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Tüm Anadolu Toprakları NATO-Amerikan
Üssü Haline Getiriliyor!
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TÜRK‹YE HALKLARI!
ANADOLU’NUN NATO-AMER‹KA
ÜSSÜ YAPILMASINA ‹Z‹N VERMEYEL‹M!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

“ D e v ri me t ü m d u y g u v e d ü ﬂü n ce l e rin i z le
kil itlenmelisiniz"
Kemal Askeri

3 Aral›k - 9 Aral›k
m›n mimarlar›n›n cezaland›r›lmas› talebini, hiç kimse cezalarla ortadan kald›ramaz!
Didem Akmanlar
de¤il, 19 Aral›k’ta
tutsaklar› diri diri yakanlar, katliam emirleri verenler, katliam
kararlar› alanlar yarg›lanmal›d›r!
Duruﬂmada konuﬂan D i d e m A k m a n
Bayrampaﬂa katliam
davas›n›n baﬂlad›¤›n›,

Kemal ASKER‹
(Ekrem)

Nihat KAYA
(Haydar)

Feda Savaﬂç›s›na Müebbet Ceza ‹stemi
- Cezan›z zul de¤il onurdur bize ‹stanbul’da 23 Kas›m’da Bayrampaﬂa katliam davas›n›n görüldü¤ü 23 Kas›m 2010 günü Ankara’da
da, 20 hapishanede gerçekleﬂtirilen katliam›n sorumlular›ndan Hikmet Sami Türk’e yönelik feda eylemi
yapan Didem A k m a n ve S e r k a n O n u r Y›lmaz'›n
mahkemeleri vard›.
Cumhuriyet Savc›s› H a k a n Yüksel, Didem Ak m a n ve S e r k a n O n u r Y›lmaz için; “Cebir ve ﬂiddet
kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n›n öngördü¤ü düzeni ortadan kald›rmaya...” gerekçesiyle
a ¤› r l a ﬂ t › r› l m › ﬂ m üe b be t ha p i s cezas›na ve H i k m e t
Sami T ü r k'ü, “tasarlayarak, bombalamak suretiyle
ve yerine getirdi¤i kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teﬂebbüs...” gerekçesiyle de 1 3 ' e r y›ldan
2 0 ' ﬂ e r y›la kadar hapis cezas›na çarpt›r›lmalar›n› istedi.
S a vc › , 1 9 A r a l › k k a t l i a m › n › s a h i p l e n m i ﬂ t i r !
Savc›, binlerce tutsak için ölüm emri veren, 19
Aral›k katliam›n›n sorumlular›ndan biri olan halk
düﬂman› Hikmet Sami Türk’e karﬂ› yap›lan bir eylem
için “ e n a ¤ › r ” cezay› istiyor.
Halk›n adalet talebini, diri diri yakanlar›n, katlia-

ancak katliam emirleri verenlerin yarg›lanmad›¤›n›,
sadece 39 jandarman›n yarg›land›¤›n› vurgulayarak,
“Hikmet Sami Türk'ün, katliam›n baﬂ sorumlusu
oldu¤unu” hat›rlatarak, düzenin yarg›lamad›¤› katliamc›lara karﬂ› eyleminin hakl›l›¤›n› ve gerekli oldu¤unu savundu.
Mahkeme önünde Halk Cepheliler vard› yine.
“Serkan Onur Y›lmaz ve Didem Akman De¤il 19
Aral›k Katliam›n›n Emrini Veren Hikmet Sami Türk
Ya rg›lans›n” yaz›l› pankartlar›yla adalet istiyor, hesap sorman›n meﬂrulu¤unu gösteriyorlard›.
Mahkeme önünde, 19-22 Aral›k’ta katledilen devrimci tutsaklar›n foto¤raflar›n›n oldu¤u dövizler taﬂ›n›rken, yap›lan aç›klamada da katledilenler için adalet istendi.
Didemler’e müebbet isteyenler, bir tarafta, Didemler’in meﬂrulu¤unu savunanlar, di¤er taraftad›r.
Bu saflaﬂma, 19 Aral›k’taki saflaﬂman›n devam›d›r.
Savc›lar, yarg›çlar, Hikmet Samiler’in taraf›nda,
halk, devrimciler, vatanseverler, Didemler’in yan›ndad›r. Bu saflaﬂma, halk›n yarg›s›n›n bu davadaki karar›n› da göstermektedir..
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Erkan AKÇALI
(Özgür)

Gülseren BEYAZ
(Sat›)

Ahmet GÜDER
(Turgut)

6 Aral›k 1994’de Dersim’in Hozat
‹lçesi’ne ba¤l› Çaytaﬂ› Köyü’nde bir
evde kuﬂat›ld›klar›nda, umudun
bayra¤›n› as›p, sloganlar›yla bir
destan yazd›lar. Umudun bayra¤›n›
onurla Dersim da¤lar›nda taﬂ›yanlar, halka kurtuluﬂun yolunu yenilmezlikleriyle gösterdiler.

Kemal ASKER‹, 1956 Tarsus do¤umlu. 1975 y›l›nda mücadeleye
kat›ld›. 12 Eylül’den hemen önce
tutsak düﬂtü ve 11 y›l tutsak kald›.
1993’te Do¤u, Güneydo¤u Anadolu
siyasi sorumlulu¤una atand›. Parti
Mehmet Ali ÖZTÜRK Kuruluﬂ Kongresi’ne kat›ld›. Kon(Ayhan)
grenin ard›ndan Dersim’de Komutanl›k Üyesi olarak görevlendirildi.

Hüsniye AYDIN
(Sabo)

ﬁenay SONAR
(Fatma)

Ahmet GÜDER,1969 Elaz›¤ do¤umlu. 1988’de F›rat Üniversitesi
T›p Fakültesi’nde ö¤renciyken devrimcilerle tan›ﬂt›. Birlikte ﬂehit düﬂtü¤ü Nihat ve Mehmet Ali yoldaﬂlar›
ile birlikte TÖDEF çal›ﬂmas›n› baﬂlatt›. ‘92 Ocak ay›nda gerillaya kat›ld›.
Nihat KAYA, Dersim do¤umlu. F›rat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde ö¤renciyken 1987’de devrimcilerle tan›ﬂarak mücadele içinde
yer ald›. Bir süre demokratik alanda görev yapt›ktan sonra, 1992’de
gerillaya kat›ld›.

M. Ali ÖZTÜRK,1965 Dersim do¤umlu. Elaz›¤ Atatürk Lisesi’nde ö¤renciyken mücadeleye kat›ld›. 1993
ortalar›nda gerillaya kat›ld›.

Mikail GÜVEN
(Mazlum)

Erkan AKÇALI, 1972 Elaz›¤ do¤umlu. 1990’da
EHADKAD içinde mücadeleye kat›ld›. Gözalt›lar ve k›sa süreli tutukluluk yaﬂad›. ‘93’de gerilla mücadelesi
içinde yerini ald›.

Hüsniye AYDIN, 1968 Dersim do¤umlu. Sivas Sa¤l›k Meslek Lisesi’nde okudu. ‹stanbul’da sa¤l›k emekçilerinin sendikal mücadelesinde
yerald›. 1993’de gerillaya kat›ld›.
Gülseren BEYAZ,1972 Dersim do¤umlu. Sivas Sa¤l›k Meslek Lisesi’nden ‘88’de mezun oldu. Sa¤l›k emekçilerinin mücadelesinde yer
alarak, Sa¤l›k-Sen Elaz›¤ ﬁube baﬂkanl›¤› yapt›. Elaz›¤ ve Malatya’da
faaliyet yürüttü. 1993’te gerillaya kat›ld›.
ﬁenay SONAR,1974 Dersim do¤umlu. Devrimcilerle, Dersim Cumhuriyet Lisesi’nde ö¤renciyken tan›ﬂt›. Liseli gençli¤in mücadelesinde yer
ald›. 1993 A¤ustos’unda gerillaya kat›ld›.
Mikail GÜVEN,1973 do¤umlu. Devrimci hareketle ‘91 Temmuz’unda
tan›ﬂt›. Mücadele gazetesi muhabirli¤i yapt›. ‘93 Mart’›nda art›k bir gerillayd›.

1978 Konya do¤umlu. Ekonomik sebeplerle Belçika’ya gitmiﬂti. Baﬂka bir örgütlenme içinde iken, Cephe saflar›nda yerini ald›.
Ölüm orucu direniﬂini desteklemek için Hollanda’n›n Rotterdam ﬂehrinde yap›lan açl›k grevi s›ras›nda, 9 Aral›k 2000’de faﬂistlerin
sald›r›s›na karﬂ› çat›ﬂ›rken ﬂehit düﬂtü.

Cafer DEREL‹

An›lar› Miras›m›z
Komutan Ekrem: Kemal Askeri
"Gelirlerse ilk vuran biz olmal›y›z"
Iﬂ›¤a varmak için
Taﬂ› parçalayarak ç›kan
Sab›r motorlar› gibiyiz.
Yan yana, dizi dizi
Betona veriyoruz akça tenimizi
Gö¤ü, gö¤üs ateﬂini özümseyerek seyrediyoruz.
Ötemizde ekme¤in ve tuzun tutsakl›¤›
C›v›lt›l› ormanlar
Ve sarmaﬂ›klar›n ucunda
Kayalara t›rmanarak büyüyen
ﬁule çiçekleri var
Ah gülüm ah
Ötemizde ne güzel
Ne güzel dövüﬂüyorlar
Kemal Askeri
Çaytaﬂ› Dersim'de küçük bir mezrad›r. 6 Aral›k 94'de de art›k baﬂe¤mez Parti-Cephe direniﬂinin ad› oldu. Yine komutan Ekrem'in önderli¤inde büyüyen bir direniﬂti. Yan›nda sekiz savaﬂç› vard›. ‹çinde bulunduklar› köy evi askerlerce sar›lm›ﬂt›. Adeta bir K›z›ldere daha yaﬂan›yordu. Devlet güçlerinin, "teslim olun" ça¤r›lar›na sloganlarla marﬂlarla cevap veriliyordu. Bir süre sonra da kurﬂun ve bombadan harabeye dönmüﬂ bu köy evinin penceresinden Parti-Cephe bayra¤› dalgalanmaya
baﬂlam›ﬂt›. Umudun ad›n›n hayk›r›ld›¤› sloganlar› çat›ﬂma boyunca duyuldu. Saatler süren çat›ﬂman›n sonunda binlerce devlet gücü sadece
yoldaﬂlar›m›z›n cenazelerini teslim alabildi. Tarihimizde yeni bir kahramanl›k daha yarat›lm›ﬂ, Dersim bir kahramanl›¤a daha tan›k olmuﬂtu.
Çat›ﬂman›n d›ﬂ›nda kalan savaﬂç›lar düﬂmandan h›nç alma duygusunu
yaﬂarken, hala komutan›m›z›n "Çocuklar, devrimi yaln›z Dersim'de yapmayaca¤›z, devrimimiz Ortado¤u'yu, hatta dünyay› sarsan bir devrim
olacak. Oysa siz küçük sorunlarla kafan›z› meﬂgul ediyorsunuz. Devrime tüm duygu ve düﬂüncelerinizle kilitlenmelisiniz" sözleri kulaklar›m›zda ç›nl›yordu.
Kemal Askeri ve Çaytaﬂ›, y›llarca bölge halk› aras›nda dolaﬂarak anlat›lan bir efsane olacakt›. Bizler onun yetiﬂtirdi¤i savaﬂç›lar olarak, hiç
eksikli¤e düﬂmedik de¤il, düﬂtük. Hatta ona lay›k olamad›¤›m›z durumlar da yaﬂad›k. Fakat her seferinde onun inanç dolu sözleri, sevecen, s›cak yoldaﬂl›k iliﬂkileri bizi tekrar aya¤a kald›r›p, devrim saflar›na çekti.
Komutan›m›zdan ö¤renmeye devam ediyoruz.
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4 Emperyalist birli¤e karﬂ›,

14 Röportaj: Tutuklu TAYAD’l›lar

halklar›n
anti-emperyalist birli¤i!

Füze Kalkan›na
Hay›r!

6 Emperyalist füze kalkan›na
hay›r!

8 NATO zirvesi ve yalanlar,
demagojiler...

10 Üslerin, füzelerin
sahipleri, 19 Aral›klar’da,
12 Temmuzlar’da
kan›m›z› dökenlerdir!

11 Emperyalizme karﬂ›
birleﬂelim...

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

12 Linççilere de¤il,
TAYAD’l›lara dava!

13 Tecritten haberler...
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Serbest B›rak›ls›n!

Unutmayaca¤›z!
Affetmeyece¤iz!

15 Adalet: Emirle yapm›ﬂ olmak suçu
hafifletir mi?

16

Ö¤retmenimiz: Varl›¤› bizi
öldürmeye ba¤l› olan düﬂmana
af yok...

17 Adalet yerini bulmadan bu dosya
kapanmayacak!...

21 19 Aral›k: Barikat›n iki yan›...
24 19-22 Aral›k ﬂehitlerimiz için adalet istiyoruz!

26 Komplolar›n› bozaca¤›z!
28 Devrimci Okul: Adalet ve
adalet mücadelesi...

Ülkemizde Gençlik

32 Paras›z e¤itim herkesin hakk›d›r...
33 Gençlik Federasyonu’ndan

34 Gençli¤in gündeminden
35 Hem devrimci hem halka karﬂ›
sorumsuz olunabilir mi?

37 Tek Yol: Linçler için
kim ne diyor?

38

Devrimci ‹ﬂçi Hareketi:
S›n›f kiniyle kuﬂanmal›y›z...

39 Emek haberleri...
40 Haberler...
42 Kan emicilere ödül, emekçilere
iﬂten at›lma, polis copu ve
biber gaz›

44 Dev-Genç tektir,
kimsenin tekelinde de¤ildir...

47 Dünyadan haberler...
48 Avrupa’da Yürüyüﬂ
51 Avrupa’daki Biz: Bask›lar›n
gerekçesi “pilli saat”

52 Yeni De¤inmeler
53 ‹stismar›n yolu
Diyarbak›r’dan geçer

54 Savaﬂan Kelimeler: Siyaset
yapmay›n...

55 Yitirdiklerimiz...

Emperyalist Birli¤e Karﬂ›,
Halklar›n Anti-Emperyalist Birli¤i!
ünyay› kendi aralar›nda paylaﬂm›ﬂ olan emperyalistler, ya¤ma
ve talan konusunda birbirleriyle k›yas›ya rekabet etseler de, ç›karlar›
için pekala bir araya gelebilmektedirler. Söz konusu olan devrimler ve
devrimci hareketler oldu¤unda ise
bütün çeliﬂkilerine, birbirlerini “bir
kaﬂ›k suda bo¤acak” pazar kavgalar›na ra¤men, birleﬂip ve tüm kurumlar› ile sald›rmaktad›rlar.
itekim çeﬂitli zamanlarda, dünyan›n çeﬂitli birçok bölgesinde
direnen ve savaﬂan halklara karﬂ›
birleﬂmiﬂler, ortaklaﬂa yürüttükleri
kuﬂatmalarla, ambargolarla direniﬂ
ve savaﬂlar› bast›rmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Ç›karlar› onlar› birleﬂtirmiﬂ, birlikte hareket etmelerini sa¤lam›ﬂt›r.
‹ktidarlar›n› tehlikede gördükleri
h e r z a m a n bu kural geçerlidir.
rak ve Afganistan iﬂgallerinde bir
araya gelen emperyalistler, her
konuda ayn› ﬂeyleri düﬂünmüyorlard›. ‹ﬂgalin biçiminden, iﬂgal bölgelerinin ya¤malanmas›na, oluﬂturulacak kukla yönetimin niteli¤ine kadar bir çok konuda birbirlerinden
ayr› düﬂünceleri, çözümleri vard›.
Yine de bu durum, Irak ve Afganistan’da yoksul halklara karﬂ› birlikte
savaﬂmalar›na engel de¤ildi.
›sacas› emperyalistler, düzenlerini ve dünya çap›nda tahakkümlerini sürdürebilmek için, ambargolardan iﬂgallere, tehditlerden
siyasi bask›lara kadar her yönteme
baﬂvuruyorlar. Bunun için, çok çeﬂitli ittifaklara baﬂvurabiliyor, ortak kurumlar oluﬂturuyorlar. Kendi
s›n›flar›n›n, emperyalist tekellerin
ç›karlar› için her düzeyde bir araya
gelerek gereken kararlar› seri halde alabiliyorlar.
on NATO zirvesi de bunun bir
baﬂka örne¤i oldu. Aralar›ndaki
tüm çeliﬂki ve çat›ﬂmalara ra¤men
bir araya gelip, ortak kararlar alabildiler. Emperyalistler, emperyalist
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sisteme tabi olmay› reddeden ‹ran,
Kuzey Kore baﬂta olmak üzere, “ ﬂ e r
ekseni” diye adland›rd›klar› ülkelere
karﬂ› yeni bir sald›r› plan› geliﬂtirdiler. Füze kalkan› ile, ‹ran ve Kuzey
Kore nezdinde, tüm dünya halklar›na
ve ülkelere, bir kez daha sisteme boyun e¤meleri için gözda¤› verilmiﬂtir. Bu gözda¤› için, füze kalkan› çerçevesinde “eemperyalist birlik” sa¤lanabilmiﬂtir.
erçekte ise bugün birliklere
halklar›n daha fazla ihtiyac›
var. Emperyalist sald›rganl›¤›n hiçbir kural tan›mad›¤›, ezilen halklar›n alabildi¤ine sömürüldü¤ü, halklar›n tüm zenginliklerinin gasp edildi¤i koﬂullarda bu ihtiyac› görmezden gelmek, bu ihtiyaca cevap verecek birlikleri oluﬂturmaktan ﬂu veya
bu gerekçeyle uzak durmak, emperyalizm-halklar çeliﬂkisinde halklar›n cephesini güçsüz b›rakmakt›r.
Halklar›n cephesinin güçsüz kalmas› halklar›n sald›r›lara karﬂ› savunmas›z kalmas›, direnme ve savaﬂma
iradelerinin k›r›lmas› demektir.
ünümüz dünyas›nda saflar nettir. Ezen-ezilen, emek-sermaye
çeliﬂkisi ve bu çeliﬂkinin yans›mas›
olan, emperyalistler ile ezilen dünya halklar› aras›ndaki çeliﬂki tüm
kesinli¤i ve keskinli¤iyle sürmek-
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Emperyalist sald›rganl›¤a
karﬂ› mücadele konusunda
anti-emperyalist, anti-Amerikanc›
güçler çaresiz de¤ildir.
Kendi içinde açmazlar› olsa da,
sadece, Irak ve Afganistan
direniﬂleri karﬂ›s›nda bile
emperyalistlerin içine düﬂtü¤ü
durum ortadad›r. NATO’su,
ABD’si, AB’si ile pekala
emperyalistlerin yenilebilece¤ini
bir kez daha göstermiﬂtir bu
direniﬂler.

tedir. Çeliﬂki savaﬂ demektir. Süren
bu savaﬂta savaﬂ›n gere¤inin yerine
getirilmemesi, savaﬂtan geri durulmas›n›n sonuçlar› ortadad›r .
alklar›n teslim al›nmas› demek,
emperyalist ya¤man›n pervas›zca sürdürülmesi demektir. Ya¤ma
ve talan öylesine meﬂrulaﬂt›r›lm›ﬂ,
halklara sald›r› öylesine kan›ksat›lm›ﬂt›r ki, emperyalistlerin her tür
sald›r›s› “tt e r ö r l e m ü c a d e l e a d › n a ”
adeta kutsanm›ﬂt›r. Emperyalister
halklara sald›r›da ortak bir cephe
kurmuﬂ, on y›llard›r kardeﬂçe yaﬂayan halklar› birbirine düﬂman etmiﬂ,
ülkeleri parçalam›ﬂ, onlarca irili,
ufakl› devletçik yaratm›ﬂlard›r. Emperyalistler, bölünen, parçalanan
küçük devletlerin her birini yutarak,
kukla yönetimlerle kendilerine yeni
sömürgeler oluﬂturmuﬂ, pazar alanlar›n› geniﬂletmiﬂlerdir.
mperyalistlerin sald›r›s› sadece
bunlarla s›n›rl› de¤ildir. Sosyalist ülkelerde yaﬂanan geri dönüﬂler
sonucu meydan›n kendilerine kald›¤›n› düﬂünerek, halklara sald›r›lar›nda pervas›zlaﬂm›ﬂlard›r. Sömürü
ve ya¤mada s›n›r tan›mayan emperyalistler, milyonlarca insan› açl›ktan, susuzluktan, hastal›ktan öldürme pahas›na herﬂeye el atm›ﬂlard›r.
Temiz içme suyundan, g›daya, konuta, sa¤l›¤a, e¤itime kadar bir dizi
alanda emperyalizmin vahﬂi sömürüsünü görmek mümkündür.
mperyalistler, bu vahﬂi ve dizginsiz sömürüyü sürdürmek
için de halklara karﬂ›, halklar›n
devrimci mücadelesine karﬂ› bir
araya gelmekte, sald›r›lar›n› birlikte sürdürmektedirler. O zaman so ru ﬂudur; emperyalist sald›rganl›k karﬂ›s›nda halklar›n tutumu
ne olmal›d›r? Dünyadaki antiemperyalist, anti-Amerikan güçlerin tutumu ne olmal›d›r?
mperyalist sald›rganl›¤a karﬂ›
mücadele konusunda anti-em-
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peryalist, anti-Amerikanc› güçler
çaresiz de¤ildir. Emperyalizme karﬂ› halklar çaresiz ve silahs›z de¤ildir.Uza¤a gitmeye, 1970’li, 80’li
y›llar›n anti-emperyalist mücadelelerine at›fta bulunmaya da gerek
yoktur. Kendi içinde açmazlar› olsa
da, sadece, Irak ve Afganistan direniﬂleri karﬂ›s›nda bile emperyalistlerin içine düﬂtü¤ü durum ortadad›r.
NAT O’su, ABD’si, AB’si ile pekala
emperyalistlerin yenilebilece¤ini
bir kez daha göstermiﬂtir bu direniﬂler. Emperyalistler halklara karﬂ› bir
araya gelseler de güçleri kadri mutlak de¤ildir.
ugün ilerici, demokrat, devrimci
ve vatansever güçlerin görevleri
bellidir. Hiç kimse bu görevlerden
kaçamaz.Tüm devrimci, ilerici, demokrat, vatansever güçler, birincisi,
mu¤laklaﬂan, geri plana düﬂürülen
anti-emperyalist mücadeleyi yeniden
yerine oturtmal›; ikincisi, buna ba¤l›
olarak halklar›n anti-emperyalist birli¤ini örgütlemelidir. Hedeflememiz
gereken, emperyalist birli¤e karﬂ›
halklar›n anti-emperyalist birli¤idir.
ncak böyle bir birlik için emperyalizme iliﬂkin çarp›k, temelsiz düﬂüncelerin, terk ve mahkum edilmesi gereklidir.Anti-emperyalist birlikten önce anti-emperyalizmi yerli yerine oturtmak gerekmektedir. Bu ﬂunun için gereklidir.
Burjuvazinin düﬂünceleri solun bir
kesimini, reformizmi öylesine etkilemiﬂtir ki, emperyalizmin ad› bile
konmamakta, emperyalizme emperyalizm demekten kaç›n›lmaktad›r.
eformizm aç›s›ndan tutarl› bir
anti-emperyalizm, militan bir
anti-emperyalist mücadele, bugün
için zaten söz konusu de¤ildir. Antiemperyalizm bir yana b›rak›lm›ﬂ,,
emperyalizm adeta yeniden tan›mlanmaktad›r. Öyle ki, AB emperyalistlerinin “ilericili¤i” keﬂfedildi,
AB üyeli¤iyle “demokrasi gelece ¤i” düﬂüncesi yay›larak, emperyalistler bir umut olarak görüldü.
Halklar›n düﬂmanlar›, halklara kan
kusturan, sömürü ve ya¤mada s›n›r
tan›mayan emperyalistlerden demokrasi beklenir hale gelindi.
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mperyalistlerin umut haline getirildi¤i, onlardan demokrasi
beklendi¤i koﬂullarda, emperyalizme karﬂ› mücadele düﬂüncesinin de
rafa kald›r›laca¤› aç›kt›r. O nedenle
bu anlay›ﬂlar, ne anti-emperyalizmden, ne de anti-emperyalist mücadeleden söz edebilirler. Bu anlay›ﬂlara göre, ba¤›ms›zl›k düﬂüncesi de
art›k geride kalm›ﬂt›r, art›k dünya
bir köydür ve herkes birbirine ba¤›ml›d›r!
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Tüm devrimci, ilerici,
demokrat, vatansever
güçler, birincisi, mu¤laklaﬂan,
geri plana düﬂürülen
anti-emperyalist mücadeleyi
yeniden yerine oturtmal›;
ikincisi, buna ba¤l› olarak
halklar›n anti-emperyalist
birli¤ini örgütlemelidir.
B’cilik reformist solda öylesine yeretmiﬂtir ki, 19-22 A r a l › k
2000’deki hapishaneler katliam›nda
ve F Tipi hapishanelerin aç›lmas›
sürecinde, AB emperyalistlerinin
katliam› ve F Tiplerini destekleyici
rolünün aç›¤a ç›kmas› ile reformistler, iyice geri çekilmiﬂler, katilam›n,
tecritin ve ölüm orucu direniﬂinin
sadece seyircisi olmuﬂlard›r. AB
destekli katliama, tecrite tav›r alamayan, ideolojik olarak anti-emperyalist bir tutum tak›namayan bu
güçler, bugün oluﬂturulacak antiemperyalist bir birlik için gerçekte
haz›r de¤illerdir. Bunu kabul etmeseler de gerçek durumlar› böyledir.
ine bu konuda benzer tutumlar›
alanlardan birisi de Kürt milliyetçi hareketidir. Kürt milliyetçi hareketi Kürt sorununda “AB çöz sün” , “A me rika ç özsün” , “NAT O
çözsün” diyebilmiﬂtir. Emperyalistlerin bölüp parçalad›¤› Balkanlarda
oluﬂturulan kukla devletlerden Kosova örnek verilerek, “Kosova ka d a r ” çözüm istenebilmiﬂtir. Irak’taki iﬂgalde, ABD’nin Ortado¤u’ya
müdahalesi onaylanm›ﬂ, Amerikan
iﬂgalcili¤iyle iﬂbirli¤i savunulabil-
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miﬂtir. K›sacas›, Kürt milliyetçi hareketi, emperyalizm karﬂ›s›nda,
hem ideolojik olarak, hem pratik
olarak net, tutarl› bir tav›r al›ﬂtan
uzakt›r.
alklar›n anti-emperyalist birli¤ini oluﬂturmak için aylard›r
çalmad›k kap› b›rakmayan devrimciler, bu sürede henüz elle tutulur
somut bir sonuç alabilmiﬂ de¤illerdir. Halklar›n anti-emperyalist birli¤i sözde reddedilmese de pratikte
bunun karﬂ›l›¤› yoktur. Buna denk
düﬂen bir çaba yoktur.
unulan önerilere, yap›lan tart›ﬂmalara karﬂ›n, bu konuda aylard›r tek bir somut ad›m at›lamamas›
bir kere daha göstermiﬂtir ki, halklar›n anti-emperyalist birli¤ini yaratma konusunda sol, gereken dinamizme, anti-emperyalist temelde
militan bir kararl›l›¤a sahip de¤ildir.
Bunu, bugün için temel bir görev
olarak önüne koymuﬂ de¤ildir. Mesele üç beﬂ füzenin yerleﬂtirilmesi
de¤ildir. Anadolu’yu halklar aç›s›ndan bir sald›r› üssü haline getirecek
bu planlara sessiz kal›namaz.
ugün halklar›n emperyalizme
karﬂ› büyüyen bir öfkesinin oldu¤u bir gerçektir. ‹ﬂte bu öfkenin
emperyalizme karﬂ› bir mücadeleye
dönüﬂmesinin yolu, anti-emperyalist birlikler yaratmaktan geçmektedir. Halklar›n emperyalizm karﬂ›s›nda hem umuda hem de örgütlü
bir birli¤e ihtiyac› vard›r. O ihtiyac›n karﬂ›lanmas› için belki daha çok
u¤raﬂmak gerekecektir. Ama bu çaba zorunludur, acildir ve ne olursa
olsun, sonuca ulaﬂmal›d›r.
cildir; Amerikan emperyalizmi
öncülü¤ündeki emperyalist
blok, özel olarak ‹ran’a yönelen füze kalkan› karar› ve Kuzey Kore’ye
yönelik provokasyonlar›yla, bu ülkeler etraf›ndaki kuﬂatmay› daraltmakta, askeri müdahaleyle, iﬂgalle
tehdit etmektedir. Bu emperyalist
tehdit ve sald›rganl›k karﬂ›s›nda birleﬂmeli, direnmeliyiz. Irak’ta, Afganistan’daki gibi iﬂgale izin vermemeliyiz. Bu emperyalist sald›rganl›k karﬂ›s›nda tav›r, en acil görevlerden biridir.
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- TÜM ANADOLU TOPRAKLARI
NATO-AMER‹KAN ÜSSÜ HAL‹NE GET‹R‹L‹YOR
- TÜM ANADOLU TOPRAKLARI DÜNYA HALKLARININ
KATLED‹LMES‹NE ORTAK ED‹L‹YOR

EMPERYAL‹ST FÜZE KALKANINA HAYIR!
Anadolu
topraklar›,
NATO-Amerikan üsleriyle
dolu. Ço¤unun yeri ve
adlar› bile Türkiye halklar›ndan gizlenmiﬂtir.
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Yürüyüﬂ
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2010

TÜRK‹YE HALKLARI!
ANADOLU’NUN
NATO-AMER‹KAN ÜSSÜ
YAPILMASINA ‹Z‹N VERMEYEL‹M!

Baﬂta ‹ncirlik Üssü
olmak üzere, bir çok üsde,
emperyalistlerin füzeleri
var. Türkiye halk› olarak
nerede, ne kadar füze oldu¤unu
bilmiyoruz.

19-20 Kas›m’da Lizbon’da yap›lan
NATO Zirvesi’nde Anadolu’ya yeni
füzeler yerleﬂtirilmesi kararlaﬂt›r›ld›.
“Füze kalkan›” ad› verilen bu
emperyalist askeri proje, dünya halklar›na bir “savunma” projesi gibi
sunulmuﬂtur. Tam tersidir.
Füze Kalkan›, emperyalizme
boyun e¤meyen ülkelere, halklara
karﬂ› bir emperyali st sald› r› projesidir. NATO karar›yla Anadolu’ya
yerleﬂtirilecek füzeler, savunma için
de¤il, halklara s a l d› r › içindir.

Türkiye h alklar›!

6

CHP’liler, MHP’liler, BBP’liler,
DSP’liler, DP’liler, AKP’liler...
AKP ALDATIYOR!
Füze Kalkan› konusunda AKP
cephesinden söylenen her ﬂey, gerçe¤i
gizlemek amaçl›d›r!

Türkiye h alklar›n›n a ntiemperyalist gelene¤inin
mirasç›s› vatansever gençlik!
AKP aldat›yor, topraklar›m›z›
emperyalizmin füzelerine aç›yor; bu
oyunu bozacak, “ABD Defol, NAT O
Defol” sloganlar›n› en güçlü biçimde
hayk›racak olan öncelikle yine
sizsiniz.

‹ﬂbirlikçi iktidarlar›n gerçek
yüzünü
görelim!
ﬁovenizmi
k›ﬂk›rtmak için mesela Yunanistan’la
bir sorun oldu¤unda “çak›l taﬂ› bile
vermeyiz” diyen iﬂbirlikçi iktidarlar,
tüm Anadolu’yu taﬂ›yla topra¤›yla
havas›yla suyuyla emperyalistlere
peﬂkeﬂ çekiyorlar.

Aldatma 1 :
“Dü¤meye basma” tart›ﬂmas›,
yetki tart›ﬂmas› de¤il,
katliamc›l›¤a ortak olma
tart›ﬂmas›d›r

‹ﬂçiler, Köylüler, M emurlar,
Ayd›nlar, E snaflar, Gençler,
Gecekondulular!

Dünya halklar›n›n düﬂman› AKP,
“dü¤meye basma” tart›ﬂmas›yla iﬂbirlikçili¤ini örtbas etmeye çal›ﬂ›yor.
Amerikan daimi sözcüsü ‹vo Daalder
diyor ki: “Önce kural›m... sonra

dü¤meye kim basacak karar
veririz.”
NATO patronlar›ndan
James Appathurai da aç›k
söylüyor: "NATO operasyonu
söz
konusuysa,
dü¤meye NATO basar."

Bunun tek anlam›
vard›r. Emperyalistler diyor
ki, iﬂbirlikçiler haddini bilsin.
Dü¤meye kimin basaca¤› bellidir.
Sistem emperyalizm taraf›ndan kurulacakt›r. Sistemin komutas› da onlarda
olacakt›r.

Asl›nda Erdo¤an’›n da emperyalizmle bir “ y e t k i ” tart›ﬂmas› söz
konusu de¤ildir. Erdo¤an haddini bilen
bir iﬂbirlikçidir. Erdo¤an, "Türkiye,
topraklar›n›n genelinde böyle bir ﬂey
düﬂünülüyorsa komutas›n›n Türkiye'ye
verilmesi gerekir...” derken, komutan›n gerçekte kimde oldu¤unu bilerek, füze kalkan› konusunda daha ileri
görevler istiyor. Dü¤meye biz basal›m
demek, “halklar›n kat ili biz olal›m ”
demektir.
Sorun dü¤meye kimin basaca¤›
sorunu
de¤il;
dü¤meye
niye
bas›laca¤›d›r?
Dü¤meye basmak,
katledilmesidir.

halklar›n

Tart›ﬂ›lmas› gereken budur.

Aldatma 2 :
NATO k ararlar›nda
‹ran’›n ad›n›n geçmemesi,
bir “olumluluk” d e¤ildir
Füze Kalkan› emperyalizme boyun

Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak

e¤meyen tüm ülkelere ve tüm dünya
halklar›na karﬂ›d›r! NATO kararlar›nda
‹ran’›n ad›n›n geçmemesi AKP’nin
“diplomatik zaferi” olarak sunuldu.
Birincisi; ismi geçmese bile en
yak›n ve öncelikli hedefin ‹ran
oldu¤unu sa¤›r sultan bile biliyor.
‹ k i n c i ve en önemli nokta ise
ﬂudur:
Emperyalist füze kalkan›, sadece
‹ran’a karﬂ› de¤il, emperyalizme ﬂu
veya bu biçimde boyun e¤meyen,
emperyalizme karﬂ› silahlanma
hakk›n› savunan ve topraklar›n›
emperyalist tekellerin ya¤mas›na
a ç m a y a n t ü m ü l k e l e re , t ü m d ü n y a
h a l k l a r › n a k a r ﬂ › b i r tehdit, gözda¤›
ve sald›r› politikas›d›r.
Topraklar›m›z iﬂte bu sald›r› politikas›n›n karargah› haline getirilmiﬂtir.
Emperyalizm ‹ran’a sald›r› karar›
ald›¤›nda, topraklar›m›za yerleﬂtirilmiﬂ füzeler kullan›lacakt›r ve o zaman
kimse “kararlarda ‹ran’›n ad› geçiyor
muydu, geçmiyor muydu?” diye bakmayacakt›r.
Emperyalistler zaten “bugün kimin
balistik füze sahibi oldu¤unun ötesinde,
balistik füzelerin yay›lmas›na karﬂ› bir
sistem inﬂa ettiklerini” söylüyorlar.
Emperyalizmi vurabilecek herhangi bir silaha sahip olan tüm ülkeler,
emperyalizme göre DÜﬁMAND IR.
Emperyalizme göre düﬂman, dünyan›n
her yerindedir. Nerede emperyalizme
karﬂ› bir direniﬂ varsa, o ülke, oradaki
halk, oradaki örgütler, düﬂmand›r!
Bunun için o ülkelerin emperyalist
merkezleri ve iﬂbirlikçilerini vuracak
silahlara gerçekten sahip olup olmamas›
belirleyici de¤ildir. Irak örne¤i ortadad›r.
Emperyalizmin hedef seçti¤i ülke,
öyle bir silaha sahip olmasa da
emperyalizm varoldu¤unu iddia
ederek, varolanlar›n menzilini, etkisini
abartarak sald›r›s›n› yine gerçekleﬂtirecektir. Irak’ta olmayan “kitle imha
silahlar›”n›n varm›ﬂ gibi gösterilmesi,
Kuzey Kore’nin nükleer gücünün
abart›lmas›, ‹ran’›n ﬁahap füzelerinin
sanki dünyan›n her yan›n› vuracakm›ﬂ
gibi sunulmas›, emperyalist yalanlar›n
bariz biçimleridir.

Aldatma 3 :
Emperyalist füze kalkan›n›n, salt
ABD de¤il, NATO karar›yla

kurulmas›, onu daha meﬂru
k›lmaz. AKP, bu kararla,
AMER‹KAN
KATL‹AMCILI⁄ININ YATA⁄I
OLMAYI kabul etmiﬂtir
NATO,
Amerika
demektir.
NATO’nun
sahibi,
patronu
Amerika’d›r.
Amerika, Balkanlar’da, Ortado¤u’da,
Kuzey Afrika’da, Asya'da elde etti¤i
mevzileri kal›c›laﬂt›rmak, bu pazarlarda
ya¤ma ve talan›n› geniﬂletmek için iﬂbirlikçi hükümeti ve Türkiye halklar›n›,
sömürü ve katliamlar›na ortak etme
aray›ﬂ›ndad›r.
Amerikan emperyalizmi, Amerikan
projesi olarak kabul ettirmekte zorland›¤› Füze Kalkan›’n›, bir manevrayla
NATO projesi olarak tekrar gündeme
getirmiﬂ ve tüm emperyalistlerle iﬂbirlikçilerine kabul ettirmiﬂtir.
Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri,
emperyalist sald›rganl›k projesinin bir
çok ülkenin onay verdi¤i “uluslararas›” bir projeye dönüﬂtürülmüﬂ
olmas›n›, kendi halklar›na karﬂ› füze
kalkan›n› meﬂrulaﬂt›rma arac› olarak
kullanm›ﬂlard›r. Oysa bu hiçbir ﬂeyi
de¤iﬂtirmez.
Füze kalkan›na NATO ﬂemsiyesi,
t›pk› Afganistan’›n iﬂgalinde oldu¤u
gibi,
Amerikan
katliamc›l›¤›n›
meﬂrulaﬂt›rmakt›r.

Aldatma 4 :
AKP’nin füzeler için ‘para’
pazarl›¤›, alçakça ve utanç
vericidir!
Oligarﬂi, halklar›n katledilmesi için
topraklar›m›z› açarken, topraklar›m›za
yerleﬂtirilecek füzeler karﬂ›l›¤›nda
“para” talep etmiﬂtir. Bu da alçakl›¤›n bir
baﬂka yüzüdür. Topraklar›n› halklar›n
katledilmesi için kiralamak, alçakça ve
utanç vericidir. Bu kiral›k katillikten
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. AKP bu iste¤iyle,
bir yandan para için her ﬂeyi yapabilecek
bir karakterde oldu¤unu gösterirken,
ayr›ca da yine yalan söylüyor. NATO
zirvesinde kararlaﬂt›r›lan 54 maddelik
sonuç bildirgesinin maddelerinden biri
ﬂudur:
“Güvenli¤in bölünmezli¤i ilkesi
çerçevesinde, ‘risklerin ve külfetin eﬂit
paylaﬂ›m›’ ilkesi benimsendi.”
Bu, füze kalkan› projesinin

maliyetinin de iﬂbirlikçi ülkelere
paylaﬂt›r›lmas› demektir. Halklara
karﬂ› kullan›lacak füzelerin paras›n› da
yine halklardan ç›karacaklard›r.

Türkiye h alklar›! B u
emperyalist p lan›n o rta¤›
olmad›¤›m›z› gösterelim!
Emperyalistlerin emperyalizme
ba¤›ml› hale gelmiﬂ Balkan ülkelerine
bile kabul ettiremedi¤i füze kalkan›
projesine, kukla Türkiye hükümeti
evet demiﬂtir.
Topraklar›m›z bundan böyle,
‹ran’a, tüm Ortado¤u’ya, Kafkaslar’a,
Balkanlar’a karﬂ› emperyalist bir füze
üssü olacakt›r.
Amerika ve NATO, ülkemiz
topraklar›n› kendi ya¤ma, talan ve
sömürü savaﬂlar›n›n kanl› tarlalar›
haline getiriyorlar.
Amerika ve NATO, ülkemiz
topraklar›n› halklar›n katliam› için kullan›lacak bir karargah haline getiriyorlar.
Topraklar›m›z›n dünya halklar›na
karﬂ› gözda¤› ve katliam için karargah
olarak kullan›lmas›, yeni düﬂmanl›klar
demektir. Türkiye halklar›n›, Ortado¤u
halklar›ndan, Balkan halklar›ndan,
Kafkas halklar›ndan koparmak demektir.
60 y›ld›r, Sovyetler Birli¤i'ne,
sonra Rusya'ya ve ﬂimdi ‹ran dahil
olmak üzere, Ortado¤u ülkelerine ve
halklar›na karﬂ› kullan›lmakta olan
Türkiye'yi, bu kanl› tuzaktan kurtarman›n tek yolu anti-emperyalist
mücadeleyi yükseltmektir.
Türkiye halklar›, anti-emperyalist
eylemleriyle, tüm dünya halklar›na
Anadolu’nun katliam üssü yap›lmas›n›
kabul etmedi¤ini, bu emperyalist plana
ortak olmad›¤›n› göstermelidir.
‹steyelim:
- ABD ile askeri, siyasi, ekonomik,
kültürel tüm ikili anlaﬂmalar iptal
edilmeli!
Türkiye topraklar›ndaki tüm
emperyalist üsler kapat›lmal›;
- NATO'dan ç›k›lmal›d›r.!
Tüm dünyaya ilan edelim:
- Dünya Halklar›n›n Ortak
Düﬂman› AMER‹KA’DIR
- "Füze Kalkan›"na Hay›r!
- Anadolu Topraklar› Dünya
Halklar›na Karﬂ› Amerika’n›n Katliam
Karargah› OLMAYACAK!

Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim
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Yürüyüﬂ
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NATO zirvesi ve
yalanlar, demagojiler

Say›: 244

Yürüyüﬂ
28 Kas›m
2010

‹ﬂbirlikçi AKP, topraklar›m›z›n
tamam›n› emperyalizmin halklara
karﬂ› sald›r› üssü haline getirdi.
Fakat AKP, bu gerçe¤i halktan
gizliyor. Abdullah Gül methiyele riyle NATO kararlar›n›n esas›n›n
tart›ﬂ›lmas›n›n önüne geçiyor..
Halklara karﬂ› bir terör örgütü
olan NATO’nun son “zirve” toplant›s›, 19-20 Kas›m’da Portekiz’in
Lizbon ﬂehrinde yap›ld›. Zirveye 28
NATO üyesi ülkenin yan› s›ra NATO üyesi olmayan 20 ülkenin devlet baﬂkanlar› da kat›ld›.
Zirvenin iki temel gündemi
vard›. Birincisi; bir Amerikan projesi olarak gündeme gelen ve uzun
zamand›r nereye kurulaca¤› tart›ﬂ›lan, daha sonra NATO projesine dönüﬂtürülen füze kalkan› sisteminin
nereye kurulaca¤›n›n karara ba¤lanmas›. ‹kincisi; NATO’unun önümüzdeki 10-15 y›l›na yön verecek
yeni stratejisinin belirlenmesi.
‹ki gün süren NATO zirvesinde
bu iki konu da karara ba¤land›.

Amerikan-NATO Füzeleri
Türkiye’ye
Zirvenin birinci gündemine göre, f ü z e k a l k a n › n › n T ü r k i y e ’ y e
k u r u l m a s › k a r a r l a ﬂ t › r › l d › . Bu karara göre, ü l k e m i z t o p r a k l a r › n › n
t a m a m › n a Amerikan füze kalkanlar› kurulabilecek.
Zirvenin ikinci gündemine göre,
NATO’nun önümüzdeki 10-15 y›l›na yön verecek stratejinin özü; “terör” demagojisi alt›nda halklara
karﬂ› savaﬂ kararlar›d›r.

‹ﬂbirlikçi A KP ve A KP
yandaﬂ› b urjuva b as›n
halk› a ldat›yor
AKP gerçekleri halktan gizliyor.
Füze kalkanlar›n›n nereye kurulaca¤› çok daha öncesinden kesinleﬂ-
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miﬂtir. Bu konuda iﬂbirlikçi
AKP’nin eli mahkumdur. Emperyalistler buna karar verdikten sonra
iﬂbirlikçinin buna itiraz›n›n olmas›
sözkonusu olamaz. Nitekim olmam›ﬂt›r. Ancak AKP uzun süre bu
gerçe¤i halktan gizlemiﬂtir.
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Sözcüsü Philip Crowley bir aç›klamas›nda: “NATO ile iﬂbirli¤i içinde Avrupa'ya füze savunma sistemi kurulmas› planlar›yla ilgili olarak “ T ü rkiye ile görüﬂmelerimiz oldu” derken, Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an
“ T ür ki ye’ ye h er ha ngi b ir te kl i f ve ya talep gelmedi” diye aç›klama yaparak halktan gerçekleri gizlemiﬂti.
Gerçekler gizlenemez duruma geldikten sonra D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu; “NATO’nun sahibi
biziz” diyerek iﬂbirlikçili¤ini ve
uﬂakl›¤›n› gizlemeye çal›ﬂt›.
Füze kalkan›n› Türkiye’ye kurulup kurulmamas› konusunda iﬂbirlikçi AKP söz sahibi de¤ildi. Emperyalistler bu konuda iﬂbirlikçileriyle Davuto¤lu’nun “san›ld›¤› ka dar bir tart›ﬂma olmad›” diye belirtti¤i gibi tart›ﬂma yürütmemiﬂtir.
Emperyalisterin verdi¤i karar› kabul etmiﬂtir.
AKP bütün bunlar› tam bir iki
yüzlülükle halktan gizliyor. Burjuva
bas›nda yaz›lan haberlere bak›l›rsa
sanki topraklar› emperyalizmin sald›r› üssü haline dönüﬂtürülen Türkiye de¤ilmiﬂ gibi...
Cumhurbaﬂkan› Gül, Lizbon’dan
ﬂu aç›klamay› yapt›; “ Tüm taleplerimizi kabul ettirdik, Büyük memnuniyet duyuyoruz.'Türkiye'nin temel
i lk el e r i n i sa v u n an , p r en s i p l i b i r t a v›r tak›nd›k. Kim ilkeli prensiplerle
h a r e k e t e d e r se so n u n d a d e s te k b u lu r. ‹lkeli pozisyonumuz NATO ' n u n
pr e st i j i ni kor ud u. .. ”
Gül’ün bu aç›klamas›ndan sonra
AKP yandaﬂ› ve burjuva bas›n da
Gül’ün her cümlesinden bir manﬂet
yapt›.

Neymiﬂ tüm talepleri? Neyi kabul ettirdiniz?
Abdullah Gül Lizbon’da emperyalizmin iﬂbirlikçisi yeni-sömürge
bir ülkenin temsilcisi olarak bulunmuﬂtur.
‹ﬂbirlikçilerin talepleri de ikiyüzlüce. NATO’nun yeni Stratejik
Belgesi’nde ‹ran tehdit olarak gösterilmeyecek. Herhangi bir ülke ismi zikredilmeyecek.
‹ran’n›n ya da baﬂka bir ülkenin
ad› geçmeyince füze kalkanlar› hiç
bir ülkeyi hedef almam›ﬂ m› olacak? ‹ﬂbirlikçi AKP kimi kand›r›-

‹ﬂbirlikçi AKP Dalkavuklar›
“NATO’nun ekseni Türkiye’ye
kayd›” (Taraf, 21 Kas›m 2010)
 NATO k›l›ç biz kalkan” (Taraf,
20 Kas›m 2010)
 “Füze savunma sisteminde
Türkiye’nin istedi¤i oldu” (Taraf,
20 Kas›m 2010)
 “Her hangi bir ülkenin hedef
gösterilmesini asla kabul
etmeyiz” (Abdullah Gül)
 “Türkiye’nin ﬂartlar›na NATO
deste¤i” (Bugün, 19 Kas›m 2010)
 “Gül: NATO’da ne dediysek o”
- (Taraf, 21 Kas›m 2010)
 “NATO Zirvesi Israil’de Türkiye
korkusu yaratt›” (22 Kas›m
Bugün)
 “NATO’nun prestijini biz
koruduk” (21 Kas›m 2010, Yeni
ﬁafak)

Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak

yor? Emperyalistler milyarlarca dolarl›k yat›r›m› “korkuluk” olsun diye mi yap›yor? Emperyalistler Ortado¤u’da, Asya’da halklara sald›rmayacak m›?
Füzelerin hedefleri bellidir. Emperyalistler aç›kça
söylüyor. Türkiye NATO’nun
Stratejik Belgesi’ne ‹ran’›n
ad›n› sokturmam›ﬂ, bunu baﬂar› olarak gösteriyor: Sarkoziy bu tart›ﬂmalara iliﬂkin yapt›¤› aç›klamada
“ b iz k e d i y e k e d i d e ri z , b u g ü n ü n f ü ze tehditi ‹ran’d›r.” diyor.
Sonuçta bu kalkan emperyalizme boyun e¤meyen ülkelerin uzun
menzilli füzelere, nükleer silahlara
sahip olmas›na karﬂ› geliﬂtirilen bir
tehdit, gözda¤› ve sald›r› kalkan›d›r.
Orada ‹ran denilip denilmemesinin
hiçbir önemi yoktur. Çok nettir.
Tekrar edersek füze kalkan› emperyalizme boyun e¤meyen ülke l e re k a r ﬂ › e m p e r y a l i z m i k o r u m a
k a l k a n › d › r.
Fakat bunlar burjuva medya taraf›ndan tepetaklak ediliyor.
Mesela AKP’nin borazanlar›ndan Sabah gazetesi ﬂöyle yazm›ﬂ:
“Türkiye’de muhtemelen biri Do¤u
Karadeniz, di¤eri Güneydo¤u Anadolu’da olmak üzere iki radar istasyonu kurulacak. Böylece Türkiye’nin tüm topraklar› olas› bir sald›r› y a k a r ﬂ › g ü v e n c e a l t › n a a l › n a c a k”
Bu sat›rlar› okuyanlar da san›r
ki; füze kalkanlar› Türkiye’yi kor u m a k i ç i n kurulmuﬂ. AKP iﬂbirlikçili¤ini gizlemek için ancak bu
kadar› yap›labilir.

Oligarﬂi 64 y›ld›r
Amerika’n›n uﬂakl›¤›n›
yap›yor, A KP uﬂakl›kta en
pervas›z, en ikiyüzlü
olan›d›r!
Türkiye’nin Amerikan uﬂakl›¤›
yeni-sömürgeleﬂme sürecine paralel
olarak baﬂlam›ﬂ, NATO’ya girme
döneminde iyice pekiﬂmiﬂtir.
‹ﬂbirlikçi uﬂak iktidarlar›n

Amerika’ya, NAT O ’ y a y a r a n m a k
i ç i n y a p t › k l a r › n › n ö z e t b i r lis tesi
iﬂbirlikçili¤in belgeleridir:
- Türkiye, 1948'de kurulan ‹ s r a il’i tan›yan ilk ve tek Müslüman
ü l k e d i r.
- Kuzey Kore halk›n›n emperyalizmden ve sömürüden kurtuluﬂ mücadelesini engellemek için Amerika
ad›na Kore’ye asker göndererek binlerce halk çocu¤unu katlettirdiler.
- Türkiye 1952'de NATO’ya üye
oldu. Yap›lan iﬂbirlikçilik anlaﬂmalar›yla ülkemiz NATO ve Amerikan
üssü haline getirildi. Topraklar›m›zda 1966 y›l› itibariyle tam 112 tane
A m e r i k a n ü s s ü vard›. Bu üsler ülkemizin de¤iﬂik yerlerinde toplam
35 milyon metrekarelik alan› kaplamaktad›r. Ülkemizin 35 milyon
metre karesi her ﬂeyiyle NATO ve
ABD denetimi alt›ndad›r. Lizbon
zirvesinde al›n›n kararla bu alan
7 8 0 b i n k i l o m e t r e k a r eye ç›k m› ﬂ t › r. Yani t o p r a k l a r › m › z › n t a m a m ›
Amerika’n›n hizmetine aç›lm›ﬂt›r.
- 30 bin Amerikan askeri Türkiye'deki üslerde görev yapmaya baﬂlad›.
-Amerika-NATO’nun dayatmas›yla Suriye ile olan s›n›r› boyunca
bir milyon may›n döﬂendi.
-D›ﬂ politika tamamen Amerikan
ç›karlar›na göre düzenlendi.
-Türkiye'deki Amerikan ve NATO üsleri Irak, Lübnan, Ürdün ve
tüm Ortado¤u halklar›na karﬂ› kullan›ld›. Son 9 y›ld›r Afganistan’da
ve 2003 y›l›ndan beri Irak’ta ‹ncirlik’ten sa¤lanan lojistik destekle iﬂgal ve katliam sürdürülmektedir.
- Türkiye, emperyalistlerin talimat›yla Birleﬂmiﬂ Milletler (BM)'de
Cezayir'in ba¤›ms›zl›¤›na k a r ﬂ › oy
kulland›.

- NATO istedi¤i için
1956'da Fransa, ‹ngiltere ve
‹srail'in M›s›r'a sald›r›s›na destek verildi.
- ‹srail ile askeri iﬂbirli¤i
yap›ld›.
- ABD ve ‹ngiltere 1953'te
anti-emperyalist Musadd›k
yönetimini deviren generallere
destek vermek için Türkiye'deki NATO üslerini kulland›.
- Topraklar›m›z ABD’nin nükleer deposu haline getirildi. Topraklar›m›zda Amerika’ya ait yüze yak›n
atom bombas› bulunmaktad›r.
- NATO’nun talimatlar› do¤rultusunda devrim mücadelesini engellemek için kontrgerilla örgütlendi.
Kontrgerilla kanl› bir tarih yaratt›. 1
May›s 1977, 16 Mart, Maraﬂ, Sivas,
Çorum, Gazi, 12 Temmuz, 17 Nisan, infazlar, kay›plar, iﬂkenceler,
19 Aral›k katliam›... hepsinin arkas›nda Amerika ve bütün olarak emperyalistler vard›r.
Say›: 244

Lizbon’da b ütün
emperyalistler halklara
karﬂ› b irleﬂti

Yürüyüﬂ
28 Kas›m
2010

Füze Kalkan› sistemi Amerika’›n›n y›llard›r gündeminde olan
halklara karﬂ› bir sald›r› projesidir.
Bugün için aç›k hedef ‹ran ve
Kuzey Kore’dir. Ancak uzun vadede Amerikan sistemine boyun e¤meyen Ortado¤u’daki, Asya’daki,
Do¤u Avrupa’daki tüm ülkeler füze
kalkanlar›n›n hedefidir.
Lizbon’daki NATO zirvesi bunu
aç›kça göstermektedir: “Terör” diye
tarif ettikleri tehdit, emperyalizme
boyun e¤meyen halklard›r. Emperyalizm karﬂ›s›nda diz çökmeyen ülkelerdir.
NATO, sosyalizmin yay›lmas›na
karﬂ› kurulmuﬂ halklara karﬂ› savaﬂ
örgütüdür. Sosyalist devletler y›k›ld›ktan sonra da NATO’nun iﬂlevi
de¤iﬂmemiﬂtir. Halklara karﬂ› terör
estirmeye devam etmektedir.
Emperyalizmin terörü halklar›
teslim alamayacak.

Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim
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Üslerin, füzelerin sahipleri,
19 Aral›klar’da, 12 Temmuzlar’da,

kan›m›z› dökenlerdir!

Say›: 244

Yürüyüﬂ
28 Kas›m
2010

Oligarﬂinin
tüm partileri iﬂbirlikçilikte, Amerikan uﬂakl›¤›nda birbirleriyle yar›ﬂmaktad›rlar. Çünkü, ‘50’lerden bugüne iktidarlar›n› Amerika’ya borçludurlar. Ve bilirler ki, düzen iktidar›n›n yolu, ABD’den onay almaktan geçer.
Uﬂakl›klar›nda belirleyici olan
birincisi, Amerika’n›n istekleriniharfiyen yerine getirmekse, ikinci si, halka ve devrimcilere düﬂmanl›klar›d›r.
‹ﬂbirlikçi iktidarlar Anadolu’nun
her yan›n› Amerikan-NATO üsleriyle, füzelerle doldurdular. Bunu
yaparken kimse itiraz edemesin,
kimse hesap soramas›n diye de
devrimcileri, vatanseverleri katlettiler... 12 Temmuz’da katlettiler, 17
Nisan’da, Ulucanlar’da, 19 Aral›k’ta katlettiler. ‹ﬂkencelerle, infazlarla, kay›plarla... katlettiler. Katletmek, oligarﬂinin halk› yönetmek
için baﬂvurdu¤u temel politikalardan biridir. Ony›llard›r katlediyorlar.
Ne için?
Amerika’n›n gizli iﬂgalinin, tekellerin sömürüsünün. Anadolu’daki
ya¤ma ve talan›n sorunsuz sürmesi
için.
19-20 Kas›m’da Lizbon’da yap›lan NATO zirvesine bak›n: Lizbonda’daki NATO zirvesinde Anadolu’nun her kar›ﬂ topra¤› Amerika’n›n savaﬂ üssü haline getirilirken, AKP, “zafer” kazanm›ﬂ gibi yalan propagandayla halkla alay ediyor. Sesini ç›kartanlara yönelik bask› ve terör ise hiç eksik olmuyor.
Devrimcilerin örgütlü oldu¤u ‹stanbul’un gecekondu mahalleleri aylard›r abluka alt›nda. Komplolorla,
yalan ifadelerle onlarca devrimciyi
gözalt›na al›p tutuklat›yorlar.
Amerikan emperyalizmi, tüm
dünyaya zulmederken hiç kimse

zulme karﬂ› direnmesin istiyor. Herkes boyun e¤sin istiyor.
Ony›llard›r kan›m›z› döküyorlar.
bunun için katlediyorlar. Kaybediyorlar. ‹ﬂkence yap›yorlar! Tüketebildiler mi devrimcileri? Direnenleri yok edebildiler mi?
Kontrgerillay› örgütlediniz. Ony›llard›r provokasyonlarla, kitle
katliamlar›yla halk›n mücadelesini
durdurabildiniz mi?
‹ﬂbirlikçilerinize darbeler yapt›rd›n›z. Yüzbinlerce insan› hapishanelere doldurdunuz. Yine en büyük
korkunuz halklar ve devrimcilerdir.
19 Aral›k 2000 Hapishaneler
katliam›nda 28 devrimcinin katledilmesinin ard›ndan Baﬂbakan Bülünt Ecevit “art›k gelece¤e güvenle
bakabiliriz” diye aç›klamalar yap›p
IMF’ye güvence veriyordu.
19 Aral›k katliam›n›n arkas›nda
emperyalistler vard›. ABD ve AB
emperyalistlerinin ç›karlar› için katlettiler. IMF program›n›n uygulanabilmesi için katlettiler.
Çünkü, Ecevit’in de dedi¤i gibi,
emperyalizmin politikalar›n›n hayata geçirilmesi için devrimcilerin
katledilmesi gerekiyordu.
Devrimciler varoldu¤u sürece
emperyalistlerin ç›karlar›n›n, garantisi yoktur.
‹ﬂbirlikçi oligarﬂi, iﬂbirlikçi iktidarlar, kendi ç›karlar›n›n güvenli¤ini de emperyalizmin ç›karlar›n›n
güvenli¤inde görüyor.
1991 y›l›nda ABD Baﬂkan›
Bush’un Türkiye ziyaretinden önce
Amerika’n›n uﬂaklar› Bush’a yaranmak için 12 Temmuz katliam›n›
yapt›lar. 10 Devrimci Sol kadro savaﬂç›s›n› katlettiler. Ne kadar çok
devrimci katlederlerse o kadar aferin alacaklard›!
Ecevit, 1999 y›l›nda Amerika’ya

giderken Ulucanlar’da 10 devrimcinin katliam haberini götürdü. Efendilerinin gözüne girmek için 10 tutsa¤› katletmiﬂlerdi o zaman da.
Bütün terörünüz boﬂunad›r.
12 Temmuzlar’da, 17 Nisanlar’da, gözalt›larda, iﬂkencelerde,
hapishanelerde, Ulucanlar’da, 19
Aral›klar’da, F Tiplerinde yüzlerce
devrimci katledildi. Bu katliamlarla
Anadolu topraklar›nda devrimci hareketi yok edeceklerdi. Devrim
umudunu yok edeceklerdi. Anadolu’da anti-emperyalist mücadele
bayra¤›n› yere düﬂüreceklerdi... Bunun için baﬂvurulmad›k bask› zulüm, katliam kald› m›? Diri diri yakt›lar insanlar›m›z›. Y›llard›r tecrit
hücrelerinde tutuyorlar.
Baﬂarabildiler mi? Anadolu topraklar›ndan umudu söküp atabildiler mi?
Füze kalkanlar› diyor ki: Baﬂaramad›lar. Emperyalistlerin terörlerinin bu denli büyük olmas›n›n nedeni halklar›n direncini k›ramad›klar›ndand›r. Halklar›n herﬂeye ra¤men
direniyor olmas›ndand›r.
En güçsüz, en örgütsüz haliyle
bile emperyalizmin en büyük korkusu devrimcilerdir. Ezilen sömürülen, yoksul halklard›r.
Bugün Anadolu’nun her taraf›na
roketlerini, füzelerini kurabilirler.
Fakat eninde sonunda topraklar›m›zdan emperyalizmi de füzelerini
de iﬂbirlikçi uﬂaklar›n› da söküp ataca¤›z. Döktükleri kan›m›z›n her
damlas›n›n hesab›n› soraca¤›z.
Anadolu’nun anti-emperyalist
mücadele damar› çok güçlüdür. 40
y›ld›r bu bayra¤› dalgaland›r›yoruz.
Bu bayra¤› hiç yere düﬂürmedik,
emperyalizmi ve iﬂbirlikçilerini kovana kadar da dalgaland›rmaya devam edece¤iz.
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Emperyalizme Karşı Birleşelim!
Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin
NATO zirvesinde sa¤lad›klar› uzlaﬂma, halklar ve halktan yana tüm
güçler aç›s›ndan dikkate al›nmas›
gereken bir sonuçtur.
Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri
aras›nda çeliﬂki mi yok? Tam tersine. Herbiri aras›nda k›ran k›rana pazar, rekabet kavgalar› var. Ama bu
onlar›n birleﬂmesine engel olmuyor.
Burada s›n›fsal netlik ve iktidar netli¤i vard›r. Dünya nüfusu yaklaﬂ›k 7
milyar. Onlar ise bir avuç. Birleﬂemezlerse, örgütlü davranamazlarsa
biliyorlar ki, dünya halklar› karﬂ›s›nda yaﬂama ve iktidarda kalma
ﬂanslar› yoktur.
Sosyalist sistemin y›k›ld›¤› koﬂullarda emperyalizm hükmetme
aç›s›ndan son yüzy›l aç›s›ndan en
güçlü dönemini yaﬂ›yor denilebilir.
Yeryüzünde emperyalizmi “dengeleyebilecek” herhangi bir “uluslararas›
kurum” yoktur. Empeyalist sald›rganl›¤› durduracak, s›n›rland›racak
bir denge aran›yorsa o yaln›z ve yaln›z halklar›n direniﬂi ve birli¤idir.
Emperyalizmin kendini en güçlü
hissetti¤i, bu anlamda da hemen her
konuda –ekonomide, askeri planda,
siyasette- alabildi¤ine pervas›z oldu¤u bir dönemde, halklar›n emperyalizm karﬂ›s›nda güç olabilmesinin
koﬂullar›ndan biri, hem tek tek ülkeler içinde, hem dünya çap›nda birlikler oluﬂturabilmesidir.
*
Yaklaﬂ›k bir y›l önce, ‹stanbul’da bir sempozyum vard›: E y ü p
Baﬂ Emperyalist Sald›rganl›¤a
Karﬂ› Halklar›n Birli¤i Sempozyumu.
2009’un 4–6 Aral›k günleri aras›nda Halk Cephesi'nin ça¤r›s›yla
yap›lan sempozyumun amac›, dünyan›n d ö r t b i r y a n › n d a n a n t i e mperyalist devrimcileri bir a r a y a
g e t i r me k , tart›ﬂt›rmakt›. Nas›l birleﬂebiliriz, nas›l mücadele edebiliriz, emperyalist sald›rganl›¤a karﬂ›
halklar›n direniﬂini nas›l büyütebili-

Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği
bugün daha somut ve güncel bir görevdir...
riz, bu direniﬂi zafere nas›l ulaﬂt›rabiliriz? Bu sorular›n cevab›n› aramak, ve halklar›n, devrimlerin tarihsel tecrübeleri ›ﬂ›¤›nda da antiemperyalist birli¤i pratikte bir güce
dönüﬂtürmekti.
NATO Zirvesi’nden sonuç ç›karmak derken, iﬂte ç›kar›lmas› gereken sonuçlardan biri de, bu sempozyumun amac›n›n ne kadar yerinde,
gerekli ve zorunlu oldu¤unun görülmesidir.
Dünya halklar› aç›s›ndan, dünyan›n tüm devrimci, ilerici, vatansever, demokrat güçleri aç›s›ndan
bugün böyle bir birlik, pratik bir zorunluluktur.
Ortado¤u baﬂta olmak üzere,
Balkanlar’dan Latin Amerika’ya
kadar, devrimci, ilerici, anti-emperyalist güçler birleﬂtirilebilir. E y ü p
Baﬂ Emperyalist Sald›rganl›¤a
Karﬂ› Halklar›n Birli¤i Sempozyumu, bu konuda at›lm›ﬂ önemli bir
ad›md›r. Bu ad›m büyütülmeli, yayg›nlaﬂt›r›lmal›d›r...
*
Dünya halklar›n›n anti-emperyalist birli¤i, elbette önce ö r g ü t l ü
güçlerin anti-emperyalist birli¤idir.
Bu birli¤i güçlendirmek de yine öncelikle bu siyasi hareketlerin kendi
çizgilerinde anti-emperyalist yan›
güçlendirmelerini gerektirir. K e n d i
prati¤inde anti-emperyalist mücadeleyi adeta tali duruma itmiﬂ
veya tümden devre d›ﬂ› b›rakm›ﬂ siyasi hareketlerin, böyle bir birlikte
yer almayacaklar› veya alsalar bile
bunun pratik bir anlam›n›n olmayaca¤› aç›kt›r.
*
Sempozyumun Sonuç Bildirgesi’nde son derece önemli noktalar
vard›. Birinde ﬂöyle deniyordu:
“Sempozyum, emperyalizmin
halklara karﬂ› kulland›¤› tüm mazeret ve bahaneleri ve direniﬂi terör
diye adland›rmas›n›” mahkum et-

miﬂti. (Sempozyum Sonuç bildirgesi, maddi 4)
Bu, anti-emperyalist bir mücadeleyi ve anti-emperyalist bir birli¤i
geliﬂtirmek için son derece tayin
edicidir.
Sonuç Bildirgesi’nin 5. maddesi
de bugün karﬂ› karﬂ›ya olunan füze
kalkanlar›n›n Anadolu’ya yerleﬂtirilmesi konusuna bir cevap oluﬂturuyor.
Kararda deniyor ki; “Sempozyum, dünyaya yay›lan emperyalist
üsleri k›nar. Bulunduklar› ülkelerin
egemenli¤inin aç›k bir ihlali sayar...”
Evet, füze kalkan›na, ülkemizdeki di¤er emperyalist üslere dair, bunun d›ﬂ›ndaki di¤er tart›ﬂmalar gereksiz veya talidir.
Türkiye solu, A n a d o l u ’n u n
NAT O - A B D ü s s ü y a p › l m a s › n a
k a r ﬂ › birlikte mücadeleyi büyütmeli, bu birli¤i dünya halklar›n›n antiemperyalist birli¤i yolunda önemli
bir ad›ma çevirmelidir.
Sempozyum, 2011 ’ i n ﬁ u b a t
ay›nda yeniden toplanacak.
Sempozyuma güç vermek, füze
kalkan› benzeri sald›rganl›klara verilecek en iyi cevapt›r.
*
Emperyalizme karﬂ› mücadele,
halklar›n kurtuluﬂu hedefine sahip
tüm güçler için “asl i görev”dir;
böyle kabul edilmelidir. Emperyalizme karﬂ› mücadeleyi sadece “emperyalist sald›r›lar› protesto” düzeyinde ele almak, eksik bir ele al›ﬂt›r.
Emperyalizme karﬂ› ulusal veya
s›n›fsal temelde mücadele veren
tüm örgütler, emperyalist sald›rganl›k karﬂ›s›nda, emperyalizmi kovma
ve ba¤›ms›zl›k perspektifiyle birleﬂmelidir.
“B irle ﬂirs e k ta rih b izi m uz af f e r
ilan edecektir. Birleﬂemezsek yenilgiye mahkum edecektir.” Birleﬂelim, savaﬂal›m, kazanal›m!
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AKP linççileri yine korudu:

Linççilere de¤il, TAYAD’l›lara dava!
 TAYAD’l›lara dava açt›ran
AKP suçüstü yakalanm›ﬂt›r!
 Bu dava linç güruhlar›na,
“iﬂinize devam edin” demektir!
 TAYAD’l›lar›
tutuklamalarla, linçlerle,
davalarla y›ld›ramazs›n›z!

Say›: 244

Yürüyüﬂ
28 Kas›m
2010

TAYAD’l›lara gözalt›... TAYAD’l›lara tutuklama... TAYAD’l›lara linç... TAYAD’l›lara dava...
TAYAD’l›lara yönelik sald›r›lar
devam ediyor. Tecrite ve zulme karﬂ› mücadele eden, susmayan, susturulamayan TAYAD’l›lar› susturmak
için AKP iktidar› bask›lar›n› art›rarak sürdürüyor.
Zulme ve ölümlere k a r ﬂ ›, ‹stanbul Kartal’dan 18 Eylül’de yürüyüﬂe baﬂlayan, AKP’nin polisinin denetiminde lince u¤rayan TAYAD’l›lar hakk›nda AKP iktidar› yeni bir
dava daha açt›rd›.
Linççilere de¤il, TAYAD’l›lara
dava açan Ankara Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›, zulme ve tecrite karﬂ› Ankara’ya yürüyen 30 TAYAD'l› hakk›nda “kanunsuz toplant› ve gösteri
yürüyüﬂü yapt›¤› ve polise direndikleri” gerekçesiyle 6 aydan 3 y›la
kadar hapis cezas› istiyor.
‹ddianame, TAYAD'l›lar›n ikaz l a r a r a ¤ m e n “yürüyüﬂe devam etti¤i” “polise direndi¤i”, “bas›na sald›rd›¤›n›” söylüyor. Ankara 7’nci
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava asl›nda D ‹ R E N M E hakk›na karﬂ› aç›lm›ﬂ bir davad›r.
Oysa iddianamede sald›ran, katletmeye haz›r linççilere dair tek bir
sat›r y o k t u r. Linçler yok say›lm›ﬂt›r.
TAYAD'l›lara sald›ran faﬂist linç
güruhu hakk›nda ise göstermelik
“ s o r u ﬂ t u r m a s ü r d ü r ü l ü y o r ” denilmektedir. Bu demektir ki, faﬂist

linç güruhu ile ilgili dosya ya k›l›f›na uydurulup kapat›lacak ya da 1-2
kiﬂinin “san›k oldu¤u“ sonucu bilinen bir dava aç›lacak!..

Linçlerin sorumlusu A K P
18 Eylül’de ‹stanbul Kartal’dan
yürüyüﬂe baﬂlayan TAYAD’l›lar 12
gün sonra Ankara’ya vard›lar. Düzce’de, Bolu’da, K›z›lcahamam’da,
Kazan’da, Ankara’da polis gözetiminde linç sald›r›lar›na u¤rad›lar.
AKP’nin polisi, yürüyüﬂ boyunca linç güruhlar›n› seferber edip,
yönetti, istedi¤i her yerde sald›rtt›.
29 Eylül günü Ankara’da Gazi
Üniversitesi önünden geçerken, faﬂist linç güruhu tekrar sald›rd›. TAYAD’l›lar Abdi ‹pekçi Park›’na
do¤ru yürümeye devam ettiler. Yürüyüﬂü engelleyemeyen AKP’nin
polisi sald›rarak 33 TAYAD’l›y› gözalt›na ald›. Sald›ran faﬂist güruh
gözalt›na al›nmazken, TAYAD’l›lar
gözalt›na al›nd›. Ayn› mant›k, ﬂimdi
linççileri bir yana b›rak›p,
TAYAD’l›lara dava aç›yor.
Defalarca lince u¤rayan TAYAD’l›lara aç›lan davan›n arkas›nda AKP iktidar› vard›r. AKP iktidar›, gözalt›larla, linçlerle, tutuklamalarla, sald›r›larla TAYAD’l›lar› sindirmeye çal›ﬂ›yor.
Aç›lan dava TAYAD’a karﬂ› sürdürülen düﬂmanca tavr›n, tahammülsüzlü¤ün bir sonucudur. Tecrite,
zulme karﬂ› direnen TAYAD’l›lardan intikam almad›r. Düﬂmanca ve
intikam amaçl› bu dava ile AKP elbette sonuç alamayacakt›r.
Ancak halk düﬂman› AKP’nin
gözü öylesine dönmüﬂ, TAYAD’l›lara karﬂ› öylesine tahammülsüzdür
ki, 12 gün boyunca defalarca linç
sald›r›s› yaﬂanm›ﬂken t e k b i r linççi
g ö z a l t › n a a l › n m a m › ﬂ , b i r teki bile
tutuklanmam›ﬂ ve ﬂimdi de bir
tekine bile dava aç›lmam›ﬂt›r.

Oysa kendi yasalar›na göre bile
ortada bir “suç” var. Demokratik
hakk›n› kullanan, Ankara’ya yürüyen TAYAD’l›lara defalarca sald›r›ld›. Ortada linç gibi bir suç olmas›na karﬂ›n polis, savc›lar, h a k i m l e r p a r m a k l a r › n › o y n a t m a d › l a r.
AKP bir yandan linçcileri koruyup, arkas›nda durdu¤unu gösterirken, bir yandan da “linçlere devam
edin” diyor.
AKP demokratik haklar›n› kullanan, tecrite ve zulme karﬂ› ç›kan
TAYAD’l›lara “demokratik haklar›n› kullanamazs›n” diyor.

L i n ç l e re, AKP’nin polisine
karﬂ› D‹RENMEK
meﬂrudur!
AKP’nin savc›lar›, linçlere, polisin sald›r›lar›na karﬂ› direnip, Ankara yürüyüﬂüne devam eden TAYAD’l›lar› D ‹ R E N M E hakk›n› kulland›klar› için suçlamaktad›r.
Linçlere, AKP’nin polisinin sald›r›lar›na karﬂ› D‹RENMEK hakl›d›r. Görülece¤i gibi aç›lan bu dava
TAYAD’l›lara karﬂ› sürdürülen sald›r›n›n devam›d›r.
Linç güruhlar›, AKP’nin polisi,
yarg›s› ile AKP’nin TAYAD’l›lara
karﬂ› sürdürdü¤ü sald›r› bir kez daha boﬂa ç›kar›lacakt›r.
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‹stanbul Taksim

lu TAYAD'l›lar›n serbest b›rak›lmas›
için her hafta yap›lan oturma eylemine geçildi. Bu s›rada Adalet Bakan› ile görüﬂmek için bakanl›¤a giden
heyet bakan›n yurtd›ﬂ›nda oldu¤u gerekçesi ile görüﬂme talepleri geri
çevrildi.
Ak›n Birdal ve Zafer Üskül ile görüﬂmek için meclise giden heyeti Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu üyeleri Yüksel Caddesi'nde bildiri da¤›t›m›
ve oturma eylemi yaparak beklediler.
Saat 17.00'da meclisten dönen
heyet; Zafer Üskül'de yurt d›ﬂ›nda

“A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ Müebbetlerin
Talepleri Kabul Edilsin!”
‹ s t a n b u l : Tecrite Karﬂ› Mücadele
Platformu (TKMP) a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ
müebbetlerin taleplerinin kabul
edilmesi ve tecritin kald›r›lmas› için
‹stanbul Taksim Galatasaray Lisesi
önünden Tramvay Dura¤›’na kadar
bildiri da¤›tarak ard›ndan bir
aç›klama yapt›.
22 Kas›m günü yap›lan bildiri
da¤›t›m›nda sivil polisler a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbetlerin taleblerini içeren bildiriyi al›p y›rtarak ortam›
provoke etmeye çal›ﬂt›. Ancak buna
izin vermeyen tutuklu yak›nlar› sivil
polislerin üzerine giderek uzaklaﬂt›rd›lar. Daha sonra bildiri da¤›t›m›na devam eden platform bileﬂenleri
Tramvay Dura¤›’na gelerek burda
“A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ Müebbetlerin Talepleri Kabul Edilsin! Tecrit Kald›r›ls›n!” yaz›l› pankart açarak eylem
yapt›lar. Eylemde Gülten Matur taraf›ndan yap›lan aç›klamada, tecritin kald›r›lmas› ve a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ
müebbetlerin taleplerinin kabul
edilmesi için Ankara’ya gidilece¤inin duyurusu yap›larak a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbetlerin F Tipi hapishanelere geçtikten sonra a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ
tecrite maruz kald›klar›n› belirtildi.
Matur, “uygulanan havaland›rma
sürelerinin uzat›lmas›, bulunduklar›
hücre koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesi,
yan yana olan hücrelerdeki tutsaklar›n ayn› saatte beraber havaland›rmaya ç›kar›lmas›” taleplerinin yeri-

ne getirilmesi için Ankara’ya meclisteki yetkililerle görüﬂmeye gideceklerini aç›klad›.
Eylem at›lan sloganlar›n ard›ndan sona erdi. Ayn› gün akﬂam
Ankara’ya gitmek üzere yola ç›k›ld›.

A n k a r a : Sakarya Caddesi’nde 21
Kas›m günü bir araya gelen Tecrite
Karﬂ› Mücadele Platformu üyeleri
a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbetliklerin koﬂullar›n›n düzeltilmesi talebiyle eylem ve
ard›ndan bildiri da¤›t›m› yapt›lar.
TKMP üyeleri bu talepler karﬂ›lanana kadar mücadeleye ve eylemlere devam edeceklerini belirttiler.
Eylemin ard›ndan Sakarya Caddesi’nde yaklaﬂ›k 1500 bildiri halka
da¤›t›ld›.
***
23 Kas›m günü a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ
müebbet tutsaklar›n taleplerinin kabul edilmesi için Ankara Adliyesi
önünde eylem yapan DHF, Partizan,
ESP, Al›nteri ve Halk Cephesi aç›klamada; devrimci tutsaklar›n 10 y›ld›r tecrit koﬂullar›nda bask›lar alt›nda yaﬂad›¤›n› ve tutsaklar bask›larla
karﬂ› karﬂ›ya iken sessiz kalamayacaklar›n› söylediler.
Aç›klamada; F Tipi hapishanelerde keyfi bask› ve sald›r›lara, a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbetlere dayat›lan insanl›k d›ﬂ› koﬂullara derhal son verilmesi gerekti¤i söylendi.
Yap›lan aç›klamadan sonra tutuk-

oldu¤u gerekçesi ile görüﬂemediklerini, Ak›n Birdal ile yap›lan görüﬂmede ise; a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet
tutsaklar›n 10 y›ld›r tecrit koﬂullar›nda yaﬂad›klar› sorunlar anlat›larak bu sorunlar›n ancak yasal düzenleme ile aﬂ›labilece¤i ve bunun
yap›lmas› gerekti¤i söylendi.
Görüﬂmeye giden Tecrite Karﬂ›
Mücadele Platformu temsilcileri, 24
Kas›m, Çarﬂamba günü için de CHP
milletvekili Ahmet Ersin'den randevu ald›klar›n› aç›klad›. Yaklaﬂ›k 100
kiﬂinin kat›ld›¤› eylem heyetin görüﬂmelerden sonra yapt›¤› aç›klama
ile son buldu.
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A n t a l y a : 22 Kas›m günü, Halk
Bankas› önünde baﬂlay›p, K›ﬂlahan
Meydan›’na kadar meﬂalelerle yürüyüﬂ yap›ld›.
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar› ve alk›ﬂlarla yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan K›ﬂlahan
Meydan›’nda bir aç›klama yap›ld›.
Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu olarak Ankara’ya gidecekleri
belirtilen aç›klamada, “A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet cezas› verilmiﬂ bu insanlara uygulanan tecrit koﬂullar›
a¤›r a¤›r iﬂkenceli ölümdür” denildi.
ESP, DHF, Halk Cephesi ve Antalya
Halkevleri’nin düzenledi¤i eyleme
TKP de destek verdi.
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“Tutuklanmaya kan›t ve gerekçe olan dergileri
ve evimizden ald›klar› di¤er eﬂyalar›m›z›
eﬂim tutukland›¤› gün geri verdiler”
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Tutuklu TAYAD’l› Özcan
Sak›nc›’n›n eﬂi Rukiye Ilg›n’la
yapt›¤›m›z röportaj› yay›nl›yoruz.
Rukiye Ilg›n: Eﬂim Özcan Sak›nc› 17 haziran 2010 da Manisa’dan
gözalt›na al›n›p 19 Haziran 2010 tarihinde
‹zmir
A¤›r
Ceza
Mahkemesi’nin verdi¤i kararla tutukland›. 17 Haziran sabah 7 de Manisa’da ikamet etti¤imiz evimiz ,
Manisa terörle mücadele polisleri taraf›ndan bas›ld›. 24 saat k›s›tl› 48 saat gözalt›nda tutulaca¤›m›z› söyleyip
evimizde arama yaparak, evimizde
bulunan Yürüyüﬂ dergilerine, Kültür
Sanatta Tav›r dergilerine, okudu¤unuz kitaplar›m›za, hiçbir sorumuza
cevap vermeyerek, evde bulunan ve
eﬂimin tez çal›ﬂmalar›n›n bulundu¤u
bilgisayar ve cdlerine elkoydular.
Gözalt› gerekçesini sordu¤umuzda
ö¤reneceksiniz ﬂeklinde tehdit vari
söylemlerle hem beni hem eﬂimi
gözalt›na ald›lar. Tutuklanma gerekçesi telefon dinlemeleri, fiziki takip,
Yürüyüﬂ dergisi okumak vs gibi suç
unsuru taﬂ›mayan tamamen keyfi gerekçelerdi. Tutuklanmaya kan›t ve
gerekçe olan dergileri ve evimizden
ald›klar› di¤er eﬂyalar›m›z› eﬂim tutukland›¤› gün geri verdiler.
Ilg›n: Herhangi hukuki bir gerekçesi olmayan tamamen keyfi bir
ﬂekilde gözalt›na al›nd›k ve eﬂim tutukland›. Asl›nda eﬂimin tutuklulu¤u sistemin sürdürmüﬂ oldu¤u sindirme, göz da¤› verme politikas›n›n
bir ürünü. Bu ülkede haks›zl›klara
bask›lara tam anlam›yla dur bile diyememiﬂken kendi çap›m›zda du-

 Eﬂiniz, hangi gerekçe ile ve
nas›l tutukland›?
 Eﬂiniz, gözalt›na al›nmas›n›, tutuklulu¤unu nas›l de¤erlendiriyor?
 Hapishanede hangi koﬂullarda
kal›yor? Ne tür sorunlar yaﬂ›yorlar?
 Siz ziyarete giderken ne tür
sorunlarla karﬂ›laﬂ›yorusunuz?
 Sizin ayr›ca belirtmek
istedi¤iniz bir ﬂey var m›?
yarl›, insan›z. Bizler derken bu yaﬂad›klar›m›z, sistemin buna bile tahammülü olmad›¤›n› gösterdi.
Ilg›n: Yaklaﬂ›k beﬂ buçuk ayd›r
‹zmir K›r›klar F Tipi’nde kal›yor.
ﬁuan iki kiﬂi kal›yorlar. Her hafta
birer saatlik kapal› görüﬂleri ve haftada bir on dakika telefon haklar› var.
Her hafta görüﬂe ç›kam›yor. Benim
Dersim’de oluﬂum ailenin de il d›ﬂ›nda olmas›ndan kaynakl› gidemiyoruz. Ayda bir aç›k görüﬂe gitmeye çal›ﬂ›yoruz. Görüﬂlere ç›plak ayak geliyorlar. Keyfi bir ﬂekilde 3-4 defa üst
aramas› ve özellikle ayakkab› aramas› dayat›lmakta. Zaten hücrelerden görevli eﬂli¤inde ç›kart›l›yorlar .
Hücre ise belirli zamanlarda arama
ad› alt›nda alt üst ediliyor buna ra¤men her hücre ç›k›ﬂ›nda 3-4 defa arama dayat›lmakta. Di¤er bir ve aﬂ›lamayan sorun ise telefon görüﬂmeleri
s›ras›nda oluyor. Telefon etti¤i zaman kendi ismini verme zorunlulu¤u karﬂ›s›ndakilerin isminin de söylenmesi gerekiyormuﬂ. Oysaki o telefon numaralar› için hapishane idaresine 5-6 evrak veriliyor. Hangi numaran›n kime ait oldu¤u biliniyor.

Ankara Haklar Derne¤i'nde
Bayramlaﬂma
Ankara Haklar Derne¤i Kurban Bayram›’n›n 4. günü
bayramlaﬂma program› düzenledi.
Herkesin bayram›n›n kutlad›¤› proramda bir konuﬂma
yap›ld›. Konuﬂmada tutuklu TAYAD'l›lar› sahiplenmemizle zulmün elinden çekip ald›¤›m›z gibi hala tutuklu
bulunan TAYAD'l›lar› da ancak sahiplendi¤imiz zaman
alabilece¤imiz söylendi. Yap›lan konuﬂman›n ard›ndan
türküler, marﬂlar söylenerek halaylar çekildi.

S›rf bu nedenden dolay› bazen görüﬂme yapam›yoruz. ‹htiyaçlar›n›
karﬂ›lamalar› için yat›rd›¤›m›z paralara haftal›k harcama limiti koymuﬂlar. O limiti aﬂmamak gerekiyormuﬂ.
Kald› ki zorunlu olduklar› için hapishane yeme¤ini yemekteler ve bu limitten kaynakl› kantinden isteyemiyorlar. 10 y›ld›r süregelen tecrit her
hapishanenin kendine özgü uygulad›¤› farkl› bask› ve sindirme araçlar›yla tecrit içinde tecrit yaﬂatmaya
devam ediyorlar.
Ilg›n: Yukar›da da belirtti¤im gibi ve çal›ﬂmak durumunda olmamdan kaynakl› sadece ayl›k aç›k görüﬂe gidebiliyorum. Neredeyse 24 saatlik yol sonunda sadece 1 saatlik görüﬂ ve ard›ndan tekrar bir 24 saatlik
bir yolculuk. Bunun yan› s›ra görüﬂe girmek için 2 defa aramadan geçmek gerekiyor. ﬁu ana kadar görüﬂe
girerken görevliler ile tart›ﬂma yaﬂamad›m. Fakat bazen aileleri beklerken, di¤er aileleri beklemememiz
yönünde uyar›lar› oluyor ve bizde
hep beraber geçece¤imizi söylüyoruz. Ama ne kadar da tart›ﬂma vs yaﬂamam›ﬂ oluyor olsak da orada bulunmak kapal› demir kap›lar yüksek
taﬂ duvarlar tecriti anlat›yor.
Ilg›n: Eﬂim öznelinde ayn› dönemde yap›lan tutuklamalar tamamen keyfi ,sindirme- gözda¤› amaçl› yap›lm›ﬂt›r. Keyfili¤i Ankara’daki
mahkemedeki tahliyelerle ortaya
ç›km›ﬂt›r. Ayn› keyfilik ‹zmir’de devam etmektedir. Ve bu keyfilik son
bulacakt›r. Çal›ﬂmalar›n›zda baﬂar›lar diliyorum ve teﬂekkür ediyorum.

Malatya PSAKD’a Bayram Kutlamas›
Malatya PSAKD ﬁubesi’nde Kurban Bayram›’n›n
4. günü bayramlaﬂma program› düzenlendi.
Bayramlaﬂmaya kat›lanlar›n bayramlar›n›n kutlanmas›n›n ard›ndan halk müzi¤i sanatç›s› Muharrem Temiz deyiﬂlerden ve türkülerden oluﬂan bir
müzik dinletisi verdi. Dinletinin ard›ndan da dernek
baﬂkan› Songül Canpolat ve dernek sekreteri Necla
Güney birer konuﬂma yaparak herkesin bayram›n›
kutlad›klar›n› ifade ettiler.
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2 TAYAD’l› Daha Serbest
Direnilerek kazan›laca¤›n›
gösteren TAYAD’l›lar hafta boyu tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›n› hayk›rmaya
devam ettiler.

2 TAYAD’LI

An k a r a ’da 20 Kas›m günü
Apdi ‹pekçi Park›'nda bir araya
gelen TAYAD'l› Aileler, Mahir
Çayan’› and›¤› için, Güler Zere’ye özgürlük istedikleri için
insanlar› tutuklaman›n suç oldu¤u vurgulanan eylemde, tutuklu TAYAD'l›lar›n serbest b›rak›lmas›n› istediler.
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16 TUTUKLU!
2 TAYAD’l› daha zulmün elinden çekip al›nd›. ‹zmir’de tutuklanan TAYAD’l›lar Dursun Göktaﬂ ve
Özcan Sak›nc› 26 Kas›m günü ç›kt›klar› ilk duruﬂmada serbest b›rak›ld›lar.

20 Kas›m günü H atay Antakya
Ulus Alan›’nda TAYAD’l› Aileler
bir eylem yapt›.
Eylemde “Güler Zere’nin Cenazesine Mahir Çayan’›n Anmas›na

Adalet!
Hikmet Sami Türk, geçen hafta yapt›¤› aç›klamada,
“Biz o zaman görevimizi yapt›k. Benim karar›m de¤ildi
ki karar Milli Güvenlik Kurulu'nda al›nd›” diyerek ilk
kez sorumlulu¤u baﬂka bir kuruma yüklemeye çal›ﬂt›.
Evet, karar besbelli ki Milli Güvenlik Kurulu’nda
al›nm›ﬂt›r. De¤ilse, hiçbir güç, hiçbir kurum, bu çapta bir
operasyon yapamazd›.
Peki; karar›n orada al›nm›ﬂ olmas›, devletin bir bakan› olarak Hikmet Sami’nin s o r u m l u l u ¤ u n u a z a l t › r m › ?
Bu durum onun suçu için bir “hafifletici neden” olarak
görülebilir mi?
Bu sorun gerçekte adalet aç›s›ndan sadece Hikmet
Sami’yle s›n›rl› olmay›p yayg›n bir sorundur.
Çünkü sömürücü egemen s›n›flar›n bask›, zulüm,
katliam politikalar›nda yer alan bir çok kesim, kendini
böyle savunur:
“Ben emir kuluyum.”, “Amirlerim emretti, ben yapt›m, baﬂka ne yapabilirim ki?
Emir kulu olmak, iﬂkencede yer almay›, katliamda
yer almay› meﬂrulaﬂt›r›r m›? Onu suçsuz mu k›lar? Adalet aç›s›ndan cevaplanmas› gereken bir sorudur bu.

Kat›lmak Suç De¤ildir, Tutuklanan
TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n”
pankart› aç›l›rken, bir bayramda daha TAYAD’l›lar›n tutuklu oldu¤u
belirtildi.
M e rsin’de TAYAD’l› Aileler 20
Kas›m günü Taﬂ Bina önünde oturma eylemi yapt›lar. K›z›l bayraklar›n ve dövizlerin taﬂ›nd›¤› eylemde
hukukun olmad›¤› bir ülkede son
sözü direnen halklar›n söylebilece¤i
vurguland›.
B u rsa’da 23 Kas›m günü Fomara Meydan›’nda bulunan AKP il binas› önünde eylem yap›ld›. Tutuklanan TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmalar› istenen eylemde, ülkemizde
adaletsizli¤in günden güne daha da
büyüdü¤ü söylendi.

Emirle Yapm›ﬂ Olmak
Suçu Hafifletir mi?
Bayrampaﬂa Katliam› Davas›’nda 39 er yarg›lan›yor.
Hiyerarﬂi aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda en sonda geliyorlar.
Peki bu onlar› suçsuz mu k›l›yor?
Hay›r diyoruz.
Emirle yapm›ﬂ olmak, halka karﬂ› iﬂlenen suçlar›
meﬂru yapmaz. Suçu ortadan kald›rmaz.
Çünkü e¤er öyle bak›l›rsa; er, astsubaydan emir alm›ﬂt›r. Suçsuzdur. Astsubay da subaydan emir ald›¤›na
göre o da suçsuzdur. Binbaﬂ›, bir generalden emir alm›ﬂt›r. Ama generale de bir emir veren vard›r; Genelkurmay’dan gelmiﬂtir o emir. Hükümetten gelmiﬂtir.
Hükümettekileri de suçlayamay›z o zaman. Çünkü
Hikmet Sami’nin dedi¤i gibi, hükümet de MGK karar›n› uygulamaktad›r...
O zaman elimizde suçlu olarak kala kala MGK üyeleri kal›r... bütün bir devlet mekanizmas›, o mekanizmay› kanla, terörle döndürenler aklanm›ﬂ olur.
Hay›r, karar› alandan, o karar› en aﬂa¤›ya iletenlere,
karar›n uygulanmas›n› sa¤layanlara ve en son teti¤i çekene kadar, hepsi suçludur; bu konuda kesin olarak net
olunmal›d›r. “onlar da emir kulu, ne yaps›nlar” türü aklay›c› yaklaﬂ›mlar reddedilmelidir. Suçlar›n›n derecesi
farkl›d›r, halk›n adaletinin onlara biçece¤i ceza farkl›
olabilir, ama suçun varl›¤› ve onlar›n su çl u l ukl a r› tart›ﬂ›lmaz. Hiçbir emir, karar, halka karﬂ› suç iﬂlenmesinin
gerekçesi olamaz.
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Katillerinize inan›n diyorlar bize .
Bize diyorlarki azrail adalet da¤›tacak. Yok art›k inanm›yoruz.
Biz art›k direnmeyi ö¤rendik. Savaﬂmay› ö¤rendik art›k.
Adalet de bizim öfke de bizim.
Haks›zl›klar›n adaletsizliklerin açl›¤›n pervas›z yaﬂand›¤› ülkemizde
düﬂman, devrimcilerin önüne iki seçenek koyuyor.
Ya teslimiyet ve bedeli yoldaﬂlar›m›z›n kan›yla ödenecek bir yaﬂam; ya
da ölüm pahas›na devrimci onuru koruyarak direnmek ve savaﬂmak.
Faﬂizme ve emperyalizme karﬂ›
verdi¤imiz iktidar savaﬂ›m›nda uzlaﬂmamak, teslimiyeti reddetmek, düﬂman› tan›maktan, halk›n ç›karlar›n›
savunmaktan, k›saca s›n›f bilincine
ve kinine, öfkesine sahip olmaktan
geçiyor.
Emperyalizmden güç alan düﬂman›m›z iktidar bilinciyle hareket ediyor.
Hiçbir politikas› rastgele de¤ildir.
Bir arkadaﬂ›m›z›n do¤du¤u köye,
y›llard›r gitmedi¤i köye, bir manga
asker göndedip "bu kiﬂi teröristtir, teröristlere yol gösteriyor" diye provokasyon yapabiliyor. Do¤du¤u köyde
dedelerinin nenelerininin oldu¤u
köyde bunu bilerek yap›yor e¤er birgün yolu düﬂerde giderse arkadaﬂ›m›z
karﬂ›s›na, ﬂartlanm›ﬂ bir köy ç›ks›n
diye yap›yor bunu. ‹ﬂte böyle bir gerçek var karﬂ›m›zda.
‹nfaz, katliam, iﬂkence, kaybetme,
provokasyon ve di¤er tüm politikalar›n› yönlendiren oligarﬂinin iktidar›
elinde tutma h›rs›d›r.
Arkadaﬂ›m›z›n do¤du¤u köye giden askerlere, erlere verdi¤i e¤itimde
bunun bir parças›. Büyük küçük hiç
bir f›rsat› kaç›rmadan hiç bir olana¤›
heba etmeden de¤erlendiriyor.
Oligarﬂi, ne pahas›na olursa olsun
iktidar› elinde görmek istiyor.
Devrimci hareket de ne pahas›na
olursa olsun iktidar› eline geçirmek,
sosyalizme aç›lacak halk iktidar›n› kurmak için savaﬂ›yor.
Bu savaﬂ› biz kazanaca¤›z.

VARLI⁄I B‹Z‹ ÖLDÜRMEYE
BA⁄LI OLAN DÜﬁMANA
AF YOK! ONLARI AFFETMEK
KEND‹M‹Z‹ YOK ETMEKT‹R,
ONLARI AFFETMEK
‹NT‹HAR ETMEKT‹R

Bu savaﬂta düﬂman kirlidir, ahlaks›zd›r, katildir, adaletsizdir. Çünkü onlar çürüyendir. Can çekiﬂiyorlar, ›rksal, ulusal kin yay›yorlar. Vurgunla
soygunla ayakta durmaya çal›ﬂ›yorlar.
Elleri kanl›, yürekleri irinlidir onlar›n. Türkünün dedi¤i gibi, analar›
yok onlar›n aﬂklar› sevgileri yoktur...
Kime diyecekler birtanem diye ...
Bitti bitti art›k her ﬂey bitti onlar
için... Çünkü onlar bizim yüreklerimizi t›kabasa ﬂehitlerimizle doldurdular bir avuç kömür diri diri yak›lan
kad›nlar›m›z delik deﬂik edilen bedenleri ile yoldaﬂlar›m›z t›ka basa
doldu yüre¤imize.
Tek tutunacak yer öfkemiz kald›.
Biz gelece¤in sahibiyiz. Bugünün direniﬂçisi gelece¤in kurucusuyuz biz .
Her ﬂey halk için, her ﬂey vatan için,
her ﬂey cephe için diyoruz. Sizinle
yaﬂayamay›z diyoruz onlara. Ya siz
ya biz yok olaca¤›z diyoruz.
Bunun için de bize karﬂ› duydu¤u
kin ve öfkeyle ﬂehitlerimize onlarca
kurﬂun s›kacak, iﬂkence yapacak kadar alçaklaﬂan düﬂmanla k›yaslanamayacak kadar s›n›f kinine sahip olmam›z gerekiyor.
S›n›f kinimiz hiçbir zaman ilkel
öç alma duygusu de¤ildir. Temelinde
sosyalist bilinç, devrime inanç, halka
karﬂ› duydu¤umuz.
Gerçek sevgi yatar.
‹ﬂkencehanede, kuﬂatma alt›nda,
çat›ﬂmada iradeyi çelikleﬂtiren, düﬂman› yenilgiye u¤ratan da sosyalizm
davas›na gönülden ba¤l› olmakt›r s›n›f kinidir.
Her türlü düﬂmanla aras›na kal›n
duvarlar çekmeyen, yüre¤inin, bilincinin derinliklerinden gelen nefretine,
s›n›f kiniyle "düﬂman" sözcü¤ünü telaffuz etmeyi ö¤renmeyen, bunu kendi varl›¤›n›n olmazsa olmaz koﬂulu
haline getirmeyenler bir kez daha
yüzlerini ﬂehitlerimize çevirerek Cep-

he ruhunu taﬂ›y›p taﬂ›mad›klar›n› kendilerine sormal›d›r.
Bir Cepheli düﬂman› tan›d›¤› ölçüde ve ona duydu¤u nefret kadar savaﬂ›r. Ya tam savaﬂ›l›r ya da imha olunur.
Savaﬂ ciddi bir iﬂtir ve düﬂman›n ﬂakas› olmad›¤› aç›kt›r. Oysa biz düﬂman›n
tam kalbine niﬂanlanm›ﬂ öfke ve kinle
dolu silahlar ve bu silahlar› iyi kullanan
savaﬂç›lar olmal›y›z.
Düﬂman›n› yeterince tan›mayanlar, s›n›f kiniyle hareket etmeyenler,
uzlaﬂma ve ihanetin kap›lar›n› s›k›ca
kapayamazlar. ‹ktidar bilinci ve kiniyle hareket edemezler.
Yapt›klar›m›z› heryerde, her koﬂulda
savunduk bu savunmada inanç ve kararl›l›k, özümsenmiﬂ bir s›n›f kini ve öfkesine sahibiz. S›n›f kinine sahip olmak,
uzlaﬂmay› ve ihaneti yaﬂamamakt›r.
Düﬂmanlar›m›z yoldaﬂlar›m›z›
katlederkenki amac› sadece öldürmek
de¤ildir. S›radan halktan insanlar›
parkta içki içerken, saç› küpeli diye
öldürürken de amac› sadece öldürmek de¤ildir.
Arkada kalanlara ve tüm halka
gözda¤› vermek, esas olarak korku
salmakt›r. ‹ﬂte tam buradad›r bize düﬂen görev öfkeyi büyütmektir.
E¤er bu öfke çözülürse yerini sindirilmiﬂlik, çaresizlik, kadercilik ve teslimiyet al›r. Ve bu gelin bizide de ayn›s›n› yap›n bizi de öldürün demektir.
Öfkeyi günün her saatinde gece
gündüz yaﬂamakt›r devrimcilik. ﬁehitlerimizi adaletsiz b›rakmak tüm insanl›¤› aﬂa¤›lamakt›r. Katilleri yaﬂatmak ﬂehitlerimizi hergün yeniden öldürmek demektir.
Adalet bizimdir. Adaleti biz savunaca¤›z
Azrailin adalet da¤›tt›¤› görülmemiﬂtir.
‹ﬂte bu nedenle ﬂehitlerimizi adaletsiz b›rakmayaca¤›z.
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Bayrampaşa Katliamı Davası Başladı:

Oradaydık... Hesap Sorandık...

Adalet Yerini Bulmadan
Bu Dosya Kapanmayacak!
Say›: 244

 Bayrampaﬂa Katliam› Davas›,
katliamdan tam 10 y›l sonra,
aç›ld›.

 Katliam›n baﬂ sorumlular› yoktu
san›klar aras›nda.

 Katliamc›lar›n, askeri siviliyle,
söyleyecek tek bir sözleri yoktu...
Söz bizdeydi.

 Diri diri yak›lan, kurﬂunlanan
ancak yaral› kurtulanlar,
oradayd›. Gerçe¤i anlatt›lar tüm
yal›nl›¤›yla..

 Halk Cephesi vard› tüm
görkemiyle mahkeme salonunun
önünde. Hesap sorand›,
yarg›layand›, adalet için
mücadeleyi ö¤retendi...

 Duruﬂma iki gün sürdü. Dava 6
Nisan 2011'e ertelendi.

19 Aral›k 2000 hapishaneler katliam›n›n üzerinden tam 10 y›l
geçti. 10 y›l içinde katliam› gerçekleﬂtiren, katliam›n sorumlusu
olan bir tek kiﬂi ne yarg›land› ne de cezaland›r›ld›. Tam 10 y›l sonra devrimcilerin ve halk için adaletten yana olan hukukçular›n ›srar› sonucu Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde gerçekleﬂen katliam için
bir dava aç›ld›. Aç›lan davan›n ilk duruﬂmas› 23 Kas›m günü ‹stanbul Bak›rköy 13. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkemenin oldu¤u gün 10 y›ld›r ac›lar› ve öfkeleri dinmeyen, adalet için yan›p tutuﬂan devrimciler adliye önündeydiler.
“Biz 19 Aral›k’ta Bayrampaﬂa’dayd›k Diri Diri Yak›lanlar›z Adalet ‹stiyoruz”, “10 Y›l Oldu 19 Aral›k 2000’de Bayrampaﬂa’da Diri Diri Yakanlar Cezaland›r›ls›n” pankartlar› açan Halk Cepheliler,
“Yakanlar 10 Y›ld›r Cezaland›r›lmad›” dövizleri taﬂ›d›lar. “Diri
Diri Yakanlar Cezaland›r›ls›n”, “19 Aral›k Katliam›n›n Sorumlusu
Devlettir”, “Adalet ‹stiyoruz”, “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar›n› hayk›ran 360 kiﬂi ad›na, 19 Aral›k’› Bayrampaﬂa’da yaﬂayan ve yaral› olarak kurtulan TAYAD’l› Mehmet
Güvel bas›na bir aç›klama yapt›.
Kendisinin de katliam› yaﬂayanlardan biri oldu¤unu belirten
biri oldu¤unu belirten Mehmet Güvel “Bizi öldürmeye geldiler. O
gün F›rat Tavuk ve Aﬂur Korkmaz kendilerini feda ederek geri kalanlar›n kurtulmas›n› sa¤lad›lar. 10 y›l sonra ›srar›m›z sayesinde
askerler yarg›lan›yor. Ecevit hükümetinin, MGK’n›n yarg›lanmas› gerekiyor” derken ﬁefinur Tezgel ve Seyhan Do¤an’›n bedenlerinin kömürleﬂerek aileleri taraf›ndan tan›nmayacak hale geldi¤ini
anlatt›.
Katliamda 28 devrimci tutsak katledildi¤ini belirten Güvel, bu
28 kiﬂiden 12’sinin Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde öldürüldü¤ünü
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belirtti. Güvel ayr›ca Bayrampaﬂa’da 6 kad›n›n diri diri
yak›ld›¤›n›; katliam›n devletin tepesinde aylarca öncesinden planland›¤›n› ve karar› bizzat MGK verdi¤ini
söyledi.
“Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz, Katil Devlet Hesap Verecek” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde, devrimci
tutsaklar›n katledilmesinin ard›ndan, burjuva bas›n›n
yard›m›yla hukuk katliam›na baﬂlad›¤› vurguland›. Katliamdan sa¤ kurtulan tutsaklara karﬂ› “isyan ç›kartmaktan” say›s›z soruﬂturmalar ve davalar aç›lmas›na ra¤men
tek bir katilin cezaland›r›lmad›¤› vurgulayarak, “Bu dava 10 y›ll›k hukuk mücadelesinin sonucunda aç›lm›ﬂt›r.
Adalet yerini bulmal›, diri diri yakanlardan, halk›m›z›n
en de¤erli evlatlar›n› katleden ölüm mangalar›ndan hesap sorulmal›d›r” denildi.
Aç›klaman›n ard›ndan Halk Cepheliler adliyenin
önünde duruﬂman›n sonucunu beklemeye baﬂlad›lar.
Bekleme esnas›nda ‹dil Tiyatro Atölyesi Bayrampaﬂa’da 6 kad›n›n yak›lmas›n› anlatan bir tiyatro oyunu
sergiledi. Grup Yorum’da mahkemeyi takip edenler aras›ndayd› ve “Bize Ölüm Yok” marﬂ›n› söyleyen Yorum
üyeleri, “Katliamc›lar bizim hissettiklerimizi anlayamaz. Halk anlar ancak ve halk bunun hesab›n› soracak”
dedi. Ard›ndan ise bir Halk Cepheli Ümit ‹lter’in ‘Yine
Gelece¤iz’ ﬂiirini okudu.
D›ﬂar›da bunlar yaﬂan›rken içeride de duruﬂma görülmeye baﬂland›. 80’nin üzerinde avukat›n bulundu¤u,
‹talya’dan, Yunanistan’dan avukatlar›n geldi¤i davada.
ÇHD Genel Merkez, ÇHD ‹stanbul ﬁubesi, ‹HD ‹stanbul ﬁubesi, ‹zmir ve Mersin barolar› müdahil olma talebinde bulundular. O günü yaﬂayan Mehmet Güvel, Süleyman Acar, Münevver Aﬂç›, Hacer Ar›kan da müﬂteki
olarak duruﬂmada yer al›rken hala tutsak olan Bekir
ﬁimﬂek de duruﬂmaya getirildi.
Mahkemede operasyonda görevli olan Elaz›¤ Tugay›’ndan25 asker san›k olarak haz›r bulundu. Bu askerlerin baz›lar› komutanlar›n›n ismini hat›rlamad›¤›n›, kendilerini Bayrampaﬂa deyip Ümraniye’ye götürdüklerini,
robokop olduklar›n› ve silah kullanmad›klar›n› söylediler. Katliam› yaﬂayanlar ise birçok gaz›n kendilerine
at›ld›¤›n›, hortumdan püskürtülen ve vücudu yakt›¤›
halde elbiselerini yakmayan gaz› anlatt›lar. Münevver
Aﬂç› katliamda yeralan bir askeri teﬂhis ederken o asker
rahatça ve piﬂkince “Yok ya, ben miyim iyi bak istersen” dedi.
2 müﬂtekinin dinlendi¤i ve gece 24.00’e kadar süren
duruﬂmaya birgün sonraya, 24 Kas›m’da görülmek üzere ara verildi,
Davay› takip edenlerden BDP Hakkari milletvekili
Hamit Geylani ve katliam› Çank›r› Hapishanesi’nde yaﬂayan Eﬂber Ya¤murdereli bas›na aç›klamalarda bulundular.
Halk Cepheliler ya¤an ﬂiddetli ya¤mura ra¤men duruﬂma bitene kadar sloganlar›yla orada beklerken ÇHD

ﬁimdi Ne De¤iﬂti Sami Türk?
Dilin Neden De¤iﬂti?
Bayrampaﬂa Katliam› Davas›nda Sami Türkler,
Saadettin Tantanlar neden yok diye soruyor herkes.
Sami Türk, feda savaﬂç›s› Didem Akman Davas› ve
Bayrampaﬂa Katliam› Davas› sürerken, bu soruya Bianet’te yapt›¤› bir aç›klamayla cevap vermiﬂ.
Diyor ki Hikmet Sami: “Biz görevimizi yapt›k.
Devletin karar›yd›... Karar Milli Güvenlik Kurulu'nda
al›nd›.”
Daha önce operasyonun mimarl›¤›n›, sorumlulu¤unu tamam›yla üstlenen Sami Türk’ün yerinde ﬂimdi,
suçu baﬂka kurumlara y›kmaya, kendi sorumlulu¤unu
hafifletmeye çal›ﬂan bir Sami Türk gelmiﬂ.
Peki neden?.. Bunda Didem A k m a n’›n belirleyici
bir pay›n›n oldu¤u aç›k. Hikmet Sami, belki yar›n,
“asl›nda ben bu operasyona karﬂ›yd›m ama MGK karar›yd›, mecburdum uygulamaya” da diyebilir.
Baﬂtan söyleyelim. Bu tür aç›klamalar, Hikmet Sami’nin suçunda bir gram dahi azalmaya yol açmaz.
Onun için hiçbir ﬂey “hafifletici neden” olamaz.
Hikmet Sami, marﬂta söylendi¤i gibi, “ b i t t i b i t t i
a r t › k , h e r ﬂey bitti, onlar için herﬂey bitti” denilenlerdendir ve hiçbir ﬂey bunu de¤iﬂtiremez.

Niye Ça¤›rm›yorsunuz?
Neden Korkuyorsunuz?
Yüzlerce devrimci tutsak gibi, bu davada müﬂteki
(ﬂikayet eden) konumundayd› Ercan Kartal da.
Ercan Kartal, Kemal Ayhan, Ali Baba Ar›, Hikmet
Kale, R›za Y›ld›r›m ve Serdal Karaçelik, bu davada
ifade vermek için ‹stanbul'a getirilmeleri talebinde bulundular.
Bu konuda karar verecek olan Bak›rköy 13. A¤›r
Ceza Mahkemesi idi. Heyet, bu talebi kabul etmeyerek, “ifadelerinin olduklar› yerlerdeki a¤›r ceza mahkemelerinde al›nmas› için talimat yaz›lmas›n›” kararlaﬂt›rd›.
Bu karar hangi korkunun ürünüdür? Yarg›çlar, o
kürsüde devrimcilerin yarg›layan, hesap soran olmas›ndan korkuyorlarsa, boﬂuna. Bu dava öyle olacakt›r.
‹kincisi, katledilenlerin sesini bo¤maya çal›ﬂmak,
katliamc›lar› korumakt›r. Daha ilk duruﬂmadan katliamc›lar› korumaya kalkan bir mahkeme, adalete de¤il,
diri diri yakanlara hizmet eder.
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Genel Baﬂkan› Selçuk Koza¤açl› duruﬂma ç›k›ﬂ› bas›na
bir aç›klama yaparak iyi baﬂlad›¤›n› söyleyebileceklerini, san›klar›n tamam›n›n mahkememede bulundurma
taleplerinin kabul edildi¤ini belirtti.
Katliam davas› 24 Kas›m günü görülmeye devam
edildi. Halk Cepheliler de Bak›rköy Adliyesi önündeki
bekleyiﬂlerini sürdürdüler. Pankartlar› ve sloganlar›yla
diri diri yak›lanlar›n cezaland›r›lmad›¤›n› hayk›ran devrimciler ad›na Mehmet Güvel sözlü bir aç›klama yapt›.
Katliamda yaraland›¤›n› anlatan Güvel “beyninin
%80’ni olmayan bir insan haline getirildim” dedi. Duruﬂman›n ilk gününde san›k askerlerin herkesin gözünün içine baka baka yalanlar söyledi¤ini, komik ifadeler verdi¤ini ve mahkeme heyetinin tutuklama taleplerini kabul etmedi¤ini söyleyerek katliam› herkese anlatmaya ve adalet mücadelesine devam edeceklerini belirtti.
30’dan fazla ma¤dur avukat›n›n kat›ld›¤› duruﬂmada
ise müﬂtekilerin dinlenilmesine devam edildi. Katliam›
yaﬂayanlar katliam› ayr›nt›lar›yla anlatt›lar ve salonda
bulunan askerlerin çok çok küçük bir k›sm› oldu¤unu,
vahﬂetin siyasi ve askeri sorumlular›n›n yarg›lanmas›
gerekti¤ini söylediler.
Duruﬂman›n sonunda mahkeme heyeti avukatlar›n
talebi olan, Hikmet Sami Türk, Saadettin Tantan, Aytaç
Yalman, Ali Suat Ertosun, Zeki Bingöl gibi operasyonun sorumlular› hakk›nda Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’ndan bugüne kadar herhangi bir iﬂlem yap›l›p yap›lmad›¤›n›n sorulmas›na, Elaz›¤’dan gelen taburun görevlendirilip görevlendirilmedi¤inin sorulmas›na karar
verdi. Ayr›ca adresi bulunamayan 3 san›¤›n yakalanarak tutuklanmas›na ve mahkemenin 6 Nisan’a ertelenmesine karar verdi.
Duruﬂma sonras› Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i Genel
Baﬂkan› Selçuk Koza¤açl› bas›na bir aç›klama yapt›. Katliam›n sorumlusu olan son personel, son kamu görevlisi, son yetkili yarg›
önüne ç›kar›lana kadar mücadeleyi b›rakmayacaklar›n›, katledilen ve yak›lan, öldürülen müvekkillerini, dostlar›n›yoldaﬂlar›n› asla unutmayacaklar›n› vurgulad›.
Savc›n›n da 5 y›l boyunca u¤raﬂt›¤›, operasyon harekat planlar›n›n, dökümanlar›n›n, hangi mühimmatlar›n kullan›ld›¤›n›n, kimin
nerede görevlendirildi¤inin tespitinin istendi¤ini
belirten Koza¤açl› ‹çiﬂleri
Bakanl›¤›’n›n, Jandarma Komutanl›¤›’n›n bunlar› vermeyerek suç iﬂlemeye devam
edip etmeyeceklerinin görülece¤ini belirtti.

Duruﬂmadan

Notlar

‹ﬂsiz, asgari ücretli katliamc›lar
Duruﬂmada katliamdan yarg›lanan 39 askerin kimlik tespitleri de yap›ld›. Rutin olarak kimlik tespitinin
bir parças› da san›klar›n iﬂi ve geliriydi. San›klar›n ço¤u ﬂu cevab› verdi: iﬂﬂsiz,asgari ücretli!
Gerçek buydu. Yarg›lanan erler, yoksul halk çocuklar›yd›. Düzen, düzenin ordusu, onlar› katliamc› yapm›ﬂt›.

Bu karar›n takipçisi olaca¤›z!
13. A¤›r Ceza Mahkemesi, savc› Do¤an Karakoç'un
talebi üzerine Eyüp Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›'ndan dönemin Adalet Bakan› Hikmet Sami T ü r k , ‹çiﬂleri Bakan› S a a d e t t i n Ta n t a n , Jandarma Genel Komutan›
emekli O r g . Aytaç Ya l m a n , cezaevi Bölük Komutan›
Zeki Bingöl, Fikret Ünalan, ‹stanbul Baﬂsavc›s› F e rzan Çitici, Cezaevi 1. ve 2. müdürleri, A n k a r a J a nd a r m a Ö z e l Asayiﬂ Komutanl›¤›, Bayrampaﬂa Hapishanesi Jandarma Koruma Tabur Komutanl›¤›, H a l k a l ›
J a n d a r m a Tabur Komutanl›¤› ve Avrupa Yakas› M ür ettep Bölük Komutanl›¤› personeli h a k k › n d a her-

hangi b ir iﬂlem yap›l›p yap›lmad›¤›n›n, yap›lmad›ysa neden yap›lmad›¤›n›n sorulmas›na karar
verdi.

Say›: 244

Yürüyüﬂ
28 Kas›m
2010

Halk›n Vicdan›,
Halk›n Saf› Budur...
Bayrampaﬂa Katliam› Davas›’n›n ilk duruﬂmas›nda,
duruﬂma salonlar›nda ender görülen bir olay yaﬂand›.
Baro taraf›ndan katliamdan yarg›lanan san›klar›n
avukatl›¤›na atanan Neﬂe Tükenmez, baronun kendisini yeterince bilgilendirmedi¤ini, san›klar›n eylemlerinin savunulamayaca¤›n›, kendisinin san›klar›n de¤il
ma¤durlar›n taraf›nda olaca¤›n› söylerek, san›k avukatlar›n›n yerinden katledilenlerin avukatlar›n›n yerine
geçti.
Dosyay› orada inceleyebilmiﬂti.
Hiç tereddüt etmeden saf›n› belirledi.
Avukat Neﬂe Tükenmez’in tavr›, halk›n en saf, en
yal›n tavr›d›r.
B u t a v › r, ha lk ›n vic da n›d› r. Düzenin statükola r › yl a k i r l e n m e m i ﬂ b i r v i c d a n › n t a v r › d › r. Bir çok
meslekte oldu¤u gibi, avukatl›k mesle¤inde de, düzenin statüleriyle uzlaﬂmac›l›k, katillerin, mafyac›lar›n
savunuculu¤un bile meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›l›rken, Tükenmez’in mahkeme salonundaki bu saf de¤iﬂtiriﬂi, bu
pespayeli¤e karﬂ›, örnek bir tav›r al›ﬂt›r.
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Ars›zl›k ve Ahlaks›zl›k ‹ktidar›
AKP Hükümetinin Adalet Bakanl›¤› ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, Bayrampaﬂa Katliam› Davas›’na müdahil oldular.
Nas›l bir müdahillikti bu derseniz?
12 ölümün ortada oldu¤u yerde,
y›k›lan duvarlar›n, yan›p eriyen demirlerin hesab› peﬂindeydi AKP.
Diri diri yak›lanlar›n kömürleﬂmiﬂ bedenleri ortadayken, AKP yan›p eriyen ranzalar›n hesab›n›n peﬂinde.
Bir iktidar, ancak bu kadar ars›z,
bu kadar ahlaks›z olabilir!
AKP’nin davaya bu ﬂekilde müdahale olmas›, tüccarl›¤›ndan m›?
39 iﬂsiz ve asgari ücretli askerin
paras›na göz dikti¤inden mi?
Hay›r!
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 Üniversite’de Katliam

Davas›na Ça¤r› Afiﬂleri
‹stanbul Üniversitesi Avc›lar
Kampüsü’nde 22 Kas›m günü, bir
gün sonra görülecek olan 19-22
Aral›k katliam davas›na ça¤r› afiﬂleri as›ld›. ‹ﬂletme Fakültesine, yemekhane giriﬂine, kampüs içerisine
ve yemekhane binas›ndaki kantine
as›lan afiﬂlerde ö¤rencileri devletin
katliamc› yüzü anlat›ld›.

 Alibeyköy'de

Mahkemeye Kat›l›m
Ça¤r›s› Yap›ld›
18 Kas›m günü Halk Cepheliler

Elbette AKP 39 askerden alaca¤› paran›n peﬂinde de¤il.
Elbette AKP, operasyonda devlet mal›na devlet güçlerinin verdi¤i
zarar›n, zaten operasyon emirlerinin bir sonucu oldu¤unu biliyor.
AKP, bu ﬂekilde davaya müdahil olarak asl›nda katliam› savunmaktad›r. Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde 12 insan›n kurﬂunlanarak ve
yak›larak öldürülmesinde itiraz edilecek, müdahil olunacak hiçbir ﬂey
görmemektedir.
AKP Hükümeti, davaya bu müdahale biçimiyle 19-22 Aral›k katliam›n› bir kez daha üstlenmiﬂtir.
Gerekti¤inde yine yap›labilece¤ini ilan etmektedir.
‹ﬂte bu, oligarﬂinin hükümetlerinin s›n›f kinidir. Göstermelik bile
olsa, devrimcilerin katledilmesine

karﬂ› ç›kmamaktad›r.
AKP’ye demokratl›k atfedenlerin asla görmedi¤i ve görmek istemedi¤i budur. S›k s›k, kontrgerilladan, Ergenekondan, kaybetmelerden, karanl›k güçlerden, faili meçhullerden söz eden AKP, devrimcilere yönelik infazlardan, kaybetmelerden, katliamlardan asla ve asla
söz etmemektedir. Devrimcilere
karﬂ› oligarﬂik devletin yapt›¤› her
ﬂey, AKP taraf›ndan onaylanm›ﬂ ve
savunulmaktad›r.
Bayrampaﬂa Katliam› Davas›ndaki tavr›n›n nedeni de budur. 1922 Aral›k katliam› AKP’nin katliam›d›r ve AKP o katliam›, hapishanelerde sessiz imhayla sürdürmektedir.
Ahlaks›zl›k ve ars›zl›k, onun
hasta tutsaklar karﬂ›s›ndaki tavr›nda sürmektedir.

Alibeyköy Karadolap Mahallesinde, 23 Kas›m’da görülecek Bayrampaﬂa katliam›n›n mahkemesine
ça¤r› amaçl› kuﬂlama yapt›lar.
Kuﬂlaman›n yan›nda sloganlar
at›p, halk› bilgilendiren konuﬂmalar
yapt›lar ve mahkemeye ça¤›rd›lar.
O saatte futbol sahas›nda yap›lan
maçtaki insanlar maç› b›rak›p Halk
Cephelileri alk›ﬂlad›lar.
20 Kas›m günü Halk Cepheliler
Alibeyköy Cengiz Topel mahallesinde mahkemeye ça¤r› amaçl› kuﬂlama yapt›lar ve bildiri da¤›tt›lar.
Ayr›ca sloganlar eﬂli¤inde konuﬂmalar yapan Halk Cepheliler,
halk› adalet istemeye ça¤›rd›lar.
Bilgilendirme ve ça¤r› eylemi

“Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› ile sona erdi.
21 Kas›m günü de Halk Cepheliler Alibeyköy Saya yokuﬂu mahallesinde idi ve burdaki halk› 23 Kas›m günü baﬂlayacak, Bayrampaﬂa
Hapishanesi katliam davas›na ça¤›rd›. Alt› kad›n› diri diri yakanlar›n
yarg›lanmas›n› istemek, 12 kiﬂinin
katledilmesinden ve onlarca tutsa¤›
yaralanmas›ndan sorumlu olanlar›n
yarg›lanmas›n› istemek için, 23 Kas›m’da görülecek davay› sahiplenmeye, duruﬂmaya kat›lmaya ça¤›rd›lar. Kuﬂlama ve bildiri da¤›t›m›
eﬂli¤inde yap›lan konuﬂmalarla süren eylem, at›lan sloganlarla sona
erdi.

Bi li yor uz ki, bugün gör ülen davada yi ne ka ti ll er ya rg› lan may›p aklanmak istenecek. Ama biz buna izin vermeyece¤iz.
Bu katliam› unutmayacak, unutturmayaca¤›z.
Bu dava zulme karﬂ› olan herkesin davas›d›r. Biz sahip lendikçe, davan›n takip çisi oldukça katillerden hes ap s orul mas› için adalet istedikçe hak da yerini bulacakt›r. Adaletin
yerini bulmas› bizim sahiplenmemize ba¤l›d›r. Sahiplenmek
unutmamakt›r, unutturmamakt›r.

HALK CEPHES‹

“‹lk mavi fosfor bombas› Bayrampaﬂ a’da
kull an›l d› . En ka labal ›k öz el koma ndo bir lik leri Bayrampaﬂa’da bulunuyordu. En çok in san Bayrampaﬂa’da öldü.
Yür e kl er i mi zi ka ra r t an , vic da nl ar › m› z › ya ralayan operasyonun aç›lmayan tek davas›
Bayrampaﬂa oldu”.

ÇA⁄DAﬁ HUKUKÇULAR DERNE⁄‹
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19 Aral›k

Toplumlar tarihinde, toplumu
oluﬂturan çeﬂitli s›n›flar aras›ndaki
çat›ﬂmalarda her ﬂey görünenle s›n›rl› de¤ildir. Bir savaﬂ alan›n› düﬂünün: Karﬂ›l›kl› siperler kaz›lm›ﬂ,
bir tarafta bir ülkenin askerleri, di¤er tarafta baﬂka bir ülkenin askerleri... Peki bu savaﬂ kimin savaﬂ›? O
ülkelerin köylerinden, ﬂehirlerinden
toplan›p getirilmiﬂ bu askerlerin birbirleriyle ne al›p veremedikleri olabilir? Savaﬂ›n ön cephesinde görünen askerlerdir, silahlard›r. Ama savaﬂ, savaﬂ alan›nda görünenlerle s›n›rl› de¤ildir. Siperlerdeki o askerler nezdinde savaﬂanlar, s›n›flard›r,
ideolojilerdir, farkl› ülkelerin, tekellerin veya ezilenlerin ç›karlar›d›r...
Tarih 19 Aral›k 2000... Saat
04.30... Savaﬂ alan›: Bayrampaﬂa’dan Ulucanlar’a, Buca’dan Malatya’ya, Çanakkale’den Çank›r›’ya, Bart›n’dan Uﬂak’a, Ayd›n’dan Ceyhan’a, Ümraniye’den
Bursa’ya Ni¤de’den Nevﬂehir’e...
Anadolu’nun dört bir yan›na da¤›lm›ﬂ 20 hapishane... Kiminde 200300 tutsak vard›, kiminde 50-60, kiminde ise sadece iki-üç...
***
Üzerlerinde yanmaz, kurﬂun geçirmez özel operasyon elbiseleri
vard›. Baﬂlar›nda kask, yüzlerinde
kar maskeleri, a¤›zlar›nda gaz maskesi vard›. Ellerinde Amerikan mal›
silahlar›yla, gaz bombalar›yla binlerceydiler. Panzerler, buldozerler,
iﬂ makineleri, itfaiye araçlar›... Hapishanenin üzerinde dönen skorsky
helikopterler... Bir ülkeyi iﬂgal eder
gibi sald›rd›lar.
Kurﬂun ve bomba seslerinin aras›nda yükselen “teslim olun” anons-

Barikatlarda
çarp›ﬂanlar s›n›flar,
ideolojilerdir

lar› barikatlara çarp›p durdu. Barikat›
gören
kar
maskeliler olduklar› yerde
durdular. Çat›lardan, nöbetçi kulelerinden ve barikat› gören her yerden
barikata do¤ru binlerce kurﬂun sa¤nak halinde ya¤maya baﬂlad›.

Barikat: Tenekeden elbise dolab›, plastik masa, plastik sandalye
ve yatak... Bu çat›ﬂma, 20 hapishanedeki son çat›ﬂma olacak. Dört duvar aras›nda bir tutsa¤›n neyi varsa
barikatlarda.
Saat 04.30... 20 hapishanede ayn› anda aﬂ›lmaz 20 barikat. Barikatlar›n aﬂ›lamamas› çok güçlü malzemelerden yap›lm›ﬂ olmas›ndan de¤il, görünürdeki en sa¤lam malzeme teneke dolap ve plastik masa
sandalye. ‹ki kiﬂinin kald›¤› bir
hapishanede ise bir çakmak, bir bidon kolonyadan ibaret... Barikatlar›
as›l aﬂ›lmaz yapan, barikatlar›n arkas›ndaki yürekler.
Ulucanlar Hapishanesi’nde iki
kiﬂiden biri olan Fatma Hülya Tumgan yüzlerce kar maskeliye sesleniyor: “Operasyonu durdurmazsan›z
ke nd imi y ak ar›m. . .”
Ümraniye Hapishanesi’nden
yükseliyor bir ses: “ B e n Ahmet
‹B‹L‹. Devletin cezaevlerine yap m›ﬂ oldu¤u bu operasyonu k›na mak, di¤er cezaevlerinde ölen ar kadaﬂlar›m için ve de bundan
sonra arkadaﬂlar›ma yap›lacak
katliam sald›r›lar›n› durdurmak
için, tüm cezaevlerindeki operas yonlar›n sona erdirilmesi için
kendimi yak›yorum.”
Bu yürekler bu güne kadar neyi
savunduysa onu yapt›, ne yapt›ysa
onu savundu. Asla yapamayacaklar›
sözü söylemediler. Söylediklerini
mutlaka yapt›lar.

Daha bir kaç gün önce iktidar›n
“ölüm oruçlar›na son verilmezse
operasyon yaparak ölüm oruçlar›na
müdahale edece¤iz” tehditlerine
karﬂ› halka ilan etmiﬂlerdi: “Ölüm
oruçlar›na müdahale edilirse kendimizi yakaca¤›z” diye.
Saat 4.30... ﬁimdi Bayrampaﬂa
Hapishanesi maltas›nday›z. Uzun
maltan›n bir ucunda kurulmuﬂ barikatlar. Barikat›n iki yan› var. Bir yan›nda kaskl›, kar maskeli, ellerinde
Amerikan mal› silah ve bombalar›yla sald›rganlar. Di¤er yanda direnen
tutsaklar...

Daha yak›ndan bakal›m:
Kim bu tutsaklar?
Barikat›n baﬂ›ndakilerden Mustafa Y›lmaz, çocuk yaﬂ›nda çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ bir iﬂçiydi. Kurﬂun ya¤murunun alt›nda yaral› bir yoldaﬂ›n›
daha güvenlikli bir yere taﬂ›yor. Ali
Ateﬂ; inﬂaat iﬂçisiydi. F›rat Tavuk
mahallenin delikanl›s›. Aﬂur Korkmaz, liseli bir ö¤renci... Kimi iﬂçi,
kimi köylü, kimi memur, kimi esnaft›... Adaletsizli¤e, sömürü ve
soygun düzenine karﬂ› sessiz kalmad›lar. Demokratik hak ve özgürlüklerin mücadelesini verdiler. E¤itimin paral› hale getirilmesine karﬂ›
ç›kt›lar. Halk çocuklar›n›n da okuyabilmesini istediler. Açl›¤a, sömürüye, zulme karﬂ› oldular. Zulüm
neredeyse karﬂ›s›na dikildiler. Gecekondular›n› y›kmak isteyenlere
karﬂ› direndiler. Halk›n direniﬂini
örgütlediler. Emperyalizmin ülkemizi talan etmesine, halk› sömürmesine raz› olmad›lar. Ba¤›ms›z bir
ülke istediler. Emperyalizmi ve iﬂbirlikçi uﬂaklar›n› ülkemizden kovma mücadelesinin içinde oldular.
Adaletsizli¤in halkta umutsuzlu¤a
dönüﬂtü¤ü yerde onlar halk›n umudu oldular. Halk›n adaleti oldular...
ﬁimdi faﬂizmin elindeler. Dört du-
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Say›: 244

Yürüyüﬂ
28 Kas›m
2010
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timleri kat›ld›.
Operasyon
56 saat sürdü.
Barikatlar
y›k›ld›ktan sonra,
istisnas›z tüm
iﬂkenÇanakkale Hapishanesi tutuklular
ceden geçirildi.
SONUÇ:
19 Aral›k’ta;
Dört tutuklu katledildi.
Sald›r›da 5048 adet
Katledilen tutuklular:
gaz bombas›, binlerce
Fidan Kalﬂen, ‹lker Babakurﬂun ve Skorsky
can,
Sultan Sar›, Fahri Sar›...
helikopteri kullan›ld›.
Yüzlerce tutuklu ve
Sald›r›ya Bal›kesir’den
hükümlü
yaraland›. F Tipine
ve ‹stanbul-Halkal›’dan
sevkedildiler.
jandarma özel operasyon

Say›: 244

Yürüyüﬂ
28 Kas›m
2010

var aras›nda tutsaklar. ‹nançlar›
için, davalar› için her türlü bedeli
ödemeye haz›rlar. Onlar devrimci.
ﬁimdi barikat›n baﬂ›ndalar. Saatlerdir çarp›ﬂ›yorlar. Karﬂ›lar›ndakilerle k›yasland›¤›nda bir avuçlar.
Kurﬂun ve bomba sa¤ana¤› alt›nda
“teslim olun” seslerine her seferinde
“as›l siz teslim olun!” diye cevap
veriyorlard›. Bir bir yan›baﬂlar›ndan
düﬂüyor yoldaﬂlar›. Belki biraz sonra
düﬂen kiﬂi kendisi olacak. Kar maskeliler daha pervas›zca sald›r›yor.
Çat›lardan, nöbetçi kulelerinden
her yerden otomatik silahlar kurﬂun
ya¤d›r›yor. Gaz bombalar›ndan nefes
al›nm›yor. Bayrampaﬂa hapishanesinin üstü, gaz bulutuyla kapl›. Hapishanenin kilometrelerce uza¤›nda gaz
bombas›ndan nefes al›nm›yor. Hapishaneye giden tüm yollar kapat›lm›ﬂ.
Hapishane üzerinden dumanlar
ve alevler yükseliyor.
Tutsaklar barikat› ateﬂe vermiﬂ.
Yaral›lar›n› alarak ko¤uﬂlara çekiliyor. ‹tfaiye arac›ndan durmadan su
s›k›l›yor yanan barikata.
***
11. ko¤uﬂun önüne kurulan barikat, itilerek 9. ve 10. ko¤uﬂun önüne
taﬂ›n›yor. Megafondan yeni bir anons
iﬂitiliyor: “ Teslim olun! ‹çiﬂleri ve
Adalet Bakanl›¤›’n›n emriyle geldik.
Herﬂeyi göze ald›k” diyor megafondaki ses. Öüm orucundaki tutsaklar›

almak istediklerini söylüyorlar!

F›rat, “madem bizim için
geldiler operasyon durmazsa
canl› alamazlar”
diyerek kendini
feda etmeye haz›rlan›yor.

Haz›rl›klar›n› tamamlad›ktan sonra
F›rat f›rl›yor
öne, megafondaki sese cevap
veriyor.
***

Namlular›n
ateﬂ kustu¤u
karﬂ› taraftay›z: Kimdi bu
k a r maskeliler?

Giydikleri özel elbiselerle, kafalar›nda kask, yüzlerinde maske,
a¤›zlar›ndan sarkan gaz maskeleriyle insana benzer bir yanlar› yok.
Yapt›klar› iﬂe bak›ld›¤›nda ölüm
makinesine benziyorlar. Anlaﬂ›lan
bu iﬂ için y›llarca e¤itilmiﬂler. Öldürdürmekten baﬂka hiçbir ﬂey bilmeyen robotlara benziyorlar. Sanki
günlerdir bu an› bekliyormuﬂ gibi
sald›r›yorlar.
Sonradan ö¤reniyoruz; bu operasyona A n k a r a Jandarma Özel
Asayiﬂ Komando Birlikleri (JÖAK),
Elaz›¤ Jandarma Özel Asayiﬂ Komando Birlikleri ve H a l k al › J.
Komd. Müdahale Ekibi kat›lm›ﬂ. Bu
operasyon için bir y›ldan beri maketler üzerinde tatbikatlar yapm›ﬂlar.
Ç›plak gözle bak›ld›¤›nda fark
edilmiyor ama anlaﬂ›l›yor ki, baﬂlar›ndaki komutanlar›. Namlular onun
emriyle ateﬂ aç›yor. Onun komutuyla hareket ediyor robokoplar. Bir
küfürleri talimats›z ya¤›yor. A¤›za
al›nmayacak küfürler, tehditler hiç
kesilmiyor. Bunlar özel e¤itilmiﬂ
timlerdi. Kontrgerillayd›.

Kim bu özel timler,
kim bu kontrgerilla?
Ad›ndan da anlaﬂ›laca¤› gibi

devletin özel olarak halk›n mücadelesini bast›rmak için oluﬂturdu¤u
birliklerdir.
Birliklerde yer alan özel timlerin
hepsi de yoksul halk çocuklar›. Barikat›n öbür yan›ndakiler düﬂman
diye anlat›lm›ﬂ onlara. Ald›¤› ayl›kla yoksulluktan kurtulaca¤›n› ümit
ediyor. Operasyonlardaki “baﬂar›”s›ndan alaca¤› primlerle yeni hayaller kuruyor. Y›llarca ezilmiﬂli¤ini, horlanm›ﬂl›¤›n›, elindeki Amerikan mal› silahlarla bast›rmaya çal›ﬂ›yor. Otomatik silah›yla ateﬂ kusarken “güç bende” diyor.
Devlet özel timleri, kontrgerillay› devrimcileri katletmek için e¤itti.
Halk›, sindirmek, devrimci mücadeleyi engellemek için faﬂist yasalar›n›n da yetersiz kald›¤› yerde gayri
meﬂru sald›r›lar›n›, katliamlar›n›
yapmak için kurdu kontrgerillay›,
özel timleri. Kontrgerilla, 1 May›s
1977’de iﬂçileri, 16 Mart 1978’de
ö¤rencileri, Maraﬂ’ta Sivas’ta, Gazi’de yüzlerce kiﬂiyi katletti. Kontrgerilla, do¤rudan Amerika’n›n devrim mücadelelerini engellemek için
örgütledi¤i bir güçtür. Halk› düﬂman olarak görmek üzere e¤itilmiﬂ
ölüm timleridir.
Operasyon timlerinin orada olan
ve OLMAYAN komutanlar›, emrindekilerden daha farkl›. Barikat›n
karﬂ›s›ndakilerini de, bu operasyonu neden yapt›klar›n› biliyor. Askeri okullarda bu iﬂin okulunu okumuﬂlar. Y›llar›n tecrübesi var. Kaç
iﬂçi grevi bast›rm›ﬂ, kaç eylemi da¤›tm›ﬂ, devrimcilere yönelik kaç
nokta operasyonlar› yapm›ﬂlard›r...
Bu baﬂar›lar›ndan dolay› ödüller alm›ﬂ. Amerikalar’a kadar gidip CIA’ d a n ,
M O S SAD’dan
özel e¤itimler alm›ﬂlard›r.
Komutanlar sadece
teti¤e basman›n e¤itimini almam›ﬂ.
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Operasyonun nas›l yönetilece¤ini,
sald›r›n›n nas›l yap›laca¤›n› da biliyor. Katletmenin stratejisini biliyor.
Katletmek için insanlar nas›l e¤itilir, bir insan nas›l ölüm makinesine
dönüﬂtürülür bunlar›n e¤itimini alm›ﬂ ve binlerce eleman e¤itmiﬂ ve
yüzlerce operasyon gerçekleﬂtirmiﬂ.
Emrindekilerle dünyalar› farkl›. Bu
operasyondaki baﬂar›s›na göre daha
üst rütbeleri al›p daha büyük birlikleri komuta edecek...
Barikat›n bu yan›na daha yak›ndan bak›ld›¤›nda özel timlere emirler
ya¤d›ran komutan›n omuz baﬂ›nda
ona da emirler veren baﬂkalar›n›n oldu¤u görünüyor. Bunlar CIA’n›n,
MOSSAD’›n elemanlar›. Nazi faﬂizminin SS’leridir. Onlardan ald›¤›
güçle ya¤d›r›yor katliam emrini.
Bayrampaﬂa katliam›nda operasyonunun baﬂ›ndaki komutanlar›n
hepsi de, devletin ordusunun komutanlar›d›r.

Nas›l bir o r d u b u ?
Kendi s›n›rlar› içinde, devletin
korumas› alt›ndaki bir hapishaneye
binlerce askerle, panzerlerle, kimyasal savaﬂta kullan›lmas› yasak
olan kimyasal gazlarla, skorskiy helikopterlerle bir hapishaneye yabanc› bir ülkeyi iﬂgal eder gibi sald›r›yor... ‹nsanlar› diri diri yak›yor.
CIA’n›n, MOSSAD’›n e¤itti¤i
komutanlar kimin ordusunun komutanlar›?
Bir ordu kendi topraklar› içinde,
nas›l, neden böyle bir operasyon yapar?
Bir ülkede ordunun görevi nedir? Kendi halk›n› katletmek mi?
Kendi denetimi alt›ndaki bir hapishaneye operasyon yapmak m›?
Evet, yeni-sömürge bir ülkede
ordunun görevi budur. Ordu, o ülkenin ulusal ç›karlar›n›, güvenli¤ini,
halk›n› koruyan bir ordu de¤ildir.
Yeni sömürge bir ülkenin ordusu, emperyalizmin ç›karlar›na göre
yukar›dan aﬂa¤›ya yeniden ﬂekillendirilmiﬂtir. Ordu, ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n›, ulusal ç›karlar›n› korumak
için de¤il, emperyalizmin ç › k a r l a -

r›n›
korumak
19 Aral›k’ta;
için halka karﬂ›
Binlerce gaz
“iç savaﬂ ordubombas›n›n
yas u ” haline getin›s›ra zehirli
rilmiﬂtir.
gaz püskürten
Yirmi hapis- s›rt tüplerinde
haneye katliam taﬂ›nan silahÜmraniye Hapishanesi
operasyonu ya- lar, Skorsky helikopteri
pan ordu bu or- kullan›ld›.
SONUÇ: Beﬂ tutuklu katdudur. Ameriledildi,
yüzlercesi yaraland›
Jandarma depolar›nda
ka’n›n, Avrupa
ve F Tiplerine sevk edildiler.
gaz bombas› tükendi,
emperyalistleriKatledilen tutuklular:
Ankara Emniyet Müdürlü¤ü
nin ç›karlar›n› Bayrampaﬂa ve
Ahmet ‹bili
korumak için, gü- Ümraniye’deki sald›r›larda
Alp Ata Akçayöz
vence alt›na al- kullan›lmak üzere 400 adet
Ercan Polat
mak için yapt›lar gaz bombas› gönderdi.
bu operasyonu.
R›za Poyraz
Operasyon 83 saat
Barikat›n as- sürdü.
Umut Gedik
kerler cephesine
daha yak›ndan
bulundu¤u tüm hapishanelerde ayn›
bak›n. Namlular›ndan ateﬂ kusan özel
feda ruhuyla ayn› sesler yükseldi.
timlere emirler ya¤d›ran komutanlaBarikat›n bir taraf›nda onur:
r›n yan›nda baﬂkalar›n›n da oldu¤unu
Halk› için vatan› için, yoldaﬂlar›
görürsünüz. Orada, sanki bu olayda
için can›n› feda eden, ölümü seve
hiç sorumluluklar› yokmuﬂ gibi duran
seve göze alan insanlar. Di¤er taraSay›: 244
emperyalist kurumlar›n temsilcilerini,
f›nda kar maskeliler... Onurdan zerYürüyüﬂ
emirlerin kimin ad›na ya¤d›r›ld›¤›n›
re yok: Ahlaks›zl›k var yaln›z!
28 Kas›m
görürsünüz.
Kar maskelilerin “ Teslim olun,
2010
yoksa hepinizi öldürece¤iz”
***
anonslar›na barikat›n tutsaklar
Kar maskeli özel katliam birlikcephesinden cevap veriliyor: “ Bizi
leri kad›nlar ko¤uﬂunun çat›s›nda
teslim alamass›n›z. Ölece¤iz ama
ellerinde balyozlarla, beton k›rma
asla teslim olmayaca¤›z. Halk›m›z
makinalar›yla tavan› delmeye çal›ve vatan›m›z için direniyoruz....
ﬂ›yor. Delinen tavandan kad›nlar
Onursuzca, namusumuza ve inanko¤uﬂuna bombalar ya¤d›r›l›yor...
c›m›za ihanet eden bir beyinle yaArkas›ndan “teslim olun” anonsu:
ﬂamaktansa, onurlu bir ölümü tercih ederiz”
“ Teslim olmaktansa halk›m›z
için ölürüz” diye cevap geliyor kaKarmaskeliler, kendi ahlaklar›d›nlar ko¤uﬂundan...
na, kendi kültürlerine uygun olan
cevab› veriyor: " o r o s p u l a r, sizleri
***
tek tek öldürece¤iz, hiçbiriniz sa¤
F›rat, “teslim olun” ça¤r›s› yaç › k a m a y a c a k s › n › z b u r a d a n . . . " ...
pan askerlere cevap veriyor: “Bizi
Yak›ndan bak›ld›¤›ndan çok
canl› ele geçiremeyeceksiniz.
O p e r a s y o n u d u r d u r u n . B u y a p › l - aç›k bir ﬂekilde görülmektedir ki,
mad›¤› taktirde kendimi yakaca - barikat›n iki yan›nda çat›ﬂan etle,
kemikle insanlar de¤ildir. Silahlar,
¤›m.” Ve yak›yor.
bombalar de¤ildir. Bütün bunlar›n
Sonra Aﬂur Korkmaz; kendini
aç›¤a ç›kartt›¤› ç›plak gözle görüyak›p barikat›n öbür yan›ndakilere
nenin çok ötesindedir.
seleniyor ve slogan atarak havaland›rmaya ç›k›yor:“Yaﬂ as › n Ta m B a ¤›ms›z T ür ki ye”
Bu ses; Bayrampaﬂa’yla s›n›rl›
de¤il, Çanakkale, Bursa, Çank›r›,
Bart›n, Ceyhan, Uﬂak... Cephelilerin

Barikat›n iki yan›nda iki ayr›
irade çarp›ﬂ›yor. ‹ki ayr› ideoloji
çarp›ﬂ›yor. ‹ki ayr› ahlak çarp›ﬂ›yor. ‹ki ayr› kültür çarp›ﬂ›yor.

(Sürec ek)

Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim

23

19-22 Aral›k ﬁehitlerimiz ‹çin

ADALET ‹ST‹YORUZ!
Onlar, katliam› direniﬂe, gözda¤›n›
öfkeye, sindirme amac›n› hesap
sorma iste¤ine çevirenlerdi.

ye’deki direniﬂin bitti¤i gün
ko¤uﬂtan ç›karlarken katledildi.

Oligarﬂinin ölüm mangalar›, karﬂ›lar›na “ya teslim olacaks›n›z, ya
öleceksiniz” diye ç›kt›klar›nda, cüretle, feda ateﬂleriyle zulmün ve
ölümün üzerine yürüyenlerdi.

ve Trabzonlu’ydu. Lise y›llar›ndan beri mücadele içindeydi. Tutsak düﬂmeden önce
SPB üyesiydi.

Umut G edik 23 yaﬂ›nda

E rcan Polat 26 yaﬂ›nda ve
Dersimli’ydi. Konfeksiyon iﬂçisi Ercan 1995’te kat›lm›ﬂt›
harekete. Son olarak SPB üyesiydi.

Zaferin ﬂehitlerle kazan›laca¤›n› bilerek, en ön mevzilere geçenlerdi.
Bir k›sm› ölüm orucu direniﬂçisiydi, bir k›sm› düﬂman ölüm orucu
direniﬂçilerine zarar veremesin diye onlar›n önünde siper olanlard›...
Ölüm orucu direniﬂçileri, tüm yoldaﬂlar›, tüm halk, tecrit edilemesin,
teslim al›namas›n diye en ön mevziye geçmiﬂlerdi ve baﬂka yoldaﬂlar›
da ﬂimdi onlara düﬂman›n ulaﬂamamas› için onlar›n önüne geçiyordu..
Say›: 244

Yürüyüﬂ
28 Kas›m
2010

Bu bir fedakarl›k ve feda destan›yd›.
19-22 Aral›k’ta, katliam sald›r›s›na
maruz kalan 20 hapishanede toplam 28 ﬂehit verdi Türkiye halklar›. En fazla ﬂehit verilen yerler, 12
ﬂehitle Bayrampaﬂa Hapishanesi, 5
ﬂehitle Ümraniye Hapishanesi ve 4
ﬂehitle Çanakkale Hapishanesi’ydi.

19
Aral›k
ﬁehitleri
-1-

‹lker Babacan, ‹stanbul’da do¤du. Devrimcilerle
tan›ﬂt› ve 96’da tutsak düﬂene
kadar devrimin emekçisi oldu,
sorumluluklar üstlendi. 22 yaﬂ›ndayd›. Ölüm orucu 3. ekibinin en genç direniﬂçilerindendi.

Zulüm ne kadar vahﬂileﬂirse vahﬂileﬂsin, her koﬂulda boyun e¤memenin mümkün oldu¤unu göstererek,
canlar›n› feda ederek, Türkiye
halklar›na bir direniﬂ destan› arma¤an ettiler. Onlar› sayg›yla an›yoruz.

Ahmet ‹bili, Mersin’li ve 32
yaﬂ›ndayd›. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ndeyken
devrimci mücadeleye kat›ld›. Tutsak düﬂmeden önce, ‹stanbul gecekondular›nda illegal örgütlenme

Çanakkale
ﬁehitlerimiz:
Fidan K alﬂen, Ölüm Orucu 1. Ekibi’ndeydi. Dersimli’ydi, 36 yaﬂ›ndayd›, hemﬂireydi. 1989’dan beri mücadelenin içindeydi. Çanakkale’de
bedenini tutuﬂturarak zulmün
önüne ilk dikilen oldu.

Onlar›n kitab›nda blöflere yer yoktu. Onlarda karar, uygulanmas› gereken, söz, hayata geçirilmesi gerekendi.

Ümraniye ﬁehitlerimiz:

R›za Poyraz, Sivasl›’yd›,
‹stanbul’un Gazi semtinde büyüdü. Konfeksiyon, avizecilik
gibi çeﬂitli iﬂlerde çal›ﬂt›. Oligarﬂinin ordusunda askerlik
yapt›ktan sonra, tercihi netleﬂti, Cephe saflar›nda yerald›.

içinde yeral›yordu. Ümraniye Hapishanesi’ndeki ölüm orucu direniﬂçilerinin komutan› olarak, sald›r›y› durdurmak için bedenini tutuﬂturarak zalimin karﬂ›s›na ilk o ç›kt›.

Alp Ata Akçayöz, Cephe’nin
bir taraftar›yd›. Karsl›’yd›, ‹stanbul’da esnafl›k yap›yordu. Ümrani-

Fahri S ar›, 1990’lar›n
baﬂlar›ndan beri mücadelenin içinde bir Kürt yurtseveriydi. 1993’te
tutsak düﬂtü.

Sultan S ar› genç yaﬂ›nda Adana’da Kürt yurtsever hareketin saflar›na kat›ld›. Çukurova bölgesinde
faaliyet yürüttü. 1993’te tutsak
düﬂtü.
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19-22 Aral›k ‹çin

ADALET ‹ST‹YORUZ!
Bayrampaﬂa katliam› davas›nda
39 asker yarg›lan›yor.
Düﬂünün; operasyonda 8 jandarma komando taburu, 37 bölük olmak üzere, generalleri, subaylar›,
astsubaylar›yla 8 bin 335 askeri
g ö revli vard›. Ve 39 asker var san›k
sandalyesinde.
8 bin asker nerede, 39 asker nerede? Nerede bunlar›n komutanlar›?
Ve daha önemlisi: Nerede bu
operasyonun karar›n› siyasi anlamda alanlar?
Adaletin yerine gelmesi, TÜM
SORUMLULARIN, katliamdaki
yerlerine göre, oynad›klar› role göre, hakettikleri cezaya çarpt›r›lmalar›d›r.
19 Aral›k’ta katliam emirleri veren siyasi iktidar katliam›n birinci
dereceden sorumlusudur. Katliamdan, dönemin hükümeti DSP,
ANAP, MHP koalisyonu ve Baﬂbakan, Baﬂbakan Yard›mc›lar›, tüm
bakanlar sorumludur
Ülkemizde sokak ortas›ndaki infazlar›n de¤iﬂmez bir aç›klamas›
vard›r:
“Dur ihtar›na uymad›...”
Evlerde, iﬂyerlerinde yap›lan infazlara getirilen aç›klama da kliﬂedir:
“ Teslim ol ça¤r›lar›na ateﬂle
k a r ﬂ › l › k v e r d i l e r...”
Peki hapishanelerde ne oldu?
Herkes orada zaten. Kimsenin
“ d u r i h t a r › n a u y m a y › p ” bir yerlere gidebilmesi mümkün de¤il.
“ Teslim ol ça¤r›lar›na ateﬂle
k a r ﬂ › l › k . . . ” vermiﬂ olmalar› da
mümkün de¤il. Çünkü silahlar›
yoktu.
Gerekçe, o gün, 19 Aral›k’ta komutanlar›n megafonlarla yapt›klar›
ça¤r›da somutlanm›ﬂt›r:
“Ya teslim olacaks›n›z, ya öle ceksiniz!”
Herhangi bir komutan, k e n d i
baﬂ›na, arkas›nda devletin, iktidar›n
gücü olmadan bu soruyu soramaz

39 askere operasyon alan›nda
emir veren komutanlar
NEREDE?
Bu katliam operasyonunu
Türkiye çap›nda planlay›p
sevkeden generaller NEREDE?
Hiçbir general kendi baﬂ›na
böyle bir operasyonu yapamaz!
Bu operasyonun siyasi karar›n›
alan ve yönetenler NEREDE?
Bir devlet katliam›, asla
B‹REYSEL B‹R SUÇ DE⁄‹LD‹R!
19-22 Aral›k, bir devlet
katliam›d›r ve ASKER‹,
S‹YAS‹ TÜM SORUMLULAR
hesap vermelidir.

ve bu soru do¤rultusunda öldüremez.
“Ya teslim olacaks›n›z, ya öle ceksiniz!”
Bunu söyleyen siyasi ikti dard›r.
19 Aral›k, hükümet cephesinden
basit anlamda, bir hapishaneden
baﬂka bir hapishaneye sevk karar›
de¤ildir.
Katliam, tutsaklar›n sevke direnmeleri üzerine “kendili¤inden” ç›km›ﬂ de¤ildir.
Katliam, k a r a r l a ﬂ t › r › l m › ﬂ t › r.
K a n › t : Sami Türk’ün katliam›n
hemen ertesindeki ﬂu sözleridir:
19-22 Aral›k katliam› s›ras›nda
Adalet Bakan› olan Hikmet Sami
Türk, katliam sürerken, Ümraniye
Hapishanesi’nde direniﬂ ve sald›r›
sürerken, 21 Aral›k günü, CNN
Türk ekranlar›ndan ﬂunlar› söyledi:
“Benim tahminlerimin alt›nda
bir zaiyatt› r; çok daha fazla, bunun
bir kaç kat› olabilir diye öngörü yor duk.”
Kimdi bu halk düﬂman› öngörüde bulunanlar?
Bu karar, o günkü DSP-MHP-

ANAP hükümetinde al›nm›ﬂ bir karard›r. O hükümetin tüm üyeleri, bu
katliamdan b i r i n c i d e receden sor u m l u d u r l a r.
ﬁengül A k k u r t , bir feda savaﬂç›s›yd›. Adalet ad›na, “zaiyat bunun
bir kaç kat› olabilir” diyenlerin, 28
yoldaﬂ›n› katledenlerin peﬂindeydi.
K›z›lay’da üzerindeki bomban›n
patlamas› sonucu ﬂehit düﬂerken,
19-22 Aral›k katliam›n›n Ankara’daki sorumlular› tepeden t›rna¤a
ürperip, so¤uk terler döktüler. Kabuslar gördüler. Biliyorlard› ki o
genç adalet savaﬂç›s›n›n hedefinde
onlardan birileri vard›. Bakanl›klar,
ﬁengül’ün ﬂehit düﬂtü¤ü yerin biraz
ötesindeydi. Hepsi hedefte olabilirdi, çünkü hepsi sorumluydu.
Eyüp Beyaz da ayn› adaletin peﬂindeydi. Halk›n adaletinin temsilcisi olarak Adalet Bakanl›¤›’n›n kap›s›na kadar girmiﬂ, orada üzerindeki patlay›c›lar›n teknik bir sorun nedeniyle patlamamas› sonras›nda infaz edilmiﬂti. Belki hedefledi¤i ﬂekliyle o hesab› soramam›ﬂt›; ama 1922 Aral›k katliamc›lar›na yapt›klar›n›n hesab›n›n ergeç sorulaca¤›n› hat›rlatan canl› bir kan›tt› o.
Sonra yukar›da aktard›¤›m›z sözün sahibi olan Sami Türk’ün burnunun dibine kadar yaklaﬂan bir
baﬂka adalet savaﬂç›s›, üzerindeki
patlay›c›n›n dü¤mesine bast›. Ad›
Didem A k m a n’d›. Bomba patlamad›. Katliamc› bakan kurtulmuﬂtu;
ama art›k o an›n korkusu ne onun,
ne de katliam›n di¤er siyasi sorumlular›n›n kabuslar›ndan hiç ç›kmayacakt›.
ﬁengül, Eyüp, Didem, “19-22
Aral›k ‹çin Adalet ‹stiyoruz” talebinin çok güçlü bir talep, asla vazgeçilmeyecek bir hesap oldu¤unu anlat›yor bize.
Üçü de katliam›n siyasi sorumlular›n› gösteriyorlar. O sorumlular,
tarih önünde er geç hesap verecekler. Baﬂka türlü adalet yerine gelmiﬂ
say›lmayacak!
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Say›: 244

Yürüyüﬂ
28 Kas›m
2010

25

Komplolar›n›z› Bozaca¤›z!
“Erdo¤an Kaldi dedi ki...”
“An›l Osman’›n ifadesine göre...”
Art›k hukuk böyle!
Art›k yarg› bunlara göre karar
veriyor!
Bunun ad› adalet de¤il,
komploculuktur!

Say›: 244
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AKP’nin polisinin yoksul gecekondu semtlerine karﬂ› sürdürdü¤ü
bask›nlarda özellikle iki yan dikkat
çekicidir:
Birincisi; operasyonlar s›ras›nda, panzerlerle, helikopterlerle, çevik kuvvetler ve kar maskeli özel
timlerle semti kuﬂat›p, tüm gecekondu halk›na gözda¤› verilmesi
amaçlan›yor.
‹kincisi; gözda¤›n› tamamlamak
için ise, yoksul halk›n içinden ç›kan
devrimcilerden bir k›sm› mutlaka t ut u k l a n m a l › d › r. Tutuklanacaklar›n
neyle suçlanaca¤› önemli de¤ildir,
suç yoksa da yarat›l›r!.. Bunun için
en kestirme yol ise, bir itirafç› bulmakt›r. Denenmiﬂ bir yoldur. ‹tirafç›larla insanlar tutuklat›l›r, dosyaya da
“gizlilik” karar› konulunca, tutuklananlar y›llarca yat›r›lm›ﬂ olur...

311 kiﬂi hakk›nda ifade!
‹stanbul kontrgerillas› yeni bir
komplo örgütledi. An›l Osman Çelik adl› birini kullanarak haz›rlad›¤›
311 kiﬂilik listeyle demokratik alanda mücadele eden, demokratik kitle
örgütlerine giden herkesi “terörist”
ilan etti. An›l Osman Çelik 1991
Tarsus do¤umlu, 19 yaﬂ›nda bir
genç. Bir müddet – bir kaç ay– ‹stanbul Sar›gazi’deki Özgürlükler
Derne¤i’ne gidip gelmiﬂ...
‹stanbul polisi, ‹stanbul’un özellikle devrimcilerin etkili oldu¤u
yoksul gecekondu semtlerine karﬂ›
operasyonlar yapmaya baﬂlad›¤›nda, kullanacak biri olarak onu seçti... Polis bu 19 yaﬂ›ndaki genci,
tehditle, ﬂantajla itirafç›laﬂt›racak
ve tutuklamalar onun ifadelerine

dayand›r›lacakt›.
Polis, hayat›n bir çok alan›nda
demokratik faaliyet yürüten devrimcileri tutuklatmak için hemen
her seferinde komplolara, provokasyonlara baﬂvurmuﬂtur.
An›l Osman’a “i t i ra fç › ” demek
de gerçekte yerinde bir tan›m de¤ildir. Çünkü itirafç›l›k, tan›m olarak
bi l i n e n bi r ﬂeylerin söylenmesini
de içerir. Oysa An›l Osman Çelik
ad›na düzenlenen ifade, onun bildiklerini de¤il, polisin yazd›rd›klar›n› içermektedir.
Polis ona ifade verdiriyor: ‹fadeler sadece 2009 y›l›n› kaps›yor.
Kaç kiﬂi hakk›nda ifade verdirilmiﬂ biliyor musunuz?
TAM 311 K‹ﬁ‹!
Yaz›yla ü ç y ü z o n b i r kiﬂi.
Polis, ﬂunu da tan› diyor ona; o
da tan›yor!
Tan›d›klar›, derne¤e gelip gidenlerle s›n›rl› de¤il, DHKP-C’lilerden
PKK’lilere kadar birden fazla “illegal örgüt”ün üyeleriyle ilgili ifadeleri mevcut!
Öyle ki hakk›nda ifade verdi¤i
bir çok kiﬂiyi tan›mas› maddeten
hiçbir ﬂekilde mümkün de¤il. Bir
yerde görüﬂmüﬂ karﬂ›laﬂm›ﬂ olmalar›, karﬂ›laﬂm›ﬂlarsa hat›rlamas›
mümkün de¤il.
Bir dönem de misyoner faaliye-

Tüm devrimci, demokrat,
ilerici siyasi hareketler ve
demokratik kitle örgütleri!
Mahallelere polis sald›r›lar›
karﬂ›s›nda çaresiz de¤iliz.
Yoksul gecekondu semtlerinde,
rekabetçilik yerine, bu sald›r›lar
karﬂ›s›nda a yak bas ›l ma d›k hiç b i r y e r b › r a k m a y a r a k yoksul halk› örgütlemekte ›srar etmek gereklidir. Devrimcilerin örgütlenmedi¤i yerde düzen örgütlenecek ve
halk› çürütecektir.
Yoksul gecekondu semtlerindeki polis terörüne karﬂ›, direnelim,
birlikte mücadele edelim. Komplolar›, oyunlar› bozal›m.

tinde bile bulunmuﬂ... Yaﬂ› 19!
*
Polis bu yöntemi daha önce,
2004 y›l› ﬁubat›’nda E r d o ¤ a n K a l di adl› birini kullanarak uygulam›ﬂt›.
Erdo¤an Kaldi dedi ki... denilerek insanlar iﬂkencehanelere taﬂ›nm›ﬂ, oradan da tutuklanm›ﬂlard›.
Ama Erdo¤an Kaldi, Osman Çelik’in yan›nda biraz amatör kald›.
Çünkü Erdo¤an Kaldi, topu topu
148 kiﬂi hakk›nda ifade vermiﬂti.
Ama Kaldi’nin de üstün yetenekleri vard›.
ﬁefik Kul’un “yarat›c›s›” oldu¤u
Erdo¤an Kaldi olay›nda, tüm Halk
Cephesi örgütlülü¤ü, kendileri hakk›ndaki her türlü bilgiyi, gidip Kaldi’ye ayr›nt›lar›yla bildirmiﬂlerdi.
Öyle ki Kaldi, insanlar›n pek
kullanmad›¤› “göbek adlar›n›” bile
bilecek kadar her ﬂeye vak›ft›. ﬁimdi nerede neye vak›f bilinmiyor.
P o l i s i n gö z a l t › g e rekçel eri ve
fezlekeleri 'Erdo¤an Kaldi dedi ki...’
diye baﬂl›yordu. Savc›lar, 'Erdo¤an
Kaldi dedi ki...’ diyerek tutuklama talep ediyor... D G M ' l e r 'Erdo¤an Kaldi dedi ki...’ diyerek tutukluyordu...
Ve bunun ad› da “hukuk”tu!
Sonra benzer bir komplo “Dis ket te n ad› n ç ›kt › ” diye tezgahlanm›ﬂt›. Güya bir disket yakalanm›ﬂt›
ve orada örgütün tüm üyelerinin listesi vard›... Gözalt›lar, iﬂkenceler
hep ayn› gerekçeyle aç›klan›yordu:
“Disketten ad›n ç›kt›”!
Bu hukuk komedisi ﬂimdi de
An›l Osman’›n ifadesine göre...
diye devam ediyor... An›l Osman’›n
ifadesine göre...
An›l Osman Çelik henüz çocuk
denilecek bir yaﬂta, üç beﬂ ayl›k zaman dilimi içerisinde, Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i’ne gidip gelen ve
bu dernekte gördü¤ü s›n›rl› say›daki
insandan baﬂka devrimci demokrat
çevrelerle iliﬂkisi olmayan biridir.
Ancak bu kiﬂi herkesin sadece
ad›n› de¤il, ad›n›, soyad›n› ve örgütsel konumunu bilmekte ve ifadesin-
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de bunlar› söylemektedir.
Bu kadar da de¤il; illegal bir örgütün yurt genelindeki üyelerini de
bilmekte(!)... Bu kadar da de¤il;
An›l Osman, illegal örgütün yurtd›ﬂ›ndaki üyelerinin, konumlar›n›, sorumluluk derecelerini de bilmekte(!)
*
ﬁimdiden yoksul halk›n oturdu¤u iki semtte, bu ifadeler gerekçe
gösterilerek onlarca insan gözalt›na
al›n›p tutukland›.
Yar›n baﬂka semtlerde baﬂka kiﬂiler de ayn› biçimde bu hukuksuzlu¤a maruz kalabilir.
311 kiﬂi yetmezse, 300 kiﬂilik
yeni bir liste daha haz›rlan›r..
An›l Osman Çelik’in 311 kiﬂilik
ifadesi, bir komedidir ve bu komediye derhal son verilmelidir.
*
Zulüm düzenleri, varl›klar›n› tehlikede hissettikleri her an, türlü yöntemler icat ederek düzenlerine karﬂ›
ç›kanlar› etkisiz hale getirmeye çal›ﬂ›rlar. “Osmanl›’da oyun çoktur”
deyiﬂi de buradan türemiﬂtir.
Faﬂizm için halk› sindirmekte
her yol mübaht›r.
Hemen tüm bas›n aç›klamalar›,
mitingler, aç›k hava toplant›lar›, kapal› salon toplant›lar›, hatta herkese
aç›k olmayan dernek toplant›lar›
polis taraf›ndan izlenmekte, dinlenmekte ve foto¤raflanmaktad›r. Bu
art›k herkesçe bilinen bir gerçektir.
Terörle mücadele ﬂubesinin albümleri bu ülkenin devrimci demokrat
insanlar›n›n foto¤raflar›yla doludur.
Zaten An›l Osman Çelik’in ifadelerinde de onlar›n adlar› vard›r.
An›l Osman Çelik ya da bir baﬂkas› farketmez, onlar komplonun
basit figüranlar›d›r. Komplonun sahibi ‹stanbul polisi ve halk düﬂman›
AKP iktidar›d›r.
An›l Osman Çelikler’e bu komploda verilen rol, polisin iddialar›na
“kan›t”(!) olmakt›r. Polis devrimci
demokratik kurumlar› “An›l Osmanlar’›n ifadesine göre...” yasad›ﬂ›,
gayri meﬂru hale getirerek tecrit etmeye ve sindirmeye çal›ﬂmaktad›r.
Bu, tüm halk›n susturulmas› sald›-

Hem Hakim Hem Savc›lar!
Erzincan Savc›s› O s m a n ﬁ a nal, polisin, M‹T’in, J‹TEM’in ilericileri, demokratlar›, yurtseverleri,
devrimcileri “ p o t a n s i y e l s u ç l u ”
olarak görüp, aylar, y›llar süren yasad›ﬂ› dinlemelerinin delil say›lmas› için Yarg›tay’a baﬂvurdu.
Baﬂvuru devrimciler, ilericiler
ile s›n›rl› de¤il elbette. Tüm halk
için geçerli. Aç›lan adli davalarda
da geçerli olmas›n› istiyor ﬁanal.
ﬁanal’›n baﬂvurusu önümüzdeki
günlerde Yarg›tay 9. Ceza Dairesi’nde karara ba¤lanacak.
Asl›nda ﬁanal, ﬂu anda AKP’nin
polisinin kulland›¤› yöntemlerin
resmileﬂtirilmesini, mahkemelerin
önünün aç›lmas›n› istiyor.
AKP’nin polisi bir çok siyasi
davada dosyalara doldurdu¤u telefon kay›tlar› ile gözalt›lar tutuklamalar yapt›, cezalar verdirdi.
ﬁ a n a l’›n istedi¤i karar ç›karsa,
AKP’nin polisi tutuklatt›klar›n› daha kolay yarg›latacak, daha çok ceza verdirecektir.
AKP’ nin polisi böylelikle hem

hakim hem savc› olacak.
Savc› ﬁanal, yasalara, yarg›lamalara da gerek olmad›¤›n› savunmaktad›r. Bu faﬂist kafa düzmece
polis raporlar›n›n ceza vermek için
yeterli oldu¤unu savunuyor. “Dinle telefonu, ver cezay›!” AKP’nin
polisi iktidara karﬂ› ç›kan herkesi
böylece kolayca suçlu ilan edebilecek, y›llarca hapishanelerde tecrit
edebilecek!

AKP solcular›,
AKP yalakalar› konuﬂun!
Mahkemelerde, AKP’nin polisinin dava dosyalar›na doldurdu¤u
telefon dinlemelerinin delil olarak
kullan›lmas› resmileﬂtiriliyor.
A n l a t › n AKP’nin demokrasisini! Ülkeyi nas›l demokratlaﬂt›rd›klar›n› anlat›n! “ Türkiye art›k
de¤iﬂiyor” deyin.
Ya da gerçe¤e dönün: AKP’nin
polisinin bu yöntemle binlerce telefon dinledi¤ini, komplolar kurdu¤unu, telefon kay›tlar› ile tutuklamalar
yapt›¤›n›, ceza verdirdi¤ini anlat›n!
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Mahalleleri bunlar bas›yor!
Bunlar komplo kuruyor!
‹stanbul’da görevli bir kad›n
emniyet amiri, lüks hediyeler ve
para karﬂ›l›¤›nda patronlarla fuhuﬂ
yap›yor, uyuﬂturucu kullan›yor, kumar oynay›p, çetelerin bütün pis
iﬂlerini hallediyordu.
Bir baﬂka kad›n emniyet amiri
de ona yard›m ediyordu. Uyuﬂturucunun, fuhuﬂun, kumar›n, çetelerin
pis iﬂlerinin de kar›ﬂt›¤› iddialara
iliﬂkin içlerinde 2 emniyet amiri, 1
polis, 1 avukat toplam 13 kiﬂiye
dava aç›ld›.
Her tür pisli¤in içinde olan
Çapk›n’›n “kahramanlar›” halka
zulüm ediyor, komplo kuruyorlar.
Bunlar› iyi tan›y›n! Halka zul ü m u y g u l a y a n b u n l a r d › r.

Bunlar› iyi tan›y›n! Yoksul ge cekondu mahallelerini iﬂte bunl a r gece yar›lar›, helikopter eﬂli ¤inde operasyon yap›p, bas›yor.
B u n l a r k o m p l o k u r u y o r.
Bunlar, An›l Osman Çelik gibi
zavall›lar› a¤lar›na düﬂürerek, onlar› vaatler karﬂ›l›¤›nda halka karﬂ› kullan›yorlar.
Bunlar yoksul gecekondu mahallelerinin herbirinin, bir aç›k kumarhane, bir aç›k fuhuﬂ pazar›, çetelerin
cirit att›¤› yerler olmas›n› istiyor.
T›pk›, kendi pis yaﬂamlar› gibi
mahallelerimizi çürütmek, kirletmek istiyorlar. Pislik yayan, insanl›ktan ç›km›ﬂ bu “kahramanlara”
karﬂ› bunun için D‹REN‹YORUZ.
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bir kavram” derecesinde de¤erlendirilmiﬂ, insanl›¤›n
olmazsa olmazlar›
aras›nda yer alm›ﬂt›r.
O nedenle hayat›n hemen her alan›nda karﬂ›m›za
adalet kavram› ç›kmaktad›r.
Adalet’in kavram olarak karﬂ›l›¤›, sözlüklerde “ h a k v e h u k u k a
u y g u n l u k ”, “uu ¤ r a n › l a n h a k s › z l › k lar›n düzeltilmesi”, “ d o ¤ r u l u k ”,
“hh a k k a n i y e t , h a k k a u y g u n l u k ”
olarak belirtilmiﬂtir.
Hepsinde ortak nokta, h a k k a ,
h u k u k a g ö re karar verilmesi, ona
göre ad›mlar at›lmas›d›r. Kapitalizmde halka karﬂ› sürdürülen adaletsizlik öne ç›karken, sosyalizmde

Ders:Adalet ve
Adalet Mücadelesi

Say›: 244

Yürüyüﬂ
28 Kas›m
2010

Sevgili arkadaﬂlar merhaba.
Devrimci Okul’da bugünkü dersimizde Adalet ve Adalet Mücadelesini iﬂleyece¤iz. Bir halk aç›s›ndan
adaletin ne ifade etti¤ini, adaletsiz
kal›nd›¤›nda nelerin kaybedildi¤ini
ele alaca¤›z.
Adalet ve adalet için mücadele
Bayrampaﬂa katliam davas›yla daha
da önem kazanm›ﬂ, güncelleﬂmiﬂtir.
Bu davay› izliyorsunuzdur. Tek baﬂ›na, neden 10 y›ld›r bu davan›n
aç›lamad›¤›, katillerin nas›l yarg›lanmad›¤› bile, adalet tart›ﬂmas› aç›s›ndan önemli bir
göstergedir.
Bu dava adalet ve adalet
mücadelesi aç›s›ndan örnek
olacak davalardan biridir.
Katliam›n üzerinden 10
y›l geçtikten sonra aç›lan bu
davada katliam karar› alan,
emir verenler, san›k sandalyesinde yer almam›ﬂt›r.
San›k sandalyesine oturtulanlar›n hepsi askerdir. Çocuklar dahi bilir ki, o askerler
Ankara’dan, Elaz›¤’dan kendi baﬂ›na gelmediler. Getirildiler.
Bayrampaﬂa katliam davas› adalet boyutuyla de¤erlendirildi¤inde,
Birincisi: oligarﬂinin adaletsizli¤ine örnektir. 10 y›l boyunca davan›n
aç›lmas› engellenmiﬂ, davay› açmak
zorunda kald›klar›nda da sadece askerleri öne sürmüﬂlerdir.
‹kincisi: Adalet mücadelesinde
›srar etmeye örnektir.
Üçüncüsü: Adaletin sadece oligarﬂinin mahkemelerinden ibaret
olmad›¤›n› da bir kez daha göstermiﬂtir.

larca emek verdi¤i, sa¤l›¤›n› yitirecek kadar çal›ﬂt›¤› fabrikadan bir
k›ﬂ günü kap› önüne konur.
Esnaft›r, eme¤ini katm›ﬂt›r ama
vergilerden, tekellerin rekabetinden
baﬂ›n› kald›ramaz ve birgün iflas etti¤inde tek baﬂ›na ortada kal›r.
Kamu emekçisidir, ücretli köledir, küçük üreticidir, ö¤rencidir...
düzenin adaletisizli¤i ile karﬂ›laﬂ›rlar hep.
‹ﬂ kazas› ad›na katledilirler ama
kimse hesap vermez. Halka uygulanan zulmün hesab›n› katiller vermemiﬂ, korunmuﬂlard›r.
‹ﬂte tüm bunlar için adalet gereklidir. Adalet zorunludur! U¤rad›¤›m›z tüm haks›zl›klar, yaﬂat›lan zulümler, çektirilen ac›lar, reva görülen yoksulluk, hepsi bu zorunlulu¤u
gösteriyor.

Adaletsiz
kalmak
tükenmektir
Adaletsiz
kalmayacağız!

 Ada l e t i s t i y or uz , çü nkü. . .
Adalet kavram› ço¤u kez “kutsal

ise adalet temel bir olgu haline gelmiﬂtir.
Kapitalizmin adaleti, güçlülerden, halk› sömürenlerden yanad›r.
Yasalar› istedikleri zaman onlar›n
ç›karlar› için de¤iﬂtirirler. Yasalar
yoksullara uygulan›r. Yoksullar için
düzenin kurumlar›nda adalet aramak imkans›zd›r.
Asalaklar›n düzeni, yoksullar
için 24 saat boyunca hep adaletsizlik üretir. Düzenin yasalar› adaletsizdir. Düzenin e¤itim, sa¤l›k, konut politikas› haks›zd›r, adaletsizdir.
Asalaklardan yanad›r hep.
Yoksul halk, günlük yaﬂam›n›n
her kesitinde bu adaletsizli¤i yaﬂamakta, görmektedir. Örne¤in, y›l-

 Halk adaletsiz
kalmaz deniyor a m a
bugün bu duygular
zay›flam›ﬂt›r

Adaletsizli¤in boy verdi¤i
her yerde, her toplumda önce
çürüme sonra tüm de¤erlerde
aﬂ›nma baﬂlar. Art›k geriye
do¤ru gidiﬂ baﬂlam›ﬂt›r. O
düzen ve düzenin kurumlar›
parça parça dökülmeye baﬂlar. Yokoluﬂ kaç›n›lmazd›r.
Oligarﬂileri oluﬂturan 3-5 ailenin
her birinin yazl›k, k›ﬂl›k evlerinin,
araba kolleksiyonlar›n›n haddi hesab› yoktu.
Bugün art›k adaletsizlik o boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r ki, ü ç t e k e l c i b ur j u van›n geliri, mesela koskoca bir k›tadaki onlarca ülkenin gelirinden
daha fazla olabilmektedir... Ülkemizde de “en zenginler” listesine
girenlerin say›s›n›n artmas›yla açl›k
içindekilerin say›s›n›n artmas› birbirine paraleldir. Bu adaletsizlik,
A K P’lilerin eﬂlerinin pahal› elbiselerinden, Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül’ün eﬂi H a y r ü n n i s a G ü l’ün pahal› ayakkab›lar›na, “cipli türbanl›
kad›nla, durakta otobüs bekleyen
yoksul türbanl› kad›n” tart›ﬂmalar›-
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Adaletsizlikleri “öbür dünya”ya havale
düzen içinde çözülecekna kadar uzamaktad›r.
miﬂ gibi düﬂünülmeye
Sömürü ve ya¤ma öreden, adalet mücadelesini ise
baﬂlanm›ﬂt›r. Adalet tanekleri elbette Türkiye
“5 parmak nasıl bir değilse...” diyerek
lebi düzenin mahkemeoligarﬂisi için de fazlas›yadalet mücadelesini gereksizleştiren
leri ile s›n›rlanm›ﬂ, düla geçerlidir. Bir yanda 3gerici düşüncelerin yaygınlığı ise
zen mahkemeleri umut
5 y›lda servetini katlayan
olmaya devam etmiﬂtir.
asalaklar varken, di¤er
bir başka etkendir.
Oysa adalet mücadeyanda milyonlarca iﬂsiz
lesi düzenin mahkemeve aç›n oldu¤u bir ülkedir
lerinin çözece¤i bir soTürkiye.
da, evde, çarﬂ›da verilmeye çal›ﬂ›run de¤il, bir mücadele sorunudur.
lan, bas›nda, televizyolarda, radyo‹ﬂte böylesine adaletsiz bir dülarda iﬂlenen bireyci, bencil, gerici
Adalet mücadelesi ayn› zamanda
zende “ h a l k› n a d a l e t s i z k a l ma ya düﬂünceler ile adalet mücadelesi zaca¤›” bir gerçektir. Ancak böylesine
düzenin halka reva gördü¤ü tüm
y›flat›lmaya, ortadan kald›r›lmaya
adaletsizliklerin ortadan kald›r›lmaciddi adaletsizliklerin yaﬂand›¤› güçal›ﬂ›lmaktad›r
s› için sürdürülen bir mücadele olnümüzde bu duygular zay›flam›ﬂt›r.
mak zorundad›r.
Bunu günlük yaﬂam içinde de
görebiliriz. Adaletsizlikleri “öbür
Adalet duygusunu
dünya”ya havale eden, “5 parmak
Düzenin mahkemelerinnas›l bir de¤ilse, insanlar d a bir
zay›flatan nedenler
de¤ildir ” diyerek adaletsizlikleri
de adalet aramayaca¤›z
nelerdir?
meﬂrulaﬂt›r›p, adalet mücadelesini
Dersim’in köylerinden birinin
Adaletin gerekli oldu¤u bilinmegereksizleﬂtiren gerici düﬂüncelerin
ç›k›ﬂ›nda
ilk göze çarpan ﬂeylerden
sine, hatta yer yer tek tek insanlar›n
yayg›nl›¤› ise bir baﬂka etkendir.
birisi, bir insan›n bir elinin büyüklükendi adaletini uygulama çabalar›na
Özellikle,
8
y›ll›k
AKP
iktidar›
¤ündeki taﬂlar›n üst üste konmas›
karﬂ›n adalet duygusunu zay›flatan
döneminde
onca
adaletsizlik
karﬂ›ile oluﬂturulmuﬂ, kal›n ve yuvarlak
nedenler vard›r.
s›nda mücadele dinamikleri taﬂ›yan
bir sütunun varl›¤›d›r. Özenle konan
Bunlar› ﬂöyle özetleyebiliriz:
yoksul halk gerici ideoloji ile böyle
taﬂlar için harç kullan›lmam›ﬂt›r.
Birincisi: Halk›n yaﬂad›¤› umutkuﬂat›ld›, böyle etkisizleﬂtirildi.
O sütunu oluﬂturan taﬂlar›n bir
suzluktur. Halk, çeﬂitli nedenlerden
Hiç durmaks›z›n, 24 saat boyungeçmiﬂi vard›r. Köyün bilgeleri,
dolay› umutsuzdur. Düzenin sahte
ca halk ideolojik bir bombard›mana
köylüler aras›ndaki çeﬂitli anlaﬂumutlar› ile oyalanan halk›n, düzen
H a y › r s e v e r iﬂa tutulmaktad›r. “H
mazl›klar›n ilçedeki mahkemeler ile
partileri ve gerici ideolojinin etkisi
d a m l a r › ”n›n yoksullara reva gördüçözülmemesi için çözüm önerirler.
ile de adalet mücadelesine olan
¤ü, 3-5 kiloluk g›da paketleri ile saMahkemeye baﬂvurmak için köyinanc› zay›flam›ﬂt›r.
daka ve dilencilik adalet mücadeleden ç›kmaya çal›ﬂan köylüler, o süHalk, örgütsüz oldu¤u için, olisinin karﬂ›s›na konmuﬂtur.
tunun önünde bir kez daha düﬂüngarﬂinin ideolojik, psikolojik ve fimeli ve oraya bir taﬂ koyarak köye
Üçüncüsü: Özellikle halk›n sosziki sald›r›lar› karﬂ›s›nda kendisini
geri dönmeli, mahkemeye baﬂvuryalizmi bir alternatif, kendi kurtulugüçsüz olarak görmekte, sald›r›larmamal›d›r.
ﬂunu sa¤layacak sömürüsüz, ileri
dan olumsuz olarak etkilenmektebir düzen olarak görememesi de bir
Köylüler de öyle yaparlar. K›zdir.
etken olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
g›nl›kla mahkemeye baﬂvurmak
Oligarﬂinin yaygara ve demagoiçin ç›kt›klar›nda o sütunun oradan
Emperyalist-kapitalist düzenin
geçerken, bir kez daha düﬂünür, yerjileri ile faﬂist terörü karﬂ›s›nda, olimilyarlarca insan› açl›k içinde yaden bir taﬂ alarak oraya koyar ve
garﬂinin gücünü abartmakta, “oliﬂatt›¤›, açl›ktan milyonlarca insan›n
mahkemeye baﬂvurmaktan vazgegarﬂiye karﬂ› mücadele edilemez” öldü¤ü günümüzde sosyalizm bir
çerler.
yanl›ﬂ anlay›ﬂ› ﬂekillenmektedir.
alternatif, bir umut olarak görüleBöyle oldu¤u içindir ki, adalet mümemektedir.
Halk›n kendi deneyleriyle geliﬂcadelesi güç kaybetmiﬂ, düzenin
tirdi¤i,
taﬂlarla somutlad›¤› bu örSosyalist ülkelerde geriye döadaletsizli¤ine karﬂ› kay›ts›zl›k ge“ba¤r›ma
taﬂ basar›m” da
nekte,
nüﬂlerin yaﬂanmas›, buralarda kapiliﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r.
“kendi içimde kal›r” demektedir
talist iktidarlar›n kurulmas› ve emhalk.
Hergün yaﬂad›¤›, kendisine yaperyalizmin sald›r›lar› karﬂ›s›nda
Komﬂusu, akrabalar›, arkadaﬂlayaﬂanan kuﬂat›lm›ﬂl›k, halk nezdinﬂat›lan onlarca adaletsizlik karﬂ›s›nr› ve köyle yaﬂad›klar› sorunlar› düde sosyalizmin bir alternatif oluﬂuda “nas›l olsa bir ﬂey de¤iﬂmez” dizenin mahkemeleri ile de¤il kendi
nu tart›ﬂ›l›r hale getirilmiﬂtir.
ye düﬂünülmektedir.
içinde çözmeye çal›ﬂ›rlar. Düzenin
Böyle olunca da, adalet talebi
‹kincisi: On y›llard›r halka okul-
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mahkemeleri iki köylü, iki
komﬂu aras›ndaki basit sorunlar›, düﬂmanl›¤a dönüﬂtürmek için y›llarca u¤raﬂ›r. Düzenin kurumlar› halk›n birli¤ini bozmaya u¤raﬂ›r. K›ﬂk›rt›r, yoksul halk›
düzenin avukatlar›na muhtaç eder.

O nedenle tek bir adaletsizliği
kanıksamayacak, adaletsizliklerin
“normal, olabilir” olacağını
düşünmeyeceğiz.

Kald› ki, düzenin mahkemeleri düzenin gelece¤i
için vard›r. O mahkemeler
özel mülkiyeti korumak
için vard›rlar. Halk›n lehine karar
alamazlar.
Bu yoksul halk›n u¤rad›¤› haks›zl›klarda da, uygulanan zulüm ve
katliamlarda da böyledir. Bayrampaﬂa katliam davas›nda da Engin
Çeber davas›ndaki yarg›lamada da
adalet istedik. Ancak oralardan gerçek anlamda adalet ç›kmayaca¤›n›
bilerek adalet talebini dile getirdik
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Adalet istiyoruz. Düzenin mahkemelerinin adalet da¤›tmad›¤›n›,
düzenin kurumlar› oldu¤unu da
gösteriyoruz herkese.
Halk›n adaletinin ve adalet mücadelesi ile bu talebimizin gerçek
haline gelece¤ini biliyoruz. Hem
adalet mücadelesi tek bir mahkemeye kat›lmakta de¤ildir. Ad› üzerinde
halk›n hak mücadelesi ve adaletsizli¤i yaratan düzenden hesap sorma
mücadelesidir.

 Düzen adaletsizli¤i
kan›ksatmaya çal›ﬂ›yor
Herbirimiz günlük yaﬂam›m›zdan, tan›k olduklar›m›zdan, anlat›lanlardan da biliriz ki, düzen adaletsizlikler üzerine kurulmuﬂtur. Kap›s›n› çald›¤›m›z her devlet kurumunda, halka karﬂ› izlenen politikalarda
halk›n karﬂ›s›na hep adaletsizlikler
ç›kar. Düzen, halk›n adalet talebini
karﬂ›layacak durumda de¤ildir.
Düzen adalet mücadelesini türlü
yollarla engellemeye çal›ﬂ›rken, bir
yandan da adaletsizli¤e herkesi al›ﬂt›rmaya, bunu kan›ksatmaya çal›ﬂ›r.
Örne¤in mahallelerimizde uyuﬂturucunun, fuhuﬂun, çeteleﬂmelerin

Tam tersine adaletsizliklerin
takipçisi olacak ve gerçekleri
anlatarak, adalet mücadelesini
sürdürmeye devam edeceğiz.

kabul edilir hale gelmesi için her ﬂeyi yapmaktad›r.
Bir yandan, yoksul halk›n çocuklar›n›, pis bir batakl›¤›n içine
çekmeye çal›ﬂ›r, onlar› kullan›rken,
bir yandan da her ﬂeyi çürütmeye
çal›ﬂ›r. Öylesine kan›ksat›l›r ki her
ﬂey, ayn› sokakta oturdu¤u komﬂusunun çocu¤unun h›rs›z olmas›, bir
baﬂkas›n›n fuhuﬂun içinde olmas›
onu etkilemez bile.
Haks›zl›klara u¤ramak, iﬂten
at›lmak, çetelerin sald›r›s›na u¤ramak, okula gönderdi¤i çocu¤unun
karﬂ›s›na ç›kar›lan paral› e¤itimle
yüz yüze gelmek, aile hekimli¤i konusunda olacaklar› beklemek... Öyle çok ﬂey bir araya gelir ki, tüm bu
yaﬂananlar karﬂ›s›nda sadece izleyici olunur.
Çocuk okutan yoksul, emekçi
her aile paral› e¤itime karﬂ›d›r. En
az›ndan e¤itime, sa¤l›¤a verecek
paras› yoktur. Ancak böyle bir durumda da yaﬂanan adaletsizlik karﬂ›s›nda bir ﬂey yapmaz, yapamaz.
Öyle bir hale getirilmiﬂtir ki, yaﬂanan her adaletsizlik kendi d›ﬂ›nda,
“ b a ﬂ k a l a r › i ç i n ”miﬂ gibi alg›lan›p,
davran›lmaktad›r. Oysa süren adaletsizlikler, tüm halk› etkileyen ve
kapsayan adaletsizliklerdir.
O nedenle tek bir adaletsizli¤in
dahi kan›ksanmamas›na dikkat edilmelidir. Bulundu¤umuz birimlerde
bu yönde geliﬂebilecek her e¤ilime
karﬂ› ciddi bir mücadele vermeliyiz.
Adaletsizliklerin “ n o r m a l, olabi l i r ” olaca¤›n›n düﬂünülmesine izin
verilmemelidir. Tam tersine adaletsizliklerin takipçisi olmay› örgütlemeliyiz her yerde.

 Adalet
mücadelesini nas›l
g ü ç l e n d i r e ce¤ iz?

Oligarﬂi, kitlelere adaletsizlik üzerine kurdu¤u
düzeni
dayatmaktad›r.
Adaletsizlikler karﬂ›s›nda
direnmek, mücadele etmek, adalet mücadelesi
sürdürmek yerine, çözüm
yeri olarak düzenin mahkemelerinin
kabul edilmesini istemektedir. Dolay›s›yla adaletsizli¤i hem kan›ksatmak, hem de geniﬂ kitleleri adaletsizli¤e ortak etmek istemektedir.
Düzenin mahkemelerinin meﬂru
olmad›¤›n›, nedenleriyle birlikte en
geniﬂ kitlelere anlatabilmeliyiz. Bu
anlamda, adalet ve adalet mücadelesine bak›ﬂ, düzen içilik mi, devrimcilik mi noktas›ndaki bir ayr›ma da
denk düﬂmektedir.
Oligarﬂinin gayri-meﬂru ve adeletsiz düzenine karﬂ› sürdürülen
mücadeleyi adalet cephesinden güçlendirmek için yapacaklar›m›z var.
Bunlar› s›ralarsak;
- Oligarﬂinin adaletsiz düzenine karﬂ›, ideolojik mücadele sürdürmeliyiz. Dinci ideolojiyle, burjuvazinin birey ideolojisiyle adaletsizlikler meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›l›yor; buna karﬂ› ideolojik anlamda
mücadele ﬂartt›r.
- Oligarﬂinin düzeninin adaletsizlik demek oldu¤u aç›kt›r.
Hiçbir düzen partisi bu adaletsizli¤i gideremez. Düzen her ﬂeyiyle halka yabanc›laﬂm›ﬂ, halk›n taleplerine s›rt çevirmiﬂtir.
Kitle çal›ﬂmas›nda iﬂleyece¤imiz, zengin örneklerle anlataca¤›m›z konulardan biridir düzenin adaletsizli¤i. Kald› ki, halk›n yaﬂam›nda düzenin adaletsizli¤ine dair çokça yaﬂanm›ﬂ örnek vard›r. Bu örneklerden yola ç›karak da düzenin olmayan adaletini anlatabiliriz.
- Düzenin adaletini, halk› ezen
adaletsizliklerini anlat›rken bizim
adalet anlay›ﬂ›m›z› ve bu konuda
yaﬂanm›ﬂ örnekleri de anlataca¤›z.

30 Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak

Katledenlerin, diri diri yakanların
Hak ve hukukun ortaBugün için zay›flam›ﬂ
olsa da bir halk›n adaletsiz
dan kalkt›¤›, e¤ri ile do¤tutsaklar için açtırdıkları davaları
kalmayaca¤›n›, adaletsiz
runun, yer de¤iﬂtirdi¤i,
yine tek başına TAYAD’lılar yıllarca
kald›¤›nda ortaya nas›l sosapla saman›n kar›ﬂt›¤› bir
takip ettiler. Bugün eğer Bayrampaşa
nuçlar ç›kt›¤›n› anlatmak
yerde art›k zorbal›k egekatliam davası açıldıysa bunda
zorunday›z.
men olmaya baﬂlam›ﬂt›r.
sürdürülen mücadelenin, ısrarın
Halk›n adalet özlemine
Oligarﬂi, adalet duygucevap vermek, adalet talebi
rolünü görmek gerekir.
sunu zedelemeye, adaleti
etraf›nda eylemler örgütletart›ﬂ›l›r hale getirmeye,
mek zorunludur. Bayramadaletsizli¤i egemen k›lpervas›zca katletmiﬂtir. Hem de hiç
paﬂa katliam davas› için ﬂunu rahatmaya çal›ﬂ›r. Halktaki adalet duyguhesap vermeden bunu sürdürmektel›kla söyleyebiliriz; 19-22 Aral›k
dir.
Tüm
bunlara
karﬂ›
mücadele
etsunu zay›flatt›¤›nda, do¤ru ile yankatliam›n›n, sol taraf›ndan “unutulmek,
bir
adalet
mücadelesi
yürütl›ﬂ birbirine kar›ﬂacak ve sonuçta
du¤u” koﬂullarda bile tek kalma pamek
yaﬂam›n
her
an›n›
örgütlemekhalk› bir “sürü” gibi yönetmesi daha
has›na da olsa diri diri yakanlar›n
ten geçmektedir. Bunun yolu halk
cezaland›r›lmas› için mücadeleyi 10
kolay olacakt›r.
örgütlülüklerini
geliﬂtirmektir.
y›l boyunca sürdürdük. Bu dava,
Tersine, biz halktaki adalet duyoligarﬂinin katliamlar› unutturma,
gusunu geliﬂtirmeye, adalet anlay›yok sayma politikalar› karﬂ›s›nda
ﬂ›n› sahiplenmesi için adalet mücaAdaletsiz bir t o p l u m
adalet için 10 y›ld›r gösterilen ›sradelesini geliﬂtiremeye çal›ﬂ›yoruz.
k e n d i n i g e l i ﬂ t i r emez.
r›n sonucudur.
Adalet duygusunu elbette canA d a l e t s i z k a l m a k ö l ü m d ü r.
- Adaletin içinde somutlanaland›rma gibi bir sorunumuz da olca ¤› hal k örgüt lülükl erini geliﬂtiBugün süren adalet mücadelesidu¤u aç›kt›r. Örne¤in Türkan Alrecek ad›mlar atmal›y›z. Bu özelliknin istenildi¤i düzeyde, istenildi¤i
bayrak, “ Onurum için direniyo le adalet mücadelesini sürdürmek
kitlesellikte olmamas› eleﬂtirilebilir.
aç›s›ndan gereklidir. Zira halk örr u m” diyordu. Kendisini ezen, aﬂaEksikleri görüp, ona göre ad›m atgütlülüklerini geliﬂtiremezsek, ada¤›layan sisteme karﬂ› direniﬂi ile cemak elbette gereklidir. Ancak as›l
let mücadelesini de istedi¤imiz gibi
olarak adaletsiz kal›nd›¤›nda, adalet
vap vermiﬂti.
geliﬂtirerek sürdüremeyiz.
duygusu zay›flad›¤›nda ortaya ç›kaHiçbirimiz adaletsiz yaﬂamay›
cak tablonun iyi görülmesi gerekir.
Halk örgütlülükleri, kitlelere söz
kabul edemeyiz. Bunu kabul etmek
karar hakk› vererek, kitlelerin kendi
Adalet duygusu zay›flayan, kaydemek, onursuzlu¤u, köleli¤i, aﬂasorunlar›n› kendi içinde çözmeleribolan bir toplumun gelece¤i yoktur.
¤›lanmay› kabul etmek demektir.
nin kurumlar› olacaklard›r.
Çürüme orada baﬂalm›ﬂt›r art›k. Bu
Sorun burada nas›l yaﬂayaca¤›m›zla
Oligarﬂinin kitlelere karﬂ› izledidurumda, insanlar çevresindeki
da ilgilidir. Nas›l bir yaﬂam sürdüre¤i politikalarda güç ald›¤› yanlardan
adaletsizliklere karﬂ› da çaresiz kace¤iz? Düzenin bize reva gördü¤ü,
birisi, halk›n örgütsüzlü¤üdür. Halk
l›r.
bizi “sürü” olarak gören bir tarz› m›
örgütlülüklerinin geri olmas›, sömüHer ﬂeyin yapan›n yan›na kâr
kabul edece¤iz, yoksa onurumuzla,
rü ve pervas›zl›k konusunda oligarkald›¤› bir düzende insanlar çaresizeme¤imizle mi yaﬂayaca¤›z?
ﬂinin gücü olmuﬂtur.
leﬂir. Adaletsizlik karﬂ›s›nda boyun
Sevgili arkadaﬂlar, dersimizi buOligarﬂi, yoksullar›, emekçileri
e¤meye baﬂlar.Zalimin zulmü de
rada noktal›yoruz. Haftaya buluﬂ“iﬂ kazas›”, “kader” diyerek, ölüme
böyle egemen olmaya, zalimin iktimak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
mahkum etmiﬂ, binlerce emekçiyi
dar› da böyle sürmeye devam eder.



Grup Yorum Sergisi Mersin’de
Grup Yorum’un 12 Haziran 2010 y›l›nda ‹nönü
Stadyumu’nda 55 bin sevenine verdi¤i dev konserin
resim sergisi Mersin’de aç›ld›.
Sanat Cafe’deki sergide aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› Seval
Arac› yapt›. Arac›; büyük eme¤in karﬂ›l›¤›n da 55 bin
kiﬂilik bir koronun stad› doldurdu¤u konseri anlatt› ve
“Bizlerde bu coﬂkuyu en az›ndan foto¤rafta olsa sizlerle paylaﬂmak istedik” dedi. Arac›, ayr›ca 28 Kas›m
günü yap›lacak Grup Yorum konserini duyurdu.
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Adana’da Festival Afiﬂlerine
Engelleme
Adana merkezde bulunan Atatürk Caddesi’nde 21
Kas›m günü “4. Çukurova Halk Kültür Festivali” afiﬂlerinin as›lmas› polis taraf›ndan engellenmeye çal›ﬂ›ld›.
Afiﬂ yapt›klar› s›rada polisler taraf›ndan durdurulan Kurtuluﬂ Y›ld›z’a 500 ve Emrah Eskibal’a ise 5000
lira para cezas› kesildi.

Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim
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Röportaj
Do¤an Y›ld›z, ‹stanbul
Orkuno¤lu Lisesi, Lise 4.
s›n›f ö¤rencisi, Yaﬂ:17

Do¤an YILDIZ

Liseli DevGençliler ’den
Do¤an Y›ld›z ile liselerde anti-dem o k ra tik iﬂ l e y i ﬂ e , p a r a l› , ge ri c i e ¤ i tim sistemine ve liselerdeki polisidare bask›s›na karﬂ› baﬂlatt›klar›
k ampan ya ü zerin e yapt ›¤›m ›z rö portajd›r.

Say›: 244

Yürüyüﬂ
28 Kas›m
2010

Yürüyüﬂ: Liselerde anti-demokratik iﬂleyiﬂten bahseder misiniz? ‹ﬂleyiﬂin nas›l olmas›n› istiyorsunuz?
Do¤an Y›ld›z: Liselerde anti-demokratik iﬂleyiﬂ düzenin getirdi¤i bir
ﬂeydir. Ö¤rencilerin karar vermesini
engelleyen bir düﬂüncedir. Sadece ö¤rencilerin de¤il velilerin çocuklar›
için söz sahibi olmas›n› da engeller.
Okulda al›nan her hangi bir karar› öncelikle okul idaresi veya bakanl›k verir.
Kararlar›n hiç birisi ö¤rencilerin
yarar›na de¤ildir. Sabanc›lar’a Koçlar’a kalifiye eleman yetiﬂtirmek içindir. Örne¤in eskiden din dersleri zorunlu de¤il seçmeli derslerdi ama bu
seçmeli ders zorunlu olarak okutulurdu. Seçmeli olan bir ders zorunlu hale o zamandan getirilmiﬂti. Okullarda
ö¤renci temsilcisini idare seçiyor. Biz
ö¤rencilerin, ailelerinin, e¤itim
emekçilerinin birlikte karar vermesini
istiyoruz.
Yürüyüﬂ: Liselerde paral› e¤itim
ile ilgili ne tür uygulamalar var? Ayr›ca siz nas›l olmas›n› istiyorsunuz?
Do¤an Y›ld›z: Okul idareleri her
masraf› ö¤rencilerden almaktad›rlar.
Kay›t paras›, spor paras›, boya badana paras›, yakacak paras› vb. diyerek
birçok para almaktalar. Bu al›nan paralar›n hiç birisinin yasal olmad›¤› gibi birde ö¤rencilerin üstünde bask›
kurularak zorunlu hale getiriliyor. Bu
paralar› veremeyen ö¤rencilere, arkadaﬂlar›ndan tecrit etme ve derslerden
s›n›fta b›rakma gibi birçok tehdit ve

Paras›z e¤itim
herkesin hakk›d›r
cezalar veriliyor. Bunun örneklerini
bas›ndan da görüyoruz. Kocaeli’de
kay›t olacak ö¤renciden fotokopi makinesi isteniyor. Bu tarz pervas›zca ve
keyfi birçok uygulama liselerde yap›l›yor. Liseli Dev-Gençliler olarak 32
y›ld›r paras›z e¤itim mücadelesi veriyoruz. Paras›z e¤itim herkesin hakk›d›r. Paras› olan›n okuyup, paras› olmayan yoksul halk çocuklar›n›n okuyamamas› yada daha kötü ﬂartlarda
e¤itim görmesi kabul edilemez. Ancak ülkemizde e¤itime önem verilmez. Ö¤rencilere bu ülkenin gelece¤i
olarak de¤il birer müﬂteri olarak bak›l›r. Askeri araç ve gereçlere harcanan
para ile e¤itime harcanan para aras›nda da¤lar kadar farklar var. Ülkemizde e¤itim sorunu baﬂta gelir ve biz
e¤itime daha fazla öncelik verilmesini anayasal hakk›m›z olan paras›z
e¤itimin olmas›n› istiyoruz.

Yürüyüﬂ: Gerici e¤itim sistemi diyorsunuz. Bunu açar m›s›n›z? Nas›l
bir gericilik, derslere, bütün olarak
e¤itime, e¤itim sistemine nas›l yans›yor?

Do¤an Y›ld›z: E¤itim sistemi bu
çark›n devam etmesi içindir. Bu nedenle sistemin her politikas›, liselerde
“a¤aç yaﬂken e¤ilir” misali uygulan›yor. Böl-parçala-yönet düﬂüncesini
öncelikle liselerde uyguluyorlar. Özellikle yoksul, Alevi ve Kürt ö¤rencilere
bask›c›, ﬂovenist ve asimilasyonun oldu¤u bir e¤itim veriyorlar. Ö¤rencileri
bölüp parçalamak için, as›l sorunlar›ndan uzaklaﬂt›rmak için ﬂoven bir tarzda saflaﬂt›rmak istiyorlar. Bunu yapmak için düzenledikleri ders kitaplar›
ve gerici yönetmelikler uygulan›yor.
Zorunlu din dersi bunun en büyük aya¤›d›r. Kendi çarklar›n›n dönmesi içinde gerici e¤itim silah›n› sonuna kadar
kullanmak isteyeceklerdir.

Yürüyüﬂ: Okullarda polis denilince genellikle üniversiteler akla geliyor. Liselerde polis bask›s› nas›l yaﬂan›yor?

Do¤an Y›ld›z: Üniversitelerdeki

faﬂist uygulamalar liselerde de uygulan›yor. Her liseye 2 tane sivil polis
bulundurma zorunlulu¤u getirildi. Bu
da liselilerin özgürce düﬂüncelerini
savunmas› ve yaymas›n›n önündeki
temel tehdittir. Sadece liseliler üzerinde de¤il aileler üzerinde de ayn›
sorun var. Onlarda çocuklar›n› okula
gönderirken tedirginler.
Okullarda uyuﬂturucu baﬂta olmak
üzere her türlü pislik yayg›nlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›yor. Okul içindeki, önlerindeki polislerin bunlar› engelleme gibi bir
niyeti yoktur. Onlar›n tek derdi devrimcilerdir. Bu yüzden okul içinde ve
d›ﬂ›nda terör estirirler. Sadece polisler
de¤il okullarda milli güvenlik ö¤retmenleri de tamam›yla polis gibi çal›ﬂmaktad›r. Ayr›ca okullarda polislerin
verdikleri seminerlerde halk›n hak alma mücadelesini terörize ederek göstermektirler. Bu uygulamalarda gösteriyor ki okullarda polisin olmas› çok
önemli bir sorun ve bu sorunun acilen
çözülmesi gerekmektedir.

Yürüyüﬂ: Liseliler üzerindeki idare
bask›s› ne düzeyde? Ne tür bask›larla
karﬂ› karﬂ›yas›n›z?
Do¤an Y›ld›z: Liseler de idareler
de polis gibi direk bask› arac›d›r. ‹dareler gerek ﬂiddet, gerek tehdit-taciz
yoluyla ö¤rencilere karﬂ› sald›rmaktad›r. Ne kadar teﬂhir olmuﬂ olsa da
idareler bu yöntemleri kullanarak ve
okuldan uzaklaﬂt›rma cezalar› vererek ö¤renciler üzerinde polisler kadar
etkili bir bask› arac› olarak kullan›lmaktad›r. Yani yapt›klar› devrimci
düﬂmanl›¤›n› aç›ktan savunmaktad›rlar. Okullar sadece kendileri de¤il ö¤rencileri fiﬂleyerek de polisin “çal›ﬂmalar›na” yard›m ediyorlar. Bu durumda polis-idare iﬂbirli¤i ortaya ç›k›yor. Kendi düzenine karﬂ› ç›kan ö¤retmenleri ö¤renciler ve velileri faﬂist
uygulamalar›yla uzaklaﬂt›rmaya ve
sindirmeye çal›ﬂ›yorlar. Bu durumun
örnekleri ilk de¤ildir. Her zaman bu
faﬂist uygulamalar› yapm›ﬂlard›r. Bu
nedenle polisler kadar önemlidir okul
idareleri.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

“Hayata Dönüﬂ Operasyonu”
sorulacak hesab›m›zd›r.
19- 22 Aral›k 2000’deki sald›r›,
devletin devrimcilere karﬂ› baﬂlatt›¤›
sald›r›lar›n, katliamlar›n en büyü¤ü,
Hayata
en pervas›z›d›r... Ad›na “H
Dönüﬂ” dedikleri katliam operasyonuyla, alçakça yap›lan “ H a y a t a D ön ü ﬂ ” demagojisiyle halkla alay edercesine haberler yap›ld›.
“Kalabal›k ko¤uﬂlardan iki
k a t l › o d a l a r a ” diye baﬂlayan, yalan
haberler yap›larak F Tipleri meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›. Operasyon
sonras› ölüm orucu direniﬂi için
“ s a h t e o r u ç , k a n l › i f t a r ” baﬂl›klar›
att›lar. Katliam meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›ld›.
Hapishanelerde çeﬂitli taleplerle
süren ölüm orucu direniﬂinin bitirilmesi ve tutsaklar›n F Tipi hapishanelere konulmas› gerekiyordu. Hapishanelerde direniﬂ demek, d›ﬂar›da da
direniﬂ demekti. Hapishanelerde direnenler bu halk›n en onurlu en dirençli kesimiydi.
Onlar halk› için mücadele ederken tutsak düﬂen devrimcilerdi. Devrimci tutsaklar› teslim almak, direnen devrimcileri F Tipi hapishanelere kapatmak, halk› halk›n mücadelesini teslim almakt›. Ve teslim almak
için tutsaklar›n yaln›zlaﬂt›r›lmas›
birbirlerinden tecrit edilmesi gerekiyordu. Teslim al›nmak istenen tutsaklar›n düﬂünceleriydi. Devlet tutsaklar› F Tipi hapishanelere koyarak,
direniﬂi bitirebilece¤ini san›yordu
ama yan›ld›.
Halk›n mayas›nda haks›zl›klara,
adaletsizliklere ve zulme karﬂ› boyun e¤meme vard›r. Zalimden zulmünün hesab›n› sormak vard›r...
ﬁeyh Bedreddinler’den, Pir Sultanlar’dan al›nan bu miras›n bu günkü sürdürücüleridir devrimciler. 19
Aral›k’ta devlet teslim almak için
girdi¤i hapishanelerde devrimci tutsaklar›n baﬂ e¤meyen iradesine çarpm›ﬂt›r.

Bu irade, zulmün karﬂ›s›na tereddütsüz kendilerini feda ederek bedenlerini tutuﬂturarak ç›kan F i d a n
K a l ﬂ e nl e r ’in,, Ahmet ‹bililer ’in, F› r a t Ta v u k l a r ’›n iradesidir. Bu irade
operasyon sonras›nda tutsaklar kan
revan içinde F Tipi hapishanelere
nakledilirken d›ﬂar›da ölüm orucuna
baﬂlayan TAYAD’l›lar›n iradesidir.
D E V- G E N Ç ’lilerin iradesidir.
C a n a n K u l a k s › z’›n, Z e h r a K u l a ks›z’›n iradesidir. “ H a y a t a D ö n ü ﬂ ”
katliam› tutsaklar› teslim almak için
yap›lm›ﬂt›. Ama F Tipi hapishanelere nakledilen tutsaklar direniﬂlerini
burada da sürdürdüler.
Canan ve Zehra... ‹ki k›z kard e ﬂ . ‹ k i ü n i v e r s i t e ö ¤ r en c isi .
C a n a n v e Z e h r a . . . ‹ k i DEVG E N Ç’lli.
C a n a n v e Z e h r a hapishaneleri
amcalar›ndan tan›yorlard›. Amcalar›
F Tipinde tutsakt›. Onlar, bu katliama en yak›ndan tan›k olmuﬂlard›.
DEV- G E N Ç iradesi, onuruyla dolu
bu iki genç k›z, F Tiplerinin kapat›lmas› için ölüm orucuna baﬂlad›.
Ve önce C a n a n b ü y ü k d i reniﬂte
ölümsüzleﬂti.
Sonra Z e h r a k a r a r l › d i reniﬂini
z a f e r l e t a ç l a n d › r d › . B ü y ü k d i r eni ﬂ te ölümsüzleﬂti.
D E V- G E N Ç ’ liler mücadelenin
her yerindeydiler. Nerede onlara ihtiyaç varsa orada oldular. Kavga için
büyük bedeller ödediler.
Ölüm orucu direniﬂinde DEVG E N Ç’liler katliam›n karﬂ›s›nda barikat oldular.
Onlar bu ülkenin gelece¤iydiler.
Ve bunu canlar›n› feda ederek kan›tlad›lar. C a n a n l a r ’ l a , Z e h r a l a r ’la,
E y ü p l e r ’le, Selmalar ’la... 19 Aral›k
katillerinin ensesinden hiç eksik olmayacak, katledilenlerimiz için adalet istemeye devam edece¤iz.

Erdo¤an’› protestoya
1 y›l 3 ay
‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin (‹TÜ) aç›l›ﬂ›na iki y›l
önce kat›lan Baﬂbakan Recep
Tayyip Erdo¤an’› protesto
eden 18 ö¤renciye aç›lan dava 2 y›l sonra sonuçland›. Sar›yer 3. Asliye Ceza Mahkemesi, ö¤rencileri izinsiz gösteri yapt›klar› gerekçesiyle 1
y›l 3 er a y h a p i s cezas›na
çarpt›rd›. Ö¤renciler, daha
önce “suç” iﬂlemedikleri için
c e z a l a r › e r t e l e n d i. 5 y›l içinde ayn› eylemleri yapacak
olurlarsa hapse girecekler.

E¤itim dershanelere
emanet
Türk E¤itim-Sen’in araﬂt›rmas›, 2002 y›l›ndan bugüne kadar dershane ve ö¤renci say›s›n›n neredeyse yüzde yüz art›ﬂ
gösterdi¤ini ortaya koydu. Art›ﬂtan kârl› ç›kan dershaneler
ise sadece üniversite s›nav›na
ve SBS’ye haz›rlananlardan
y›ll›k ortalama 2 milyar 632
milyon 339 bin T L kazan›yor.
Dershane say›s›nda yüzde 285,
dershanelere giden ö¤renci say›s›nda yüzde 270 art›ﬂ oldu.
Dershanelere endeksli e¤itim
sistemi. Peki dershanelere gidemeyen yoksul halk çocuklar› ne
yapacak?

Say›: 244

Yürüyüﬂ
28 Kas›m
2010

S›nav heyecan›
zehirledi
Samsun’da 17 yaﬂ›ndaki
bir lise ö¤rencisi s›nav heyecan›n› yenmek için doktora gitti.
Doktor taraf›ndan verilen
sakinleﬂtirici ilaçtan, s›nav öncesi çok miktarda içen genç
k›z, rahats›zlanmas› sonucu
yak›nlar› taraf›ndan hastaneye
kald›r›larak tedavi alt›na al›nd›.
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Ülkemizde Gençlik

Gençli¤in
SINAVLARA TESL‹M OLMAYALIM
Gündeminden

Say›: 244

Yürüyüﬂ
28 Kas›m
2010

Üniversitelerde 2010-2011 e¤itim y›l›n›n ilk s›navlar› yap›lmakta.
Ad› vize olan bu s›navlar genellikle
bayramlardan, tatillerden hemen önce ya da sonra yap›l›r ve ö¤rencilerin kafas›n› düzenden ay›rmamay›
hedefler. Örne¤in; ‹stanbul Üniversitesi ‹ﬂletme Fakültesi 1. s›n›f ö¤rencisi bir y›l içinde vize, final ve
bütünlemeler olmak üzere 42 tane
s›nava girmektedir.
Bütünlemelere kalmayan ö¤renci
ler için s›nav say›s› 28’dir. Ve bütünlemede de geçme garantisi olmad›¤›ndan dersler bir sonraki y›la kalabilmektedir. Bu ﬂekilde s›nav say›s› bütünlemelerle birlikte 42 iken y›l
içerisinde bu say› 50’yi geçmektedir.
Bu kadar çok s›nav olunca ö¤renci sürekli s›navlara çal›ﬂmak zorunda kalmaktad›r. Bu durum ö¤rencilerin çevresindeki olaylarla ba¤›n›

gençli¤in
tarihinden
28 Kas›m- 4 A ral›k
2 A ral›k 1 975:
Cezmi Y›lmaz ve Halit
Pelitözü adl› devrimcile-rin ﬂehit düﬂmesinin ar-d›ndan gençlik cenaze-leri kald›rmak ve Topka-p›’ya kadar yürümek için
Kocamustafapaﬂa’da top-land›. Polisin cenazeyi
vermemesi ve sald›rmas›
ile kitlede panik ve kaç›ﬂ-malar yaﬂanmas› üzerine
inisiyatif koyan DevGençliler kitleyi toparla-y›p barikatlar kurmaya
baﬂlad›lar. Sloganlar ve
ajitasyonlarla kitleyi sü-rükleyen Dev-Gençliler

da koparmaktad›r. Ö¤renciler s›navlar›n d›ﬂ›nda baﬂka bir iﬂle ilgilenememekte ve çevresiyle olan ba¤lar› da kopmaktad›r. Y›l içerisinde
sürekli derslerle, s›navlarla meﬂgul
olan ö¤renci etraf›nda olup biteni
görmemektedir.
ﬁu da aç›kt›r ki, bu kadar çok s›nav›n oldu¤u yerde ö¤renme en alt
düzeydedir. Ö¤renme de¤il, ezberleme vard›r. Bir s›nava girerken ezberlenen bilgiler, bir di¤er s›nava haz›rlan›rken unutulur.
Okullarda ders geçmek için yap›lan s›navlar›n d›ﬂ›nda Y G S ’si,
KPSS’si, ALES’i, DGS’si, sürekli
de¤iﬂen SBS’si ile bütün bir y›l s›navlarla geçmektedir. Bu düzenin
çürümüﬂlü¤ünü gösterir bu kadar
çok ve gereksiz s›navlar.
Son yap›lan KPSS bunun en somut örneklerinden biridir. 9 sorunun
hatal› ç›kmas› bir önceki KPSS’den
bir fark›n›n olmad›¤›n› ortaya koydu.

Day› ve ‹brahim Er-do¤an’›n öncülü¤ün-de cenazeyi ald›lar.
Kocamustafapaﬂa halk›
da kitleye büyük destek
veriyordu. Molotof yap›-m› ve barikatlar için mal-zeme veren halk gözalt›-lar› önlemek için de
gençli¤i evlerine al›yor-du. Çat›ﬂmalar›n sürdü¤ü
s›rada kitleye do¤ru yak-laﬂan bir panzer panik
yaﬂanmas›na neden oldu.
‹brahim Erdo¤an bu pa-ni¤i bitiren kiﬂi oldu.
Panzere dinamit atarak
etkisiz hale getirdi. Ve
sonuçta 10 bin kiﬂiyle ce-naze Topkap›’ya götürül-dü. Kocamustafapaﬂa di-reniﬂi gençli¤in kitlesel
ilk sokak çat›ﬂmas› ola-rak da tarihe geçti.

Önceki s›nav›n sorular› çal›nd›¤›
için iptal edilmiﬂti. Her ﬂey eskimiﬂli¤ine ra¤men yap›lmaktad›r. Ama
eskimiﬂlikler içerisinde üniversiteli
C a n a n v e Z e h r a’n›n, hapishanelerde katledilen insanlar›m›z›n hesab›n› sorman›n, derslerden, s›navlardan
daha önemli oldu¤unu gösteren fedakâr yaﬂamlar› vard›r.
S›navlar›n bu kadar çok yap›lmas›n›n nedeni de yeni C a n a n l a r,
Z e h r a l a r ortaya ç›kmas›n diyedir.
Çünkü C a n a n v e Z e h r a bu bozuk
e¤itim sistemi içerisinde yerini belirlemiﬂ ilk önce ‘halk›m’ diyerek
ölümsüzleﬂmiﬂtir.
Hayatta her ﬂey " s › n a v l a r › n › z d › r ” diyor egemenler, biz de DEVGENÇ’liler olarak diyoruz ki; Hay›r, s›navlar her ﬂey de¤ildir. Bizim
için önemlidir ama hayattan ba¤lar›m›z› koparacak kadar bizi duyars›zlaﬂt›r›yorsa, bunu kabul etmek teslim olmakt›r! Teslim olmayal›m.

Dünya Gençli¤inden
Politeknik Direniﬂi Selamland›
18 Kas›m’da Politeknik direniﬂinin 37. y›ldönümü
nedeniyle Yunanistan’da onbinlerce insan sokaktayd›.
Atina ve Selanik’te yürüyüﬂler yap›l›rken gösterilerin
sonunda polis kitleye sald›rd›. Ö¤renci ve ö¤retim görevlilerinin yo¤unlukta oldu¤u eylemlere yaklaﬂ›k 50
bin kiﬂi kat›ld›. Yürüyüﬂe ayr›ca emekçilere dayat›lan
“kemer s›kma” politikalar›na tepki gösteren iﬂçiler de
kat›ld›. Yürüyüﬂ, 1973’de cunta taraf›ndan ö¤rencilerin katledildi¤i Politeknik Üniversitesi önünde baﬂlad›
ve ABD Atina Büyükelçili¤i önünde son buldu.

Sendikadan ‹ ﬂgalci Ö ¤rencilere Destek
‹ngiltere de geçti¤imiz hafta Muhafazakâr Parti Genel Merkezi ni iﬂgal eden ö¤rencilere ö¤retmenler sendikas› destek verdi. Ö¤renim harçlar›n›n yüzde 300
oran›nda artt›r›lmas› üzerine eylemlere geçen ö¤renciler 10 Kas›m’da, hükümetteki Muhafazakâr Parti’nin
Genel Merkezi’ni k›sa süreli¤ine iﬂgal etti. Eylemlere
toplam 50 bin civar›nda ö¤renci kat›ld›.
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Nurtepe Halk Cephesi:

Halka Karﬂ›, Devrimcili¤e Karﬂ› Sorumluluk, Devrimcilerin Karakteridir

Hem Devrimci Hem de Halka
Karﬂ› Sorumsuz Olunabilir mi?
Hem devrimci hem de devrimcili¤e karﬂ› sorumsuz olunabilir mi?
Bu sorular› soracak bir ortam yarat›lmas› bile abestir. Ancak son dönemlerde maalesef bu sorular› sorduracak, kendine devrimci diyen bir
kurum var: Demokratik Haklar Federasyonu!
Kendine devrimci diyen bir örgüt düﬂünün. Her yerde "devrimciler birlik olmal›" propagandas› yap›yor. Deyim yerindeyse birlik ﬂampiyonu olacak. Ancak sadece son 45 y›la bakt›¤›m›zda bile görürüz ki,
birlik da¤›t›c›s› durumunda.
Onun bulundu¤u birlikler, en
çok birkaç ay sonra tart›ﬂ›lmaya
baﬂlan›r. Devrimcilerin birli¤i düﬂman›n korkusudur. Bu korkuyu büyütmek, birlik kültürünü büyütmek
her devrimcinin görevidir. O da ayn› ﬂeyi söyler ama gelgelelim, tam
tersi bir pratik koyar ortaya. Birli¤in
da¤›t›lacak bir durumu yoksa, k›ﬂk›rtarak da¤›tacak ortam yarat›r.
Örne¤in Devrimci 1 May›s Platformu... Büyük emeklerle kurulmuﬂ
ve ayakta tutulmuﬂ, sol içinde ciddi
prestij sa¤lam›ﬂ bir platformdur. 1
May›s’›n devrimcileﬂmesinde, 1
May›s Alan›’n›n kazan›lmas›nda
son 6 y›ld›r en çok eme¤i olan kurumdur denebilir. Sonunda Taksim
kazan›l›r. Bir övünç kayna¤›d›r devrimciler aç›s›ndan. Ama iﬂte, birlik
da¤›t›c›lar› rahats›z olur.
1 May›s’a gelen, bir avuç bile olmayan darbeci kontra art›klar›n›
Cepheliler cezaland›rd› diye f›rt›na
kopar›r. Cephe’den özeleﬂtiri ister.
Derdi birli¤i da¤›tmakt›r. Devrimci
1 May›s Platformu’ndan çekilir. 18
y›l sonra darbecili¤i keﬂfetmiﬂlerdir.
Neden? Birli¤i da¤›tmak için.
Darbeci kontra çetesi ölmüﬂtür.

Pis cesedini her türlü pis haﬂere yemiﬂ bitirmiﬂtir. DHF cesedi niye diriltmek istiyor? Çünkü darbecili¤e
zaman›nda tav›r almam›ﬂlard›r, onu
korumuﬂ, kollam›ﬂlard›r. Art›k darbecilik pisli¤i onlara bulaﬂm›ﬂt›r.
DHF’nin dayand›¤› siyasi gelene¤in karakteristi¤i ﬂablonculu¤udur. Birliklere de ﬂablonlarla bakar.
Birlikler hakk›nda ideal bir çerçeve
çizer, bu birlik bu çerçeveye uymuyorsa, uydurulam›yorsa da¤›lmal›d›r der.
Devrimci Ve D em okra t i k Ya p › l a r Aras› Diyalog ve Çözüm Plat f o r m u ’nda yapt›¤› da budur. Sol içi
ﬂiddet ülkemiz solunun önemli sorunlar›ndan biridir. Mutlaka kesilip
at›lmas› gereken bir kangrendir.
Uzun çal›ﬂmalarla böyle bir platform oluﬂturulur. DHF, daha bir y›l›n› doldurduktan sonra yeniden tart›ﬂmaya açmak ister bu platformu.
"Deklarasyonda ﬂu eksik var", "yeterince etkili de¤il", "iﬂlevli de¤il"
gibi "ulvi" söylemlerle platformu
tart›ﬂt›r›r. Bir sonuç alamaz.
Birlik da¤›t›c›l›kta ›srarc›d›r
DHF... Birkaç y›l sonra yeniden ayn› tart›ﬂmay› gündeme getirir. Ancak, platform bileﬂenleri platformun
da¤›t›lmamas›nda kararl›d›rlar. O
zaman DHF, tart›ﬂmalarla platformu
aﬂ›nd›rma takti¤ine baﬂvurur, yine
sonuç alamaz.
Bu kez yeni yöntemler dener
DHF... Platformun önüne çözemeyece¤i sorunlar getirerek aﬂ›nd›rmak ister. Böyle sorunlar yoksa yaratacakt›r...
‹ﬂte böyle bir kafa yap›s›yla 18
y›l sonra darbecili¤i keﬂfetti¤i gibi,
Çayan Mahallesi’ni keﬂfetmiﬂtir.
Çayan Mahallesi, devrimcilerin
kurdu¤u örgütlü bir mahalledir. Her

taﬂ›nda, planlamas›nda, y›k›mlara
karﬂ› direniﬂte, otuz y›ld›r her an›nda Cepheliler’in yer ald›¤› bir mahalledir.
Y›llar boyunca y›k›mlara karﬂ›
mücadele etmiﬂtir bu mahalle. Mafyaya karﬂ› direnmiﬂtir. Yozlaﬂmaya,
uyuﬂturucuya, fuhuﬂa, çetelere karﬂ›
mücadele etmiﬂtir. Bütün bu y›llarda, bu mücadelelerde, Cepheliler ve
mahalle halk› hep birliktedir. DHF
bunlar›n hiç birinde yoktur.
Böyle mahalleleri ç o ¤ a l t m a k
devrimcilerin görevidir. DHF örnek
almak için de¤il, haz›ra konmak
için hat›rlar Çayan Mahallesi’ni...
“Emek en yüce de¤erdir” der, eme¤e sayg›s›zd›r.
Emek vermek, bedel ödemek
oportünizme zor gelir. Daha iki hafta önce polis mahalleye sald›r›r. Terör estirmek ister. Karﬂ›s›nda Cepheliler ve halk vard›r. Halk mahalle
yak›nlar›ndaki bir grup DHF’liyi de
görüp çat›ﬂmaya ça¤›r›r. Geliyoruz
deyip, ortal›kta görünmezler.
Geçmiﬂte oldu¤u gibi, bedel
ödemeyecek, ama orada var olmak
isteyeceklerdir. 15 milyonluk ‹st a n b u l ’ d a devrimcilerin hiçbir çal›ﬂma yapmad›¤› onlarca semt varken örgütlü bir mahalle olan Çayan’daki bu ›srar neden?
DHF’liler "yeni bir keﬂif"te bulunurlar. "Çayan’da Cepheliler baﬂka örgütlerin çal›ﬂmas›na izin vermiyor"muﬂ. Örne¤in baﬂka bir sol
grupla sorun yaﬂan›r. Uygun bir hukuka ba¤lanmak üzeredir. DHF araya girer "as›n afiﬂlerinizi Cepheliler
de kim oluyormuﬂ" der. K›ﬂk›rt›r,
sorunu alevlendirir.
Cephe’yle Çayan Mahallesi hakk›nda görüﬂürken de "Bizim herhangi bir yerde çal›ﬂmam›z› ne dost
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ne düﬂman kimse engelleyemez."
diye söze baﬂlay›p, "Halk Cephesi
dost mu düﬂman m› oldu¤unu göstermelidir" diye k›ﬂk›rt›c› üslubuna
devam eder.
K›ﬂk›rt›c›d›r, dahas› provokatiftir. Derdi, sorun çözmek, uygun hukuk bulmak de¤ildir. Derdi baﬂkad›r. Baﬂka bir görüﬂmede bu tarz›n›
daha ileri götürür; "Nurtepe’de çal›ﬂ›rken düﬂmandan çok Halk Cephesi bize engel oluyor" der.
Halk Cephesi bütün bu provokatif söylemler karﬂ›s›nda kendine hâkim olamayacak, DHF’ye sald›racak! DHF’nin derdi budur. Yani
DHF’nin amac› Devrimci Ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog Ve
Çözüm Platformu’nu aﬂ›nd›rmay›
da¤›tmay› da aﬂ›yor. Sol içi çat›ﬂma
ç›karmak istiyor. Halk Cephesi’ni
bu kire bulaﬂt›rmak istiyor.
DHF tarihindeki sol içi ﬂiddetin
özeleﬂtirisini gerçekten verip ar›nmad›¤›ndan, Halk Cephesi’ni de sol
içi ﬂiddet zeminine çekmek istiyor.
14 Kas›m’a böyle gelindi. O gün
Çayan Mahallesi’ne afiﬂ asmaya geliyor DHF’liler... Uyar›l›yorlar. Bu
mahallenin örgütlü oldu¤u, mahalle
hukukunu DHF’nin de bildi¤i, buna
uymalar› isteniyor.
DHF hedefine do¤ru ilerlemek
istiyor, afiﬂ bahane... Çayan Mahallesi’ndeki sorumlumuza "seni muhatap almay›z, Halk Cephesi’nin
temsilcisi gelsin" diyor. Yetinmiyor,
itekliyor da... " G e l i n b i z i d ö v ü n "
diye ba¤›r›yor arkadaﬂlar›. Israrc›d›r, illa ki, Cephe’yi sol içi ﬂiddet
kirine bulaﬂt›racak.
Geçti¤imiz A¤ustos ay›nda,
DHF Sar›gazi’de Cephelilere sald›rm›ﬂt›. 30-35 DHF’li stand yerini bahane ederek, TAYAD stand›na ve
s t a n d › n b a ﬂ › n d a d u r a n TAYAD’l› l a r a s a l d › r d › . Sonras›nda özeleﬂtiri
vermiﬂti DHF. Ancak özeleﬂtiriyi
niye verdi¤i belli de¤ildir. "Sald›rd›k yanl›ﬂt›" diye özeleﬂtiri verirken, devam›nda "... ama Cephelilerin önceki tav›rlar› bu sald›r› zeminini haz›rlad›" diyerek, kendi özeleﬂtirisini boﬂa ç›kar›d›.

Emek vermek, bedel ödemek
oportünizme zor gelir.
Geçmiﬂte oldu¤u gibi, bedel
ödemeyecek ama orada var
olmak isteyeceklerdir.
15 milyonluk ‹stanbul’da
devrimcilerin hiçbir
çal›ﬂma yapmad›¤› onlarca
semt varken örgütlü bir
mahalle olan Çayan’daki
bu ›srar neden?
"Sald›rd›k ama sebebi var"; bu
mant›k sol içi ﬂiddetin büyüyece¤i
z e m i n d i r. Bu mant›k daha önce
Devrimci Ve Demokratik Yap›lar
Aras› Diyalog Ve Çözüm Platformu’nda m a h k u m e d i l m i ﬂ t i r. Sözde
DHF de mahkum etmiﬂtir. Fakat
DHF’nin söylemi ile prati¤i aras›nda bu konuda uçurum vard›r.
DHF tarz›d›r; özeleﬂtiri verir, neyin özeleﬂtirisidir bu, belli de¤ildir.
DHF’nin tarihinde sol içi ﬂiddet veya baﬂka politik konularda birçok
özeleﬂtiri vard›r. Ancak özde pek bir
ﬂey de¤iﬂmez. Olumsuzlu¤un sebeplerini, etkilerini, nas›l de¤iﬂtirilece¤ini ortaya koymaz, s o r u m l u luk üstlenmez, ad›m atmaz. Yukar›da aktard›¤›m›z provokatif sözleri
için de özür diler. "Yanl›ﬂ söylenmiﬂ
olabilir" diye baﬂlar cevaplar›... ‹ki
toplant› sonra "yanl›ﬂ söylenen" ayn› cümleyi teorileﬂtirir.
1997 y›l›nda S‹P (TKP) de benzer ﬂekilde Nurtepe’de Cepheliler’e
sald›rm›ﬂ, provokatif bir ortam yaratm›ﬂt›. Bu provokatif ortam› uzun
bir süre tahrikler, yalanlar, iftiralarla sürdürdü. Ancak bunun nedenlerini bugüne kadar aç›klayamad›.
Bugün de DHF benzer konumdad›r. Neden? ‹nsanlar›m›z› el kol
hareketleriyle, sözlü sataﬂmalarla
tahrik etmeye devam ediyor. Ne d e n ? ‹nsanlar›m›za Sar›gazi’de sald›r›yor. Neden? Varolan, içinde yerald›¤› birlikleri da¤›tmak istiyor..
Neden? Provokatif tarzda konuﬂuyor. Neden?..
Bütün bu sorular›n cevaplar›
DHF’dedir. Bütün bunlar normal
de¤ildir. DHF içine dönmeli, bu ta-

v›rlar› sorgulamal›, bu tarzdan uzak
durmal›d›r. Halka ve devrime karﬂ›
sorumluluk bunu gerektirir.
Hiçbir ﬂey masum de¤ildir.
DHF’deki sorun ç›karan, birlikleri
da¤›t›c› bu tarz›n masum olmad›¤›n› düﬂünüyoruz. DHF’nin Sar›gazi’de sald›rmas›, Nurtepe’de yaratmaya çal›ﬂt›¤› provokatif ortam, bulundu¤u tüm birlikleri da¤›t›c› tavr›,
normal de¤ildir, devrimci de¤ildir.
Bütün bunlar›n bir provokasyon ortam› yaratt›¤› aﬂikard›r. DHF kendine gelmeli, kendine dönmelidir.
Bunlar›n sebeplerini zaman›nda
araﬂt›rmal›d›r. Y›llar sonra yap›lacak iç sorgulamalar, yap›lacak "özeleﬂtiriler" anlams›z olacakt›r. “Tarih
ö¤reticidir” deriz. DHF kendi tarihinden ö¤renmelidir. Yaﬂananlara
zaman›nda müdahale etmelidir.
DHF’ye ikili görüﬂmelerde defalarca söyledik, halk›m›za bir kez daha ilan ediyoruz: DHF’nin amac›
devrimci de¤ildir. DHF amac›na
ulaﬂamayacakt›r. Hiçbir güç bizi sol
içi ﬂiddete çekemeyecektir. Solla ç›kan sorunlar›m›zda teﬂhir ve tecrit
etmekten baﬂka yöntem kullanmayaca¤›z. Bize sald›r› olursa sadece
kendimizi savunaca¤›z. Halk saf›nda duran hiçbir güce kesinlikle misilleme yapmayaca¤›z. Devrimcilik
bunu gerektiriyor. Sol içi ﬂiddetin
halka, devrimcilere kaybettirdi¤ini
biliyoruz. Halk›m›za, devrimcili¤e
karﬂ› h e r ﬂ a r t a l t › n d a s o r u m l u
d a v r a n a c a ¤ › z . Sol içi ﬂiddet uygulayanlar›, provokasyon yapanlar›,
eme¤e sayg› duymayanlar› halk›m›z›n sahiplenmeyece¤ini, tecrit edece¤ini biliyoruz. Halk›m›za, devrimci tarihimize inan›yor ve güveniyoruz.
Biz kendi yolumuzda devrime
do¤ru kararl›, ›srarl›, sab›rl› ve dikkatli bir ﬂekilde yürüme¤e devam
edece¤iz. ﬁimdiye kadar önümüze
ç›kan engelleri tak›l›p düﬂmeden aﬂt›k, bundan sonra da aﬂmas›n› biliriz. Yolumuza devam edecek, hedefimize yürüyece¤iz.

Nurtepe H alk Cephesi
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verilmiﬂtir.
“ L i n ç l e re k a r ﬂ › ne y a p › l ma l › d › r? ” sorusuna karﬂ›l›k olarak, “linçlere karﬂ› mücadele etmeyelim” diyen yoktur. Zaten
linçlere karﬂ› mücadeleyi sözde savunmayan da yoktur. Ancak sorun sadece “mücadele edelim” demekle çözülmüyor. Verilen
cevaplar bu yan›yla genellemeci, geçiﬂtirmecidir.
Zira bir kez linçler konusunda sorumluluk almak gerekiyor. Sorumluluk almak linçler konusunda politika
üretmek, linçlere karﬂ› mücadeleyi sürdürmektir. Söylenenler bir yana yaﬂanan linç sald›r›lar›nda, sol ciddi bir
tav›r alm›ﬂ, linçlere karﬂ› bir politika geliﬂtirebilmiﬂ de¤ildir.
Linçleri kendi d›ﬂ›nda gören bu anlay›ﬂlar haliyle
verdikleri cevaplarda da sorunu kendi d›ﬂlar›ndaki “bir
sorun” olarak görmüﬂler ve öyle de¤erlendirme yapm›ﬂlard›r.
Aç›k ki, linç oligarﬂinin bir politikas›d›r. Bu politika
bugüne kadar devrimcilere, yurtseverlere karﬂ› sürdürülmüﬂtür. Linçlerin hedefi olan devrimciler linç sald›r›lar›nda tek baﬂ›na kalm›ﬂlard›r. Nitekim en son TAYAD’l›lar›n Ankara yürüyüﬂünde bu bir kez daha yaﬂanm›ﬂt›r.
Oysa linçlere karﬂ› mücadele etmek herkesin görevidir. Sald›ralar›n karﬂ›s›na pratik olarak ç›kmak da o görevin bir parças›d›r. Linçlere karﬂ› mücadele konusundaki
görevlerimiz mu¤laklaﬂt›r›lamaz, geçiﬂtirilemez.

Linçler için kim ne diyor?
Linç sald›r›lar›n›n sürdü¤ü bir dönemde Yürüyüﬂ
dergisi linçlerle ilgili röportajlar yapt›. Çeﬂitli devrimci,
demokratik örgütlülüklere, ayd›nlara, linçlerle ilgili 3
s o r u sorulmuﬂtu.Sorulardan biri linçlere karﬂ› yap›lacaklar ile ilgiliydi. Belki de can al›c› tart›ﬂma noktas›
buras›yd›. Linç sald›r›lar› sürerken ne yap›lmal›yd›?
Röportajlarda verilen cevaplardan da görüyoruz ki,
linçlerin niye yap›ld›¤›, kimin yapt›¤› aﬂa¤› yukar› bellidir. Verilen cevaplarda bu konuda ortada bir belirsizlik
yoktur. Linç sorular›na cevap verenler aç›s›ndan en
az›ndan linççilerin kimlikleri aç›kt›r. Linçlerin amac›
da, önemli ölçüde görülmektedir.
Sorunun belki de can al›c› noktalar›ndan birisi “linç l e re k a r ﬂ › n e ya p› l m a l › d › r ? ” sorusunun cevab›ndad›r.
Linçlere karﬂ› yap›lmas› gerekenler az çok belli olmas›na karﬂ›n, o sorumluluk üstlenilmedi¤i noktada, yap›lmas› gerekenler de bir anda mu¤ la kl a ﬂ › yor, genelleﬂi y o r ve geçiﬂtiriliyor. Baﬂka bir deyiﬂle, s o r u m l u l u k
üstlenilmiyor.
Trabzon’daki linç sald›r›lar›ndan bugüne kadar geçen y›llar içinde bu sorunun “linçlere karﬂ› ne yap›l m a l › d › r ? ” cevab› devrimciler taraf›ndan yaﬂam›n içinde

‹stanbul Taksim

Adli T›p, AKP ‹ktidar›n›n
Dara¤ac›na Dönüﬂmüﬂtür
Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için ‹ s t a n b u l
Taksim ‹stiklal Caddesi’nde yap›lan yürüyüﬂe devam
edildi. 26 Kas›m günü Tramvay Dura¤›’nda toplanan
150 kiﬂi “Hapishanelerde On Y›lda 1659, 8 Ayda 154
‹nsan Katledildi”, “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
pankartlar›yla Galatasaray Lisesi’ne kadar yürüdü. Hasta tutsaklar›n isminin say›l›p “özgürlük” diye hayk›r›lan
yürüyüﬂte oturma eylemi yap›larak Çav Bella marﬂ›
söylendi.
Galatasaray Lisesi’ne gelindi¤inde ‹vme Dergisi’n-
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den Tigin Öztürk bas›na bir aç›klama yaparak 1 y›l› aﬂk›nd›r bu yolu yürüdüklerini ve 1 y›ld›r taleplerinin ayn› oldu¤unu söyledi. Öztürk “Bugün Türkiye hapishanelerinde yaklaﬂ›k 100 tutuklu ve hükümlü, tedavisi hapishane koﬂullar›nda mümkün olmayacak derecede a¤›r
hastad›r. Yaklaﬂ›k 40 hasta tutuklu veya hükümlü ise yak›n süreçte ölümü beklemektedir. Onlar için ad›mlamaya devam edece¤iz bu yollar›” derken eylem “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur”, “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›yla sona erdi.
26 Kas›m günü A n k a r a ’da hasta tutsaklar için
yap›lan eylemlere devam edildi. Sakarya Caddesi’nde
yap›lan eylemde, hasta tutsaklar›n ölümünden AKP
iktidar› ve uygulad›klar› tecrit politikas›n›n oldu¤u bir
kez daha vurguland›.
A d a n a’da 20 Kas›mda ‹nönü Park›’nda bir araya gelen demokratik kitle örgütleri hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› için eylem yapt›lar.
Hapishanelerden tabutlar›n ç›kmaya devam etti¤i
vurgulanan eylemde “sözde idam kald›r›lm›ﬂt›r, fakat
idam cezas› oldu¤u dönemden çok fazla insan ceza evlerinde katledilmektedir” denildi. Ölümü garantilenmeyen hiç bir tutsa¤a rapor verilmedi¤i belirtilerek, Adli
T›p Kurumu’nun AKP iktidar›n›n dara¤ac› oldu¤u söylendi.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi
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S›n›f kiniyle
kuﬂanmal›y›z

Bugüne kadar toplumlar aç›klan›rken onu
küçük ﬂeyler olarak düﬂünülsede as›l olarak düzenlerioluﬂturan s›n›flar ve o s›n›flar›n özellikleri üzerinden
nin de¤iﬂmesi kayg›s›n›n ürünleridir.
aç›klanm›ﬂt›r. Bir toplumu oluﬂturan bir çok ara s›n›f ol‹ﬂçiler, emekçiler al›n teriyle çal›ﬂanlar olarak ﬂu
sada temel iki s›n›f ezen ve ezilen gerçe¤ini özetlemeye
soruyu kendimize sormal›y›z. ‹ﬂten at›ld›¤›m›zda, tehyetmiﬂtir. Köleci toplum diye adland›rd›¤›m›z toplumdit edildi¤imizde, hakaretlere ma¤ruz kald›¤›m›zda vb.
da bu gerçek köleler ve köle sahiplerinin oluﬂturdu¤u iki
temel s›n›f›n ortaya konmas›yla özetlenir. Ya da bu gernas›l hareket etmeliyiz? Bizi harekete geçirecek düﬂünçek feodal toplumda oldu¤u gibi köylülük ve toprak sace ne olmal›? Bu anlamda hangi duygulardan beslenmehipleri denilerek ortaya konmuﬂtur. Kapitalist sistemle
liyiz?
yönetilen ülkelerde toplumu meydana getiren ara s›n›fTürkan Albayrak’›n direniﬂi bu anlamda örnektir.
lar olsada, temel iki s›n›f olarak proleterya ve burjuvazi
S›n›flar mücadelesinde koca okyanusta küçük bir damortaya konur.
lad›r kazan›m› ama egemenler o küçük damlan›n yaratBiz iﬂçiler, emekçiler bir s›n›fa ait insanlar›z. Kapit›¤› tokat› hissetmiﬂlerdir. Türkan Albayrak iﬂten at›ld›talizmin egemen oldu¤u dünyada ya da ülkemizde bi¤›nda evinde oturmam›ﬂt›r. Haks›z yere iﬂten at›lmas›zim kendimizi adland›raca¤›m›z s›n›f proletaryad›r. Yan›n, u¤rad›¤› hakaretlerin bir hesab› olmas› gerekti¤i
ni iﬂçi s›n›f›d›r. Bizi kurtuluﬂa taﬂ›yacak ideoloji bu s›n›düﬂüncesiyle direniﬂi seçmiﬂtir. Direniﬂi seçmesi s›n›fsal
f›n yani iﬂçi s›n›f›n›n ideolojisidir.
bir tercihtir. Bizler bazen bu tercihi bilinçli ya da bilinçToplumlar tarihine bakt›¤›m›zda s›n›flar savaﬂ›m›siz yapal›m bu noktada önemli olan tercihin s›n›fsal nin›n ortaya ç›kard›¤› tarihi görürüz. Köle sahiplerinin köteli¤idir. ‹ﬂte kinimiz bu noktada önemlidir. Bizi sömüleleri, toprak sahiplerinin köylüleri nas›l katletti¤ini görene, yaﬂanan adaletsizliklere, zulme duyulan kin tercirürüz. Ama tüm ödenen bedeller üzerine eski toplum
himizin s›n›fsall›¤›n› belirlemeye yetecek en büyük silakendi içinden yenisini ç›karm›ﬂt›r. Ödenen bedeller çok
h›m›zd›r.
büyükte olsa, bu uzun y›llar› alm›ﬂsa da, bu gerçek deTarihte hep direnenler, en önde olanlar bedellerin en
¤iﬂmemiﬂtir. Eski toplumun içinden yenisi ç›km›ﬂt›r,
büyü¤ünü gö¤üslemiﬂlerdir. Baba ‹shaklar, Bedreddinç›kmayada devam edecektir.
ler, Pir Sultanlar... Mahirler, Denizler, ‹bolar...bunun ülBurada yeni toplumu yaratan düﬂüncenin beslendi¤i
kemiz tarihimizdeki en yi¤itce örnekleridir. Bak›n heptemel duygulardan birisi eski toplumdaki egemen s›n›flasinin ölümlerine, bak›n düﬂman›m›z›n bize besledi¤i kira duyulan kindir. Bu kin dünyan›n heran, herhangi bir
nin ne derece oldu¤una. Düﬂman›m›z›n vahﬂetini, koryerinde yaﬂanan sömürüde, adaletsizlikte, zulümde kenkunçlu¤u göreceksinizdir. As›lm›ﬂ›zd›r, vurulmuﬂuzdur,
dini büyütmektedir. Bu kin ayn› zamanda tarihseldir. Buderimiz soyulmuﬂtur, lime lime edilmiﬂizdir. Bunun en
gün aç›s›ndan örnek verecek olursak burjuvaziden soruyak›n örneklerinden biriside 19 Aral›k 2000’de hapishalacak bir hesap insanl›k tarihinde yaﬂanm›ﬂ tüm adaletsiznelerde yaﬂanm›ﬂt›r. Diri diri yak›lm›ﬂ›zd›r. Bizi dört duliklerden sorulmuﬂ bir hesap olacakt›r. Sömürü, zulüm
var aras›na atmalar›na ra¤men diri diri yakmalar› halka
devam bu gerçek de¤iﬂmeyecektir.
besledikleri kinden baﬂka birﬂey deBugün burjuvazinin kendi hiçbir
Bugün burjuvazinin kendi hiçbir ¤ildir. Bu düﬂmanl›k burjuvazinin,
an bile unutmazken bizlere unutturtüm asalaklar›n iﬂçilere, emekçilere
an bile unutmazken bizlere
maya çal›ﬂt›¤› kin duygusu korkusubir bütün olarak halka duydu¤u düﬂunutturmaya çal›ﬂt›¤› kin
nun göstergesidir. ‹ﬂçilerin, emekçimanl›kt›r, kindir.
lerin bir bütün olarak halk›n kendisiduygusu korkusunun
‹ﬂçilere, emekçilere sesleniyone besleyece¤i kinden korktu¤u kagöstergesidir. ‹ﬂçilerin,
ruz.
‹ﬂten at›lanlara, çal›ﬂanlara budar hiçbir ﬂeyden korkmad›¤›ndan
emekçilerin bir bütün olarak
gün
ülkemizin
birçok yan›nda direherkesin emin olmas› gerekir. Çünkü
halk›n kendisine besleyece¤i
niﬂteki iﬂçilere sesleniyoruz. S›n›f kiezilenlerin kininin örgütlü mücadekinden korktu¤u kadar hiçbir
nimizle kuﬂatmal›y›z kendimizi. Bu
leye bürünmesiyle yok olaca¤›n›, teﬂeyden korkmad›¤›ndan
kin bizim gücümüzdür. Bu kin tarihpe taklak edilece¤ini oda tarihten ö¤herkesin emin olmas› gerekir.
seldir ve çok büyük bir güçtür. Bu
renmiﬂtir. Bir patronun bir iﬂçiyi iﬂÇünkü
ezilenlerin
kininin
örgütlü
kin örgütlü mücadeyle buluﬂtu¤unda
ten atmas› ya da tehdit etmesi ya da
mücadeleye bürünmesiyle yok
aﬂamayaca¤› engel, y›kamayaca¤›
aﬂa¤›lamas› bugüne kadar tarihten
ö¤rendiklerinin bir ürünüdür. Bunlar olaca¤›n›, tepe taklak edilece¤ini duvar yoktur.

oda tarihten ö¤renmiﬂtir.
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TEKEL ‹ﬂçilerinin Direniﬂi Sürüyor...
TEKEL iﬂçileri’nin Tek G›da ‹ﬂ
önündeki direniﬂleri sürüyor.

Tekel ‹ﬂçileri ve Ay d › n l a r d a n
B a y r a m P ro g r a m ›
Tek G›da ‹ﬂ Sendikas› önünde
direniﬂte olan TEKEL iﬂçileri 19
Kas›mda, bayram›n dördüncü gününde, ayd›n ve sanatç›larla birlikte
bir program yapt›lar.
Programa Bilgesu Erenus, Mehmet Ekici, Mehmet Esato¤lu, Hale
Üstün, Nazmi Algan, Naz›m Alpman, Aﬂ›k Sinan Bac›, Grup Yorum,
Faik Baﬂaran, Begim Yavuz kat›ld›.
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi, Halk Cephesi, Türkan Albayrak ve birçok
devrimci gruptan insanlar›n yerald›¤› bayram program›nda 1 hafta boyunca TEKEL iﬂçilerinin önlüklerini günlük yaﬂamlar›nda giyen Bilgesu Erenus, Mehmet Ekici, Mehmet Esato¤lu ve Hale Üstün önlükleri teslim edip izlenimlerini ve insanlar›n tepkilerini aktard›lar.
Önlük giyip de programa kat›lamayan Meryem Koray, Musa A¤ac›k
ve P›nar Sa¤’›n da mesajlar› okundu.
Programda TEKEL iﬂçisi Metin
Arslan bir konuﬂma yaparak Tek
G›da ‹ﬂ Sendikas› yönetiminin yapt›klar›n›, Ankara sürecinin kendilerine ö¤rettiklerini anlatt›.

Tiyatro Simurg programda Hasan
‹zzettin Dinamo ve Hasan Hüseyin’in ﬂiirlerinden oluﬂan tiyatro gösterimi sunarken SES Genel Merkez
Yöneticisi Köksal Ayd›n TEKEL iﬂçilerinden çok ﬂey ö¤rendiklerini ve
kendilerinin de üzerlerine düﬂen her
ﬂeyi yapacaklar›n› dile getirdi.
Oyundan sonra Mehmet Esato¤lu Türkan Albayrak’› ça¤›rarak “Bu
bayram Türkan Albayrak bayram›”
dedi. Sevincinin yar›m oldu¤unu
belirten Türkan Albayrak, iﬂsizlik
ve taﬂeron sistemi sürdükçe mücadelenin sürece¤ini söyledi. “Yaﬂas›n
Direniﬂ Yaﬂas›n Zafer” sloganlar›yla Türkan Albayrak selamlan›rken
Mehmet Ekici’nin verdi¤i müzik
dinletisiyle program sona erdi.

Sendikac›lar
T E K E L ‹ﬂçilerine Sald›rd›
‹kinci TEKEL direniﬂinin 52.
gününde Tek G›da ‹ﬂ Sendikas›’na
giren sendikac›lar› protesto eden
iﬂçiler, sendikac›lar›n, özel güvenlik
görevlilerinin ve polislerin sald›r›s›na u¤rad›. Tek G›da ‹ﬂ sendikas›
baﬂkan› Mustafa Türkel, özel
güvenlik görevlilerini ve polisi bizzat TEKEL iﬂçilerine sald›rtt›.
Coplarla yap›lan sald›r›da polis 3 el
havaya ateﬂ ederek iﬂçiler tehdit

etmiﬂtir. Sald›r›da TEKEL iﬂçisi
Metin Aslan ve destek için gelen
Ercan Ball›o¤lu yaralanarak hastaneye kald›r›ld›lar. Yaralanan iki kiﬂi
hastanede gözalt›na al›nd›.
Sald›r›y› protesto eden TEKEL
iﬂçileri Tek G›da-‹ﬂ Sendikas› önünde eylem yapt›lar.
Eylemde TEKEL iﬂçileri sald›r›y›
k›nad›klar›n› söyleyerek, Tek G›da‹ﬂ Genel Baﬂkan› Mustafa Türkel
baﬂta olmak üzere Tek G›da-‹ﬂ yönetimininin istifa etmelerini istediler.
TEKEL iﬂçilerinin aç›klamas›n›n ard›ndan Bilgesu Erenus ve
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu (HSGGP) ad›na Hüseyin
Demirdizen bir aç›klama yaparak
TEKEL iﬂçilerinin yan›nda olduklar›n› belirttiler.
Eylemin
ard›ndan
Levent
Karakolu’nda tutulan iﬂçilere destek
olmak ve onlar› almak için “Yaﬂas›n
Tekel Direniﬂi, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” sloganlar› atarak karokulun önüne kadar yüründü.
Karakolun önüne gelindi¤inde
polis barikat›yla karﬂ›lanan iﬂçiler
burada bekleyerek gözalt›na tutulan
arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas›n›
istediler. Sloganlar atarak bekleyen
iﬂçiler arakadaﬂlar›n›n serbest kalmas›yla eylemi bitirdiler.
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TEKEL iﬂçileri her hafta Taksim’de düzenledikleri meﬂaleli yürüyüﬂün alt›nc›s›n› 21 Kas›m günü
yapt›lar.
‹stanbul Galatasaray Lisesi önünde biraraya gelen 300 kiﬂi “TEKEL
‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir”, “Her Yer TEKEL Her Yer Direniﬂ”, sloganlar›yla
Taksim Meydan›’na kadar yürüdüler.
Yürüyüﬂ esnas›nda halka taﬂeronlaﬂmaya, sendikas›zlaﬂmaya, yoksullu¤a, iﬂsizli¤e karﬂ› verilen mücadeleye destek olma ça¤r›s› yap›ld›.
Taksim Meydan›’na gelindi¤inde
eyleme destek veren Türkan Albayrak bir konuﬂma yaparak “ K a z a nm a d a n d i re n i ﬂ i b › r a k m a m a l › y › z ,
i n a t l a d i renelim” dedi. Bilgesu Erenus’ta ayd›n ve sanatç›lara ça¤r› yaparak yerlerinin direnen iﬂçilerin yan› oldu¤unu belirtti. Ard›ndan ise
TEKEL iﬂçileri ad›na Arzu Güneﬂ
yaklaﬂ›k 4 bin iﬂçinin iﬂ sözleﬂmesinin yeni y›la girmeden sona erece¤ini söyledi. Aç›klaman›n ard›ndan eylem sona erdi.

4-C’li Çal›ﬂmak Köleliktir
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi 23 Kas›m
günü yay›nlad›klar› aç›klamayla
TEKEL iﬂçilerine ça¤r› yaparak 4C’nin kader
olmad›¤›n› belirtti.
Sendikan›n direniﬂi ad›m ad›m tasfiye
etti¤inin belirtildi¤i aç›klamada 4-C’li
çal›ﬂman›n kölelik oldu¤u söylendi.
“Hakk›m›z› almak için direnmek ve
mücadele etmekten baﬂka çaremiz
yoktur” denilen aç›klamada TEKEL
iﬂçilerine direniﬂi büyütme ça¤r›s›
yap›ld›.

TKM Türkü Geceleri
Sürüyor
Trakya Kültür Merkezi’nin 15
günde bir yap›lan Türkü Geceleri
21 Kas›m günü devam etti.
25 kiﬂinin kat›ld›¤› programda
halk türküleri yine hep bir a¤›zdan
seslendirildi. Yaklaﬂ›k iki saat süren programda halk türkülerinin
yan›nda ﬂiirler de okundu.

“‹ﬂten At›lmalara Son!
Gücümüz Örgütlü
Mücadelemizdendir”
‹ﬂten at›lan ve daha sonra Paﬂabahçe Devlet Hastanesi önünde
çad›r kurarak direnen ve sonras›nda direniﬂi zaferle sonuçlanan Türkan Albayrak’›n iﬂten at›lma ile ilgili davas›na devam edildi.
22 Aral›k günü ‹stanbul Üsküdar 3. ‹ﬂ Mahkemesi Çiçekçi Adliyesi’nde görülen dava 28 Aral›k
2010 tarihine ertelendi.
Dava sonras› Türkan Albayrak
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi pankart›n›n
önünde k›sa bir aç›klama yapt›. Dava ile ilgili karﬂ› taraf›n mahkemeye baz› tutanaklar› delil olarak sundu¤unu ancak bu delillerin geçersiz

oldu¤unu de¤erlendiren Albayrak
bu tutanaklar›n kendisinin iﬂten
at›ld›ktan sonra tutuldu¤unu ifade
etti. Türkan Albayrak’tan sonra “‹ﬂten At›lmalara Son Gücümüz Örgütlü Mücadelemizdendir” yaz›l›
pankart açan Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’de bir aç›klama yaparak Türkan
Albayrak’›n direniﬂinin zaferle sonuçlanmas›n› “örgütlü mücadele”
oldu¤unu belirtti. Aç›klaman›n devam›nda, iﬂçilere, emekçilere sömürüye karﬂ› mücadele etme ça¤r›s› yap›ld›.
Eylem “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla sona erdi.

Yürüyüﬂ Sat›ﬂlar›
Sürüyor

suzluklar anlat›ld›.

B u r s a : 20- 21 Kas›m tarihleri
aras›nda Kestel’in Kale mahallesinde ve Teleferik’ in Akça¤layan
Mahallesinde
yap›lan
dergi
sat›ﬂ›nda, ülkemizdeki hapishaneler gerçe¤inden, katliamlardan ve
iktidar›n politikalar›ndan bahsedildi. Devletin yapm›ﬂ oldu¤u hukuk-

H a t a y : Samanda¤'da 19 Kas›m günü yap›lan dergi sat›ﬂ›nda
150 dergi sat›ld›. Daha çok esnaf›n gezildi¤i da¤›t›mda geçim s›k›nt›s› üzerine sohbet edildi. Zor
ﬂartlar alt›nda çal›ﬂt›klar›n› bazen
siftah yapmadan kepenk kapatt›klar›n› dile getiren esnafla Türkan
Albayrak'›n zafer kazanmas›yla ilgili sohbet edildi.
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Füze Kalkan›na Hay›r!
19-20 Kas›m tarihlerinde Lizbon’da yap›lan NATO zirvesinde
Anadolu topraklar›na yeni füzeler
yerleﬂtirilmesine karar verildi.
Ony›llard›r vatan topraklar›n›n
emperyalizme peﬂkeﬂ çekilmesine,
askeri-ekonomik-siyasi her türlü
ba¤›ml›l›¤a karﬂ› mücadele eden

Türkiye’nin anti-emperyalistleri,
devrimcileri bu projeye karﬂ› bir eylem yapt›lar.
‹stanbul’da 26 Kas›m günü Galatasaray Lisesi önünde biraraya gelen Halk Cephesi üyeleri “Emperyalist Füze Kalkan›na Hay›r! Ortak
Düﬂman Amerika’d›r” pankart›,

Zorunlu Din Dersi Kald›r›ls›n
Alevi Bektaﬂi Federasyonu ‹zmir ﬁubeleri’nin ça¤r›s› ile
bir araya gelen Alevi-Bektaﬂi örgütleri, devrimci örgütler, siyasi partiler ve sendikalar, zorunlu din derslerinin kald›r›lmas› için 24 saatlik oturma eylemi yapt›lar
20 Kas›m günü Cumhuriyet Meydan›’nda bir araya gelen
örgütler buradan kortejler oluﬂturarak Konak Meydan›’na yürüdüler. Burada yap›lan konuﬂmalar›n ard›ndan semah, türküler, ﬂiir dinletileri eﬂli¤inde 24 saatlik oturma eylemi baﬂlad›.
Gece boyunca da halaylar hiç eksik olmad›.
21 Kas›m günü yap›lan konuﬂmalar ile oturma eylemi sona erdi.
Devrimci Alevi Komitesi
de eyleme “Zorunlu Din
Dersi Kald›r›ls›n-‹nanç Özgürlü¤ü ‹stiyoruz” yaz›l›
pankart› ve k›z›l bayraklar›
ile kat›ld›. Yürüyüﬂ boyunca
“Aleviyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, AKP Alevi Düﬂman›d›r, Zorunlu Din Dersi Kald›r›ls›n” sloganlar› at›ld›.

“Anadolu’nun Nato-Amerikan Üssü Yap›lmas›na
‹zin Vermeyelim”, “Dünya
Halklar›n›n Ortak Düﬂman› Amerika’d›r” yaz›l› dövizler ve k›z›l flamalar açt›lar.
20 dakika boyunca
“Defol Amerika” marﬂ› çal›n›rken, “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r”, “Katil ABD
‹ﬂbirlikçi AKP” sloganlar›
at›ld›.
Eylemde bas›na bir
aç›klama yapan Grup Yorum üyesi ‹brahim Gökçek
“savunma” projesi gibi sunulan bu projenin halklara
karﬂ› emperyalist bir sald›r› projesi oldu¤unu söylerken, Türkiye halklar›na AKP’nin
yalanlar›na kanmamas›, bu emperyalist plan›n orta¤› olmamas› ça¤r›s› yapt›. “ABD ile askeri, siyasi,
ekonomik, kültürel tüm ikili anlaﬂmalar iptal edilmeli! Türkiye topraklar›ndaki tüm emperyalist üsler
kapat›lmal›, NATO’dan ç›k›lmal›d›r” denilen aç›klamadan sonra
ABD bayra¤› yak›larak eylem bitirildi.
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“Umut Olmaya
Devam Edece¤iz”
Adana Gençlik Derne¤i üyesi Kurtuluﬂ Y›ld›z
okulda afiﬂ ast›¤› ve bildiri da¤›tt›¤› gerekçesiyle
özel güvenlik birimleri ve terörle mücadele polisleri taraf›ndan durdurulup taciz edildi ve aç›kça
fiﬂlendi¤i dile getirilerek 143 TL para cezas› kesildi. Bununla da yetinmeyen terörle mücadele polisleri, Y›ld›z hakk›nda askeri yarg› organlar›n› ve
polisi alenen aﬂa¤›lad›¤›n› iddia ederek savc›l›¤a
ﬂikayette bulunmuﬂtur. Polisin sald›r›lar›na son
olarak okul idaresi de kat›ld› ve Y›ld›z’a
soruﬂturma açt›.
Konuyla ilgili bir aç›klama yay›nlayan Adana
Gençlik Derne¤i, Y›ld›z üzerindeki bu bask›lar›n
yeni olmad›¤›n› söyledi. Afiﬂ asman›n meﬂru bir
hak oldu¤u belirtilen aç›klamada, Y›ld›z’›n bu
haklar›n› kullanarak, anti-bilimsel, despot, paral›
e¤itime karﬂ› mücadele etti¤i vurguland›.
Tüm bu bask›lar›n, engellemelerin mücadelelerinin önüne geçemeyece¤i söylenen aç›klaman›n
sonunda; “Her koﬂulda örgütlenecek, bilinç taﬂ›yacak, umut olmaya devam edece¤iz” denildi.
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Kan emicilere ödül, emekçilere iﬂten
at›lma, polis copu ve biber gaz›
Emperyalistler kan emicileri
ödüllendirirken, ödüller verip onlar›
vitrine taﬂ›rken, emekçilerin pay›na
yine her zaman oldu¤u gibi iﬂten
at›lmalar, güvencesiz çal›ﬂma, polis
copu ve biber gaz› düﬂmektedir.

Say›: 244
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Ödüll e r, d e receler, ni ﬂanlar
onun bir
kan emici olma s›n›, bir
halk düﬂman› olmas›n›
gizleye me z!

Ödül, Sabanc›’n›n
iﬂbirlikçili¤inedir
Bir kan emici, bir asalak olan
G ü l e r S a b a n c › ismini duymayan
yok gibidir. Her f›rsatta kendisini
amcas› Sak›p Sabanc›’n›n kan emiciler dünyas›na “kazand›rd›¤›n›”
övünçle anlat›p durmaktad›r.
Bugün halk›n baﬂ›na bela olan
Sabanc› imparatorlu¤unun soygun,
talan, ya¤ma iﬂlerinin, emperyalistlerle yürütülen iliﬂkilerin do¤rudan
baﬂ›ndaki isimdir.
Halka ve devrimcilere karﬂ› yürütülen sindirme, sald›r› ve katliam
politikalar› ile Anadolu’nun emperyalistlere peﬂkeﬂ çekilmesinin sorumlular›ndan birisidir.
Emperyalistler kan emici iﬂbirlikçilerini s›k s›k ödüllerle, niﬂanlarla, yapt›rd›klar› anketlerde dereceye sokarak ödüllendiriyorlar. Son
dönem içinde Güler Sabanc›’ya bu
amaçla çeﬂitli ödüller verildi.
Son ödülü yine emperyalist te-

kellerden ald› Sabanc›. Emperyalist
tekellerin yay›n organlar›ndan Fi nancial T imes gazetesi taraf›ndan
düzenlenen “ D ü n y a n › n Z i r v e d e k i
50 ‹ﬂ Kad›n›” listesinde üçüncü s› r a y a yükseldi. Güler Sabanc›, geçen y›lki listede 5. s›rada yer alm›ﬂt›. Listede bu sene birinci s›rada yer
alan isim ise bir baﬂka emperyalist
tekelin Pepsi Cola’n›n sorumlusu
Indra Nooyi oldu.
Emperyalistlerin Güler Sabanc›’ya verdi¤i ödüller, dereceler, niﬂanlar onun gerçek kimli¤ini gizleyemez. O, halk›n yoksullu¤unun,
açl›¤›n›n elbette gerçek sorumlular›ndan birisidir.
Ne halk›n olan ve on y›llard›r sömürdükleri halk›n zenginliklerinin
k›r›nt›lar›n› ad›na “ssosyal proje”
diyerek yoksullara vermeleri onlar›
kurtaramaz. Kald› ki, verdikleri her
kuruﬂun, yapt›klar› her okulun, ö¤renciler için yapt›klar› her yurt binas›n›n karﬂ›l›¤›n› vergiden düﬂmekte, yani yine halktan almaktad›rlar. Sonuçta bürokrasinin hileleleri ile yapt›klar› harcamalar kendi
ceplerinden ç›kmamaktad›r.
O nedenle Sabanc› Vakf› taraf›ndan yoksullaﬂt›rd›klar› kad›nlar,
gençler ve engelliler için “ To p l u m sal Geliﬂme Hibe Pro g r a m › ” ad›
alt›nda verdikleri 1.2 milyon TL’nin
de hiçbir anlam› yoktur.
Halk düﬂman› yüzlerini, ödüllerle, niﬂanlarla, “sosyal” projelerle
gizleyemezler.

Servetini k atlayan
bir düzenbaz
‹stanbul Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› K a d i r Topbaﬂ, Belediye
Baﬂkanl›¤›na “ h a l k a o l a n hi z me t
a ﬂ k › n d a n ” dolay› seçilmedi. Onu
oraya getirenler, s›radan bir bürokrat› de¤il, tekeller için iﬂbitirici bir

düzenbaz oldu¤unu bilerek getirdiler.
‹stanbul’u
emperyalist tekellere ve iﬂbirlikçilerine peﬂkeﬂ çekmek için
herﬂeyi yapan
Topbaﬂ, ‹stanbul’da 1 milyon
emekçinin evlerini y›karak, ilçeleri, mahalleleri
patronlara pazarlama haz›rl›¤› yapmaktad›r.
Bu hizmetlerinden dolay› da BM
üyesi 136 ülkenin binlerce yerel yönetiminin üyesi oldu¤u Birleﬂmiﬂ
K e n t l e r ve Ye rel Yönetimler Teﬂ kilat›’n›n (UCLG) yeni baﬂkan› seçildi.
E k o n o m i s t d e r g i s i n i n yapt›¤›
bir araﬂt›rmada Türkiye’nin en zenginlerinin servetlerini katlad›¤› ortaya ç›kt›. Asalaklar içinde ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ’›n ya¤ma ve talanda
yükseliﬂi de dikkat çekiciydi.
Topbaﬂ’›n “Halk için belediyecilik” yalan›, as›l olarak, h›rs›zl›¤›n›,
vurgunlar›n›, ya¤ma ve talandan nas›l pay ald›¤›n› gizlemesinin arac›d›r.
B‹M ma¤azalar zincirinin ana
ortaklar›ndan olan Topbaﬂ ailesi, 11.5 milyar dolarl›k servetle “ E n
zengin 100 T ü r k ” listesinde 83’üncü s›radan 51’inci s›raya ç›km›ﬂt›r.
Yükseldi¤i her s›ra, ne kadar büyük bir soygun gerçekleﬂtirdi¤inin
kan›t›d›r. ‹stanbul halk› soyuluyor.
Topbaﬂ’›n zenginler listesindeki
yükseliﬂinin anlam› budur.
Gazetelere yans›yan bilgilere
göre, Kadir Topbaﬂ’›n damad› da
hayvanc›l›k sektörüne girecekmiﬂ;
Topbaﬂlar›n ya¤mas› büyüyerek devam edecek demektir.
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Kad›n emekçilerin yüzde 60.5’i güvencesiz!

Güvence D‹RENMEKTED‹R
Kad›n ve çocuk eme¤inin çok
daha ucuza sat›n al›nmas› kapitalizmin adeta genel kural› gibidir. Kapitalizmin ortaya ç›k›ﬂ›yla birlikte kad›n ve çocuk eme¤ini ac›mas›zca
sömüren kapitalistlerin sömürüsü
bugünde devam etmektedir.
Belki dünden fark› sömürünün
daha a¤›r olmas›, çal›ﬂma koﬂullar›n›n a¤›rl›¤› ve en önemlisi ise kad›nlar›n hiçbir sosyal güvenceye sahip olmadan sömürülmeleridir.
Yap›lan araﬂt›rmalara göre, kad›n emekçilerin yüzde 60.5’i hiçbir
güvencesi olmadan güvencesiz çal›ﬂt›r›lmaktad›r.. T›pk› kapitalizmin
ilk geliﬂme y›llar›nda ac›mas›zca
sömürülen kad›n emekçiler gibidir
bugünün kad›n emekçileri.
Neredeyse, 160 y›l öncesinin koﬂullar› yaﬂat›lmaktad›r kad›n emekçilere. Hiçbir güvenceleri olmadan

günde 12 saat çal›ﬂt›r›ld›klar› sa¤l›ks›z tekstil atölyelerinden, temizlik iﬂlerine, fabrikalara kadar sömürülmektedir kad›n emekçilerin
eme¤i.
Türkiye’de 23 milyon 195 bin
kiﬂiden 10 milyon 383 bininin hiçbir sosyal güvencesi yoktur. 6 mil yon 636 bin kiﬂilik kad›n istihdam›ndan 4 milyon 16 bininin güvencesiz çal›ﬂt›r›ld›¤› aç›kland›.
Son bir y›ll›k dönemde istihdam
edilen kad›n say›s› 442 bin kiﬂilik
art›ﬂ gösterirken bunun 269 bin kiﬂilik bölümü yine güvencesizdir.
Asl›nda rakamlar›n söyledi¤i ﬂudur;
Genel olarak emekçileri güvencesiz çal›ﬂt›ran asalaklar›n kad›n
emekçilerin neredeyse yar›dan fazlas›n› hiçbir güvence olmadan çal›ﬂt›rd›klar› ortadad›r.
Kad›n emekçiler bu durumu el-

bette bir zorunluluk, de¤iﬂmez bir
kural olarak göremezler. Patronlar›n
kad›n emekçileri ac›mas›zca sömürülerinin alt›nda, onlar›n örgütlü olmamalar›n›n, örgütsüzlüklerinin pay› da vard›r.
Kad›n emekçilerin bu konuda
fazla seçenekleri yoktur. Ya T ü rk a n A l b a y r a k gibi direnecek kad›n
emekçiler ya da sömürü a¤›rlaﬂarak
sürecektir. K ad› n e me kç il e r, sosyal
güvencesizli¤e, a¤›r s ö m ü r ü y e
k a r ﬂ › T ü r k a n A l b a y r a k ’ › n d i reni ﬂ i ni ör ne k a l ma l › d› r.
O direniﬂ ayn› zamanda kad›n
emekçilerin nas›l direnecekleri konusunda bir örnektir de. Zira direnmekten baﬂka seçenek yoktur.

Say›: 244
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Bas›ndan... Türkan Albayrak
Sema Karab›y›k
(Yeni ﬁafak)
Müebbet yoksulluk
Son zamanlarda televizyona ç›kan kad›nlar aras›nda ekrana en çok
yak›ﬂand› Türkan Albayrak. Hakl›
mücadelesini kazanman›n verdi¤i
ma¤rur ifadeyi gururla taﬂ›yan; ne
istedi¤inin, ne kazand›¤›n›n çok fark›nda bir kad›n. 118 gün devam
eden direniﬂ, 7 günlük açl›k grevinden sonra iﬂine geri döndü¤ü, hakl›
bir zafere imza att›¤› için ekrandayd›.
Paﬂabahçe Devlet Hastanesi'nde
temizlik iﬂçisi olarak çal›ﬂ›rken,
sendikal› olmak istedi¤i için taﬂeron
firma taraf›ndan iﬂten at›lm›ﬂt› Türkan Albayrak. Daha önceki iﬂinden
de ayn› gerekçeyle at›lm›ﬂ, dava sonucunda iﬂe yeniden dönmüﬂ ama
hastaneye sürgün edilmiﬂti. Sar›yer'de oturan Türkan Han›m'›n Paﬂabahçe'ye gidip gelmeyece¤ini he-

sap edenlere inat 5 y›l boyunca gidip geldi. Taﬂeronlaﬂt›rmaya, güvencesiz çal›ﬂmaya, eme¤inin sömürülmesine isyan edince kap›n›n
önünde buldu kendini bir kez daha.
Haks›z yere iﬂten at›lmas›n›n hakk›n› sonuna kadar arad› ve kazand›
sonunda.
‘Lise mezunusunuz daha farkl›
bir iﬂ bulabilirdiniz’ diyen ﬁirin
Payz›n’a ‘keﬂke hastane temizli¤ini
e¤itimli kiﬂiler yapsa’ diyerek; asl›nda temizli¤in alt s›n›fa, e¤itimsiz
s›n›fa ait olmad›¤›n› hat›rlatt› o akﬂam Türkan Albayrak. Verdi¤i birkaç örnekle görünürdeki temizli¤in
asl›nda hiç de hijyen olmad›¤›n›n
alt›n› çizerek. 500 lira civar›ndaki
maaﬂ›na tekrar kavuﬂabilmek için
vurgusunu yapanlara; önemli olan›n
kazan›lan para de¤il; inand›¤› ﬂeyler
u¤runa hakl› oldu¤u konuda sonuna
kadar mücadele vermenin önemini
hat›rlatt›. Türkan Albayrak kadar

kendimize yapt›klar›m›za inansak
ve savundu¤umuz ﬂeylerin arkas›nda dimdik durabilsek daha farkl›
olurdu dünya. En az›ndan daha yaﬂan›l›r bir yer olurdu. (14 Kas›m
2010)
***

28 Kas›m
2010

Aziz Çe lik
(Birgün)
T ü r k a n Albayrak’›n gösterdi¤i
Paﬂabahçe Devlet Hastanesi
önünde 7 günü açl›k grevi olmak
üzere 118 gün boyunca direnen Türkan Albayrak direnerek, kazand›:
‹ﬂine geri döndü. Türkan Han›m›n
118 günlük direniﬂi haks›zl›¤a karﬂ›
insan onurunun ve iradesinin yeni
bir örne¤i oldu. Haks›zl›¤a, adaletsizli¤e karﬂ› direnerek kazanman›n
mümkün oldu¤unu gösterdi Albayrak. Su damlalar›n›n ›srar› ve sürekli¤i taﬂlar› delebilirmiﬂ. Bir kez daha gördük. Türkan Albayrak y›llar
sonra Paﬂabahçe’ye tekrar iﬂçi direncini ve onurunu geri getirdi. Teﬂekkürler Türkan Albayrak. ((11
Kas›m 2010)
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DEV-GENÇ TEKT‹R, K‹MSEN‹N TEKEL‹NDE DE⁄‹LD‹R
Yaz›lacaksa Gerçekten “YTÜ’DE YAﬁANANLAR ÜZER‹NE” Yaz›lmal›d›r!
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Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde
19 Ekim Sal› günü TKP’li ö¤rencilere ast›klar› duvar gazetesinin, kendilerine Müslüman Gençlik diyen
gericiler taraf›ndan, kald›r›lmas› dayat›lm›ﬂ, ertesi gün, yani 20 Ekim
günü, TKP’li ö¤renciler sald›r›ya
u¤ram›ﬂt›. Gençlik Federasyonu bu
sald›r›larda "Müslüman Gençlik”
ad›ndaki gerici güruhun olas› bir
sald›r›s›na karﬂ› TKP’li ö¤rencilerin
yan›nda olmuﬂtur.
21 Ekim günü Müslüman Gençlik, TKP’nin afiﬂlerinin sökülmesi
için Tonoz Kafe önünde topland›.
Bunun üzerine yaﬂanan gerginli¤i
bahane eden polis ve ÖGB tüm afiﬂlerin indirilmesini söyledi. Gençlik
Federasyonu, Ekim Gençli¤i, Genç
- Sen; polisin ve ÖGB’nin afiﬂlere
yönelik sald›r›s›na karﬂ› duracaklar›n› belirttiler. Tonoz’a coplarla, biber gazlar›yla zorla giren polisin
karﬂ›s›nda gerçekleﬂen ö¤rencilerin
birlikteli¤i ve kararl›¤› olmas› gereken gibiydi. Fakat ayn› birliktelik
daha sonra oluﬂturulamad›.
‹ﬂte tam bu noktada, bundan
sonra yaﬂananlar›, Ekim Gençli¤i’nin K›z›lbayrak.net sitesinde 6
Kas›m tarihli "YTÜ de Yaﬂananlar
Üzerine” baﬂl›kl› yaz›s›nda yap›lan
çarp›tmalar› ve yanl›ﬂlar› düzelterek
anlatmam›z do¤ru olacak. Ekim
Gençli¤i yaz›s›na sürecin nas›l geliﬂti¤ini anlatarak baﬂl›yor ve bu
sald›r› karﬂ›s›nda örgütlerin ald›¤›
tav›rlar› yaz›yor. Ve yaz›n›n bir bölümünde diyor ki; "…Bunun yan›nda ise burjuva gericili¤ine ve faﬂist
bask›ya karﬂ› gösterilen tepkiler silikleﬂmiﬂtir. Cuma günü ise içinde
Gençlik Federasyonu, Kald›raç,
YDG ve + ‹vme Genç ile birlikte
süreç örülmeye baﬂlam›ﬂt›r. Sald›r›y› ve ard›ndaki YÖK düzenini teﬂhir

eden, bu yolla üniversitelerde oluﬂturulan ablukaya iﬂaret eden bu çal›ﬂmada ise Gençlik Federasyonu’
nun "Yan yana gelmeyiz” tutumu
üzerine isim nedeniyle Kurtuluﬂ Yolunda Dev-Genç de ayr›lm›ﬂt›r.
Aç›kt›r ki; bir yanda miras› sahiplenmek ile onu tekelinde görmek
birbirine kar›ﬂ›rken di¤er yanda bu
türden çarp›kl›klar iﬂ yapmaman›n
k›l›f› haline gelmektedir. Tüm yaﬂananlar›n tozu duman› da¤›ld›¤›nda
ise geride parçal› ve ilkesiz bir tablo ortaya ç›km›ﬂt›r.
Yaz›da bize yap›lan eleﬂtirilere
cevap vermeden önce sald›r›dan
sonra yaﬂanan tart›ﬂma sürecini anlatmak gerekiyor.
22 Ekim Perﬂembe günü sald›r›dan sonra Gençlik Federasyonu
ve Ekim Gençli¤i, afiﬂlerin kald›r›ld›¤› kafeye tekrar girilmesi yönünde
ortak bir tav›r ald›lar. Fakat TKP’li
ö¤renciler "marjinalleﬂiriz" diyerek
Tonoz Kafe’ye girmeden önce bas›n
aç›klamas› yap›lmas›n› önerdiler.
Bunun üzerine isim tart›ﬂmalar› baﬂlad›. Gençlik Federasyonu olarak
imza konusunda "devrimci - demokrat ö¤renciler” olmas›n› önerdik. Ekim Gençli¤i’nin kabul etti¤i
bu ismi, TKP’li ö¤renciler ve Ö¤renci Kolektifleri kabul etmedi. Daha sonra önerdi¤imiz "YTÜ ö¤rencileri” imzas›na ise Genç - Sen karﬂ›
ç›kt›: " Ö¤renciler” ad› alt›nda kendilerini ifade edemeyeceklerini söylediler. Gençlik Federasyonu olarak
ortak bir karar al›namad›¤› ve gereksiz tart›ﬂmalarla zaman kaybedildi¤ini belirterek yap›lan bas›n aç›klamas›na kat›lmad›k. Fakat olas› bir
sald›r›ya karﬂ› bas›n aç›klamas›n›n
yap›ld›¤› bölgede bekledik. Ayr›ca
afiﬂlerimizin as›ld›¤› kafeyi kontrol
etmek için gitti¤imizde ÖGB’nin

tüm afiﬂleri söktü¤ünü gördük. Bunun üzerine Dev-Gençliler olarak
afiﬂlerimizi ellerinden alarak tekrar
ayn› yerlerine ast›k. Bunun üzerine
Ekim Gençli¤i, Gençlik Federasyonu’nun bu tavr›n› eleﬂtirmiﬂ ve ayr›
hareket etmesinin yanl›ﬂ oldu¤unu
söylemiﬂtir.
Ortada olan ﬂudur, reformizm
korkakl›¤›n›n teorisini marjinalleﬂme saçmal›klar›yla, pankartta yaz›lacak ismi bahaneleriyle yap›yor, DevGençliler bu konuda birli¤i sa¤lamak için en ortaklaﬂabilinecek önerileri yap›yor fakat bu konuda devaml› eleﬂtiren örgüt durumunda olan
Ekim Gençli¤i’nden destek bulam›yor, aksine sald›r›lara karﬂ›, devrimci tav›r ald›¤› için eleﬂtiriliyor. Olaylar›n geliﬂimine bakt›¤›m›zda, ortada
devaml› bir eleﬂtiri hali vard›r ama iﬂ
arkadaﬂlar›n as›l eleﬂtirileri olan "iﬂ
yapmaman›n bahanelerini” üretme
olunca, bu konuda Ekim Gençli¤i
ad›na daha fazla örnek verebiliriz.
Bu konuyu yaz›n›n ilerleyen bölümde örnekleyece¤iz.
Ekim Gençli¤i’nin "ayr› hareket
etme” eleﬂtirisi üzerine bizler de;
birlikteli¤in bizim taraf›m›zdan bozulmad›¤›n›, zaten aç›klamadan önce böyle bir birlikteli¤in bile sa¤lanamad›¤›n› söyledik.
Daha sonra okulda yaﬂananlar›
de¤erlendirmek ve okuldaki faﬂist
sald›r›lara karﬂ› birlikte mücadele
etmek amac›yla akﬂam yap›lan toplant›da, TKP’li ö¤renciler, Ö¤renci
Kolektifleri ve Gençlik Muhalefeti
toplant›dan ayr›ld›lar. Geriye kalan
siyasetler ortak bir çal›ﬂmadan yana
tav›r koydular. ‹mza konusunda tekrar taraf›m›zdan sunulan "devrimci
- demokrat ö¤renciler” imzas› kabul edilmedi ve ayr› ayr› örgüt
isimlerinin yaz›lmas› konusunda
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karar al›nd›.
Daha sonra Ekim Gençli¤i’nin
“Dev-Genç’i tekelinde görmek” gibi bir apolitiklikle de¤erlendirdi¤i
tart›ﬂma gerçekleﬂti. SDP’nin Kurtuluﬂ Yolunda Dev-Genç ismini kullanmak istemesi üzerine do¤al olarak Gençlik Federasyonu olarak buna karﬂ› ç›kt›k: Dev-Genç’in miras›n›n sürdürücüleri oldu¤umuzu, geçmiﬂten beri bu isim alt›nda bedeller
ödedi¤imizi ve ödemeye devam etti¤imizi ve bu ismin bu ﬂekilde rahatça kullan›lamayaca¤›n› anlatt›k.
Bunun üzerine tart›ﬂabilecek, savunabilecek herhangi bir ﬂeyi olmayan
SDP bu birliktelikte yer almayaca¤›n› söyleyerek ayr›ld›. Ard›ndan
Ekim Gençli¤i ise, daha sonra yaz›lar›nda da yazd›klar› gibi, Gençlik
Federasyonu’nu, isim tart›ﬂmas› yüzünden, birlikteli¤i bozmakla suçlad›. Fakat yine de DEV-GENÇ’liler
olarak olmas› gerekeni yapt›k ve
birlikteli¤i bu apolitik tutuma karﬂ›
da¤›tmamak için eleﬂtirileri DevGenç’e yaraﬂ›r olgunlukla yan›tlad›k ve sonunda Gençlik Federasyonu, Ekim Gençli¤i, Kald›raç, YDG,
+ ‹vme Genç olarak faﬂist sald›r›lara karﬂ› birlikte olma karar› ald›k.
25 Ekim Pazartesi günü ise okul
yönetimi ihtiyati tedbir karar› ç›kartt›¤›n› söyleyerek, 26 ö¤rencinin
okula giriﬂini engelledi. Bunun üzerine Gençlik Federasyonu olarak
soruﬂturma ve cezalara karﬂ› bir
kampanya yapmay› önerdik. Yap›lan sald›r›lara karﬂ›, birkaç bas›n
aç›klamas›n›n, s›n›rl› bir iki bildiri
da¤›t›m›n›n ötesine geçilmesi gerekti¤ini, bu konuda s›n›rl› düﬂünülmemesi gerekti¤ini, gücümüz oran›nda militan mücadeleyle bu sald›r›y› geriletebilece¤imizi ve somut
önerilerimizi söyledik. Fakat di¤er
siyasetlerle yapt›¤›m›z toplant›da
bir bas›n aç›klamas› yap›lmas›ndan
öteye ortak bir karar ald›ramad›k.
Yap›lan tart›ﬂmalarda herkes kendini dayatm›ﬂt›r. Genç - Sen aç›klamaya flamalar›yla kat›lacaklar›n›
toplant›da böyle bir karar al›nmam›ﬂ olmas›na ra¤men, aç›klama esnas›nda söyledi. Fakat bu ciddiyetsiz, ç›karc› tarzlar› kendilerine de

engel oldu ve flamalar› unuttuklar›
için açamad›lar. Toplant›da kararlaﬂt›r›lmamas›na ra¤men ço¤u siyaset kendi temsilcilerini konuﬂturdu.
(SDP, TKP, Halkevleri). Bu aç›klamadan sonra birliktelik da¤›lm›ﬂt›r.
Fakat bizleri kolayca her koﬂulda
haks›zca eleﬂtirebilen Ekim Gençli¤i yap›lan bu aç›k siyasi üçkâ¤›tç›l›¤› eleﬂtirmemiﬂ, mahkûm etmemiﬂtir. Reformizm de solun bu sorgulamayan durumunu bildi¤i için "yapt›m oldu” tavr›yla hareket etmiﬂtir.
Birebir bulup konuﬂmak istedi¤imizde her zamanki ciddiyetsizlikleriyle baﬂlar›ndan savmaya çal›ﬂt›lar.
Ekim Gençli¤i’nin yapt›¤›
“Dev-Genç ismini tekelimizde gördü¤ümüz” idealist düﬂüncesini do¤ru anlamak için yukar›da arkadaﬂlarla ilgili verdi¤imiz örneklere iyi
bakmak gerekiyor. Devaml› bir
eleﬂtiri hali ama ona denk düﬂmeyen bir pratik.
Ekim Gençli¤i ﬂu durumu anlam›yor ya da anlamamazl›ktan geliyor: Dev-Genç sadece bir isim de¤ildir. Yap›lan tart›ﬂmalarda bir miras› paylaﬂamamak gibi bir anlay›ﬂla de¤erlendirilemez. Ortada olan
bir durum yoktur. Her ﬂey kesin, köﬂelidir. Dev-Genç 41 y›ld›r onun
için bedel ödeyenlerin omzunda getirilmiﬂtir bu günlere. Herkesin
(ﬂimdi kendine Dev-Genç diyen
tüm siyasetler dahil) ad›n› anmaya
korktu¤u günlerde, Cephe gelene¤i
Dev-Genç’e hakk›n› teslim etmiﬂ
onu bir dakika olsun sahipsiz b›rakmam›ﬂt›r. "Devrimcili¤in" yurtd›ﬂlar›na taﬂ›nd›¤› günlerde Dev-Genç
savaﬂmaya devam etmiﬂ, aç›k faﬂizmin kurumu olan, YÖK’ün kuruluﬂunu YÖK binas›n› bombayla tahrip
ederek protesto ediyordu. Devrimci
hareket ilk dergisinin ad› Dev-Genç
olarak ç›karm›ﬂt›. ‹stanbul’un yoksul gecekondular›n› halkla birlikte
gerçek Dev-Gençliler kurmuﬂtu ve
faﬂizme karﬂ› halka birlikte savunmuﬂtu, yine 80’lerde faﬂist cuntan›n
halk›n üstüne bir karanl›k gibi çöktü¤ü günlerde bir kar makinesi gibi
okullar› boﬂ, halk›n mücadelesini
sahipsiz b›rakmayan yine bu gelenektir. Doksanlarda ö¤renci gençli-

¤in akademik - demokratik mücadelesini militan bir tarzda ele al›p kitlesel boykotlar, forumlar örgütleyen, gözalt›lar da kay›plar›n, iﬂkencelerin, yarg›s›z infazlar›n had safhaya ulaﬂt›¤› günlerde bir an olsun
gerilemeyip faﬂizme karﬂ› mücadeleyi büyüten gelenek, bugün arkadaﬂlar›n tekelinizde görüyorsunuz
dedi¤idir. Hay›r, Dev - Genç ortada
bir ﬂey de¤ildir. O hiç sahipsiz kalmam›ﬂt›r ve onu savunanlar onun
hakk›n› hep vermiﬂtir.
84-96-2000 ölüm oruçlar›nda,
emperyalizmin ve oligarﬂinin karﬂ›s›nda Dev-Gençliler’in saf› nettir,
gerçek Dev-Gençliler bellidir. Ve
hala bu gelenektir okullarda, boykotlarda, grevlerde olan. Çok uzaklara gitmeye gerek yok, iﬂte daha bir
sene önce 40. y›l›m›zda 500 km ‹stanbul’dan Ankara’ya ad›m ad›m,
baz›lar›n›n “gereksiz gördü¤ü”
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca¤›z!” ﬂiar›yla yürüdük. “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” diyerek 40.
y›l›m›z› anti- emperyalist bir kampanyayla duyurduk halk›m›za vb.
bir çok militan eylemi örgütledik
bu, solun yozlaﬂt›¤›, halk›n gözünde
umut olmaktan uzaklaﬂt›¤› günlerde. Ve b i r sene içerisinde 17 DEVG E N Ç ’ l i a t › l d › t e c r i t h ü c re l e r i n e .
Bu say› bile bugün mücadele edenlerin kim oldu¤unu ve Dev-Gençlili¤in ne demek oldu¤unu gösteriyor
ama bunu Ekim Gençli¤i göremiyor. Ya da görüyor ama kendilerine
bile itiraf edemiyor. Ama kimse
korkmamal›d›r Gerçek Dev-Gençlileri sahiplenmekten. Çünkü halk›m›z›n mücadelesini büyütecek do¤ru tav›r budur.
Ayr›ca bu yaz›n›n ard›ndan yaz›y› sormak ve yazd›klar›n›n haks›z
oldu¤unu belirtmek için Ekim
Gençli¤i’nden arkadaﬂa “tart›ﬂmalar› iﬂ yapmaman›n bahanesi” olarak
de¤erlendirmelerinin adaletsiz oldu¤unu, bizim yapt›klar›m›z›n, söylediklerimizin ortada oldu¤unu söyledik. Bunun üzerine yazd›klar›n›
savunamayan arkadaﬂ, " biz onu size yazmad›k” demiﬂtir. Öyle olmuﬂtur desek bile ﬂu bir gerçektir; e¤er
bir yaz› yaz›yorsan›z her ﬂeyi net
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koymak zorundas›n›z. Mu¤lak, yoruma aç›k iddialar ciddiyetsizdir ve
adaletsizliklere aç›kt›r ki; bu da öyle bir ﬂeydir. ‹ﬂ yapmaman›n teorisini yapmak DEV-GENÇ’lilerin de¤il
oportünizmin tavr›d›r. Biz y›llard›r
bu anlay›ﬂ›, solun bu prati¤ini mahkûm etmiﬂ bir hareketiz. Böyle bir
eleﬂtiri devrimci dostlu¤a, hakka
hakkaniyete s›¤maz.
Bizim ilkeli, halk›m›z›n mücadelesini büyütecek her türlü birli¤in
savunucusu oldu¤umuz ortadad›r.
Aksine baﬂta Ekim Gençli¤i olmak
üzere di¤er solun bundan kaç›nd›¤›n› daha geçen sene yapt›¤›m›z "paral› e¤itime karﬂ› ortak, geniﬂ bir
kampanya yapal›m” önerimizin tüm
örgütler taraf›ndan çeﬂitli bahanelerle reddedilmesinde gördük. Ve
arkadaﬂlar taraf›ndan birlikteli¤i
yapmaman›n nedeni olarak gösterilen hiçbir gündemde gerçekleﬂtirilemedi. Demek ki sorun gündemlerinin meﬂguliyeti de¤ildi! Gelin Ankara yolunu birlikte yürüyelim, birlikte güç olal›m dedik ama destek
bulamad›k. Bu dönem di¤er solun
tutumu bir yana Ekim Gençli¤i’nin
de engel olarak öne sürdü¤ü soruﬂturmalara karﬂ› baﬂlatacaklar› kampanyayd›. Ama bu paral› e¤itime
karﬂ› örgütlenecek ortak bir kampanyaya engel de¤ildi. Nas›l yapaca¤›m›z› tart›ﬂ›rd›k, konuﬂurduk
ama ortaklaﬂman›n bir yolunu bulurduk. Ama bu konuda mesele önerinin Dev-Gençliler taraf›ndan yap›lm›ﬂ olmas›yd›. ‹ddias›zl›kt›. ‹ﬂte
size iﬂ yapmaman›n bahanesi.

Abart› ve Yalan Devrimcilerin
Tarz› De¤ildir!
Ayr›ca k›s›r isim tart›ﬂmalar› arkadaﬂlar›n çok istedi¤i ve olmuyor
diye kendi d›ﬂ›nda tüm örgütleri
suçlad›¤› "birli¤in", bu konuda yaz›lm›ﬂ olan yaz›da nas›l " YTÜ Direniﬂi " dayatmas›na kurban edildi¤i
yazm›yor. O halde biraz biz anlatal›m: Soruﬂturma ve cezalara karﬂ›
birlikte mücadele vermemiz için di¤er solla tekrar topland›k. Fakat imza tart›ﬂmalar› tekrar gündeme geldi. Özelikle ›srarla ortaklaﬂabilmek

için önerdi¤imiz "Soruﬂturma Ceza
Karﬂ›t› Ö¤renciler, Ekim Gençli¤i
ve Genç-Sen taraf›ndan kabul edilmedi. Ekim Gençli¤i ›srarla imzan›n “YTÜ Direniﬂi” olmas› gerekti¤ini söyledi. Biz ise bunun bir dayatma oldu¤unu ve "YTÜ Direniﬂinin” kendilerinin bir kampanyas›
oldu¤unu hat›rlatt›k." Fakat bu konuda biz bunda kararl›y›z d›ﬂar›da
biz bu isimle yapaca¤›z, içeride de
yap›lacak olanlara destek veririz”
diyerek ne kadar birlikten yana olduklar›n› göstermiﬂlerdir.
Bu konuda arkadaﬂlara birkaç
tavsiyemiz olacak. Her ad›na "direniﬂ" denen eylemlilik, bir direniﬂ niteli¤i taﬂ›sayd› bugün devrimci mücadelenin meﬂrulu¤u halk›m›z›n gözünde daha meﬂru, kazand›¤›m›z
mevziler daha geniﬂ olurdu. Bu yüzden arkadaﬂlar›n uzun süredir bu
isimle yürüttükleri çal›ﬂma onlar aç›s›ndan bir direniﬂ olarak görülebilir
ama bu bizce abart›c› bir tarzd›r. Fakat ﬂunu da aç›kça söyleyebiliriz ki;
arkadaﬂlar gerçekten bir ﬂeylere öncülük etmek istiyorsa, getirecekleri,
gençli¤in akademik- demokratik
mücadelesini geliﬂtirecek, anti-emperyalist, anti- faﬂist, ilkeli her öneriyi tüm samimiyetimizle de¤erlendiririz ve ona tüm gücümüzü katar›z.
Çünkü biz Dev-Gençiz. Kendimize
güveniyoruz, halk›m›za güveniyoruz, grup ç›kar›n› gözetmek yazmaz
bizde. Bizim istedi¤imiz tek ﬂey samimiyet ve adalet. Bunlar› sa¤lamak
ad›na ilkelerimizden taviz vermeden,
gerekiyorsa esneriz de, elimizden
gelen bütün çabay› gözetiriz. Ama
iﬂin içinde reklam varsa buna harcayacak boﬂ vaktimizin olmad›¤›n› da
herkes bilmelidir.
Biz Dev-Genç olarak mücadele
etmeye ve bedel ödemeye devam
ediyoruz. Bunun en somut örne¤ini
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›’n›n verilerine göre somutlamak istiyoruz.
Verilere göre Ocak ay›ndan bu yana
çeﬂitli gerekçelerle 376 üniversite
ö¤rencisi gözalt›na al›nd›. 50 üniversite ö¤rencisi tutukland›. Ve tutuklanan 50 ö¤renciden 17’si Gençlik Federasyonu üyesi. Yani DevGençliler “Peki biz ne yapt›k tutuk-

lanacak; 6 Kas›mlar’› Dev-Genç’e
yaraﬂ›r militanl›kta örgütledik,
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
dedik, “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” talebiyle, liselerde ve üniversitelerde
binlerce imza toplad›k. Bu kampanyay› örgütlerken Edirne’de, Kars’ta,
Erzincan’da linçlere u¤rad›k, iﬂkencelerden geçirildik, tutukland›k. Yabanc› ülkelerden gençlik örgütlenmelerinin de kat›l›m›yla, Gençlik ve
Örgütlenme Kurultay›’n› gerçekleﬂtirerek, Birinci Uluslararas› DevGenç Kültür ﬁenli¤i’mizi düzenledik, polisin provokasyonuna karﬂ›
barikatlar›m›z› kurarak direndik ve
dört arkadaﬂ›m›z› tutsak verdik. ‹stanbul’dan Ankara’ya ad›m ad›m
500 km yürüdük. Ve polis barikatlar›na yüklene yüklene açt›k Meclise
giden yolu imzalar›m›z› vermek
için. Bu de¤erleri sadece geçen sene
içerisinde yaratt›k ve sunduk Türkiye gençli¤inin mücadele tarihine.
ﬁimdi soruyoruz Ekim Gençli¤i’ne Dev-Genç’lilere adaletsizlik
yapmadan önce ﬂunlar› nas›l cevapl›yorsunuz; Biz bu kadar eylemi, kampanyay› gerçekleﬂtirirken siz neler
yap›yordunuz, neler yapt›n›z? Sadece
bu sene 17 tutsak vermiﬂken, sizin
tecrit hücrelerinde kaç tutsa¤›n›z
var? S›n›flar mücadelesinde tutsak say›lar› önemlidir, mücadelenin neresinde oldu¤unu gösteren net verilerdir. Evet, Ekim Gençli¤i kendini
abart›p, DEV-GENÇ’i karalama
amaçl› eleﬂtiriyi, bu sordu¤umuz sorular çerçevesinde tekrar gözden geçirmelidir ve inan›yoruz ki bunu sa¤l›kl› bir ﬂekilde yapt›¤› takdirde do¤rular› görecektir.
Ekim Gençli¤i’ne tüm samimiyetimiz ve dostlu¤umuzla son olarak diyoruz ki; e¤er gerçekten DevGenç’i bilmiyorsan›z anlatmaya,
hem de ›srarla anlatmaya gönüllüyüz. Siz bu samimiyetteyseniz
emek vermekten bir an olsun çekinmeyece¤imiz akl›n›zda olmal›d›r.
Gelin ve DEV-GENÇ’i DEVGENÇ’lilere sorun ve onlardan ö¤renin, size yak›ﬂan budur.
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Emperyalist ülkelerde
uyuﬂturucu ba¤›ml›l›¤› art›yor
Avrupa Uyuﬂturucu ve Uyuﬂturucu Ba¤›ml›l›¤›n› ‹zleme Merkezi
taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmaya göre
‹ngiltere Avrupa' n›n en çok kokain
kullanan ülkesi oldu.
‹ngilizlerin % 9.4'ünün hayat›nda en az bir kez kokain kullanm›ﬂ
oldu¤unu, 15-34 yaﬂ aras›ndakilerin
% 15'inin en az birkez, % 6.2'sinin
de son 12 ayda kokain kulland›¤›n›
ortaya koydu. Kokaine ba¤l› ölümlerde bir art›ﬂ oldu¤u belirtildi.
Okullarda yap›lan anketlerde 1516 yaﬂ aras›ndaki çocuklar›n % 6's›n›n kokaini denedi¤i ortaya ç›kt›.

Uyuﬂturucunun serbestçe sat›ld›¤›, kimi ülkelerde kullanana devlet
eliyle verildi¤i emperyalist ülkelerde gençlik ve halk adeta uyuﬂturucu
kullanmaya özendirilmektedir.
Avrupa çap›nda uyuﬂturucu tedavisi gören insan say›s› 1993 y›l›na
oranla 10 kat artarak 670.000' e ç›kt›.
Uyuﬂturucu yaln›zca gençler
aras›nda de¤il, yaﬂl›lar aras›nda da
yayg›n. Avrupa Birli¤i ülkelerinde
40 yaﬂ›n›n üzerinde olan uyuﬂturucu
kullan›c›lar›n›n 1 milyonun üzerinde oldu¤u belirtiliyor.

Kolera
yoksullar› vuran hastal›k!
Yoksul Haiti halk› 200 bin Haitili’nin katledildi¤i depremden sonra ﬂimdi de kolera salg›n›n› yaﬂ›yor.
ﬁu ana kadar 1200 Haitili yaﬂam›n›
kaybetti.
Tedavi görenlerin say›s› 18 bini
geçti. Binlerce Haitili kolera salg›n› ile karﬂ› karﬂ›ya. Halk›n temiz su
sorunu ile karﬂ› karﬂ›ya b›rak›lmas›
sonucu kolera salg›n›n tüm ülkeye
yay›lmas› söz konusudur.
Depreminde, koleradan ölümlerinde sorumlusu yoksulluk ve halk›
yoksullaﬂt›ran emperyalistlerdir.
Bu gerçe¤e karﬂ›n Haiti halk›na koleran›n sorumlusu olarak BM’nin
“Bar›ﬂ Gücü”ndeki, Nepalli askerler gösterildi.
Bir yandan koleran›n yay›lmas›,
yoksul komﬂu ülkelere s›çramas›ndan endiﬂe edildi¤i aç›klan›rken di¤er yandan ise hiçbir emperyalist
kolera salg›n›n› önlemek için parma¤›n› bile oynatm›yor. Yani “özgür

dünya” Haiti halk› için seferber olmuyor. Hastal›k için yard›m edilmiyor. Doktorlar, ilaçlar gönderilmiyor.
Kendi ç›karlar› söz konusu oldu¤unda hemen tüm ülkeleri seferber eden emperyalistler, ölenler
Haiti’nin yoksul halk› olunca sessizli¤i seçtiler.
Ölü say›s›n›n art›p artmayaca¤›
bir yana ama Haiti’de yaﬂananlar
ezilen halklara nas›l davran›ld›¤›,
halk›n nas›l bir yaﬂama zorlanm›ﬂ
oldu¤unu bir kez daha gösterdi.
Kolera salg›n› nedeniyle hastaneye kald›r›lmayan Haitililer sokaklarda düﬂüp ölüyor. ‹nsan yaﬂam›n›n kutsall›¤› üzerine nutuk atan
emperyalistlerdir bu tablonun yarat›c›lar›d›r. Ölülerin sokaktan topland›¤›, halk›n böylesine de¤ersizleﬂtirildi¤i bir ülkedir Haiti.
Yoksul halklar› böylesi durumlara düﬂürenler, ölümlerin de gerçek sorumlusudur.

Amerika
Kuzey Kore’de
provokasyon
peﬂinde
NATO Zirvesi’nde ‹ran’a karﬂ›
füze kalkan› karar› al›n›rken, hemen ard›ndan hiç de tesadüfi olmayan bir biçimde Kuzey Kore’ye
karﬂ› da provokasyon giriﬂimleri
baﬂlad›.
Kuzey Kore de emperyalizme
ra¤men nükleer güç sahibi olan,
ülkesini emperyalist tekellerin
ya¤ma ve talan›na açmayan bir ülkedir ve bu nedenle de emperyalizmin hedefindedir, emperyalistlerin “ﬂer ekseni” listesine al›nm›ﬂt›r.
‹ran’a yönelik tehdidin füze
kalkan›yla daha da boyutland›r›ld›¤› bir süreçte, burjuva gazetelere
Kuzey Kore’nin Güney Kore’yi
bombalad›¤› haberleri yans›d›.
Ama gerçek bu de¤ildi.
Tersine, Kuzey Kore’nin burnunun dibinde tatbikat yaparak
provokasyonu baﬂlatan ve Kuzey
Kore topraklar›na bomba atan Güney Kore’ydi. Kuzey Kore buna
cevap vermiﬂti.
Provokasyon, sonraki günlerde
de sürdürüldü, Güney Kore, Kuzey Kore topraklar›na 80 top at›ﬂ›
yapt›.
Provokasyonu sürdürme iﬂini
ise önümüzdeki günlerde Amerika
do¤rudan devral›yor. Onbinlerce
Amerikan askeri, uçak gemileri,
savaﬂ uçaklar›, “tatbikat” için Güney Kore’ye gidiyor... Tatbikat diye adland›r›lan, Kuzey Kore’ye
yöneltilmiﬂ askeri tehditten baﬂka
bir ﬂey de¤ildir.
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Avrupa’da
Uzun Yürüyüﬂ
Sürüyor...

Magdeburg

Say›: 244

Yürüyüﬂ
28 Kas›m
2010

Almanya’da Anadolu Federasyonu üyeleri keyfi olarak üyelerini
tutuklan›p tecrit edilmelerini protesto için kent kent uzun yürüyüﬂlerine
devam ediyorlar. Gidilen her ilde
yap›lan eylemler, paneller ve bildiri
da¤›t›mlar›yla yaﬂanan hukuksuzluk
anlat›l›yor ve 129a ve b yasalar›na
karﬂ› birlikte mücadele etme ça¤r›s›
yap›l›yor.

Uzun Y ü r ü yüﬂte 3. Gün
Frankfurt Halkevinde yap›lan
kahvalt›yla Uzun Yürüyüﬂ'te üçün-

Cemile Ayy›ld›z
 Gitti¤imiz baz› ﬂehirlerde parla-mentolara gidildi, dosyalar ve uzun
yürüyüﬂ hakk›nda bilgiler verildi. Bu
arada sol parti milletvekilleriyle gö-rüﬂüldü. Gitti¤imiz her bölgede bildi-riler da¤›tt›k, afiﬂleme yapt›k. Her ﬂe-hirde demokratik kurum ve kuruluﬂ-lar taraf›ndan a¤›rland›k, misafir te-dildik.
 Aral›k'ta Nurhan Erdem, Cengiz
Oban ve Ahmet ‹stanbullu'nun karar
mahkemesi görülecek. Herkesi du-yarl› olmaya ça¤›r›yor ve mahkeme-ye kat›lmalar›n› bekliyoruz.

cü güne baﬂland›. Kahvalt›dan sonra Frankfurt yak›nlar›nda yurtd›ﬂ›
merkez bürolar› olan bas›n kurumlar› topluca ziyaret edildi.
Wiesbaden Eyalet Parlamentosu'nda Sol Parti Milletvekilleriyle
1,5 saat süren bir görüﬂme yap›ld›.
Sol Parti Milletvekilleri ve çal›ﬂanlar› konunun kendilerini de ilgilendirdi¤ini ve ortak bir mücadele yürütülmesi gerekti¤ini dile getirdiler.
D a r ms t a d t
Ö¤le saatlerinde Luisen Platz'da
pankartlar aç›larak bildiriler da¤›t›lmaya baﬂland›. Yaklaﬂ›k 1500 bildirinin da¤›t›ld›¤› gösteride onlarca
insanla sohbetler edildi, düﬂünce ve
örgütlenme özgürlü¤ü üzerindeki
bask›lar anlat›ld›. Bildiri da¤›t›m›n›n ard›ndan söyleﬂi için Darmstadt
Halkevi'ne gidildi.

Uzun Y ü r ü yüﬂte 4. Gün
Kahvalt›dan sonra bir grup Stuttgart'a Baden Württemberg Eyalet
Parlamentosuna giderken di¤er
grup da Mannheim ﬂehrine do¤ru
yola ç›kt›.
Mannheim'da ﬂehir meydan›
Marktplatz'da aç›lan pankartlarla

eylem baﬂlad›. Yaklaﬂ›k 2 saat boyunca da¤›t›lan bildirilerii n a rd › nd a n T ü r kçe ve Al m a nca "Siyasi
Tutsaklara Özgürlük, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz" sloganlar› at›larak eylem bitirildi.
Daha sonra Türkiyeli esnaflar›n
yo¤un olarak bulundu¤u sokaklara

Tolga Gezici
 Almanya'da alt› arkadaﬂ›m›z madde
129 a ve b suçlamas›yla tutukland›lar. Yü-rüyüﬂümüzün amac› 6 arkadaﬂ›m›z›n ser-best b›rak›lmas›, madde 129a ve 129b nin
kald›r›lmas›, tecrit uygulamas›n›n kald›-r›lmas› demokratik kurumlar›n kriminali-ze ve karalanmalar›n›n son verilmesi.
 Gitti¤imiz ﬂehirlerde demokratik ku-rumlar taraf›ndan a¤›rland›k. Orada pa-neller düzenledik, genel de¤erlendirmeler
yapt›k. Yinede duyarl› insanlar vard›. Yü-rüyüﬂlere Alman antifaﬂistler ve Alman
Sol Partisi’nden kat›lanlar da oldu.
 Tüm halk›m›z› bu yürüyüﬂümüz ve tut-saklar›m›z›n davalar›n› daha fazla sahip-lenmeye ve Aral›k'ta olacak karar mahke-mesine ça¤›r›yorum. Arkadaﬂlar›m›z ser-best b›rak›lana kadar onlar için mücadele-ye devam ediyoruz.
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topluca gidilerek dükkan dükkan
gezilip afiﬂleme yap›ld›, bildiriler
da¤›t›ld›.
Eyalet Parlamentosu'na giden
grup ise Yeﬂiller ve SPD grubuna
dosya teslim ettikten sonra di¤er
grupla buluﬂmak üzere Karlsruhe'ye
geri döndü.
Karlsruhe'de yine ﬂehrin merkezi say›lan Kaiserstrasse'de bulunan
piramide pankartlar as›larak bildiriler da¤›t›ld›.

Uzun Yü r ü yüﬂte 5. Gün
5. gün Stuttgart'ta baﬂlad›.
“Stuttgart 21” denilen ve tekellerin
elde edecekleri karlar d›ﬂ›nda bir
anlam ifade etmeyen yeni istasyon
inﬂaat›na tepkiler için yap›lacak eyleme kat›ld› yürüyüﬂçüler.
Önce tren gar›n›n yan taraf›ndaki
parkta çad›rlar kurmuﬂ olan bu talan
projesine karﬂ› olanlar›n kald›¤› yer-

de pankartlar›n› açt›lar. Daha sonra
8 kiﬂilik bir grup toplanma yerinden
ayr›larak tren gar›n›n karﬂ›s›ndan
baﬂlayan al›ﬂveriﬂ caddesi olan Königstrasse'de bildirilerini da¤›tt›.
Parkta kalan grup ve Stuttgart'tan kat›lanlarla beraber afiﬂlerini yap›ﬂt›rmaya, gelenlerle sohbet
etmeye baﬂlad›. Saat 13.00'e do¤ru
“Stuttgart 21”e karﬂ› olanlar›n baﬂlayan mitingi ve yürüyüﬂlerine de
kat›lan Anadolu Federasyonu saat
15.00'te ikinci program› için Ulm
ﬂehrine do¤ru yola ç›kt›.
Ulm
Ulm ﬂehrinde federasyona destek
olan insanlarla hava kararana kadar
bildiriler da¤›t›ld›. 5. günde 2500'e
yak›n bildiri ve el ilan› da¤›t›ld›.

Uzun Y ü r ü yüﬂte 6. Gü n
Uzun Yürüyüﬂ 6. Gününde Mü-

nih, Nürnberg ve Regensburg'da devam etti.
M ünich
Münih'te Anadolu Federasyonu,
‹nfokaffe München ve SDAJ’›nda
(Alman Sosyalist ‹ﬂçi Gençli¤i)
destek verdi¤i bir yürüyüﬂ düzenledi. Yürüyüﬂ boyunca bildiriler da¤›t›ld›. Almanca ve Türkçe "Siyasi
Tutsaklara Özgürlük", "Tecrit ‹ﬂkencedir, Tecrit Ölümdür, StuttgartStammheim Kapat›ls›n", Faﬂizme
Kaﬂ› Omuz Omuza", “Yaﬂas›n Enternasyonal Dayan›ﬂma", "Hepimiz
129a ve b'yiz", Burday›z Hayk›r›yoruz, Çünkü Birileri Bizim Özgürlü¤ümüzü Çal›yor" sloganlar› at›ld›.
Yürüyüﬂün bitti¤i Odeon Meydan›'nda Anadolu Federasyonu ve
SDAJ kendi bildirilerini da¤›tt›. ‹nfokaffe'den kat›lanlar Federasyon
tutsaklar›na ve Faruk Ereren'e bir
kaç ay önce yaklaﬂ›k 50 kiﬂinin imSay›: 244

AVRUPA’daki B‹Z
Senegal'den Almanya'ya gönderilen bir kargodaki pilli saat, bütün
Almanya'da adeta bir s›k›yönetime
gerekçe yap›ld›. Almanya'n›n sözde
“terörün” somut bir hedefi durumuna geldi¤i ilan edilip, y›lbaﬂ›na kadar sürecek bask› tedbirleri al›nd›.
Almanya'n›n hemen tüm devlet
kurumlar›, finans merkezleri, istasyonlar› ve sokaklar› uzun namlulu
Rambo polislerinin iﬂgali alt›na
al›nd›. Ad›m baﬂ›nda rastlan›lan
otomatik tüfekli polisler sokaklarda, istasyonlarda, trenlerde göçmenlere yönelik sürekli kimlik
yoklamas› yapmaktad›rlar.
Polisin sald›r›lar› Alman ›rkç›
Nazilerinin sald›rganl›klar›na meﬂruluk sa¤lamaktad›r. Örne¤in son
olarak Rostock'ta bir e¤lence yerine
giden iki Türkiyeli genç kendilerine
Hells Angels (Cehennem Melekleri)
ismini veren 30 faﬂistin linç sald›r›s›na u¤rad›.
Biliniyor ki, insanlar› diri diri
yakan, sokaklarda, metrolarda yaln›z yakalad›klar› yabanc› gençleri

veya kad›nlar› yakalay›p linç eden
faﬂist güruhlar›n büyük bir kesiminin liderliklerini Alman Gizli Servisi görevlileri yapmaktad›r.
Linç, katliam yapan, göçmenlerin evlerini yakan, kad›n ve uyuﬂturucu ticareti yapan, her türlü insanl›k düﬂman› sald›r›lar› sürdüren faﬂist örgütler, Almanya'da halen “terör kapsam›nda” de¤erlendirilmiyorlar.

Bask›lar›n
Gerekçesi
“Pilli Saat”
Oysa faﬂizme karﬂ› mücadele etmiﬂ devrimci tutsaklara destek olduklar› suçlamas›yla Anadolu Federasyonu yöneticileri 129b yasas›yla
terör kapsam›nda yarg›lanabilmektedir.
Bugün Almanya'da hakim

Yürüyüﬂ

k›l›nan s›k›yönetim uygulamalar›yla,
yeni anti-terör yasalar›n›n yasalaﬂmas› ve sivil faﬂist hareketin palazlanmas› hedeflenmektedir.
Rostock linci bunun en somut sonuçlar›ndand›r. Di¤er sonucu ise; hayali Pilli Saat senaryosu ile daha geçen y›llarda uygulamaya sokulmaya
çal›ﬂ›lan ancak reddedilmiﬂ olan ‘Bir eysel verilerin hakim karar› olmadan depolanmas›’, tüm telefon,
internet gibi iletiﬂim araçlar›n›n polisçe denetlenmesi ve “ola¤anüstü
izleme” yasas›n›n kitleleri 'terör'
dehﬂeti senaryolar›yla tehdit edip yasalaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Kimlik sorarak, aramalar yaparak, ortada bir sald›r› olmad›¤› halde ciddi bir polis gücünü seferber
ederek sürdürülen bask› ile halk bu
tabloya al›ﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu durum ayn› zamanda emperyalistlerin o çok övündükleri
“demokrasileri”nin geldi¤i yeri de
göstermektedir.
Polis devleti uygulamalar› ile
halk sindirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r..
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zalad›¤› ve kiminin ﬂiir kiminin resim ya da yaz› yazd›¤› büyük birer
kart gönderdiklerini ve buna cevap
ald›klar›n›, ald›klar› mektuplar› kafenin panosuna ast›klar›n› ve bu
kart atmay› üç ayda bir yapacaklar›n› söylediler.
N ü r nb e r g
Anadolu Federasyonu akﬂam saatlerinde Nürnberg'de de bir yürüyüﬂ düzenledi. Plärer Meydan›'nda
baﬂlayan yürüyüﬂe ALF(Fürth'lü
Antifaﬂistler), Rote Hife (K›z›l Yard›m) Nürnberg, ROJA, Organisierte
Autonome (Örgütlü Otonomlar),
RL(Radikal Sol), Die Linke(Sol
Parti) ve SDAJ(Alman Sosyalist ‹ﬂçi Gençli¤i) destek verdi.
R e gen s b u r g
IKZ'de (Enternasyonal Kültür
Merkezi'nde) de yaklaﬂ›k bir saat süren bir söyleﬂi düzenlenirken yürüyüﬂün amac› ve hedefleri anlat›ld›.
Say›: 244

Yürüyüﬂ
28 Kas›m
2010

Uzun Y ü r ü yüﬂte 7. Gün
Uzun Yürüyüﬂ Magdeburg ﬂehrinde devam etti. Yürüyüﬂçüler Alman anti-faﬂistler taraf›ndan kendi
kurumlar› olan ‹nfoladen'da karﬂ›land›.
Saat 14:00'te ﬂehir merkezine
anti-faﬂistlerle giderek ey yap›ld› ve
bildiriler da¤›t›ld›.
Magdeburg sokaklar›nda. Yaklaﬂ›k 1 saat yürürüyüﬂ yap›larak Infoladen'de gelindi.
Magdeburg'taki dostlar›ndan ayr›lan Uzun Yürüyüﬂçler, yürüyüﬂün
en önemli ad›m› olan Berlin'e do¤ru
yola ç›kt›.

vam etti. Berlin’de, Federal Parlamento'nun oldu¤u Brandenburger
Tor'da bir miting yap›ld›.
2 saat süren mitingde uzun yürüyüﬂün pankartlar› olan ve tutsak foto¤raflar›n›n oldu¤u "Düﬂünce ve
Örgütlenme Özgürlü¤ü K›s›tlanamaz", "Siyasi Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n" pankartlar›n›n yan› s›ra
yaklaﬂ›k 7 metre enindeki Türkçe
ve Almanca "129b Tutsaklar›na Özgürlük" pankartlar› aç›ld›. Bildiri ve
el ilanlar›n›n da¤›t›ld›¤› mitingde
aral›klarla megafondan yap›lan konuﬂmalar ve Almanca at›lan "Siyasi
Tutsaklara Özgürlük", "Tecrit ‹ﬂkencedir, Ölümdür" sloganlar eﬂli¤inde miting sona erdi.
Miting s›ras›nda içlerinde Anadolu Federasyonu Baﬂkan›n›n da
bulundu¤u üç kiﬂilik bir grup Federal Parlamento'ya giderek daha önceden randevu ald›klar› Sol Parti
milletvekilleri Andrej Hunko ve Ulrike Jelpke ile görüﬂtü.
Bir baﬂka grup da Berlin Eyalet
Parlamentosu'nda yine Sol Parti
milletvekili olan Kadriye Karc› ile
görüﬂtü.
Berlin'in Kreuzberg semtindeki
semt pazar›na giden yürüyüﬂçüler
ve ‹KAD üyeleri burada pankartlar›n› açarak hem pazar esnaf›na, hem
de al›ﬂveriﬂ için gelenlere bildiri da¤›t›p sohbetler etti.
Miting bitiminde bir konuﬂma
yapan Anadolu Federasyonu Baﬂkan› Latife Ad›güzel, bir konuﬂma
yapt›.
Akﬂam yeme¤inden sonra bir
grup yürüyüﬂçü Kreuzberg'te Alman ve Türk iﬂyerleri, kahvehaneleri gezerek bildiriler da¤›tt›.

Uzun Y ü r ü yüﬂte 8. Gün
23 Kas›m günü yürüyüﬂ bugün
Almanya'n›n baﬂkenti Berlin'de de-

U z u n Y ü r ü yüﬂte 9 . G ü n
24 Kas›m günü yürüyüﬂçüler

Berlin Uzun yürüﬂçüleri Karﬂ›lamaya
Haz›rlan›yor
Anadolu Fedarasyonu’nun baﬂlatt›¤› Uzun Yürüyüﬂ'ün 23 Kas›m
günü Berlin'e ulaﬂacak olmas› dolay›s›yla, Federasyona ba¤l› IKAD

(Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele Derne¤i)
üyeleri 17-18 Kas›m günleri Berlin'in Kreuzber, Wedding, Neuköln
semtlerinde iﬂyerlerine ve sokakla-

Hamburg'a ulaﬂt›. Önce ﬂehir merkezinde bildiri da¤›t›ld›. Ard›ndan
Sol Parti Hamburg Merkez bürosu
ve Yeﬂiller / Birlik 90 Hamburg
Merkez bürosuna topluca gidildi.
Saat 12.00'de önce Sol Parti
Hamburg eyaleti iç politika ve hukuk sözcüsü Christiane Schneider
ile görüﬂüldü. Toplant› salonunda
yap›lan görüﬂmede Anadolu Federasyonu Baﬂkan› Uzun Yürüyüﬂü ve
yürüyüﬂ s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan sorunlar› anlatt›.
Christiane Schneider konuyu
milletvekili arkadaﬂlar›yla paylaﬂaca¤›n› söyledi.
Yeﬂiller Partisine giden yürüyüﬂçüler, bölge yöneticilerinin bürolar›nda bulunmamas›na ra¤men Yeﬂiller
çal›ﬂanlar›ndan
Christian
Schmid ve Hans Jürgen ile görüﬂtüler.
Yar›m saatten fazla süren görüﬂmeden sonra 3 kiﬂilik heyet halinde,
Hamburg Eyalet Parlamentosu'nda
bulunan Yeﬂiller Partisi, Sol Parti
CDU (H›ristiyan Demokrat Parti),
FDP (Liberal Parti) ve SDP (Sosyal
Demokrat Parti)'ye dosya b›rak›ld›.
Ö¤le saatlerinde Sternschanze'de stant aç›ld›. Burada bir aç›klama okunduktan sonra bildiriler da¤›t›ld›.
Akﬂam DKP (Alman Komünist
Partisi)'nin binas›nda bir panel düzenlendi. Yaklaﬂ›k 50 kiﬂiinin kat›ld›¤› panelde yürüyüﬂün resimleri slayt
halinde gösterilirken tutsaklar› daha
fazla sahiplenme ça¤r›s› yap›ld›. Panel yürüyüﬂün son günü olan 27 Kas›m günü Köln’de olma ça¤r›s› ve 30
Kas›m günü Nurhan Erdem’in savunmas›n›n al›naca¤› duruﬂmaya kat›l›m ça¤r›s›yla sona erdi.
Panelden sonra tutsaklara 22
kart yaz›ld›.
ra afiﬂler ast›lar.
Bu semtlere 150 afiﬂ yap›l›rken,
Uzun Yürüyüﬂ program›n›n oldu¤u
el ilanlar› ve bildiriler de da¤›t›d›.
Ayr›ca Dresden ﬂehrinde de Türkiyeliler’in yo¤un oturdu¤u semtte
afiﬂleme yap›larak bildiri da¤›t›ld›.
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Avrupa Parlamentosu'ndan Cevap
Yunanistan’dan Sol Birlik Partisi Avrupa Milletvekili Nikolaos
Chountis’in 17 TAYAD’l›n›n tutuklanmas› ile ilgili Avrupa Parlamentosuna verdi¤i soru önergesine cevap geldi.
8 Kas›m günü gelen cevapta, Avrupa Birli¤i delegasyonunun temsilcisi 29 TAYAD üyesinin yarg›land›¤› mahkeninin ilk durusmas›na
kat›ld›¤› bilirtildi. Cevapta, Türkiye’deki anti-terör yasas›n›n yoruma
aç›k olmas› sebebiyle ifade özgürlü¤ü, dernek kurma ya da toplant›gösteri özgürlükleri kapsam›ndaki etkinliklerin ceza kovuﬂturmalarna, tutuklamalara ve mahkumiyetlere yol açmakt›¤› vurguland›.

Özgürlük Komitesi 68. Haftas›nda
Almanya. 20 Kas›m günü, Özgürlük Komitesi üyeleri, Türkiyeli göçmenlerin yo¤un bulundu¤u Ehrenfeld ve Hansaring bölgelerinin çeﬂitli yerlerine "Tecrite Karﬂ› Uzun Yürüyüﬂ" için ça¤r›da
bulunan, Almanca ve Türkçe afiﬂleri yap›ﬂt›rd›lar.
Daha sonra her hafta oldu¤u gibi Dom Meydan›’’na gidip, Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu’nun foto¤raflar›n›n
bulundu¤u, Almanca "Nurhan'a, Cengiz'e ve Ahmet'e Özgürlük"
yazan pankart› açt›lar. 68. haftas›na giren eylemde, bildiriler da¤›t›ld›.

Nas›l B‹R Yaﬂam?
Sabah iﬂ, akﬂam ev... Günün yorgunlu¤u... Televizyon dizileri...
Günlük yaﬂam sorunlar›... Ve birbirinin tekrar›, rutinleﬂen günler.
E¤er nas›l yaﬂad›¤›m›za kendi
irademizle karar veremiyorsak, yaﬂam›m›z› kendimiz yönlendirmiyorsak rutinleﬂmesi kaç›n›lmazd›r.
Boﬂvermiﬂlik de orada baﬂlar. O
yaﬂam›n de¤iﬂmesi için birﬂey de
yapmay›z. Daha do¤rusu yapamay›z. Burjuvazi halk›n böyle yaﬂamas›n› ister. Bu yaﬂam iﬂle ev aras›na
s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ bir yaﬂamd›r. Akﬂama
kadar çal›ﬂt›¤›m›z iﬂyerinde patron,
deyim yerindeyse “can›m›z› ç›kart›r.” Akﬂam eve gittikten sonra kalan zaman› da bir sonraki gün çal›ﬂabilmek için dinlenmeye ay›rmam›z istenir. Bunu aç›ktan böyle söylemeseler de baﬂka türlü olmas› da
zordur. Dinlenmek için varsa e¤er
hafta sonu tatilini iple çekeriz. Böyle bir yaﬂamda al›nan ücretin az m›
çok mu oldu¤unun belirleyicili¤i
yoktur. Kendimiz için de¤il patron-

Yunanistan’da Katledilen
Ö¤renciler An›ld›
Yunanistan’da 17 Kas›m 1973’de cunta taraf›ndan Atina Politeknik
Üniversitesi’nde katledilen ö¤renciler için 15-17
Kas›m yap›lan anmalara
bu y›l da devam edildi.
Anmaya Halk Cepheliler de açt›klar› pankart
ve standla kat›ld›. “Emperyalizme Karﬂ› Ba¤›ms›zl›k-Faﬂizme Karﬂ› Demokrasi-Kapitalizme Karﬂ› Sosyalizm” pankart›n›n aç›ld›¤›
anma programlar›nda dergi-kitap stand› aç›ld›
tutsak ürünleri sergilendi.
Anma programlar›n›n ikinci gününde Halk
Cepheliler 17 Kas›m An›t›’na çelenk
b›rakt›lar.
Son gün Amerikan elçili¤ine bir yürüyüﬂ
yap›ld›. Yürüyüﬂün son k›sm›nda ç›kan çat›ﬂmada bir kiﬂi a¤›r yaralan›rken, onlarca kiﬂi
gözalt›na al›nd›.
Say›: 244

boﬂvermiﬂlik

lar için yaﬂ›yoruzdur. Böyle
bir yaﬂam patronun iﬂinin d›ﬂ›nda
her ﬂeye boﬂvermektir. ‹ﬂin d›ﬂ›nda
dönen dünyay› görmemektir.
Bu durum bir iﬂçi için geçerli oldu¤u gibi bir memur için de bir ö¤renci, bir mühendis için de geçerlidir. Patron bu sefer kapitalist düzenin kendisidir. Düzenin çizdi¤i s›n›rlar giderek bo¤maya baﬂlar.
Mücadele
yerine
teslimiyet,
boﬂvermiﬂli¤i getirir.
Böyle bir yaﬂam› kabul etmemeliyiz. ‹ﬂçiyiz, memuruz, bir ma¤azada tezgahtar›z... Sonuçta eme¤imizle yaﬂayan insanlar›z. Birincisi, patronun kölesi de¤iliz. Patronlar için
yaﬂamay› kabul etmeyelim. Bunu
yapt›¤›m›zda düzenin bize dayatt›¤›
rutinlikten ç›kmaya baﬂlar›z. D›ﬂ›m›zda baﬂka dünyalar›n oldu¤unu
görürüz. Daha da önemlisi kendimizi görürüz. Neden yaﬂamak için 12
saat çal›ﬂmak zorunda b›rak›ld›¤›m›z› görürüz. 12 saat çal›ﬂan bir kiﬂinin
iﬂle ev aras›nda baﬂka bir sosyal siy-
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asal, kültürel yaﬂam› olabilir mi?
Sistem bizi herﬂeyiyle kuﬂat›yor.
Yaﬂamlar›m›z› denetim alt›na al›yor. Bu kuﬂatmay› yarmal›y›z. Bunun yolu düzenin bize dayatt›¤› yaﬂam› r e d d e t m e k t e n geçer.
Bunun yolu ise yaﬂam›n her alan›nda örgütlenmektir. Bak›n düzene, patronlar her alanda örgütlü.
Kendi örgütlülüklerimiz içinde yer
almad›¤›m›z sürece düzenin etraf›m›za ördü¤ü a¤lara tak›lmamam›z
mümkün de¤ildir.
Boﬂvermiﬂlik, bu de¤il mi?
Amaçs›z, inançs›z, kendisini suyun
ak›ﬂ›na b›rak›p su nereye akarsa
oraya sürüklenen bir yaﬂam. Boﬂvermiﬂlik, yaﬂam konusunda iddias›n› yitirmektir. ‹ddial› olmal›y›z.
“Düzen içinde yaﬂ›yoruz” diye düzenin bize dayatt›¤› yaﬂam› kabul
edemeyiz. Etmemeliyiz. Elbette düzenin d›ﬂ›na ç›kmak mümkündür.
Bunu ancak örgütlü bir yaﬂamla baﬂarabiliriz.

Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim
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Obama’n›n
ödülleri!

Say›: 244
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ABD Baﬂkan› Barack Obama, eski
ABD baﬂkanlar›ndan George H. Bush ve
Almanya Baﬂbakan› Angela Merkel’e
“ ö z g ü r l ü k m a d a l y a s › ” verece¤ini aç›klad›.
Obama’n›n özgürlük madalyas› verece¤i George H. Bush, Irak’› iﬂgal eden
George W. Bush’un babas›d›r ve Irak’a
ilk sald›r›y› baﬂlatand›r.. 1991’de Irak’a
sald›rm›ﬂ ve onbinlerce Irakl›’y› katletmiﬂti. 500 bini aﬂk›n çocu¤un katledilece¤i ambargoyu da baﬂlatand›... Obama 500
bin çocu¤u “özgürleﬂtirdi” diye mi verecek bu ödülü!
Obama’yla Amerika’n›n de¤iﬂebilece¤i umudunu taﬂ›yanlar vard›. ‹ﬂte umutlar›... Obama’n›n halklar›n katili Bush’a ve
Merkel’e verdi¤i ödülden sonuç ç›karmal›lar.!

Çizgiyle
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Alay!
NATO’nun Afganistan’daki
sorumlusu Mark Sedwill demiﬂ ki:
“Afganistan’›n büyük kentlerinde yaﬂayan çocuklar, Londra,
New York, Glasgow’dan daha
güvenli bir ortamda yaﬂ›yorlar. ”
Bu sözleri söylerken sarhoﬂ
muydu acaba diye düﬂünülebilir;
ama ister ay›k, ister sarhoﬂ, halklarla alay etti¤i kesin. Çocuklar›

K›ﬂk›rtma!
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na göre,
Türkan Albayrak’›n eylemi provokasyonmuﬂ!
Demek ki, sizin ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nüz de, devletinizin kurumu da provokasyona geldi.
Provokasyona prim verdi.
Sa¤l›k Bakanl›¤› önce Albayrak’› tutuklatmal›: Direniﬂ kazand›¤›, iﬂten at›lanlar› eyleme k›ﬂk›rtt›¤› için. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne de provokasyondan, Türkan Albayrak’›n direniﬂ örgütüne

Koruma adl› örgüt, Afganistan’da
her 5 çocuktan birinin 5 yaﬂ›na
gelmeden öldü¤ünü belirterek,
NATO yetkilisinin aç›klamas›n›
“saçmal›k” olarak de¤erlendirmiﬂ. Söylenen saçma olmas›na
saçmad›r ama az rastlan›r de¤il.
Emperyalizmin Afganistan’a
özgürlük, Irak’a demokrasi getirdi¤i ne kadar gerçekçiyse, bu
sözler de o kadar gerçekçidir!
yard›m ve yatakl›ktan dava açsa
yeridir.
Hüseyin Çelik de, insanca yaﬂam ücreti için eylem yapan tüm
ö¤retmenleri, k › ﬂ k › r t › c › l › k t a n
tutuklatmal›d›r.
Özellikle de ikinci iﬂ yapan
ö¤retmenlerin, bunu s›rf AKP iktidar›n› ve Türkiye Cumhuriyeti
devletini kötü duruma düﬂürmek
için yapt›klar› kesindir!!! Onlar
da “‹çte ve d›ﬂta TC’nin itibar›n›
sarsmaktan!” tutuklan›p hapsedilmeli; böylelikle memleket k›ﬂk›rt›c›lardan ve provokatörlerden
temizlenmelidir.

söz
"Kendimizi gelecek için
saklamam›z›n daha
do¤ru oldu¤u biçimindeki yanl›ﬂ görüﬂü bir
yana b›rakmam›z
gereklidir. Bugün örnek
oluﬂturmazsak,
gelecekte de bir yere
varamay›z."
Che Guevara

Kad›na Bak›ﬂ...
‹ﬂte size burjuva bas›ndan bir
haber:
“NATO zirvesine kad›n parma¤›
NATO zirvesi için Lizbon’da
bir araya gelen üye ülkelerin cumhurbaﬂkan›, baﬂbakan ve d›ﬂiﬂleri
bakanlar›n›n kad›n olmas› toplant›n›n renklenmesini sa¤lad›.”
Ça¤daﬂ(!), uygar(!) burjuvazinin kad›na bak›ﬂ aç›s› budur iﬂte,
bu kadard›r. Kad›n›n varl›¤›, sadece ve sadece ortam› renklendirecek bir unsurdur... Gerisi laft›r.

Yerli mal›,
yurdun mal›
herkes onu
kullanmal›
Bu tekerlemeyi belli bir yaﬂ›n üstündeki herkes bilir san›r›z.
AKP’nin polisi de “yerlici”
kesilmiﬂ. Art›k, demokratik
haklar›n› kulland› diye halka
s›k›lan ithal biber gazlar›n›n yerini yerli biber gaz› alacakm›ﬂ.
Ulusal geliﬂme diye, millicilik diye iﬂte buna denir.
‹thal iﬂkence aletleri yerine
yerlilerini yapmakla ne kadar
övünseler azd›r.

İstismarın Yolu
Diyarbakır’dan Geçer
Düzen partileri, düzen politikac›lar›,
her yerde, her zaman ikiyüzlüdürler, istismarc›d›rlar; ancak baz› konular vard›r
ki, hepsini istismarc›l›k en uç noktalara
var›r. Kürt sorunu ve Kürt halk›n›n oylar›na talip olma, oligarﬂinin partileri aç›s›ndan böyle bir konudur.
“Bak›n ﬂimdi Diyarbak›rl› kardeﬂlerime
söylüyorum. CHP iktidar›nda hak ve özgürlükler geniﬂleyecek. Etnik kimliklere sayg›
duyulacak, inançlara sayg› duyulacak...”
Geçen hafta 20 Kas›m’da Diyarbak›r’a, Urfa’ya giden K›l›çaro¤lu da yukar›daki “cek, cak”l› demeçleriyle istismar
yar›ﬂ›nda di¤erlerinden geri kalmayaca¤›n› gösterdi.
Cek, cak, cek, cak...
Bu heceler, CHP’nin Kürt sorunundaki istismarc› tavr›n›n özeti gibidir y›llard›r. As›l tavr›n›n özeti ise, Kürt halk›na
karﬂ› inkar ve asimilasyonda ›srard›r.
“ D i y a r b a k › r ’› Paris yapaca¤›z” diyor K›l›çdaro¤lu. Nas›l yapacaks›n diye
sormuyoruz. Çünkü Diyarbak›r’›n sorunu
Paris olmak de¤ildir.
K›l›çdaro¤lu, Kürt halk›n›n karﬂ›s›nda
baﬂka ﬂeyler söylemek, baﬂka ﬂeylerin hesab›n› vermek zorundad›r. Diyor ki: “Biz
kardeﬂlik diyoruz, birileri ayr›mc›l›k diyor. Özgürlük diyoruz, birileri bask› yap›yor. ”
Bak›n hele. Kardeﬂlik diyormuﬂ, özgürlük diyormuﬂ...
Daha k›sa zaman önce Kürt halk›na
karﬂ› ﬂovenist politikalar› savunmakta
MHP’yle yar›ﬂ›yordu CHP. Mesela bak›n önceki y›llarda Yürüyüﬂ’te yer verdi¤imiz yaz›lardan birinde ﬂöyle diyoruz:
“Genelkurmaydan CHP'ye, MHP'ye
uz a na n ﬂov e nis t ce p he , ‘ Kür t’ s ö z ü n ü
dahi duymak istemiyor.” (Say›: 14, 21
A¤ustos 2005)
Bir baﬂka yaz›n›n baﬂl›¤› ise ﬂöyle:
“ M H P ' y e n e g e re k v a r ? ﬁ o v e n i z m i n
b a y r a k t a r l › ¤ › C H P ' d e ” (Say›: 29, 4 Aral›k 2005)
CHP’nin önce hesab›n› vermesi gereken böyle bir tarihi var. Baykal liderli¤indeki CHP Kürt sorununda bu ﬂovenist politikalar› izlerken K›l›çdaro¤lu da yine
partide milletvekiliydi. Hiçbir itiraz›n›n

Siverek’de çekilen y ukar›daki
foto¤raf, düzen politikac›s›n›n
halk› aﬂa¤›lamas›n›n foto¤raf›d›r.
Halk›, b ir poﬂu t akmakla, b ir
kahvehaneye oturup iki el tavla
atmakla a ldataca¤›n› d üﬂünen
kafa y ap›s›n›n foto¤raf›d›r.
oldu¤u duyulmad›. Bugün de “o politikalar yanl›ﬂt›” diye bir ﬂey demiyor. ﬁovenizmin, asimilasyonun, katliamc›l›¤› üstünü “Paris yapma” masallar›yla örtmeye
çal›ﬂ›yor.
Kürt halk›n› aldatmak, sahte umutlar
yaratmak amac›yla tüm düzen partilerinin
liderleri y›llard›r ayn› yolu izlediler: Diyarbak›r’a gidip, bas›n önünde tiyatro oynad›lar. Sözler verdiler, kimisi dedi ki,
“demokrasini n yol u D iyarbak› r ’dan ge çer”, kimisi dedi ki, “AB’nin yolu Diyarb a k › r ’ d a n g e ç e r ” ... Demokrasinin,
AB’nin yolunun Diyarbak›r’dan geçti¤i
tart›ﬂ›l›r ama, istismar›n yolunun oradan
geçti¤i aç›k.
CHP, kardeﬂli¤i, özgürlü¤ü a¤z›na
alamayacak bir partidir. Bo¤az›na kadar
faﬂizmin, gericili¤in içindedir. “Özgürlük
diyoruz” diyor K›l›çdaro¤lu. 19 Aral›k
katliam›n›n y›ldönümüne yaklaﬂ›yoruz.
Bu konuda da kirli ve kanl›d›r CHP’nin
geçmiﬂi.
CHP ve Deniz Baykal, “19 A r a l › k
K a t l i am › n› n G i z l i O r t a ¤ › ”d›r. Katliam
öncesi bizzat onaylar› al›nm›ﬂt›r. (Bkz,
Yürüyüﬂ, say›: 167, 14 Aral›k 2008)
K›l›çdaro¤lu, özgürlük diyorsa, iﬂte
meydan; ç›ks›n, CHP’nin Kürt halk›n›n
katledilmesindeki rolünü aç›klas›n, 19
Aral›k katliam›ndaki rolünü aç›klas›n.
Aç›klayabilirse!

Say›: 244
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Savaﬂan
Kelimeler
Siyaset yapmay›n!
Sanata siyaset kar›ﬂt›rmay›n... K›ﬂlaya siyaset sokmay›n... Camiye siyaset sokmay›n... Sporda siyaset olmaz... Müzik siyasi mesaj arac› olmamal›... E¤itimle siyaseti birbirinden ay›rmak laz›m..
Burjuvazinin hayat›n çeﬂitli alanlar›ndan siyaseti
d›ﬂtalayan sözlerinden örnekler bunlar. Baﬂka alanlar
için de söylenmiﬂ benzer sözleri de vard›r.
Burjuvazi kendi düzenini kurmuﬂ, tüm partilerini,
kurumlar›n›, hayat›n her alan›n›n tepeden t›rna¤a kadar
b urj uva si yas et e göre ﬂekillendirmiﬂtir. Fakat kendi s›n›f iktidar›n› gizlemek için, “siyasal olmamay›” , “siyaset yapmamay›” bir meziyet gibi göstermekte, bunun
da bir ad›m ötesine geçip, siyaset yapmamay› dayatmaktad›r. Bu dayatma, zaman zaman siyaset yapman›n
kötü, hatta suç oldu¤u tehdidine kadar uzan›r. Mesela
Baﬂbakan a¤z›ndan köpükler saçarak haklar› için eylem yapan köylüleri, memurlar› siyaset yapmakla
“ s u ç l a r ”!
Sanatta, kültürde, edebiyatta, sporda, camide, k›ﬂlada, her alanda “siyaset yapmama” sözleri, burjuva düzenin hilekârl›¤› ve iki yüzlülü¤üdür. E¤itimden, dine,
özel mülkiyetten, insan iliﬂkilerine kadar herﬂeyiyle

burjuva ideolojisini hakim k›larken, halka kurumlar›n›n, iliﬂkilerinin siyasal olmad›¤›n› söylerler. Bu bir aldatmacad›r. siyaset her yerde ve her ﬂeydedir.
Emekçilerin eylemleri karﬂ›s›nda hemen tüm iktidarlar›n kulland›¤›, AKP’nin daha da s›k baﬂvurdu¤u
“Bunlar ideolojik amaçl›” suçlamas› da bu anlay›ﬂ›n
bir benzeridir. Kendileri hep ideolojik amaçl› olacaklar,
ama emekçilerin bir ideolojisi olmayacak!
Gerçekte dayatt›klar›, tam bir “ideolojisizleﬂtirme”
de¤ildir. Sadece emekçilerin kendi ideolojisine sahip
ç›kmas›na karﬂ› bir tav›rd›r. ‹nsanlar, ideolojisiz olmazlar. “Ben hiçbir ideolojiyi savunmuyorum” diyen
insanlar›n da bir ideolojisi vard›r. ‹nsanlar, bilincinde
olsunlar veya olmas›nlar ya burjuva ideolojisinin ya
proletarya ideolojisinin taraf›ndad›rlar. Burjuvazinin
apolitikleﬂtirme, ideolojisizleﬂtirme politikas›n›n “sinsili¤i” de buradad›r.
Siyaset yapmay›n derken, halk›n ç›karlar› do¤rultusunda siyaset yapmay›n diyor. ‹deolojisizleﬂtirirken,
ezilenlerin ideolojisini savunmay›n diyor. O zaman geriye, burjuvazinin politikas› ve ideolojisi kal›yor. “Ben
siyaset yapm›yorum” diyen asl›nda burjuva siyasetini
yap›yor ve savunuyordur. “Benim ideolojim yok” diyen, burjuva ideolojisine tabi olmuﬂ demektir.
K›sacas›, siyasetin ve ideolojinin olmad›¤› bir olay
ve olgu, siyaset yap›lmayan herhangi bir yer yoktur.
Tereddüt etmeyin, h e r yerde ve h e r a n siyaset yapmay›, her yerde ve her an ideolojik olmay› savunun!

AKP demokrasisinde direnme hakkı yok
Açlığı, yoksulluğu
anlatmak,
kışkırtıcılık!
İşsizliğe karşı
direnmek
provokasyon!
Türkan Albayrak’›n iﬂten at›lmas›na karﬂ› açt›¤› mahkemeye Sa¤l›k
Bakanl›¤› da müdahil oldu. Bakanl›k ad›na ‹stanbul Valili¤i taraf›ndan
haz›rlanan dilekçede, Albayrak’›n
eylemi haks›z, hukuksuz ve “ p rovokasyon” olarak nitelendirildi.
Türkan’›n mahkemesinden iki
gün sonra, 24 Kas›m Ö¤retmenler
Günü’nde Hüseyin Çelik, “ö¤retmenleri aç gösterenleri, ikinci iﬂ yap›yorlar diye yoksulluktan sözedenleri eleﬂtirip “bunun ad› tahrik tir, k›ﬂk›rt›c›l›kt›r” diyordu.
Türkan’›n eylemi n i y e p rovo -
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kasyon?
Ö¤retmenlerin yoksullu¤unu dile getirmek
n i y e t a h r i k ? Türkan’›n iﬂsiz kald›¤›
m› yalan? Ö¤retmenlerin ikinci iﬂ
yapmak zorunda
kald›klar› m› yalan?
AKP’li bakanlar›n buna verecek
cevaplar› yoktur. Ama yapt›klar›
aç›klamalar, onlar›n beyinlerini,
haklar ve özgürlüklere bak›ﬂ aç›lar›n› ortaya koyuyor;
AKP’nin demokrasi anlay›ﬂ›n›n
özü ﬂudur: Kitleler verilenle yetinm e l i d i r. Yönetenler, zaten halk› yeterince düﬂünür, Erdo¤an’›n deyiﬂiyle “ellerindeki imkanlar neyse”
o kadar›n› verirler. Fazlas›n› istemek, ﬂikayet etmek, hele ki direnmek, nankörlüktür, k›ﬂk›rt›c›l›kt›r,
provokasyondur.

Baﬂbakan Erdo¤an’›n ve AKP’li
bakanlar›n bu tür aç›klamalar›, tesadüfi de¤ildir. AKP’nin 8 y›ll›k iktidar› ﬂöyle bir hat›rlanacak olursa,
görülür ki, bu yaklaﬂ›m, tekil veya
mü n f er i t d e de ¤ il d ir.
AKP’nin marjinal diye, terörist
diye, provokatör diye, nankörler diye, amaçlar› baﬂka diye, ideolojik
diye, mahkum etmedi¤i, f›rça atmad›¤›, suçlamad›¤› t e k b i r h a k a l m a
eylemi yoktur.
Böyle oldu¤u içindir ki, tüm demokratikleﬂme tantanalar›na ra¤men, AKP iktidar› boyunca, bas›n
özgürlü¤ünden kad›n haklar›na,
sendikal haklardan, örgütlenme,
gösteri hakk›na kadar her konuda
daha geriye gidilmiﬂtir. Rakamlar,
uluslararas› istitastikler ve hayat›n
kendisi böyle göstermektedir. Tersini art›k sadece A K P y a l a k a l a r › iddia edebilir.

