
Mahir’den Day›’ya 41. Y›l 

DEV-GENÇ

KIZILDERE TAR‹H‹M‹ZD‹R
K‹MSE B‹Z‹ O KERP‹Ç EVDEN ÇIKARAMAZ!  

Dev-Gençliler, 41. Y›llar›nda 
K›z›ldere’deydiler

uu Üniversitelerde 
s›k›yönetim genelgesi...

uu Emperyalist
tekellere ya¤ma

özgürlü¤ü...
uu Hak arayanlara

linç...
uu Kürt halk›na imha

ve asimilasyon...
uu Alevilere

asimilasyon ve
afla¤›lama... 

uu Bas›na Tehdit...
uu Tüm muhaliflere

gözda¤›...
uu Gecekondulara

operasyon ve y›k›m!

‹flte Halk Düflman› AKP

Paflabahçe’de Tekel’de Direnifl Sürüyor
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‹flte Referandum Sonras›n›n

Türkiyesi!



““112222 kkeezz zzuullmmüü yyeerree sseerreennlleerree,,
112222 kkeezz yyaallaannllaarr›› ppaarrççaallaayyaannllaarraa,,

112222 kkeezz oonnuurrlluu yyaaflflaamm››nn vvee kkaahhrraammaannccaa ööllüümmüünn,,
yyoolluunnuu ggöösstteerreennlleerree,,

112222 kkeezz uummuudduummuuzzuu bbüüyyüütteenn,,
iinnaanncc››mm››zz›› ppeekkiiflflttiirreennlleerree

BBüüyyüükk DDiirreenniiflfl’’iinn 112222 flfleehhiiddiinnee
aanndd oollssuunn,,

yyüürreekklleerriimmiizzddee vvee mmüüccaaddeelleemmiizzddee
ssoonnssuuzzaa ddeekk yyaaflflaayyaaccaakkllaarr!!””

Boran Yay›nevi taraf›ndan Büyük DDirenifl KKi-
tap DDizisi’nin ilk kitab› olarak yay›nlanan 122
fiEH‹T, direniflin 122 kahraman›na yukardaki
sözlerle ithaf edilmifltir. 

122 fifiEH‹T kitab› 7 y›ll›k direnme tarihini kan-
lar›, canlar› ile destanlaflt›ranlar›, 7 y›ll›k bu efli-
ne bbenzerine rrastlanmayan direnifli anlatmak-
tad›r. 

Kitab›n önsözünde, bu benzersizliklerin bir k›s-
m› flu sözlerle vurgulan›yor:

“20 Ekim 2000’de bafllad› Büyük Direnifl.

22 Ocak 2007’de sona erdi.

Onlar, 122 flehit, bilebildi¤imiz kadar›yla dün-
yada bir ilkin yarat›c›lar›d›r.
Dünyada iilk kkez bir hapishane direnifli, kesin-
tisiz 7 y›l sürdü.
Dünyada iilk kkez, tutsaklarla ilgili bafllayan bir
direniflte, hapishaneler ve d›flar› bu ölçüde bü-
tünleflti.
Dünyada iilk kkez, böyle bir direniflte 122 flehit
verildi.
Dünya ççap›nda bir örnek yarat›ld›, dünya ça-
p›nda bir ders oldu.

122 flehidin hayat›na bakarken, hat›rda tutmal›-
y›z: Direnmek güçlendirmifl, direnmemek çü-
rütmüfltür. Sahip ç›k›lmas› gereken 122 flehidin
direniflidir.”

Boran Yay›nevi, 122 fiEH‹T kitab›nda, direnen
ve tarih yazan 122 fiehit’in yaratt›klar›na dair
de önsözde flunlar› belirtiyor:

“122 flehidi, yeryüzünde inanan bir insan› hiçbir
gücün altedemeyece¤ini ggöörrmmeekk iiççiinn tan›mal›y›z.
122 flehidi, yeryüzünde politika yapan herkesin
burjuva politikac›lardan ibaret olmad›¤›n› ggöörr--
mmeekk iiççiinn tan›mal›y›z.
‹nsan iradesinin gücünü ggöörrmmeekk iiççiinn tan›mal›-
y›z 122 flehidi.
Sosyalist ideolojinin nas›l bir güç oldu¤unu
ggöörrmmeekk iiççiinn tan›mal›y›z 122 flehidi.”

122 fifiEH‹T kitab› ülkemiz tarihinin en sars›c›
kesitlerinden birini ö¤renmek, o tarihten güç al-
mak, o tarihi kavramak için okunmas› gereken
bir kitapt›r. 

Boran 
Yay›nevi’nden

Bir Kitap
Dizisi

Ç›kt›!
toplat›ld›
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
2222 EEkkiimm-- 2288 EEkkiimm

Onu ilk tan›d›¤›mda Çukurova Üniversitesi
Mersin Meslek Yüksek Okulu ö¤rencisiydi.
Öncelikle cana yak›nl›¤› ve samimili¤i etki-
lemiflti beni. Okulda pek çok fleyden rahats›z
oluflumuz yan yana getirmiflti bizi. Israrla
kendimizi e¤itmeye çal›fl›yor, hemen hemen
okulda ilk kez yap›lacak eylemliliklere ha-

z›rl›yorduk kendimizi, Zeynep Antepli yok-
sul bir ailenin k›z›yd›. Ailesiyle sürekli ilgile-

nir özellikle annesine mücadelemizi anlat›r, ya-
flad›¤›m›z hemen hemen her fleyi onunla paylafl›rd›.

TÖDEF'li olman›n getirdi¤i sorumlulukla okulda olumsuz gi-
den her fleye müdahale etmeye bafllad›k. ‹dare bizi y›ld›rmaya ça-
l›fl›yordu. Zeynep geri ad›m atmad›. Hep ilerisini düflündü, daha
büyük görevleri hedefledi. 

Yorum'un türkülerini çok severdi. Yorum'un konserinde birlikte
ilk kez dinledi¤imiz 'M›sri K›z'› dilinden hiç düflürmezdi. fiiir oku-
may› ve özellikle fliir yazmay› çok seviyordu. Adana'da ve Mer-
sin'de yap›lan tüm mitinglerde, gösterilerde birlikte ad›mlad›k cad-
deleri. Evinde de baz› sorunlar yafl›yordu ayn› dönem. "Net bir ka-
rar verece¤im, o zaman görün beni" demiflti. Kendini gelifltirmeye
büyük özen gösteriyordu. "Hakl›y›z Kazanaca¤›z"dan çeflitli bö-
lümleri çal›fl›yorduk o dönem. S›n›rl› say›da cildimiz oldu¤u için
Zeynep'e evine götürmesi için kitap verememifltik. Çok sinirlen-
miflti. "Kitab› okuyup sizi geride b›rakmamdan korkuyorsunuz" de-
miflti. O günü hiç unutmuyorum. Kararl›l›¤›n› net bir flekilde ilk kez
o gün görmüfltüm gözlerinde. Sonra 16-17 Nisan direniflini izledik
televizyonda. ‹lkin gözlerimiz dolmufltu. Ama Sabo'nun, Eda'n›n
ça¤r›s›na yan›t vermek için vakit kaybedemezdik. Okulu direnifle
lay›k bir flekilde donatmal›yd›k. Halk düflmanlar›na karfl› cevab›-
m›z net olmal›yd›. Bir gün sonra okulu ast›¤›m›z pankartlar›m›zla
"Bayra¤›m›z Ülkenin Dört Bir Yan›nda Dalgalanacak" diyen önder
yoldafllar›m›za bir soluk da Mersin'den katm›flt›k. Gösterinin her
aflamas›nda Zeynep'in büyük eme¤i vard›. Art›k Zeynep verece¤i
karar› vermiflti. "Ya sen ya ben. Belki de ikimiz. Biliyorsun savafl-
ta bazen sa¤ kal›nmaz" diye bafllad›¤› konuflmas›n› hiçbir soru ifla-
retine yer b›rakmayacak flekilde tamamlam›flt›: ""BBeenn hhaazz››rr››mm..""

O günden sonra uzun bir süre görüflemedik Zeynep'le. Daha
sonra 'Çukurova'n›n köylerinin, mahallelerinin çok iyi tan›d›¤› Ah-
met Öztürk ile birlikte flehit düfltü¤ünü ö¤rendik.

An›lar› Miras›m›z

25 Ekim
1989’da
bir
trafik
kazas›nda
yaflam›n›
yitirdi.MMuussttaaffaa KKaammaacc››

Dersim-Hozat do¤umlu. 1991’de
milis örgütlenmesi içinde yer ald›.
1994’te tutsak düfltü. 1995’te tahli-
ye olduktan sonra da mücadelesini
sürdürürken kontrgerilla taraf›ndan
24 Ekim 1996’da kaç›r›l›p katle-
dildi.

1969 Antakya Harbiye do¤umlu olan Yunus, lise y›lla-
r›nda devrimcilere sempati duymaya bafllad›. 1987'de
Diyarbak›r Dicle Üniversitesi ö¤rencisiyken devrimci
tercihini netlefltirerek, örgütlü mücadeleye kat›ld›. Di-
yarbak›r Komitesi’nde yer ald›. Sonraki y›llarda Hatay
ve Adana’da sorumluluklar üstlendi, milis çal›flmalar›
yürüttü. Son olarak, ‹stanbul’da yer ald›¤› silahl› birli¤in

komutan›yd›. 23 Ekim 2001’de ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nde ifl-
kencede katlettiler. Polis, “Hücrede intihar etti” diye aç›klad›.

YYuunnuuss GGÜÜZZEELL

1963, Kars Sar›kam›fl do¤umlu olan Tülin, YTÜ ö¤ren-
cisiyken, 1983’te mücadele saflar›nda yerini ald›. EME-
KAD’da, DEMKAD’da kad›nlar›n örgütlenmesinde, EMO
bünyesinde, mimar ve mühendislerin devrimci müca-
delesinde yer ald›. 24 Ekim 1999’da kanser hastal›-
¤› onu aram›zdan ald›.TTüülliinn AAyydd››nn

BBAAKKIIRR

26 Ekim 1994’te Mersin Arpaçbah-
flifl Beldesi’nde polisin bulunduklar›
eve yapt›¤› bask›nda katledildiler.
2.5 saat boyunca sloganlar›yla marfl-
lar›yla direndikleri evde, birlikte bu-
lunduklar› Sevgi Erdo¤an da yaral›
olarak tutsak düfltü. 

Ahmet, 1968 Antakya Harbiye do¤umludur. Antakya Meslek Yüksek
Okulu’ndayken mücadeleye kat›ld›. Gençlik içinde ve Adana Mücadele
Gazetesi’nde çal›flt›. ‘93 sonunda daha farkl› sorumluluklar üstlendi.
Zeynep GÜLTEK‹N, 1970 Antep Kilis do¤umludur. ‹flletme Fakültesi
ö¤rencisiydi. Mücadeleye TÖDEF içinde bafllad›. ‘93 Haziran’›ndan flehit
düflene kadar her fleyiyle devrimci mücadelenin içinde oldu.

26 Ekim 1993’te, Ankara Balgat’ta
bulunduklar› evde kuflat›ld›lar, saat-
lerce bomba ve kurflun ya¤muruna di-
renerek flehit düfltüler.
Tayyar, 1967 Konya do¤umludur.
1990 y›l›nda DEV-GENÇ’lilerle tan›-
flt›ktan sonra mücadeleye kat›ld›. Gi-
derek tüm yaflam›n› mücadeleye ada-

d›. fiehit düfltü¤ünde, Ankara’da silahl› birliklerde görevliydi. 
Yaflar, 1970 Tekirda¤ do¤umluydu. 1989’da gençlik içinde bafllad›¤›
mücadelesini, 1990’dan itibaren DEV-GENÇ saflar›nda sürdürdü. 1992
y›l› sonlar›nda Ankara’da konumland›r›ld›. 

YYaaflflaarr YYIILLMMAAZZ

Devrimci
hareketin
bir sempati-
zan›yd›. 26
Ekim
1991’de
‹stanbul
Gayrette-

pe’de sokak ortas›nda polis
taraf›ndan katledildi.

BBuurrhhaann RReemmzzii
KKAAFFDDEENNKK

1958 Elaz›¤ do¤umlu
olan Ali, 12 Eylül ön-
cesinde bafllad›¤› kav-
gas›n›, cuntan›n zorlu
y›llar›ndan flehit düfl-
tü¤ü ana kadar kesin-
tisiz bir flekilde sürdür-

dü. 27 Ekim 1987’de ‹stanbul Çen-
gelköy Kuleli’de polisle girdi¤i çat›flma-
da flehit düfltü.

AAllii DDEEMM‹‹RRAALLPP

Harekette kendimi görüyorum, halk›m›z› görüyorum.
Benim için hareket ba¤›ms›zl›k, sosyalizm,

demokrasidir. Yunus GGÜZEL

KKaammeerr GGÜÜNNEEfifi

Bir yoldafl› Zeynep Gültekin’i anlat›yor:
“Ben Haz›r›m”

ZZeeyynneepp GGÜÜLLTTEEKK‹‹NNAAhhmmeett ÖÖZZTTÜÜRRKK

TTaayyyyaarr TTuurrhhaann
SSAAYYAARR

BORAN



‹çindekiler
22 ‹flte düzenin Alevi halka reva

gördü¤ü: Asimilasyon ve
afla¤›lama...

23 Bir flarlatan, bir soytar› ve onu

aklayan çürümüfllük...

23 Savaflan KKelimeler:
‘Kanaat önderi’... 

24 O bir katildir!... 

25 Adalet: fiimdi sizi vuruyor!... 

26 Can›n› feda eden insan kazanacak 

27 Büyük Direnifl’e bafllarken... 

30 15 soruda Büyük Direnifl... 

32 Devrimci OOkul:
Devrimcilik, halk›n
dönüflebilece¤ine inanmakt›r...

36 Nas›l BBir Yaflam:
De¤er vermek...

37 Oligarflinin 38 y›ld›r süren
K›z›ldere korkusu!...

4 Düzen de¤iflmiyor!
De¤iflim devrimdir!..

6 ‹flte halk düflman› AKP... 

9 Diyorlar ki; hakl›s›n›z ama... 

10 Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest
B›rak›ls›n... Adalet ‹stiyoruz...

12 Linç röportajlar›... Neden? Nas›l?

Ne yapmal›?

14 TAYAD’l›lar ile röportaj...

15 Tecrit haberleri...

16 Hasta tutsaklar serbest b›rak›ls›n..

17 Bizi katletmekte hep birliktedirler...

18 Ö¤retmenimiz:
Özelefltiri özgürlefltirir

19 Yürüyüflte TTek YYol: Direnmek!...

20 Haberler...

21 Bu düzenin suç saymad›klar›... 

39 Gençlikten haberler...

41 YÖK’ün baflyard›mc›s› Polis...

42 Gençlik FFederasyonu’ndan:
Gençlik çaresiz de¤ildir...

43 Devrimci ‹‹flçi HHareketi:
Tekel iflçileri
sendika önündeler... 

44 Emek haberleri...

45 Tekel iflçileri ile röportaj...

48 Çürümeyi üreten
ideolojik politik tercihleri
sorgulamal›s›n›z...

51 Avrupa’da Yürüyüfl...

51 Avrupa’da BBiz...

52 Yeni DDe¤inmeler

54 Dünyadan haberler... 

55 Yitirdiklerimiz...

Ülkemizde Gençlik

Halk Düflman› AKP...

Türkan Albayrak
‹fle Geri Al›ns›n!..

Ça¤r› / ‹lan

Kültür Sanat Yaflam›nda Tav›r

Ekim 2010 Say›s› ÇIKTI...

MAHKEMEYE ÇA⁄RI
Edirne Linç Mahkemesi Sürüyor

Linççiler Cezaland›r›ls›n!

Tarih: 19 Ekim 2010, Sal›
Yer: 2. Asliye Ceza Mahkemesi  ED‹RNE

Saat: 11:00

Türkan Albayrak’›n Direnifli Sürüyor 
Direniflinin 100’üncü Gününde 

Yan›nda Olal›m

Tarih: 17 Ekim 2010, Pazar

Yer: Paflabahçe Devlet Hastanesi Önü  

Saat: 15.00 ‹STANBUL

Telefon: (0-530) 777 68 79



Günde befl vakit, “dünya de¤ifli-
yor, Türkiye de¤ifliyor” nakara-

t›n› tekrarl›yorlar. 8 y›ld›r durmak-
s›z›n “demokratikleflme” ad›mlar›
at›l›yor. ‹ddialar›na bak›l›rsa, her
gün bir karanl›k ayd›nlat›l›yor. “fii-
ir okuyanlar›n hapsedildi¤i” Türki-
ye’den “özgürlükler Türkiyesi’ne
geçti¤imiz” iddia ediliyor... Sanki
iki Türkiye var; biri bizim yaflad›¤›-
m›z, anlat›lanlarla uzaktan yak›n-
dan iliflkisi olmayan bir Türkiye; bir
de onlar›n kurgular›ndaki Türkiye.

Abdullah Gül’ün bir üniversite-
nin aç›l›fl›nda yapaca¤› konufl-

ma s›ras›nda Gençlik Federasyo-
nu’ndan iki ö¤rencinin bir pankart
açmak istemesine, oligarflinin polisi-
nin sald›rmas› ve ö¤rencilerin yaka
paça d›flar› at›lmalar›, burjuva bas›n
yay›n organlar›nda “ola¤an›n ötesin-
de” yer ald›. Günlerdir “türban öz-
gürlü¤ü” üzerine propaganda yapan
iktidar›n çeliflkisi bu sald›r›yla çok
daha ç›plak ortaya ç›km›flt›. Gerçek-
te, sald›r›, ülkemizde “istisnai” bir
sald›r› de¤ildi. Ortaya ç›kan görün-
tüler, her zamanki sald›r›lar›n yan›n-
da çok fliddetli bir sald›r› da say›l-
mazd›. Ama yine de ortaya ç›kan gö-
rüntü, simgesel olarak AKP politi-
kalar›n›n çok yerinde bir özetiydi. 

Türkiye gerçe¤inin tek bir özeti
var; bütün olarak sistemi veya

yaln›zca iflbafl›ndaki iktidar› eleflti-
ren tüm güçler, ssuussttuurruullmmaakk isten-
mektedir. Yüzy›llard›r dünyan›n her
yerinde oldu¤u gibi, sistemi ve ikti-
dar› elefltiren güçleri susturman›n
en s›k baflvurulan araçlar›ndan biri
hapishanelerdir ve ülkemiz art›k
sürekli yeni hapishaneler yap›lma-
s›na karfl›n, hapishanelerin yine de
“ihtiyac›” karfl›lamad›¤› bir ülke
durumundad›r.

AKP iktidar› döneminde, Türk
Ceza Kanunu’nda ve Ceza ‹n-

faz Kanunu’nda halk›n mücadele-
sine karfl› cezalar› aa¤¤››rrllaaflfltt››rraann
düzenlemeler yap›lm›flt›r. Polisin,
özel güvenlik birimlerinin, jandar-

man›n yetkisi art›r›lm›flt›r. “Gizli ta-
n›k”, “soruflturma gizlili¤i” ve ben-
zeri uygulamalarla, halka, devrim-
cilere, tüm muhalif güçlere karfl› her
türlü komplonun rahatl›kla kurula-
bildi¤i bir “yarg›” düzeni getirilmifl-
tir. Bu ve benzeri tüm geliflmeler,
emperyalizm ve AKP iflbirlikçileri-
nin “demokratikleflme” yaygaralar›
aras›nda gizlenmektedir. 

Belli kesimler, ancak Türkan
Saylan gibi, Hanefi Avc› gibi

kifliler, gözalt›na al›nd›¤›nda veya
tutukland›¤›nda, bu sistemdeki key-
fili¤i, hukuksuzlu¤u farkediyor gö-
rüyor ve elefltiriyorlar. Ama gerçek-
te bu hukuksuzluklar›, keyfilikleri
ne kadar farkettikleri flüphelidir.
Çünkü, onlar›n karfl› ç›kt›klar› bu
yöntemlerin belli kesimlere uygu-
lanmas›d›r. Bu yöntemler, sadece
devrimcilere karfl› uyguland›¤› sü-
rece, bundan bir rahats›zl›klar› yok-
tur genel olarak. Bu yan›yla da bu
kesimlerin hakka, hukuka sahip ç›k-
mas›yla, demokrasiyi yaln›z kendisi
için isteyen AKP’nin anlay›fl› ara-
s›nda bir fark yoktur. 

Egemen s›n›flar, ülkemizdeki
bask› ve zulmü de kkeennddii aarraallaa--

rr››nnddaakkii ççaatt››flflmmaaddaa ggüünnddeemmee ggee--
lleennlleerrddeenn iibbaarreett ggöösstteerriiyyoorrllaarr.. Bir
kesime göre, ülkemizdeki tek hu-
kuksuzluk, Ergenekon davas›d›r;
di¤er kesime göre, en büyük zulüm
türban yasa¤›d›r. Oysa bu ülkede,
bu iki konu d›fl›nda, dizginsiz bir fa-
flist terör hüküm sürmektedir. Bu fa-
flist terör, bazen linçler halini al-

makta, bazen, bir itirafç›ya imzala
t›lan bir senaryoyla onlarca kiflinin
iflkencehanelere tafl›nmas› fleklinde
gerçekleflmektedir. Bu faflist terör,
bazen meydanlarda inip kalkan cop-
lar, bazen demokratik kurumlara
düzenlenen bask›nlar, bazen tam bir
hukuksuzlukla gerçeklefltirilen tu-
tuklamalard›r. 

Burjuva ve küçük-burjuva ke-
simlerin genel olarak görmez-

den gelmesine karfl›n, ö¤renciler,
sendikac›lar, tutuklu yak›nlar›, me-
murlar, yoksul gecekondulular, hiç-
bir iler tutar yan› olmayan iddiana-
melerle aylarca, y›llarca F Tipi ha-
pishanelerin hücrelerinde tutuluyor-
lar, belgesiz kan›ts›z a¤›r hapis ce-
zalar›na çarpt›r›l›yorlar. 

12 Eylül 2010 günü, k›smi anaya-
sa de¤iflikli¤i için yap›lan refe-

randumda “evet” oylar›n›n fazla
ç›kmas› halinde, ülkemizin o andan
itibaren demokratikleflece¤i senar-
yosunu yazanlara karfl› demifltik ki,
“13 Eylül’den sonra de¤iflen birfley
olmayacak!” Her tarihsel öngörü-
müzde oldu¤u gibi, geçen zaman,
sadece yine bizim hakl›l›¤›m›z› gös-
teriyor. Türkiye tarihi, yine bask›y-
la, zulümle, hukuksuzluklarla, ada-
letsizliklerle yaz›l›yor. “Demokra-
tiklefliyoruz.. de¤ifliyoruz...” söy-
lemleri, bu zulüm tarihinin üzerinde
suya yaz›lan yaz›lar gibi hükümsüz
kal›yor. 

AKP’nin demokrasi konusunda-
ki yaklafl›m› nedir? Gerçek flu-

dur ki, ‹slamc› kültürle flekillenmifl
AKP kadrolar›nda, demokrasi kav-
ram›na yer yoktur. Bak›fl aç›lar›,
kullukla, ümmet anlay›fl›yla flekil-
lenmifltir. Tayyip Erdo¤an’›n bir
“padiflah” ruh hali içinde olmas›,
“sen memleketin koskoca baflbaka-
n›n› nas›l elefltirirsin” zihniyeti, Er-
do¤an’›n kiflilik sorunu olmay›p,
sahip oldu¤u ideolojinin sonucu-
dur. Ama sistem konusunda AKP
kadrolar›n›n flöyle veya böyle dü-
flünmesinin bir önemi yoktur; ken-

Egemen s›n›flar, ülkemizdeki
bask› ve zulmü de kendi

aralar›ndaki çat›flmada gündeme
gelenlerden ibaret gösteriyorlar.
Bir kesime göre, ülkemizdeki tek

hukuksuzluk, Ergenekon davas›d›r;
di¤er kesime göre, en büyük zulüm
türban yasa¤›d›r. Oysa bu ülkede,
bu iki konu d›fl›nda, dizginsiz bir
faflist terör hüküm sürmektedir.

Düzen De¤iflmiyor!
De¤iflim Devrimdir!
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di düflüncelerini de¤il, emperyaliz-
min düflüncelerini uygulamak zo-
rundad›rlar.  Bu anlamda ‹‹ssllaammcc››--
ll››kkllaa hhaarrmmaannllaayyaarraakk ffaaflfliizzmmii vvee
ddeemmookkrraassiicciilliikk ooyyuunnuunnuunn ssüürrddüü--
rreecceekklleerrddiirr.. Bu anlamda, hangi
aç›dan bakarsan›z bak›n, AKP’nin
demokratikleflme sürecini ilerletme-
si düflünülemez, beklenemez.
AKP’nin getirece¤i demokrasi, em-
peryalizmin ve oligarflinin istedi¤i
kadard›r. 

AKP’nin demokrasi konusunda-
ki tavr› nedir? San›ld›¤›n›n ve

söylendi¤inin aksine, AKP bu ko-
nuda SSTTAATTÜÜKKOOCCUUDDUURR.. AB’ye
uyum yasalar› çerçevesinde çeflitli
düzenlemeler yap›ld›ktan, k›smi
demokratik haklar tan›nd›ktan
sonra, o yasalar› etkisiz k›lacak,
polise, jandarmaya, zulme getiri-
len s›n›rland›rmalar› ortadan kal-
d›racak yasa ve yönetmelikleri ç›-
karan da AKP’dir. 

AKP’nin Kürt sorunu karfl›s›n-
daki tutumu nedir? Sorunu

““yyookk ssaayymmaa””d›r. Tayyip Erdo¤an
“yok sayarsan›z yok olur” diyerek
çok aç›k ifade etmifltir bu bak›fl
aç›s›n›. Ayn› Erdo¤an “Tek millet,
tek devlet, tek bayrak, tek dil..”
demifl midir? Evet bunu da demifl-
tir. O halde, hala Kürt sorununda
kim ne bekleyebilir AKP’den?

AKP’nin Alevi sorunu karfl›s›n-
daki tutumu nedir? Bunda da

çok gizli bir yan yok. AKP, Alevili-
¤i bir inanç olarak görmüyor ger-
çekte, “kültürel bir olgu”ya indirgi-
yor. Cemevlerini bir ibadet yeri ola-
rak görmüyor. Sünnilikle Alevili¤i
eflit de görmüyor... Dahas›, her za-
man aç›kça söylemeseler de bilini-
yor ki, Alevili¤i sapk›nl›k olarak
görüyorlar... Bütün bunlara ra¤men,
AKP’den nas›l hala Alevilik konu-
sunda bir aç›l›m beklenebilir?

AKP’nin ekonomi politikalar›
nedir? 8 y›l, bunun cevab›n›n

görülmüfl olmas› bak›m›ndan yete-
rince uzun bir süredir. Klasik deyifl-
tir ve en do¤ru ifade tarz› da budur:
AKP zengini daha zengin, yoksulu
daha yoksul yapm›flt›r. Her gün ga-
zetelerde, tekellerin artan kârlar›,

artan zengin say›s› ve artan iflsiz, aç
say›s› haberleri yan yana yay›nlan›-
yor. AKP ekonomik anlamda da sa-
daka d›fl›nda bir fley veremez.
AKP’nin sa¤layaca¤› ilerleme, em-
peryalizmin bugün dünya halklar›
için sa¤lad›¤› ilerleme ne kadarsa
ve nas›lsa, iflte ancak o kadar olabi-
lir. Emperyalizmin “küresel ekono-
misi” 11 mmiillyyaarr aaçç,, 44 mmiillyyaarr yyookkssuull
yaratm›flt›r. Baflka bir olguya ve ka-
n›ta gerek yoktur. 

Üniversitelerde s›k›yönetim ge-
nelgesi yay›nlayan, Alevi halk›

aldatarak asimilasyonu dayatan,
Kürt halk›na karfl› sald›r›lar›n› sür-
düren, hapishanelerde tecritte ›srar

eden, demokratik hakk›n› kullanan
TAYAD’l›lara karfl› linç sald›r›lar›n›
gerçeklefltiren, gecekondularda y›-
k›m yapan,  paras›z e¤itim istedi di-
ye gençleri tutuklayan AKP’dir. 

Bütün bunlar› alt alta s›ralad›ktan
sonra diyebiliriz ki; demokra-

tikleflmeye dair beklentiler, kelime-
nin gerçek anlam›yla tteemmeellssiizzddiirr..
Burada bir ssiiyyaassii kköörrllüükk söz konu-
su de¤ildir.  AKP, evet, bir tak›m
konularda demagojiler yap›yor, ama
bir çok konuda da aç›k. Kürt soru-
nunu çözmeyece¤i konusunda çok
aç›k örne¤in; ana dilde e¤itim ol-
maz diyor... Demokrasi konusunda
çok aç›k örne¤in; 8 y›ld›r diyor ki,
iflkencecileri, infazc›lar›, katliamc›-
lar› yarg›lamam ve cezaland›rmam.
Demokrasi için baflka ölçü aramaya

gerek var m›? (AKP’nin oligarfli içi
çat›flmada güç sahibi olmak için
bafllatt›¤› Ergenekon davas›n›, hala
kontrgerillaya  al›nm›fl bir tav›r ola-
rak görmeye devam edenler için
söylenecek fazla bir fley yoktur.
AKP bunun böyle olmad›¤›n› yete-
rince aç›k gösteriyor. Devleti zan al-
t›nda b›rakacak hiçbir fley yapm›-
yor. Kendi iktidar›n› güçlendirecek
flekilde kontrgerillac›lar›, generalle-
ri etkisizlefltiriren, faflist devleti ak-
l›yor ve güçlendiriyor.  

Bu y›l›n 12 Eylül günü, yani re-
ferandumun arifesinde ç›kan

Yürüyüfl Dergisi’nin kapa¤›nda flu
yaz›yordu: ““1133 EEyyllüüll’’ddee EEmmppeerryyaa--
lliizzmmee bbaa¤¤››mmll››,, ffaaflfliizzmmllee yyöönneettiilleenn,,
kkaappiittaalliizzmmiinn ssöömmüürrddüü¤¤üü TTüürrkkii--
yyee''ddee HH‹‹ÇÇBB‹‹RR fifiEEYY DDEE⁄⁄‹‹fifiMM‹‹fifi
OOLLMMAAYYAACCAAKK!!”” Öngörümüzün
nedeni, yukar›da özetlediklerimizdi. 

Peki bu bafll›k, bu tespit bir umut-
suzluk mu içeriyordu. Öyle bir

de¤ifliklik olmaz derken, hiç de¤i-
fliklik olmaz diye mi düflünüyorduk.
Hay›r! 12 Eylül günü yukar›daki
sözleri söylerken, buna cevab›m›z
da vard›. Yürüyüfl’ün kapa¤›ndaki
slogan, flöyle devam ediyordu:
““DDEE⁄⁄‹‹fifi‹‹MM ddeevvrriimmddiirr!! DDEE⁄⁄‹‹--
fifi‹‹MM;; EEmmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› bbaa¤¤››mm--
ss››zzll››kk,, ffaaflfliizzmmee kkaarrflfl›› ddeemmookkrraassii,,
kkaappiittaalliizzmmee kkaarrflfl›› ssoossyyaalliizzmmddiirr!!””

Türkiye gerçe¤inde, dönülüp, do-
lafl›l›p gelinecek yer budur.  

Hiçbir sistem, oldu¤u yerde dur-
maz. Durmaks›z›n yeni yasalar

ç›kar›l›r, yeni kurumlar oluflturulur,
yeni politikalar uygulamaya konu-
lur... Ülkemiz de flu veya bu ölçüde
de¤ifliyor. Ama burada sorun, de¤i-
flimin, yeniliklerin kkiimmiinn iihhttiiyyaaççllaa--
rr›› ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa oldu¤u ve bu de-
¤iflikliklerin ssiisstteemmiinn nniitteellii¤¤iinnddee
bir de¤ifliklik yap›p yapmad›¤›d›r.
E¤er yap›lan her “yeni” fley, emper-
yalizmin ve oligarflinin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda yap›l›yorsa, orada
niteliksel bir de¤ifliklik yoktur. Do-
lay›s›yla bu noktada de¤iflim söyle-
mi, bofl bir demagoji, aldat›c› bir
propagandad›r. Halk için de¤iflimin
tek bir karfl›l›¤› vard›r: Devrim.  

AKP’nin demokrasi
konusundaki tavr› nedir?

San›ld›¤›n›n ve söylendi¤inin
aksine, AKP bu konuda

STATÜKOCUDUR. AB’ye uyum
yasalar› çerçevesinde çeflitli

düzenlemeler yap›ld›ktan, k›smi
demokratik haklar tan›nd›ktan

sonra, o yasalar› etkisiz k›lacak,
polise, jandarmaya, zulme getirilen

s›n›rland›rmalar› ortadan
kald›racak yasa ve yönetmelikleri

ç›karan da AKP’dir.
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� Hak arayana linç!
� Gençli¤e k›flla düzeni!
� Kürt halk›na imha ve

asimilasyon!
� Alevilere asimilasyon ve

afla¤›lanma
� Tekeller karlar›na kar

kat›yor; yoksullar
ço¤al›yor!

� Emperyalist ya¤ma
sürüyor

� Hapishanelerde ölümler
ço¤al›yor!

AKP’liler referandum öncesi
meydanlara toplad›klar› halka de-
mokrasi dersi veriyor, pembe tablo-
lar çiziyor, Türkiye’nin referandum
sonras› ““aarrtt››kk eesskkiissii ggiibbii oollmmaayyaaccaa--
¤¤››nnddaann”” söz ediyorlard›. 

Referandum sonras›, tüm sorun-
lar çözülecek, kabul edilen anayasa
maddeleri ile de “12 Eylül ile he-
saplafl›lacakt›”. 

‹stikrar “Türkiye’ye kazand›ra-
cak” milli gelir artacak, AKP’ye gö-
re 12 Eylül tarihi bir milat olacakt›.

NNiitteekkiimm rreeffeerraanndduumm yyaapp››lldd›› vvee
aarraaddaann bbiirr aayy›› aaflflkk››nn bbiirr zzaammaann

ggeeççttii.. BBuu bbiirr aayy ddaa
nnee AAKKPP’’lliilleerriinn ççiizzddii--
¤¤ii ggiibbii bbiirr ppeemmbbee
ttaabblloo oorrttaayyaa çç››kktt›› nnee
ddee üüllkkeeyyee ddeemmookkrraassii
ggeellddii.. 

Tersine bu 1 ayl›k
süre içinde AKP hal-
ka sald›r›lar›n› de-
vam ettirdi. 

Tam bu noktada
AKP’ye farkl› mis-
yonlar yükleyenlerin rolüne de¤in-
mek gerekiyor. ‹deolojik olarak tü-
kenmifl bir düzeni yalanlarla sürdü-
ren AKP’nin imdad›na,  dönekler,
y›lg›nlar yetiflmifl, AKP’nin faflist
yüzünü gizlemeye çal›flm›fllard›r.

AKP, bu kesimler taraf›ndan
adeta kurtar›c› ilan edilmifl, “sivil
bir alternatif” diye sunularak, iflbir-
likçili¤in ve halk düflman› politika-
lar›n üzerine  birer “demokrasi fla-
l›” çekilmifltir.

Oylanan 26 madde ile “sivillerin
ilk kez anayasa yapt›¤›n›” dillerine
dolam›fl, buradan AKP’ye bir mis-
yon yüklemifllerdir.

Oysa 8 y›ll›k iktidar›nda emper-
yalizmin ve oligarflinin ç›karlar›
için çabalayan AKP, 13 Eylül’de de
de¤iflmemifltir. 13 Eylül’de sömürü,
soygun, talan ve faflizmin politika-
lar› ortadan kalkmam›flt›r.

12 Eylül’deki AKP’yle, 13 Ey-
lül’de deki ayn› AKP’dir.  Kald› ki,
AKP’nin de¤iflece¤ini düflünmek
bile düzeni ve düzen partilerini tan›-
mamakt›r. 

EEmmppeerryyaalliisstt tteekkeelllleerree
yyaa¤¤mmaa öözzggüürrllüü¤¤üü

AKP iktidar›, emperyalist tekel-
ler ve yerli iflbirlikçileri daha çok ve
daha kolay ya¤ma ve talan etsinler
diye hemen her tedbiri ald›.

Yine anayasa referandumunda
onaylatt›¤› bir madde ile de özellefl-

tirme ad› alt›nda süren ya¤man›n
önüne ç›kar›lan, ya¤may› geciktiren
engelleri kald›rarak, tekellerin daha
h›zl› ve bürokrasiyi aflarak talanlar›-
n›n önünü açt›.

Halk› demokrasi yalanlar› ile al-
datan AKP, gerçekte emperyalist te-
kellerin istekleri do¤rultusunda dü-
zenlemeler yapt›.

‹flbirlikçi AKP iktidar› dönemin-
de ülkemizdeki emperyalist flirket-
lerin say›s› 2255 bbiinnee uullaaflfltt››! 

11995544--22000044 y›llar› aras›nda, 5500
y›lda ülkemizi ya¤malayan emper-
yalist flirketlerin say›s› 88 bbiinn 119922
iken bu say›, 22000066’da, AKP iktidar›
döneminde 1133 bbiinn 881188’e ç›km›flt›r. 

Son 33 yy››ll içinde 1100 bbiinn eemmppeerr--
yyaalliisstt flfliirrkkeett eklenmifl, talanda s›n›r
tan›mam›fllard›r.

Bugün bu say›, 2255 bbiinn 5555’e ç›k-
m›flt›r.

Emperyalistlerin AKP’ye des-
teklerinin alt›nda iflte bu gerçek yat-
maktad›r. Kendilerine her tür ya¤-
ma ve talan özgürlü¤ü sunan
AKP’yi aç›ktan desteklemekten ge-
ri durmam›fllard›r. 

Yine son 1 y›lda, AKP izledi¤i
politikalar ile 3700 yeni zengin ya-
ratt›. 3700 yeni zengin demek, mil-
yonlarca yeni yoksul demektir.
AKP, yeni zenginleri yarat›rken,
zengin olanlar› da büyüttü.

AKP izledi¤i politikalar ile halk›
yoksullaflt›r›d› ve iflsizli¤i art›rd›

‹flte Referandum Sonras›n›n Türkiye’si!

‹flte HHalk DDüflman› AAKP

“13 Eylül günü,
ülkemizde hiçbir fley
de¤iflmifl olmayacak.

Ülkemiz, emperyalizme
ba¤›ml›, faflizmle yönetilen,
kapitalizmin sömürdü¤ü bir
ülke olmaya devam edecek.
Bunlar› söylerken, burada

ne bir kehanet, ne bir
karamsarl›k söz

konusudur.” (Yürüyüfl,
say›: 233, 12 Eylül 2010)
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Türkiye ‹statistik Kurumu TÜ-
‹K’e göre, 22000099’’ddaa,, iflsiz say›s› bir
önceki y›la göre 886600 bbiinn kkiiflflii arta-
rak, 33 mmiillyyoonn 447711 bbiinn kkiiflfliiyyee yük-
seldi. Bu resmi rakam; gerçek iflsiz
rakam› ise 7-8 milyon civar›nda! 

HHaakk aarraayyaannllaarraa lliinnçç
AKP 8 y›ll›k iktidar› döneminde

b›rakal›m halk›n taleplerini karfl›la-
may›, halk›n taleplerini bast›rmak
için faflist terörü uygulad› halk› sin-
dirmeye çal›flt›. Linç sald›r›lar› da
iflte bu amaçla gündeme getirildi ve
süreklilefltirildi. AKP, tüm linç sal-
d›r›lar›n› savundu. 

Son 6 y›lda 47 linç sald›r›s› ya-
p›ld›. Bu say›ya bas›na yans›t›lma-
yan çeflitli olaylar veya “haz›rl›k”
aflamas›nda kalanlar dahil de¤ildir. 

Burada as›l olarak görülmesi ge-
reken nokta, AKP’nin hak arayanla-
ra, hak talebine karfl› halk›n karfl›s›-
na linçleri ç›karm›fl olmas›d›r.

6 Nisan 2005’de TTrraabbzzoonn''ddaa
tecrite karfl› bildiri da¤›tan TA-
YAD'l›lara yönelik linç sald›r›lar›

ile bafllayan bu süreç, günü-
müze kadar geldi. Son olarak
21 Eylül 2010’da ‹‹ssttaannbbuull
TToopphhaannee’’ddee Sanat galerileri-
nin aç›l›fl› s›ras›nda linç güru-
hu ortaya ç›kt›. 

AKP öylesine pervas›zd›r
ki, Ankara’ya yürüyen TA-
YAD’l›lara karfl›, kesintisiz
ve defalarca linç sald›r›s› dü-
zenlendi. 24 Eylül’de DDüüzz--
ccee’’nniinn KKaayynnaaflflll›› ‹lçesi’nde
polis denetiminde bafllat›lan linç
sald›r›s›, 25 Eylül’de BBoolluu’’ddaa,, 27
Eylül’de AAnnkkaarraa KK››zz››llccaahhaa--
mmaamm’’ddaa,, 28 Eylül’de KKaazzaann ‹‹llççee--
ssii’’nnddee,, 29 Eylül’de AAnnkkaarraa mmeerr--
kkeezziinnddee devam etti. 

Polis ve jandarma gözetiminde
günlerce sürdürülen bu linç sald›r›-
s›, 13 Eylül’den sonra demokrasi
vaat ederek, milyonlarca insan› al-
datan AKP’nin gerçek yüzüdür. 

KKüürrtt hhaallkk››nnaa iimmhhaa vvee
aassiimmiillaassyyoonn

Kürt halk›n›, y›llarca ““KKüürrtt ssoo--
rruunnuunnuu ççöözzeeccee¤¤iizz”” yalanlar›yla
oyalayan ““KKüürrtt aaçç››ll››mmllaarr››”” ma-
nevralar› yapan  AKP, her manevra-
s›n›n ard›ndan gerçek yüzünü orta-
ya koymaktad›r. 

Oligarflinin klasik imha, inkar ve
asimilasyon politikas› AKP taraf›n-
dan sahiplenilmifl,  ““ssoonn tteerröörriisstt kkaa--
ll››nnccaayyaa kkaaddaarr”” edebiyat› devam et-
tirilerek, Kürt halk›na yönelik sald›-
r›lar  sürdürülmektedir.

AKP, ülke sath›nda sürdürdü¤ü
›rkç› ve faflist politikalar ile Kürt
halk›n› hedef haline getirmifl, emek-
çi halk› Kürt halk›na karfl› k›flk›rt-
m›flt›r. Aylard›r bu politika ile Kürt
halk› kuflat›lm›fl, kendi taleplerini
dile getirmesi suç say›larak, Kürt
halk› “tteerröörriisstt”” ilan edilmifltir.

AKP, Kürt sorununda b›rak›n
Kürt halk›n›n taleplerine kulak ver-
meyi aylard›r, sald›r›rak, katlede-
rek, halk› susturmaya çal›flm›flt›r.

Nitekim son günlerdeki “dil tar-
t›flmalar›”nda da, AKP, “anadilde
e¤itimin kesinlikle olmayaca¤›n›”
belirterek, Kürt diline konulan ya-

sa¤› aç›ktan savunmufl, asimilasyo-
nu sürdürece¤ini ilan etmifltir.

AAlleevvii hhaallkkaa aassiimmiillaassyyoonn vvee
aaflflaa¤¤››llaammaa

AKP iktidar› halk düflman› bir
iktidard›r. ‹flçilerin, emekçilerin,
köylülerin, kamu emekçilerinin,
Kürtlerin, Alevilerin dostu de¤il
düflman›d›r.

Bu aç›k gerçe¤e karfl›, Alevi hal-
k› yalanlarla aldatarak, düzen içine
çekmeye çal›flm›fl, aylarca bunun
üzerine politika infla etmifltir.

Alevi halk›n temel hiçbir talebi-
ni kabul etmemifl, y›llard›r Alevi
halka karfl› sürdürülen düflmanca tu-
tumu devam ettirmifltir.

AKP, y›llarca Mad›mak’› tart›fl-
t›rm›flt›r Alevi halka. Ki, halk› diri
diri yakt›klar› Mad›mak konusunda
bile bir ad›m atmam›fl, katliam›
onaylad›¤›n›  göstermifltir. Y›llard›r
zorunlu din derslerinde ›srar etmifl,
Cemevlerini afla¤›lamay› sürdür-
müfl, Alevi halk›n inançlar›na sayg›-
s›z ve üstenci olmufltur.

Bir yandan asimilasyonu sürdü-
rürken, bir yandan da Alevi halk›n de-
¤erlerini afla¤›lamaya devam etmifltir.

Alevi halk›n onlarca talebi olma-
s›na, bunlar defalarca dile getirilme-
sine karfl›n, tam 8 y›ld›r Alevi hal-
k›n tek bir talebini karfl›lamam›flt›r. 

ÜÜnniivveerrssiitteelleerrddee ss››kk››yyöönneettiimm
ggeenneellggeessii

AKP, 12 Eylül faflist cuntas›n›n
bir ürünü olan  YÖK’e gerçekte hiç
karfl› olmad›. Onlar›n sorunu YÖK
de¤il, as›l olarak kendi kadrolaflma-

Tüm linçlerin siyasi
sorumlusu AKP’dir

6 y›lda 47 linç!...
Trabzon’dan, Sakarya’ya,

Mersin’den, Bilecik
Bozüyük’e, Kayseri’den
Edirne’ye, Erzincan’dan,
Erzurum’a, Bursa ‹ne-

göl’den, Hatay Dörtyol’a,
K›rklareli K›y›köy’den,

Mu¤la’ya...
K›saca, Anadolu’nun dört

bir yan›nda 6 y›ld›r linçler
sürüyor. Ve 6 y›ld›r tek bir

linçci tutuklanmam›fl,
göstermelikte olsa tek bir

dava aç›lmam›flt›r.
AKP’ye soruyoruz;

Bu tablonun neresi
münferittir?
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lar›n› yaratmakt›. Nitekim oligarfli
içi iktidar savafl›nda mevzi kazanan
AKP, YÖK’ü ele geçirmifl, “YÖK’ü
de¤ifltirmek”, “Özgür üniversite ya-
ratma” sözlerini çabuk unutmufltur.

YÖK’ün faflist politikalar›n›n
yeni uygulay›c›s›  AKP olmufltur.
Demokratik talepleri için mücadele
eden gençlik üzerine polis ve özel
güvenlik birimlerini gönderen art›k
AKP’nin YÖK’üdür.

Üniversiteler polis iflgali alt›nda-
d›r. Haklar›n› arayan, alternatif et-
kinlikler düzenleyen yüzlerce ö¤-
renci çeflitli cezalar ile okullardan
at›ld›, uzaklaflt›r›ld›. 

24 A¤ustos’ta YÖK, 81 ilin va-
liliklerine ve rektörlüklere gönder-
dikleri bir genelge ile üniversiteler-
de s›k›yönetim dönemini aratmayan
uygulamalar›n ad›mlar›n› att›.

K›fllaya çevirdikleri üniversite-
leri, yeni faflist uygulamalar ile bir-
likte polisle yönetir hale gelmifller-
dir. 

AKP, y›llard›r yasaklarla, bask›-
larla engelleyemedikleri gençli¤in
mücadelesini yeni faflist sald›r›larla,
engellemeye çal›fl›yor.

HHaappiisshhaanneelleerrddee
tteeccrriitt

AKP hapishane-
lerde ›srarla tecrit po-
litikalar›n› sürdürür-
ken, hasta tutsaklar›
katletmeyi sürdür-
mektedir. 8 y›l boyun-
ca hapishanelerden
tabutlar ç›kmaya devam etti.

Tecriti sürdüren AKP, hapisha-
neleri t›ka basa doldurmufl, tutuklu
say›s›n› ssoonn 3300 yy››ll››nn en yüksek ra-
kam›na ç›karm›flt›r. 5522 yyeennii hhaappiiss--
hhaannee yapt›rm›fl, 86 hapishane yap›-
m› içinde program yapm›flt›r.

Adalet Bakanl›¤›’n›n resmi ra-
kamlar›na göre, 22000000--22001100 yy››llllaarr››
aarraass››nnddaa;; hapishanelerde ölen tu-
tuklu, hükümlü say›s› 11665599’’dduurr..

Hat›rlanaca¤› gibi, bu bilgiden
k›sa süre önce, 2000-2009 aras›nda
hapishanelerdeki ölü say›s›n›n 309
oldu¤u biliniyordu. Bu rakam bile
büyüktü, vahimdi; Ama gerçe¤in bu-
nu kat be kat aflt›¤› ortaya ç›kt›. Ra-
kamlardaki bu büyük farkl›l›k, ayn›
zamanda hapishaneler katliam›n›n
nas›l gizlendi¤ini de gösteriyor bize.

Bunun tek bir aç›klamas› vard›r;
AKP iktidar› tutuklu ve hükümlüle-
ri milyonlar›n gözü önünde bilinçli
bir politika ile katlediyor. Hapisha-
nelerde 111199 bbiinn ttuuttuukklluu vvee hhüükküümm--
llüüyyee 2211 ddookkttoorr verilmifl olmas› na-
s›l bir katletme politikas›n›n haz›r-
lanmakta oldu¤unu gösteriyor.

AKP tutuklu ve hükümlüleri kat-
letmeye devam ediyor.

Kuflkusuz yukar›daki rakamlar›n
hiçbiri birer rakamdan ibaret de¤il,
birer insand›r, oligarflinin elindeki
tutuklulard›r. AKP bu ülkenin en
de¤erli evlatlar›n› hapishanelerde 8
y›ld›r katletmeyi sürdürüyor.

Her hafta ‹stanbul Galatasa-
ray’da, ‹zmir Konak’ta, Ankara Sa-
karya Meydan›’nda, Adana ‹nönü
Park›’nda, Antalya K›fllahan Mey-
dan›’nda “sessiz imha”yla AKP’nin
katletmek istedi¤i hasta tutsaklar›n
sesleri yank›lanmaktad›r.

GGeecceekkoonndduullaarraa ooppeerraassyyoonn
vvee yy››kk››mm!! 

Yoksul gecekondular›n, “kentsel
dönüflüm”  ad› alt›nda yoksullardan
çal›n›p, zenginlere peflkefl çekilme-
si, AKP’nin gecekondu politikas›-
n›n esas›d›r. AKP bunu hayata geçi-
rebilmek için gecekondu y›k›mla-
r›ndan operasyonlara kadar her tür-
lü bask›y› uygulayarak, gecekondu
semtlerini yoksul halk için ““oottuurruu--
llaammaazz”” hale getirmek istemektedir. 

AKP’nin halk düflman›, bir parti
oldu¤unu kan›tlamak için  8 y›ll›k
iktidar›na, bas›na, muhaliflere, yok-
sul halka karfl› sürdürdü¤ü politika-
lara bakmak yeterlidir.

Halk düflman› politikalar›n›n
elefltirisine tahammülü yoktur
AKP’nin. Bu nedenle bas›n›, muha-
lifleri susturmak için her yola bafl-
vurmufltur. Sindirmek, susturmak
için flantaj, para cezas›, gözalt›, tu-
tuklama  dahil her yolu kullanm›flt›r.

AKP konuflacak, afla¤›layacak,
sindirecek, itaat etmesi için her yön-
temi uygulayacakt›r ama hiç kimse
sesini ç›karmayacakt›r.

Özellikle, yoksul halk›n gece-
kondular›n› bafl›na y›kmakla kalma-
m›flt›r. Helikopterli, z›rhl› araçl›,
birliklerle gece yar›lar› yoksul hal-
k›n evleri bas›lmakta, mahallelerde
terör estirilmektedir. Amaç  halk›n
örgütlenmesini engelleyerek, fuhu-
flu, uyuflturucusu, içkisi, kumar› ile
yozlaflt›rarak, her yeri çürütüp kir-
letmektir.

AKP, yoksul mahallelerde faflist
terörde s›n›r tan›mamaktad›r. Halka
düflman bir parti oldu¤unu göster-
mekte, halka sald›rmakta tereddüt
etmemektedir.

Buras› Türkiye... 7’den
70’e halk› düflman olarak

gören, emperyalist
tekellerin iflbirlikçisi

halk düflman› AKP’nin
Türkiye’si... 

Burada hukuk yok,
burada demokrasi yok,

burada adalet yok,
burada özgürlük yok,

burada eflitlik yok. 

Burada linç var, burada
sald›r› var, burada

iflkence var, burada
asimilasyon var, burada

afla¤›lama var.
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Can Dün-
dar, Milli-

yet’teki köflesinden 9 Ekim tarihli
yaz›s›nda “hak” da¤›t›yor. 

Alevi halk›na; “‹nanc›yla alay
edildi¤inde aya¤a kalkan Alevi kar-
deflim! ‹syan›nda yüzde yüz hakl›-
s›n...” 

Kürt halk›na; “TV dizilerinde
PKK’ya küfretme bahanesiyle ken-
disinin afla¤›land›¤›na inanan Kürt
kardeflim! ...” sen de elbet flikâyetçi
olup, arayacaks›n hakk›n›...”

Üniversite ö¤rencisine; “YÖK’-
ün üniversitede sivil polis talebine
karfl› ç›kan ö¤renci kardeflim! Yer-
den gö¤e hakl›s›n.” diyor. Ve “Siz
de hakl›s›n›z.” diyerek K›l›çdaro¤-
lu’ndan, Boflnak kad›nlar›na kadar
“hak” veriyor. 

SSoonnrraa?? 

Sonras› yok. Sonra Can Dün-
dar’›n ““AAMMAA””llaarr›› bafll›yor. fiöyle
devam ediyor: “Bütün bu tepkilere
hak vermekle beraber, hepsinin
pefline bir ‘‘aammaaaaaa’’ koyup iki hassas
noktay› vurgulamak isterim...”

“Hak” vermekle yetinmiyor;
“ak›l” da veriyor Dündar: “Tepkimizi
ortaya koyarken tepki duydu¤umuz
fleyi, yani nefret söylemini, yasakç›
zihniyeti, d›fllay›c› ve sald›rgan bir di-
li, etnik ya da mezhep temelli bir kini
yeniden üretmemektir...”

‹flte Can Dündar’›n afla¤›lanan
Alevi halk›na, her f›rsatta hakaret
edilen, katledilen, inkar edilen, im-
ha edilen Kürt halk›na, paras›z e¤i-
tim istedi¤i için coplanan, susturul-
mak istenen, gözalt›na al›nan, tu-
tuklanan gençlere “yerden gö¤e
hakl›s›n.” derken onlara önerdi¤i
budur. 

Can Dündar, siz hakl›s›n›z
“amaaa” diyor; yine de cellatlar›n
önüne boynunuzu uzat›n.

Can Dündar’›n “duyarl›l›¤›na”

bak›n: en afla¤›l›k hakaretlere karfl›
birazc›k tepki gösterdi diye Alevi
halk› yat›flt›rmaya çal›fl›yor. 

Peki, bu hakareti yapanlara ne
diyorsunuz? Okullarda faflist terör
estiren polise ne diyorsunuz? Kürt
halk› 87 y›ld›r inkar, imha ve asimi-
lasyonla yok edilmek isteniyor. Oli-
garfliye ne diyorsunuz? Faflist bir ik-
tidar› y›k›lmadan demokrasinin ola-
mayaca¤›n› bilmiyor musunuz. Fa-
flist AKP iktidar›na ne diyorsunuz.?

Onlara bir fley söylemiyorsunuz
Öyle bir kayg›n›z da yok zaten. Si-
zin derdiniz, yap›lan hakarete karfl›
biraz sesini yükselten Alevilerin
tepkilerini yat›flt›rmak

Bay Can Dündar; O “verdi¤in
ak›llar” burjuvazinin akl›d›r. O “sa¤
duyulu” ça¤r›lar sanma ki sana ait
düflüncelerdir. Beynin, dilin, her fle-
yin burjuvaziye hizmet ediyor. 

Eminiz ki senin bu söyledikleri-
ni, hatta daha fazlas›n› Mustafa Koç
ya da Ali Sabanc› da söyleyecektir. 

HHaakkll››ss››nn››zz ““aammaaaaaa””......

Amas› ne? 

Halk hakl›d›r. Sol hakl›d›r.
Marksizm-Leninizm hakl›d›r. Öy-
leyse ““aammaa”” ne? Bu tarihsel bir
hakl›l›kt›r. Beynini burjuvazinin
hizmetine sunmufl birinin “hak”
vermesine ihtiyac› yoktur. 

Burjuvazi haks›zd›r. Faflizm
haks›zd›r. Emperyalizm haks›zd›r.
Oligarflik diktatörlük haks›zd›r.

Amas› mamas› yok!

Tarihi tablo buysa, tarihi meflrui-
yet buysa; faflizm y›k›lacak emper-
yalizm kovulacakt›r. 

Hakl›s›n›z ““aammaa””......

AAmmaass›› nnee?? 

Yani bize diyorsun ki, “gidin Sa-
banc›’n›n karfl›s›na; deyin ki, ‘sen
bizi sömürüyorsun... Asl›nda sömü-
rü kötü bir fley... Asl›nda sen sömü-

rüp zenginlefliyorsun, ben sömürü-
lüp o kadar çal›flt›¤›m halde aç, iflsiz
kal›yorum... AMA sen yine de beni
sömürmeye devam et! 

Can Dündarlar’›n “hakl›s›-
n›z”dan sonra ekledikleri AAMMAA’’nn››nn
tteekk aannllaamm›› budur. 

Bu yaklafl›mla esas olarak yap›l-
mak istenen; haklar›n söke söke
al›nmas› prati¤inin yok edilmesidir.
Bu ““aammaaaaaa””larla iflçi s›n›f›n› iflçi
s›n›f› yapan, halklar› halk yapan,
halklara onur ve kimlik kazand›ran,
ayaklanmalar›, isyanlar› tarihten sil-
mek istiyorlar. 

““AAmmaaaaaa””larla devrimleri yok
edip, halklar› egemen s›n›flar›n ma-
sas›nda, “bar›fl, diyalog” ad›na hak
k›r›nt›lar› dilenen bir konuma mah-
kum etmek istiyorlar. 

Hay›r; Bay Can Dündar!

Kendini solcu, bazen sosyalist
olarak görsen de, dilin burjuvazinin
dilidir. Önerdi¤in burjuvazinin tez-
leridir. O yüzden sana kimse kulak
vermeyecektir. Bu yüzden tarihsel,
toplumsal hiçbir olay karfl›s›nda
hhaakkll››yy››zz “aammaaaaaa”” demeyece¤iz.

Maruz kald›¤›m›z hiçbir bask›,
hiçbir zulüm karfl›s›nda “hhaakkll››yy››zz
aammaa......”” demeyece¤iz. 

Hakl›y›z ve hakl›l›¤›m›z›n diliy-
le konuflaca¤›z

Hakl›y›z ve hakl›l›¤›m›z›n gere-
¤ini yerine getirece¤iz

Tarihsel siyasal hakl›l›¤›m›z ne-
yi gerektiriyorsa o olacak.

iflte bu yüzden biz, hakl›l›¤›m›z-
dan sonra “amaaa”y› de¤il flu keli-
meleri ekleyece¤iz. 

Hakl›y›z ve ddiirreenneeccee¤¤iizz

Hakl›y›z ve ssöökkee ssöökkee aallaaccaa¤¤››zz

Hakl›y›z ve hheessaapp ssoorraaccaa¤¤››zz

Hakl›y›z ve yy››kk››llmmaass›› gerekeni yy››--
kk››pp,, kkuurruullmmaass›› gerekeni kkuurraaccaa¤¤››zz

ÇÇüünnkküü;; HHaakkll››yy››zz vvee KKaazzaannaaccaa¤¤››zz

Diyorlar ki; Hakl›s›n›z ama... 

Diyoruz ki; Hakl›y›z! 
Amas› mamas› yok!
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Tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest
b›rak›lmas› için yap›lan eylemler ‹s-
tanbul’da ve Anadolu illerinde sürü-
yor. TAYAD’l› Aileler, yapt›klar›
oturma eylemleriyle, da¤›tt›klar›
bildirilerle, toplad›klar› imzalarla
tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›ra-
k›lmas›n› istiyorlar.

TTAAYYAADD’’ll›› AAiilleelleerr YYiinnee
ZZuullmmüünn KKaapp››llaarr››nnddaayydd››

‹‹ssttaannbbuull:: TAYAD’l› Aileler
her sal› günü ‹stanbul AKP il binas›
önünde yapt›klar› oturma eylemine
12 Ekim günü de devam ettiler.

50 kiflinin kat›ld›¤› eylemde TA-
YAD’l›lar›n en büyük suçlar›n›n
tecritin teflhir etmek oldu¤u, bundan
dolay›  tutukluluklar›n›n 120 günü
geçti¤i belirtildi. Aç›klaman›n so-
nunda 25 Ekim günü tutsak TA-
YAD’l›lar›n hakim karfl›s›na ç›kaca-
¤› söylenerek TAYAD’l›lar› sahip-
lenme ça¤r›s› yap›ld›.

Aç›klamadan sonra bir saatlik

oturma eylemi yap›ld›. 

BBuurrssaa:: her hafta oldu¤u gibi
bu haftada TAYAD’l› Aileler,12
Ekim günü AKP ‹l binas›n›n önün-
deydi.

Tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest
b›rak›lmas› ve devletin hukuksuzlu-
¤unu teflhir etmek için bas›n aç›kla-
mas›, oturma eylemi ve bildiri da¤›-
t›m› yap›ld›. 

“Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest
B›rak›ls›n!”, “TAYAD Halkt›r, Halk
Yenilmez!”, “Sohbet Hakk› Uygu-
lans›n” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylem-
de yap›lan aç›klamada,16 haftad›r
TAYAD’l›lar için özgürlük istendi¤i
belirtilerek aylar geçsede TA-
YAD’l›lar› zulmün elinden alacak-
lar› vurguland›.

AAnnkkaarraa:: 12 Ekim günü Adalet
Bakanl›¤› önünde oturma eylemi
yapan TAYAD’l›lar “Hasta Tutsak-
lar› Tecritte Öldürmek Serbest! Ce-
nazelerine Kat›lmak Suç! Tutuklu
TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n!”

yaz›l› pankart açt›lar.

Eylemde okunan aç›klamada,
“AKP iktidar› ve halka yap›lan zu-
lüm revâ gören herkes flunu bilmeli-
dir ki sizlerin adaleti de¤ildir gerçek
olan. Gerçek olan halk›n adaleleti-
dir” sözlerine yer verildi.

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

ADALET ‹ST‹YORUZ

9 TAYAD’LI
GÜNDÜR 

TUTUKLU!125
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TAYAD'l›lar›n 25 Ekim'deki duruflmas›-
na da ça¤r› yap›lan eylemde “TAYAD'l›lar
Serbest B›rak›ls›n”, “Sohbet Hakk› Uygu-
lans›n”, “Adalet  ‹stiyoruz” sloganlar› at›l-
d›.

‹‹mmzzaa MMaassaallaarr›› SSüürrüüyyoorr
AAnnttaallyyaa:: Tutuklu 9 TAYAD’l›n›n ser-

best b›rak›lmas› için bu hafta Antalya’da
imza masas› 7-8 Ekim günlerinde aç›ld›.

‹mza masas›nda TAYAD’l› Aileler’in
u¤rad›¤› linç sald›r›s› ve gözalt›lar anlat›l›r-
ken ço¤u insan›n televizyonlar›n bütün san-
sürüne ra¤men izledi¤i görüldü. Masada
252 imza topland›.

AAnnkkaarraa:: TAYAD’l› Aileler yay›nla-
d›klar› yaz›l› aç›klama ile her hafta sal› gü-
nü Abdi ‹pekçi Park›’nda yapt›klar› oturma
eylemlerini bu hafta ayn› yerde yap›lan mi-
ting nedeniyle yapamayacaklar›n› söyledi-
ler. Oturma eylemlerini yapamasalar da tu-
tuklu olan TAYAD'l› Aileleri sahiplenmek-
ten vazgeçmeyeceklerini söyleyen TA-
YAD’l› Aileler, “Tutuklu TAYAD'l›lar ser-
best b›rak›lana kadar eylemlerimize devam
edece¤iz” dediler. 

Trakya Halk Cephesi: 
Selam Olsun Dev-Genç'e

Trakya Halk Cephesi 11 Ekim günü yay›nlad›¤›
yaz›l› aç›klama ile 41. y›l›na giren Dev-Genç’i selam-
lad›. “Mahir’den Day›’ya 41. Y›l›nda, Selam Olsun
Dev-Genç’e, Selam Olsun Dev-Gençliler’e” bafll›kl›
aç›klamada ülkemizde ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-
yalizm mücadelesinde devrimci gençlik denilince ak-
la hep Dev-Gençliler’in geldi¤i belirtildi. Dev-
Genç’in 41 y›ll›k kavgan›n temsilcisi oldu¤unun söy-
ledi¤i aç›klamada, üniversitelerin amfilerinden, lise
s›ralar›ndan; fabrikalara, tarlalara, grevlere, boykotla-
ra,1 May›slara tafl›nan coflkunun, cüretin, direniflin ve
zaferin ad› oldu¤u vurguland›. Aç›klaman›n sonunda
flöyle denildi: 

“Güler Zere’yi zulmün elinden çekip alan kararl›-
l›¤›n fitilidirler.

Linçlerde, provakasyonlarda iflbirlikçi AKP iktida-
r›na bafle¤mezli¤imizdir onlar.

Onlar Dev-Genç’tir, onlar Dev-Gençliler’dir

Selam Olsun Dev-Genç’e,

Selam Olsun 41.Y›l›nda Kavgan›n Neferi Dev-
Gençliler’e”

‹flte E¤itimin Geldi¤i 
Son Nokta

Trakya Kültür Merkezi 7 Ekim günü yay›nlad›¤›
yaz›l› aç›klama ile paral› e¤itimin geldi¤i aflamay›
gösterdi.  Trakya genelinde yay›n yapan Görünüm ad-
l› yerel gazetede bir dershane flöyle ilan vermiflti: “Biz
dershanemizde ö¤rencilerin hem ö¤renci hem müflteri
olduklar› asla unutulmaz; memnuniyet esast›r!” E¤i-
tim hakk›n›n, nas›l rant kap›s› haline getirildi¤inin,
ancak bunun bu kadar aç›k dile getirilmesinin ac› ve-
rici bir nokta oldu¤unun söylendi¤i aç›klamada “Pa-
ran kadar oku” mant›¤›n›n insanlara yerlefltirilmeye
çal›fl›ld›¤› söylendi. Bu-
na karfl› ç›kanlar›n, pa-
ras›z e¤itim isteyenlerin
susturulmaya çal›fl›ld›-
¤›, gözalt›na al›nd›¤›,
tutukland›¤›n›n da belir-
tildi¤i aç›klamada
“Müflteri de¤il ö¤renci-
yiz. Paras›z e¤itim iste-
dikleri için tutuklanan-
lar serbest b›rak›ls›n!”
denildi. 

ADALET ‹ST‹YORUZ
MAHKEMEYE ÇA⁄RI

TUTUKLU TAYADLILAR 
SERBEST BIRAKILSIN

Tarih: 25 Ekim 2010
Yer: Ankara Adliyesi 
12. A¤›r Ceza Mahkemesi
Saat: 09:45

TAYADLI A‹LELER
17 Ekim
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L‹NÇ
Röportajlar›

Neden? Nas›l?
Ne Yapmal›?

BAfiLARKEN
Linçler, Yürüyüfl’ün önceki sa-

y›s›nda ayr›nt›l› biçimde ortaya
konuldu¤u gibi, 6 Nisan 2005’teki
Trabzon lincinden bu yana, gün-
demdedir. Alt› y›ld›r çok aç›k orta-
ya ç›km›flt›r ki, söz konusu olan
tekil veya bölgesel bir olgu de¤il-
dir. 

Linç sald›r›lar›ndaki kesintisiz-
li¤e ve hemen hepsinin karakteris-
tik olarak birbirinin benzeri olma-
s›na ra¤men, Türkiye solu, linçler
karfl›s›nda bugüne kadar ortak bir
tutum gelifltirememifltir. Bir çok
kesimin bu konuda bir politikas›
da yoktur. 

Linçler karfl›s›nda pratik bir

dayan›flma, hemen hiçbir yerde
gerçekleflmedi¤i gibi, linçlere kar-
fl› bir mücadele anlam›nda da sü-
reklili¤i olan bir birliktelik olufltu-
rulamam›flt›r. 

Ve o hale gelmifltir ki, art›k so-
lun büyük bir kesiminde linçler,
protesto edilen bir olay bile de¤il-
dir. Bak›n, TAYAD’l›lara son An-
kara yürüyüflü s›ras›nda defalarca
linç sald›r›s› gerçekleflmesine kar-
fl›n, Türkiye solunun hemen hiçbir
kesimi, en az›ndan bir protesto
gösterisi yapal›m dememifltir. 

Bu tablo son derece vahimdir. 

Bu röportajlarla iflte en az›ndan
bu anlamda bir tart›flma yap›lma-
s›n› sa¤lamay› hedefledik. 

‹smail
YURTSEVEN

(D‹SK
Genel
Baflkan
Yard›mc›s›)

� Türkiye’de öteden beri siyasi
iktidarlar›n “muhalif” veya “farkl›”
olanlara karfl› kulland›¤› politik flid-
det yöntemlerinden biridir “linç po-
litikas›”. Sivil ›rkç›/gerici/faflist
güçlerin “devreye sokulmas›”d›r.
Bu politikan›n en uç noktalar› Si-
vas, Marafl, Çorum katliamlar› ve
iflletilen siyasi cinayet ve suikastler-
se, di¤er noktalar› ise muhalif/farkl›
kimliklere yaflama ve politika yap-
ma hakk›n›n tan›nmamas›d›r. Bütün
bu noktalar›n birleflti¤i yer, toplum-

sal sorunlar›n demokratik çözümle-
rini sa¤lamak yerine muhaliflerin
“ötekilefltirilerek” kontr politikalar-
la yok edilmeye çal›fl›lmas›d›r.

Bu linç sald›r›lar›n›n nedenini
“sosyolojik” olarak aç›klayan gö-
rüfller, Türkiye’de ›rkç›/gerici bir ta-
ban oluflturuldu¤u ve halk›n her an
en küçük bir olayda soka¤a taflaca-
¤›n›/taflt›¤›n› iddia etmektedir. Do¤-
ruluklar içerse de, bizce bu çok “ge-
nel” bir tariflemedir; çünkü biz bu
sald›r›lar›n, linç giriflimlerinin ar-
d›nda s›radan bir yurttafl› hiçbir za-
man görmedik.

� Rize’de mevsimlik Kürt iflçile-
rine karfl› tutumla Tophane’deki sal-
d›r› ve Hatay’daki, Trabzon’daki,
Selendi’deki sald›r›lar aras›nda;
gösterilerden sonra ara sokaklara
da¤›lanlara yap›lan “sivil” görü-
nümlü sald›r›larla Ahmet Türk’e ya-
p›lan sald›r› aras›nda veya KENT-
Afi iflçilerine yap›lan sald›r›yla TA-
YAD’l›lara yap›lan sald›r› aras›nda
fark yoktur. Devletin ›rkç›/geri-
ci/flovenist politikalar›ndan besle-
nen bu sald›r›lar›n dozu ve görünü-
mü farkl› olsa da niteli¤i ve dü¤me-
ye bas›lan yeri ayn›d›r!

‹zmir’den Ankara’ya yürüyen
KENT-Afi iflçilerine “Ya tam sustu-
raca¤›z, ya kan kusturaca¤›z!” diye
sald›ranlar, Bolu’da da TAYAD’l›-

lara bayrak açarak, mehter marfl› ça-
larak sald›rm›fllard›r. 

Gazi’de Aleviler, Hatay’da Kürt-
ler, Selendi’de Romanlar, Anka-
ra’da Kent-Afl iflçileri, Tophane’de
sanatç›lar, Bolu’da TAYAD’l›lar ve
daha pek çok kentte “ötekilefltiri-
len”, “farkl› ve muhalif” görülenler,
devletin ›rkç›/gerici/milliyetçi “bes-
lemelerinin” sald›r›lar›n›n hedefi ol-
mufllard›r ve her an hedeflerindedir-
ler.

Ellerine sopalar ve silahlar ala-
rak her an soka¤a ç›kmaya haz›r
olan s›rt› s›vazlanm›fl bu kalabal›k
güruhlar›n hemen her gün farkl› bir
flehirde demokratik haklar›n› kulla-
nanlara karfl› linç giriflimleriyle kar-
fl›lafl›yoruz. Bunlar›n “örgütleyici-
si” de¤ilse bile ilk elden sorumlusu
AKP iktidar›d›r. Çünkü AKP iktida-
r› bu sald›r›lar› durdurmak yerine,
sald›r›ya u¤rayanlar› cezaland›r-
makta ve sald›rganlar› cesaretlen-
dirmektedir.

� Linç giriflimleri ve sald›r›lara
karfl› geçmiflten yeterli örnekler ve-
rilebilir. Örne¤in 80 öncesi Çorum
veya Sivas katliam giriflimleri Ma-
rafl gibi olmam›flsa, bunda devrim-
cilerin halk› örgütlemesi ve haz›r-
l›kl› olmalar›n›n pay› büyüktür.

Bugün ise ne yaz›k ki yap›lanlar
yetersizdir. Daha do¤rusu linç giri-

1. Linç politikalar›n›n nedeni
nedir?

2. Linç sald›r›lar› nas›l
örgütleniyor? Kimler örgütlüyor?

3. Linçlere karfl› yap›lanlar
yeterli midir? Hemen duyunca
ne yapmal›d›r? Sonras›nda ne
yapmal›d›r?
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flimi karfl›s›nda birfley yap›lmamak-
tad›r. Sadece sald›r›n›n oldu¤u anda
ve orada bulunanlarca karfl› konul-
maktad›r. E¤er linç politikalar›n›n
var oldu¤unu söylüyor ve s›k s›k
karfl›lafl›yorsak, özellikle faflist/ge-
rici örgütlenmelerin oldu¤u yerler-
de yap›lacak eylem ve etkinliklerde
daha organize davran›lmal› ve her
an bir sald›r› gelecekmifl gibi haz›r-
l›kl› olunmal›d›r. Ne yaz›k ki bu bir
gerçekliktir. Ve “hemen duyunca ne
yap›lmal›d›r” demek yerine, önce-
sinden mutlaka önlem al›nmal›d›r.

***
Cezmi
ERSÖZ 

(Yazar)

� Bunu Erge-
nekon sürecin-
den ayr› tutmu-
yorum. Özel-

likle devrimcilere, sosyalistlere,
TAYAD’l›lara yönelik linç giriflim-
lerinde emniyet güçlerinin oldu¤u-
nu düflünüyorum. Emniyetten ha-
bersiz olmayaca¤›n›n fark›nday›m.
Nas›l Hrant Dink cinayeti emniyet
güçlerinin bilinciyle ifllen-
diyse bunlar da bilinçli. Ta-
rihe bakt›¤›m›zda hak ve
özgürlükler mücadelesinin
ivme kazand›¤› dönemler-
de yap›l›yor bunlar. Tarz
hep ayn›; “PKK’li bunlar
bölücü, terörist” fleklinde
iftiralarla gelifliyor. Halk›
tahrik etmek için kullan›lan
en kolay yol bu. Kürt düflmanl›¤› ve
flovenist politikalarla örgütleniyor.
Bir çok devrimci sendika ve kurulufl
da bu mihmalde iftiralarla hedef al›-
narak çökertilmeye çal›fl›l›yor. Ör-
ne¤in E¤itim-Sen.

� Asker ve sivil oligarfli bu yüz-
den savafl› bitirmek istemiyor. Bu
savafl sayesinde devrimciler üzerin-

de bask› olufluyor. Kirli savaflla Er-
genekon bir bütün ilerliyor.

� Maalesef tepkiler çok lokal ka-
l›yor. Örne¤in Bolu’daki çok aç›k
bir provokasyondur, herkesin gözle-
ri önünde geliflti. Burada devrimci
güçlerin, ayd›nlar›n, sanatç›lar›n
an›nda tepki vermesi gerekiyor.
“TAYAD’l›lar lince u¤ram›fl, al›fl›l-
d›k bir durum” fleklinde bir tutum
beni üzüyor. Kan›ksanm›fl durumda.
Bu çok tehlikeli. Bugün TAYAD’a
yap›lan yar›n bir baflka kuruma da
yap›labilir. Hepimize yap›labilir. 3-
5 kifli yap›yor fakat yandafllar bula-
biliyor. Kirli savafl›n yaratt›¤› trav-
malar var. Bunu ‹negöl’de yaflad›k,
Bolu’da yaflad›k.

Önemle vurgulanmas› gereken
bir konuda flu an hapishanelerde
özellikle F Tiplerinde çok ciddi sal-
d›r›lar yaflan›yor. Havaland›rmalar
k›s›tlan›yor. Tutsaklara verilen kimi
haklar da ayaklar alt›na al›n›yor. fiu
an 300’den fazla tutuklu ve hüküm-
lü çok ciddi sa¤l›k sorunlar› yafla-
yor. Ço¤unun durumu kötü. Alt›s›-
n›n yaflama ümidi neredeyse kalma-
m›fl durumda.

***
Kamil TTekin
SÜREK
(Emek
Partisi,
Genel BBaflkan
Yard›mc›s›)

� Linç politikalar› çok eski tarih-
lerden bu yana egemen güçler tara-
f›ndan uygulana gelmifltir. Mevcut
yasalar› kullanmak yerine, halk› ga-
leyana getirerek fiilen birilerini ce-
zaland›rmak yoludur. Türkiye'de de
devlet, siyasi polis ya da istihbarat
örgütleri taraf›ndan bu tür linç uy-
gulamalar›nda bulunmufltur. Son
y›llarda TAYAD'l›lara Trabzon,
Trakya ve Ankara'da, BDP siyasi

çizgisindeki örgütlere Kocaeli, Bo-
züyük, Antakya vb. yerlerde linç
operasyonlar› düzenlenmifltir.

� Linç sald›r›lar› yukar›da belirt-
ti¤imiz gibi istihbarat örgütleri ya
da polis taraf›ndan örgütleniyor. Fa-
flist sivil güçler de kullan›l›yor. Linç
sald›r›s›n› örgütleyen gruplar önce
halka yalan üzerine kurulu bir aji-
tasyon, k›flk›rtma çal›flmas› yap›yor.
Daha sonra provokatörler halk›n
içinde, faflistlerle birlikte hedef kit-
leye sald›r›l›yor. Bu sald›r› s›ras›nda
resmi polis vb. güvenlik görevlileri
olaylara müdahale etmiyor, sald›r-
ganlar› engellemeye çal›flm›yor.
Amaca ulafl›ld›¤›n› düflündükleri
zaman, duruma müdahale edip sal-
d›r›y› sonland›r›yorlar. 

� Linç operasyonlar›na karfl› ya-
p›lanlar elbette yeterli de¤ildir. Linç
sald›r›lar› sonucu ölüm, ciddi yara-
lanma vb. durumlar ortaya ç›kmaz-
sa, lince u¤rayanlar da dahil olay›n
üzerine demokrasi güçleri fazlaca
gitmiyor. Sivas katliam› gibi önem-
li sonuçlar do¤uran, kitlesel ölümle-
re yol açan olaylar oldu¤unda bu tür
sald›r›lar hakk›nda yarg› alan›nda
vb. alanlarda hesap sorma giriflim-
leri söz konusu olabiliyor.

Hemen duyunca ne yap›lmal›d›r
sorusu, içinde, lince u¤rayanlara
yard›m etmek için olay yerine git-
mek gerekir cevab›n› da içeriyor.
Bu tür bir yard›m ve dayan›flma ifle
yarayabilir, ama bazen de provokas-
yonun büyümesine ve daha ciddi
sonuçlara yol aç›lmas›na neden olu-
nabilir. Her somut olaya göre tav›r
al›nmas› daha do¤ru olur.

Linç sald›r›lar›n› gerçeklefltirenle-
rin deflifre edilmesi, halka teflhir edil-
mesi, sald›rganlardan yasal, siyasal
vb. yollardan hesap sorulmas› için
ciddi bir çal›flma yapmak gerekir. Bu
tür sald›r›lar› önlemenin en do¤ru
yöntemi en genifl halk kesimlerinin
birli¤ini sa¤layarak, resmi-sivil faflist
güçlere karfl› demokrasi mücadelesi-
nin gelifltirilmesi olacakt›r.
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Ankara yürü-
yüflüne kat›lan
TAYAD’l›lardan
PPaaflflaa ÇÇiimmeenn’e,
yürüyüfl boyunca
yaflad›klar›n›, ta-
n›k olduklar›n›
sorduk. Anlatt›.
Linç sald›r›lar›
alt›ndaki yürüyüfl
bir kez daha can-
land› gözlerimi-

zin önünde... Afla¤›da bu röportaj› su-
nuyoruz:

� Ankara’ya linç sald›r›lar› alt›nda
yürüdünüz. Bu yürüyüflü nas›l tarif
edersiniz? 
� Linç giriflimlerinin ortas›nda dim-
dik yürümek, hakl›l›¤›na, meflrulu¤una
inanmakla olur. Sa¤›m›z solumuzdan
ya¤an tafllar alt›nda, polis kordonu al-
t›nda, sürekli tehdit alt›nda yürümek,
yürümekte ›srar etmek sevginin kendi-
sidir, güvenin kendisidir, direnifl ruhu-
nun kendisidir, örgütlülü¤ün gücüdür.
Bu yürüyüfl tüm bunlar› içinde bar›n-
d›rm›flt›r.

� Linç sald›r›lar›nda sizin en fazla
dikkatinizi çeken ne oldu? Örne¤in
sald›r›rken nas›l sald›r›yorlard›, neler
söylüyorlard›? 
� Gitti¤imiz yere mesela Bolu’ya
varmadan önce yolda faflistler sürekli
sataflt›lar bize. Küfürler ettiler, tehdit
ettiler, sizi ilerde bekliyoruz dediler.
Tüm bunlara ra¤men polis hiçbirini

durdurup gözalt›na almad› ya da sizi
bekliyoruz dedikleri yerde hiçbir gü-
venlik önlemi al›nmam›flt›.  Yani halk
tepkisinin olmad›¤› alenen aç›kt›. Fa-
flistleri toplam›fllard›. Araban›za binin
gidin hem polislerin hem de faflistle-
rin dedikleri bir cümleydi. Amaç bizi
yürütmemekti. 

� Polisle linç güruhu aras›ndaki ilifl-
kiler nas›ld›?
� Biz bir faflistin arabayla gelip ben-
zin istasyonunda polisle konufltuktan
sonra polisten para al›p ayr›ld›¤›n›
gördük. Polisler bize sald›ran faflistle-
re hep ismiyle hitap ediyorlard›. Me-
sela Emrah isminde bir faflist bize si-
lah göstermesine ra¤men ne silah›
al›nd›, ne de kendisi gözalt›na al›nd›.
Ve bu faflist 3 defa karfl›m›za ç›kt›.
Küçük gruplar halinde bize sald›rd›k-
lar›nda da onlar› da¤›tmaya, engelle-
meye çal›flm›yordu, artmalar›n› bekli-
yor sonra müdahale eder gibi görünü-
yordu. Plakas› olmayan arabalar bizi
tehdit ederken onlara hiçbir ceza ya-
z›lmad›. Lince u¤rayan bizdik gözal-
t›na al›nan, zorla otobüslere bindiri-
len ve gaz yiyen de bizdik.  Linççiler-
den gözalt› olmad›.

� Yürüyüfl s›ras›nda geçti¤iniz iller-
de demokratik kitle örgütlerinin tavr›
nas›ld›?
� Kurum olarak onlardan hiçbir
destek görmedik. Bolu’da linç sald›r›-
s› olurken oradaki kitle örgütleri kor-
kup sinelerine çekilmifllerdi.

� Yürüyüfl s›ras›nda, yollarda halk›n
size karfl› tutumu nas›ld›?
� Linç sald›r›s›, provokasyon yarat›-
lana kadar hep insanlarla sohbet ede-
rek, bildiri da¤›tarak yürüdük. Kimisi

“bu kadar yolu yürüyemezsiniz, inflal-
lah amac›n›za ulafl›rs›n›z” diyordu.
Kimisi ilk kez duydu¤u tecritin ne ol-
du¤unu anlamaya çal›fl›yordu. Araba-
lar s›k s›k korna çal›yordu. Bizi gö-
rünce zafer iflareti yapan oluyordu.
Hatta bazen arabadan inip bizimle
sohbet eden bile oldu.

� Yürüyüfle iliflkin ayr›ca belirtmek
istedi¤iniz bir fley var m›?
� Bu yürüyüflle iktidar›n TA-
YAD’dan duydu¤u korkuyu bir kez
daha gördük. Çünkü bizim geçti¤imiz
yerlerden gerçekler geçti, hakl›l›k
geçti. Yalanlar aç›¤a ç›kt›. 60–65 yafl-
lar›ndaki insanlar› yürüten iflkence
gerçe¤i gözler önüne serildi bir kez
daha. Bu yürüyüflteki kararl›l›¤›, sa-
hiplenme duygusunu, azmi, sabr›, 7
y›l süren direnifl ruhunu gördükleri
için sald›rd›lar. 

Bolu’daki tutsaklar, ‹zmir’deki
tutsaklar, Gebze’deki tutsaklar,
Uflak’taki tutsaklar arad›lar. Tutsaklar
örgütlenmesi çok güzel bir mesaj
gönderdi. Onlar da kat›ld›lar yürüyü-
flümüze. Bu sevgiydi bizi yürüten.
Tafllar alt›nda ne yüre¤imiz titredi ne
de dizlerimiz. Bafl›m›z dik yürüdük,
tafl gelirse kan akar baflka bir fley ol-
maz dedik birbirimize. Ama bafl›m›z
e¤ilirse evlatlar›m›za en büyük kötü-
lü¤ü yapar›z. Biz sald›r›lar alt›nda
tutsaklar›m›zdan ö¤rendi¤imiz gibi
bafl›m›z dimdik yürüdük. 

“Linç giriflimlerinin ortas›nda dimdik yürümek,
hakl›l›¤›na, meflrulu¤una  inanmakla olur”

Pafla Ç‹MEN

TAYAD’LILARDAN
SUÇ DUYURUSU

TAYAD’l› Aileler 13 Ekim günü ‹stanbul Sultanah-
met Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

“Tecrite Karfl› Mücadelemiz Linç Ve Provakasyonlar-
la Engellenemez” pankart› açarak eylem yapan TA-
YAD’l›lar, “Tecrite Son”, “Linçler Bask›lar Bizi Y›ld›ra-
maz”, “Linçlerin Sorumlusu AKP ‹ktidar›d›r” sloganlar›
att›lar. Aileler ad›na Sezai Demirtafl sözlü olarak aç›kla-

mada bulunarak,
Tayyip Erdo¤an’›n
demokrasi nutukla-
r› at›p, sahte gözyafllar› döktü¤ünü, öte yandan ise hapis-
hanelerde ve d›flar›da halka, devrimcilere zulüm uygula-
d›¤›n›, linç sald›r›lar› örgütledi¤ini söyledi. Fahrettin
Keskin’de Ankara yürüyüflü süresince yaflad›klar›n›, po-
lisin linçcileri nas›l korudu¤unu ve linci nas›l örgütledi-
¤ini anlatt›. Eylemden sonra ise aileler adliyeye giderek,
sald›r›lar› belgeleyen bir dosya ile Düzce, Bolu, Ankara
‹l Emniyet Müdürleri, polisleri ve sivil faflistlir hakk›nda
suç duyurusunda bulundular.
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- 22 Eylül 2010'da R›za Ç›takbafl'a
yat›r›lan foto¤raflar hiç bir gerekçe
gösterilmeden uzun bir süre verilme-
yip, idarede tutulmufl sonrada "sak›n-
cal›" diye verilmemifltir.

- Malik Koparan'a "17 A¤us-
tos'tan 22 Eylül'e kadar görüfl cezan
var" denilerek, ziyaret yasa¤› uygu-
land›. Bu süre içinde Malik Kopa-
ran, kapal› ve aç›k görüfllere ç›ka-
r›lmad›. Sonradan görüfl cezas›n›n
olmad›¤›, yasa¤›nda keyfi olarak
bildirildi¤i aç›¤a ç›kt›.

- 30 Eylül tarihinde, Bülent Öz-
demir'i ziyarete gelen yak›n› Nazl›
Özdemir'e araman›n d›fl›nda keyfi
arama dayat›lm›fl, zorla çoraplar›
ç›kar›lmak istenmifltir. 

Israrla nedeni soruldu¤unda,
gayri ciddi ve ahlaks›zca yalan söy-
leyerek, "Parmak aras›nda eroin ya-

kalad›k" demifltir bir görevli.

Nazl› Özdemir, "Bizim kim ol-
du¤umuzu, kimleri ziyarete geldi-
¤imizi biliyorsunuz." diyerek onur-
suz aramay› kabul etmemifltir. Böy-
le ahlaks›zca bir gerekçeyi öne sü-
rerek ahlaks›zca yap›lan aramalar›
tutsak yak›nlar›na yap›lan bask›y›
meflrulaflt›rmakt›r amaç. 

Uyuflturucuya karfl› olan siyasi
tutsaklar› bu yalanlarla zan alt›nda
b›rakmak isteyenler, kapal› görüfl-
lerde arada bir y›¤›n fiziki engel ol-
du¤unu, tutsaklarla demir parmak-
l›klar ve camlar arkas›ndan görü-
flüldü¤ünü unutturmak istiyorlar. O
nedenle "flunu bulduk, bunu bul-
duk" yalandan öte bir fley de¤ildir.

Rahats›zl›klar› nedeniyle dok-
tor raporlar› olmas›na karfl›n diyet
yemek almas› gaereken hasta tut-

saklar› diyet yeme¤i verilmemekti-
dir.

- Doktor revire haftada yaln›zca
bir kez geliyor. 6 gün boyunca ha-
pishanede doktor bulunmamaktad›r.
Hasta olmak için doktorun gelece¤i
günü beklemek gerekiyor! Böylesi-
ne mizahi ve çarp›c›d›r durum. Dok-
torun  geldi¤i gün ise do¤ru düzgün
muayene edilmeden ilaç yaz›larak,
"kullan-dene" denerek, tutsaklara
kobay muamelesi yap›lmaktad›r.

- Revirde difl doktoru yoktur.
Difl a¤r›s› çeken tutsak buna aylar-
ca katlanmak zorundad›r.

- Hapishane idaresi televizyon
yay›nlar›nda hep Samanyolu, Ka-
nal 7, gibi  gerici kanallar›n  ya da
yoz Amerikan kültürü yayan kanal-
lar›n izlenmesini dayatmaktad›r.

- 45/1 say›l›  sohbet genelgesi
bugüne kadar uygulanmad›. Tut-
saklar sohbet için tek bir gün bir
araya getirilmediler.

17 Ekim
2010
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Kocaeli 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde
Hak Gasplar› ve Bask›lar

ÇÇii¤¤ddeemm
fifieennyyii¤¤iitt::
(Ankara Sincan
Kad›n Hapisha-
nesi’nden
tahliye)

““TTeeccrriittee  tteesslliimm
oollmmaammaakk,, iirraa--

ddee ssaavvaaflfl››nnddaa ggüüççllüü oollmmaakktt››rr””
Hapishane idaresi aç›s›ndan sen

bir teröristsin. Ve ona göre muame-
le göreceksin. Devletin kendisinin
demokratikleflti¤ini söyledi¤i yerde
dahi bizim demokrasi mücadelemi-
ze neden bu kadar tahammülsüz ol-
du¤unu gördüm. 

Biz bazen kendi gücümüzün
fark›nda olmasakta,  devlet  öyle
düflünmüyor. Bizi, bazen bizim
kendimizi önemsemedi¤imiz kadar
çok ciddiye al›yor. ‹rademizi teslim
alabilmek, kendi düzenine katabil-
mek için tecritin en koyusunu hiç-
birimizi ay›rt etmeden uyguluyor

Devletin tecrit politikas› ise ha-
pishanede yaflad›¤›m ve asl›nda d›-

flarda yeterince bilince ç›karmad›-
¤›m bir baflka konu oldu. Evet d›-
flarda da tecrite karfl› mücadelenin
bir parças›yd›m. 

Yeri geldi bildiri da¤›tt›m, yeri
geldi yürüyüfle kat›ld›m. Ancak flu-
nu anlad›m ki, tecritin ne demek ol-
du¤unu iyi kavramak için her za-
man bunlar yetmiyebiliyor.

Elbette illa tecriti anlamas› için
herkesin hapishaneye girip yaflama-
s› da gerekmiyor. Temel politikala-
r›m›zdan biri olan ve 10 y›ld›r mü-
cadelesini sürdürdü¤ümüz tecrite
karfl› mücadeleyi hatta o mücadele-
nin bir parças› oldu¤umuz halde  bi-
lince ç›karmak önemsemek gerekir.

Tecrit yaln›zca insan› yaln›zlafl-
t›rma ya da bir tak›m haklardan
mahrum b›rakmak de¤ildir. Tecrit
devrimcileri  tan›mama, özünde de
insan onurunu katlederek insana sa-
vunulacak, ayakta kalacak bir de-
¤er b›rakmamakt›r ayn› zamanda.

80’deki cunta hapishanelerin-

den tecrit hücrelerine flehitlerimiz,
gazilerimiz, ödedi¤imiz bedeller
sayesinde hapishanelerde ve ülke-
mizde halka ve devrimcilere yöne-
lik ne kadar çok sald›r›n›n püskür-
tüldü¤ünü, bu alçakça politikalar›n
bu bedeller sayesinde bofla ç›kar›l-
d›¤›n› daha iyi anlad›m.

Tecrit politikas›na teslim olma-
mak, ondan olumsuz etkilenmemek
için irade savafl›nda güçlü olmak gere-
kiyor. Bu yüzden de asl›nda bir yan›y-
la kendimizle de savafl› sürdürürüz. 

Bir süre  tek kald›m hücrede. Bu
zaman›  daha üretken daha da verim-
li geçirdim. Çünkü bir gün dahi di-
siplini “nas›l olsa yaln›z›m” diyerek
gevfletti¤inde bir daha toparlayama-
ma ihtimali oldu¤unu görüyorsun.

Devlet taraf›ndan  de¤erlendiril-
di¤inde sen bir birey de¤ilsin sen
orada halks›n, kavgas›n mücadele-
nin  kendisisin. Ve ona uygun hare-
ket edip etmedi¤ine göre bir de¤er
kazan›yorsun.”

AKP tecriti yok say›yor!..



Tutuklu ve Hükümlü Yak›nlar›
Birli¤i (TUYAB), Tekirda¤ F Tipi
Hapishanesindeki bask›larla ilgili
geçen hafta bir aç›klama yapt›.
Aç›klama s›ras›nda baz› tutuklu ya-
k›nlar› da yapt›klar› konuflmalarla F
Tiplerindeki bask›lar› anlatt›lar. 

14 Ekim tarihli Cumhuriyet ga-
zetesi, bu aç›klaman›n haberini,
flöyle bir bafll›kla verdi:

““TTeeccrriitt;; ''kkiibbaarr ööllüümm''ddüürr””

Gazete, TUYAB üyesi Güzel fia-
hin’in flu sözlerini aktar›yordu:
“Cezaevlerindeki çocuklar›m›z›
operasyonlarla teslim ald›klar›n›
söylediler. Ama operasyonlara tes-
lim olmad› çocuklar›m›z. fiimdi de
tecrit uyguluyorlar. Çeflitli yasak-
larla çocuklar›m›z› ‘kibar ölüm’e

davet ediyorlar...”

*

On y›l› aflk›n bir süredir anlat›-
yoruz. 

Tecrit iflkencedir. 

Tecrit, iflkenceli ölümdür. 

2000’de, henüz F Tipleri aç›lma-
m›flken söylemeye bafllad›k bunu. 

On y›ld›r da bunu anlat›yoruz. 

Tecrit alt›nda hiçbir ölüm, do¤al
ölüm de¤ildir, s›radan ölümler de-
¤ildir.

Tecrit iflkencedir ve tecritteki her
ölüm, iiflflkkeennccee aalltt››nnddaa ööllüümmddüürr.. 

* 

Kuflku yok ki, tecritin iflkence
oldu¤una dair sözlerimizi, aç›kla-
malar›m›z›, en baflta tutsak yak›nla-

r› iyi bilir. 

Zaten bunu yaflayanlard›r. 

Tecritin iflkence oldu¤unu iyi bi-
lenlerdir. 

Peki buna ra¤men böyle bir dil
nas›l gelifliyor?

Sorun nas›l ele al›n›yor ki bu ga-
rip, gerçek d›fl› ve tecrite karfl› mü-
cadeleyi zay›flatan tan›mlar ortaya
ç›k›yor. 

O tecrit ki oonn yy››llddaa 11665599 ttuuttssaa¤¤››
katletmifl. Buna hangi mant›kla
hangi dilde “kibar” diye ad konula-
bilir?

Tecrit, aylarca, y›llarca sessizli-
¤e, insans›zl›¤a, hasta tutsaklar›
hücrelerinde ölüme mahkum eden,
“ya düflünce de¤iflikli¤i ya ölüm!”
diyen bir politikad›r. 

Her an› tutuklu için bir iflkence-
dir!

Tecrit -kibar de¤il-

iflkenceli ölümdür

‹‹ssttaannbbuull’da 15 Ekim günü
hasta tutsaklar için yap›lan eylem-
lere devam edildi. Taksim Tramvay
Dura¤›’nda toplanan 200 kifli “10
Y›lda 1650, Sekiz Ayda 154 Tutsak
Katledildi” ve “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” pankartlar›n›
açarak Galatasaray Lisesi’ne kadar
yüründü.

E y l e m e
Tek G›da-‹fl
s e n d i k a s ›
önünde çad›r
kurarak dire-
nen Tekel ifl-
çileri de ka-
t›ld›. “Tekel
‹flçisi Tutsak-
lar›n Yan›n-
da” slogan›
atan iflçiler,
“Tekel ‹flçisi
Yaln›z De¤il-
dir” sloganla-
r›yla karfl›-
land›.

Yürüyüfl
boyunca “Devrimci Tutsaklar Onu-
rumuzdur, Bedel Ödedik Bedel
Ödetece¤iz” sloganlar› at›l›rken ya-
p›lan konuflmalarda “Adalet  Baka-
n›’na soruyoruz, bu kadar tutsak
nas›l öldürüldü? Soruyoruz, kanser
hastas› tutsaklar neden serbest b›ra-
k›lm›yor?” denildi.

‹stiklal Caddesi’nde oturma ey-
lemi yap›l›p Çav Bella marfl› da
söylenirken, Galatasaray Lisesi’ne
gelindi¤inde ÇHD ‹stanbul fiube
üyesi avukat Bark›n Timtik bir
aç›klama yapt›. Timtik “12 Ey-
lül’ün yaratt›¤› sonuçlara a¤layan
sahtekarlar, bugün 12 Eylül’ü adeta
mumla aratanlard›r” diyerek; hapis-
hanelerdeki ölüm say›s›n›n 12
Eylül’ü aflt›¤›n› belirtti. Timtik,
“Hasta tutsaklar›m›z›n ölülerini de-
¤il, dirilerini istiyoruz. Onlar›n d›-
flar›da ölüm haklar›n› de¤il, yaflama
haklar›n› istiyoruz” dedi.

Hasta tutsaklar için bir di¤er
eylem de ‹‹zzmmiirr’de 8 Ekim günü
yap›ld›. Eylemde Bekir fiimflek,
Abdül Samet Çelik ve Erol ZA-
VAR’›n resimleri tafl›n›rken, F
Tiplerinin aç›lmas›ndan bu yana
geçen 10 y›lda hapishanelerden
1659 tane tabut ç›kt›¤›n› ve bu
ölümlerin tek sebebinin  ise tecrit
ve tecridi uygulamaya devam eden
AKP hükümeti oldu¤u vurguland›.

“10 Y›lda 1650, Sekiz Ayda
154 Tutsak Katledildi”

‹STANBUL
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Oligarfli içi çat›flma, sistemin
yarg› aya¤›nda sürerken Hakimler
ve Savc›lar Yüksek Kurulu (HSYK)
üyeleri (biri hariç) 11 Ekim’de yap-
t›klar› bir bas›n toplant›s›yla istifa
ettiklerini aç›klad›lar. 

HSYK üyelerinden istifa etme-
yen ise, Ali Suat Ertosun’du. Erto-
sun istifa etmeme gerekçesini flöyle
aç›klad›: "Ben kalarak kendi bilgi
ve birikimlerimi yeni arkadafllara
aktaraca¤›m.” 

Bunu diyen Ali Suat Ertosun, bir
katliamc›. Aktaraca¤› bilgi ve biri-
kimin bafl›nda da bu gelir. 

Kal›p “hukuk” birikimini mi ak-
taracak yoksa? Düzenin yarg›s›na
bak›n. Hukuku savunmak kimlere
kalm›fl! Ali Suat Ertosun gibi bir ka-
til hangi bilgi ve birikimlerini akta-
racak yeni gelenlere? Hiç kuflku
yok ki, katliamc›l›¤›n› aktaracakt›r.
Bakmay›n kitaplarda yaz›l›p çizi-
lenlere, okullarda anlat›lanlara, ba-
¤›ms›z yarg›ya, hepsi yaland›r. BBuu
ddüüzzeenniinn yyaarrgg››ss››,, aaddaalleettii AAllii SSuuaatt
EErrttoossuunn’’uunn ““aakkttaarraaccaakkllaarr››””dd››rr..
Bu düzenin adaleti, yarg›s›, Ali Su-
at Ertosunlar’›n birikimleri üzerine
oturmaktad›r. 

Ali Suat Ertosun tescilli bir ka-
tildir. 28 tutsa¤›n katledildi¤i, 6 ka-
d›n tutsa¤›n diri diri yak›ld›¤› 19
Aral›k 2000 hapishaneler katliam›-
n›n bafl sorumlular›ndand›r. 122 ki-
flinin katledildi¤i F Tipi tecrit politi-
kalar›n›n mimarlar›ndand›r. 

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda katil Er-
tosun’un ifade etti¤i gibi yeni gele-
cek HSYK üyelerine aktaraca¤› çok
bilgi ve birikimi vard›r. 

Halka karfl› uygulanan terör hu-
kuka nas›l uydurulur? Oligarflinin
katliamlar› nas›l aklan›r bunlar›n
hepsini ö¤retecektir yeni gelenlere. 

Oligarfli içi çat›flmada AKP ikti-
dar›yla “sorunlar›” olsa da, onun
için aslolan katliamc› devlettir. Er-
tosun bu yan›yla kendini kabul ettir-
mifl sad›k bir devlet bürokrat›d›r. 

Onu yeni gelen HSYK üyelerine

aktaraca¤› hukuk ad›na
adalet ad›na baflka bir fley
yoktur. 

Ali Suat Ertosun gibi
katiller, normal koflullar-
da AKP iktidar›n›n da her
zaman koruyup kollad›¤›
“gözde” bürokratlard›r. 

Nitekim Ertosun bu-
güne kadar hep el üstün-
de tutulmufl bir bürokrat-
t›. Devlete hizmetini sür-
dürdü¤ü, iktidarlar›n po-
litikalar›n› hayata geçirdi¤i sürece
sürekli ödüllendirilmifl, terfi ettiril-
mifltir. Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü Ali Suat Ertosun, 19-22
Aral›k Katliam› sonras›nda, ilk ola-
rak YYaarrgg››ttaayy üüyyeellii¤¤iinnee getirildi.
Ard›ndan 2004’de Adalet Bakan›
Cemil Çiçek'in önerisiyle, operas-
yondaki büyük katk›s›ndan(!) ötürü,
Bakanlar Kurulu Karar› ve Cum-
hurbaflkan› A. Necdet SEZER'in
onay› ile DDeevvlleett ÜÜssttüünn HHiizzmmeett
MMaaddaallyyaass››'yla ödüllendirildi. Ama
AKP’nin Ertosun’a verdi¤i ödül
bunlarla da s›n›rl› kalmad›. Erto-
sun’u HSYK’ya getiren de AKP ik-

tidar›d›r. Bugün çeflitli hesaplar ge-
re¤i çat›flt›¤›na bakmay›n. Devrim-
cilere karfl›, halka karfl› katliam po-
litikalar›n› uygulamada, katillerimi-
zi aklamada el ve gönül birli¤i için-
de olacaklard›r. Ali Suat Ertosun gi-
bi bir katil yine AKP taraf›ndan el
üstünde tutulacakt›r. 

Ayr›ca birbirlerini ne kadar yer-
lerse yesinler, devrimcilere karfl›
al›nan kararlarda yine birlikte olur-
lar. Nitekim HSYK’daki “laik” yar-
g›çlar ile AKP iktidar› aras›ndaki
çat›flma, y›llard›r sürmektedir. Fakat
çat›flmalar›n en keskin oldu¤u dö-
nemlerde bile devrimcilere karfl› ka-
rarlar almada, yine hemfikir olmufl-
lard›r. Söz konusu olan devrimcile-
rin bast›r›lmas›, sindirilmesi, ceza-
land›r›lmas› oldu¤unda, oligarflinin
ç›karlar› oldu¤unda, aralar›nda en
küçük bir çeliflki ve çat›flma kalma-
m›flt›r. Böyle anlarda Ali Suat Erto-
sunlar m› hukuku savunacak? Onla-
r›n savundu¤u düzenin katliamlar›n›
aklayan hukuktur.

Hukuku savunmak, 
Ali Suat Ertosun gibi 

bir katliamc›ya kalm›flsa, 
orada zaten 

hukukun ifli bitmifl 
demektir

Birlikte bizi katlederken birbirlerine
övgüler ya¤d›r›p madalyalar verirler. 

Bizi katlederken hukuku birlikte
paspas yaparlar. 

Katillerimizi aklarken de el ve
gönül birli¤i içindedirler. 

fiimdi kalkm›fl birbirlerine karfl›
hak diyorlar hukuk diyorlar.

Sizin hukukunuza da
hukukçulu¤unuza da HAK TUUU!..

Bizi katletmekte hep birliktedirler
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Özelefltiri diyalekti¤in temel ya-
sas›d›r. 

Diyalektik çeliflki demektir. 

Bu çeliflkiyi çözecek her fley
özelefltiride sakl›d›r. 

Elefltiri önemsiz midir? Hay›r,
elbette önemlidir ama ELEfiT‹R‹
HAKKINI ELDE ETMEN‹N TEK
YOLU ÖZELEfiT‹REL OLMAK-
TIR. 

ELEfiT‹R‹ YASAK MI-
DIR, elbette ki de¤il! 

Bu karfl› taraf›n›n kusurla-
r›n›n olmad›¤› anlam›na gel-
mez. Belki de ciddi kusurlar›
vard›r. 

Ama flu anda söz konusu
olan özelefltiridir.

Hiç kimse kendi eksik ve yanl›fl-
lar›n› baflkalar›n›n eksik ve yanl›fl-
lar› ile aç›klayamaz. Bu ahlaki ola-
rak da siyasi olarak da yanl›flt›r.

Ahlaki olarak yanl›flt›r; birisi bi-
zi elefltirdi¤inde karfl› sald›r›ya geç-
mek tart›flmas›z flekilde elefltiriyi
etkisizlefltirme faaliyetidir.

Siyasi olarak yanl›flt›r, apolitik-
tir, s›radanlaflt›r›r sizi.

S›radanl›k elefltiriye elefltiri ile
cevap vermektir. 

Oysa devrimcilik elefltiriye öze-
lefltiri ile cevap vermektir.

E¤er tüm dünyay› elefltiren biz
devrimciler, Marx’›n deyimiyle ifa-
de edersek, gökyüzünü fethedenler,
e¤er özelefltiriden vazgeçersek ye-
nilgiyi peflin peflin kabul etmifliz
demektir.

Marx, proleter devrimi di¤er
devrimlerden ay›rt eden fleyin,
onun kendi kendini elefltirmesi ve
özelefltiriyle kendini güçlendirmesi
oldu¤unu söyler.

Bu, Marx'in önemle dikkat çek-
ti¤i bir noktad›r. E¤er biz devrimci-
ler, devrimin temsilcileri, kusurlar›-
m›za göz yumarsak, sorunlar› "aile-

vi" tarzda karara ba¤larsak,
hatalar›m›z›n üstünü örtersek
ve hastal›¤› örgütün içine iter-
sek;

- o zaman bu hatalar›, bu
kusurlar› kim düzeltecek?

O zaman art›k devrimci olmak-
tan ç›kar›z buras› kesindir. 

Dürüst ve aç›k bir özelefltiriyi
reddedersek, hatalar›m›z› dürüst ve
aç›k bir biçimde düzeltmekten vaz-
geçersek, ilerlememizin yolunu, sa-
vafl›m›z›n büyümesini, baflar›lar›na
giden yolu kapataca¤›m›z çok aç›k-
t›r. Hem de bunu kendi ellerimizle,

kendi dilimizle, kendi beynimizle
yapar›z. 

Ülkemizde s›n›flar var, çeliflki-
ler var, bir geçmiflimiz, bugünümüz
ve gelece¤imiz var, bunlar aras›nda
çeliflkiler var ve yaflam düz bir hat-
ta ilerlemeyecek, ilerlemez. 

Mücadele içinde, çeliflkilerin
geliflmesiyle, bu çeliflkilerin afl›l-
mas›yla, bu çeliflkilerin aç›¤a ç›ka-
r›lmas› ve tasfiye edilmesiyle olur.

S›n›flar var oldu¤u sürece, hiç-
bir zaman flunu söyleyebilecek du-
rumda olmayaca¤›z: "Ben elimden
geleni yapt›m, bu kadar..." Biz de
böyle bir durum hiçbir zaman ol-
mayacak. Olumluluklar ve olum-
suzlar bir arada olacak, do¤rular ve
yanl›fllar bir arada olacak. Özelefliri
yapt›kça yanl›fllar› düzeltece¤iz
baflka hiç yolu yoktur. Yaflam bo-
yunca biz de sürekli olarak bir fley-
ler yavafl yavafl ölüp gidecek. Ama
ölen fley öyle kolayca ölmek iste-
meyecek, var olmak için mücadele
edecek, köhnemifl davas›n› savuna-
cak.

Yaflam boyunca bizde sürekli
olarak yeni bir fleyler do¤acak.

Ama do¤an fley öyle kolayca
do¤mayacak, gürültü koparacak, 

ba¤›racak, var olma hakk›n› sa-
vunacak. 

Eski ile yeni, ölüp giden ile dün-
yaya gelen aras›ndaki

mücadele; iflte geliflmemizin te-
meli budur. 

E¤er aç›kça ve dürüstçe, 

devrimcilere yarafl›r biçimde,
çal›flmalar›m›zdaki

hata ve kusurlar›m›z› tespit et-
mez ve ortaya ç›karmazsak, 

o zaman ileriye giden yolu ken-
di kendimize kapatm›fl oluruz.

Ama biz geliflmek istiyo-
ruz. Ve biz, tam da geliflmek
istedi¤imizden dolay›, dürüst
ve devrimci özelefltiriyi en
önemli

görevlerimizden biri hali-
ne getirmek zorunday›z. 

Bu olmadan ilerleme ol-
maz. 

Bu olmadan geliflme olmaz.

Ama tam da bu aç›dan bizde ifl-
ler hala topallamaktad›r.

Kendi hata, kusurlar› görme-
mek, kendi halinden hoflnut olmak
bizi çürütür. Hiç kimse bunu kabul
etmez tabii, "ben kendi hatam› da
söylüyorum ya..." en masumundan-
d›r bu söylemler. "Ne yapabilirim,
ben bu kadar yapabiliyorum." Ama
bu söylem; "BU KADAR KUSUR
KADI KIZINDA DA OLUR" mi-
salidir. 

Hatta ço¤u zaman karfl› taraf›n
baz› aç›klar›n›, yanl›fllar›n›, eksik-
lerini görmek yeterli olur. Ve bu
kendimizi görmemizi engeller.

Karfl› tarafta gördü¤ümüz eksik-
ler, burnumuzu Kaf da¤›na kald›r›r.
Ama hatalar kal›r, kusurlar var ol-
maya devam eder, hastal›k örgütün
içine at›l›r ve örgüt hasta olur.

Buna izin verilemez. 

"Bugüne kadar bütün devrimci-
ler gurura kap›ld›klar›, güçlerinin
nerede yatt›¤›n› göremedikleri ve
zaaflar›n› ortaya koymaktan kork-
tuklar› için mahvoldular.

ÖZELEfiT‹R‹
ÖZGÜRLEfiT‹R‹R 
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Ama biz y›k›lmay›z, çünkü biz
zaaflar›m›z› ortaya koymaktan
korkmuyoruz ve onlar› alt etmesini
ö¤renece¤iz." (Lenin, Tüm Eserler,
cilt XXVII, s. 260/61, Rusça.)

Özelefltiri, devrimcinin gücü-
nün bir iflaretidir, zaaf›n›n de¤il.

Genelde elefltiriye, özelde öze-
lefltiriye karfl› anti-pati duyanlar
ço¤unluktad›r. Stalin’in deyimi ile
"C‹LALI KOMÜN‹STLER"dir
bunlar. Bu cilal› komünistler dur-
madan özelefltiriden kaçarlar ve
homurdan›rlar. 

Bunun nedenlerinden birisi;
kendini be¤enmiflliktir.

Bunun nedenlerinden birisi;
kendinden hoflnut olmakt›r. 

Ve bunun sonucunda karfl›s›n-
daki herkes yanl›fl, bir tek do¤ru
elefltiriler kal›r.

Oysa devrimcinin gücü özelefl-
tiridir. 

Özelefltiriden beklenen nedir? 

Birincisi; siyasi uyan›kl›¤›m›z›
artt›r›r. Büyük bedeller ödeyerek
kazan›lan do¤rular›m›z› sahiplen-
memizi güçlendirir. Zay›fl›klar›m›-
z› düflmana koz vermeden kendi-
mizin-örgütümüzün gidermesini
sa¤lar. Çeflitli olumsuz sürprizlere
karfl› bizi korur. Y›ld›r›m düflmesi
gibi alg›lamay›z hayat›. 

‹kincisi; ideolojik düzeyimizi
yükseltir. Hatalar›m›za ve ihmal-
kârl›¤›m›za ra¤men kendimizi e¤i-
timimizde karfl›laflaca¤›m›z güç-
lüklere karfl› haz›rl›k olmam›z›
sa¤lar. Hatta öngörülü olmam›z›
sa¤lar, olas› tehlikeleri zaman›nda
önlem alarak engellememizi sa¤-
lar. 

- En iyiler olmam›za yard›m
eder. "Herkes yap›yor ama ben as-
la yapmayaca¤›m..." diyecek bir
nitelik sa¤lar bize. 

- Devrimi ve savafl› büyütmek
için gerekli güç, beceri ve yetenek-
leri kazanmam›za olanak sa¤lar. 

- Bizi özgürlefltirir, hatalar›n ve
eksiklerin tutsa¤› olmaktan kurtar›r.

- Kültürel düzeyimizi ve dev-
rimci ahlak›m›z› yükseltir. 

Direnmek!... 

Denilebilir ki, eflitsizli¤in, adalet-
sizli¤in, soygunun, sömürünün oldu-
¤u bir dünyada sahip oldu¤umuz tüm
haklar›n tek güvencesi direnmektir.
Emekçi halklar›n sahip oldu¤u hiçbir
hak ne gökten zembille indi, ne de
birileri taraf›ndan bizlere bahfledildi.
Akl›n›za gelen ya da gelmeyen han-
gi haklara sahipsek emin olun çok
büyük bedeller ödenerek kazan›lm›fl
haklard›r. Sahip oldu¤umuz tüm
haklar›m›z egemenin zulmüne karfl›
direnilerek kazan›lm›flt›r. 

Haklar›n kazan›lmas› asla ege-
menlerin “iyi niyetiyle”, “vicdanl›”
olmalar›yla olmam›flt›r. Gücü elinde
bulunduran egemenler, kendileri gibi
insan olan ama güçsüz olanlar› köle
yapm›fllard›r. Binlerce y›l insan insa-
n› köle olarak ezmifltir. Köleli¤in so-
nunu getiren vicdanl› köle sahipleri
de¤il kölelerin, kölelik düzenine kar-
fl› isyan› olmufltur. Egemenler ise b›-
rak›n “vicdanl›”, “insanc›l” olmay›
milyonlarca köleyi katletmifltir.

Direnmek; ilk s›n›fl› toplumlar-
dan bugüne ezilenlerin yaflamak için
elindeki en büyük silah›d›r. Onun
için egemenler direnme hakk›m›za
sald›r›yorlar. Boyun e¤memizi isti-
yorlar. Direnerek hiçbir hakk› kaza-
namayaca¤›m›za bizi inand›rmak is-
tiyorlar. Bizi kendi gücümüze, dire-
niflin gücüne inançs›zlaflt›rmak isti-
yorlar. Onun için hiç bir direnifli kü-
çümsemiyor oligarfli. En küçük bir
direnifli dahi ezmek istiyor. 

Bak›n Türkan Albayrak’›n direni-
fline: Mesele sadece iflten at›lan
Albayrak’›n ifline geri dönmesi me-
selesi de¤ildir. Tafleronl›k sisteminde
patron hergün “ifline gelmeyen” bir
iflçiyi iflten atar ve her gün en ucuza
çal›flacak baflka bir iflçiyi ifle al›r. Ta-
fleronl›k sistemi de bu de¤il mi za-
ten? ‹flçinin hiçbir güvencesi yoktur.

Herfley patronlar›n keyfine göre fle-
killenir. ‹fl güvencesi patronlar›n iki
duda¤› aras›ndad›r. Türkan Albay-
rak’›n direnifli iflte bu sisteme çomak
soruyor. ‹stedi¤iniz gibi bizi iflten
atamazs›n›z diyor. Ve bu direnifl bu
yan›yla patronlar aç›s›ndan kötü bir
örnektir. Milyonlarca tafleron iflçisi-
ne “kötü” örnek olmaktad›r. Sadece
tafleron iflçilerine de¤il “direnerek”
kazan›laca¤›ndan umudunu kesen
halk›n her kesiminden milyonlara
“kötü” örnek olmaktad›r. 

“‹kinci TEKEL direnifli” diye
tekrar gündeme geldi. Tekel iflçileri
haklar› için direnmekten baflka yolun
olmad›¤›n› gösteriyor. Evet, baflka
yol yok! 

Düzen sendikac›l›¤› tekel iflçileri-
nin direniflini ayak oyunlar›yla tasfi-
ye etti. ‹flçileri kölelefltiren 4-C yasa-
s› Tekel iflçilerinin 78 gün süren dire-
nifliyle gündeme geldi. 4-C sald›r›s›
püskürtülemedi. Ancak 4-C yasas›
yüzbinlerce iflçiyi tehdit etmeye de-
vam ediyor. 

Peki ne olacak? Yüzbinlerce
emekçi köleli¤i kabul mü edecek?
AKP Kürt halk›na teslimiyeti dayat›-
yor. Alevi halk› afla¤›l›yor, asimile
ediyor. ‹flçilere köleli¤i dayat›yor,
Üniversitelerdeki k›flla düzeninin ye-
ni genelgelerle yasallaflt›r›yor... 

Cevab›m›z HAYIR ise, ne yapma-
m›z gerekti¤i sorusunun tek cevab›:
D‹RENMEKT‹R. Tarih, sayfalar›na
bunun baflka yolunu yazmam›flt›r.

fiunu da bilelim: Türkan Albay-
rak’›n tek kiflilik direnifli, Tekel iflçile-
rinin direnifli, her koflulda direnmenin
mümkün oldu¤unu bize göstermekte-
dir. Direnmek en meflru hakt›r ve her
koflulda direnmek mümkündür. Ha-
pishanelerdeki yedi y›l süren Büyük
Direnifli hat›rlay›n. Oligarflinin hiçbir
sald›r›s› devrimci tutsaklar›n direnifli-
ni engelleyememifltir.

Tek YolYYüürrüüyyüüflflttee

Direnmek!.. 
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24 y›ld›r tüm bask›lara, gözalt›
ve tutuklama terörüne, da¤›t›mc›la-
r›n›n katledilmesine ra¤men dev-
rimci bas›n gerçekleri halka anlat-
maya devam ediyor. Bu 24 y›ll›k
devrimci gelene¤inin temsilcisidir
Yürüyüfl Dergisi. ‹ktidar›n çizdi¤i
s›n›rlara kendini hapsetmeyip ger-
çekleri yazan Yürüyüfl Dergisi s›rt›-
n› gücünü de yine halktan al›yor.
Dergi okurlar› hakl›l›¤›n, meflrulu-
¤un verdi¤i güçle, tüm sindirme ça-
balar›n› bilip, bedel ödemekten çe-
kinmeyerek kap› kap› dolafl›p Yü-
rüyüfl Dergisi’ni halka ulaflt›rmaya
devam ediyorlar.

‹‹ssttaannbbuull’da 9 Ekim günü, Ok-
meydan› Fetihtepe Mahallesi Yo-
la¤z› Dura¤›’nda bir araya gelen
Halk Cepheliler; Yürüyüfl önlükleri
giyerek, “Enginler’in Ferhatlar’›n
Sesi Yürüyüfl Susturulamaz” yaz›l›
pankart›n arkas›nda eylem yapt›lar. 

Eylemde, AKP iktidar›n›n gerçek
yüzünü, pisliklerini teflhir ettikleri,
insanlara gerçekleri anlatt›klar› için
Ankara’ya yürüyen TAYAD’l› Aile-
ler’e linçler örgütlendi¤i, gözalt›na
al›n›p iflkencelerden geçirildi¤i anla-
t›ld›. Yürüyüfl Dergisi’nin de ayn›
nedenlerle iktidarlar›n bask›lar›na
maruz kald›¤› belirtilerek, ne TA-
YAD’l› Aileler’in ne Yürüyüfl Dergi-
si’nin bask›larla, linçler ve gözalt›-
larla y›ld›r›lamayaca¤› ifade edildi. 

Eylemin ard›ndan yap›lan dergi
da¤›t›mda 65 dergi halka ulaflt›r›ld›.

AAnnttaallyyaa’da 9 Ekim Yürüyüfl
Dergisi 9 kifli ile Gebizli mahalle-
sinde idi. Bir buçuk saatte yap›lan
tan›t›m sonucunda 47 tane Yürüyüfl
Dergisi mahalleliye ulaflt›r›ld›.

AAddaannaa’da 10 Ekim günü, Yü-
rüyüfl okurlar› Servet Göçmen, Ci-
han Zerayak ve Emrah Eskibal, Sa-

r›çam Mahallesi’nde Yürüyüfl Der-
gisi’nin tan›t›m ve sat›fl›n› yaparken
resmi polisler taraf›ndan sald›r›ya
u¤rayarak gözalt›na al›nd›lar. Polis-
ler derginin toplatmas›n›n olup ol-
mad›¤›n› ö¤reneceklerini söyleye-
rek Yürüyüfl okurlar›n› mahallenin
d›fl›na ç›kar›p bekleteceklerini ve
araçlara binmelerini dayatt›lar.
Dergi okurlar› duruma itiraz ederek
dergilerinin yasal oldu¤unu ve sat›-
fl›n› yapacaklar›n› söyleyince de
“Nas›l araçlara binmezsiniz” diye-
rek orada toplanan mahalle halk›n›n
gözleri önünde biber gaz› s›karak ve
küfrederek sald›rd›lar. Yürüyüfl
okurlar› sald›r›ya “‹flkence Yapmak
fierefsizliktir, Bask›lar Bizi Y›ld›ra-
maz” sloganlar›yla karfl›l›k verirken
Ak›nc›lar Polis Merkezi’ne götürü-
lüp kabahatler kanununa göre para
cezas› kesilip yaklafl›k 2 saat sonra
b›rak›ld›lar.

9 Ekim günü ‹‹zzmmiirr’in Bademler
Köyü’nde ve Menemen Asarl›k’ta,
10 Ekim günü ise iflçi ve emekçileri-
nin yo¤un oldu¤u Gültepe’de,
Güzeltepe’de ve Harmandal›’da Yü-
rüyüfl Dergisi’nin tan›t›m› yap›ld›. 

Linçlerin sorumlusunun AKP ik-
tidar› oldu¤u ve düzenin ahlaks›zla-
r›ndan biri olan M.Ali Erbil’in can-
l› yay›nda yapt›¤› hakaretin anlat›l-
d›¤› tan›t›mlarda toplam 214 dergi
halka ulaflt›r›ld›.

12 Ekim günü MMaallaattyyaa Yeflil-
yurt Caddesi üzerinde dergi okurla-
r› "Yürüyüfl" yazan önlükleriyle
tan›tam ve sat›fl yapt›lar. Ayn› flekil-
de Hac›abdi ve Çavuflo¤lu mahalle-
lerinde de derginin sat›fl› yap›ld›.

Mersin’de 11 Ekim günü TA-
YAD’l› Aileler, EHP ve Partizan
her hafta oldu¤u gibi ortak bas›n
aç›klamas› ve 15 dakika oturma ey-
lemi düzenlediler. 

ESP’nin de destek verdi¤i ve
Tafl Bina önünde yap›lan eylemde
“Gözalt›lar, Tutuklamalar, Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz, Devrimci Tutsak-

lar Serbest B›-
rak›ls›n” pan-
kart› aç›ld›. 

Yap›lan aç›klamada ise “Ege-
men sistemin sald›r›lar›na son ola-
rakta hapishanelerde uygulanan
tecridin kald›r›lmas› için ‹stan-
bul’dan Ankara’ya yürüyüfle geçen
TAYAD’l› Aileler’e karfl›, yürüyü-
flün 7. gününde Bolu dura¤›nda
a¤›zlar› suland›r›lm›fl sivil faflistler
taraf›ndan gerçeklefltirildi” denildi.

“Enginler’in Ferhatlar’›n Sesi
Yürüyüfl Susturulamaz”

Bask›lara Kar›fl Ortak Eylem

‹stanbul / Okmeydan›

Foto Arfliv
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1 May›s 2003’te Bingöl’de 6.4
büyüklü¤ündeki depremde 170 kifli
katledilmiflti. Y›k›lan binalardan bi-
risi de devletin yapt›rd›¤› bir ilko-
kuldu. Tamamen y›k›lan bu binada
84 ö¤renci ve bir ö¤retmen göçük
alt›nda kalarak yaflam›n› yitirmiflti.
Y›k›mla ilgili Bingöl A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde aç›lan dava sonuç-
land›. Mahkeme, ““ttaakkssiirrllee ((kkuussuurr))
ööllüümmee nneeddeenn oollmmaakk””tan okulu ya-
pan müteahhite 3.5 y›l, iki kontrol
mühendisine 2.5 y›l ceza verdi. Yar-
g›lanan di¤er 6 san›k ise zzaammaann aaflfl››--
mm››nnddaann beraat etti. 

Devletin yapt›¤› bir bina y›k›l›-
yor ve 84 çocuk ve bir ö¤retmen
katlediliyor. Bu düzenin mahkeme-
leri sadece 3 kifliyi suçlu buluyor.
Y›k›lan bina devlet okulu: Nerede
bu projeye onay veren bakanlar,
baflbakanlar? Nerede bu binay› tes-
lim alan devlet görevlileri? Bir mü-
teahhit, iki mühendis kafalar›na gö-
re mi gidip o binay› yapt› oraya? 

Peki 85 kiflinin katledilmesinin
cezas› 3,5 y›l m›? 

Cezan›n bu kadar az olmas›n›n
gerekçesi olarak, “eski Türk Ceza
Kanunu’na göre yarg›land›¤› için
böyle oldu” deniliyor 

YYAALLAANN!!

Artvin’in fiavflat ilçesinde geçen
yaz yaflanan selde, müteahhitin
malzemeden çalarak yapt›¤› bentle-
rin y›k›lmas› sonucunda befl kifli ya-
flam›n› yitirmiflti. 

Artvin A¤›r Ceza Mahkeme-

si’nde aç›lan davada
ise iki müteahhit hakk›nda bentlerin
yap›m›nda kalitesiz beton kullan-
d›klar› gerekçesiyle ‘taksirle birden
çok kiflinin ölümüne sebebiyet ver-
mek’ suçundan bbeeflfleerr yy››ll hhaappiiss ve
iikkiiflfleerr yy››ll mmeesslleekktteenn mmeenn cezas› ve-
rildi.

Bu cezalar da Yeni TCK’ya göre
verildi. 5 kifliyi öldürmenin cezas›
bu. fiunu da belirtelim ki, bu dava-
dan ttuuttuukklluu kkiimmssee yyookkttuurr..

Ya di¤er büyük suçlular? O bent-
leri yapt›ran Devlet Su ‹flleri’ydi.
Yani o bentlerin as›l sorumlusu
AKP iktidar›yd›. Ancak gerçek so-
rumlulardan yarg›lanan tek kifli
yoktur.

Çünkü bu düzende; ihale yolsuz-
lu¤u yapmak, çürük binalar yap-
mak, h›rs›zl›k, yolsuzluk yapmak ve
bunlar›n sonucu olarak binlerce in-
san›n ölümüne sebebiyet vermek
ssuuçç ddee¤¤iillddiirr..

Bu düzen ahlaks›zd›r. HH››rrss››zzll››¤¤aa
uuyyuuflflttuurruuccuuyyaa,, ffuuhhuuflflaa,, yyoozzllaaflflmmaa--
yyaa kkaarrflfl›› mücadele eden Halk Cep-
heliler tutuklan›p hapse at›l›rken,
onlarca y›l› bulan cezalar istenirken
TECAVÜZCÜLERE CEZA ‹ND‹-
R‹M‹ yap›lmaktad›r.

Mardin’de 2003 y›l›nda 13 ya-
fl›ndaki bir k›z çocu¤una içinde dev-
let görevlilerinin de oldu¤u 26 kifli
tecavüz etmiflti ve o günden beri
Mardin 1. A¤›r Ceza Mahkeme-
si’nde süren bir dava vard›. Dava
geçen hafta sonuçland›. 

Mahkeme tecavüzcüler lehine
ttaakkddiirr iinnddiirriimmii yaparak tüm san›k-
lara alt s›n›rdan ceza verdi.

Mahkeme tecavüzcüleri kurtar-
makta öyle kararl›yd› ki, 13 yafl›n-
daki k›z çocu¤unun “zorla de¤il, r›-
zaen al›konuldu¤unu” söylüyor ve
böylelikle tecavüzcüleri, hem 6 ay-
dan 3 y›la kadar olan hafif suç kap-
sam›nda yarg›l›yor, hem de onlar›n
zzaammaannaaflfl››mm››nnddaann yyaarraarrllaannaarraakk,,

davan›n ““oorrttaaddaann kkaalldd››rr››llmmaass››nnaa””
karar veriyordu. 

Ayr›ca mahkeme, takdir hakk›n›
kullanarak bir de ““‹‹YY‹‹ HHAALL”” indi-
rimi yap›yordu. ‹flte düzen bu, düze-
nin yarg›s› bu: Bu düzen 13 yafl›n-
daki çocu¤a tecavüz ettirip, teca-
vüzcüsüne ““‹‹YY‹‹ HHAALL”” uygulayan
düzendir. 

Bu düzenin yarg›s›nda bunlar›n
hiç biri suç de¤ildir. Fakat; paras›z
e¤itim istedi diye Ferhat Tüzer ve
Berna Y›lmaz’› tutuklay›p 1155 yy››ll
hhaappiiss cceezzaass›› isteyen ayn› düzenin
yarg›s›d›r. 

Bu düzenin yarg›s›nda adaletsiz-
lik suç de¤ildir, ama “Adalet ‹stiyo-
ruz” diye infazlara karfl› ç›kanlara
onlarca y›l› bulan cezalar verilir. Bu
düzenin yarg›s›nda, zzaalliimm dd››flflaarr››ddaa,,
zzuullmmee ddiirreenneenn hhaappsseeddiillmmiiflflttiirr.. 

Halk› aldatmak suç de¤ildir, ama
halka gerçekleri söylemek onlarca
y›l› bulan cezalar› gerektirir. Hatta,
devrimci bir dergiyi satt›¤› için Fer-
hat Gerçek gibi s›rt›ndan vurulmay›
gerektirir.

Kapitalizmde, faflizmde, ssuuççlluu--
llaarrllaa,, ssuuççssuuzzllaarr yer de¤ifltirmifltir. 

u ‹hale yolsuzlu¤u suç de¤il, 

u Çürük bina yapmak suç de¤il,

u H›rs›zl›k, yolsuzluk suç de¤il, 

u Namussuzluk, tecavüz suç de¤il,

u ‹fl cinayetleri suç de¤il,

u Bozuk et yedirmek suç de¤il...

40 bin kiflinin katledildi¤i 17
A¤ustos 1999 Marmara

depreminden sonra Kocaeli,
Yalova ve Sakarya’da 2 bin
200 dava aç›ld›. Bunlardan
1850’sinin cezalar›, hukuk

k›l›f›na uydurulup ertelendi.
Yüzlerce dava zaman

afl›m›yla düflürüldü. 
Geriye kalan yaklafl›k 300
davadan 60’›na ceza ç›kt›.
Ancak günah keçisi olarak

seçilen bir kaç ‘kurban’
d›fl›nda hapishanede olan

kimse yok.

Bingöl

Bu düzenin suç
saymad›klar›

fiavflat

17 Ekim
2010
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Alevi halk, 9 Ekim’de, “zorunlu
din derslerinin” kald›r›lmas› ve
“eflit yurttafll›k” talepleri ile Anka-
ra'da bir yürüyüfl ve 24 saatlik otur-
ma eylemi gerçeklefltirdi. Pir Sultan
Abdal Kültür Derne¤i‘nin ça¤r›s›yla
Ankara’da Sakarya Caddesi’nde
yap›lan oturma eyleminde ““AAlleevviillee--
rriinn iinnaannçç öözzggüürrllüükklleerriinnii AAKKPP’’nniinn
iikkiiyyüüzzllüü ppoolliittiikkaallaarr››nnaa mmaallzzeemmee eett--
mmeeyyeecceekklleerrii”” vurguland›.

Devrimci Alevi Komitesi’nin de
“Zorunlu Din Dersi Kald›r›ls›n,
‹nanç Özgürlü¤ü ‹stiyoruz” yaz›l›
dövizleri ile kat›ld›¤› yürüyüfl bo-
yunca “Aleviyiz Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z, Zorunlu Din Dersi Kald›r›l-
s›n, Hakaret Edenler Hesap Vere-
cek, Alevi Kültürü Engellenemez”
sloganlar› at›ld›. 

Alevi halk demokratik talepleri-
ni dile getirirken, ayn› saatlerde,
ayn› flehirde iflbirlikçi ‹‹zzzzeettttiinn DDoo--
¤¤aann öncülü¤ünde Ankara’da “Alevi
Kurumlar Konfederasyonu”nun ilan
edilece¤i bir toplant› yap›l›yordu.

Toplant›da konuflan Devlet Ba-
kan› FFaarruukk ÇÇeelliikk ““''DDiinn ddeerrssii kkaallkk--
ss››nn'' ddiiyyoorr.. NNee ddeerrddiinniizz vvaarr ddiinn ddeerr--
ssiiyyllee,, nniiyyee kkaallkkss››nn ddiinn??.... AAçç››kk vvee
nneett ssööyyllüüyyoorruumm,, bbuu yyaakkllaaflfl››mm bbiizziimm
iikkttiiddaarr oollaarraakk ddoo¤¤rruu bbuullmmaadd››¤¤››mm››zz
bbiirr yyaakkllaaflfl››mmdd››rr”” (Radikal, 11 Ekim
2010) diyordu.

AKP’nin “Alevi Aç›l›m›” toplan-
t›lar›ndan sorumlu Devlet Bakan›
FFaarruukk ÇÇeelliikk,, “Zorunlu din dersini
kald›ramay›z. Yani sizi asimile et-
meye devam edece¤iz” diyor.

AKP, zorunlu din dersini daya-
t›rken, din dersi kitaplar›na Alevilik
üzerine üç sat›rl›k bilgi koymay› da
bir lütuf gibi gösteriyor. Üstelik o
üç sat›r› da kendileri yazmay› daya-
t›yor; Alevili¤in ne olup olmad›¤›n›
da biz tan›mlar›z diyor AKP. 

AAKKPP’’nniinn AAlleevvii hhaallkkaa
ddüüflflmmaannll››¤¤›› ttaarriihhsseellddiirr!!

Referandum öncesi, yarg›n›n
kendisini haks›z yere mahkûm etti-
¤ini savunan Erdo¤an, “Sadece
okudu¤um bir fliirdi. Bizi de Met-
ris’e u¤ratt›lar. Yarg›tay’da belli bir
mezhebi grup, böyle yaklaflt›” de-
mifl, “Alevi yarg›çlar›” k›saca Alevi
halk› suçlam›flt›.

Asl›nda, AKP’liler,  her f›rsatta
Alevi halka karfl› tarihsel düflman-
l›klar›n› kusmaktad›rlar Cemevleri
ve Alevi dedelere iliflkin her konufl-
malar›nda, bu konulardaki tart›flma-
larda beyinlerinin k›vr›mlar›nda do-
laflan düflmanl›¤› ele veriyorlar. 

AKP zihniyeti, cemevlerini
““ccüümmbbüüflfl eevvii”” olarak görmüfl, yan-
l›fl düflündüklerine dair bugüne ka-

dar da tek bir özelefltiri yapmam›fl-
t›r. Yapmazlar, çünkü cemevlerini
ööyyllee ggöörrmmeeyyee ddeevvaamm eeddiiyyoorrllaarr..

Bu zihniyet, Alevili¤i ssaappkk››nnll››kk
olarak nitelendiren bir zihniyettir ve
bunun da özelefltirisini yapmam›fl-
lard›r bugüne kadar. 

AKP, bunlar›n yerine Alevi de-
deleri mmaaaaflflaa ba¤lay›p, maafll› de-
deler ile Alevili¤i düzene ba¤lay›p,
kendi denetiminde bir Alevilik ya-
ratmaya çal›flmaktad›r. 

Hesaplar›n›n tutmamas›, oyunla-
r›n›n bozulmas› üzerine Baflba-
kan'dan sonra bakan Çelik de Alevi
dedelerine sald›rm›fl, Alevi Aç›l›m›-
n› “ssöözzddee ddeeddeelleerriinn eennggeelllleeddii¤¤iinnii””
belirtip, Alevi dedeleri suçlam›flt›r.

Alevi halk›n düflüncelerini aç›k-
lamalar›na öylesine tahammülsüz-
düler ki, Bakan Çelik; 

“Aleviler ad›na referandumda
‘hay›r’ aç›klamalar› yapmak da
yanl›flt›. Bakkallar Derne¤i görüflü-
nü aç›klar. Ama sen yapamazs›n”
(Birgün, 29 Eylül 2010) diyerek,
kkoonnuuflflmmaa yyaassaa¤¤›› getiriyordu.

Kendileri yalan söyleyecek, hal-
k› aldatacak, asimilasyonu sürdür-
meye devam edecek ve ttüümm AAlleevvii
hhaallkk sseessssiizz kkaallaaccaakk,, ““iittaaaatt eeddee--
cceekk””,, kkoonnuuflflmmaayyaaccaakk!!

AKP’nin Alevi aç›l›m›n›n özeti
de budur! AKP’nin Alevi halka, hal-
k›n inançlar›na sayg›s› yoktur. On-
lar›n tüm dertleri AAlleevviilleerrii eehhlliilleeflfl--
ttiirrmmeekk,, inançlar›n› unutturmakt›r

AKP, Alevili¤e asimilasyonu,
kendini inkar› dayatmaya devam
ediyor. Alevi halk› düzene yedekle-
mek, iflbirlikçi Alevili¤i yaratmak
için, Su TV Genel Müdürü Yalç›n
Özdemir öncülü¤ünde kurdurdukla-
r› “Demokrat Alevi Giriflimi” gibi
kurulufllarla da Alevi halk›n içine
iflbirlikçilerini salmaktad›r. 

‹flte Düzenin Alevi Halka Reva Gördü¤ü:

AS‹M‹LASYON VE AfiA⁄ILAMA

Sald›r›ya protesto 
6 Ekim’de Star TV’deki progra-

m›nda Alevi halk› afla¤›layan Meh-
met Ali Erbil çeflitli flehirlerde pro-
testo edildi.

‹‹ssttaannbbuull NNuurrtteeppee:: 7 Ekim’de
Devrimci Alevi Komitesi ve
SODAP taraf›ndan yap›lan protesto
eyleminde “Aleviyiz Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z” yaz›l› pankart tafl›n›rken
300 kiflinin kat›ld›¤› eylem yürüyüfl
ve aç›klama ile bitirildi.

‹‹zzmmiirr’de; 6 Ekim’de Do¤an
Medya Grubu ve 7 Ekim’de Konak

Eski SümerBank önünde iki eylem
yap›ld›. Halk Cepheliler’in de des-
tek verdi¤i Konak’taki aç›klamada
Star TV’nin logosu ve M. Ali Er-
bil’in foto¤raf› yak›ld›. 

BBuurrssaa’da; 8 Ekim günü Kent
Meydan›’nda Bursa’daki Alevi der-
nekleri ve Halk Cepheliler taraf›n-
dan bir bas›n aç›klamas› yap›ld›.

AAnnttaallyyaa’’ddaa; 8 Ekim’de Halk
Cephesi’nin de aralar›nda bulundu-
¤u demokratik kitle örgütleri tara-
f›ndan K›fllahan Meydan›’nda 300
kiflinin kat›ld›¤› bir protesto eylemi
yap›ld›. 
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6 Ekim 2010’da Star TV’de ya-
y›nlanan Çark›felek adl› programda
M. Ali Erbil, “Mum söndü mü yap›-
yoruz burada” diyerek Alevi halk›
afla¤›lad›, hakaret etti.

Mehmet Ali Erbil’in nas›l bir
ahlaks›z, nas›l bir flarlatan, nas›l bir
kumarbaz oldu¤unu bilmeyen yok-
tur. Yapt›¤› hemen her programdaki
rezilliklerini, “üç kuruflluk” ödüller
için programa kat›lanlar› nas›l afla-
¤›lad›¤›n›, bunu nas›l kulland›¤›n›
bugüne kadar milyonlarca insan
gördü.

Yozlu¤u, dalga dalga yayanlar-
dan, hiçbir de¤er ve kural tan›ma-
yanlardan biridir Erbil. Burjuvazi-
nin televizyonlar›n›n Erbil’e yüksek
paralar vermesinin nedeni tam da
budur. 

Alevi halka iliflkin olarak söyle-
dikleri bir dil sürçmesi, bir unutkan-
l›k, bir bilmemezlik de¤ildir. Aç›k-
ça, Alevi halk›n de¤erlerini afla¤›la-
m›flt›r. 

Ancak bunun kadar vahim olan
bir baflka yan da, bbiirr aahhllaakkss››zz,, bbiirr
flflaarrllaattaann,, bbiirr ssooyyttaarr›› oollaann MMeehhmmeett
AAllii EErrbbiill’’ii aakkllaammaayyaa ççaall››flflaannllaarr››nn
çç››kkmm››flfl oollmmaass››dd››rr..

Bu öylesine bir çürümüfllüktür
ki, bir halk›n inançlar›n› yerle bir
eden, afla¤›layan bir sald›r›ya tav›r
almalar› gerekirken onu sahiplen-
mifllerdir. 

Gazeteci Mehmet Ali Bi-
rand’dan Can Dündar’a, Oral Çal›fl-
lar’dan Ahmet Hakan’a, Tufan Tü-
renç’e kadar birçok köfle yazar›, bu
çürümüfllü¤ü ve afla¤›lamay› ma-

sumlaflt›rmaya,
do¤al göster-
meye çal›flt›lar.

Radikal gazetesi yazar› OOrraall
ÇÇaal››flflllaarr; 

“Mehmet Ali Erbil’in söyledi¤i
sözün nereye gitti¤ini bilmedi¤i ke-
sin...Yapt›¤› hatan›n boyutlar›n›
kavramaktan uzak oldu¤unu gör-
dük.” derken,

Hürriyet gazetesi yazar› Tufan
Türenç, “Erbil’in kötü niyetli olma-
d›¤›na yürekten inand›¤›”n› söylü-
yor ve sald›r›y› iyice masumlaflt›ra-
rak Erbil’in “yaflad›¤› büyük talih-
sizli¤e” üzüldü¤ünü belirtiyordu.

K›sacas› Alevi halka yönelik sal-
d›r› Erbil’in “ça¤dafl ve demokrat
biri“ olmas› ile geçifltiriliyor, deje-
nere bir kiflilik masumlaflt›r›larak
savunuluyordu.

Çürümenin savunulmas› Alevi
halk›n inançlar›na karfl›, en az M.
Ali Erbil’in yapt›¤› kadar büyük bir
sayg›s›zl›kt›r.

Bir flarlatan, bir soytar› ve
onu aklayan çürümüfllük 

Son zamanlarda bu “KKaannaaaatt öönnddeerrii”” kelimesini
çok s›k duymaya bafllad›k. Eskiden bu yayg›nl›kta kul-
lan›lmayan kavram, yavafl yavafl günlük konuflma dili-
ne sokulmaya baflland›.

Bu kavram, özellikle de gerici kesimler, dini, halka
karfl› kullanan kesimler taraf›ndan siyaset literatürüne,
günlük konuflma diline sokulmaya çal›fl›lmaktad›r.
Baflbakan Erdo¤an, konuflmalar›nda s›k s›k “KKaannaaaatt
öönnddeerrlleerrii””nden söz ederken, düzen ‹slamc›s› bas›n ya-
y›n organlar› ve AKP yalakas› yazarlar taraf›ndan halk
bu kavrama ‘al›flt›r›lmaya’ çal›fl›l›yor. 

Belki tek bafl›na bu kelimenin kullan›lm›fl olmas›,
çok önemsenmeyebilir.  Ama halk›n düflünüfl biçimi
içine, günlük konuflma diline bu kelimeler sokuldukça,
gericilik kendi düflünüfl biçimini ve dilini  de egemen
k›lacakt›r.

Bu kavram kapitalist ülkelerde  eski burjuva  siya-
setçiler, “düflünce kurulufllar›” ad›n› verdikleri tekel-
lere dan›flmanl›k yapan flirketlerin  yöneticileri, tan›n-
m›fl ve egemen görüflün sözcüsü olan  kiflileri nitele-

mek için de kullan›lmaktad›r.  

Bunun karfl›s›nda da  bizim kavramlar›m›z unuttu-
rulmak, günlük konuflma dilinden uzak tutulmak isten-
mektedir. Oysa bizim kelimelerimiz hep dolu dolu ve
kapsay›c›d›r.

Düflünün, y›llard›r bizim kulland›¤›m›z “ HHaallkk öönn--
ddeerrii”” kavram› vard›r. Dolu dolu bir kavramd›r bu. On-
lar do¤al önderlerdir. Düflünceleriyle, pratikleriyle, ya-
flamlar›ndaki tutarl›l›klar›yla halk›n önderleri olmay›
hak etmifllerdir... Düzen ‹slamc›l›¤›n›n, gericili¤in bize
“kanaat önderi” diye sunduklar›n›n böyle bir geçmifli
de yoktur. Onlar›n “önderli¤i”, yapt›klar›na, yaflamlar›-
na, tutarl›l›klar›na de¤il, tarikatlara, fleyhliklere, kayna-
¤› belirsiz bir otoriteye dayanmaktad›r.. 

Gericilerin, dini motiflerle süsleyerek kullanmalar›
bir yana, içereksizdir kanaat önderi kavram›. Tek bafl›-
na bir fley ifade etmez! ‹ster gericiler, ister kapitalistler
taraf›ndan kullan›ls›n, sonuçta bu kelime halk›n önder-
lerini gözard› eden, halk›n önderlerini kabul etmeyen,
içeriksiz, her yana çekilen bir kavramd›r. O nedenle
“kanaat önderi” kavram›n› de¤il, hhaallkk öönnddeerrii kavram›-
n› kullanmal›s›n›z diyoruz.

Bizi anlatan›, bizim olan› kullanmakta ›srar edece-
¤iz. Bizim için halk önderleri, gerçek önderler, önder-
liklerini hhaayyaatt››nn vvee kkaavvggaann››nn iiççiinnddeenn aallaann önderler
geçerli olacakt›r. 

Savaflan
Kelimeler 

‘‘Kanaat önderi’
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28 Eylül’de gözalt›na al›narak
tutuklanan kontrgerilla fleflerinden
Hanefi Avc›, o günden bu yana bir
“AKP ma¤duru” olarak kendini tar-
t›flt›rmaya devam ediyor.

OOlliiggaarrflflii iiççii iitt ddaallaaflfl››nnddaa tutuk-
lanan katil Avc›, sanki binlerce insa-
n› iflkenceli sorgulardan geçirme-
mifl, yüzlerce insan› katlettirmemifl,
on binlerce insana komplo kurma-
m›fl, telefonlar›n› dinletmemifl, ta-
kip ettirmemifl gibi bir “ayd›n” mu-
amelesi görmek istemektedir.

Hanefi Avc›’ya kal›rsa; 34 y›ll›k
kontrgerilla flefli¤i döneminde, ilk
y›llar “bir devlet politikas› oldu¤u
için iflkence yapm›fl” ama sonradan
“yasad›fl›” tek bir ad›m dahi atm›fl
de¤ildir.

Halka, devrimcilere, yurtsever-
lere karfl› iflledikleri suçlarla dolu
34 y›ll›k kanl› geçmiflini yok saya-
rak, tutuklu oldu¤u Silivri Hapisha-
nesi’nden “hukuk ve adalet” dersle-
ri vermektedir flimdi.

AAyydd››nnllaarr,,
bbiirr kkoonnttrrggeerriillllaacc››nn››nn
aakkllaayy››cc››ss›› oollaammaazzllaarr

Kontrgerilla flefi Avc›, tutuklan-
d›ktan sonra bir grup sanatç›, yazar,
Avc›’ya sahip ç›kan bir eylem yapa-
rak sanki ilk kez bir komplo ile kar-
fl›lafl›yorlarm›fl gibi ““yyaarrgg››””n›n kul-
lan›ld›¤›ndan, ““yyaarrgg››””n›n iktidar›n
emrine girdi¤inden flikayet ettiler.

Oysa bugüne kadar binlerce dev-
rimci, yurtsever, ilerici hakk›nda
polis komplolar› ile davalar aç›ld›,
onlarca y›la varan cezalar verildi.

O zaman tüm bunlara seslerini
ç›karmayanlar, bugün bir iflkenceci-
yi sahiplenmifl durumdad›rlar. Tes-
cilli bir katili savunmaktad›rlar.

Katil Avc›’n›n tutuklanmas›ndan
sonra; sanatç›lardan Tar›k Akan,
Müjde Ar, Rutkay Aziz, Bedri Bay-
kam, gazeteciler Ahmet Hakan,

Hikmet Çetinkaya, Ali Bayramo¤lu,
Cüneyt Ülsever, eski CHP’li millet-
vekilleri Ercan Karakafl, Sabri Er-
gül’ün de aralar›nda bulundu¤u bir
grup 4 Ekim günü ‹stanbul Adliyesi
önünde bir aç›klama yaparak Av-
c›’n›n tahliye edilmesini istediler. 

Bir katil için,“Avc›’ya hukuk,
herkese hukuk” pankart›n› açan
grup ad›na yap›lan aç›klamada, Av-
c›’ya yap›lan muamelenin kamu
vicdan›nda rahats›zl›k yaratt›¤› be-
lirtildi. Ayn› günlerde süren linçler
karfl›s›nda, TAYAD’l›lara, devrimci
gençli¤e yönelik haks›z tutuklama-
lar karfl›s›nda s›zlamayan bu ‘vic-
dan’ kimin vicdan›d›r acaba? 

Avc›’y› savunan çeflitli aç›kla-
malar ve köfle yaz›lar› sonraki gün-
lerde de devam etti. Bir halk düflma-
n›n› savunmak onurlu bir davran›fl
de¤ildir. Ve “hukuk” gerekçesiyle
aç›klanamaz.

Kuflkusuz bu kesimlerin Avc›’y›
sahiplenmelerinde, Avc›’n›n AKP
taraf›ndan tutuklat›lm›fl olmas›n›n
pay› büyüktür. 

Avc›’n›n 34 y›ll›k halk düflman-
l›¤› ile dolu geçmifli belli ki onlar›
rahats›z etmemifltir. S›n›fsal bakma-
man›n sonucu budur. S›n›fsal bak›l-
mad›¤›nda, oligarfli içi çat›flmaya
yedeklenmek de, hukuk ad›na ifl-
kencecileri, katilleri savunur konu-
ma düflmek de ihtimal dahilindedir. 

Avc›’y› sahiplenmelerinin ge-
rekçeleri ne olursa olsun, bir iflken-
ceci katili sahiplendikleri gerçe¤ini
de¤ifltirmeyecektir. Avc›’n›n sahip-
lenilmesi, sadece AKP karfl›s›nda
“ma¤dur “ birinin sahiplenilmesi
de¤ildir.

Avc›’n›n sahiplenilmesi, infaz-
larla, komplolarla dolu 34 y›ll›k bir
kontra flefli¤inin savunulmas›d›r .

Oysa, hangi gerekçeyle olursa ol-
sun; iflkencecileri, katilleri, halk düfl-
manlar›n› savunmak ayd›nlar›n, de-
mokratlar›n, ilericilerin ifli de¤ildir.

B›rak›n demokrat, ilerici, ayd›n
olma meselesini, bir iflkenceciyi, s›-
radan, apolitik herhangi bir kifli de
savunmaz ve savunmamal›d›r.

Avc›’y› savunanlar, Avc›’ya hu-
kuk istemektedirler. Hukuk istedik-
leri Avc›, düzenin hukukuna bile ta-
hammül edemeyip, onu yokeden,
onun yerine komplolar›, itirafç›lar›,
ölüm mangalar›n› koyan kontrgeril-
la fleflerinden biridir. 

HHuukkuukk vvee aaddaalleetttteenn
ssöözz eeddeenn bbiirr kkaattiill!!

Avc›, savc›l›kta verdi¤i ifadesin-
de, telefonlar›n›n izinsiz dinlenme-
sinden dolay› flikâyetçi oldu¤unu
belirterek, sadece ‹stanbul Emniyet-
Müdürlü¤ü’nün 4-5 bin kiflinin tele-
fonlar›n› izinsiz dinledi¤ini söyle-
mifltir.

34 y›l boyunca her tür yasad›fl›
yöntemi uygulayan, iflkence yapan,
yapt›ran, komplolar örgütleyen, te-
lefonlar dinleten Avc›, birden “hida-
yete erip”(!) “izinsiz telefon dinle-
meye” karfl› oldu¤unu aç›kl›yor.
Neymifl, telefonlar “dinlenebi-
lir”mifl; ama “izin al›narak” din-
lenmeliymifl!!!

Yasa, hak, hukuk, adalet... kav-
ramlar› Avc›’n›n akl›na tutuklan›nca
gelmifltir. 34 y›ll›k kontrgerilla fa-
aliyeti yürüttü¤ü dönemde hangi

O Bir Katildir! 
Avc› kim? Hukuk kim? 

Bir kontrgerilla flflefi,
‘hukuk’ ad›na 
sahipleniliyor!

AKP’nin ooyununa 
gelinmemeli, iit ddalafl›n-
da ttaraf oolunmamal›d›r.
Ayd›nlar›n, iilericilerin
yan›, nne AAKP’nin nne dde

Avc›’n›n yyan›d›r.
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hukuku uyguluyordu acaba?

Tutuklu oldu¤u Silivri Hapisha-
nesi’nden gönderdi¤i ilanlar ve
mektuplarla, kendini aklamaya ça-
l›flan Avc›, “AKP ve Fetullah Gülen
ma¤duru” olarak, iflkenceci, katli-
amc›, komplocu kimli¤ini unuttur-
maya çal›fl›yor. 

Ancak ne yaparlarsa yaps›nlar,
bir katilden, yasad›fl›l›klara sözde
karfl› ç›kan bir “ayd›n” yaratamaz-
lar. Hem Hanefi Avc› y›llarca oli-
garfliye hizmet etmifl, halka karfl›
suç ifllemifl biri oldu¤u için hem de
hiçbir yerde katillerin böyle bir
kimli¤i olamayaca¤› için böyledir
bu.

‹‹flflkkeenncceenniinn,, iiflflkkeenncceecciinniinn öözzüü--
rrüü oollmmaazz.. ‹flkenceci hesap vermek
zorundad›r. ‹flkenceciler, HH‹‹ÇÇBB‹‹RR
GGEERREEKKÇÇEEYYLLEE savunulamaz, sa-

hiplenilemez, onlardan sadece hhee--
ssaapp ssoorruulluurr.. Ve onlar›n, hesap ver-
mek d›fl›nda hiçbir konuda a¤›zlar›-
n› açma haklar› yoktur. 

AAKKPP’’nniinn AAvvcc››llaarr’’›› iiflflbbaaflfl››nnddaa
AKP, Hanefi Avc›’y›, bir iflken-

ceci, bir katil oldu¤u, komplolar ör-
gütledi¤i, halka karfl› suç iflledi¤i
için tutuklatmad›. 

Tersine, AKP 88 y›ll›k iktidar›
döneminde son süreci saymazsak,
Avc›’y› hep kulland›. Ona Emniyet
Müdürü olarak görevler verdi. Hal-
ka karfl› iflledi¤i tüm suçlar›n›n ar-
kas›nda durdu. Ve bugünde Avc›’ya
o suçlar›ndan dolay› bir dava aç›l-
m›fl de¤ildir.

Hanefi Avc›, oligarfli içi it dala-
fl›nda önce merkeze al›nm›fl, sonra

tutuklanm›flt›r. Ancak polisteki
kontrgerilla örgütlenmesi, AKP’ye
ba¤l› kadrolarla sürmektedir.
AKP’nin Avc›lar’› halka karfl› sür-
dürülen savaflta görevlerinin bafl›n-
dad›rlar. 

AKP 8 y›ll›k iktidar›nda, iflken-
ceyi, infazlar›, komplolar›, kendi
Avc›lar’› ile devam ettirmifltir. fiim-
di, oligarfli içi iktidar çat›flmas›nda
ayd›nlar› yedeklemek, halk nezdin-
de iflkenceci yüzünü aklamak için
Avc›’y› sanki iflkenceci, katil oldu-
¤u için tutuklad›¤› izlenimi verme-
ye çal›flmaktad›r. 

AKP’nin oyununa gelinmemeli,
it dalafl›nda taraf olunmamal›d›r.
Ayd›nlar›n, ilericilerin yan› ne
AKP’nin ne de Avc›’n›n yan›d›r.

“3344 yy››llll››kk bbiirr ppoolliiss
mmüüddüürrüünnüü bbiirr aann--

ddaa ssooll tteerröörr öörr--
ggüüttlleerriinnee yyaarrdd››mm
yyaappaann bbiirr kkiiflfliiyyee
ddöönnüüflflttüürreebbiilleenn
hhuukkuukk ssiisstteemmii
aaddiill ddee¤¤iillddiirr......

BBuu aannllaayy››flfl hheerrkkee--
ssii,, hheerr zzaammaann hheerr

ssuuççttaann hhaakkss››zz oollaarraakk
ssuuççllaayyaabbiilliirr,, ddaammggaallaayyaabbii--

lliirr,, mmaahhkkuumm eeddeebbiilliirr..”” (Cumhuri-
yet, 10 Ekim 2010 )

Hanefi Avc›, Silivri Hapishane-
si’nden gazetecilere gönderdi¤i
mektupta yaflad›klar›n› yukardaki
cümleler ile anlat›yordu.

Avc›, halka karfl› iflledi¤i suçlar
nedeniyle tutuklanmam›flt›r. Tutuk-
lanma gerekçesi aç›k ki, oligarfli içi
çat›flmad›r. Ve muhtemeldir ki, bu
gerekçenin içinde komplolar, senar-
yolar vard›r. 

Avc› bu yöntemleri de çok iyi bi-
lir. AKP’nin Avc›’ya karfl› kulland›-
¤› yöntemlerin a¤ababalar›ndan biri
Hanefi Avc›’d›r. Bu yöntemleri “ilk
uygulayan” olmakla övünen ve 34
y›l boyunca da halka karfl› kullanan
bir kontra flefi, flimdi bu sistemin
aaddiill oollmmaadd››¤¤››nn›› keflfediyor. 

Herkesi, her zaman kolayca suç-
layacak, tutuklatacak, ceza verdire-
cek bbiirr aannllaayy››flfl yyaarraatttt››llaarr.. OO aannllaa--
yy››flfl flfliimmddii HHaanneeffii AAvvcc››’’yy›› vvuurruuyyoorr!! 

Geliflmeler böyledir ancak bu ye-
ni bir durum de¤ildir. Bu komplocu
mekanizma, halka, devrimcilere
karfl› kurulmufltur. fiimdi birbirleri-
ne karfl› da kullan›yorlar... Bir ülke-
de kontrgerilla varsa, kontrgerilla
hukuku oluflturulmuflsa, onun önün-
de sonunda egemen s›n›flar aras›
kavgalarda kullan›lmas› da kaç›n›l-
mazd›r. 

Baflbakan Yard›mc›s› AArr››nnçç,, ttaahh--
lliiyyee oolldduu¤¤uunnddaa ddeemmeeçç vveerreenn EErrggee--
nneekkoonn ddaavvaass›› ttuuttuukklluussuu OOssmmaann
ÖÖzzbbeekk’’ii flflööyyllee tteehhddiitt ediyordu:

“Bence bu iflin keyfini yaflas›n...
Ama kabaday›l›k olmaz. Çünkü öyle
kabaday›lar vard›. Tahliye olup ç›k-
t›¤›nda 1 buçuk saat kadar televiz-
yon önünde konuflan, sonra tekrar
‘‹çeri buyrun’ dendi¤i zaman da se-
si ç›kmayan insanlar var.” (Vatan, 9
Ekim 2010)

Herkesi istedi¤i an “terörist” ya-
pabilen sistem, iflte budur. Ülkenin
Baflbakan Yard›mc›s› alenen tehdit
ediyor. Bir iktidar düflünün ki,
komplo kurarak susturmay›, sindir-
meyi temel bir yöntem haline getir-
sin. Ve bizzat Baflbakan Yard›mc›-
s›’n›n a¤z›ndan, “susmazsan›z, sus-
tururuz” anlam›na gelen tehditler s›-
ralas›n! Orada hhuukkuukkttaann ssöözz eeddiilliirr
mmii aarrtt››kk??

Kendisine y›llarca hizmet etmifl,
her tür pis ifllerini yapm›fl bir kont-
rgerilla flefini kolayca “terörist” ilan
edip tutuklayan bir iktidar, pekala
kendisini elefltiren herkesi kolayca
tutuklat›r. AKP iflte bu korkuyu veri-
yor!

fiimdi sizi vuruyor!AAddaalleett!!  
17 Ekim

2010
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Hürriyet gazetesinde iki gün üst
üste manflet yap›ld›. ““NNeevvaaddaa’’ddaann
VVuurruulldduullaarr”” diyordu Hürriyet. Ha-
bere göre, “Pakistan’da Taliban’›
avlayan Predatorlar›n komut yeri
vurufl yerinden tam 1144 bbiinn kkiilloommeett--
rree uuzzaakkttaa..”” idi. VVee flflööyyllee ddeenniiyyoorrdduu
ssppoottttaa:: ““ABD’nin Nevada Nellis
Hava Kuvvetleri Üssü’nün dene-
yimli pilotlar› rahat koltuklara otu-
rup, bilgisayar oynar gibi binlerce
kilometreden Taliban militanlar›n›
avl›yorlar”...

Gazetenin hem birinci sayfas›n-
da hem de iç sayfalar›nda boy boy
Amerikan askerlerinin ve Predator
ad› verilen “‹nsans›z Hava Araçla-
r›”n›n marifetleri anlat›l›yordu. 

Hürriyet aç›kça emperyalizmin
ne kadar güçlü oldu¤unun propa-
gandas›n› yap›yor, Nevada’dan ger-
çeklefltirilen katliam› alk›fll›yordu. 

Yankeeler, 14 bin kilometre
uzakl›ktaki Nevada’dan dü¤meye
basarak Afganistan’da ve Pakis-
tan’da son iki haftada 110 Taliban
militan›n› katletmifllerdi.  

Ama Hürriyet’in unuttu¤u, atla-
d›¤› bir fley vard›: MMaaddeemm AAmmeerrii--
kkaall››llaarr bbuu kkaaddaarr ggüüççllüü vvee bbeecceerriikk--
lliiyyddii,, onbinlerce Amerikan askeri-
nin Afganistan’da nnee iiflflii vvaarrdd››??

Madem Nevada’dan her fley hal-
lediliyordu, niye Afganistan’daki
Amerikan generalleri daha fazla as-
ker diye yalvar›p duruyorlar? 

Gerçek savafl “bilgisayar oyunu”
oynamaya hiç benzemiyor. Emper-
yalistler askeri, teknik tüm güçleri-
ne ra¤men halklar›n direnifli karfl›-
s›nda çaresiz. Son yüz y›l bunun on-
larca örne¤ine tan›kt›r. Ve bizzat Af-
ganistan da bunun kan›t›d›r. 

Amerika Irak’› iflgal etti¤inde ilk
kez ad› duyulan onlarca silah›n rek-
lam›n› yapt›lar. Bütün dünyan›n
Amerikan emperyalizmi karfl›s›nda

diz çökece¤ini sand›lar. Fa-
kat öyle olmad›. ‹flgalden
bir kaç ay sonra Irak, Sta-
lingrad’a benzetildi. 

Amerika’n›n 14 bin ki-
lometre uzaktan bombalad›-
¤› Afganistan, Amerika’n›n
halklar›n direnifli karfl›s›n-
daki en büyük yenilgilerin-
den biri olan Vietnam’a
benzetiliyor. 

GGeerrççeekk,, eemmppeerryyaalliissttlleerriinn
hhaallkkllaarr››nn ddiirreenniiflflii
kkaarrflfl››ss››nnddaakkii ççaarreessiizzllii¤¤iiddiirr

Afganistan, 2001 y›l›ndan beri
Amerika ve NATO komutas› alt›nda
4422 eemmppeerryyaalliisstt vvee iiflflbbiirrlliikkççii üüllkkee--
nniinn iiflflggaallii aalltt››nnddaa.. 2001 y›l›ndan
beri emperyalistler Afgan halk›n›
katlediyor. Nevada’dan dü¤meye
basarak da insans›z hava araçlar›yla
yüzlerce Afganl›’y› katletmifltir. Fa-
kat bunlar›n hiçbirisi Afganistan’da
direnifl karfl›s›ndaki acizliklerini de-
¤ifltirmez. 

Amerika Afganistan’› iflgal ettik-
leri ilk günlerde küstahça Afgan
halk›n› afla¤›l›yordu. Afgan halk›n›n
üzerine bomba ya¤d›ran bir Ameri-
kal› pilot tüm küstahl›¤›yla ““kkeennddii--
mmii ffuuttbbooll mmaaçç››nnddaa ggiibbii hhiisssseeddiiyyoo--
rruumm”” diyordu. “Bir milyon dolar
de¤erinde füzelerin vuraca¤› ççaappttaa
vvee ddee¤¤eerrddee hedefler yok” diyerek
Afgan halk›n›, onlar›n yoksullu¤u-
nu küçümsüyorlard›.

Bugün iflgali sürdürebilmek için
42 ülkenin toplam 110055 bbiinn olan as-
ker say›s›n› 115500 bbiinnee ç›kartt›lar.
NATO komutan› sürekli yeni muha-
rip asker istiyor. 150 bin emperya-
list iflgal askeri, iflgali sürdürebil-
mek için her geçen gün daha büyük
bedeller ödemek zorunda. 

‹flgalciler merkez karargahlar›n-

da kendilerini savunma durumunda-
d›rlar. Son befl gün içinde Amerikan
ve NATO güçlerinin yak›t ikmalini
yapan 80’in üzerinde yak›t tankeri
Talibanl› direniflçiler taraf›ndan im-
ha edildi.

Do¤an Medya, Amerikan silah-
lar›n›n “büyüsüne kap›lm›fl” insan-
s›z uçaklar›n reklam›n› yaparken,
Afganistan gerçe¤i budur.

‹flte, tam da bu noktada diyoruz
ki, önünde sonunda “avlanan” em-
peryalistler ve onlar›n iflbirlikçileri
olacakt›r. Çünkü; biny›llardan beri-
dir, savafl›n de¤iflmeyen bir kural›
vard›r. Savafl, insans›z hava araçla-
r›yla ““rraahhaatt kkoollttuukkllaarraa oottuurruupp ddüü¤¤--
mmeeyyee bbaassaarraakk”” kazan›lmaz. 

Savafl; insanla kazan›l›r, inanm›fl
insanla. Ne için savaflt›¤›n›, ne için
öldü¤ünü bilen insanla...

Amerika’n›n “deneyimli” su-
baylar› için savafl, “bilgisayar oyu-
nu oynar gibi”yken Afganl› direnifl-
çiler için savafl, asla oyun de¤ildir.
Vatand›r, namustur, onurdur, anad›r,
babad›r, geçmiflidir, gelece¤idir. Bu
yüzden de kazanacak olan, haks›z
bir savafl veren Nevada askerleri
de¤il, direnen Afgan halk›d›r. 

Emperyalizmin insans›z uçaklar› de¤il, 

can›n› feda eden 
insan kazanacak

Savafl bilgisayar
oyunu de¤ildir. 14 bin

km’den dü¤meye
basarak de¤il, vatan›
için can›n› feda eden

inanm›fl insanla
kazan›l›r
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20 Ekim 2000’de Ölüm Orucuna
bafllarken “bedeli ne olursa olsun”
direnece¤imizi bütün dünyaya flöyle
ilan etmifltik:

“Hücreleri Uygulamaya Çal›flan
Hükümeti Uyar›yoruz;

HHÜÜCCRREELLEERREE GG‹‹RRMMEEYYEECCEE--
⁄⁄‹‹ZZ 

Devletin biz devrimci tutsaklar
nezdinde “F Tipi” hücre hapishane-
ler uygulamas›yla bafllatt›¤› sald›r›
süreci bugün yeni bir aflamaya giri-
yor. 

Hücrelere karfl› olan binlerce
tutsak yak›n›, ayd›n, sanatç›, dev-
rimci-demokrat-ilerici gözalt›na
al›nd›, iflkencelerden geçirildi. Yafll›
analar›m›z hücrelere karfl› oldukla-
r› için Ankara yollar›nda, ‹stan-
bul’da alanlarda öldüresiye dövül-
düler. Oysa ki hücrelerin insan onu-
runu ayaklar alt›na alan yerler ol-
du¤u hemen herkes taraf›ndan ka-
bul edilmektedir. 

HHeerrkkeess kkoonnuuflflttuu.. Herkes bir fley-
ler söyledi. Hücre sald›r›s›na karfl›
ç›kanlar, yan›nda olanlar söylediler
söyleyeceklerini. Art›k konuflma s›-
ras› biz tutsaklara geldi. 

NNaass››ll kkii,, 12 Eylül cuntas›n›n ha-
pishanelerdeki teslim alma politika-
lar› püskürtüldüyse, 

NNaass››ll kkii,, 1 A¤ustos genelgeleri
y›rt›l›p at›ld›ysa, 

NNaass››ll kkii,, 1991’de Eskiflehir ta-
butlu¤u kapatt›r›ld›ysa, 

NNaass››ll kkii,, 1996’da Ölüm Oruçla-
r›yla Eskiflehir Tabutlu¤u bir kez
daha kapatt›r›l›p, halka yönelik sal-
d›r›lar›n önüne barikat olunduysa,
bugün yine ayn› görevle karfl› karfl›-

ya kalan biz devrimci tutsaklar bu
sald›r›y› da püskürtece¤iz. Bedeli
ne olursa olsun ödemekten çekin-
meyece¤iz. Ama hücrelere girmeye-
ce¤iz. AArrtt››kk üüllkkeemmiizz hhaappiisshhaanneellee--
rriinnddee ddiirreenniiflfliinn ggüürr sseessii yyaannkk››llaannaa--
ccaakk......””

YANKILANDI!..

Tam 7 y›l boyunca hapishaneler-
den bizim sesimiz yank›land›. Dire-
niflin sesi yank›land›. 

20 Ekim; direnifle bafllarken
bu kadar uzun sürece¤ini
öngörmemifltik... Ama ne
kadar sürerse sürsün
kararl›l›¤›na sahiptik...

Büyük Direniflin ne ‘84 Ölüm
Oruçlar›na, ne ‘96 Ölüm Oruçlar›na
benzemeyece¤ini bafl›ndan itibaren
söylüyorduk. Uzun soluklu bir dire-
nifl olacakt›. 19 Aral›k’›n kahraman
flehitlerinden F›rat Tavuk bunu flu
dizelerle ifade etmiflti. 

““ggööççmmeenn kkuuflflllaarr ggiiddeerrkkeenn uuzzaakkllaarraa 
hhooflflççaakkaall››nn ddiiyyeecceekk bbiizzlleerree
uu¤¤uurrllaarrkkeenn oonnllaarr›› aaçç oollaaccaa¤¤››zz
ddöönnddüükklleerriinnddee aaçç oollaaccaa¤¤››zz””

Direnifle bafllarken önümüze ay-
lar› de¤il mevsimleri koymufltuk.
Bu kadar uzun sürece¤ini ise kimse
öngörmemiflti elbette. Ancak tüm
Cepheli tutsaklar›n kafas›nda flu çok
netti: HHeerr kkooflfluullddaa ve sonuna kadar
direnecektik. Düflman›n dayatmala-
r›na sald›r› tehditlerine boyun e¤-
medik. Yalanlar›na, politik manev-
ralar›na kanmad›k. 

Oligarfli kararl›l›k gösterisi ya-
p›p tehditler savururken biz tehdit-
lere direnifli büyüterek cevap ver-
dik. 20 Ekim 2000’den itibaren de-
¤iflik hapishanelerde bafllatt›¤›m›z
Açl›k Grevi’ni 19 Kas›m 2000’de
ÖLÜM ORUCU’na dönüfltürdük.

Oligarflinin tüm sald›r› politika-
lar›na ölümüne bir kararl›l›kla,
karfl›l›k verdik. Tam 7 y›l süren bir
direnifl... Aylar, mevsimler de¤il, bir
y›l, iki y›l de¤il, tam 7 y›l... Döne-
min Adalet Bakan› Hikmet Sami
Türk, “direnifli kimse yazmazsa, ha-
ber yapmazsa, 6 ay içinde” ölüm
orucunun bitece¤i kehanetinde bu-
lunmufltu. Direnifl saflar›n› terk eden
soldan da güç alarak katliamlarla bi-
tiremedikleri direniflimizi sansür,
tecrit ve zamana yayarak bitirecek-
lerini sand›lar. Bu bir sab›r direni-
fliydi ayn› zamanda. Zamana karfl›
direndik. Kopkoyu sansürü, tecriti
yaflad›k. Ölümlerimizin bile haber
yap›lmad›¤› o günlerde, bir an bile
umutsuzlu¤a düflmedik. Sansüre
karfl› direndik. ‹lk günkü kararl›l›¤›-
m›zla, inanc›m›zla, coflkumuzla di-
rendik. Direniflin ilk günündeki za-
fere olan inanc›m›zla kazanaca¤›m›-
za inand›k. Direniflte zaman›n hük-
mü yoktu. Hedefimiz zaferdi. Hakl›
oldu¤umuzdan emin oldu¤umuz ka-
dar, kazanaca¤›m›zdan da emindik.
Zaferimizden emindik. Bunun için
kendi gücümüze güvendik.

Ne birlikte yola ç›kt›klar›m›z, ne
de ölüm orucuna sonradan kat›lan-
lar, zaman›n bu uzun süreli s›nav›na
dayanamad›lar. Direnifli çeflitli ge-
rekçeler ve zamanlarda terk ettiler.

Büyük Direnifl’e Bafllarken...

Ümraniye Hapishanesi 
bant takma töreni20 Ekim 2000

... Tarihi bir direnifle girdi¤imizi biliyorduk. Ve TAR‹H YAZDIK
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Biz bafl›ndan itibaren rakamsal
bir sürenin peflinde olmad›k,
politik kararl›l›k içinde olduk.

Direnifle bafllarken
122 flehit verece¤imizi
bilemezdik... Ama
zaferin flehitlerle
kazan›laca¤›ndan emindik 

Direnifle bafllarken ne kadar be-
del ödeyece¤imizin hesab›n› yapma-
d›k. Emperyalizm ve oligarfli, bize,
düflüncelerimizi terk etmemizi daya-
t›yorlard›. Örgütlülü¤ümüzü bitir-
mek istiyorlard›. Anadolu toprakla-
r›ndan devrim umudunu yok etmek
istiyorlard›. Devrim umudunu yaflat-
mak için flu kadar bedel ödenebilir,
flu kadar› fazlad›r diye bir hesap ya-
p›lamaz. Biz de ödeyece¤imiz bede-
lin hesab›n› yapmad›k. Ödeyece¤i-
miz bedelin önceki direnifllere oran-
la farkl› ve daha fazla olaca¤›n› bili-
yorduk. F›rat Tavuk yoldafl›m›z bu-
nu flu dizeleriyle ifade etmiflti: “bbeell--
kkii aazz kkaallaaccaakk,, bbeellkkii hhiiçç kkaallmmaayyaaccaakk
// kkaall››rrssaakk ddiikk,, ööllüürrsseekk yyii¤¤iitt oollaaccaa¤¤››zz
// bbiirr mmeevvssiimm aaçç oollaaccaa¤¤››zz // hheerr mmeevv--
ssiimm oonnuurrlluu oollmmaakk iiççiinn”” 

Fakat yine de bu kadar çok bedel
ödeyece¤imizi bilemezdik. Tam
122 flehit verdik. Ve her flehidimiz
ayr› bir kahramanl›k destan› yazd›.
Oligarflinin direnifli engellemek için
direniflçilere zorla t›bbi müdahalesi
sonucunda yüzlerce direniflçi sakat
b›rak›ld›. Bunlar›n olabilece¤ini bi-
liyorduk fakat bu kadar olaca¤›n›

öngörmemifltik. Ancak bütün bunla-
ra ra¤men “hheerr mmeevvssiimm oonnuurrlluu ooll--
mmaakk iiççiinn”” tek bir seçene¤imiz var-
d›: DD‹‹RREENNMMEEKK!!

Direnme hakk›m›z› korumak
için flehitler verdik. Düflünceleri-
mizle, inançlar›m›zla, kimli¤imizle
yaflamak için direndik. Bunun için
ne kadar bedel ödeyece¤imiz de¤il-
di belirleyici olan. Aslolan diren-
mekti. 

DD‹‹RREENNDD‹‹KK!! Bunun için tam
122 kez öldük. 

fiehit say›s›, reformizmin, opor-
tünizmin en çok demagoji yapt›¤›
konulardan birisiydi. Bedelleri göze
alarak direnememenin gerekçesini
direnifle sald›rarak örtmeye çal›flt›-
lar. Bu talepler için ölmeye bu kadar
büyük bedeller ödemeye de¤ermiy-
mifl... 

Yedi y›l boyunca biz öldük. Re-
formizm, oportünizm cenazelerimi-
ze bile destek vermedi. Onlar da
burjuvazi gibi duymad›, yazmad›,
haber yapmad›. Oligarfli direnifli
tecrit edip sansürlerken reformist,
oportünist sol da direnifle otosansür
uygulad›. Biz direnirken, biz ölür-
ken direniflten uzaklaflt›kça as›l
ölen, as›l tükenen onlar oldu. 

Direnifle bafllarken,
diri diri yak›laca¤›m›z›
bilemezdik... Ama
faflizmin bunu
yapabilece¤inden
emindik,  faflizm blöf
yapm›yordu, biz de hiç

blöf yapmad›k
Oligarfli, ‘direnmeyeceksiniz’ di-

yordu. ‘Bana karfl› kimse direne-
mez’ diyordu. Direnifli hiçbir kal›ba
hapsetmedik. Direnifli 60’l› günlere
yaklaflt›¤›nda oligarfli, hapishanele-
re sald›rarak direnifli bitirece¤ini
söylüyordu. Büyük bir katliam›n
haz›rl›klar›n› tamamlad›. Aç›kça, ya
direnifli b›rak›rs›n›z ya da katle-
derim dedi. 

Bizim için hiçbir fley sürpriz de-
¤ildi. Katliam haz›rl›klar›n›n kuru
bir “tehdit” olmad›¤›n› biliyorduk.
Bunu defalarca yapm›flt›. Buca’da,
Ümraniye’de, Ulucanlar’da kaç
yoldafl›m›z› katlettiler, kaç yoldafl›-
m›z› yaralad›lar, sakat b›rakt›lar... 

Bizi F Tiplerine götürmeleri için
onlarcam›z›n katledilece¤ini bili-
yorduk. Nitekim, itiraflar› da o yön-
de olmufltur. Katliam›n sorumlula-
r›ndan Adalet Bakan› Hikmet Sami
Türk; “Çok daha fazla ölü bekliyor-
duk” demifltir. Bunlar› öngörmüfl-
tük. Önlemlerimizi de ona göre al-
d›k. Ona göre direnifl biçimleri ge-
lifltirdik. Ölüm orucundaki tek bir
yoldafl›m›z›n k›l›na zarar gelirse
kendimizi feda ederiz dedik. Oligar-
flinin katliam sald›r›s›n› önlemek
için bbeeddeennlleerriimmiizzii aatteeflfl ttooppuunnaa ççee--
vviirreerreekk direndik. 

Düflman kalleflti. Tarihsel düfl-
manl›¤›yla, s›n›f kiniyle sald›racak-
t›. Fakat yine de, ne oldu¤u belli ol-
mayan kimyasal gazlarla diri diri
yak›laca¤›m›z› bilemezdik. Bayram-
pafla Hapishanesi’nde 6 kad›n yol-
dafl›m›z› diri diri yakt›lar. Sald›r›lar›
engellemek için feda eylemi yapan
yoldafllar›m›z›n üzerine kurflun ya¤-
d›rd›lar.

Büyük direnifl boyunca öyle bir
anlay›fla sahip olduk ki, biz o güne
kadar görülmemifl, denenmemifl bir-

-- FF TTiippii HHüüccrree HHaappiisshhaanneellee--
rriinniinn kkaappaatt››llmmaass››

-- 3713 Say›l› Anti-Terör Yasas›-
n›n tüm sonuçlar›yla kald›r›lmas›,

-- ÜÜççllüü PPrroottookkoollüünn iippttaall eeddiill--
mmeessii,,

-- DGM’lerin kapat›lmas›, 
-- DDee¤¤iiflfliikk ttaarriihhlleerrddee BBuuccaa,,

ÜÜmmrraanniiyyee,, DDiiyyaarrbbaakk››rr,, UUlluuccaann--
llaarr,, BBuurrdduurr hhaappiisshhaanneelleerriinnddee
aarrkkaaddaaflflllaarr››mm››zz››nn ööllüümmlleerriinnddeenn
vvee aa¤¤››rr yyaarraallaannmmaass››nnddaann ssoo--

rruummlluu oollaannllaarr››nn yyaarrgg››llaannmmaass››,,
-- Rahats›zl›klar› sabit olan, 96

Ölüm Orucu sonras› rahats›zl›kla-
r› süren, çeflitli sald›r›larda yarala-
nan ve tedavi edilmeyen arkadafl-
lar›m›z›n sal›verilmesi, 

-- ‹‹flflkkeenncceecciilleerriinn yyaarrgg››llaannmmaa--
ss››,,

-- Halklar›n demokrasi ve öz-
gürlük mücadelesi önündeki tüm
anti-demokratik yasalar iptal edil-
meli, bask›lara son verilmelidir. 

ÖLÜM ORUCU EYLEM‹M‹Z‹N TALEPLER‹
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çok direnifl biçimini yaratt›k.
Dünya çap›nda say›s›z ilkelerin
yarat›c›s› olduk. Direniflimizi hiç
bir kal›pla s›n›rlamad›k. Oligar-
flinin teslim alma politikas›na
karfl› biz, her koflulda direnme
kararl›l›¤›yla hareket ettik. Oli-
garflinin sald›r›lar›na göre, dire-
nifl de kendi biçimlerini yaratt›.

Direnifle bafllarken tüm
solla birlikte yapmak için
sonuna kadar sab›r
gösterdik... Ama tek
bafl›m›za  yapma
kararl›l›¤›na da sahiptik

Direniflin bafl›ndan itibaren he-
defimiz direnifl cephesini genifllet-
mek oldu. Bunun için aylarca süren
tart›flmalar yapt›k. Hemen tüm siya-
si hareketler, oligarflinin hücre poli-
tikas›n›n, devrimci mücadeleyi tas-
fiye etme noktas›nda, stratejik bir
sald›r› olarak gördü¤ünde hemfikir-
diler. Fakat direnme konusunda di-
renme sorumlulu¤unun kendi
omuzlar›nda oldu¤unun bilinciyle
hareket etmediler. Direnmemenin
k›rk türlü teorisini yapt›lar. Kimi di-
renifle bafllama zaman›n› “erken”
buldu, kimi “kaymak tabakay› ko-
rumak”tan bahsetti, kimi “fiili dire-
nifl” demagojisi yapt›, kimisi de d›-
flar›ya “iflçi s›n›f›”n›n omuzlar›na
yükledi. Oysa her fley çok aç›k ve
netti. Oligarfli ya “teslim olacaks›-
n›z” diyordu, ya da “öleceksiniz.”
Üçüncü bir seçenek yoktu. Bunun
ara yolunu arayanlara tarih, o yolun
bir yol olmad›¤›n› göstermifltir. 

Bizim tüm çabam›z hapishane-
lerdeki tüm solla birlikte hareket et-
mekti. Solu, oligarflinin sald›r›lar›na
karfl› direnifl cephesinde tutmakt›.
Büyük bir sab›rla hareket ettik. Fa-
kat direnifli de buna ba¤layamazd›k.
Solun direnifli nereye kadar sürdü-
rüp sürdüremeyece¤ini cuntan›n ha-
pishanelerinden biliyorduk. Bunun
için bafl›ndan itibaren tek bafl›m›za
direnme kararl›l›¤›na sahiptik. 

Nitekim tarih bizi yan›ltmad›. 20
Ekim’de DHKP-C, TKP(ML) ve

TK‹P davas›ndan tutsaklar olarak
direnifli bafllatt›k. Sol, bizi yaln›z b›-
rakt›, ancak direniflin d›fl›ndan dire-
nifl hakk›nda ahkam kesmeye de de-
vam etti. 19 Aral›k katliam›ndan
sonra ise F Tiplerinde direnmek zo-
runda kald›. Ancak bu sald›r› karfl›-
s›nda ideolojik netli¤i, politik karar-
l›l›¤› olmayanlar böyle bir sald›r›
karfl›s›nda sonuna kadar direnifli
sürdüremezdi. Nitekim sürdüreme-
di. Uzun soluklu bir sald›r›y› gö¤üs-
leyemedi. Direniflin taleplerini, F
Tiplerinin mimar› olan emperyalist-
lerin “dünya standartlar›”na indirdi-
ler. Direnifle 20 Ekim 2000’de bi-
zimle bafllayan örgütler ve katliam
sonras›nda direnifle bafllayanlar 28
May›s 2002’de direnifl saflar›n› terk
ettiler. 

2002 y›l›ndan sonra Büyük Dire-
niflte befl y›l boyunca tek bafl›m›za
kald›k. Tek bafl›m›za kendi gücü-

müze güvenerek direndik.

Direnifle bafllarken
hayati, stratejik, tarihi bir
direnifle girdi¤imizi
biliyorduk, ve öyle de
oldu: TAR‹H YAZDIK

Direnifle bafllarken misyonu-
muzu biliyorduk. Tecrit sald›r›s›-
n›n kapsam›n› biliyorduk. Oli-
garfli de sald›r›daki niyetlerini
gizlemiyordu. “Cezaevleri soru-

nu; hayati bir sorunu” diyordu. Nite-
kim 28 tutsa¤› katlettikleri 19 Ara-
l›k’tan sonra dönemin Baflbakan›
Bülent Ecevit; “art›k gelece¤e gü-
venle bakabiliriz” diye aç›klama
yapm›flt›. Katil Ecevit’in itiraf etti¤i
gibi; onlar›n gelece¤i bizim katledil-
memize ba¤l›yd›. Direnmememize
ba¤l›yd›. Halk›n sindirilmesine ba¤-
l›yd›. Daha direnifle bafllarken Tür-
kiye devrimi için, halk›n gelece¤i
için hayati, stratejik tarihsel bir dire-
nifle girece¤imizi biliyorduk. 20
Ekim 2000 y›l› büyük direnifle gi-
derken tüm haz›rl›klar›m›z› tarihsel
sorumlulu¤umuzu bilerek hareket
ettik. Yedi y›l boyunca bu sorumlu-
lu¤umuzla direndik. DDiirreenniiflfl bbooyyuunn--
ccaa bbeelliirrlleeyyiiccii oollaann,, zaman de¤il,
ödedi¤imiz bedeller de¤il, devrime,
halk›m›za ve tarihe karfl› sorumlulu-
¤umuz oldu. Bu sorumlulu¤umuzla
tarihe Büyük Direnifli yazd›k.

MMeerrhhaabbaa,,
Emperyalizm ve oligarflinin teslim alma politikala-

r›na karfl› 10 y›l önce bugün bafllad› Büyük Direnifli-
miz.

O gün inançla ve cüretle hayk›rd›¤›m›z zaferi; ol-
mazlar› olur k›lman›n, statükolar› parçalaman›n, ku-
flatmalar› yar›p geçmenin ustas› kahramanlar›m›z›n,
ölümü ve zulmü 122 kez yere serdi¤i kesintisiz 7 y›l
süren yürüyüflleriyle kazand›k.

Bu zafer bedeli ne olursa olsun, düflüncelerimizi ya-
flatma ve devrimi büyütmedeki kararl›l›¤›m›z›n, feda-
karl›¤›m›z›n büyüklü¤ünün, sabr›m›z›n s›n›rs›zl›¤›n›n
bir kez daha ilan› oldu.

20 Ekim'in 10. y›l›nda 122 kahraman›m›z› bir kez
dana ba¤l›l›kla an›yor ve sizleri onlar›n miras› olan za-
ferimizin daimi coflkusuyla selaml›yoruz. 

SSiinnccaann 11 NNoo''lluu FF TTiippii ÖÖzzggüürr TTuuttssaakkllaarr››
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11--)) BBüüyyüükk ddiirreenniiflfl nnee

zzaammaann bbaaflflllaadd››??

a) 19 Aral›k 2000

b) 20 Ekim 2000

c) 22 Ocak 2000

d) 19 Kas›m 2000

22--)) BBüüyyüükk ddiirreenniiflfliinn

bbaaflfl››nnddaa ssüürreessiizz aaççll››kk
ggrreevviinnee kkaatt››llaann ddeevv--
rriimmccii ttuuttssaakkllaarr››nn ssaayy››--
ss›› kkaaççtt››??

a) 816

b) 618

c) 218

d) 716

33--)) BBüüyyüükk ddiirreenniiflfliinn

bbaaflflllaanngg››cc››nnddaann ssoonnuu--
nnaa kkaaddaarr kkaaçç ööllüümm
oorruuccuu eekkiibbii çç››kktt››??

a) 15

b) 9

c) 13

d) 19

44--)) BBüüyyüükk ddiirreenniiflfl iiççiinn--

ddee ööllüümmssüüzzlleeflfleenn kkaadd››nn
ddiirreenniiflflççiilleerriinn ssaayy››ss››
kkaaççtt››??

a) 32

b) 57

c) 42

d) 48

55--)) 1199 AArraall››kk ooppeerraassyyoo--

nnuunnddaa kkaaçç ddeevvrriimmccii
kkaattlleeddiillddii??

a) 28

b) 25

c) 32

d) 30 

66--)) 1199

AArraall››kk
kkaattlliiaamm››--
nnaa mmiissiillllee--

mmee iiççiinn 33
OOccaakk 22000011’’ddee fifiiiflflllii
EEmmnniiyyeett
MMüüddüürrllüü¤¤üü’’nnddee ggeerr--
ççeekklleeflflttiirrddii¤¤ii ffeeddaa eeyyllee--
mmiinnddee ööllüümmssüüzzlleeflfleenn
ssaavvaaflflçç›› kkiimmddiirr??

a) U¤ur Bülbül

b) Gültekin Koç

c) Eyüp Beyaz

d) fiengül Akkurt

77--)) BBüüyyüükk DDiirreenniiflfl öönn--

cceessii,, bbiirr öörrggüütt,, bbeeddeell
ööddeemmeeyyii ggöözzee aallaammaa--
mmaayy››,, ““CCeezzaaeevvlleerriinnddee
bbuulluunnaann TTüürrkkiiyyee
ddeevvrriimmccii hhaarreekkeettiinniinn
bbiirriikkiimmllii kkaaddrroo kkuuflflaa--
¤¤››nn››nn kkrreemmaass››nn››nn kkoo--
rruunnmmaass››”” flfleekklliinnddee ttee--
oorriizzee eettmmiiflflttiirr.. KKiimmddii
bbuu aannllaayy››flfl››nn ssaahhiibbii??

a) TKP/ML

b) MLKP

c) T‹KB

d) DY

88--)) FF TTiipplleerriinnddee ööllüümm--

ssüüzzlleeflfleenn iillkk ööllüümm
oorruuccuu ddiirreenniiflflççiissii kkiimm--
ddiirr??

a) Ahmet ‹bili

b) Veli Günefl

c) Faruk Kad›o¤lu

d) Cengiz Soydafl

99--)) DD››flflaarr››ddaa ööllüümm oorruu--

ccuunnaa bbaaflflllaayyaann ddiirree--
nniiflflççiilleerrddeenn iillkk ööllüümm--

ssüüzzlleeflfleenn kkiimmddiirr??

a) fienay Hano¤lu

b) Canan Kulaks›z

c) Sevgi Erdo¤an

d) Gülsüman Dönmez

1100--)) DD››flflaarr››ddaa ööllüümm

oorruuccuunnaa bbaaflflllaayyaann TTAA--
YYAADD’’ll›› aaiilleelleerree eevviinnii
aaççaann,, ddaahhaa ssoonnrraa ddaa
ddiirreenniiflflllee iillggiillii ““SSaammuurr
KKüürrkk”” iissiimmllii ttiiyyaattrroo
ooyyuunnuunnuu yyaazzaann ssaannaatt--
çç›› hhaannggiissiiddiirr??

a) Elif fiafak

b) Y›lmaz Erdo¤an

c) Bilgesu Erenus

d) Orhan Pamuk

1111--)) 55 KKaass››mm 22000011’’ddee

AArrmmuuttlluu’’ddaakkii DDiirreenniiflfl
EEvvlleerrii’’nnee yyöönneelliikk ggeerr--
ççeekklleeflflttiirriilleenn ooppeerraass--
yyoonnddaa kkaattlleeddiilleenn ddöörrtt
kkiiflfliiddeenn hhaannggiissii ööllüümm
oorruuccuu ddiirreenniiflflççiissii iiddii??

a) Sultan Y›ld›z

b) Arzu Güler

c) Bülent Durgaç

d) Ali Ekber Bar›fl

1122--)) ÖÖllüümm oorruuccuunnddaa

ööllüümmssüüzzlleeflfleenn
TTAAYYAADD’’ll›› AAiilleelleerr’’ddeenn
fifieennaayy HHaannoo¤¤lluu’’nnuunn
kkaaçç ççooccuu¤¤uu vvaarrdd››??

a) ‹ki

b) Üç

c) Bir

d) Dört

1133--)) TTAAYYAADD’’ll›› AAiilleelleerr

BBüüyyüükk DDiirreenniiflfl’’iinn
mmeevvzziissii hhaalliinnee ggeettiirr--
ddiikklleerrii AAbbddii ‹‹ppeekkççii
PPaarrkk››’’nnddaakkii eelliinn aall--
tt››nnddaa 1166 EEyyllüüll 22000033’’ttee
bbaaflflllaatttt››kkllaarr›› oottuurrmmaa

eeyylleemmiinnii kkaaçç ggüünn
ssüürrddüürrddüülleerr??

a) 178 gün

b) 1230 gün

c) 600 gün

d) 1400 gün

1144--)) TT‹‹KKBB,, TTKKPP//MMLL,,

MMLLKKPP,, TTDDPP,, MMLLSSPPBB,,
DDiirreenniiflfl HHaarreekkeettii,,
TTKKPP--KK››vv››llcc››mm,, DDeevv--
rriimmccii YYooll ddaavvaass››nnddaann
ttuuttssaakkllaarr ööllüümm oorruuccuu--
nnuu nnee zzaammaann bb››rraakktt››--
llaarr??

a) 10 Mart 2002

b) 28 May›s 2002

c) 3 Haziran 2001

d) 28 Mart 2003

1155--)) 1199 AArraall››kk KKaattlliiaa--

mm››’’nnddaann öönnccee ssööyyllee--
nneenn ““HHaappiisshhaanneelleerrddee
oottoorriittee ssaa¤¤llaammaaddaann,,
IIMMFF pprrooggrraamm››nn›› uuyy--
gguullaayyaammaayy››zz”” ssöözzüü
kkiimmee aaiittttiirr??

a) Sadettin Tantan

b) Süleyman Demirel

c) Bülent Ecevit

d) Mesut Y›lmaz

1166--)) AAvvuukkaatt BBeehhiiçç

AAflflçç››’’nn››nn tteeccrriittee kkaarrflfl››
ööllüümm oorruuccuunnaa
bbaaflflllaadd››¤¤›› 55 NNiissaann
ttaarriihhii nnee ggüünnüüddüürr?? 

a) Dünya Hukuk Günü

b) Dünya Adalet Günü

c) Dünya Direnifl Günü

d) Avukatlar Günü

1177--)) BBüüyyüükk DDiirreenniiflfl

iiççiinnddee ööllüümmssüüzzlleeflfleenn
kkaahhrraammaannllaarr››mm››zz››nn
ttooppllaamm ssaayy››ss›› kkaaççtt››rr??

a) 111

b) 120

Tarihten, bilimden, 
önderlerimizden, geleneklerimizden

ö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür

SSOORRUUDDAA25
Büyük Direniş
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c) 122

d) 112

1188--)) ÖÖllüümmssüüzzlleeflfleenn ddii--

rreenniiflflççiilleerriinn iiççiinnddee eenn
ggeennccii hhaannggiissiiddiirr??

a) Özlem Durakcan

b) Selma Kubat

c) Eyüp Samur

d) Canan Kulaks›z

1199--)) BBüüyyüükk DDiirreenniiflfl

iiççiinnddee ssüürree oollaarraakk
ööllüümm oorruuccuu eeyylleemmiinnii
eenn uuzzuunn ssüürree ddeevvaamm
eettttiirreerreekk ööllüümmssüüzzllee--
flfleenn BBeerrkkaann AAbbaattaayy’’››nn
eeyylleemmii kkaaçç ggüünn ssüürr--
mmüüflflttüürr??

a) 589

b) 489

c) 389

d) 289

2200--)) GGüünnllüü¤¤üünnee,, bbüü--

ttüünn ddiirreenniiflflççiilleerriinn
dduuyygguu vvee ddüüflflüünncceelleerrii--
nniinn öözzeettii oollaarraakk flfluu ssaa--
tt››rrllaarr›› yyaazzaann hhaannggiissii--
ddiirr??

““EE¤¤eerr yyeerryyüüzzüünnddee aann--
llaammll›› vvee ggüüzzeell bbiirrflfleeyy
aarraannaaccaakkssaa,, iiflflttee eenn
aannllaammll››ss››:: ‹‹ssyyaann......

EE¤¤eerr yyeerryyüüzzüünnddee uu¤¤rruunnaa

hheerr ffeeddaakkâârrll››¤¤››nn
yyaapp››llaaccaa¤¤›› bbiirr iiddeeaall
aarraann››yyoorrssaa,, iiflflttee eenn ssaa--
ddee oollaann››;; eemmppeerryyaalliizz--
mmiinn,, bbaasskk››nn››nn,, ssöömmüü--
rrüünnüünn oollmmaadd››¤¤›› bbiirr
ddüünnyyaa......

EEmmppeerryyaalliizzmmddeenn nneeffrreett
eettmmeekk vvee aassllaa bbooyyuunn
ee¤¤mmeemmeekk iiççiinn mmiillyyoonn--
llaarrccaa nneeddeenniimmiizz
vvaarr......””

a) Eyüp Samur

b) Fatma Koyup›nar

c) Muharrem Karademir

d) Gülnihal Y›lmaz

2211--)) BBüüyyüükk DDiirreenniiflflttee

ööllüümmssüüzzlleeflfleenn ddiirreenniiflfl--
ççiilleerrddeenn bbiirrii,, 11998844
ööllüümm oorruuccuu ddöönneemmiinn--
ddee,, TTaakkssiimm AAnn››tt››’’nnaa
ssiiyyaahh ççeelleennkk bb››rraakkaann--
llaarr aarraass››nnddaayydd››.. KKiimm--
ddii oo ddiirreenniiflflççii??

a) Hülya fiimflek

b) Osman Osmana¤ao¤lu

c) Sevgi Erdo¤an

d) Gürsel Akmaz

2222--)) YYüüzzyy››llllaarr öönnccee

uuzzuunn ssüürree ddeenniizzddee kkaa--
llaann ddeenniizzcciilleerrddee ggöö--
rrüüllddüü.. 22000000--22000077
ÖÖllüümm OOrruuccuu ddöönnee--
mmiinnddee hhaassttaall››kk ggeenniiflfl

kkeessiimmlleerrccee öö¤¤rreenniillddii..
ÇÇookk uuzzuunn ssüürree bbeess--
lleennmmeemmeekktteenn kkaayynnaakk--
ll›› bbeelllleekk kkaayybb››nnaa vvee
ssaakkaattllaannmmaallaarraa yyoollaa--
ççaann bbuu hhaassttaall››kk hhaann--
ggiissiiddiirr??

a) Alzheimer

b) Parkinson

c) Wernicke Korsakof

d) Anoreksiya

2233--)) FFeeddaa ssaavvaaflfl››nnddaa

flfleehhiitt ddüüflfleenn FF››rraatt TTaa--
vvuukk’’uunn,, bbüüyyüükk ddiirreenniiflfl
üüzzeerriinnee yyaazzdd››¤¤›› flfliiiirrii
GGrruupp YYoorruumm’’uunn hhaann--
ggii kkaasseettiinnddee,, hhaannggii
iissiimmllee ssööyylleenniiyyoorr??

a) Yürüyüfl - Özlem

b) Feda - Bir Mevsim 

c) Kucaklaflma - Emek

d) Geliyoruz - Gidene

2244--)) OOlliiggaarrflfliinniinn FF TTii--

ppii hhaappiisshhaanneelleerrii aaçç--
mmaass››nn››nn eenn tteemmeell nnee--
ddeennii,, TTEECCRR‹‹TT ppoolliittii--
kkaass››nn›› uuyygguullaammaakktt››..
TTeeccrriitt,, ttuuttssaakkllaarr››nn bbiirr--
bbiirrlleerriinnddeenn vvee dd››flflaarr››--
ddaann kkooppaarr››llmmaass››,, yyaall--
nn››zzllaaflfltt››rr››llmmaass›› ddeemmeekk--
ttii.. EEmmppeerryyaalliissttlleerrddeenn
aall››nnmm››flfl bbiirr ppoolliittiikkaa
oollaann tteeccrriittiinn,, ddiilliimmiizz--

ddee ddee kkuullllaann››llaann ‹‹nnggii--

lliizzccee kkaarrflfl››ll››¤¤›› hhaannggii

kkeelliimmeeddiirr??

a) ‹zolasyon (‹solation)

b) Rehabilitasyon

c) Tehcir

d) Treadman

2255--)) 1199 AArraall››kk ooppeerraass--

yyoonnuu ss››rraass››nnddaa AAddaa--

lleett BBaakkaann›› oollaann kkaattllii--

aammcc››,, kkaattlliiaammddaann

ssoonnrraa ““BBeenniimm ttaahh--

mmiinnlleerriimmiinn aalltt››nnddaa

bbiirr zzaayyiiaatttt››rr.. ÇÇookk ddaa--

hhaa ffaazzllaa,, bbuunnuunn bbiirr--

kkaaçç kkaatt›› oollaabbiilliirr ddiiyyee

öönnggöörrüüyyoorrdduukk......”” ddee--

ddii.. BBuu bbaakkaann kkiimmddii??

a) Cemil Çiçek

b) M.Ali fiahin

c) Hikmet Sami Türk

d) Mehmet A¤ar

CCEEVVAAPPLLAARR:: 1:b, 2: a,
3: c, 4: d, 5: a, 6: b, 7:c,
8:d, 9:d, 10: c, 11:b, 12:
a, 13:b, 14: b, 15: c, 16:
d, 17: c, 18: a, 19: a, 20:
d, 21: c, 22: c, 23: b, 24:
a, 25: c

MMeerrhhaabbaa,,

Muktedirlerin "Tarihin sonu" ilan ettikleri, "U¤runa ölü-
necek hiçbir de¤erin kalmad›¤›" yaygaralar›n›n ortal›¤› sar-
d›¤› bir zamanda emperyalizme, onlar›n yeni dünya düzeni-
ne, bireycili¤ine, yozlu¤una, yabanc›laflmaya meydan oku-
mayd› 20 Ekim 2000 iradesi.

Bugün art›k "Tarihin sonu" yaygaralar› tuzla buz olmufl,
emperyalizmin maskesi düflmüfltür. Hakl› de¤erler u¤runa
can bedeli direnebilece¤imizi de gösterdik herkese. Ayn›
inanç, cüret ve sebatla yürümeye devam edecee¤iz. 

Selam ve sevgilerimizle.

KKaanndd››rraa 11 NNoo''lluu FF TTiippii HHaappiisshhaanneessii 

ÖÖzzggüürr TTuuttssaakkllaarr

MMeerrhhaabbaa,,

Baba ‹shak'›n ayak bast›¤› yerlerden geçip geldik. Ak
libasl› Bedreddin yi¤itlerinin cüretini kufland›k. Pir Sul-
tan Abdal gibi tek cümle ile dile getirdik inanc›m›z›.

Dadalo¤lu gibi söyledik son sözümüzü. Seyit R›za gi-
bi bakt›k gelece¤e.Ve Mahirdik o gün. O gün feda feda
yaz›lacak destana ilk ad›m›m›z› att›k. O gün 20 Ekim'di.
20 Ekim gelecekti, umuttu. Umudu Büyüttük.

Selam olsun o büyük destan› yazan 122'lerimize. Se-
lam olsun umuda. 

SSeevvggiilleerriimmiizzllee TTeekkiirrddaa¤¤ 22 NNoo''lluu

FF TTiippii  ÖÖzzggüürr TTuuttssaakkllaarr..

17 Ekim
2010
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Sevgili arkadafllar, merhaba. 

Devrimci Okul’un bu dersinde
“Halk› nas›l dönüfltürece¤iz?” soru-
sunun cevab› olacak belli bafll› nok-
talar› ele alaca¤›z. 

Saf bir halk yoktur; saf bir prole-
tarya yoktur. Kapitalizmin yüzlerce
y›ll›k ideolojik, kültürel kuflatmas›,
kuflku yok ki, halk saflar›nda çok
derin izler b›rakm›flt›r. Buna bir de
feodalizmin yüzlerce y›ll›k gerici
gelenek ve göreneklerini ekleyin. 

Bütün bu etkilerden ar›nm›fl saf
halk› arayanlar, gerçekle, halk ger-
çe¤iyle ilk karfl›laflt›klar›nda ço¤un-
lukla büyük bir flaflk›nl›k, büyük bir
hayal k›r›kl›¤› yaflarlar. Bir ad›m
sonras› ise, hhaallkkaa ggüüvveennssiizzlliikk vvee
iinnaannççss››zzll››kktt››rr..

Halk gerçe¤ine bilimsel
ve gerçekçi bakmayanlar
aç›s›ndan bu sonuç kaç›n›l-
mazd›r. Bu sonucu engelle-
menin iillkk kkooflfluulluu,, halk› ta-
n›mak, iikkiinnccii kkooflfluulluu ise,
halk›n e¤itilebilece¤ine,
dönüfl türü leb i lece¤ ine
inanmakt›r. Dersimizin ko-
nusu da as›l olarak budur. 

�� HHaallkk››nn ddee¤¤iiflfliipp 
ddöönnüüflfleebbiilleeccee¤¤iinnee iinnaannmmaakk 
ddeevvrriimmcciillii¤¤iinn flflaarrtt››dd››rr

Halk› oluflturan s›n›f ve katman-
lar›n her biri farkl› özelliklere sa-
hiptir. Hemen her alanda, flu insan
flöyledir, bu insan böyledir, flu ke-
sim kolay kolay de¤iflmez, flural›la-
r›n flu yan› var... tarz›ndaki yak›n-
malar gündeme gelir. 

Do¤rudur, halk›n hemen her ke-
siminin bu tür “zor” yanlar›, olum-
suz, geri yanlar› vard›r. Milliyetten,
inançtan, mezhepten kaynaklanan,
yöresel özelliklerinden kaynaklanan
çeflitli yanlar› vard›r. Ama hiçbir

özellik, ne kadar
olumsuz, ne kadar
geri olursa olsun,
halk›n flu veya bu
kesiminden umut
kesmenin gerek-
çesi olamaz. 

Halka nas›l
yaklaflmam›z gerekti¤i, kendini en
çarp›c› biçimde uyuflturucunun, ku-
mar›n, h›rs›zl›¤›n, her türlü yozlafl-
man›n, esiri olmufl gençli¤e nas›l
yaklaflaca¤›m›zda gösterir. Evet ne
yapaca¤›z onlar›? Onlar› dövmek,
as›p kesmek çözüm mü? Veya onla-
r› bulunduklar› batakl›kta bo¤ulma-
ya m› mahkum edece¤iz?

Aç›k ki bu kesimlere yönelik
olarak bile, kkaazzaannmmaayy››,, ee¤¤iittiipp ddöö--
nnüüflflttüürrmmeeyyii hedefleyece¤iz; nite-
kim devrimci saflarda bugün uyufl-
turucu, yozlaflma bata¤›ndan çekilip
al›nm›fl bir çok insan vard›r. 

Bunu düzenin karfl›m›za ç›kard›-
¤› engeller nedeniyle bugün kitlesel
ölçeklerde yapam›yor olsak da, ba-
k›fl aç›m›z budur, bu olmal›d›r. 

fiimdi, halk›n bu en yozlaflm›fl
kesimine bile böyle bak›yorsak,
kapkaçç›s›, tinercisi, balicisi ““bbiizziimm
ççooccuukkllaarr››mm››zzdd››rr!!”” diyorsak, halk›n
herhangi bir kesimini veya tümünü
d›fllamam›z mümkün de¤ildir. 

Gerçek fludur ki, halk›n e¤itilebi-
lece¤ine, dönüflebilece¤ine inançs›z-
l›k, sonuçta ““bbuu hhaallkk aaddaamm oollmmaazz!!””
düflüncesiyle ayn› kap›ya ç›kar. Ve
ortaya cevab› bofllukta son derece
önemli bir soru daha ç›kar. Peki halk
e¤itilemezse, dönüfltürülemezse, biz
devrimi kkiimmllee yapaca¤›z ve sonra
sosyalizmi kkiimmllee kuraca¤›z?

Devrimcilik, iflte bu yüzden hal-
ka inanmakt›r; halk›n de¤iflebilece-
¤ine, dönüflebilece¤ine inanmayan-

lar, devrimden ve sosyalizmden
umudu kesmifl inançs›zlard›r ve on-
lar devrimci de olamazlar. 

�� HHiiççbbiirr hhaallkk vveeyyaa hhaallkk››nn 
bbiirr kkeessiimmii,, yyaallnn››zz 
oolluummssuuzzlluukkllaarrddaann 
oolluuflfluuyyoorr oollaammaazz

Halk›n e¤itimi, olumluluklar›
gelifltirmek, olumsuzluklar› olumlu-
ya dönüfltürmektir. Halk›n tarihsel,
ulusal, dinsel, yöresel özellikleri
içinde, olumluluklarla olumsuzluk-
lar genellikle iç içedir. 

‹flte burada bizim çç››kk››flfl nnookkttaamm››zz,,
ddee¤¤iiflfliimmiinn kkaalldd››rraacc››,, oolluummlluulluukkllaarr--
dd››rr!! Tek tek insanlar› e¤itirken ge-
çerli bir kural vard›r: Esas olan, e¤i-
tilmesi, dönüfltürülmesi hedeflenen
insanlardaki olumlu yan› keflfedip,
onu, oradan hareketle gelifltirmek ve
de¤ifltirmektir. Bu kural, halk›n e¤iti-
mi ve dönüfltürülmesinde de geçerli-
dir. Orada da, halk›n çürümemifl, çü-
rütülememifl, kapitalizm taraf›ndan

çok fazla etkilenmemifl
olumlu yanlar›n› esas al›p,
onun üzerinden halk›n en saf,
en diri ve dinamik yanlar›n›
gelifltirmeyi hedefleyece¤iz. 

Olumsuzluklar geçicidir,
karakteristik olan de¤ildir.
Halktaki olumsuzluklar› gö-
rüp baflka birfley görmemek,
kapitalizmin y›k›c›, tahrip

edici yan›n› yok saymak demektir.
Olumluluklar, bir anlamda e¤itim-
deki “kald›raç”lard›r. 

�� DDoo¤¤rruu bbiirr ee¤¤iittiimmllee,, 
hheerrkkeess ee¤¤iittiilleebbiilliirr,, hheerrkkeess 
ddöönnüüflflttüürrüülleebbiilliirr

Halktan, kendili¤inden kolektif,
dayan›flmac› tav›rlar beklemek, va-
rolan gerçe¤e terstir. Genç, yafll›,
kad›n, erkek, kapitalizmin bireyci,
yoz kültürüyle yetiflmifl, kapitaliz-
min bireyci kültürünün içinde yafla-
mak zorunda b›rak›lm›fl halklardan
sözediyoruz. 

Halklar, dünyan›n bir çok yerin-
de, kapitalizmin bu kuflatmas›na ra¤-

Devr‹m ‹ç‹n

DEVR‹MC‹ OKUL

Ders: Halk› Nas›l 
DDöönnüüflflttüürreeccee¤¤iizz??

DDeevvrriimmcciilliikk,, hhaallkk››nn

ddöönnüüflfleebbiilleeccee¤¤iinnee 

iinnaannmmaakktt››rr
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men gerçekten çok ola¤a-
nüstü dayan›flma örnekleri
gösterebilmifl, geleneksel
de¤erlerinin tamamen öl-
medi¤ini gösterebilmifller-
dir. Ancak bu, süreklili¤i
olan bir durum de¤ildir. Belli koflul-
larda ortaya ç›kan bir tav›rd›r. Gün-
lük olarak geçerli olan, daha çok, ka-
pitalizmin hakim k›ld›¤› ve bir an-
lamda dayatt›¤› davran›fl biçimleridir.

Halk› de¤ifltirmek için kapitaliz-
min verdiklerini yenmeliyiz. Bunla-
r›n bafl›nda bbeenncciillllii¤¤ii yenme gelir. 

Burjuva kültürün ve küçük-bur-
juvazinin direncinin güçlülü¤ü ne-
deniyle zaman zaman halklar›n ve
insanlar›n kolay kolay de¤iflmedi¤i,
de¤iflmeyece¤i hükmüne var›lsa da,
bilimsel olan, e¤itime güvenmek,
e¤itimin de¤ifltiricili¤ine inanmak-
t›r. E¤itimle ne kadar zamanda, na-
s›l sonuç al›nabilece¤i elbette s›n›f
ve katmanlar›n her biri aç›s›ndan
farkl› farkl› olabilir, hatta kifliden
kifliye de¤iflir. Ama her halükarda
sonuç al›nabilece¤ine inanmal›y›z. 

�� HHaallkk›› ee¤¤iittmmeenniinn iikkii 
tteemmeell zzeemmiinnii vvaarrdd››rr:: 
MMüüccaaddeellee vvee hhaallkk 
öörrggüüttllüüllüükklleerrii

Bizzat prati¤in kendisi halk için
önemli bir e¤iticidir. Böylesi süreç-
lerde, ustalar›n deyimiyle oonnyy››llllaa--
rr››nn ddeerrssii,, oonn ggüünnlleerree ss››¤¤aarr.. Kitleler
hem büyük bir h›zla ö¤renir, hem
büyük bir h›zla dönüflürler. 

Bu anlamda elbette, halk›n e¤iti-
mini, dönüfltürülmesini, onu müca-
dele içine çekmekten ayr› düflüne-
meyiz. Halk› e¤itmek, halka politi-
ka yapmay› ö¤retmektir. Halk› e¤it-
mek, kendi sorunlar›na sahip ç›k-
may› ö¤retmek demektir. 

Bir mücadele içinde olmak, bir
ideali paylaflmak, soylu bir hedefe
yürüyüflün içinde yer almak, nisan-
lar› e¤itir, dönüfltürür. Bizzat sava-
fl›n (prati¤in) kendisi, de¤iflim dö-
nüflümün tarihsel zeminidir. Bu ze-
minde, yani bu savafl içinde yer alan
insan, bencillikten, bananecilikten,
duyars›zl›ktan, kurnazl›klardan kur-

tulman›n yoluna girmifl demektir. 

Halk› e¤itmek örgütlemektir.
Özellikle de hhaallkk öörrggüüttllüüllüükklleerrii
veya baflka bir deyiflle, taban örgüt-
lülükleri, sa¤layaca¤› kolektivizm-
le, halklar›n geçmifllerindeki olum-
lu yanlar›n›n, imece gibi olumlu ge-
leneklerinin aç›¤a ç›kmas›na vesile
olacakt›r. 

Halk örgütlülükleri, halka, o gü-
ne kadar ççii¤¤nneenneenn iirraaddeelleerriinnii yeni-
den kazand›r›r. EEzziilleenn kkiiflfliilliikklleerriinnii
aya¤a kald›r›r. YYookkeeddiilleenn kkeennddiinnee
ggüüvveennlleerriinnii kazand›r›r. Ve iflte bü-
tün bunlar da ddee¤¤iiflfliimm vvee ddöönnüüflflüü--
mmüünn kkeennddiissiiddiirr.. 

Halk›n de¤erlerinin ve devrimci
ilkelerin birlikte yön verdi¤i kolek-
tif halk örgütlülüklerini yayg›nlaflt›-
rabildi¤imizde, bu yap›lar içinde
halk›n de¤iflim ve dönüflümü çok
daha uygun koflullara kavuflmufl
olacakt›r. 

Bu örgütlenmeler, halk›n de¤er-
lerinin, halk›n kendi hukukunun,
adalet ölçülerinin asgari anlamda da
olsa uyguland›¤› yerler olarak, dö-
nüflümün ve kal›c›laflman›n önünde-
ki engelleri temizleyen bir rol oyna-
yacakt›r. 

�� DDöönnüüflflttüürrmmeekk,, 
kkaall››cc››llaaflfltt››rrmmaakktt››rr

Halk›n e¤itimi ve dönüfltürülme-
si deyince, bunun uzun vadeli bir
yan› oldu¤u gibi, somut güncel gö-
revlerimiz, hali haz›rda süren müca-
delemiz aç›s›ndan olan boyutunu at-
layamay›z. 

fiu veya bu biçimde devrim safla-
r›na gelen, devrimcilerin iliflkisi, ta-
raftar› haline dönüflen, mitingler,
ayaklanmalar, yürüyüfller, halk örgüt-
lenmeleri içinde yer alan halk› e¤it-
mek, de¤ifltirmek, dönüfltürmek, ayn›
zamanda onlar› kkaall››cc››llaaflfltt››rrmmaakktt››rr..
Bunu baflarabilmek ise, bir program,
çok yo¤un bir emek, fedakarl›k ve sa-
hiplenmeyi gerektirir. Bunlar› göste-

remedi¤imizde veya yete-
rince gösteremedi¤imiz-
de, bir flekilde mücadele
ve örgütlenme saflar›na
gelen kitleleri bu saflarda
tutamay›z. 

Nitekim, ülkemiz solunun gelifli-
minde yeni kitlelerin mücadeleye
kat›lmas›n›n yan›s›ra, örgütlenmifl
kesimlerin uzaklaflmas›, en az›ndan
at›l duruma geçmesi, s›kca rastla-
nan bir durumdur. Mücadele safla-
r›nda yaflanan bu durum, ço¤u za-
man ““ssiirrkküüllaassyyoonn”” olarak adland›-
r›l›r; bu durum, ne yaz›k ki bir olgu
durumundad›r. Solun kitlesinde sü-
rekli olarak bir de¤iflim-dönüflüm
vard›r. “Sirkülasyon” olarak tan›m-
lanan durum, hem olumlu, hem
olumsuz yan› birlikte içermektedir. 

Bir yandan, emperyalizmin tüm
kuflatmas›na, oligarflinin tüm bask›-
lar›na karfl›n, devrime sürekli bir
ak›fl vard›r. Bunu engelleyememek-
tedirler. Fakat öte yandan devrimci
saflara gelen kitlelerin bir k›sm› da
kal›c› olmamaktad›r. 

Bunda, faflist terörün, kitlelere
yönelik tehdit ve gözda¤›n›n, s›ra-
dan insanlara bile pervas›zca kuru-
lan komplolar›n, en s›radan faali-
yetleri bile “terör örgütü” üyeli¤iyle
cezaland›ran hukuksuzlu¤un bir pa-
y› vard›r: Ancak bundan bir baflka
etken de halk› e¤itme, de¤ifltirme ve
dönüfltürme noktas›ndaki eksiklik
ve yetersizliklerimizdir. ‹nsanlar›
e¤itmek için yeterli zaman, emek,
fedakarl›k gösterilmedi¤inde, bun-
da ›srarl› olunmad›¤›nda, belli etki-
lenmeler alt›nda devrim saflar›na
kat›lan kitleler, faflist terör, tehdit ve
di¤er zorluklar karfl›s›nda yeniden
düzene dönebilmektedirler. 

�� DDöönnüüflflttüürrmmeekk,, eemmeekkttiirr
ssaabb››rrdd››rr,, öörrnneekk oollmmaakktt››rr

E¤itim, her düzeyde, her konu-
da, emek isteyen, sab›r isteyen, ka-
rarl›l›k isteyen uzun bir süreçtir.
Halk›n e¤itimi ve dönüfltürülmesi
de böyle bir süreçtir. Üç befl e¤itim
çal›flmas› yap›p, üç befl bildiri da¤›-
t›p, bir kaç toplant› yap›nca, biraz
da kitap okutunca, hemen sonuç

Halk örgütlülükleri, halka, o güne kadar
çi¤nenen iradelerini yeniden kazand›r›r.

Ezilen kifliliklerini aya¤a kald›r›r.
Yokedilen kendine güvenlerini kazand›r›r.

Ve iflte bütün bunlar da de¤iflim ve
dönüflümün kendisidir. 
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beklemek, yanl›fl ve yer-
siz bir beklentidir. Halk
gerçe¤inden kopuk kü-
çük burjuvaca bir bek-
lentidir. 

Halk› e¤itmek misyo-
nuyla donanm›fl olan
devrimci, yol gösterici
olmal›, ikna edici olmal›,
güçlüklerde yard›mc› ol-
mal›, halk› dinlemeli ve düflünce
tarz›n›, ruh halini kavramay› bilme-
lidir. Bunlar olmad›¤›nda, orada
halk›n bize o misyonu vermesi
mümkün de¤ildir zaten. 

E¤itmek, büyük özen, emek ve
sab›r gerektiren bir ifltir. E¤itmek ve
dönüfltürmek, kuflkusuz ayn› za-
manda öörrnneekk oollmmaakktt››rr.. Makarenko
flöyle diyor bu noktada: "En ak›lc›,
en do¤ru ve en de¤erli e¤itsel ölçü-
ler, e¤er yaflam biçiminiz kötüyse
kesinlikle etkisiz kalacakt›r".

Sosyalist toplumun inflas›na hal-
k› katmak da, devrimcilerin, bu tarz
bir örne¤i oluflturmalar›yla çok ya-
k›ndan ilgilidir. 

Halk›n› seven, halk›na güvenen,
onun de¤iflip dönüflece¤ine, devrimi
omuzlayaca¤›na inanan ve halk›n›
e¤itmek, de¤ifltirip dönüfltürmek is-
teyen her devrimci, kuflku yok ki,
kendi ölçe¤inde bir örnek de olufl-
turmak zorundad›r. 

�� HHaallkk›› ddöönnüüflflttüürrmmeekk,, 
hhaallkk›› ttaann››mmaakkttaann ggeeççeerr

Halk› oluflturan o büyük derya
içinde, her kesimin ve tek tek her ki-
flinin, birbirinden farkl› kültürleri, öz-
lemleri, duygular›, dertleri, düflünce-
leri, sevgileri ve nefretleri vard›r. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda ne kadar insan
varsa, o kadar çok insan çeflidi vard›r.
Ancak; öyle tarihsel anlar olur ki, bu
farkl›l›klar› silip ortadan kald›r›r. 

‹flte o anda, birbirinden farkl›
duran binler, yüzbinler, milyonlar,
hatta on milyonlar, ““tteekk bbiirr kkiiflflii ggii--
bbii”” olmufl, ayn› sorunlar, ayn› öz-
lemler, ayn› idealler için aya¤a
kalkm›fl... Halk gerçe¤ini ö¤renir-
ken, halk›n nas›l de¤iflip dönüflece-
¤ine kafa yorarken, kesinlikle bilin-

mesi gereken bir özelliktir bu. Bir-
birinden tamamen ayr› görünen in-
sanlar y›¤›n› ve o y›¤›n›n tek bir in-
san gibi davrand›¤› ayaklanmalar... 

Halk, ne her zaman o tek kifli gi-
bi davrand›¤› ayaklanmalar döne-
mindeki gibi olur, ne de bürokratik
örgütlenmelere s›¤ar. 

Halktan her zaman, her yerde ve
her koflulda ayn› tavr› beklemek,
halklar›n ekonomik, sosyal, siyasal,
kültürel koflullar›ndan ve halklar›
etkileyen onlarca etkenden bihaber
olmakt›r. Halk›n zenginliklerini ve
özgünlüklerini, tarih içindeki davra-
n›fl›n› yok sayarak sürdürülen bir
kitle çal›flmas›, soyut ve etkisiz bir
çal›flma olmay› aflamaz. 

HHaallkk›› ttaann››mmaakk,, halk›n gelenek-
lerine, kültürüne, vak›f olmak, halk›
halk yapan olumlu özelliklerini ve
onu halk olmaktan ç›karan olum-
suzluklar›n› bilmek, halk›n e¤itimi
ve dönüfltürülmesinde sonuç almak
için zorunlu ilk ad›md›r. Halk›n
kendi gerçe¤inden, içinde oldu¤u
yaflamdan kopuk bir e¤itim, soyut-
tur ve etkisiz kalmaya mahkumdur. 

fiabloncu, dogmatik, Marksizm-
Leninizmin yarat›c›l›¤›ndan uzak an-
lay›fllar, kitleleri örgütleyemezler.
Örgütlüyor göründükleri ya lokaldir,
ya çok marjinal ve onlar›n da kal›c›
olmas› mümkün de¤ildir. Oportüniz-
min klasik yaklafl›m›d›r: Halk›n (ül-
kemizde yaflayan halk›n) tarihi, sos-
yal, siyasal, ekonomik, kültürel özel-
liklerini yeterince kavramam›flt›r,
bunun için ne kadar çaba gösterdi¤i
de tart›fl›l›r. fiablonculuk, uyarlama-
ya çal›flt›¤› devrim modeline ba¤l›
olarak, ülkemiz iflçi s›n›f›na RRuuss iiflflççii
ss››nn››ff›› ggiibbii,, ülkemiz köylülü¤üne ÇÇiinn
kkööyyllüüllüü¤¤üü ggiibbii bakm›fl, kendi gerçe-
¤imizi kavramaya çal›flmaktan çok,

onlar›n kendi modelleri-
ne uydurmaya çal›flm›fl-
lard›r. Böyle bir çal›flma-
n›n sonuçsuz kalmaya
mahkum oldu¤u da belli-
dir elbette. 

�� DDöönnüüflflüümm ççookk
yyöönnllüü vvee ççaatt››flflmmaall››

bbiirr ssüürreeççttiirr
Mücadele içinde yeralan kitle-

lerden ne bekliyoruz, onlara ne ve-
rece¤iz, bu konuda kafam›z net ol-
mal›d›r. 

Kitlelerin kayg›lar› nelerdir,
günlük yaflam sorunlar› nelerdir, biz
bu sorunlara kafa yormadan, onla-
r›n günlük sorunlar›n› sorunumuz
olarak kabul edip, çözmeye çal›fl-
madan, sürekli onlardan bir fley iste-
yen, bekleyen konumda olundu¤un-
da, onlar› de¤ifltirmek pek mümkün
de¤ildir. Çünkü bu sa¤l›kl›, örnek
yaratan bir iliflki de¤ildir. 

Halk›n dönüfltürülmesi süreci,
asl›nda halk› dönüfltürme misyonu-
nu üstlenen devrimcilerin de kendi-
lerini e¤itme ve dönüfltürme süreci-
dir. Bu t›pk› öö¤¤rreettmmee--öö¤¤rreennmmee ko-
nusunda oldu¤u gibi, karfl›l›kl› bir
süreçtir. 

Ö¤retme, e¤itme ve dönüfltürme
sürecinde, e¤itim çeflitli biçimler
alarak sürer. Kültürel çal›flmalar,
yaflama yön verecek ilke, kural ve
de¤erlerin yerlefltirilmesi, halka,
kendi varl›¤›na soylu bir anlam ka-
tacak olan hedefler kazand›r›lmas›,
halk›n kendini elefltirmesi ve dönüfl-
türmesinde elefltiri-özelefltiri, ceza
gibi yöntemler kullan›lmas›, bunla-
r›n hepsi halk›n e¤itimi ve dönüfltü-
rülmesinde yeri, zaman› geldi¤inde
kullan›lacak araç ve yöntemlerdir. 

Tüm bu e¤itim ve araçlar ve biz-
zat ssaavvaaflfl››nn kkeennddiissii, insanlara kiflisel
ç›karlar›yla tüm halk›n ç›karlar›n›n
birleflti¤ini gösterir. ‹nsanlar aras›n-
da düzenin kurdu¤u adaletsizlikler,
eflitsizlikler, mücadele ve örgütlen-
me içinde yer al›nd›¤›ndan itibaren
ortadan kalkmaya, halk›n her kesimi,
her bireyi aras›nda olmas› gereken
tarzda iliflkiler kurulmaya bafllan›r. 

E¤itim, her düzeyde, her konuda, emek
isteyen, sab›r isteyen, kararl›l›k isteyen uzun
bir süreçtir. Halk›n e¤itimi ve dönüfltürülmesi
de böyle bir süreçtir. Üç befl e¤itim çal›flmas›
yap›p, üç befl bildiri da¤›t›p, bir kaç toplant›

yap›nca, biraz da kitap okutunca, hemen sonuç
beklemek, yanl›fl ve yersiz bir beklentidir. Halk

gerçe¤inden kopuk küçük burjuvaca bir
beklentidir. 
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Halk bu e¤itim süreci ve
dönüflümün sonunda, kolek-
tif sorumluluk düflüncesine,
kolektif davran›fl ruhuna sa-
hip olur. Halk, dönüflme sü-
recinde ayn› zamanda ken-
dindeki feodal, kapitalist
kültürle savaflmas›n› da ö¤-
renecektir. Kapitalizmin
yüzlerce y›ll›k kuflatmas› so-
nucunda halk›n tarihinden getirdi¤i
olumlu gelenekler, tozlar, küller al-
t›nda kalm›flt›r. Halk bu savafl›yla,
kendi tarihsel olumlu özelliklerini de
öne ç›karacakt›r. 

�� NNiihhaaii ddöönnüüflflüümm,,
ssiisstteemmiinn ddöönnüüflflüümmüüyyllee
ssaa¤¤llaannmm››flfl oollaaccaakktt››rr

Bir e¤itimci olan Anton S. Ma-
karenko, Sovyetler Birli¤i’nde dev-
rimin hemen ertesinde, Çarl›k reji-
minin serserili¤e, h›rs›zl›¤a, sokak-
lara mahkum etti¤i çocuklar› topla-
y›p e¤itme baflar›s›n› göstermifl,
e¤itimin gücüne inanc› güçlendiren
bir sonuç yaratm›flt›r. Makeren-
ko’nun bir sözü vard›r: ""KKuussuurrlluu
oollaann iinnssaann ddee¤¤iill,, aarraallaarr››nnddaakkii iilliiflfl--
kkiilleerrddiirr.."" 

Dolay›s›yla, o iliflkileri düzelt-
mek, insan› düzeltmektir. Bu oto-
matikman gerçekleflmeyecektir. O
kusurlu iliflkilerin halklar, tek tek
kifliler üzerinde yaratt›¤› tahribat›
gidermek de uzun zamanlar alabilir. 

Kapitalist üretim iliflkileri, halk-

lar›n de¤erlerini yozlaflt›ran, burju-
va ideolojisinin bencilli¤ini, ç›kar-
c›l›¤›n› dayatan bir sistemdir. 

‹nsanlar› “aç gözlü” hale getiren,
birbirinin kuyusunu kazar hale geti-
ren, kendinden baflkas›n› düflünmez
hale getiren, kapitalizmdir. 

Kapitalist üretim iliflkilerinin
tasfiyesi ve yerine sosyalist üretim
iliflkilerinin inflas›na bafllanmas›,
halklar›n büyük de¤iflim ve dönüflü-
münün de bafllang›c› olacakt›r. 

Bu da bir kültür devrimi olarak
kesintisiz bir süreç olarak devam
edecektir. Kapitalizmin halklar›n
bünyesinde yaratt›¤› tahribat, görü-
nenin ötesinde derin ve kökleflmifl
bir tahribatt›r; Lenin’in deyimiyle
al›flkanl›klar›n gücü, yenilmesi en
zor düflmanlardan biridir. Bu anlam-
da burjuva, küçük-burjuva statülerin,
tüketim kültürünün, bireycili¤in ya-
ratt›¤› tahribat, onlarca y›l boyunca
sürecek bir e¤itim, dönüfltürme ve
de¤ifltirme süreciyle mümkün ola-
cakt›r. Emperyalizm ve kapitalizm
varoldu¤u müddetçe, bu savafl asla
sona ermez, sona erdirilmemelidir.

Rehavete kap›l›p sona er-
dirmek, kapitalizme yeni-
den do¤ma izni vermektir. 

Devrim sürecinin ba-
fl›ndan itibaren ele al›rsak,
flöyle formüle edebiliriz;
halk› dönüfltürmek, dev-
rim sürecini, sosyalizme
ulaflmay› h›zland›rmakt›r.
Sosyalizme ulaflmak, hal-

k›n dönüflümünü h›zland›rmakt›r.
Halk›n dönüflümüyle, sistemin dö-
nüflümü aras›nda böyle karfl›l›kl› ve
sürekli bir iliflki vard›r. 

SSeevvggiillii aarrkkaaddaaflflllaarr,, en de¤iflmez
dönüflmez denilen insanlar›n bile
nas›l dönüflebildi¤inin yüzlerce gör-
kemli örne¤i var tarihimizde; kiflile-
rin dönüflümüyle halklar›n dönüflü-
mü elbette tamamen ayn› özelliklere
sahip süreçler de¤il, ama yine de ol-
maz denilenin baflar›labildi¤i dönü-
flümler, iirraaddeenniinn,, ee¤¤iittiimmiinn,, öönnddeerr--
llii¤¤iinn gücünü göstermesi aç›s›ndan
önemlidir. Sovyet halk›n›n, cahil b›-
rak›lm›fl Çin halk›n›n, Küba halk›n›n
devrim sürecinde ve bizzat sosyalist
inflada yaflad›¤› ola¤anüstü de¤iflik-
likler ortadad›r. Halk›n e¤itimi, de-
¤iflimi ve dönüfltürülmesi savafl›n›n
b›rak›ld›¤› yerde kapitalizmin yeni-
den nas›l hortlad›¤› da ortadad›r. ‹fl-
te bu olumlu ve olumsuz tarihsel ör-
nekler ›fl›¤›nda, halk› de¤ifltirme ve
dönüfltürmeyi baflarmal›y›z. 

Gelecek haftaya kadar flimdilik
hoflçakal›n. 

Halk› tan›mak, halk›n geleneklerine,
kültürüne, vak›f olmak, halk› halk yapan
olumlu özelliklerini ve onu halk olmaktan
ç›karan olumsuzluklar›n› bilmek, halk›n

e¤itimi ve dönüfltürülmesinde sonuç almak
için zorunlu ilk ad›md›r. Halk›n kendi
gerçe¤inden, içinde oldu¤u yaflamdan
kopuk bir e¤itim, soyuttur ve etkisiz

kalmaya mahkumdur.

Adalet Mücadelesinde 40. Y›l
Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i (ÇHD) 10 Ekim günü

kuruluflunun 40. y›l›n› kutlad›. ‹stanbul Harbiye’de bu--
lunan Cemal Reflit Rey toplant› salonunda “Adalet Mü--
cadelesinde 40. Y›l” ismiyle bir gece düzenleyen
ÇHD’nin program›nda sunuculu¤u yönetmen S›rr› Sü--
reyya Önder üstlendi. 

Gecede ilk olarak konuflma yapan ÇHD ‹stanbul
fiube Baflkan› Av. Taylan Tanay 12 Martlar’a, 12 Eylül--
ler’e, DGM’lere direnen bir kuflaktan geldiklerini söy--
ledi.

Daha sonra ÇHD Genel Baflkan› Av. Selçuk Koza--
¤açl› bir konuflma yapt›. Koza¤açl›, Adli davalarda ya--
da çete davalar›nda çal›flan avukatlar›n ço¤unlukla mü--
vekkilleriyle an›lmakatan rahats›zl›k duyduklar›n› söy--

ledi. Devam›nda ise
müvekkilleriyle öz--
defllefltirildikleri için
gözalt›na al›nan, tu--
tuklanan ve katledi--
len ça¤dafl avukatla--
r›n her zaman mü--
vekkilleriyle an›l--
maktan gurur duy--
duklar›n› söyleyen
Koza¤açl›; “Keflke bize de devrimciler deseler. Bu ülke--
de gerçek özgürlü¤e ve ba¤›ms›zl›¤a ulaflana kadar ça¤--
dafl avukatlar›n mücadelesi devam edecek. Biz de bu--
nun neferleri olaca¤›z” dedi.

ÇHD’nin tarihini anlatan bir sinevizyon gösterimi
yap›laann ggeeccee Grup Yorum, Bulutsuzluk Özlemi ve Le--
man Sam konserlerini ard›ndan sona erdi.
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NNeeyyee ddee¤¤eerr vveerriirriizz??

Bizim için de¤erli olan, önem
verdi¤imiz fleyler nelerdir mesela?

Düflüncelere, halka, dostluklara,
arkadafll›klara, insan iliflkilerine ne
kadar de¤er veririz? 

Çal›flt›¤›m›z iflyerindeki arkada--
fl›m›za ayn› soka¤› paylaflt›¤›m›z
komflumuza, okudu¤umuz okulda
s›ram›zdaki arkadafl›m›za de¤er ve--
rir miyiz?

Ya da tüm bunlara de¤er vermek
nnaass››ll olacakt›r veya kime ne de¤er
verece¤imizin ölçüsü ne olmal›d›r.
Zira de¤er vermek tek bafl›na biçim--
sel, bir davran›fl biçimi de¤ildir. 

De¤er vermek, tan›makt›r. Din--
lemektir. Emek vermektir. Bir iliflki
yürütmek için sab›rl› olmak, iliflki--
lerde ölçülü olmakt›r. Zaman ay›r--
mak, arkadafl›m›z›, komflumuzu,
iliflkilerimizi ciddiye almakt›r.

De¤er vermek emektir. Dinle--
mektir derken, emin olunsun ki, bu
laf olsun diye söylenmifl bir fley de--

¤ildir. Arkadafl›m›z›, komflumuzu
dikkate almakt›r. Ona inanmak, gü--
venmek, ondan ö¤renmektir. 

En baflta da komflumuzu, arka--
dafl›m›z›, dostumuzu, kküüççüümmsseemmee--
mmeekkttiirr..

Kuflkusuz bu konuda da, y›llar--
d›r bizlere ö¤retilenler, bize verilen
kültür çarp›kt›r. De¤er vermemiz
için, karfl›m›zdakinin iyi elbiseler
giymesi, çok iyi konuflmas› gerek--
miyor. Bir üniversite bitirmesi, bir
diplomas›n›n olmas›, zengin olmas›
da gerekmiyor.

Belki de bu durumu en iyi bir bi--
çimde NNaassrreeddddiinn HHooccaa’n›n bir f›k--
ras› anlat›r bize. Bir davete ça¤r›lan
NNaassrreeddddiinn HHooccaa’n›n üstünde kürk
yoktur, elbiseleri de yeni ve pahal›
olmad›¤› için, davete sokulmadan
kap›dan geri çevrilir.

Geri dönüp, üstüne bir kürk alan
HHooccaa, davete kürk sayesinde kat›l›r.
Yemek yenirken bir kafl›k kendi yi--
yen Hoca bir kafl›k da kürküne tutar

ve “yyee kküürrkküümm yyee” der!

NNaassrreeddddiinn HHooccaa kendine de¤il--
de kürke verilen de¤erin, gösterilen
sayg›n›n elefltirisini böyle yapar.

Düzenin yoz kültürü, aa rrkkaaddaaflflll››--
¤¤aa,, ddoossttlluu¤¤aa,, mmüüccaaddeelleecciillii¤¤ee,, ddiirree--
nniiflflççiillii¤¤ee,, vveeffaall››ll››¤¤aa,, de¤il de, kürk--
lere, arabalara, hanlara sahip olanla--
ra de¤er vermemizi istemektedir.

Bu bak›fl aç›s› ile içimizden biri--
ne de¤er verilmesi çok zordur. Çün--
kü, düzenin tek ölçüsü, para ve ka--
riyer sahibi olunmas›d›r.

Örne¤in mahallemize gelen bir
bürokrat, bir zengin, bir “ünlü” he--
men herkesin ilgisini çeker. Oysa o
“ünlü”lerin bir ço¤u de¤er verilme--
yi, örnek al›nmay› hak edecek tek
bir fley bile yapmam›fllard›r. 

Zira ne de¤er verilecek bir dü--
flünceleri, ne de¤er verilecek bir ki--
flilikleri, ne de¤er verilecek bir ya--
flam ve mücadele anlay›fllar› vard›r.

Burjuvazinin her fleyi de¤ersiz--
lefltirdi¤i günümüzde, halk›n hiçbir
de¤eri yoktur. Burjuvazi bunu bir
kültür haline getirmifl ve halk›n en
az›ndan kendi aras›nda biribirine de--
¤er vermesini, sayg› göstermesini bi--
le ortadan kald›rmaya çal›flmaktad›r.

BBuunnaa iizziinn vveerrmmeeyyeeccee¤¤iizz..

De¤er vermek...

Nas›l B‹R Yaflam?

Zülfikar Uysal, Tuzla Çiçek Tersane-
si’nde iflçiydi. 4 gündür yoktu ortada.
Ama kimse aram›yordu onu. VVaa rrll››¤¤›› ve
yyookklluu¤¤uu birdi sanki. 

Uysal’›n cesedi dört gün sonra deniz-
de bulundu. Dört gündür evine gitmeyen
Uysal’›n telefonunun, en son çal›flt›¤› ter-
saneden sinyal verdi¤inin tespit edilmesi
üzerine orada arama yap›ld›. Uysal’›n na-
s›l öldü¤ünü tahmin etmek zor de¤il.
Ad›n› bilmedi¤imiz bir gemide, gerekli
güvenlik önlemleri al›nmadan çal›flt›r›l-

m›flt› belki; belki de iflten at›lm›flt›. Ama
onu flu veya bu biçimde, “armatör” ad›
verilen vahfli kapitalistlerin katletti¤i ke-
sindi. 

Dört gün sonra bulunmufltu Zülfikar
Uysal’›n cesedi... Bu ne demekti peki;
onun varl›¤›n›n bir de¤erinin olmamas›
demekti! Bir emekçi çal›flt›¤› tersanede
nas›l bo¤ulur?.. Dahas›, bo¤uldu¤undan
nas›l kimsenin haberi olmaz?

Tuzla’da daha önce de bir çok iflçi,
önlem al›nmam›fl gemilerden düfltüler,
kum torbas› yerine kobay olarak kullan›-
l›p katledildier

Erdo¤an, tersanelerimiz gelifliyor, k›s-
kan›yorlar diye demeç veriyordu. Tuz-
la’daki düzen Uysallar’› katletmeye de-
vam ediyor. Uysallar öldükçe daha çok
dolar kazan›yorlar. Onlar için, Tayyipler
için önemli olan, DE⁄ERL‹ olan tek fley
de o.

TKM’de  Futbol
Turnuvas› 

K›rklareli Babaeski’de
Trakya Kültür Merkezi
taraf›ndan Gazi Kemal
Mahallesi’nde yaflayan
mahallenin çocuklar›n›n
kat›l›m›yla 25 Eylül-9
Ekim tarihleri aras›nda
mini bir futbol turnuvas›
yapt›. Maç sonras›nda ço--
cuklara hediyeler verildi.

Tuzla’da bir iflçi daha katledildi

Öldü¤ü Bile Günlerce
Farkedilmedi

Tuzla’da bir iflçi daha katledildi

Öldü¤ü Bile Günlerce
Farkedilmedi
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Dev-Genç’in kuruluflunun 41.
y›l›nda ‹stanbul Okmeydan›’nda
yap›lan kutlaman›n ard›ndan Dev-
Gençliler K›z›ldere’ye do¤ru yola
ç›kt›lar. Dev-Gençliler’e bu anmay›
yapt›rmak istemeyen jandarma ise
günler öncesinden köyde çal›flmala-
r›na bafllad›.

Gençlik Federasyonu’nun köyde
yapaca¤› program›n haz›rl›klar› için
köyde bulunan Hünkar Derya Günefl,
9 Ekim günü köy muhtar› Emrullah
Aslan'›n evindeyken jandarman›n
kimlik kontrolüne maruz kald› ve da-
ha sonra zorla, bir mahkemesinde
ifadesinin eksik oldu¤u bahane edile-
rek gözalt›na al›nd›.

Jandarman›n tüm çabalar› sade-
ce bu gözalt›yla s›n›rl› de¤ildi. Da-
ha önce de köye giden Dev-Gençli-
ler’le görüfltü¤ü için köyün gençle-
rini jandarma karakola ça¤›rm›fl  ve
ne konufltuklar›n› sorup tehdit et-
mifllerdi.

K›z›ldere köyünden iki üniversi-
te ö¤rencisinin ailelerini arayarak
"E¤er onlarla birlikte köye gelirse
geldi¤inde tutuklayaca¤›z onu" de-
mifllerdi.

Ayr›ca Belediye Baflkan›n›n
efliyle görüflüp Dev-Gençliler’i köye
almayacaklar›n›, programlar›n› yap-
t›rmayacaklar›n›  o yüzden onlarla

ilgilenmemelerini söylemiflti. 

10 Ekim günü Jandarma bu se-
fer de köyde bulunan iki Dev-
Gençli’yi gözalt›na ald›. Gerekçe
olarak köylülerin “terör örgütünün
propagandas›n› yap›yorlar“ fleklin-
de flikâyette bulundu¤unu iddia
eden jandarma halka gözda¤› ver-
meye çal›flt›. 

Dev-Gençliler’i evine alan muh-
tar ve eflini de “siz teröristlere ya-
takl›k m› ediyorsunuz” diyerek kor-
kutmaya çal›flan jandarma, bütün
tehditlere ra¤men Dev-Gençliler ile
konuflan, onlara yard›mc› olmaya
çal›flan halk›n evlerini, isimlerini
kaydedip tekrar gidip tehdit etmeyi
sürdürdü. Bir hafta boyunca K›z›l-
dere de dolaflmad›k, tehdit edilip
korkutulmad›k tek bir ev b›rakma-
d›lar.

Bütün bu bask›lara ra¤men Dev-
Gençliler K›z›ldere’ye gittiler. 

DDeevv--GGeennççlliilleerr
KK››zz››llddeerree’’ddeeyyddii

Dev-Genç’in 41.y›l›n› kutlamak
ve Mahir Çayanlar’› anmak için,
Dev-Gençliler 11 Ekim günü ö¤le
saatlerinde Tokat’›n K›z›ldere Kö-
yü’ndeydiler. 

‹stanbul’dan otobüsle yola ç›kan

BBiizz DDeevv--GGeennççlliiyyiizz!!
Dev-Genç’in 41. y›l›nda K›z›l-

dere’de  önderimiz Mahir Çayan
ve yoldafllar›n›n tarih yazd›¤› o
“kkeerrppiiçç eevv”” in önündeydik.

Onlar›n yaratt›¤› Dev-Genç,
onlar›n yol göstericili¤inde müca-
dele ediyor,  gençli¤e yol gösteri-
yor. Bu ülke gençli¤inin sahipsiz
olmad›¤›n›n  en güzel örne¤idir
Dev-Genç.

Onlar› katledenler, 38 y›ld›r
K›z›ldere’den korkmaya devam
ediyorlar.

O korkular›n› K›z›ldere’de bir
kez daha gördük!

Kz›ldere giriflinde önümüzü
barikatla kesenler, K›z›ldere’de
s›k›yönetim ilan etmifllerdi. Bizi
oraya sokmamak, halktan tecrit
etmek için herfleyi yapm›fllard›.

Halk› evlerine kapatm›fllar, ev-
lerin önünü tutmufllard›. Bizimle
konuflana “dava açt›rmak”, “tu-
tuklatmak” yalan› ile halk› kor-
kutmufllar.

BBiizz DDeevv--GGeennçç’’lliiyyiizz!!......
Bizi korkutamaz, bizi teslim

alamaz, bizi sindiremezsiniz!
Tüm yasad›fl› faaliyetlerinize karfl›
o gün yine KIZILDERE’deydik! 

Oligarflinin 38 Y›ld›r Süren K›z›ldere Korkusu!

KIZILDERE’DE SIKIYÖNET‹M!
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Dev-Gençliler’in yolu K›z›ldere
Köyü’nün giriflinde jandarmalar ta-
raf›ndan kesildi. Köy jandarma tara-
f›ndan abluka alt›na al›nm›flt› ve her
köfle bafl›nda silahl› askerler vard›. 

A¤›r makinal› silahlar› ve  z›rhl›
araçlar›yla jandarma savafla haz›r-
lanm›fl bir görüntü içerisindeydi.
Dev-Gençliler jandarman›n köyde
yürüyüfl yapt›rmamak istemesi ve
pankart ve sloganlarla köye gireme-
meyeceklerini söylemesine karfl›l›
eylemin meflrulu¤unu savunarak,
“Bask›lar Bizi Y›ld›r›maz”, “Yafla-
s›n Dev-Genç Yaflas›n Dev-Gençli-
ler” sloganlar›yla karfl›l›k verdiler. 

Kimlik kontrolü s›ras›nda gözalt›-
na al›nan arkadafllar› da yanlar›na
geldikten sonra Dev-Gençliler köyün
içindeki yürüyüfllerini bafllatt›lar. Yol
boyunca köylülere kendilerinin Ma-
hir Çayanlar’›n yoldafllar› olduklar›-
n›, Dev-Gençli olduklar›n› ve köye
Mahirler’i anmak için geldiklerini
söyleyen Dev-Gençliler yapacaklar›
anmaya köylüleri davet ettiler. 

Fakat 2500 kiflilik K›z›ldere so-
kaklar›nda halktan kimse yoktu.
Beli silahl› sivil giyinimli flah›slar
sokaklardayd›. Adeta s›k›yönetim
alt›na al›nan köylüyse camlar›ndan
Dev-Gençliler’i izliyordu.

Türkiye devriminin manifestosu-

nun yaz›ld›¤› eve gelindi¤inde ise
Dev-Gençliler’i, Mahirler’i saklayan
muhtar›n gelini (Beyaz Teyze) karfl›-
lad›. Dev-Gençliler’i görmekten çok
mutlu olan Beyaz Teyze, Mahir’in
yolundan gidenlere: “Bir Mahir gitti
ama yüzlercesi flimdi burada” diye-
rek Dev-Gençliler’i kucaklad›.

Anmaya bafllayan Dev-Gençliler
Devrim And›’n› hep bir a¤›zdan
okudular. Sonras›nda Dev-Gençliler
ad›na Cengiz Karaca bir konuflma
yaparak “Mahirler halk› için kendi-
ni feda ettiler çünkü onlar halklar›-
na güveniyorlard›” dedi. 

Ard›ndan o günü yaflayanlar›n
an›lar› dinlendikten sonra  hep bir
a¤›zdan türkü söylemeye geçildi.
Daha sonra evin içine geçen Dev-
Gençliler Mahirler’in kald›¤› oday›
ve evin çat›s›n› gezdiler. 

Akflama kadar baz› köylülerin de
kat›l›m›yla anma program› devam
etti. Jandarma ise köy evlerinin ça-
t›lar›na ç›karak çat›dan kamera çe-
kimi yap›p bütün bir köyü tehdit et-
meye devem ediyordu. 

Dev-Gençliler’i ziyarete gelen
Bayram Mefle adl› köylü Mahirle-
r’in flehit düflmesinin ard›ndan yaz-
d›¤› fliiri okudu. 

Akflama kadar köyde kalan Dev-
Gençliler akflam 10 sular›nda köy-
lülerle vedalaflt›ktan sonra “Kurtu-
lufl Kavgada Zafer Cephede” slo-
ganlar›yla köyden ayr›ld›lar.

BBiirr DDeevv--GGeennççllii’’nniinn
KK››zz››llddeerree iizzlleenniimmlleerrii::

Yüzlerce kiflinin kat›ld›¤› Dev-
Genç’in 41. y›l kutlamas›n›n sonu-
na gelmifltik. Arkadafllarla son ha-
z›rl›klar› yap›p K›z›ldereye do¤ru
yol ald›k, heyecanl›yd›k. Öncesinde
3 arkadafl›m›z›n K›z›ldere de gözal-
t›na al›nd›klar›n› duymufltuk. Düflü-
nüyorduk belki bu gidiflimizde hofl
bir karfl›lama olmayacakt›. Düflman
40 y›l sonra orada ekti¤imiz tohum-
lar›n meyvesini toplamam›za karfl›
ç›k›yordu. Ama tarihimizde hiçbir
zaman yolumuzdan döndü¤ümüz
görülmemifl. Kald› ki K›z›ldere bu-
nun en güzel örne¤idir. 

K›z›ldereye benim ikinci gidiflim
ama ilk kez gidiyormuflcas›na heye-
canl›yd›m. ‹nsan nas›l heyecanl› ol-
maz ki. Önderinin tarih yazd›¤› yere
gidiyor. Hem de ayn› sözlerle ayn›
kararl›l›kla.  “Biz Buraya Dönmeye
De¤il Ölmeye Geldik” bu söz anla-
m›n› ne bizim için, yitirdi ne de düfl-
man için 1972’de katlettiklerini san-
d›klar› devrimciler 2010 da karfl›la-
r›ndayd› yine. Ö¤len 12.00 gibi K›-
z›ldere’nin giriflindeydik. Tahmin et-
ti¤imiz gibi önümüzü kestiler arama
izni ç›kartm›fllar. Arama ve kimlik
kontrollerinden sonra ziyaretlerimi-
zin s›klaflt›¤›ndan ve güya köylülerin
bunlardan rahats›zl›k duyabilece¤in-
den bahsettiler. Biz kimin rahats›zl›k
duydu¤unu iyi biliyorduk. Ellerinde-
ki silahlar ve yanlar›ndaki z›rhl›
araçlarla kendilerini o kadar belli

KKööyyüü kkuuflflaattmm››flflllaarrdd››!!
Köylüyü anmaya ça¤›rmak için

ç›kt›k.. Bütün kap›lar kapal›yd›.
Evlerin önlerinde, köfle bafllar›nda
askerler vard› ve kamera ile  uzak-
tan evlerin damlar›ndan bizi çeki-
yordu asker. 

‘‘HHaannggii eevvee ggiirriiyyoorruuzz’, ‘‘kkiimmiinn--
llee kkoonnuuflfluuyyoorruuzz’’ hepsini çekiyor-
lard›.  Bir ara 4 çocuk  eve do¤ru
geliyordu.  ‹çlerinden biri beni ta-
n›d› ve ismimle bana seslendi. 

Askerler hemen çocu¤u çekme-
ye bafllad›lar. Hangisi oldu¤unu
anlamaya çal›fl›yorlard›. 

Biz köye gelmeden önce Jan-
darma köylüleri tek tek karakola
al›p, evlerini açmas›nlar, selam
vermesinler, yapaca¤›m›z anmaya

kat›lmas›nlar diye tehdit ediyor.

Hatta ellerinden telefonlar›n›
al›p, korkutmak, sindirmek için sa-
atlerce karakolda tutmufl, fiili ola-
rak gözalt› uygulam›fllar.

Jandarma, biz gitmeden 1 hafta
önceden tehditlere bafllam›fl. Köy-
lüleri tek tek dolafl›p, bizi evlerine
kabul etmemeleri için tehdit etmifl-
ler.

Jandarman›n ne kadar aciz ol-
du¤unu da gördük. Özellikle genç-
lerin ailelerini gezerek, o¤ullar›n›,
k›zlar›n› tutuklamakla  tehdit edi-
yor. Halk› tehditlerle bizden uzak
tutmaya çal›flt›lar. Destan›n yaz›l-
d›¤›  “kkeerrppiiçç eevvii”” yakaca¤›n› söy-
lemifl jandarma. Böylesine zavall›-
lar iflte!

-- JJaannddaarrmmaa KK››zz››llddeerree’’yyii
iiflflggaall eettttii!! 
-- KK››zz››llddeerree’’ddee  SS››kk››yyöönneettiimm!!
-- KKööyyllüülleerr,, kkaarraakkoollaa
ççaa¤¤rr››ll››pp tteehhddiitt eeddiillddii!!
GGöözzaalltt››nnaa aall››nndd››llaarr!!
-- DDeevv--GGeennççlliilleerr’’ii kkiimmssee
kkaarrflfl››llaammaass››nn ddiiyyee ssookkaakkllaarr››,,
iiflflggaall eeddiipp,, eevvlleerriinn
kkaapp››llaarr››nn››  ttuuttttuullaarr
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ediyorlard› ki. 

Tart›flmalar›n ard›ndan flamalar›-
m›z› ve pankartlar› aç›p kortejimizi
oluflturduk. Gözalt›na al›nan arka-
dafllar›m›z› beklemeye bafllad›k.
Köylüler sokakta yoktu. Çünkü biz
gitmeden önce düflman köylere git-
mifl bizi sahiplenmemelerini söyle-
mifl. Evlere almayacaks›n›z yoksa
yard›m ve yatakl›ktan tutuklan›rs›n›z
diye korkutmufllard›. Bu yüzden tek
yapabildikleri bizi camdan izlemek-
ti. Arkadafllar›m›z geldikten sonra
yürüyüfle bafllad›k. Köylüye seslen-
dik. Bir yandan gelip bizimle konufl-
mak istiyorlar öte yandan jandarma-
n›n tehditlerini düflünüyorlar. Kortej
halinde yine ayn› kerpiç evin önüne

geldik. Düflman bahçenin d›fl›nda bi-
zi izliyordu. Hani derler ya tarih te-
kerürden ibarettir aynen öyle...

Pankartlar›m›z› açt›k. sayg› du-
ruflundan sonra Mahirler’in flehit
düflmesine tan›k olan Beyaz teyze o
gün yaflananlar› anlatt›. Sanki dün
yaflam›flt› her fleyi o kadar heyecan-
l› ve bir o kadar da üzgündü. Y›llar
sonra Mahir’in yoldafllar› yine onun
evindeydi. Bunun sevinci ve gururu
belliydi her halinden. Beyaz teyze
bunlar› anlat›rken düflmanda bofl
durmuyordu tabi. Evlerin çat›s›ndan
sürekli kamera kayd› yaparak taciz
etmeye çal›fl›yordu. Beyaz teyzenin
anlat›mlar›ndan sonra türkülerimizi
ve marfllar›m›z› söyledik. 38 y›l

sonra Mahir’in sesi yank›lanmaya
devam ediyor K›z›ldere’de düflman
nas›l korkmas›n. Daha sonra Mahir-
lerin flehit düfltü¤ü eve girdik. Her-
keste ayn› heyecan vard›. Evin her
köflesinde Mahir’den bir an› ar›yor-
duk. Beyaz teyze bize yemek ikram
etti. Oda evinde Dev-Gençliler’i
a¤›rlaman›n coflkusunu yafl›yordu.
Arkadafllarla soban›n etraf›na otur-
duk. Herkes gerillalar›n yaflam ha-
yat›n› anlatt›. Bir grup arkadafl›m›z-
da d›flar›da halaylar çekip köyün ço-
cuklar›yla zaman geçirdiler. Bu ara-
da yan›m›za köyden ziyarete gelen-
ler oldu. Ziyaretimize gelen Bay-
ram Mefle adl› amca bizlere Mahir-
ler’in flehit düflmesinin ard›ndan
yazd›¤› fliiri okudu. 

AKP’nin Özgürlü¤ü Daha Fazla
Bask› Ve Zulümdür

Gençlik Federasyonu, Abdullah Gül protestosundan
sonra iki ö¤rencinin sald›r›ya u¤ray›p gözalt›na al›nma-
lar›n› protesto etmek için, 8 Ekim günü Y›ld›z Teknik
Üniversitesi ana kap›da bir eylem yapt›.

Eylemde Y›ld›z Teknik Üniversitesi’ndeki sald›r›--
n›n resimleri kullan›ld› ve “AKP’nin Üniversitelerde--
ki Özgürlük Anlay›fl›, Okullar›m›zda Daha Fazla Po--
lis, Ö¤rencilere Daha Fazla Bask› ve ‹flkencedir” ve
“Ferhat ve Berna’ ya Özgürlük” yazan pankartlar aç›l--
d›. fiafak Yayla’n›n okudu¤u aç›klamada; AKP’ye
göre paras›z e¤itim istemenin suç oldu¤u, bunu Tayyip
Erdo¤an’›n karfl›s›nda yapman›n daha büyük bir suç
oldu¤u söylendi.  “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Ferhat Ve
Berna Serbest B›rak›ls›n, Paras›z E¤itim ‹stemek Suç
De¤ildir, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganla-
r›n›n at›ld›¤› eyleme 20 kifli kat›ld›.

AAddaannaa:: TTuuttuukklluu vvaattaannsseevveerrlleerr
ddeerrhhaall sseerrbbeesstt bb››rraakk››llmmaall››dd››rr……

Adana’da Çakmak Caddesi Kültür Soka¤› önünde
6 Ekim günü Adana Gençlik Derne¤i, ‹stanbul’da ve
Erzurum’daki vatanseverlerin mahkemelerindeki hu-
kuksuzlukla ilgili eylem yap›ld›. Eylemde okunan
aç›klamada paras›z e¤itim isteyen Ferhat Tüzer ve
Berna Y›lmaz’›n halen hukuksuz bir flekilde tutuklu
bulundu¤u, AKP’nin kendi hukukunu bile çi¤nedi¤ine
de¤inildi. Ayr›ca Erzurum’da mahkemesi görülen 5
vatanseverden sadece üç kiflinin serbest b›rak›ld›¤›
Sercan Ahmet Arslan ve Sevgi Dalyan’›n halen tutuk-
lu bulundu¤u belirtilerek, Amerikan emperyalizmine
karfl› olman›n vatanseverlik oldu¤una de¤inildi.

18 Mart Üniversiteli Ö¤renciler:
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz!

26 fiubat tarihinde Çanakkale'de TEKEL iflçilerine
ve tüm direnen iflçilere destek amaçl›  Bankalar Cad-
desi’nden bafllay›p Truva at›n›n önüne kadar meflaleli
bir yürüyüfl yap›lm›flt›. 

Eyleme kat›lan 54 ö¤renci hakk›nda yasak güzer-
gahtan yürüdükleri gerekçesiyle may›s ay›nda dava
aç›ld›. Ard›ndan yaz tatilinde okul yönetimi eyleme
kat›lan 54 ö¤rencinin ailesine TEKEL mahkemesini
bahane ederek as›ls›z iddaalar›n bulundu¤u mektuplar
gönderildi. 

Ö¤renciler bu hukuksuzlu¤u protesto etmek için 7
Ekim günü eylem yapt›lar. Polisin ve üniversite yöneti-
minin hertürlü bask› ve y›ld›rma politikalar›na karfl› üni-
versite içinde ve d›fl›nda mücadelelerine devam edecek-
lerini dile getiren üniversite ö¤rencileri okulda ve adliye
önünde ö¤rencilerin ve halk›n yo¤un ilgisiyle karfl›laflt›. 

Çanakkale'de Halk Bilim Toplulu¤u
masa açt›

8 Ekim günü Çanakkale Üniversitesi Terzio¤lu
Kampüsü’nde Ö¤renci Sosyal Etkinlik Merkezi önün-
de Halk Bilim tan›flma masas› aç›ld›. ''Halk ‹çin Bilim
Halk ‹çin E¤itim'' diyen topluluk üyeleri üniversite
ö¤rencilerine kendi haz›rlad›¤› ve Halk Bilim Toplu-
lu¤u’nu tan›tan bildiriler da¤›tt›. Ayr›ca her sene her
topluluk farkl› tarihte masalar›n› açarken ve bir hafta
süreyle masalar aç›k kal›rken bu sene sadece 7-8
Ekim tarihleri masa açma günü olarak belirtilmiflti ve
bütün topluluklar ayn› günlerde ve ayn› yerde masala-
r›n› açmak zorunda kalm›flt›. 

17 Ekim
2010

39

Yürüyüfl

Say›: 238



41 y›ld›r emperyalizme karfl› ba-
¤›ms›zl›k, faflizme karfl› demokrasi,
kapitalizme karfl› sosyalizm kavgas›
veren, halklar›m›z›n bilincinde ve yü-
re¤inde yer etmifl olan Dev Genç’in
41. kurulufl y›ldönümü kutland›. 10
Ekim günü ‹stanbul Okmeydan› Si-
bel Yalç›n Park›’nda düzenlenen
program öncesinde park Dev-Gençli-
ler taraf›ndan geceye haz›rland›. Dev-
Genç tarihini anlatan foto¤raflar ve o
tarihi yaratan flehitlerin resimleri par-
k›n giriflinden itibaren as›l›rken, Ma-
hir’in, Day›’n›n, Seher fiahin’in bü-
yük boy pankartlar› ve Day›’n›n Dev-
Genç’in 20. y›l› için yazd›¤› mesaj
gelenleri karfl›l›yordu.

Kutlama program› bafllamadan
önce Dev-Gençliler açt›klar› Dev-
Genç pankart›yla ve “Yaflas›n Dev-
Genç, Yaflas›n Dev-Gençliler”,
“Mahirden Day›ya Dev-Genç 41.
Yafl›nda” sloganlar›yla mahallede
programa kat›lma ça¤r›s› yapt›lar.

Üniversiteliler, liseliler, gecekon-
dulular ve halk›n her kesiminden in-
sanlar parkta topland›¤›nda progra-
ma geçildi. “Merhaba” konuflmas›n-
da “1960’lardan, 70’lere, 70’lerden
80’lere, 80’lerden 90’lara 2000’lere
mücadelemiz Mahir'den Day›'ya tüm
kararl›l›¤›yla devam ediyor” denildi
ve bu yolda yaflam›n› yitirenler için
sayg› duruflu yap›ld›. Sayg› duruflu
esnas›nda yaklafl›k 1000 kifli hep bir
a¤›zdan Dev-Genç and›n› içti.

And içilmesinden sonra sahneye
Gençlik Federasyonu ad›na Cengiz
Karaca ç›karak bir konuflma yapt›.
Konuflmas›nda Tokat’›n K›z›ldere
Köyü’nde yapacaklar› anma için kö-
ye giden arkadafllar›n›n gözalt›na

al›nd›¤›n› ve jandarman›n halk› te-
dirgin etmek için bask› uygulad›¤›n›
anlatan Karaca  “K›z›ldere’ye gide-
ce¤iz, bunun baflka yolu yok” dedi.

Ard›ndan ise Dev-Genç’in tari-
hini, Mahir’den bugüne gelen dire-
nifl gelene¤ini anlatan bir sineviz-
yon gösterimi yap›ld›. Sinevizyon
gösteriminin ard›ndan ‹stanbul
Gençlik Derne¤i’nin haz›rlam›fl ol-
du¤u, 41 y›ll›k bu onurlu tarihi anla-
tan tiyatro oyunu sergilendi.

Tiyatronun ard›ndan sahneyi Er-
dal Bayrako¤lu ald›. Hareketli Ka-
radeniz ezgileriyle kitleyi coflturan
Bayrako¤lu, geceyi izlemek için ge-
len Ercan Ayd›n’› sahneye ça¤›rd›
ve o da söyledi¤i türkülerle Dev-
Genç’i selamlad›.

Kavgan›n fliirleriyle tan›d›¤›m›z
‹brahim Karaca da gecede Dev-
Gençliler’i yaln›z b›rakmayarak fli-
irleriyle gecede yerini ald›.

Kutlamada son olarak ise halk›n
ac›lar›n›, özlemlerini, umutlar›n› ta-
fl›yan türküleriyle, halk›n çocuklar›
Grup Yorum sahne ald›. Kutlaman›n
sonunda 41. y›l›nda Dev-Genç’in
kurucular›ndan olan ve Türkiye
devriminin yolunu çizen Mahir
Çayan ve arkadafllar›n›n flehit
düfltü¤ü Tokat’›n K›z›ldere köyüne
hareket edilece¤i duyuruldu.

DDeevv--GGeennçç AAss››llaann
PPaannkkaarrttllaarrllaa vvee AAffiiflfllleerrllee
SSeellaammllaann››yyoorr

11 Ekim günü 1 May›s Mahalle-
si 3001. Cadde üzerinde Dev-
Gençliler “Mahir’den Day›’ya Dev-
Genç 41. Y›l›nda” yazan bir pankar-
t› asarak Dev-Genç’i selamlad›lar. 

***
Eskiflehir Anadolu Üniversite-

si'nde Dev-Gençliler “Mahir’den
Day›’ya Dev-Genç 41. Y›l›nda”
afifllerini yemekhane ve fakültelere
ast›lar. 

***
‹stanbul Üniversitesi Avc›lar

Kampüsü’nde fakültelere geçifl gü-
zargah›na, Beyaz›t Kampüsü’nde ve
Edebiyat Fakültesi’ne “Mahir’den
Day›’ya Dev-Genç 41. Y›l›nda” ya-
zan bir pankart as›ld›.  Ayr›ca Dev-
Genç gecesi için Avc›lar kampüsün-
de, Beyaz›t kampüsünde ve Edebi-
yat Fakültesi’ne afifller  as›ld›. 

***
8 Ekim günü Y›ld›z Teknik Üni-

versitesi’nde Makine Mühendislik
Fakültesi’nde  “Mahir’den Day›’ya
Dev-Genç 41. Y›l›nda” pankart›
aç›ld›. 

***
‹stanbul Sar›gazi’de bulunan

Mehmetçik Lisesi ö¤rencileri  8
Ekim günü yapt›klar› Dev-Genç’i
yaz›lamalarla selamlad›lar.

Sabah erken saatlerden itibaren
Mehmetçik Lisesi’nde Dev-Gençli-
ler ö¤rencilere Dev-Genç mücade-
lesi anlatt›lar. Okul içerisinde 3 ayr›
yere yaz›lamalar yap›ld›. Ö¤le saat-
lerinde Dev-Gençliler okul önünden
bafllayarak Naz›m Hikmet Park›’na
kadar yürüyüfl yapt›lar.

Dev-Genç 41.Y›l›n› Kutlad›

Malatya Liseli Gençlik
Yozlaflmaya Karfl›
Mücadele Ediyor

Malatya Liseli Gençlik bir süre-
dir liselerde “Kültürümüze Sahip Ç›-
kal›m Yozlaflmaya ‹zin Vermeyelim”
slogan›yla bir kampanya bafllatt›.
Kampanya çerçevesinde liselerde
anket ve bildiri çal›flmas› yap›l›yor.

Yine ayn› flekilde kampanya da-
hilinde 12 Ekim günü Gazi Lisesi
önünde “Kültürümüze Sahip Ç›ka-
l›m Yozlaflmaya ‹zin Vermeyelim”
bafll›kl›,  gençli¤i yozlaflmaya karfl›
mücadeleye ça¤›ran bildiriler da¤›-
t›ld›. Ayr›ca ayn› gün lise önlerinde
ve Hasanbey Caddesi boyunca afifl-
ler as›ld›. 
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Ülkemizde Gençlik

YÖK 24 A¤ustos'ta 81 ilin vali-
liklerine ve rektörlüklerine "Özgür
ve Güvenli Üniversite" ad› alt›nda
bir genelge gönderdi. Genelge aadd››--
nn››nn ttaamm zz››dddd›› oollaarraakk gençli¤in üze-
rindeki bask›y› art›rmay› amaçl›yor.
YÖK’ün bundaki en büyük yard›m-
c›s› da ppoolliiss. 

Yeni genelge üniversitelerde ssii--
vviill ppoolliisslleerree yyeerr ttaahhssiiss eeddiillmmeessii,,
"gerekli hallerde" çevik kuvvet po-
lislerinin okula girmesi gibi madde-
leri içermektedir. Okullardaki polis
ve resmi faflist terör örgütlenmesi,
kuflkusuz y›llar öncesine uzan›yor.  

Sivil polisler genelge öncesinde
de hem aç›k hem de gizli bir flekilde
birçok üniversitede dolaflmakta, ö¤-
rencileri denetim alt›na almaya ça-
l›flmaktayd›. Bu genelge yay›nla-
nanmadan, üniversitelerdeki polis
terörü yasall›k kazanmadan önce,
polisin görevini(!) özel güvenlik bi-
rimleri yerine getirmekteydi. Her
üniversitede 200'ü aflk›n ÖGB (Özel

Güvenlik Birimi) bulunmakta bu sa-
y› hala art›r›lmaktad›r. 

Her özel güvenlik birimini kon-
trol eden güvenlik flefleri vard›r. Bu
flefler ço¤u zaman sivil polisler ve
emekli askerlerden oluflmaktad›r.

ÖGB'ler ile sivil polisler aras›n-
da da s›k› bir ba¤ vard›r. ÖGB'ler
gün içerisinde kampüs içerisinde
dolaflarak ö¤renciler hakk›nda istih-
barat toplamakta ve bu istihbarat› si-
vil polislere iletmektedirler. Ayr›ca
ÖGB'ler fleflerin talimat› üzerine ö¤-
renciler üzerinde bask› kurmakta,
s›k s›k da do¤rudan sald›rmaktad›r-
lar. Bunun en somut örne¤i ise ge-
çen y›l Eskiflehir Üniversitesi'nde
yaflanm›fl; ÖGB'ler tafl ve sopalarla
ö¤rencilere sald›rm›fllard›.

Yay›nlanan genelgeden önce de
mesela ‹stanbul Üniversitesi'nde bu
genelge kararlar›na uygun bir politi-
ka yürütülüyordu. ‹stanbul Üniver-
sitesi Merkez Kampüs Ana Girifl bi-
nas›n›n sol taraf›ndaki bir oda, ssiivviill

ppoolliisslleerree ttaahhssiiss eeddiillmmiiflflttii zzaatteenn.. Si-
vil polisler okul içerisinde serbestçe
dolaflmaktayd›. 

Ö¤rencilerin yapt›klar› hemen
her demokratik eylemde, hemen çe-
vik kuvvet polisleri kap› önlerine y›-
¤›lmakta, hatta içeri girerek ö¤renci-
lerin üzerine biber gaz› s›kmakta,
plastik mermi kullanmaktad›r. 

YÖK'ün yeni genelgesiyle bera-
ber bu politika bütün üniversitelerde
daha ve yo¤un ve sistemli bir flekil-
de uygulanacakt›r. Yani zaten var
olan polis bask›s› ve terörü, böyle-
likle kurumsallaflt›r›lacak, adeta kkaa--
rraakkoollllaarr,, ssoorrgguu ooddaallaarr›› üünniivveerrssiittee
iiççlleerriinnee ttaaflfl››nnaaccaakktt››rr..

Bizler ise tüm bu bask› ve y›ld›r-
ma politikalar›na karfl› asla tepkisiz
ve suskun kalmamal›y›z. Üniversite
ö¤rencileri olarak, okullar, bizim
sisteme karfl› mücadelemizde, birer
mevzimizdir; AKP ve YÖK'ün poli-
tikalar›na karfl› bu bilinçle örgütlü
ve ›srarl› bir mücadele vermeliyiz.

YÖK'ÜN BAfi YARDIMCISI 

POL‹S
Gençli¤in

Gündeminden

10 EEkim 11989:

Ankara Dev-Genç’liler, Dev-
Genç’in 20. y›l›n› Tunal›
Hilmi Caddesi’ndeki me-
flaleli yürüyüflle halka du-

yurdu. 

10 EEkim 11998:

Dev-Genç’in 29. kurulufl y›l-
dönümü nedeniyle ‹stan-
bul Çapa T›p Fakülte-
si’nde Dev-Gençliler kut-
lama düzenledi. Kutlama-
ya polis sald›rd›.16 ö¤-
renci gözalt›na al›nd›.

10 EEkim 11997:

Ankara Üniversitesi’nde
DTCF’de TÖDEF bir flenlik
düzenledi. fienli¤e 200 kifli

kat›ld›.

12 EEkim 11998: 

Çukurova Üniversitesinde
“68 den ‘98 e Devrim
Yürüyüflümüz Sürüyor”
Umudun ve DEV-
GENÇ’in imzas›n› tafl›-
yan bomba süsü verilmifl
pankart as›ld›.

13 EEkim 11997’de 

K›rflehir’de,14 Ekim 1997’de
Mersin’de,15 Ekim’de
‹TÜ-Ayaza¤a’da, 17
Ekim 1997’de Çukurova
ve Gazi Üniversitelerinde
de flenlikler yap›ld›. 

HHiinnddiissttaann’’ddaa  ÜÜnniivveerrssiitteeddee  ggrreevv:: Hay-
darabad’daki ‹ngilizce ve Yabanc› Diller Üniversite-
si (EFLU) çal›flanlar› ile teknik personel maafl öde-
melerindeki dengesizlikten dolay›  bir haftay› aflk›n
süredir grevdeler.

UUggaannddaa DDüünnyyaa ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerr GGüünnüü
ttaattiill kkaabbuull eeddiillddii:: 5 Ekim Dünya Ö¤retmenler
Günü, Uganda Hükümetince ulusal tatil günü kabul
edildi. Uganda Cumhuriyeti Baflkan› bu karar› ö¤-
retmenlerin  ulusal kalk›nmaya katk›lar›ndan dolay›
böyle bir karar ald›klar›n› aç›klad›.

TTaayyvvaann’’ddaa ÖÖzzeell ookkuull öö¤¤rreettmmeennlleerrii
eeyylleemmddee:: Binlerce özel okul ö¤retmeni 26 Eylül’de
baflkent Taipei’deki Baflkanl›k Saray› önünde protes-
to eylemi yapt›lar. Ulusal Ö¤retmenler Derne¤i özel
okul ö¤retmenlerinin ülkede en kötü emeklilik hakla-
r›na sahip kesim oldu¤unu ve  daha geliflkin emekli-
lik haklar› sa¤layan bir sigortaya geçmek istiyorlar. 

Dünya Gençli¤indenggeennççllii¤¤iinn 
ttaarriihhiinnddeenn
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YÖK 24 A¤ustos günü "Özgür ve
Güvenli Üniversite" ad› alt›nda bir
toplant› yapt› ve toplant›da al›nan
kararlar YÖK Baflkan› Yusuf Ziya
Özcan imzas›yla, 24 A¤ustos'ta Em-
niyet Genel Müdürlü¤ü arac›l›¤›yla
81 ilin valiliklerine ve rektörlüklere
gönderildi. 

Genelgenin giriflindeki:

"Yüksek ö¤retim kurumlar›m›zda
bölücü ve y›k›c› faaliyetlerin hareket
alanlar›n›n daralt›lmas›, bu faaliyet-
lerin ve destek veren ba¤lant›lar›n
tespit edilerek sona erdirilmesi için
en önemli unsurlardand›r." fleklinde-
ki bölüm, ggeenneellggeenniinn aammaacc››nn›› ve
YÖK aç›s›ndan önemini aç›kça orta-
ya koymaktad›r.

Bunun d›fl›nda genelge: üniversi-
telerde sivil polisler için yer tahsis
edilmesi, “ihtiyaç halinde”(!) sivil
polislerin görevlendirilmesi,  okul içi
ve d›fl›ndaki yerlerde güvenlik kame-
ra say›s›n›n art›r›lmas› gibi s›k›yöne-
tim genelgelerini aratmayacak mad-
deleri içermektedir.

Geçmiflten bu güne kadar YÖK'
ün en önemli sorunu: devrimci-de-
mokrat faaliyetleri engellemek, bu
çal›flmalara kat›lanlar› "tespit ede-
rek” y›ld›rmak olmufltur. Ancak böy-
lelikle, düflünmeyen, sorgulamayan,
bencil, umutsuz, y›lg›n bir gençlik
yaratma hedefi aç›s›ndan önü düzen-
lenmifl olacakt›r. Bu nedenle YÖK,
kurulufl amac› gere¤i 29 y›ld›r üni-
versite gençli¤ine bask›, y›ld›rma,
korkutma, apolitiklefltirme politikas›
uygulam›flt›r; ancak devrimci gençli-
¤in bu politikalara cevab› da yine her
zaman direnifl ve mücadele olmufltur.

Yay›nlanan genelgedeki kararlar,
asl›nda daha önceden de k›smi ola-
rak birçok üniversitede uygulanmaya
bafllanm›flt›r. Sivil polisler üniversite
içerisinde gezinmekte hatta ö¤renci
k›l›¤›nda derslere girmektedir. Polis

terörü ise say›lar›  had safhaya ulafl-
m›fl  özel güvenliklerle özellefltiril-
mifltir. Bu genelgeyle beraber ise za-
ten var olan idare bak›s› ve polis te-
rörü art›r›lm›fl bir flekilde yasallaflt›-
r›lm›flt›r. 

Bu genelgeden anlafl›lmas› gere-
ken tek fley vard›r: YÖK, tüm ö¤ren-
ci kitlesini potansiyel bir tehlike ola-
rak görmektedir. Buna karfl› da bas-
k›y›, sindirmeyi, polisi ve cezay›,
devreye sokmay› öngörüyor.

Ancak AKP iktidar›n›n ve YÖK'-
ün unutturmak istedi¤i bir gerçek
vard›r. O da gençli¤in çaresiz olma-
d›¤›d›r. Üniversitelerin tarihine bak-
t›¤›m›zda 24 A¤ustos Genelgesi gibi
birçok genelgenin yürürlü¤e geçiril-
mek istendi¤ini ancak devrimci
gençli¤in kitlesel, örgütlü ve  militan
mücadelesi karfl›s›nda hepsinin bofla
ç›kart›ld›¤›n› görürüz. Bunun geç-
miflteki en somut örneklerinden biri-
si de ""NNiissaann DDiirreenniiflfllleerrii""dir. YÖK,
örgütlenmeye bafllayan ve belirli
mevziler kazanan ö¤renci gençli¤in
mücadelesinin önüne geçmek ama-
c›yla dernekleri tteekk ttiipplleeflflttiirreenn bir
yasa tasar›s›n› 2 Nisan 1987'de
TBMM'ye getirdi. Ancak devrimci
gençlik, bu yasa tasar›s›na kay›ts›z
kalmad›. Ülke çap›nda yemekhane
boykotlar›, say›lar› binleri bulan yü-
rüyüfller ve açl›k grevleri yap›ld›.
Devrimci gençli¤in bu mücadelesi
karfl›s›nda ANAP iktidar› geri ad›m
atmak zorunda kald›, tasar› geri çe-
kildi.

AKP faflist düzenine ve YÖK po-
litikalar›na karfl› gençlik çaresiz de-
¤ildir. Tarihimizdeki mücadele ve di-
renifl kararl›l›¤› as›l silahlar›m›zd›r.
Çare asla egemenler olmam›flt›r çare
ancak ve ancak gençli¤in örgütlü,
uzlaflmaz, militan, kitlesel mücadele-
sidir. 

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

ÜÜllkkeemmiizzddee GGeennççlliikk

YÖK'ÜN FAfi‹ST POL‹T‹KALARINA KARfiI
GENÇL‹K ÇARES‹Z DE⁄‹LD‹R! 

15 A¤ustos’ta atamalar›n›n
yap›lmamas›n› Ankara Abdi
‹pekçi Park›’nda protesto eden
51 ö¤retmene 3 y›la kadar ha-
pis cezas› istemiyle dava aç›l-
d›. Ayr›ca bu ö¤retmenler hak-
k›nda iddianamede,  ““aattaammaa--
yyaa vveeyyaa sseeççiimmee ttaabbii bbüüttüünn
mmeemmuurriiyyeett vvee hhiizzmmeettlleerrddee iiss--
ttiihhddaamm eeddiillmmeekktteenn yyookkssuunn bb››--
rraakk››llmmaallaarr››”” istendi.

Atamas› yap›lmayan
ö¤retmelere

meslekten men!

Sultangazi ‹lçesi Melahat

Öztoprak ‹lkö¤retim Oku-

lu’nda sözleflmeli ö¤retmen

olarak çal›flan Elif Aybaç Ifl›k,

rahats›zl›¤›ndan dolay› 40 gün

rapor al›nca sözleflmesi feshe-

dildi... 

Sözleflmeli
ö¤retmene hasta

olmak yasak!

Karadeniz Teknik Üniver-

sitesi ö¤rencileri harç ad›

alt›nda toplad›klar› har(a)çlar›

yapt›klar› usülsüzlüklerle “iç”

eden okul idaresini protesto

ettiler. Karadeniz Teknik Üni-

versitesi’nde (KTÜ) yapt›klar›

eylemde  “Paras›z e¤itim bir

hak; h›rs›zl›k ise bir suçtur”

diyen ö¤renciler “H›rs›z Rek-

tör ‹stemiyoruz, Rektör Elini

Cebimizden Çek" gibi slogan-

lar att›lar. Daha sonra, grup

ad›na bir bas›n aç›klamas› ya-

p›ld›. 

KTÜ ö¤rencilerinden
soyguna protesto
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Kölece çal›flma dayatmas› olan 4-C sald›r›s›na
karfl› Tekel iflçileri bir kez daha eylemde. 4 Ekim’de
bafllayan direnifli, direniflteki iflçiler, ""22.. TTeekkeell DDiirree--
nniiflflii"" diye adland›r›yorlar. Bilindi¤i gibi ilk Tekel
Direnifli Ankara’da Türk-‹fl Genel Merkezi önünde
bafllam›fl ve 7788 ggüünn sürmüfltü. 78 gün boyunca
Türk-‹fl Genel Merkezi önünde kurduklar› çad›rlarda
direndiler Tekel iflçileri. fiimdi adres de¤iflti. fiimdi
Tekel iflçilerinin adresi Tek G›da-‹fl sendikas›n›n ‹s-
tanbul Levent’teki merkezinin önüdür.

‹flçilerin iki temel talepleri var: 
11)) 44--CC iippttaall eeddiillssiinn!! 
22)) ‹‹flfliimmiizzii vvee hhaakkllaarr››mm››zz›› iissttiiyyoorruuzz!!
4-C emperyalist tekellerin politikas›d›r. Bu poli-

tikan›n uyguland›¤› her yerde, söz konusu sömü-
rülen ülkenin zenginlikleri "yok pahas›na sat›l›p”
özellefltirilerek emperyalist ve yerli tekellere pefl-
kefl çekilir. Özellefltirilen iflletmelerde çal›flan bin-
lerce iflçi de kap› önüne konulur. Binlerce iflçinin
kazan›lm›fl haklar› bir ç›rp›da gasp edilir. Yarat›lan
iflsizlik ortam›nda, çal›flanlar için dayat›lan kölece
çal›flma koflullar›d›r.

4-C emperyalist tekellerin politikas›d›r. 4-C’yi
emperyalistler ad›na uygulayan iflbirlikçi iktidar-
lard›r. Ülkemizde halihaz›rda bu politikalar›n uygu-
lay›c›s› iflbirlikçi AKP’dir. AKP emekçiler için y›-
k›m, açl›k, iflsizlik olan bu politikalar› büyük bir
yalan, demagoji kampanyas› ve pervas›zl›kla uy-
guluyor. Hat›rlan›r "yatarak para kazanma zaman›
geçti” diye sald›rm›flt› Tayyip Erdo¤an Tekel iflçile-
rine. "Beni onlar iktidar yapmad›”, "Bu ülkeye Te-
kel iflçileri a¤›r geliyor” diyerek direnen iflçileri
provokatörlükle, teröristlikle suçlayan da oydu.
Emekçilere hakk›n› vermekte uuzzllaaflflmmaazz,, emper-
yalistlere ülkeyi satmakta ise tam bir tteesslliimmiiyyeettççii--
ddiirr bu iktidar.

4-C mücadelesi kazan›lm›fl haklar› koruma mü-
cadelesidir. 

‹flçilerin ekonomik demokratik mücadele örgüt-
leri olan, onlara daha iyi yaflam
koflullar› sa¤lama mücadelesi
vermesi gereken sendikalar›n 4-
C sald›r›s›nda iflçilerin önünde
olmas› gerekir. 78 günlük Tekel
iflçilerinin direnifl prati¤i bunun
böyle olmad›¤›n› gösterdi. Türk-
‹fl ve Tek G›da-‹fl, direnifli büyüt-
mek için de¤il direnifli bitirmek
için u¤raflt›lar. Ve nitekim direni-

fli tasfiye ettiler. Tekel iflçilerinin sendikas› Tek G›-
da-‹fl ve onun genel baflkan› Mustafa Türkel, iflçi-
lere bir yandan "4-C’yi imzalay›n ya da imzalama-
y›n diyemeyeceklerini” söylerken, di¤er yandan
"4-C’den baflka çare olmad›¤›n›” söyleyerek tesli-
miyeti, ihaneti aç›kça ilan etmiflti.

Peki sendika baflkan›n›n 1. Tekel direnifli içinde
verdi¤i sözler nereye gitmiflti?  

‹flçiler adeta s›rtlar›ndan hançerlendiler.
Bu tablo karfl›s›nda sormak hakk›m›zd›: 
"TEK GIDA ‹fi CEVAP VERMEL‹D‹R:  TEKEL

D‹REN‹fi‹N‹ B‹T‹R‹RKEN AÇIKLADI⁄INIZ EYLEM
TAKV‹M‹NE NEDEN UYMADINIZ?  K‹M VEYA
K‹MLER ENGEL OLDU? NE KARfiILI⁄INDA VAZ-
GEÇ‹LD‹ BU EYLEMLERDEN?" 

Bu soruyu sormaya devam edece¤iz.
Kimi reformist anlay›fllar, Tekel iflçilerinin Tek

G›da-‹fl Sendikas› Genel Merkezi önünde eyleme
bafllamalar› üzerine "bu eylem sendikaya yönelen
bir eylemdir” gerekçesiyle eylemi desteklemiyo-
rlar; kimileri de bu eylemi görmezden gelerek,
direnifli gazete ve televizyonlar›nda göstermeyerek
benzer bir tutum gösteriyorlar.

Tek G›da-‹fl’in bafl›ndakiler iflçileri temsil etti¤i
iddias›ndalar. Oysa, sendika binalar› bile, iflçilerin
deyimiyle "sendikadan çok borsa binas›n›", bir
"holdingi" and›r›yor. ‹flçilerin aidatlar›yla oturuyor-
lar o binalarda. Ve iflçiler oo bbiinnaayyaa ggiirreemmiiyyoorrllaarr.. Bi-
nan›n önü polis barikat›yla örülmüfl durumda.
Kendi iflçisinden korkan bir sendika ve sendikac›-
l›k, iflçilerin deyimiyle kan›m›zla beslenenlere or-
takl›k etmektirler. 

Emekçiler o binan›n önünde sendika a¤al›¤›na
karfl› da mücadele ediyorlar. Unutulmas›n ki sen-
dika a¤alar›na karfl› mücadele, emekçileri sömü-
ren emperyalistlere ve iflbirlikçi iktidarlar›na karfl›
mücadeleden ayr› ve ba¤›ms›z de¤ildir. Kim ki bu-
nu birbirinden ay›r›yor o da emekçi s›n›fa ihanetin
içindedir.

Bu anlamda emekçilerin
mücadelesindeki baflar› sald›r›
politikalar›n›n uygulay›c›s› em-
peryalistler, iflbirlikçileri ve on-
lara ortak olan sendika a¤alar›-
na karfl› uzlaflmaz mücadele-
den geçmektedir. Bunlardan bi-
rini atlamak gücümüzü büyüt-
mez, tersine bizi zay›flatacakt›r.

Devrimci ‹flçi
Hareketi TEKEL ‹fiÇ‹LER‹ SEND‹KA

ÖNÜNDELER, ÇÜNKÜ;

Emekçiler o binan›n önünde
sendika a¤al›¤›na karfl› da mücadele

ediyorlar. Unutulmas›n ki sendika
a¤alar›na karfl› mücadele, emekçileri
sömüren emperyalistlere ve iflbirlikçi
iktidarlar›na karfl› mücadeleden ayr›

ve ba¤›ms›z de¤ildir. Kim ki bunu
birbirinden ay›r›yor o da emekçi

s›n›fa ihanetin içindedir.
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‹stanbul’da Tekel iflçileri 4
Ekim’den beri Tek G›da-‹fl Sendika-
s› önünde çad›rlar›n› kurarak diren-
meye devam ediyolar. Polis sendi-
kac›lar›n talimat›yla iflçileri sendi-
kaya almazken, iflçiler sendikan›n
verdi¤i sözleri tutmas›n› istiyorlar.
4-C’ye karfl› Ankara K›z›lay’da 78
gün çad›rlarda direnen Tekel iflçileri
bugün bu mücadelenin önünde sen-
dikalar›nda durduklar›n› belirterek
ona karfl›da direniyorlar. Tekel iflçi-
leri Tek G›da-‹fl Genel Merkez bina-
s›n›n önündeki direnifli ikinci Tekel
direnifli olarak adland›r›yorlar.  

DDeevvrriimmccii MMüüccaaddeelleeddee
EEmmeekklliilleerr TTeekkeell iiflflççiilleerriinnii
zziiyyaarreett eettttii

D‹SK / Emekli-Sen ‹stanbul flu-
beleri içersinde faaliyet yürüten
"Devrimci Mücadelede Emekliler"
Tek G›da-‹fl Sendikas› Genel Mer-
kez binas› önünde 4-C'ye karfl› dire-
nen Tekel iflçilerini ziyaret etti.

Tek G›da-‹fl Sendikas› Genel
Merkez binas›na ç›kan yolda "‹flçi-
yiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Devrim-
ci Mücadelede Emekliler” pankart›-

n› açarak  “Her Yer Tekel Her Yer
Direnifl, Tekel ‹flçisi Yaln›z De¤il-
dir, Yaflas›n S›n›f Dayan›flmas›” slo-
ganlar› ile direnifl çad›r›n›n önüne
gelen emekliler ad›na burada 2 No-
lu flube baflkan› Hasan Kaflk›r bir
konuflma yapt›.

Bundan aylar önce 4-C'ye direnen
yi¤it ve onurlu Tekel iflçilerinin An-
kara'n›n so¤u¤u ya¤muru ve kar›nda
78 gün direnmelerine ra¤men sar›
sendikac›l›k barikat›n› aflamad›¤›n›
söyleyen Kaflk›r; bugün mücadeleyi
uzlaflmac› Tek G›da-‹fl Sendikas› Ge-
nel Merkez binas› önüne tafl›yan Te-
kel iflçilerine destek vermek ve daya-
n›flma içersinde olduklar›n› göster-
mek için burada olduklar›n› söyledi.
Kaflk›r, Tekel iflçileri kazanana kadar
da bu destek ve dayan›flmalar›n›n de-
vam edece¤ini ifade etti.

Daha sonra söz alan Tekel dire-
niflcisinin amac› ve sendika genel
merkezinin tavr› ile ilgili aç›klama-
lar›n› dinleyen emekliler direnen ifl-
çilerle hep birlikte halay çekerek
slogan atarak daha güçlü destek
sunma sözü vererek eylem yerinden
sloganlarla ayr›ld›lar.

Ankara’da KESK Ankara fiube-
ler Platformu çocuklar› için 14
Ekim günü K›z›lay Meydan›’nda
toplanarak, Baflbakanl›k binas›na
yürüdüler. “Ebeveynler ‹fle,
Çocuklar Krefle” pankart› açan
emekçiler, yürüyüfl esnas›nda
“Paras›z E¤itim Paras›z Sa¤l›k,
Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
sloganlar›n› att›lar. “‹ki gündür
bulundu¤umuz iflyerlerinde iflyeri
yönetimlerine  krefl taleplerimizi

dile getiren dilekçeler veriyo›ruz.
Bu eylemlerin amac› bir kez daha
temel bir hakk›m›z› elde etmektir”
diyen emekçiler; 0-6 yafl okul önce-
si dönemi çocuklar›n ruhsal, beden-
sel ve zihinsel geliflmelerin en h›zl›
oldu¤u, yaflam›n en önemli dönem-
lerinden biri oldu¤unu belirttiler.
Emekçiler bu nedenler devletin
ihtiyaçlar›n› karfl›layacak say›da
krefller açmas› ve bunun için bütçe
ay›rmas› gerekti¤ini söylediler. 

50 kiflinin kat›ld›¤› eylemin
ard›ndan emekçiler taleplerini dile
getirdikleri bildirileri da¤›tt›lar.

KESK’ten Krefl ‹çin Eylem

Sendika Önünde Direnifl
Devam Ediyor

** ** **
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4 Ekim’de bafllayan ve “‹kinci
Tekel Direnifli” olarak gündeme gi-
ren direniflteki Tekel iflçileriyle dire-
nifl üslerinde görüfltük. Onlara dire-
nifle hangi flehirden kat›ld›klar›n›,
Kaç y›ld›r Tekel’de çal›flt›klar›n›,
Taleplerinin ne oldu¤unu, sorduk.
78 gün süren birinci direnifli tasviye
eden Mustafa Türkel karfl›n›zda ol-
sa ona ne söylemek isterdiniz dedik.
‹lk Tekel direniflini ve AKP hüküme-
ti hakk›ndaki düflüncelerini sorduk.
Tekel iflçileri de anlatt›:

HHaalliill AAccaarr:: 
(Malatya
fiubesinden,
23 y›ll›k iflçi.)

““DDeevvlleettiinn
yy››kkaammaadd››¤¤››
ççaadd››rrllaarr››
nneeddeenn yy››kk››pp

kkaalldd››rrdd››nn››zz??”
Asl›nda fabrikalar›m›z› istiyoruz

fakat flu an imkans›z gibi gözükü-
yor. Çünkü sat›lm›fl ve geri ka-
lan depolar da kapat›ld›. fiu an
kapanma süreci yafl›yoruz. Bi-
zimde burada olma amac›m›z
özlük haklar›m›zd›r, özlük hak-
lar›m›z› istiyoruz.

Türkel ve buna Kumlu da
dahil. Bu iflçileri niye bu nokta-
ya getirdiniz? Ne kazand›n›z?
Mücadelenin merkezi olan An-
kara çad›r kenti neden y›kt›rd›-
n›z? Devletin y›kamad›¤› çad›rlar›
neden y›k›p kald›rd›n›z? Yoksa Bafl-
bakan›n dedikleri do¤ru mudur? 4-
C ile önceden mi anlaflt›n›z? E¤er
anlaflmad›ysan›z, niye yar› yolda b›-
rakt›n›z? Bunlar›n hesab›n› verin di-
yece¤im.

AKP hükümetine özellikle Tay-
yip Erdo¤an’a e¤er siz bu a¤abey-

lerle anlaflm›flsan›z niye bizi bu ka-
dar u¤raflt›rd›n›z? Niye bu kadar in-
san döküldü sokaklara, bu insanlar›
neden ma¤dur ettiniz? Baflbakan’a
flunlar› diyoruz, Tekel iflçileri olarak
burada 30 kifliyle direniyoruz sizde
yerinizde kalmazs›n›z. Nice beyler
saltanatl›klar y›k›ld›, sizler de y›k›-
l›rs›n›z. Tarih göstermifltir ki maz-
lumlar yani direnenler hep kazan-
m›flt›r. Yeterki biz birlikteli¤i sa¤la-
yal›m. Ve bu saltanat sahipleri tari-
hin çöplü¤üne gömülerek tarihe bir
kara leke olarak kalacaklard›r.

Evet Ankara’de 78 gün boyunca
orada direndim.

Biz tüm iflçilere, arkadafllar›m›za
sesleniyoruz her fley aç›k ve ortada-
d›r. Yani gelin bu davaya sahip ç›-
k›n. Öz güç biziz. Dolayl› yollardan
tehditler alabilirsiniz, bunlar neden
olmamal›d›r. Sa¤l›¤›m›zda maddi
koflullar›m›zda buna elvermeyebilir.

Biz Tekel iflçilerinden vicdanl›
olanlara ça¤r› yap›yoruz. Bu sorun
bizim sorunumuzdur, gelin beraber
sahip ç›kal›m. Polis bile bizim hak-
l› oldu¤umuzu biliyor. Hakl›l›¤›m›-
z› ve meflrulu¤umuzu onlarda kabul
etmiflledir art›k.

NNuurrtteenn
DDee¤¤iirrmmeennccii::::
(‹stanbul Cevizli
fiubesinde 21
y›ld›r çal›fl›yor.
Ailesiyle birlikte
fluan direniyor.)

““SSeennddiikkaann››nn
bbiizzee vveerrddii¤¤ii

ssöözzlleerrii yyeerriinnee ggeettiirrmmeessiinnii
iissttiiyyoorruuzz””

Biz sendikam›z› istiyoruz. Sen-
dikan›n bize verdi¤i sözleri yerine
getirmesini istiyoruz.

Türkel karfl›mda olsayd› sevinir-
dik. Çünkü en güvendi¤im sendika-
c›m›z oydu, biz Mustafa Kumlu’yu

tan›may›z.

Ankara’da suçsuz yere Tekel ifl-
çilerinin yar›s› iflten at›ld› yar›s› da
çal›flt›r›ld›. Bu ülkede hak hukuk
varsa bunu görsünler.

78 gün boyunca hep Anka-
ra’dayd›m.

Tekel iflçilerine ça¤r›m›z herke-
sin burada yer almas›n› istiyoruz.
Ben de 4-C’ye imza att›m ancak bu-
nu sendikan›n demesiyle att›m. Biz
4-C’yi ilk günden beri istemedik.

OOrrhhaann
DDee¤¤iirrmmeennccii::
(Nurten De¤ir-
menci’nin efli)

““iiflflççiilleerriinnddee
aarrtt››kk
kkaayybbeeddeecceekklleerrii
bbiirrflfleeyylleerrii
kkaallmmaadd››!!....””

YYüürrüüyyüüflfl:: ‹‹flflççiilleerriinn ddiirreenniiflfliinnii
ddeesstteekklliiyyoorrmmuussuunnuuzz

DDee¤¤iirrmmeennccii:: ‹flçilerin direniflini
hakl› buluyorum. E¤er iflçilerin
haklar› verilmesse iflçiler aç kal›r,
iflçilerinde art›k kaybedecekleri bir-
fleyleri kalmad›. 

Buradan tüm sendikac›lara ses-
leniyorum iflçilerin yan›nda olsun-
lar, polisle her zaman bar›namazlar.

Ben çocu¤umla ailemle gelmi-
flim sendikac›lar›n kap›ya polis dik-
mesi yüzünden kendi param›zla
yapt›rd›¤›m›z binan›n bir lavabosu-
nu kullanam›yoruz.

MMeettiinn AAssllaann::
(‹stanbul Cevizli
fiubesinde 12 y›l
Tekel iflçisi olarak
çal›flt›.)

““AAiiddaattllaarr››mm››zzllaa
yyaapptt››rrdd››¤¤››mm››zz

Röportaj: Tek G›da-‹fl Sendikas› önünde
direnifle bafllayan Tekel iflçileri anlat›yor

Halil ACAR

Nurten DE⁄‹RMENC‹

Orhan DE⁄‹RMENC‹

Metin ASLAN
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sseennddiikkaamm››zzaa ggiirreemmiiyyoorruuzz,,
ssuuçç iiflfllliiyyoorrllaarr””

Özlük haklar›m›z› istiyoruz.
‹nsanca çal›flmak istiyoruz.

Mustafa Türkel’e verdi¤in
sözleri neden tutmad›¤›n›, aç›k-
lad›¤›n eylem takvimine neden
uymad›¤›n› sorard›m. Sonra
buradaki çevik kuvvet görüntü-
sünü sorard›m. Aidatlar›m›zla yap-
t›rd›¤›m›z sendikam›za giremiyo-
ruz, suç iflliyorlar.

AKP sonuçta kendi misyonunu
yap›yor. Biz kendilerine iflçilerin
emekçilerin adaletine teslim olma-
lar›n› yol yak›nken geri dönmelerini
istiyoruz bu yoldan.

Evet Ankara direniflinde vard›m. 

fiu an da hakl› bir taleple burada-
y›z. Sendikam›zla görüflmek için
buraday›z Sendikan›n sözlerini tut-
mas›n› için yine buraday›z.  

Tekel iflçilerine ça¤r›m kendi ek-
meklerine kendi ifllerine yani onu-
runa sahip ç›kmalar›n› istiyoruz.

HHüüsseeyyiinn
BBoozzkkuurrtt
(Bafra’dan
geliyor. 19 y›ld›r
Tekel iflçisi.)

““ÖÖzzllüükk hhaakkllaa--
rr››mm››zz››  iissttiiyyoo--
rruuzz””

Birincisi özlük haklar›m›z› isti-
yoruz. ‹kincisi Ankara’da genel
baflkan›m›z Mustafa Türkel bize bir
eylem takvimi belirledi. Ancak bu
eylem takvimine uyulmad›. Bunun
üzerine biz Tekel iflçileri olarak 14
Haziran’da buraya geldik MYK
üyesi Mecit Amaç’la görüfltük. Bi-
ze “di¤er sendikalarla beraber
A¤ustos ay›nda dört koldan eylem
yapaca¤›z siz flimdi gidin tatilinizi
yap›n” dedi. Aradan geçen zamanla
bu söylenenler yap›lmad›. fiimdi
biz bunu sormaya geldik. Ancak
geldi¤imizde bizi polis barikat›yla
karfl›lad›lar. Görüflme talep ettik
yanl›zca iki kifli gelsin dediler. Biz

de “hay›r” dedik, “hepimizle görü-
fleceksiniz” dedik. Kabul etmeyin-
cede burada oturma eylemi karar›
ald›k. Halktan da destek geliyor sa-
¤olsunlar.

Mustafa Türkel’e say›n baflkan
Ankara’da bizlere sözler verdiniz.
Ankara’da “4-C’yi al bafl›na çal” di-
ye ba¤›r›yordun flimdi ne oldu da
neden imzalatt›n›z. Ayr›ca bize
A¤ustos ay›nda eylem yapaca¤›z
dediniz. Hadi diyece¤im eylem ya-
pal›m hak sokakta al›n›r diyecek-
tim.

Say›n Baflbakan çok kolaysa sen
geç 4-C yasas›n›n alt›na. Birde sen
geçin asgari ücretle bakal›m nas›l
geçineceksiniz.

Buradan olumlu sonuç alana ka-
dar buraday›z. Yani sendika önümü-
ze düflecek, bir eylem takvimi önü-
müze koyacak.

Tekel iflçilerine ça¤r›m›z ne ya-
pal›m h›rs›z m› olal›m, yoksa yan
kesici mi olal›m? Bu direnifl hepi-
mizin gelin birlikte olal›m.

Hüseyin BOZKURT

Haks›z yere iflten at›lmas› karfl›-
s›nda tek bafl›na direnifle geçen Tür-
kan Albayrak, Paflabahçe Devlet Has-
tanesi bahçesine kurdu¤u çad›rda di-
reniflini sürdürüyor. Hastaneye gelen-
lere, direnifl anlat›l›p imza toplanma-
ya devam ediliyor. 

1 Ekim akflam› Sar›gazi
Mahallesi’nden gelen Halk Cepheli
gençler, “Türkan Albayrak Yaln›z De-
¤ildir”  sloganlar›yla ziyarete geldiler.
Ayn› akflam, DESA direniflçisi Emine
Aslan da ziyarete geldi.

4 Ekim Pazartesi günü SES üyele-
ri direnifl çad›r›n›n önünde destek ey-
lemi yapt›lar. SES Genel Baflkan›
Bedriye Yorgun’un yapt›¤› aç›klama-
da; hastanelerde çal›flma koflullar›n-
dan, yürürlü¤e giren Sosyal Güvenlik
yasalar›n›n çal›flanlar ve hastalar için
getirdi¤i olumsuzluklardan bahsedi-
lerek Albayrak’›n yan›nda olduklar›

belirtildi.

4 Ekim’de ayr›ca Paflabahçe Mey-
dan›’nda masa aç›larak imza topland›.

Türkan Albayrak
Direnifle Devam Ediyor

Ziyaretçi Defterinden
� DDeessaa ddiirreenniiflflççiissii EEmmiinnee AASSLLAANN::
Onurlu direniflini kutluyorum. Sonuna
kadar yan›nday›z. 

� SSEESS GGeenneell BBaaflflkkaann››
BBeeddrriiyyee YYOORRGGUUNN::
(…) Tek kiflilik gibi görünen direniflin
asl›nda Türkiye’de milyonlar›n isyan›.
(…) Örgütlü bireyin, örgütlü direniflin,
dayan›flman›n simgesi oldunuz.  Sendi-
kalaflt›¤› için iflten at›lanlar›n, gözalt›na
al›nanlar›n,tutuklananlar›n, sald›r›ya u¤-
rayanlar›n simgesi oldunuz. Sa¤l›k ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas›
olarak, bir kad›n olarak her zaman mü-
cadelenizin yan›nday›z. Direnenler ka-
zanacakt›r. 
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DDiirreenniiflfliinn 8888.. GGüünnüü 
Ö¤leden sonra Ankara yürüyü-

flüne kat›lan ‹zmir’li TAYAD’l›lar-
dan Fatma ve Arif geldi. 

Uzun zamand›r gelmek isteyen
TAYAD’l› Y›ld›z da onlarla beraber
gelmiflti. 

Avusturya Anadolu Federasyo-
nu Çal›flanlar›ndan da mesaj ald›m..

DDiirreenniiflfliinn 8899.. GGüünnüü
Mahkeme günüm.  

Mahkemeyi izlemeye gelmeye
bafllam›fllar, kalabal›k gitgide ço¤a-
l›yordu. Mahkemeye gelenler:
D‹SK, GENEL-‹fi, PETROL-‹fi
Kad›n Komisyonu, ‹TO, SES,
TÜMBEL-SEN, Tersane Direniflçi-
si Zeynel KIZILASLAN, Sanatç›
Mehmet ESATO⁄LU, Ça¤dafl Hu-
kukçular Derne¤i, TAYAD’l›lar,
Devrimci ‹flçi Hareketi, Halk
Cephesi idi.

Mahkeme k›sa sürdü. Mahkeme
boyunca d›flardan slogan sesleri ge-
liyordu. “Türkan Albayrak ifle geri
al›ns›n.” 

DDiirreenniiflfliinn 9900.. GGüünnüü 
Üç ay oldu, direnifle bafllayal›.

Mevsimler de¤ifliyor.
Direniflte bir de¤ifliklik

yok, devam ediyor. 

KESK fiubeler Platformu yeni
çad›r›m› getirdi. Çad›r› b›rakt›ktan
sonra baflhekimle görüflmeye gitti-
ler. KESK  fiubeler Platformuna te-
flekkürler.

DDiirreenniiflfliinn 9911.. GGüünnüü 
Kristal-‹fl Mali Sekreteri geldi.

‹htiyaçlar›m›z› sordu. Tüp sorunu-
muzu çözecekler.

Yol-‹fl 5 Nolu fiubesi’nden ara-
d›lar. Ziyaretimize geleceklerini,
ihtiyac›m›z olan k›fll›k malzemeye
yard›mc› olacaklar›n› söylediler.

UPS iflçileri ziyarete geldi. 

DDiirreenniiflfliinn 9922.. GGüünnüü 
‹stanbul Üniversitesi ö¤retim

üyesi Faik Baflaran ve efli k›fll›k bot
hediye ettiler.

Direnifl çad›r›na döndü¤ümde,
beyazlar içinde ya¤mur so¤uk de-
meden gelen Marmara Üniversitesi
T›p Ö¤rencileri Kolu, Eczac› Genç-
lik Komisyonu üyeleri, on kiflilik
bir grupla buradayd›lar. Slogan ata-
rak karfl›lad›lar beni. Ö¤rencileri
direnifl çad›r›nda görmek çok se-
vindirici. Onlar bu ülkenin gelece-

¤ini ellerinde tutanlar.

DDiirreenniiflfliinn 9933.. GGüünnüü
Ö¤leden sonra beklerken ziya-

retçileri bir bakt›k çad›r›n önünde
Mehmet Ali Alabora. Habersiz zi-
yaretçi. Di¤er sanatç›larla birlikte
kalabal›k olarak tekrar ziyarete ge-
lece¤ini, TV program›nda direnifli
anlatacaklar›n› söyledi. 

Alem Fm’de Matrax isimli bir
program yapan Zeki Kayahan
Coflkun program›nda ziyarete gele-
ce¤ini söylemifl. Onun dinleyicileri
geldi. Arkas›ndan kendisi de geldi. 

Ayn› s›rada Emek Partisi Kad›n
Komisyonu üyeleri geldi. Onlar›n
gitmesinden hemen sonra tiyatro
elefltirmeni Yurdagül Yurtseven
geldi. Küçük bir röportaj yapt›k. 

DDiirreenniiflfliinn 9944.. GGüünnüü 
Tekel iflçilerini ziyarete gidece-

¤im bugün. 

(...) Tekel iflçilerini ziyaretimde
gördü¤üm manzaray›, çeliflkinin
derinli¤inin gözle görünümü olarak
nitelendiriyorum. Karfl›da sendika
binas›, bahçesinde polisler... 

‹flçinin kan›yla, can›yla var etti-
¤i sendika binalar›na giremeyen ifl-
çiler. 

Türkan Albayrak’›n Yan›nday›z!..
Devrimci ‹flçi Hareketi ‹stanbul Paflabahçe Dev-

let Hastanesi önünde Türkan Albayrak’a destek
eylemlerine devam etti.

13 Ekim’de hastanenin poliklinik bölümü önünde
yap›lan eylemde “‹fli ve Onuru ‹çin Direnen Türkan
Albayrak’›n Yan›nday›z” yaz›l› pankar ve “Türkan
Albayrak Yanl›z De¤ildir” yaz›l› dövizler tafl›nd›.

Eylemin sonunda Türkan Albayrak’›n direnifli-
nin 100’cü gününde bir program yap›laca¤› duyuru-
su yap›ld›.

Direniş Günlüğü

Da¤›t›lan bildirilerle duruflmaya kat›l›m
ça¤r›s› yap›ld›.

5 Ekim günü, Ankara yürüyüflüne kat›-
lan TAYAD’l›lar ziyaret ederken, Kamu
Emekçileri Cephesi’nden ö¤retmenler de
gece nöbetiyle destek verdiler. 

Gelemeyenler ise telefonla destekleri-
ni iletiyor. ‹ngiltere, ‹spanya,  Yunanistan,
Rusya, Avusturya ve Türkiye’nin çeflitli
flehirlerinden telefonla ve mesajla destek-
ler iletildi. 

TTeeccrriittee kkaarrflfl›› üürreetteerreekk
ddiirreenneennlleerrddeenn,, tteekk kkiiflfliilliikk
ddiirreenniiflflee  ddeesstteekklleerr ssüürrüüyyoorr

F Tipi’nden ‹nan Gök, “Türkan ablama”
isimli bir fliirini hediye olarak gönderdi.
‹nan Gök fliirinde “Zulme ve sömürüye
karfl› olmakt›r hepimizin kavgas›…” dedi. 

17 Ekim
2010
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Birgün gazetesi yazarlar›yla Ta-
raf gazetesinin baz› yazarlar› aras›n-
da bir tart›flma sürüyor. Bu tart›flma-
ya bir anlamda ddüüzzeenniiççiilleeflflmmeenniinn
ffaarrkkll›› aaflflaammaallaarr››nnddaakkii kkeessiimmlleerr
aarraass››nnddaa bir tart›flma denilebilir.
Taraf’takiler, o yolu çoktan tamam-
lam›fl ve bu anlamda da saflar›n› ar-
t›k tamamen de¤ifltirmifl kiflilerdir. 

Burada dikkat çekici olan tart›fl-
man›n Taraf’taki muhataplar›, daha
önce, Birgün çevresinden veya Bir-
gün’le “ayn› mahalleden” olup da
karfl› saflara giden isimlerdir. 

Taraf yazarlar›ndan Taner Akçam
(ki kendisi Devrimci Yol’un eski yö-
neticilerindendir), geçti¤imiz günler-
de ““MMiillooflfleevviiçç’’ii aarraammaakk”” bafll›kl›
bir yaz› yazarak, Birgün gazetesini,
referandum sonuçlar›n› de¤erlendir-
mesinden hareketle, MMiilloosseevviiçç ssooll--
ccuulluu¤¤uu ile Birgün yazarlar›n› da
““ppoottaannssiiyyeell MMiilloosseevviiçç”” olmakla
suçlad›. (Taraf, 27 Eylül 2010)

Taner Akçam yaz›s›nda Bir-
gün’le s›n›rl› kalm›yor, onun üze-
rinden sosyalizme, Bolfleviklere,
sosyalist önderlere her türlü iftira ve
karalamay› da yap›yor. 

Bundan bir süre önce de, yine
Taraf yazarlar›ndan RRoonnii MMaarrgguullii--
eess,, ÖDP’yi ““DDeevvlleettiinn ‘‘SSoollccuu’’ KKooll--
lluukk GGüüççlleerrii”” olarak nitelendiren bir
yaz› yazm›flt›. (Taraf, 8 Eylül 2010) 

BBiirrggüünnccüülleerr’’iinn YYaakk››nn
AArrkkaaddaaflflllaarr››!!

Birgün yazar› ve Devrimci
Yol’un eski yöneticilerinden Bülent
Forta, kendilerine yönelik bu suçla-
malar üzerine flöyle diyor:

“Bugünlerde Birgün gazetesine
‘küfür’ etmek moda haline geldi. ...
Bunlar Miloseviççi, darbeci, Erge-

nekoncu ... Ço¤u kkiiflfliisseell ttaann››flfl››kkll››kk--
llaarr››mm››zz››nn oolldduu¤¤uu, hayat›n bir dö-
nem bizi bir araya getird¤i eski ar-
kadafllar›m›z.” (Bülent Forta, 3
Ekim 2010, Birgün)

ÖDP’nin eski genel baflkanlar›n-
dan Hayri Kozano¤lu da benzer bir
noktaya dikkat çekiyor: “Ben de
benzer düflüncemi ... aktarm›fl, bbaazz››
eesskkii aarrkkaaddaaflflllaarr››mm››zz››nn ... karfl› safa
do¤ru yelken açt›klar›na dikkat çek-
mifltim.” (Hayri Kozano¤lu, 30 Ey-
lül 2010, Birgün)

Burada Birgün yazarlar›n›n as›l
olarak kendilerine sormalar› gere-
ken üç soru vard›r:

BBiirr:: OOrraallaarrddaa nneeddeenn oo kkaaddaarr
ççookk ““yyaakk››nn aarrkkaaddaaflfl››nn››zz”” vvaarr??

‹‹kkii:: YYaakk››nn aarrkkaaddaaflflllaarr››nn››zz nnee--
ddeenn hhaallaa oorraallaarraa ggiittmmeeyyee ddeevvaamm
eeddiiyyoorr??

ÜÜçç:: OO yyaakk››nn aarrkkaaddaaflflllaarr,, ssiizzii
tteerrkkeettttii¤¤ii zzaammaann bbiillee,, oonnllaarrllaa cciidd--
ddii bbiirr iiddeeoolloojjiikk mmüüccaaddeelleeyyee nneeddeenn
ggiirrmmiiyyoorrssuunnuuzz??

Bu iki sorunun cevab›, gerçekte
ÖDP’nin, Birgün’ün tüm karakte-

ristik, “yap›sal” zaaflar›n› da ortaya
koyacakt›r. 

Taner Akçamlar’› ç›kartan ide-
olojiyi tart›flmad›n›z. Bir hareketi
silahl› mücadeleden legalizm batak-
l›¤›na getirebilen ideolojik zemini
tart›flmad›n›z. En son Ufuk Uras’la
ayr›flma yaflad›n›z. Ama Ufuk Uras-
lar’› ç›kartan zemini de tart›flmad›-
n›z. (Nitekim flimdi bu son tart›flma-
larda, Birgün yazarlar›ndan da Taraf
yazarlar›na do¤rudan, dolayl› hak
verenler var...)

Biz Ufuk Uraslar’la ayr›flt›¤›n›z-
da, dedik ki, Ufuk Uraslar’› yaratan
sizsiniz. Sizin ideolojik politik ze-
mininizdir. E¤er o ideoloji ve politi-
kayla hesaplaflmazsan›z, sürekli ye-
ni Ufuk Uraslar ç›kmaya devam
edecektir. 

““ZZoommbbii”” DDeeyyiipp ‹‹flfliinn ‹‹ççiinnddeenn
ÇÇ››kkaammaazzss››nn››zz

ÖDP yöneticilerinden Melih
Pekdemir, Birgün’deki 5 Ekim ta-
rihli yaz›s›nda “Solcu zombilerle
nas›l bafledilir” diyerek Taraf safla-
r›ndan kendilerine sald›ranlara ilifl-
kin yazd›¤› yaz›s›nda, iflin özünü yi-
ne atl›yor. Sonuç olarak onlar› ““yyookk
ssaayymmaayy››”” öneriyor Pekdemir, kkaaaa--
llee aallmmaammaayy›› öneriyor. Ancak bu
çözüm de¤ildir. 

Onlar›n birer “ölü” olduklar›
do¤rudur. Ama o ölülerin nas›l öl-
dü¤ünü, onlar›n nas›l karfl›-devri-
min gazetelerinde yeniden canlan-
d›r›l›p sizin üzerinize sal›nd›¤›n›
tart›fl›p çözümlemedi¤iniz sürece,
ne onlar›n sald›r›lar› karfl›s›nda etki-
li bir savunma oluflturabilir, ne de
yeni Akçamlar, Uraslar üretmekten
kaç›nabilirsiniz. 

“ÖDP, 1980 sonras›
tasfiyecili¤inin, Ufuk Uraslar
da, ÖDP çizgisinin kaç›n›lmaz

sonuçlar› ve ürünleridir.
Müftüo¤lu, Pekdemir, Forta
veya ayn› konumda olup da
Uraslar’› elefltiren, devrim

hakk›nda y›llar sonra ahkam
kesmeye kalkanlar, flunu iyi

bilmelidir ki, düzeniçileflmeyi
bir kez bafllatt›n›z m›, onu

bir yerde durdurma gücü sizin
elinizden ç›kar gider...”
(Yürüyüfl, 22 Haziran 2008,

say›: 151)

Akçamlar’›n, Uraslar’›n, Margulesler’in Yan›na Savrulmamak ‹çin... 

ÇÇüürrüümmeeyyii ÜÜrreetteenn ‹‹ddeeoolloojjiikk 
PPoolliittiikk TTeerrcciihhlleerrii SSoorrgguullaammaall››ss››nn››zz

Kendine Dönme Zaman›
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KKeennddiinniizzee ssoorruunn-- 11:: 
SSiizz ddee AAkkççaamm ggiibbii,, ssuunnii
mmaahhaalllleelleerr ttaarriiff eettmmeemmiiflfl
mmiiyyddiinniizz??

Taner Akçam, yaz›s›nda ülkemi-
zi iki mahalleye ay›r›yor.
TÜS‹AD’la solu ayn› mahalleye
koyuyor örne¤in. Bu ayr›mda hiçbir
s›n›fsall›k ve bilimsellik yoktur. Bu
anlamda bu saçma teorinin üzerinde
durmaya da gerek yoktur. Fakat bu-
rada, baflka bir çarp›k mmaahhaallllee ttaarrii--
ffiinniinn de zaman›nda Birgün yazarla-
r› taraf›ndan yap›ld›¤›n› hat›rlatmak
durumunday›z. 

fiimdi Birgün yazarlar›na, ÖDP
teorisyenlerine soruyoruz. BBiirr mmaa--
hhaallllee ttaarriiffiinniizz vvaarrdd››.. O tarife göre,
bizimle ayn› mahalleden de¤ildiniz. 

Peki kimlerle ayn› mahalleden-
diniz, söyler misiniz? Hat›rlarsan›z
o zaman da sormufltuk bu soruyu. 

Mesela flimdi, size “küfreden”,
“yetmez ama evet”çilerin bir ço-
¤uyla kendinizi ayn› mahalleden
görüyordunuz. Mesela Oya Baydar-
larla... Mesela flimdi gericili¤in
elinde maymun olan flu Do¤an Tar-
kanlar› da sizin mahallenize bizden
daha yak›n gördü¤ünüz kesindi. 

Birgün yazar› Cahit Akçam, Ta-
raf yazar› Taner Akçam’›n mahalle
kavram›n› elefltirirken onun “s›n›f-
lar” meselesini es geçti¤ini söyleyip
ekliyor: “Zaten Taner’in de benzer
analiz sahiplerinin de öyle s›n›f, s›-
n›f mücadelesi gibi kavramlarla ifli
yoktur.” (Birgün, 1 Ekim 2010)

Peki Birgün yazarlar›n›n, ÖDP
teorisyenlerinin s›n›f, s›n›f mücade-
lesi gibi kavramlarla ifli var m›? 

Devrimcilere, direnenlere karfl›
biz ayn› mahalleden de¤iliz derken,
o tan›mlama hangi ““ss››nn››ffssaall”” analiz
üzerine flekilleniyordu acaba?

Hangi s›n›fsal bak›fl aç›s›,
ÖDP’lileri direnenlerle de¤il de di-
renmeyenlerle bir araya getiriyordu?

Siz, y›llard›r kendinizi, devrim-
cilerle de¤il, o kesimlerle “ayn› ma-
halleden” gördünüz. fiu an kavga
ediyor görünseniz de, böyle düflün-
mekten vazgeçti¤inize dair bir ema-

re yoktur. 

Yar›n, s›n›flar mücadelesinin kes-
kin bir dönemecinde, yine devrimci-
lerle de¤il, onlarla yanyana olacaks›-
n›z muhtemelen. Onlarla ayn› a¤›z-
dan devrimcilerin direnifllerini, çat›fl-
malar›n›, tafl atmalar›n›, fliddete bafl-
vurmalar›n› elefltireceksiniz. 

Siz “hapishanelerde hiçbir tutsa-
¤› olmayanlardan”d›n›z. Bak›n ba-
kal›m, baflka kimler var sizinle ayn›
konumda? Bak›n, flimdi elefltirdi¤i-
niz, kavga etti¤iniz “liberal solcu-
lar”›n da tutsaklar› yok. 

Taner Akçam’›n temelsiz, anti-
bilimsel mahalle tarifine bak›p,
kendinize flu soruyu sorun: Acaba
biz de geçmiflte o mmaahhaallllee ttaarriiffiinnii
yyaappaarrkkeenn yyaannll››flfl mm›› yyaapptt››kk veya
ttaarriiffiimmiizz ddoo¤¤rruu ddaa bbiizz mmii yyaannll››flfl
mmaahhaalllleeddeeyyddiikk??

KKeennddiinniizzee ssoorruunn-- 22::
MMiilloosseevviiçç ssoollccuu¤¤uuyyllaa
ÇÇeerrnnoobbiill ssoollccuulluu¤¤uu aarraass››nnddaa
nnee ffaarrkk vvaarr??

Taner Akçam, ben diyor, “solcu”
Miloseviç’in nas›l öyle bir soyk›r›m
yapt›¤›n› Birgün’ün manfletine ba-
k›nca anlad›m. O noktada da Birgün
yazarlar›na, ÖDP yöneticilerine ba-
k›nca birer Miloseviç görmeye bafl-
l›yor. 

Reformistler, düzen solcular›,
burjuvazinin cephaneli¤inden çal›n-
m›fl kavramlarla tasvirler, tan›mlar
yapmaya hep çok merakl› olmufllar-
d›r. ÖDP’nin eski Genel Baflkan›
Ufuk Uras da, sosyalizmi, Stalin’i,
Marksizm-Leninizmi, sosyalist sis-
temin 70 y›ll›k kazan›mlar›n› sa-

vunmay›, ““ÇÇeerrnnoobbiill ssoossyyaalliizzmmii””
diye adland›rm›flt›. Birgüncüler, bu-
gün “potansiyel Miloseviç” suçla-
mas›na cevap verirken, o yollar›
kendilerinin açt›¤›n› görmek zorun-
dad›rlar. 

Genel Baflkan›n›z Ufuk Uras,
“Çernobil sosyalizmi”nden söz edip
solu burjuvaziyle ayn› a¤›zdan suç-
larken, onu niye tart›flmad›¤›n›z› en
az›ndan flimdi sorgulayacak m›s›n›z? 

KKeennddiinniizzee ssoorruunn-- 33::
ÇÇaarrll››kk oorrdduussuunnaa aasskkeerr
yyaazzmmaakkllaa,, ttaarriikkaattllaarraa mmüürriitt
yyaazzmmaakk aarraass››nnddaa nnee ffaarrkk
vvaarr??

Melih Pekdemir yaz›yor:

“Büyük bir kinle solculara, dev-
rimcilere karfl› bir sald›r› kampan-
yas› bafllatt›lar. ... adam çürük fikir-
lerini tezgaha ç›karm›fl, hakaretin
daniskas›n› yap›yor. ... Devrimcileri
mesela ‘‘ççaarrll››kk oorrdduussuunnaa aasskkeerr’’ yyaa--
zz››yyoorr.. Böyle bir küfür, ‘bok’ demek-
ten bile milyon kat a¤›r bir hakaret.
Ama adam hakl›, devrimcilik nedir,
haysiyet nedir bilmiyor ki çarl›k or-
dusunda askerlik yapman›n a¤›r bir
küfür oldu¤unu fark etsin!”

Pekdemir, Taraf yazar›na yönelt-
ti¤i elefltiride tamamen hakl›d›r.
Ama biz flimdi Pekdemir’e soruyo-
ruz. Siz dün devrimcileri nas›l ttaarrii--
kkaattllaarraa mmüürriitt yyaazz››yyoorrdduunnuuzz??
Onun nas›l a¤›r bir hakaret oldu¤u-
nun ffaarrkk››nnddaa ddee¤¤iill mmiiyyddiinniizz?? Gün
gün ölüme yürüyen ölüm orucunda-
ki devrimcileri nas›l iradesiz, tari-
katlara mürit olmufl, aldat›lan ve bo-
flu bofluna ölen insanlar gibi gösteri-
yordunuz?

ÖDP’nin gazetelerinde, dergile-
rinde, sitelerinde, bu konuda tek bir
tart›flma niye olmad›? Niye bir teki-
niz, devrimcili¤inizi hat›rlay›p da,
böyle büyük bir direnifli hayata ge-
çirenlere “tarikat mürit” benzetme-
si yapmak devrimcilik de¤ildir diye
tart›flmad›n›z?  fiimdi kendi yön-
temlerinizle, kendi üslubunuzla vu-
ruluyorsunuz. SSiizzii ““ÇÇaarrll››kk oorrdduussuu--
nnaa aasskkeerr yyaazzaannllaarr””,, ööyyllee kkaarraaççaall--

“Bu tür düflünce ve tav›rlar›n
ÖDP’de bu kadar çok ortaya

ç›kmas› hiç kuflkusuz tesadüfi
de¤ildi. Düzen içinde

yaflayanlar, düzen içindeki
statükolar›n› esas alanlar,

düzene uygun düflünceler ve
politikalar üreteceklerdir;

eflyan›n tabiat›na uygun olan
budur.”

(Yürüyüfl, 29 Haziran 2008,
say›: 152)
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mmaayy›› ssiizzddeenn öö¤¤rreennddiilleerr.. 

KKeennddiinniizzee ssoorruunn-- 44::

AArraaddaakkii iiddeeoolloojjiikk ffaarrkk,,
aaflfl››llmmaazz mm›› ggeerrççeekktteenn??

fiimdi Birgün yazarlar›n›n önce-
likle bakmas› gerekenlerden biri de
fludur: Taraf’›n çizgisinin en karak-
teristik özelliklerinden biri AABB’’cciillii--
¤¤ii,, bir di¤eri de EErrggeenneekkoonn konu-
sunda AKP’cili¤idir. 

Peki bak›n bakal›m kendinize,
bu iki noktada onlardan nnee kkaaddaarr
uuzzaakkttaa ve onlara nnee kkaaddaarr yyaakk››nnss››--
nn››zz??

AB karfl›s›ndaki ““HHaavveett”” çizgi-
si, Türkiye soluna ÖDP’nin hediye-
sidir. ““HHaavveett”” demek ise, elbette
evet demekti: AAvvrruuppaa eemmppeerryyaalliizz--
mmiinnee eevveett!! Ve O¤uzhan Müftüo¤-
lu’ndan Melih Pekdemir’den Ufuk
Uras’a kadar, ÖDP’nin tüm yöneti-
ci ve teorisyenlerinin bu çizgide
onay› vard›r. Devrimciler bu konu-
larda sizleri elefltirirken, siz gayet
birlik bütünlük içerisindeydiniz.
ÖDP’nin resmi politikas›, AB’ye
üyelik sürecini sürdürdü¤ü müddet-
çe AAKKPP’’nniinn ddeesstteekklleennmmeessii de¤il
miydi?.. Avrupa Birli¤i emperyaliz-
minin istekleri do¤rultusunda at›lan
ad›mlar, Birgün’ün yazarlar›, teoris-
yenleri taraf›ndan ““yyuukkaarr››ddaann ddee--
mmookkrraattiikk ddeevvrriimm”” diye nitelendi-
rilmedi mi?.. 

Tarafç›lar da ayn› fleyi söylüyor
iflte. 

‹kincisi, AKP’nin Ergenekon
operasyonuna, kendilerinin de iflin
bafl›nda nas›l yedeklendiklerini
unutmufl olamaz Birgüncüler. “Dar-
beye karfl› 70 milyon ad›m”c›larla
yürüyen ÖDP’lileri hat›rlay›n. On-
lara karfl› -sizden kopuncaya kadar-
hangi ideolojik mücadeleniz var?

Taraf, her iki konudaki ÖDP tav-
r›n›, politikas›n›, ddaahhaa iilleerriiyyee tafl›-
yan bir çizgidir. Bu noktadaki fark
bu kadard›r. 

Gazetenizde –Birgün’de– hala
““BBeenn hhaakkss››zz çç››kkmmaayy››,, AAKKPP’’nniinn
ggeerrççeekktteenn ddeemmookkrraattççaa ddaavvrraann››pp
bbaatt›› ttiippii bbiirr ddeemmookkrraassiiyyii yyeerrlleeflflttiirr--

mmeeyyee ççaall››flflmmaass››nn›› ççookk iisstteerriimm..””
diye yazan yazarlar var. (‹lyas Bafl-
soy adl› yazar›n›z›n kendi içinizde
çok tart›flt›¤›n›z 27 Eylül 2010
tarihli ““SSeezzeenn AAkkssuu’’yyuu YYaakk››nn”” bafl-
l›kl› yaz›s›ndan.)

Bu yazar›n›z pekala Taraf’ta da
yazabilir. Hatta bir çok yaz›s› itiba-
r›yla baflka bir burjuva gazetede de.
Sorun iflte burada. 

Sizin köfle yazarlar›n›z neye gö-
re belirlenir? Bir köfle yaz›s› neyi
amaçlar? 

Gazetecili¤e burjuva bas›n ölçü-
leri içinde bakarsan›z, seçimlere ay-
n› ölçüler içinde bakarsan›z, içiniz-
den Ufuk Uraslar, Roni Margulesler
ç›kmaya devam eder. 

KKeennddiinniizzee ssoorruunn-- 55::
SSiizz MMaarrkkssiisstt--LLeenniinniissttlleerrii
eelleeflflttiirriirrkkeenn ççookk mmuu yyeennii
flfleeyylleerr ssööyyllüüyyoorrdduunnuuzz??

Bülent Forta flöyle yaz›yor Taraf
yazarlar›na: “Ortada yeni diye sa-
vunulan bir ‘fikir’den söz edebil-
mek olanaks›z. Belki yüz y›ld›r sol
fikirlere karfl› söylene söylene c›r›¤›
ç›km›fl laflar bolca küfür ve hakaret
suyuna bat›r›larak önümüze getiri-
liyor.”

Forta, biraz düflünürse, bu cüm-
lenin kendisine hiç yabanc› gelme-
di¤ini görecektir. Çünkü bu bizim
kendileri de içinde olmak üzere, re-
formizme s›k s›k söyledi¤imiz bir
sözdür. 

‹llegaliteyi, silahl› mücadeleyi,
Leninist örgüt anlay›fl›n› rafa kald›-
r›rken, kendilerinin yapt›¤› teorileri
hat›rlamal› Forta. Sonra yüz y›l ön-
ceki BBeerrnnsstteeiinnllaarr’’››nn,, KKaauuttsskk--
yylleerr’’iinn söylene söylene c›lk› ç›km›fl
teorilerini... Kendileri de refor-
mizmlerini ve düzen içileflmelerini
savunmak için yeni bir fley bulama-
m›fllar ve BBeerrnnsstteeiinnllaarr’’aa,, KKaauuttsskk--
yylleerr’’ee sar›lm›fllard›.

Zaten devrimcili¤i elefltirmek
için yeni birfley bulmak da mümkün
de¤ildir. Pasifistler, her zaman her
yerde, ayn› söylemlere sar›l›rlar. 

SSoonnuuçç oollaarraakk::
Taraf, bugün aç›kça emperya-

lizm iflbirlikçisi bir çizgidedir. AKP
faflizminin meflrulaflt›r›c›s› ve savu-
nucusudur. Sol, ilerici, demokrat,
hiçbir s›fatla uzaktan yak›ndan ilgi-
leri yoktur. Amerikan ve Avrupa
emperyalizminin, gericili¤in finan-
se edip destekledi¤i karfl›-devrimci
niteli¤i apaç›k bir gazetedir. 

Böyle oldu¤u içindir ki, e¤er ki
Birgün, Taraf’›n afla¤›l›k sald›r›lar›-
na, karalama ve iftiralar›na maruz
kal›rsa, orada Birgün’ün yan›nda
yer alaca¤›m›zdan kimsenin flüphe-
si olmas›n. 

Taraf yazarlar›n›n bafl›n› çekti¤i
bu kesim, de¤iflimleri “okuyama-
yan” ÖDP gibi çevreleri “eski sol”
diye nitelendiriyor ve tasfiye edil-
melerini istiyor. 

Peki ÖDP’nin 2000-2007 aras›n-
da devrimcilere yönelik a¤›r ve yo-
¤un tecrit kuflatmas› karfl›s›nda dev-
rimcileri yaln›z b›rakmas›n›n anla-
m› neydi? O da bir tasfiye iste¤inin
sonucu de¤il miydi?

ÖDP reformizmi, silahl› müca-
deleyi savunanlar› “demokratiklefl-
menin” önünde engel olarak görü-
yor ve tasfiye olmalar›n› istiyordu.
Ve ilginçtir, flimdi de Taraf’›n “eski
solcu” çevresi, ÖDP ve benzerlerini
“demokratikleflmenin önünde en-
gel” olarak görüyor ve tasfiye edil-
mesini istiyor. 

Bu tart›flmada as›l önemli olan,
ÖDP’nin, Birgün’ün kendi konum-
lar›n› görmeleridir. Ne yaz›k ki, “es-
ki arkadafllar›n›n” bugün onlara kar-
fl› kulland›¤› üslup ve yöntem, za-
man›nda bizzat kendilerinin kullan-
d›¤› ve oluflturdu¤u bir üslup ve
yöntemdir. ““ÇÇaarr››nn aasskkeerrlleerrii”” kara
çalmas›na karfl› ç›kanlar, zaman›nda
devrimcilere ttaarriikkaatt mmüürriittlleerrii ka-
ralamas›n› yapt›klar›n›, ““MMiilloosseevviiçç
mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ii”” ile itham edilmeye
karfl› ç›kanlar, zaman›nda, Mark-
sist-Leninistleri ““ççeerrnnoobbiill ssoossyyaalliizz--
mmii”” gibi uyduruk kavramlarla it-
ham ettiklerini unutmamal› ve bu
sorunlar› tart›flmaya, onlar›n özelefl-
tirisiyle bafllamal›d›rlar. 
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Nurhan’a Ahmet’e 
Cengiz’e Özgürlük

‹‹ssvviiccrree’de  Halk Cepheliler  2 Ekim
2010 Cumartesi günü  Anadolu Fede-
rasyonu davas›nda tutuklu bulunan
Nurhan, Cengiz ve Ahmet için Zürih
flehrinin Staufacher Meydan›’nda bil-
gilendirme masas› açt›lar. “Nurhan’a
Ahmet’e Cengiz’e Özgürlük / Özgür-
lük Komitesi” yazan Almanca pan-
kart açarak, befl yüz bildiri da¤›tt›lar.   

AAllmmaannyyaa'da, yaklafl›k iki y›ld›r tu-
tuklu bulunan Anadolu Federasyonu

yönetici ve üyelerinin hu-
kuksuz tutuklulu¤unu pro-
testo etmek amac›yla; her

hafta Cumartesi günleri Köln flehrinin
Dom Kilisesi önünde yap›lan özgür-
lük  ça¤r›s› eylemi 62. kez gerçeklefl-
tirildi.

9 Ekim Cumartesi günü, Nurhan,
Cengiz ve Ahmet'in resimlerinin bu-
lundu¤u pankart›n aç›ld›¤› eylemde,
halen sürmekte olan duruflmalarla il-
gili ve davan›n durumuna iliflkin son
geliflmeleri anlatan bildiriler da¤›t›ld›. 

Avrupa’da

TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann,, 8 Ekim’de
yap›lan Almanya-Türkiye Avrupa
Futbol fiampiyonas› eleme grubu
maç› için geldi¤i Almanya’da, Al-
manya Baflbakan› AAnnggeellaa MMeerrkkeell
ile ayaküstü ve maç aras› görüflme-
ler yapt›, aç›klamalarda bulundu.

Y›llard›r yurtd›fl›nda eme¤i ile
geçinen bizler, Erdo¤an’›n günde-
mine ancak maç aras›nda ayak üstü
yap›lan görüflmelerde girebildik.

Erdo¤an, maç aras› görüflmeleri
bizimle ilgili sorunlara ay›r›rken,
as›l görüflmelerde ise bizler yoktuk.
Bizim y›¤›lm›fl, kangren haline gel-
mifl sorunlar›m›z yoktu. Muhtemel-
dir ki, as›l görüflmelerde tekellerin
sorunlar› ve ihtiyaçlar› vard›. 

Bizi birer döviz makinas› olarak
görenler, bize tatillerde Türkiye’ye
gelip “turizmi canland›racak”
müflteriler olarak bakanlar için el-
bette bundan öte bir de¤erimiz ola-
mazd›.

Bizim sorunlar›m›z› görüflme-
yenler tekellerin ç›karlar›, istekleri
için toplant›lar yap›p kararlar al›-

yorlard›.

9 Ekim’de Almanya Baflbakan›
AAnnggeellaa MMeerrkkeell ile görüflen Baflba-
kan Erdo¤an’›n gündeminde bizler
yoktuk. “Uyum” ad›na bize yaflat›-
lan asimilasyon, bize yönelik ›rkç›
ve faflist sald›r›lar, iflsizlik, yaflad›¤›-
m›z hak gasplar› o toplant›da an›l-
mad› bile.

Onlar, kafa kafaya vererek, “te-

rörle mücadele” ad›na yeni komp-
lolar örgütlediler, planlar yapt›lar.
Erdo¤an “bbuu kkoonnuuddaa ‹‹ççiiflfllleerrii BBaa--
kkaannllaarr››mm››zzaa zzaatteenn ggeerreekkllii ttaalliimmaatt--
llaarr hheerr iikkii ttaarraaffttaa ddaa vveerriillmmiiflfl vvaazzii--
yyeettttee” diyordu.

Merkel ise, “iki ülke ‹çiflleri Ba-
kanl›klar› taraf›ndan bir komisyon
kurulaca¤›n›” söylüyordu. 

Bizim sorunlar›m›z›n çözümü
için ise, ne bakanlar görevlendirili-
yordu, ne komisyonlar kurulmufltu.
Maç aras›nda iki kelam etmifl ve
konuyu kapatm›fllard›. 

“Terörle mücadele” ad›na kur-
duklar› komisyonlarda düflünceleri-
mizden, kimli¤imizden, inançlar›-
m›zdan dolay› yine bizler hedefte
olaca¤›z. Haklar›m›z için örgütlen-
di¤imiz, ›rkç›-faflist sald›r›lara karfl›
mücadele etti¤imiz için yine sald›-
r›lar bize yönelecektir.

Asl›nda Erdo¤an Merkel “maç
aras› görüflmeleri”; yurtd›fl›nda ya-
flayan tüm emekçi halk›m›z›n so-
runlar›n›n nas›l çözülmeyece¤ini de
bizlere tekrar çok somut gösteriyor.
Onlardan bu noktada bir fley bekle-
yemeyece¤imizi gösteriyor. MMaaçç
aarraass›› ggöörrüüflflmmeelleerr vvee ççöözzüümmlleerr,,
bbiizzlleerrllee aallaayy eettmmeekk,, ssoorruunnllaarr››mm››--
zz›› eellee aall››rrmm››flfl ggiibbii yyaappmmaakktt››rr.. BBiizzii
aallddaattmmaallaarr››nnaa iizziinn vveerrmmeemmeelliiyyiizz!!
SSoorruunnllaarr››mm››zz›› kkeennddiimmiizz eellee aallaa--
ccaakk,, ççöözzüümm yyoollllaarr››nn›› kkeennddiimmiizz
bbuullaaccaa¤¤››zz..

Maç aras›  
çözümler!

AAVVRRUUPPAA’’ddaakkiiBB‹‹ZZ

Yunanistan’da
Türkan  Albayrak’›n
Direnifline Destek

Selanik Belediye Çal›flanlar›
Sendikas› ve Selanik ‹flçi Sendi-
kalar›’n›n büyük oranda merke-
zileflti¤i Selanik ‹flçi Merkezi,
Girit Irakleio‘dan Ortaö¤retim
Çal›flanlar› Sendikas›, Mahkeme
Çal›flanlar› Sendikas› ve Eczac›-
lar Odas›  Türkan Albayrak’›n
direniflini ve taleplerini sahip-
lendiler.

Sa¤l›k-‹fl Sendikas›, Pafla-
bahçe Devlet Hastanesi Baflhe-
kimli¤i ve tafleron temizlik flir-
keti Piramit LTD fiT‹’ne ayr› ay-
r› yollad›klar› fakslarla Türkan
Albayrak’›n iflten at›lmas›n› pro-
testo eden sendikac›lar, ifle geri
al›nmas›n› talep ettiler.

Köln

‹sviçre

17 Ekim
2010
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ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
nnii

‹‹nnssaannllaarr bbiirr kkeerree aayynn›› iiddeeaallii yyüürreekklleerrii iiççee--
rriissiinnee ttaaflfl››mmaayyaa ggöörrssüünnlleerr,, aarrtt››kk hhiiççbbiirr kkuuvvvveett oonnllaarr›› bbiirr--
bbiirrlleerriinnddeenn aayyrr›› ttuuttaammaazz.. NNee hhaappiisshhaanneenniinn kkaall››nn vvee yyüükk--

sseekk dduuvvaarrllaarr››,, nnee ddee mmeezzaarrllaarr››nn›› öörrtteenn ttoopprraakk yy››¤¤››nnllaarr››..
TTeekk bbiirr iillkkee,, tteekk bbiirr aann››,, tteekk bbiirr rruuhh,, tteekk bbiirr dduuyygguu oonnllaa--

rraa uummuutt vvee kkuuvvvveett vveerreecceekkttiirr.."" (Fidel Castro)  

ssöözz

Kavramlar›n 
Sihiri
F›r›nc›lar Federasyonu Baflkan›

Halil ‹brahim Balc›, ekme¤e yüzde
15 zam karar›n› aç›klad›ktan sonra,
spikerin neden zam yap›ld› sorusu-
na bak›n ne cevap veriyor:

““EEkkmmeekkttee bbiirr ‘‘ffiiyyaatt ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii’’
oollaaccaakk.. ZZaamm ddeemmeeyyeelliimm oonnaa..”” 

Sorunu çözmüfl federasyon bafl-
kan›. Bütün sorunlar, zaten yyaannll››flfl
aaddllaanndd››rrmmaaddaann kaynaklan›yor. ‹fl-
kenceye iflkence denmesin mesela,
“fiziksel ac› ayarlamas›” densin.
‹nfazlara, bask›lara, yasaklara, zul-
me, linçlere, hepsine baflka bir isim
bulunsun ve hepsi böylelikle haya-
t›m›zdan ““ssiilliinnmmiiflfl”” olsun! 

Ortak!
Fransa D›fliflleri Bakan› Bernard

Kouchner de demifl ki, ““TTüürrkkiiyyee vvee
FFrraannssaa ssttrraatteejjiikk oorrttaakktt››rr””.

Kim ümü¤ümüze çökmüflse, kim

Anadolu’yu bir tarla gibi boydan bo-
ya ya¤maya soyunmuflsa, “stratejik
orta¤›z” diyor.

Anlafl›ld›. Ne zaman kimden bir
“stratejik ortak” laf› duyarsan›z, onu
““kkoovvuullaaccaakkllaarr”” listesine ekleyin.   

Gericili¤e yaltaklanan bir koyun!
Devrimci Sosyalist ‹flçi Partisi baflkan› Do¤an Tarkan, Zaman’a röportaj

vermifl. Zaman da röportaj› ““TTüürrkk ssoolluu kkooyyuunn ggiibbii”” bafll›¤›yla yay›nlam›fl. 

Bulmufllar bir koyun. Onun a¤z›ndan sola küfrediyorlar. Ad› geçen kifli,
Do¤an Tarkan, Troçkist. Tüm hayat› boyunca siyasi anlamda bir baltaya sap
olamam›fl! Referandumda “evet” dedi¤i için Tayyip Erdo¤an’dan teflekkür
al›nca, iktidara nas›l yaltaklanaca¤›n› bilemez hale gelmifl. Sola küfrederse, o
camiada el üstünde tutulaca¤› hesab›yla ölçüsüz, izans›z konufluyor. 

Sovyetlere küfredip kendine baflka ülkelerde yer bulmaya çal›flan ustas› gi-
bi... Ustas›n›n sonundan da ibret alm›yor!

Alay
2010 y›l›,

Avrupa Birli-
¤i taraf›ndan
““yyookkssuulllluukk
vvee ssoossyyaall dd››flfl--
llaannmmaa iillee
mmüüccaaddeellee yy››--
ll››”” olarak ilan
edilmifl!!! 

Yoksullafl-
t›ran kendisi,
d›fllayan ken-
disi, bir de
onlarla müca-
dele y›l› ilan
eden kendi-
si...

Yoksullafl-
t›rd›klar›, d›fl-
talad›klar›
halklarla alay
ediyorlar san-
ki... Ki sanki-
si de fazla.



Hesap ve utanç!
Emeklilere zamm› Baflbakan aç›klad›. 

‹slamc›, gerici, faflist, burjuva bas›n,
neredeyse emeklilerin ““llüükkss yyaaflflaammaa”” kavufl-

turuldu¤unu yazacaklar, zamm› öyle abartt›lar. 

Oysa yap›lacak zamm›n hepsi hepsi 8800--9911 lira aras›...
Yani yaklafl›k üç kilo et... 

Zamm› yere gö¤e s›¤d›ramayan tuzu kurular; Bu para-
ya kaç simit, kaç kuru ekmek alabilirsiniz? Bir hesaplay›n
bakal›m. Hesaplay›n da utan›n! O duygunuz hala varsa...

Kaça kaç?
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme

Kurulu’nun aç›klamalar›na göre, 2009
A¤ustos ay›ndan 2010 A¤ustos ay›na ka-
dar geçen sürede, AKP politikalar› 33770000
zzeennggiinn yaratm›fl... 

Biliyouz ki, yoksul olmay›nca zengin
olmuyor. 

3700 yeni zengin, milyonlarca yeni
yoksul demek!

Kaç zengine kaç yoksul düfler? Bir de
onun istatist¤ini aç›klas›nlar da, her yeni zengin istatis-
ti¤inde saflar›m›za kaç kifli kat›lm›fl onu bilelim. 

“Engin Çeber’in Katillerinden
Hesap Soraca¤›z”

Engin Çeber, gözalt›na al›nd›ktan sonra  gördü¤ü
iflkenceler sonucu Metris’te katledildi.

Katledenler onu unutturamad›. Engin Çeber bugün
yoksul gecekondu halk›n›n mücadelesinde yafl›yor. 

Engin’in katlediliflinin y›ldönümünde Cepheliler
‹stanbul’da pankart ast›.

1 May›s Mahallesi’nde 3001. Cadde üzerine
“Engin Çeber’in Katillerinden Hesap Soraca¤›z”
yaz›l› pankart ast›lar.

Gülsuyu-Gülensu Mahallesinde 
kampanya çal›flmalar› sürüyor

Ulafl›m Çilesine Son
‹stanbul, Gülsuyu'nda insanca

ulafl›m mücadelesi sürüyor.

Halk Cepheliler 17 Ekim'de
"Ulafl›m Çilesine Son!" fliar›yla bir
yürüyüfl gerçeklefltirecek.  12 Ekim Sal› günü Heykel
meydan›na çad›r kuran Halk Cepheliler halk› yürüyü-
fle kat›lmaya ça¤›rd›.

Ayr›ca yürüyüfle ça¤r› yapan afifller Karadeniz,
Heykel, Mustafa Bakkal ve Fatma han›m bölgelerine
as›ld›.

Malatya Esnaf›
Kepenk Kapatt›

Malatya’da yaklafl›k 1 y›l önce
aç›lan Al›flverifl Merkezi Malatya
Park’›n bulundu¤u ‹nönü Caddesi
boyunca belediye taraf›ndan park
yasa¤› uygulanmakta. 

‹nönü Caddesi esnaf› park yasa¤› nedeniyle zarar
ettikleri ve bu uygulaman›n AVM için yap›ld›¤›n› dü-
flündüklerinden 12 Ekim günü iki saat kepenk kapatt›. 

Esnaf yapt›¤› yürüyüfl ard›ndan fi›k fi›k Cami
önünde bir aç›klama yaparak yasa¤›n kendilerini
olumsuz etkiledi¤ini söylediler. 

Eylemlerine devam edeceklerini söyleyen esnaflar
alk›fllar ve sloganlarla eylemi bitirdiler.

Aleme verir talk›n›...
M. Ali Birand, geçen hafta dinlenmesiyle

ilgili mahkemeye ifade verdi. O ifadede aç›k-
l›yor ki; 1993-1998 y›llar› aras›nda, öldürül-
mek istenmifl, tehdit edilmifl.. 

Ama bunlar› o zaman aç›klamam›fl. 

Ayn› günlerde Fatih Altayl› da ifadeye ça¤-
r›ld›. O da ayn› fleyleri söylüyordu: 

“O y›llarda (1996 ile 1999 aras›) Emniyet
Teflkilat›’yla ilgili bir yaz› yazm›flt›m. ... O ya-
z›dan sonra dünya bana dar edilmiflti. Gazete-
deki telefonum durmadan çal›yor... sonras›n-
da küfürler uçufluyordu. ... Evden ç›k›p gaze-

teye gidinceye kadar defalarca otomobilim durdurulu-
yor, otomobilimde arama yap›l›yordu.

Sonunda üst düzey bir Emniyet yetkilisi aray›p “Der-
sini ald›ysan keselim. Yoksa devam edecek” dedi.” 

Altayl› da o zaman bunlar› aç›klamam›flt›. 

Lafa gelince, ekranda, köflelerinde, hakk›n›z› aray›n,
susmay›n, medeni cesaret sahibi olun diye ahkam keser-
ler... Ama gördükleri bask›y› aç›klayacak kadar bile yü-
rek yokmufl ikisinde de.. 

Bugün de kimbilir susup gizledikleri neler var?
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� fiili’de direnen 
Mapuçe tutsaklar› kazand›

fiili’de üç ayd›r, anti-terör yasas›n›n de-
¤ifltirilmesi için  açl›k grevi yapan Mapuçe
tutsaklar› taleplerinin kabul edilmesi üzerine
direnifllerini bitirdiler.

Halklar›n nefreti siyonizmi yerle bir edecek!..
EEvveett nneeffrreett;; aammaa kkiiflfliisseell ddee¤¤iill;; rreessiimmddee ggöörrüülleenn oottoommoobbiilliinn kkoollttuu¤¤uunnddaa oottuurraann flfloofföörrllee ss››nn››rrll›› ddee¤¤iill!!

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn ddiirreenneenn hhaallkkllaarraa dduuyydduu¤¤uu nneeffrreett vvaarr bbuu ssaalldd››rr››ddaa.. SSiiyyoonniizzmmiinn FFiilliissttiinn hhaallkk››nnaa kkaarrflfl›› bbeessllee--
yyiipp bbüüyyüüttttüü¤¤üü nneeffrreett vvaarr.. 

TTaarriihhsseell bbiirr ddüüflflmmaannll››kktt››rr oonnllaarr››nn kkii::

‹flgal alt›ndaki Filistin topraklar›nda, Kudüs
yak›nlar›nda, ‹srailli bir katil, siyonizmin sald›r›lar›n› ve
yerleflimcileri protesto eden çocuklar›n üzerine arabayla
sald›rd›; alenen çocuklar› katletmek için aralar›na dald›.
Bu Siyonist ‹srail’in ruh halidir. Gerçekte fiziken
mümkün olsayd› bunu, milyonlarca Filistinli’ye karfl›
yapmak isterlerdi. Filistin’de ony›llard›r çoluk, çocuk
yafll› demeden katlediyorlar. Ama baflaramad›lar. O
nefretleri, karfl› bir nefreti büyüttü hep. Her Filistinli
çocuk, olmas› gerekti¤i gibi, Siyonizmden ve onun
a¤ababas› emperyalizmden nefret ederek büyüyor. O
nefretle y›kacaklar iflgalin duvarlar›n›. 

FARC'l› üç tutsa¤a 
ABD'de tecrit 
iflkencesi

2004 y›l›nda ABD emperyalizminin ve Kolombiya oligarfli-
sinin yapt›¤› operasyonlarla Simon Trinidad, Omaira Rojas
Cabrera ve Jorge Enrique Rodrguez isimli üç devrimci tutuklan-
d›.    

Kolombiya’daki iflbirlikçilere bu kadar› da yetmedi.  Tutuk-
lanan devrimcileri do¤rudan ABD’ye teslim ettiler. 

‹flbirlikçilikte öyle bir noktaya gelinmiflti ki, Kolombiya oli-
garflisinin acelesi vard›. ‹flbirlikçi iktidar öylesine acele ediyor-
du ki, kendi ülkesinde göstermelik bir mahkeme bile yapmadan
do¤rudan  emperyalizme teslim etmiflti  devrimcileri. 

Üç devrimci, Amerika’da kurulan göstermelik bir mahkeme-
de   görülen davalar›nda onlarca y›ll›k hapis cezalar›na çarpt›r›l-
d›lar. 

Kolombiyal› üç devrimci kendi ülkelerinden  uzakta emper-
yalizmin tecrit hücrelerinde y›llard›r  tutuluyor. Kald›klar›  ha-
pishanelerde tecrit iflkencesinin hedefi olan 3 devrimci, bask› al-
t›nda tutuluyor.

Buna iliflkin örnek vermek gerekirse, flu anda Amerika’n›n
Colorado eyaletindeki  bir hapishanede  tutulan FARC’l› tutsak
devrimci Simon Trinidad’›n durumuna de¤inebiliriz.

Hiçbir haktan yararlanamayan, mektup yazmas› ve gönder-
mesi yasak olan Trinidad, tek kiflilik hücresinden ç›kabildi¤i na-
dir durumlarda, vücuduna tak›lan ve ani hareket etmesi halinde
kendisine elektrik veren bir makineye ba¤lan›yor.

Avukat›yla yapt›¤› görüflmelerde bir FBI ajan› bulunmakta
ve tüm konuflmalar› dinlemektedir.

� Fransa  Çingeneleri de
Fifllemifl

Fransa’da yay›nlanan  Le Monde gazete-
si, jandarman›n Fransa’daki Çingeneler’i fifl-
lediklerini aç›klad›. Çingeneler, suç duyuru-
sunda bulunurken, France 24 kanal› Çinge-
neler’in kald›klar› kamplarda DNA testleri-
nin yap›ld›¤›n›  duyurdu.

Frans›z emperyalistleri göçmen halklara
suçlu gözüyle bakmaya devam ediyor. Çin-
gene halk› fiflleyen emperyalistler,  Çingene
halk› zorla sürgüne gönderirken, ›rkç› politi-
kalar›n›  da gizleyemiyorlar.

� Meksika’da tutuklanan 
köylü liderleri için 
açl›k grevi

Meksika’l› yerli halk, köylü liderlerinin
tutuklanmas› üzerine Birleflmifl Milletler
Kalk›nma Program› Ofisi’nin önünde 16 kifli
ile süresiz açl›k grevine bafllad›. 


