Emperyalizmin Tecritine Karﬂ›,
Avrupa’daki Siyasi Tutsaklar ‹çin
Uzun Yürüyüﬂ Baﬂlatt›

Magdeburg
Berlin
Hamburg
Bremen
Bielefeld,
Dortmund
Wuppertal
Düsseldorf
Krefeld,
Duisburg
Köln

info@yuruyus.com

Düsseldorf
Frankfurt
Wiesbaden
Darmstadt
Mannheim
Karlsruhe
Stuttgart,
Ludwigsburg
Ulm
Münih
Nürnberg

www.yuruyus.com

Anadolu Federasyonu

Düﬂünceler Üzerindeki Bask›lara Son!

Siyasi Tutsaklara Özgürlük!

Orada yak›lan tüm halkt›r! Bu dava halk›n davas›d›r!
www.yuruyus.com
Haftal›k Dergi / Say›: 243
21 Kas›m 2010
Fiyat›: 1 TL (kdv dahil)

info@yuruyus.com

19 Aral›k Katliam› 10. Y›l›nda
YAKANLAR 10 YILDIR YARGILANMADI

Kömürleﬂen Bedenlerimiz ‹çin

ADALET
İSTİYORUZ!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

“Önceden hareket ve ben vard› ﬂimdi hareketle bütünüz,
etle t›rnak gibi”
Erol Yalç›n

26 Kas›m - 2 Aral›k

YAKTILAR... YIKTILAR... KURŞUNLADILAR

BU DAVA
ZULME KARﬁI OLMANIN M‹HENK TAﬁIDIR
Devrimci, demokrat, ilerici, vatansever
güçler için
Zulme, iﬂkenceye, katliama karﬂ›y›z
diyenler için
12 Eylül’e, kontrgerillaya karﬂ›y›z
diyenler için
O gün orada olmaman›n hiçbir izah›
yap›lamaz!
Her siyasi kimlik, belli davran›ﬂlar›
gerektirir.
O siyasi kimli¤in gerektirdi¤i davran›ﬂ›
göstermek, tutarl›l›kt›r. Tersi, tutars›zl›k.

Aç›kça adlar›n› da anal›m:

ÖDP, EMEP, TKP ve di¤er legal sol partiler;
tüm devrimci, ilerici siyasi hareketler!
‹lericiler taraf›ndan yönetilen
meslek odalar›, konfederasyonlar!
19-22 Aral›k katliam› davalar›n› takip
etmek, katillerin yarg›lan›p cezaland›r›lmas›n›
talep etmek, demokrat, ilerici olman›n gere¤i
de¤il mi?

Bu davay› da izlemeyecek misiniz?

Üyelerine bu demokratik görev ve
sorumlulu¤u üstlenme ça¤r›s› yapmayan
baﬂkanlar, yönetim kurullar›, demokratl›k
görevlerini tam yapmam›ﬂlar demektir.
Tutarl›l›k istiyoruz. Sorumluluklar›
hat›rlat›yoruz.
10 y›ld›r, Türkiye halk› ad›na, Türkiye solu
ad›na adalet isteme mücadelesini
kesintisiz omuzlayanlar olarak, bunu
hat›rlatma hakk›n› kendimizde görüyoruz.
Bu sorumluluk hepimizin.
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Erol YALÇIN

Selma DO⁄AN

Halka ve devrimcilere yönelik saldırıların boyutlandığı, kayıp ve
katliam politikaları ile devrimci hareketin kuşatılmaya çalışıldığı bir
dönemdi. 2 6 K a s ı m
1 9 9 3’te, İstanbul Hasköy’de silahsız, savunmasız bir şekilde kat-

ledildiler.
E r o l , 1 9 6 5 Kırşehir doğumluydu. 1988 yılında Yıldız Üniversitesi
öğrencisiyken mücadeleye katıldı. Yıldız Üniversitesi öğrenci derneğinde, gençlik eylemlerinde, bir DEV-GENÇ’li olarak cüreti ve kararlılığı ile en önde oldu. Şehit düştüğünde İstanbul DEV-GENÇ siyasi sorumlusuydu.
Selma, 1975 doğumludur. Devrimci hareketin bir sempatizanı olarak,
devrimci harekete yardım eden, devrimcileri sahiplenen biridir. Düzenin istediği gibi bir gençlik olmak yerine, onurlu bir yaşam sürdürdü.
1976 Diyarbakır doğumlu E rh a n , lise yıllarında devrimci oldu. Mücadelede hızla gelişti. Gençlik çalışmaları yanısıra Balıkesir,
Bandırma, Susurluk sorumluluklaErhan YILMAZ Mehmet YILDIRIM rını üstlendi. Bir süre tutsaklık yaşadı. Tahliye olduğunda, artık yeri
(Kenan)
(Necati)
özlemini duyduğu dağlardı. Şehit
düştüğünde birliğinin komutanıydı.

Parti, sendika, oda “baﬂkanlar›”n›n
izlemesinden de sözetmiyoruz.

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k

Kartal Hapishanesi’nde 5. Ölüm Orucu Ekibi’nde
başladığı onurlu direnişini, 6 ay boyunca sürdürerek 3 0 K a s ı m
2 0 0 2’de ölümsüzleşti.

Burada ve baﬂka yerlerde, 19 Aral›k
katliam davas›na yapt›¤›m›z ça¤r›lar,
TUTARLILIK ça¤r›s›d›r.

19 Aral›k katliam›yla ilgili bugüne kadar
görülen davalar› neden izlemediniz?

Haftal›k siyasi dergi
Fiyat›: 1 TL

Zeliha ERTÜRK

1978 İstanbul doğumlu. Devrimcileri ve faşizmi Gazi
ayaklanmasında tanıdı. 1996’da tutuklanarak götürüldüğü Eskişehir hücre tipi hapishanesinde direnişe
katıldı. 2000’de F Tipi hapishanelerle birlikte yeniden hücre ve tecrit gündeme geldiğinde, ölüm orucu
gönüllülerinden biriydi.

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

1964 Kars doğumlu. M e h m e t, genç yaşta çeşitli işlerde çalışarak,
sömürüyü, adaletsizliği en çarpıcı biçimlerde yaşadı. 1993'te devrimcilerle tanıştı. Bir süre tutsaklık yaşadı. 1995'te Karadeniz Kır Birliği’ne katıldı. Şehit düştüğünde birliğinde komutan yardımcısıydı.
3 0 K a s ı m 1 9 9 8 ’de, Balkıca’da bir direniş destanı yazarak şehit düştüler. 29 Kasım akşamı Gölgeli Dağları eteklerinde Balkıca Köyü’nde kuşatıldılar. 20 saat boyunca çatışarak, susturulamayan sloganları ve marşlarıyla bir direniş destanı yazdılar.
İkisi de 1961 doğumluydu. Mücadeleye devrimci hareket saflarında katıldılar. İstanbul mahalli birimlerde,
Hasköy’de görev yapıyorlardı. 2 8
K a s ı m 1 9 7 9’da, Hasköy’de,
faşist
saldırılara karşı nöbet tutarKubilay YEﬁ‹LKAYA Enver ER
ken, bulundukları kahvehanenin faşistler tarafından taranması ile çıkan çatışmada şehit düştüler.

1969 Muş doğumlu. 1990’da, Uludağ Üniversitesi’nde, gençlik mücadelesi içinde yerini aldı. 1994 Eylül’ünde tutuklandı. 19-22 Aralık
katliamında Ümraniye’de direnen devrimcilerden biriydi. 2001’de
Kandıra F Tipi’nden tahliye oldu, ancak kısa süre sonra tekrar tutuklandı ve Kırıklar F Tipi’ne konuldu.

Feridun Yücel
BATU

Aralık 2001’de örgütüyle ilişkisi kesilmiş olmasına rağmen, tecrite
karşı ölüm orucuna başlayarak 1 A r a l ı k 2 0 0 2’de şehit düştü.

An›lar› Miras›m›z
Erol Yalç›n-Selma Do¤an

Bir kadro bir sempatizan
Biri bir kadro, di¤eri sempatizan. Biri yönlendiren, yaratan, harekete geçiren, di¤eri
olanak sunan, koruyan, kollayan. ‹kisi de zor günlerin, çetin dönemlerin insanlar›. Ne Erol
olmadan Selmalar olabilir, ne de Selma olmadan Erollar... Onlar bir bütün. Onlar hareketi
oluﬂturan bütünün parçalar›.
26 Kas›m 1993 günü Erol ve Selma katledilmeden önce, darbe ihanetinin yaralar›n›n
sar›lmas›nda eme¤i geçen, farkl› yerlerden, farkl› kültürlerden gelmiﬂ, farkl› niteliklere sahip iki insand›rlar. Onlar› bu savaﬂ›n bir parças› durumuna getiren kiﬂisel özelliklerini hareketin kültürü ve ideolojisiyle birleﬂtirebilmeleridir. Erol henüz sempatizan düzeyinde olan
Selma'ya göre önderdir. Ama ikisinin de ç›k›ﬂ noktalar›, bulunduklar› mevzinin netli¤i ve
do¤rulu¤udur. Onlar bulunduklar› cephede yaﬂamlar›yla, tercihleriyle ve ﬂehitlikleriyle, darbe ihanetine ve düﬂmana oldu¤u kadar onlar›n kültürüne ve ideolojisine de verilmiﬂ en güzel cevapt›rlar.
Selma, henüz 18’inde Devrimci Sol'a sempati duyan tüm halk özellikleriyle devrimcilere evini açmakta, yard›m etmekte tereddüt etmeyen, devrimci savaﬂ›n harc›na katk›da bulunan biridir.
Erol akademik-demokratik mücadelede, 6 Kas›mlar'da, Nisan direniﬂlerinde bir DevGenç militan›, her yerde, her alanda bir kitle önderi, kitleleri eyleme katan bir ajitatör, Devrimci Sol kadrosudur. Militan, atak ve cesurdur.
Erol, farkl› bir siyasi yap› içindedir. Tutsakl›k yaﬂar. Bir gün hapishanede Devrimci Sol
önderini görmek için gitti¤i Devrimci Solcular’›n ko¤uﬂundan Devrimci Solcu olmaya karar
veren biri olarak ç›kar. Bunda etkili olan nedenlerden biri kendisine mütevaz› bir elden uzanan bir bardak çayd›r. Sonras›nda ise Devrimci Sol tutsaklar›ndan etkilenir ve hapishaneden
bir Devrimci Sol sempatizan› olarak ç›kar.
Sürekli baﬂar›l› bir ivme gösteren Erol 1990 y›l›nda Dev-Genç'in yeniden örgütlenmesi
sürecinde yeralt› iliﬂkilerinde görevlendirildi. Büyük iﬂ, küçük iﬂ demeden daha aktif görevler talep etti. Militan kiﬂili¤inin yan› s›ra örgütçüydü Erol. Onun "insan örgütleyemem dedi¤i görülmemiﬂtir. Erol hep iddial›d›r. Herkesin de¤iﬂip dönüﬂece¤ine inan›r. O zaman Devrimci Sol'a tepki duyan iki k›zkardeﬂ vard›r. Erol "bizim kazanamayaca¤›m›z kimse olamaz"
diyerek k›zkardeﬂlerle konuﬂur, onlar› dinler, gözlemler, b›kmadan anlat›r ve onlar› kazan›r. Kazanan Erol'un sabr›, eme¤i, verdi¤i de¤erdir.
Emekçi ve fedakard›r Erol. Gece otelde çal›ﬂ›r gündüz de okuldaki faaliyetlerini sürdürür. Daha büyük görevlere aday oldu. ‹stanbul Dev-Genç komite üyeli¤i ve komite siyasi sorumlulu¤u yapt›.
‹ﬂte Erol ve Selma...
Erol bir kadro, bir yönetici... Selma ise bir taraftar, devrimin sessiz ve isimsiz hamal› olarak bir bütün olup sürecin omuzlar›na yükledi¤i görevleri omuzlayanlard›r. Ve ikisi fedakarl›¤›n, ba¤l›l›¤›n, eme¤in en doruk noktada gösterildi¤i bir yerde birleﬂtiler. ‹kisi bedelin en
kutsal›n› ödeyerek ﬂehit düﬂtüler...

‹çindekiler
4 Adalet s›nav›...
Unutmayaca¤›z!
Affetmeyece¤iz!

21 Tecrite Karﬂ› Mücadele
Platformun’ndan
sempozyum...

22 AKP yalanla, talanla sömürü

Katilleri tan›y›n...

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

13 Mahkeme önlerinde yine
TAYAD’l›lar vard›...

15 Nas›l bir yaﬂam?..
Yak›lanlar ne anlat›yor?..

16

Ö¤retmenimiz:
Adaletin meﬂrulu¤u halkt›r...

17 Adalet!
Yarg›daki gecikme, bir
politikad›r...

18 S›n›f kini unutmamakt›r...
20 TAYAD’l›lara özgürlük..
Tutuklu TAYAD’l›lar
Serbest B›rak›ls›n!

Ça¤r› / ‹lan

23 Soyguncuya, tefeciye vergi
aff›...

24 M‹T’e Amerikan modeli...
25 ‹rﬂad birlikleri...
26 Devrimci Okul: Kitle
çal›ﬂmas›nda kal›c›l›k...

30 15 soruda enternasyonalizm...
32 Savaﬂan kelimeler:
‹çimizdeki çocuk...

33 Kültürümüze sahip ç›kal›m...

b›rak›ls›n...
toplant›lara
kat›lamay›z”

42 Emek haberleri...
43 Devrimci ‹ﬂçi Hareketi:
Birlikte kazand›k...

44 Haberler...
46 Katliam davas›na
ça¤r›lar...

47 Polisin gecekondularda
görevi ne?..

48 Avrupa’da Yürüyüﬂ
50 Avrupa’daki Biz
51 Emperyalistlar

Ülkemizde
Gençlik

34 Meﬂrulu¤umuzu
göstermemiz gerekiyordu...

35 Gençlik Federasyonu’ndan
36 Gençli¤in gündeminden
37 Liselerde polis idare bask›s›na
Türkan Albayrak’›n
‹ﬂten At›lma Davas› Sürüyor
Yer: Üsküdar 3. ‹ﬂ Mahkemesi
Ç‹ÇEKÇ‹
Tarih: 22 Kas›m 2010 Pazartesi
Saat: 11:00

38 Tecritten haberler...
40 Hasta tutsaklar serbest
41 Tek yol: “biz bütün

çark›n› çeviriyor...

6 ‹ki resim
8 Katillerin kimlikleri...

son...

kazan›lm›ﬂ haklar›
gasbediyorlar...

52 De¤inmeler
54 Özür nas›l dilenmez?..
55 Yitirdiklerimiz...
Mahkemeye Ça¤r›
Didem Akman De¤il
Hikmet Sami Türk
Yarg›lans›n!
Yer: Ankara Adliyesi 11. ACM
Tarih: 23 Kas›m Sal›
Saat: 15.30

Adalet S›nav›
3 Kas›m’da görülecek Bayrampaﬂa katliam› davas› daha önce
yaﬂanm›ﬂ onlarca katliam davas›ndan sadece birisi de¤ildir. Bu davalardan baz› yanlar›yla ayr›lmaktad›r.
avan›n önemini, katillerin yakarak, kurﬂunlayarak aç›kça
gerçekleﬂtirdikleri katliamlar›na
ra¤men, 10 y›l boyunca devletin
tüm kurumlar› taraf›ndan sahiplenilmelerinde görebiliriz. Devlet
ölüm mangalar›n› korumuﬂ, aç›kça,
“bb e n k a t i l l e r i m i y a r g › l a t m a m ”
demiﬂtir. Katletmiﬂ ve 10 y›l boyunca, yüzlerce yaz›ﬂmaya, sayfalar dolusu raporlara, belgelere, tan›kl›klara karﬂ›n katliam emirlerini verenleri, diri diri yakanlar› korumuﬂlard›r.
Adeta bu konuda halkla alay etmiﬂlerdir.
9 Aral›k’taki hapishaneler katliam› askeri olarak da oligarﬂinin
20 Temmuz 1974’deki K›br›s iﬂgali’nden sonraki en büyük askeri harekatlar›ndan birisidir.
ligarﬂi, “ b i r a v u ç ” tutsak için
binlerce askerini, polisini seferber etmiﬂ, özel katliam birlikleri
ile sald›r›s›n› gerçekleﬂtirmiﬂtir
Hapishaneler kuﬂat›larak, bombalan›p yak›lm›ﬂ, kepçelerle y›k›larak,
tutsaklar o y›k›nt›lara gömülmek istenmiﬂtir. Onca a¤›r kayba karﬂ›n, o
y›k›nt›lar ve enkaz alt›nda kalan oligarﬂinin katliamc›lar› olmuﬂtur.
atiller birgün bu katliamlar›n›n
karﬂ›lar›na ç›kaca¤›n›, y›llar
geçse de katliam›n unutulmayaca¤›n›, adalet için hep mücadele edilece¤ini, halk›n ve devrimcilerin
hesap sormaktan vazgeçmeyece¤ini ak›llar›na bile getirmek istemediler.
ir y›l öncesinden “ b i r a v u ç ”
tutsak için katliam seferberli¤i
ilan edilmiﬂ, katliam birlikleri haz›rlanm›ﬂt›r. Nitekim, 19 Aral›k’ta
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Elaz›¤’dan, Ankara’ya, ‹stanbul
Halkal›’dan Maslak’taki askeri birliklere kadar onlarca askeri birlik
Bayrampaﬂa ve Ümraniye Hapishaneleri için seferber edilmiﬂtir.
ligarﬂik diktatörlük, emperyalizmin ç›karlar› için, emperyalistlerin onay›n› da alarak, “dd ü ﬂ m a n b i r ü l k e t o p r a k l a r › n a ” sald›r›r gibi, tüm ülkede 20 hapishaneye
sabah saat 04.30 s›ralar›nda ayn› anda sald›rm›ﬂt›r. Öylesine pervas›zlard› ki, katliam operasyonunu tüm
ülkeye televizyonlardan, yalanlar
eﬂli¤inde, katliam› gizleyerek izlettiler.
atliam emrini verenler, halk›n
en de¤erli öncülerini yakarak,
kurﬂunlayarak katlettirenler, günlerce televizyon ekranlar›nda “hh a p i s h a n e l e r i k u r t a r m a k t a n ” söz ettiler. Ucuz demagojiler, kaba yalanlarla üste ç›kmaya çal›ﬂt›lar. Dökülen kanlar›n, yak›lan tutsaklar›n
unutulaca¤›n› sand›lar. Ama unutturmad›k. Elimiz hep katillerin yakas›nda oldu. ﬁimdi 10 y›l sonra
aç›lan Bayrampaﬂa Katliam› Davas›’yla birlikte, adalet talebini daha
güçlü dile getirmek, katliam emirlerini verenleri, diri diri yakanlar›,
halk›n katillerini daha yayg›n biçimde teﬂhir etmek görevimizdir.
ayrampaﬂa Katliam› Davas›’na
müdahail olmak, devrimci, demokrat, ilerici, vatansever olman›n
gere¤idir. Çeﬂitli kesimler için katliam davalar›na müdahil olma konu-

O

K

B

Düzen katillerini
korurken, bu ülkenin
ilericileri bunu görmezden mi
gelecekler? Bayrampaﬂa da
ve 19 hapishanede yanm›ﬂ
olanlar› yok mu sayacaklar?

sunda oldukça geç kal›nm›ﬂ olsa da,
yanl›ﬂtan bir noktada dönülmelidir.
ayrampaﬂa Katliam› Davas›,
adalet talebini dile getirece¤imiz bir zemindir. Dava konusunda
›srarl› olman›n sonucu olarak aç›lan
bu davaya bizler sahip ç›kmazsak,
oligarﬂinin davay› nas›l sürdürüp
nas›l sonuçland›raca¤› aç›kt›r. Zamana yay›lacak, hakim de¤iﬂiklikleriyle sürdürülemez hale getirilecek, sonuçta zaman aﬂ›m› ile, olmazsa, aç›kça katliamc›lar›n beraat›yla veya en fazla birkaç göstermelik cezayla kapat›lacakt›r.
ayrampaﬂa Katliam› Davas›,
Bayrampaﬂa’n›n en fazla tutsa¤›n katledildi¤i ve oligarﬂinin vahﬂetinin en aç›kça gösterildi¤i yer olmas› nedeniyle de özel bir öneme
sahiptir. Bayrampaﬂa, oligarﬂinin
gözünde “hapishanelerin merkezi”
idi. Bu anlamda Bayrampaﬂa, tüm
tutsaklara ve tüm halka verilmek istenen gözda¤›n›n da merkeziydi.
9 Aral›k öncesinde ve 19 Aral›k’ta oligarﬂi Bayrampaﬂa üzerinde özel bir psikolojik savaﬂ yürütmüﬂtür. ﬁimdi Bayrampaﬂa Katliam› Davas›’yla bu savaﬂ sürüyor.
Bu kez halk›n cephesinden güçlü
bir müdahalede bulunmal›y›z bu savaﬂa.
9-22 Aral›k’ta aç›k bir katliam
yürütenler, düzenin yasalar› taraf›ndan korunmuﬂlard›r. Aradan 10
y›l geçmesine karﬂ›n katliam hakk›nda dava bile aç›lm›ﬂ olmamas›,
bunun kan›t›d›r. Katiller, parlamenter s›fat› taﬂ›m›yorlar, ama görülüyor ki, en az onlar kadar güçlü
bir “ d o k u n u l m a z l › k z › r h l a r › ”
vard›r.
üzen katillerini korurken, ülkemizin demokratlar›, devrimcileri, ilericileri, vatanseverleri
ne yapacaklar? Bayrampaﬂa’da ve
19 hapishanede katledilenleri yok
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mu sayacak? Aç›lan bu davalar›, bu
davalarda 10 y›ld›r sürdürülen adalet için mücadeleyi görmezden mi
gelecekler?
ayrampaﬂa’daki katliam düzenin kendi kurumlar› taraf›ndan
bile belgelenmiﬂtir. Kullan›lan
bombalar, hep “ d › ﬂ a r › d a n i ç e r i y e ”
s›k›lan kurﬂunlar, ölümler, sakat kalanlar, bu katliam›n tart›ﬂma götürmez izleridir. Kendisine ayd›n›m diyen, bu ülkenin namusunu, onurunu
temsil etti¤ini düﬂünen ayd›nlar›n
katliam› görmezden gelmesi, Bayrampaﬂa davas›n› dikkate almamas›
kabul edilebilir mi?
ayrampaﬂa’da yaﬂanan katliam,
sadece Bayrampaﬂa ile s›n›rl›
olan bir katliam de¤ildir. Sorun,
“ b i r a v u ç ” tutsa¤›n devlete isyan
etmesi de¤ildir. Bunu böyle görmek, bunu kendi d›ﬂ›nda bir çat›ﬂma olarak görmek yan›lt›c›d›r. Ülkesinin ba¤›ms›zl›¤› ve kurtuluﬂu
için mücadele eden devrimciler,
gayri meﬂru bir iktidar›n emri ile
katledilmiﬂlerdir. Bir avuç iﬂbirlikçi ve emperyalist tekeller daha çok
sömürsün diye katletmiﬂlerdir devrimcileri.
eﬂitli kesimler, katledilen devrimciler ile ayn› ideolojiyi
paylaﬂm›yor, mücadele biçimleri
konusunda “farkl›”(!) düﬂünüyor
olabilirler. Ancak bu, katledilenler
için adalet istemeye, diri diri yak›lanlar ad›na hesap sormaya engel
de¤ildir. E¤er bu noktada bir tak›m
gerekçeler ileri sürülerek adalet için
mücadelenin d›ﬂ›nda kal›n›yorsa,
orada çok aç›k ki çarp›k bir kafa ve
çarp›k düﬂünceler vard›r.
ayrampaﬂa katliam› davas›,
devrimcilik, ilericilik, vatanseverlik, demokratl›k iddias›nda olan
herkes ve her kesim için bir s›navd›r. Gelmeyene niye gelmedin diye
soraca¤›z. Bir kez sormakla da yetinmeyece¤iz. Cevap al›ncaya kadar, gerekirse y›llarca soraca¤›z.
ir demokratik kitle örgütü, ülkesinde diri diri yak›lanlar için
k›l›n› k›p›rdatm›yorsa, onun DKÖ
olmas› tart›ﬂ›l›r. Bir ayd›n, k›l›n› k›p›rdatm›yorsa, onun ayd›nl›¤› tart›-
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ﬂ›l›r. S › n a v d › r. Binlerce ölüm mangas› taraf›ndan tutsaklar aç›kça gazlarla, bombalarla, kurﬂunlarla katledilmiﬂlerdir. Katledilenlerin hesab›n› sormak, adalet istemek, katillere
ceza istemek tek baﬂ›na katledilenlerin yoldaﬂlar›n›n omuzlar›nda
olan bir görev de¤ildir. Bu görev,
zulme, faﬂizme karﬂ› oldu¤unu iddia eden herkesin görevidir.
ayrampaﬂa davas›na sahip ç›k›p
ç›kmamak elbette bir adalet s›nav› haline gelmiﬂtir. Gerekçesi ne
olursa olsun, Böyle bir katliama
karﬂ› ç›kmamak, adalet s›nav›nda
s›n›fta kalmakt›r. Unutulmas›n ki,
19 Aral›k’ta, ölüm mangalar›, ailelere k›zlar›n›n, o¤ullar›n›n kömür-
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Bayrampaﬂa katliam›
davas›, devrimcilik,
ilericilik, vatanseverlik,
demokratl›k iddias›nda olan
herkes ve her kesim için bir
s›navd›r. Gelmeyene niye
gelmedin diye soraca¤›z.
Bir kez sormakla da
yetinmeyece¤iz.
leﬂmiﬂ cesetlerini teslim ettiler. Cesetleri teﬂhis bile edemedi aileler.
ir avuç kömür haline dönüﬂtürülmüﬂ tutsaklar için, k›zlar›n›n, o¤ullar›n›n kömürleﬂmiﬂ cesetlerine sar›lmak zorunda b›rak›lan
analar için bu davay› sahiplenmeliyiz. Onlar›n hesab›n› sormak için,
adalet s›nav›n› vermeliyiz. Bu davay› sahiplenmek, kuﬂku yok ki, yaln›zca ac›lar›m›zla ilgili de¤ildir; bu
davay› sahiplenmek, politik bir tav›rd›r. Çünkü Bayrampaﬂa’da diri
diri yak›l›p yokedilmek istenen asl›nda düﬂüncelerimizdir. Ateﬂler
içinde yokedilmek istenen gelecek
umutlar›m›zd›r. Katledilenlerin hesab›n› sormak, gelece¤imize, düﬂüncelerimize sahip ç›kmakt›r.
9 Aral›k davalar›n› bugüne kadar
kimin niye izlemedi¤i, ciddi bir
tart›ﬂma ve muhasebe konusu yap›l-
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mal›d›r. Subjektivizmse, grupçuluksa, bu nas›l bir subjektivizmdir, nas›l bir grupçuluktur ki, asgari demokratik görevlerin bile yerine getirilmemesine yol aç›yor?
›rakal›m 19 Aral›k katliam›n›,
yan›baﬂ›m›zda, emperyalistlerin Irak’ta, Afganistan’da E b u G ur eyb Hapishanesi’ndeki, B a g r a m’daki, G u a n t a n a m o’daki zulme tav›rs›z kalmay›p, yan›baﬂlar›ndaki F Tiplerindeki zulme tav›rs›z
kalanlar›n bu tutars›zl›¤› da sorgulanmal›d›r. Onlara da tav›rs›z kal›namaz. Kal›nmamal›d›r. Tart›ﬂt›¤›m›z bu de¤ildir. Ama Ebu Gureyb
için gösterilen duyarl›l›k, ülkemiz
hapishanelerinden ç›kan tabutlar
için gösterilmiyorsa, orada ciddi
bir sorun, ciddi bir tutars›zl›k vard›r.

B

emokratik güçler, geçen 10 y›l
içinde 19 Aral›k’ta yaﬂanan
katliam ve sonras›nda, adalet ad›na, zulme karﬂ› ç›kma ad›na iyi bir
s›nav veremediler. Oligarﬂi katledip, zamana yayarak, unutturarak,
katliamlar› kan›ksatmaya çal›ﬂ›yor.
Böylece öfke ve kinin temellerini
de ortadan kald›rmaya çal›ﬂ›yor.
Hesap sormay›, adalet istemeyi
halk›n de¤erlerinden silmeye çal›ﬂ›yor. Oligarﬂinin s›n›f ç›karlar›, iktidar› için bunlar› yapmas› do¤ald›r..
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iz Bayrampaﬂa davas›n› sahiplenmezsek, adalet istemezsek,
oligarﬂi dosyalar› ilelebet kapatacakt›r. Bu oyunu bozmak bizim alaca¤›m›z tav›rla mümkündür.

B

ugün tüm devrimci, ilerici, demokrat, vatansever güçler, bir
adalet s›nav› ile karﬂ› karﬂ›yad›r. .
Bu s›nav Bayrampaﬂa katliam davas›nda halk›n cephesinden, adalet
cephesinden müdahil olup olmamayla verilecektir. Bugüne kadar
bu katliam›n ve katliam davalar›n›n
görmezden gelinmesi mahkum edilmeli ve adalet mücadelesine kat›l›nmal›d›r. Bu davay› sahiplenmeden
bu ülkede demokrat, ilerici, zulme
karﬂ› olunamaz.
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Yukar›daki resimden gözleri gülen genç bir kad›n bak›yor bize. 27
yaﬂ›ndayd›. 15 yaﬂ›nda tan›ﬂm›ﬂt›
Dev-Gençlilerle. O günden diri diri
yak›ld›¤› güne kadar, halk›n›n kavgas›n›n s›ra neferiydi .
“Son olarak sizlere, halk›m›za,
Filistin'den Etiyopya'ya ac› çeken
tüm dünya halklar›na olan zafer
borcumuzu ödeyece¤imize olan
inançla, sizleri coﬂkuyla kucakl›yor,
içimde ne kadar sevgi ve sayg› varsa hepsini size yolluyorum...”
diye yazm›ﬂt› diri diri yak›lmadan önce.
Bu sat›rlar›n alt›na da ﬂunlara
eklemiﬂti:
ÖLECE⁄‹Z TESL‹M
OLMAYACA⁄IZ!
YA ZAFER YA ÖLÜM!
YAﬁASIN ÖLÜM ORUCU
D‹REN‹ﬁ‹M‹Z!
Söyledi¤ini yapanlar›n gelene¤indendi. Üzerlerine gaz bombalar›,
kurﬂunlar ya¤arken yap›lan teslim
ol ça¤r›lar›na, yukar›daki sat›rlar›
masa baﬂ›nda, ka¤›t üzerine yazarkenki kadar sakin, so¤ukkanl› ve
kararl› bir ﬂekilde cevap verdi. Orada yazd›klar›n›n ayn›s›n› söyledi.
Diri diri yakt›lar onu yoldaﬂlar›yla birlikte.
Soldaki, gülen gözleriyle ba kan genç kad›ndan geriye, sa¤dak i res im k ald ›.
Neden yakt›lar?
Neden bir avuç kömür haline getirip teslim ettiler ellerimize?

‹K‹
RES‹M
Biz ve onlar
gelecek ve geçmiﬂ
ayd›nl›k ve karanl›k
direniﬂ ve zulüm
onur ve onursuzluk
devrim ve faﬂizm
zafer ve yenilgi
Bayrampaﬂa Hapishanesi Kad›nlar Ko¤uﬂu’na bask›n› yapan ölüm
mangalar›, hapishaneye operasyon
yapan ölüm mangalar› içinde en
vahﬂileri oldu¤u için mi?
Bu vahﬂetin böyle “kkiﬂisel” bir
aç›klamas› olmad›¤› ve olamayaca¤› kesindir. Sa¤daki resim, oligarﬂinin karargahlar›nda al›nan merkezi
bir karar›n sonucudur.
Özel olarak getirdiler o yan›c› ve
yak›c› malzemeleri.
Bugün hala, aradan on y›l geçmesine ra¤men, 6 kad›n› diri diri
yakan o kimyasallar› bilmiyoruz.
Adli t›p raporlar›, olay yeri keﬂif raporlar› haz›rlanm›ﬂ olmas›na ra¤men, o maddeler hala bir s›r.
S›radan, her zaman kullan›lan
bir operasyon silah› de¤ildi o.

Her zaman tüm özel timlerin yan›nda olan bir ﬂey de¤ildi.
Diri diri yakmaya geldiler.
Yakarken kahkahalarla seyrettiler.
Haz›rlan›lm›ﬂ, planlanm›ﬂ bir
vahﬂetti.
‹ki resim bize, oligarﬂiyle halk
aras›nda süren savaﬂ gerçe¤ini anlat›yor.
Bu resmin karﬂ›s›nda, s›n›flar
mücadelesi konusunda, ba¤›ms›zl›¤›n, demokrasinin kazan›lmas› konusunda ve de özellikle devrim konusunda kimse boﬂ hayallere kap›lamaz.
Diﬂe diﬂ bir savaﬂt›r bu. Ölünen
öldürülen bir savaﬂt›r.
Bu resimler, emperyalizmin ve
oligarﬂinin iktidarlar›n› korumak
için bu savaﬂta y a p m a y a c a k l a r ›
h i ç b i r ﬂey olmad›¤›n›n kan›t›d›r.
Küçük-burjuvazi zulme dair,
bask›lara dair anlat›mlarda hep bir
“abart›” bulundu¤unu düﬂünür.
‹ki resim; g e r ç e k t i r.
‹ki resim; ne sa¤dakinde, ne soldakinde abart› yoktur.
Ulucanlar katliam›na dair resimler TBMM araﬂt›rma komisyonunun önüne gitti¤inde, düzen partilerinin parlamenterleri ﬂöyle demiﬂlerdi: B a k a m a d › k !
Onlar›n bakamad›klar›n› biz yaﬂ›yoruz.
Seyhan ve 5 yol-

Yakanlar Yargılanmadı

daﬂ›, diri diri yak›l›rken, ayn› ko¤uﬂta yar›
yar›ya yanm›ﬂ baﬂka yoldaﬂlar› da vard› ve
onlar di¤erlerini kurtarmaya çal›ﬂ›yorlard›...
Onlar›n bakamad›klar›, s›n›flar mücadelesinin gerçe¤idir.
Onlar›n bakamad›klar›, “ ç a ¤d aﬂ ” , “ uy g a r ” , “ k i b a r ” burjuvazinin gerçek yüzüdür.
Yeryüzünde hiçbir psikopat, hiçbir cani,
hiçbir “seri katil”, burjuvazi kadar vahﬂi,
ac›mas›z ve insanl›k düﬂman› olmam›ﬂt›r.
Savaﬂ gerçe¤i, sizin kabul edip etmemenize ba¤l› de¤ildir. Böyledir. Savaﬂ›rs›n›z veya savaﬂmazs›n›z. Savaﬂmazsan›z, bu alçak,
adaletsiz, bencil sömürü düzenine teslim olmuﬂsunuz demektir. Burjuvazinin her türlü
ﬂiddetine destek veriyorsunuz demektir.
Savaﬂacaksan›z, savaﬂ gerçe¤i budur.
Bedelleri göze alacaks›n›z.
Che bir an›s›n› anlat›r: "Bir gün gelip
bize, ölürseniz kime haber verelim diye sormuﬂlard›. O zaman, gerçekten ölmemiz olas›l›¤› bizi ﬂaﬂ›rtm›ﬂt›. Sonra bunun do¤ru
oldu¤unu, bir devrimde, gerçek bir devrimde, ya muzaffer ya da ölmüﬂ olunabilece¤ini ö¤renmiﬂtik."
Devrimci hareketin kadrolar›ndan savaﬂç›lar›ndan militanlar›ndan istedi¤i özgeçmiﬂ bilgilerinde de vard›r bu soru.
Savaﬂ›n d›ﬂ›nda olanlar bu sorunun anlam›n› bilmezler.
Bu sorunun sorulmas›n›n gere¤ini de,
bu soruya cevap veren bir devrimcinin o
cevab› verirkenki ruh halini de bilemezler.
Soldaki resimdeki bunu biliyordu. Bir
gün bu kavgada ölebilece¤ini biliyordu.
Bu s a v a ﬂ t a y a öl ü nü r, ya muzaffer
olunurdu.
Direniﬂ ve savaﬂ ise, ölüm ve zaferi ayn› anda, ayn› kiﬂide buluﬂturur. Ölürken tarihe halklar›n zaferini yazar onlar. T›pk›
Seyhan Do¤anlar gibi... Soldaki resim;
mücadelenin içindeki Seyhan’d›r; ad› direniﬂtir. Sa¤daki resim, zulmün önünde
boyun e¤memenin tarihsel kan›t›d›r; ad›
zaferdir.
Diri diri yak›l›rken bile, boyun e¤meyi ﬂimi z za fe ri mi z,
b i r a v u ç k ö m ü r i se s i z i n
d i re n e n l e r k a r ﬂ › s › n d a ç a res i z l i ¤i n i z v e
yenilginizdir!

Barolar, Tabip Odalar›, Sendikalar,
Tüm Demokratik Kitle Örgütleri!
Bizlerle, katlettikleri tutsaklarla alay edercesine, her çeﬂit silah› kulland›klar› ve aç›kça öldürmek üzere üzere geldikleri katliam
operasyonuna “ H a y a t a D ö n ü ﬂ ” ad›n› verdiler.
“ H a y a t a d ö n d ü r m e k ” ad›na 28 tutsa¤› katlettiler.
Diri diri yakanlar, katledenler, katliam emirlerini verenler, madalyalar, üst görevler, rütbeler ile ödüllendirildiler. Yeni katliamlar
için arkalar› s›vazland›. Ve katletmeye devam ettiler.
Bu gid iﬂe d u r diyelim! Bayrampaﬂa için adalet isteyelim!
Hepimizin önünde, hepimizin gözlerinin içine bakarak, televizyonlara ç›k›p, nas›l katlettiklerini anlatt›lar. Hatta “ ö n g ö r d ü kleri ölü say›s›n›n daha fazla oldu¤unu” bile itiraf ettiler!.
Katliam emirleri verenler, katledenler ad›yla, san›yla belli olmas›na karﬂ›n, bugüne kadar hiç kimse dokunamad› onlara!
K a t i l l e re d e ¤ i l , k a t l e d i l e n l e re d a v a l a r a ç › l d › . K a t i l l e r i n y a r g›lanmas› için Bayrampaﬂa davas›n› sahiplenmeli, katillerin
cezaland›r›lmas›n› istemeliyiz!

B a ro l a r, Ta b i p O d a l a r › , S e n d i k a l a r, Siyasi Partiler,
Demokratik Kitle Örgütleri,
Bu dava ayn› zamanda barolar›n davas›d›r. Savunmas›z tutsaklara karﬂ›, katliam yapmak bir insanl›k suçu, bir savaﬂ suçudur.
Bu dava ayn› zamanda tabip odalar›n›n davas›d›r. Yüzlercesi
ölüm orucunda ve açl›k grevinde olan tutsaklara karﬂ› hemen her
çeﬂitten binlerce bomba kullan›lm›ﬂt›r.
Bu dava ayn› zamanda sendikalar›n, tüm devrimci, ilerici ve siyasi hareketlerin, demokratik kitle örgütlerinin davas›d›r. Bayrampaﬂa’da katledenler, diri diri yakanlar sadece tutsaklar› de¤il, de¤erlerimizi, düﬂüncelerimizi ortadan kald›rmaya çal›ﬂt›lar.
19 Aral›k’ta, ülkemizin tüm demokratik kitle örgütlerinin iradesi çi¤nenmiﬂtir. 19 Aral›k’ta, tüm demokratik güçlerin hakl›,
meﬂru taleplerine katliamla cevap verilmiﬂtir.
Mücadele biçimlerinde farkl›l›klar olsa da, barolar, meslek
odalar›, ülkemizin tüm devrimci, ilerici demokrat siyasi hareketleri, hücrelerin kapat›lmas›n›, tecritten vazgeçilmesini talep ettiler.
Bu talep, hakl› ve meﬂruydu; ancak Türkiye solunun büyük bölümü talebini istikrarl› biçimde savunma kararl›l›¤› gösteremedi.
Bugün bu mücadele sürüyor. Bayrampaﬂa katliam› davas›na müdahil olmak, ayn› zamanda tecrite karﬂ› mücadeleyi sürdürmektir.
Bayrampaﬂa’da yakt›klar›, katlettikleri tutsaklar için aç›lan davada yarg›lanan tek bir rütbeli yoktur. Aralar›nda katillerin komutanlar›ndan biri olan A l b a y B u r h a n E r g i n’in de bulundu¤u 213
kiﬂi hakk›nda takipsizlik karar› verildi.
Onlar aklasa da, bizler, katillerin yakas›na yap›ﬂmal›y›z.
onlar aklasa da biz hesap sormal›y›z.

Adalet İstiyoruz!
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Katillerin kimlikleri...
Katilleri tan›y›n...
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Katliam emirlerini verenler, diri
diri yakanlar, katledenler! Katille rin kimli¤i... Katillerin kimli¤i tart›ﬂmaya yer b›rakmayacak bir biçimde oligarﬂik devleti iﬂaret etmektedir. Oligarﬂinin ordusuna ba¤l› birlikler, bir plan çerçevesinde ‹stanbul’a taﬂ›nm›ﬂ, Hasdal’da, askeri
birliklerde misafir edilmiﬂ son haz›rl›klar› yapm›ﬂlard›r. Herﬂey önceden planlanm›ﬂ, bas›n kullan›larak katliam için uygun zemin haz›rlanm›ﬂt›r. Katliam› böyle bir hava
içinde yapt›lar. Katliamdan bu yana
aradan geçen 10 y›lda, ADALET
mekanizmas› katliamc›lar› korumuﬂ, kollam›ﬂt›r. K›sacas› 19-22
Aral›k katliam›, özel birlikleri,
ölüm mangalar›, yarg›s› ile halka
karﬂ› örgütlenmiﬂtir. 19-22 Aral›k’ta
karﬂ›m›za devlet gerçe¤i ç›kar. Bunun d›ﬂ›ndaki teorilerin, devrimci
tutsaklar›n eylemlerinin, eylem biçimlerinin tart›ﬂ›lmas›n›n bir anlam›
yoktur.

Katliam›n siyasi
sorumlular›,
tan›yorsunuz onlar›...
Y›llarca bu ülkeyi emperyalistler ve
iﬂbirlikçi tekeller ad›na yönetenlerdir.
Emperyalizmin ç›karlar› için halk›n, devrimcilerin kan›n› dökenlerdir.
19 Aral›k katliam›n›n siyasi sorumlular› onlard›r.
19 Aral›k katliam› karar› devletin en tepesin de, Milli Güvenlik
Kurulu’nda al›nd›.
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1- Tüm Milli Güvenlik Kurulu
üyeleri katliam›n sorumlusudur.
Katlettirdikleri 28 tutsa¤›n hesab›n›
vereceklerdir!
2- DSP-MHP- ANAP Koalisyon
Hükümeti’ni liderleri, bakanlar›,
milletvekilleri hepsi de bu katliamdan sorumludur.
Baﬂbakan Bülent ECEV‹T, Adalet Bakan› H. Sami TÜRK, ‹çiﬂleri
Bakan› Sadettin TANTAN katliamda özel olarak sorumluluklar üstelenmiﬂlerdir. Bulunduklar› görevlerden dolay› katliam›n do¤rudan
sorumlular›ndand›r. Tescilli halk
düﬂmanlar›d›r. 19 Aral›k’›n hesab›n›
soraca¤›z!
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat ERTOSUN tescilli halk
düﬂman›d›r. 19 Aral›k öncesi, katliam
süreci ve sonras›nda üstlendi¤i rollerinden dolay› do¤rudan sorumludur.

Katliam›n a skeri
sorumlular›:
Tan›y›n onlar›; Onlar vatan savunmas› üzerine de¤il, onlar halk
drüﬂman›, halk› katletmek üzere
e¤itilmiﬂlerdir. Bayrampaﬂa’da 6
kad›n tutsa¤› diri diri yakan onlard›r. Arkadaﬂlar›n› korumak için can›n› feda eden devrimcilerin üzerine kurﬂun ya¤d›ran onlard›r.
Ta n › y › n h a l k d ü ﬂ m a n › k a t l i amc›lar›
Jandarma Genel Komutan› Aytaç YALMAN, J a n d a r m a H a re k a t

Baﬂkan› Osman ÖZBEK:
‹stanbul ‹l Jandarma Komutan›
E. Engin HOﬁ, ‹l Jandarma Komutanl›¤›nda Görevli Albay Halil ‹brahim TÜYSÜZ, Ankara Jandarma
Komando Özel Asayiﬂ Birli¤i Komutan› Burhan ERG‹N, Ankara
Jandarma Komando Özel Asayiﬂ
Birli¤i Personeli, Elaz›¤ Jandarma
Komando Tabur Komutanl›¤› ve
Halkal› Jandarma Komando Tabur
Komutanl›¤›
Bayrampaﬂada katledenler onlard›r. Fakat 23 Kas›m’da görülecek
olan Bayrampaﬂa katliam davas›nda
hiçbirisinin ad› dahi geçmemektedir.
Adalet istiyoruz...
Bu katiller yarg›lanmadan, hakkettikleri cezalar› çekmeden adalet
yerini bulmayacakt›r.

‹ddianamedeki 39
erin listesi:
Bayrampaﬂa Hapishanesi katliam›na 2 otobüs jandarma timi, 30
otobüs jandarma ekibi olmak üzere
1000 (Bin)’in üzerinde asker kat›ld›. Fakat oligarﬂinin yarg›s›n›n haz›rlad›¤› iddianamede sadece 39
erin ad› geçmektedir.
Katliama kat›lan herkes suçludur. Hiçkimse “ben emir kulu yum, bana verilen emir leri yerine
getirdim” diyemez. Katliama kat›lan herkes diridiri yak›lan kad›n tutsaklardan sorumludur. Hiç bir emir

Jandarma Harekat
Baﬂkan› Tümgeneral

Osman ÖZBEK:
19 Aral›k katliam›n›n en üst
düzey komutan›d›r.
19 Aral›k’da 20 hapishaneye
yap›lan katliam
sald›r›s›n›n genel
komutan›d›r.

Yakanlar Yargılanmadı

6 kad›n›n diri diri yak›lmas›n›n sorumlulu¤un hafiletemez. Hiç bir
emir bir insan›n diri diri yak›lmas›n› sa¤layamaz.
‹ﬂte 39 erin listesi
Cemil Korkmaz, Maryam Mavi,
Mete Koçtürk, Hasan Köse, Musa
Tarhan, Yakup Ya¤c›, Eren Odabaﬂ›,
Nevzat Kara, Bar›ﬂ Suluyer, Mustafa Ece, Asim Bulut, Halil Akgün,
Hilmi Çolak, Lütfi Kozan, Osman
Aydemir, Önder Seymeno¤lu, Murat Y›lmaz,
Mehmet Çöllü, Tuncay Bilgili,

Hayrettin Çiftçi, ‹brahim Baﬂar,
Mehmet Kaya, Ramazan ﬁener, Abdullah Pala, Mustafa Korkmaz,
Mustafa Usta, Tuncay Köken, Orhan Durgut, Durmuﬂ Özkara, Sultan
Dal, Oktay Sinoplu, Erkan Çelik,
Vedat Ceylan, ‹brahim Üstün, Serhan Karaçuha, Bilal Akﬂit, Türker
Geçdo¤an, Yusuf Akstepe, Serkan
Aslan Yüksel.

Katliamda y er alan
Ankara J andarma
Komando Özel Asayiﬂ

Birli¤inden 8 katilin
listesi:
Birli¤in olay günü komutan› olan
Jandarma Albay E. Burhan Ergin,
J.Bçvﬂ. Süleyman Bölükbaﬂ›, J.
Bçvﬂ. Hidayet Yorganc›, J. T¤m
Mustafa ARI, J. Uz, Çvﬂ. Latif Sarsu, J. Uz, Çvﬂ. Ramazan Y›ld›z, J.
Uz, Çvﬂ. Mustafa Aksoy, J. Uz, Çvﬂ.
Mustafa Katipo¤lu’dur. Bu 8 kiﬂi
operasyona kat›ld›klar›n› aç›kça beyan etmiﬂlerdir. Ancak buna ra¤men
bu kiﬂiler iddianamede yer almad›klar› gibi Ankara Jandarma Komando
Özel Asayiﬂ Birli¤inden kimseye
ulaﬂ›lamad›¤› söylenmektedir

s›’na geldik. burada yaklaﬂ›k iki gün
toplumsal olaylara müdahale e¤itimi
gördük”
 Türker Gençdo¤an “Askeri
uçakla Elaz›¤’dan istanbul’a geldik,
Hasdal K›ﬂlas›’nda konuﬂland›k ve cezaevi operasyonu için prova yapt›k.
daha sonra 19-20 Aral›k günleri Ankara Özel harekattan, Halkal›’dan ve Da¤ olarak ismini bildi¤im birliklerle beraber Bayrampaﬂa Cezaevine gittik.”
 Ethem Alt›nay
“Kargo uçaklara bindik ve biz ‹stanbul yeﬂilköy havaliman›na indik. Buradan 1.’inci Ordu Komutanl›¤›’na gittik. orada iki gün bekledik ve Komutanlar›m›z
burada bize e¤itim yapt›rd›.”
 Muhittin ÖZCAM “cezaevine gitti¤imizde Halkal› Komando Taburu ve Ankara Harekat Birlikleri vard›, içeriden dumanlar yükseliyordu.”
 Mehmet Akar: "Kargo uçaklara binerek ‹stanbul'a
geldik. ‹stanbul'da toplam 9 gün kald›k." (...)

‹ﬂte katliam birlikleri

Ankara, Elaz›¤, ‹stanbul Halkal›
Jandarma Özel Asayiﬂ Komando Birlikleri

19 Aral›k katliam› devletin en tepesinde kararlar
al›nd›ktan sonra Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n›n emriyle
yap›ld›.
Operasyon özel müdahale plan› 15 Aral›k 2000 tarihinde ‹stanbul J. Bölge Komutanl›¤› taraf›ndan haz›rland›.
Bayampaﬂa Hapishanesi’ne sald›r› A n k a r a J a n d a rma Özel Asayiﬂ Komando Birlikleri (JÖAK) yapt›.
Elaz¤› JÖAK, Halkal› J. Komd. müdahale ekibi müdahale ekibi içersinde yerald›lar.
Ankara Güvercinlik’te e¤itimini yapan Ankara Jandarma Özel Asayiﬂ Komando Birli¤i, kulland›¤› teçhizat ve elemanlar›n›n e¤itimi ile özel bir birliktir. Fiili
müdahalede görevli her iki birlik de bu operasyonlar
için e¤itilmiﬂtir. Özellikle Ankara
Jandarma Özel Asayiﬂ Komando
Katliam birliklerinin Komutan›:
Birli¤i, Jandarma Genel Komutanl›¤›’n›n bu tür katliamlar için özel
e¤itilmiﬂ seçkin birli¤idir. Bu birlik
hapishanelere sald›r› konusunda uzman olup birlik elemanlar› profesBurhan ERG‹N Bayrampaﬂa katyonel askerlerden oluﬂmaktad›r.
liam›n›n baﬂ sorumlular›ndan birisidir.
E l a z› ¤ J Ö A K ‹ s t a n b u l il i n e Katliam› yöneten ve katliam emrini
operasyondan 4-5 gün önce gelip verendir. Katliam birliklerinin baﬂ
operasyonun provas› yapm›ﬂlard›r. sorumlusudur. Ancak 23 Kas›m’da
Elaz¤› jandarma özel asayiﬂ ko- görülecek katliam davas›n›n›n iddianamonda birliklerinin ön inceleme ra- mesinde onun ad› yoktur. Katliam birliporlar›ndaki ifadeleri bir k›sm› ﬂöy- klerinin baﬂ sorumlusu o oldu¤u için
ledir.
katliama kat›lan birlikleri de o koru Serhan Karaçu- muﬂtur. ‹ddianamede iki kiﬂinin d›ﬂ›nda
ha ifadesinde “ ‹stan- katliama kat›lan kimsenin ad› geçmebul iline Hasdal K›ﬂla- mektedir.

Burhan ERG‹N

Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010

Katliama kat›lan bir er, Eyüp Cumhuriyet Savc›l›¤›’na 2003 y›l›nda gönderdi¤i ihbar mektubunda Burhan Ergin
hakk›nda ﬂunlar› yazm›ﬂt›r: ‘Hayata
Dönüﬂ’ operasyon komutan› Jandarma
Albay B u r h a n E r g i n , Silvan’a tayin
olmadan evvel A n k a r a ’ d a J a n d a r m a
Komando Özel Asayiﬂ Komutan› olarak görev yapt›. ‘Hayata Dönüﬂ Operasyonu’nu bizzat kendisi yönetti. Bütün
cezaevinde ölüm olaylar›n›n baﬂ faili ve
emirleri (ölüm) veren kendisidir.
Bizler arkadaﬂlarla bu operasyonda
görev ald›k. Ölüm emrini Albay Burhan
Ergin vermiﬂtir.”
Ne Burhan Engin ne de birli¤inden
tek bir kiﬂi yarg›lanm›yor.

Adalet İstiyoruz!

9

Bayrampaﬂa

Hüküm...

Yakanlar 10 y›ld›r yarg›lanmad›
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Gerçek... ‹ddianame... Hüküm...
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21 Kas›m
2010
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19 Aral›k katliam›nda oligarﬂi
adaleti nerede görüyor? Yarg›da...
“Olay yarg›ya intikal etmiﬂtir,
yarg›ya güvenmek laz›m” deyip tart›ﬂmay›, adaletsizli¤i sorgulamay›
yasakl›yor. “Adalet” diye bize yarg›n›n kararlar›n› dayat›yor. “Benim
mahkemelerimin kararlar› adalettir”
diyor.
Nas›l karar veriyor oligarﬂinin
mahkemeleri? ‹ddianame ortada.
Davan›n sahiplenilmesinin önüne
geçmek için yüzlerce kilometre
uzakta gözden ›rak bir ﬂehre dava
dosyas›n› sürgün ediyor. Davan›n sahiplenilmesi engellenemedi mi? Davalara kat›lanlara polis sald›r›yor.
Yetmedi mi? Linçleri örgütlüyor.
Y›llarca sürüncemede b›rak›p “ z am a n a ﬂ › m › ”yla cezas›z b›rakt›¤› katillerinin bu tür sald›r›larla siyasal
olarak da yarg›lanmas›n› engellemeye çal›ﬂ›yor.
Bayrampaﬂa davas›nda oligarﬂinin yarg›s› hükmünü baﬂ›ndan vermiﬂtir. Hükmün ne oldu¤unu bilmek
için kahin olmak gerekmiyor: Yarg›n›n kimin yarg›s› oldu¤unu, kime
hizmet etti¤ini görmek, verilecek
hükmü görmek için yeterlidir. Ama
oligarﬂi “davan›n sonunu bekleyin”
diyor. Mahkemenin verdi¤i karardan
tatmin olmad›n m›? “Yarg›tay’a git,
itiraz et” diyor. Yarg›tay karar› da
tatmin etmezse “Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi var” diyor. Oraya
itiraz et...
Diyelimki ettik: Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi’nde adalet mi
var? 19 Aral›k katliam›na Avrupa
emperyalistlerinin tutumu çok aç›kt›r. Ki tecrit politikalar› emperyaliz-

Yaz› dizimizin ikinci bölümünde 10 y›l sonra Bayrampaﬂa Hapishanesi katliam› için düzenlenen
iddianameye de¤inmiﬂtik.
ﬁu aç›kt›r ki, birincisi; oligarﬂi
katliam›n üzerini örtmek, katillerini korumak için her türlü çabay›
sarfetmiﬂtir. Bunun için y›llarca
katliam›n soruﬂturulmas›na dahi
izin vermemiﬂtir. ‹kincisi; oligarﬂi, tüm bu çabalar›na ra¤men
Halk Cephesi’nin 10 y›ld›r ›s ra rla sürdürdü¤ü müca dele son u c u bu davay› açmak zorunda
kalm›ﬂt›r. Ü ç ü n c ü s ü; oligarﬂinin
bu davay› açmaktaki amac›, katilleri yarg›lamak de¤il, tecrit, sanmin politikas›d›r. Tecrit sald›r›s›nda
oligarﬂiyi sonuna kadar destekleyen
emperyalistler olmuﬂtur. Ki, 19 Aral›k katliam›na Avrupa emperyalistlerinin itiraz› olmam›ﬂ, “aﬂ›r› ﬂiddet”
kullan›lmas›na itiraz etmiﬂlerdir.
Emperyalistlerin mahkemesinden mi
adalet bekleyece¤iz?
A‹HM; parayla adalet da¤›tan
Avrupa emperyalizminin adalet anlay›ﬂ›... bu da. Bugüne kadar verdi¤i
kararlar para cezas›ndan ibarettir. 19
Aral›k katliam davas› için A‹HM’in
verebilece¤i karar bundan ibaret.
Bunlar›n bizim için anlam› nedir?
Y›llarca oligarﬂinin yarg›s›ndan, emperyalizmin yarg›s›nda bu sonucu
görmek için mi bekleyece¤iz?
Adalet bu mu?
Kömürleﬂmiﬂ
bedenlerimizin
karﬂ›l›¤› bu mu? Katliam›n durdurulmas› için feda eylemi yapan tutsaklar›n üzerine dahi kurﬂun ya¤d›ran
bir katiller ordusu, katliamc› bir devlet: Katliam için haz›rlanan iddianame ortada.
Bu iddianamede katiller yok. Yarg›lananlar için bir ceza dahi istenmiyor.
Adalet bu de¤il. Oligarﬂinin adalet diye dayatt›¤› kararlar› tan›m›yoruz. Oligarﬂinin katilleri, katliamc›lar› aklayan yarg›s›n› tan›m›yoruz.
Avrupa emperyalizminin her ﬂeyin
karﬂ›s›na paray› koyan “adalet”ini

sürle ve yalanlarla kapatamad›¤›
katliam›n üzerini yarg› yoluyla
kapatmakt›r. D ö r d ü n c ü s ü ; oligarﬂinin mahkemelerinin verece¤i
KARAR, halk nezdinde HÜKÜMSÜZDÜR. Kömürleﬂen bedenlerimiz için ADALET istiyoruz. Tablo tüm dünya halklar›n›n
gözü önünde: H ü k m ü HALKIN
ADALET‹ verecek. KAT‹LLER‹
AFFETMEYECE⁄‹Z!
Bayrampaﬂa’da yak›lan tüm
halkt›r. Bu dava halk›n davas›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 katillerin yakas›na yap›ﬂal›m.
tan›m›yoruz.
Biz adalet istiyoruz. Oligarﬂinin
mahkemelerinin verece¤i karar›n
hiçbir hükmü yoktur. Verece¤i tüm
kararlar hükümsüzdür.
Ranza demirlerinin dahi eridi¤i, 6
kad›n tutsa¤›n diri diri yak›ld›¤›, kad›nlar ko¤uﬂundan yaral› kurtulan bir
tutsak o an› ﬂöyle anlat›yor: "Oradalar. ‹çerdeler. ‹çerisi f›r›n gibi. Cehenneme elimizi dald›r›yor gibi, çektik bir kaç arkadaﬂ› içeriden. Ç›kanlar›n yüzlerini tan›mak zor. ‹çerisi yan›yor. Ko¤uﬂun kap›s›na boylu boyunca uzanm›ﬂ Gülser, öyle yat›yor.
Çekmeye çal›ﬂt›k, gelmiyor. Gücüm
yetmiyor, s›k›ﬂm›ﬂ. Ölü ya da diri oradan almak istiyoruz çekemedik... Çekemedik... Gülser, Özlem, ﬁefinur, Nilüfer, Seyhan, Gülseren kald› geride.
Onlars›z iniyorum aﬂa¤›ya, duygusu
çok ac›yd›."
Bu ac›lar›n karﬂ›l›¤›n› istiyoruz.
Bizim için adalet: Gülser, Özlem, ﬁefinur, Nilüfer, Seyhan, Gülseren’dir.
Biz katliamc›lar›n yarg›lanmas›n› istiyoruz. Bize adalet diye dayat›lana
bak›n.

Oligarﬂinin yarg›s› halka
hakarettir
19 Aral›k katliam›ndan hemen sonra
oligarﬂi katliam yapt›-

Yakanlar Yargılanmadı

Bayrampaﬂa’y› unutmayaca¤›z! Katilleri Affetmeyece¤iz!
¤› Bayrampaﬂa,
Ümraniye ve Çanakkale hapishanelerinde katliamdan sa¤ kurtulan tutsaklar hakk›nda; “adam öld ü r m e , a d am y a ralama, isyan,
k am u ma l›n a z a rar vermek” ten
dava açt›. Adalet
ad›na bize dayat›lan budur.
Ümraniye, Çanakkale, Bayrampaﬂa katliam davalar›n›n her üçünde
de 7 y›l boyunca katliam›n delilleri
toplanmad›. Olay yeri incelemeleri
askerler delilleri karartt›ktan sonra
yap›ld›. Katliamc›lar operasyonlar›n
tamam›nda kamera kay›tlar› yapm›ﬂt›. Bu kay›tlar mahkemelere verilmedi. Ümraniye katliam davas›nda
avukatlar›n, kamera kay›tlar›n›n incelenmesi talepleri mahkeme taraf›ndan reddedildi. Çanakkale katliam davas›nda avukatlar›n tüm ›srar›na ra¤men kamera kay›tlar›n›n mahkemeye getirtilmesi için mahkeme
heyeti ›srarc› olmad›. Bayrampaﬂa
katliam› için mahkemeye katliamla
alakas› olmayan, operasyonun çeﬂitli yerlerinden derlenmiﬂ görüntüler
sunuldu. Katliamdan sa¤ kurtulan
tutsaklar hakk›nda yüzlerce y›l› bulan cezalar istendi. Biz adalet istiyoruz. Oligarﬂinin bize “adalet” diye
dayatt›¤› halka hakarettir

Oligarﬂinin yarg›s›nda
katliamc›lar yok!
28 tutsa¤›n katledilmesinden sorumlu tutulan sadece operasyona kat›lan erlerdir. Onlara aç›lan davalar,
Bayrampaﬂa iddianamesinde oldu¤u
gibi tutsaklar›n katledilmesinden dava aç›lmad›. “Tutuklu ve hükümlülere kötü davranmak, gö rev lerini
kötüye kullanmak, kanun hükmünü
ve amirin emrini yerine getirmek ve
meﬂru müdafaa” gibi katilleri cezas›z b›rakacak gerekçelerle davalar
aç›ld›. Aç›lan bu davalarda operasyonda
emir veren üst rütbeli
subaylar yine yoktu.

Oligarﬂinin
yarg›s›
gayri-meﬂrudur

Aç›lan davalar erlere aç›ld›. Onlar da
ifadeleri dahi tamamlanmadan zaman aﬂ›m›yla cezas›z b›rak›ld›.
Bu mu adalet?
Kim verdi katliam emrini? Her
hareketini üslerinin emirleriyle yapan erler, kendi baﬂ›na m› ayn› anda
gidip 20 hapishaneye sald›rd›? Kimse, 20 hapishaneye ayn› anda yap›lan sald›r›n›n, devletinin en tepesinde al›nan siyasi bir kararla olmad›¤›n› iddia edemez.
Dönemin içiﬂleri bakan› Saadettin Tantan, “bir y›ld›r maketler üze r in d e t at b ik a t y ap › y o rd u k ” diye
aç›klama yapm›ﬂt›. Bir y›l boyunca
katliam›n tatbikat› yap›lm›ﬂt›r. Bunun kararlar› ayaküstü toplant›larda
al›nmad›.
Oligarﬂinin yarg›s›n›n hükmü hükümsüzdür: Halkla alay edercesine
28 tutsa¤›n katledildi¤i sald›r›ya
“ H a y a t a D ö n ü ﬂ O p e r a s y o n u ” diyenler için, adalet istiyoruz.
Katliam›n siyasi sorumlular›n›n
yarg›lanmas›n› istiyoruz.
Milli Güvenlik Kurulu Üyeleri,
Koalisyon Hükümeti Üyeleri... katliam›n siyasi sorumlular›ndand›r.
Katliamdan sadece erler sorumlu
tutuldu ve erlere dava aç›ld›. Katliam›n baﬂ›nda askerlere emir verenler
var. Operasyonda katliam› yönetenler, k a t i l l e re emir v e re n l e r i n yarg›lanmas›n› istiyoruz.
19 Aral›k katliam›nda baﬂtan sona katliam kameralarla kay›t alt›na
al›nd›¤› gibi bu katliama kat›lan herkes de kay›tl›d›r.
Katliamdaki sorumluluklar›na göre
hepsinin yarg›lanmas›n› istiyoruz.

Baﬂta katliam›n siyasi sorumlular›, katliam› yönetenler yarg›lanmadan, hak ettikleri
cezalara çarpt›r›lmadan
adalet yerini bulmayacakt›r. Oligarﬂinin yarg›s›n›n bunu yapmayaca¤›n› biliyoruz.
Bu yarg›lamay› oligarﬂinin yarg›s›ndan beklemiyoruz. Sadece 19
Aral›k hapishaneler katliam› göstermektedir ki, oligarﬂinin yarg›s› gayri-meﬂrudur. Gayri-meﬂru yarg›n›n
hükmü de gayri-meﬂrudur.
Çünkü, düzenin hükmünde siyasi
sorumluluk yok. Bizim hükmümüzde siyasi sorumluk en baﬂta gelir. Ki,
katliam›n siyasi sorumlular› suçlar›n› çok iyi bilmektedirler.
ﬁu sözler katliam›n siyasi sorumlular›ndan Sadettin Tantan’›n demecinden al›nm›ﬂt›r: “... As›l amaç
ölüm oruçlar›n› bitirmek de¤il, onun
yan›nda devletin otoritesini sa¤lamakt›r...””
Baﬂbakan Ecevit, “herkes devlet le ba ﬂ e d ile me y e c e ¤in i a nla m ›ﬂ ol mal›d›r” diye demeç vermiﬂti.
‹ktidar orta¤› MHP’nin TBMM
Grup Baﬂkanvekili Oktay Vural da
ﬂöyle söylüyordu: “Bu operasyon
sadece insani bir operasyon de¤il,
örgüte karﬂ› bir operasyondur.”
Katliamc›lar›n katliam yapmaktaki amaçlar› aç›kt›r.. Baﬂbakan Ecevit katliam›n arkas›ndan “art›k gele ce¤e güvenle bakabiliriz” diye aç›klama yapm›ﬂt›. Bunlar gibi katliamc›lar›n daha birçok aç›klamas› var.
Katliam›n gerekçesi tamamen siyasidir. Katliamla “devletin otoritesi”
devrimcilerin kan› üzerinden, yak›lan bedenleri üzerinden tüm halka
gösterilmek istenmiﬂtir. “Devletle
baﬂ edilemeyece¤i” gösterilmek istenmiﬂtir.
‹ﬂte bu nedenle, siyasi sorumlular› içermedi¤i için oligarﬂinin hükmü
gayri-meﬂrudur. Bizim hükmümüzde siyasi sorumluk baﬂta gelir.

Adalet İstiyoruz!

Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010
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Bayrampaﬂa’y› unutmayaca¤›z! Katilleri Affetmeyece¤iz!
Kendi y asalar›na
uymayan y arg›
gayri-meﬂrudur

Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010

Katliam›n üzerinden 10 y›l geçti.
Oligarﬂinin mahkemeleri kendi yasalar›na da uymad›. Yasalar›n›n gere¤ini de yerine getirmedi. Katliamc›lar›
kurtarmak için adeta kalkan oldu.
Bir mahkeme kendi yasalar›na
göre mevcut delillere göre hareket
eder. Kararlar› somut delillere dayan›r. Fakat oligarﬂinin yarg›s› tam
tersine. Katillerin soruﬂturulmas›na
dahi y›llarca izin vermedi. Suçlular›
soruﬂturmad›, soruﬂturulmas›n› engelledi. Devrimcilerin avukatlar›n›n
suçlular›n yarg›lanmas› için ileri
sürdü¤ü talepleri hep reddedildi.
Mevcut delillerin üstünün örtülmesine ortak oldu. Çanakkale katliam
davas›nda, Ümraniye’de Bayrampaﬂa’da tutsaklar›n sevki s›ras›nda
“t utukl u ve hükümlül ere köt ü da v ranmak, görevl eri ni köt üye kull an mak” dava aç›lan askerlerin soruﬂturmalar› dahi tamamlanmadan zaman aﬂ›m›yla bitirildi.
Bu mu adalet?
Kendi yasalar›n› dahi uygulama-

yan, her türlü delille ispat edilen katilleri cezas›z b›rakan bir yarg›n›n
kararlar› meﬂru de¤ildir.
Bayrampaﬂa katliam davas› için
verece¤i karar da asla meﬂru olamayacakt›r. Çünkü, bu mahkemede
suçlular yarg›lanmayacak korunacak ve aklanmak istenecektir.

Oligarﬂinin yarg›s›
19 A ral›k k atliam›n›n
sürdürücüsüdür
Oligarﬂi 19 Aral›k katliam›yla
devrimciler üzerinden tüm halka devletin “gücünü” göstermek istemiﬂtir.
Katliamla devrimcileri teslim almak,
halk› sindirmek istemiﬂtir. Ancak baﬂaramam›ﬂt›r. 19 Aral›kta 28 tutsa¤›
katlettikten sonra teslim alamad›¤›
devrimcileri teslim almak için tecrit
politikalar›yla katliam›n› 122’ye ç›karm›ﬂt›r. Devrimcilerin örgütlülü¤ünü tek kiﬂilik, üç kiﬂilik tecrit hücrelerinde de bitirememiﬂtir. Devrimcileri
teslim alamam›ﬂt›r.
Oligarﬂinin yarg›s› 19 Aral›k’tan
bugüne devrimcileri teslim almak
için süren tecrit ve katliam sald›r›s›n›n bir parças› olmuﬂtur.

le verilmedi. Ancak savc›l›¤›n beﬂinci kez isim
listesi istemesine 24 Nisan 2003’te ﬂu cevap verildi: “Personelle ilgili
k ay › t la ra u la ﬂ › la ma m ›ﬂ t›r” Ayn› yan›t, 9 Mart 2005’te tekrarland›. 2006’da da ﬂu cevap verilmiﬂtir: “Alt› y›la yak›n bir zaman geçmiﬂ
olmas› sebebiyle operasyona fiilen
kimlerin kat›ld›¤›na dair bir kay›t ya
da belgeye rastlan›lmam›ﬂt›r.”
Edirne ‹l Jandarma Komutanl›¤›’na atanan Burhan Ergin, 2006 y›l›nda, ‹JBK’ya gönderdi¤i yaz›da,
kay›t ve arﬂiv tutulaca¤› konusunda
müeyyide olmad›¤›n› belirterek, ﬂöyle
dedi: “Olaylar plans›z ve organizesiz
geliﬂti¤inden tedbirler ayn› ﬂekilde
cerayan etmektedir ve kay›t tutulamamaktad›r. Personelin robokop k›yafetli ve gaz maskeli olmas› nedeniyle kimli¤ini sormadan tan›mak
mümkün de¤ildir. C Blok’a giren personelin Astsubay Sürayya Yalç›nka-

Katliam›n sorumlusu
iki asker mi?
Bayrampaﬂa katliam›nda esas müdahale ekibi Ankara Jandarma Komando Özel Asayiﬂ Birli¤idir. Eylül
1999 y›l›nda kurulan birlik; jandarma
komutanl›¤›n›n önem arz eden operasyonlarda kullanmak için oluﬂturdu¤u özel bir birliktir. Birli¤in komutan›n›n ad› d›ﬂ›nda operasyona kat›lan kiﬂilerin kim oldu¤u aç›klanmad›.

Burhan Ergin: Katliam›n
komutan› ancak katliamdan
yarg ›lan m›y o r!
Katliam soruﬂturmas› aﬂamas›nda
Eyüp Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan
operasyona kat›lan An kara Jandarma Komando Özel Asayiﬂ Komutanl›¤› (JKÖAK)’›ndan dört kez yaz›l›
olarak operasyona kat›lanlar›n isim
listesi istendi fakat savc›l›¤a cevap bi-
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Devrimcilere karﬂ› sürdürdü¤ü
bu savaﬂ oligarﬂinin yarg›s›n›n gerçek niteli¤ini ortaya koymaktad›r.
19 Aral›k katliam davas› oligarﬂiyle süren çat›ﬂman›n bir parças›d›r. Oligarﬂinin yarg›s›ndan adalet
beklemiyoruz. Oligarﬂinin katliamc›lar› koruyan yarg›s›n› da mahkum
edecce¤iz.
Meﬂru olan biziz. Katiller için
adalet istemeye devam edece¤iz.
Gayri-meﬂru yarg›y› da, hükmünü
de tan›m›yoruz.
23 Kas›m’da ve sonra, yarg›layan
biz olaca¤›z. Bizim hükmümüz geçerlidir. Oligarﬂi ne kadar korumaya
çal›ﬂ›rsa çal›ﬂs›n: Katliamc›lar›, katilleri biz yarg›layaca¤›z.
19 Aral›k katliam›yla bütün halk
katledilmek istenmiﬂtir. Bu dava
halk›n davas›d›r. Hüküm halk›n
hükmüdür.
19 ARALIK’I UNUTMAYACA⁄IZ! BAYRAMPAﬁA’DA D‹R‹
D‹R‹ YAKILANLARI UNUTMAYACA⁄IZ! 122 ﬁEH‹D‹M‹Z‹
UNUTMAYACA⁄IZ!
KAT‹LLER‹ AFFETMEYECEK, HESAP SORACA⁄IZ!
(Bitti)

ya ve Astsubay Zafer Sabanc› oldu¤u ö¤renilmiﬂtir. ”
Katliamdan 6 y›l sonra soruﬂturmada sadece bu iki isim savc›l›¤a bildirildi. 12 tutsa¤›n katliam› sadece
bu iki kiﬂinin üzerine y›k›ld›.

Peki neden bu isimler?
6 y›l boyunca soruﬂturmada ‹stanbul Valili¤inin engellemeleri d›ﬂ›nda tek bir ilerleme olmazken bu iki
isim neden verilmiﬂtir?
Bu iki isim; Bayrampaﬂa katliam›n›n komutan› Burhan Ergin’in
s›rt›n› oligarﬂinin yarg›s›na dayayarak halkla alay etmesidir.
Burhan Ergin’in ismini verdi¤i Süreyya YALÇINKAYA11 MART 2001 tarihinde firar etmiﬂ ve sonras›nda yurt
d›ﬂ›na ç›km›ﬂt›r, Zafer SABANCI ise 1
A¤ustos 2006 tarihinde Tunceli ‹li’nde
Mercan
Deresi’ne
düﬂmesi sonucunda
yaﬂam›n› yitirmiﬂtir.

Yakanlar Yargılanmadı

Aç›lan davalar da, mahkeme önlerinde
Bayrampaﬂa Katliam Davas›
yine TAYAD’l›lar vard›
 Katliam
operasyonunda hapishane
önlerindeydiler!
 Tu t s a k l a r a a ç › l a n
davalarda adliye önünde!
 Katledilirken de,
“yarg›lan›rken”de
evlatlar›n›n yan›ndayd›lar!
19 Aral›k’ta 20 hapishaneye yönelik olarak gerçekleﬂtirilen katliam
sald›r›s›nda, hapishane önlerinde
TAYAD’l›lar vard›.
Katliam sald›r›s› alt›nda olan tutsaklar yaln›z de¤illerdi. Hapishane
önlerinden zorla uzaklaﬂt›r›lsalarda,
hapishane önlerinden ayr›lmad› TAYAD’l›lar.
Katliam sonras› da katliam›n hesab›n› sormak için seferber oldu TAYAD’l›lar. Diyebiliriz ki, 10 y›ld›r kesintisiz bir biçimde tecrite karﬂ› süren
mücadele de hep onlar vard›.
Sonra katliama u¤rayan tutsaklara
aç›lan davalar dönemi baﬂlad›. Hem
katletmiﬂ hem de katliamlar›n› aklamak
için tutsaklara davalar açm›ﬂlard›.
Aç›lan bu davalar› takip eden yine onlard›. Bayrampaﬂa da katledilen tutuklular için Eyüp Adliyesi’nde aç›lan davadan tutunda Ümraniye Hapishanesi’nde katledilen
tutsaklara Üsküdar Adliyesi’nde
aç›lan davada, Çanakkale’de yürütülen davada, k›saca tüm katliam
davalar›nda adliye önlerinde yine
onlar vard›.

E y ü p ’ t e n , Ü s k ü d a r ’a,
Ü s k ü d a r ’dan Çanakkale’ye
onlar vard›
- 14 Haziran 2005’de Çanakkale de duruﬂma ç›k›ﬂ›nda TAYAD’l›
Aileler bir bas›n aç›klamas› yapt›.
"Çanakkale Katliamc›lar› Cezaland›r›l-

s›n" pankart› aç›lan eylemde aç›klamay› Özgür Ayd›n okudu. Aç›klamada,
katliam hat›rlat›larak, davada sözde yarg›lanan jandarmalar›n ifade dahi vermedikleri belirtildi.
- 1 7 Haziran 2 0 05 ’d e
Eyüp Adliyesi'nde görülen duruﬂman›n ç›k›ﬂ›nda,
TAYAD'l› Aileler katliamc›lar›n cezaland›r›lmalar›n› istediler.
150 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde,
okunan aç›klamada herkesi katliama ve hukuksuzluklara karﬂ› mücadele etmeye ça¤›rd› TAYAD'l›lar.
- 15 Temmuz 2005’de 19 Aral›k
davas›n›n görülmesinden sonra TAYAD’l› Aileler, Üsküdar Adliyesi
önünde aç›klama yapt›lar. “Ümraniye Hapishanesi Katliamc›lar› Yarg›lans›n” yaz›l› pankart açt›lar.
- 22 Eylül 2005’de Çanakkale A¤›r
Ceza Mahkemesi'nde görülen duruﬂma sonras› TAYAD'l› Aileler, "Çanakkale Hapishanesi Katliamc›lar› Cezaland›r›ls›n" yaz›l› pankart ve dövizleriyle bir bas›n aç›klamas› yapt›lar.
- 28 Ekim 2005’de Bayrampaﬂa’da katledilen ve iﬂkence gören
tutsaklar›n yarg›land›¤› Eyüp Adliyesi’ndeki davada TAYAD’l›lar
mahkeme önünde aç›klama yapt›lar
- 29 Kas›m 2005’de Çanakkale
de görülen katliam duruﬂmas›na ‹stanbul'dan bir otobüs ile duruﬂmay›
izlemeye giden TAYAD'l› Aileler,
Çanakkale Adliyesi önünde aç›klama yapt›lar.
Aç›klamada "Çanakkale Katliamc›lar› Yarg›lans›n" pankart› açarak adalet talebini bir kez daha dile
getirdiler. "Tecriti Kald›r›n, Ölümleri Durdurun" yaz›l› önlükler giyen
TAYAD'l› Aileler ad›na konuﬂan
Fahrettin Keskin, "Bizler TAYAD'l›
Aileler olarak evlatlar›m›z› katledenlerin yakas›n› b›rakmayaca¤›z.
Evlatlar›m›z›n her damla kan›n›n
hesab›n› sormaya katliamc›lar› teﬂ-

hir etmeye devam edece¤iz"dedi.

O n l a r adalet istediler!
- 4 Nisan 2006’da Çanakkale
’de görülen duruﬂmay› TAYAD’l›lar
da izledi.
Adliye önünde aç›klama yapan
TAYAD'l› Aileler, “Çanakkale Hapishanesi Katliamc›lar› Cezaland›r›ls›n” pankart› açt›lar.
Yap›lan aç›klamada, katliamda
28 evlatlar›n› kaybettiklerini belirten TAYAD’l›lar, dört tutsa¤›n Çanakkale Hapishanesi’nde katledildi¤ini hat›rlatt›lar.
- 10 Nisan 2006’da Ümraniye
Hapishanesi’nde katliama direnen
tutsaklara karﬂ› Üsküdar 1. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde aç›lan davan›n
duruﬂma sonras›, TAYAD’l› Ailelerin eylemi vard›.
TAYAD'l› Aileler mahkeme
önünde yapt›klar› aç›klamayla adalet için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirttiler.
- 20 Mart 2007’de Çanakkale’de
devam eden davaya tutsaklar›n avukatlar› ile TAYAD’l› Aileler kat›ld›.
Duruﬂma sonucu mahkeme ç›k›ﬂ›nda aç›klama yapan TAYAD'l›lar,
"19-22 Aral›k Katliamc›lar› Yarg›lans›n"pankart› açt›lar. Aç›klamada, katillerin cezaland›r›lmas› istenirken,
katliam›n gerçek faillerinin san›k sandalyesine oturtulmas› talep edildi.
- 30 Mart 2007’de Eyüp Adliyesi’nde görülen duruﬂma 5 saat sürerken, salon yetersizli¤i nedeniyle
yaklaﬂ›k 100 kiﬂilik TAYAD’l› grup

Adalet İstiyoruz!

Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010
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duruﬂmay› d›ﬂar›da takip ettiler.
TAYAD’l›lar duruﬂma sonunda
adliye önünde yapt›klar› aç›klamada,
“19-22 Aral›k Katliamc›lar› Yarg›lans›n ve Diri Diri Yakt›lar Hesab›n› Soraca¤›z” yaz›l› pankart ve
dövizleri açarak, bir kez daha adalet
istediler.
- 11 May›s 2007’de 267 jandarman›n yarg›land›¤› Ümraniye katliam davas›nda duruﬂma sonras› aç›klama yapan TAYAD’l›lar “Ümraniye Katliamc›lar› Cezaland›r›ls›n”
pankart› açt›lar. TAYAD Baﬂkan›
Mehmet Güvel, davan›n göstermelik oldu¤unu belirterek, katliam emri verenlerin yarg›lanmas›n› istedi.
- 15 May›s 2007’de Çanakkale
5.A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen
davay› TAYAD’l› Aileler de izledi.
Duruﬂma sonras› Çanakkale Adliyesi önünde bir aç›klama yapan
TAYAD’l› Aileler, “19 Aral›k Katliamc›lar› Cezaland›r›ls›n” pankart›
açarak adalet talebini yinelediler.
- 31 Temmuz 2007’de Çanakkale A¤›r Ceza Mahkemesi'nde görülen duruﬂma TAYAD'l›lar duruﬂma ç›k›ﬂ› adliye önünde aç›klama
yapt›lar.
- 28 A¤ustos 2007

Eyüp’te görülen dava s›ras›nda adliye önünde toplanan içlerinde TAYAD yöne-

Çanakkale Katliam Davas›

Ümraniye Katliam Davas›
tici ve üyelerinin de yerald›¤›
HÖC’lüler, yaﬂanan katliam› herkese duyurarak sorumlular›n yarg›lanmas›n› istediler.

Yaz-k›ﬂ demeden y›llarca
davalar›n takipçisi oldular
- 14 Eylül 2007’de katliam›n duruﬂmas› Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yap›ld›.
Adliye önünde toplanan TAYAD’l› Aileler, adalet taleplerini bir
kez daha büyük bir öfkeyle dile getirdiler. Öfkeleri katledip kitap yazanlar›n sokakta dolaﬂmas›na, evlat-

A¤ar ‘Bin Operasyon’dan Sorumlu De¤il Mi?
San›r›z, Mehmet A¤ar’›n devrimcilere ve halka karﬂ› iﬂledi¤i suçlara, “Bin Operasyon” yapan bir kontrgerillac› oldu¤una dair hiç kimsenin itiraz› da, ﬂüphesi de yoktur.
Mehmet A¤ar, aylard›r Ankara 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde “göstermelik” de olsa yarg›lan›yor.
Yarg›lamadan ne ç›kaca¤› bir yana ama neden aylard›r, duruﬂma salonu önünde Halk Cepheliler’den
baﬂka kimse yok? Neden sadece TAYAD’l›lar var?
En son 11 Kas›m’da görülen A¤ar davas›nda da bu
durum de¤iﬂmedi.
Peki A ¤ a r Davas›, kimseyi ilgilendirmiyor mu?
Orada bir katil yarg›lan›yor. Bin operasyonun ﬂeflerinden biri. Üyeleri, taraftarlar›, yöneticileri, A¤ar’›n iﬂkencesine, zulmüne maruz kalmam›ﬂ tek bir
siyasi hareket, tek bir demokratik kitle örgütü (DKÖ) yoktur; ama o gün orada yoktular. Neden?
Bir halk düﬂman› yarg›lan›rken neden DKÖ’ler olmaz? Ayd›nlar neden
yoktur? Siyasi hareketler niçin gelmezler? Bu dava onlar› neden ilgilendirmez?
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lar›n›n, arkadaﬂlar›n›n ise yarg›lanmas›nayd›.
- 22 ﬁubat
2008 ’de
Eyüp
Adliyesinde görülen davan›n duruﬂma öncesi adliye önünde bas›n
aç›klamas› yapan TAYAD'l›lar, "1922 Aral›k Katliamc›lar› Yarg›lans›n"
pankart› açt›lar.
- 18 Temmuz 2008’de Eyüp 3.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen katliam davas› öncesinde TAYAD’l› aileler yapt›klar› bas›n aç›klamas›nda; “katliam› aklama politikas›na son verilmesini” isteyerek,
19 Aral›k katliamc›lar›n› affetmeyeceklerini belirttiler.
- 16 Eylül 2008’de Çanakkale E
Tipi Hapishanesi'nde 19 Aral›k
2000'de yap›lan katliama iliﬂkin,
154 tutsak ile katliam operasyonunda görevli 563 askerin yarg›land›¤› dava, 16 Eylül'de karara
ba¤land›.
TAYAD'l› Aileler de, adliye binas› önünde katliam›n sorumlular›n›n cezaland›r›lmas› talebini yineleyen bir aç›klama yaparak, "Adalet ‹stiyoruz" sloganlar› att›lar.
- 5 May›s 2010’da Üsküdar 1.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde katliama
u¤rayan tutsaklara aç›lan dava görüﬂülürken, TAYAD’l› Aileler adliye
önünde eylem yaparak katliamdan
sa¤ ç›kan tutsaklar›n yarg›lanmas›n›
protesto ettiler.
Davalar davalar› izledi; y›llar
y›llar›. Adalet mücadelesinin sahipleri
hep olmalar› gereken
yerdeydiler.

Yakanlar Yargılanmadı

Nas›l B‹R Yaﬂam?
Yak›lanlar ne anlat›yor?
Bundan tam 10 y›l önce 20 hapishaneye yönelik büyük bir katliam operasyonu yap›ld›¤›n› belli bir
yaﬂ›n üzerindeki tüm insanlar›m›z
hat›rlar. O günlerden kalan bir iz
vard›r mutlaka. Gençlerimiz de
sonradan duymuﬂ, izlemiﬂlerdir.
Bu ülkede yaﬂay›p da 19-22
A r a l › k ka t l i a m › n › , diri diri yak›lan
kad›nlar›m›z› bilmeyen, duymayan
yoktur san›r›z.
Yak›lanlar içinde belki k›zkardeﬂimiz, a¤abeyimiz, o¤lumuz, k›z›m›z, akrabam›z yoktur. Belki hapishaneye de girmiﬂ, tutuklanm›ﬂ
de¤iliz. Ama bu yaﬂanan gerçekleri
bilmemek, o gerçeklere yüzünü
dönmeyi gerektirmez.
Yakt›klar›, kurﬂuna dizdikleri
katlettikleri tutsaklar bizden biridir.
‹çimizden biridir. Hiçbirinin yüzle-

rini görmemiﬂ olabiliriz. Hiçbirini
tan›m›yor olabiliriz. Hiçbirinin yaﬂamlar›na dair tek bir cümlelik bilgimiz bile olmayabilir.
Ama hiçbirimiz, yak›lan, katledilen gencecik insanlar›n, bizler
için, bu halk›n, bu ülkenin gelece¤i için canlar›n› feda ettiklerini
unutmayal›m. Onlar bizler için yaﬂamlar›n› ortaya koydular.
Bugün, bir mücadelenin, bir örgütlenmenin d›ﬂ›nda olanlar, bulunduklar› noktadan bakt›klar›nda hapishaneleri kendilerinden “ ç o k
u z a k ” bir yer olarak da görebilirler.
Dolay›s›yla bu tür haberler, bu konuya dair yaz›lar onlara s›k›c› da
gelebilir.
Ancak bu ülkede yaﬂ›yorsak,
yap›lan onca hapishane halk için,
bizler için yap›lm›ﬂt›r. Önce bunu

unutmamal›y›z. Sonra da, tutsaklar›n niye katledildi¤ini sormalay›z
kendimize.
Hitler’in kulland›¤› yöntemleri
kullanarak, yakarak, kurﬂunlayarak
neden katlettiler 28 devrimciyi.
Bir bak›ma katledilen devrimci
tutsaklar ölümleriyle de bize bu
devletin bir kez daha gerçek yüzünü gösterdiler. Bu devletin halka
karﬂ› savaﬂt›¤›n›, kan emicilerin iktidar› için kan dökmekten çekinmeyece¤ini bir kez daha gördük.
Devrimci tutsaklar› katledenler
ile ilgili olarak ilk kez bir dava aç›ld›. Bu davaya gidip, gerçekleri bir
kez de orada görebiliriz. Bu davaya
kat›lmak asl›nda herkesin görevidir. Kendisine insan›m diyen, herkes bu davan›n takipçisi de olmal›d›r.
Unutmayal›m, katledilenler bizler için, açlar›n, iﬂsizlerin, yoksullar›n olmayaca¤› bir ülke için yaﬂamlar›n› hiçbir karﬂ›l›k beklemeden ortaya koydular.Hem de bizler
için!...

Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010

Onurlu olmak, meslek onurunu savunmak,
güç karﬂ›s›nda e¤ilmemektir
AKP’nin uzun bir süredir Do¤an
Medya’ya karﬂ› açt›¤› savaﬂ sonuçlar›n› vermeye baﬂlad›.. Hürriyet gazetesinde Oktay Ekﬂi’nin istifa ettirilmesinden sonra ﬂimdi de Hürriyet
gazetesi AKP’yi eleﬂtirdiler diye
kendi yazarlar›n› sansürlüyor.
11 Kas›m günü Hürriyet gazetesi, yazarlar› Yalç›n Do¤an ve C üneyt Ülsever'in makalelerini yay›mlamad›. Do¤an, TRT'nin A¤ca
gibi bir katili ç›kar›p konuﬂturmas›n›, Cüneyt Ülsever de TRT'den maaﬂ alan gazetecileri yazm›ﬂt›. Hürriyet gazetesi bu eleﬂtirilere bile tahammül
edemedi.
Bir gazetede bir
yazar›n düﬂünceleri
asalak patronlar tara-

f›ndan ç›karlar›na zarar verecek diye
sansürleniyorsa orada yap›lacak tek
ﬂey vard›r; o çok övdükleri burjuva
demokrasisinin kurallar›na göre istifa etmek.
Ancak bas›nda bunun tersini savunanlar ç›kt›. Sansüre boyun e¤ilmesini, sessiz kalmay›, “yaz›lar›na
devam etmeyi” k›saca onursuzlu¤u
savunanlar ç›kt›.
Bu yolun ç›kmaz oldu¤u, aylar
öncesinden Emin Çölaﬂan gazeteden at›ld›¤›nda görüldü. Bekir Coﬂkun, “gazetede kal›p, mevziyi savunmaktan” söz etti, onursuzlu¤a
ortak oldu ama kendi de gazeteden
at›lmaktan kurtulamad›.
Kendisine, mesle¤ine sayg›s›
olanlar, meslek onurunu savunanlar,
onurunu herﬂeyden üstün tutanlar

için sansüre, zorbal›¤a boyun e¤mek söz konusu olamaz.
Kalemini para ile satanlar, güç
karﬂ›s›nda e¤ilenler bir kez daha
meslek onurundan bihaber olduklar›n› gösterdiler.
Meslek onurunu savunmak
d e m e k h a l k › s a v u n m a k d e m e k t i r.
Meslek onurunu savunmak, tekellerin kirli hesaplar›n› savunmak de¤il halk›n hizmetinde ol m a k d e m e k t i r.
Türkan Albayrak’a bak›n! Tek
baﬂ›na baﬂlad›¤› direniﬂinde, “ o n ur u m i ç i n d i re n d i m” diyordu. Türkan Albayrak onuru için herﬂeyi göze alabildi. 118 gün direndi.
Hiçbir ﬂey yapam›yorsan›z, güç
karﬂ›s›nda e¤ilmeyin! Sat›lmay›n!

Adalet İstiyoruz!
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Öğretmenimiz

D ü ﬂ man ahlaki
ve siyasi
olarak tam
bir çürüme
içindedir;

bir ceset gibidir.
Bizden de bir ceset olmam›z isteniyor.
Unutmam›z› isterken, canl› ceset olmam›z› istiyorlar
Affetmemizi isterken, canl› ceset olmam›z› istiyorlar.
Teslim olmayanlara, ihanet etmeyenlere ölümü dayat›rken, ‘yaﬂamay›’ direnmeye tercih edenlerin de zaten iﬂini
bitirip canl› ceset olarak bir kenara at›yorlar.
Amaç korkuyu, ihaneti meﬂrulaﬂt›rmaya
çal›ﬂmakt›r.
Devrimcilerin halkla
ba¤lar›n› kopartmakt›r
Bu, düﬂman›n yapt›¤›d›r.
Bir di¤er yanda ise,
"Koca koca siyasetler" hainlerin al›nlar›ndan öptüler... Hala da
bize diyorlarki "hain
olma konusunda sizin
gibi düﬂünmüyoruz."
Büyük Direniﬂ’te
veya bir çat›ﬂmada veya herhangi bir devrimci faaliyette yoldaﬂlar›n› yar› yolda
b›rakman›n ad› ihanettir.
Denilir ki,
insana has davran›ﬂt›r...
Bu da insan gerçe¤i,
onlar da bu kadar yapt› iﬂte...
Yok böyle de¤il; insana has olan yoldaﬂlar›n› satmak
de¤ildir!
‹nsana has olan, yoldaﬂlar›n› yar› yolda b›rakmak de¤ildir.
‹nsan gerçe¤i direnmektir.
‹nsan gerçe¤i yoldaﬂlar›n›, örgütünü satmamakt›r.
Ancak böyle insan olunur.
Tersi canl› ceset olmakt›r.
Nas›l düﬂündükleri kendilerinin olsun;
Biz bilmeliyiz ki insan›n mayas›nda vefa olmal›d›r;
ihanet de¤il.
‹HANET‹ MEﬁRU GÖRMEYECE⁄‹Z
VE KORKUYU EZECE⁄‹Z!
KARﬁIMIZA ÇIKTI⁄I HER YERDE ‹HANET‹ VE
KORKUYU YERE ÇALACA⁄IZ!
KARﬁIMIZDAK‹ DÜﬁMAN GERÇE⁄‹:

‹yi Tan›mak G erekir
Düﬂman kan›m›za susam›ﬂt›r.
"Kan içicilikte kendi çap›nda rakip tan›mayan, her türlü yalan ve ahlaks›zl›¤› erdem sayan” bir düﬂmanla savaﬂ›yoruz.
Öyle bir düﬂmanla savaﬂ›yoruz ki, katlimize ferman ç›kararak insan av›na ç›k›yor, yarg›lamay› bile lüks görüyor.
Arkadan vuruyor, çat›ﬂma ç›kt› diyor.
Hapishanelerinde silahs›z, savunmas›z insanlar›m›z›
öldürüyor, isyan diyor.
Bedenleri d›ﬂ›nda hiçbir silah› olmayan 6 kad›n› diri diri yak›yor
VE TÜM BUNLARDAN TEK B‹R
K‹ﬁ‹ B‹LE MAHKUM OLMUYOR.
Yasal dergi satan› vuruyor, öldüremezse felç b›rak›yor.
Yoksul mahallelerimizi helikopterlerle, robocoplarla, infaz timleri ile
b a s › y o r ,
insanlar›m›z› gözalt›na al›yor, elinde
tek bir delil olmadan
aylarca y›llarca hapse at›yor tutukluyor.
Savc› da, yarg›ç
da, infaz da ayn› elde birleﬂmiﬂ, halka ve devrimcilere
meydan okuyor, tehditler ya¤d›r›yorlar.
‹ ﬂ t e b u " a d a l e t " d ü ﬂ m a n › n a d a l e t i d i r.
‹ﬂte bu adalet, düﬂman›n soruﬂturmas›, düﬂman›n gözalt›s›d›r.

B‹ZLER DÜﬁMANDA
OLMAYAN B‹R
HAZ‹NEYE, ADALET
DUYGUSUNA SAH‹B‹Z
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ADALET‹M‹Z‹N
MEﬁRULU⁄U HALKTIR

Savaﬂ› Kazanmak ‹çin Bu Düﬂman›
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Buldu¤u 15-16 yaﬂ›ndaki çocuklar›m›z› korkutup iﬂbirlikçileﬂtirip yüzlerce insan› teﬂhis ettiren düﬂman›n adaletidir.
‹ﬂte bu onur ve namusa kap›lar›n› s›k›ca kapatanlar›n
adaletidir.
Faﬂizm, insanl›k onuruyla ba¤daﬂmayan, dünyan›n en
aﬂa¤›l›k, en ﬂerefsiz iﬂi iﬂkencecili¤i, katliamc›l›¤›, yalanc›l›¤›, provokatörlü¤ü meslek edinmiﬂtir.
Bu nedenledir ki kan, irin ve pislik içti¤i suya, yedi¤i
ekme¤e bulaﬂm›ﬂt›r; s›kt›¤› eli kirletmektedir.
Böyle bir düﬂmana karﬂ› savaﬂmak dünyan›n en ﬂerefli iﬂidir.
Yediden yetmiﬂe herkese iﬂkence yapan, kad›nlar›m›z›
aﬂa¤›layan, silahs›z insanlar›m›z› dahi katleden, her ad›mda halk›n karﬂ›s›na terörle ç›kan faﬂist
düﬂman ac›mas›zd›r, kinini kusmaktad›r.

Düﬂmana D üﬂmanl›k
Duymayanlar, De¤il

Yakanlar Yargılanmadı

Devrimci, Vefal› Bir Dost Bile Olamaz!
Burjuvazi en sefil ç›karlar›n› ayakta tutmak için gözünü k›rpmadan vahﬂete baﬂvuran bir s›n›f kinine sahiptir.
Nas›l bir düﬂmanla savaﬂt›¤›n› bilmeyen bir Cepheli,
faﬂizmle, emperyalizmle hiçbir koﬂulda uzlaﬂma gelene¤ini ve teslim olmama tavr›m›z› kavrayamaz.
Faﬂizmin bize duydu¤unun bin kat› bir kin ve öfkeyle
bilenmeliyiz.

Bizim intikam duygumuz adaletimizdir.
Çünkü bizler düﬂmanda olmayan bir özelli¤e, adalet
duygusuna sahibiz.
Halklar›m›za, yoldaﬂlar›m›za yap›lan hiçbir ﬂeyi unutmayaca¤›z.
Adaletimiz mayas›n› u n u t m a m a k t a n alacakt›r
Adaletimizin gücünü affetmemekten alacakt›r.
Adaletimiz meﬂrulu¤unu h al k › n g ü c ü n d e n alacakt›r.

Savaﬂmak için bu gereklidir.
Silah›, adam›, f›rsat› olmayanlar›n kin ve öfkeleri de
yoktur.
Biz s›radan intikamc› de¤iliz, ama hesap sorma duygu-

Adalet!

muz düﬂmandan çok daha fazla geliﬂmiﬂ olmal›d›r.

Adaletimizin gücü, mayas›, meﬂrulu¤u, halkt›r.
Adalet olmadan affetmek olmaz!
Adalet hesap sorma ile, adalet intikam ile beslenecektir.

Yarg›daki gecikme, bir politikad›r

Oligarﬂinin hukuku, burjuva hukuk kurallar› içinde de, kendi hukuk
kurallar› içinde de hukuksuzdur. Adalet yoktur.
Avurpa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin tutukluluk süreleri uzayan davalar için Türkiye’yi “uyarmas›” üzerine
Devlet Bakan› Hayati Yaz›c› ﬂu aç›klamay› yapt›: “14
y›ll›k tutukluluktan önce, bir insan›n yarg›lanmas› 14 y›l
nas›l sürüyor? Böyle bir ﬂeyin kabul edilmesi mümkün
de¤il. Bu olay çok istisnai bir ﬂey gibi geliyor bana.”
Bu sözleri söyleyen kiﬂi Devlet Bakan›. Ülkeyi yönetenlerden birisi. Bu adaletsizli¤in sorumlular›ndan. Fakat Devlet Bakan› Yaz›c›’n›nki, tam da AKP’ye özgü bir
riyakarl›k örne¤idir.
AKP sekiz y›ld›r iktidarda olan bir partidir. 14 y›ld›r
-daha fazla olan davalar da var- tutuklulu¤u sürüp de
hala mahkemesi sonuçlanmam›ﬂ tutuklu say›s› Bakan
Yaz›c›’n›n söyledi¤i gibi “istisnai” de¤ildir. Bunu Bakan
Yaz›c› da çok iyi bilmektedir. Ony›llard›r devrimci, yurtsever tutsaklar için oligarﬂinin adaleti böyle çal›ﬂ›yor.
Oligarﬂinin mahkemelerinin verdi¤i cezalar›n adil olup
olmamas› bir yana, oligarﬂinin kendi yasalar›na göre
yüzlerce tutuklu devletten alacakl› olarak tahliye olmuﬂtur hapishanelerden. Faﬂizmin yarg›s› verdi¤i cezadan
fazlas›n› tutmuﬂtur hapishanelerde. Devrimciler için bu
durum AKP iktidar›nda da de¤iﬂmemiﬂtir.
Hayati Yaz›c›’n›n riyakarl›¤›na bak›n: AKP döneminde sonuçlanmam›ﬂ 2005 y›l›nda ç›kart›lan yeni Ceza ‹nfaz Kanunu’na göre
tutukluluk süreleri k›salt›lm›ﬂt›r. Ancak yeni ç›kan yasaya göre tahliye
olmas› gereken özellikle Ercan Kartal
gibi devrimci, yurtsever tutsaklar›n
tahliye olmalar›n› engellemek için bu

yasan›n yürürlü¤e girmesinin 31 Aral›k 2010 y›l›na kadar erteleyen AKP iktidar›d›r. 12 Eylül döneminde,
1982 y›l›nda aç›lan Devrimci Sol Ana Davas› 28 y›ld›r
sürüyor. Devrimci tutsaklar y›llarca yat›r›ld›lar. O zaman
kimsenin akl›na hak, hukuk, zaman gelmedi. Sabanc›’n›n cezaland›r›lmas› davas›na bir komplo ile dahil edilen
Ercan Kartal, 16 y›ld›r tutuklu. O zaman bu gerçekler
kimsenin akl›na gelmiyor...
Kald› ki, oligarﬂinin yarg›s› için adalet yasa meselesi
olmam›ﬂt›r. Söz konusu olan devrimciler olunca yasalarla istedikleri gibi oynamaktad›rlar.
Sorun yarg› mekanizmas›n›n a¤›r iﬂlemesi gibi bir sorun de¤ildir. Sorun ne b ü ro k r a t i k m e k a n i z m a n › n h a nt al l › ¤› n da n kaynaklanan bir sorundur, ne de mahkemelerin ve hakimlerin “ a ¤ › r do sy a yü kü ”nden kaynaklanan bir sorundur.
Yasalar, mahkemeler, hapishaneler... her ﬂey halk› ve
devrimcileri sindirmek ve bask› alt›na almak için kullan›lmaktad›r. Sorun sadece 14 y›ld›r sonuçlanmayan
mahkememeler sorunu da de¤ildir. Hapishanelerdeki tutuklu say›s› bugün 120 bini aﬂt›. Özellikle siyasi davalarda devrimciler aylarca, y›llarca mahkemeye ç›kart›lmadan hapishanede tutuluyor. Mahkemeye ç›kart›lsa ilk
mahkemede tahliye edilmesi büyük ihtimaldir, ancak
mahkemeye ç›kart›lm›yor, tutukluluk bir cezaya dönüﬂtürülüyor. Ya da mahkemeler polisle iﬂbirli¤i içinde polisin söyledi¤i kiﬂileri hiç bir kan›t göstermeden tutabilmektedir. ‹ﬂte Ferhat ve Berna: Paras›z e¤itim istedi¤i
için aylarca tutuluyor. ‹ﬂte TAYAD’l›lar: AKP’nin katletme politikalar›na karﬂ› ç›kt›klar› için aylarca hapishanede tutuklu kald›lar ve halen 4 TAYAD’l›l tutsak. Sivas’ta
Amerika’ya karﬂ› karikatür sergisi açt›klar› için Gençlik
Derne¤i üyesi ö¤renciler bir buçuk y›l hiç mahkemeye
ç›kart›lmad›.
“Ya rg›daki gecikme” dedikleri sorun, bir politika sorunudur. Politika halka ve devrimcilere olan düﬂmanl›kt›r.

Adalet İstiyoruz!
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S›n›f kini unutmamakt›r
üçük-burjuvazi, biz katliamlardan, kay›plardan, infazlardan, ﬂehit yoldaﬂlar›m›zdan,
katledilenler için adaletten sözetti¤imizde “ama siz de hep ölümlerden, hep ölülerden söz ediyorsunuz” diye yak›n›yor.
Söyledi¤inde haks›z de¤il.
Ölümler var, ölülerimiz var.
Ama yaln›z onlar de¤il; küçükburjuvazi orada çarp›t›yor. Ölümler
ve ölülerimiz, sebepsiz de¤il, sonuçsuz de¤il. O yüzden biz “hep”
onlardan söz etti¤imizde dahi, onlar›n sebeplerinden ve sonuçlar›ndan
söz ediyoruz demektir.
Neden var ölümler, neden ölüyoruz, ölümlerin siyasal sonuçlar› neler? Küçük-burjuvazi, onlar› duymazl›ktan geliyor. “Hep ölümler,
hey ölüler” diye s›zlan›yor yaln›z.
Onlar konuﬂulsun istemiyor.
Aç›kça söyleyemese de, ölen öldü¤üyle kals›n unutulsun istiyor,
ölümler, tekrar tekrar gündeme gelmesin istiyor. Çünkü her ölüm,
onun hayat ve kavga karﬂ›s›ndaki
kaçk›nl›¤›n› hat›rlat›yor. .
Küçük burjuvazi için, sol saflardakiler için, unutmak istemek s›n›f
kininden yoksunluktur.
Burjuvazi de unutturmak istiyor;
ve o, s›n›f kinine sahip oldu¤u için
unutturmak istiyor.

K

Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010

1

2 Eylül 1980 cuntas›, hayat›n her alan›nda, bask›n›n, terörün yan›na, psikolojik savaﬂa da
çok yo¤un bir biçimde baﬂvurdu.
“12 Eylül öncesine mi dönmek
istiyorsunuz?” sorusu, büyük bir
tehdit sorusuydu. Soru, cuntan›n 12
Eylül öncesine dönmeyi engellemek için herﬂeyi yapabilece¤i anlam›n› da içeriyordu.
“12 Eylül öncesi”, bir “fobi”ye,
yani korkulmas› gereken bir unsura
dönüﬂtürülmüﬂtü. Korkulan, korkulmas› gereken bir dönemdi 12 Eylül
öncesi ve o nedenle de B ‹ L ‹ N M EM E L ‹ , B ‹ L E N L E R TA R A F I N DAN DA UNUTULMALIYDI!
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unutabilir miyiz?

unutabilir miyiz?

unutabilir miyiz?
Özellikle gençlik nezdinde 12
Eylül’ü ö¤retmemek ve bilindi¤i
kadar›n› da unutturmak, özel bir politika olarak uyguland›.
Egemen s›n›flar, halk›n hiç haf›zas› olmasayd›, kuﬂku yok ki buna
çok sevinirlerdi. Unutmak veya
unutmamak, kilit önemdedir. Çünkü:
U n u t a n b i r halk, adaletten vazgeçmiﬂ bir halkt›r.
U n u t a n b i r halk, ﬂehitlerine sahip ç›kmayan bir halkt›r.
U n u t a n b i r halk, yalanlar›n fark›nda olmayan bir halkt›r.
U n u t a n b i r h a l k , kin ve öfke
duymayan bir halkt›r.
Halk uzak veya yak›n geçmiﬂi
unuttu¤unda, körleﬂir, iktidarlar›n
riyakarl›klar›n› göremez hale gelir.
Halk unuttu¤unda, geçmiﬂindeki
i h a ne t l e ri de u n u t u r, k a h r a m a nl›klar› da. Kim hain, kim kahraman,
kim kendisinden yana, kim kendisine karﬂ›, bunlar› belirlemekte tarihin o eﬂsiz ö¤reticili¤inden mahrum
kal›r.
gemen s›n›flar, e¤itimle,
propagandayla tarihin belli
dönemlerini halk›n haf›zas›ndan sil-

E

meye çal›ﬂ›rlar. Bunda zaman zaman belli baﬂar›lar da elde ederler.
Ancak unutman›n tek nedeni ve
kayna¤› karﬂ›-devrimin bu politikalar› de¤ildir. Küçük burjuvazinin
belli kesimleri ve reformizm de s›k
s›k unutur!
Düzenin çizdi¤i s›n›rlar içinde
politika yapman›n, yani icazetcili¤in sonuçlar›ndan biridir bu da.
Unutmaya öylesine haz›rd›r ki, onlar› unutturmaman›n demokratik
görevi oldu¤unu da unutur.
Örne¤in, Türkiye solunun büyük
bir k›sm›, 19 A r a l › k ’ › u n u t t u r m aman›n görevi oldu¤unu unutmuﬂtur.
Ne 19 Aral›klar’›n y›ldönümlerinde anmalar düzenlemiﬂler, ne protesto eylemleri yapm›ﬂlar, ne de katliam davalar›nda adalet istiyoruz diye hayk›rm›ﬂlard›r... Ancak senede
bir gün, 19 Aral›k’ta, ‹HD’nin ﬂemsiyesi alt›nda ve o da “temsilci düzeyinde” Bayrampaﬂa önünde bir anma
yapm›ﬂlard›r; bütün meselelesi Cephe’den ayr› bir ﬂey yapmak üzerine
ﬂekillendi¤i için de yapt›klar› yasak
savmadan öteye geçmemiﬂtir.
Neden yapmad›lar bunlar›?
Grupçuluk mu? Evet, böyle bir nedeni vard›r. Ama tek neden bu de¤ildir. Neden sadece grupçuluk olsa, Cephelilerin gerçekleﬂtirdi¤i eylemlere kat›lmaz ama kendileri yaparlard› bu muhtevadaki eylemleri.
Ama bunu da yapmam›ﬂlard›r.
O da yoktur.
Çünkü s›n›f kinleri yoktur.
Çünkü 19 Aral›k’›n ac›s›n›, öfkesini içlerinde duymamaktad›rlar. 19
Aral›k’tan dolay› düﬂmana, oligarﬂiye, bir s›n›f kini duymamaktad›rlar.
aten dört duvar aras›nda tutsak edilmiﬂ 28 insan›m›z›,
halk›n en de¤erli evlatlar›n› katlettiler. Kurﬂunlad›lar, bombalarla parçalad›lar, diri diri yakt›lar. Kin ve
öfke doluyuz onlar›
katledenlere karﬂ›. Bu
dünün, on y›l öncesinin
kini
de¤il.
1970’lerden bu yana
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biriken, büyüyen bir kin bizdeki.
Hepsi birbirine ekleniyor. 19 Aral›k
katliam›n›n 10 y›l önce yaﬂanm›ﬂ
olmas› kinimizi, öfkemizi azaltmaz.
Bizim kinimiz sözlüklerdekinden farkl›d›r.
Sözlüklerde “Kin, gizli düﬂman l›k, garaz.” diye tarif ediliyor.
Bizim kinimizde gizli bir düﬂmanl›k yok. Bizim kinimiz aleni.
Düﬂmanl›¤›m›z aleni.
inimizle yaﬂ›yor, kinimizle
mücadele ediyoruz. Kinimizle yat›yor, kinimizle kalk›yoruz.
“Kin tutmayal›m, hoﬂgörüyü hakim
k›lal›m” pespaye söylemlerini elimizin tersiyle at›yoruz bir kenara.
biz Maraﬂlar’dan, 1 May›slar’dan,
Gaziler’den sözettikçe “Geçmiﬂ yaralar› tekrar kanatmayal›m” tavsiyelerini de kaale alm›yoruz.
Çünkü ﬂunu çok iyi biliyoruz.
Birincisi: Bar›ﬂ, diyalog, hoﬂgörü
ad›na bize dayat›lan bu düﬂünce tarz›n›n sahibi, burjuvazidir. ‹kincisi,
önerdi¤i bu düﬂünce tarz›na en baﬂta uymayan da kendisidir.
Kindar olmayal›m, intikamc› ol-
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1 May›s Mahallesi’nden
Yücel Tolu
22 Yaﬂ›nda, ‹ﬂsiz
 AKP'nin polisi, gecekondu semtlerine yönelik geceyar›s› semtleri
kuﬂatarak, helikopterlerle panzerlerle yapt›¤› operasyonlar› süreklileﬂtirdi. Bu sald›r›lar›n nedeni nedir sizce?
 Operasyon öncesi böyle bir ﬂey
olaca¤› belliydi. Polis mahallede
uyusturu sat›c›lar› ve çetelerden istihbarat toplay›p, ﬂu an tutsak bulunan devrimcileripolis arac› siren
çalarak tahrik etmeye çal›ﬂ›yord .
 Daha önce mahallelerde "polis
istemiyoruz" yaz›lamalar› yap›ld›. Gözalt›lar, sald›r›lar s›ras›nda polisin buna yönelik konuﬂmalar› oldu

mayal›m diyen burjuvazi, diyebiliriz ki e n k i n d a r ve en intikamc› s›n›ft›r. “Unutmaya haz›r›z, affetmeye
haz›r›z” diyenler, büyük bir yan›lg››
içindedirler. Onlar unutsa da, onlar
affetse de burjuvazi unutmayacak
ve affetmeyecektir.
Burjuvazi aradan 72 y›l geçti¤i
halde, hala Seyid R›za’n›n mezar›n
yerini aç›klam›yor.
Burjuvazi aradan 93 y›l geçtikten sonra, Sovyet devriminin halklara karﬂ› iﬂledikleri suçlar›n hesab›n› sordu¤u Çarl›k Hanedan›’n›n intikam›n› almaya çal›ﬂmakla meﬂgul.
Burjuvazi, Balkanlar’da, eski
kraliyet mensuplar›n› bulup bulup
siyaset sahnesine sürüyor.
Dünya halklar›na tüm insanl›k
tarihinde yaﬂad›¤› en büyük kay›plar›, katliamlar› yaﬂatan Nazi savaﬂ
suçlular›, “uygar”, “özgürlükler ülkesi” Amerika’da devlet örgütlenmesi içinde görevlendiriliyor.
Tekelci burjuvazi, kendilerine
tarihin ﬂu veya bu kesitinde bir darbe vuranlar› asla unutmuyor; tüm
terörüyle onlardan intikam almaya
çal›ﬂ›yor. Haks›z, gayri meﬂru bir

intikamd›r onlar›nki.
Ve fakat, halklar›n intikam›, hakl›, meﬂru oland›r. ‹ntikam s›n›flar
mücadelesinin bir parças›d›r. ‹ktidar
iddias›d›r. Halklar›n ac›lar›n› duymak ve hesab›n› sormakt›r. ﬁunu biliyor ﬂunu söylüyoruz: Kim halka
eski defterlerin kapat›lmas›n›, kin
güdülmemesini söylüyorsa, bize
zulmedenlerin, bizi katledenlerin istediklerini söylüyor demektir.
Kulaklar›m›zda burjuva hümanizminin bu riyakar, bu pespaye teorileri var, gözümüzün önünde, bir
avuç kömüre dönüﬂmüﬂ yoldaﬂ›m›z... Küçük burjuvazi, burjuvaziden ald›klar›yla diyalog diyalog diye beynimizin etini yerken, gözümüzün önünde sopalarla kafalar›na
vurularak beyinleri kafatas›n›n d›ﬂ›na ak›t›lm›ﬂ yoldaﬂlar›m›z›n görüntüleri var.. Maraﬂ’ta halk›m›z›n delik deﬂik edilmiﬂ bedenleri var.
Unutmayac›¤›z.
Hiçbirini unutmayaca¤›z.
U nu t m a y a c a ¤ › z a f f e t m e ye c e ¤i z .
Bizi kinimizden, öfkemizden
koparmaya çal›ﬂan teorileri ise çoktan gönderdik hakettikleri yere.

mu?

6:00 sular›nda farkl› bir kap›dan
dernek icine girilmiﬂ. Ben dernekte
de¤ildim. Mahalle halk›ndan ö¤rendigim kadar›yla Kaan arkadas›m›z
dernek içinde bay›lt›lana kadar dövülmüﬂ. Katil ve iﬂkenceci polis
bir görev de¤il intikam duygusuyla öldürürcesine sald›r›yor.

 Çeteler, uyuﬂturucu sat›c›lar› ve
h›rs›zlarla, halka zarar veren herkesle iﬂbirli¤i yapan polisi gerek
sloganlarla gerek yaz›lamalar istemedi¤imize dair halka anlatt›k ve
anlat›yoruz.
 Bu tarz bir operasyonun mant›¤›,
amac› nedir?
 Bu politika y›llard›r kullan›lan
sindirme y›ld›rma politikas›d›r.
Keyfi tutuklamalarla sindirip y›ld›rmak istiyorlar.
 29 Ekim günü mahalleye yönelik operasyonda Anadolu Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i de bas›ld›.
Bask›n nas›l oldu, dernekte ne yapt› polis?
 Sabah 4:00 sular›nda baﬂlad›
operasyon. dernek basta olmak üzere on iki eve de bask›n yap›ld›. Saat
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 Gözalt›na al›nanlardan 12'si tutukland›. Tutuklananla hangi gerekçelerle tutukland›?
 Yasal yürüyüslerde ve tüm
Türkiye halk›n› ilgilendiren zamlara ve özelleﬂtirmelere kars› eylemler delil olarak gösteriliyor. onlar›n
adaletinde hak istemek
 Ayr›ca belirtmek istedi¤iniz bir
ﬂey var m›?
 Sald›r›n›n amac› mahalle halk›n› devrimcilere kars› so¤utup,
devrimcileri tecrit etmektir. Biz bu
komplolar› boﬂa ç›karaca¤›z.

Adalet İstiyoruz!
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 TAYAD’l›lar Kurban
Bayram›’nda da AKP
Önündeydiler
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‹stanbul’da TAYAD’l› Aileler,
Kurban Bayram›’n›n 2. gününde
tutuklu TAYAD’l›lar›n sesini du-yurmak için AKP önünde oturma
eylemine devam ettiler.
Eylemde “Hasta Tutsaklar› Tec-ritte Öldürmek Serbest! Cenazeleri-ne Kat›lmak Suç! Tutuklu TA-YAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l›
pankart› aç›larak Gizem Özkara ta-raf›ndan bir aç›klama yap›ld›.
Tutuklu bulunan TAYAD’l›lar›n
beﬂ ayd›r tecrit alt›nda tutulduklar›-n› belirten Özkara “AKP iktidar›,
televizyon ekranlar›nda bir yandan
‘iyi bayramlar’ dileklerinde bulu-nurken öte yandan kendi d›ﬂ›ndaki
hiç kimsenin söz hakk›na tahammül
edemedi¤i için tutuklad›¤› analar›
babalar› tecritte tutuyor.” dedi.
Bir saat süren eylem slogan ve
marﬂlarla sona erdi.

 Bursa AKP Önünde
Oturma Eylemi
Bursa’da TAYAD’l› Aileler bir
kez daha zulmün kap›s›n›n önünde
adaletsizlikleri teﬂhir etmek için
oturma eylemi yapt›lar.

20

Ya¤an ya¤mura ra¤men 16
Kas›m günü, bayram›n birinci
günü, Fomara Meydan›’nda bu-lunan AKP il binas› önünde ey-lem yapan TAYAD’l›lar, “Güler
ZERE Onurumuzdur”, “Mahir
ÇAYAN Onurumuzdur”, “Tu-tuklu TAYAD’l›lar Serbest B›ra-k›ls›n”, “TAYAD Halkt›r, Halk
Yenilmez”, “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n”, “Sohbet
Hakk› Uygulans›n” sloganlar›n›
att›lar.
Faﬂist sald›r›lardan, hapisha-nelerdeki koﬂullar›n olumsuzlu-¤undan süren tecrit iﬂkencesin-den bahsedilerek AKP halka teﬂ-hir edildi. Oturma eyleminden
sonra eylem bitirildi.

 Adana’da Tutuklu
TAYAD’l›lar ‹çin Eylem
Adana’da 15 Kas›m günü tutuk-lu TAYAD’l›lar için TAYAD’l› Ai-leler bas›n aç›klamas› ve oturma
eylemi yapt›lar.
Eylemde “Hasta Tutsaklar› Tec-ritte Öldürmek Serbest Cenazeleri-ne Kat›lmak Suç Tutuklu TA-YAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” pan-kart› aç›ld›.
4 TAYAD’l›n›n hala tutuklu ol-du¤unun belirtildi¤i eylemde, “Tu-tuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›l-s›n, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Dur-durun” sloganlar› at›ld›. Yar›m sa-atlik oturma eyleminin ard›ndan ey-lem bitirildi.

 Adalet Bakanl›¤›
Önünde Adalet Talebi
TAYAD’ l›lar Ankara’da 16 Ka-s›m günü tutuklu TAYAD’l›lar için
Adalet Bakanl›¤› önünde adalet ta-lebini bir kez daha dile getirdiler.
Yap›lan aç›klamada; TAYAD'l›-lar›n tutuklulu¤unun keyfi gerekçe-lerle sürdürüldü¤ü zulme bayramda
da devam edildi¤i ve keyfiyetin so-rumlusunun AKP iktidar› ve AKP
polisi oldu¤u belirtildi.
Bayram günü orada olmalar›n›n

tek nedeninin TAYAD'l›lar›n tutuk-lulu¤unun son bulmas›n› istemek
oldu¤u da vurguland›. At›lan slo-ganlar ve oturma eyleminin ard›n-dan eylem bitirildi.

 TAYAD'l›lar ‹çin Eylem
ve Bildiri Da¤›t›m›
Ankara Abdi ‹pekçi Park›'nda 13
Kas›m günü TAYAD'l›lar yapt›klar›
eylemle tutuklu TAYAD'l›lara öz-gürlük istedi.
TAYAD'l› Aileler eylemde yap-t›klar› aç›klamayla bu hukuksuzlu-¤un son bulmas›n› istediler. Eylemin ard›ndan tutuklamalarla ilgili
broﬂürler da¤›t›ld›.

 TAYAD’l›lar Bayram›
Tecrit Hücrelerinde
Geçirecekler
Mersin TAYAD’l› Aileler her
cumartesi oldu¤u gibi 13 Kas›m gü-nü de Taﬂ Bina önünde eylem yapt›-lar. TAYAD’l› Aileler ad›na Melek
Güçlü Sancak’›n bir aç›klama yapa-rak, hukuksuz bir ﬂekilde tutukla-nan 4 TAYAD’l›n›n bayramlar›n›
tecrit hücrelerinde geçireceklerini
söyledi.

 Hatay’da TAYAD’l›lar›
Sahiplenme Ça¤r›s›
13 Kas›m günü Hatay Antakya
Ulus Alan›’nda Mahir Çayan’›n me-zar›n› ziyaret ettikleri ve Güler Ze-re’nin serbest b›rak›lmas›n› istedik-leri için halen tutuklu olan 4 TA-YAD’l›n›n serbest b›rak›lmas› için
eylem yap›ld›.
Türkan Albayrak’›n ›srarl› ve ka-rarl› direniﬂi sayesinde kazanmas›-n›n örnek gösterildi¤i eylemde,
“bizlerde tutuklanan 4 TAYAD’l›y›
sahiplenirsek AKP’nin yapt›¤› bu
hukuksuzlu¤u yüzüne hayk›r›rsak
serbest b›rak›lmalar›-n› sa¤lar›z.
Bu mücadelemiz-de hepinizi deste¤e
ça¤›r›yoruz” denildi.
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Tecrite Karﬂ› Mücadele
Platformundan, sempozyum
Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu
taraf›ndan, 27-28 Kas›m’da ‹stanbul’da “ 10. Y›l›nda Hapishanelerde
Tecrit ve Tecrite Karﬂ› Mücadele
Sempozyumu” düzenlenecek.
2 gün boyunca, hapishanelerde
10 y›ld›r sürdürülen tecritin tüm sonuçlar›yla tart›ﬂ›laca¤› sempozyumda, tecrite karﬂ› mücadele sorunu da
tart›ﬂma konular› aras›nda yer al›yor.
Tecrit ve tecrite karﬂ› mücadelenin 6 ana baﬂl›k etraf›nda tart›ﬂ›laca¤› sempozyumda, her ana baﬂl›k
kendi içinde çeﬂitli bölümleri de
içerecek.
6 ana baﬂl›k alt›nda, panellerin,
konuﬂmalar›n, tart›ﬂmalar›n yürütülece¤i, tutsaklar›n “mektuplar›, anlat›mlar›” ile kat›laca¤› sempozyumda çeﬂitli ülkelerdeki tecrit de-

neyimleride aktar›lacak.
Sempozyumda; demokratik kitle örgütleri, sendikalar
da yer alacak. Yine, ÇHD, TTB,
SES, TMMOB, TAYAD, TUYAB,
TUAD, KESK, D‹SK, CMP,
TKMP’den temsilciler ile Mehmet
Bekaro¤lu ve + ‹vme Dergisi temsilcisi çeﬂitli konulardaki panellere
kat›lacaklar.
Ayr›ca, Halk Cephesi, Partizan,
DHF, Al›nteri ve ESP’den temsilciler ile Temel Demirer “Tecrite Karﬂ›
Mücadelenin Dünü ve Bugünü” konulu panele kat›lacaklar.
Sempozyuma, Filistin’den ve
Bask ülkesinden temsilciler de kat›larak, “Tecrit ve Hukuk” baﬂl›¤› alt›nda yap›lacak panele konuﬂmac›
olarak kat›lacaklar.

Tecrit Sempozyumu
P rogram›
1. Te c ri t v e h u k u k
2. Tecrit, sa¤l›k ve
hasta tutsaklar
3. Tec ri t , t u t sa k l a r› n ve
yak›nlar›n›n yaﬂam›
4. Tecrit, mimari yap› ve
personel
5. Tecrit e karﬂ› müc adel eni n
dünü, bugünü
6. Tecrit e karﬂ› müc adel eni n
gelece¤i
6 ana baﬂl›k kendi içinde çeﬂitli
tart›ﬂma konular› ile ayr›nt›land›r›lm›ﬂ durumdad›r.

9. Uluslararas› Tecrite
Karﬂ› Mücadele Sempozyumu
Birlikte Irkç›l›¤a, Zulme ve
“B
S ö m ü r ü y e K a r ﬂ › ” ça¤r›s›yla bu y›l
9’uncusu düzenlenecek U l u s l a r a r a s › Tecrite Karﬂ› Mücadele Semp o z y u m u 4-5 Aral›k tarihlerinde
Viyana'da yap›lacak.
Sempozyuma; ﬁ i li , F i l is t in ,
I r a k , T ü r k i y e , K ü b a , Venezüella,
ABD, Yu n a n i s t a n , D a n i m a r k a ,
Almanya ve birçok Avrupa ülkelerinden temsilciler kat›lacak.
Sempozyumda tart›ﬂ›lacak konulara gelince; halklar›n kurtuluﬂ
mücadeleleri yürüttü¤ü ülkelerdeki
bask›lar ve tutsaklara
yönelik tecrit ve iﬂkence yan›nda, AB
emperyalistlerinin
göçmen halklara karﬂ›

yürüttü¤ü politikalar, artt›r›lan ›rkç›l›kta tart›ﬂ›lacak.
Emperyalistlerin, ony›llard›r ambargo ve sald›r›lar›yla kuﬂat›p, bask›
alt›na ald›¤›, ülkelere uygulanan
tecrit politikalar› da tart›ﬂ›lacak.
Halklar›n mücadele deneylerini
birbirine aktararak, paylaﬂt›¤› anlat›mlardan sonra “Siyasi Tu t s a k l › k
ve ‹adeler” ile “Siyasi Faaliyetle rin Krimina li ze Edi lmes i” baﬂl›kl›
çal›ﬂmalar yürütülecek.
Bunun için oluﬂturulan çal›ﬂma
gruplar›nda, siyasi ve hukuki düzeyde demokratik haklar ve insan
haklar› gibi sorunlar ele al›narak ortak düﬂünceler üretilecek.
Sempozyumun ilk gününün ak-

ﬂam› olan 4 A r a l › k akﬂam›nda HipHop, Roman ve Latin Amerikal› sanatç›lar›n kat›l›m›yla konser düzenlenecek.
U l u s l a r a r a s › Tecritle Mücadel e P l a t f o r m u taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, tüm ilericilere, antifaﬂistlere ça¤r› yap›larak, sempozyumu desteklemeleri istendi.
Türkiye’den TAYAD Baﬂkan›
Av. Behiç Aﬂç›’n›n ve SES MYK
üyesi Meryem Özsö¤üt’ün ça¤r›l›
oldu¤u sempozyum halklar›n emperyalizme karﬂ› mücadelesi aç›s›ndan bir kazan›m olacakt›r.

Adalet İstiyoruz!
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AKP yalanla, talanla
sömürü çark›n› çeviriyor
Kan
emiciler,
bu y›l
da k ârlar›n›
art›rd›
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“Aç›klanan 9 ayl›k ﬂirket kârlar› ...
iyinin de ötesinde, k›saca “çok çok
iyi”. Banka kârlar› iyi, holding kârlar› iyi, sanayi kuruluﬂlar›n›n kârlar›
iyi. Bu kâr rakamlar›n› “iftihar” ile
aç›klayan ﬂirketlerin sahipleri için bu
bayram, “gerçek bayram” olacak”
(Güngör Uras, Milliyet, 15 Kas›m )
Uras, iﬂbirlikçi tekellerin ya¤ma
ve talan›n› aç›klarken, “ ﬁ i r k e t k â rlar› çok çok iyi” diyordu.
‹ﬂbirlikçiler için iyi olan, emekçiler, yoksul halk için ise kötüdür.
Bu daha fazla açl›k, daha fazla yoksulluk demektir.
‹ﬂbirlikçi tekeller, bayram yapabilirler. Kasalar›n› a¤z›na kadar doldurdular. Uras, kasalar›n nas›l dolduruldu¤u ile ilgili de¤ildir.
Koç‘ un kâ r› yüzde 26, S aban c›’n›n yüzde 12, Gara nt i’nin 2.6, ‹ﬂ
Ba n ka s› ’n› n y üz d e 2 1 , A k b a n k ’ ›n
yüzde 13, Finansbank'›n kâr› yüz de 28 artm›ﬂ. Tü praﬂ 676 m ilyon
TL, Arçelik 418 milyon TL, Do¤uﬂ
Oto 128 milyon TL kâr etmiﬂ.
Rakamlar bir ço¤umuzun kafas›nda somutlayamayaca¤› kadar büyüktür. ‹ﬂbirlikçi tekeller, bu kadar
paray›, bu kadar kâr› emek vererek,
al›nteri ile kazanmad›lar. Tersine
emekçileri kölece koﬂullarda çal›ﬂt›rarak, onlar›n al›nterini, eme¤ini sömürerek, halk›n olan kaynaklar›
ya¤malayarak bu vurgunu vurdular.
AKP iktidar›, tekelleri, asalaklar›
sevindirmeyi, onlara ya¤ma ve talanda kolayl›klar sa¤lamay›, düzenini korumay› iﬂ edinmiﬂtir kendisine.
‹ﬂbirlikçi tekellerin bu dizginsiz

ya¤ma ve talanlar›, AKP’nin faﬂist sald›r›lar› ile birlikte
yürüyor. AKP yoksul gecekondu mahallelerine,
emekçilere, gençli¤e
tekeller daha çok ve
daha rahat sömürebilsin diye yap›yor.

yor. “Tok olmay›, insanca yaﬂamay›
kafan›zdan ç›kar›n“ diyor.
Olmas› gereken,
emekçilerin karn›n›n tok
olmas›, insanca bir yaﬂam sürdürmeleridir. Rakamlarla, istatistiklerle,
aç›klamalar ile bize bu
gerçe¤i unutturuyor, bizi
bunlarla oyal›yorlar.
Açl›¤›n, yoksullu¤un s›n›rlar›nda
de¤il, açl›¤›n, yoksullu¤un olmad›¤›, emekçilere açl›¤›n reva görülmedi¤i bir yaﬂam için mücadele etmeliyiz. Aksi halde k › r › n t › l a r ile s › n › r l a r
ile bizleri oyalamaya devam edecekler. T›pk› bugün oldu¤u gibi...

H alk

Düﬂman›

AKP

Açl›k, yoksulluk
s›n›r› aç›kland›,
peki t okluk s›n›r›?
Emekçiler için hep açl›k, yoksulluk s›n›r› tart›ﬂ›l›yor. Rakamlar
aç›klan›yor, tahminler yap›l›yor.
Ancak nedense olmas› gerekenin
emekçilerin t o k l u ¤ u oldu¤u hiç
gündeme getirilmiyor.
Bu kez de öyle oldu. Yine açl›kla,
yoksullukla ilgili rakamlar aç›kland›.
Sendikalar, 4 kiﬂilik bir ailenin açl›k
çekmeden yaﬂamlar›n› sürdürmeleri
için en az 860,18 lira ayl›k gelirinin
olmas›n› ﬂart koﬂmaktad›r.
Yani açl›k s › n › r › n d a yaﬂan›lacak
ücrettir bu. Tokluk de¤ildir, açl›kla
arada sadece ince bir çizgi vard›r.
Emekçiler her an açl›kla karﬂ› karﬂ›ya kalabilir.
Yoksulluk s›n›r›n›n, 2.801,88 li r a ile baﬂlad›¤› bir durumda, milyonlarca emekçinin bu paran›n
dörtte birine çal›ﬂmak zorunda b›rak›lm›ﬂ oldu¤u gerçe¤i, açl›¤›n
emekçiler için adeta kadere dönüﬂtürüldü¤ünü gösteriyor.
Verilen iki rakam›n ortak noktas›
emekçilerin hep “açl›k s›n›r›”nda,
“yoksulluk s›n›r›”nda yaﬂayaca¤›n›
adeta hükme ba¤lam›ﬂ olmalar›d›r.
Bu düzen emekçilere aç›kça diyor ki; “Siz hep bu s›n›rlarda yaﬂa yacaks›n›z!”. Bu rakamlar daha en
baﬂtan emekçilerin hep “s›n›rlar” da
yaﬂamas›n› do¤al görüyor. Herkesi
buna al›ﬂt›r›yor.
Düzen, yoksullara, emekçilere
“tok olmay›” aç›kça lüks olarak görü-

T RT;
AKP’nin arpal›¤›!
TRT’yi kendi kadrolaﬂmas› için
kullanan AKP, 8 y›l boyunca TRT’yi
bakanlar›n, milletvekillerinin yak›nlar› ile doldurdu. En son Milli E¤itim Bakan› Nimet Çubukçu’nun
kardeﬂinin TRT’ye geçen “ﬂansl›”lardan biri oldu¤u aç›kland›.
Kuﬂkusuz TRT’nin iﬂlevi bununla s›n›rl› de¤ildir. Bir yandan gericiiﬂbirlikçi düﬂüncelerin borazanl›¤›n›
yaparken, yalan kampanyalar› ile de
AKP’nin zulmünü aklayan bir yay›n politikas› izliyor.
AKP iktidar›, TRT’yi bir a r p a l › k
gibi kullan›yor. TRT ile birincisi, ‹slamc› gerici gazetecilere bol bol makam ve yüksek maaﬂlar da¤›t›ld›.
‹kincisi, AKP TRT’yi kullanarak
“solculu¤u”, “entellektüelli¤i” kendileri için geçim kap›s› yapan riyakarlar› kendisine ba¤l›yor.
Bu kiral›k solculara programlar
yapt›rarak, aç›k oturumlara ç›kararak
iﬂ yarat›p, para veriyor. Dolay›s›yla,
AKP iktidar›n› eleﬂtiren, kendisine
muhalefet eden kesimlerin bir k›sm›n› böyle
etkisizleﬂtiriyor.
Böylece bir çok
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Köylüye Esnafa Haciz
Soyguncuya, Tefeciye
‘Vergi Aff›’
- A K P vergi aff›yla;
hem seçim yat›r›m› yap›yor,
hem tekelleri kolluyor
-AKP ikinci pakette
asalaklar›n birikmiﬂ vergi
borçlar›n› kapatacak
-AKP üçüncü pakette ise
karaparay› aklayarak,
asalaklar›n zenginliklerine
yeni zenginlik katacak!
Devlet Bakan› ve Baﬂbakan
Yard›mc›s› Ali Babacan ile Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan›
Ömer Dinçer ile düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, “ iyi niyetli ödeme
arzusu oldu¤u halde ﬂu veya bu sebeple ödemelerini yapamam›ﬂ vatandaﬂlar ve ﬂirketler var...” diye
baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda , “ yüksekgecikme cezalar›n›n, faizlerin “
bugünkü tabloyu yaratt›¤›n› söyleyerek, vergi aff›n› aç›klad›.
Özellikle, milyonlarca esnaf,
küçük üretici, emekçi için bu siskesimi kendisine ba¤lay›p, onlar›
“besleyip” muhalefet edemez hale
getirip. Öyle ya, TRT’den avuç avuç
para al›rken, o statüyü riske at›p da
kim AKP’nin eleﬂtirisini yapar...
Onu yapamad›klar› için TRT ekranlar›nda bol bol ﬂaklabanl›k, AKP
ya¤c›l›¤› yap›yorlar.
Arpal›ktan beslenenlerden baz›lar›n›n ald›klar› paralara bak›n:
TRT, program baﬂ›na E r g u n B a b a h a n ’a 3200 TL,
Ta h a Akyol’a 3000
TL, F e h m i K o r u’ya
2500 TL veriyor.
Halk için kalemini

tem ödenemeyecek devasa borçlar
yarat›yor. Gecikme zamlar› ile, faizler ile halk borçlar›n› ödeyemez
hale getiriliyor.
AKP’nin yalanlar›yla, “Cumhuriyet tarihinin en büyük aff›”,
“vatandaﬂ devlet ile bar›ﬂacak” gibi aç›klamalar› ile gizlemeye çal›ﬂt›¤› gerçekler elbette çok farkl›d›r.
AKP vergi aff› ile bir yanda ald›¤› borçlar›, ödeyece¤i vergileri,
elektrikten-suya kadar ödeyemedi¤i borçlar› biriken, küçük esnaflar›n, yoksul halk›n sorunlar›n› çözüyor, onlara yard›m ediyor havas›ndad›r.
Bir yandan seçimler için halk›
kazanacak bu tür ad›mlar at›yor.
Halk› yedeklemeye çal›ﬂ›yor.
Öte yandan “batm›ﬂ durumda”
olan milyarlarla ifade edilecek gelecek paralar›n bir k›sm› ile de seçim yat›r›m› yapacakt›r.
Ancak, AKP’nin tüm bunlar arkas›na gizledi¤i gerçek ise bu paket
ve bu pakete ba¤l› olarak, haz›rlad›¤›, ikinci paket ve üçüncü paket

ile karapara aklayarak, asalaklara
yeni talan imkanlar› sunacakt›r.
Asalaklar›n birikmiﬂ vergi borçlar›n›, sermayelerini vergilendirme
miktar›n› art›rarak kapatacaklard›r.
AKP’nin tasar›s› ile elektrik, su
borçlar›ndan tutal›m da 300 çeﬂit
borca kolayl›k getiren Türkiye tarihinin en büyük borçlar› taksite ba¤lama paketi ile oligarﬂi 100 milyar
liral›k birikmiﬂ alaca¤›n›n 40 milyar liras›n› tahsil edecek.
AKP’nin “kavgal› oldu¤u” Ayd›n Do¤an’›n faiziyle 4.8 milyar
TL olan vergi borcu 1.4 milyar liraya inecek.
TOBB Baﬂkan› R i f a t H i s a rc›k l›o¤lu, “Yeniden yap›land›rma iﬂ
dünyas›n› rahatlatacak çok önemli bir ad›m” diyerek, asalaklar›n bu
konudaki beklentilerinin karﬂ›land›¤› müjdesini veriyordu.
Ankara Ticaret Odas› Baﬂkan›
Sinan Aygün ise “Hükümetin kamu alacaklar› ile açt›¤› beyaz sayfa, sadece bir vergi bar›ﬂ› de¤il, bir
devrimdir” demeyi ihmal etmedi.

oynatmayan AKP ya¤c›lar›n›n herbirine her ay 10-13 bin T L civar›nda ücret ödeniyor.

raf›ndan haz›rlanan “‹ﬂ’te Gençlik”
raporuna göre, Türkiye’de 11 mil yon 547 bin çal›ﬂma ça¤›ndaki genç
nüfusun sadece 3 milyon 732 bini
çal›ﬂ›yor. Her 100 gençten 34’ünün
boﬂ oldu¤u vurgulanan rapora göre,
2 milyon 746 bin genç k›z da evde
oturuyor.
AKP ç›kard›¤› aflarla, vergi kaçakç›lar›n›, kara parac›lar›, asalaklar› aklar, palazland›r›rken, gençli¤i
de iﬂsizli¤e mahkum ediyor.
ATO’nun rakamlar›na göre, 8 milyon genç iﬂsizdir.
AKP’nin düzeni böylesine adaletsizdir.

“Para alm›yorum” diyen Fetullah Gülenci E k rem Dumanl›'ya da
ayda 6 bin TL ödeniyor. Yine bir
baﬂka AKP ya¤c›s› M e h m e t B a rlas'a da program baﬂ›na 1300 TL
veriyor TRT.
Ad› geçenler de bunca paran›n
karﬂ›l›¤›n› AKP’ye fazlas›yla veriyorlar.

M i l y o n l a r ca g en ç i ﬂs iz
Ankara Ticaret Odas› (ATO) ta-

Adalet İstiyoruz!

Say›: 243
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M‹T’e Amerikan Modeli

“Milli” istihbarat hiçbir zaman milli de¤ildi!
Milli ‹stihbarat Teﬂkilat› (M‹T), AKP hükümeti
taraf›ndan yap›lan yeni düzenlemeyle i ç i s t i h b a r a t ve
d › ﬂ i s t i h b a r a t olarak ikiye ayr›ld›. Bu düzenleme ile
M‹T Müsteﬂar› Hakan Fidan’a ba¤l› istihbarattan sorumlu yard›mc›lar›n›n say›s› da ikiye ç›kar›ld›.
M‹T Müsteﬂar›n›n bu yard›mc›lar›ndan bir ü l k e
içindeki mücadeleye karﬂ› i s t i h b a r a t , p rovokasyon,
sald›r› gibi karﬂ›-devrimci faaliyetleri yürütürken, di¤eri de yurtd›ﬂ›nda emperyalistlerin ç›karlar›n› esas
alan, halklara düﬂman politikalar yürütecek.
M‹T’e “ A m e r i k a n M o d e l i ” diye aç›klad›lar bu yeni düzenlemeyi. Her zaman oldu¤u gibi k›bleleri yine
Amerika olmuﬂtu. Model Amerika’yd›.
M‹T, hem içerde devrimci mücadeleye karﬂ› hem de
yurtd›ﬂ›nda emperyalizmin biçti¤i rollere göre yeniden
ﬂekillendirilirken, anlaﬂ›lan odur ki, halka karﬂ› savaﬂta

Zulmün rakamlar›!
Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010
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Baﬂbakanl›k ‹nsan Haklar› Baﬂkanl›¤›’na 2010 y›l›nda
yap›lan baﬂvurular, önceki y›la göre iki kat artt›.
Halk›n ﬂikayetlerinin i k i k a t artm›ﬂ olmas› demek,
zulmün iki kat artmas› demektir. Bu rakamlar›n baﬂka
aç›klamas› yoktur.
Yap›lan baﬂvurular›n dökümüne gelince;
‹lk s›rada s a ¤l ›k hak l ar› ihlaliyle ilgili 7 55 b aﬂ v ur u
gelmektedir. Yine 4 10 b a ﬂv ur u ile a d i l y a r g › l a n m a h a kk› talep edilmektedir. 3. s›rada ise Çal›ﬂma ve Sözleﬂme
H a k k › ihlalleri yer ald›.
655 ﬂikayet ile en çok ﬂikayet edilen d e v l e t k u r u m l a r › oldu.
Zulmün rakamlar› tüm yalanlar› kald›r›p bir kenara
atacak kadar ortadad›r. Zulüm, meydanlara taﬂan toplu iﬂkencelerle s›n›rl› de¤ildir. Sa¤l›k hakk›ndan, adil yarg›lanma hakk›na kadar her yerde zulmün izlerini görmek
mümkündür.
AKP iktidar› çizdi¤i pembe tablolar ile zulmün üstünü
örtmeye çal›ﬂsa da halka yönelik sald›r›lar›n, bask›lar›n
üstünü örtemez. Halk›n sa¤l›k hakk›n› gasbederek, halk›n
karﬂ›s›na devletin zorbal›¤›n› ç›kararak, halk›n taleplerini
engelleyemez.
Halk, baﬂvurular›nda zulmün adresini çok net olarak
ortaya koymaktad›r. Nitekim en çok ﬂikayet edilen yerler
içinde d e v l e t k u r um l a r› baﬂta gelmektedir.
Çünkü zulmün adresi devlettir. Sa¤l›ktan, iﬂsizli¤e, polis
copundan haks›z yarg›lamalara kadar her yerde zulmün adresi devlettir.

da M‹T daha çok kullan›lacak.
Ad›n›n baﬂ›nda, “milli” s›fat› olan “istihbarat”
teﬂkilat›, gerçekte hiçbir zaman “milli” bir niteli¤e sahip olmad›. Hep emperyalizmin ç›karlar› için kullan›ld›lar.
Emperyalizmin ç›karlar› neyi gerektiriyorsa, M‹T o
s›n›rlar içinde karﬂ›-devrimci faaliyetlerini yürüttü. Halka karﬂ› sürdürülen savaﬂ›n karargahlar›ndan biri oldu.
Onlarca provokasyonun, katliam›n, infaz›n alt›nda
M‹T’in imzas› vard›r. M‹T’te daha önce de bir çok kez
düzenlemeler yap›ld›. Halka karﬂ› mücadelede ihtiyaca
cevap veremedikçe, bir baﬂka model denendi. “Amerikan modeli” diye sunulan yeni modelleri de halk›n mücadelesi karﬂ›s›nda iflas etmeye mahkumdur. Bugün bunu deneyenler, yar›n baﬂka bir model arayacakt›r.
Çünkü, itiyle M‹T’iyle, halk, mücadelesi önüne barikat olacak tüm güçleri süpürüp atacakt›r...

Mersin'de
Polis Bask›s›
Mersin, Tarsus’ta, 12
Kas›m günü TAYAD üyesi
Seval Arac› resmi ve sivil
polisler taraf›ndan keyfi
ﬂekilde durduruldu, kimlik
kontrolü yap›ld›. Resmi
polisin direk yönelip “elindekileri ver, kimli¤ini de
göster" demesi üzerine, Arac› "siz kimli¤inizi gösterin" diye cevap verdi.
Bu esnada sivil polisler de gelerek Arac› üzerinde bask› kurmak istediler. Arac›’n›n direnmesi üzerine kimliklerini göstermek zorunda kalan polisler,
çantas›n› da aramak istediler. Arac›’n›n arama izni
olmadan çantas›n› aratmayaca¤›n› söylemesi üzerine polisler sadece kimlik kontrolü yap›p gitmek
zorunda kald›lar.
***

Mersin’de Tu t u k l a m a l a r
Mersin’de son 25 gün içerisinde 20 çocuk
yasad›ﬂ› örgüt üyesi olmak”, “yasad›ﬂ› örgüt ad›na
faaliyette
bulunmak”,
“örgüte
eleman
kazand›rmak”, “kamu mal›na zarar vermek”, “patlay›c› madde kullanmak”, “gösteri ve
yürüyüﬂ yasas›na muhalefette bulunmak” gerekçesiyle gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nan çocuklardan 15’i
tutukland›.
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Eli tesbihlilerden sonra

‹rﬂad Birlikleri
z Do¤u ve Güneydo¤u’ya 1362 cami!
z Diyanet’e 53 milyon TL ek bütçe!
z Her ile “‹l Özel ‹rﬂad ekipleri”
Din, egemenlerin, halk›n inançlar›n› kullanarak, halk› aldatarak,
uyutarak kendi sorunlar›ndan uzaklaﬂt›rmak için kulland›¤› en önemli
ve etkili araçlardan birisidir.
Oligarﬂi de ony›llard›r bu amaçla dini kullanm›ﬂt›r.
AKP ise din istismar› üzerinden
iktidar olmuﬂtur. ‹ktidar›n› güçlendirmek için de dini toplumsal yaﬂam›n
her alan›nda hakim k›lmaya çal›ﬂ›yor.
AKP, “Kürt sorunu”na da din
arac›l›¤›yla müdahale etmek istiyor.
Do¤u’da tarikatlar›n, dinci-gerici
örgütlenmelerin önünü açarak, Kürt
halk›n› dinci politikalarla ulusal taleplerinden uzaklaﬂt›rmak ve örgütlenmelerini tasfiye etmek istiyor.
Bu amaçla AKP hükümeti taraf›ndan Diyanet ‹ﬂleri’nin içinde yer
ald›¤› yeni bir proje haz›rland›.
Proje, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n 2011 Mali Y›l› Bütçe Tasar›s›’nda Din Hizmetleri Genel Müd ü r l ü ¤ ü’nün görevleri aras›nda yer
al›yor. Tasar›da ﬂöyle deniliyor:
“Ülkemizin birlik ve beraberli¤inin korunmas›, bölücü ve y›k›c›
faaliyetlere karﬂ› görevlilerimizin
do¤ru bilgilerle donat›larak özellikle hizmet bekleyen yurttaﬂlar›m›za
cami içinde ve d›ﬂ›nda din hizmetlerinin s›hhatli ve verimli ﬂekilde
kasaba ve köylere kadar ulaﬂt›r›lmas› amaçlanmaktad›r”
Bunun için Do¤u ve Güneydo¤u’da 1362 cami yap›lacak. Camilerin yap›m› için de Diyanet bütçesine,
53 milyon T L’lik ek
bütçe konuldu.
AKP’nin bu çerçevede gündeme getirdi¤i bir baﬂka kara-

r› ise, ülke genelini kapsayacak ﬂekilde diyanet bünyesinde “‹l Özel
‹ r ﬂ a t e k i p l e r i ” kurulmas›.
Bu ekipler her ilin müftülükleri
taraf›ndan valilerin onay› ile kurulacak. Diyanetin görevlendirdi¤i vaiz
ve vaizelerden oluﬂacak olan “‹rﬂat
Ekipleri”nin y›lda iki defa 20’ﬂer
gün faaliyet gösterece¤i belirtildi.
Elbette ﬂimdilik!
‹ r ﬂ a d ’ › n a n l a m › ; “do¤ru yolu
gösterme, uyarma. ‹rfan sahibi birinin bir kimseye tarikat› ve tanr› yolunu göstermesi”dir.
Yani AKP iktidar› “‹rﬂad Birlikleri”yle, “yoldan ç›km›ﬂ” ulusal
kimli¤ine, kiﬂili¤ine, diline sahip ç›kan Kürt halk›n›, emperyalizme karﬂ›
ç›kan, ba¤›ms›zl›ktan, sosyalizmden yana olan halklar›, vaizler ve
vaizeleriyle “do¤ru yol”a sokacak.
O yolda ulusal talepler, ana dil ve
di¤er hak ve özgürlükler gereksiz!
AKP iktidar›na, ona verdi¤i yard›m
paketlerinden dolay› “ﬂükredecek”,
yatacak kalkacak tevekkül edecek.
Bu politikalar AKP’nin icat etti¤i yeni ﬂeyler de¤ildir. Egemenler
yüzy›llard›r halk› uyutmak için dini
kullanmaktad›r.
Oligarﬂi de ilk kez baﬂvurmuyor
bu politikalara. Özünde emperyalizmin politikas›d›r. Emperyalistler
komünizmin dünya halklar›n› h›zla
etkilemesinin önüne geçmek için
Sovyetler Birli¤i’nin etraf›ndaki
müslüman ülkelerinde dinci gerici
örgütlenmeleri örgütleyerek bir ye ﬂil kuﬂak oluﬂturmuﬂtu.
Ülkemizde de oligarﬂi 1950’lerden beri devrim mücadelesinin geliﬂimini önlemek için dincileri kullanm›ﬂt›r. ‘Komünizmle Mücadele
D e rne k l e ri ’nden, K a n l › P a z a rlar’a

devrimcilere, sosyalizme karﬂ› emperyalizmin ve oligarﬂinin kulland›¤› örgütlenmeler vard›r. Bugün
AKP içindeki birçok milletvekili
benzer örgütlenmeler içinde yetiﬂmiﬂ emperyalizme uﬂakl›kta ve halka düﬂmanl›¤›na devam ediyorlar.
Dinci örgütlenmeler Kürt halk›na karﬂ› da ilk kez kullan›lm›yor.
PKK’yi etkisiz hale getirmek için
oligarﬂinin ony›llard›r kulland›¤› bir
araçt›r din.
Bugün’de AKP milletvekili olan
ve y›llarca ‹çiﬂleri Bakanl›¤› yapan
Abdulkadir Aksu ANAP iktidar›nda
‹çiﬂleri Bakan› iken PKK’ye karﬂ›
mücadelede ﬂu öneriyi yapm›ﬂt›:
“PKK meselesinin çözülmesi için
Bölge’de eli tesbihlilerin say›s›n›n
a r t t › r › l m a s › g e re k i y o r d u . ”
Eli tesbihlilerin say›s›n› art›rd›lar
da. Hizbullah’› ve elbette baﬂka tarikatlar›, örgütleri de beslediler, e¤ittiler, içiçe geçtiler. Özel Tim, J‹TEM
karargahlar›, ayn› zamanda Hizbullah karargahlar› haline getirildi. Halk› sindirmek için binlerce faili meçhul cinayetler gerçekleﬂtirildi.
Oligarﬂi dün, Kürt ulusal hareketine karﬂ› Hizbullah ve çeﬂitli tarikatlar› kullan›rken bugün de tarikatlar baﬂta olmak üzere sivil toplumn
örgütleri diye öne ç›kard›klar› dinci-gerici örgütlenmeler birlikte devletin Diyanet ‹ﬂleri Kurumu’nu da
do¤rudan Kürt milliyetçi hareketini
tasfiye etmeye seferber etmektedir.
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Devlet imamlar›n› halk› kendi
sorunlar›ndan uzaklaﬂt›rmak ve kaderci bir toplum yaratmak için hep
kullanm›ﬂt›r. Ancak bugün AKP
imamlar› sadece dini alanda de¤il,
sosyal yaﬂam›n her alan›nda etkin
k›lmaya çal›ﬂ›yor.
AKP, “Bölücü ve y›k›c› faaliyetlere karﬂ›” diye örgütledi¤i “‹rﬂat
Ekipleri”ni, bütün ülke çap›nda
kullanacak. Çünkü AKP’ye göre,
AKP’ye tabi olmayan tüm kesimler
p ot a n s i ye l t e h di t t i r.
AKP, yaﬂam›n her alan›nda dine
dayal› bir toplumsal yaﬂam örgütleyerek “potansiyel tehditten” kurtulmak istiyor.

Adalet İstiyoruz!
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di¤i de budur.
Kitle çal›ﬂmas›
aﬂama aﬂama
geliﬂen bir çal›ﬂmad›r. Ayn›
zamanda bir ›srar savaﬂ›d›r.
Karﬂ›m›zda,
karﬂ›-devrim
cephesinde de ayn› ›srar vard›r. En
baﬂta bizim kitlelerle buluﬂmam›z›n
önüne geçmek için seferber eder
güçlerini... Dergi satmam›z›n, klasik anlamda kitle çal›ﬂmas› yapmam›z›n önüne geçmeye çal›ﬂ›r. E¤er
oligarﬂinin bu engellemelerini aﬂ›p,
bir ﬂekilde kitlelere ulaﬂm›ﬂsak, o
noktada oligarﬂinin politikas› da,
kitlelerde yaratt›¤›m›z etkiyi, kurdu¤umuz ba¤› örgütsel iliﬂkilere dö-

Ders: Kitle
Ç a l › ﬂ m a s › n d a K al› c›l ›k
Sevgili arkadaﬂlar merhaba.
Devrimci Okul’da bugünkü dersimizde daha önce çeﬂitli aç›lardan iﬂledi¤imiz kitle çal›ﬂmas›n›n bir baﬂka boyutunu ele alaca¤›z: Kitle çal›ﬂmas›nda kurulan iliﬂkilerin kal› c›laﬂt›r›lmas› meselesi.
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Kitle çal›ﬂmas›n›n en az yeni
iliﬂkiler kurmak kadar önemli yan›,
o iliﬂkileri nas›l kal›c›laﬂt›raca¤›m›zd›r. E¤er bu noktada bir yetersizlik söz konusu ise, kurdu¤umuz iliﬂkiler gelip
geçecek, o iliﬂkileri kurmak için harcad›¤›m›z
emek ve zaman boﬂa gitmiﬂ olacakt›r. Bu anlamda
diyebiliriz ki, kitle çal›ﬂ mas›nda önemli olan
iliﬂki kurmak de¤il, iliﬂ kiyi kal›c›laﬂt›rmakt›r
Devrimi zafere ulaﬂt›rman›n yolu s›n›f bilinçli,
örgütlü, kal›c› bir kitle yaratmaktan geçer. Kof bir
iliﬂkiler a¤›, mesela düzen
partileri için seçimlerde oy
ihtiyac›na cevap verebilir.
Ama devrimin ihtiyaçlar›na cevap
verecek kitle örgütlenmelerinin niteli¤i daha farkl›d›r. Çünkü bu kitle,
halk›n cephesini, gerilla ordusunu
besleyecek, ﬂehirlerdeki büyük ayaklanmalar›n, isyanlar›n, son darbelerin as›l kitle kuvvetini oluﬂturacakt›r.

 Kal›c›laﬂt›rmak,
sempatiyi güven ve ba¤l›l›¤a
dönüﬂtürmektir
Bizim ciddi, disiplinli, politik olarak dopdolu kampanyalar›m›z›n her kesim üzerinde çok
ciddi etkiler yaratt›¤› aç›kt›r.
Soldan ayd›nlara, emekçilerden
egemenlere kadar,... Ancak
kampanyalar›m›z›n, yaratt›¤› etkiye, ulaﬂt›¤› kitleye orant›l› olarak bir örgütlülü¤e, kal›c› iliﬂkilere dönüﬂmüﬂ oldu¤unu da söyleyemeyiz.
Örgütlülü¤e, kal›c› iliﬂkilere
dönüﬂmeyen etki, do¤al olarak
bir süre sonra unutulacakt›r.
Gerçek ﬂu ki, gerek güncel kampanyalar›m›z, gerekse de tarihimiz, o tarih boyunca yaratt›¤›m›z
direniﬂ destanlar›, sadece bunlar bile, devrimci harekete yönelik bir
sempati kayna¤›d›r ve iliﬂki kurman›n zeminidir. ‹ﬂte bu noktada diyebiliriz ki, kal›c›laﬂt›rmak; t a r i h i m i zin gücünü, prati¤imizin etkisini
ö r g ü t l ü l ü ¤ e d ö n ü ﬂ t ü r m e k t i r. De¤ilse, insanlar, kahramanl›klar›m›za, fedakarl›klar›m›za duyduklar›
sayg›yla, hayranl›kla ama örgütsüz
ve mücadele d›ﬂ›nda yaﬂamaya devam ederler.
Kampanyalar›m›zda, kitleler üzerindeki etkimiz, daha
da artar ve yeni iliﬂkiler kurmak için daha
uygun bir zemin oluﬂur. ‹ﬂte o nokta, örgü-

İlişkileri
kalıcılaştırmak
insanları
devrime, örgüte
sosyalizme
kazanmaktır!

 Kal›c›laﬂt›rma, ›srar ve
kararl›l›ktan g eçer
Kitle çal›ﬂmas› ve buna ba¤l› olarak da kitleselleﬂme, katlamal› olarak
geliﬂir. Bu geliﬂimin h›z›, geniﬂli¤i
ise, o çal›ﬂma içinde kal›c›l›ﬂt›rd›¤›m›z insanlar›n oran›yla belirlenir. Kal›c›laﬂt›rd›¤›m›z insan say›s› artt›kça,
kitleleﬂme de h›zlan›r, yayg›nlaﬂ›r.
Oligarﬂinin önüne geçmek iste-
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lerde estirilen aç›k polis terörü ﬂeklinde gösterir. Mahallelerde güç
gösterisi yapma amaçl› dolaﬂmalar,
keyfi gözalt›lar, geceyar›s› operasyonlar›, kitle çal›ﬂmas›nda belli bir
geliﬂimin oldu¤u yerlerde polisin
s›k baﬂvurdu¤u yöntemlerdir.
‹ﬂte bu noktada kitle çal›ﬂmas›nda ›srar ve kararl›l›k meselesi devreye girer. Bu ›srar›, kararl›l›¤› ve
buna eﬂlik edecek bir plan ve programa sahip olunamazsa, herhangi
bir yerde geliﬂmek, kurulan iliﬂkileriç kal›c› bir örgütlenmeye dönüﬂtürmek, zordur, hatta imkans›zd›r.

nüﬂtürmemizi engellemek do¤rultusunda geliﬂir.
Bunun örneklerini biliriz, mesela ö¤renci gençlik içinde herhangi
bir yerde biraz yayg›nlaﬂma baﬂlad›¤›nda, polis hemen devreye girer,
ya ö¤rencilerin bizzat kendisine veya ailelerine yönelik tehdit, gözda¤›
gibi yöntemlere baﬂvurur. Bunun
için ciddi bir çal›ﬂma yapar. Ailelerle do¤rudan gidip konuﬂur, telefonlar eder, mektup gönderir, takip
eder, taciz eder, iﬂbirlikçilik teklif
eder; bütün amaç, belli bir sonuç
vermeye baﬂlayan kitle çal›ﬂmas›na
bir yerde set vurmakt›r.
Ayn› ﬂey, belli bir kitle çal›ﬂmas›n›n yo¤unlaﬂt›¤› yoksul gecekondu semtlerinde kendisini mahalle-

Yakanlar Yargılanmadı

Kitleler, bizim onlara ulaşamadığımız
koşullarda oligarşinin demagojik yönlendirmeleriyle düzenin çarkları arasında,
düzen partilerinin, tarikatların, futbolculuğun, mafyacılığın, bireyciliğin etkisi
altında yaşamaya devam edeceklerdir.

tümüze, mücadelemize, tarihimize, mevcut politikalar›m›za yönelik sempatiyi, bir
güvene ve giderek örgütlenmeye ba¤lanmaya dönüﬂtürece¤imiz noktad›r.
Bu yaln›z kampanyalar›m›z için
de¤il, kitle çal›ﬂmas›n›n di¤er biçimleri için de geçerlidir. Diyelim
ki dergi da¤›t›m›...
Her hafta ortalama 100 dergi satt›¤›m›z bir birimi düﬂünelim.
Bu rakam, kendi baﬂ›na o bölgede, o birimde önemli bir kitle potansiyelinin varl›¤›na iﬂaret eder. 100
derginin sat›ld›¤› birimde, 100 aile
demektir. Yani 100 iliﬂki. Bu aileleri
çevre iliﬂkileriyle birlikte düﬂündü¤ümüzde. Yüzlerce kiﬂi anlam›na
gelir. 100 dergi okurunun yar›s› için,
50’si için bile bunu düﬂündü¤ümüzde yine önemli bir potansiyel vard›r.
Peki eksi¤imiz nedir? Dergiyi
verdi¤imiz o insanlar›n kaç›na gerçekten ulaﬂ›yoruz? Dergideki yaz›lar› konuﬂup tart›ﬂabiliyor muyuz?
Onlar› düzenli bir okur haline getirebiliyoruz? Okuma gruplar› kurabiliyor muyuz? O okurlar›n eﬂlerine, k›z-erkek çocuklar›na ve aile
üzerinden de di¤er yak›nlar›na,
komﬂular›na gidebiliyor muyuz?
Aç›k ki dergi da¤›tmak, dergi da¤›t›m›nda yeni iliﬂkiler kurmak, sadece bir baﬂlang›çt›r. Bu henüz bir “iliﬂki”dir. Onu kal›c› hale getirmedi¤imiz
sürece, onun bir dergi okuru olarak da
kal›c›l›¤›n›n bir güvencesi yoktur.

 Kal›c›laﬂt›rmak, iddia ve
hedef s ahibi y apmakt›r
Kitle çal›ﬂmas› içinde veya dergi
sat›ﬂ› gibi çeﬂitli eylemlerde kurulan
iliﬂkiler, bizim herhangi bir tavr›m›za,
sözümüze, slogan›m›za veya tarihimize veya orada emek sarfediyor oluﬂumuza sempati temelinde oluﬂmuﬂtur. Ancak bu sempati biz iradi davranmad›¤›m›zda sempati olarak kal›r.
Birincisi, biz o
iliﬂki içinde en k›sa
sürede bir iddia ve he-

def sahibi oldu¤umuzu anlatmal›y›z
insanlara. Yani orada örgütlenirken
sadece oran›n yerel sorunlar› veya
sadece belli bir sorunu, belli bir konuyu de¤il, bunlar› hangi bütün
içinde ele ald›¤›m›z› da ortaya koymal›y›z. Zaman zaman ortaya ç›kan, “daha devrimden, devrimcilikten söz etmek için erken, Cephe’den
sözetmek için erken...” gibi yaklaﬂ›mlar, iddias›z ve kendine güvensiz
yaklaﬂ›mlard›r.
‹liﬂkileri kal›c›laﬂt›rmak, iddia ve
hedef meselesidir. ‹liﬂki kurdu¤umuz insanlara bir iddia, bir hedef götürmeden onlar› kal›c›laﬂt›ramay›z.

 Kal›c›laﬂt›rman›n yolu,
bir örgütlülü¤e d ahil e tmektir
Salt ikili iliﬂki olarak kalan iliﬂkiler, ne kadar ihtimam gösterirsek
gösterelim, zaman içinde eriyebilir,
yar›m bir iliﬂki olarak kalabilir. Tüm
iliﬂkileri ikili iliﬂki olarak sürdürmeye zaman ve insan da yetmez zaten.
Bu anlamda yap›lmas› gereken,
en az›ndan ilk aﬂamada basit de olsa, dar da olsa, kurdu¤umuz iliﬂkileri bir e¤itim grubu içine almakt›r.
Üçerli-beﬂerli okuma gruplar›, hatta
halk›m›z›n hala özellikle kad›nlar›n
okur-yazar dahi olmayan küçümsenmeyecek bir nüfusu bar›nd›rd›¤›
ve bunlar›n da temelde yine en yoksullar kitlesinden oldu¤unu düﬂünürsek, onlara yönelik okuma yazma gruplar› olabilir. Biriminde haftal›k, on beﬂgünlük bir toplant› içine
almakt›r. Veya e¤er bulunulan birim
veya alan aç›s›ndan uygunsa bir
derne¤imizle, bir demokratik kitle
örgütümüzle ba¤›n› kurmakt›r.
E¤er bu imkanlar yoksa, hedeflenecek olan, yeni kurulan iliﬂkilerle
asgari anlamda örgütlülükler yaratmakt›r. Bu örgütlülükler, baﬂlang›çta
ekonomik demokratik talepler do¤rultusunda kurulan kimi örgütlülük-

ler olabilir...
Bir kad›n, bir e¤itim grubunda okuryazarl›k e¤itimi al›rken, ayn› kad›n üretime dönük bir faaliyetin, halka yönelik bin
baﬂka çal›ﬂman›n e¤iticisi olabilir.
Haklar ve özgürlükler temelindeki
eylemlerde deney-tecrübe kazan›p
bir halk önderi olabilir... Bir mahalleyi gözönüne getirdi¤imizde, bir
kaç kiﬂiyle baﬂlay›p, ad›m ad›m, yavaﬂ yavaﬂ geliﬂen, bir evden bir soka¤a, bir sokaktan bir mahalleye,
mahalleden semte... ev kad›nlar›ndan iﬂçilere, iki çocuktan tüm ö¤renci gençli¤e... do¤ru bir geliﬂme
yarat›labilir... Bir mahallede bir sokakta baﬂlayan bir çal›ﬂma iliﬂkileri
kal›c›laﬂt›rma, süreklileﬂtirme, örgütlü hale dönüﬂtürme ›srar ve kararl›l›¤›yla, bir bakm›ﬂs›n›z ki t ü m
ﬂehri sarm›ﬂ...

 Kal›c›laﬂt›rmak,
iradi b ir süreçtir
Ö¤retmeninden ö¤rencisine, iﬂçisinden iﬂsizine, köylüsüne kadar
halk›n hemen her kesiminden insanlar›n sokakta aç, sefil ortada kalabildiklerini, çoluk çocuklar›yla birlikte
intihar ettiklerini veya eline bir silah geçirip öfkelerini bazen borçlu
olduklar› birinden, bazen ev sahibinden ç›kard›klar›n› görüyor, duyuyoruz. Oligarﬂinin ideolojik kültürel ekonomik kuﬂatmas› alt›nda
bir çaresizlik görünüyor; ama ayn›
zamanda bir tepkiyi içeriyor. Bu insanlar›n örgütlü olarak tepkilerini,
öfkelerini düzene yöneltmek, örgütleme faaliyetinin zeminidir iﬂte. Bu
güç gerçekten devrimin gücüdür.
Örgütlendi¤inde bu öfke nelere güç
yetirmez ki! Çünkü açl›¤›ndan iﬂsizli¤inden baﬂka kaybedece¤i bir
ﬂeyi kalmam›ﬂt›r. Sorun, kaybedecek hiçbir ﬂeyi olmayan bu çaresizler ordusuna ulaﬂabilmektedir. Ulaﬂabilmek, ba¤ kurmak ve o ba¤lar›
örgütlü, kal›c› ba¤lara dönüﬂtürmektir.
Kimi arkadaﬂlar ﬂöyle düﬂünüyor

Adalet İstiyoruz!
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Devletin yoksullara verdiği birşey yoktur; halk kendi arasında çeşitli biçimlerde yardımlaşmaktadır. Bu sadece
bir ekmek olur bazen, bazen bir kap
yemek. Bazen bir kap bulgur... Biz
bunu daha örgütlü hale getirebiliriz.
Yoksulları oligarşik iktidarın, düzen
belediyelerinin yaptığı gibi
dilenci haline getiren, yardım diye
onların onuruyla, değerleriyle
oynayan “yardım”lara muhtaç olmaktan çıkarmak, ciddi bir örgütlenmedir,
ciddi bir politik çalışmadır.
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olabilir: Her gün dergiler, bildiriler da¤›t›p, afiﬂ yap›yoruz. ‹ﬂte dernek var, kurumlar var, sendikalar
var, onca ça¤r›lar yap›l›yor, kitle eylemleri
örgütleniyor, geceler
düzenleniyor. Ama bu
insanlar gelmiyor,
uzak duruyor... ne yapabiliriz ki?”
Kuﬂku yok ki, yanl›ﬂ ve çarp›k bir düﬂüncedir. Hele ki, asgari bir ba¤ kurduysak, mesela dergi, bildiri götürüyorsak, ondan art›k herﬂeyi kendili¤inden yapmas›n› bekliyoruz. Bu da
baﬂka bir yanl›ﬂt›r ve bizim özellikle
bu dersimizde tart›ﬂt›¤›m›z tam da
budur. Dergimizi okuyor, bildirilerimizi, sitemizi takip ediyor olmas›,
onun “gerekeni yapmas›” için yeterli
de¤ildir. Örgütlü bir insan haline gelmesi için yeterli de¤ildir.
Bu geliﬂmenin kendili¤inden
olaca¤›n› düﬂünmek kendimizi de,
devrimi de, devrimcili¤i de inkar etmektir. Hay›r, bir insan› örgütlü hale getirmek, ço¤u zaman iliﬂki kurmak için harcad›¤›m›z çaban›n kat
be kat daha fazlas›n› gerektirir.

 Kal›c›laﬂt›rmak,
kolektivizme dahil etmektir
Kitleler, bizim onlara ulaﬂamad›¤›m›z koﬂullarda oligarﬂinin demagojik yönlendirmeleriyle düzenin
çarklar› aras›nda, düzen partilerinin,
tarikatlar›n, futbolculu¤un, mafyac›l›¤›n, bireycili¤in etkisi alt›nda yaﬂamaya devam edeceklerdir. Di¤er
yandan y›llar içerisinde reformist,
oportünist solun, düzen içi solculu¤un tutars›z, iktidar hedefsiz pragmatik politikalar› ve küçük-burjuvaca ilkesiz kurals›z, dejenere olmuﬂ
yaﬂam tarzlar›, icazetçilikleri, halk›n
devrim cephesinde yeralmas› gereken kesimlerinde devrime, devrimcilere yönelik güven ve inançta çeﬂitli
tahribatlar yaratm›ﬂt›r.
Ama bütün bunlar›n etki gücü bir
noktaya kadard›r. Bizim mücadele-
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E¤er derneklerimizde kolektivizmi hayata geçiremiyorsak,
“komün” anlay›ﬂ›, kültürü, oradaki dayan›ﬂmada, paylaﬂmada
kendini bir biçimde göstermiyorsa, bizim savundu¤umuz sosyalizm soyuttur.
Bu anlamda belirtti¤imiz gibi, kal›c›laﬂt›rma, ideolojik tutarl›l›¤›m›zdan geçer. Zaten bu tutarl›l›k yoksa, güven de oluﬂmaz.

 Kal›c›laﬂt›rmak,
dayan›ﬂmay› ö rgütlemektir

mizle, eylemlerimizle, yaﬂamlar›m›zla, ödedi¤imiz bedellerle kitleler üzerinde yaratt›¤›m›z etkimizi, fiili iliﬂkilere, örgütlülüklere dönüﬂtürdükçe,
düzenden gelen karﬂ›-devrimci etkiler ve soldan gelen devrim d›ﬂ› çarp›kl›klar, gerilikler da¤›lacakt›r.
Bu noktada esas olan yine, kal›c›
iliﬂkiler ve örgütlenmelerdedir. Zorluklar› aﬂman›n formülü de budur.
Devrimin; devrimci, militan kitle çizgisiyle kazan›laca¤›, kitleleri
devrime yönlendirmenin, kazanman›n da bu çizgiyle mümkün olaca¤›
aç›kt›r... Onlarca devrim deneyi de
göstermiﬂtir ki kitleler kendili¤inden devrime kat›lmaz... Bilinçli ve
örgütlü bir çal›ﬂma yürütmeksizin,
bu genellikle gerçekleﬂmez.

 Kal›c›laﬂt›rmak, ideolojik
tutarl›l›¤›m›zdan geçer
Teorimizle prati¤imiz, sözümüzle özümüz aras›ndaki tutarl›l›k, bizimle bir ﬂekilde ba¤ kuran insanlar›n kaderlerini bize ba¤lay›p ba¤lamamalar› konusunda en temel öl ç ül e rd e n biridir.
‹nsanlar, orada kurdu¤umuz iliﬂkileri, orada oluﬂturdu¤umuz iﬂleyiﬂe, orada hakim olan kültüre, ahlaka,
adalet anlay›ﬂ›na bakarak, gelecekte
bizim nas›l bir sosyalizm kuraca¤›m›za dair fikir edineceklerdir. Ancak
bu konudaki tutarl›l›¤›m›za güvendikleri noktada, bizimle kaderlerini
birleﬂtirecek, örgütlülü¤ün bir parças› olacaklard›r.

En yoksullar içinde kurulan kitle
iliﬂkilerini kal›c›laﬂt›rmakta, dayan›ﬂmay› ve paylaﬂmay› örgütlemek, özel
bir önem taﬂ›yacakt›r. Bu onlar›n yaﬂam koﬂullar›n›n sonucu böyledir.
Yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂman›n
topraklar›m›zda imece gibi, komﬂusu açken, tok yatmama gibi veya dini kökenli fitre, zekat gibi eski baz›
örnekleri vard›r. Ancak biz esasen
dayan›ﬂmay› yeniden ﬂekillendirmek ve hatta yeni gelenekler yaratmak durumunday›z. Ortak mutfak,
ortak kreﬂ ortak çamaﬂ›rhaneden
baﬂlayarak, ortak al›ﬂveriﬂe kadar
yoksul semtlerde dayan›ﬂman›n çeﬂitli biçimlerini bulabiliriz. Pekala
komün anlay›ﬂ› temelinde bir dayan›ﬂma, paylaﬂma örgütlenmesi yarat›labilir. Bunlar “parayla” de¤il,
esas olarak örgütlülükle, halk›n gücünü harekete geçirerek baﬂar›labilecek ﬂeylerdir.
Devletin yoksullara verdi¤i birﬂey yoktur; halk kendi aras›nda çeﬂitli biçimlerde yard›mlaﬂmaktad›r.
Bu sadece bir ekmek olur bazen, bazen bir kap yemek. Bazen bir kap
bulgur... Biz bunu daha örgütlü hale
getirebiliriz. Yoksullar› oligarﬂik iktidar›n, düzen belediyelerinin yapt›¤› gibi dilenci haline getiren, yard›m
diye onlar›n onuruyla, de¤erleriyle
oynayan “yard›m”lara muhtaç olmaktan ç›karmak, ciddi bir örgütlenmedir, ciddi bir politik çal›ﬂmad›r.
Yoksul halka, kapitalist ﬂirketlerin, patronlar›n da¤›t›m kuy-
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ruklar›nda halk› birbirini ezdiren, sefilleﬂtiren, küçülten “yard›m” soytar›l›¤›na muhtaç olmad›klar›n› göstermek, onlar›
kazanmak için güçlü bir zemindir. Elbette bizim örgütleyece¤imiz dayan›ﬂma yoksullar›n tüm
ekonomik sorunlar›n› çözemeyecektir ama bu örgütlenmeler,
bu iliﬂkiler, yoksul halka, açl›¤a
mahkum olmad›klar›n›, onurlar›yla
ve örgütlülükleriyle sorunlar›na k›sm› çözümler bulabileceklerini gösterecek, örgütlü olman›n öneminin
fark›na varmalar›n› sa¤layacakt›r.

 Kal›c› iliﬂkiler,
alana “ yerleﬂmek”tir
Kal›c› iliﬂkiler ve örgütlenmeler,
o birim veya alana yerleﬂmektir.
Gerçekte böyle bir yerleﬂme olmadan ﬂu veya bu semtte var›z diyebilmek de zordur.
Gerçekten varoldu¤umuz bir
semtte, bizden habersiz hemen hiçbir
ﬂey olmaz. O semtte olan biten, bir
ﬂekilde, bir kanaldan mutlaka harekete gelir. Bugün baz› gecekondu
semtleri bu durumdad›r. ‹ﬂte bu bilgi
ak›ﬂ›n› sa¤layan, semtin nabz›n› oradaki örgütlenmeye aktaran iﬂte bu tür
iliﬂkiler ve örgütlenmelerdir.
Bunun yarat›lamad›¤› noktada,
orada bir dernek açm›ﬂ olmak, bize
bu ak›ﬂ› sa¤lamaz. Orada ne açlardan haberimiz olur, ne mafyas›ndan, ne fuhuﬂ tezgahlar›ndan, ne de
gençlerin nerelere savrulduklar›ndan... Oportünizmin, reformizmin
y›llard›r gecekondularda olmay› isteyip de bir türlü “yerleﬂik” hale gelememeleri de bunun sonucudur.
Semte d›ﬂar›dan gelen insanlara
yaslan›yorsan›z, yukar›da say›lan
geliﬂmelere, oluﬂumlara iliﬂkin bilgi
sahibi olamayacaks›n›z demektir.
Bir birimde iliﬂkiler kurmak, orada bir dernek kurmak önemlidir, gereklidir, ama yeterli de¤ildir. Hedefimiz, kal›c› iliﬂkiler ve
kal›c› kitle ö rgütlen meleri yaratmak olmal›d›r. Bizi bir alana
yerleﬂtirecek, giderek

Yoksul halkın örgütsüzlüğü ve kendine
güvensizliği ve yer yer umutsuzluğu,
onun en önemli zayıflığıdır.
Umutsuzluğu umuda dönüştürecek
olan da BİZ’iz. Kitleye gideceğiz.
İlişkiler kuracak, o ilişkileri
kalıcılaştıracak, örgütlü hale getirecek, kurumlaştıracak, umudu da,
güveni de onlara BİZ götüreceğiz...
oradan sökülüp at›lamayacak duruma getirecek olan bu tarz iliﬂki ve örgütlenmelerdir. Bunlar, bir anlamda,
herhangi bir alandaki örgütlenmede
at›lan “temeller”dir. Bu temeller bir
kez at›ld›ktan sonra, o birim, o alan
art›k her türlü f›rt›naya, darbeye dayan›kl› hale gelmiﬂtir.
Devrimci hareketin bir çok yoksul gecekondu semtindeki kesintisiz
varolabilmesinin aç›klamas› da iﬂte
bu “temeller”dir. Devrimci hareketin varoldu¤u semtlerde, defalarca
operasyonlar yap›lm›ﬂt›r. Cunta y›llar› dahil, hareketin örgütlenmesinde, alana iradi müdahalesinde kesintiler yaﬂanm›ﬂt›r. Ama hareket
orada hep varolmuﬂtur. Orada her
zaman bir taban örgütlenmesi varl›¤›n› sürdürmüﬂtür. Bu örgütlenme,
bir ad›, bir ﬂekli olan bir örgütlenme
de de¤ildir ço¤u zaman. Ama vard›r. Kendi içinde bir iﬂleyiﬂe, geleneklere sahiptir.
Önemli olan kal›c› kitle örgütlenmeleri ve kal›c› iliﬂkiler yaratmak
deyiﬂimizdeki kas›t esas olarak budur. De¤ilse çeﬂitli alanlardaki dernek gibi kurumlaﬂmalar›n önemi, gere¤i tart›ﬂma konusu bile yap›lmaz.
Burada dikkat çekmek istedi¤imiz
ﬂudur; herhangi bir alanda diyelim ki
bir derne¤imiz var. Ancak o dernek,
e¤er ki semtte yukar›da belirtti¤imiz
çerçevede kal›c›laﬂma anlam›nda bir
çal›ﬂma yapmam›ﬂsa, oradaki varl›¤›m›z da henüz kal›c› bir varl›¤a dönüﬂtürülememiﬂ demektir.

 Kal›c›laﬂt›rmak için tarihimizi ve ﬂehitlerimizi ö¤retin!
Cepheyle fiilen ve örgütsel olarak bir ba¤› olmasa da, Anadolu’nun
say›s›z ilinde, ilçesinde, beldesinde,

ﬂehirlerin örgütlü olunmayan semtlerinde,
mutlaka bir kaç Cepheli vard›r. Bu elbette bir
siyasi hareket için büyük bir güçtür.
‹liﬂkileri, yani insanlar› devrimin ve hareketin bir insan› olarak kal›c›laﬂt›rmak,
yukar›da say›lan unsurlar›n yan›nda, onlar›n tarihimizle, geleneklerimizle, ﬂehitlerimizle ba¤›n› kurmakt›r. E¤er bir iliﬂkiyi kal›c›laﬂt›rmak, örgütlü hale getirmek istiyorsak, mutlaka yapmam›z gereken
ﬂeylerden biri de o n l a r a t a r i h i m i z i ,
ﬂehitlerimizi ö¤re t m e k t i r. Çünkü
onlar, bir insan›, bu davaya, bu gelece¤e, bu harekete ba¤layacak en
güçlü unsurlard›r.
Bir birimdeki alandaki çal›ﬂmada, kal›c›laﬂt›rd›¤›m›z kitle iliﬂkileri
ço¤ald›kça, o alanda üretkenlik, dinamizm artar. Bu da do¤al olarak
alan›n geliﬂimini h›zland›r›r. Örgütlü kitle, yarat›c›d›r, geniﬂledikçe
kendi niteli¤ini geliﬂtirendir. Hedefimiz kitle çal›ﬂmas›nda bu dinamizmi yakalamakt›r. Özellikle en
yoksul kitlelerde bu dinamizmi, bu
örgütlü potansiyeli yaratman›n zemini vard›r...
Yoksul halk›n örgütsüzlü¤ü ve
kendine güvensizli¤i ve yer yer
umutsuzlu¤u, onun en önemli zay›fl›¤›d›r. Umutsuzlu¤u umuda dönüﬂtürecek olan da B‹Z’iz. Kitleye gidece¤iz. ‹liﬂkiler kuracak, o iliﬂkileri kal›c›laﬂt›racak, örgütlü hale getirecek, kurumlaﬂt›racak, umudu da,
güveni de onlara B‹Z götürece¤iz...
Feda ruhuyla, ac›lar, bedeller pahas›na, sab›rla, kararl›l›kla, do¤ru
devrimci politikalarla yaratt›¤›m›z
tarihin halk kitleleri üzerinde yaratt›¤› etki ve sempatiyi örgütlemeliyiz. Politikalar›m›z›n, yaratt›¤›m›z
direniﬂ destanlar›n›n ulaﬂ›p da, fiilen bizim ulaﬂamad›¤›m›z kesimlere
ulaﬂmal›, onlar› örgütlü halk gücüne
dönüﬂtürmeliyiz.
Sevgili arkadaﬂlar, dersimizi burada noktal›yoruz. Haftaya okulumuzda
buluﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

Adalet İstiyoruz!
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SORUDA

oldu¤u baz› uluslararas› iliﬂkiler kuruldu. Bu iliﬂkiler enternasyonalist
olmaktan
ziyade,
SBKP’nin, ÇKP’nin
ve AEP’in sosyalist
Bilgi Tarihten, bilimden,
sistem içindeki parçaönderlerimizden,
lanmada, kendilerine tabi k›lgüçtür geleneklerimizden
d›klar› çeﬂitli partilerle kurdukö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz
lar› iliﬂkilerden ibaretti. Her biri bu “enternasyonal” iliﬂkinin
Enternasyonalizm nedir?
merkezine kendi politikalar› ve ç›Türkçe kelime karﬂ›l›¤› “uluslara- karlar›n› koymuﬂtu. Ve bu haliyle de
ras›c›l›k” olarak çevrilmekle birlikte dünya iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesini
kavram olarak karﬂ›l›¤› uluslararas› birleﬂtiren, güçlendiren de¤il, bölen
dayan›ﬂmad›r. Dünya proletaryas›n›n bir rol oynamaktayd›lar.

Enternasyonalizm

1)

ve tüm ezilen halklar›n›n mücadeledeki amaç birli¤i ve örgütsel birli¤idir.

2) Enternasyonalizm örgütsel
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pl anda na s›l gerçekle ﬂti ?
Enternasyonalizmin
örgütsel
planda ilk somutlan›ﬂ›, 28 Eylül
1864’de Marks-Engels’in de kat›l›m›yla toplanan I . E n t e r n a s y o n a l’dir. I. Enternasyonal’e Avrupa,
Amerika ve Asya’dan iﬂçi s›n›f› örgütleri, temsilcileri ve iﬂçi s›n›f›n›n
yan›nda olan ayd›nlar kat›lm›ﬂt›r.
II. Enternasyonal; 14 Temmuz
1889’da Paris’te kuruldu. Baz› sosyal-demokrat partilerin I. Paylaﬂ›m
Savaﬂ›’nda, kendi ülkelerinin burjuvalar›n›n yan›nda yer almalar› sonucu
ideolojik ve örgütsel olarak da¤›ld›.
III. Enternasyonal, 1917 Ekim
Devrimi sonras›nda 4 Mart 1919’da
Lenin’in önderli¤inde kuruldu. II.
Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n›n baﬂlang›c›na
kadar dünya halklar›n›n mücadelesine politik olarak yön veren bir organ
oldu. III. Enternasyonal, 2. Paylaﬂ›m
Savaﬂ› sürecinde emperyalist sald›rganl›¤a karﬂ›, her ülke iﬂçi s›n›f›n›
savaﬂa davet ederek fiilen da¤›t›ld›.
III. Enternasyonal’den bugüne,
ayn› kapsamda bir örgütlenme henüz
yarat›lamam›ﬂt›r.

3) Sonraki süreçte komünist
partiler aras› kurulan iliﬂkiler
enter nasyonalizm olarak
de¤er lendir ilebilir mi?
III. Enternasyonal’den sonra çeﬂitli sosyalist ülkelerin merkezinde
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4) SSCB’nin “Sosyalist anavatan›
savunma” ad› alt›nda oluﬂturdu¤u
i l i ﬂk i b iç i m i e nt er n as yo na li z m i n
özüne uygun muydu?
Devrim ertesinde emperyalist kuﬂatma alt›nda bu slogan do¤ruydu.
II. Paylaﬂ›m Savaﬂ› sürecinde
SSCB’yi yoketmeyi hedefleyen Nazi
sald›rganl›¤› karﬂ›s›nda da bu slogan›n tarihsel bir karﬂ›l›¤› vard›.
Ancak SBKP’nin XX. Kongresi
sonras›nda geliﬂtirilen revizyonist
politikas› çerçevesinde, “sosyalist
anavatan› savunma” “ben merkezci”
iliﬂkilerin k›l›f› olmuﬂtur. Ben merkezcilik ise, enternasyonalizmin
özüne ve ruhuna ayk›r›d›r.
Enternasyonalizm, her türlü -ülke, parti veya ulus düzeyinde- ben
merkezcili¤i, mülkiyetçili¤i, milliyetçili¤i reddetmekte, karﬂ›l›ks›z, ç›kars›z bir dayan›ﬂmay› ve birli¤i gerekli k›lmaktad›r.

5) “AB, ABD demokrasi getirec e k” di ye n le ri n e n t ern a syo na l i z ml e
b ir il iﬂkisi v ar m ›d›r ?
Enternasyonalizmin özünü belirleyen temel etken, dünya emekçilerinin emperyalizm ve kapitalizm karﬂ›s›nda amaç ve ruh birli¤inin sa¤lanmas› iken, özellikle ’80 sonras›nda emperyalizmle uzlaﬂma politikalar›, kimi örgütler, partiler aç›s›ndan
bu özden uzaklaﬂmay› getirdi. Emperyalizm üzerine tezler de¤iﬂtirildi.
Baz› kesimler, AB’nin veya
ABD’nin yeni-sömürgelerde demok-

ratikleﬂmeyi gerçekleﬂtirece¤i üzerine teoriler geliﬂtirdiler.
“Demokratik AB”, “Demokratik
emperyalizm” teorileriyle AB ve
ABD müdahaleleri, UKKTH veya
enternasyonalizm ad›na savunuldu.
‹lgisi yoktur. Enternasyonalizmden
uzaklaﬂ›lm›ﬂ ve milliyetçilik batakl›¤›na düﬂülmüﬂtür.

6)

“Eme¤in Avrupas›” düﬂüncesi
enternasyon alist midir?
Hay›r asla!.. “Eme¤in Avrupas›”,
bir k›s›m reformistlerin, Avrupa Birli¤i
emperyalizmine üyeli¤i desteklemek
için geliﬂtirdikleri bir teori saçmal›¤›n›n ad›d›r. “Eme¤in Avrupas›”, enternasyonalizmin özünün ve ruhunun boﬂalt›lmas›, iﬂçi s›n›f›n›n düﬂmanlar›n›n
gizlenmesi, emperyalizme karﬂ› mücadelenin tatil edilmesi ve ba¤›ms›zl›k
hedeflerinin yok edilmesidir... AB emperyalizmine biat etmeden de Avrupa
iﬂçi s›n›f› ve halk› ile enternasyonalist
iliﬂkiler kurmak mümkün iken, bu
ucube kavram ile emperyalizm ve oligarﬂinin icazetinde politika yapma anlay›ﬂ›n› perdelemeye çal›ﬂ›yorlar.

7)

Anti-emperyal ist ol amayanlar
enternasyonalist olabilir mi?
‹ﬂçi s›n›f› ve ezilen halklar›n tüm
dünya ölçe¤indeki ortak düﬂman›
emperyalizm oldu¤una göre, ortak
düﬂmana karﬂ› ortak amaç ve ruh birli¤inde olmak zorunluluktur.
Enternasyonalizmin özüne ve ruhuna uygun davranacak her parti veya ülkenin anti-emperyalist olmas›
da do¤al olarak, olmas› gerekendir.
AB’ye ve ABD’ye karﬂ› mücadeleyi ve iﬂbirlikçi oligarﬂilere karﬂ›
mücadeleyi gündemlerine almayanlar›n, enternasyonalist olabilmeleri
de m ü m k ü n d e ¤ i l d i r.
Dolay›s›yla; ba¤›ms›zl›k düﬂüncesini terketmek, mücadelenin ulusal yan›n› yok etmek, kendi ülkesi
özgülünde devrimi reddetmek anlam›na gelir ki, bu nedenle, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrimden
uzaklaﬂanlar›n enternasyonalist olabilmeleri söz konusu
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bile edilemez.

8) “Proletaryan›n vatan› yoktur”
sözü ile “Ya özgür vatan ya ölüm”
an lay ›ﬂ› ve ba ¤l› olar ak
entern asy on alizm çeliﬂir m i?
Hay›r çeliﬂmez. Tam tersine mesele enternasyonalizm olunca bunlar
birbirlerini bütünler. ﬁöyle ki; enternasyonalizmle ulusall›k (ulusalc›l›kmilliyetçilik de¤il!) enternasyonalizmle vatanseverlik birbirlerinin tamamlay›c›s›d›rlar.
Emperyalizm ve proleter devrimler ça¤›nda, emperyalizmin gizli ya
da aç›k iﬂgali alt›ndaki bir ülkede
devrimcilerin enternasyonalist anlamdaki görevi emperyalizmi ülkeden kovmak, ba¤›ms›zl›¤› gerçekleﬂtirmek ve ad›m ad›m sosyalizmi inﬂa
etmektir. Nihai zafere kadar, yani kapitalizmi yeryüzünden silip tüm dünyay› proleteryan›n vatan› yapana kadar, her devrimcinin ilk görevi budur.
Bu yan›yla “Ya özgür vatan ya
ölüm” slogan›yla “proleteryan›n vatan› yoktur” sözü çeliﬂmez. Günümüz koﬂullar›nda kastedilen “vatan”
kavram›, burjuvazinin ulusal pazar›
için çevirdi¤i çitlerden oluﬂan vatan
de¤il, Marksist-Leninistlerin nihai zafere giderken önündeki engeli,
yani emperyalizmi ülke d›ﬂ›na ç›kararak elde edilecek olan “özgür vatan” kavram›d›r.

9) Marksist-Leninistlerin “vatan”
sev gisind en ne anlaﬂ›lmal›d›r ?
Marksist-Leninistlerin vatan ve
vatanseverlik kavramlar›n› kullanmas› ya da vatan sevgisini çeﬂitli biçimlerde ifade etmesi, solun baz› kesimlerince eleﬂtirilmiﬂti.
Sol bu konuda da yüzeysel ve dar
bak›ﬂ aç›s›n›n sonucu olan bir k›s›rl›k yaﬂ›yor. Devrimcilerin vatan sevgisi “vatan, millet, sakarya” edebiyat› ile iliﬂkilendirilemez. As›l eleﬂtirilmesi gereken emperyalizmin iﬂgali alt›ndaki bir ülkede, vatanseverlik
duygusunun ve bilincinin devrimciler
taraf›ndan propa-

ganda edilmesi ve geliﬂtirilmesi gerekirken, bunu iﬂbirlikçilerin ve faﬂistlerin demagojik olarak kullanabiliyor olmas›d›r. Esasen buna izin
veren, on y›llard›r “vatan” kavram›ndan ve söyleminden uzak duran
soldur. Oysa ki en güçlü sesimizle
“Bu vatan bizim!” diyebilmeliyiz.
Proleter enternasyonalizminden
zerre kadar taviz vermeden kendi ülkemizde devrimi gerçekleﬂtirebilmek için, vatan sevgisini devrime ve
sosyalizme ba¤l›l›kla birlikte telaffuz edebilmeliyiz.

10) Türkiye devrimci hareketinin
en te rn asy on ali zm an lay ›ﬂ› ve tav ›r
al›ﬂ› hakk›nda ne söylenebilir?
Türkiye devrimci hareketi, enternasyonalist damar› güçlü bir hareket
olarak geliﬂmiﬂtir. Enternasyonalist
damar›n›n güçlülü¤ü, anti-emperyalist yan›n›n son derece güçlü olmas›n›n sonucudur. Devrimci hareketin,
1960’lar sonundaki yaz› ve konuﬂmalar›na bak›ld›¤›nda, Vietnam’dan
Küba’ya, Falkon’dan Çin’e dünyan›n neresinde olursa olsun emperyalizme karﬂ› sürdürülen mücadelenin
kendi mücadeleleriyle özdeﬂ tutuldu¤u görülür. Keza Filistin hareketiyle kurulan ba¤ da bu enternasyonalist ruhun bir yans›mas›d›r.
THKP-C çizgisi ‘60’lar, ‘70’ler
boyunca SBKP, ÇKP veya AEP gibi
“merkez”lere tabi olmay› enternasyonalizm anlay›ﬂ› gere¤i kabul etmemiﬂ, enternasyonalizmi, emperyalizme dünyan›n her yerinden darbeler vurmak ve en baﬂta kendi ülkesindeki devrim mücadelesini geliﬂtirmek olarak kavram›ﬂt›r.
Mahirler’den bu yana Cepheliler,
dünya halklar›na, devrimcilerine yönelik tüm emperyalist sald›r›lar› protesto etmeyi, emperyalizme çeﬂitli
biçimlerde tav›r almay› görev bilmiﬂler, her emperyalist sald›r›da,
emperyalizme karﬂ› silahl› silahs›z
eylemler yap›lm›ﬂ, halklarla dayan›ﬂma içinde olunmuﬂtur.

11) Enternasyonalizm ve
ulusall›k ba¤› nas›l kurulabilir?
Tutarl›
enternasyonalistler,

Marks’›n “proleteryan›n vatan› yoktur” deyiﬂini (zaman ve mekan kavramlar›n› görmezden gelerek) papa¤an gibi tekrarlayarak, kendi ülke s›n›rlar› içindeki devrimci görevlerinden kaç›nanlar de¤il, bizzat öncelikli
görevlerinin kendi ülkelerinde devrimi
gerçekleﬂtirmek oldu¤unu bilenlerdir.
Stalin, bu diyalektik bütünlü¤ü
ﬂöyle ifade ediyor;
“Herhangi bir ülkenin komünist
partisi e¤er ... kendi ülkesinin koﬂullar›n› ve durumunu gözönüne alarak, uluslararas› proleteryan›n ve
di¤er ülkelerdeki devrimin ç›karlar›n› odak noktas› yaparsa, yani özünde, ruhunda enternasyonalist ise,
“bütün ülkelerdeki” devrimlerin geliﬂmesi, desteklenmesi, güçlendirilmesi için bir ülkede (kendininkinde)
“mümkün olan›n en fazlas›n›” yaparsa bu partinin strateji ve takti¤i
ancak o zaman do¤ru olabilir. ”
(Strateji ve Taktik, Aktaran Hayat›n
‹çindeki Teori C: 2, syf: 184)

12) Savaﬂ›n ulusal ve
s›n›fsal planda yürütülmesinden
ne anlaﬂ›lmal›d›r?
Enternasyonalizm ve ulusall›k
aras›ndaki bu diyalektik ba¤›n kurulmas›, enternasyonalistlere kendi ülkelerinde “mümkün olan›n en fazlas›n›” yapmalar›n› emrederken, ülkemiz koﬂullar›nda bu görevin antiemperyalist, anti-oligarﬂik devrimin
gerçekleﬂtirilmesi oldu¤unu gösteriyor. Ve bu mücadele, bu özgünlü¤ünden dolay› hem s›n›fsal hem de
ulusal planda yürümek zorundad›r.
Mahir Çayan, devrim mücadelesinin yürütülüﬂü aç›s›ndan ﬂu özgünlü¤e dikkat çekmiﬂtir y›llar önce;
“Oligarﬂi içinde bizzat emperyalizm yer ald›¤› için, devrimci savaﬂ
sadece s›n›fsal planda yürümeyecektir. Savaﬂ, s›n›fsal ve ulusal planda
yürüyecektir. ﬁüphesiz oligarﬂik devlet cihaz›n›n militarize gücü yetersiz
kal›p, Amerikan ordular›n›n aç›kça
savaﬂ içinde yer almas›na kadar s›n›fsal yan a¤›r basacakt›r...”
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13) Che’nin yaﬂam› enternasyonalist öz ve ruh aç›s›ndan bir örnek
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oluﬂturabilir mi?
Elbette kesinlikle... Ernesto Che
Guevara’n›n devrimci yaﬂam›
Marksist-Leninistlerin örnek alabilece¤i enternasyonalist bir yaﬂamd›r.
Arjantin’de do¤up, tüm Latin
Amerika halklar›n›n emperyalist sömürü ve zulümden kaynaklanan ac›lar›n› yüre¤inde hisseden ve bu ac›lara son vermek için Küba’dan
Kongo’ya Bolivya’ya kadar ulus
ayr›m› gözetmeden mücadele eden
bir devrimci örne¤idir Che...
Meksika’da Küba’l› önder Fidel
Castro ile karﬂ›laﬂt›ktan sonra Kübal› devrimcilere kat›l›p 1959 y›lbaﬂ›ndaki zafere de¤in bir Kübal› gibi
da¤larda savaﬂm›ﬂ, Küba’da devrim
hükümetinin bakan› olmuﬂ, sonra
Küba’daki bu görevlerini b›rak›p
Kongo’dan Bolivya’ya kadar ideallerini taﬂ›m›ﬂ ve Bolivya’da bu idealleri için ﬂehit düﬂmüﬂtür...
Che’nin bu özelli¤ini, Fidel Castro, ﬂu sözleriyle özetlemiﬂtir: “Günümüzde hiç kimse proleterya enternasyonalizmi ruhunu Che gibi
mümkün olan en yüksek düzeye
ulaﬂt›ramam›ﬂt›r. ... Ulusal bayraklar, önyarg›lar, ﬂovenlik, bencillik
onun zihninden ve yüre¤inden kaybolmuﬂtu. Hangisi olursa olsun, ...
tü m ha lk lar ›n d av as› u ¤ ru n a k an›n› hemen, cömertçe ak›tmaya
h a z › r d › .” (Politik Yaz›lar, Ernesto
Che Guevara, Yar Yay›nlar›, syf: 17)

14)

Enternasyonalizm deyince
tek cümlede ne söylenebilir..?
Che’nin dedi¤i gibi; “Dünyan›n
herhangi bir köﬂesinde ezilenlere,
sömürülenlere at›lan tokad›n ac›s›n›
yana¤›nda hissetmektir...”

15)

Halk Cephesi taraf›ndan,
halklar›n emperyalizme karﬂ›
mücadele birli¤ini sa¤lamak için
i l k i g e ç e n y › l d ü z e n l e n e n v e s ü re k lileﬂtirilmesi hedeflenen enterna syonalist sempozyumun ad› ney di?
EYÜP BAﬁ EMPERYAL‹ST
SALDIRGANLI⁄A KARﬁI HALKLARIN B‹RL‹⁄‹ SEMPOZYUMU
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Savaşan
Kelimeler
‘‹çimizdeki Çocuk’!
Burjuva bas›ndaki köﬂe yazarlar›ndan, televizyonlardaki yorumculardan s›k s›k duyuyoruz bu
kavram›... Ama onlarla da s›n›rl›
kalm›yor pek; ayd›nlardan, sosyalist olduklar› iddias›ndaki gazete
ve televizyonlardaki eskinin teorisyenlerinden de duyuyoruz.
“‹çimizdeki çocu¤u” yaﬂatmaktan söz ediyorlar; “Bugün
içimdeki çocu¤u dinleyip, ﬂu konuda yazmak istiyorum” deyip kendi
küçük dünyalar›ndan bir konu üzerine yaz›yorlar mesela. “Dünyaya
hep bir çocuk gibi bakabilsek ah”
diyorlar...
“‹çimizdeki çocuk” dedikleri
kim gerçekte?
“‹çimizdeki çocuk” dedikleri
asl›nda, sorumluluk üstlenmeyen,
bildi¤i gerçekleri bilmezden gelen,
kan, gözyaﬂ›, açl›k her yan› sarm›ﬂken, günümüzü gün edelim, gülelim oynayal›m diyen sorumsuzluklar›d›r. Bu sorumsuzlu¤u aç›kça
savunamayacaklar› için bunu “içlerindeki çocu¤a” yüklemiﬂlerdir.
“Bugün içimdeki çocuk ayakta. Hiç
öyle ciddi konularda yazmak, tart›ﬂmak gelmiyor içimden...” türündeki sat›rlar, bu kavrama s›¤›nanlar›n adeta birbirlerinden kopyalay›p
kulland›klar› sat›rlardand›r. Bütün
mesele buradad›r iﬂte. Dünyan›n,

ülkemizin
sorunlar›ndan
kaç›ﬂ!
H i ç b i r
konuyu sonuna kadar takip

etmez mesela.
Gündemine ald›¤› bir konudan
(bu mesela hapishanelerdeki
ölümler olabilir, mesela asgari
ücret olabilir, mesela trafik kazalar› olabilir) bir süre sonra b›kar,
unutur onlar› ve baﬂka konulara
geçer... Bunu da sonra “ ç o c u k
r u h l u ” olmakla aç›klar. Çocuk
ruhlu olmak, sorumsuzluklar›,
sab›rs›zl›klar›, kaç›ﬂlar›, aç›klayan
bir kavrama dönüﬂür orada da.
“Esprili olmak”, “hep gülen
yüzlü olmak” gibi kavramlar da,
burjuvazinin ve küçük burjuvazinin dilinde, halktaki anlam›ndan
uzaklaﬂ›p, onlar›n dilinde halk›n
ac›lar›na, dertlerine, kayg›lar›na
s›rt›n› dönebilmeyi meﬂrulaﬂt›r›c›
kavramlara dönüﬂmüﬂtür.
Bütün bu sorumsuzluklar›, aymazl›klar› onlara yapt›ran içlerindeki çocuk de¤il, olsa olsa, içlerindeki düzendir. Bazen içlerindeki
b u r j u v a z i , bazen içlerindeki
e m p e r y a l i z m , bazen içlerindeki
p i s b e n c i l , bazen içlerindeki
sorumsuz küçük-burjuva...
Kendi riyakarl›klar›n› gizlemek
için çocuk safl›¤›na s›¤›n›yorlar.
Fakat orada, “ i ç l e ri nd e ” olmayan
sadece çocuktur asl›nda. Çünkü
hiçbir çocuk öyle kirli, o kadar
duyars›z, o kadar bencil de¤ildir.

Grup Yorum 25. y›l konseri
ve 1 May›s 2010 Taksim
sergisi Gemlik’teydi

Gemlik’te 14 Kas›m günü Eﬂref Dinçer Mahallesi Yeﬂilova bölgesinde Grup
Yorum’un 25. y›l konseri ve 1 May›s sergisi
aç›ld›. Sergi aç›l›ﬂ› sonras› dergi
ve kitap stand› da aç›ld›. Di¤er
yandan da Grup
Yorum parçalar›
çal›nd›. Sergi akﬂam saatlerine kadar aç›k kald›.

Yakanlar Yargılanmadı

Röportaj

Kültürümüze Sahip Ç›kal›m
Yozlaﬂmaya ‹zin Vermeyelim
U¤ur Ozan
DURMUﬁ
17 yaﬂ›nda, Toki Lisesi
3. s›n›f ö¤rencisi
 Yozlaﬂman›n en tipik
göstergesi okullardaki ö¤rencilerin uyuﬂturucu (esrar,
hap vb.), alkol kullanmalar›.
K›z ö¤rencilerin ahlaks›zl›k, fuhuﬂ
batakl›¤›na batm›ﬂ olmalar›d›r. Yozlaﬂma en belirgin ö¤rencilerin giyim
kuﬂam, saç, sakal yani d›ﬂ görünüﬂlerinde belli olmaktad›r.
 ‹lk baﬂta anket yapt›k okullar›m›zda. Sonra okul önlerinde bildiriler da¤›tt›k. Okul çevrelerine ve mahallelere afiﬂler ast›k. Tek tek ö¤renci arkadaﬂlar›m›zla kampanya üzerine konuﬂmalar yapt›k. Bu konulara, sorunlara duyarl› ö¤retmenlerle kampanya
üzerine konuﬂtuk. Genel olarak ö¤rencilerin tepkileri olumlu. Birço¤u
ayn› sorundan ﬂikayetçi. Sadece bu
sorunun nas›l çözülece¤i konusunda
bilinçsiz ve umutsuzlar.
------------------------

C e m Aslan
18 yaﬂ›nda, Gazi Lisesi 3. s›n›f ö¤rencisi
 Okul idaresi ve ö¤retmenlerin ço¤u bu toplumsal
soruna sessiz kalmakta ve
tepki göstermemektedirler.
E¤itim anlay›ﬂlar›, müfredat› ö¤rencilere s›n›fta ezberlemekten
ibaret oldu¤u için bu sorunlar›n çözümü için bir ﬂey yapmamakta sorunu
oluruna b›rakmaktad›rlar. Bu tutumlar neticesinde yozlaﬂma okullarda
yayg›nlaﬂ›yor.
 Gençli¤in yozlaﬂma sorunu di¤er
toplumsal sorunlar gibi bilinçlenmekten ve bize dayat›lan kültüre karﬂ›
kendi kültürel kimli¤imizi koruyarak
çözülebilir. Buda ancak sorunun sebepleri net bir ﬂekilde tespit edildikten sonra onlara karﬂ›
örgütlü mücadeleyle
mümkün olur.
-----------------------

Malatya’da Yozlaﬂmaya Karﬂ›
Kampanya Baﬂlatan Liseli
Ö¤rencilere Sorduk:
 Liselerde yozlaﬂman›n en tipik
göster geleri neler?
 O k u l y ö n e t i m l e r i n i n , ö ¤ re t m e n l e r i n
yozlaﬂma konusundaki tav›rlar› nas›l?
 Gençli¤in bu yozlaﬂmas› nas›l
ö n l e n e b i l i r s iz ce?
 Sahip ç›k›lmas›n› önerdi¤imiz
kültürümüz neleri içeriyor?
 Kampanyan›z kapsam›nda neler
yap›yorsunuz, liselilerden,
ö ¤ re t m e n l e r d e n ﬂ u a n a k a d a r a ld›¤ ›n› z
izlenimler, tepkiler nas›l?

Ça¤la ÜNVER
17 yaﬂ›nda Fethi
Gemuhluo¤lu
Anadolu Ö ¤retmen Lisesi 4.
s›n›f ö¤rencisi
 Paylaﬂmay›, ortak,
bir arada yaﬂam›,
eme¤e sayg›y›, insan› de¤erleri korumay› içeriyor kültürümüz. Yüzy›llara
dayanan geleneklerimizi göreneklerimizi, insanl›¤a dair tüm güzel de¤erleri içerir. Dilimizi içerir kültürümüz.
Oturuﬂumuzdan, konuﬂmam›za, giyimimizden, hareketlerimize bugün var
olan›n tam tersi olan Anadolu Kültürüdür sahip ç›k›lmas› gerekilen kültü-

rümüz.
Bizler yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele
etmeye ve insanlar›m›z› gücümüz
yetti¤ince bu batakl›ktan kurtarmaya
çal›ﬂmaya devam edece¤iz. Buradan
tüm liseliler baﬂta olmak üzere herkesi yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleyi büyütmeye ça¤›r›yorum.
--------------------

Umut MERAL
17 yaﬂ›nda, Fethi
Gemuhluo¤lu A nadolu
Ö¤retmen Lisesi
4. s›n›f ö¤rencisi
 Bizim kültürümüz yüzy›llard›r süregelen bir miras›n
ürünüdür. Bu miras bize Pir Sultanlar’dan, ﬁeyh Bedreddinler’den
devrede gelmiﬂtir. Zulme, haks›zl›¤a
karﬂ›, sömürüye karﬂ› mücadeledir bizim kültürümüz. Kültürümüzden
halk›n›, topraklar›n› sevmek vard›r. Fedakârl›k, eﬂitlik vard›r. Zalime boyun e¤memek vard›r. Dinledi¤imiz müzik bile baﬂkad›r kültürümüzde. Yüzy›llad›r yarat›lm›ﬂ
kahramanl›k destanl›klar›n›, ac›lar›m›z›, sevinçlerimizi, sevgimizi,
özlemlerimizi anlat›r türkülerimiz.
Budur bizim kültürümüz. ‹nsana
dair en güzel, onurlu de¤erler vard›r
kültürümüzde. Anadolu’dur kültürümüz, bizdir.
Kültürümüze sahip ç›kal›m yozlaﬂmaya izin vermeyelim.
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Liselilerden tan›ﬂma çay›
Malatya’da liseli gençlik sürdürdü¤ü ‘KÜLTÜRÜMÜZE SAH‹P
ÇIKALIM YOZLAﬁMAYA ‹Z‹N
VERMEYEL‹M’ kampanyas› dahilinde 13 Kas›m günü bir tan›ﬂma çay› düzenledi.
Liseli ö¤renci Cem Aslan’›n
okullarda yaﬂanan yozlaﬂma ve bu
sorunun çözümü için yap›lmas› gerekenleri anlatt›¤› konuﬂmayla baﬂlayan etkinli¤e Naz›m Hikmet’in ﬂiirlerinin okunmas›yla devam edildi.
Ard›ndan verilen dinletide Grup
Yorum’un ﬂark›lar› eﬂli¤inde halaylar çekildi. Daha sonra yap›lan soh-

betlerde, polisin ailelere ve okulda
ö¤retmenlere giderek ö¤rencileri tedirgin edip bu çal›ﬂmalar›n›n bitirilmesini istedi¤ini ama kültürümüze
sahip ç›kman›n örgütlü mücadeleden baﬂka bir yolunun olmad›¤›n›
anlatan ö¤renciler kampanyan›n devam edece¤ini ve yozlaﬂmaya karﬂ›
her türlü mücadeleyi vereceklerini
anlatt›lar.
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Röportaj
Eskiﬂehir' de
A nad ol u Ün iv er sitesi Yu n u s Em re Ka mpüsü’nde
ve 2 Eylül Kamp ü s ü’ n d e D e vGençlil er 5 Ka s›m YÖK eylemin in çal›ﬂmas› n› yaparken üni Hasan PASO
versite yönetimi,
de kanl›k,
ÖGB’ler ve polisin engellemesiyle
kar ﬂ ›l a ﬂt ›. O kul i dar e si ç e vik kuv ve t ç a ¤ › r›p s a l d› rtt ›.
Dev-Gençliler s ald›r›ya barikatlar l a c e v a p ve r d i . P o l i s s a l d › r › s › v e
D e v - G e n ç l i le r ’ i n b a r i k a t
dir e niﬂ ine i li ﬂki n ya pt› ¤› m ›z r öpor tajd›r.
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 Polis ve ÖGB' ler b i r ç o k o k u l d a
b e n z e r s a l d › r › l a r y a p m a k t a d › r. Fa k a t b a r i k a t k u r u l u p d i re n i l m e s i n e
pek fazla tan›k olmuyoruz. Neden
b a r i k a t k u r d u n u z ? B ö y l e b i r e yl em
y a p m a y a n a s › l k a r a r verdiniz?
 Geçen sene Anadolu Üniversitesi’nde rektör de¤iﬂiminden sonra yeni
gelen rektör, ilerici demokrat devrimci ö¤rencilerin bedeller ödeyerek elde
etmiﬂ olduklar› kazan›mlar›na sald›rmaya baﬂlad›. Tabi bunu yaparkende
Eskiﬂehir emniyetiyle iﬂbirli¤i yap›yordu. Devrimci ö¤rencilerin bu duruma karﬂ› direniﬂe geçmesiyle ö¤rencilerin ailelerini arayarak ''Çocu¤unuz buraya okumaya gelmemiﬂ, bu
ﬂekilde devam ederse okuldan atar›z,
e¤itim hayat›n› bitiririz'' ﬂeklinde tehditlerde bulunmuﬂtur. Ayr›ca Terörle
Mücadele ﬁube Müdürlü¤ü’nden gelen polisler bir dosya getirerek “Çocu¤unuz yasad›ﬂ› örgütün a¤›na düﬂmüﬂ, ﬂu an uçurumun kenar›nda, bunun sonu ya cezaevi ya da mezard›r”
diyerek aileleri tehdit ve tedirgin etmiﬂlerdir.
Bu sene de bask› ve sindirme politikalar›na devam eden rektör, en ufak
bir çal›ﬂmada hatta afiﬂ asmada, bildiri da¤›t›m›nda dahi ÖGB'leri ö¤rencilerin karﬂ›s›na toplam›ﬂ, hatta çevik
kuvvet polislerini ça¤›rarak ortam›
provoke etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Rektörün
bu ﬂekilde yapmaya çal›ﬂm›ﬂ oldu¤u
provakasyonlar en son 4 Kas›m’da
fiili bir sald›r›ya dönüﬂmüﬂtür. Ana-

“Barikat k urup a fişlerimizin v e
yapmış o lduklarımızın m eşruluğunu
göstermemiz g erekiyordu...”
dolu Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü’nde çal›ﬂma yapmakta olan ö¤rencilere önce ÖGB ﬂefi gelmiﬂ “Bu ﬂekilde çal›ﬂma yapmaya devam ederseniz çevik kuvvet polisleri gelecek,
onlar müdahele edecek, art›k sizinle
biz u¤raﬂmayaca¤›z” diyerek tehditte
bulumuﬂtur. Bizler, “Elinden geleni
ard›na koyma” diyerek kararl›l›¤›m›z›
göstermemizin ard›ndan çevik kuvvet
polisleri okula girmiﬂ ve Haz›rl›k Fakültesi’nin önünde beklemeye baﬂlam›ﬂlard›r. Bunun üzerine devrimci
ö¤renciler olarak fakültenin içerisinde ajitasyonlarla, sloganlarla rektörü,
polisi ve ÖGB'yi teﬂhir ettik. Daha
sonra Haz›rl›k Fakültesi dekan› geldi
“Eyleminize art›k son verin ve okuldan ç›k›n, aksi takdirde polislere ben
engel olamam” dedi. Fakat biz “Biz
bu okulun ö¤rencileriyiz, hiç bir yere
gitmiyoruz, okuldan ç›kmas› gereken
birileri varsa sivil polisler ve çevik
kuvvet polisleridir” diyerek dekan›n
bu pervas›z söylemine kararl›l›¤›m›zla cevap verdik. Bunun üzerine harekete geçen çevik kuvvet polisleri ve
ÖGB'ler, bizim kantinin kap›lar›na
barikat kurarak direnmemizle karﬂ›laﬂt›. Yaklaﬂ›k 45 dakika içeriye giremeyen ÖGB'ler ve çevik kuvvet polisleri kap›lar› söktü, camlar› k›rd›
içeriye öyle girdiler. ‹çeriye girdikten
sonra ellerinde köpeklerle ö¤rencilere
vahﬂice sald›rd›lar. Olay›n gerçekleﬂmesi bu ﬂekildedir.
Neden barikat kurdu¤umuza gelecek olursak, polislerin amac› bizi sanki gayrimeﬂru birﬂey yap›yormuﬂuz
gibi gösterek okuldan ç›kartmak ve
çal›ﬂmalar›m›z› bitirmemizi istemektedir. Ayr›ca içeriye girerek devrimci
ö¤rencilerin asm›ﬂ oldu¤u afiﬂleri y›rtacaklard›r. Bu duruma seyirci kalmam›z söz konusu de¤ildir. Bu sebepten
kaynakl› kap›lara barikat kurup afiﬂlerimizin ve yapm›ﬂ olduklar›m›z›n
meﬂrulu¤unu göstermemiz gerekiyordu di¤er ö¤rencilere. Ayn› zamanda
düﬂman›n bizim irademiz karﬂ›s›ndaki çaresizli¤ini bir kez daha dosta
düﬂmana hayk›rmam›z gerekiyordu.
‹ﬂte bu yüzden üniversitelerde pek

fazla örne¤i olmayan barikat direniﬂini gerçekleﬂtirdik.
Böyle bir eyleme nas›l karar verdi¤imize gelecek olursakta, zaten bizim akl›m›zda böyle birﬂey vard› polisler okula girdi¤inde. ‹lk baﬂta okul
kapanana kadar fakülteyi terketmeyece¤imiz, afiﬂlerin önünde nöbet tutaca¤›m›z, polis müdahelesinde direnece¤imiz noktas›nda anlaﬂt›k di¤er siyasetlerle.
 B u d i re n i ﬂ i n E s k i ﬂ e h i r ' d e ö ¤ re n c i g e n ç l i ¤ i n ü z e r i n d e n a s › l b i r etkisi
oldu?
 Bu direniﬂ öncelikle polisin, ÖGB'
nin ö¤rencilere nas›l sald›rm›ﬂ oldu¤unu, egemenlerin gayet meﬂru olan
taleplerin gerçekleﬂtirilmesi için çal›ﬂma yapan ö¤rencilere karﬂ› nas›l tahammülsüz olduklar›n› gösterdi. Bununla beraber düﬂman›n yapm›ﬂ oldu¤u sald›r›lara karﬂ› ö¤renci gençli¤in
nas›l direnece¤i noktas›nda ö¤retici
bir direniﬂ oldu.
 Üniversitelerde “ B i r av u çuz” d eyip, sald›r›lara karﬂ› cevap verilemeyece¤i düﬂüncelerine karﬂ› direniﬂiniz yap›lacak çok ﬂey oldu¤unu
g ö s t e re n b i r ö r n e k m i d i r ?
 Elbette direniﬂimiz bu düﬂüncelere
karﬂ› bariz bir örnektir. Sorun bir
avuç olup olmama meselesi de¤ildir.
Sorun düﬂman›n yapm›ﬂ oldu¤u sald›r›lara bir avuç dahi olunsa da kararl›
bir ﬂekilde direniﬂ göstermektir. Zaten
bu kararl›l›kla bir avuç olmaktan kurtulunup kitleselleﬂilebilir.
 D i re n i ﬂ i n i z i l e i l g i l i o l a r a k a y r › c a
sizin belirtmek istedi¤iniz bir ﬂey
v a r m›?
 Göstermiﬂ oldu¤umuz direniﬂle ilgili olarak söyleyeceklerim, direnmeden
ve savaﬂmadan bir yere varamayaca¤›m›zd›r. Ayr›ca üniversitede rektörün,
polisler ve ÖGB' ler arac›l›¤›yla yapm›ﬂ
oldu¤u sald›r›lar› püskürtmek için bu ve bundan daha ileri direniﬂler
ortaya koymam›z gereklili¤idir.

Yakanlar Yargılanmadı

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Üniversitelerde Devrimci Gençli¤e
Kim Neden sald›r›yor?
Son zamanlarda üniversitelerde
özellikle devrimci gençli¤e karﬂ› yap›lan sald›r›lar artm›ﬂt›r. Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde, Marmara Üniversitesi’nde, ‹stanbul Üniversitesi
Beyaz›t Kampüsü ve en son ‹stanbul
Üniversitesi Avc›lar Kampüsü’nde
devrimci ö¤rencilere yap›lan sald›r›lar artan bask›n›n birer örne¤idir.
Ebetteki bu sald›r›lar yaﬂanan ilk
sald›r› de¤ildir. S›radan, aniden geliﬂen sald›r›lar da de¤ildir. Bu sald›r›lar devrimci gençli¤in üzerinde sistemli olarak uygulanan, dönem dönem artan dönem dönem azalan fakat sürekli olan sald›r›lard›r.
Bu sald›r›lar devrimci gençli¤in
üniversitelerdeki mücadelesinden
ba¤›ms›z de¤ildir.
Son süreçte yaﬂanan sald›r›lar ilk
olarak Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde baﬂlad›. "Paras›z E¤itim ‹steme k Su ç D e ¤ il di r Fe r h a t Tü z e r v e
Berna Y›lmaz Serbest B›rak›ls›n”
diye pankart açan Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler Abdullah
Gül’ün korumalar›, sivil polisler ve
ÖGB’lerin sald›r›s›na u¤rad›. Tam
bir terör uygulanarak gözalt›na al›nd›lar.
Marmara Üniversitesi’nde Gençlik Federasyonu üyesi bir ö¤renci
çantas›n› aratmad›¤› için, ÖGB’lerin
müdahalesiyle zorla bir odaya çekilerek üst aramas› yap›ld› ve gözalt›na al›nd›. Ard›ndan ‹stanbul Üniversitesi Beyaz›t Kampüsü’nde ayn› ﬂekilde çantas›n› aratmayan Gençlik
Federasyonu üyesi iki ö¤renci, özel
güvenli¤in keyfi aramalar›na karﬂ›
ç›kt›klar› için Özel Güvenlik Birimleri ve polisin terörüyle gözalt›na
al›nd›lar.
Ve en son olarak ‹stanbul Üniversitesi Avc›lar
Kampüsü’nde
Gençlik Federasyonu
üyesi iki ö¤renci, kim-

liklerini göstermelerine ra¤men keyfi bir ﬂekilde tekrar kimlik sorulmas›na karﬂ› ç›kt›klar› için okula al›nmam›ﬂlar ve birkaç dakika sonra da
ÖGB’lerin ﬂikayetleri üzerine “ﬂüphelisiniz” denilerek gözalt›na al›nm›ﬂlard›r.
Bu gözalt› sald›r›s›ndan bir gün
sonra bu durumu protesto etmek için
bas›n aç›klamas› yap›p kimlik göstermeden okula giren Gençlik Federasyon üyesi ö¤rencilere çevik kuvvet polisi arkadan sald›rarak 11 ö¤renciyi gözalt›na alm›ﬂt›r.
AKP’nin faﬂist YÖK’ü AKP’nin
polisiyle gençlik üzerinde terör estiriyor. Yaﬂanan tüm bu örneklerden
görüldü¤ü gibi polis, ÖGB ve idare
iﬂbirli¤i her ﬂeyiyle ortadad›r. Düzen
bu ﬂekilde gözalt›larla, bask›larla;
korkutarak, sindirerek devrimci
gençli¤i y›ld›rmaya çal›ﬂ›yor. 24
A¤ustos’ta yay›nlanan genelgeyle
okul idaresi, ÖGB’ler ve polis üçlüsünden oluﬂan terör yasallaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ve pervas›zca sürmektedir. Terör
yasal k›l›f›na uydurulmuﬂ haliyle
sürmektedir.
Sald›ran YÖK’le birlikte üniversitelerimizde kurumsallaﬂan 12 Eylül faﬂizmidir. Sald›ran AKP iktidar›d›r. AKP iktidar› 12 Eylül faﬂizminin
tüm uygulamalar›n› üniversitelerde
sürdürmektedir.
Sald›r›lar› boﬂa ç›kartmal›y›z.
Oligarﬂi, mücadelenin boyutuna
bakmaks›z›n gençli¤i tehdit olarak
görüyor. Sald›r›n›n öncelikli hedefinde ise her zaman oldu¤u gibi devrimci gençlik vard›r.
Yap›lmas› gereken, do¤ru mücadele yöntemlerinin geliﬂtirilmesidir.
Bunun için mücadeleyi hiçbir kal›ba
sokmadan meﬂrulu¤umuzdan ald›¤›m›z gücümüzle sald›r›lara karﬂ› direnmeliyiz. Gücümüz hakl›l›¤›m›z
ve meﬂrulu¤umuzdur. AKP’nin
faﬂist terörüne boyun e¤meyece¤iz.

Marmara
Üniversitesi’nde
Faﬂist Sald›r›
Marmara Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi Niﬂantaﬂ›
Kampüsü' nde faﬂistler bir
ö¤renciyi b›çaklad›.
Kütahya
Dumlup›nar
Üniversitesi'ndeki olaylara
iliﬂkin bildiri da¤›tan yurtsever ö¤renciler faﬂistlerin müdahale-siyle karﬂ›laﬂt›. Burada yaﬂanan tart›ﬂmalardan
bir gün sonra 30 kiﬂilik faﬂist
grup kampüse gelerek, bir
ö¤renciyi b›çaklad›. Elinden
yaralanan ö¤rencinin durumunun iyi oldu¤u ö¤renildi.

Liselerde Tuvalet
Paras›
Ankara Gazi Çiftli¤i Lisesi’nde okul yönetimi sabun
ve tuvalet kâ¤›d› paras› için
ö¤rencilerden 80 TL para
talep etti. Okul yönetimi
para toplamakta uzman: Paran›n tamam›n› ödeyemeyen ö¤rencilere ise iki taksitle
ödeyebileceklerini
söyledi.
Okul idaresinin bu tutumuna
tepki göstenen ö¤renciler,
kay›t s›ras›nda kendilerinden “ihtiyaçlar” denilerek
200 TL al›nd›¤›n› ﬂimdi yine “ihtiyaçlar” denilerek
para istendi¤ini belirttiler.

Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010

Sözleﬂmeli
Ö¤retmenlerden
Çubukçu’ya Protesto
Ankara’da Milli E¤itim
Bakanl›¤› önünde bir araya
gelen sözleﬂmeli ö¤retmenler,
kadroya alma sözü veren ancak sözünü tutmayan Bakan
Nimet Çubukçu’yu protesto
etti.

Adalet İstiyoruz!
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Ülkemizde Gençlik

Gençli¤in
Gündeminden
10 Kas›m tarihli günlük gazetelerden birinin manﬂetinde “HER L‹SEDE B‹R AJAN Ö⁄RETMEN”
yaz›yordu.
Manﬂet alt›nda ﬂu bilgiler yer al›yordu: “Liselerde Milli Güvenlik dersine giren subaylara ö¤retmen, ö¤renci ve okuldaki faaliyetlerle ilgili fiﬂleme yapt›r›ld›¤› ortaya ç›kt›.” Devam›nda ise “Milli Güvenlik ö¤retmeni
olarak derse giren subaylar›n ak›l almaz bilgileri ‘gizli’ ibaresiyle komutanlara iletti¤i görüldü. Erzurum’daki
birçok okulda yap›lan fiﬂlemelerin
‘ivedi’ ve ‘gizli’ koduyla 3. Ordu Komutanl›¤›’na gönderildi¤i anlaﬂ›ld›.
Subay eﬂlerinin de istihbaratç› gibi
bilgi toplad›klar› belirlendi.”
Bu bilgilere bak›ld›¤› zaman y›llard›r Milli Güvenlik derslerine sokulan subaylar›n ne amaçla okullara
gönderildi¤i ortadad›r. Bugün ö¤-

gençli¤in
tarihinden
21 Kas›m 27 Kas›m
Kas›m-Aral›k
1991: Demokratik Lise
‹çin Mücadele Komiteleri “Liselerde faﬂist bask›lara ve gerici faﬂist e¤itime karﬂ› mücadele edelim”, “Amerikanc› kredi
sistemine hay›r” slogan›yla K a s › m 1991'de
“Demokratik Lise ‹çin
Mücadele” kampanyas›
düzenlediler.

19 Kas›m 1997: ‹stanbul Üniversitesi Merkez Kampüs, Edebiyat
Fakültesi ve Ö¤renci
Kültür Merkezi önünde

36

L‹SELERE YERLEﬁT‹R‹LEN AJAN:

M‹LL‹ GÜVENL‹K HOCALARI!
rencilerin k›l›k-k›yafetinden, erkek ve k›z ö¤rencilerin ayn› s›n›fta
m› ayr› s›n›fta m› okutuldu¤u, okul
kütüphanesinde y›k›c› - bölücü irticai içerikli doküman olup olmad›¤›na kadar bilgi toplayan; ajanl›k
yapmay› meslek edinmiﬂ ö¤retmen
diye okullarda görevlendirilen subaylar ö¤rencilerin foto¤raflar›n› almaya var›ncaya kadar ajan faaliyetleri yürütmüﬂlerdir. Elde ettikleri bu
bilgiler kontrol formlar› ile birlikte
subaylar›n kendi haz›rlad›¤› raporlarla ordu komutanl›klar›na sunulmaktad›r. Örne¤in; 2007’de Erzurum’da Il›ca Yavuz Selim Anadolu
Ö¤retmen Lisesi nde Milli Güvenlik
ö¤retmeni olarak görev yapan K›demli Yüzbaﬂ› Mustafa Can, 2007
de her ay fiﬂleme raporu düzenlemiﬂ
ve Kolordu Komutanl›¤›’na gönderilmiﬂ raporlar "Milli Güvenlik Bilgisi Dersi Ö¤retmenleri Kontrol Forumu” baﬂl›¤›yla haz›rlanm›ﬂ. Ra-

gerçekleﬂen faﬂist
sald›r›larda 10’dan
fazla ö¤renci yaraland›.

26

K as›m

1 997:

Üniversitelerde artan sat›rl›-b›çakl› birçok sald›r›
karﬂ›s›nda ‹.Ü Merkez
Kampüs önünde yap›lan
aç›klamaya polis sald›rd›. Sald›r› sonucunda 17
ö¤renci gözalt›na al›nd›.

26 Kas›m 1997: A¤r› Atatürk Üniversitesi’nde E¤itim Fakültesi
Ö¤renci Yurdu lokalinde
bulunan devrimci, demokrat ö¤rencilere sald›ran sivil faﬂistler 2 ö¤renciyi b›çakla yaralad›.
Sald›r›dan sonra polis
yurda gelerek 108 ö¤renciyi gözalt›na ald›.

porlar›n ilk sayfas›nda “Doldurulmas› Gereken Ayl›k Kontrol Formu”
yazmas› dikkat çekiyor. Bir di¤er
dikkat çekici olay ise bu formda
“Okul kü tü phanesind e y ›k ›c›-bö lü cü -irticai içer ikli do kü man v ar m›”
gibi sorular›n yer almas›d›r.
Bu ordunun istihbarat çal›ﬂmas›.
Bunlara bir M‹T’in, polisin istihbarat›n› ekleyin.
P e k i b ü t ü n b u n l a r ne için?
Ordusu, M‹T’i, polisi, okul idaresi... Bu sistem gençlikten korkuyor.
Gençli¤i potansiyel “suçlu” kendi
düzeni için tehdit olarak görüyor.
Asl›nda bu durum düzenin ne kadar
acizleﬂti¤inin kan›t›d›r. Korkular›n›
büyüten, düﬂünen, sorgulayan ö¤rencilerin olmas›n› istememektedirler. Aram›za ne kadar ajan sokarlarsa soksunlar gençli¤in dinamizmini
yok edemeyecekler. Gençli¤in mücadelesini engelleyemeyecekler.

Dünya Gençli¤inden
‹ngiltere: H arç Z amlar›na P rotesto
Üniversite ö¤rencileri üniversite harçlar›na yap›lan
zamm› protesto etmek için iki gün boyunca çeﬂitli eylemler yapt›. Ulusal Ö¤renci Sendikas› (NUS) ve Ö¤retim
Görevlileri Sendikas› (UCU) taraf›ndan düzenlenen eylemlere ö¤rencilerin yan› s›ra çok say›da ö¤retim görevlisi de destek verdi.Ö¤renciler ‹ngiltere’nin dört bir yan›ndan otobüslerle Londra’ya geldi. Toplam 50 binin üzerinde kiﬂinin kat›ld›¤› eylemlerde e¤itim harçlar›na yap›lan
zamlar ve e¤itimin paral› hale getirilmesi protesto edildi.

Honduras’ta Ö ¤retmenlerden Eylem
Darbecilerin iktidarda oldu¤u Honduras’ta ö¤retmenler ikinci kez grevde.
3 ay önce ö¤retmenler sendikalara yönelen sald›r›lara karﬂ› 1 ay grev yapm›ﬂlar ve Baﬂkan
Porfirio Lobo Sosa ile yap›lan görüﬂmeler
sonucunda grev sona erdirilmiﬂti. Ancak
ö¤retmenler verilen sözlerin tutulmad›¤›n› söyleyerek tekrar greve baﬂlad›lar.

Yakanlar Yargılanmadı

Liseli Dev-Genç Kampanya baﬂlat›yor
L‹SELERDE POL‹S–‹DARE BASKISINA SON!
Ülkemizde var olan en yak›c› sorunlardan biri liselerin anti - demokratik olmas›d›r. Okudu¤umuz
liselerde mevcut e¤itim sistemi bask›c› ve gericidir. Anti-bilimseldir.
Fiziksel ve zihinsel geliﬂim ça¤›nda olan liseliler yo¤un bir bask›
alt›ndad›rlar. Not tehdidiyle karﬂ›
karﬂ›yad›rlar. Okullardaki müfredat
gericidir ve onlar ilerde kendilerine
ne ﬂekilde yarayacaklar›n› bilmedikleri ders konular›n› ezberleyerek s›n›f geçmeye u¤raﬂmaktad›rlar. Baﬂka bir seçenek koyulmaz önlerine.
Ö¤retmenleri, okul müdürleri onlar›
sürekli azarlar, onurlar›n› k›rar, aﬂa¤›lar hatta dayak bile atabilir. Bu da
yetmezmiﬂ gibi okuduklar› liseleri
kameralarla donat›lm›ﬂ, okul önlerine polisler konulmuﬂ, hatta polis kafas›na esti¤inde okul içine kadar girmiﬂtir. Daha geçenlerde bunun yak›c› bir örne¤ini görmüﬂtük: Polis bir
lisede s›n›f›n içine girip ö¤renciyi
feci ﬂekilde dövmüﬂtü.
Liseliler dayat›lan ezberci e¤itim sistemiyle üretmekten, yarat›c›l›ktan uzaklar. Liseliler fiziksel ve
zihinsel geliﬂim süreçlerinde kendi
kiﬂiliklerini kazanmalar› gereken en
güzel y›llar›nda yo¤un bir polis –
idare bask›s› alt›ndad›r. Onlar okullar›n› kuﬂatan kameralarla potansiyel suçlu görülmektedirler. Önlerine konulan s›nav sistemiyle yar›ﬂ at›
yerine konulurlar. S›ra arkadaﬂ›n›
s›navlarda geçmesi gereken rakip
olarak gören liseli, arkadaﬂ›yla bir
ﬂey paylaﬂmaz. Liselerdeki bu anti demokratik uygulamalar›n nedeni
aç›kt›r. Ülkemizin gelece¤i olan liseliler bir avuç sömürücünün cebine
daha fazla para girmesi, kendi pis
düzenlerini rahatça sürdürmeleri
için okullardaki gerici e¤itim sistemiyle liselileri sindirip düﬂünmeyen, bencil, çevresine
ve ülkesine duyars›z,
sorgulamayan, üretmeyen bireyler haline
getirmektedir. Polis-

Bizler Liseli
Dev-Gençliler olarak
liselerimizdeki
anti-demokratik
iﬂleyiﬂe, paral›, gerici
e¤itim sistemine
liselerdeki polis-idare
bask›s›na karﬂ› bir
kampanya
baﬂlat›yoruz.

idare bask›s› da liselilerin okullar›ndaki bu uygulamalara karﬂ› tepkilerini sindirmede düzenin en önemli
silah›d›r. S›ralad›¤›m›z bu sorunlar
sadece liselileri ilgilendiren sorunlar de¤ildir. Liselilerin kuﬂat›lm›ﬂl›¤› ülkemizin yak›c› bir sorunudur.
Halk›m›z›n adalet özlemi, açl›¤›n yoksullu¤un son bulmas› bu sorunlara karﬂ› verece¤imiz mücadeleden geçmektedir ve bu mücadele
okul s›ralar›nda baﬂlar. O yüzdendir
ki liseliler bizim yar›n›m›z, gelece¤imizdir. Bu sorunlar en baﬂta ailelerin sorunudur. Aileler ço¤u zaman
paralar› olmad›¤› için çocuklar›n›
okutamamaktad›rlar. Çocuklar› için
çal›ﬂan, emek harcayan aileler çocuklar›n›n ilerde meslek sahibi olmalar›n› isterler. Ülkesine kendisine
faydal› bir birey olmas›n› istedi¤iniz bunun için okuttu¤unuz çocuklar›n›z asl›nda okullarda düﬂünmeyen, sorgulamayan, üretmeyen,
bencil, yozlaﬂan, uyuﬂturucu kulla-

nan, h›rs›zl›k yapan insanlar haline
getiriliyor. Bizler Liseli Dev-Gençliler olarak liselerimizdeki anti-demokratik iﬂleyiﬂe, paral›, gerici e¤itim sistemine liselerdeki polis-idare
bask›s›na karﬂ› bir kampanya baﬂlat›yoruz. Bu kampanyayla liselilerin
okullardaki polis-idare bask›s›na
karﬂ› boyun e¤meyerek kendi kiﬂiliklerini oturtmalar›n› ve bu bask›lara karﬂ› tutarl› net bir tav›r sergilemelerini hedefliyoruz. Bu kampanyada liselerde yaﬂanan sorunlar› bitirmek için birçok talebimiz var:
- E¤itim tüm halk çocuklar›na
aç›k ve p a r a s › z olmal›d›r,
- Halk›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak düzeyde ve bilimsel olmal›d›r.
- Liselilerin fiziksel ve zihinsel
geliﬂimini tamamlayacak muhtevaya sahip olmal›d›r.
- Ezbere de¤il prati¤e ve somuta dayal›, bir e¤itim olmal›d›r,
- E¤itimin ve üretimin iç içe,
halk için oldu¤u bir e¤itimi talep
ediyoruz.
-Dershaneler kald›r›lmal›d›r,
- Kantin fiyatlar› düﬂürülmelidir.
- Ana dilde e¤itim hakk› herkese
tan›nmal›d›r.
Bizler bu taleplerle liselerdeki
mücadelemizi büyütece¤iz. Bask›larla liseli gençli¤i sindireceklerini
sananlar karﬂ›lar›nda her daim Liseli Dev-Gençlileri görecekler. Bizler
Liseli Dev-Gençliler olarak militan
mücadelemizle okullardaki kuﬂatmalar› yaraca¤›z. Demokratik liseler için eﬂit, paras›z, bilimsel bir
e¤itim için hedeflerimize ulaﬂana
dek mücadelemizi sürdürece¤iz.
Liseliler! Liselerimizdeki bask›lara son vermek, her türlü bask›ya
daya¤a karﬂ›, düﬂünemeyen akl› bir
kar›ﬂ havada çocuklar de¤il, gerekti¤inde ülkesinin ba¤›ms›zl›¤› yeni
Cemler , Okanlar, ‹rfanlar, Kahramanlar gibi olabilece¤imizi göstermek için, Liseli Dev-Genç saflar›na!

Adalet İstiyoruz!

Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010
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l›klar
10 Y›lda Demirparmak
Ölüm
Ard›nda 1659

AKP tecritte ›srarl›!
Çünkü tecrit emperyalizmin politikas›d›r!

AKP iktidar› 8 y›ld›r iktidarda. 8
y›ld›r ülkemiz hapishanelerinde tecrit iﬂkencesi kesintisiz devam ediyor. AKP iktidar›n›n 5 y›l›nda, hapishanelerde tecrite karﬂ› Büyük Direniﬂ sürüyordu. Direniﬂ, AKP’nin
ç›kard›¤› genelge ve baﬂbakan dahil, en üst düzeyde y a p › l a n t a a h h ü t l e r sonucu bitirildi.
AKP, kendi ç›kard›¤› genelgeyi
uygulamad›. Kendi verdikleri taahhütlere uymad›lar.
Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010

AKP yöneticileri, iktidarlar›n›n
ilk günlerinde “‹ktidar olmak de-

Tekirda¤ Tecritinden
Referandum sonras› baﬂka
bir Türkiye hayal edenler, bir
kez daha yan›ld›lar. ‹ﬂte F
Tiplerinde yaﬂananlar... En
somut hali ile s›ralanacak
olursa:
- 10 Sa a t lik sohbet hakk› uygulanm›yor.
- Tec r i t ›srarla koyu ﬂekilde
sürdürülüyor. Fiziki tecritin
yan›nda di¤er tecrit uygulamalar ile sürdürülüyor tecrit
politikas›.
- 3 y› la ya k›n verilen mektup
ve ziyaret yasaklar›.
- Avu k a t la r › m› za yollamak
istedi¤imiz mektuplara müdahale edilip aç›k verilmesi
dayat›l›yor. Savunma hakk›
mevcut yasalarda ihlal edilip
ortadan kald›r›l›yor.
- A¤›r m ü ebb e t l e r beton tabutluklarda ölüme terk ediliyor.
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mek, sorun çözmektir”
diyorlard›.
10 y›lda 1659 tutsa¤›n demir parmakl›klar
arkas›nda ölmesini bir
sorun olarak görmüyorlar anlaﬂ›lan.
AKP’nin tecriti bugün özellikle
hasta tutsaklara karﬂ› bir katliama
dönüﬂmüﬂtür. ‹kide bir duygusallaﬂ›p(!) gözyaﬂ› döken AKP yöneticileri, nedense kendi yönetimleri alt›ndaki hapishanelerde 1659 kiﬂinin
ölümünden hiç etkilenmemektedirler.
Gözü yaﬂl›lardan Bülent Ar›nç,
yukar›daki 1659 rakam›n› sinek-böcek rakam› m› san›yor acaba?
Oligarﬂinin hücreleri gündeme
getirdi¤i ve AKP’nin henüz muhaletfette oldu¤u 2000 y›l›nda “Tecrit

- M uaye ne gün le ri, Aile Hekimli¤i uygulamas› denilerek
haftada iki gün ve sadece ö¤le sonralar› ile s›n›rland›r›l›yor.
- Key fi uy gula m a l a r karﬂ›s›nda ‹nfaz Hakimli¤i ve
ACM'ler onaylay›c› durumda. Örne¤in Kemal Avc›'n›n
60 gün, Deniz ﬁah'›n 30 gündür tek bir eﬂyas› kendisine
verilmiyor.
Bizlerin havaland›rmalar›
21 saat kapal›.
Akla ziyan ﬂekilde imha
edilen mektuplar ve dolay›s›yla gasp edilen iletiﬂim hakk›.
Bir ülkenin hapishaneleri
o ülkenin gerçe¤ini ortaya
koyuyor. ‹ﬂte gerçekler.
31 Ekim 2010
Keen a n G ü n yel
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi

iﬂkencedir. Tecrit iﬂkencede ölümdür!” diyorduk ve o zaman ‹slamc›
kesimler içinde de bu tavr›m›za, tan›mlamam›za kat›lanlar oluyordu.
Kendilerini holdinglerin ‹slamc›l›¤›ndan farkl› bir yere koyan ‹slamc› kesimler, AKP’nin hapishanelerde sürdürülen zulmü karﬂ›s›nda sessizdirler.
AKP, uzun süredir tecriti kendi
içinde a¤›rlaﬂt›rarak sürdürüyor. Yasaklarla, sald›r›larla, daha önce tutsaklar›n kulland›¤› haklar› gasp
ederken, sürgünleri, yeni yapt›r›mlar› gündeme getiriyor. AKP tecrit
politikalar›nda ›srar ediyor, çünkü
tecrit emperyalizmin sürdürdü¤ü bir
politikad›r. Onlar ›srar ettikçe tecrite karﬂ› sürdürülen mücadelede ›srarla devam edecek; bedeller pahas›na da olsa sürdürülecektir.

Tecrit
Tecrit deyince akla sadece bir kiﬂinin
hücreye kapat›lmas› gelmemeli. Tecrit "tek
olma hali", "tek tutulmak" de¤ildir sadece.
Sa¤l›kl› sosyal iliﬂkiler kurabilmek için belli
say›da insan›n bir araya gelebilmesi olmazsa olmazd›r. Sa¤l›kl› sosyal iliﬂkiler kurabilmeye olanak vermedi¤i sürece say› 2, 3, 4
de olsa bu tecrittir. Ve buna "Dar Grup Tecriti" denir.
Bilim insanlar›, psikologlar, doktorlar,
sa¤l›kl› sosyal iliﬂkilerin kurulabilmesi için
en az 10-15 kiﬂinin bir arada bulunmas› gerekti¤ini belirtiyorlar:
Bunu ﬂöyle bir benzetmeyle aç›klayabiliriz; nas›l ki bir insan›n bedeninin genetik yap›s› varsa, sosyal yaﬂam›n›n, psikolojisinin
de aynen öyle bir genetik yap›s› vard›r.
"... Tecritin bu tarz›nda, tutuklunun üçlü
gruplar halinde bir araya getirilmeleri dahi,
sa¤l›k sorunlar›n›n ortaya ç›kmas›n›n engellenmesine ve hatta yok edilmesine uygun
de¤ildir. Bunun için 10-15 kiﬂilik bir grubun
oluﬂturulmas› kesin ﬂartt›r."
(Demokratik Doktorlar Birli¤inin Tecrite Karﬂ› Aç›klamas›.
Aktaran; Ümit Koﬂan, Sessiz
Ölüm Syf: 139)

Yakanlar Yargılanmadı

"A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ m üebbet"
tutsaklar›n›n t alepleri

TKMP’den Eylem ve
Bildiri Da¤›t›m›
Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu 11 Kas›m günü ‹stanbul, ﬁiﬂli Cevahir Al›ﬂveriﬂ Merkezi önünde hasta tutsaklar ve a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hükümlüsü tutsaklar için
bir eylem gerçekleﬂtirdi.
Eylemde “A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ Müebbetlerin Talepleri Kabul Edilsin! Tecrit Kald›r›ls›n!” pankart› aç›l›rken “Tecrite Hay›r”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Yaﬂas›n
Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar› at›ld›.
Burada bir aç›klama yapan Ercan Kutlu idam cezas›n›n kald›r›ld›¤› söylenen Türkiye’de tutsaklara ölmekten
beter koﬂullar›n dayat›ld›¤›n› anlat›rken, “A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ
müebbet hükümlüsü tutsaklar›n talepleri yerine getirilmelidir” dedi.
Eylemin ard›ndan Mecidiyeköy metrobüs duraklar›na
gidilerek konuﬂmalar eﬂli¤inde bildiri da¤›t›m› yap›ld›.

Karataﬂ Hapishanesi’nde
Tutsaklara Sald›r›
Adana Karataﬂ Hapishanesi önününde 11 Kas›m günü bir araya gelen demokratik kitle örgütleri devrimci
tutsaklara yap›lan sad›r›y› protesto etiler.
“‹ﬂkenceye Son Devrimci Tutsaklar Teslim Al›namaz” yaz›l› pankart aç›lan eylemde Halime Keçeli bir
aç›klama yapt›. 1 Kas›m günü Karataﬂ Kad›n Hapishanesi’nde gardiyanlar taraf›ndan devrimci tutsaklara iﬂkence yap›ld›¤›n› söyleyen Keçeli, bunun yaﬂanan ilk
olay olmad›¤›n› belirtti.
Yaﬂanan olayda devrimci tutsaklardan Özlem Ayd›n’a hücre cezas› verildi¤ini ve Ayd›n’› hücreye götürmeye gelen 15 gardiyan›n bu keyfi cezaya izin vermeyen tutsaklara sald›rd›¤›n› söyleyen Keçeli, tutsaklardan
yaralananlar›n oldu¤unu ve bir k›sm›n›n suç duyurusunda bulundu¤unu belirtti.
Eylemde “Tecritte Son, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›.

F Tipi hapishanelerde bir ve üç kiﬂilik hücrelerde
sürdürülen tecrit politikas› "a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet"
statüsünde tutulan hükümlüler üzerine çok daha koyu
bir biçimde uygulanmaktad›r. A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet
hükümlüleri adeta betondan tabutlarda tutulmakta, günün 23 saati boyunca havaland›rma kap›lar› aç›lmamaktad›r. Aç›k olan bir saatlik havaland›rma süresince
de baﬂka tutuklu ve hükümlülerle temaslar› engellenmektedir. Hak gasplar›, ziyaret ve telefon haklar›n›n s›n›rland›r›lmas› ile devam etmektedir. Bu uygulamalar
zaten tecrit alt›nda bulunan tutsaklar için ayr› bir iﬂkencedir.
Bu iﬂkenceye son verilmesi için "A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ
Müebbet" statüsünde bulunan hükümlülerin;
- Havaland›rma kap›lar›n›n günde 8 saat aç›k tutulmas›
- Haftada bir gün temizlik ve ihtiyaçlar nedeniyle
sabahtan akﬂama kadar havaland›rma kap›lar›n›n aç›k
tutulmas›
- Ayn› havaland›rmay› kullanan tutsaklar›n bir araya gelmesi
- Kimi hapishanelerde pencerenin aç›lmas›n› engelleyen dolaplar›n kald›r›lmas› gerekmektedir. Bu talepler en temel yaﬂam koﬂullar›n›n sa¤lanmas› için yerine
getirilmelidir.

Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010

‹nsan› Yok
Etmenin Ad›:
TECR‹T
15 Kas›m günü Antalya’da a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet statüsündeki tutsaklarla
ilgili Halk Cephesi, DHF,
ESP ve Halkevi taraf›ndan bildiri da¤›t›m› yap›ld›.
K›ﬂlahan Meydan›’n›nda iki saat süren bildiri
da¤›t›m›n›n ard›ndan bir aç›klama yap›ld›. “Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Tecrit ‹ﬂkencedir Tecrite
Son, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde tecritin insanda yaratt›¤› tahribatlar ve ölümler anlat›ld›.
Eylemde, 10 y›ld›r sürdürülen tecritin bu gün daha
da a¤›rlaﬂt›r›larak zaten ölüme kadar hapse mahkum
edilmiﬂ insanlar›n koﬂullar›n›n daha da a¤›rlaﬂt›r›larak
diri diri mezara sokuldu¤u ifade edildi. A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ
müebbetlere uygulanan tecrit koﬂullar›n›n duyurulurak
talepler de dile getirildi.
Bildiri da¤›t›m› s›ras›nda konuﬂulan insanlardan da
eyleme kat›lanlar oldu.

Adalet İstiyoruz!
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“Siyasal iktidar, kasten öldürmeye teﬂebbüs
suçunu iﬂlemeye devam etmektedir”

Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010

‹s t a nb u l : Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için yap›lan eylemler devam ediyor. 19 Kas›m günü
Taksim Tramvay Dura¤›’nda toplanan 200 kiﬂi “Hapishanelerde 10
Y›lda 1659, 8 Ayda 154 ‹nsan Katledildi” ve “Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n” pankartlar›yla Galatasaray Lisesi’ne kadar yürüdü. ‹stiklal
Caddesi’nde Çav Bella marﬂ› söylenirken hasta tutsaklar›n isimleri say›larak “özgürlük” talebi hayk›r›ld›.
Galatasaray Lisesi’ne gelindi¤inde Grup Yorum üyesi Caner
Bozkurt bas›na bir aç›klama yaparak “Bugün hala tahliye edilmeyerek, tedavi edilmeyerek öldürülmeye çal›ﬂ›lan, tedavi haklar› gasbedilen onlarca tutuklu ve hükümlü bulunmaktad›r. Erol Zavar, Abdülsamet Çelik, Bekir ﬁimﬂek, Gülizar
Ak›n, Remzi Ayd›n, Halil Güneﬂ,
‹smet Ayaz bunlardan baz›lar›d›r.
Siyasal iktidar, Adalet Bakanl›¤› ve
Adli T›p Kurumu bu kiﬂilere karﬂ›
kasten öldürmeye teﬂebbüs suçunu
iﬂlemeye devam etmektedir” dedi.
Eylem “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Katil Devlet Hesap
Verecek” sloganlar›yla sona erdi.
A n k a r a : Hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› için bir y›l› aﬂk›n süredir yap›lan eylemlere 19 Kas›m günü yap›lan eylemle devam edildi.
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n,
Tecrite Son, Tutuklu TAYAD'l›lar
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Serbest B›rak›ls›n, Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› at›lan eylemde; son
10 y›lda hapishanelerde 1659 tutsa¤›n tecrit koﬂullar›ndan hastaland›¤›
ve tedavilerinin yap›lmayarak öldü¤ü ve bunun sorumlusunun tecrit
politikas› oldu¤u söylendi. Aç›klamada; Adalet Bakanl›¤›'n›n tecrit
politikas›na derhal son vermesi gerekti¤i söylendi.

A d a n a : 13 Kas›m günü ‹nönü
Park›’nda toplanan demokratik kitle örgütleri hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› için eylem yapt›lar.
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n Tecrite Son” pankart› aç›lan
eylemde, hasta tutsaklar›n sorumlulu¤unun baﬂta Adli T›p olmak üzere, yetkili bütün kurumlar›n olaca¤›n› söyledi. “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Tecrite Son, Devrimci Tutsaklar Teslim Al›namaz,
Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”
sloganlar›n›n da at›ld›¤› eylemde
belgelere göre 325 hasta tutsa¤›n oldu¤u ve bunlar›n 55’inin ise derhal
tahliye edilmesi gerekti¤i söylendi.
‹ z m i r : Halk Cephesi taraf›ndan 13
Kas›m günü Kemeralt› giriﬂinde
hasta tutsaklar için bir eylem yap›ld›. Bu bayrama da hasta tutsaklar›n
tecrit alt›nda ölüme bir ad›m daha
yaklaﬂarak girdi¤inin belirtildi¤i eylemde, hasta tutsaklar serbest b›rak›lana kadar mücadelenin sürece¤i
vurguland›.

Devrimci
Demokrasi
ve
BDSP’nin destek verdi¤i eylem,
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n,
Tecrite Son, Bekir ﬁimﬂek’e Özgürlük, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar› ile sona erdi.

A n t a l y a : 12 Kas›m günü K›ﬂlahan Meydan›’nda yap›lan eylemde,
tutsaklara yap›lan sald›r›lar›n boyutland›¤› dile getirildi. Özellikle
müebbet tutsaklar üzerinde yo¤unlaﬂan tecrit iﬂkencesine de¤inildi.
Eylemde “Biz bu zulmü görüyoruz. Gördüklerimize insan olarak
kay›ts›z kalamay›z. Bu mücadeleye
insanl›k onurunu ve de¤erlerini savunan herkesi ça¤›r›yoruz” denildi.
Eylem, “Tecrit ‹ﬂkencedir, Tecrite Son”,”Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n”, “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur” sloganlar›yla son
buldu.

L e n f k a n s e r i N u re t t i n
Soysal tahliye edildi
Hastal›¤› ilerleyen ve hapishane
ﬂartlar›nda tedavi edilemez duruma
getirilen Nurettin Soysal 3 ayl›¤›na
tahliye edildi.
Hastal›¤›n ilerlemesi ile s›k s›k
Diyarbak›r
Dicle
Hastanesi’ne kald›r›lan Soysal için doktorlar, “yap›lacak bir
ﬂey yok” demiﬂlerdi.

Yakanlar Yargılanmadı

Y ür ü y üﬂ te

Tek Yol

‹ﬂte bu çabalar, tart›ﬂmalar sürdürülürken,
bunlara katk› sa¤lamak, bu konuda yap›lan
toplant›lara kat›lmak, sonuç al›nmas› için çaba göstermek gerekirken, mesela bir konfederasyonun temsilcisi kalk›p “ b i z b ü t ü n t o p l a n t › l a r a k a t › l a m a y › z ” diyebiliyor ve ard›ndan da, “site y e b › r a k › n t a k i p e d e ri z ” diyen bir yaklaﬂ›mla karﬂ›laﬂ›yoruz.
Peki neden siz “ b ü t ü n t o p l a n t › l a r a k a t › l m a z s › n › z ? ” .
Hemen herkesin gelip kat›ld›¤› toplant›lara siz neden gelip
kat›lm›yorsunuz?
Tecrit sald›r›s›n›n sürdü¤ü, a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbetlere
yeni k›s›tlamalar›n getirildi¤i, hasta tutsaklar meselesinin
tüm vehametiyle ortada oldu¤u koﬂullarda, böyle bir zamanda toplant›lara kat›lmamak, ‹z lem e Kurulla r› n› n tart›ﬂ›lmas›n› da belirsizleﬂtirmektir. Aç›kças›, “ b a n a n e t u ts a k l a r d a n ” , “ b a n a n e t e c r i t t e n ” demektir.
“ Si t e y e b› r a k › n t a k i p e d e ri z ” denilmesi de, böyle bir
meselede soruna nas›l bir duyars›z›kla yaklaﬂ›ld›¤›n›n ifadesidir. Ne kadar takip edilece¤i de ﬂüphelidir zaten. Ama
edildi¤ini varsaysak bile, yüzyüze tart›ﬂmak, paylaﬂmak,
düﬂünce al›ﬂveriﬂinde bulunmak, toplant›larda görevler
üstlenmek yerine “ s i t e y e b a k a r › z ”la yetinmek, daha baﬂtan iﬂi önemsememektir.
Herkes de san›r ki, dünyan›n en meﬂgul, en yo¤un siyasetleri onlard›r. Bu bencillik ve benmerkezciliktir. Baﬂ›n›
kald›r›p kendi d›ﬂ›nda bir yaﬂam›n, kendi d›ﬂ›nda sorunlar›n olabilece¤ini düﬂünmemektir. Siyasette yozlaﬂma da
böyle baﬂlar.

“biz bütün toplant›lara kat›lamay›z”
AKP, hapishanelerde tutsaklara yönelik tecrit politikas›n› devam ettirip, a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis cezas›
verdi¤i tutsaklar› tecrit içinde tecrite tabi tutarken, bugün
yap›lmas› gereken tek ﬂey vard›r.
Tutsaklara yönelik sürdürülen tecrite karﬂ› mücadele
etmek, “ d › ﬂ a r d a ” tutsaklar›n sesi olmakt›r. Bu durum,
kendisine ilericiyim, sosyalistim, vatanseverim diyen herkesin, her kurumun, her DKÖ’nün, her sendikan›n, her siyasi hareketin sorunu olmak zorundad›r.
Nitekim bu sorumlulu¤u taﬂ›yanlar, mütevaz› ad›mlar
atarak, tecrite karﬂ› mücadele etmeye çal›ﬂ›yorlar. Kimin
ne yapt›¤›, tecrit politikas›n› kendi sorunlar› olarak görüp,
görmemekle de yak›ndan ilgilidir.
AKP iktidar›n›n tecrit sald›r›s›n›n boyutland›¤› günümüzde, hapishanelerdeki tutsaklar›n koﬂullar›n›, sorunlar›n› ve taleplerini yak›ndan takip etmek için izleme kurul l a r › oluﬂturulmaya çal›ﬂ›l›yor.
Nitekim böylesine ciddi bir konuda, yürütülen tart›ﬂmalara do¤al olarak, DKÖ’lerin, sendikalar›n, kitle örgütlerinin
kat›l›m› sa¤lanmaya çal›ﬂ›l›yor. Bunun için aylard›r tart›ﬂmalar yürütülüyor. Emekle, sab›rla, her DKÖ’nün kap›s›n›
çalarak, tart›ﬂarak ilerlenmeye çal›ﬂ›l›yor.

 Elektrik ak›m›na kap›lan
iﬂçi öldü

 Madenciler sendikalar›na
yürüdü

Orman ‹ﬂletme Müdürlü¤ü’nde geçici iﬂçi olarak çal›ﬂan
Halil Güzel'in Kocaeli'nin Kartepe ‹lçesi Ketenceler Köyü’nde kesti¤i a¤aç›n elektrik telini koparmas› sonucu olay yerinde öldü. ‹ﬂ kazalar›nda Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü bir
ülke yaﬂ›yoruz. Bu, günde ortalama iﬂ kazalar›nda 4 iﬂçinin
yaﬂam›n› yitirmesi 9 iﬂçinin bir daha çal›ﬂamamas› anlam›na
gelen bir rakamd›r.

Türkiye Taﬂkömürü Kurumu (TTK) Kozlu müessesesinde çal›ﬂan maden iﬂçileri, bayramdan önce ç›k›ﬂ
verilmesi sebebiyle eylem yapt›. Bayram öncesi ç›k›ﬂlar›n verilmesinden kaynakl› 5 günlük izin paras› alamayacak iﬂçiler 12 Kas›m günü sorunlar›na sahip ç›kmayan sendikalar›na karﬂ› yürüyüﬂe geçti. 900 maden iﬂçisini yolda jandarma engellemeye çal›ﬂsa da iﬂçiler otobüslerle Kozlu’ya ulaﬂt›. ‹ﬂçilerin hedefinde duruma
tepki göstermeyen Türk-‹ﬂ’e ba¤l› Genel Maden-‹ﬂ
(GM‹S) vard›. ‹ﬂçilerin toplu halde sendikaya gelmelerinden rahats›zl›¤›n› belirten GM‹S Genel Baﬂkan› Ramiz Muslu TTK’y› uyaraca¤›n› söyledi.

 ‹nﬂaat iﬂçileri direniﬂe geçti
Beylikdüzü Jetkent Sitesi’nde çal›ﬂan inﬂaat iﬂçileri alacaklar› ödenmedi¤i taktirde bayram› direniﬂ çad›r›nda geçireceklerini duyurdular. 11 Kas›m’da baﬂlatt›klar› direniﬂlerini kazanana kadar sürdürme karar› alan iﬂçiler sitenin anayola bakan bölümüne çad›rlar›nda direniyorlar. ‹ﬂçiler “Sesimizi duyurana kadar, birileri bizi muhatap al›p param›z›
ödeyene kadar biz buradan bir yere gitmeyece¤iz” diyorlar.

 Adana Migros’ta eylem
Adana’da 12 Kas›m Cuma günü Tez-Koop-‹ﬂ Sendikas› Adana Baraj Yolu Migros market iﬂyeri temsilcisi
Ayd›n Y›ld›z’›n iﬂten at›lmas›n› Adana
Baraj Yolu Migros ﬂubesi önünde eylem
yaparak protesto ettiler. Eyleme Halk
Cephesi de destek verdi.

Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010

 Metal iﬂçilerinden eylemler
Metal patronlar›n›n sendikas› MESS ile metal iﬂçileri
sendikalar› aras›nda uyuﬂmazl›ktan sonra, Birleﬂik Metal‹ﬂ Sendikas› eylemlerini gün geçtikçe yo¤unlaﬂt›r›yor.
Gaziosmanpaﬂa’da kurulu RSA fabrikas›nda 1 saat iﬂ
b›rak›l›rken, Gebze’de örgütlü olunan fabrikalarda 13 Kas›m günü yürüyüﬂ yap›ld›. Eylemlerde "‹ﬂçiyiz, Hakl›y›z,
Kazanaca¤›z!", "Metal ‹ﬂçisi Köle De¤ildir!" sloganlar›
at›ld›.

Adalet İstiyoruz!
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“‹ﬂ Ve Güvenceli ‹ﬂ Ortam› ‹çin

4-C’ye Hay›r”

Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010

Tek G›da ‹ﬂ önünde direniﬂte olan
TEKEL iﬂçileri 14 Kas›m akﬂam›
‹stanbul Taksim’de ‹stiklal Caddesi’nde meﬂaleli yürüyüﬂ düzenledi.
Galatasaray Lisesi’nde biraraya
gelen 250 kiﬂi “4-C’ye, Taﬂeronlaﬂmaya, Güvencesiz Çal›ﬂmaya Karﬂ›
Birleﬂelim”, “‹ﬂ Ve Güvenceli ‹ﬂ Ortam› ‹çin 4-C’ye Hay›r’ yaz›l› pankartlar taﬂ›nd›.
Sanatç›lar P›nar Sa¤, Hasan Sa¤lam, Elvan Sam, Mehmet Ekici, Faik Ateﬂ, yazar Bilgesu Erenus ve
Sahne Sanatç›lar› Dayan›ﬂma Derne¤i’nin de destek verdi¤i eylemde
Taksim Tramvay Dura¤›’na kadar
meﬂalelerle yüründü.
Yürüyüﬂ boyunca “Yaﬂas›n S›n›f
Dayan›ﬂmas›”, “TEKEL ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir”, “Direne Direne Kazanaca¤›z”, “Hak Verilmez Al›n›r Zafer Sokakta Kazan›l›r” sloganlar›
at›l›rken Halk Cephesi ve Devrimci
‹ﬂçi Hareketi üyeleri de eyleme “4C ‹ptal Edilsin”, “TEKEL ‹ﬂçisi
Yaln›z De¤ildir” dövizleriyle kat›ld›. Yürüyüﬂ esnas›nda halka 4-C’yi
ve TEKEL iﬂçilerinin direniﬂini anlatt›lar.
Sendika hakk›, insanca yaﬂam, iﬂ
güvencesi için yürüyen kitle ad›na

meydana gelindi¤inde TEKEL
iﬂçisi ﬁehmuz
U¤ur bas›na bir
aç›klama yapt›.
U¤ur “Önümüz
bayram.
AKP’nin bizleri,
iﬂçileri, emekçileri kurban seçti¤i
anlaﬂ›l›yor. AKP hükümeti sorunumuzu çözmek ad›na hiçbir ad›m atmazken, yüzbinlerce iﬂçiyi, emekçiyi daha 4-C kapsam›na sokuyor. Bilinmelidir ki, kurbanl›k koyun olarak beklemeye niyetimiz yok” diyerek bayram›n 4. günü yapacaklar›
programa herkesi ça¤›rd›.
Meydanda direniﬂte olan tersane
iﬂçisi Zeynel K›z›larslan, Hasan
Sa¤lam, P›nar Sa¤ ve Bilgesu Erenus da destek konuﬂmalar› yaparken
eylem “Zafer Direnen Emekçinin
Olacak”, “Susma Sustukça Yeni
Zamlar Gelecek” sloganlar›yla sona
erdi.

Mustafa Türkel,
Demagojilerinde Daha Ne
K a d a r I s r a r Edecek?
TEKEL iﬂçileri 14 Kas›m günü

Mahalle halk›
Direniﬂ Günlü¤ü’nden... götürdüler.
evlerinin önüne dökümüﬂ

31. Gün: Sabah kahvalt›s›nda
da ziyaretçilerimiz vard›. Destekçilerimizden Elif’le bakkala giderken
aniden önümüze bir adam f›rlad›.
Arkas›ndan 2 kiﬂi daha beliriverdi.
Polis kimliklerini ç›kard›lar. Elif arkadaﬂ kimli¤ini vermek istemedi.
Yapt›klar›n›n insan onurunu incitici
bir davran›ﬂ oldu¤unu, neden yoldan geçen di¤er insanlara da ayn›
muameleyi yapmad›klar›n› sordu.
Sonras›nda kimli¤ini verdi. GBT
soruﬂtumas›nda Elif’in bir soruﬂturmas› yüzünden götüreceklerini
söyleyip 3 polis karga tulumba
Elif’i arabaya indirip kaç›r›rcas›na
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hayretler içerisinde bak›yorlard› olanlara. Arkadaﬂlara haber
vermeme de izin vermedi polisler.

yapt›klar› yaz›l› aç›klama ile Tek
G›da-‹ﬂ sendikas›n›n baﬂkan›
Mustafa Türkel’in demagojilerden
vazgeçerek haklar›n› aramas›n› istedi. Bunu istemenin kendilerinin en
do¤al hakk› oldu¤unu söyleyen
TEKEL iﬂçileri “Hakk›m›z olan› isterken, ayn› zamanda sizi onurlu yaﬂamaya davet ediyoruz” dediler.

T E K E L ‹ﬂçilerinden
Aç›k Mektup...
TEKEL iﬂçileri Tek G›da-‹ﬂ’e
yazd›klar› aç›k mektup ile sendikaya ra¤men mücadelelerini büyüteceklerini söylediler. Sendikan›n
verdi¤i sözleri tutmad›¤›n›n vurguland›¤› mektupta TEKEL iﬂçileri
sendikalar›, siyasi platformlar›, dernekleri, demokratik kitle örgütlerini, ayd›nlar›, sanatç›lar›, tüm emekçileri 4-C’ye karﬂ› mücadele etmeye
ça¤›rd›lar.

cak. Arkadaﬂlar›m›z sökmüﬂ çad›r›
Ankara’daki çad›rlar›m›z geldi akl›ma, çok üzülmüﬂtüm, çok a¤lam›ﬂt›m o gün, evim baﬂ›ma y›k›lm›ﬂ gibi gelmiﬂti. Türkan abla zaferle söktü çad›r›n› bizden farkl› olarak.

32. Gün: Bir zafer haberi ald›k. Paﬂabahçe direniﬂçisi Türkan
Albayrak’›n direniﬂi zaferle sonuçland›. Çok mutluyuz ve umutluyuz,
bize moral oldu bu kazan›m. Akﬂam
yapt›¤› bas›n aç›klamas›na arkadaﬂlar gittiler. Zaferini kutlad›lar.

34. Gün: Bugün 10.00 gibi çad›rdan ayr›ld› arkadaﬂlar Türkan Albayrak’a gittiler. Türkan abla, bas›n
aç›klamas› yaparak çad›r›n› kald›ra-

4 1 . G ü n : Ö¤lene do¤ru
Beﬂiktaﬂ Belediyesi’ne gittik.
Baﬂkanla görüﬂemedik. Bayramdan
sonra görüﬂece¤iz.
14.30’da
Beﬂiktaﬂ
Kültür
Merkezi’ne gittik. Mehmet Öztopuz’la
görüﬂtük.
Bayramdan
sonra
TV’de yap›lacak bir
programa bizi davet
ettiler.

Yakanlar Yargılanmadı

Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi
Türkan Albayrak, 46 yaﬂ›nda, 2
çocuk annesi, 18 y›ll›k bir iﬂçiydi.
Onca y›ll›k eme¤ini bir an bile
düﬂünmeden, onun evini nas›l geçindirece¤ini düﬂünmeden iﬂten att›lar.
Gerekçe, sendikalaﬂma çal›ﬂmas› yürütmesi ve haklar›n› gasp eden
dayatmalara boyun e¤memesiydi.
Ne yap a c a k t› T ü rk a n Al b a yrak?
Ya bu keyfili¤e boyun e¤ip gidip
evinde oturacakt›, ya direnecekti.
O, ikincisini yapt›: Direndi.
Direndi ve kazand›.
‹ﬂini yeniden elde etti.
Türkan Albayrak, yaln›zca kendisi için de¤il, yaln›zca bir iﬂ için
de¤il, onuru için, çocuklar› için,
tüm emekçiler için direndi.
Bir iﬂçinin iﬂten at›lmas› demek,
onu sadece açl›¤a, yoksullu¤a mahkum etmek de¤ildir; onu, h›rs›zl›¤a,
doland›r›c›l›¤a, fuhuﬂa onursuzlu¤a
ve namussuzlu¤a itelemektir.
‹ﬂten ç›kar›lmaya karﬂ› direniﬂ
iﬂte bu yüzden onursuzlu¤a, namussuzlu¤a karﬂ› direniﬂtir.
Gazeteler, televizyonlar, "tek kiﬂilik direniﬂ" diye yazd›lar.
Do¤ruydu; tek baﬂ›na direnme
cüretini, fedakarl›¤›n› göstermiﬂti
Türkan Albayrak. Ama o direniﬂe
karar verdi¤i andan itibaren hiç
yaln›z olmad›.
O, çad›rda tek bir gün bile yaln›z kalmad›. Emekçilerin dayan›ﬂmas› vard› yan›nda. Yoksul halk›n
direnenleri sahiplenmesi vard›. Yan›nda Devrimci ‹ﬂçi Hareketi vard›.
Direnmek, örgütlü olmakt›r.
E m e kçil e r, örg ütlener ek dir enmeli; dir ener ek örgütlenmeliyiz.
Düzenin sald›r›lar› karﬂ›s›nda tek baﬂ›na direnmek mümkün de¤ildir.

Birlikte direndik,
birlikte kazand›k

Mesele az ya da çok olmak de¤ildir; Belirleyici olan SAYI DE⁄‹L, KARARLILIKTIR. Say› de¤il, örgütlülük kazanacakt›r.
Bak›n Türkan Albayrak'›n direniﬂine.
Baﬂhekim, Taﬂeron ﬁirket, Polis, Zab›ta, Yarg› ve AKP; HEPS‹
TÜRKAN'A KARﬁI B‹RLEﬁT‹LER! Onun direniﬂini k›rmak için
ona terörist dediler, fahiﬂe diye kara çalmaya kalkt›lar, yetmedi, çad›r›na sald›rd›lar.
Direnen kim olursa olsun, sald›racaklard›r. Sömürü düzeninden ç›kar› olanlar direnenlere karﬂ› birleﬂeceklerdir.
Böyle bir kuﬂatman›n karﬂ›s›nda
tek baﬂ›na direnmek zordur, hatta
imkans›za yak›nd›r.
Bu kuﬂatmalar, bu sald›r›lar karﬂ›s›nda direnmemizi sa¤layacak iki
ﬂey vard›r: DAYANIﬁMAMIZ VE
ÖRGÜTLÜLÜ⁄ÜMÜZ.
Gücümüz, birli¤imiz, gücümüz,
örgütlülü¤ümüzdür.
‹ﬂ çi l e r, ‹ﬂ siz ler!
Direniﬂler ve direnenler ö¤retmenimizdir!
Türkan Albayrak, kendisiyle
118 gün boyunda dayan›ﬂma içinde
olanlar›n gücüyle, direniﬂin ilk
günden itibaren sahiplenen kolektif
bir örgütlülü¤ün Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’nin gücüyle direndi.
Direniﬂin oda¤›nda Türkan Albayrak'›n eme¤ine, onuruna sahip
ç›kma kararl›l›¤› , cüreti ve fedakarl›¤› vard›.
Bir tek gün umutsuzlu¤a kap›lmad›. Bir tek gün daha ne kadar sürecek diye düﬂünmedi. Sald›r›lar, demagojiler, tehdit telefonlar› karﬂ›s›nda bir an bile y›lg›nl›¤a düﬂmedi...
Tüm emekçiler olarak, Albayrak'›n eme¤imize, haklar›m›za, onu-

rumuza sahip ç›kmada gösterdi¤i
cüret ve kararl›l›¤› örnek almal›y›z.
Türkan kardeﬂimiz, direniﬂinin
ilerleyen günlerinde bir çok ﬂey
yapt›ktan sonra, açl›k grevine baﬂlama karar› verirken de ayn› kararl›l›kla davrand›.
Direnmek, fedakarl›kt›.
Direnmek, elbette riskleri göze
almakt›.
Riskleri, bedelleri göze almadan, eme¤imizi ve onurumuzu savunmak mümkün de¤ildir.
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi, 12 Eylül cuntas›n›n bask›s›n›n etkisini
sürdürdü¤ü koﬂullarda, 1987'de,
mevcut yasalara ve yasaklara ra¤men gerçekleﬂen ve zafere ulaﬂan
Migros grevinin, 1995'te Eminönü
Belediye iﬂçilerinin, iﬂten ç›karmalara karﬂ› Devrimci ‹ﬂçi Hareketi
önderli¤inde baﬂlatt›¤› iﬂgaller ve
ölüm orucuyla zafere ulaﬂan Eminönü direniﬂinin yarat›c›s›d›r...Zonguldak'ta yürüyen yüzbin maden
iﬂçisiyleydik. Maga'da, Paﬂabahçe'de, Seka'da direnen emekçilerin
yan›ndayd›k. Çorap iﬂçilerinin örgütlenmesi mücadelesinde ve direniﬂlerinde onlarlayd›k.

Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010

Devrimci ‹ﬂçi Hareketi tüm direnenlerin yan›ndad›r.
K a r deﬂ l e r !
Türkan Albayrak, hepimize iki
kelimeyle ö¤retiyor:
"Direndik, kazand›k!"
Direnmeden kazanmak mümkün de¤ildir.
K a r deﬂ l e r !
Bak›n, nerede bir zafer varsa,
orada ÖRGÜTLÜLÜK vard›r.
Örgüt yoksa, hiçbir ﬂey yoktur.
Örgütlülükle direnerek, örgütlülükle mücadele ederek kazanabiliriz ancak.

Adalet İstiyoruz!
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“Yaşasın D ireniş
Yaşasın Z afer”
Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010

Sendikaya üye oldu¤u için iﬂten
at›ld› Türkan Albayrak. Buna karﬂ›-l›k dava açt› ve kazand›. Bu kez de
onu y›ld›rmak için Sar›yer’de bulu-nan evinden kilometrelerce uzakl›k-taki Paﬂabahçe Devlet Hastanesi’ne
sürdüler. Albayrak burada çal›ﬂmaya
devam etti. Haklar›n› korumak ve
sendikal› olmaktan da vazgeçmedi.
Çok geçmeden tehditler almaya baﬂ-lad›, ama vazgeçmedi sendika hak-k›ndan. ‹ﬂten ç›kar›lmas› tehdidine
karﬂ›l›k direnece¤ini söyledi. Çal›ﬂt›-¤› taﬂeron firma ve hastane baﬂhe-kimli¤i sendika hakk›n› kulland›¤›
için Albayrak’› iﬂten att›lar.
“Bu kaç›nc› iﬂten at›lmam” diye-rek hastane bahçesinde direniﬂe
baﬂlad› Albayrak. Önce ciddiye al-mad›lar, “Nas›l olsa gider” dediler.
Ama tek baﬂ›na kald›¤› çad›r›nda

yaln›z de¤ildi Albayrak. Devrimci-ler, emek için mücadele edenler sa-hip ç›kt› Albayrak’a, direniﬂi des-teklediler. Hastane bahçesindeki ça-d›r öyle büyüdü ki direniﬂin simge-lerinden biri haline geldi. Patronlar
gidece¤ini düﬂünürken Albayrak di-reniﬂini bir ad›m daha ilerleterek aç-l›k grevine baﬂlad›.
Albayrak’›n kararl› direniﬂi kar-ﬂ›s›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› geri ad›m
atmak zorunda kald› ve evinin yak›-n›nda bulunan Sar›yer Toplum Sa¤-l›¤› Merkezi’nde iﬂe baﬂlat›ld›.
Paﬂabahçe Devlet Hastanesi’nde
kurdu¤u çad›rda iﬂi için 118 gün di-renen ve direniﬂini zaferle taçland›-ran Türkan Albayrak, zaferini “be-raber kazand›k” dedi¤i devrimciler-le kutlad›. Bayram›n üçüncü günü
olan 18 Kas›m’da ‹stanbul Okmey--

Yürüyüﬂ Sat›ﬂlar›nda
Türkan Albayrak Anlat›ld›
Bu hafta ‹zmir ve Bursa’da dergi okurlar›
Yürüyüﬂ sat›ﬂlar›na devam ettiler.
14 Kas›m günü ‹zmir’in Do¤ançay Kö-yü’ndeYürüyüﬂ Dergisi tan›tm› yapan iki
dergi okuru, girdikleri evlerde Türkan Al-bayrak’›n zaferini anlatt›lar. ‹zmir’de bir di--
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dan›’da bulunan Sibel Yalç›n Par-k›’nda yap›lan kutlamada, Devrimci
‹ﬂçi Hareketi imzal› “Birlikte Diren-dik, Birlikte Kazand›k” yazan bir
pankart as›ld›.
Pankart›n önünde bir konuﬂma
yapan Türkan Albayrak, hakk›n› ko-rusun diye sendikaya üye olduklar›-n›, sendikan›n yetki almadan kendi-lerini satt›¤›n› ve kendisinin de iﬂten
at›ld›¤›n› söyledi. Bu durum karﬂ›-s›nda direniﬂe baﬂlamaktan baﬂka
yolu olmad›¤›n› söyleyen Albayrak,
“Ben bu direniﬂle iﬂçi arkadaﬂlar›-ma, halk›ma; kararl› bir ﬂekilde di-renildi¤i takdirde iﬂten at›lman›n
kader olmad›¤›n› gösterdim” dedi.
Albayrak, devrimcilerle beraber
kazand›¤›n›, iﬂini, onurunu devrimci-lerle birlikte geri ald›¤›n› vurgulad›.
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi ad›na bir
konuﬂma yapan Mehmet Yayla ise
Türkan Albayrak’›n direniﬂini bir
gün bile yaln›z b›rakmad›klar›n› ve
onunla beraber direndiklerini söyle-di. Direnildi¤i zaman haklar›n sö-küp al›nd›¤›n› söyleyen Yayla, “Da-ha büyük zaferleri birlikte görece-¤iz” dedi.
Kutlamaya Tek G›da ‹ﬂ Sendika-s› önünde direnen Tekel iﬂçileri de
kat›ld›lar. Tekel iﬂçileri “Tekel ‹ﬂçi-si Yaln›z De¤ildir” sloganlar›yla
karﬂ›land›lar.
Konuﬂmalar›n ard›ndan kutlama
için haz›rlanan çorba ve tatl› da¤›t›-m› yap›ld›.
Son olarak Grup Yorum üyeleri-nin söyledi¤i türküler eﬂli¤inde ha-laylar çekilerek, “Yaﬂas›n Direniﬂ
Yaﬂas›n Zafer, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Ka-zanaca¤›z” sloganlar›yla kutlama
sona erdi..

¤er dergi sat›ﬂ› da Uzundere Köyü’nde yap›l-d›. ‹ki köyde toplan 63 dergi sat›ld›.
Bursa’n›n Teleferik Semti’’nin Akça¤la-yan Mahallesi’nde de 14 Kas›m Yürüyüﬂ
Dergisi’nin sat›ﬂ› yap›ld›.Yoksullu¤un, açl›-¤›n ve iﬂsizli¤in sona ermesi
için halk›n birlik olarak müca-dele etmesinin ﬂart oldu¤u anla-t›lan sat›ﬂta 27 dergi halka ulaﬂ-t›r›ld›.

Yakanlar Yargılanmadı

Eyüp Baﬂ Ölümsüzdür

“Katliam Yapanlar Yarg›lans›n”
19 Aral›k 2000 hapishaneler katliam›ndan 10 y›l sonra; Bayrampaﬂa’da gerçekleﬂen katliamla ilgili
23 Kas›m’da bir dava görülmeye
baﬂlanacak. ÇHD ‹stanbul ﬁubesi
11 Kas›m günü ‹stanbul Barosu Orhan Adli Apayd›n Toplant› Salonu’nda 19 Aral›k ve bu davayla ilgili bas›n toplant›s› düzenledi.
Toplant›ya konuﬂmac› olarak
KESK Baﬂkan› Sami Evren, yazar
Bilgesu Erenus, TTB’den Hüseyin
Demirdizen, T‹HV Baﬂkan› Prof.
ﬁebnem Korur Fincanc›, TMMOB
‹KK ‹stanbul Temsilcisi Tores Dinçöz, Ceza Hukukçular› Derne¤i’nden avukat Fikret ‹lkiz kat›ld›.

ÇHD ‹stanbul ﬁubesi ad›na bir
aç›klama yapan avukat Oya Aslan,
“10 y›l sonra sözde soruﬂturmayla
dava aç›l›yor. As›l suçlular yarg›lanmad›” diye konuﬂtu.
Konuﬂmalarda bu katliam›n
unutturulmaya çal›ﬂ›ld›¤› vurguland›, ayr›ca bu operasyonun haz›rl›klar›n›n senelerdir yap›ld›¤› belirtildi.
T‹HV ad›na konuﬂan ﬁebnem
Korur Fincanc›, operasyonda hapishanede kullan›lan fosfor gazlar›n›n
uluslararas› sözleﬂmelere göre savaﬂlarda bile yasakland›¤›n› anlatt›.
Bas›n toplant›s› 23 Kas›m’daki
mahkemeye ça¤r› yap›larak bitirildi.

Devrim ﬁehitleri
Ziyaret Edildi
Bayram›n birinci günü olan 16
Kas›m’da, ‹ s t a n b u l’da TAYAD’l›
aileler Gazi Mahallesi’nde bulunan
Gazi Mezarl›¤›nda devrim ﬂehitleri-nin mezalar›n› ziyaret ettiler. TAYAD’l›lar mezarl›¤a vard›¤›nda önce on-lar› Day›’n›n mezar›nda duran mezar görevlileri karﬂ›lad›.
Burada sloganlarla gelen Eyüp Haklar Derne¤i üyeleri de TAYAD’l›
Aileler’e kat›ld›lar. DAYI’n›n mezar› baﬂ›nda TAYAD ad›na Feridun Os-mana¤ao¤lu bir konuﬂma yapt›. Ard›ndan ‘Sen olaca¤›z’ marﬂ› söylendi.
Daha sonra mezarl›kta bulunan devrim ﬂehitlerinin mezarlar› ziyaret
edilerek karanfiller b›rak›ld›.
Bayram dolay›s›yla ‹ z m i r’de ﬂehit mezarlar› ziyaret edildi.
13 Kas›m günü Halk Cepheliler Müjdat Yanat, Ümit Do¤an Gönül,
Gökhan Özacak’›n mezarlar›n›; 14 Kas›m günü Solmaz Karabulut ve Ber-rin B›çk›lar’›n mezarlar›n›; 15 Kas›m günü de Örnek köy Me-zarl›¤›ndaki Ercan Özçeken’nin mezar›n› ziyaret ettiler. Me-zarlar›n baﬂ›nda yap›lan anmadan sonra mezara karanfiller b›-rak›ld›.

Devrimci Alevi Komitesi, 9 Kas›m
2009’da hapishane ve tecrit koﬂullar›nda yakaland›¤› hastal›klar sonucu ‹stanbul Çapa T›p Fakültesi’nde ﬂehit
düﬂen Eyüp Baﬂ için yemek verdi.
13 Kas›m günü, ‹stanbul Küçükarmutlu’da bulunan Pir Sultan Abdal
Kültür Derne¤i Sar›yer ﬁubesi’nde,
Devrimci Alevi Komitesi taraf›ndan
verilen yemekte, derne¤in bahçe giriﬂine üzerinde Eyüp Baﬂ’›n resmi olan
ve “Eyüp Baﬂ Ölümsüzdür” yazan
pankart as›ld›.
Devrimci Alevi Komitesi ad›na
Ayﬂe ‹ﬂeri ve TAYAD’l› Aileler ad›na
Lerzan Caner birer konuﬂma yapt›lar.
Konuﬂmalarda Eyüp Baﬂ’la beraber
çal›ﬂmalar›n› ve ondan ö¤rendiklerini
anlatt›lar. Eyüp Baﬂ’›n çal›ﬂkanl›¤› ve
kararl›¤›na vurgu yap›lan konuﬂmalar›n ard›ndan, cemevi yemekhanesinde
yemek verildi.

Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010

Samanda¤’da Umut
Veren Asi gazetesinin
da¤›t›m› yap›ld›
Hatay Samanda¤’a ba¤l› De¤ir-menyolu Beldesi’nde 14 Kas›m günü
Asi okurlar›, gazetenin 27. say›s›n›
halka ulaﬂt›rd›. Halk›m›z›n Asi gazete-sine ilgisi yo¤undu.
Gazete sat›ﬂ› s›ras›nda mahalle
halk›, mahalledeki sorunlardan, eski
gelenek ve kültürümüzün unutuldu-¤undan ﬂikayet ettiler. 90 Asi gazetesi
halka da¤›t›ld›.

Adalet İstiyoruz!
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Okmeydan›'da Çetelerin
Sald›r›s› Püskürtüldü

Gülsuyu’da Katliam
Davas›na Kat›lma
Ça¤r›lar›

Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010

19-22 Aral›k 2000 hapishaner katliam›ndan Bayrampaﬂa Hapishanesi davas›n›n ilk
duruﬂmas› 23 Kas›m günü görülecek. ‹stanbul’da emekçi halk›n yaﬂad›¤› Gülsuyu Mahallesi’nde yap›lan yaz›lamalar ve as›lan
afiﬂlerle halk duruﬂmaya kat›lmaya ça¤r›l›yor. 11 Kas›m günü Halk Cephesi’nin “1922 Aral›k Katliam›n›n Sorumlular› Yarg›lans›n” ﬂiar›yla baﬂlatt›¤› kampanya çerçesinde
yaz›lamalar yap›ld›. Halk Cepheliler mahallede var olan polis ablukas› ra¤men çal›ﬂmalar›n› sürdürüyorlar.
15 Kas›m günü de Cepheliler taraf›ndan,
“Yaﬂas›n 19-22 Aral›k Direniﬂimiz, 19-22
Aral›k Sorulacak Hesab›m›zd›r” yaz›lamalar› yap›ld›.
Mahallede duruﬂmaya ça¤r› için afiﬂlemeler de devam ediyor.

Okmeydan›'da 11 Kas›m gece yar›s›na do¤ru bir grup çeteci, mahallede uyuﬂturucu sat›c›s› olarak tan›nan bir serseriyi cezaland›rmak
isteyen Cephelilere silah çekerek ateﬂ ettiler.
Cephelilerin müdahalesinin ard›ndan çeteci grubun üyeleri h›zla
mahalleyi terkettiler.
Mahallede uyuﬂturucu sat›c›s› olarak bilinen bir serserinin, küçük
bir çocu¤u "Cepheli" diye dövmesi üzerine serseriyle konuﬂmak isteyen Cepheliler, serserinin di¤er serseri ve çeteci arkadaﬂlar› taraf›ndan
engellenmek istendi.
Buna ra¤men serseriyi alan Cepheliler’i takip eden çeteci grup, sürekli ortam› provoke ederek mahallede bir çat›ﬂma ortam› yaratmaya
çal›ﬂt›lar.
Buna izin vermemeye çal›ﬂan Cepheliler, tüm çabalar›na ra¤men
bunda baﬂar›l› olamad›lar ve çetecilerin önce yumruklu, ard›ndan da
silahl› sald›r›s›na maruz kald›lar.
Say›ca daha az olmalar›na ra¤men bir anda "Çeteler Halka Hesap
Verecek!" sloganlar atan Cepheliler’i gören çeteci serseri tak›m› arkalar›na bakmadan kaçt›lar.
Mahallede "Çeteler Halka Hesap Verecek!"çetecileri kovalayan
Cepheliler’e mahalle halk›ndan da çeteleri kovmak için deste¤e geldiler.

Nurtepe'den Polisler Kovuldu
‹stanbul Nurtepe’de, 11 Kas›m günü saat 16.00 s›ralar›nda Dilan
Kafe’ye gelen iki sivil polis, “bir ﬂahs› arad›klar›” gerekçesiyle çevredeki insanlar› rahats›z ettiler.
Tüm uyar›lara ra¤men tav›rlar›ndan vazgeçmeyen polislere halk
gereken cezay› verdi. Halk›n tepkisinden korkan polisler ateﬂ açarak
kaçmaya çal›ﬂt›lar, geldikleri motorsikleri de bulundu¤u yerde b›rakmak durumda kalan polisler, yoldan geçen araçlara binerek bölgeden
uzaklaﬂt›lar.
Konuyla ilgili olarak boﬂ kovanlar› toplayan mahalle halk› suç duyurusunda bulundu.

1 May›s Mahallesi’nde
Polis Terörü
‹stanbul 1 May›s Mahallesinde 14 kas›m günü 29
Ekim’de gözalt›na al›n›p komployla tutuklanan arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lma›s› talebiyle Halk Cepheliler taraf›ndan bir yürüyüﬂ yap›ld›.
ﬁükrü Sar›taﬂ park›nda “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz,
Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n, Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur, Halk›z Halk›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla baﬂlayan yürüyüﬂte 3001. Cadde’de yap›lan konuﬂmalarla AKP iktidar›n›n hukuksuzlu¤u teﬂhir edildi.
Yürüyüﬂ boyunca ayr›ca hukuksuzlu¤u anlatan bildiriler da¤›t›ld›.
Eylem bas›na ve halka yap›lan aç›klaman›n ard›ndan sona erdi. Eylem sürecince ve eylemin ard›ndan
polisin Halk Cepheliler’i taciz etmesi üzerine, “Katil
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Polis Mahalleden Defol, ‹ﬂkenceci Polis 1 May›stan
Defo,l Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ”
sloganlar›yla protesto edildi.
Sivil polisler panikleyip rast gele ateﬂ ederek mahalleden ayr›ld›. Ard›ndan mahalleyi ablukaya alan çevik
kuvvet polisleri 6 Halk Cepheli’yi yerlerde sürükleyerek gözalt›na ald›lar.
15 Kas›m günü adliyeye sevk edilen 6 Halk Cepheli’den 2’si tutukland›.
Yaﬂad›klar› sald›r›larla ilgili yaz›l› bir aç›klama
yay›nlayan Anadolu Haklar ve Özgürlükler Derne¤i,
kuruldu¤undan beri bu bask›lara maruz kald›klar›n›
belirtti. Gözalt›lar›n ve tutuklamalar›n hukuksuz
oldu¤u belirtilen aç›klamada, “Çünkü onlar, bir avuç zenginin hizmetindeki düzene karﬂ›lar, bu düzene karﬂ› mücadele ediyorlar” denildi.

Yakanlar Yargılanmadı

Polisin gecekondularda görevi ne?

Polis provokasyon yap›yor, ‘suç’ yarat›yor!
Halk Cepheliler geçen hafta ‹stanbul 1 May›s Mahallesi’nde, arkadaﬂlar›n›n gözalt›na al›n›p komployla tutuklanmas›n› protesto etmek için bir yürüyüﬂ yap›yorlar.
Polis, Halk Cepheliler’e laf at›yor, tehditler savuruyor.
Halk Cepheliler, sloganlarla cevap veriyorlar polise.
Polis panik içinde bu kez sa¤a
sola ateﬂ edip çekiliyor..
Sonra çevik kuvvet geliyor mahalleye.... 6 Halk Cepheli’yi yerlerde sürükleyerek gözalt›na al›yorlar.
Ertesi gün adliyeye sevk edilen 6
Halk Cepheli’den 2’si tutukland›.
Gerekçe polise direnmek.
Suç yok ortada...
Ama polis yarat›yor.
Polis sald›r›nca direnmek tutuklama nedeni.
Suç yok ortada...
Polis taciz edince, polisi uyarmak tutuklama nedeni...
Polis, eylem esnas›nda yak›ndan
çekim yap›yor. Eylemi gerçekleﬂtirenler buna izin vermiyor. Ve bunu
gerekçe yapan polis sald›r›yor. ‹ﬂte
size bir suç daha.
Bunun tek aç›klamas› vard›r: Büt ü n b u n l a r polis provokasyonudur.
Polis, mahallelere ne demokratik
haklar›n kullan›m›n› güvenlik alt›na
almak için, ne halk›n güvenli¤i için
gelmiyor.
Polis, mahallelere h›rs›zl›¤a, fuhuﬂa, mafyac›lara karﬂ› mücadele
etmek için gelmiyor:
Polisin yoksul gecekondu semtlerine ge l iﬂ ned enl e ri bunlardan
çok farkl›: Polis, b a s k › , t e r ö r, göz d a ¤ › , p rovokasyon için geliyor mahalleler. Yoz l a ﬂt › r ma için geliyor.
Geliyor ve gözalt›na al›yor insanlar›. Tutuklatt›r›yor.

Polisin Provokasyon ve ‹nti kam Sald›r›lar›!
Mahallelerde, po-

H u k u k , Ya s a R a f a
Kald›r›lm›ﬂ, Geriye Polis
Keyfiyeti Kalm›ﬂt›r

lis terörü nerede protesto edilmiﬂse,
polis oraya yönelik yeni bir provokasyon ve intikam sald›r›s› düzenliyor.
1 May›s Mahallesi’nde 29 Ekim
günü mahalleye yap›lan sald›r›da 16
kiﬂinin gözalt›na al›n›p 13’nün tutuklanmas›, tam böyle bir sald›r›yd›.
Polisin mahalledeki keyfili¤ini
protesto eden eylemler, yine polis
taraf›ndan sald›r›ya u¤ruyor ...
“Sen misin beni protesto eden? Sen
misin polis teröründen söz eden?..”
Bunu polis terörünün yeni biçimleri, yeni bask›nlar, gözalt› ve
tutuklamalar izliyor.
Tu t u k l a n m a l a r › k a ç › n › l m a z .
Ç ü n k ü , polisi protesto edenlerin
soruﬂturmas›n› da polis yap›yor, kiﬂilerin haklar›ndaki “delilleri” polis
topluyor ve ﬂeklen savc› ve hakim
karar veriyor. Savc› hakim polis
üçgeninde tam bir keyfiyet hüküm
sürüyor.

Savc›lar! Yarg›çlar!
Bugün, bu mekanizma içinde, polisin basit araçlar›
durumundas›n›z.
Polis s›rt›n›zdaki cüppeleri
aç›kça kullan›yor.
Buna izin vermeyin.
Bir nebze kiﬂili¤iniz kalm›ﬂsa, hukuka bir nebze sayg›n›z
varsa, polisin senaryolar›n›n
uygulay›c›s› olmay›n.

En s›radan eylemlerde bile gözalt›na al›nanlar için, t u t u k l a m a
a r t › k k u r a l h a l i n e g e l m i ﬂ t i r. Bu
keyfilik b u r j u v a h u k u k u n u n i k i y ü z l ü l ü ¤ ü d ü r...
K › ﬂ k › r t a n polis! Suçu iﬂleyen
polis! Ve bu polisin gerçekleﬂtirdi¤i
gözalt› ve soruﬂturma sonucunda
onlarca tutuklama!
Art›k ortada bir “hukukun”,
yasalar›n varl›¤›ndan söz etmek
m ü m k ü n d e ¤ i l d i r.
Anma yapmak, cenazeye kat›lmak, Newroz’a kat›lmak gibi, düzenin suç saymad›¤› fiiller, art›k tutuklanma nedenidir.
Polis, helikopterlerle, panzerlerle
yapt›¤› mahalle operasyonlar›n›, provokasyonlarla, komplolarla, itirafç›l›k senaryolar›yla sürdürmektedir.
Art›k birini bulup, ona onlarca,
hatta yüzlerce kiﬂi hakk›nda ifade verdirip, onun üzerinden tutuklamalar
yapmak, polis için çocuk oyunca¤›d›r
Sar›gazi ve 1 May›s Mahallesi’ndeki keyfi, hukuksuz tutuklamalar
için polis, bir “itirafç› yaratm›ﬂt›r”!
Bu kavrama dikkat edin, bilinçli olarak böyle bir k a v r a m
kullan›yoruz.
Çünkü ortada bilinen anlam›yla gerçekten bir itirafç› yoktur.
Polis, An›l Osman Çelik ad›ndaki birinden bir itirafç› yaratm›ﬂt›r.
Bu kiﬂiye, polisin haz›rlad›¤›
senaryo çerçevesinde tam 311, yaz›yla üç yüz on bir kiﬂi hakk›nda
ifade verdirmiﬂtir.
Bu kiﬂi, 311 kiﬂiyi, foto¤raflar
görüntüler üzerinden tek tek teﬂhis
etmiﬂtir güya.
Art›k polis, 311 kiﬂiyi tutuklamak için gereken KANITLARA(!)
sahiptir.
Bugün ülkemizde hukuk iﬂte
böyle bir durumdad›r.

Adalet İstiyoruz!

Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010

47

Avrupa’da
luna destek ça¤r›s›yla sona erdi.

Uzun Y ü r ü y ü ﬂ ' t e ‹ k i n c i G ü n

Uzun Yürüyüﬂ Baﬂlad›
Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010
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16 Kas›m Sal› günü Düsseldorf
Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde Ana-dolu Federasyonu Baﬂkan ve üyeleri
Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ah-met ‹stanbullu'nun duruﬂmas›na de-vam edildi. Anadolu Federasyonu ay-n› gün "Siyasi Tutsaklara Özgürlük,
Düﬂünce ve Örgütlenme Yasaklama-lar›na, Tutsaklara Uygulanan Tecrite
Son" talebiyle uzun yürüyüﬂe baﬂlad›.
Duruﬂmaya kat›lan Federasyon
üyeleri ö¤le aras›n›n ard›ndan mahkeme binas› önünde eylem yapt›. Anadolu Federasyonu Baﬂkan› Latife
Ad›güzel’in okudu¤u aç›klamada,
tutuklu devrimcilerin foto¤raflar›n›n
bulundu¤u "Düﬂünce ve Örgütlenme
Yasaklar›na Son" pankart›yla "Siyasi
Tutsaklara Özgürlük" pankart› aç›ld›.
Eylem öncesinde mahkeme binas›n›n önüne yo¤un bir ﬂekilde polis
y›¤›na¤› yap›ld›. Aç›klamadan sonra
polis yap›lan gösterinin yasad›ﬂ› oldu¤unu söyleyerek bu konuda cezai
iﬂlem yapaca¤›n› söyledi.
Ö¤le aras›ndan sonra devam eden
duruﬂmaya mahkeme önüne gelen bütün polisler kat›ld›. Duruﬂma salonuna
giren polisler video çekimi yapt›lar.
Avukatlar›n video çekimine itiraz›
üzerine, mahkeme heyeti çekimin ihtiyaç duyuldu¤unda yap›lmas›na izin

vereceklerini söyledi. Savc› ve mahkeme heyeti tutsaklar›n sahipleniﬂinden ve daha güçlü baﬂlat›lan teﬂhir
kampanyas›ndan
rahats›zl›klar›n›
mahkemeye izleyici olarak kat›lanlara
hissettirdi ve tedirgin etmeye çal›ﬂt›.
Görülen duruﬂmada ise tercüman›n haz›rlam›ﬂ oldu¤u bilirkiﬂi raporu
okundu. 23 Kas›m'da kan›t ve belge
sunumunun kapanaca¤›n› duyuran
mahkeme heyeti ileriki haftada savc›n›n iki gün sürecek olan mütalaas›n›
okuyaca¤›n› aç›klad›. Daha sonra ise
tutsak avukatlar› ve tutsaklar›n savunmalar›n›n yap›laca¤›n› ve en geç
bu y›l›n sonunda karara ba¤lanaca¤›n› bildirdi. Tutsaklar savunmalar›n›
okurken tüm dostlar›n› mahkemeye
beklediklerini duyurdular.
Mahkemeden sonra yürüyüﬂ kolu
yola ç›kmak için son haz›rl›klar›n› tamamlamaya koyuldu.
Ayr›ca Nürnberg'te yay›n yapan
yerel radyo Radio Z ile baﬂlayacak
Uzun Yürüyüﬂ hakk›nda bir röportaj
yap›ld›. Yap›lan röportajda Anadolu
Federasyonu’nun çal›ﬂmalar› ve Avrupa'daki göçmenlerin maruz kald›¤› hak
k›s›tlamalar›na karﬂ› mücadelesi, Türkiye'de faﬂizme karﬂ› mücadeleyi destekledi¤i anlat›ld›. Röportaj 21 Kas›m
günü Nürnberg'e ulaﬂacak yürüyüﬂ ko-

Düsseldorf Mahkemesi önünde
baﬂlayan Uzun Yürüyüﬂ 17 Kas›m
günü Wiesbaden'de devam etti.
Wiesbaden'de, ﬂehrin iﬂlek caddesinde pankart aç›ld› ve dövizlerle bildiri da¤›t›m› yap›ld›. Federasyondan
üç kiﬂilik bir heyet Eyalet Parlamentosu’na gidip her Parti'ye birer dosya
ilettiler. Daha sonra Sol partiden iki
milletvekili arayarak 18 Kas›m günü
için görüﬂme iste¤inde bulundular.
Ayn› gün ö¤leden sonra uzun yürüyüﬂe Frankfurt'da devam edildi. ﬁehir merkezinde Hauptwache Meydan›'nda pankartlar›n›, afiﬂlerini asan
federasyon üyeleri ve dövizlerini taﬂ›yarak bildirilerini da¤›tt›lar.
Bir yanda bildiri da¤›t›rken di¤er
yanda üç kiﬂilik bir heyet ise Belediye Binas›'nda bulunan Sol Parti, Yeﬂiller, SPD ve CDU partilerini ziyaret
ederek dosya ile bildirilerini ilettiler.
Uzun yürüyüﬂün amac› anlat›ld› ve
bu konuda duyarl› olmalar› istendi.
Daha sonra yürüyüﬂ ekibi Frankfurt'ta bulunan Halkevi'nde konuk
edildi.
Buradan bir ekip akﬂam Türkiyeliler’in yo¤un olarak bulundu¤u Münchenerstrasse'de Türkiyeli esnaf ve
kahvelere afiﬂler as›p bildiriler da¤›tt›. Yaklaﬂ›k 1000 adet bildiri da¤›t›ld›.

Özgürlük Nöbeti’nde
67. Hafta
13 Kas›m günü 67. haftada Özgürlük Komitesi üyeleri, yaklaﬂ›k
iki senedir her cumartesi oldu¤u gibi Almanya Köln ﬂehrinin Dom
Meydan›’nda topland›.
Nurhan Erdem, Cengiz Oban,
Ahmet ‹stanbullu'nun foto¤raflar›n›n bulundu¤u, Almanca “Nurhan’a
Cengiz’e Ahmet’e Özgürlük” yazan
pankart açt›lar.
16 Kas›m günü baﬂlayacak olan
uzun yürüyüﬂün duyurusunun da
yap›ld›¤› eylemde "Siyasi Tutsaklara Özgürlük, Düsünceler Yasaklanamaz!" baﬂl›kl› bildiriler da¤›t›ld›.

Yakanlar Yargılanmadı

Almanya’daki
Tutsaklar›n Sesi
Brüksel’de
15 Kas›m günü Özgürlükler Komitesi üyeleri Belçika’n›n baﬂkenti
Brüksel’de, Avrupa kuruluﬂlar›n
önündeki Place du Luxembourg
Meydan›’nda biraraya geldiler. Eylemde Almanya’da tutuklu bulunan
devrimcilerle ilgili pankart aç›ld›,
bildiri da¤›t›ld›. Eyleme, ‹fade ve Örgütlenme Komitesi CLEA ve Secours Rouge (K›z›l Yard›m) destek verdi.
Özgürlük Komitesinden bir heyet, Yeﬂiller Grubundan Avrupa Parlamentosu TBMM Karma Parlamento Komisyonu Eﬂbaﬂkan› ve ayn› zamanda Sivil Özgürlükler, Adalet ve
‹çisleri Komisyon üyesi Hélene Flautre ile görüﬂerek bir dosya verdi.

'Siyasi Tutsaklara
Özgürlük'

Federasyon
Tutsaklar›na Özgürlük

Anadolu Federasyonu üye ve yöneticileri için yap›lacak Uzun Yürüyüﬂ için, Paris’te bir eylem yap›ld›.13
Kas›m günü yap›lan eylemde uzun
yürüyüﬂün amac› ve program› anlat›ld›. Aç›klamada “Bedeli ne olursa olsun ideallerimizi büyütmeye, siyasi
kimli¤imizi korumaya devam edece¤iz” denildi.
Hak ve özgürlük mücadelesi veren
ve demokrasi isteyen tüm kesimlerin
Anadolu Federasyonu ile “Siyasi Tutsaklara Özgürlük” talebi etraf›nda
mücadeleyi büyütmeye ça¤›rd›.
'Siyasi Tutsaklara Özgürlük',
'Adalet ‹stiyoruz', Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur', 'Yaﬂas›n Demokrasi
Mücadelemiz' sloganlar› at›ld›.
Eyleme 23 kiﬂi kat›ld›.

14 Kas›m günü, Nancy Özgürlükler Komitesi üyeleri, federasyon
tutsaklar›na özgürlük talebiyle bildiri da¤›t›m› yap›p, imza toplad›lar.
Bildiride Anadolu Federasyonu
ve üyelerinin, kuruldu¤u 2005 y›l›ndan bugüne, Avrupa’da yaﬂayan yabanc› iﬂçilerin haklar›n› savundu¤u,
can ve mal güvenli¤ini korumaya çal›ﬂt›¤› anlat›ld›. Federasyonun ›rkç›l›¤a ve ayr›mc›l›¤a karﬂ› kampanyalar düzenledi¤inin anlat›ld›¤› bildiride, bu çerçevede yürürlü¤e sokulan
›rkç› yasalar›n teﬂhir edildi¤i
anlat›ld›. Bu çal›ﬂmalar› yürüttükleri
için Nurhan Erdem, Ahmet ‹stanbullu, Cengiz Oban’›n tutukland›¤›n›n
belirtildi¤i bildiride uzun yürüyüﬂün
duyurusu da yap›ld›.

“Bir babaya görüﬂ verilmedi¤ini araﬂt›rd›m
ama bunu Almanya’da yaﬂad›m”
Yürüyüﬂ:
Hangi
tutsa¤›n yak›n›s›n›z?
Yak›n›n›z ne kadard›r
tutuklu? Neden dolay›
tutukland›?
ﬁ a b a n E r d e m : N u r h a n E r d e m'in
babas›y›m. K›z›m 2 y›ld›r tutuklu. 5
Kas›m 2005 tarihinde tutukland›.
Bir babaya görüﬂ verilmedi¤ini
araﬂt›rd›m ama bunu Almanyada yaﬂad›m. Emperyalizme karﬂ› geldi¤i için.
Irak'ta savaﬂa karﬂ› geldi¤i için tutuklu. Almanya’da yeni yabanc› yasalar›na karﬂ› ç›kt›¤› için tutuklu. Bütün
dünya insanlar›n› sevdi¤i için tutuklu.
Katliamc›lara sömürücülere emperyalizmin de¤nekçilerine karﬂ› ç›kt›¤› için tutuklu. Emperyalizme karﬂ› ç›kt›¤› için tutuklu. ‹nsan olarak
görevini yapt›¤› için tutuklu.
Y ü r ü y ü ﬂ : Hangi
hapishanelerde tutsak
kald›? Hangi koﬂullarda tutuluyor, tecrit nas›l uygulan›yor?

ﬁ a b a n E r d e m :Köln hapishanesinde tutsak. Hücrede tecritte tutuluyor. Girdi¤inden beri hiç kimseyle
görüﬂtürülmüyor. Dünyan›n hiçbir
yerinde görülmemiﬂ tecrit yasalar›
uygulan›yor.
De¤iﬂik tecrit uygulamalar› yap›l›yor. Ben babas› olarak “tehlikeli” olarak görüldü¤üm için bana görüﬂ yasa¤›
verdiler. Defalarca baﬂvuruda bulunmama ra¤men halen görüﬂ izni verilmedi. Bu yasalar› protesto ediyorum.
Bu yasalar›n kald›r›lmas›n› istiyorum.
Y ü r ü y ü ﬂ : Tutsaklara neden tecrit
uyguluyor, Alman emperyalizmi?
ﬁ a b a n E r d e m :Türkiye Devleti ile
bu konuda beraber çal›ﬂ›yorlar. Buna
karﬂ› ç›k›ld›¤› için tecrit uygulan›yor.
Türkiye faﬂizmine karﬂ› ç›k›ld›¤› için.
Faﬂizm gömlek de¤iﬂtirip yeni
taktikler uygulad›¤› için. Ekonomik
iliﬂkilerin 100 milyar dolar›n üzerinde oldu¤u için Türkiye’nin istedi¤i
do¤rultusunda tecrit uyguluyor. Bu
tecriti Türkiye ile iç içe çal›ﬂarak be-

raber uygulan›yor.

Say›: 243

Yürüyüﬂ

Y ü r ü y ü ﬂ : Bir tutsak yak›n› olarak
siz hangi zorluklar› yaﬂ›yorsunuz?
ﬁ a b a n E r d e m :Bir baba olarak
çocu¤umu tutsak düﬂtükten beri göremedim. Onun zorlu¤unu yaﬂ›yorum.
Dünyan›n hiçbir ülkesinde yapt›¤›m
araﬂt›rmada bir babaya görüﬂ verilmedi¤ini Almanya’da gördüm.

21 Kas›m
2010

Özellikle dünyada araﬂt›rma yapt›m. Bir babaya görüﬂ verilmedi¤ini
araﬂt›rd›m ama bunu Almanya’da yaﬂad›m. Yazd›¤›m mektuplar›n bir k›sm› çocu¤umun eline ulaﬂm›yor ve
çok geç ulaﬂ›yor.
Cezaevinde mahkumlara çocuk katili diye ba¤›rt›yorlar. Ona çok üzüldüm. Gün geliyor oda oda dolaﬂt›r›yorlar. Yerini de¤iﬂtiriyorlar. Bir saçlar›n›
kestirmeye giderken tehlikeli insan geliyor diye salonlar boﬂalt›l›yor ona üzülüyorum. Gardiyanlar›n d›ﬂ›nda hiçbir
canl›yla görüﬂtürülmüyor.
Y ü r ü y ü ﬂ : Sizin ayr›ca belirtmek
istedi¤iniz bir ﬂey var m›?
ﬁaban Erde m:129 yasas›n› insanl›k ay›b› yasay› protesto ediyorum.

Adalet İstiyoruz!
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AVRUPA’daki B‹Z

DÜﬁÜNCELER ÜZER‹NDEK‹ BASKILARA SON!
S‹YAS‹ TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!

Say›: 243

Yürüyüﬂ
21 Kas›m
2010
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Bizler Alman yasalar› çerçevesinde alt› y›l önce kurulmuﬂ, baﬂta
göçmen halklar›n olmak üzere tüm
halklar›n hak ve özgürlüklerini savunan, bunun için demokratik mücadele veren ANADOLU FEDERASYONU adl› demokratik bir kurumun üyeleri, çal›ﬂanlar›y›z.
ANADOLU FEDERASYONU
olarak "Eme¤imizle Var›z Hakk›m›z›
‹stiyoruz" talebiyle haklar›m›z›, "Irkç›
ve Ayr›mc› Yasalar Kald›r›ls›n, Eﬂit
Haklar Uygulans›n" talebiyle özgürlüklerimizi savunuyoruz. Ayn› zamanda Türkiye'de uygulanan bask›lara,
yasaklara, katliamlara karﬂ› da sessiz
kalm›yor, karﬂ› ç›k›yoruz.
Uzunca bir süredir de yürüttü¤ümüz bu demokratik ve yasal faaliyetlerimiz nedeniyle bask› görüyoruz.
Demokratik oldu¤unu, insan hak
ve özgürlüklerine sayg› duydu¤unu
iddia eden Alman devleti düﬂüncelerimize yasak koyuyor, yasal hak ve
özgürlüklerimizi kulland›¤›m›z için
bizi tutukluyor, y›llarca hapis cezalar› veriyor ve hapishanelerde de
tecrit adl› iﬂkenceyi uyguluyor.
K›sacas› bizler, Anadolu Federasyonu üyeleri, çal›ﬂanlar›, dostlar›
ve Türkiye faﬂizmine karﬂ› olan devrimciler olarak; sahip oldu¤umuz
düﬂünceler u¤runa Almanya'da bask› görüyoruz.
NE ADINA: TÜRK‹YE FAﬁ‹ZM‹ ADINA
Alman devleti bizi Türkiye faﬂizmine karﬂ› ç›kt›¤›m›z için Türkiye faﬂizmi ad›na yarg›l›yor, cezalar veriyor. Oysa Türkiye devletinin iﬂkencecili¤i, katliamc›l›¤› ve hukuksuzlu¤unu herkes biliyor. Türkiye'deki faﬂist rejim bu insanl›k suçlar›ndan dolay› Avrupa'n›n en temel kurumlar›ndan olan A‹HM taraf›ndan yüzlerce
kez mahkum edilmiﬂtir. Almanya
devleti iﬂte bu faﬂist rejim ad›na bizi
burada mahkum etmeye çal›ﬂ›yor.
Faﬂist rejimin insanl›k düﬂmanl›¤›n›
teﬂhir etmeyelim istiyor. Ancak bizle-

ri mahkum ederek Türkiye'deki faﬂist
terör yok olmuyor.
Biz Anadolu Federasyonu olarak
faﬂizme karﬂ› olmay›, bir insanl›k
görevi olarak görüyoruz.
Alman savc›l›k ve hakimleri Türkiye devleti ad›na, faﬂizme karﬂ› olmam›z›, Alman halk› ad›na mahkum
etmeye çal›ﬂ›yor. Federasyonumuza
yönelik sald›r›lar tamamen Türkiye
faﬂist rejiminin talebiyle olmaktad›r.
Bu yarg›lamalar Almanya'n›n kendi
egemenlik haklar›n› faﬂist rejime teslim etmesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Faﬂizmin ac›lar›n› yaﬂam›ﬂ bir
halk ad›na yap›lan bu yarg›lamalar,
baﬂta Alman halk› için bir utançt›r.
ALMANYA'DA TERÖR SUÇLUSU DE⁄‹L S‹YAS‹ TUTSAK
VARDIR
Bizler halk›z, Anadoluluyuz,
HAK VE ÖZGÜRLÜK SAVUNUCULARIYIZ.
Bizler Alman halk›na sayg› duyuyoruz. Bizim Alman halk›yla bir
sorunumuz yoktur. Almanya'da düﬂüncelerimizi ifade etmek, düﬂüncelerimizin mücadelesini vermek d›ﬂ›nda Alman devletine yönelik bir
faaliyetimiz yoktur.
Bunun için sald›r›lar›n tek bir
amac› olabilir. O da:
DÜﬁÜNCELER‹M‹Z‹ YOK ETMEK, DÜﬁÜNCELER‹M‹Z‹ YASAKLAMAK VE BUNU ALMAN
HALKI BAﬁTA OLMAK ÜZERE
ALMANYA'DA YAﬁAYAN HALKLARA KABULLEND‹RMEK.
HAYIR!
Siyasi düﬂüncelerimizi tutsakl›k
bedeli de olsa savunmay› sürdürece¤iz. Tutsaklar›m›z›n y›llard›r hapishanelerde tecrit alt›nda yürüttü¤ü
onur mücadelesini büyütece¤iz.
Onlar›n siyasi kimliklerinin yok
say›lmas›na müsaade etmeyece¤iz.
Almanya siyasi düﬂüncelerimizi yasaklay›p bizi tutsak ettikçe, bizler
hayk›rmaya devam edece¤iz.

"S‹YAS‹ TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK"
129 a-b YASALARI KALDIRILSIN
DÜﬁÜNCELER YASAKLANAMAZ, DÜﬁÜNCELER‹M‹Z ÜZER‹NDEK‹ BASKILARA SON VER‹LS‹N!
Anadolu göçmenleri ve Alman
halk›;
Almanya'da düﬂünceleri u¤runa
hapishanelere kapat›lan, tecrit iﬂkencesine maruz kalan insanlar var.
Terör demagojisiyle düﬂüncelere,
hak ve özgürlük mücadelesine yöneltilen sald›r›lar var.
Almanya'da TERÖR SUÇLUSU
de¤il, S‹YAS‹ TUTSAK VAR.
Bu sald›r›lara karﬂ› ç›kmazsak
önce göçmen halklar›n, ard›ndan
Avrupa halklar›n›n hak ve özgürlükleri yok say›lacak, buna karﬂ› mücadele "terörizm" demagojisiyle kriminalize edilecek ve tüm Avrupal›
yerli ve göçmen halkalar›n›n direnme haklar› yok edilecektir.
Bunlar›n yar›n yaﬂanmamas›, bugünden düﬂünce yasakç›lar›na karﬂ›
ç›kmakla mümkündür.
Düﬂünce yasakç›l›¤›na karﬂ› ç›kal›m. Direnme hakk›n›n yok edilmesine karﬂ› ç›kal›m.
Alman hapishanelerindeki tecrit
iﬂkencesine karﬂ› ç›kal›m.
Siyasi tutsaklar›n özgürlü¤ü
onurlu ve özgür bir gelecek için aç›lan yol olacakt›r.
Bunun için siz de düﬂünce yasakç›lar›na karﬂ› ayn› talebi hayk›r›n:
DÜﬁÜNCE YASAKÇILI⁄INA
SON
S‹YAS‹ TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!
NURHAN ERDEM, AHMET ‹STANBULLU, CENG‹Z OBAN,
ÜNAL KAPLAN DÜZYAR, ﬁAD‹
ÖZPOLAT VE FARUK EREREN
DERHAL SERBEST
BIRAKILSIN!
ANADOLU
FEDERASYONU

Yakanlar Yargılanmadı

Emperyalistler kazan›lm›ﬂ
haklar› gaspediyor
Bir bütün olarak bak›ld›¤›nda, emperyalist ülkelerde düne
göre emekçilerin haklar›n›n daha çok gasbedildi¤i, “sosyal
harcamalar›n k›s›ld›¤›” ve giderekte bir çok alanda ortadan
kald›r›ld›¤› görülmektedir.
Bu durum geçici, krize ba¤l› bir durum olmaktan uzakt›r.
Emperyalist devletler, emeklilik yaﬂ›n› yükselterek, sosyal
harcamalar› k›sarak, kazan›lm›ﬂ haklar› gasbederek, zamlar
yaparak, sa¤l›¤› paral› hale getirerek, ekonomik sald›r›s›n›
sürdürmektedir.
Hollanda’da önümüzdeki y›l sa¤l›k sigortas› primlerine
yap›lacak zamlarla, “paran k adar sa¤l›k” anlay›ﬂ› oturmuﬂ
olacak.
Halk›n temel sa¤l›k sigortas› giderlerinin 2006’dan bu yana yüzde 4 1 o ran›nda a rtt›¤› Hollanda’da, sa¤l›k hizmetlerinin özelleﬂtirilmesiyle birlikte dar gelirlilerin durumunun
daha da kötüleﬂece¤i belirtiliyor.
Almanya’da sa¤l›k reformu ad› alt›nda sa¤l›k alan›nda hak
gasplar›n› içeren yasa iktidardaki Hristiyan Birlik Partili ve Hür
Demokrat Partili 306 milletvekilinin oylar›yla kabul edildi.
Buna göre hastalar sa¤l›k sigortalar›na daha fazla para
ödeyecek, sa¤l›k alan›ndaki harcamalar k›s›larak, gelecek y›l
9 milyar Avro olmas› beklenen sa¤l›k sistemindeki aç›k da
halktan toplanan paralar ilekapat›lacak.
Fransa’da emeklilik yaﬂ›n› 60’tan 62’ye ç›karan yasa yürürlü¤e girerken, emekli maaﬂ› alma hakk›n›n kazan›lmas› yaﬂ› da 65’den 67’ye ç›kar›ld›. Almanya hükümeti de geçen
hafta, emeklilik yaﬂ›n›n 67’ye yükseltilmesini kabul etti.

‹sviçre’de Irkç›l›¤›n Referandumu
ve Bir ‹statistik Oyunu
‹sviçre 28 Kas›m'da referandum yaparak, suç iﬂleyen yabanc›lar›, mahkeme karar› olmadan, sadece polisin talebiyle
aileleriyle birlikte geldikleri ülkeye sürgün etme hakk›n› anayasalaﬂt›rmaya çal›ﬂacak.
Bankac›l›k ve h›rs›zl›k yöntemlerinin geliﬂkinli¤ine ra¤men hak ve özgürlükler konusundaki gerili¤i ile bilinen ‹sviçre, yeni bir ›rkç›l›k dalgas› yaratmaya çal›ﬂ›yor. ‹sviçre, k›sa
bir süre önce de cami yap›m› çerçevesinde Müslüman düﬂmanl›¤›yla teﬂhir olmuﬂtu.
‹sviçre'deki koalisyon hükümetinin ›rkç› orta¤›, SVP (‹sviçre Halk Partisi)'nin iste¤i do¤rultusunda yap›lacak olan referandumda; suç iﬂleyen yabanc›lar›n ‹sviçre'deki tüm özlük
haklar›n›n gaspedilerek, aileleriyle birlikte yurtd›ﬂ› edilmelerini hedefliyor.
Referandum çerçevesinde tart›ﬂmalar sürerken ‹sviçre'deki Türkiyeliler’in oylar›yla seçilen milletvekilleri, referandum konusunda Türkiyeliler’in ilgisizli¤inden yak›nmaktad›r.
Oysa sorun bir sistem sorunudur ve sadece Türkiyeliler’in sorunu da de¤ildir. As›l dikkat çekilmesi gereken yan, ‹sviçre
hükümetinin aç›k kafatasç› ›rkç›l›¤›d›r, faﬂizme hizmetleridir.
Referanduma iki hafta kala, SVP'nin iste¤iyle FSO (Federal ‹statistik Bürosu) taraf›ndan yap›lan bir istatisti¤e göre yabanc›lar›n
nüfus oran› yüzde 22 olmas›na ra¤men, ‹sviçre'de iﬂlenen suçlar›n yüzde 36's›n›n yabanc›-

Bir halk düﬂman›n›n itiraflar›!
‹spanya’da 1982-1996 y›llar› aras›nda Baﬂbakanl›k yapan ve kendisine sosyalist diyen Felipe Gonzales, geçen hafta yapt›¤› bir röportajda ﬂöyle diyordu: “Hayat›mda sadece
bir kez, ETA’n›n tüm baﬂ›n› ortadan kald›rma emrini verme
f›rsat›na sahip oldum ... O tarihlerdeki tek olas›l›k, toplanacaklar› evdeki herkesi havaya uçurmakt›. Ama bu ülkeyle
olan ikili iliﬂkilerden dolay› bunu yapmad›m...”
Kendisine sosyalist diyor, özgürlükleri savundu¤unu iddia ediyor ama ulusal haklar› için mücadele eden bir halk›n
önderlerini “havaya uçurmak”tan söz ediyor.
Ad›n›n sosyalist olmas›n›n bir önemi yok; ezilen bir halk›n ulusal haklar›n› tan›mak yerine, önderlerini toptan “h a vaya uçurmay›” düﬂünen bir faﬂist.
Katliam›n yanl›ﬂl›¤›ndan dolay› de¤il ama Frans›z emperyalistleri ile iliﬂkilerini bozmamak için emri vermemiﬂ. Yoksa belli ki katletmek için yan›p tutuﬂuyor. Hem s›radan bir
ölümü de yeterli görmüyor. Evdekileri toptan havaya u çurmay› düﬂünüyor; Gonzales’in ad› sosyalist; ama kendisi faﬂist Franko’nun izinden giden bir düzen politikac›s›.

Hak gasplar›n› protesto ettiler
Almanya Sendikalar Birli¤i (DGB) asgari ücret, emeklilik
yaﬂ›, sa¤l›k sisteminde yeni düzenlemeleri ve sosyal alanda
yap›lan kesintileri protesto için gösteriler düzenledi.
Stuttgart kentinde 50 bin, Nürnberg’de 20 bin kiﬂi Alman
emperyalizminin tasarruf paketlerini, emeklilik yaﬂ›n›n 67’ye ç›kar›lmas›n›, hak gasplar›n› protesto etti.Yine Dortmund ve Erfurt’ta ayn› amaçla yap›lan gösterilere de onbinlerce kiﬂi kat›ld›.
lar taraf›ndan yap›ld›¤›n› aç›klad›. Bir devlet kurumu olan
FSO'nun bu istatisti¤i de ›rkç› partinin referandumdan ç›kacak 'evet' oylar›n› art›rmaya hizmet amac›ylad›r.
FSO bu istatisti¤i yaparken AB üyesi ülkelerden gelenlerin
iﬂledikleri suçlar› da 'Yabanc›lar' hanesine yazmaktad›r. Oysa
2010 Ocak ay›ndan itibaren Schengen ülkelerine kat›lan ‹sviçre'nin AB üyesi ülkelerin vatandaﬂlar›n› yurtd›ﬂ› etme hakk› zaten olmayacakt›r. Dolay›s›yla bu referandumun kurbanlar› sadece yeni sömürgelerden gelen emekçileri hedeflemektedir.
Yine bugün Avrupa'daki hapishanelere bak›ld›¤›nda, tutsaklar›n demografik incelenmesinin sonucu: yabanc›lar›n kaçakç›l›k, h›rs›zl›k, yaralama, öldürme gibi adi suçlardan, Avrupal›lar›n ise genel olarak tecavüzcülük vs gibi insanl›k düﬂman› suçlardan hapishanelerde oldu¤u da baﬂka bir gerçektir.
B‹Z NE YAPMALIYIZ?
Biz emekçilerin yüzy›llard›r canlar›, kanlar›yla kazanm›ﬂ
olduklar› haklar›n savunucusu olmal›y›z. Yaﬂad›¤›m›z AB ülkelerinde demokratik hak ve özgürlüklere karﬂ› sald›r›lar son
bulmayacakt›r. Onun için demokratik hak ve özgürlüklerimiz
için mücadele etmeliyiz. Yabanc›lar Yasas› Kald›r›ls›n çerçevesindeki kampanyam›z›, içinde yaﬂad›¤›m›z toplumlar›n
halk ve emekçilerini de katarak yükseltmeliyiz.
Avrupa'da yabanc›lara yönelik uygulamalar tek tek ülkelerle s›n›rl› kalmam›ﬂt›r. Bir ülkede baﬂar›ya ulaﬂan hak gasplar›,
ayn› ﬂekilde di¤er ülkelerde de s›rayla uygulanmaktad›r. Yabanc›lara yönelik baﬂlayan hak gasplar›, bununla s›n›rl› kalmayacakt›r. Ve içinde yaﬂad›¤›m›z tüm toplumu da saracakt›r. Yabanc›lara yönelik bir özel ceza yasas›n›n, gelecekte tüm emekçileri
kapsayacak bir sald›r› olaca¤› aç›kt›r.

Adalet İstiyoruz!
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Komuta
ABD’nin NATO nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi ‹vo Daalder: “füze kalkan›nda
komuta kontrol sistemi daha sonra ele al›nacak demiﬂ.”
Yani, arif olan›n anlayaca¤› ﬂekilde Tayyip
Erdo¤an’a diyor ki, bu konuda boﬂ boﬂ konuﬂup durma...

Çizgiyle

Çekin dilinizi
kavramlar›m›zdan

Korku kimin
korkusu?

Irak Cumhurbaﬂkan› KYB önderi Celal Talabani, Saddam döneminde Baﬂbakan yard›mc›l›¤›
yapan Tar›k Aziz’e verilen idam
cezas› için “Aziz’in idam›n› imzalamam, çünkü ben sosyalistim”
demiﬂ.
Amerika’yla iﬂbirlikçilik yap,
halklar› katlet, “sosyalistim” de...
Sen ancak Amerikan sirklerinde soytar›l›k yapabilirsin, sosyalistlik de¤il!

“Türk korkusu, ‹srail’in
NATO operasyonuna kat›l›m›n› engelledi.” (18 Kas›m
Zaman)
Zaman, ‹srail karﬂ›s›nda
AKP hükümetinin ve düzen
‹slamc›lar›n›n Mavi Marmara
gemisindeki katliam karﬂ›s›nda nas›l o günden beri süklüm püklüm halde oldu¤unu
örtbas etmek için olsa gerek,
uyduruk haberler yap›yor.
‹srail çok korkmuﬂmuﬂ Türkiye’den!

AKP’li
kadınlar!
AKP Kad›n Kollar› Baﬂkanl›¤›, “taﬂ
atan çocuklar” sorununu çözecekmiﬂ!
ﬁöyle yapacaklarm›ﬂ:
Valilikler arac›l›¤›yla belirlenen ailelere gidip, annelerle
görüﬂecekler. Bir dilenciye verir gibi
bir-iki kiloluk yard›m paketleri götürecek, “psikolojik
destek” sa¤layacaklarm›ﬂ.
Pilot bölge olarak, Hakkari, ﬁ›rnak, Diyarbak›r seçilmiﬂ.
Peki, annelere,
“çocuklar›n›za biz
iﬂkence yapt›k, onlar› biz tutuklatt›k, y›llarca biz yat›rd›k,
cezalar›n› biz art›rm›ﬂt›k” da diyecekler mi?

söz

“‘Il›ml›l›k' da sömürgecilik
ajanlar›n›n kullanmay› sevdi¤i kelimelerden
biridir. Korkanlar ya da herhangi bir
biçimde ihanet etmeyi düﬂünenler hep
›l›ml›d›r. Halk ise, kesinlikle, hiçbir
zaman ›l›ml› de¤ildir.”
Che Guevara

“Suçlu yarat, tatil kazan!”
Tinerci yakalayana 5, uyuﬂturucu koklay›c› yakalayana 10, bir transseksüeli yakalayana 20 puan veriyor Emniyet Müdürü Hüseyin Çapk›n.
Haftada 100 puan alan polis, tatile gönderiliyor...
Polisin can›na minnet.
Haftal›k “bonus”u doldurmak için tuttu¤u
çocu¤u tinerci diye götür. O u¤raﬂ›p dursun tinerci
olmad›¤›n› anlatmaya...

Pembe haber
Zaman’da bir haber: “Türkiye yabanc› iﬂçi için cazibe merkezi oldu. 500 bin kiﬂi kaçak çal›yor.” (18 Kas›m)
Peki bu ülkenin 8 milyon iﬂsizi nerede?
Onlar da baﬂka “cazibe merkezleri”nde!
Ülkemizin iﬂçisi de Avrupa ülkelerinde kaçak y›llard›r... Zaman onu es geçiyor... Pembe haberler yapacaklar ya!

Uyuştur yönet!
Posta gazetesi, 14 Kas›m günü ﬂu manﬂetle
ç›km›ﬂt›.
“Yeni tehlike çakmak gaz›..”
Gencecik çocuklar›m›z, çakmak gaz›n› uyuﬂturucu niyetine
kullan›yorlard›. T›pk› baliciler, tinerciler gibi...
Ayn› gün, uyuﬂturucuya dair Avrupa’dan da rakamlar
vard› gazetelerde:
- Bugüne kadar 14 milyon Avrupal›’n›n kokain kulland›¤› saptanm›ﬂ.
- AB s›n›rlar› içinde 1,5 milyon kiﬂi eroini yayg›n olarak kullan›yor.
- Avrupa’da çi¤neme yoluyla kullan›lan uyuﬂturucular, 170’i aﬂk›n ma¤azada yasad›ﬂ›(!) olarak sat›l›yor.
- Geçen y›l, 24 yeni uyuﬂturucu madde ortaya ç›kt›..
Zengin yoksul fark› uyuﬂturucuda da gayet aç›k, Ve
aç›k ki, emperyalistler ister çakmak gaz›yla ister kokainle,
ayn› sonucu al›yorlar. Uyuﬂturuyor ve yönetiyorlar.

Halkımızın K urban
Bayramı K utluyoruz
Bu y›l Kurban Bayram›n› yollarda kutlayaca¤›z.
Ama çok mutluyuz. Haklar›m›z, özgürlüklerimiz için
yollarday›z. En do¤al hakk›m›z olan düﬂünceye özgürlük için yürüyece¤iz. Yürüken halk›m›z›n Kurban
Bayram›’n› kutluyoruz.
ANADOLU FEDERASYONU
***
Haklar›m›z için 44 gündür, çad›rlar›m›zda direniﬂteyiz. Bizim gibi, birçok yerde de iﬂçiler grevlerde, direniﬂlerde. Yüz binler taﬂeron sistemi, esnek çal›ﬂma
ve 4C gibi çal›ﬂma dayatmalar› yüzünden güvencesizlik ve gelecek kayg›s› içinde. ... Tüm iﬂçileri emekçileri haklar›m›z için direniﬂi büyütmeye ça¤›r›yor Kurban bayramlar›n› kutluyoruz.
D‹RENEN T E K E L ‹ ﬁ Ç ‹ L E R ‹
***
Sizlerin de deste¤iyle Kurban Bayram›’n› evimde
ve ailemle geçiriyorum. Benim, bayram› evimde geçirmem, mutlu olmama, bayram yapmama yetmiyor.
Tekel iﬂçileri ve Zeynel çad›rdayken, binlerce insan
iﬂsizken, binlerce insan güvencesiz çal›ﬂ›rken, duyarl›
insanlar bayram yapamaz.
Bundan sonraki bayramlar›n, çal›ﬂanlar›n, halk›n
gerçek bayramlar yapt›¤› günler dile¤iyle Kurban
Bayram›n›z› kutlar›m.
TÜRKAN ALBAYRAK
TEM‹ZL‹K ‹ﬁÇ‹S‹
***
Bayramlar, halklar›m›z›n inançlar› ve gelenekleridir. Devrimci Alevi Komitesi olarak, hiçbir bask›n›n,
yok sayman›n, yasa¤›n olmad›¤›, inanc›m›z› özgürce
yaﬂayabilece¤imiz bir ülkede, beraber nice bayramlar
yaﬂaman›n umuduyla tüm canlar›n Kurban Bayram›’n› kutluyoruz.
DEVR‹MC‹ ALEV‹ KOM‹TES‹
***
Birleﬂtikçe, sevinçlerimizi, mutluluklar›m›z›, dayan›ﬂmam›z› büyütüp, üzüntülerimizi küçültece¤iz.
Bayramlar, geleneneksel günlerimiz bu de¤erlerimizi büyütüp geliﬂtiriyor
Tüm halk›m›za, güzel bir gelecek diliyoruz.
Sevgi ve sayg›lar›m›zla.
GENÇL‹K FEDERASYONU
***
Sömürünün, zulmün olmad›¤›...
‹nsanlar›n aç, yoksul, iﬂsiz, güvencesiz b›rak›lmad›¤›...
Eme¤inin gerçek anlamda karﬂ›l›¤›n› ald›¤› bir yar›na özlemimizle tüm halk›m›z›n kurban bayram›n›
kutluyoruz.
DEVR‹MC‹ ‹ﬁÇ‹ HAREKET‹
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Özür Nas›l Dilenmez!
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Okurlar›m›z,
dergimizin 241.
say›s›nda yay›nlanan “Sorumsuz ve
Piﬂkin” baﬂl›kl› yaz›m›z› hat›rlayacaklard›r. Evrensel gazetesinde yay›nlanan bir “haber”i eleﬂtirmiﬂtik o
yaz›m›zda.
Evrensel, Taksim’de 31 Ekim
günü meydana gelen feda eyleminin
ard›ndan yapt›¤› haberde, 1 May›s
Mahallesi’nde bir gün önce Cephelilere yönelik baﬂlayan gözalt›larla
Taksim’deki patlama aras›nda bir
ba¤ kurmuﬂtu. Haber ﬂöyleydi:
“‹stanbul’da polis taraf›ndan evlere düzenlenen eﬂzamanl› bask›nlarda ise 16 kiﬂi gözalt›na al›nd›. ... ...
DHKP/C’ye yönelik oldu¤u bildirilen bask›nlarda en az 16 kiﬂi gözalt›na al›nd›. ... Bask›nlar›n Taksim’deki patl am a ile i lgi li ol du¤u sa n›l› yor.” (1 Kas›m 2010)
Sormuﬂtuk Evrensel’e.
“Nereden san›yorsunuz?”
Evrensel’i gözalt›larla Taksim’deki patlama aras›nda ba¤ kurmaya iten O L G U L A R nelerdi?
Böyle olgular yoktu. Tek bir olgu bile yoktu.
Olgular›n olmad›¤› yerde, s u b jektif yorum, düﬂünce veya niyetler
vard›r. Evrensel’in haberini ﬂekillendiren de bunlard›.
*
Evrensel’in, DHKP-C’yle ilgili
yapt›¤› haberin burjuva bas›n›n devrimciler hakk›nda yapt›¤› sorumsuz,
bilgisiz veya kontrgerilla kaynakl›
haberlerinden fark› yoktu.
Bilgisiz, belgesiz, dayanaks›z bir
“yorum” yapm›ﬂ, muhataplar›na
sorma gere¤i bile duymam›ﬂt›.
Evrensel gazetesinin sorumlular›, bu konudaki eleﬂtirilerin kendilerine iletilmesinden sonra yanl›ﬂ
yapt›klar›n›, özür yay›nlayacaklar›n› söylediler ve erteleyerek, geciktirerek sonuçta Evrensel gazetesinde
bir özür yay›nland›..
*
Evrensel gazetesinin 9 Kas›m

Devrimciler yapt›klar›
yanl›ﬂ› maddi nedenleri ile
izah eder ve yaratt›¤› siyasi
sonuçlar› da üstlenirler.
günkü nüshas›nda yay›nlanan düzeltme ﬂöyleydi:
“DÜZELTME
Gazetemizin 1 Kas›m tarihli say›s›n›n 2. sayfas›nda ç›kan ' Taksim'de patlama: 1 ölü 32 yaral›'
baﬂl›kl› haberde, ‹stanbul'da polis
taraf›ndan evlere düzenlenen eﬂzamanl› bask›nlarda 16 kiﬂi gözalt›na
al›nd›¤› operasyonun DHKP/C'ye
yönelik oldu¤u ve Taksim'deki patlamayla ilgili oldu¤unun san›ld›¤›
yaz›lm›ﬂt›.
Yap›lan operasyonun, Ümraniye
Mustafa Kemal (1 May›s) mahallesinde bulunan Anadolu Haklar Derne¤i'ne yap›ld›¤› ve operasyonun
Taksim'deki patlamayla bir ilgisinin
olmad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. 31 Ekim'de
Taksim'de meydana gelen patlamay›
TAK isimli örgüt üstlenmiﬂti. Yanl›ﬂtan dolay› özür dileriz.”
*
Düzeltme bu. Özür bu.
Nedeni niçini yok. Baﬂtan savma... Devrimciler özüre böyle bakmazlar. T›pk› noter kanal› ile yap›lan tekzipler gibi. O kadar ki, 1 May›s Mahallesi’ne devletin verdi¤i
resmi ad olan Mustafa Kemal Mahallesi ad›n› da kullanma gere¤i
duymuﬂ.
S›radan bir gazetecilik kural›n›
–ilgili tarafa sorma– bile yerine
getirmemiﬂ olman›n nedeni yoktur
orada. Devrimciler yapt›klar› yanl›ﬂ›
maddi nedenleri ile izah eder ve bu
yanl›ﬂ›n yaratt›¤› siyasi sonuçlar› da
üstlenirler.
*
Gerçek ﬂudur ki, ortada maddi
bir hata, bir yanl›ﬂ yoktur. Evrensel’in kendi politikalar›, kayg›lar›
çerçevesinde yapt›¤› bir haber-yo-

rum vard›r. Anlaﬂ›lan Evrensel’in
politikas›na göre, “Taksim patlamas›n›n Kürt milliyetçi hareket taraf›ndan yap›lmam›ﬂ olmas› gerekir”di.
Nitekim baﬂkalar› da vard› böyle
düﬂünen ve bir kaç gün boyunca bu
kesimler, eyleme Kürt milliyetçi hareket d›ﬂ›nda failler bulma konusunda adeta yar›ﬂa girmiﬂlerdi.
Evrensel’in sorumsuzlu¤u ve aymazl›¤› iﬂte burada ortaya ç›km›ﬂt›.
Evrensel’in Taksim eylemini veya
Kürt milliyetçi hareketin döneme dair kararlar›n› nas›l de¤erlendirdi¤i bizi bu tart›ﬂma çerçevesinde ilgilendirmiyor. Burada önemli ve vahim
olan ﬂudur ki, Evrensel, yani devrimci, sosyalist oldu¤unu ileri süren
bir gazete, devrimci bir ö r gü t ü bir
konuda zan alt›nda b›rakmakta bir an
bile tereddüt etmemiﬂtir.
Bir devrimci yay›n organ›, bir
devrimci örgüt karﬂ›s›nda nas›l bu
kadar sorumsuz olabilir?.. Gerçek bir
“özür”de bu sorunun da cevab› olmal›yd›. Evrensel, özüründe buna yer
vermemiﬂ olsa da, gazetecilik anlay›ﬂ›n› ve devrimciler aras› iliﬂkilere bak›ﬂ aç›s›n› mutlaka sorgulamal›d›r.
Burjuvazi de öyle yap›yor; halka zarar veren bir eylem oldu¤unda,
hemen araﬂt›r›p soruﬂturmadan
–bazen de bile bile– bir örgütün ad›n› ortaya at›yor, örgütü tart›ﬂmal›,
ﬂaibeli hale getiriyor; sonra o olay›n
veya eylemin, o örgütle iliﬂkisi olmad›¤› ortaya ç›k›yor, ama art›k kitlelerin akl›nda kalan o ilk haber ve
yorumlard›r. Art›k o tür durumlarda
yap›lan düzeltmeler de yanl›ﬂ›, o
tarz›n siyasi sonuçlar›n› telafi etmekten uzakt›r. Burjuvazinin devrimcilere karﬂ› böylesine sald›rgan
ve sorumsuz oldu¤u, bunun adeta
psikolojik savaﬂ›n bir p a r ç a s › haline dönüﬂtürüldü¤ü koﬂullarda,
devrimciler k›rk defa daha özenli
olmal›d›rlar. Evrensel gazetesi, devrimciler hakk›nda, devrimci bir örgüt hakk›nda yazarken k›rk defa düﬂünmek, süzgeçten geçirmek, sa¤lamas›n› yapmak gerekti¤ini akl›ndan
ç›karmamak zorundad›r. Bu bir kültürdür, bu tür yanl›ﬂlar, hiçbir gerekçeyle de izah edilemez.

