes bilmelidir ki; yoksul gecekondu semtlerinde geliﬂebilecek katliamlardan, provokasyonlardan, komplolardan ‹stanbul polisi sorumludur.
Polisin bu sald›r›lar›, kuﬂku yok
ki, daha kapsaml› bir sald›r›n›n haz›rl›¤› olarak da de¤erlendirilebilir.
Polisin böyle bir niyeti, amac›
her zaman olmuﬂtur.
Yoksul gecekondu semtlerinden,
özellikle de baz›lar›ndan devrimci
hareketi yok edebilmek, polisin y›llard›r amac›d›r. Ama o amac›n yak›n›na bile yaklaﬂamam›ﬂt›r.
Bundan sonra yaklaﬂabilir mi?
Elbette hay›r.
Deneyecektir, sald›racakt›r, ve fakat gecekondular bizim olacakt›r!
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Gazi Mahallesinde Polis Provakasyonu
Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

Gazi Bizimdir!
Mahallemizde Polis
‹stemiyoruz!
9 Kas›m günü akﬂam saatlerinde
‹stanbul Gazi Özgürlükler Derne¤i
önüne gelen polis ekipleri dernek
çal›ﬂanlar›ndan birini gözalt›na almaya çal›ﬂt›. Bunu engellemeye çal›ﬂan Gazi Özgürlükler Derne¤i üyeleri ve derne¤i sahiplenen Gazi halk› duruma müdahale etti. Gazi mahallesinde polis saat 22.00 civar›nda
Gazi Özgürlükler Derne¤i'ni basmaya çal›ﬂt›. Z›rhl› araçlar, akrepler ve
sivil araçlarla derne¤in etraf›n› saran
polisler dernekte bulunan bir kiﬂiye
sald›rarak gözalt›na almaya çal›ﬂt›.
Sald›raya sloganlarla cevap verilince kaçan polisler toplanarak çevik
kuvvetle birlikte tekrar sald›r›ya
geçti. Sald›r› Halk Cepheliler taraf›ndan püskürtüldü. 2 saat süren
çat›ﬂman›n ard›ndan polis derne¤in
önünden çekildi. Sald›r› s›ras›nda
polis derne¤e giremedi. Mahallenin
onlarca köﬂesine barikatlar kurularak çat›ﬂma sürdü.
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“Gazi Bizimdir!
Mahallemizde
Polis ‹stemiyoruz”
Gazi Mahallesi’nde yaﬂanan polis provakasyonu ve ard›ndan geliﬂen polis sald›r›s›na karﬂ› 10 Kas›m
günü protesto yürüyüﬂü yap›ld›.
Gazi Özgürlükler Derne¤i önünde baﬂlayan yürüyüﬂte “Gazi Bizimdir! Mahallemizde Polis ‹stemiyoruz” yaz›l› pankart› aç›larak k›z›l
flamalarla 300 kiﬂilik bir kortej
oluﬂturuldu. Mahalle halk› taraf›ndan alk›ﬂlanan yürüyüﬂte “Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Katil Polis
Mahallemizden Defol, Gazi Faﬂizme Mezar Olacak” sloganlar› at›ld›.
Yürüyüﬂün sonunda Gazi Cemevi
önüne gelinerek burada Ali Akkurt
taraf›ndan bir aç›klama yap›ld›.
Aç›klamada polisin Gazi Özgürlükler Derne¤i üyelerine dair keyfi
sald›r›lar›na karﬂ› karﬂ›ya kal›nd›¤›n› belirterek polisin dün gece Gazi
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Özgürlükler Derne¤i’ne sald›rd›¤›n›
aç›klad›.
Akkurt aç›klaman›n devam›nda
Gazi Özgürlükler Derne¤inin halk›n
sorunlar›yla ilgilendiklerini söyleyerek bunu çekemeyen polisinde derne¤e sald›rd›¤›n› ve yüzlerce gaz
bombas› kulland›klar›n› ifade etti.
Aç›klaman›n ard›ndan polisin att›¤›
gaz bombalar›n›n boﬂ kovanlar› gösterilerek polis teﬂhir edildi.

Okmeydan› Haklar ve
Özgürlükler Derne¤ine
Polis Tacizi
7 Kas›m günü ‹stanbul Okmeydan›’n› ablukaya alan polis, Okmeydan› Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i önündeki gençleri, “bize
taﬂ att›lar” bahanesiyle gözalt›na
almaya çal›ﬂt›lar. Dernek üyeleri
polisin almak istedi¤i genci derne¤e alarak kap›lar› kapatt›lar. Zorla
içeri girmeyi baﬂaramayan polis,
giderken tehditlerini sürdürdü.
Akﬂam boyunca ablukay› sürdüren
polis dernek önündeki gençlere
›ﬂ›k tutarak, derne¤in önünden geçerken dur-kalk yaparak
taciz etme¤e devam
etti.
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Mehmet A¤ar Cezaland›r›ls›n!
11 Kas›m günü Mehmet A¤ar'›n
yarg›land›¤› davaya 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Davan›n aklama üzerine kuruldu¤unu
söyleyen Ankara Halk Cephesi, Ankara Adliyesi önünde “Mehmet
A¤ar tutuklanmal›d›r” diyerek bir
eylem yapt›. Duruﬂman›n görüldü¤ü 11 Kas›m’da yap›lan eylemde,
Mehmet A¤ar'›n halka karﬂ› iﬂledi¤i, infaz, iﬂkence, kay›p katliam ve

kendisinin de itiraf etti¤i “Bin operasyon”dan yarg›lanmad›¤›, bu davan›n onu aklama davas› oldu¤unu
söylendi. Eylemde Halk Cepheliler,
A¤ar’› hiç bir mahkemenin aklayamaca¤›n› ve iﬂledi¤i suçlar›n hesab›n› verene kadar davan›n takipçisi
olacaklar›n› söylediler.

Adalet ‹stiyoruz
11 Kas›m günü Halk Cephesi

‹stanbul Sultanahmet Adliyesi
önünde bir araya gelerek Ellerinde “Adalet ‹stiyoruz” dövizleri ve üzerinde “Bin operasyonun hesab›n› vereceksin! Susurluk devlettir! Mehmet A¤ar
tutuklans›n!” yaz›l› pankart
açarak Mehmet A¤ar’›n yarg›lanmas› için bir bas›n aç›klamas› yapt›.
Halk cephesi ad›na aç›klamay› okuyan Bahar Ertürk:
Mehmet A¤ar korunmaktad›r?
Neden Mehmet A¤ar halka karﬂ› iﬂleoi¤i suçlardan kaynakl›
yarg›lanmamaktad›r. Verilen
mütealaa bunun göstergesidir.
Yoksa bu ülkede insanlar› infaz
etmenin, vucutlar›na onlarca
kurﬂun s›kman›n, iﬂkence yapman›n, kaybetmenin, köy boﬂatma ve
yakman›n cezaz› yokmudur.? Hangi
yasada bunlar›n suç olmad›¤› yaz›lmaktad›r. Mehmet A¤ar’›n yarg›lanmamas›n›n sebebi bu suçlar›n
devletin en tepesinde al›nan karararlar olmas›d›r. Dedi ve “Mehmet
A¤ar Cezaland›r›ls›n, Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›n› atan Halk Cephesi
üyeleri aç›klamalar›n› bitirdiler. Eylemden sonra d›ﬂardan izleyenler alk›ﬂlayarak destek verdi.

Say›:
242

Yürüyü
14
Kas›m

Yürüyüﬂ Sat›ﬂlar› Sürüyor
Gemlik: 5 Kas›m günü, Bursa
Gemlik’in Eﬂref Dinçer mahallesi
ve Mezbaha bölgesinde Yürüyüﬂ
dergisinin 240. say›s›n›n tan›t›m ve
sat›ﬂ› yap›ld›. Eﬂref Dinçer Mahallesi’nin altyap› sorunu ile ilgili baﬂlat›lan imza kampanyas› hakk›nda
da mahalle halk›na bilgi verildi. Bir
saat süren ve dört Yürüyüﬂ okurunun kat›ld›¤› tan›t›mda 25 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

‹ z m i r : 6 Kas›m günü MenemenAsarl›k`ta ve Gültepe’de yap›lan
dergi sat›ﬂlar›nda infazlar›n bir devlet politikas› oldu¤u,
‹smail
Karaman’›
katleden
polisleri
AKP yarg›s›n›n aklad›¤› anlat›ld›. Türkan

Albayrak’›n direniﬂini soranlara zafer müjdesi de verildi. Dergi sat›ﬂlar›nda 85 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

M a l a t y a : 8-9 Kas›m günleri Malatya Yeﬂilyurt caddesinde Yürüyüﬂ
Dergisi'nin tan›t›m› ve sat›ﬂ› yap›ld›.
Önlükleriyle caddeye ç›kan Yürüyüﬂ okurlar› halka Türkan Albayrak'›n zaferini anlatt›. Yap›lan sohbetlerde tek baﬂ›na aylarca direnen
Türkan Albayrak'›n nas›l direndi¤i
ve nas›l kazand›¤› anlat›ld›. Yine direniﬂte olan Tekel iﬂçileri üzerine
konuﬂuldu. Yine ayn› günler içerisinde Çavuﬂo¤lu, Zaviye mahalleleri ve Hasanbey caddesinde de Yürüyüﬂ dergisinin tan›t›m› ve da¤›t›m›
yap›ld›.
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Bursa

Malatya
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d›lar. Devrimci
Alevi Komitesi
de
"Aleviyiz
Hakl›y›z Kazana-ca¤›z" ve "Zo-runlu Din Dersi
Kald›r›ls›n-‹nanç
Özgürlü¤ü ‹sti-yoruz"
yaz›l›
pankartlar›
ve
"Aleviyiz Hakl›-y›z Kazanaca¤›z,
Zorunlu Din Der-si
Kald›r›ls›n‹nanç Özgürlü¤ü
‹stiyoruz, Ebusu-udlarla Gurur Duyan AKP Alevile-rin Düﬂman›d›r" yazan dövizlerle
yürüyüﬂe kat›ld›.
Yürüyüﬂ sonunda Kad›köy Mey-dan›'nda; ABF Genel Baﬂkan› Ali
Balk›z, PSAKD Genel Baﬂkan›
Fevzi Gümüﬂ, AKD Genel Baﬂkan›

“Zorunlu Din Dersi
Kald›r›ls›n”
Zorunlu din dersinin kald›r›lma-s› için ‹stanbul Kad›köy Meyda-n›'nda 24 saatlik oturma eylemi ya-p›ld›. 6 Kas›m günü, Kad›köy Tepe
Nautilus önünde toplanan PSAKD
dernekleri, Alevi örgütleri ve de-mokratik kitle örgütleri buradan
Kad›köy Meydana yürüyüﬂe baﬂla--

Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010
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Ercan Geçmez konuﬂma yapt›lar.
Konuﬂmalar›n ard›ndan eyleme des-tek veren sanatç›lar; P›nar Sa¤, Tol-ga Sa¤, Dertli Divani, Ferhat Tunç
birer türkü seslendirdiler.
Gün ve gece, ziyaretler, türkü ve
halaylarla geçti. Eylemciler, çad›r-lar kurarak sabaha kadar beklediler.

Malatya’da PSAKD’den
Eylem
Zorunlu din dersinin kald›r›lma-s› için Malatya’da Pir Sultan Abdal
Kültür Derne¤i Malatya ﬁubesi ta-raf›ndan da 6 Kas›m günü Emeksiz
Meydan›’nda eylem yap›ld›. E¤itim
Sen, ESP, BDP, ÖDP ve Devrimci
Alevi Komitesi’nin de kat›ld›¤› ey-lemde, “‹lk ve ortaö¤retimde okutu-lan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi”
dersi kald›r›lmal›d›r. Devlet din e¤i-timi ve ö¤retimi yapmamal›d›r!”
denildi.

1 May›s ve Grup Yorum
Sergileri Devam Ediyor

Halk Cepheliler taraf›ndan Grup Yorum’un 25. Y›l
‹nönü Konseri ve 2010 1 May›s foto¤raflar› sergileri
aç›lmaya devam ediyor. ‹zmir’de 1-2 Kas›m günleri
Yamanlar Mahallesi’nde Kubilay Caddesi üzerinde
sergi aç›ld›. Ayr›ca 5 Kas›m günü de Uzundere Köyü
muhtarl›¤› önünde Grup Yorum`un ‹nönü`deki 55 bin
kiﬂilik konserinin resim sergisi aç›ld›.
Ege Üniversitesi’nde ‹zmir Gençlik Derne¤i Giriﬂi-mi taraf›ndan aç›lan sergilerde ayn› zamanda Grup Yo-rum ezgileri dinletildi. 3 Kas›m günü Edebiyat Fakül-tesi önünde bütün gün aç›k kalan sergiye, Ege Üniver-sitesi ö¤rencilerinin yan›s›ra üniversite hocalar› da ilgi
gösterdiler.
Bursa’n›n Teleferik Semti Akça¤layan Mahalle-si’nde 6-7 Kas›m tarihleri aras›nda Grup Yorum’un 25.
y›l özel konseri ve 1977’den günümüze 1 May›s eylem-lerinin foto¤raf sergisi yap›ld›. Akﬂamüstü Grup Yo-rum’un Harbi-ye’de yapm›ﬂ ol-BURSA
du¤u
konserin
CD’si izletildi.
Mahalle halk› ve
yoldan geçenler
ilgiyle sinevizyon
gösterimini seyre-derek sergi resim-lerini incelediler.

UNUTMAYACAĞIZ!

Trakya Kültür Merkezi Kitap
Okuttu¤u ‹çin Bas›ld›
K›rklareli nin Babaeski ilçesinde faaliyet yürüten
Trakya Kültür Merkezi’de 4 Kas›m günü AKP nin polisi taraf›ndan keyfi bir arama gerçekleﬂtirilmiﬂ ve 4 adet
kitaba operasyon havas›yla el konulmuﬂtu.
Yap›lan bu keyfi arama 11 Kas›m günü belediye
binas› önünde yap›lan eylemle teﬂhir edildi. “Kitap
Okumak Suç De¤ildir!” yazan bir pankart›n aç›ld›¤›
eylemde, yap›lan bask›lar “Yeﬂilyurt Gazetesi” gibi
baz› yerel bas›n yay›n organlar›n›n AKP ‹ktidar›n›n
borazanl›¤›n› yapt›¤› belirtildi. Gazetenin “çocuklar›
gitar kursu ad› alt›nda örgütsel propaganda yap›ld›¤›”
yönündeki haberin yalan oldu¤u belirtilen eylemde,
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Kitap Okumak
Suç De¤ildir” sloganlar› at›ld›.
Trakya Kültür Merkezi ayr›ca konuyla
ilgili yaz›l› bir aç›klama yay›nlad›
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TÜYAP Kitap Fuar›
Sona Erdi

Keyfi Gözalt›lara Son!
10 Kas›m günü ‹stanbul Üniversitesi Avc›lar Kam-püsü’nde Gençlik Federasyonu üyesi Sevinç Bozda¤ ve
Gökçe Uluada, okulda bildiri da¤›tt›klar› gerekçesiyle
ÖGB (Özel Güvenlik Birimi) ve polislerin sald›r›s›na
u¤rayarak gözalt›na al›nd›lar.
Gençlik Federasyonu üyeleri sald›r›y› protesto et-mek için 11 Kas›m günü Avc›lar Kampüsü giriﬂinde ey-lem yapt›lar. Eylemin ard›ndan okula giren Dev-Genç-liler fakültelerde yaﬂanan sald›r›y› anlatmaya baﬂlad›lar.
Dev-Genç’liler Mühendislik Fakültesine do¤ru ilerler-ken arkadan çevik kuvvet polislerinin joplu sald›r›s›na
u¤rayarak, yerlere yat›r›larak ve arkadan elleri kelepçe-lenerek gözalt›na al›nd›lar. Dev-Gençliler gözalt›na al›-n›rken onlar› sahiplenmek için arkadan gelen ö¤rencile-rin üzerine gaz bombas› at›ld› ve ö¤rencilerin sahiplen-mesi engellendi.
Avc›lar Firuzköy Karakoluna götürülen ö¤renciler
burada alt› buçuk saat çevik kuvvet polisin arabas›nda
tutuldular. Hastaneye götürülen Dev-Gençlileri muaye-ne eden doktor polislerden farkl› davranmayarak rapor-lara ö¤rencilerin üzerinde var olan morluklar›, ezilme-leri yazmayarak muayeneyi bitirdi. Hastanede muayene
olduktan sonra polisler kelepçe takmak için hastanenin
içerisinde ö¤rencilere sald›rd›lar. Hastaneye götürül-dükten sonra tekrar karakola götürülen ö¤renciler çevik
kuvvet polisinin arabas›ndan serbest b›rak›ld›lar.

30 Ekim-7 Kas›m tarihleri aras›nda ‹stanbul Beylikdüzü’de 29. TÜYAP Kitap
Fuar› aç›ld›. 550 yay›nevi’nin kat›ld›¤› kitap fuar›nda Boran Yay›nc›l›k ve ‹dil
Kültür Merkezi’de stantlar›yla yerlerini ald›lar. Boran Yay›nc›l›k’›n stand›nda ayn› zamanda, Haziran Yay›nc›l›k ve
Anadolu Yay›nc›l›k’a ait kitaplar ve Yürüyüﬂ ve Tav›r dergileri sat›ﬂ› yap›ld›. ‹dil Kültür Merkezi’nin stand›nda ise
Grup Yorum CD ve kasetleri, Tav›r Yay›nc›l›¤›n yeni ç›kan
kitaplar› tan›t›ld›. Bunlar›n d›ﬂ›nda son gün olan 7 Kas›m
günü Grup Yorum ve Tav›r yazarlar› imza günü yap›ld›.

 Dersim’de Mezarlara Sald›r›
Dersim’in Nazimiye ‹lçesi’ne ba¤l› Zeve Köyü’nde
bulunan Alevi halk›n kutsal sayd›¤› mezarlar›na 3. kez sal-d›r›ld›. Bölgede operasyon yapan ölüm mangalar›, halk›n
de¤erlerine sald›r›yor. Alevi halka düﬂmanl›klar›n› her f›r-satta gösteren ölüm mangalar› sald›rarak, yok sayarak
Alevi halk›n inançlar›n› yok edemez.

 “Bu Bizim Dergimiz”
5 Kas›m günü Ankara Yüksel Caddesi’nde Star televiz-yonunda yay›nlanan “Behzat Ç” dizisinin çekiminde Yürü-yüﬂ Dergisi’nin kullan›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› gören dergi okur-lar›m›z buna izin vermediler. Polisiye dizinin Yüksel Cad-desi’ndeki çekimleri s›ras›nda oyunculardan birinin elinde
Yürüyüﬂ Dergisi’ni gören okurlar›m›z “Bu dergi bizim” di-yerek, oyunucunun elinden dergiyi ald›lar. Set görevlileriy-le konuﬂan dergi okurlar›, Engin Çeber ve Ferhat Gerçek’i
anlatarak polisin sevimli gösterilmeye çal›ﬂ›ld›¤› bir dizide
Yürüyüﬂ Dergisi’ni kullanamayacaklar›n› söylediler.

“Bir örgütün illegal olmas›, onun hakk›nda
istedi¤inizi yazabilece¤iniz anlam›na gelmez”
2 Kas›m günü Star gazetesinde
yay›nlanan Aç›k Köﬂe adl› bölümde, “Taksim sald›r›s›nda üç senaryo
bir gerçek” baﬂl›¤›yla Prof. Dr. Birol Akgün taraf›ndan bir yaz› yay›nland›. Yaz›da geçen “DHKP-C
Türkiye’de zaman zaman kendi
varl›¤›n› ispatlamak için intihar eylemlerine baﬂvurabilmektedir. Anafartalar Çarﬂ›s› (Ankara) bu grubun en
ses getiren eylemi
olarak biliniyor.” ifadesine Devrimci Halk

Kurtuluﬂ Cephesi taraf›ndan cevap
olarak bir aç›klama yay›nland›.
“Bir örgütün illegal olmas›n›n,
onun hakk›nda istedi¤inizi yazabilece¤iniz anlam›na gelmez...” denilen aç›klamada, “Örgütümüzün 23
May›s 2007’de Ankara’da Anafartalar Çarﬂ›s›’nda yap›lan feda eylemiyle herhangi bir ilgisi yoktur. Örgütümüz bugüne kadar yapt›¤› her
eylemi üstlenmiﬂtir. ‹kincisi; Örgütümüzün tarihinde halka zarar veren eylemler yoktur. Anafartalar
Çarﬂ›s›’ndaki eylem, taraf›m›zdan
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halka zarar veren bir eylem olarak
de¤erlendirilmiﬂ ve hiçbir gerekçeyle savunulamayaca¤›, meﬂrulaﬂt›r›lamayaca¤› belirtilmiﬂtir” denildi.
Aç›klamada ayr›ca DHKPC’nin Alevi çal›ﬂmalar›ndan rahats›z oldu¤u için böyle bir eylem yapabilece¤i ﬂeklinde yoruma cevaben de, “Devrimci Halk Kurtuluﬂ
Cephesi, Alevi veya Sünni, halk›n
her kesimine yönelik sald›r›lar karﬂ›s›nda ayn› duyarl›l›k ve tav›r içindedir. Eylemlerinin nedenleri de
oligarﬂi içi çat›ﬂmalar de¤il, emperyalizm ve oligarﬂinin halka sald›r›lar›d›r” denildi.

AFFETMEYECEĞİZ!
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Savaﬂan
Kelimeler
‘Pozitif’ bakal›m!
‹nsanlar›n mutsuzlu¤unu, bunal›mlar›n›, yüzünün
gülmezli¤ini, hayata pozitif bakmamayla aç›klar burjuva psikolojisi... Burjuva politikac›lar da onu al›r, halka
beylik dersler vermeye baﬂlar: “Hayata pozitif bakal›m,
ülkemizde çok güzel ﬂeyler de oluyor, onlar› görelim...”
Burjuva bas›n yay›n organlar›, bu tezin do¤rulu¤una çok inand›klar› için s›k s›k “iyi ﬂeyler de oluyor”
baﬂl›kl› haberler yaparlar. ‹nsanlara “pozitif” bakt›rman›n yarar›na ve gere¤ine o kadar inanm›ﬂlard›r ki, bir
gazete “iyi ﬂeyler de oluyor” kelimelerinden sabit bir
logo bile yapm›ﬂt› kendine.
Ne demek peki “yaﬂama pozitif bakmak?”
Bütün aksilikler, olumsuzluklar, yaﬂama “pozitif”
bakamad›¤›m›z için mi oluyor? Yani her ﬂey yolunda,
her ﬂey düzgün de, sorun pozitif bak›p bakamamakta,
öyle mi?.. Açl›k yok, iﬂsizlik yok, konut sorunu yok,
e¤itim sorunu yok, sa¤l›k sorunu yok... Her ﬂey güllük
gülistanl›k, bütün mesele yaﬂama pozitif bak›p bakmamakta! Pozitif bakarsak açl›k, yoksulluk, iﬂsizlik ve daha bilcümle sorunlar çözülecek... öyle mi?

Asl›nda sorular›n kendisi de gösteriyor ki, bu kavram›n yaﬂamda hiçbir karﬂ›l›¤› yoktur. Bu kavram, burjuvazinin bizi gerçekleri görmezden gelmeye ça¤›ran
idealizminin ifadesidir.
Bu kavram –pozitif bakmak–, burjuva özentisi küçük-burjuvazinin gerçeklere gözünü kapay›p, s o r u nl a r d a n ve s o r u m l u l u k t a n kaçmas›na, kendini avutmas›na çok denk düﬂtü¤ü için, küçük-burjuvazi de bu
idealist yaklaﬂ›m› hemen benimsemektedir.
‹dealizm, do¤a ve toplum olaylar›n› maddi olmayan güçlerin etkisiyle aç›klar... ‹dealist felsefeye göre
g ö r ü n e n de¤il g ör ün m e ye n, ma dd e de¤il ru h , o l g ul a r de¤il düﬂünce temeldir... “Pozitif bakmak”la, “sevgi”yle, “empati yapmak”la, herﬂeyin çözülece¤ini söyleyen düﬂünce iﬂte tam da budur.
Bunun dilde ve anlay›ﬂta daha bir çok benzeri bulunmaktad›r. Sorunlar›n ve kan gölünün ortas›nda telaffuz edilen “iyimser bakal›m” temennileri, “hep güleryüzlü olmak”, “hep çocuk kalmak” gibi yaﬂam›n a¤›r
sorunlar› ve sorumluluklar› karﬂ›s›nda hafif kalan, gerçekte herhangi bir ﬂeyi de¤iﬂtirme iradesinden yoksun
düﬂüncelerin de özü ayn›d›r. Bize sorunlar›n empati
yapmakla, sevgiyle çözülece¤ini, pozitif bakman›n,
içindeki çocu¤u yaﬂatman›n yaﬂam› daha “yaﬂan›l›r”
k›laca¤›n› söyleyenlerin s›fatlar› “sosyalist”, “Marksist” de olsa, söyledi¤i idealisttir. Burjuvacad›r.

Düzen Partilerinde Entrikalar Bitmez

K›l›çdaro¤lu-Sav ikilisi ayr›lmaz bir ikili gibi gözüküyordu. Bu
ekip, Baykal’› tasfiye etmiﬂti. Ama
CHP Genel Baﬂkan› olan Kemal
K›l›çdaro¤lu ile partinin Genel
Sekreteri Önder Sav’›n ittifak› Baykal’› devirinceye kadard›. Ertesi
gün birbirlerinin kuyusunu kazmaya baﬂlad›lar.
Burjuvazi, 5 ay önce düzenin solu olarak CHP’yi AKP’ye karﬂ› elinin alt›nda bir alternatif olsun, sol
alan devrimcilere kalmas›n diyerek
K›l›çdaro¤lu’nu destekledi. Tekellerin bir bölümünün deste¤i ile bir bürokrattan bir lider yarat›lmaya çal›ﬂ›ld›. ‹ﬂte halleri ortadad›r.
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Düzen partilerinde iﬂler böyle
yürür. Düzen partilerinde “çok
uyumlu” gibi görünen hükümetler,
meclis gruplar›, parti yönetimleri,
bir gün bir bakm›ﬂs›n›z, paramparça olmuﬂ, birbirine düﬂmüﬂtür.
Peki neden? Niye düzen partilerindeki iliﬂkiler, ittifaklar bu kadar
gelip geçicidir, niye orada dostluk,
vefa, sadakat, ba¤l›l›k, dürüstlük
yoktur. Bunun böyle olmas› tesadüf
de¤ildir.
Düzen partilerinin ve burjuva
politikac›lar›n iﬂleri sömürü ve zulmü savunmakt›r. Dünyada sömürü
ve zulmü savunmak kadar insan›
alçaltan ve çürüten baﬂka bir ﬂey
yoktur.
Çünkü b u r j u v a s i y a s e t b i reysel
ç › k a r l a r için yap›l›r. Kim bunun
aksini iddia ediyorsa o bir yalanc›d›r; dolay›s›yla tüm burjuva politikac›lar aksini iddia etti¤i için hepsi
yalanc›d›r. Burjuva siyasette birey-

UNUTMAYACAĞIZ!

sel ç›karlar elde etmenin yolu ise,
emperyalistlerin, tekelcilerin ç›karlar›n› savunmaktan geçer.
K›l›çdaro¤lu da, Sav da sömürü
ve ya¤ma düzeninin savunucular›d›rlar. ‹ﬂte böyle politikac›lar›n yönetti¤i bu parti, bir yandan tekellere ç›karlar›n› sürdürecekleri güvencesini verirken, sol söylemlerle de
halk› yeniden kendilerine çekmeye
çal›ﬂ›yor.
Söyledi¤i hiçbir ﬂeyin arkas›nda
duramayan K›l›çdaro¤lu meclis
kürsüsünde esip gürlüyor.
K›l›çdaro¤lu, 9 Kas›m’ta CHP
grubunda yapt›¤› konuﬂmada diyordu
ki, “ C H P d e v r i m c i l e r i n p a r t i s i d i r.”
Gruptaki izleyicilere de “Devrimci
K e m a l ” diye slogan att›r›l›yor.du.
Entrikac›lardan,
sömürü ve zulmün savunucular›ndan “devrimci” olmaz!
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A n a d o l u F e d e r a s y o n u B a ﬂ k a n › L a t i f e Ad›güzel:

‘129 a-b yasas›n›n bizi teslim
alamayaca¤›n› göstermek için yürüyoruz’
Almanya’da siyasi tutsaklara karﬂ› yürütülen tecrit politikas›na karﬂ›
baﬂlat›lacak yürüyüﬂ ile ilgili olarak
Anadolu Federasyonu baﬂkan› Latife
Ad›güzel ile röportaj yapt›k.

Yürüyüﬂ: 16 Kas›m'da baﬂlay›p 27
Kas›m'da bitecek yürüyüﬂünüzün
amac› nedir?
Latife Ad›güzel: Yürüﬂümüz baﬂta Almanya olmak üzere di¤er Avrupa ülkelerinde Anadolu Federasyonu nezdinde devrimcilerin, anti-faﬂistlerin yaﬂad›¤› ifade ve örgütlenme özgürlü¤ünün yok edilmesini
teﬂhir etmek; ﬂu anda 2 y›ld›r a¤›r
tecrit koﬂullar›nda tutuklu bulunan
Anadolu Federasyonu eski baﬂkanlar› Nurhan Erdem ve Cengiz Oban,
federasyon üyeleri Ahmet ‹stanbullu, Ünal Kaplan Düzyar ve düﬂüncelerinden dolay› tutuklu bulunan ﬁadi
Özpolat ve bütün siyasi, anti-faﬂist
tutsaklarla dayan›ﬂmak, onlar›n sesini Almanya'n›n her köﬂesine, Türkiyeli ve Alman halklar›na taﬂ›mak.
Uzun y›llardan bu yana Almanya
taraf›ndan federasyonumuza ve
üyelerimize yönelik bask›lar, antidemokratik uygulamalar, tutuklamalar, y›ld›rma politikalar› devam
etmektedir.
Derneklerimiz, üyelerimizin evleri bas›lmakta, talan edilmekte.
üyelerimize muhbirlik teklif edilmekte, süreli oturumlar› olanlar
oturum iptali ile tehdit edilmekte.
‹nsanlar›m›z›n derneklere gitmesi
engellenmek istenmekte, Alman yasalar›na göre kurulmuﬂ derneklerimiz bu bask›lar ve tutuklamalar ile
kriminalize edilmeye çal›ﬂ›lmakta.
Yürüyüﬂ: Bu yasadan k›saca bahseder misiniz?

Latife

A d›güzel:

Maddenin özü “kamu
düzenine karﬂ› olan lar›n, örgütlenenle -

rin cezaland›r›lmas›”d›r. Türkiye’deki madde 146 ile ayn› içeriktedir.
Ve bu maddeden ilk defa Rosa Luksemburg-Karl Liebknecht yarg›land› ve ceza verildi.
Daha sonraki y›llarda bu maddeden binlerce, onbinlerce insan ceza
ald›lar. Bu maddeye 11 Eylül
2001’den sonra ekler yap›lm›ﬂt›r.
Eklenen “bb ” maddesiyle kiﬂi Almanya’da “ssuç” iﬂlemeyip, geldi¤i
ülkedeki gösterdi¤i faaliyetlerden
dolay› burada yarg›lanabilecektir.

Yürüyüﬂ:Yürüyüﬂünüzün program› hakk›nda bilgi verir misiniz?

Latife Ad›güzel: 16 Kas›m Sal› günü Düsseldorf'ta baﬂlayacak yürüyüﬂümüz. 16 Kas›m Anadolu Federasyonu tutsaklar› Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu'nun
Düsseldorf'ta görülecek mahkemesi
sonras› bir bas›n aç›klamas›yla mahkeme önünden baﬂlataca¤›z.
Yürüyece¤imiz ﬂehirlere araçlar›m›zla gidip, ﬂehir içinde yürüyerek, bildiri da¤›t›mlar›, standlar, paneller ve çeﬂitli etkinlikler düzenleyerek 27 Kas›m günü Köln ﬂehrinin
Dom Meydan›’nda yaklaﬂ›k 17 aydan beri her hafta yap›lmakta olan
" Tu t s a k l a r a Ö z g ü r l ü k " eyleminde bas›n aç›klamas› ve ﬂenlikle sonland›raca¤›z.
Yürüﬂümüzde onbinlerce bildiri
da¤›tacak, parlamentolara ve birçok
demokratik kuruma haz›rlad›¤›m›z
Almanya'da toplam 22 ﬂehirde
yürüyece¤iz. Ancak yürüyüﬂümüz Almanya ile s›n›rl› de¤il.
Belçika ve Hollanda'dan,
Fransa ve ‹sviçre'den de
Almanya'daki yürüyüﬂ koluna
kat›l›mlar olacak. Kendi
ülkelerinde baﬂlatacaklar›
yürüyüﬂlerini Düsseldorf'ta
bizimle birleﬂtirecekler.

Ó 19 Aral›k’tan sonra

dosyalar›m›z›
sunaca¤›z.
Yerel ve
ulusal bas›n yay›n kuruluﬂlar›n› ça¤›rd›¤›m›z bas›n aç›klamalar› yapaca¤›z. Birçok ﬂehirde Alman ve
göçmen demokratik kurum ve dernekleri bu yürüﬂümüze ve etkinliklerimize kataca¤›z. Panel ve ﬂenliklerle düﬂünce ve örgütlenme özgürlü¤ü konusunu tart›ﬂacak, yaﬂanan
tecriti anlataca¤›z.

Yürüyüﬂ: Bize Almanya'daki tutsaklara uygulanan tecrit politikas›n›
anlat›r m›s›n›z?
Latife Ad›güzel:Almanya'da da
büyük bir keyfiyetle ve a¤›rlaﬂt›r›ld›kça a¤›rlaﬂt›r›labilen bir tecrit uygulanmaktad›r devrimci tutsaklara.
Bütün tutsakl›klar› boyunca tek
ve ses geçirmeyen hücrelerde tutulur tutsaklar. Bunu yaparken amaç
siyasi tutsak olduklar›n› yok sayarak onlara boyun e¤dirmektir. Cezaevinde kiﬂi 23 saat boyunca tek baﬂ›na hücresinde, 1 saat sadece havaland›rmada tutuluyor. Asla bir kiﬂiye dokunam›yor, sohbet edemiyor.
Bunun için zaten sabah 06.00 da havaland›rmaya ç›kar›l›yor .
Örne¤in; mektuplar›, gazeteleri
ve kitaplar› aylarca verilmez. Aylarca görüﬂ yapt›r›lmaz. Ayda toplam 1
ya da 2 saatlik görüﬂme hakk› tan›n›r
o da birinci dereceden akrabalar›na
hatta onlardan sadece baz›lar›na.

Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

Yürüyüﬂ: Yürüyüﬂünüz ile ilgili
olarak ayr›ca sizin belirtmek istedi¤iniz bir ﬂey var m›?

Latife Ad›güzel: Her insan “tecrite” karﬂ› mutlaka bir ﬂey yapmal›
ve mutlaka da yapaca¤› yapabilece¤i birﬂey vard›r.
Tutsaklar›m›z› daha çok sahiplenmeliyiz. Bu politikay› hep birlikte ters yüz edebiliriz.

AFFETMEYECEĞİZ!
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Avrupa’da

n›ﬂmak amac›yla bir panel
yap›ld›.

Nurhan, Cengiz ve Ahmet’e Özgürlük
Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve
Ahmet ‹stanbullu’nun serbest
b›rak›lmas› için yap›lan eylemler
sürüyor...

"Siyasi Tu t s a k l a r a Ö z g ü rlük" Nöbeti 66. Haftas›nda

Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

Cumartesi günleri Almanya’n›n
Köln Kenti’nin Dom Meydan›’nda
Nurhan, Cengiz ve Ahmet’e
Özgürlük tabebiyle yap›lan eylemlere bu hafta da devam edildi. 6
Kas›m günü yap›lan eyleme Almanyal›lar’›n yan› s›ra Belçika ve Hollandal› Özgürlük Komitesi üyeleri
de eyleme kat›ld›.
Türkiye'deki faﬂist rejime ve Almanya'daki göçmenlere karﬂ› uygulanan yasalara, adaletsizli¤e ve bask›lara karﬂ› mücadele ettikleri için halâ tutuklu bulunan Nurhan Erdem, Cengiz
Oban ve Ahmet ‹stanbullu'nun foto¤raflar› bulunan pankart aç›ld›. Sloganlar eﬂli¤inde bildiriler da¤›t›ld›.

'Nurhan'a, Cengiz'e,
Ahmet'e Özgürlük' Paneli
7 Kas›m günü, Anadolu Federasyonu kurucular›ndan ve eski baﬂkanlar›ndan Nurhan Erdem, Cengiz
Oban ve Federasyon üyesi Ahmet
‹stanbullu’ya uygulanan hukuksuzlu¤u protesto etmek, onlarla daya-

Panele Die Linke Eyalet milletvekili Anna Conrads, Rote Hilfe’den Katrin Wasilewski, Nezwerk
NRW de Frank Bonn, Gefangene
Info’dan Wolfgang Letto konuﬂmac› olarak kat›ld›lar.
Panelde önce Nurhan, Cengiz ve
Ahmet’in mücadeleleri anlat›ld›.
Sonra Nurhan’›n babas› ﬁaban Erdem k›z›n› ve k›saca yaﬂam›n› anlatt›.
Daha sonra Nurhan’› ziyaret
edememenin bir babaya verilen en
büyük ceza oldu¤unu, araﬂt›rd›¤›nda, dünyada böyle bir ceza görmedi¤ini söyledi. Daha sonra Anna Conrads 129. maddenin 150 y›ld›r yürürlükte oldu¤unu ama gereksiz ve
haks›z insanl›k d›ﬂ› bir ceza maddesi oldu¤unu belirtti.
Partisinin 11 Eylül öncesi bu maddenin kalkmas› için önerge verdi¤ini
fakat 11 Eylül’den sonra bu maddenin daha da geniﬂletildi¤ini söyledi.
Tüm insanlar›n daha fazla duyarl›l›k
ve dayan›ﬂma ile bu maddeye karﬂ›
mücadele etmesi gerekti¤ini söyledi.
Mahkeme binas›n›n yeni ve ayd›nl›k olmas›na ra¤men içeriye girildi¤inde insan› ürkütücü yukar›dan aﬂa¤›ya bakan mahkeme heyetinin sanki insanlar› küçümser pozisyonda oldu¤unu belirtti.
Daha sonra söz alan Katrin Wasilewski, mahkemenin daha fazla izleyici taraf›ndan sürekli takip edil-

Mumia Abu Jamal Serbest B›rak›ls›n
Amerikal› siyahi devrimci gazeteci Mumia Abu Jamal 29 y›ld›r
tutuklu bulunuyor. 1981 y›l›nda,
kimlik kontrolü esnas›nda kardeﬂini darp eden bir polisi öldürmekten
yarg›lanan Mumia, 29 y›ld›r idam
edilmeyi bekliyor.
Philadelphia Mahkeme baﬂkan›
"bu pis zenciyi k›zartaca¤›m" diyerek zorlama ve tarafl› bir yarg›lama
ile, Mumia Abu Jamal’›n elektrikli
sandalye ile ölüme mahkum etti. 9
Kas›m günü Philadelphia Federal
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Temyiz Mahkemesi dosyas›n› yeniden inceleyip son karar›n› verecek: ya idam ya da müebbet.
Mumia'n›n idam›na dur demek
için, dünyan›n birçok ﬂehrinde eylem
karar› al›nd›. Brüksel'de ise, Türkiyeli ve Belçikal› devrimcilerin inisiyatifiyle bir eylem düzenlendi. 8 Kas›m günü ABD Konsoloslu¤u önünde yap›lan eylemde Mumia Abu Jamal'›n derhal serbest b›rak›lmas›
istendi.

UNUTMAYACAĞIZ!

mesi gerekti¤inin alt›n› çizerek, bu
konuda daha fazla dayan›ﬂman›n
önemini vurgulad›.
Frank Bonn ise yap›lmas› düﬂünülen uzun yürüyüﬂe kat›laca¤›n› ve kat›lman›n kendisini onurland›rd›¤›n›
söyledi. Herkesin 129. maddeye karﬂ› mücadele etmesi gerekti¤ini bir anti-faﬂist mücadele oldu¤unu söyledi.
Son konuﬂmac› olarak söz alan
Wolfgang Letto 129. maddenin Almanya’daki tarihini anlatt›. Kendisinin Anadolu Federasyonu bizimle
11 y›ld›r bu maddeye karﬂ› mücadele etti¤ini söyleyerek dayan›ﬂman›n
burada büyük bir önemi oldu¤unu
vurgulad›.
Daha sonra uzun yürüyüﬂün ve
sal› günü yap›lacak mahkemenin
duyurusu ile panel bitirildi.

M a h k e m e S ü r ü y o r...
Nurhan, Cengiz ve Ahmet’in
mahkemesine 9 Kas›m Sal› günü
devam edildi. Avukatlar›n içeriye
verdi¤i dilekçeler heyetin karar›na
sunuldu. Her zamanki gibi savc›l›k
bu dilekçeleri do¤ru düzgün dinlemeden itiraz etti.
Mahkeme önümüzdeki hafta 16
Kas›m günü devam etmek üzere sona erdi.
Mahkemenin izleyicileri aras›nda Avukat Gülﬂen Çelebi vard›. Savunman›n ihlâl edilip edilmedi¤ini
kontrol amac›yla geldi¤ini belirtti.
Mahkemeye dinleyici olarak kat›lanlar›n ço¤u 16 Kas›m günü mahkemeden sonra uzun yürüyüﬂe kat›lacaklar›n› duyurdular.

Londra'da Armutlu
ﬁehitleri An›ld›
‹ngiltere'nin baﬂkenti Londra'da
Armutlu ﬂehitleri an›ld›. 7 Kas›m
2010 Anadolu Halk Kültür Merkezi’nde Armutlu ﬂehitleri için bir anma
yap›ld›. Anmada Halk Cephesi ad›na
yap›lan konuﬂmada bu katliam›n devletin devrimcileri yok etme politikalar›ndan birisi oldu¤u
söylendi.
Anmada Türkan Albayrak’›n direniﬂi ve
zaferi de anlat›ld›.

19 Aral›k’tan önce

Ó

Tecrite Karﬂ›
Uzun Yürüyüﬂ
Anadolu Federasyonu 16 Kas›m'da Düsseldorf Eyalet Mahkemesi önünde 129. maddeye karﬂ›
uzun yürüyüﬂ baﬂlatacak.
Bas›n aç›klamas›yla baﬂlayacak
olan uzun yürüyüﬂ, Almanya'daki
Eyalet Parlamentolar›’na, 129.
maddeye karﬂ› haz›rlam›ﬂ oldu¤umuz dosyam›z›n iletilmesiyle de-

vam edecektir.
Aﬂa¤›da belirtilen di¤er ﬂehirlerde ise kurumlar›, demokratik
kitle örgütleri ve sendikalar› ziyaret edilip konuyla ilgili bilgi verilecek. ﬁehir merkezlerinin iﬂlek
yerlerinde ise bildiri da¤›t›lacak.
Herkesi bu konuda duyarl› olmaya ça¤›r›yoruz. Ve 27 Kas›m
2010'da saat 13.00'dan itibaren
Köln'de yapaca¤›m›z yürüyüﬂümüze halk›m›z› geniﬂ bir ﬂekilde
kat›lmaya ça¤›r›yoruz.

Yürüyüﬂ Program›...

22 Kas›m Magdeburg

16 Kas›m Düsseldorf
17-18 Kas›m Frankfurt,
Wiesbaden, Darmstadt
19 Kas›m Mannheim, Karlsruhe
20 Kas›m Stuttgart, Ludwigsburg,
Ulm
21 Kas›m Münih, Nürnberg

23 Kas›m Berlin
24 Kas›m Hamburg, Bremen,
25 Kas›m Bielefeld, Dortmund,
Wuppertal
26 Kas›m Düsseldorf, Krefeld,
Duisburg
27 Kas›m Köln
Sayı:242
212
Say›:

Yürüyü
Yürüyüﬂ

AVRUPA’daki B‹Z
Ana dol u Fe dera syonu, tutsaklar›m›z› sahiplenmeli, tecrit iﬂkencesine birlikte direnmeliyiz diyor.
Alman emperyalizmi, hiçbir kural, yasa tan›madan, devrimci düﬂüncelere düﬂmanl›kla tecrit zulmünü
pervas›zca uyguluyor.
Ancak ﬂu tarihsel gerçe¤i de unutmuyoruz; ne yasalar, ne hukuksal
zorbal›klar, ne dünyan›n efendileri,
n e d e v a s a g ü ç le r i h a k l› l › ¤ ›n v e h a l k›n karﬂ›s›nda sonsuza dek durabilir.
Halk›n ve hakl›n›n eninde, sonunda elde edemeyece¤i, kazanamayaca¤› ﬂey yoktur. Tabiki tek bir ﬂartla;
D‹RENEREK, ‹NANARAK VE
KARARLILIKLA...
Tutsaklar›m›za uygulanan tecrit
onlar› düﬂüncelerinden soyundurmaya, kiﬂiliklerini parçalay›p, teslim almay› hedeflemektedir.
Bir yandan da bizim onlarla olan ba¤lar›m›z› koparmaya,
onlara ulaﬂmam›z› engellemeye, onlarla yü-

rüttü¤ümüz ideolojik ve manevi iliﬂkilerimizi yok etmeye çal›ﬂ›yorlar.
Bizlerin, en de¤erlilerimizden,
tutsaklar›m›zdan, hak, özgürlük mücadelemizin simgelerinden kopmas›
demek mücadele kararl›l›¤›m›z›n zay›flamas›, kendimizi çürümüﬂlü¤e
terketmek demektir.
Sürdürülen tecrit iﬂkencesini ka-

Emperyalizmin
tecrit zulmü ve

direniﬂ
n›ksamam›z, s›radanlaﬂt›rmam›z demek, halk olarak kültürümüzle, tarihimizle ayakta kalma, yaﬂama dinami¤imizin ölmesi demektir.
E¤er gelecekteki tablo bu olursa,
kuﬂkusuz Alman devleti de tüm Avrupal› emperyalist devletler de amaçlar›na ulaﬂm›ﬂ olacaklard›r.
Buna izin ver meyece¤iz...

Ó 19 Aral›k’tan sonra

Tecrite karﬂ› direniﬂ gelecek mücadelemizdir, bunu asla unutmayaca¤›z.
Ne yasalar, ne yarat›lan fiili engeller bizi tutsaklar›m›zdan tecrit
edemez. Biz izin vermedikçe, tecrite
karﬂ› direndikçe tutsaklar›m›zla olan
ba¤lar›m›z gün geçtikçe daha da sa¤lamlaﬂacakt›r.
Belki hemen sesimizi duyamayacaklar, direniﬂi ö¤renemeyecekler,
belki hemen mektuplar›m›z› alamayacaklar...Ama direniﬂ sloganlar›m›z er
ya da geç onlara da ulaﬂacak ve içerde tecriti yenme gücüne dönüﬂecektir.
Direndikçe kazanaca¤›z. Direndikçe diri kalaca¤›z. Direndikçe
Anadolu göçmenleri olarak kimli¤imizi, onurumuzu koruyaca¤›z.
Tecrite karﬂ› baﬂlatt›¤›m›z mücadeleye verilecek her omuz, gelece¤imiz için tek baﬂ›na hücrelerde direnenlerimize uzat›lacak her el, bizi direniﬂ yuma¤› yapacakt›r.
Direniﬂ yuma¤›n› çözmeye ise
kimsenin gücü yetmez.

AFFETMEYECEĞİZ!

Mart
1421Kas›m
2010
2010
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değinmeler
Faﬂizm ve Engelliler
B a ﬂ b a k a n l › k Ö z ü r l ü l e r ‹ d a resi Baﬂkanl›¤›
bir araﬂt›rma yapm›ﬂ. Buna göre ülkemizde yaﬂayan engellilerin yüzde 65’i alay ve aﬂa¤›lama gibi davran›ﬂlara maruz kal›yor!
Daha da dikkat çekici olan› da ﬂu ki; engellilerin
yüzde 47’si kamu görevlilerinin kötü muamelelerine maruz kal›yor. Yüzde 41.8’i de kamu kurumlar›nda görevlilerin ayr›mc› davran›ﬂ›yla karﬂ›laﬂ›yor.
Devletin kendi vatandaﬂ›n› hakir gördü¤ü, sadece itaat bekledi¤i bir kültür içinde, o faﬂist devletin memurunun engelliye böyle davranmas› hiç
ﬂaﬂ›rt›c› gelmiyor.
Hitler faﬂizmini hat›rlay›n. Engellileri toplumun s›rt›nda yük, esas›nda yok edilmesi gereken
bir kesim olarak görür.
Bugünküler öyle yapamasa da yukar›daki rakamlar, faﬂist zihniyetin geçerli oldu¤unu gösteriyor.

Çizgiyle

Yalakalar›n mumu...
AKP Milletvekili Hüseyin Besli ile ﬁair
Ömer Özbay “Recep Ta y y i p E r d o ¤ a n - B i r Li de ri n D o¤u ﬂu ” adl› bir kitap yazd›lar.
Kitab›n bir yerindeki hikayeye göre, Erdo¤an
MSP Gençlik Kollar› üyesi iken bir arkadaﬂlar›n›n cenaze töreninde gözalt›na al›n›p Metris Hapishanesi’ne konuluyor. Tutuklulu¤unun ilk gecesinde bir asker gardiyan çorba yap›p Erdo¤an’a veriyor. Daha sonra bu asker “anarﬂistlere ac›mak sana m› kald›” diye çorba verdi¤i için
üstlerinden dayak yiyor. Erdo¤an hapishaneden
tahliye olduktan sonra “bizim yüzümüzden iﬂkence gördü” diye Adanal› olan bu askeri bulmuﬂ...
m u ﬂ ve bu dostluk da 31 y›ld›r sürüyorm
Hürriyet de yalakal›k yapacak ya; bu hikayeyi
“Bir tas çorban›n hat›r›” diye manﬂetten veriyor.
Ama bu hikayenin küçük bir kusuru var. Sözkonusu olay›n 1979’da geçti¤i anlat›l›yor. Oysa,
o tarihte Metris Hapishanesi diye bir hapishane
yok. Metris Hapishanesi 1981 y›l›nda yap›l m › ﬂ t › r.
Yazanlar da yalakal›¤› manﬂet yapan
Hürriyet de, bu küçük ayr›nt›y› atlam›ﬂlar
anlaﬂ›lan.
Yalana öyle al›ﬂm›ﬂlar ki..

‹ﬂgal
alt›nda
5 y›ld›zl›
Bat› ﬁeria’›n
Ramallah ﬂ ehrinde 5 y›ld›zl› bir
otel yap›lacakm›ﬂ.
‹sveç merkezli
Movenpick Otel’in R amallah ﬂ ubesinin müﬂterilerinin özellikle emperyalist ﬂ irket
temsilcileri olmas›
bekleniyormuﬂ.
Tekeller, çat›ﬂma içinde de, iﬂgal
alt›nda d a n e k ârlar›ndan v azgeçiyorlar, ne lükslerinden...

“Politikada
her ad›m›n
önemi
büyüktür.
Taktiklerinden
bir milimetre
uzaklaﬂsan,
yaﬂam
›ﬂ›¤›n bir
kilometre
uzaklaﬂ›r.”
‹van Popov
(Kavgan›n
ﬁafa¤›)
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Kilo sorunu!
Almanya’da 3-17 yaﬂ aras› çocuklar›n yüzde 157’si
aﬂ›r› kilolu imiﬂ. Patronlar korosu hep bir a¤›zdan söylüyor: Yaﬂas›n tüketim kültürü; çocuklar tüketiyor, tekeller
kazan›yor.
Çocuklar obez olacak bir süre sonra... Ve ondan sonra
da önce diyet ürünler al›nacak, sonra obezlik tedavisi baﬂlayacak.. Patronlar korosu yine devam edecek: Yaﬂas›n
obezlik, yine biz kazanaca¤›z..
‹ster kilo al›n, ister kilo verin; yine tekellere
kazan›yor... Tekellerin tezgah› sa¤lam! Asl›nda “kilo
sorunu” dedi¤iniz pekala tekeller sorunudur.
Siz, ﬂiﬂmanlarken de, zay›flarken de o hep ﬂiﬂiyor.

2 Dakikal›k Demokrasi...
Üniversitelerde s›k s›k protesto edilen
AB’den sorumlu bakan Egemen Ba¤›ﬂ,
piﬂkince bir yöntem geliﬂtirmiﬂ:“Protesto
için ö¤rencilere 2 dakika veriyorum” diyor.
O süre içinde ö¤renciler düﬂüncelerini dile getirebilirlermiﬂ... Kafaya bak›n... Padiﬂah, lütfediyor...
Peki ö¤renci lütufu kabul etmeyip, konuﬂmaya devam
ederse?
O zaman demokrasicilik oyununun s›n›rlar› bitiyor,
polis, copuyla iﬂkencesiyle susturuyor ö¤renciyi.
‹ki dakikal›k demokrasi de bu kadar olur zaten!

Açlara ‹sa...
Polonya dünyan›n en büyük ‹sa
heykelini 1.5 milyon dolar vererek yapt›rm›ﬂ.
Polonya halk› aç, iﬂsizlik sorunu var,
evsizlik sorunu var... Var da var... Ama iktidar
boﬂverin bunlar› diyor; bak›n en büyük ‹sa
heykeli bizde!.. “Afyon” biny›llard›r iﬂe
yar›yor iﬂte...

Kimse!
CHP Genel Baﬂkan› Kemal K›l›çdaro¤lu,
Cumhuriyetin ilan›n›n 87. y›l dönümü
kutlamalar› kapsam›nda Ba¤dat Caddesi’nde düzenlenen yürüyüﬂün ard›ndan
100 günü aﬂk›n süredir direnen ve açl›k grevine baﬂlayan Türkan Albayrak’› ziyarete gidece¤ini belirterek, Albayrak’a "Mustafa Kemal’in Cumhuriyeti var,
sen kimsesiz de¤ilsin. Arkanda halk›n ordusu var" diyeceklerini söyledi... Direniﬂ çad›r›nda da o minvalde
konuﬂmuﬂ...
Bir kere Türkan zaten kimsesiz de¤il.
Onun Devrimci ‹ﬂçi Hareketi var, Halk Cephesi var.
Hem zaten senin cumhuriyetine kalsayd›, Türkan 100
küsur gündür kimsesiz kalm›ﬂ olacakt›.
Sen git yalanlar›n› baﬂta yerde s›rala...

Merkel Tehdit Etti!
Fransa’dan Almanya’ya depolanmak için trenle gönderilen nükleer at›klar› engellemek ve protesto etmek için Almanya’da eylemler düzenlendi.
Eylemlerin en büyü¤ü ise nükleer at›klar›n depolanaca¤›
Dannenberg’te oldu. 10 bin kiﬂiyi engellemeye çal›ﬂan polis, eylemcilere sald›rd›.
ﬁehirlerinin nükleer çöplük deposu olmas›na istemeyen
Almanya halk›n›, Almanya Baﬂbakan› Angela Merkel tehdit etti.
Bar›ﬂç›l göstericileri tehdit eden, polisi sald›rtan, gösteri
hakk›n› suç sayan bir demokrasidir Merkel’in demokrasisi.

Almanya’da “Ünvan Satan”
40 Profesöre Tutuklama
Almanya’da binlerce Euro karﬂ›l›¤›nda baz› akademisyenlerin doktora tezlerini kabul edip, “ünvanlar›n› onaylatan” 40 profesör hakk›nda tutuklama karar› ç›kar›ld›.
Tüm bu sahtekarl›klar, Alman emperyalizminin çok
övündü¤ü, “sayg›n üniversiteler”inde yaﬂanmaktad›r. Kapitalizm üniversiteleri öyle bir hale getirmiﬂtirki, profesörlere
5 bin Euro rüﬂvet veren “doktor” ünvan›n› sat›n almaktad›r.

Meksika: Amerikan E¤itimli
Uyuﬂturucu Kaçakç›lar›
Almanya’da binlerce Euro
karﬂ›l›¤›nda baz› akademisyenlerin doktora tezlerini kabul edip,
“ünvanlar›n› onaylatan” 40 profesör hakk›nda tutuklama karar›
ç›kar›ld›.
Tüm bu sahtekarl›klar, Alman emperyalizminin çok
övündü¤ü, “sayg›n üniversiteler”inde yaﬂanmaktad›r. Kapitalizm üniversiteleri öyle bir hale 1990'lar›n baﬂlar›nda
Amerika'n›n 7. Özel Tim'i taraf›ndan bir grup Meksikal› asker e¤itilerek ülkedeki ayaklanmalar› bast›rmak ve Zapatistalar gibi halk hareketlerini ortadan kald›rmakt›.
E¤itimi alan 500 kadar Meksikal› asker Meksika ordusunun en “seçkin” katillerini oluﬂturdular. Bu grup daha
sonra Zeta adl› bir uyuﬂturucu karteli kurarak Meksika halk›na karﬂ› terör estirmeye baﬂlad›.
Meksika Devlet Baﬂkan› Felipe Calderon'un uyuﬂturucu tekellerine karﬂ› verdi¤i bu sözde mücadele 29.000 insan öldürüldü.
Zeta öldürdüklerinin baﬂ›n› kaz›klara geçiriyor, internete tecavüz, iﬂkence ve infaz videolar› koyuyor.
Zeta' n›n en son katliam›, geçti¤imiz A¤ustos'ta ABD s›n›r›nda 72 göçmen iﬂçinin katledilmesi ve iﬂçilerin cesetlerinden bir da¤ yap›larak çürümeye terkedilmesi oldu.getirmiﬂtirki, profesörlere 5 bin Euro rüﬂvet veren “doktor” ünvan›n› sat›n almaktad›r.
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Savaﬂma konuﬂ
Do¤an Medya’ya ba¤l› Radikal Gazetesi bir kampanya baﬂlatt›. Kampanyan›n slogan›; “Savaﬂma Konuﬂ
Diyebilen 500 bin Radikal Aran›yor!” Kampanyan›n
afiﬂinde namlusu 90 derece bükülmüﬂ bir kleﬂ resmi var.
Kleﬂ’in ucunda mikrofon...
Silahlar k›r›l›yor. Namlunun yerini mikrofon al›yor.
“Konuﬂun” deniliyor: Devir “konuﬂma” devri, devir “diyalog” devri...
“Konuﬂun” diyorlar. Uzatm›ﬂlar mikrofonu bir gence, o da konuﬂuyor: “Savaﬂ milad›n› doldurdu.” diyor.
Peki savaﬂ›n “milad›” ne zaman baﬂlam›ﬂ ve hangi geliﬂmeler bu “milad”›n dolmas›na neden olmuﬂ? Nedir savaﬂlar›n milad›n› dolduran? Bunlar cevaps›z!

Say›: 242

Yürüyüﬂ
14 Kas›m
2010

Savaﬂlar›n milad›, s›n›flar›n ortaya ç›kmas›yla baﬂlar.
Toplumlar tarihi boyunca s›n›flar aras›ndaki çeliﬂkilerin
çözümündeki en temel unsurlardan birisidir savaﬂlar.
Niyetler ne olursa olsun, çeliﬂkiler varoldu¤u sürece, çeliﬂkilerin çözümünde niyetlerden ba¤›ms›z olarak savaﬂlar da var olacakt›r.
O zaman “savaﬂma konuﬂ” ne demek?
“ S a v a ﬂ m a k o n u ﬂ ” demek, bugünün dünyas›nda ve
bugünün Türkiyesi’nde “ S a va ﬂ ma S U S ” d e me k t i r.
AKP iktidar›n›n “Kürt sorununu” çözece¤ine i n a n-

d › r › l m a y a çal›ﬂ›lan
halk, bu kez de “ s a v a ﬂ m a n › n g e r e k si z li¤ine” inand›r›lmaya
çal›ﬂ›l›yor. Burjuvazinin kalemﬂörleri, sivil toplumcular hep bir
a¤›zdan, sorunlar›n “savaﬂ›larak de¤il,
k o n u ﬂ u l a r a k ” çözülece¤ini savunuyor.
Peki kime yap›l›yor bu ça¤r›? Ça¤r› yapan kesimlere
bir bak›n: Küçük burjuva “ayd›n” kesimler. Düzen içi
reformist kesimler, eski dönekler...
“Savaﬂma” derken ça¤r› da, esas›nda halka yap›lmaktad›r. Halk hareketlerine, devrimci yurtsever hareketlere yap›lmaktad›r. Yap›lan ça¤r› zulmedenlere, sömürenlere de¤il, ça¤ri iﬂkencecilere, katliamc›lara de¤il... Ça¤r›: zulme, sömürüye karﬂ› direnenleredir.
“Direnmeyin” deniliyor. “Direnmezseniz iﬂkence
görmezseniz, savaﬂmazsan›z katledilmezsiniz, yerinizden yurdunuzdan göç ettirilmezsiniz” deniliyor.
Emperyalizmin, oligarﬂinin halka karﬂ› savaﬂ› meﬂru
görülüyor. Silahlanma, silah kullanma hakk›n›n sadece
egemenlere ait oldu¤u düﬂünülüyor. Burada meﬂru görülmeyen halk›n zulme karﬂ›, sömürüye karﬂ› savaﬂ›d›r.
“Savaﬂma Konuﬂ” kampanyas›nda tanklar›n, toplar›n,
G-3 silah›n›n namlusu de¤il k›r›l›p ucuna “mikrofon” tak›lan, gerillayla özdeﬂleﬂmiﬂ “KALAﬁN‹KOF”dur.
Savaﬂmaktan vazgeçmek; düzenin iradesinin kabul edilmesidir.
Yoksul halk›n, kendisini açl›¤a, iﬂsizli¤e, yoklu¤a
mahkum eden, faﬂist terör alt›nda yaﬂatan düzenle konuﬂaca¤› hiçbir ﬂey yoktur.

‹ﬂbirlikçi iﬂbirlikçili¤ini itiraf ediyor;

“NATO’nun sahibi biziz”
D›ﬂiﬂleri Bakan› Davuto¤lu, tart›ﬂmalar› süren ve emperyalistler taraf›ndan yerleﬂtirilmesi düﬂünülen
füze kalkan› projesi ile ilgili olarak;
“Füze kalkan› ile ilgili san›ld›¤ › ka dar bir tart›ﬂma olmad›. NATO ’ n u n
sahibi biziz” diye aç›klama yapt›.
K›sacas› Davuto¤lu “tart›ﬂ›lacak
bir ﬂey yok. NATO için herﬂeyi yapar›z” demek istiyor..
Davuto¤lu, kat›ks›z bir iﬂbirlikçidir. Efendilerine ne kadar hizmet
ederse kredisinin o kadar yükselece¤ini düﬂünüyor. Fakat ayn› zamanda
iﬂbirlikçili¤ini de gizlemek istiyor.
AKP iktidar›n›n ABD füze kalkanlar›n›n ülkemizde kurulmas›na
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bir itiraz› yoktur. Zaten topraklar›m›z› emperyalistlerin kullan›m›na
sonuna kadar açt›lar. Davuto¤lu’nun; “san›ld›¤› kadar bir tart›ﬂma
olmad›.” diye belirtti¤i gibi bir tart›ﬂman›n olmad›¤› da büyük ihtimaldir. Çünkü emperyalistler, füze kalkanlar›n›n yeri konusunda iﬂbirlikçilerinin hiç bir itiraz›n›n olmayaca¤›n› bilir. Onun için tart›ﬂma gere¤i de
duymaz. Davuto¤lu’nun bu durumu
ifade ediﬂ biçimi emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n, kraldan daha kralc› bir
uﬂakl›k düzeyinde oldu¤unu göstermektedir.
NATO, emperyalistlerin halklara
karﬂ› savaﬂ örgütüdür. Bugün esas
olarak da Amerika’n›n halklara karﬂ›

terörüne uluslararas› meﬂruiyet kazan›d›rmak için kullanmaktad›r.
Amerikan projesi olan ve NATO
projesine dönüﬂtürülen halklara sald›r› projesi füze kalkan›n›n nereye
kurulaca¤› hakk›nda karar, 18 Kas›m’da Lizbon’da yap›lacak toplant›da verilecek. Davuto¤lu’nun, “NA TO’nun sahibi biziz” demesi uﬂakl›¤›n› gizlemeye çal›ﬂman›n ötesinde
birﬂey de¤ildir.

