
TUTUKLU TAYAD’LILARA
ÖZGÜRLÜK!

Gençlik 5 Kas›m’da YÖK’e Karfl› Ankara’da:
YÖK’e, Tecrite, Paral› E¤itime Hay›r!

‹fiTE AKP FAfi‹ZM‹N‹N HUKUKU!

Ayn› nedenlerle tutuklanan 17 kifliden 8’i 
üç ay önce serbest b›rak›ld›, 9’u hala tutuklu!

Erdo¤an, 
Ulusal, S›n›fsal, Sosyal Haklar› ‹çin Mücadele

Eden Tüm Halk Kesimleri Karfl›s›nda Ne
Düflündü¤ünü Özetledi!

‘Daha 
Ne 

‹stiyorsunuz?’

Demokratik Taleplere
Faflizmin Cevab›:

www.yuruyus.com 

Haftal›k Dergi / Say›: 239
24 Ekim 2010

Fiyat›: 1 TL (kdv dahil)

info@yuruyus.com
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Boran 
Yay›ne-
vi’nden

Bir
Kitap
Dizisi

Ç›kt›!
toplat›ld›

Kurflunlad›lar
diri diri yakt›lar

katilleri gizlediler, saklad›lar,
aklad›lar... 

Ama pefllerini b›rakmad›k,
b›rakmayaca¤›z. 

Yakalar›na yap›flmaya devam
edece¤iz! Zulme karfl› olan
herkese, adalet isteyen her
kese ça¤r›m›zd›r. Bu davay›
takip edelim! Yaln›z izleyici

de¤il, adalet için hesap soran
olal›m.  

122 fiEH‹T kitab› ülkemiz tarihinin en sars›c›
kesitlerinden birini ö¤renmek, o tarihten güç

almak, o tarihi kavramak için okunmas›
gereken bir kitapt›r. 
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
2299 EEkkiimm-- 44 KKaass››mm

fiükrü Sar›tafl, yoksullu¤un “bir umut” diyerek büyük fle-
hirlere sürgün etti¤i bir ailenin çocu¤uydu. Ekmek kavgas›na
gelmifllerdi Erzincan’dan ‹stanbul’a... Yoksulluk içinde bü-
yüdü. Dört bir yan› gecekondu, dört bir yan› yoksulluk, dört
bir yan› adaletsizlikti onun. K›sac›k ömründe polislere dair
tek iyi bir fley yoktur. Çünkü o polisleri hep, semtinden biri-
lerini döverken, komflular›n›n evini basarken, mahallelerinin
orta yerinde panzerleriyle terör estirirken tan›m›flt›.

Faflizmin bask› ve terörünün içinde erken büyüyor çocuk-
lar›m›z. Düzen, 12, 13, 14 yafl›ndaki çocuklar›m›z› tiner ba-
¤›ml›s› yap›yor. fiükrü, düzenin kapamad›¤› çocuklardand›r.  

Bir yoldafl› fiükrü’yü flöyle anlat›yor: “O hep gazete da¤›-
t›p, bize bir flekilde yard›m etmek için can atard›. Bir de usta
sapanc›l›¤›yla övünürdü. “Tafl› f›rlatt›n m›, düflman›n mermi-
si namluda donup kalacak” derdi. Okuldaki arkadafllar›na
dergiyi okutmaya bafllad›¤›nda sevinci görülmeye de¤erdi.
Hiç yerinde duramazd›. Okul çantas›ndan hiç eksik etmedi¤i
dergimizi büyük bir gururla tafl›rd›. Bilmedi¤i herfleyi sorup
ö¤renme iste¤iyle doluydu.”

fiükrü, 29 Ekim akflam›,
saat 18.00 s›ralar›nda, 1
May›s Mahallesi’ne camla-
r›nda MHP yaz›l› ve «üç
hilal» yap›flt›r›lm›fl faflistle-
ri tafl›yan bir araç girmesi-
ne karfl› ç›kt› ve o yafl›nda
faflistleri mahalleden kov-
mak için girdi¤i kavgada
faflistler taraf›ndan kalbin-
den vurularak flehit düfltü. O, yafl› küçük ama kendinden yafl-
ça en az iki kat büyük olan faflistlere meydan okuyan, yüre¤i
büyük Cephelidir.

fiükrüler san›ld›¤›ndan çoktur. Mesela, 16’s›nda direniflçi,
18’inde kahraman Sibel vard›. Erkan vard›, 11 yafl›nda dev-
rimci, 15’inde gerilla. Cem vard›, Cem Güler... 15 yafl›nda bir
gerilla olarak topra¤a düflmüfltü. fiükrü de onlardan biriydi.
15 yafl›nda mahallesini sivil ve resmi faflistlere karfl› korudu.
Kimse onlar›n duygular›n›, düflüncelerini, yapt›klar›n› “ço-
cuk akl› iflte” diye veya “gençlik iflte, macerac›l›k” diye dü-
flünmesin. Hayat›n ve ölümün anlam›n› çok erken yaflta kav-
ram›fl ve bu bilinçleriyle de hayatlar›n› ortaya koyan bir kav-
gay› tercih etmifllerdir. 

15 yafl›nda fiükrü Sar›tafl  yoldafl›m›z kavgam›zda yafl›yor
ve bize ö¤retmeye devam ediyor. Onun ad›n› yoldafllar› Üm-
raniye’ de bir parka verdiler. Çok sevdi¤i mahallesinden her-
gün halk›n› selaml›yor.

An›lar› Miras›m›z

15 yafl›nda bir Cephe sempatizan›yd›. Eflatun Cem
Güney ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencisiydi. Okulunda dergi
da¤›t›r, arkadafllar›na devrimcili¤i anlat›rd›. 29 Ekim
2000’de ‹stanbul Ümraniye’de MHP’li faflistlerin kur-
flunlar›yla katledildi.

fifiüükkrrüü SSAARRIITTAAfifi

1956 do¤umlu Numan, Y›ld›z DMMA’da DEV-GENÇ saflar›nda müca-
dele ediyordu. 4 Kas›m 1978’de ‹stanbul fiehremini’de faflistler
taraf›ndan kaç›r›l›p iflkenceyle katledildi

NNuummaann KKAAYYGGUUSSUUZZVatan Dergisi’nin da¤›t›mc›s› ve ayn›
zamanda bir tutsak yak›n› olan Ah-
met Ar›öz ile dergi okuru olan
Orhan Veli Saydemir, devrimci
düflüncelerin yay›lmas› için çal›flan
devrimcilerdi. 3 Kas›m 1999’da Is-
parta’da geçirdikleri trafik kazas›nda
yaflamlar›n› yitirdiler. Isparta’dan, iki

bin kiflinin kat›ld›¤› bir cenaze töreniyle u¤urlanmalar›, ne kadar sevil-
diklerinin göstergesiydi.

Karadeniz’in yoksul köylü ailelerinin çocuklar›yd›lar. Kas›m 1979'da Ay-
bast›’da bilinçli olarak öldürüldüler.

AAllaaaattiinn GGEENNÇÇ

"Hareket ülkemizin ve halk›m›z›n özgür, sömürüsüz
gelece¤idir. Benim de gelece¤im, yar›n›md›r.

Yaflad›¤›m sürece bu sevinci gururla tafl›yaca¤›m" 
EEllmmaass YYaallçç››nn

Faflizme kinle büyüyen çocuklar›m›zdan

fiükrü SARITAfi 

OOrrhhaann VVeellii 
SSAAYYDDEEMM‹‹RR

AAhhmmeett AARRIIÖÖZZ

KKaaddiirr DDOO⁄⁄AANNAAhhmmeett ÇÇOOBBAANNHHiikkmmeett KKUURRUU

Hasan Bal›kç› Mezar›
Bafl›nda An›ld›
2002 y›l›nda Urfa’da kat-
ledilen Devrimci mühedis
Hasan BALIKÇI 18 Ekim
günü Adana’da Kay›fll›
Köyü’nde mezar› bafl›nda

an›ld›. Halk Cephesi üyeleri, EMO Adana fiube yöneticileri, ailesi
ve dostlar› taraf›ndan yap›lan anmada “Hasan Bal›kç›’n›n Onurlu
Mücadelesi Kavgam›zda Yafl›yor” yaz›l› pankart aç›ld›, ard›ndan
bir dakikal›k sayg› duruflu yap›ld›.
Anma süresince Adana EMO fiube Baflkan› Mehmet Mak,  arkadafl›
Ayhan Tu¤cu ve meslektafl› Tuncay Özkul birer konuflma yapt›ktan
sonra Halk Cephesi ad›na Mehmet B›ld›rc›n’a sözü b›rakt›lar.
B›ld›rc›n, devlet içerisinde süre gelen rüflvet çark›na karfl› ç›kt›¤›
için katledilen Hasan Bal›kç›’n›n onurlu mücadelesini sürdürecekle-
rini söyleyerek halk›n adaletsiz kamyaca¤›n› belirtti. Anma “Bizi
Ölüm Yok” marfl›yla söylenerek ard›ndan sloganlar atarak bitirildi.
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‹fle Geri Al›ns›n!..

Ça¤r› / ‹lan MAHKEMEYE ÇA⁄RI
Gençlik Federasyonu Üyeleri 

Serbest B›rak›ls›n!

Tarih: 3 Kas›m 2010, Çarflamba

Yer: Befliktafl 14. A¤›r Ceza Mahkemesi  

Saat: 11:15

Befliktafl / ‹STANBUL

YÖK’e
Tecrite
Paral› E¤itime Karfl›

5 Kas›m’da 
ANKARADAYIZ

GENÇL‹K 
FEDERASYONU

YÖK’e
Tecrite
Paral› E¤itime Karfl›

5 Kas›m’da 
ANKARADAYIZ

GENÇL‹K 
FEDERASYONU

MAHKEMEYE ÇA⁄RI
‹smail Karaman’›n Katilleri
Cezaland›r›ls›n!

Tarih: 25 Ekim 2010, Pazartesi

Yer: Bak›rköy 5. A¤›r Ceza Mahkemesi  

Saat: 09.05



Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-
yalizmin yolu, iflkencehaneler-

den ve hapishanelerden geçiyor. Ta-
rih henüz, hiçbir ülkede, buralara
u¤ramayan bir devrim mücadelesini
yazmad›. Tarih, hiçbir halk›n, iflken-
ce görmeden, hücrelerde yatmadan,
kurflunlar alt›nda can vermeden öz-
gürlü¤ünü kazand›¤›na  tan›k olma-
d›. Her ülkede, uzun mücadeleler
boyunca, hapishaneler devrimciler-
le, vatanseverlerle, ilericilerle, em-
peryalizme ve faflizme karfl› direnen
halkla doldu doldu boflald›... Par-
makl›klar arkas›ndakilerin say›s›,
bazen onbinler oldu, bazen yüzbin-
ler. Hapishanelerin yetmedi¤i yer-
lerde, iflgalciler, halk›n yaflad›¤›
köyleri, gecekondu semtlerini aç›k
birer hapishaneye çevirdiler. Köyle-
rin, semtlerin girifllerine nizamiye-
ler kurdular...

AKP iktidar›na da yetmiyor ha-
pishaneler. Sürekli yenilerini

yap›yor. Paras›z e¤itim isteyen
gençlerimiz at›l›yor hapishanelere.
Bir sabah vakti, helikopterler, pan-
zerler, çevik kuvvetler, gecekondu
semtlerimizi kuflat›yor, “büyük ope-
rasyon” yap›l›yor, onlarca yoksul
gecekondulu kelepçelenip, gözleri
ba¤lan›p al›n›p götürülüyor... Bir
sabah tutsak yak›nlar›n›n kap›lar›na
dayan›yor kar maskeli iflkenceciler.
Tutsak yak›nlar›n›n onlarcas› topla-
n›p götürülüyor ve ertesi gün gaze-
teler, “DHKP-C’ye operasyon” diye
yaz›yorlar. Bir sabah vakti, bir fleh-
rin belediye baflkan›yla, belediye
emekçileriyle birlikte 40-50 kifliyi
topluyor ve “PKK’nin flehir yap›-
lanmas› çökertildi” aç›klamas›yla
tutukluyorlar... 

12 Eylül faflist cuntas›n›n tipik
uygulamalar›ndan biri, kalaba-

l›k gözalt›lar ve toplu tutuklama-
lard›r. S›k›yönetimle bafllayan bu
uygulama cuntayla sürdürülmüfl-
tür. Bir mahallede, semtte, flehirde
herhangi bir örgüte karfl› yap›lan

operasyonda, televizyonlar›n karfl›-
s›na en az 20-30-40 kiflilik bir grup
ç›kar›lmal›yd›. Onlar›n bir ço¤u, o
görüntüler çekildikten bir kaç saat
sonra b›rak›lacak olsa bile, o görün-
tüler çekilmeli ve akflam haber bül-
tenlerinde “örgüte büyük darbe”
anonslar›yla yay›nlanmal›yd›. 

12 Eylül’ün adeta simgesi haline
gelen baz› resimleri hat›rlay›n:

Bir direniflten gözalt›na al›nan yüz-
lerce iflçinin tek s›ra haline sokul-
mas›, bir baflka gecekondu semtinde
insanlar›n duvar dibine yüzleri du-
vara dönük olarak dizilmesi, bir
köyde gözalt›na al›nan yüzlerce ki-
flinin düzgün s›ralar halinde yere ya-
t›r›lmas›... Bütün bu resimler, o ope-
rasyonlar› yapan bir kaç iflkenceci-
nin bafl›n›n alt›ndan ç›kan uygula-
malar de¤ildir. Dünyan›n her yerin-
de faflist diktatörlüklerin yönetimi
alt›nda benzer manzaralar›, benzer
resimleri görebilirsiniz. 

Çünkü toplu gözalt›lar, toplu gö-
zalt›larda yarat›lan bu tablolar,

faflizmin halka gözda¤› verme poli-
tikas›n›n, halka karfl› yürütülen psi-
kolojik savafl›n bir parças›d›rlar. Bu
operasyonlarda, gözalt›na al›nanla-
r›n y›ld›r›lmas›, sindirilmesi, ope-
rasyonlar›n sadece bir yan›d›r. Di-
¤er yan› ise, bu operasyonlar arac›-
l›¤›yla tüm halka gözda¤› verilmesi-
dir. Halka gözda¤›, faflist terörün en
önemli ayaklar›ndan biridir. Neden
böyledir? Çünkü, “sürekli faflizmin
bask›, fliddet ve gözda¤› politikalar›
halktaki memnuniyetsizli¤i dengele-
mekte, ‘devlet güçlüdür’ anlay›fl›,

halk› politik pasiflik içinde bir ka-
dercili¤e itmekte, depolitizasyon kö-
rüklenmektedir. Düzenin haks›zl›k
ve bask›lar› karfl›s›nda ‘sineye çek-
me’, ‘böyle gelmifl böyle gider’ an-
lay›fl› güçlenmektedir.” 

Emperyalistler ve oligarflik dikta-
törlükler, genel olarak zulümle-

rini gizlerler. Ama bir flekilde o zul-
mün halk›n kula¤›na kadar ulaflaca-
¤›n› da bilirler. Bunda da yarar(!)
görürler. Aleniyette zulmü inkar
ederken, el alt›nda o zulmü de kul-
lan›rlar. Bazen, iflkencenin, vahfletin
en ç›plak halinin resimleri yans›r
bas›na... Bazen istenilmeden aç›¤a
ç›km›flt›r, bazen istenerek... Her du-
rumda, emperyalistler ve oligarfliler,
vahfletin resimlerini bütün halka
karfl› bir tehdit ve gözda¤› unsuru
olarak düflünürler. ““MMüüccaaddeellee
eeddeennlleerriinn,, eemmppeerryyaalliizzmmee ddiirreenneenn--
lleerriinn ssoonnuu bbuu oolluurr”” sözleri gizlidir
o vahflet resimlerinde. 

1Nisan 2004’de, Halk Cephelilere
karfl› gerçeklefltirilen kapsaml›

komplodan bu yana, itirafç›lar›n ifa-
delerine veya tamamen yasal faali-
yetlere dayand›r›lan kitlesel gözalt›-
lar ve tutuklamalar, sürekli ve sis-
temli bir politikaya dönüfltürülmüfl-
tür. Bu politikan›n merkezinde
“devletin güçlülü¤ü” düflüncesini
pekifltirmek, devlete karfl› konula-
mayaca¤›n›, karfl› konulmas› halin-
de bunun bedelinin a¤›r olaca¤›n›
göstermek vard›r.  

1Nisan, bu politikay› yans›tmas›
aç›s›ndan çarp›c›d›r: Operasyon

““55 üüllkkeeddee bbiirrddeenn””!! diye sunul-
mufltur. Asl›nda sözü edilen ülkele-
rin ço¤unda böyle kapsaml› bir
operasyon yoktur ama ülke içinde
halkta yans›t›lan hava önemlidir;
oligarfli operasyonu bu flekilde
yans›tarak “bak›n, tüm emperya-
listler bu devletle birlikte, mücade-
le etmeniz bofluna, devletle, bu ka-
dar emperyalistle nas›l bafl edecek-
siniz?” diyordu... Operasyon, bir

... toplu gözalt›lar, toplu
gözalt›larda yarat›lan bu

tablolar, faflizmin halka gözda¤› verme
politikas›n›n, halka karfl› yürütülen
psikolojik savafl›n bir parças›d›rlar.

Bu operasyonlarda, gözalt›na
al›nanlar›n y›ld›r›lmas›, sindirilmesi,
operasyonlar›n sadece bir yan›d›r.

Di¤er yan› ise, bu operasyonlar
arac›l›¤›yla tüm halka gözda¤› verilmesidir. 

Faflist terör ve gözda¤›na karfl› 
tek yol direnmektir

4

Yürüyüfl

24 Ekim
2010

Say›: 239



çok flehirde birden yap›lm›flt›r. Ope-
rasyonda bir üç befl de¤il, onlarca
ev ve iflyeri ayn› anda bas›lm›fl, bir
iki de¤il, onlarca kifli toplu olarak
gözalt›na al›nm›fl ve elbette çok
miktarda örgütsel döküman ele ge-
çirilmifltir.   

Sorunu sadelefltirmek gerekir. Bu
toplu gözalt›lar›, tutuklamalar›,

sadece yarg›n›n inisiyatifinde bir uy-
gulama olarak de¤erlendirmek, bu
noktada sadece yarg›y› elefltirmek,
eksik ve yanl›fl bir yaklafl›md›r. So-
run yarg›ya iliflkin bir sorun de¤ildir.
Bu bir politika halinde uygulanmak-
tad›r ve bu politikan›n amac›nda, in-
sanlar›n en yasal demokratik talepler
için bile mücadele etmesini engel-
lemek ve mücadele edenleri de ifl-
kencehanelerle, F Tipleriyle y›ld›r-
mak vard›r. 

Bu politika nas›l hayata geçirili-
yor? Devlet, ordusu, polisi,

bürokrasisi, ideolojik kurumlar›y-
la, emperyalizmin ve oligarflinin
bask› ayg›t›d›r. “Faflist devlet, em-
peryalizm ve oligarflinin ç›karlar›-
n›n bekçili¤ini yapan ve çal›flan
halk› terör, gözda¤› ve demagoji
ile rehin alan bir silaht›r. Ve bu si-
lah ... ilerici yurtsever, demokrat
her harekete, her k›p›rdan›fla ölüm
kusmaktad›r. ” (Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z’dan)

Nas›l bir sistem içinde yaflad›¤›
ve kime karfl› mücadele etti¤i

konusunda net olanlar, mücadelede
kolay kolay hayal k›r›kl›klar› yafla-
mazlar, uzlaflmalara, teslimiyete
savrulmazlar. Karfl›m›zda böyle bir
devlet var. Faflizmi sürdüren iflbir-
likçi bir iktidar var. O noktada böy-
le bir devletten ve iktidardan, nneeyyiinn
bbeekklleenniipp nneeyyiinn bbeekklleenneemmeeyyeeccee¤¤ii
kafalarda çok daha net hale gelir.  

Faflist devlet ve iflbirlikçi iktidar-
lar, emperyalizmin ve oligarfli-

nin ç›karlar› için her fleyi yapabilir-
ler. Ulucanlar Hapishanesi’ndeki
vahflet, Sivas’ta ayd›nlar›m›z›n,
Bayrampafla’da kad›n tutsaklar›n
diri diri yak›lmas›, bu düzenden, dü-
zenin devletinden beklenebilecek
fleylerdir. Bu devletin kendi besledi-
¤i katillerine ayd›nlar›m›z› katlettir-

mesi veya linççilerini tutsak yak›n-
lar›n›n, vatansever gençli¤in üzeri-
ne sald›rtmas›, iflkenceye karfl› ulus-
lararas› sözleflmeleri imzalay›p ifl-
kenceyi  sürdürmesi de bizi flafl›rt-
maz. Kimseyi de flafl›rtmamal›. 

Devletin ne yapabilece¤ini bilirsek,
biz de ona karfl› ne yapaca¤›m›z›

ve yapmam›z gerekti¤ini biliriz.

Oligarflinin gözalt›larla, hukuk-
suz tutuklamalarla ve tecrit

hücreleriyle y›ld›rma politikas›na
cevab›, hücrelerdeki TAYAD’l›lar
veriyor. Cevab›, hücrelerdeki Dev-
Gençliler veriyor. Y›llard›r tecriti
halka anlatan TAYAD’l›lar flimdi o
tecrit alt›ndalar; az  bile anlatm›fl›z

tecriti diyorlar TAYAD’l›lar ve hüc-
relerinde direniyorlar. Gençlik,
Dev-Genç ruhuyla bofla ç›kar›yor
tutuklamalar›. Bu politikalar hiç mi
etkili olmuyor peki? Elbette oluyor.
Onlarca kiflinin iflkencehanelerden
ve hapishanelerden geçirildi¤i, on-
y›llarca hapisle tehdit edildi¤i ope-
rasyonlarda, bu hakl›, meflru müca-
deleyi terkeden insanlar da ç›k›yor.
Düzen, bunlar› kendi “kazanç” ha-
nesine yaz›yor; ama elde etti¤i, dü-
zenin elde etmek istedi¤inin çok
çok gerisinde. Çünkü, F Tiplerinde
öyle güçlü bir direnifl temeli at›lm›fl-
t›r ki, her tutsak, o mirastan güç al›-
yor. Her yeni direnifl, o miras üze-
rinde yükseliyor. Henüz mücadeley-
le ve örgütlenmeyle tan›fl›kl›klar›
bir kaç ay olan gençlerimiz, 60 ya-
fl›nda say›s›z hastal›kla bo¤uflan
yafll›lar›m›z, hücrelerde onlarca y›-

l›n tecrübesine sahip tutsaklar gibi
direniyor, üretiyorlar. F Tipi hapis-
hanelerdeki tecrite karfl› 7 y›ll›k di-
renifl, halka, iflte bu gücü, bu miras›
kazand›rm›flt›r... 

Faflist devletin her türlü vahflete
baflvurabilecek, her türlü hukuk-

suzlu¤u yapabilecek durumda ol-
mas›, asla bunlar›n meflru görülme-
sini, kan›ksanmas›n› beraberinde
getirmemelidir. Faflist devletin her
türlü bask›s›, zulmü, yasa¤›, cezas›,
dayatmas›, yapt›r›m›, gayri-meflru-
dur ve bunlara karfl› direnmek, her
devrimcinin, ilericinin, vatanseve-
rin, demokrat›n meflru hakk› ve hak
olman›n da ötesinde görevidir. 

Faflizme karfl› tek yol direnmek-
tir. Faflizm karfl›s›nda, insanl›-

¤›n buldu¤u tek onurlu yol, diren-
mek, direnmek, direnmektir. Fa-
flizm karfl›s›nda insanl›k onurunu
koruman›n, düflüncelerimizle yafla-
yabilmenin baflka bir yolu yoktur.
Faflizme boyun e¤erek, faflizmle
uzlaflarak, bunlardan, bu kadardan
bir fley olmaz deyip faflizmin yapt›-
r›mlar›n› kabul ederek faflizmin et-
kisizlefltirilebildi¤i hiçbir yerde gö-
rülmemifltir. 

Ülkemiz ayd›n›, solun belli ke-
simleri,  teoride, faflizme karfl›

ne yapmak gerekti¤ini bilir ve anla-
t›rlar. Ama pratikte öyle yapmam›fl-
lard›r. Özellikle faflizmle direk yüz
yüze geldikleri hapishanelerde di-
renmenin d›fl›nda yollar aram›fl ve
fakat bulamam›fllard›r. Direnmekle
teslim olmak aras›nda esas olarak
bir baflka tav›r yoktur. Statükocu-
lukla bazen bir yere kadar idare edi-
lebilir, ama statükoculuk da sonuçta
teslimiyete ç›kar. Bütün bunlardan
ç›kart›lmas› gereken sonuç fludur ki,
toplu gözalt› ve tutuklamalardan
linç sald›r›lar›na, hapishanelerdeki
tecrite kadar, faflizmin tüm bu sald›-
r›lar›na militanca direnmeyenler,
hakl›l›klar› ve meflruluklar› temelin-
de bunlara karfl› meydanlarda veya
hücrelerde difle difl kavga etmeyen-
ler, faflizme karfl› en basit demokrat-
l›k görevlerini yerine getirmemifl ve
direnmeyerek çürümenin yolunu
açm›fl 

Faflizme karfl› tek yol
direnmektir. Faflizm karfl›s›nda,

insanl›¤›n buldu¤u tek onurlu yol,
direnmek, direnmek, direnmektir.

Faflizm karfl›s›nda insanl›k onurunu
koruman›n, düflüncelerimizle

yaflayabilmenin baflka bir yolu yoktur.
Faflizme boyun e¤erek, faflizmle

uzlaflarak, bunlardan, bu kadardan bir
fley olmaz deyip faflizmin

yapt›r›mlar›n› kabul ederek faflizmin
etkisizlefltirilebildi¤i hiçbir yerde

görülmemifltir. 
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� Katletmek serbest... Anmak,
tutuklanma gerekçesi!

� Katletmek serbest...
Sahiplenmek, tutuklanma
gerekçesi!

� Yasaklamak serbest...
Grup Yorum konseri
düzenlemek tutuklanma
gerekçesi!

8 y›ll›k AKP iktidar› dönemin-
de, ilerici, devrimci, demokrat güç-
lere yönelik olarak gerçeklefltirilen
bir çok toplu gözalt› ve tutuklama
sald›r›s›nda yüzlerce kifli gözalt›na
al›n›p tutukland›.

Mahalleler gece yar›lar› helikop-
terli, kar maskeli ölüm mangalar› ile
bas›ld›, kap›lar k›r›ld›, yoksul hal-
k›n evleri talan edildi. Demokratik
kurumlar z›rhl› araçlar eflli¤inde ba-
s›larak, eflyalar k›r›l›p döküldü, üye-
leri gözalt›na al›nd›... AKP’nin po-
lisi, toplu gözalt› ve tutuklama biçi-
mindeki faflist terörü süreklilefltirdi. 

Sald›r›lar›n son örneklerinden
birini de, 1155 HHaazziirraann 22001100 sabah›

yaflad›k. AKP’nin polisi; Anka-
ra, ‹zmir ve ‹stanbul’da TA-
YAD’l› ailelerin evlerine ve de-
mokratik kurulufllara bask›nlar
düzenleyip aralar›nda 50-60
yafl›ndaki tutsak yak›nlar›n›n
da oldu¤u 29 kifliyi gözalt›na
alm›flt›. 

Aylard›r BDP üye ve yöne-
ticilerine karfl› ““KKCCKK ooppeerraass--
yyoonnuu”” ad› alt›nda sürdürülen
gözalt› ve tutuklama teröründe
de, aralar›nda belediye baflkan-
lar›n›n da oldu¤u 22000000’e yak›n
kifli tutukland›.

AKP iktidar›, gözalt› ve tu-
tuklama terörünü meflrulaflt›rmak,
sald›r›lar›na gerekçe yaratmak için,
her operasyon sonras›, gözalt›na
al›p tutuklad›¤› devrimcilerin, ileri-
cilerin, demokratlar›n “yyaassaadd››flfl›› öörr--
ggüütt üüyyeessii” olduklar›na dair aç›kla-
malar yap›yor. 

Gözalt›na al›n›p, tutuklatt›r›lan,
yüzlerce demokratik kitle örgütü
üyesinin, devrimcinin, ilericinin
dosyalar›na gizlilik karar› konmas›
sonucu hiçbiri hakk›ndaki ““ssuuççllaa--
mmaallaarr”” ö¤renilemezken, polis, bur-
juva bas›n› ve televizyonlar› düz-
mece haberleri ile besleyerek, sald›-
r›lar›n› yalanlarla devam ettiriyor. 

NNiiyyee ggöözzaalltt››nnaa aall››yyoorr,, 

nniiyyee ttuuttuukkllaatt››yyoorrllaarr??
AKP iktidar› ve Avrupal› emper-

yalistler taraf›ndan 1 Nisan 2004’te
“eflgüdüm” halinde Türkiye’de ve 5
Avrupa ülkesinde ““DDHHKKPP--CC ooppee--
rraassyyoonnuu”” ad› alt›nda sürdürülen
sald›r› bir ilkin de bafllang›c›yd›. 

Yalanlarla, komplolarla, ““oonnllaarr--
ccaa öörrggüütt üüyyeessii yyaakkaallaanndd››”” denile-
rek Türkiye’de ve Avrupa’da terör
estirildi. Türkiye’de bas›lan demok-
ratik kitle örgütlerinde, derneklerde
29 kifli gözalt›na al›nd›. 

AKP’nin polisi, bu sald›r›y› taki-

ben gözalt› terörünü Anadolu’nun
çeflitli flehirlerinde de sürdürerek
onlarca kifliyi gözalt›na ald›. Aç›lan
ilk dava 8822 kkiiflfliilliikkttii.. Devam eden
gözalt› ve tutuklamalar ile bu say›
iki kat›na ç›kar›ld›.

1 Nisan 2004’deki sald›r›dan
sonra, bu tür toplu gözalt› ve tutuk-
lama terörü yayg›nlaflt›r›ld› ve s›ra-
danlaflt›r›ld›.

Faflizm ile yönetilen ülkelerde
büyük bedellerle kazan›lan her hak-
k› geriye almak için faflizm olanca
kurals›zl›¤›yla sald›rmakta, gözalt›-
na al›p tutuklamakta, katletmekte-
dir. Temel amaç devrimcileri de-
mokratik mevzilerden söküp atmak-
t›r. Oligarfli, demokrasicilik oyunu
oynasa da o oyunun s›n›rlar› ken-
dince çizilmifltir. 

Gözalt› ve tutuklamalara, komp-
lolarla, itirafç›larla gerekçe yaratan
oligarflinin hesab›, devrimcileri
halktan tecrit etmek üzerine kurul-
mufltur. Korkutarak, sindirerek,
devrimcilerin etraf›n› boflaltacak,
devrimcileri halktan tecrit edecek
lerdi. Sald›r› bir bak›ma tecrit sald›-
r›s›yd›. Faflist terörü demokratik kit-
le örgütlerini ifllevsizlefltireceklerdi.
Demokrasicilik oyunu gere¤i, de-
mokratik kitle örgütleri, sendikalar,
ka¤›t üstünde olacakt› ama gerçekte
ise bir ifllevleri olmayacakt›.

Sald›r›yor!.. Gözalt›na al›yor!.. Tutuklat›yor!..

Direniflimizle bofla ç›karaca¤›z!

Ankara’da gözalt› terörü:
- 8 Mart Dünya Emekçi Kad›n-

lar Günü kutlamas›nda ““öörrggüütt
mmeennssuuppllaarr››nn››nn”” foto¤raf›n› tafl›-
mak suç oldu.

25 Mart 2008’de 1166 Halk Cep-
heli gözalt›na al›nd›, 99’’uu tutuklan-
d›.

- 10 Aral›k 2007’de katledilen
devrimci KKeevvsseerr MM››rrzzaakk isimli
devrimcinin mezar›nda anma yap-
mak suç oldu. 

8 Ocak 2008’de, 1144 devrimci
gözalt›na al›nd›. Mahkeme 1122
devrimciyi tutuklad›.

22..55 aayyddaa,, 3300 ddeevvrriimmccii ggöözzaalltt››--
nnaa aall››nndd›› bbuu 22 ssaalldd››rr››ddaa......
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‹flte bu sald›r›larla demokratik
mücadeleyi gerileterek, demokratik
mücadeleyi verilemez hale getirme-
ye çal›fl›yorlard›. Ülkeyi ya¤mala-
yacaklar, sömürecekler, emperyalist
postallar›n alt›nda inim inim inlete-
cekler ama buna karfl› kimse örgüt-
lenemeyecek, mücadele edemeye-
cek bir duruma gelecekti.

BBuu ssaalldd››rr››llaarr›› 
ggöözzaalltt››nnddaa mmeeflflrruulluu¤¤uummuuzzuu
ssaavvuunnaarraakk bbooflflaa 
çç››kkaarraabbiilliirriizz!!

Bu sald›r›lar› bofla ç›karmak, oli-
garflinin gözalt›-tutuklama terörünü
tersine çevirmek pekala mümkün-
dür. Bunun ilk ad›m› gözalt›na al›n-
d›¤›m›zda tak›naca¤›m›z tavra ba¤-
l›d›r.

AKP’nin polisinin gözalt› karar-
lar›n› mahkemeye dayand›rmas›,
elinde mahkeme kararlar›n›n olma-
s›, bu sald›r›n›n meflru oldu¤u anla-
m›na gelmemektedir.

Yine bu tür operasyonlarda poli-
sin tutuklama için haz›rlatt›¤› düz-
mece belgelerin varl›¤› da tarihsel
hakl›l›¤›m›z› gölgeleyemez.

O nedenle gözalt›na al›nd›¤›m›z
ilk andan itibaren meflrulu¤umuz,
hakl›l›¤›m›z ile hareket ederek di-
renmeliyiz. Bu komplonun bofla ç›-
kar›lmas›nda, irade çat›flmas›nda
kazanmam›z›n yolu aç›kça ve cüret-
le direnmekten geçmektedir.

Hiçbir suçlamay› kabul etme-
mek, hiçbir belgeyi imzalamamak,
hakl›l›¤›m›z ve meflrulu¤umuzla ha-
reket etmemiz ilk ad›mda önemlidir.

AKP’nin polisinin elinde, yalan-

lardan, yapaca¤› psikolojik
bask› ve tutuklatma flantaj›n-
dan baflka bir fley yoktur. Ora-
daki irade savafl›n› tek kiflilik
bir savafl olarak görmemek
gerekir. Al›nacak uzlaflmaz ta-
v›rlar AKP’nin polisinin hare-
ket sahas›n› daraltacakt›r. 

Bu nedenle ilk tav›r önem-
lidir. Ve sald›r›lar› bofla ç›kar-
man›n yolu da demokratik di-
renme hakk›n› kullanmam›z-
dan geçmektedir. 

BBuu ssaalldd››rr››llaarr›› 
ttuuttuukkllaanndd››¤¤››mm››zzddaa 
tteeccrriittee ddiirreenneerreekk 
bbooflflaa çç››kkaarraabbiilliirriizz

Tutuklama ve tecrit sald›r›s› oli-
garflinin sald›r›lar› içinde önemli bir
yer tutmaktad›r. Oligarfli, hukuki
de¤il, siyasi kararlarla tutuklad›¤›
insanlar›, tecritle sindirmeye, teslim
almaya çal›flmaktad›r. 

Öyle ki, tutuklamak için mahke-
melerin ellerinde ço¤u zaman kendi
yasalar›na göre bile somut deliller
olmasa da tutuklama kararlar› ver-
mektedirler.

Bu sald›r›y› bofla ç›karman›n tek
yolu tutuklama terörü karfl›s›nda ge-
ri ad›m atmamak, mücadelenin ha-
pishane koflullar›nda da sürdü¤ü
gerçe¤iyle hareket etmektir. Oligar-
fli tutuklama ve tecrit sald›r›s› ile iki
temel hedef önüne koymufltur; 

BBiirriinncciissii;; Tutuklama ve tecritle
halka gözda¤› verilmeye çal›fl›l›r.
Sindirerek, ezerek, halk› kendi so-
runlar›na sahip ç›kamayacak bir ha-
le getirmeye çal›flmaktad›r oligarfli.

‹‹kkiinncciissii;; Tutuklayarak, F Tiple-
rinde aylarca, y›llarca yat›rarak,
devrimci düflüncelerini köreltmek,
geriletmek ve mücadeleyi b›rakt›r-
makt›r hedef. Aç›kças›, faflist zor ile
hakl› bir davay› savunan devrimci-
lere, düzenin kirli ve sefil iliflkileri-
ne dönmek dayat›lmaktad›r.

Bunlar› bofla ç›karman›n tek yo-
lu devrimci düflünceleri her koflul-
da, büyük bedeller ödeme pahas›na
da olsa savunmakt›r. Zira uzlaflmak,

zay›fl›k gösterip geri ad›m atmak,
düzene giden yolun bafllang›c›d›r.

Oligarflinin, sald›r›lar›nda hedef,
tek tek devrimciler de olmaktad›r.
Bir devrimcinin bile mücadele d›fl›-
na düflmesini önemseyecek kadar
s›n›f bak›fl› ile hareket etmektedir
düzenin bekçileri.

BBuu ssaalldd››rr››llaarr›› 
ttuuttuukkllaammaa tteerröörrüünnee kkaarrflfl›› 
mmüüccaaddeelleeyyii yyüükksseelltteerreekk 
bbooflflaa çç››kkaarraabbiilliirriizz

Gözalt› ve sald›r› operasyonlar›-
na karfl› tüm devrimci demokratik
güçlerin alaca¤› tav›r da sald›r›lar›n
bofla ç›kar›lmas› aç›s›ndan önemli-
dir.

Daha sald›r› bafllad›¤›ndan itiba-
ren, gözalt›na al›nanlar›n sahiplenil-
mesi, gözalt› terörünün keyfili¤in,
hukuksuzluklar›n teflhir edilmesi
önemlidir.

Gözalt› sald›r›s›na kay›ts›z kal-
mak, kan›ksamak, “nnaass››ll oollssaa hheepp
yyaaflflaann››yyoorr”” diye düflünüp, sald›r›la-
r› s›radanlaflt›rmak, oligarfliyi per-
vas›zlaflt›racakt›r. Oligarfli sürdür-
dü¤ü sald›r› politikas›na karfl› tav›r
al›nmad›¤›nda daha çok sald›racak,
faflist terörü boyutland›racakt›r.

Oligarfli gözalt› ve tutuklama
sald›r›lar›nda, halk› yan›ltmak, sal-
d›r›lar›na destek bulmak için hep
yalanlara baflvurmufltur.

Mücadele devam ettikçe, oligar-
fli köhne düzenini sürdürmek için
komplolar›n› devam ettirecek, yeni
sald›r›lar gündeme getirecektir.

AKP iktidar›n›n sistemli sald›r›-
lar› karfl›s›nda bir iki bas›n aç›kla-
mas› yapmak, sonra da hiçbir fley

Gözalt› ve tutuklama  terörüne
karfl› devrimcilerin sürdürdükleri

mücadele örnektir.
Tutuklu TAYAD’l›lar için 132

gündür adalet istiyor devrimciler.
Hakl›l›klar›ndan ald›klar› güçle,
sab›rla, emekle sonuç almaya
çal›fl›yor, sald›r›lar›n önüne

barikat örüyorlar!
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olmam›fl gibi geliflmeleri izlemekle,
sonuç al›namayaca¤›, sald›r›lar›n geri-
letilemeyece¤i aç›kt›r.

Tutsaklar› sahiplenmek, tutuklama
terörüne karfl› mücadeleyi istikrarl› fle-
kilde sürdürmekle mümkün olacakt›r.
Yine tutsaklar› tecritte yaln›z b›rakma-
mak, onlar› sahiplenmek bu sald›r›lara
verilen ve verilecek en iyi cevaplardan
birisidir.

Ancak as›l olarak tutuklamalara
karfl›, adalet talebini öne ç›karan ve
komployu bofla ç›karacak, bir mücade-
le program› yürütmek flartt›r. 

Tutuklulara sahip ç›kmak, adalet-
sizli¤in hesab›n› sormak, teflhiri sür-
dürmek için,  gerekiyorsa aylar›, y›lla-
r› göze almak durumunday›z.

Demokratik mücadele için bedel
ödemeyi, mücadelede ›srar etmeyi ö¤-
renmeliyiz. 11 NNiissaann 22000044’de tutukla-
nan devrimciler için aylarca, ›srarla
kampanyalar örgütlenmifl, devrimcile-
rin davalar› sahiplenilmifl, hukuksuz-
luk her düzeyde teflhir edilmifltir. 

Ankara’da tutuklanan TAYAD’l›lar
için de, gözalt›na al›nmalar›ndan itiba-
ren 132 gündür ›srarla mücadele edil-
mekte, TAYAD’l›lara özgürlük talebi
dile getirilmektedir. Ki, bu mücadele
ilk sonuçlar›n› vermifl, tutuklu 17 TA-
YAD’l›dan 8’i tahliye edilmifltir. Tut-
sak 9 TAYAD’l› için her hafta AKP il
baflkanl›klar› ve Adalet Bakanl›¤›
önünde özgürlük talebi dile getiril-
mekte, bir çok flehirde imza masalar›
aç›lmakta, oturma eylemleri yap›l-
maktad›r.

Devrimcilerin bu alanda yaratt›¤›
gelenekler köklü ve mücadele deney-
leri zengindir. Ferhat Gerçek için 3 y›l
boyunca eylem yaparak adalet isteyen
devrimciler, tecrite karfl› mücadelede
Ankara’da Abdi ‹pekçi Park›’nda 1230
gün boyunca her tür sald›r›ya karfl›
oturma eylemi yapan TAYAD’l›lar, bu
mücadelenin nas›l bir sab›rla sürdürül-
mesi gerekti¤ini de gösteriyorlar. 

Demokratik mücadelede bedelleri
göze almayan, linç sald›r›lar›na gözal-
t› ve tutuklama terörüne karfl› tav›r al-
mayan bir anlay›fl, bu sald›r›lar› gerile-
temez!

TAYADLILARIN DURUfiMASI BAfiLIYOR

DURUfiMAYA ÇA⁄RI!.. 
TAYAD’l›lar yarg›lanamaz!

9 TTutsak TTAYAD’l› sserbest bb›rak›lmal›d›r!

Hasta tutsaklar›n özgürlüklerini istedikleri, devrim flehitlerini
and›klar›, Newroz’u kutlad›klar› için gözalt›na al›nan, tutukla-
nan TAYAD’l›lar›n haklar›nda aç›lan davan›n ilk duruflmas› 25
Ekim 22010 PPazartesi günü Ankara 112. AA¤›r Ceza MMahkeme-
si’nde bafllayacak.

15 Haziran 2010’da gözalt›na al›nan 29 TAYAD’l›dan, 17’si
tutuklanm›flt›. TAYAD’l›lar›n sahiplenilmesi, özgürlükleri için
›srarl› bir mücadele sürdürülmesi sonucu 8 TAYAD’l› mahkeme-
ye ç›kar›lmadan tahliye edildiler.

Onlarla hukuki durumlar› ayn› durumda olan 9 TAYAD’l› ise
serbest b›rak›lmayarak, 133 gündür tutukluluklar› sürdürüldü.

Kuflkusuz, hiçbir mahkeme TAYAD’l›lar›n hakl› ve onurlu
mücadelesini yarg›layamaz. TAYAD’l›lar halk›n onurudur. En
zor zamanlarda mücadelenin içinde olmufllard›r.

Tutsak TAYAD’l›lar›n aç›lan davas› için TAYAD’l› AAileler de
mahkemeye kat›l›m ça¤r›s›n›n oldu¤u bir aç›klama yapt›.

Halka, 25 Ekim günü Ankara’da görülecek davaya kat›lma
ça¤r›s› yapan TAYAD’l› AAileler flunlar› belirttiler; 

“MMüüccaaddeelleeddee bbiizzii ss››nn››rrllaayyaann tteekk flfleeyy mmeeflflrruulluu¤¤uummuuzzdduurr..
BBuunnddaann aalldd››¤¤››mm››zz ggüüççllee AAnnkkaarraa yyoollllaarr››nnaa ddüüflflttüükk.. AAKKPP’’nniinn ppoo--
lliissiinniinn DDüüzzccee’’ddeenn iittiibbaarreenn bbiizzzzaatt öörrggüüttlleeddii¤¤ii,, iiççiinnddee yyeerr aalldd››¤¤››
lliinnçç ssaalldd››rr››llaarr››nnaa uu¤¤rraadd››kk.. 

AAmmaa ddöönnmmeeddiikk vvee AAnnkkaarraa’’yyaa vvaarrdd››kk.. TTaalleepplleerriimmiizzddeenn bbiirriissii
ddee ttuuttssaakk TTAAYYAADD’’LLIILLAARRIINN öözzggüürrllüü¤¤üü iiddii.. BBiilliiyyoorrdduukk kkii ttuuttssaakk
TTAAYYAADD’’LLIILLAARRIINN öözzggüürrllüü¤¤üü bbiizziimm eelllleerriimmiizzddeeddiirr.. VVee iiflflttee ddaavvaa--
llaarr›› aaçç››lldd››..””

TAYAD’l› AAileler’in aç›klamas›n›n son bölümünde ise flunlar
belirtildi:

““BBiizz yyiinnee AAnnkkaarraa’’ddaa oollaaccaa¤¤››zz.. TTuuttssaakk TTAAYYAADD’’LLIILLAARRIINN dduu--
rruuflflmmaallaarr››nn›› iizzlleemmeekk üüzzeerree AAnnkkaarraa’’yyaa ggiiddiiyyoorruuzz.. 

2255 EEkkiimm 22001100 PPaazzaarrtteessii ggüünnüü AAnnkkaarraa AA¤¤››rr CCeezzaa MMaahhkkeemmee--
ssii ((AAnnkkaarraa DDGGMM)) öönnüünnddee oollaaccaa¤¤››zz.. HHaallkk››mm››zz›› ddaavveett eeddiiyyoorruuzz..””

ANKARA’daki Duruflmaya Kat›lmak ‹çin
Toplanma Yeri
Tarih;  24 Ekim 2010 
Saat;   24.00 
Yer;     ‹stanbul Okmeydan› Sibel Yalç›n Park›
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Yeni Hakimler ve Savc›lar Yük-
sek Kurulu (HSYK) üyeleri 17
Ekim Pazar günü yap›lan seçimlerle
belirlendi. Seçimleri AKP’nin listesi
kazand›. Oligarfli içi çat›flmada
Amerikanc› iflbirlikçi AKP bir
“mevziyi” daha ele geçirdi. 

AKP HSYK seçimlerini de refe-
randum aldatmacas›nda oldu¤u gibi
“statükonun y›k›lmas›, demokratik-
leflme, de¤iflim” gibi demagojik söy-
lemlerle kulland›. 

KKiimmlleerrii seçtirdi AKP?

AKP’nin h›rs›zl›klar›n›, yolsuz-
luklar›n›, iflkencelerini, katliamlar›n›
aklayan veya aklayacak olanlarla,
Adalet Bakanl›¤›’n›n “h›k” deyicile-
rini seçtirdi. 

Yok “yüksek yarg›”ym›fl, yok
“ba¤›ms›z yarg›”ym›fl, yok “yarg›ç-
lar›n kutsall›¤›”ym›fl, “dokunulmaz-
l›¤›”ym›fl... hepsi safsata. Amerikan
ufla¤›, iflbirlikçi, h›rs›z, faflist, gerici
AKP ne ise, onun seçtirdi¤i HSYK
üyeleri de odur. Bunlardan birisi
AKP iktidar›n›n iflkenceyle katletti¤i
EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’iinn iiflflkkeennccee ddaavvaass››nnaa
bbaakkaann Bak›rköy 14. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nin baflkan› NNeessiibbee

ÖÖzzeerr’’dir.. Özer, iflkenceye methiye-
ler düzen iflkencecinin avukatlar›na
itiraz eden Çeber’in yak›nlar›n›
mahkeme salonundan atmakla tehdit
eden hakimdir.

Bir di¤eri Adana 7. A¤›r Ceza
Mahkemesi Baflkan› HHüüsseeyyiinn SSeerr--
tteerr.. Bu da Adana’da ““ttaaflfl aattaann ççoo--
ccuukkllaarr”” diye adland›r›lan çocuklara
onlarca y›l hapis cezas› veren ha-
kimdir. 

HSYK’n›n bir baflka yeni üyesi,
Ankara Cumhuriyet Savc›s› HHaarruunn
KKooddaallaakk ise AKP’nin h›rs›zl›klar›n›
aklayan ““DDeenniizz ffeenneerrii ddaavvaass››””na
bakan savc›d›r. Yine ayn› savc›
AKP’nin ““tteelleeffoonn ddiinnlleemmee””leri
hakk›ndaki suç duyurular›na “takip-
sizlik” karar› verendir. 

Üsküdar Cumhuriyet SSaavvcc››ss›› CCee--
llaall AAvvaarr,, “ateizmi” savundu¤u ge-
rekçeyle bir internet sitesinin kuru-
cular› hakk›nda dava açan savc›d›r. 

Ve daha çok say›da, halka karfl›
yürütülen savafla, “Ergenekon” gibi
oligarfli içi çat›flmada görev alm›fl
hakim ve savc›lar vard›r. 

‹flte her fley ortada. Ama zaten bu
çürümüfl düzene de ancak böyle çü-

rümüfl bir “yüksek yarg›” mekaniz-
mas› yak›fl›r. Baflka türlü olsayd› çü-
rümüfl sistemle, sistemin çürümüfl
yasama ve yürütmesiyle yarg› ara-
s›nda uuyyuummssuuzzlluukk((!!)) ç›kard›. 

Peki dün böyle bir uyumsuzluk
mu vard›? Hay›r; dün de olay›n özü
ayn›yd›. Yüksek yarg›n›n dün nas›l
oldu¤unun, HSYK’n›n nas›l olufltu-
ruldu¤unun göstergesi HSYK üyesi
Ali Suat Ertosun’dur. Ali Suat Erto-
sun’u HSYK’ya getiren de, hapisha-
nelerdeki katliamlar›ndan dolay›
AKP iktidar›d›r. AKP’nin terfi k›sta-
s› budur. Ali Suat Ertosun’a DDeevvlleett
ÜÜssttüünn HHiizzmmeett MMaaddaallyyaass››’’n› veren
de AKP’dir.

Soyguncu AKP, Türkiye tarihine
meclise ilk defa hakk›nda “h›rs›z-
l›k”, “nitelikli doland›r›c›l›k”, “iha-
leye fesat kar›flt›rmak” gibi yüz k›-
zart›c› suçlardan yarg›lanan 50 civa-
r›nda milletvekilini sokan bir parti
olarak geçmifltir. AKP iktidar›n›n
fark›; “yüksek yarg›daki” h›rs›zlar
ve katliamc›lar›n birlefliminde hh››rr--
ss››zzllaarr››nn oorraann››nn››nn biraz daha artma-
s›d›r. AKP’nin fark› olsa olsa bu ka-
dard›r.

Ülkemizde “Yüksek Yarg›” de-
nen (Yarg›tay, Dan›fltay Say›fltay,
HSYK) kurumlar›n hepsi bu düzenin
katliamc›l›¤›n› ve soygunculu¤unu
aklam›fl ve hukuk k›l›f›na uydurmufl-
lard›r. ‹ktidarda kim olursa olsun dü-
zenin yarg›s›n›n görevi budur.

F›rt›nalar kopard›¤›n›z yarg›n›z

Dokuz TAYAD’l› dört ay› aflk›n zamand›r tutuklu.
Onlar tutukland›¤›nda iktidarda AKP vard›. HSYK, “la-
ikler”in elindeydi. Devletin yarg›s› hep “laik” olduklar›-
n› söyleyen hakim ve savc›lar›n yönetiminde olmufltu.
AKP sekiz y›ld›r iktidarda. Düzen ‹slamc›l›¤› yarg›da da
ad›m ad›m hakim hale geliyor. Peki halk için adalet ad›-
na ne de¤iflmifltir? 

AKP’nin tecrit zulmüne karfl› ç›kt›¤› için 17 TA-
YAD’l› tutukland›. TAYAD’l›lar› tutuklatan AKP iktida-
r›d›r. 17 TAYAD’l›n›n sekizi ara kararla serbest b›rak›l›r-
ken ayn› gerekçelerle tutuklu olan 9 TAYAD’l› baflka hiç-
bir gerekçe yokken hala tutuklu. 9 TAYAD’l› için HSYK
üyelerinin laik mi, islamc› m› oldu¤unun önemi yoktur.
Söz konusu olan TAYAD’l›lar olunca, söz konusu olan

hhaallkk olunca laikiyle, ‹slamc›s›-tarikatç›s› aras›ndaki tüm
çeliflkiler ortadan kalk›yor.

“Dinciler yarg›y› da ele geçirdi” diye feryat figan
edenler; bu ülkede ony›llard›r laik hakim ve savc›lar ka-
rar verdi. Halka iliflkin tek bir kararda bile bu düzenin
kendi koydu¤u hukuka uyulmam›flt›r. Verilen hiçbir ka-
rarda hukuk gözetilmemifltir. Yarg› faflist devletin ç›kar-
lar›na göre karar vermifltir. TAYAD’l›lar›n tutuklanma-
s›nda ve tutukluluklar›n›n devam ettirilmesinde, ‹slamc›
AKP ile laik hakim ve savc›lar› birlefltiren, iki kesimin de
halk düflman› olmalar›d›r. AKP, kendi uygulad›¤› tecrit
zulmüne karfl› ç›kt›¤› için, “laik”ler tecrit oligarflinin po-
litikas› oldu¤u için kendi hukuklar›n› da hiçe sayarak TA-
YAD’l›lar› F Tiplerinde tutmaktad›rlar. Laik ya da dinci,
üzerinde f›rt›nalar kopart›lan yarg› hhuukkuukkssuuzzlluu¤¤uunn yar-
g›s›d›r. Oligarflinin faflist terörünü hukuk k›l›f›yla akla-
yan yarg›d›r. 

AKP’nin HSYK’s›nda Tek Fark; 

H›rs›zlar ve katliamc›lar kurulunda
h›rs›zlar›n oran›n›n artmas›d›r

AAddaalleett!!
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Güler Zere’nin serbest b›rak›l-
mas› için yap›lan eylemlere kat›ld›-
¤› ve Mahir Çayan’›n mezar›nda an-
ma yapt›klar› için tutuklanan 9 TA-
YAD’l› 17 haftad›r tecrit hücrelerin-
de. 25 Ekim günü ilk duruflmalar›na
ç›kacak TAYAD’l›lar›n serbest b›ra-
k›lmas› imza kampanyas› ve eylem-
ler devam ediyor. 

““HHeerr YYeerrddee TTAAYYAADD’’››
GGöörreecceekkssiinniizz””

TAYAD’l›lar 17 haftad›r AKP il
binalar› önünde yapt›klar› eylemler-
le adalet taleplerini hayk›r›yorlar.
19 Ekim günü ‹stanbul, Adana ve
Bursa’da  TAYAD’l› Aileler 19
Ekim günü ‹stanbul AKP Sütlüce il
binas› önünde yapt›klar› oturma ey-
lemlerine devam ettiler. 

‹‹ssttaannbbuull Sütlüce’de bulunan
AKP il binas› önünde yap›lan ey-
lemde; 26 y›ld›r iktidar›n TAYAD’a
yapt›¤› sald›r›larda bir sonuç alama-
d›¤› vurgulanarak; “Yine bir sonuç
alamayacaks›n›z. Her yerde TA-
YAD’› göreceksiniz” denildi.

BBuurrssaa’da 17 haftad›r her sal› gü-
nü AKP il binas› önünde yap›lan ey-

lemlere devam edildi. “Tutuklu TA-
YAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n, TA-
YAD Halkt›r Halk Yenilmez” slo-
ganlar› at›lan eylemde, TAYAD’l›-
lar AKP’nin faflist yüzünü her sefe-
rinde teflhir ettikleri için bu sald›r›-
lara u¤rad›klar› söylendi. AKP ikti-
dar›n›n korkuyla sald›rmas› sonu-
cunda ayn› suçlamayla yarg›lanan
kiflilerden bir k›sm›n› b›rak›p, bir
k›sm›n› tutuklayacak kadar mant›k-
s›zl›klar›n ortaya ç›kt›¤› belirtildi. 

19 Ekim günü AAddaannaa’da da
AKP il binas› önüde eylem yap›la-
rak tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest
b›rak›lmas› istendi. 

EEyylleemmlleerrllee DDuurruuflflmmaayyaa
ÇÇaa¤¤rr›› YYaapp››lldd››

AAnnkkaarraa’da 16 Ekim günü Abdi
‹pekçi Park›’nda, 19 Ekim günü
Adalet Bakanl›¤› Ek Binas› önünde
yap›lan eylemlerle TAYAD’l›lar›n
serbest b›rak›lmas› istendi.

TAYAD’l›lar›n d›flar›da tecriti
anlatt›¤› için tutukland›¤›n›, ancak
bu tutuklamalar›n onlar› gerçekleri
anlatmaktan vazgeçirmedi¤i söyle-
nen eylemlerde 25 Ekim günü yap›-

lacak olan duruflmaya ça¤r› yap›ld›. 

16 Ekim günü AAnnttaakkyyaa Ulus
Alan›’nda TAYAD’l› Aileler eylem
yaparak 3 ayd›r tutuklu olan TA-
YAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›n›
istediler. Eyleme ESP destek verdi. 

9 TAYAD’l›n›n serbest b›rak›l-
mas› amac›yla Taksim Galatasaray
Lisesi önünde aç›lan imza masas›
ve oturma eylemi her gün 16.00-
21.00 saatlerinde sürüyor. Bu hafta
aç›lan masada 25 Ekim’de de Anka-
ra’da görülecek olan 9 TAYAD’l›-
n›n duruflmas›na ça¤r› yap›ld›.  

14-15 Ekim tarihlerinde de AAnn--
ttaallyyaa K›fllahan Meydan›’nda aç›lan
imza masas›nda 250 imzan›n top-
land›. Masada düzenin adaletsizli¤i
anlat›ld›. 

Ankara’da 20 Ekim günü ‹zmir
Caddesi’nde imza masas› aç›ld›. Ma-
sada bir buçuk saat içinde 400 bildi-
ri da¤›t›l›rken, 50 imza topland›.

9 TAYAD’LI
GÜNDÜR 

TUTUKLU!132
TAYAD Halkt›r
Halk Yenilmez!
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Tutuklu TAYAD’l›lardan
Mehmet Y›lmaz Ciddi
Sa¤l›k Sorunlar› Yafl›yor

TAYAD’l› Aileler 19 Ekim günü yay›nlad›klar› aç›klamada Tutuklu TA--
YAD’l› Mehmet Y›lmaz’›n yaflad›¤› sorunlar›n› anlatt›lar. Mehmet Y›lmaz
Mahir Çayan’›n anmak ve hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için yap›lan
eylemlere kat›lmaktan tutuklu bulunan 9 TAYAD’l›dan biri.  62 yafl›nda.
emekli bir gardiyan olan Y›lmaz hastal›k üreten tecrit hücrelerine konuldu--
¤unda zaten yüksek tansiyon, böbrek ve dalak büyümesi rahats›zl›kar› bulu--
nuyordu.

“Mehmet Y›lmaz emekli gardiyan olmas›ndan kaynakl› belki de tecriti en
iyi bilenlerdendi ve her f›rsatta tecriti halka anlatt›. Hasta tutsaklar›n tedavi
edilmeleri için serbest b›rak›lmas› için bas›n aç›klamalar›na kat›ld›” denilen
aç›klamada, Y›lmaz’›n tecrite karfl› mücadele verdi¤i için flimdi tecrit hücre--
sinde oldu¤u vurguland›. 

Mehmet Y›lmaz’›n rahats›zl›klar›n›n bilinmesine ra¤men ilaçlar›n›n veril--
memesi sonucu durumunun ciddileflti¤i belirtilen aç›klamada, “Mehmet Y›l--
maz, geçti¤imiz hafta içinde afl›r› terleme, sürekli kusma, bayg›nl›k hali yafla--
m›fl ve bir kez revire ç›kar›lm›flt›r. 

Revirde hiçbir tedavi uygulanmadan, hastaneye sevk edilmeden hücresine
gönderilmifltir. Sürekli kusma ve afl›r› terleme durumu hala devam etmekte--
dir” denildi. 

Aç›klamada, Y›lmaz’›n yaklafl›k 2 haftad›r günlük hayat›n› tek bafl›na ida--
me ettiremeyecek duruma geldi¤i, terledi¤i zaman üst bafl›n›, çorab›n› bile
kendisi de¤ifltiremedi¤i, görüfl yerine gelirken yavafl yavafl duvara tutunarak
yürüyebilmekte ve ayakta durmakta, konuflmakta zorland›¤› belirtildi.

Aç›klaman›n sonunda, “Mehmet Y›lmaz’›n yaflad›¤› bu sa¤l›k sorunlar›n›n
tek bir sorumlusu vard›r; AKP ‹ktidar›.

AKP ‹ktidar› TECR‹T politikas›na derhal son vermeli tüm hasta tutsakla--
r› serbest b›rakmal›d›r” denildi.

Kalp krizi de¤il
tecrit öldürüyor!

Mufl E Tipi Kapal› Hapisha--
ne’sinde PKK davas› tutsa¤› Ra--
sim Gencer geçirdi¤i kalp krizi so--
nucu yaflam›n› yitirdi. 

17 y›ld›r tutsak olan Rasim
Gencer, top oynarken kalp krizi
geçirmifl, ancak kurtar›lamam›flt›r.
Hapishaneler’de doktor ve ambu--
lans olmad›¤›, acil bir durumda
sevk edilmesi gereken bir tutsa¤›n
ancak saatler sonra hastahaneye
gönderildi¤i hesaba kat›l›rsa ölüm--
ler de daha iyi anlafl›lacakt›r.

O nedenle öldüren kalp krizi
de¤il, tecrittir. Ölümlerin sorumlu--
su AKP iktidar›d›r.

‹‹llyyaass AArrgguunn’’uunn mmeekkttuubbuunnddaann
((Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapisha--
nesi, 14 Ekim 2010)

A¤›rlaflt›r›lm›fl  müebbetlik tut--
saklar›n havaland›rma sürelerinin
uzat›lmas›, bulunduklar› hücre ko--
flullar›n›n iyilefltirilmesi gibi son
derece makul insani ihtiyaç ve ta--
lepleri gerek idare gerekse de di¤er
resmi mercilere aylard›r yaz›l› ve
sözlü bildiriyoruz.

Fakat hapishane idaresi ve ilgili
devlet kurumlar› bu hakl› zorunlu
taleplerimizi karfl›lamak yerine
rüfltlerini ispatlamak ad›na bildikle--

rini okumaktan
geri durmuyor--
lar. Mevcut so--
runu çözmek
yerine daha

baflka sorunlar yaratmaktan kaç›n--
m›yorlar. 

A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbetlik tut--
saklar›n havaland›rma sürelerinin
uzat›lmas›, bu süreyi kullanma bi--
çimi ve hücrenin baz› fiziki koflul--
lar›n›n düzeltilmesi yönündeki ta--
leplerimizin karfl›lanmamas›n› pro--
testo etmek ve karfl›lanmas›n› sa¤--
lamak amac›yla üçüncü haftas›na
giren bir eylemlilik süreci içinde--
yiz. 

Taleplerimizi dile getiren slo--
ganlar at›p, bir  süre kap›lara vur--
maktay›z. Bu eyleme tüm devrimci

tutsaklar kat›lmakta, PKK davas›
tutsaklar› da haftada iki gün destek
vermektedir. 

Toplu olarak kap›lara vurulma--
s›na ra¤men hapishane idaresi her
kap›ya vurulmas›ndan sonra a¤›r--
laflt›r›lm›fl müebbetlik tutsaklara
otomatikman disiplin soruflturmas›
açmakta ve disiplin cezas› vermek--
tedir. 

Üçlü hücrelerdeki tutsaklarda
ise hapishane idaresi tüm tutsaklar
kap›lara vurmas›na, protestolar
içinde yer almas›na  karfl›n  rastge--
le bir hücreyi seçmekte ve sorufltur--
ma açmakta cezalar vermektedir.

Bu protestolar› gerekçe yaparak,
bugüne kadar onlarca tutsa¤›n her--
birine, de¤iflik cezalar verdiler.

TECR‹TTENTECR‹TTEN

A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbetlik
tutsaklara tecrit içinde tecrit
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Hapishanelerden pefl pefle tabut-
lar ç›kmaya devam ediyor. Ço¤u za-
man tecrit alt›nda katledilen tutuk-
lular›n kim oldu¤u, nas›l ve ne za-
man katledildi¤i, nas›l gün gün ölü-
me götürüldü¤ü izlenemiyor bile.
Zira öylesine yayg›nd›r ölümler!

AKP’nin gerçek kimli¤inin belki
de en iyi aynas› hapishaneler ve
orada sürdürdü¤ü tecrit politikas› ve
katletti¤i onlarca hasta tutsakt›r.

AKP adli, siyasi tutuklu ayr›m›
yapmaks›z›n hapishanelerde “sessiz
imhay›” sürdürüyor. 

Bugün durumu a¤›r olan onlarca
tutsak olmas›n›n yan›s›ra, tecrit ye-
ni hastalar üretmeye devam ediyor.
Bunun belki de en çarp›c› anlat›m›,
337733 hhaappiisshhaanneeddee 111199 bbiinn ttuuttuukk--
lluu’’yyaa 2211 ddookkttoorruunn düflmesidir. Bu
koflullarda tutsaklar›n hastalanmas›,
hastalar›n gereken tedaviden yok-
sun kalmas› kaç›n›lmazd›r. 

2000-2010 y›llar› aras›nda 1100
yy››llddaa kkaattlleeddiilleenn ttuuttuukklluu ssaayy››ss››nn››nn
11665599 oollmmaass››,, vvee ssoonn 88 aayyddaa 115544 ttuu--
ttuukklluu vvee hhüükküümmllüünnüünn kkaattlleeddiillddii¤¤ii
ggeerrççee¤¤ii,, sorunun ciddiyetini göster-
mesi aç›s›ndan yeterlidir. 

B›rak›n 1659 tutsa¤›, tek bir tut-
sa¤›n katledilmesi bile bizim için
önemlidir. Ve bu ölümleri engelle-
mek, tutsaklara gün gün ölümü da-
yatan AKP’nin sald›r›lar› önüne ba-
rikat kurmak, hasta tutsaklar›n sesi
olmak, solun öncelikle üstlenmesi
gereken görevler aras›ndad›r.

Hasta tutsaklar›n katledilmesine
karfl› ç›kmak için, hasta tutsaklara
özgürlük talebiyle mücadele etmek
için komünist ya da sosyalist ol-
makda gerekmiyor.

Hasta tutsaklar için yap›lan ey-
lemler, uzun süredir belli siyasi ha-
reketlerin kat›l›m›yla sürüyor. Bu
eylemlerin ““yyüükküü”” az say›da siyasi

hareketin omuzlar›na kalm›flt›r

Peki ya öteki siyasi hareketler? 

Ötekiler yoklar. Hemen hepsinin
hiç eksilmeyen mazeretleri var.
“GGüünnddeemmiinn yyoo¤¤uunnlluu¤¤uunnddaann”” za-
man bulamam›fl ço¤u... Kiminin ise
kat›lmamak için teorileri var. 

Sözde ““ss››rrtt››mm››zz›› ddöönneemmeeyyiizz,, yyookk
ssaayyaammaayy››zz”” diyorlar ama o kadar.
Yap›lan eylemlerin hiçbirine yine
kat›lm›yorlar.. Yine gelmiyorlar.
Çünkü bir k›sm›n›n hapishanelerde
tek bir tutsaklar› da yok. FFaaflfliizzmm aall--
tt››nnddaa ttuuttssaa¤¤›› oollmmaayyaann bbiirr mmüüccaa--
ddeellee nas›l bir çarp›kl›¤›n sonucuysa,
hasta tutsaklara yaklafl›m da iflte o
çarp›kl›¤›n devam›d›r. 

Hasta tutsaklarla ilgili toplant›la-
ra, eylemlere daha önce kat›lan baz›
örgütler, haber vermeksizin, tek bir
aç›klama yapmaks›z›n çekip gitmifl-
lerdir. Niye gitmifllerdir, belli de¤il-
dir. Ciddiyet, sorumluluk bu kadar-
d›r. Tüm bu tart›flmalar sürer, kay›t-
s›zl›k devam ederken, hapishaneler-
den tabutlar ç›kmaya devam ediyor.

““SSiizziinn kkaaddaarr aa¤¤››rrll››kk
vveerreemmeeyyiizz”” ddeemmeekk,,
ssoorruummlluulluu¤¤uu üüssttlleennmmeemmeekkttiirr!! 

Hasta tutsaklar mücadelesini 6655
haftad›r (1 y›l 3 ayd›r ) kesintisiz
sürdüren ve eylemin yükünü büyük
ölçüde tafl›yan HHaallkk CCeepphheessii ve
hasta tutsaklar mücadelesini sürdü-
ren az say›daki siyasi hareketle, de-
mokratik kitle örgütleri, eylemin
güçlendirilmesi için çeflitli örgütler-
le görüflmeler yapt›lar.

Görüflülen siyasi hareketlerle
hasta tutsaklar mücadelesine kat›l-
malar› konusu tart›fl›ld›. Ancak al›-
nan cevaplar bu sorumlulu¤u tafl›-
maktan uzak, hasta tutsaklar müca-
delesini kendi d›fl›nda gören yakla-

fl›mlar oldu daha çok.

HHiiçç ttuuttssaa¤¤›› oollmmaayyaann TTKKPP,,
ggüünnddeemmii hheepp yyoo¤¤uunn EEMMEEPP
vvee ““‹‹HHDD zzaatteenn bbaaflflllaayyaaccaakk””
ddiiyyeenn EESSPP

GGöörrüüflflüülleenn öörrggüüttlleerrddeenn bbiirrii
TTKKPP iiddii.. Görüflmede hasta tutsak-
lar›n katlinin daha da artt›¤› ve bu-
nun halktan gizlendi¤i, s›radan
ölümler olarak gösterilmek istendi-
¤i anlat›larak, TKP’nin Güler Ze-
re’nin tahliyesi sonras›nda eylem-
lerden çekildi¤i ve herhangi bir
aç›klama da yapmad›¤› belirtildi.

Hasta tutsaklar konusunda daha
önce iki kez TKP ile görüflülmesine
karfl›l›k somut, elle tutulur bir aç›k-
lama yapmad›klar›; o günden bu ya-
na hala net bir fley söylemedikleri
bir kez daha vurguland›.

B›rakal›m eyleme kat›lmalar›n›
iki kez görüflülmesine karfl›n cevap
vermeyen bu yaklafl›m, hem görü-
flülen örgütler, hem hasta tutsaklar
karfl›s›nda sorumsuz ve ciddi olma-
yan bir yaklafl›md›r.

TKP temsilcisi, elefltirilere flu
cevaplar› vermifltir: ““DDoo¤¤rruu ssööyyllüü--
yyoorrssuunnuuzz,, bbuu kkoonnuuyyaa kkaarrflfl›› dduuyyaarr--
ss››zz kkaall››nnaammaazz.. KKeennddiimmiizzii hhaakkll›› çç››--
kkaarrmmaakk iiççiinn ssööyylleemmiiyyoorruumm aammaa
GGüülleerr ttaahhlliiyyee oolldduukkttaann ssoonnrraa bbaaflfl--
kkaa ggüünnddeemmlleerr ddaahhaa yyoo¤¤uunnlluukk kkaa--
zzaann››nnccaa bbiizz pprraattiikk oollaarraakk ççeekkiillmmiiflfl

“Sizin kadar a¤›rl›k veremeyiz!”
Peki neden? Sizin ülkeniz farkl› m›, sizin devriminiz

farkl› m›? Sizin hapishaneleriniz farkl› m›?.. Sizin fark›n›z ne?
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oolldduukk aammaa ttaabbiiii,, bbiirr aaçç››kkllaammaa yyaapp--
mmaall››yydd››kk......”” 

Hatay› kabul eder görünen bu
yaklafl›m, ne yaz›k ki, gerçekte so-
run karfl›s›nda büyük ve vahim bir
duyars›zl›¤›, sorumsuzlu¤u da yan-
s›t›yor. Ve sorunun ciddiyetini gör-
düklerine dair de bir de¤erlendirme
yoktur ortada. Haber bile vermeksi-
zin eylemlerden çekilmenin aç›kla-
mas› yoktur. Bunlar olmay›nca çö-
züm de yoktur elbette. Nitekim da-
ha sonra vurgulad›klar› flu görüfller
düflüncelerinin yanl›fll›¤›n› da gös-
termektedir.

“TTaabbii bbiizz ssiizziinn kkaaddaarr aa¤¤››rrll››kk vvee--
rreemmeeyyeebbiilliirriizz aammaa bbuunnaa bbiirr kkaattkk››
ssuunnmmaakk ggeerreekkttii¤¤iinnii ddüüflflüünnüüyyoorruumm
kkeennddii aadd››mmaa.. HHaaffttaa bbaaflfl››nnddaa iill ttoopp--
llaanntt››mm››zz vvaarr bbuu kkoonnuuyyuu oorraaddaa ddaa
ggöörrüüflflüürrüüzz ““

““ssiizziinn kkaaddaarr aa¤¤››rrll››kk vveerreemmeeyyee--
bbiilliirriizz”” demek, hasta tutsaklar mü-
cadelesine gereken önemi verme-
mek, sorumluluk üstlenmemek de-
mektir zaten. 

Peki bizim kadar neden a¤›rl›k
vermiyorsunuz? Buna engel olan
nedir? Bu alandaki mücadele, hasta
tutsaklar mücadelesi önemsiz bir
konu mudur? 

Sorun “katk› sunmak” meselesi
de de¤ildir. Böyle ifade etmek, bu
sorunu kendi d›fl›nda gören bir anla-

y›fla tekabül etmektedir.  Hiç tutsa¤›
olmayan TKP de soruna böyle bak-
maktad›r. 

Hasta tutsaklar mücadelesi, “yo-
¤unlu¤un olmad›¤›” zamanlarda ve-
rilecek bir mücadele de¤ildir. 

Görüflülen bir baflka siyasi hare-
ket, EEMMEEPP’’ttiirr.. Orada da karfl›m›za
ç›kan mant›k hemen hemen ayn›d›r.
EMEP ile daha önce iki kez bu ko-
nu görüflülmüfltür. Toplant›lara ka-
t›lma sözünü vermelerine karfl›n, o
temsilcileri bir türlü toplant›lara
gelmemifl, kat›lmam›fl ama buna
iliflkin aç›klama da yapmam›fllard›r.

“BBuu kkoonnuuyyaa ss››rrttllaarr››nn›› ddöönnmmee--
nniinn mmüümmkküünn oollmmaadd››¤¤››nn›› aammaa ççookk
ffaazzllaa yyoo¤¤uunnlluukkttaann ddoollaayy›› bbaazzeenn
ppeekk ççookk flfleeyyee yyeettiiflfleemmeeddiikklleerriinnii,, ggöö--
rreevvlleennddiirrddiikklleerrii aarrkkaaddaaflflllaarr››nn››nn ddaa
iilliiflflkkiiyyii bbiirr ttüürrllüü ssaa¤¤llaayyaammaadd››¤¤››--
nn››......”” söylemektedir EMEP de.

Söylenenlerin hangisi ciddiye
al›nabilir? “ÇÇookk ffaazzllaa yyoo¤¤uunnlluukk””
var ve o nedenle hasta tutsaklar
platformu toplant›lar›na kat›lm›yor,
eylemde yer alm›yorlar. Yine “aarr--
kkaaddaaflflllaarr›› bbiirr ttüürrllüü iilliiflflkkii ssaa¤¤llaayyaa--
mm››yyoorr” Bunlar›n hiçbiri gerekçe
olamaz. Nas›l bir zamanda yafl›yo-
ruz ki, “iilliiflflkkii ssaa¤¤llaannaamm››yyoorr??” Ge-
rekçeden öte cevaplar tart›fl›lan ko-
nunun önemine denk düflen cevap-
lar de¤ildir.

Bu anlay›fl, yüzlerce hasta tutsa-
¤›n yaflad›klar›n› içinde hissetme-
yen, bunu bir görev olarak görme-
yen bir anlay›flt›r. Sorumsuz, “bana-
neci” bir anlay›flt›r.

Bir di¤er görüflme ESP iledir.
ESP ile görüflmeye gidenler, hasta
tutsaklar mücadelesinin güçlendiril-
mesi gerekti¤ini anlatm›fllar, bu ko-
nuyu tart›flmak istemifllerdir.

ESP’li temsilcilerin verdi¤i ce-
vap, “‹‹HHDD’’nniinn ddee bbööyyllee bbiirr ççaall››flfl--
mmaass›› oolldduu¤¤uu”” biçimindedir. Kendi-
lerine durumun çok acil oldu¤u, bö-
lük pörçük ifl yapmaktansa varolan›
güçlendirmek gerekti¤i söylenmifl-
tir.

ESP, süren hasta tutsaklar eyle-
mine kat›lmak yerine, topu ‹HD’ye
atm›flt›r. Ayr›ca, ‹HD’nin yap›p,
yapmas›ndan öte ESP ne diyor, o
sorunun cevab›n› bile aç›k olarak
vermemifllerdir.

Yaflananlar ciddi, ama al›nan tu-
tum, söylenenler, gerekçeler bu cid-
diyete uygun de¤ildir. Zaman ilerle-
mekte, ölümler peflpefle gelmekte
ama hasta tutsaklar› sahiplenmek
için ad›mlar at›lmamaktad›r.

Tersine, solun büyük bölümü
hasta tutsaklar mücadelesini hep
baflkalar›na havale etmekte, bir tür-
lü sorumluluk almamaktad›r.
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Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›l-
mas› için eylemler sürüyor. 22
Ekim günü ‹‹ssttaannbbuull Taksim Tram-
vay Dura¤›’nda bir araya gelen 160
kifli “10 Y›lda 1659, 8 Ayda 154
Tutsak Katledildi”, “Hasta Tutsak-
lar Serbest B›rak›ls›n” pankartlar›n›
açarak Galatasaray Lisesi’ne kadar
yürüdü.

“Hasta Tutsaklar Serbest B›ra-
k›ls›n, Bekir fiimflek Serbest B›ra-
k›ls›n, Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur” sloganlar› at›lan yürüyüfl-
te, hasta tutsaklar›n ismi tek tek sa-
y›l›p “özgürlük” diye hayk›r›ld› ve
“Ecel dedi¤iniz fley nedir? Aç›kla-
y›n!” diye soruldu.

Galatasaray Lisesi’nde bas›na ve
halka bir aç›klama yapan TAYAD’l›
Nagehan Kurt, “Türk Tabipler Birli-
¤i’nin ve di¤er bilimsel raporlar›n
tecrit sisteminin hastal›k üretmesine
yol açt›¤› yönündeki raporlar›na
ra¤men, 10 senedir tecrit politika-
s›nda ›srar ederek ölümlerin artma-
s›na sebebiyet verilmesine nas›l
ecel dersiniz?” dedi.

15 Ekim günü AAnnkkaarraa Sakarya
Caddesi'nde hasta tutsaklar için ya-
p›lan eylemlere devam edildi. Ey-
lemde AKP'nin halka gerçekleri an-
latmad›¤› söylendi. 

AAddaannaa’da 16 Ekim günü ‹nönü

Park›’nda toplanarak, Adana Adli
T›p Kurumu önüne yürüyüfl yap›ld›.
Adli T›p Kurumu’nun önünde, de-
mokratik kitle örgütü temsilcileri
daha önce iki kez Adli T›p Kurumu
taraf›ndan geri çevrilen ve doktorla-
r›n 6 ay ömür biçti¤i Nurettin Soy-
sal için üçüncü kez Adli T›p Kuru-
mu’na baflvuruda bulunacaklar›n›
belirttiler.

AAnnttaallyyaa’da 15 Ekim günü TA-
YAD’l› Aileler ve ESP hasta tutsak-
lar için eylem yapt›. D‹P ve
DHF’nin destek verdi¤i eylemde
aylard›r ülkenin birçok ilinde yap›-
lan eylemlerle sa¤›r kulaklara ve
vicdanlara hapishanelerdeki hasta
tutsaklar›n günden güne kötüleflen
sa¤l›k durumlar› duyurulmaya çal›-
fl›ld›¤› anlat›ld›. 

Tabutlara Ecel Demiyoruz



- Moskova Metrosu:
Moskova’da bu büyük flehir-

de bir yerden bir yere ulaflma-
n›n

- en ekonomik
- en h›zl›
- en rahat yolu hala bu met-

rodur.
Tarihi özellikleri ve güzelli¤i

ile trafi¤in en yo¤un oldu-
¤u bir flehirde hala bir kur-
tar›c› durumundad›r. 

K›z›lordu ve Konüminst
Gençlik Birli¤i’nden tam
13 bin kifli bu metro infla-
at›nda görev al›r. 
Metronun iç deko-

rasyonunda SSCB’nin en
iyi mimarlar›-sanatç›lar›
görev al›r. Duvarlar›nda ve
tavanlar›nda, devrim, sov-
yet yaflam›, çiftçilerin ka-
bartma resimlerinden ünlü
çizimlere kadar bir çok sa-
nat eseri yer al›r. 

K›z›l muhaf›zlar, iflçiler,
denizciler, sporcular, çiftci-
ler, kad›nlar, sosyalizmin
öncüleri ile birlikte nak›fl nak›fl
ifllenmifltir duvarlara. Metro sa-
dece ulafl›m amaçl› kullanmak-
tan ç›km›fl her bir istasyonu ge-
zilecek görülecek tarihi bir yer
haline getirilmifltir.

Baz› istasyonlarda Sovyetler
Birli¤i’nde yaflayan farkl› kültür-
lerin halklar›n ulusal giyisileri
resmedilir.

Sade zarif çizgilerde vard›r
mimaride, tafl yontmalarda. 

K›z›l y›ld›z›n süsledi¤i tavan-
lar gözal›r.

Ve bir istasyonunda TÜM
DÜNYA BARIfiI temal› devasa
mozaik de vard›r Rusya’ya özgü
hal› deseni vard›r.

Buz pateni yapanlar›n, satraç
oynayanlar›n, dans eden genç-

lerinde resimleri vard›r. 
Metro Moskoval›lar’a sadece

ulafl›m hizmeti vermez. ‹lk yap›-
lan istasyonlar ayn› zamanda
savaflta s›¤›nak olarak kullan›l›r.
1941’de faflist Alman askerleri
Moskova yak›nlar›na geldi¤inde
istasyonlar karargah olarak kul-
lan›l›r. K›z›lordu’nun cepheye
gitmesinden önce Stalin bu is-

tasyonlardan birisinde general-
lere hitap eder. Stalin ve Sovyet
halk›n›n komutanlar› ilk sald›r›
planlar›n› burada bir istasyonda
yaparlar. 

1- "Metronun Zaferi Sosyaliz-
min Zaferidir" herfleye bu nok-
tadan bakarak bafllam›fllar in-
flaata. Kapitalizme karfl› bir mü-
cadele gibi ele alm›fllar. Prole-
terya mimarisi... diye küçümse-
yen emperyalistlere Rus halk›-
n›n verdi¤i en güzel cevaplar-
dan birisi olmufl metro. Metro
inflaat›ndan sorumlu mimar
KAGANOV‹Ç "TÜM ‹NfiAATI
SOVYET MALZEMELER‹ ‹LE,
SOVYET ‹fiÇ‹LER‹ VE GENÇ-
LER‹ ‹LE, SOVYET UZMANLA-
RI TARAFINDAN GERÇEKLEfi-
T‹R‹LM‹fi" derken halk dünya-

n›n en güzel
metro modelini
yapt›, iflçiler
"zengin gelifl-
mifl" kapitalist
ülkelerden da-

ha geliflmifl bir metro yapmay›
baflard›lar çünkü bunu kendileri
için yapt›lar” diye tamamlam›fl-
t›r aç›l›fl konuflmas›n›. 

Bir çok emperyalist ülkenin
mimari dergilerinde SSAARRAAYY
DDEE⁄⁄‹‹LL MMEETTRROO bafll›¤› ile MET-
RONUN resimleri sergilenmifltir. 

2- Halk›n rahat edebilece¤i

en ince ayr›nt›y› düflünmüfl ve
yapm›fllard›r. En iyi malzemeler,
rahat ç›k›fllar, çok s›k sefer ya-
p›labilmesi için gerekli ayr›nt›lar
hesaplanm›flt›r. 

3- Metro sosyalizmin mimari
olarak d›fla vuruflu olmufl. En
güzel mimariyi kullanm›fllar. En
güzel renk, en güzel desen, en
güzel tasar›m... Halk için her fle-
yin en iyisini düflünmüfl ve yap-
m›fllar.

4- Tek bafl›na güzel bir tasa-
r›m de¤il bu tasar›mlar ayn› za-
manda birfleyler anlatmal› diye
düflünmüfller. ‹nsanlar buraya
bakt›¤›nda sosyalizmi görmeliler
diye bakm›fllar. Partizanlar, halk
direnifli, zafer bunlar ifllenmifl du-
varlara en güzel renklerle.

5- “Moskova metrosunda in-

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

B‹Z‹M ‹NSANLARIMIZ
B‹Z‹M HALKIMIZ

EN GÜZEL‹NE EN ‹Y‹S‹NE
LAYIKTIR
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san›n kafas›, yüre¤i hafifler.
Cennet misali bir yer adeta” der
halk. Yorgun arg›n iflten döner-
ken ünlü bir ressam›n resim ser-
gisini sevilen bir sanatç›n›n bir
konserini izleme flans›na sahip-
tirler. 

K›saca;
- Sosyalistler herfleyin en gü-

zelini yapar.
- Halk›m›z herfleyin en güzeli-

ne lay›kt›r.
- Sosyalistler esteti¤in de en

güzelini yaparlar.
- Tasar›m, desenlerin hepsi-

nin bir anlam› vard›r sanat dile-
rek anlayamamay› de¤il tüm
halk›n anlayaca¤› sanat› halka
mal etmifllerdir. 

- Kollektif çal›flmaya en güzel
örneklerden birisidir K›z›lordu’-
dan Gençlik Örgütleri’ne kadar
tüm halk çal›flm›flt›r metro infla-

at›nda. 
- K›sa sürede planl› program-

l› çal›flarak çok güzel bir sonuç
elde etmifllerdir. ‹ki y›lda 45 is-
tasyon her fleyi ile bitirilmifltir. 

DDeevvrriimmcciilleerr nnaass››ll bbaakkaarrllaarr??
1- Yapt›¤›m›z bir iflte niha-

i hedefini unutmamal›y›z. Bu bi-
zim iktidar iddiam›z olmal›d›r. 

Yapt›¤›m›z her iflte ciddi çal›fl-
mal›y›z, bir pankart yazarken de
bir eylem yaparken de. 

2- Planl› programl› çal›flt›¤›n-
da hiç kimsenin olmaz dedi¤i ifl-
ler dahi yap›l›r. 

3- Coflkulu çal›flmak, hayal
kurmak çal›flmam›za moral mo-
tivasyon tafl›r. 

4- Yapt›¤›m›z bir iflin sonucu-
nu arkadafllar›m›za, halk›m›za,
en güzel flekilde sunmal›yz.

Örne¤in; bir yaz›y› güzel bir
ka¤›da yazmak, özenli yazmak.

Sadece flekil deyip
geçmemeliyiz, d›fl gö-
rünüfl iç dünyan›n
yans›mas›d›r ayn› za-
manda. 

5- Bizim insanlar›-
m›z bizim halk›m›z,
herfleyin en güzeline
lay›kt›r diye düflünür-
sek müthifl güzellikler
yaratabiliriz.

6- ‹stedi¤imiz bir
ifli en özenli flekilde
yapmal›y›z.

De¤er vermeliyiz. 
En güzeli arkadafl-

lar›m›za kendimize
halk›m›za lay›k gör-
meliyiz. 

- ‹nsanlar›m›z› sevmeli de¤er
vermeli, onlar için en güzelini
yapmal›y›z. 

Ve bundan mutluluk duymal›y›z. 

D‹PNOT: 

* Kullan›lan toplam uzunluk: 279
km. (inflaat› halen suruyor) 

* Kullan›lan istasyon say›s›: 172 ad. 

* Vagon say›s›: 3850 ad. 

* Günlük yolcu say›s›: 9 milyon ki-
fli (9.000.000) 

* Toplam tunel say›s›: 304 ad. 

* Yeralt› depo say›s›: 15 ad. 

* Vagon Park›: 4319 ad. 

* Günlük hareket halinde Vagon Sa-
y›s› : 8737 ad. 

* Bir vagonun günlük yol ald›¤›
uzunluk: 518 km. 

* Sabahlar› tren gelme aral›¤›: 40
saniye. 

* Gün için tren gelme aral›¤›: 90 sa-
niye. 

* Gece geç saatlerde tren gelme ara-
l›¤›: 120 saniye 

* Perona giren ortalama vagon say›-
s›: 7 ad. 

* Vagonlar›n ortalama h›z›: 60 km. 

* En uzun hat: 41,5 km. Bulvar Di-
mitriya Donskovo - Altufevo aras›. 

* En uzun tünel: 44,5 km. Bulvar
Dimitriya Donskovo - Altufevo aras›. 

* ‹ki istasyon aras› en uzun olan
hatlar: 3393 m. Volgagrad sky Prospekt
ile Tekstilshki aras›. 

* En derin istasyon “Park Pabeda”:
84 m. 

* En uzun peron Vorobevri Gori:
270 m. 

* Yuruyen merdiven say›s›: 612 ad. 
* En uzun yürüyen merdiven “Park

Pabeda”: 126 m.
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ABD D›fliflleri Bakanl›¤› Sözcü-
sü Philip Crowley aç›klama yap›-
yor: “NATO ile iflbirli¤i içinde Av-
rupa'ya füze savunma sistemi kurul-
mas› planlar›yla ilgili olarak TTüürrkkii--
yyee iillee ggöörrüüflflmmeelleerriimmiizz oolldduu. Dün de
(NATO D›fliflleri ve savunma bakan-
lar› toplant›s›nda) TTüürrkk yyeettkkiilliilleerrllee
bbiirraarraayyaa ggeellddiikk”.

Crowley’in aç›klamas›ndan da
anlafl›ld›¤› gibi füze savunma siste-
miyle ilgili Amerika ile birçok kez
görüflülmüfltür. Topraklar›m›z üze-
rinde Amerikal›’s›, Avrupal›’s› te-
kellerin ç›karlar›na göre füze savun-
ma sistemi planlar› yap›yorlar. Füze
kalkanlar›n›n nereye kurulaca¤› ko-
nusunda aylard›r süren tart›flmalar
var. Fakat bu konularda AKP tara-
f›ndan halka yap›lan tek bir aç›kla-
ma yok. Sanki üzerinde hesaplar ya-
p›lan bizim ülkemiz de¤il. Yap›lan
görüflmeler, kurulacak füze savun-
ma sisteminin kime karfl› kullan›la-
ca¤› ve benzeri hiçbir bilgi verilmi-
yor. Emperyalistlerle olan iliflkiler
halktan gizleniyor. AKP iktidar›
sanki böyle bir fley yokmufl gibi
davran›yor. 

ABD D›fliflleri Bakanl›¤› Sözcü-
sü’nün aç›klamas›na ra¤men Baflba-
kan Erdo¤an, “ TTüürrkkiiyyee’’yyee hheerrhhaann--
ggii bbiirr tteekklliiff vveeyyaa ttaalleepp ggeellmmeeddii”” di-
yerek yap›lan görüflmeleri gizleme-
ye devam etmektedir.

Fakat Erdo¤an görüflmeleri giz-
lerken Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül, “Füze Kalkan Projesi bafl-
lang›çta ABD projesiydi, NATO
projesi oldu, karfl›l›kl› görüflüyo-
ruz” diyerek yap›lan görüflmeleri
do¤rulad›.

Peki bu görüflmeler neden gizle-
niyor? 

Gizleniyor çünkü, AKP bir taraf-
tan “ba¤›ms›zl›k”, “bölgesel lider
ülke” demagojileri yaparken uflak-
l›klar›, iflbirlikçilikleri aç›¤a ç›k›yor.
Ülkemiz Amerika baflta olmak üze-
re emperyalizmin üssü haline geti-
rilmifltir. Nerede ne kadar emperya-
list üs bulundu¤unu kim biliyor?
Halka bu yönde herhangi bir bilgi
veriliyor mu? Hay›r. Üsleri emper-
yalistlerin hangi amaçla kulland›¤›-
n›, ne yapt›¤›n› halk biliyor mu? Yi-
ne hay›r. Bütün bunlar halktan giz-
leniyor. Bu bilgileri halk ancak, em-
peryalistlerin çeflitli vesilelerle yap-
t›¤› aç›klamalardan ö¤renebilmek-
tedir. 

Füze kalkan› meselesinde de ay-
n› fley olmufltur. Aylard›r görüflme-
ler sürüyor. Fakat hala Erdo¤an,
“hheerrhhaannggii bbiirr tteekklliiff vveeyyaa ttaalleepp ggeell--
mmeeddii”” diyebiliyor. Halktan gerçek-
ler gizleniyor. Bu 1950’lerden beri
böyle olmufltur. ‹ncirlik Üssü’ndeki
nükleer silahlar›n varl›¤›n›, ülkemi-
zin emperyalistlerin nükleer deposu
oldu¤unu da SSCB ile ABD aras›n-
da ç›kan bir uluslararas› kriz nede-
niyle ö¤renebilmifltik.

AAKKPP’’nniinn hhaallkkttaann 
ggiizzlleeddii¤¤ii iiflflbbiirrlliikkççiillii¤¤iiddiirr

Füze kalkanlar›n›n nereye kuru-
laca¤› konusundaki karar, 19-20
Kas›m’da Lizbon’da yap›lacak NA-
TO zirvesinde verilecek.

Füze kalkanlar›n›n Türkiye’de
mi, baflka bir ülkede mi, Amerikan
projesi olarak m›, NATO projesi

olarak m› yap›laca¤›n›n, belirleyici
bir önemi yoktur. 

Topraklar›m›zda 1966 y›l› itiba-
riyle tam 111122 ttaannee AAmmeerriikkaann üüssssüü
vard›. Bu üsler ülkemizin de¤iflik
yerlerinde toplam 3355 mmiillyyoonn metre-
karelik alan› kaplamaktad›r. Ülke-
mizin 35 milyon metrekaresi her fle-
yiyle NATO ve ABD denetimi alt›n-
dad›r. Emperyalistler istedikleri gibi
topraklar›m›z üzerinden hesap yap-
maktad›r. Bu kadar emperyalist üs-
sün oldu¤u yerde bir de füze kalka-
n› kurulmas›n›n iflbirlikçi oligarfli-
nin emperyalizme ba¤›ml›l›k aç›s›n-
dan belirleyicili¤i olmayacakt›r.
Kurulacak tesisin nerede kurulaca¤›
konusu Amerikan ç›karlar›na nere-
nin daha uygun olup olmamas›na
ba¤l›d›r. Türkiye’ye kurulmaya ka-
rar vermesi durumunda oligarfli
Amerika’n›n önünde engel olmaya-
cakt›r. Oligarflinin “flu flart›m›z var,
bu flart›m›z var” demesi “durumu
idare etmek”ten baflka birfley de¤il-
dir. AKP, emperyalistlerin kendisine
verdi¤i siyasi deste¤in karfl›l›¤› ola-
rak Amerika’n›n bu iste¤ine koflul-
suz raz›d›r. Fakat iflbirlikçi iktidar-
lar›n 1950’lerden beri yapt›¤› gibi
bu iflbirlikçili¤i halktan da sakla-
mak istemektedirler. 

FFüüzzee kkaallkkaann››nnaa NNAATTOO
mmaasskkeessii

Kurulacak füze kalkan›, Ameri-
kan projesi olarak gündeme getiril-
di. Fakat emperyalistler aras› baz›
çeliflkiler ve itirazlar sonucunda bu

Füze kalkan› emperyalizmin 
AKP’ye verdi¤i deste¤in karfl›l›¤›d›r

u ÜLKEM‹Z ORTADO⁄U HALKLARINA 
SALDIRI ÜSSÜ OLMAYACAK!

u AMER‹KA’NIN ORTADO⁄U’DA 
JANDARMASI OLMAYACA⁄IZ!
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proje NATO projesine dönüfltürül-
mek istenmektedir. 

Sonuç olarak de¤iflen bir fley
yoktur. NATO, son kat›l›mlarla bir-
likte emperyalist ve yeni sömürge-
lerden 42 ülkeden oluflsa da esas
olarak Amerika’n›n NATO’sudur.
NATO, her fleyiyle Amerikan hiz-
metindeki bir kurulufltur. Ameri-
ka’n›n uluslararas› terörünü, katli-
amlar›n›, iflgallerini meflrulaflt›rma
görevini üstlenmektedir. Afganistan
iflgali bunun en somut örne¤idir. Af-
ganistan’› iflgal eden Amerika’d›r.
Fakat Amerika, NATO flemsiyesi
ad› alt›nda iflgaline uluslararas›
meflruluk kazand›rmaya çal›flm›flt›r.
NATO’nun 42 üyesi de, Ameri-
ka’n›n Afganistan iflgaline uflakl›k
etmektedir. Füze Kalkan› Proje-
si’nin NATO ad›na yap›lmas›n›n
baflka bir anlam› yoktur. Proje yine

Amerikan projesidir. Projede kulla-
n›lacak füzeler ve di¤er silahlar yi-
ne Amerikan tekellerinin sataca¤›
silahlard›r. Füze kalkanlar›n›n bir
amac› da budur. Amerika, Ortado¤u
ve Asya ülkelerine karfl› bir sald›r›,
tehdit üssü olma amac›n› güderken
esas olarak da askerileflmifl Ameri-
kan ekonomisinde silah tekellerine
hizmet etmektir. Dolay›s›yla füze
kalkan› projesine Anadolu’yu açan
AKP iktidar› da Amerikan silah te-
kellerinin hizmetindedir. 

Amerikan füze kalkan› projesi
sadece Ortado¤u’yu de¤il, Kuzey
Kore’yi de hedefliyor. Kalkanlar›n
Alaska ve Pasifik’e yerlefltirme ge-
rekçesi olarak da Kuzey Kore’deki
nükleer füzeler gösteriliyor. Türki-
ye’ye yerlefltirme gerekçesi ise
‹ran’daki nükleer füzelerdir! Ancak
gerçekte füze kalkan› projesinin

‹ran ve Kuzey Kore’nin nükleer si-
lahlar›na karfl› oldu¤u bir gerekçe-
den ibarettir. ‹ran’›n uzun menzilli
nükleer füzeleri HEMEN yapama-
yaca¤›n› bizzat emperyalizmin uz-
manlar› aç›k aç›k söylüyor. fiu anda
‹ran’›n elinde bulunan fiahap füze-
lerinin ise hheemmeenn hhiiçç eettkkii ggüüccüü ol-
mad›¤›n› Amerika defalarca kendisi
dile getirmifltir. 

Ama Amerika bölgede siyasi ve
askeri bir güç olarak tehdit olmaya
devam etmektedir. Amerika nükleer
silahlar› tehdit olarak görüyorsa ön-
ce ‹srail’e bakmal›d›r. En fazla nük-
leer silaha sahip ülke ‹SRA‹L’dir.
Amerika’n›n amac› halklar› tehdit
etmek, gözda¤› vermek, kendi ta-
hakkümünü güçlendirmektir. 

BBiizz ddeevvrriimmcciilleerr,, ‹‹rraann vvee KKuuzzeeyy
KKoorree hhaallkk››nn››nn yyaann››nnddaayy››zz,, kkaattiill
AAmmeerriikkaa’’nn››nn ddee¤¤iill!!

Meflru olan biziz. Meflru olan bi-
zim mücadelemizdir. Mücadelemiz;
insanl›¤›n, halklar›n kurtuluflu için
yürütülen devrimci mücadeledir.
Polisin mücadelemizi engellemek
için yapt›¤› her fley gayri-meflrudur. 

Faflizm, insanl›¤›n, tüm halkla-
r›n düflman›d›r. En meflru, en de-
mokratik haklar›m›z oligarflinin fa-
flist iktidarlar› taraf›ndan gasp edil-
mifltir. Gasp edilen haklar›m›z için
her türlü mücadele etmek meflrudur. 

Faflizmin terörüne karfl› veya
gasp edilen haklar›m›z için müca-
dele ederken, en s›radan bir bas›n
aç›klamas› yaparken polis bas›n
aç›klamas›n› engellemek istiyorsa,
yan›m›za gelip “eylem sorumlusu
kim” diyerek “izniniz” var m›? di-
yor. Sald›rmaya karar vermiflse
e¤er; “izinsiz, yasad›fl› gösteri yap›-
yorsunuz, da¤›lmazsan›z gözalt›na
alaca¤›z” diyor. Burada yasa d›fl›
olan polisin tavr›d›r. Biz bir hakk›
kullan›yoruz. Polis bizim meflru

hakk›m›z› kullanmam›z› engelliyor.
As›l yasad›fl›l›k budur. Bize “izni-
niz var m›” diye sorma hakk› yok-
tur. Yapt›¤›m›z iflin yasal oldu¤unu
polisler de bilmektedir. Fakat kendi
gayr›meflruluklar›n› bu flekilde ört-
meye çal›flmaktad›rlar. Sanki polis
“izin veren” bir kurum, bizim de
polisin izniyle hareket etmemiz ge-
rekiyormufl gibi bir durum yaratma-
ya çal›fl›yor. Bizim meflrulu¤umuzu
yok edip kendini meflru göstermeye
çal›fl›yor. 

Hay›r, meflru olan biziz. Polis,
gayr›meflrulu¤uyla sald›rabilir, te-
rör estirebilir, ama bu, meflru olan›n
biz oldu¤umuzu de¤ifltirmez. Hak-
lar›m›z› kullanmak için direniriz.
Bu yapt›¤›m›z her faaliyet için ge-
çerlidir. Dergi satarken de, imza
masas› açarken de, afiflimizi, pan-
kart›m›z› asarken de böyledir. 

Bizi gözalt›na alabilir. Orada da
“yasa biziz”, “buras› emniyet biz ne
dersek uymak zorundas›n›z” gibi

üstünlük kurmaya, bizi suçluluk
psikolojisine sokmaya çal›flacak-
lard›r. Hay›r, her yerde, her zaman
meflru olan, hakl› olan devrimciler-
dir. Polis, gözalt›na al›rken de gay-
r›meflrudur. Bu nedenle gözalt›na
direniriz. Bizi zorla gözalt›na al›r,
bu da gayri-meflrudur. Terör estiren
onlard›r. ‹flkence yapan, her türlü
keyfiyeti yapan onlard›r. Gözalt›n-
da da onlar›n hiçbir keyfiyetine bo-
yun e¤meyiz. Hiçbir dediklerini
yapmay›z. ‹flte o zaman polis tüm
gayr›meflrulu¤uyla karfl›m›zda ça-
resizdir. 

Polisin bütün bu hukuksuzluk,
keyfiyet içinde ifade almas› da gay-
r›meflrudur. Gayr›meflrulu¤a karfl›
susma hakk›n› kullanmak en meflru
olan›d›r. Bu hakk›m›z› her durumda
kullan›r›z. Mahkemelerde de mefl-
rulu¤umuzla hareket ederiz. Onla-
r›n hiçbir suçlamas›n› kabul etme-
yiz. Çünkü meflru olan biziz. Bizim
mücadelemizdir.

Tek YolYYüürrüüyyüüflflttee Meflruluk
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Reformizmin, Kürt milliyetçi
hareketin sözcüleri, Diyarbak›r’da
görülmeye bafllanan KCK davas›
üzerine temelsiz tahliller yap›p, te-
mennilerde bulunurken, Baflbakan
Tayyip Erdo¤an K›z›lcahamam’da
yapt›¤› konuflmada Kürt sorununa
dair anlay›fl›n› bir kez daha ortaya
koydu. 

Oligarfli cephesinden Kürt soru-
nunda bir mu¤lakl›k görünmüyor.
Geçen hafta Yürüyüfl’te bu netli¤i
flu sözlerle ifade etmifltik: “‘Balta-
lama’... ‘sürece zarar’... ‘sabotaj’...
‘provokasyon’... Hiçbiri de¤il!

OOlliiggaarrflflii KKeennddii ‘‘BBaarr››flfl››nn››’’,, KKeenn--
ddii ‘‘ÇÇöözzüümmüünnüü’’ DDaayyaatt››yyoorr......””

Baflbakan’›n K›z›lcahamam ko-
nuflmas› bunu teyid etmifltir. 

Reformizm bu aç›k gerçe¤i gör-
memekte ›srar ediyor. 

BBeekklleennttiilleerr vvee aallddaannmmaallaarr
ddaahhaa nnee kkaaddaarr ssüürreecceekk?? 

PKK, referandum ertesine kadar
ilan etti¤i eylemsizlik karar›n›, 31
Ekim’e kadar uzatt›¤›n› aç›klarken,
gerçekte ortada böyle bir uzatmaya
temel olabilecek bir geliflme yoktu. 

Öcalan’la ‹mral›’da görüflüldü¤ü
aç›klan›yordu. Ama o kadar... Nite-
kim, aradan sadece bir kaç hafta
geçti, flimdi gerek Öcalan, gerek
PKK yöneticileri, gerekse de
BDP’liler, bar›fl yönünde, çözüm
yönünde hiçbir geliflme olmad›¤›n›
söylüyorlar. NNeeddeenn böyle ikide bir
bofl beklentilere girdiklerini gerçek-
ten sorgulamad›klar› için de, bu du-
rum, kkiimmbbiilliirr kkaaçç››nncc›› kkeezz tekrar-
lanmaktad›r. 

Abdullah Öcalan, evvelki hafta
önemli bir aç›klama yapt›. fiöyle di-
yordu Öcalan:

“Ben asl›nda daha evvel çekili-
yordum. Ancak bana geldiler,
22000066’’ddaa benden bar›fl için yard›m

istediler. Ben de 2006’da bar›fl için
ateflkes ça¤r›s›nda bulundum. fiimdi
daha iyi anl›yorum ki 2006’daki as-
l›nda bir tasfiye plan›ym›fl.” O dö-
neme iliflkin bir araflt›rma yap›lma-
l›d›r. 

2006’dan tam dört y›l sonra bir
kez daha gidiyorlar Öcalan’a. Yine
“bar›fl” sözü geçiyor. Görüflmeler
yap›l›yor. Öcalan yine eylemsizlik
ça¤r›s›nda bulunuyor ve PKK bu
do¤rultuda karar al›yor. 

Öcalan, bu kez kimse korkma-
s›n, bizzat devletle görüflüyoruz, bu
bir devlet projesi diye güvenceler
veriyor. Ancak süreç yine umdukla-
r› ve bekledikleri gibi geliflmiyor. 

Gelinen noktay› Duran Kalkan
flöyle özetliyor:

“Son geliflmeler ... bize gösterdi
ki... bunu FIRSAT bilerek basit bir
kurnazl›k numaras›yla hareketimizi
daraltma, TTAASSFF‹‹YYEE EETTMMEE,, marji-
nallefltirme çabalar›n› sürdürüyor-
lar. Öyle anlafl›l›yor ki, bu giriflim-
leri, [Öcalan’la] görüflmeye yakla-
fl›mlar›, asl›nda bu ttaassffiiyyee ppllaann››nn››
daha etkili hayata geçirebilmek için
f›rsat yaratma çabas› oluyor.” (Du-
ran Kalkan, 19 Ekim 2010, Yeni
Özgür Politika) 

ÖÖccaallaann diyor ki, asl›nda 2006
bir ttaassffiiyyee plan›ym›fl. 

KKaallkkaann diyor ki, 2010’daki gö-
rüflmeler asl›nda bir ttaassffiiyyee plan›. 

Oligarfli 2006’da aleni bir flekil-
de bar›fl, diyalog diye oyuna getiri-
yor PKK’yi. Oligarfli ayn› oyunu,
ddöörrtt yy››ll ssoonnrraa bbiirr kkeezz ddaahhaa sahne-
ye koyabiliyor. Kürt milliyetçi hare-
keti, bir kez daha ayn› f›rsat› veriyor
oligarfliye. 

Burada hiç kuflku yok ki, kiflisel
yetersizliklerden kaynaklanan bir
aldanma, yan›lma durumu söz ko-
nusu de¤ildir. Bütün mesele, politi-
kalardad›r. Emperyalizmin ve oli-
garflinin tasfiye niyeti görüle görü-

le, o yola girilmektedir. 

Gerçekte aldanma yoktur. Al-
danma olarak tarif edilen sonuç, dü-
zen içili¤i mutlaklaflt›ran politikalar
sonucunda ortaya ç›k›yor. Erdo-
¤an’›n K›z›lcahamam’da yapt›¤› ve
Kürt halk›n›n haklar›n› ve sorunun
varl›¤›n› reddeden konuflmas›na
ra¤men, BDP yönetimi hala bu tav-
r› ““bbaaflflbbaakkaann››nn ggeell ggiittlleerriiyyllee”” aç›k-
l›yor. GGeell--ggiitt,, sadece aldatma için-
dir. As›l olan Erdo¤an’›n bu konufl-
mas›d›r. Bunun d›fl›nda söylenenler
yaland›r, riyad›r, aldatma politikala-
r›n› sürdürebilmek içindir. 

TTaassffiiyyeeyyii öönnlleemmeenniinn 
ddeevvrriimmee yyöönneellmmeekk 
dd››flfl››nnddaa bbiirr yyoolluu yyookkttuurr

Bugün PKK yöneticilerinin de
aç›kça gördü¤ü gibi, emperyalizmin
ve oligarflinin tüm bu politik ma-
nevralar› yaparken öncelikli amaç-
lar›, Kürt halk›n›n silahl› örgütlen-
mesini ve mücadelesini tasfiye et-
mektir. AABBDD ooppeerraassyyoonnuunnuunn özü
budur. PKK, yönünü düzene dön-
mekte, çözümü orada aramakta ›srar
etti¤i müddetçe, flu veya bu biçimde
tasfiye kaç›n›lmazd›r. 

Silahl› mücadele, flehitler, silahl›
savafl çerçevesinde gö¤üslenen bü-
yük zorluklar, gösterilen büyük fe-
dakarl›klar, mevcut stratejide bunla-
r›n karfl›l›¤› yoktur. Ulusal sorunun
çözümü ad›na talep edilenlerde
bunlar›n karfl›l›¤› yoktur. O halde
bunlar›n bir yerde tasfiyesi hemen
hemen kaç›n›lmazd›r. 

Amerikan ve Avrupa emperya-
lizminin karargahlar›nda say›s›z si-
lahs›zland›rma plan› haz›rlanm›flt›r.
Amerika uzun süredir de bunu da-
yatmaktad›r. Bizim, bafl›ndan beri
bu süreci “ABD Operasyonu” ola-
rak nitelendirmemizin bir nedeni de
budur. 

PKK önderli¤i, y›llard›r emper-

Aldanmaman›n yolu düzen içi
çözümlerden vazgeçmektir!

Kürt Sorununda
ABD OPERASYONU SÜRÜYOR
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yalistler ve oligarflik güçler aras›n-
da, güvercinler-flahinler, çözümden
yana olanlar-olmayanlar ayr›mla-
r›yla, emperyalizmin ve iflbirlikçile-
rinin politikalar›n›n esas›n› bir yana
b›rakm›flt›r. Son olarak ddeevvlleett--AAKKPP
aayyrr››mm››nn›› gündeme getirmiflti Öca-
lan. fiöyle diyordu:

“... Devlet AKP’den ibaret de¤il-
dir. Evet AKP devlette örgütlenmifl
ama ddeevvlleettiinn ttaammaamm›› AAKKPP ddee¤¤iillddiirr..
Burada yap›lan görüflmeler devlet
ad›nad›r. Kimsenin korkmas›na ge-
rek yok, bu bir devlet projesidir.”
(Gündem Online, 29 Eylül 2010) 

Bu sözlerin üzerinden üç hafta
geçmeden, geliflmeler bu tahlilin
isabetsiz oldu¤unu göstermifltir. Ni-
tekim, Duran Kalkan, geçen haftaki
aç›klamas›nda “AKP hükümeti,
devlet yönetimi... bunlar› birbirin-
den ay›rmak da ne kadar gerçekçi
bilemiyoruz” demekteydi. 

Keza, bir baflka yerde de Kürt
milliyetçi hareketin yöneticilerin-
den Mustafa Karasu flöyle diyor: 

“ DDeevvlleettiinn politikas›n›n ne oldu-
¤u Baflbakan’›n K›z›lcahamam’daki
konuflmas›nda bir kez daha ortaya
ç›km›flt›r. Devlet demokratik çözüm
düflünmüyor. Tek düflündü¤ü; Kürt
Özgürlük  Hareketi’nin teslim olma-
s›d›r.” (Yeni Özgür politika, 18
Ekim 2010)

Devlet ve AKP konusundaki bu
karmaflan›n ve çeliflkilerin kayna¤›,
düzen içinde her halükarda bir mu-
hatap arama, oligarfli içinde klikler,
kanatlar bulma politikas›d›r. 

Egemen s›n›flar içinde elbette
çeliflkiler vard›r. Ama, tüm emper-
yalistler ve oligarflinin TÜM KE-
S‹MLER‹, Kürt halk›n›n ulusal ta-
lepli mücadelesini ve örgütlenmesi-
ni tasfiye etmekte hemfikirdir. Kürt
milliyetçi hareketinin en baflta gör-
mesi gereken budur. ‹mral›’daki gö-
rüflmelerin, BDP’yle görüflmelerin,
ABD’yle, Irak yönetimiyle, Suri-
ye’yle yap›lan görüflmelerin, hak
k›r›nt›lar›n›n, hepsinin amac› budur. 

Tasfiyeye düzen içi politikalarla,
düzen içi çözümlerle direnilemez.
Tam tersine, düzen içi politika ve

çözümler, flu veya bu biçimde tasfi-
ye sürecini h›zland›racak, Kürt hal-
k›n›, PKK’yi, ilerici, demokratik bir
mücadele ve muhalefet gücü ol-
maktan ç›karacakt›r. Tasfiyeye di-
renmenin yolu ise bellidir. Uzlafl-
may› reddedip, hak k›r›nt›lar›yla
çerçevesi çizilen çözümleri redde-
dip, devrimci bir çizgi ve devrimci
ulusal hedefler belirlemek. 

DDüüzzeenniiççiilliikk,, hhaakkll››ll››kk vvee 
mmeeflflrruulluukk ççiizzggiissiinnddeenn 
uuzzaakkllaaflfltt››rr››rr!!

KCK davas›nda sergilenen tu-
tumlar, bunun örne¤idir. KCK da-
vas›yla ilgili olarak AAhhmmeett TTüürrkk
diyordu ki, “bu dava bar›fl yolu için
ilk ad›m olsun...”

ÖDP’nin eski genel baflkan›
Hayri Kozano¤lu “Bar›fla vesile ol-
mal›” temennisinde bulunurken, bir
baflka ÖDP’li Hakan Tahmaz flu
aç›klamay› yapt›: “Dava güven tes-
tidir. ”

Reformizm, demokratik müca-
dele anlam›nda bile, kendine güve-
nini, ölçülerini kaybetmifltir. Refor-
mizmin söylediklerine bak›n. Dava
neden bir “dönüm noktas›” olsun?
Dava neden bir “güven testi” olsun. 

Kürt milliyetçi hareketi de, re-
formist sol da, bu davaya yaklafl›m-
da aacciizz ve iiccaazzeettççii bir çizgidedir.
Bir davada al›nmas› gereken asgari
demokratik tavr› almaktan uzak,
oligarfliye ak›l veren, ondan vviiccddaann,,
mmaanntt››kk,, aannllaayy››flfl,, ssaa¤¤dduuyyuu bekleyen
bir yaklafl›m içindedirler. 

Tayyip Erdo¤an, en son iki bine
yaklaflt›¤› aç›klanan KCK tutukla-

malar› için “durup dururken yoldan
geçen birini alm›yorlar” demiflti. 

Yürüyüfl’te, iki hafta önce, 10
Ekim tarihli say›m›zda cevap ver-
mifltik Erdo¤an’a. Bu cevab›, flimdi,
yukar›daki reformist sözlerin sahip-
leri de okumal›. 

“Evet sokaktan geçerken alma-
d›n›z: Onlar›... Kürt halk›n›n hakla-
r›n› savundu¤u için, mücadele etti¤i
için tutuklad›n›z. 

Kürt halk›na düflman oldu¤unuz
için tutuklad›n›z. 

‹lhak’›, inkar›, imhay›, asimilas-
yonu sürdürmek için tutuklad›n›z!”

fiimdi AKP, bu kadar ay hücre-
lerde tuttuktan sonra, ilk veya son-
raki duruflmada onlar› serbest b›rak-
m›fl olsa, Erdo¤an, “Kürt halk›na
düflman olmaktan” vazgeçmifl mi
olacak? ‹lhaktan, inkardan, imha-
dan, asimilasyondan vazgeçmifl mi
say›lacak?.. KCK’l›lar tahliye edi-
lirse, ÖDP’liler nezdinde AKP “gü-
ven testi”nden geçmifl mi olacak?

Tutuklamalar›n gerçek nedenini
görmezden gelip, güven testi, bar›fl
yolu ve benzeri tan›mlamalarda bu-
lunmak, hala bofl beklentiler peflin-
de olman›n sonucudur. 

Tahliyeler ne anlama gelir?

Tahliyeler, tek bir anlama gelir.
Zaten tamamen hukuksuz, tamamen
keyfi olan bir tutuklama terörünün
flimdilik sona ermesi... Baflka bir
anlam yüklemenin hiçbir temeli
yoktur. 

Sorun, her fleye icazetçi düzen
içi politikalarla bak›lmas›n›n sonu-
cunda, bu tutuklama terörünü de-
mokratik bir mevzi çat›flmas›na dö-
nüfltürememektir. Sorun, oligarfli,
katlederken, tutuklarken, pervas›zca
Kürt sorununun varl›¤›n› bile redde-
derken, hala oligarflinin temsilcile-
rinin flu veya bu sözünden, flu veya
bu tavr›ndan “mesajlar” ç›karmaya
çal›flmakt›r. Kürt yurtseverlerini he-
men her konuda yanl›fla savuran bu
politika terkedilmelidir. TTaassffiiyyeeyyii
öönnlleemmeekk ve ddeevvrriimmccii ççöözzüümm ssüürree--
cciinnii bbaaflflllaattmmaakk,, iflte ancak o zaman
mümkündür. 

Egemen s›n›flar içinde
elbette çeliflkiler vard›r. Ama, tüm
emperyalistler ve oligarflinin TÜM
KES‹MLER‹, Kürt halk›n›n ulusal

talepli mücadelesini ve örgütlen-
mesini tasfiye etmekte hemfikir-
dir. Kürt milliyetçi hareketinin en

baflta görmesi gereken budur.
‹mral›’daki görüflmelerin, BDP’yle

görüflmelerin, ABD’yle, Irak
yönetimiyle, Suriye’yle yap›lan

görüflmelerin, hak k›r›nt›lar›n›n,
hepsinin amac› budur. 
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Baflbakan Erdo¤an, K›z›lcaha-
mam’da düzenlenen AKP Toplant›-
s›'nda yapt›¤› konuflmada ““Kürt aç›-
l›m›” ve Kürt sorununun ççöözzüü--
mmüü’’nden ne anlad›¤›n› bir kez daha
özetledi:

“... bu terör örgütünün deste¤iy-
le bu ülkede siyaset yapanlar var...
Ve ondan sonra da kalk›p bar›fl diye
konuflanlar var. Ne bar›fl›, hangi ba-
r›fl› savunuyorsunuz? Bunlar›n kita-
b›nda bar›fl yok, bunlar›n dilinde
bar›fl var...”

Erdo¤an, ““NNee BBaarr››flfl››,, NNee HHaakk--
kk››?? DDaahhaa NNee ‹‹ssttiiyyoorrssuunnuuzz??”  diye
sürdürdü¤ü konuflmas›nda, “fifiuunn--
ddaann eemmiinn oolluunnuuzz ddee¤¤eerrllii aarrkkaaddaaflfl--
llaarr››mm:: TTeerröörrllee mmüüccaaddeelleemmiizz kkaarraarr--
ll››ll››kkllaa ddeevvaamm eeddeecceekk......” diyordu.

Erdo¤an’a göre, Kürt halk›n›n
hak talebinde bulunmas›, gereksizdi
ve büyük bir ““ssuuçç””tu. 

Ona göre Kürtlerin bu ülkede
tüm haklar› vard›r. O nedenle Kürt
halk›n›n hak talebinde bulunmas›
anlafl›l›r gibi de¤ildir. Bu konuda
halk› aldatmak için kaba demagoji-
lere baflvuran Erdo¤an, ““NNeeyyii aarrzzuu
eettttiinniizz ddee aallaammaadd››nn››zz??”” diye sor-
maktad›r. ““PPaarrllaammeennttooyyaa mm›› ggiirree--
mmeeddiinniizz??”, ““DDeevvlleettiinn üüsstt kkaaddeemmee--
lleerriinnddee yyöönneettiiccii mmii oollaammaadd››nn››zz??””
diye piflkince devam ediyor Baflba-
kan. 

Bu anlat›lanlara bak›nca, sanki
Kürt halk›n›n hiçbir sorunu yokmufl
gibi yalanlardan örülü pembe bir
tablo ortaya ç›kmaktad›r. 

Erdo¤an’a göre Kürt halk› parla-
mentoda temsil edildi¤ine, devlet
kurumlar›nda görev ald›¤›na göre
bu ülkede aarrtt››kk ““KKüürrtt ssoorruunnuu” yok-
tu!.. Var diyenler, suni olarak sorun
yaratmaya çal›fl›yor olmal›yd›lar!

Bunlar uzun süredir tekrarlanan

ve bayatlam›fl örneklerdir. Kürt hal-
k› parlamentoda ne kadar temsil
edilmektedir, onlar tart›fl›l›r, ama bir
yandan göstermelik temsil sürerken
bir yandan da asimilasyon ve katli-
amc›l›k sürdürülmektedir. 

As›l belirleyici olan, sürdürülen
inkar, imha ve asimilasyon politika-
s›d›r.

Erdo¤an, Kürtlere, ““vveerriillmmeessii
ggeerreekkeenn hhaakkllaarr››” verdiklerini dü-
flündü¤ü için, “daha ne istiyorsu-
nuz” diye soruyor. Bunun bir ad›m
ötesi, daha önce baflka bir hak tale-
bi için kulland›¤›, “Allah gözünüzü
doyursun”dur.

Tüm faflist liderlerin gösterdi¤i
tepkiyi gösteriyor. Halk› “aç gözlü
olmakla” afla¤›l›yor ve “‹stemeye-
cek, verilenle yeteneceksiniz!” diyor
aç›kças›.

VVeerrddiikklleerriinnee ggeelliinnccee; söyledik-
leri basit ve s›radan yalanlarla Kürt
halk›n› aldatamaz. TRT fiefl’in aç›l-
m›fl olmas›, bu ›rkç›-faflist kafa için
yeterlidir. Nitekim bunu da Kürt
halk› için büyük bir llüüttuuff olarak
görmektedir.

BBaaflflbbaakkaann EErrddoo¤¤aann,, ““TTeerröörrllee
mmüüccaaddeelleemmiizz”” diyerek, y›llard›r
Kürt halk›na karfl› sürdürdükleri
klasik inkar, imha politikalar›n› da
devam ettirmekten söz ediyor. 

80 küsur y›ll›k katliamc›, asimi-
lasyoncu, inkarc› Kürt politikas›n›n
devamc›s›d›r AKP. Erdo¤an’’››nn ““ttee--
rröörrllee mmüüccaaddeellee”” diye söyledi¤i bu-
dur. Erdo¤an konuflmas›nda aç›l›-
m›n, çözümün s›n›rlar›n› çizerek,
AKP’ye hiç düflünmedi¤i, olmad›¤›
ss››ffaattllaarr›› yyaakk››flfltt››rraannllaarr››,, AKP’den
çözüm bekleyenleri yalanlayarak,
hayal dünyas›ndan da uyand›r›yor.

AAKKPP ››rrkkçç››--ffaaflfliisstt ppoolliittiikkaallaarr››nn››
ççöözzüümm ddiiyyee ssuunnuuyyoorr!!

8 y›ll›k iktidarlar› döneminde,
Kürt halk›na yönelik onlarca ope-
rasyonun ve sald›r›n›n sorumlusu

olan, asimilasyon politikas›n› sür-
düren AKP iktidar›, faflist terörü
meflrulaflt›rmak için “tteerröörriizzmm eeddee--
bbiiyyaatt››”” na devam ediyor.

Kürt halk›n›n ulusal kimli¤i ile
ilgili olarak talepte bulunulmas›n›
gayri-meflru bir plan ve ““üüllkkeeyyii bbööll--
mmee ggaayyrreettii”” olarak görüyor, öyle
gösteriyor.

K›sacas›, Erdo¤an’da ve AKP
iktidar›nda “Kürt sorunu”na yakla-
fl›m konusunda yyeennii bbiirr flfleeyy yyookkttuurr..
Savunulan ve sürdürülen, bilinen ve
on y›llard›r sürdürülen klasik inkar,
imha ve asimilasyon politikas›ndan
baflka bir fley de¤ildir.

Erdo¤an, Kürt halk›na karfl› teh-
ditlerini sürdürmekte, terör dema-
gojisiyle katliamc› yüzünü göster-
mektedir. Y›llar önce faflist flef Al-
paslan Türkefl, Kürt halk›n›n varl›¤›
ile ilgili tart›flmalara ““nnee mmoozzaaii¤¤ii
uullaann”” diye cevap vermiflti. Erdo¤an
da faflist flef Türkefller’in yolundan
yürümekte, onun gibi bu kez baflka
biçimde ““nnee bbaarr››flfl››,, nnee hhaakkkk››??”” de-
mektedir.

Bu ›rkç›, faflist kafa halk düfl-
manl›¤›n› öyle boyutlara vard›rm›fl-
t›r ki, Kürt halk›na sanki “çok iyi
koflullarda yafl›yormufl” gibi “ddaahhaa
nnee iissttiiyyoorrssuunnuuzz”” diyebilmektedir.

Bir yandan Kürt halk›n› suçlar-
ken, di¤er yandan da faflist terörü
alabildi¤ine sürdürmektedir.

“KCK operasyonu” ad› alt›nda
BDP’ye yönelik gözalt›, tutuklama,
terörü de bu faflist terörün bir
parças›d›r. 

Erdo¤an, ““ TTeekk bbaayyrraakk,, tteekk mmiill--
lleett,, tteekk ddiill”” diyerek inkarc› dayat-
may› sürdürmekte; ancak di¤er bir
yandan da dilini yasaklad›¤›, teslim
almaya çal›flt›¤› bir halka ““KKüürrtt
kkaarrddeeflfllleerriimm” deme iki yüzlülü¤ünü
göstermeye devam etmektedir. 

Ama tüm bunlardan AKP’ye
misyon biçenler ders ç›karmal›d›r.

“Ne Bar›fl›, Ne Hakk›?
Daha Ne ‹stiyorsunuz?”

TAYAD’l›lar Onurumuzdur20

Yürüyüfl

24 Ekim
2010

Say›: 239



11--)) EEkkiimm ddeevvrriimmii hhaannggii ttaarriihhttee

ggeerrççeekklleeflflmmiiflflttiirr??

Eski takvime göre 24 Ekim, yeni
takvime göre ise 7 Kas›m 1917’de
Rusya’da devrim gerçekleflti.

22--)) RRuussyyaa’’ddaa EEkkiimm ddeevvrriimmii

öönncceessii nnaass››ll bbiirr ttaabblloo vvaarrdd››??

Devrim öncesi Rusya toprak a¤a-
lar›n›n iktidar› olan ÇÇaarrll››kk rreejjiimmii ile
yönetiliyordu. Ekonomiye yön veren
art›k burjuvazi olmas›na ra¤men,
burjuvazi Çarl›¤› devirip, iktidar› ala-
cak güçte de de¤ildi.

Rusya, Bat› Avrupa’n›n yar›-sö-
mürgesiydi. Ayn› zamanda eemmppeerryyaa--
lliisstt bir ülkeydi. Lenin’in tan›m›yla
“emperyalist feodal bir ülke” olan
Rusya’da nüfusun büyük bölümünü
köylülük oluflturuyordu. I. emperya-
list savaflla birlikte açl›k, yoksulluk,
sefalet artm›fl, bask›lar boyutlanm›fl,
s›n›f çeliflkileri keskinleflmifltir. Rus-
ya, eemmppeerryyaalliisstt zziinncciirriinn eenn zzaayy››ff
hhaallkkaass›› durumundayd›.

33--)) DDeevvrriimm hhaannggii ppaarrttiinniinn

öönnddeerrllii¤¤iinnddee ggeerrççeekklleeflflttii??

Devrim Lenin’in önderi oldu¤u
Rusya Sosyal Demokrat ‹flçi Partisi
(RSD‹P) öncülü¤ünde gerçekleflti.

RSD‹P 1898’de kuruldu. 1903’te-
ki kongrede parti içindeki reformist,
oportünist kesim safd›fl› edildi. Bun-
lara Menflevik (az›nl›k) deniliyordu.
Bolflevikler (ço¤unluk) ise Lenin’in
önderli¤inde partiyi “çelik bir çekir-
dek” olarak güçlendirip devrimin ön-
deri yapt›lar. 

RSD‹P, Ekim devrimi sonras›
Sovyetler Birli¤i Komünist Partisi
(SBKP) ad›n› ald›.

44--)) DDeevvrriimmiinn ssttrraattee--

jjiissii nneeddiirr??

Sovyet devriminin
stratejisi, daha sonra

“Sovyetik ayaklanma” ola-
rak adland›r›lm›flt›r. Buna
göre devrim iki aflamal›d›r.
Birinci aflama yani evrim

döneminde örgütlenme ve bar›flç›l
mücadele metodlar› esas al›n›r. ‹kinci
aflama, yani devrim aflamas›nda, dev-
rimin flartlar› oluflmufltur. Topyekün
ayaklanma ve zor yoluyla iktidar al›-
n›r. Devrimin öncü ve temel gücü ifl-
çi s›n›f›d›r. ‹flçi s›n›f›n›n ittifak› ise
köylülüktür. Proletarya önderli¤inde
sosyalist devrim gerçekleflir.

55--)) SSoovvyyeett DDeevvrriimmii,, hhaannggii

aaflflaammaallaarrddaann ggeeççttii??

1917 Ekim devrimine gelmeden
önce iki önemli dönüm noktas› ya-
fland›. Bunlardan biri 1905 devrimi,
ikincisi ise 1917 fiubat Burjuva De-
mokratik Devrimi’dir.

1905 devrimine gelinen süreç Rus-
Japon savafl› ile bafllad›. Savaflla bir-
likte yoksulluk ve bask› da artt›. Grev-
ler, protestolar yayg›nlaflt›. 1903 Ocak
ay›nda, Çarl›k Saray›na yürüyen iflçi-
lere atefl aç›lmas› ve binden fazla iflçi-
nin katledilmesi üzerine eylemler 200
flehre yay›ld›. Köylüler ayakland›lar.
‹lk ‹l Sovyetleri kuruldu.

1905’in Kas›m-Aral›k ay›na ge-
lindi¤inde grevler çat›flmalar silahl›
ayaklanmaya dönüfltü. Fakat Rus-
ya’n›n o günkü subjektif koflullar› ne-
deniyle ayaklanmalar baflar›ya ulafla-
mad›, kanla bast›r›ld›. Böylece 1905
devrimi yenildi. Ancak bu ayaklan-
malar sonucunda Çarl›k hükümeti,
iktidar› burjuvaziyle paylaflmak zo-
runda kald›. Ve Devlet Dumas› kurul-
du.

1905 devriminin yenilgisinden
sonra uzun bir sessizlik dönemi oldu.
Fakat gelece¤e miras olarak SSoovvyyeett--
lleerr oluflmufltu art›k. ‹flçiler-köylüler
Sovyetlerde örgütleniyordu. ‹flçi
Sovyetleri il il yay›lmaya bafllad›.

66--)) 11991177 fifiuubbaatt DDeevvrriimmii’’nniinn

öönneemmii nneeddiirr??

1. Emperyalist paylafl›m savafl›n›n
getirdi¤i açl›k ve sefalet, 1917 y›l›n›n
Ocak ay›nda büyük grevlere yol açt›.
Ordu içinde de ayaklanmalar bafllad›.
Çarl›k yönetiminin meclisi de kapat-
mas› üzerine burjuvazi de ayaklan-
malara kat›ld›.

Petersburg Sovyeti’nin ça¤r›s›yla
28 fiubat’ta ayaklanan iflçi ve asker-
ler Çarl›k kabinesini ve ordu komu-
tanlar›n› tutuklayarak, Çarl›k iktida-
r›n› devirdiler. Burjuvazinin de için-
de yer ald›¤› yeni bir iktidar kuruldu.
Böylece fiubat Burjuva Demokratik
Devrimi gerçekleflmifl oldu. Art›k
gündemde sosyalist devrim vard›. 

77--)) BBoollflfleevviikklleerriinn iikkttiiddaarraa

ggeelliiflflii nnaass››ll oolldduu??

Burjuva Demokratik Devri-
mi’nden sonra her tarafta iflçi-köylü
ve asker sovyetleri oluflmaya bafllad›.
Ancak Sovyetler’de, emperyalist
paylafl›m savafl›n›n sürmesindem ya-
na tav›r koyan, burjuva hükümeti
destekleyen Menflevikler ve Sosyalist
Devrimciler ço¤unluktayd›. 

Fakat devrimin gerçek önderi olan
Bolflevikler, burjuva demokratik dev-
rimin son buldu¤unu ve art›k sosya-
list devrime geçilmesi gerekti¤ini
ilan edip ““BBüüttüünn ‹‹kkttiiddaarr SSoovvyyeettllee--
rree”” slogan›n› ortaya att›lar. Kitleler
h›zla Bolfleviklerden yana tav›r ald›-
lar. Ve Bolfleviklerin öncülü¤ünde
ayaklanarak 1917’nin 7 Kas›m’›nda
iktidar› zor yoluyla burjuvaziden al-
d›lar.

Tarihte ilk kez, 1917 7 Kas›m’›n-
da iflçiler-köylüler... feodal egemen-
lerin ve burjuvazinin milyonlarca
emekçi üzerindeki sömürüsüne son
vermifl oldular. ‹lk kez, emekçiler ik-
tidar oldular. 

88--)) DDeevvrriimm öönncceessii RRuussyyaa’’yyaa

nneeddeenn ““HHaallkkllaarr HHaappiisshhaanneessii””
ddeenniilliiyyoorrdduu??

Devrimle birlikte Çarl›¤›n iflgal ve

Tarihten, bilimden, 
önderlerimizden, geleneklerimizden

ö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür
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ilhak politikalar› nedeniyle zorla
Rusya’ya dahil edilen uluslar da kur-
tuldu.

Devrim öncesi Rusya, Lenin’in
deyimiyle “Halklar Hapishanesi” idi.
Zorla Rusya’ya dahil edilen halklar,
ekonomik bak›mdan sömürülüyor,
Rus emekçi halklar›n yararland›¤›
hak k›r›nt›lar›n› bile kullanam›yorlar-
d›. Ulusal bask› alt›ndayd›lar. Ekim
devrimi bunlara son verdi. Tüm halk-
lar Sovyetlerde eflit söz ve karar hak-
k›na sahip olup, kültürlerini, dillerini,
ulusal özelliklerini özgürce ve birlik-
te yaflama ve gelifltirme hakk›na sa-
hip oldular. 

99--))DDeevvrriimm ssoonnrraass›› hhaallkk››nn

yyöönneettiimmee kkaatt››ll››mm›› nnaass››ll oolldduu??

“Sovyet” kelime anlam›yla flura
ve konsey anlam›na gelir. Devrim
öncesi oluflturulan Sovyetler, devrim
sonras› iktidar organ› oldular.

Her alanda örgütlü olan halk, ye-
rel ve genel sovyetlere delegeler gön-

dermekteydi. Ve yine her alanda ken-
di kendini yönetmekte söz ve karar
hakk›na sahip olmaktad›r.

1100--)) SSoovvyyeett DDeevvrriimmiinniinn ddüünnyyaa

hhaallkkllaarr›› aaçç››ss››nnddaann öönneemmii nneeddiirr??

SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhu-
riyetler Birli¤i) dünyan›n ilk sosya-
list ülkesiydi. Bu durum Sovyet halk-
lar› için onur ve gurur vericiyken,
dünya halklar›na, proleteryaya moral
ve güç; emperyalizme ise büyük bir
darbe olmufltu.

Emperyalizm karfl›s›nda sosyalist
bir devlet vard› art›k. Sosyalizm düfl
de¤il, gerçekti.

Tüm dünyada s›n›fsal ve ulusal
kurtulufl savafllar›, Sovyet devriminin
yaratt›¤› moral güç ile h›z kazand›.

1111--)) SSoovvyyeett ddeevvrriimmii eemmppeerryyaa--

lliissttlleerr aaçç››ss››nnddaann nnaass››ll bbiirr ssoonnuuçç
ddoo¤¤uurrdduu??

Sovyet devrimi emperyalizme bü-

yük bir darbe vurdu. Oysa emperya-
list ülkeler I. Paylafl›m Savafl›’nda,
yeni pazarlar elde etmek için birbi-
riyle savafla tutuflmufllard›. Tekellerin
bu aç gözlü h›rslar› nedeniyle I. Pay-
lafl›m Savafl›’nda 10 milyon insan ha-
yat›n› kaybetti.

Fakat yine de herfley istedikleri
gibi olmad›. Yeni pazarlar için birbir-
leriyle savafl›rken, Sovyet Devrimi
ile dünya pazar›n›n alt›da birini kay-
bettiler. Bu, emperyalistlere vurul-
mufl ilk büyük darbeydi. (II. Payla-
fl›m savafl› sonras› peflpefle yaflanan
devrimlerle birlikte emperyalistler
daha büyük bir darbe yiyecekler;
dünya pazarlar›n›n üçte biri, art›k
emperyalizmin pazar› olmaktan ç›ka-
cakt›.)

1122--)) LLeenniinn’’iinn ööllüümmüünnddeenn

ssoonnrraa SSoovvyyeett ddeevvrriimmii nnaass››ll bbiirr yyooll
iizzlleeddii??

Lenin’in ölümünden (21 Ocak
1924) sonra emperyalistler devrimin
h›zla y›k›laca¤›n› düflündüler.

Ama hevesleri kursaklar›nda kal-
d›. Lenin’in ard›ndan Sovyet halkla-
r›na Stalin önderlik etti ve Stalin,
devrimi daha ileriye tafl›d›. Mark-
sizm-Leninizm yolunda ilerleyen
Stalin’in dönemi, ekonomik olarak
Sovyetlerin, sosyalizmin güçlendi¤i
y›llard›r.

Yine Stalin’in önderli¤indeki
Sovyet halklar›, 2. Paylafl›m Sava-
fl›’nda Nazi ordular›n› yenip dünya
halklar›n› faflizmden kurtard›lar. K›-
z›l Ordu’nun deste¤iyle birçok ülke-
de Halk ‹ktidarlar› kuruldu. 

1133--)) SSoovvyyeettlleerr’’iinn yy››kk››llmmaass››--

nn››nn nneeddeennlleerrii nneelleerrddiirr??

Stalin’in ölümünden (6 Mart
1953) sonra 1956’da toplanan 20.
Kongre’de Stalin ve onun nezdinde
Lenin dönemi mahkum edilip, reviz-
yonist politikalar hakim k›l›nmaya
baflland›. 

Revizyonist politikalarla birlikte,
SBKP içinde bürokratlaflma artt›,
yozlaflma ortaya ç›kt› ve y›llar içinde
parti halktan koptu, sorunlar› tespit

1166--)) EEkkiimm DDeevv--

rriimmii’’nniinn öönnddeerrii LLee--
nniinn’’iinn ttaamm aadd›› nneeddiirr??

a) Cugaflvili Ulya-
nov Lenin

b) Yakov ‹lyiç Lenin
c) Viladmir ‹lyiç Ul-

yanov Lenin
d) Viladmir Yakov

Lenin

1177--)) AAflflaa¤¤››ddaakkii--

lleerrddeenn hhaannggiissii EEkkiimm
DDeevvrriimmii’’nniinn kkaadd››nn
öönnddeerrlleerriinnddeennddiirr??

a) Clara Zetkin
b) Nadejda Krups-

kaya
c) Rosa Lüksem-

burg
d) Louis Micheal

1188--)) DDeevvrriimm ssüü--

rreecciinnddee ççoo¤¤uunnlluukkllaa ttee--
rreeddddüüttllüü ttaavv››rrllaarr

ttaakk››nnaann,, 11991177 AA¤¤uussttoo--
ssuunnddaa BBoollflfleevviikk PPaarrttii
MMeerrkkeezz KKoommiitteessiinnee
sseeççiilleenn,, ddeevvrriimmii iizzllee--
yyeenn iillkk HHaallkk KKoommiisseerr--
lleerrii KKoonnsseeyyii''nnddee öönnccee
DD››flfliiflfllleerrii KKoommiisseerrllii¤¤ii,,
aarrdd››nnddaann SSaavvaaflfl KKoommii--
sseerrllii¤¤ii ggöörreevvlleerriinnee ggee--
ttiirriilleenn,, 11992222''ddee ssoossyyaa--
lliisstt iinnflflaayyaa mmuuhhaalleeffeett
eettmmeeyyee bbaaflflllaayyaann,, kkaarr--
flfl››--ddeevvrriimmccii ççaabbaallaarr››nn››
yyoo¤¤uunnllaaflfltt››rrmmaass›› üüzzeerrii--
nnee yyuurrttdd››flfl››nnaa ssüürrggüünn
eeddiilleenn vvee 11994400 AA¤¤uussttoo--
ssuu’’nnddaa MMeekkssiikkaa''ddaa bbiirr
kkoommüünniisstt ttaarraaff››nnddaann
cceezzaallaanndd››rr››llaann kkiiflflii
kkiimmddiirr?? 

a) Leon Troçki
b) G. Zinovyev
c) A. Puflkin
d) Kamenev

1199--)) HHaannggiissii ddeevv--

rriimmee öönnddeerrlliikk eeddeenn
BBoollflfleevviikk öönnddeerrlleerrddeenn
ddee¤¤iillddiirr??

a) Kalinin
b) Josef Stalin
c) Jerjinski
d) Çerniflevski

2200--)) 3377 yy››llll››kk yyaa--

flflaamm››nn››nn 1122 yy››ll››nn›› ssüürr--
ggüünnddee vvee ççaarrll››kk hhaappiiss--
hhaanneelleerriinnddee ggeeççiirreenn,,
EEkkiimm DDeevvrriimmii’’nnddeenn kk››--
ssaa bbiirr ssüürree ssoonnrraa flfleehhiitt
ddüüflfleenn ((1166 MMaarrtt 11991199)),,
iillkk TTüümm RRuussyyaa SSoovvyyeett--
lleerrii MMeerrkkeezzii YYüürrüüttmmee
KKuurruulluu BBaaflflkkaannll››¤¤››nn››
yyaappaann BBoollflfleevviikk öönnddeerr
kkiimmddiirr??

a) Anton Makarenko
b) Yakov Mihailoviç

Sverdlov
c) Maksim Gorki
d) Lev Tolstoy

CCeevvaappllaarr:: 16:c, 17:b, 18:a , 19:d, 20:b
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edecek, çözüm üretecek güçten yoksun; disiplinden,
teorik-politik üretkenlikten uzak bir partiye dönüfltü. 

Sosyalizmi gelifltirecek bir program yerine emperya-
lizmle ekonomik, askeri vb. aç›dan yar›flan bir SSCB
vard› art›k karfl›m›zda.

SBKP enternasyonalizmden de uzaklaflt›. Dünya
devrimlerini destekleyen bir ülke de¤ildi art›k SSCB...
Tersine, “emperyalizmle birarada yaflamay›” teorileflti-
ren ve bu temelde de ulusal ve s›n›fsal kurtulufl savaflla-
r›n›n karfl›s›na ç›kan bir ülkeydi art›k. Bu ise içte oldu¤u
kadar, d›flta da kendi sonunu haz›rlamak demekti. 

Sonuç olarak; 1990’lar›n bafl›nda, çürüme daha da
h›zland›, emperyalizmin do¤rudan veya dolayl› müda-
haleleri sonucunda bu çürüyen yap›, SSCB y›k›ld›. 

1144--)) SSoovvyyeettlleerriinn yy››kk››llmmaass›› ddeevvrriimmlleerriinn bbiittttii¤¤ii

aannllaamm››nnaa mm›› ggeelliirr??

Sosyalist sistemin y›k›nt›lar› üzerinde tepinen em-
peryalizm durmadan devrimlerin bitti¤ini, s›n›flar›n or-
tadan kalkt›¤›n›, dünyan›n tek kutuplu, küresel bir dün-
ya oldu¤unu propaganda etmeye bafllad›. Oysa de¤iflen
bir fley yoktu. Ne emperyalizm de¤iflmifl, ne devrimler
bitmifl, ne de s›n›flar ortadan kalkm›flt›, Lenin’in dedi¤i
gibi “Ça¤›m›z emperyalizm ve proleter devrimler ça¤›-
d›r.” Tek gerçek budur. Ülkeleri iflgal eden, kan ve göz-
yafl›ndan, sömürüden baflka bir fley getirmeyen emper-
yalizm, yeryüzünden silinmeden devrimler durmayacak
ve bitmeyecektir. Bunlar d›fl›nda söylenen herfley yalan-
d›r.

1155--)) GGüünnüümmüüzz ddüünnyyaass››nnddaa SSoovvyyeett ddeevvrriimmiinniinn

öönneemmii nneeddiirr??

Lenin, Ekim Devrimi’nin ertesinde diyordu ki, “Biz
bafllang›ç yapt›k. Ne kadar zamanda, ne zaman, hangi
ulusun proleterleri bu eseri sonuna kadar vard›r›rlar,
bunun önemi yok. Önemli olan buzun k›r›lm›fl, yolun
aç›lm›fl ve gösterilmifl olmas›d›r...”

Lenin’in de dedi¤i gibi, Sovyet devrimi ile birlikte
“buz k›r›lm›fl, yol aç›lm›fl”t›r. Sovyet devriminden son-
ra o yoldan bir çok ülke kurtulufla ulaflt›. Bir çok ülke-
de devrimler oldu. Lenin’in “Ça¤›m›z emperyalizm ve
proleter devrimler ça¤›d›r.” tespiti hayat›n içinde so-
mutland›. Ça¤›m›z hala emperyalizm ve proleter dev-
rimler ça¤›d›r ve devrimler bitmeyecektir.

Evet, bugün Sovyetler yok. Lakin dünyan›n ilk sos-
yalist ülkesi olmas› yan›yla Ekim Devrimi ve SSCB,
tüm dünya halklar›n›n bilincinde, de¤erli bir miras, yol
gösteren bir fener ve insanl›¤›n sorunlar›n›n ancak sosy-
alizmle çözülebilece¤inin tart›fl›lmaz tarihsel kan›t› ola-
rak yaflamaya devam etmektedir. Bir gün Sovyetler yi-
ne kurulacakt›r. Bundan eminiz.

Burjuvazinin ç›karlar›n› savunan yazarlar, akademis-
yenler, uzmanlar, gazeteciler, televizyon yorumcular› a¤›z
birli¤i etmiflçesine yaflanan sorunlar› yok saymaktad›rlar.
Yok sayamad›klar›n›n ise üzerini kapatmakta, kapatamaz-
larsa da sorunun boyutlar›n› küçülterek, özünü çarp›tarak,
önemsiz hale getirmektedirler.

AAççll››kk vvee aaççll››kk nneeddeenniiyyllee yyaaflflaannaann ööllüümmlleerr ddee bbööyyllee bbiirr
kkoonnuudduurr vvee yy››llllaarrdd››rr ççaarrpp››tt››llmmaakkttaadd››rr..

Dünyan›n birçok yerinde açl›ktan ölümler yaflan›rken,
sorun “ggiizzlleennmmeeyyee”” veya boyutlar› “kküüççüüllttüüllmmeeyyee”” çal›-
fl›lmaktad›r. Gizlemek ve çarp›tmak için, burjuvazi ve
onun uzmanlar›, yine çarp›tma görevini üstlenecek keli-
melerden, kavramlardan medet umuyorlar. 

Açl›¤› ve ölümleri, kelimelerin arkas›na gizleyerek, ke-
lime oyunlar› ile adeta yok sayd›lar, ortadan kald›rd›lar.
Kulland›klar› ““yyeetteerrssiizz bbeesslleennmmee”” kelimesi de böyle bir
amaca hizmet etmektedir.

Açl›¤›n dünyan›n alt›da birini kas›p kavurdu¤u, açl›k-
tan ölümlerin artt›¤› günümüzde bu tabloya bak›p da ““yyee--
tteerrssiizz bbeesslleennmmee””den söz etmek adeta dünya halklar› ile
alay etmektir.

Gerçek fludur ki, ortada “yeterli-yetersiz” diye de¤er-
lendirilebilecek bir beslenme durumu yoktur. Açl›k ve
ölümlerin nedeni “bbeesslleenneemmeemmeekktteenn, yiyecek bulama-
maktan” kaynakl›d›r. 

HHeerr ggüünn yaklafl›k 2244 bbiinn kkiiflflii, hheerr aayy 770000 bini aflk›n ki-
fli açl›k veya açl›¤a ba¤l› nedenlerden dolay› ölüyor. HHeerr
yy››ll ‹‹ssttaannbbuull büyüklü¤ünde bir nüfus açl›k nedeniyle yyookk
oolluuyyoorr. Dünyada 11 mmiillyyaarr›› aflk›n bir nüfus, yani her 6 ki-
fliden biri açl›kla karfl› karfl›yad›r. Tablo bu kadar aç›k ol-
mas›na, sorumlular›n emperyalist tekeller oldu¤u bilinme-
sine karfl›n, bu tabloyu gizlemek için ““yyeetteerrssiizz bbeesslleenn--
mmee””den söz ediliyor. Oysa ortada “yyeetteerrssiizz bbeesslleennmmee””
yok, aç›kça açl›ktan ölümler vard›r!

Daha do¤rusu, dünyay› avuçlar› içine al›p, talan eden,
ya¤malayan bir avuç emperyalist tekelin kâr u¤runa mil-
yonlarca insan› açl›kla katletmesi vard›r.

Böyle bir gerçek, bu rakamlar ortadayken, kullan›lacak
her ““yyeetteerrssiizz bbeesslleennmmee”” kelimesi, bu açl›k katliam›n› giz-
lemek, 1 milyar aç› yok saymak olacakt›r. 

Bu gerçek ortadayken, ““yyeetteerrssiizz bbeesslleennmmee”” kelimesi-
ni kullanmak, bir avuç emperyalist tekeli aklamak, suçla-
r›n› gizlemek olacakt›r. Oysa gerçeklerin ad›n› dosdo¤ru,
net ve anlafl›l›r koymak gerekir. Ortada AAÇÇLLIIKK ve açl›¤a
ba¤l› ÖÖLLÜÜMMLLEERR vard›r.

Savaflan
Kelimeler 

“Yetersiz beslenme” 
de¤il, “açl›k”!

TAYAD’l›lara Özgürlük

24 Ekim
2010

23

Yürüyüfl

Say›: 239



“unutulmamal›d›r ki, tarih
boyunca bunu uygulayan

diktatörlerin de
diktatörlüklerin de
ömrü  sürekli
olmam›flt›r”
AAhhmmeett  AAbbaakkaayy
((ÇÇaa¤¤ddaaflfl GGaazzeetteeccii--
lleerr DDeerrnnee¤¤ii  GGeenneell
BBaaflflkkaann››))

u Ülkemizde çok s›k yaflanan linç
uygulamalar›yla ilgili  sorular›n›za tek
yan›t vermek isterim

Linç politikalar›n›n nedeni kan›m-
ca, onlarca y›ld›r ülkemizi yönetmekte
olan sermaye yanl›s›, sa¤c›, muhafaza-
kar  iktidarlar›n, yönetimlere karfl› bafl-
kald›rmayan, elefltiremeyen, susturul-
mufl  toplum yaratmak istemesidir. Bu-
nu sa¤lamak için her zaman legal ka-
mu güçleri kullan›lmaz, gerekti¤inde
emir komuta  ile hareket eden milis
güçler yaratmak gerekir. 12 Eylül ön-
cesi  komando kamplar› bunun örnek-
leriydi. Bir baflka yol, floven milliyetçi
kitle tabanlar› yarat›p, bunlar›n içine
ajan provokatörler sokarak korku ve
terör yaratmakt›r.

Belli olaylar karfl›s›nda  insan grup-
lar›n›n davran›fl biçimi, yaflad›¤› toplu-
mun ekonomik, kültürel, sosyal, siya-
sal yap›s›na göre flekillenir. Türki-
ye’nin durumuna tarihsel süreç içinde
bak›ld›¤›nda Darbelerin, faili meçhul
cinayetlerin, gizli, aç›k  siyasal sald›r›-
lar›n birbirini kovalad›¤›n›, bask› ve
zulümlerin her dönemde azalarak ya da
ço¤alarak sürdü¤üne tan›k olmaktay›z.

‹ktidar›n bask› ve despotizmi iki
yönlü  insan gruplar› yarat›r. Birincisi
korku, bafle¤me, biat kültürünü ege-
men k›lmak. Bunun sonucunda, ken-
dine güvenmeyen, kifliliksiz, lümpen,
yerine göre ihbarc›, ç›karc› insanlar
ortaya ç›karlar. Yönetimler bu gücü
yeri geldi¤inde kullan›r. Bask›n›n ya-
ratt›¤›  ikincisi grup insan tipi ise de-
mokrasi, insan haklar›, özgürlük, eflit-
lik temelinde, kul olmay› reddeden,
haks›zl›klara karfl› direnmeyi, müca-
dele etmeyi, muhalif olabilmeyi, bo-
yun e¤memeyi fliar edinen gruplar›n
ortaya ç›kmas›d›r. ‹ktidarlar için de
sorun budur. Birinci  grubu besleyip,
koruyarak güvenlik güçlerine yard›m-
c› kuvvetler olarak hep yedekte tutar-
lar.

Sermaye yanl›s› gerici, muhafaza-
kar yönetimler ülkemizde bu yöntemi
hep uygulayageldiler. Çorum, Marafl,
Mad›mak katliamlar›, Ahmet Türk’e,
Ak›n Birdal’a, Hrant Dink’e yönelik
sald›r›lar, kurflunlamalar  bu saptama-
y› do¤rulayan ilk akla gelen örnekler-
dir. TAYAD’l›lara uygulanan son sal-
d›r›lar ve bask›lar da yine ayn› anlay›-
fl›n ürünleridir.

Bu ülkede son 100 y›lda 84 gaze-
teci, ayd›n öldürüldü, bunlar›n hepsi-
nin ortak özelli¤i, bu kiflilerin  yöne-
timlere muhalif olmalar›, demokrasi
mücadelesinde yer almalar›, di¤er
özellik ise hiçbirinin  gerçek katilleri-
nin ya da tetikçilerin arkas›ndaki güç-
lerin  bulunmay›fl›d›r.

Böylesine  bir toplumsal yap›
oluflturuldu¤unda, buna destek veren
üniversiteler de, sivil toplum kurulufl-
lar› da, iflçi örgütleri de, medya da ya-
rat›labilmektedir.

Ama unutulmamal›d›r ki, tarih bo-
yunca bunu uygulayan diktatörlerin
de diktatörlüklerin de ömrü sürekli ol-
mam›flt›r.

***

“korku yaratmak istemelerinin
temelinde kendi korkular›
yatmaktad›r”
RRuuhhaann MMaavvrruukk
((fifiaaiirr))

u Linç politikalar›n›n
nedeni hükümetin kurmak
istedi¤i korku imparator-
lu¤u ve sindirme çabalar›-
d›r. ABD emperyalizmine,
‹srail siyonizmine ve AB
sömürgecili¤ine uflakl›kta
s›n›r tan›mayan devlet bu tutumuna
karfl› olan her düflünceye, edime ve du-
rufla sald›rmaktad›r. Asl›nda korku ya-
ratmak istemelerinin temelinde kendi
korkular› yatmaktad›r.

u Linç sald›r›lar› yine devletin ve
polisin denetiminde siyasi yollar› t›-
kanm›fl, kafatasç› bir mant›k nedeniyle
evrensellik ve hümanizmin çok d›fl›nda
kalm›fl, k›sacas› kendine reklam arayan
MHP ve di¤er faflist çevreler taraf›ndan
yapt›r›lmaktad›r. Bunlar yürüyen yada
bas›n aç›klamas› gibi yollarla kendini
ifade etmek isteyen direniflçilere sal-
d›rmakta, gerginli¤i çözüyoruz baha-
nesiyle devreye giren polis de yine di-
renenlere sald›rmakta ve gözalt›na al-
maktad›r.

u Solun di¤er kesimlerinden de
TAYAD’l›lar üzerindeki linçlere yeter-
li tepkinin gelmedi¤inin fark›nday›m.
Öyleyse üzerine gitmek zorunday›z.
Halk›n ve tüm duyarl› çevrelerin linç
sald›r›lar›n› anlamas› ve tav›r almas›
için yayg›n bir flekilde bu olaylar›n de-
flifre edilmesi gerekir. Çünkü karfl› ta-
raf hala direniflçilerin terörist oldu¤u
ve Türk bayra¤› yakt›¤›n› iddia etmek-
tedir. Her fleyden önce içimizdeki kor-
kuyu yenmek zorunday›z. “Ben cellat-
lar›mdan daha uzun yaflayaca-
¤›m...”der Ömer Muhtar.

***
“Bu meselelerde
do¤rudan siyasal
iktidar›n yerel
uzant›lar›n›n her
zaman bilgisi ve
onay› olur”
SSeellççuukk KKoozzaa¤¤aaççll››      
((ÇÇHHDD GGeenneell BBaaflflkkaann››)) 

1- Linç politikalar›n›n nedeni nedir?
2- Linç sald›r›lar› nas›l örgütleniyor?

Kimler örgütlüyor?
3- Linçlere karfl› yap›lanlar yeterli mi

dir? Hemen duyunca ne yap›lmal›-
d›r? Sonras›nda ne yap›lmal›d›r ?

Neden? Nas›l?
Ne Yapmal›?
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u Linç kültürü bir "toplum mü-
hendisli¤i" stratejisidir. Burada s›ra-
dan insan›n siyasal iktidar›n ihtiyaç ve
projelerine yönlendirilmesi için gere-
keni yap›yorsunuz, yani bir tür özel
harp. Cami yakabilirsiniz; yap›lm›flt›r,
yalan söylersiniz, para verirsiniz, kor-
kutursunuz...

Sonuçta kahvede, evinin kap›s›n›n
önünde, lisenin bahçesinde oturan in-
sanlar› dezenforme edilmifl "sanal" bir
düflmana karfl› fliddet kullanmaya
sevk edersiniz. Bu aç›dan Mad›mak'›
kundaklayanlar›n TAYAD’l›lara sald›-
ranlardan fark› yoktur... Sonuçta ikti-
dar bazen "sald›r›lanlar›/ma¤durlar›
koruyoruz" numaras› yaparak prim
toplar, bazen de “halk›m›z›n duyarl›l›-
¤›na sayg› duyuyoruz" edebiyat›yla
muhaliflerine göz da¤› verir. Ama her
iki halde de ulaflmay› bekledi¤i hukuk
ve insanl›k d›fl› ifllevi bu yolla gerçek-
lefltirmeyi baflar›r. 

u Nas›l örgütleniyor kim örgütlü-
yor? Bu meselelerde do¤rudan siyasal
iktidar›n yerel uzant›lar›n›n her zaman
bilgisi ve onay› olur. Bu bazen bu ifl-
lerle yetkilendirilmifl bir emniyet mü-
dür yard›mc›s›d›r, bazen jandarma ka-
rakol komutan›d›r. Yine "para-militer"
diyebilece¤imiz afl›r› milliyetçi ve din-
ci yap›lar, esnaf birlikleri, yüksekokul-
lar içerisinde de bu gibi sald›r›lara el-
veriflli kadrolar beslersiniz. Futbol ta-
raftar birlikleri, sa¤c› gençlik dernek-
leri ad› alt›nda örgütlenmifl sopal› si-
lahl› güruhlar bu ifller için beslenir.
Herkes birbirini tan›r, iktidarlar de¤ifl-
tikçe bu kadrolar ufak tefek de¤ifliklik-
lerle yeni sahiplerine ba¤lan›rlar ama
ihtiyaç bulundu¤u için her zaman sis-
tem içinde tutulurlar... Yerel kolluk her
zaman bu kiflileri da¤›tabilecek güce,
imkana bilgiye sahip oldu¤u halde ya
siyasal iktidar taraf›ndan desteklen-
mez ya da kendisi zaten iflin içinde ol-
du¤u için isteksiz davran›r, böylece bu
yap›lar el alt›nda tutulur, ihtiyaç duy-
duklar›n› düflündüklerinde birkaç tele-
fon veya küçük bir haberleflme a¤›yla
toplan›rlar.

u Yap›lanlar yeterli midir? Neler
yap›lmal›d›r? Linç sald›r›s›nda elbette
en önemli husus bu güruhun nas›l ko-
rundu¤unu, desteklendi¤ini ve halk›n
üzerine sald›rt›ld›¤›n› aç›kça göstere-
cek verileri halkla paylaflmakt›r. Sal-
d›rganlar›n kimlikleri, kollukla iliflki-
leri, yuvaland›klar› yerler aç›kça halk

ile paylafl›lmal›d›r...

Linç sald›r›s› ihtimali baflgösterdi-
¤inde çal›flt›rabilece¤imiz bir ""aacciill
eeyylleemm ççaa¤¤rr››ss››"" a¤›na sahip olmal›y›z.
Gerekirse uluslararas› düzeyde kurul-
mas› gereken bu a¤ ile siyasal iktidara
ve mülki amirlere bas›nç yap›lmal›,
henüz toplanma halindeyken yahut
tahrik edilirken da¤›t›lmalar› sa¤lan-
mal›d›r. Ama elbette bu her zaman
mümkün olmaz. O zaman mümkün
olan en yayg›n biçimde ma¤durlara
destek vermeli gerekirse ve mümkün-
se fiziksel olarak yard›ma gidilmeli,
bas›n›n ve muhalefet odaklar›n›n ilgi-
si olaya toplanmaya çal›fl›lmal›d›r.

Hemen ard›ndan ma¤durlar›n sa¤-
l›k durumu ve sald›r›n›n mümkün
olan en gelifl bilgisi eksiksiz olarak
tespit edilip savc›l›klar harekete geçi-
rilmeye çal›fl›lmal› ilgili yerel kolluk
hakk›nda idari yapt›r›mlar›n ve teftifl,
disiplin mekanizmalar›n›n harekete
geçirilmesine çal›fl›lmal›d›r.

Yine ülke gündeminde tutmaya
gayret etmeli ve sorumlular y›ld›r›l›n-
caya kadar fiili ve hukuksal takip sür-
dürülmelidir.

***
“Tüm bu olaylarda linçe maruz
kalanlar de¤il linççiler korunup
kollan›yor”
EEbbrruu  EErrbbuullaann
((SSEESS   ‹‹ssttaannbbuull 11 NNoolluu fifiuubbee

YYöönneettiimm
KKuurruulluu
ÜÜyyeessii))

u Linç
politikalar›-
n›n yöneldi-
¤i kesimle-
re bak›ld›-
¤›nda, siste-
min demok-

ratik mücadeleyi bast›rmak, insanlar›n
haklar›n› aramak için soka¤a ç›kmala-
r›na engel olmak amac›yla örgütlendi-
¤i görülmektedir. Bir yan› ile demokra-
si ve hak arama mücadelesini bast›r-
mak için kullan›lan linç uygulamas› di-
¤er yan›yla ülkede yaflananlar› ve top-
yekûn halka karfl› yap›lan birçok uygu-
lamadan sansür nedeni ile haberi olma-
yan ya da yanl›fl bilgilendirilen toplu-
mun, halk›n gerçekleri duymas›n›n en-
gellenmesi amaçlanmakta diye düflü-

nüyorum. Tabi birde linç uygulamas›
ile linçe maruz kalanlar›n halka düfl-
man ve tehlikeli gösterilmesi de bir ne-
den olarak görülebilir.

u Trabzon’da TAYAD üyelerine
yap›lan linç sald›r›s›ndan bugüne ka-
dar onlarca linç uygulamas›na flahit
olduk. Adapazar›, Edirne ve en son yi-
ne TAYAD’l›lar›n Ankara yürüyüflü
s›ras›nda yaflananlar olay›n kendili-
¤inden de¤il planl› oldu¤unu göster-
mektedir. Edirne’de bas›n aç›klamas›
yapan ö¤rencilere sald›r›rken de An-
kara yolunda tutuklu TAYAD üyeleri-
ne özgürlük talebiyle yürüyen TA-
YAD’l›lara sald›r›rken de bu linç gü-
ruhlar› ayn› davran›fllar› sergilemekte-
dir. Planl› meydana gelen bu olaylar-
da kullan›lan insanlara, bu insanlar›n
gösterdi¤i davran›fllar ve rahatl›klar›-
na bak›ld›¤›nda, bu insanlar›n linç için
haz›rland›klar›n›, örgütlendiklerini
görüyoruz. Tüm bu olaylarda linçe
maruz kalanlar de¤il linççiler korunup
kollan›yor. 

u Linçlere karfl› yap›lanlar yeterli
olsayd› bu gün biz hala linçleri konu-
fluyor olmazd›k. Yap›lanlar yeterli de-
¤il. Linç bu ülkede demokrasi müca-
delesi, hak arama mücadelesi veren
tüm kesimlerin ve örgütlerin günde-
minde hak etti¤i önemi görünceye ve
linçlere ve linç kültürüne karfl› gere-
ken önemde bir mücadele verilmeden
de yeterli olmayacakt›r. Sendikal an-
lamda bakt›¤›m›zda Trabzon’daki linç
sald›r›s› sonras› KESK flubelerinin b›-
rak›n aç›klama ya da herhangi bir fley
yapmay› sendika binalar›n› açmad›k-
lar›n› hat›rl›yorum. Yine Edirne’ de
linçe maruz kalan gençleri sahiplen-
mek yerine, sahiplenmeye gidenlere
gelmeyin diyen örgütler içinde
KESK’e ba¤l› sendikalar›m›z vard›.
Kald› ki linçe u¤rayanlar›n talebi
““AAmmeerriikkaa ddeeffooll bbuu vvaattaann bbiizziimm”” tale-
bi ülkemiz halk›n›n büyük ço¤unlu¤u-
nun talebidir. Linç duyuldu¤u anda,
kendine devrimci, demokrat diyen her
kesimin karfl› tav›r almas› gerekir ki
linçleri örgütleyen ve hayata geçiren-
ler bu kadar pervas›z olamas›nlar.
Sonras› ›srarl› ve kararl› mücadele di-
ye düflünüyorum. Linç kime gelirse
gelsin yar›n bize yönelmeyece¤inin
garantisi yok diye düflünüp sahiplen-
meli, aksi durumda bu ülkede de-
mokratik mücadele, hak alma müca-
delesi verilemez.
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AKP iktidar› kontrgerillan›n
daha önce iflledi¤i çeflitli suçlar›,
oligarfli içi çat›flmada rakiplerini et-
kisizlefltirmek ve devleti aklamak
için kullan›yor. Zaman, Yeni fiafak,
Sabah  gibi AKP yandafl› dinci ga-
zeteler de bu çat›flmada psikolojik
savafl›n arac› ifllevini görüyorlar. 

Sabah gazetesinin 16 ve 17
Ekim’de iki gün üst üste yapt›¤› bir
“infaz” haberi de bu kategorideki
haberlerden biriydi. Sabah, 6 Mart
1993’de darbeci Bedri Ya¤anlar’›n
infaz edilmesini, katliamdan sa¤
kurtulan iki çocuk üzerinden ““1177 yy››ll
bbooyyuunnccaa ssaakkllaannaann eemmzziikk”” bafll›¤›y-
la manflet yapt›. 

Haberi okuyanlar Sabah gazete-
sinin infazlara karfl› oldu¤u için bu
haberi yapt›¤›n› san›r. Ama hay›r,
Sabah’›n derdi 17 y›l önceki bir in-
fazda bilinmeyen bir gerçe¤i aç›¤a
ç›kartmak de¤ildi. ‹nfazlara karfl›
oldu¤u için bu infaz› gündeme ge-
tirmiyordu. SSaabbaahh ggaazzeetteessii ddee di-
¤er tüm burjuva bas›n gibi devletin
iinnffaazzllaarr››nn›› aallkk››flflllaayyaann,, infazlar›
manfletleriyle aklayan bir yay›n
yapm›flt› hep. Nitekim Sabah, flimdi
manflet yapt›¤› bu infaz› da 17 y›l
önce ““SSuurriiyyee iillkk kkeezz iiflflee yyaarraadd››”” di-
ye manfletten alk›fllam›flt›.

Sabah, e¤er infazlara karfl›
oldu¤u için bu haberi yapm›fl
olsayd›, ilk ifli herhalde o tarihteki
infazc› manfletin özelefltirisini ver-
mek olurdu. Ama Sabah’›n derdi,
sadece, oligarfli içi çat›flmada AKP
iktidar› lehine psikolojik savafl yü-
rütmek. Sözü edilen katliam da,
AKP iktidar›yla ters düflen eski
kontrgerillac› fleflerden Hanefi Av-
c›’yla süren it dalafl›nda ona karfl›
sald›r› malzemesi olarak gündeme
getiriliyor. 

Hanefi Avc› 93 y›l›ndaki bu infa-

z› yöneten katillerden birisi. Ama
herkes biliyor ki, katil Hanefi Av-
c›’n›n yönetti¤i tek infaz bu de¤il-
dir. Avc›, yüzlerce devrimci-yurtse-
verin infazlar›n›, iflkenceli sorgu-
lar›n› bizzat yönetmifltir. Fakat
AKP ve yalakalar›na bak›l›rsa, Ha-
nefi Avc›, sanki bütün bunlar› ken-
di kiflisel amaçlar› do¤rultusunda
yapm›flt›r. Hay›r, Hanefi Avc› em-
peryalistler taraf›ndan halka karfl›
savaflta e¤itilmifl, oligarflinin kul-
land›¤› kontrgerilla fleflerinden biri-
sidir. Hanefi Avc›’ya yürüttü¤ü her
katliam operasyonunda görev veren
Emniyet Müdürü vard›r, o ilin valisi
vard›r, ‹çiflleri Bakan›, hükümeti
vard›r. Avc›’n›n da itiraf etti¤i gibi
infazlar, kay›plar, katliamlar, iflken-
celer devlet politikas›d›r. Hanefi Av-
c› yönetti¤i tüm operasyonlar›, yap-
t›¤› tüm iflkenceleri, tüm katliamlar›
devlet ad›na yapm›flt›r. Avc›’n›n bu-
radaki rolü halk düflman›, devrimci
düflman› bir katil olmas›n›n ötesinde
de¤ildir. Fakat Sabah’›n manfletle-
rinde Hanefi Avc› d›fl›ndakilerden
hiçbiri yok. Hanefi Avc› tteekk bbaaflfl››nnaa
mm›› yyaapptt›› bu katliamlar›? 

Avc› iinfazlar› ttek bbafl›na
m› ggerçeklefltirdi?

AKP, Avc› gibi birkaç kontrge-
rilla flefini kullan›p, devletin tüm
katliamlar›n› aklamaya çal›fl›yor. 1
May›s 1977 katliam›, Marafl katlia-
m›, 16 Mart katliam›, Çorum, Sivas,
Gazi katliam›n›... ‹damlar›, iflkence-
leri, gözalt›nda kay›plar›, “faili
meçhul”leri... her fleyi kullan›yor,
oligarfli içi çat›flman›n malzemesi
yap›yor. “Ergenekon” operasyonla-
r›n›n bafllar›nda Baflbakan Erdo¤an,
“karanl›kta hiçbir olay kalmaya-
cak” demiflti. Bugüne kadar AKP
iktidar› taraf›ndan ayd›nlat›lan ne

bir kitle katliam› var, ne de gözalt›n-
da kaybedilen 500’ün üzerindeki
kay›ptan biri.. 

AKP’nin iktidar oldu¤u 2003-
2009 y›llar› aras›nda, 34 bin 922 po-
lis, jandarma ve gardiyan hakk›nda
iflkence yapmaktan suç duyurusun-
da bulunulmufl ama gerçek anlamda
cezaland›r›lan tteekk bbiirr iflkenceci
yok. Tam tersine aç›lmak zorunda
kal›nan iflkence davalar›nda iflken-
ceciler aklanm›flt›r. ‹flkenceciler ko-
runup, kollanm›flt›r. 

Sabah gazetesi manflete tafl›d›¤›
infaz için diyor ki; “Foto¤raflarda
her cesedin bafl›nda bir silah var.
Zaten bu tip foto¤raflar o dönemde
gerçeklefltirilen tüm operasyonlar-
da hep ayn›. Cesetler ve yan› baflla-
r›ndaki silahlar...”

Evet do¤ru diyor Sabah. Öyley-
di. Ve öyleyse, devrimcilerin katle-
dildi¤i yüzlerce infaz›n dosyas›n› da
aç›n bakal›m. AKP o infazlar›n
dosyalar›n› açs›n. Açamazlar. 

Hanefi Avc› gibi katiller, iflkence
ve infazlardaki “baflar›lar›ndan” do-
lay› her iktidar taraf›ndan sürekli ter-
fi ettirilmifllerdir. Nitekim AKP ikti-
dar› da, sekiz y›ll›k iktidar› boyunca
Hanefi Avc›’y› el üstünde tutmufltur.
Sabah gazetesi Hanefi Avc›’n›n kat-
liamlar› yönetti¤ini yyeennii mmii öö¤¤rreenn--
ddii?? 17 y›ld›r Hanefi Avc› ve onun gi-

iflkencenin Kay›plar›n ‹nfazlar›n

sorumlusu

AKP, oligarfli içi çat›flmada bir 
katilin üzerinden devleti aklayamaz
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bi katiller hakk›nda tek bir sat›r yaz-
m›fl m›d›r? AKP’nin sekiz y›ll›k ikti-
dar› boyunca Avc›’n›n komplolar›,
telefon dinlemeleri hakk›nda tteekk bbiirr
ssaatt››rr yyaazzmm››flfl mm››dd››rr?? 

Sekiz y›ll›k iktidar› boyunca
AKP, bu katili ödüllendirmekten
baflka ne yapt›? Bugün de çat›flma
içinde olmasayd› Avc› el üstünde
tutulmaya devam edecekti. 

fiu bir an bile unutulmamal›d›r
ki; Hanefi Avc›, AKP taraf›ndan bu
infazlar›, katliamc›l›¤› dolay›s›yla
tutuklanm›fl DE⁄‹LD‹R. 

Sabah, HHaanneeffii AAvvcc››’’yyaa eemmiirr vvee--
rreennlleerrddeenn hiç söz etmiyor. Daha
alttaki Ayhan Çark›n gibi ölüm
mangalar›ndaki polislerin de infaz-
da yer ald›¤›n› yazm›fl. Katil Çar-
k›n, sadece kendisinin 90’›n üzerin-
de kifli katletti¤ini itiraf etmifltir. Sa-
bah gazetesi bir gazetecilik yapa-
caksa Ayhan Çark›n gibi bir katilin
bu itiraflar›na ra¤men AKP iktidar›
taraf›ndan neden yarg›lanmad›¤›n›
araflt›r›p yazs›n. 

AKP döneminde infazlar yap›l-

mad› m›? Baflkent’in göbe¤inde
Eyüp Beyaz’›, Kevser M›rzak’› kim
katletti? Polis, katlettiklerinin yak›-
n›na bir silah b›rakarak çat›flma sü-
sü vermekten vaz m› geçti? 12 ya-
fl›ndaki U¤ur Kaymaz’›n üzerinden
13 kurflun ç›kmad› m›? Bu 13 kur-
flunun  dokuzu da ss››rrtt››nnddaanndd››.. Ya-
n›na bir silah b›rak›p çat›flma süsü
veren kimin polisiydi? Art›k AKP
iktidar› döneminde bunlar olmuyor,
“Türkiye de¤ifliyor” öyle mi? 

AKP bugüne kadar tek bir kont-
rgerillac›y› katliamlar›ndan dolay›
yarg›lamad›. Tek bir iflkenceciyi
halka, devrimcilere yapt›¤› iflkence-
lerden dolay› yarg›lamad›.

Sabah’›n ddarbeci ssevgisi
Sabah gazetesinin iki gün man-

flete tafl›y›p sayfalarca yer ay›rd›¤›
haber s›radan, tesadüfen seçilmifl
bir haber de¤il. Sabah’›n, devletin
yüzlerce infaz›n›n, katliam›n›n için-
den özellikle darbecileri seçmesi el-
bette “tesadüfi” de¤ildir. ‹nfazlar›n
sorumlulu¤unu Hanefi Avc›’ya y›k-

mak nas›l kirli bir oyunsa, bunun
için darbecileri gündeme getirmek
de ayn› flekilde kirli bir oyundur. Bu
seçim tesadüfi de¤ildir, masum de-
¤ildir. Sabah, devrimci harekete
darbe yapan kontralaflm›fl kiflilerin
üzerinden infazlar› gündem yapma-
s› karfl›-devrimin bir taflla bir kaç
kufl vurma iste¤inin ürünüdür. 

AKP’nin ppolitikalar›na
malzeme oolmay›n,
kendinizi
kulland›rtmay›n!

Devletin iflkencelerine maruz
kalanlar, yak›nlar› infaz edilenler,
gözalt›nda kaybedilenlerin yak›nla-
r›... oligarfli içi çat›flmada AKP’nin
politikalar›na alet olmay›n. Kendi-
nizi kulland›rtmay›n. AKP, iktidar
savafl›nda herfleyi kullanmaktad›r.
AKP, oligarfli ad›na, emperyalizm
ad›na iflkencelere, infazlara, komp-
lolara devam ediyor. AKP, sadece
kendi döneminin katliamlar›ndan
de¤il, oligarflinin geçmifl katliamla-
r›n› da aklamaya çal›flt›¤› için tüm
katliamlardan sorumludur.

“Hrant'›n Arkadafllar›”, Hrant
Dink’in katledilmesiyle ilgili “bilgi
edinme” yasas› çerçevesinde, Cum-
hurbaflkanl›¤›na, Adalet, ‹çiflleri,
D›fliflleri Bakanl›klar›na ve Baflba-
kanl›¤a sorular sormufllar.

12 Ekim günü ‹stanbul’da dü-
zenledikleri toplant›da, sorular›na
ald›klar› cevaplar› aç›klad›lar. 

“Hrant'›n Arkadafllar›” ad›na
Ümit K›vanç taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, Cumhurbaflkan› Ab-
dullah Gül’ün, "Hrant Dink gerekli
tedbirler al›nmad›¤› için öldü" de-
di¤i, Adalet Bakanl›¤›’n›n ise "Siz
zaten bu soruflturmalarda taraf de-
¤ilsiniz ki size ne oluyor" diye ce-
vap verdi¤i belirtildi.

K›vanç, ayr›ca D›fliflleri Bakan-
l›¤›’n›n sorulara cevap vermedi¤ini
sadece, “D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n, o

korkunç savunman›n, Adalet ve
‹çiflleri Bakanl›klar›ndan, al›nan
bilgilerle haz›rland›¤›n› söyledi¤i-
ni, soruflturma ile ilgili M‹T’in
“herhangi bir faaliyetine rastlama-
d›klar›n›” anlat›rken, M‹T’e yöne-
lik sorular›na da, Baflbakanl›ktan
“Talebinizi ilgili firmaya flahsen
iletmeniz gerekmektedir" cevab›
geldi¤ini ekledi.

M‹T’i bir ffiirrmmaa olarak gören
Baflbakanl›k verdi¤i cevap ile her-
kesle alay etmifltir.

“Hrant’›n arkadafllar›” ad›na ya-
p›lan konuflmada, bu cevaplarla
birlikte, “Hrant’› Neo-Nazi ile bir
tutan iç kald›r›c› savunmaya hhüükküü--
mmeettiinn vvee ddeevvlleettiinn ttooppttaann ssaahhiipp çç››kk--
tt››¤¤››nn›› aannllaamm››flfl oolldduukk.."" deniyordu. 

Bunu anlam›fl olmak için bu
cevaplar gerekli de de¤ildi.

“Hrant’›n arkadafllar›”n›n görmesi
gereken gerçek fludur;

Hrant Dink, AAKKPP iikkttiiddaarr››nnddaa
kkaattlleeddiillmmiiflflttiirr.. Katilleri AKP ikti-
dar› taraf›ndan korunmaktad›r.
“KKoorrkkuunnçç ssaavvuunnmmaa”” dedikleri
Hrant’›n katledilmesini A‹HM’e
karfl› savunan AKP iktidar›d›r. 

Hrant’›n katili AKP’dir. Fakat
“Hrant›n arkadafllar›”n›n önemli bir
bölümü, bunlara ra¤men, AAKKPP’’nniinn
kkuuyyrruu¤¤uunnddaann kkooppmmaammaakkttaa--
dd››rrllaarr.. AKP’ye siyasal destekleriy-
le, Hrant’›n katillerinin korunmas›-
na ortak olmaktad›rlar.

“Hrant’›n arkadafllar›” adalet
arayacaksa, yerleri devrimcilerin
yan›d›r. Devrimciler on y›llard›r
adalet mücadelesi vermektedirler.
Adalet mücadelesi Hrantlar› katle-
den bu köhne düzene karfl› sürdü-
rülmelidir. Uzlaflarak, katillerin ol-
mayan vicdan›na seslenerek adalet
aranmaz. Bu görülmelidir.Aksi hal-
de yan›lmaya devam edeceksiniz!..

Adalet ar›yorsan›z, yeriniz
devrimcilerin yan›d›r!
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Bu ülkenin yüzak›, bu halk›n de-
mokrasi mücadelesinin köfle taflla-
r›ndan biri, bu ülkede tutsaklar›n se-
si, bu ülkenin onuru olan TA-
YAD’l›lara özgürlük istiyoruz! 

99 TTAAYYAADD’’ll››yyaa öözzggüürrllüükk!!

1 Haziran sabah› karanl›¤›n cel-
latlar›nca tutsak edildiler. Ellerinde
silahlar›, yüzlerinde maskeleri ile
AKP’nin iflkenceci polisleri, 1155 HHaa--
zziirraann 22001100 sabah› herkes uykuday-
ken, Ankara, ‹zmir ve ‹stanbul’da
evleri, demokratik kurulufllar› basa-
rak aralar›nda 50-60 yafllar›nda ki
tutsak yak›nlar›n›n da oldu¤u 2299
TAYAD’l›y› gözalt›na ald›lar. 

AKP zulmetmekte s›n›r tan›m›-
yor. Halka, emekçilere zulmetmek
serbestti ve faflizmin hukuku geçer-
liydi bu ülkede. Bir sabah karanl›-
¤›nda kap›lar›na dayand›klar› TA-
YAD’l›lara y›llard›r zulmü esirge-
memifllerdi.

NNeelleerr yyaappmmaadd››llaarr kkii??...... 

‹çeride tutsak evlatlar›na zulmün
en koyusunu reva görürken, “dd››flflaa--
rr››ddaa” da, TAYAD’l›lara “zzuullüümmlleerr--
ddeenn zzuullüümm bbee¤¤eenniinn” dediler. Hapis-
hane önlerinde bafllayan zulüm, tut-
sakl›klara, tecrit hücrelerine tafl›nd›.

Gözalt›na ald›klar› TAYAD’l›-
lardan 1177 kifli tutukland›. Tutukla-
nanlar aras›nda, iki k›z›n› tecrite
karfl› ölüm orucu eyleminde flehit
veren AAhhmmeett KKuullaakkss››zz’›n, hapisha-
nelerde tutsak evlatlar› bulunan ana,
babalar›n, tutsak yak›nlar›n›n olma-
s› AKP’nin halk düflman› yüzünü
göstermektedir.

Herfley bir yana, AKP evlatlar›
için hapishane kap›lar›ndan ayr›l-
mayan yafll› ana, babalar›, iki k›z›n›
flehit veren bir babay›, bile iflkence-

li tecrit hücrelerine atacak kadar gö-
zü dönmüfl bir halk düflman›d›r. 

Aç›kça, ““ttuuttssaakk kk››zzllaarr››nn››zz››,,
oo¤¤uullllaarr››nn››zz›› ssaahhiipplleennmmeeyyeecceekkssii--
nniizz”” diyorlar. Analara, babalara, tut-
sak yak›nlar›na dayatt›klar› budur 

Devrimci tutsaklara karfl› yürüt-
tükleri düflmanl›k, gözlerini bürü-
yen kan ve devrimcilere düflmanl›k-
ta tekellere kendilerini kan›tlama
çabas› AKP’ye herfleyi yapt›rmakta-
d›r.

Onlar›n hamuru, anti-komünizm
ve devrimci düflmanl›¤›yla kar›l-
m›flt›r. AKP’nin kadrolar› böyle ye-
tiflmifl, devrimci mücadeleye karfl›
böyle kullan›lm›fllard›r.

Bu öylesine bir düflmanl›kt›r ki,
bir anne ve babaya, bir kardefle, bir
ablaya, bir amcaya ““oo¤¤lluunnuu,, kk››zz››nn››,,
kkaarrddeeflfliinnii,, aabbiinnii,, yyee¤¤eenniinnii ssaahhiipp--
lleennmmeeyyeecceekkssiinn “ diyor!

Bu zulmü uygulayan AKP’nin
faflist politikalar›na, linçlerine karfl›
dik durulmaz, mücadele edilmez de
ne yap›l›r?

AAss››ll ssuuççlluu,, ttuuttssaakkllaarr››
ssaahhiipplleenneenn TTAAYYAADD’’ll››llaarr››
ttuuttuukkllaattaann AAKKPP’’ddiirr

8 TAYAD’l› sahiplenme sonucu
serbest b›rak›l›rken, 9 TAYAD’l›n›n
tutsakl›¤› sürüyor.

99 TTAAYYAADD’’ll›› ttaamm 113322 ggüünnddüürr ttuu--
ttuukklluu......

99 TTAAYYAADD’’ll››nn››nn öözzggüürrllüü¤¤üünnüü iiss--
ttiiyyoorruuzz!!

AKP iktidar›, TAYAD’l›lar›
““HHaassttaa ttuuttssaakkllaarr››”” sahiplendikleri,,
““GGüülleerr ZZeerree’’nniinn cceennaazzeessiinnee”” kat›l-
d›klar›, ““MMaahhiirr ÇÇaayyaann’’››nn mmeezzaarr››””
bafl›nda anma yapt›klar›, ““NNeeww--
rroozz’’aa kkaatt››lldd››kkllaarr››”” gerekçesiyle tu-

tuklad›.

AKP iktidar›n›n suç olarak gör-
dükleri ve tutuklamalara gerekçe
yapt›¤› eylemlere bak›ld›¤›nda, bu
eylemlerin ttuuttuukkllaannmmaa ggeerreekkççeessii
yyaapp››llaammaayyaaccaakk eylemler oldu¤u
çok aç›kt›r.

AKP bir yandan TAYAD’l›lar›
tutuklat›rken, bir yandan da halka
haks›zl›klara direnmemesi için göz-
da¤› vermektedir. Hemen herkesi
tehdit eden AKP, “halk›n elini kolu-
nu” ba¤lamaya çal›flmaktad›r.

As›l suçlu, tutsaklar› sahiplenen,
TAYAD’l›lar› tutuklatan iflbirlikçi
AKP iktidar›d›r. 

Bu ülkenin onuru olan 

TAYAD’l›lara 
özgürlük istiyoruz!

TAYAD’LILARIN suçlar› çok
büyüktü! AKP iktidar›n›n hasta
tutsaklar› katletme politikas›n›
bofla ç›kartm›fllard›. Verdi¤imiz

mücadele ile Güler Zere’yi
zulmün elinden alm›flt›k. AKP

iktidar›n›n intikam› böyle oldu.
Hakl› ve onurlu bir mücadele

içinde olan TAYADLILARI
operasyonla gözalt›na ald›rd› ve

tutuklatt›. AKP böylece bizi
y›ld›rmak, susturmak istedi,

gözda¤› vermeye çal›flt›.
Y›lmad›k. Tutsak TAYADLILARI

sahiplendik.
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Düflünün ki, AKP TA-
YAD’l›lar› tutuklatarak,
kendince halka gözda¤›
vermeye çal›fl›rken, bir
yandan da halk›n de¤erle-
rine sald›rmay› ihmal et-
miyor.

Örne¤in, hastalar› sa-
hiplenmek, bir halk gele-
ne¤idir. Kötü günde yar-
d›m etmek, destek sun-
mak, ac›lar› paylaflmak
bir halk gelene¤idir. AKP
bu gelene¤e de sald›rmakta, bu de-
¤erleri ayaklar alt›na almaktad›r.

AKP’nin faflist sald›r›lar›na dur
demek, halk›n de¤erlerine karfl› yü-
rüttü¤ü sald›r›lar› bofla ç›karmak
için de TAYAD’l›lara özgürlük isti-
yoruz.

113322 ggüünnddüürr ttuuttuukklluu oollaann TTAA--
YYAADD’’ll››llaarr sseerrbbeesstt bb››rraakk››llmmaall››dd››rr..

TAYAD’l›lara özgürlük istemek,
AKP’nin faflist sald›r›lar›n›n meflru
olmad›¤›n› dile getirmektir. O halde
AKP’nin faflist sald›r›lar›na karfl›
direnmek meflrudur.

T›pk› TAYAD’l›lar›n direndi¤i
gibi...

DDiirreenneenn vvee bbuu üüllkkeenniinn
oonnuurruu oollaann TTAAYYAADD’’ll››llaarraa
öözzggüürrllüükk!! 

TAYAD’l›lar bu ülkenin onuru-
dur. Onurudur, çünkü TAYAD’l›lar
bu onuru hak ederek kazanm›fllar-
d›r. En zor koflullarda bile do¤ru bil-
dikleri yolda tek bafllar›na da olsa
mücadeleyi sürdürmüfllerdir.

Öyle koflullar yaflam›fllard›r ki,
ülke de ““yyaapprraakk kk››mm››llddaammaadd››¤¤›› kkoo--
flfluullllaarrddaa”” TAYAD’l›lar tek bafl›na
mücadele etmifllerdir. Cuntan›n sal-
d›r›lar›n›n sürdü¤ü koflullarda cun-
tan›n faflist terörüne boyun e¤me-
mifllerdir.

‹flkence görmek, tutuklanmak
pahas›na iflkenceyi, sald›r›lar›, cun-
tan›n halk düflman› politikalar›n›
teflhir etmifllerdir.

TAYAD’l›lar bu ülkenin onuru-
dur. Onurudur çünkü, üniversitele-
rin faflist generallere pefl pefle ün-

vanlar verdi¤i, belediye baflkanlar›-
n›n flehirlerin anahtarlar›n› cuntan›n
generallerine teslim etti¤i, ayd›nla-
r›n sindi¤i, hukukçular›n faflizmin
kanl› sald›r›lar›n› tasdik etti¤i ko-
flullarda, cuntaya boyun e¤meyen-
lerdendi TAYAD’l›lar.

TTAAYYAADD’’ll››llaarraa öözzggüürrllüükk iissttiiyyoo--
rruuzz!!

TAYAD’l›lar bu ülkenin vicdan›-
d›r ayn› zamanda. Vicdan›d›r, çün-
kü, halk›n faflist cuntan›n postallar›
alt›nda ezildi¤i, ac›lar çekti¤i koflul-
larda TAYAD’l›lar bu ac›lara kay›t-
s›z kalmam›fl, halk›n yan›nda ol-
mufllard›r.

Tutsaklar, 19-22 Aral›k günlerin
de ölüm mangalar› taraf›ndan kufla-
t›l›p, diri diri yak›ld›klar›nda, hapis-
hane önlerinde yine onlar vard›. Yi-
ne onlar 7 y›l boyunca zulme karfl›
mücadelenin bir parças› olmay› ba-
flard›lar.

Bu halk›n en de¤erli evlatlar›n›n
kömürleflmifl cesetlerini s›rtlar›nda
tafl›d›lar. Büyük Direnifl’te flehit dü-
flen evlatlar› ile onlar, yan yana fle-
hit düfltüler.

Tutsaklar›n iflkence ve sald›r›lar

ile teslim al›nmaya çal›fl›ld›¤› ko-
flullarda en zor dönemlerde tutsak-
lar›n sesi olmay› baflarm›flt›r TA-
YAD’l›lar.

TAYAD arkas›nda mücadele ile
dopdolu olan onurlu bir tarih b›rak-
m›flt›r. AKP iktidar› mücadele dolu
ve bu ülkenin onuru olan TA-
YAD’l›lara, o mücadele dolu tarihe
sald›rmaktad›r.

AKP sald›r›lar›yla, gözalt› ve tu-
tuklama terörü ile TAYAD’l›lar› y›l-
d›ramaz.

BBuu oonnuurrlluu ttaarriihhiinn yyaarraatt››cc››ss›› TTAA--
YYAADD’’ll››llaarr iiççiinn öözzggüürrllüükk iissttiiyyoorruuzz!!

133 gün süren tutukluluktan son-
ra TAYAD’l›lar 2255 EEkkiimm günü ilk
duruflmaya ç›kacaklar. Kuflkusuz
TAYAD’l›lar›n yarg›lanaca¤›n› dü-
flünmek yanl›fl olur. Nitekim bugü-
ne kadar hiçbir güç TAYAD’› yarg›-
layamam›flt›r. Zira TAYAD hep hak-
l› bir davan›n savunucusu olmufltur.

TTaarriihhsseell vvee ssiiyyaassaall oollaarraakk hhaakkll››
oollaannllaarr›› hhiiççbbiirr ggüüçç yyaarrgg››llaayyaammaazz..
TTAAYYAADD yyaarrgg››llaannaammaazz!! 

Bu nedenle 133 gündür tutsak
olan tutuklu 9 TAYAD’l› için özgür-
lük istiyoruz.

TTAAYYAADD’’ll››llaarraa 
öözzggüürrllüükk iisstteerrkkeenn;;
Burada mesele yaln›zca 9 kifli-

nin tutuklulu¤u de¤ildir. 

9 kifli, haks›z, hukuksuz tutuk-
ludur; hapishanelerdeki binlerce
devrimci, ilerici, yurtsever tutuklu
gibi. 

9 kifli, susmayan ve sinmeyen-
lerin sesi olarak, bu halk› sustur-

mak ve sindirmek is-
teyenler taraf›ndan
tutuklanm›fllard›r. 

TAYAD’l›lara Öz-
gürlük isterken;

Demokratik mü-
cadeleye özgürlük is-
tiyoruz

Bir halk›n tutsak-
lar›na sahip ç›kma
hakk›n›n meflrulu¤u-
nu savunuyoruz. 

Bir halk›n flehitlerine sahip ç›k-
ma hakk›n›n meflrulu¤unu savunu-
yoruz. 

9 TAYAD’l› halkt›r. 

TAYAD’l›lar nezdinden tutuk-
lanan halk›n hakl› ve meflru müca-
delesidir. 

TAYAD’l›lara Özgürlük ister-
ken;

Halk›n özgürlü¤ünü ve hakl›,
meflru mücadelesini savunuyoruz. 

TAYAD’l›lara Özgürlük
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u IMF, ““TToopplluummssaall
ppaattllaammaa oollaabbiilliirr”” diye
emperyalistleri uuyar›yor!

u Kriz bboyunca 330
milyon eemekçi, ttekeller
taraf›ndan iiflten çç›kart›ld›

u Dünyadaki iiflsiz nnüfus
210 mmilyona çç›kt›

IIMMFF flefi Dominik Strauss- Kahn
“ kriz geride milyonlarca iflçi b›rakt›.
Büyük durgunluk ard›nda bir iflsizlik
çöplü¤ü b›rakt›”” diyordu.

““‹‹flflssiizzlliikk ççööppllüü¤¤üü””!!

‹flte yüzmilyonlarca iflsiz emekçi
onlar›n gözüne böyle gözüküyor.  

Kriz boyunca tam 3300 mmiillyyoonn iinn--
ssaann iiflflssiizz kkaalldd›› ve dünyadaki iflsiz
nüfus 221100 milyona ç›kt›. ‹flsiz ka-
lanlar›n yyüüzzddee 7755’’ii emperyalist-ka-
pitalist ülkelerdedir.

Emperyalistlerin “biliflim ve tek-
noloji ça¤›” dedikleri, teknolojileri
ile övündükleri günümüzde bunlar
unutturulmak istenen gerçeklerdir.

221100 mmiillyyoonn iflsizin, 11 mmiillyyaarr
aaçç’›n, açl›ktan ölümlerin yafland›¤›
bir ça¤d›r, onlar›n uygarl›k masalla-
r› anlatt›¤› dünya!

Öylesine bir eflitsizliktir ki bu,
emekçilere 8800 y›l önceki koflullar›
dayatm›flt›r. Emekçilerin tüm hakla-
r›n›n gaspedildi¤i, iflsizli¤in ve açl›-
¤›n yüz milyonlarca emekçiyi tehdit
etti¤i y›llard›r 11992288--2299’lu y›llar.

““‹‹flflssiizzlliikk ççööppllüü¤¤üü””
yyaarraattaannllaarr,, eemmeekkççiilleerrddeenn
kkoorrkkuuyyoorr

Uluslararas› Para Fonu (IMF),
Amerika ve Avrupa’n›n 11993300’lar-
dan beri görülen en kötü iflsizlik kri-
zi ile karfl› karfl›ya oldu¤unu ve dik-
katli ad›mlar at›lmamas› halinde

“ssoossyyaall ççaallkkaanntt››llaarrddaa bbiirr ppaattllaammaa””
yaflanmas› riski bulundu¤u uyar›-
s›nda bulundu.

Onlar›n korkular› kendi köhne-
mifl düzenlerinin gelece¤i ile ilgili-
dir. ILO raporunda; ““YYüükksseekk vvee
uuzzuunn ssüürreenn iiflflssiizzlliikk mmeevvccuutt ddeemmookk--
rraassiilleerriinn iissttiikkrraarr››nn›› tteehhddiitt eeddiiyyoorr..””
diye saptamalar yap›yorlar.

‹stikrardan kas›t, düzenlerini hiç
bir tteehhddiitt olmadan, muhalefetsiz
sürdürebilmeleridir. Ama bir ç›rp›da
kap› önüne koyduklar› milyonlarca
iflsizin uzun vadede “nas›l bir tehli-
ke oldu¤unun” fark›ndalar.

Strauss-Kahn, ““GGüüvveenncceeddee ddee--
¤¤iilliizz”” diyerek korkular›n› en k›sa
yoldan aç›¤a vuruyor. Kuflkusuz
emperyalistler yaratt›klar› tablonun
nas›l korkunç bir tablo oldu¤unun
ve yaratt›¤› y›k›m›n fark›ndalar.

‹flsiz 221100 mmiillyyoonn emekçinin, her
birinin bakmak zorunda oldu¤u bir
ailesi oldu¤unu ve her ailenin orta-
lama 44 kkiiflflii olmas› durumunda iflsiz-
li¤in do¤rudan etkiledi¤i say›n›n 11
mmiillyyaarraa yak›n olmas›, emperyalist-
lerin pervas›zl›¤›n› göstermektedir.

EEmmppeerryyaalliisstt tteekkeelllleerriinn ppoolliittiikkaa--
llaarr››nn››nn ssoonnuuccuu,, hheerr 66 kkiiflfliiddeenn bbiirrii--
nniinn ‹‹fifiSS‹‹ZZ,, hheerr 66 kkiiflfliiddeenn bbiirriinniinn
AAÇÇ oolldduu¤¤uu mmiillyyaarrllaarrccaa iinnssaann.. 

‹flte emperyalistler sömürüde
böylesine pervas›z, hak gasplar›nda
böylesine s›n›r tan›mamaktad›r. ‹fl-
sizlik, yoksulluk, güvencesiz yafla-
m›n dayat›lmas›yla birlikte,
11999900’dan bu yana özellikle emekçi-
lere yönelik sald›r›lar artm›flt›r. 

Emperyalist ülkelerde sald›r›lar
sürmekte, hak gasplar› devam etti-
rilmektedir. Hak gasplar› ile emek-
çilerin e¤itim, sa¤l›k, emeklilik gibi
en temel haklar›na el uzat›lm›flt›r..
Örne¤in, Fransa’da emeklilik yafl›
6600’tan, 6622’ye ç›kar›l›rken, Almanya
ve ‹ngiltere’de sosyal harcamalar
azalt›lmaktad›r.

Emperyalist-kapitalist ülkelerde

devlet, “sosyal devlet” kimli¤ini bir
yana b›rakm›flt›r. Sosyalist sistemin
varl›¤› koflullar›nda, zorunluluktan
sa¤l›k, e¤itim, sosyal yaflam konu-
sunda bütçeler oluflturup, kimi
ad›mlar atan devlet bugün ona ihti-
yaç duymamaktad›r.

EEmmeekkççiilleerr öörrggüüttssüüzz
vvee öönnddeerrssiizzddiirr

Emperyalist tekellerin politika-
lar›na karfl›, buna karfl›l›k olacak öl-
çüde, buna denk düflen bir tepki, bu
ölçüde bir mücadele yoktur... 

Emekçi halklar›n, iflçilerin han-
dikap› fludur; bbuuggüünn eemmeekkççiilleerr öörr--
ggüüttssüüzz vvee öönnddeerrssiizzddiirr.. Milyonlarca
emekçi kendilerini iflsiz b›rakan,
haklar›n› gaspeden emperyalist sis-
teme karfl› öfkelidir. Ancak bu öfke
düzene karfl› ciddi, örgütlü bir mü-
cadeleye dönüflmüfl de¤ildir.

Hak gasplar› için milyonlarca
emekçi sokaklardad›r. Gösterilere
milyonlarca emekçi kat›lmakta,
grevler örgütlenmektedir. Öfke, he-
nüz iktidarlar› tehdit edecek bir ör-
gütlülükten,  mücadeleden uzakt›r.

Sendikalar›n örgütledi¤i ve eko-
nomik taleplerle s›n›rl› mücadelele-
rin emperyalist politikalarda gedik-
ler açmas› zordur.

Sosyalist sistemin yoklu¤u, ezi-
len halklar›n kurtulufl savafllar›n›n
gerilemifl olmas› tekellere cesaret
vermifltir.

Emperyalistler, emekçilerin için-
de bulundu¤u durumu gördükleri
için sömürü ve talanda pervas›zd›r-
lar. Tüm dünyada emekçilere yöne-
lik sald›r›n›n alt›nda iflte bu gerçek-
ler yatmaktad›r.

‹‹flflssiizz bb››rraakktt››llaarr,, ‘‘ttoopplluummssaall 
ppaattllaammaa’’ddaann kkoorrkkuuyyoorrllaarr!!
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Yürüyü

11 yy››llddaa 33770000 yyeennii mmiillyyoo--
nneerr!! 33770000 kkaann eemmiiccii ddaahhaa!!....

3700 yeni zenginin ortaya
ç›kmas› demek, milyonlarca ye-
ni yoksul demektir. AKP, 8 y›l
boyunca sadece yeni zenginler
yaratmakla da kalmad›, zengin
olanlar› da büyüttü.

22001100 AA¤¤uussttooss itibar›yle Tür-
kiye’de bankalarda bulunan 566
milyar 503 milyon TL’ye ulaflan
mevduat›n yüzde 4455..77’’sinin mil-
yoner hesaplar›nda tutuldu¤u
aç›kland›. 

Bu ne demektir?

BBiirriinncciissii;; milyonerlerin elin-
de bulunan paran›n büyüklü¤ü
ve milyonerlerin gücünü,

‹‹kkiinncciissii;; onlar daha çok zen-
gin oldukça halk›n daha çok
yoksullaflaca¤› gerçe¤ini göster-
mektedir.

Bu tablo AKP’nin politikala-
r›n›n kimleri nas›l zengin etti¤i-
ni ayr›ca göstermektedir.

YYeennii bbiirr zzeennggiinn nnaass››ll yyaarraatt››--
ll››rr?? 

Aç›k ki, halk›n olan› çalmas›,
ya¤madan pay verilmesi, çal›p-
ç›rpmas›, azg›nca sömürmesi
için her tür kolayl›k gösterilir.
Bilinir ki, bu 3700 kan emiciden
hiçbiri al›nteri ile kazanmad› on-
ca serveti.

Nitekim her bir kan emicinin,
her bir asalak milyonerin öncesi-
ne bir bakmak bunu anlamak
için yeterlidir. Ülker grubu, Sab-
ri Ülker’in çok çal›flmas›yla bir
imparatorluk kurmad›. Hepsinin
arkas›nda oligarflinin sundu¤u
peflkefller var. 

AKP iktidar›, açlar›n say›s›n›
art›r›r, iflsizlerin say›s›n› ço¤al-
t›rken bir yandan da hapishane-
leri t›ka basa dolduruyordu. Hal-
ka yoksulluk, hastal›klarla dolu
bir yaflam› reva görürken, yeni
zenginlerin say›s›n› art›r›yordu.

Halka, açl›¤›, iflsizli¤i, yoklu-
¤u, linçleri reva görürken, iflbir-
likçi tekeller daha çok sömürsün
diye hemen istedikleri her yasa-
y› ç›kard›. Halk sesini ç›karma-
s›n diye ordusunu, polisini sefer-
ber ettiler.

Devlet Planlama’n›n
2011-2013 plan›; 

Daha çok açl›k, daha
çok ya¤ma! 

AKP iktidar› 8 y›ll›k iktidar›nda ifl-
siz ve aç b›rakt›¤›, yoksullaflt›rd›¤› mil-
yonlarca yoksula, iflsize, “sizi daha çok
sömürece¤im” diyor.

Bunun için planlar, programlar ya-
p›yor. Nitekim Devlet Planlama Teflki-
lat›’n›n 22001111--22001133 y›llar› için haz›rla-
d›¤› programda, aç›kça bunu ilan edi-
yor.

Bu plana göre; iflsizlik artacak, ya¤-
ma sürecek, özellefltirmeler sürecek.

Yeni zenginler yaratt›klar›, emper-
yalistlere ödedikleri paralar nedeniyle
bütçe aç›k verecek. Bütçe aç›¤›n› asa-
lak zenginlerden alacaklar› vergiler ile
kapatmayacaklar. Asalaklar k›l›n› bile
k›p›rdatmayacak.

Ve aç›k halktan al›nanlarla kapana-
cak. Yani emekçiler daha çok ve köle-
ce koflullarda çal›flt›r›lacak, daha az tü-
ketecek, daha çok yoksullaflacak.

Fransa’da direnifl
büyüyor

Emeklilik yafl›n›n yükseltilmesi
ve hak gasplar›na karfl› direniflini
sürdüren emekçiler, grevlerle, gös-
terilerle, sald›r›lara direnerek dire-
nifli büyütüyorlar. 

Fransa Baflbakan› François Fil-
lon, süren grevler ve direnifller için
emekçileri tehdit ederken, “ülke’de
benzin s›k›nt›s› yaflanmayacak” di-
yordu.

12 petrol rafinerisinin emekçileri-
nin 15 Ekim günü greve kat›lmas›yla,
Paris’te benzin istasyonlar› kapand›.
Baz› havaalanlar›nda uçaklar›n kalk›-
fl›n›n etkilenece¤i belirtiliyor. Petrol
tafl›yan tanker ve a¤›r vas›ta sürücü-
leri 18 Ekim günü kamyonlar› ile ka-
rayollar›n› kapatt›lar.

Hergün 7 milyon yolcu tafl›yan
demiryollar› da grevi sürdürünce,

ulafl›m ya-
p › l a m a z
bir nokta-
ya geldi.
D i r e n i fl i
destekle-
yen liseli
ö¤renciler
de sokaklar-
da gösteriler
yapt›.

19 Ekim’de ise ülke çap›nda ge-
nel greve gidildi. Ulafl›m, sa¤l›k ve
e¤itim alan›nda etkili olan genel gre-
ve birçok kesimden destek verildi.

BBeellççiikkaa’’ddaa ddeemmiirryyoolluu
eemmeekkççiilleerriinniinn ggrreevvii

Belçika’da, 17 Ekim akflam› de-
miryolu çal›flanlar›, Belçika Demir
Yollar› ‹flletmesi’nin 900 demiryolu
emekçisini iflten ç›karmak istemesi
ve özlük haklar› için Sosyalist Sen-
dika’n›n (ACOD) ça¤r›s›yla 24 sa-

atlik greve gitti.

Grev, Belçika, Hollanda, Fransa
ve Almanya’daki tren seferlerini de
etkiledi. Demiryolar› emekçilerinin
24 saatlik grevi nedeniyle, Belçika
otoyollar›nda kilometreleri bulan
uzun araç kuyruklar› olufltu.

Kapitalistler sorunlar› çözmek
yerine 24 saatlik grevin kendilerine
ne kadar zarar verdi¤ini hesap et-
mekle meflguller. Gazeteler, 24 saat-
lik grevin kapitalistlere zarar›n›n,
yaklafl›k 150 milyon Euro oldu¤unu
yazd›lar. 

AKP 1 y›lda 3700 yeni milyoner yaratt›
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Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r
Platformu taraf›ndan ‹stanbul’da,
15-17 Ekim tarihleri aras›nda ““SSuu--
yyuunnaa,, TToopprraa¤¤››nnaa,, OOrrmmaann››nnaa,, EEmmee--
¤¤iinnee SSaahhiipp ÇÇ››kkaannllaarr BBuulluuflfluuyyoorr..
YYaaflflaamm›› SSaavvuunnaannllaarr ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa””
ad›yla üç gün süren bir forum dü-
zenlendi. 

Forumun ilk iikkii ggüünnüü Bo¤aziçi
Üniversitesi’nde yap›lan paneller-
le geçti. Forumun üüççüünnccüü günün-
de ise Kad›köy ‹skele Meyda-
n›’nda bir flenlik düzenlendi. 

Birinci ggün “Kentte Su Hakk›
Mücadele Deneyimleri, Nükleer
Santral Karfl›t› Mücadeleler, Ter-
mik Santrallere Karfl› Mücadele-
ler, Maden fiirketlerine Karfl› Mü-
cadeleler” bafll›klar› alt›nda su-
numlar yap›ld›.

Suyun Ticarilefltirilmesine Ha-
y›r Platformu’nun mücadelesini
anlatan slayt gösterisi yap›ld›.
Slayt gösteriminin ard›ndan Yeter
Gönül’ün yönetti¤i  “Kentte Su
Hakk› ve Mücadele Deneyimi”
konulu panel bafllad›. Panelde, Di-
kili Belediye Baflkan› Osman Öz-
güven, Ankara Mamak Su Müca-
delesi’nden Candafl Türky›lmaz,
Bursa Su Mücadelesi’nden Ahmet
Keskin, Armutlu Mahallesi’ndeki

Su Hakk› Mücadelesi’nden Hasan
Öztürk ve Maden Mahallesi Su
Hakk› Mücadelesi’nden Ali Do¤an
konuflmac› olarak kat›ld›.

Panellerde anlat›lan mücadele
deneyimlerinde, yerellerde özellikle
santrallerden birinci öncelikli ola-

rak etkilenecek köylü halka gidilip,
anlat›ld›¤›nda köylü halk›n mücade-
lenin en ön saf›nda yer alarak tekel-
lerin temsilcilerini köylerinden kov-
duklar› anlat›ld›. 

Bunun yan›nda mücadele için
soka¤a ç›kma gerekti¤ine yoksa

hiçbir sonuç al›namayaca¤›na vur-
gu yap›ld›.

‹kinci ggün olan 16  Ekim gü-
nü ise “GDO’ya, Yer Alt› Sular›-
n›n Ticarilefltirilmesine, Su Havza-
lar›na Dönük Müdahalelere Karfl›
Mücadeleler” konula panelin ar-
d›ndan, “Suyun Ticarilefltirilmesi-
ne Karfl› Mücadeleler: Hidroelek-
trik Santral Projelerine Karfl› Yerel
Direnifller” konulu iki oturumdan
oluflan panel yap›ld›.

Üçüncü ggünde ise Kad›köy
‹skele Meydan›’nda bir flenlik dü-
zenlendi. Çevre Mühendisleri
Odas› üyesi Emine Girgin taraf›n-
dan iki günlük yap›lan toplant›lar
sonucu al›nan kararlar›n okundu¤u
flenlikte, Erdal Bayrako¤lu ve Er-
can Ayd›n birer konser verdiler. 

Ayr›ca Tiyatro Simurg oyuncu-
lar› taraf›ndan suyun ticarilefltiril-
mesiyle ilgili bir oyun sahnelenir-
ken Kastamonu Loç’tan gelen halk
oyunlar› ekibi bir gösteri yapt›.

Suyuna, topra¤›na, orman›na, 
eme¤ine ve yaflam›na sahip ç›k!

15-16-17 Ekim: Suyun Ticarilefltirilmesine 
Hay›r Platformu Eylemleri

“HES projeleriyle derelere yap›lan
sald›r›n›n enerji gereksinimi için
yap›ld›¤›na inanm›yoruz. Yap›m›

bafllam›fl veya tamamlanm›fl
HES’lerin kalkmas› için de
mücadelemizin sürece¤ini

duyuruyoruz.
Bu mücadelede sadece kendi
yerelimize s›k›flmadan tüm

akarsular›n ticarilefltirilmesine karfl›
ç›k›yoruz. 

Do¤an›n su hakk›n›n pazarl›k konusu
edilemeyece¤ini ilan ediyoruz. 
Suyun ticarilefltirilmesine karfl›

mücadeleyi sadece akarsular›m›z›n
uluslararas› su flirketlerine

sat›lmas›na karfl› mücadeleye
indirgemiyoruz. 

Suyun ticarilefltirilmesine karfl›
mücadele ederken tarihsel varl›klar›
ve yerel kültürleri korumak için de

mücadele ediyoruz.”

Forumun sonuç bildirgesinde ...
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Çok de¤il, 10-15 y›l öncesiyle
k›yasland›¤›nda bile evlilikte bo-
flanmalar çok büyük oranda art-
maktad›r. Bunu görmek için en ya-
k›nlar›m›za bakmak yeterlidir.
Aç›klanan rakamlar görünenden
çok daha büyük bir sorun oldu¤unu
göstermektedir. 2008 y›l›nda her üç
evlili¤e karfl›l›k, mahkemelere bir
boflanma baflvurusu olmufl. Bir y›l-
da tam 175 bin 173 boflanma dava-
s› aç›lm›fl.

Peki neden? Evlenirken yanl›fl
karar vermekten mi? Eskiden evli-
likte yaflanan anlaflmazl›klarda “gö-
rücü usulü” evlilikler, feodal anla-
y›fllar neden olarak gösterilirdi. Efl-
lerin birbirlerini tan›yarak yapt›kla-
r› evliliklerin de artan boflanmalara
engel olmad›¤›n› görmekteyiz. 

Boflanma davalar›nda açl›k, yok-
sulluk gibi ekonomik nedenlerin
önemi büyüktür. Fakat ekonomik
durumu nispeten iyi olan, hatta hali
vakti yerinde olan ailerde boflanma
oran› daha m› düflük? Hay›r, daha
düflük de¤il. Hatta bu kesimlerde
boflanmalar çok “normal” say›lmak-
tad›r. Burjuva kesimlerde ise boflan-
mam›fl ailelerin oran› çok daha dü-
flük. Boflanmam›fl, ilk evlili¤i kifliy-
le yaflam›n› sürdürenler “klasik”,
“demode” olarak görülür. Bu kesi-
mi konumuzun d›fl›nda tutarsak, bo-
flanmalar› sadece “herkes kendi yo-
luna” denilip bir evlili¤in bitirilme-
si olay› olarak göremeyiz. Boflan-
malar, bir çok aç›dan ciddi bir so-
rundur. Açl›k, yoksulluk içinde or-
tada kalan çocuklar, bir çok güçlük-

ler içinde sürdürülen yaflama bir de
ailevi problemler eklenmesi, insan-
lar için yaflam› içinden ç›k›lmaz ha-
le getirmektedir. 

Tekrar soruyoruz: Neden? Elbet-
te açl›k, iflsizlik, yoksulluk boflan-
malar için önemli bir nedendir. Bu
sayd›¤›m›z ve saymad›¤›m›z bir çok
neden, boflanmalar›n gerekçesi ola-
bilir. Fakat esas›nda bunlar neden
de¤il, sonuçturlar. Boflanmalar›n bu
denli artmas›ndaki as›l neden kkaappii--
ttaalliizzmmiinn hheerr ggüünn,, hheerr ssaaaatt,, hheerr yyeerr--
ddee ddaayyaatttt››¤¤›› kküüllttüürrddüürr.. 

BBiirriinncciissii;; Boflanmalar›n art›fl›,
kapitalist sistemin ekonomik, sos-
yal krizinin aileye yans›mas›d›r.
Hayat›m›zdaki bask›lar, yokluklar,
s›k›nt›lar aile içinde bu tabloyu ç›-
kartmaktad›r. Sistemin yaratt›¤›
bencil, zay›f kiflilikler, insanlar›n
günlük yaflamda karfl› karfl›ya kald›-
¤› sorunlar›n alt›nda ezilmesine ne-
den olmaktad›r. 

‹‹kkiinncciissii;; sistem içindeki evlilik-
lerimiz kapitalist sistemin yoz kül-
türüne, ç›karc›l›¤›na ve bireyci,
bencil insan iliflkilerine göre flekil-
lenmektedir. Tarz›m›z, yaflamdan
beklentilerimiz, dünyaya bak›fl›m›z,
sevinçlerimiz, üzüntülerimiz, so-
runlar karfl›s›ndaki tavr›m›z ve gün-
lük yaflam içindeki bir çok ayr›nt›,
kapitalist sistemin bak›fl aç›s›na gö-
re flekillenmektedir. Her fleyde ol-
du¤u gibi evlilik konusu da bencil-
cedir. “Benim evim”, “benim ara-
bam”, “benim maafl›m” diye herke-
sin kendini yaflad›¤› bir anlay›flla

evlilik ne kadar sürdürülebilir? Oy-
sa evlilik maddi manevi her fleyiyle
bir hayat›n paylafl›lmas›d›r. 

Evliliklerde ““iiyyii ggüünnddee,, kkööttüü
ggüünnddee......”” diye verilen söze sad›k
kalmak, hastal›kta sa¤l›kta her fleyi
paylaflmak, birbirine sahip ç›kmak
ve destek olmak, insanlar›n evlilik
iliflkisinde birbirlerine karfl› yüklen-
dikleri sorumluluk gere¤idir. 

VVeeffaa ve ddaayyaann››flflmmaa duygusu,
halk›m›z›n en köklü gelenekle-
rindendir ve bu gelene¤in kendini
en güçlü biçimde göstermesi gere-
ken yerlerden biri de yine efller ara-
s›ndaki iliflkidir. Birbirini sevmifl,
y›llarca birbirine emek vermifl, bir-
birinin kahr›n› çekmifl insanlar
aras›ndaki iliflki, kapitalizmin ben-
cilli¤ini, bireycili¤ini aflm›fl olmas›
gereken bir iliflkidir. 

Sistem varl›¤›n› korudu¤u süre-
ce evlilik iliflkilerinde yaflanan
problemler, daha da artacakt›r. Ve
bu düzenin yaratt›¤› bencil zay›f ki-
fliliklerle bu sorunlar›n üstesinden
gelmek de mümkün de¤ildir. Örgüt-
lü bir yaflam, mücadele içinde bir
yaflam› benimsemek, sorunlar›n
hepsini ortadan kald›rmayacakt›r
belki ama soruna bak›fl aç›m›z› ke-
sin bir biçimde de¤ifltirecek, düze-
nin önerdi¤i (boflanma veya psiko-
loga gitme gibi) çözümlerin d›fl›nda
çözümler oldu¤unu gösterecektir.
Sorunlar›n bu sistemden kaynaklan-
d›¤›n› gördü¤ümüzde evlili¤e ve
evlilikte karfl›m›za ç›kan problemle-
re yaklafl›m›m›z da de¤iflecektir. 

BBooflflaannmmaaNas›l B‹R Yaflam?

Malatya PSAKD’de Kad›n 
Toplant›s› Yap›ld›

Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i Malatya fiube-
si’nde 13 Ekim günü kad›n toplant›s› yap›ld›. 30 kad›-
n›n kat›ld›¤› toplant›da “Alevilikte Kad›n” konulu da
bir seminer verildi. PSAKD Kad›n Kollar› ad›na Nec-
la Güney Alevilikte kad›na verilen de¤er ve kad›nlar›n
yaflad›¤› sorunlar üzerine yapt›¤› konuflmas›nda;
sorunlar›n çözümünün tek yolunun örgütlenmekten
geçti¤ini belirtti.

‹zmir Özgürlükler Derne¤i Üyesi
Gözalt›na Al›nd›

‹zmir’de ‹zmir Özgürlükler Derne¤i üyesi Ferit
Mutlu ‹zmir Otogar›’nda polislerin sald›r›s›na u¤rayarak
yaka paça gözalt›na al›nd›. Bozyaka TMfi (Terörle Mü-
cadele fiubesi)’ne götürülen Mutlu’nun daha sonra
gözalt› gerekçesi olarak yan›nda bulunan Yürüyüfl
Dergisi’nin 238. say›s›n›n toplat›lm›fl oldu¤u söylendi.

Mutlu 20 Ekim günü götürüldü¤ü Bayrakl› Adliye-
sinde savc›l›k taraf›ndan serbest b›rak›ld›.
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Sevgili arkadafllar, sevgili okur-
lar›m›z, merhaba! Devrimci
Okul’da bu haftaki dersimizde “Ne-
den En Yoksullara Gitmeliyiz?” so-
rusu üzerinde duraca¤›z. Önce bi-
raz, gerçekler, rakamlar aras›nda
dolaflal›m. 

�� Zenginli¤in vve
yoksullu¤un rrakamlar› bbize nne
anlat›yor?

Gazetelerde
s›k s›k “zengin-
lerin say›s› flu
kadar artt›...
Dünyan›n en
zenginleri liste-
sinde 5 Türk”
gibi haberler
okuyoruz. Me-
sela 2005 y›l›n-
da ülkemizdeki
dolar milyar-
derlerinin say›s› 8 iken, 2006’da
22’ye, 2007’de ise 35’e yükselmifl-
tir. 

Mesela, ülkemizdeki zenginlerin
kârlar›n›n iki y›ll›k art›fl›, %% 110000’’üünn
üzerindedir... 

Bu zenginliklerin bir de karfl›l›¤›
var kuflkusuz. Karfl›l›¤›, milyonlar›n
yoksullu¤a, açl›¤a mahkum edilme-
sidir. Afla¤›daki rakam da bunun so-
mut ifadesidir:

En zengin % 10’un toplam gelir-
den ald›¤› pay %% 4400,,55 iken, en yok-
sul % 10’a düflen pay ise sadece %%
11,,88’dir... Aradaki farka bak›n. 

Ülkemizdeki yoksullu¤a iliflkin
bir kaç özet rakam daha aktaral›m:

Yoksullar›n % 82’si sosyal gü-
venlikten yoksun.

AKP hükümeti 88 mmiillyyoonn aileye
yakacak yard›m› yapmakla övünü-
yordu. Hesaplayal›m; ülkemizde
toplam 17 milyon aile bulundu¤una

göre, bunun anla-
m›, aaiilleelleerriinn %%
4400’’››nnddaann  fazlas›-
n›n yakaca¤a bile
mmuuhhttaaçç hale geti-
rildi¤idir.

Emeklilerin %
83’ü, yani 4 mil-

yon 605 bin emeklinin 3 milyon
822 bini aaççll››kk ss››nn››rr››nn››nn aalltt››nnddaa yyaa--
flflaammaakk zorunda b›rak›lm›flt›r. 

Ülkemizde, ““mmuuttllaakk aaçç”” olarak
tan›mlanan, günde 1 dolar›n alt›nda
parayla yaflamaya mahkum edilen-
lerin say›s› 11,,55 mmiillyyoonnddaann fazlad›r. 

Son olarak bir rakam daha akta-
ral›m: 2008’de Ankara Ticaret Oda-
s›’n›n (ATO) yapt›rd›¤› bir araflt›r-
ma, Türkiye nüfusunun %% 7744,,11’inin

yoksulluk s›n›r›n›n, %% 1155,,44’ünün
açl›k s›n›r›n›n alt›nda oldu¤unu or-
taya koymufltu. Di¤er bir ifadeyle
üüllkkeemmiizz nnüüffuussuunnuunn 5522 mmiillyyoonnuu
yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflama-
ya mahkum edilmifltir. 

Karfl›m›zdaki yoksulluk tablosu,
iflte böyle büyük, böyle derindir. 

�� En yyoksullar› öörgütlemek,
devrimi  iistemektir, ççünkü... 

Çünkü, düzenle çeliflkileri eenn
kkeesskkiinn olan kesimler ve devrimden
eenn ffaazzllaa çç››kkaarr›› olanlar onlard›r. 

Halk tan›m›n›n içine mevcut dü-
zenle flu veya bu nedenle çeliflkisi
olan tüm s›n›f ve katmanlar girmek-
tedir. ‹flçiler, köylüler, memurlar,
esnaflar, iflsizler, ö¤renci gençlik,
iflportac›lar, serbest meslek sahiple-
ri... ve di¤er emekçi kesimler... Tüm
bu halk kesimlerini ve fakat, en bafl-
ta da ddüüzzeennllee eenn kkeesskkiinn ççeelliiflflkkiiyyii

yyaaflflaayyaann en yoksullar› örgütlemeli-
yiz. ‹ktidar iddias› olan her hareket
için, bu bir zorunluluktur. 

YYookkssuullllaarr›› öörrggüüttlleemmeekk,, ddeevvrrii--
mmii iisstteemmeekkttiirr.. Devrim hedefini bir
an bile akl›m›zdan ç›karmamak,
yoksullara yönelmek için gerekli ve
yeterli flartt›r. 

Devrim mücadelesini zafere
ulaflt›rman›n en temel ayaklar›ndan
biri, en yoksul kitlelerin mücadele
saflar›na kazan›lmas›d›r. Bu baflar›-
lamad›¤› müddetçe emperyalistler
ve onlar›n IMF, Dünya Bankas› gibi
sömürü kurumlar›, dünya halklar›n›
açl›¤a, yoksullu¤a, susuzlu¤a, ba-
r›nma, sa¤l›k, e¤itim, giyim gibi en
temel ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan
mahrum b›rakmaya devam edecek-

lerdir. TÜS‹-
AD’›yla, MÜ-
S A D ’ › y l a ,
TOBB’uyla, ifl-
birlikçiler, halk›
daha da yoksul-
laflt›rmaya devam
edeceklerdir. 

�� En yyok-
sullar› öörgütle-

mek,  hher koflulda vve hher fleye
ra¤men uumutlu  oolmakt›r

Yoksullar› devrim saflar›na ka-
zanma kavgas›, uzun soluklu ve sa-
b›r isteyen bir kavgad›r. Bu uzun sü-
reçler içinde bazen devrimcileflme
öne ç›kar, bir baflka dönem dincili-
¤in, kimi dönem ise flovenizmin kit-
leselleflti¤i dönemler olabilir. Bura-
da esas sorun, kitlelere-yoksullara
olan inanc›m›z› kaybetmemektir.
Kuflkusuz kendili¤inden sonuçlar
bekleyemeyiz. Yap›lmas› gereken
koflullar ne olursa olsun, ›srarla, sa-
b›rla, kararl›l›kla, fedakarl›kla yok-
sullara gitmek, onlar› e¤iterek, mü-
cadele içine çekmek ve örgütlemek-
tir.

Özellikle kitleler içinde gericilik
ve flovenizmin yükseldi¤i veya çü-
rümenin yayg›nlaflt›¤› dönemlerde,
ya da tüm yoksulluklar›na ra¤men
kitlelerin düzen partilerine ilgisinin
devam etti¤i koflullarda halka bak›fl

DEVR‹M ‹‹ç‹nDEVR‹M ‹‹ç‹n

DEVR‹MC‹ OOKULDEVR‹MC‹ OOKUL

Ders: NNeeddeenn EEnn
YYookkssuullllaarraa GGiittmmeelliiyyiizz

EEnn YYookkssuullllaarraa GGiittmmeekk

UUmmuuttlluu vvee ‹‹ddddiiaall›› OOllmmaakktt››rr!!

DDeevvrriimmii ‹‹sstteemmeekkttiirr!!
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aç›s›nda çeflitli çarp›kl›k-
lar söz konusu olabil-
mektedir. Böyle zaman-
larda küçük burjuvazinin
yoksul halka yönelik afla-
¤›lamalar›, küçümseme-
leri, solu da flu veya bu
ölçüde etkileyebilmekte-
dir. 

Böyle dönemlerde birinci olarak
asla umutsuzlu¤a kap›l›nmamal›d›r.
Çünkü umutsuzlu¤a kap›lanlar,
yoksullar› örgütleyemez. Yoksullar›
örgütlemek için gereken emek ve
sabr› gösteremez. Böylesi durum-
larda küçük-burjuvaca umutsuzluk,
küçük-burjuvaca “bu halk adam ol-
maz” düflüncesine savrulmak, kitle-
lerden ve dolay›sla devrimden umu-
du kesmektir. Bu yaklafl›mlara karfl›
ideolojik ve politik her anlamda
mücadele etmeliyiz.

Yoksullar geri ve ileri yanlar›
birlikte tafl›rlar. Düzene karfl› umut-
suzluklar›yla umutlar› içiçe bulu-
nur. Kitle çal›flmas›n›n zorlu¤u bu-
radad›r. O nedenle büyük bir emek
ve sab›r gerektirir. Yoksa yoksullar-
dan uzak durarak, onlar›n yaflad›k-
lar› yerlere ayak basmadan, soyut
programlarla, ça¤r›larla sonuç al-
mak mümkün de¤ildir. Burjuva par-
tiler bile, “emek” sarfetmeden bir
sonuç alamazlar. 

�� En yyoksullar,  ddevrimin
temel vve een kkararl› ggücü
olduklar› iiçin, oonlara
gitmeliyiz

Halka bak›fl aç›s›ndaki sorunla-
r›n ve çarp›kl›klar›n en önemlisi,
halk›n devrimin asli unsuru olarak
de¤il, sadece ““kkiittllee iilliiflflkkiissii”” olarak
görülmesidir. Halk, sadece devrim
sürecinin ““lloojjiissttiikk ddeesstteekk ggüüccüü””
de¤ildir. Yine sadece, kal›nacak ev,
bir tak›m ihtiyaçlar› karfl›layacak
bir güç olarak da görülemez. Böyle
ele al›nd›¤›nda, en baflta, halk›n,
kendisinin olan bu savafl›n d›fl›nda
kalmas›na kendimiz zemin haz›rla-
m›fl oluruz. Oligarflinin halka karfl›
yürüttü¤ü bask› ve propagandan›n
amac› da halk› s›n›flar mücadelesi-

nin d›fl›nda tutmakt›r. O nedenle oli-
garflinin sistemli sald›r›s›n› bofla ç›-
karman›n yolu, halk›, kkeennddii ssaavvaaflfl››--
nn››nn aassllii uunnssuurruu yapmakt›r.

Halk›n kurtulufl savafl›n›n asli
unsuru ise, en temelde, en yoksul-
lard›r. En yoksullar devrimin temel
kitle gücü oldu¤u, o temel güç için-
de en kararl› kesimleri oluflturacak-
lar› için, devrim, onlara gitmeli, on-
lar› kazanmal›d›r.  

Her devrimci, demokratik örgüt-
lenmenin, legal illegal tüm birim ve
alan örgütlenmelerinin varolufl ne-
deni halk› örgütlemektir. Ancak,
devrimci faaliyetin bu kadar temel
bir olgusunun ülkemiz solunun pra-
ti¤inde “ihmal edilebilen” bir yan
oldu¤u da bir gerçektir. Kitle çal›fl-
mas› yapmayan, kitleleri örgütleme-
yen bir soldan sözedilebilir duruma
gelinmifltir. 

Oysa, silahl› ve silahs›z eylemle-
rin de, yay›n faaliyetlerinin, açt›¤›-
m›z dövizlerin, kurdu¤umuz sendi-
kalar›n, da¤›tt›¤›m›z bildirilerin de
amac› halk› örgütlemektir. Tüm mü-
cadele ve örgütlenme biçimleri bu
noktada sadece birer araçt›r. AAmmaaçç
vvee aarraacc››nn birbirine kar›flt›r›ld›¤›
noktada, örgütlenme hedefi de kay-
boluyor. 

Faflizm kitlelerle ba¤›m›z› ko-
parmak için her yolu kullan›r. Fafliz-
min tüm sald›r›lar›n›n amac›, halk›
örgütlememizi engellemek içindir.
Biz ancak, hhaallkk›› öörrggüüttlleeddii¤¤iimmiizzddee
faflizmin tüm sald›r›lar›n› bofla ç›-
karm›fl oluruz.

Devrimci kitle çal›flmas›nda esas
olan, en çok ezilen, düzenle çeliflki-
si en derin ve keskin olan, devrim-
den baflka kurtuluflu olmayanlara
yönelmektir. Bu kesim, do¤al ola-
rak en yoksul kesimdir. Ve bu kesim
devrimde, bir kez yer ald›ktan son-
ra, en tutarl›, en samimi, en kararl›,

en militan kesimdir.
Çünkü zulüm ve sömürü
düzeninden en çok ac›
çeken, en çok y›pranan,
itilip kak›lan, de¤erleri,
onuru hiçe say›larak her
gün biraz daha sefalete
sürüklenen, her gün afla-
¤›lanan, ölüme terk edi-

len bu kesimdir... ‹flte bunun için bu
kitleye gidece¤iz.

�� En yyoksullar kimlerdir,
nas›l oortaya çç›karlar?

fiöyle tan›mlayabiliriz:

‹‹flflssiizzddiirrlleerr;; arada bir günü birlik
ifller bulabilirler. 

AAççtt››rrllaarr;; ölmeyecek kadar bir
fleyler bulup bulufltururlar.  

EEvvssiizzddiirrlleerr;; en fazla bir gece-
konduya bafllar›n› sokmufllard›r. 

GGüüvveenncceessiizzddiirrlleerr;; ne hastal›k-
lar›nda, ne yafll›l›klar›nda hiçbir ga-
rantileri yoktur. 

En yoksul kitleleri flöyle tan›m-
layabiliriz: Vahfli kapitalizm taraf›n-
dan mülksüzlefltirilen, iflsizlefltiri-
len, üretimden kopar›lm›fl, yar› aç
yaflayan, eme¤inden baflka serma-
yesi olmayan, her türlü sosyal gü-
venceden yoksun, ço¤u kez insanca
yaflayacak bar›nma imkan›ndan bile
yoksun olan toplumun emekçi ço-
¤unlu¤u. Marks bu kesimi ““YYeeddeekk
ssaannaayyii oorrdduussuu”” ya da “nispi art›k
nüfusu” olarak tan›mlar.

Marks, Kapital’de, bu "Yedek
Sanayi Ordusu"nu da üçe ay›r›r.

“1: ‹flsiz kalm›fl emekçiler, yafl-
land›klar›ndan ötürü iflten at›lm›fl
ama henüz çal›flabilecek durumda
olan emekçiler, zinde yedek sanayi
ordusu.

2: Köylerde yaflayan ama ilk uy-
gun f›rsatta emekçi olmak için kent-
lere akmaya haz›r çiftçiler, gizli sa-
nayi ordusu.

3: Düzensiz olarak ve aral›klar-
la çal›flan emekçiler, durgun sanayi
ordusu.”

Bir de de¤erlerinden kopar›l›p
yozlaflt›r›larak s›n›f iliflkilerinin d›-
fl›na itilmifl bir kesim vard›r. Marks-

Devrimci kitle çalışmasında esas olan,
en çok ezilen, düzenle çelişkisi en derin

ve keskin olan, devrimden başka
kurtuluşu olmayanlara yönelmektir. Bu
kesim, doğal olarak en yoksul kesimdir.

Ve bu kesim devrimde, bir kez yer
aldıktan sonra, en tutarlı, en samimi,

en kararlı, en militan kesimdir
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Engels bu kesime yedek
sanayi ordusunun son ürü-
nü derler… Bu kesimi flöy-
le tan›mlarlar: "Serseriler,
h›rs›zlar, katiller, orospu-
lar, dilenciler ve genel ola-
rak tehlikelidir ad›yla ad-
land›r›lan alem…" Yani
lümpen proletarya…

Evsizli¤iyle, iflsizli¤iyle, açl›-
¤›yla,  umutsuzlu¤uyla, lümpenlefl-
mesiyle, ve y›k›c› gücüyle, en yok-
sullar› yaratan vahfli, adaletsiz, al-
çak ve afla¤›l›k kapitalizmdir. 

�� En yyoksullar› öörgütleme
iddias›, ddevrim iiddias›d›r...

Yoksullar›n büyük flehirlerde ya-
flad›klar› yerler, gecekondu semtle-
ridir. O nedenle gecekondularda
mücadele ve örgütlenme sorunu te-
mel bir öneme sahiptir. Oligarfli de
bunun önemini bildi¤i için gece-
kondulara yönelik sürekli bir sald›r›
içerisindedir.

Oligarfli yoksullar›n yaflad›¤› ge-
cekondu semtlerine sadece y›k›m
sald›r›lar› için gitmiyor. Yozlaflt›rma
sald›r›s› ve bu semtlerde bulunan
devrimci-demokratik kurumlara
karfl› gerçeklefltirilen polis terörü de
oligarflinin gecekondulara yönelik
program›n›n bir parças›d›r. 

Bu sald›r›lar nedensiz de¤ildir.
Oligarflinin sözcüleri s›k s›k “sosyal
patlama”dan söz ederler. “Sosyal
patlama” denince, akla hemen,
ayaklanma ve flehirlerin merkezine
yürüyen yoksullar gelir. Yani, oollii--
ggaarrflfliinniinn ddeevvrriimm kkoorrkkuussuu,, yyookkssuull
ggeecceekkoonndduu sseemmttlleerriinnddee ssoommuuttllaaflfl--
mmaakkttaadd››rr.. Tekelci burjuvalara ait
“Gecekondulardan gelip g›rtla¤›-
m›z› kesecekler” sözü de bunu gös-
teriyor. Çünkü çat›flman›n pratikteki
görünümü budur. Yoksullar›n yafla-
d›¤› semtler, ççeelliiflflkkiinniinn eenn kkeesskkiinn
bbiiççiimmddee ortaya ç›kt›¤› yerlerdir.
Halk›n en yoksul kesimleri buralar-
da yaflar. Oligarflinin kabusunun ne-
deni budur. O nedenle, oligarflinin
en yo¤un sald›rd›¤› yerlerdir. 

Halk›n en yoksul kesimlerinin
yaflad›¤› gecekondularla ilgili, solda

pek çok çarp›k teori sözkonusudur.
Kimileri gecekondulara gitmeyi “s›-
n›f politikas›ndan bir sapma” olarak
görülür. Oysa ortada çarp›t›lacak,
e¤ilip-bükülecek bir fley yoktur. SS››--
nn››ff ççeelliiflflkkiilleerrii nneerreeddee yyoo¤¤uunnllaaflfl››yyoorr--
ssaa,, devrimciler de orada yo¤unlafl-
mak durumundad›r. Marksist-Le-
ninstler aç›s›ndan bunun tart›fl›lacak
bir yan› yoktur. Yeni sömürge bir ül-
kede yoksullar› yok sayarak, onlar›n
yaflad›klar› yerlerden uzak durarak
devrim yapabilece¤ini sanan varsa,
bofl bir hayal görüyor demektir. 

Oligarfli, ülkemizin devrime ge-
be bir ülke oldu¤unu ve devrimin en
güçlü potansiyelinin ise yoksullar›n
yaflad›¤› gecekondu semtleri oldu-
¤unu biliyor. O nedenle de sald›r›-
yor. Oligarfli, buralardaki devrimci
potansiyeli fiziki, siyasi ve kültürel
olarak yok etmeye çal›fl›rken, dev-
rim iddias› tafl›yan devrimciler buna
seyirci kalamaz. Aksine yoksullar›
mücadele içerisinde örgütleyerek,
en yoksullar›n semtlerini devrimin
güçlü mevzileri haline getirmekle
sorumludurlar. Devrimci hareket
yoksul gecekondu semtlerini bafl›n-
dan itibaren bu anlay›flla ele alm›fl-
t›r. Ki, Devrimci hareketle solun di-
¤er kesimleri aras›ndaki temel fark-
lardan biri de budur. 

�� En yyoksullar›n ttemel
sorunlar› nnelerdir? SSorunlar›n
çözümüne nnas›l bbakmal›y›z?

Yoksullar›n yo¤un olarak yafla-
d›¤› temel sorunlar›n bafl›nda konut
sorunu gelmifltir. Bu nedenle yok-
sullar kendi sorununu kendi çöz-
müfl, gecekondular da böyle ortaya
ç›km›flt›r. Bu durum sadece bize öz-
gü olmay›p, dünyan›n hemen her
yerinde yoksullar böyle yapm›flt›r.
Baflka da bir çözüm yoktur çünkü.

Yoksullar›n yaratt›¤› bu
semtlerin ad›, bizde gece-
kondudur. Rio de Jenei-
ro’da ffaavveellllaa, Santiago’da
ccaallllaammppaa, Meksika’da jjaa--
ccaallee, Carracas’ta bbaarriioo,,
Buenos Aires’te vviillllaa mmaa--
sseerriiaa... 

Emperyalistlere, oli-
garflik diktatörlüklere göre yasad›fl›
olan bu kulübeler, yoksullara göre
meflru hakt›r. O nedenle de oligarfli-
lerin yoksul halk›n kurduklar› ma-
hallelere her sald›r›s› direniflle ce-
vaplanm›flt›r ve elbette öyle de ol-
mal›d›r. 

En yoksullar›n temel sorunlar›
ve talepleri aras›nda yine s›kl›kla
yaflad›klar› yerlerde su, yol, elektrik
getirilmesi yeralm›flt›r. Ancak yok-
sullar›n mücadelesinin oda¤›nda ge-
nellikle y›k›m sald›r›lar›na karfl› di-
renifller olmufltur. Yoksullar bu mü-
cadele içerisinde, devletin o güne
kadar tan›d›klar›ndan farkl› olan yü-
züyle tan›fl›r. Mücadelenin ve örgüt-
lenmenin zorunlulu¤unu ö¤renir.
Yoksul halk›n memnuniyetsizli¤i-
nin düzene yönelmesiyle birlikte fa-
flizm de bu semtlerde ortaya ç›kan
devrimci dinamikleri yok etmeye
dönük sald›r› politikalar› gelifltirme-
ye bafllar. Faflizmin bu politikalar›n›
bofla ç›karmak, yoksullar› örgütle-
menin zorunlu kofluludur. DDeevvrriimm--
cciilleerriinn aayyaakk bbaassmmaadd››¤¤›› tteekk bbiirr
yyookkssuull sseemmtt kkaallmmaammaall››dd››rr.. Dev-
rim için bunu yapmak zorunday›z.

Yoksullara ulaflmada, onlarla bir
mücadele ve örgütlenme yaratmada
çeflitli araçlar ve yöntemlere baflvu-
rulabilir. Bu araç ve yöntemlerin en
bafl›nda gelen, yoksul halk›n ihti-
yaçlar›, sorunlar›n›n çözümleri te-
melinde ddaayyaann››flflmmaann››nn örgütlen-
mesidir. Bunun d›fl›nda, birlikte yol
yapmaktan ortak ev yapmaya, oku-
ma-yazma kurslar›ndan, dikifl kurs-
lar›na, folklor, tiyatro gruplar›ndan
spora kadar, her fley yerine göre ya-
p›labilir. Burada mesele, en yoksul-
lar›n sorunlar›na küçük-burjuva ay-
d›n bir bak›fl aç›s›n›n d›fl›nda, dev-
rimci bak›fl aç›s›ndan bakmakt›r.
Bizim için onlar sadece ““yyaarrdd››mm

Oligarşi yoksulların yaşadığı
gecekondu semtlerine sadece yıkım
saldırıları için gitmiyor. Yozlaştırma

saldırısı ve bu semtlerde bulunan
devrimci-demokratik kurumlara karşı

gerçekleştirilen polis terörü de
oligarşinin gecekondulara yönelik

programının bir parçasıdır. 
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eeddiilleecceekk”” kesimler de¤il,
ddeevvrriimmiinn,, ddeevvrriimmccii iikkttii--
ddaarr››mm››zz››nn tteemmeell ggüüccüüddüürr.. 

�� Düzenin
yoksullar üzerine
demagojilerini vve
afla¤›lamalar›n›
etkisizlefltirmek iiçin...
en yyoksullara ggitmeliyiz!

Burjuvazi, yoksullu¤un, açl›¤›n
kapitalizmin vahfli sömürüsünün so-
nucu oldu¤unu gizlemek için flöyle
der: "Yoksulluk talihsizliktir… Yok-
sullar, tembel ve müsrif atalar›n›n
torunlar›d›r." 

Her dönem egemenlere, kapita-
lizme (burjuvaziye) yak›n duran,
burjuvaziye sundu¤u hizmet karfl›l›-
¤›nda kendilerine toplumda belli
statüler bahfledilen bilim insanlar›,
sanatç›lar, din adamlar› da, ortakla-
fla, sistemi açl›¤›n, iflsizli¤in, sefale-
tin sorumlulu¤undan “beraat” etti-
rirler. 

Mesela flu örne¤i hat›rlayal›m;
iflsiz, yoksul b›rak›lan ailelerin ço-
cuklar›n›n sokaklarda mendil vb.
satmas›, tarlalarda çal›flt›r›lmas›
karfl›s›nda çocuklar›n ana-babalar›-
n›n ne kadar sorumsuz, vicdans›z
oldu¤u anlat›l›r; ““ccaannaavvaarr aannnnee,,
vviiccddaannss››zz bbaabbaa”” bafll›klar›yla sunu-
lur yoksulluk. 

Oligarflinin temsilcileri, bu tab-
lonun yarat›c›s› kendileri de¤ilmifl
gibi, “çocuklar› koruma” demagoji-
leri yapar, çocuklar›n› çal›flt›ran ai-
lelere karfl› ceza yasalar› haz›rlarlar. 

Düzenin temsilcileri genellikle
yoksul insanlar› horlar, küçümser,
onlar›n ezilmiflliklerine tepeden ba-
karak, yoksulluklar›ndan dolay›
adeta onlar› suçlarlar. Konuflmalar›-
na, düflüncelerine de¤er vermezler. 

En yoksullara giderken, devrim-
ciler özellikle bu noktadaki farklar›-
n› çok net koymal›d›rlar. Biz önce
dinleyen, onlar›n düflüncelerine de-
¤er veren, k›ymet bilen olmal›y›z.
Onlara düzenden fark›m›z› göster-
menin, güvenlerini kazanman›n en
önemli yanlar›ndan biri budur. 

Burjuvazi, halk› kkeennddiinnee vvee
kkeennddii çç››kkaarrllaarr››nnaa yyaabbaanncc››llaaflfltt››rr--
mmaakk için her yolu mübah görür. Bi-
lir ki, kendi ç›karlar›na yabanc›la-
flan bir halk, kendisini ezen, sömü-
ren düzenin yede¤ine düfler. En
yoksullara gitmek, halk›n bu tuza¤a
düflmesinin önüne geçmektir. Düze-
nin halk› kendine, kendi ç›karlar›na
yabanc›laflt›rmas›n› önlemenin yo-
lu, yoksullar› kazanmaktan geçer.

S›n›f mücadelesi, bir yan›yla da
kkiittlleelleerrii kkaazzaannmmaa savafl› ve sanat›-
d›r. 

�� Yoksullaflman›n
yozlaflmaya, ççürümeye
dönüflmesini öönlemek iiçin
en yyoksullar› öörgütlemeliyiz

Oligarfli yoksullar› örgütlememi-
zi, yoksullar içinde kal›c› mücadele
ve örgütlenme mevziler yaratmam›-
z› ve yoksullar› devrime kazanma-
m›z› engellemek için, sadece zor
politikas›na baflvurmuyor. Yoksulla-
r› devrimden uzaklaflt›rmak, düzene
yedeklemek için ideolojik, politik,
ekonomik, kültürel, askeri... olarak
yo¤un ve sürekli bir sald›r› kampan-
yas› yürütülmektedir. 

Bu sald›r› kampanyas›n›n bir
parças› da, yoksullar›n yyoozzllaaflfltt››rr››ll--
mmaass››dd››rr.. 

Eme¤inden baflka sermayesi ol-
mayan iflçinin bir anda kendini kap›
önünde bularak iflsiz kalmas›, bo¤a-
z›ndan, çocuklar›n›n nafakas›ndan
kesmesine, kefen paras› diye ay›rd›-
¤›n› bile yemeye bafllamas›na neden
olur. Burjuvazi, iflsiz b›rakt›¤›n›n üç
günlük k›y›da köflede kalm›fl paras›-
n›n da bitece¤ini bilir. Sonras›n›n
düzene karfl› bir öfkeye dönüflme-
mesi için, onu lümpenlefltirecek,
amaçs›z, idealsiz, sorgulamaktan
uzak bir birey haline getirecek or-

tamlar› ve yöntemleri
devreye sokar. Bu, kaçak-
ç›l›ktan uyuflturucuya, ka-
d›n ticaretinden kumara,
kapkaçtan doland›r›c›l›¤a,
bahisçilikten dilencili¤e
kadar uzanan dipsiz bir
aland›r. 

Bu koflullar, insanlar›,
yaflam biçimini yozlaflt›ran, duygu
ve bilinç olarak da kifliyi sefilleflti-
ren, körlefltiren bir çark›n ortas›na
düflürür… Bu çark döndükçe, tam
da oligarflinin istedi¤i gibi, örgüt-
süz, her türlü yozlu¤a aç›k, bencil,
düflünmeyen, günü nas›l aç, aç›kta
kalmadan atlatabilirim derdiyle bo-
¤uflan, yoksul ve tüketici bir toplum
ortaya ç›kar. 

S›n›fsal karakteri gere¤i burju-
vazi bu kitlelerin düflünmesini, yok-
sullu¤unun nedenlerini sorgulama-
s›n›, bu do¤rultuda mücadelelere gi-
riflmesini engellemek ister. Çünkü
kitlelerin bu yöndeki uyan›fl› sonu-
cunda oklar›n önünde sonunda ken-
disine yönelece¤ini bilir. Bu neden-
le yoksullara bu kul-köle gömle¤i
biçilmifltir. ‹stenir ki yoksul, kaderi-
ne teslim olsun, umutsuzluk içinde
iflsizler ordusunun silahs›z, savun-
mas›z neferlerinden birisi olarak
kals›n. 

Bir toplumda, yoksulluk, ya aya-
¤a kalkman›n, isyan›n sebebi ve te-
meli olur ya da toplumsal çürüme-
nin. Yoksullar› örgütlemek, oligarfli-
nin çürütme politikas›n› bozmakt›r.
Yoksullu¤unu yozlaflmaya, toplum-
sal çürümeye dönüflmesine engel
olmakt›r. 

Sevgili arkadafllar, bu dersimizi
de burada noktal›yoruz; son bir ek
yapmak gerekirse, yoksullar› örgüt-
lemek, denilebilir ki, DEVR‹M‹
ÖRGÜTLEMEKT‹R. Onlar› devri-
me kazanmak, devrimi yak›nlaflt›r-
makt›r. En aç, en yoksul, en yoksun,
en çok afla¤›lanan onlard›r ve en
memnuniyetsiz, en öfkeli olanlar da
onlard›r. Dolay›s›yla, yoksullu¤un
y›k›c›, kahredici gücünü devrimin
gücüne dönüfltürmek için en yok-
sullara gitmeliyiz... Gelecek dersi-
mize kadar hoflçakal›n.   

En aç, en yoksul, en yoksun, en çok
aşağılanan onlardır ve en

memnuniyetsiz, en öfkeli olanlar da
onlardır. Dolayısıyla, yoksulluğun
yıkıcı, kahredici gücünü devrimin

gücüne dönüştürmek için
en yoksullara gitmeliyiz... 
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DDiirreenniişş
GGüünnllüüğğüü
DDiirreenniiflfliinn 9955.. GGüünnüü

Hava-‹fl eski üyesi kaptan pi-
lot ve efli geldi. Sendikac›lar›
elefltirdik, sendika nas›l olmal›
diye konufltuk. 

Ankara’dan telefonlar vard›
bugün. Orman mühendisi Seza-
i Kaya, Sosyal-‹fl Ankara fiube
çal›flan› Naz›m Yaral› arad›.
Fransa’dan bir mesaj geldi. Ter-
cüme ettirdik.

"Direnmeye devam" diyor
mesaj. Fransa’da üç milyon iflçi,
emeklilik yasas›na karfl› yürü-
müfller.

100. gün etkinli¤i yap›yor di-
renifl çad›r›. Pazar günü saat

Haklar›ndan vazgeçmeyi kabul et-
medi¤i için Paflabahçe Devlet Hasta-
nesi’nde çal›fl›rken iflten at›lan ve
hem hastane idaresine hem de ba¤l›
bulundu¤u tafleron firmaya karfl› ey-
leme bafllayan Türkan Albayrak’›n
direnifli 100 günü doldurdu. “Sadece
kendim için de¤il bütün iflçiler için
direniyorum, bu direnifl tafleronda ça-
l›flan bütün iflçilerin direniflidir” di-
yen Albayrak, gözalt› tehditlerine,
gece yar›s› tek bafl›nayken onlarca
polis ve zab›tan›n çad›r›n› bas›p içti¤i
suya bile tahammül edemeyerek yere
dökmesine ra¤men y›lmad›. Hastane
idaresinin “havalar so¤uyunca nas›l
olsa biter” diye düflündü¤ü direnifl
gösterilen kararl›l›kla günler, aylar
derken bir mevsimi geride b›rakt›.

Türkan Albayrak direnifli boyunca
devrimciler, emekçiler ve ayd›nlar ta-
raf›ndan da yaln›z b›rak›lmad›. Çad›ra
sald›r› oldu¤u s›rada devrimciler
onunla beraber çad›r› sahiplenerek di-
rendiler. Bu direniflte de 2 Halk Cep-
heli gözalt›na al›nd›. Devrimci ‹flçi
Hareketi her çarflamba destek eylemi
yapt›¤› gibi direnifli boyunca sürekli
Albayrak’›n yan›nda. 

Direnifl’in 100. gününde de Albay-
rak yaln›z de¤ildi. 100. gün olan 17
Ekim’de bir program düzenlendi. Prog-
rama; Tek G›da ‹fl önünde direnenen
Tekel iflçileri, ‹SK‹ iflçileri, Tuzla tersa-

neleri önünde direnen Zeynel K›z›las-
lan, Emekli-Sen üyeleri, TAYAD üye-
leri, Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i ‹stan-
bul fiube üyeleri, Marmara Üniversite-
si Eczac›l›k Fakültesi ö¤rencileri,
Bank-Sen Genel Baflkan› Önder Atay,
Tüm Bel-Sen ‹stanbul 3 No’lu fiube
Baflkan› Hasan Güzel, Tüm Bel-Sen ‹s-
tanbul 2 No’lu fiube Sekreteri ‹brahim
Sönmez, Genel ‹fl ‹stanbul 2 No’lu fiu-
be Baflkan› Mehmet Karagöz, sanatç›-
lar Mehmet Esato¤lu ve Tiyatro Si-
murg çal›flanlar›, Mehmet Ali Alabora,
gazeteci-yazar Ece Temelkuran ve
Ümit Altan geldiler. 

Albayrak’›n bir konuflma yaparak
bütün ziyaretçilerine hoflgeldiniz de-
mesinin ard›ndan, Emekli-Sen 2
No'lu fiube Baflkan› Hasan Kaflk›r,
TAYAD'l› Fahrettin Keskin, Tekel ifl-
çisi Salih, tersane direniflçisi Zeynel,
Ça¤dafl Avukatlar Grubu baro baflkan
aday› Kemal Aytaç, ÇHD’den Ömer
Kavilli, Bank-Sen Genel Baflkan› Ön-
der Atay, Türkan Albayrak’›n direni-
fliyle ilgili konuflmalar yapt›lar.

Çad›r›n ziyaretçilerinden bir lise
ö¤rencisi Ümit ‹lter’in yazd›¤› bir fli-
iri okurken, Rasim Özdemir direnifl
çad›r› için yazd›¤› bir fliirini, Emekli-
Sen üyesi Ezik Ozan da Grev isimli
fliirini okudu. Programda ayr›ca Meh-
met Esato¤lu ve arkadafllar› da bir
oyun sergilediler.

Direniflte Yüz Gün
Geride Kald›

Devrimci ‹flçi
Hareketi’nden
Oturma Eylemi

Devrimci ‹flçi Hareketi 20
Ekim günü, Paflabahçe Devlet
Hastanesi önünde direniflte olan
Türkan Albayrak’a destek olmak
için her hafta yapt›¤› oturma ey-
lemine devam etti.

Poliklinikler önünde “‹fli Ve
Onuru ‹çin Direnen Türkan Al-
bayrak’›n Yan›nday›z” pankart›
ve “Türkan Albayrak ‹fle Geri
al›ns›n” dövizleriyle sessiz bir
flekilde direnifl alan›na gelen
D‹H’liler çad›r›n önünde 15 da-
kikal›k oturma eylemi yapt›lar. 
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15:00’de. Onun haz›rl›¤›na bafllad›k.

DDiirreenniiflfliinn 9988.. GGüünnüü
Gün, 100. günün telafl›yla geçti.

Paflabahçe Camii, cuma namaz› ç›-
k›fl› bildiri da¤›t›ld› ve di¤er mahal-
lelere ç›k›ld›.

Sendikalara ve mailleri olanlara
100. günün etkinli¤ini bildiren faks
ve mailler gönderildi.

Akflam nöbete o¤lumun ilkö¤re-
timde bilgisayar ö¤retmeni Sinan
geldi. O¤lumun ö¤retmeni oldu¤u
dönemde o¤lum sürekli bahsederdi.
Anne Grup Yorum’u dinliyoruz Si-
nan ö¤retmenle. Anne, Sinan ö¤ret-
men bize di¤er ö¤retmenler gibi
davranm›yor, bizi dinliyor, yard›m-
c› oluyor. Anne, E¤itim-Sen’liymifl
Sinan ö¤retmen. 

Sürekli tan›flmak istemifltim Si-
nan ö¤retmenle. Çal›flmaktan vakit
bulam›yordum okula gitmeye. Di-
reniflte karfl›laflt›k, o¤lumun düflün-

celerini flekillendirmeye yard›mc›
olan Kamu Emekçileri Cephesi
üyesi ö¤retmenle. 

DDiirreenniiflfliinn 110011.. GGüünnüü
Dünün yorgunlu¤u ile kalkt›m.

Keyifli bir yorgunluk bu. Hergün
100. günün kalabal›¤› olsa, ben
yorgunlu¤a raz›y›m. 

Düflman bofl durmuyor. Telefo-
numdan sözlü hakaretlere bafllad›-
lar. Beni, kad›nl›¤›m› afla¤›layan
sözler söyleyip, direniflimi k›rmaya
çal›fl›yorlar. Bunu yapanlar› bizler
biliyoruz. Direnifl büyüdükçe baflka
çal›flmalarda yapacaklard›r.

Önce hastane çal›flanlar›n› k›fl-
k›rtt›lar,sonra zab›tay› sald›lar. Ki-
min dostu oldu¤u bilinen “Dost
Beykoz”u kulland›lar. fiimdi tele-
fon tacizine bafllad›lar.

Uzmanl›k alan›n›z telefon dinle-
me. Kimin arad›¤›n› da bilirsiniz.
Yanl›fl yoldas›n›z. Bunlar ancak be-

ni daha kararl› hale getirir. Do¤ru
yolda oldu¤umu gösterir. Herfleyi
göze alm›fl, onuru ve ifli için dire-
nen bir iflçi var karfl›n›zda. Bunun
sonu ne olursa olsun direnecek bir
iflçi...

Bugün Katar'dan mesaj ald›m.
Direnifli destekleyen Ali Onak' tan 

'' ‹yi akflamlar Türkan abla. Di-
reniflinizi ve onurlu mücadelenizi
Katar topraklar›ndan selaml›yo-
rum. Böyle bir dönemde böylesi
kararl› bir direnifl ve tavr›n›z› tüm
yüre¤imle destekliyor sömürü ve
zulmü y›k›p, onurun ve eme¤in
bayra¤›n›  ülkemizin her yan›nda
dalgaland›rana dek, mücadelemiz
boy verip yeflerecek, mevcut düze-
ni ve yarat›c›lar›n› olanca emekçi
kin ve nefretimle lanetliyor, onurlu
mücadelenizde direnç, baflar› ve za-
fer diliyorum.

Sevgiler...  

Ali Onak''

““GGeenneell mmeerrkkeezziinn öönnüünnee ggeellddii¤¤ii--
mmiizzddee ppoolliiss bbaarriikkaatt››yyllaa kkaarrflfl››llaaflfl--
tt››kk..”” diyordu TEKEL iflçileri.

4 Ekim günü üyesi olduklar›
sendikalar› TTeekk GG››ddaa--‹‹flfl’te sendika-
c›lar ile durumlar›n› görüflmek iste-
yen TEKEL iflçilerinin önleri polis
barikat› ile kesildi.

Sendikac›lar ile görüflemeyen ifl-
çiler, sendikan›n karfl›s›nda oturarak
bafllatt›klar› eylemlerinin 2200.. ggüü--
nnüünnddeelleerr.. 

Ve 44 EEkkiimm’den itibaren de, tam
2200 ggüünnddüürr,, iflçileri temsil etmesi
gereken bir sendika polis çemberi
alt›nda tutuluyor. 2200 ggüünnddüürr sendi-
kan›n giriflini polisler bekliyor. 

Emekçilerin sendikas› olmas›
gereken bir yerde polis barikat› var
ve emekçiler kendi aidatlar›yla,
kendi mücadeleleri ile varettikleri
sendikalar›na polis ve sendikac›lar

taraf›ndan sokulmuyorlar.

Tam 20 gündür polis barikat› ile
yafl›yor Tek G›da-‹fl sendikas›. Bu
durum bir sendika aç›s›ndan, onur-
suzluktur. 

Emekçileri, iflçileri meydanlarda
coplayanlar, gaz s›kanlar, alanlar›
birer iflkencehaneye çeviren polis-
ler, flimdi iflçilere karfl› sendikan›n
kap›s›n› ““kkoorruuyyoorrllaarr””!!

“fifiuu aannddaa ppoolliisslleerr sseennddiikkaa bbiinnaa--
ss›› kkaapp››ss››nnddaa,, bbiizzlleerriinn ddee kkaalldd››rr››mmddaa
oottuurrmmaa eeyylleemmiimmiizz ssüürrüüyyoorr..”” diyor
TEKEL iflçisi. Sendika önüne polis
barikat› kurdurup kendi iflçilerini
sokmayan bir sendika, sendika ol-
maktan ç›km›flt›r. Tek G›da-‹fl, üye-
lerine karfl› polis barikat› kurduran
bir sendika olarak tarihe geçmifltir.

Art›k onlar iflçi direniflleri, eme-
¤in mücadelesi ile de¤il, sendika
kap›s›na polis y›¤an, polisi kendi

üyelerine karfl› haz›r tutan iflçi düfl-
manlar› olarak an›lacaklard›r. Hem
de kap›lar›nda polis barikatlar›yla...

““MMuussttaaffaa TTüürrkkeell bbuu ssaabbaahh 1100
ppoolliiss eeflflllii¤¤iinnddee ppaazzaarraa ggiittmmiiflfl.. AArrkkaa--
ddaaflflllaarr ggöörrmmüüflfl ddeemmeekk kkii kkoorrkkmmaass››
ggeerreekkeenn bbiirr dduurruumm vvaarr kkööflflee bbuuccaakk
kkoorruummaallaarrllaa ggeezzddiikklleerriinnee ggöörree..””
diye yaz›yordu Tekel iflçilerinin di-
renifl günlü¤ünde... 

Bu sat›rlar, bir sendika için ye-
terli utançt›r... ‹flçiye de¤il, polise
güvenenler, polise s›¤›nanlar, emek-
çileri temsil edemezler.

Önünde ppolis bbarikat›yla
yaflayan bbir ssendika
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‹kinci Tekel Direniflini bafllatt›n›z.
Tüm emekçiler ad›na önemli bir gö-
rev üstlendiniz. 

Direnifl bafllar bafllamaz, daha
kitlesel olmay› bekliyordunuz do¤al
olarak, ama olmad›. Bunun bir çok
nedeni var. fiimdi ne yap›lacak? As›l
soru bu. 

KKaarrddeeflfllleerr!! 
Sorumuzun cevab› tarihtedir. 

fiimdilik az›nl›k da olsak, uzun
süre yaln›z da b›rak›lsak, önemli
olan direnmektir. 

Bu direnifl büyüyecektir. Bunun
yolu ise, bu bir avuç insan›n kararl›-
l›¤›ndan geçer. Bu büyük görev si-
zindir, Tekel direniflini yeniden aya-
¤a kald›rmak onuru sizin olacakt›r.  

Kardefller, emin olun ki; 

SORUN KES‹NL‹KLE SAYI
MESELES‹  DE⁄‹LD‹R. 

E⁄ER ÖYLE OLSAYDI AN-
KARA D‹REN‹fi‹NDEN SONUÇ
ALIRDIK. Ama alamad›k. Çünkü
orada kararl›l›k yoktu. Hakl› olma-
n›n, meflru olman›n bilinci yoktu. 

Biz flimdi burada bunu gösterme-
liyiz. SAYI DE⁄‹L, KARARLILIK
KAZANACAKTIR. 

Tekel iflçileri, 

Tarih iyi bir ö¤retmendir. Bak›n
neler yaz›yor o tarih. 

1984'te cuntan›n hapishanelerin-
de zulüm hüküm sürerken, bizden
teslim olmam›z›, düflüncelerimizi in-
kar etmemizi isterlerken, açl›¤a yat-
t›k. 

Birinci ölüm orucu ekibinde 17,
ikincisinde 13 olmak üzere, toplam
30 kifliydi ölüm orucuna yatanlar. 

Cuntan›n devasa gücüne karfl›,
biz kazand›k. 

Bize tek tip elbiseleri giydireme-
diler. Teslim alamad›lar, düflüncele-
rimizi de¤ifltiremediler. 

Görünürde güçler çok dengesiz-

di. Biz direnirken, ‹slamc›lar, cun-
tayla iflbirli¤i halindeydi. Solun di-
¤er kesimleri de çeflitli gerekçeler ve
bahanelerle kat›lmad›lar direnifle.   

Yaln›zd›k ve cuntan›n yar›m mil-
yonluk ordusu vard›. Tanklar› topla-
r› vard›. Hapishaneleri, hapishanele-
rinde iflkenceleri vard›. 

2000'de, F Tipi hapishaneleri
yapt›lar. Bize dediler ki, ya düflünce-
lerinizi de¤ifltireceksiniz, teslim ola-
caks›n›z, ya da öleceksiniz. 

Biliyorsunuzdur, bizi teslim al-
mak için 19- 22 Aral›k'ta Türkiye ta-
rihinin en büyük hapishaneler katli-
am›n› yapt›lar. 

Teslim olmad›k. Düflüncelerimizi
savunmaya devam ettik. 

Direndik. 122 flehit verdik. 

Duymufl olanlar›n›z vard›r. Tam
yedi y›l sürdü bu direniflimiz; tek bir
gün, tek bir saat ara vermeksizin ye-
di y›l!

Yedi y›l hücrelerde ölüm oruçla-
r›na yatmaya devam ettik. 

Biliyoruz, flimdi tekel direniflini
burjuva gazetelerin yazmamas›na,
televizyonlar›n göstermemesine k›-
z›yorsunuz. K›zmakta hakl›s›n›z
ama gerçek budur. Onlar, düzenin
medyas›d›r. 

Bizim yedi y›ll›k direniflimizi y›l-
larca yazmad›lar biliyor musunuz.
Peflpefle öldük, ölümlerimizi bile iki
sat›r, iki saniye haber yapmad›lar. 

Ama sansürü parçalad›k sonun-
da. Sabr›m›zla, kararl›l›¤›m›zla par-
çalad›k. 

Son bir örnek vermek istiyoruz. 

Tutsaklara tecrite son verilmesi
için TAYAD'l› tutsak yak›nlar›, An-
kara'da Abdi ‹pekçi Park›'nda otur-
ma eylemine bafllam›fllard›. 

Biliyor musunuz Abdi ‹pekçi'de-
ki o elin alt›nda kaç gün oturdular?

Tam, 1230 gün.

Baflka bir deyiflle, 3 y›l, 4 ay, 2

hafta, 1 gün...  

TTeekkeell iiflflççiilleerrii
Ülkemiz tarihine sab›rla örülen

bir destan da siz ekleyebilirsiniz. 

Bundan sonraki ad›m›m›z›n güç-
lü, etkili ve sonuç al›c› olabilmesi,
oturma eylemini sab›rla, kararl›l›kla
sürdürmemizden, yeni iflçileri bura-
ya çekmekten geçiyor. 

Di¤er iflçilerin buraya gelmesi,
buraya deste¤in büyümesi, bizim
gösterece¤imiz kararl›l›¤a ba¤l›d›r. 

Biz kararl›l›k gösterelim, sab›r
gösterelim! Süre konuflmaktan çok,
bundan sonraki ad›m›m›z için, me-
sela bir Ankara yürüyüflü için, asga-
ri bir kitleselli¤i oluflturmay› hedef-
leyelim. 

TTeekkeell iiflflççiilleerrii,,
‹yi bilirsiniz; kayay› delen suyun

fliddeti de¤il, süreklili¤idir... Burada
gösterece¤imiz sab›r ilk anda kimse
sizi kaale alm›yor görünse bile, so-
nuç verecektir...

Önce siz kendinize güveneceksi-
niz. Baflkalar›n›n size güvenmesi, si-
zin kendinize güvenmenizden geçer. 

Kardefller unutmay›n; 

Düfllerin sonsuza: kofltu¤u yerde

Sabr›n çiçeklerini açt›¤› yerde

Asla kapanmaz yaflanan defter

Çünkü tarihin en güzel yerinde

Son sözü direnenler söyler. 

Tekel ‹flçileri, 

Devrimci ‹flçi Hareketi, bu sabr›
ve kararl›l›¤› gösterdi¤iniz, direnifli
sürdürdü¤ünüz sürece yan›n›zda ola-
cakt›r. Tüm dünya sizi yaln›z b›raksa
da yan›n›zda Devrimci ‹flçi Hareketi
olacak. 

Direniflinizde baflar›lar diliyoruz. 

Baflar›n›z, tüm iflçi s›n›f›n›n, tüm
halk›m›z›n baflar›s› olacakt›r. 

DEVR‹MC‹ ‹fiÇ‹ HAREKET‹

Devrimci ‹flçi
Hareketi

Direnen TEKEL iflçilerine 

TAYAD’l›lar Onurumuzdur40

Yürüyüfl

24 Ekim
2010

Say›: 239



4 Ekim günü sendikalar› Tek G›-
da-‹fl ile görüflüp, taleplerini ilet-
mek isteyen TEKEL iflçilerinin önü
polis barikat› ile kesilmifl, sendika-
ya sokulmam›fllard›.

‹flte o gün sendika önünde TE-
KEL iflçileri taraf›ndan bafllat›lan
eylem devam ediyor. 

20 gündür süren direnifl, polise
s›¤›nan, polis barikat› kurduran
sendikac›lar›n gerçek yüzünü bir
kez daha herkese gösterdi. 

20 gündür süren direnifl, baflta
çevre esnaf› ve halk olmak üzere
çeflitli kesimler taraf›ndan destek
gördü. Demokratik kitle örgütleri
destek ziyaretlerinde bulundular.

TEKEL iflçileri, direniflin uzun sü-
rece¤i gerçe¤iyle hareket ederek, ça-
d›rlar›n› kurarak  direnifli büyütmek
amac›yla da TEKEL iflçilerine direni-
fle kat›lmalar› için ça¤r›da bulundu.

Elbette bu süre içinde, seslerini
duyurabilmek için  direnifllerini
Taksim’e tafl›d›lar. Meflaleli eylem
ile direniflte kararl› olduklar›n› gös-
terdiler.

Yine Türkan Albayrak’›n direni-
flinin 100. gününde yap›lan etkinli-
¤e kat›ld›lar. Direnenlerin dayan›fl-
mas›n› gösterdiler. 

Yine THY’de ç›kar›lan iflçiler ile
ilgili THY’ye giderek, iflçilerin ya-
n›nda olduklar›n› gösterdiler. 

TEKEL emekçilerinin kurdukla-
r› çad›rlar, herkes için bir okul iflle-
vi görmeye devam ediyor. TEKEL
iflçileri haklar› için direnmekte ka-
rarl›d›r. Zira, direnmemek kölelik
yasalar›n›n kabul edilmesi demek-
tir. TEKEL iflçileri kendilerine da-

yat›lan köleli¤i kabul etmemekte
kararl›d›r.

Direnifl, bu inaçla sürdürülmek-
tedir.Direnmekten baflka bir seçe-
nek yoktur.

TTEEKKEELL ‹‹flflççiilleerrii ‹‹ççiinn YYüürrüüyyüüflfl
17 Ekim günü, Tek G›da ‹fl sendi-

kas› önünde direniflte olan TEKEL
iflçileri için bir eylem düzenlendi.

Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu taraf›ndan düzenlenen
eyleme bir çok kitle örgütü, devrim-
ci grup kat›ld›. Eyleme Halk Cephe-
si ve Devrimci ‹flçi Hareketi de “4-
C’ye Köle Olmayaca¤›z”, “4-C ‹p-
tal Edilsin” ve “TEKEL ‹flçisi Yal-
n›z De¤ildir” dövizleriyle kat›ld›.

Galatasaray Lisesi’nde toplanan
500’ü aflk›n kifli “‹fl ve Güvenli ‹fl
Ortam› ‹çin 4-C’ye Hay›r-TEKEL
‹flçileri” pankart›yla yürüdü. 

Taksim Meydan›’na gelindi¤inde
ise oturma eylemi yap›ld›. Paflabahçe
direniflçisi Türkan Albayrak, “devlet-
sendika bir olmufl, iflçileri iflsiz b›ra-
k›yorlar. Burada benim örne¤im olan
iflçilerle olmaktan onur duydum” de-
di. S›rr› Süreyya Önder, Bilgesu Ere-
nus, Mehmet Esato¤lu, Sad›k Albay-
rak ve Cezmi Ersöz de TEKEL iflçi-
lerinin ya›n›nda olduklar›n› belirtir-
ken Türk Tabibler Birli¤i ve Limter-
‹fl ad›na yap›lan konuflmalarda 4-
C’ye karfl› verilen mücadelelerin her-
kesin mücadelesi oldu¤u söylendi.

Konuflmalar›n ard›ndan TEKEL
iflçisi Arzu Günefl bas›na bir aç›kla-
ma yaparak taleplerinin güvenceli ifl
sisteminin olmas›, 4-C’nin iptal
edilmesi ve iflçilerin sendika yöneti-
mine geçmesi oldu¤unu söyledi.
Eylem sloganlarla sona erdi. 

DDiirreenniiflfl  ggüünnllüü¤¤üünnddeenn
“Yavafl yavafl kar›nca karar›nca

sesimiz duyulmaya bafllad›. Ma-
halle sakinleri, esnaflar merak edip
soruyorlar ve anlatt›¤›m›zda olum-
lu tepkiler al›yoruz.”

“Gazete, dergi ve televizyonlar
röportaj almaya geldiler. Bizim bu-
radaki sorunlar›m›z› kamuoyuna
tafl›yacaklar›n› bildirdiler.”

“Tek-G›da ‹fl'e gelen di¤er sen-
dikalar›n flube baflkanlar›n› protes-
to ettik.”

“Sabah sloganlarla günü karfl›-
lad›k. Ö¤leden sonra Devrimci
Mücadelede Emekliler destek zi-
yaretine geldi.”

“THY'dan 240 iflçi iflten ç›kar›l-
m›fl. Onlara destek amac›yla hava-
alan›na gittik. Tekel flamalar›yla,
sloganlar eflli¤inde iflçi arkadafllar›n

yan›na geldik. Onlar da sloganlar›yla
alk›fllar›yla efllik ettiler. Bir sendika
yöneticisi, bayan arkadafl›m›z›n üze-
rine do¤ru yürüyüp "ç›k›n burdan,
terkedin buray› provakatörler" dedi.”

“Saat 13.30 gibi Türkan ablan›n
yan›ndayd›k. 3'e do¤ru kalabal›k-
laflmaya bafllad›k. Her kesimden
emekçiler vard›. Coflkulu bir kutla-
ma oldu. Bu arada bizler otururken
slogan sesleri duyduk. “

“Taksim'e geçtik meflaleli yürü-
yüflümüz için. Sloganlarla ç›kt›k
metrodan ve bu flekilde Galatasa-
ray Lisesinin önüne do¤ru yürü-
dük. Kalabal›k bekliyordu karfl›-
m›zda. Böyle bir deste¤i görmek
bizi onurland›rd›. Herkes tamamla-
n›nca önümüzde Tekel pankart›yla
meflaleli yürüyüflümüze bafllad›k.
Etraftan da kat›lan destek veren ol-
du. Daha da ço¤ald›k. 

Tekel Direnifli 20. gününde!

Tek G›da-‹fl önündeki TEKEL Direnifli’ni
tekeldirenisi2010.blogspot.com
adresinden takip edebilirsiniz.

Destek mesajlar›n›z› iletmek için 
0-533 663 49 29
0-535 469 85 74
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TTeekk GG››ddaa--‹‹flfl SSeennddiikkaass›› öönnüünnddee ddiirree--
nniiflflttee oollaann TTeekkeell iiflflççiilleerrii iillee yyaapptt››¤¤››--
mm››zz rrööppoorrttaajjaa bbuu hhaaffttaa ddaa ddeevvaamm
eeddiiyyoorruuzz..

Elif ÖÖzlem
‹zmir’den geliyor. 16

y›ll›k Tekel iflçisi

Özlük haklar›m›z› is--
tiyoruz, 4-C’yi istemi--
yoruz.  Di¤er kamu ku--
rulufllar›na geçmek isti--
yoruz. 

Mustafa Türkel’e
verdi¤i sözleri tutmas›n›

söylerdik. 78 günlük eylemimizin
bofla gitmemesini istiyoruz çünkü.

AKP burjuvazinin kuklas›d›r.
Zengini daha zengin yapt›. Fakiri
daha fakir yapt›.

Bizim burada direniflimiz Türkel
gelip bizimle konuflana kadar süre--
cek.  Tekel iflçilerini sokaklara dö--
kene kadar burday›z.

Arzu GGünefl 
(‹zmir’den geliyor 20
y›ld›r çal›fl›yor)

Bizim  buraya gelifl
amac›m›z sendikac›larla
konuflmakt›. Mustafa
Türkel’in bir y›¤›n eylem
plan› vard›. Hiç birini
yapmad›lar. BBiizzii ddee 44--

CC’’yyee zzoorrllaadd››llaarr..             

Haziran ay›n›n 14’dünde 20 kifli--
lik bir grup olarak genel merkeze

geldik. MYK üyesi Mecit Amaç bi--
ze “gidin tatilinizi yap›n A¤ustos’ta
gelin” dedi. Büyük kat›l›ml› bir ey--
lem planlar› oldu¤unu söylediler.
A¤ustos Eylül geçti, Ekim ay›na
girdik ama ortada yap›lan hiçbir fley
yok. Sendikan›n gönderdi¤i genel--
geyle de 4-C’ye imza atmak zorun--
da b›rak›ld›k. Bunlar› konuflmak
maksad›yla geldik buraya. 

Mustafa Türkel ‹zmir’de toplan--
t›ya geldi¤inde ben ona flunu söyle--
mifltim. Tekel direnifli bitirildi¤inde
sizi de k›nayaca¤›z. Ben kendi ad›--
ma Mustafa Türkel’i k›n›yorum. Ve
ayr›ca flunu diyorum: ‹flçilerin birli--
¤ini sa¤la ve Ankara’ya do¤ru yola
ç›k. Verdi¤in sözlerin ve vaatlerin
arkas›nda dur.

Hükümete söylecek söz flu olma--
l›: Bu vatan bizim, bu ülke bizim.
Bizim vergilerimizle, bizim al›nte--
rimizle sahip olunan kamu mallar›n›
ne AKP hükümetinin ne de baflka
bir hükümetin satma yetkisi yoktur.
Arkadafllar›m›z› buraya ça¤›r›yo--
rum yetti art›k y›llard›r uyudu¤u--
muz, gözünüzü aç›n rehaveti üzeri--
nizden at›n ve yan›m›zda olun. 

Ahmet GGürbüz
((Efli tekel iflçisi)

Sendikan›n yaflad›¤›m›z
ma¤duriyetin ac›s›n› vermesi--
ni istiyoruz. Bizlerin haklar›
vard› onlar› koruyacaklard›
sendikac›lar. Yani bize bu ön--
cülü¤ü yapam›yorlarsa istifa

etsinler e¤er kendilerinde namus
gurur varsa istifa etsinler. Çünkü ifl--
çileri  kap› d›flar› ettiler bunlar. ‹flçi--
lerin ma¤duriyeti sendikalardan
kaynaklan›yor. 

Bu sürecinin sonuna kadar arka--
s›nday›z sonuna kadar sürdürecegiz
mücadelemiz somut ad›mlar at›lana
kadarda devam edece¤iz . 

AAKKPP hhüükküümmeettii tteekkeelllleerriinn ttaaflfloo--
rroonnuudduurr.. ÜÜllkkeemmiizzii tteekkeelllleerrii ppeeflfl--
kkeeflfl ççeekkiiyyoorr.. 

Salim BBaz
(Efli tekel iflçisi)

Benim eflim fluanda
psikolojik sorunlar yafl›--
yor. Çal›flt›¤› Tekel flube--
sine 21 y›l emek verdik--
ten sonra ödül olarak ifl--
ten at›ld›¤›n› ö¤renince
depresyona girdi. O gün--
den beri mücadelesini ben sürdürü--
yorum. 

Hakk›m›z› arayal›m istiyoruz.
Biz 4-C alt›nda yaflamak istemiyo--
ruz. 

Sendikay› biz seçtik bizden ç›--
kan aidatlarla geçiniyorlar. Bize ön--
cülük yaps›nlar biz öncü bir sendika
istiyoruz. E¤er yapam›yorlarsa isti--

fa etsinler. Hükü--
metle anlaflarak bi--
zi Çaykur karfl›l›--
¤›nda satt›lar. 

Bu ifl uzad›kca
daha kötü olacak.
Kaybedecek hiçbir
fleyimiz kalmad›
biz direnmeye de--
vam edece¤iz.

“Tekel iflçilerini sokaklara 
dökene kadar buraday›z”

Elif Özlem

Ömer Y›lmaz
Samsun’dan 13 y›ld›r çal›fl›yordu.

Sendikan›n söyledi¤i eylem takvimleri-
ni 1 Nisan haricindeki hiçbir tanesine uyul-
mad›. Bunlara neden uyulmad› bu konuda
bize bir bilgi de verilmedi. Ankara’daki 78
günlük direniflte 74 gün boyunca oraday-
d›m. Di¤er arkadafllar eminimki buran›nda
bir Ankara Sakaraya Caddesi oldu¤unu gö-
receklerdir.

Direniflimiz cevap alana kadar bize verilen sözler ye-
rine getirilene kadar devam edecek.

Salih ‹‹ncea¤aç
Tokat’tan geliyor 10 y›ll›k iflçi

‹fl yerimiz özelleflti¤inden beri 4-C’ye
geçildi. Sendikam›zla beraberdik. Bize
hedef gösterildi¤i yere do¤ru giderken bi-
zi yar› yolda b›rakt›. Bugün de burada po-
lis sendikan›n önüne barikat kurarak sen-
dikaya girmemize engel oluyor. Mustafa
Türkel biz iflçiler oldu¤umuz için Musta-
fa Türkel oldu. Tekel iflçilerine ça¤r›m›z

biz birlikte o kadar mücadele ettik bu mücadeleyi gelin so-
nuna kadar südürelim.

Salih ‹ncea¤aç

Arzu Günefl

Ahmet Gürbüz

Ömer Y›lmaz

Salim Baz
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YYÖÖKK VVEE KKUURRUULLUUfifi AAMMAACCII

YÖK yani Yüksek Ö¤retim Kurumu, ülkemizdeki tüm üni-
versitelerin ba¤l› oldu¤u kurumdur.12 Eylül cuntas›ndan yak-
lafl›k bir y›l sonra 6 Kas›m 1981’de Amerika’n›n ülkemizde-
ki iflbirlikçilerinin politikalar›yla ve cuntan›n üniversitelerde-
ki uzant›s› olarak kuruldu YÖK. Kurulufl amac›, üniversitele-
ri ‘günün koflullar›na’ uygun bir hale getirmek olarak aç›klan-
d›. Ancak esas kurulufl amac› devrimci gençli¤in yükselen an-
ti-emperyalist, anti-faflist mücadelesini bast›rarak düflünme-
yen, yoz, duyars›z bir gençlik yaratmakt›r.

YYÖÖKK’’ ÜÜNN KKUURRUULLMMAASSIINNIINN AARRDDIINNDDAANN
ÜÜNN‹‹VVEERRSS‹‹TTEELLEERRDDEEKK‹‹ GGEENNEELL DDUURRUUMM

1980’den önce k›smen de olsa ülkemizdeki üniversitelerde
bilimsel e¤itim veriliyordu. Yine k›smen de olsa mali ve idari
bir özerklik vard›. Ancak YÖK’ ün kurulmas›yla ilk olarak üni-
versitelerden on bine yak›n ö¤retim eleman› ve befl bine yak›n
ö¤renci at›ld›.(...) Üniversitelerde verilen e¤itim bilimsel
olmaktan ç›kt›. Kapitalist düzenin ihtiyaçlar› çerçevesinde
flekillenen, tüketim kültürünü yayg›nlaflt›r›c› bir hal ald›.

Art›k amaç ayd›n, bilim adam› yetifltirmek de¤il diplomal›
ara eleman yetifltirmekti. YÖK getirdi¤i yeni anti-bilimsel,
gerici ve ezberci e¤itimle ö¤rencilere belirli ç›karlar do¤rul-
tusunda düflünmeyi ö¤retti…

Ö¤retim elemanlar› üzerinde bask› yaratan YÖK, fakülte
yöneticileri ve ö¤rencilerin elindeki tüm yetkileri yaln›zca
rektörün elinde toplad›¤›, üniversiteler rektörlerin dik-
tatörlü¤ü alt›ndaki kurumlar haline geldi.

(...) 1997’de k›l›k k›yafet genelgesi ad› alt›nda yeni bir
uygulama getirilerek okullar›n k›fllalara çevrilmesi, ö¤renci-
lerin ise tek tip insanlar olmas› amaçland›.

Yeni disiplin kurallar›yla hareket alanlar› daralt›lan ö¤ren-
ciler denetim alt›nda tutulmak istendi.

GGÜÜNNÜÜMMÜÜZZDDEE YYÖÖKK’’ ÜÜNN ÖÖ⁄⁄RREENNCC‹‹

GGEENNÇÇLL‹‹KK ÜÜZZEERR‹‹NNDDEEKK‹‹ BBAASSKKIILLAARRII
Geçen sene bafl›nda yapt›klar› örgün ö¤retimde  %8, ikin-

ci ö¤retimde %100’ ü aflan zamlar,  bu sene çeflitli üniversite-
lerde açt›klar› Uzaktan E¤itim Fakülteleri’ne giren ö¤renci-
lerden ald›klar› harçlar, ö¤renciler üzerinde yapt›klar› soygu-
nu ve nas›l bir üniversite istediklerini ortaya koyuyor.
Harçlar›n yan›nda ö¤rencilerden kay›t esnas›nda istenen, 150
liraya kadar ç›kan, dosya –kimlik harcamalar› ad› alt›nda
toplanan paralar da soygunun boyutunun nerelere kadar
büyüdü¤ünü aç›kça gösteriyor. 

Paral› e¤itimin çeflitli yöntemlerle boyutland›r›lmas›
karfl›s›nda devrimci ö¤renci gençli¤in bu soyguna karfl› mücade-
lesi de bizzat üniversite ve devlet idarelerince engellenmeye
çal›fl›l›yor. 14 Mart günü Gençlik Federasyonu üyesi Berna
Y›lmaz ve Ferhat Tüzer adl› ö¤renciler baflbakan›n sözde

“Roman Aç›l›m›”n› anlatmak için insanlar› top-
lad›¤› Abdi ‹pekçi Spor Salonunda “Paras›z
E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” yaz›l› pankart açt›klar›

için tutukland›lar. Ve yaklafl›k 7 ayd›r tutsaklar.

6 Ekim günü, Y›ld›z Teknik Üniversitesi Oditoryum
binas›nda “YTÜ’ nün 100. y›l›n› kutlama” ad› alt›nda
yap›lan, Abdullah Gül’ ün de konuflmac› olarak kat›ld›-
¤› toplant›da, Gençlik Federasyonu üyesi Kader MEfiE

ve Mahir BEKTAfi, “Paras›z E¤itim ‹stedikleri ‹çin Tutuklanan
Ferhat TÜZER ve Berna YILMAZ’a Özgürlük” yaz›l› pankart
açt›klar› için cumhurbaflkan›n korumalar›, polis ve ÖGB’ler ta-
raf›ndan dövülerek gözalt›na al›nd›lar.

24 A¤ustos’ ta YÖK’ün 81 ilin valilerine gönderdi¤i genel-
geyle okullardaki faflist terör meflru hale getirilmek isteniyor.
Bu genelgeye göre; tüm üniversitelerin yerleflke alanlar› içinde
sivil ve resmi polislere yer tahsis edilecek, okul iç ve d›fl›ndaki
kamera sistemlerinin say›s› art›r›lacak, okullarda ‘süratle mü-
dahale edilmesi amac›yla’ çevik kuvvet polisleri bulunacak,
okul kay›t dönemlerinde aç›lan dan›flmanl›k ve rehberlik masa-
lar›n›n aç›lmas›na izin verilmeyecek. K›saca ö¤renciler hiçbir
faaliyet göstermeyecek, her an polis bask›s› alt›nda e¤itim gö-
recek ve adeta sorgu odalar› üniversitelere tafl›nacak. (...)

TTAALLEEPPLLEERR‹‹MM‹‹ZZ NNEELLEERRDD‹‹RR??
Paras› olan›n okuyup paras› olmayana üniversite kap›lar›-

n›n kapat›lmas›na hay›r diyoruz. Bu nedenle halk için ve pa-
ras›z e¤itim istiyoruz.

Üniversitelerin, iktidarlar›n ve onlar›n kukla yöneticileri
olan rektörlerin tekelinden ç›kart›larak, ö¤rencilere söz-karar-
örgütlenme hakk› tan›nmas›n› yani e¤itimin demokratik bir
nitelik kazanmas›n› istiyoruz.

Üniversitelerde çürümüfl e¤itim sistemiyle, bask›c› poli-
tikalar ve yönetimle karart›lmak istenen bizim gelece¤imizdir
diyoruz ve hakk›m›z olan paras›z e¤itimi istiyoruz.

Herkesin ulusal kimli¤ini temsil eden dilde e¤itim görmesi
en do¤al hakk›d›r. Bu nedenle anadilde e¤itim istiyoruz.

Düflünmeyen, üretmeyen bir insan›n temelini oluflturan
gerici, faflist ve anti-bilimsel e¤itime karfl› bilimsel bir e¤itim
istiyoruz.

ÖGB, polis, kamera say›s›n›n ve soruflturma terörünün
ö¤rencilerin verdi¤i akademik- demokratik mücadeleyi bas-
t›rmak istemesinin yan›nda, tecrit politikas›n›n üniversiteler-
de sürdürülmesi amaçl› oldu¤unu biliyoruz. F Tipleri aç›l›r-
ken ülke hapishanelerindeki vatanseverlerin teslim al›nmas›
amaçlan›yordu. Ancak bu tecrit politikas› hapishanelerle s›-
n›rl› kalmayarak tüm yurda yay›ld›. Tecridin amac› insanlar›n
tüm inanc›n›, de¤er yarg›lar›n› k›sacas› benli¤ini terk etmesi-
ne neden olmakt›r. Çünkü inançlar›ndan soyunan insanlar dü-
zen taraf›ndan basit bir flekilde teslim al›nacakt›r. Bunun için-
dir ki ülke hapishanelerinde 10 y›lda 1659 tutsak sessizce kat-
ledilmifltir. Tüm bu sessiz imha politikas›na karfl›, F tipi yafla-
maya karfl› tecrit kalkmal›d›r diyoruz.

Tüm bunlar›n temelinde ise 12 Eylül cuntas›n›n üniversi-
tedeki aya¤› olan ve 30 y›ld›r üniversitelerde yaflanan tüm
bask›lar›n, haks›zl›klar›n ve hukuksuzluklar›n kayna¤› olan
YÖK vard›r. Ve bu nedenle;

YÖK’E HAYIR diyoruz ve 6 KASIM’da bu hakl› ve mefl-
ru mücadelede tüm ö¤rencileri Gençlik Federasyonu saflar›n-
da Ankara’ ya ça¤›r›yoruz.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

ÜÜllkkeemmiizzddee GGeennççlliikk

YÖK’E, TECR‹TE VE PARALI E⁄‹T‹ME KARfiI

6 KASIM’ DA ANKARA’ DAYIZ! 
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Ülkemizde Gençlik

KPSS’den sonra ortaya ç›kan
kopya yolsuzlu¤u çok konufluldu.
Sorunun kayna¤›n›n üç befl kiflilik
çeteler olmay›p, sorunun bir sistem
sorunu oldu¤unu dile getirmifltik.
KPSS ile beraber yaln›z e¤itim siste-
minin çürümüfllü¤ü de¤il üniversite
mezunu iflsizlerin say›s›ndaki art›fl
da had safhaya ulaflm›flt›r. Öyle ki bu
gerçek egemenlerin içinde bulundu-
¤u ç›kmaz› da en iyi ifade eden bir
gerçektir. Daha yak›n zaman önce
baflbakan Tuzla’da bir tersanede ya-
p›lan törende ““HHeerr üünniivveerrssiittee mmeezzuu--
nnuu iiflfl bbuullaaccaakk ddiiyyee bbiirr flfleeyy yyookk”” sö-
zünü tekrarlayarak her üniversite
mezununu bekleyen gerçe¤i aç›k bir
flekilde ifade etmifltir.

Yap›lan araflt›rmaya göre, geçen
sene okur- yazar olmayan iflsiz say›-
s› 6633 bbiinn kifliyken bu oran bu sene
70 bini aflm›flt›r. Bu rakamlar üniver-
site mezunlar›nda ise daha fazla art›fl
göstermifltir. Geçen sene üniversite
mezunu olan iflsiz say›s› 412 binken

bu sene 912 bine ulaflm›flt›r. 4 y›ll›k
bir fakülteyi bitiren üniversite mezu-
nunun ailesine maliyeti toplam 2288
mmiillyyaarr lliirraayya ulafl›yor. Bunun ya-
n›nda her y›l ortalama 223300 bbiinniinn üs-
tünde ö¤renci mezun olurken mezun
olanlar›n her 110000’’üünnddeenn 7777’’ssii hheerr--
hhaannggii bbiirr iiflflee ggiirreemmiiyyoorr..

Pek çok üniversite mezunu ifl bu-
lamama kayg›s›yla as›l meslekleri-
nin d›fl›nda bir alanda çal›flmak zo-
runda kal›yorlar. Türkiye’de as›l
mesle¤ini yapma oranlar› bir hayli
düflük: Elektrik mühendisleri, inflaat
mühendisleri, makine mühendisleri
aras›nda as›l mesle¤ini yapma oran›
ortalama % 50’yken, ppaazzaarrllaarrddaa
ççaall››flflaann üünniivveerrssiittee mmeezzuunnuu ssaayy››ss››
%% 5555’’ii bbuullmmaakkttaadd››rr.. 

Düzen yaratt›¤› iflsizler ordusunu
hem çaresizlefltiriyor hem de bu ça-
resizlikten yararlanarak Koçlar’a ve
Sabanc›lar’a ucuz köleler yetifltiri-
yor. Ayr›ca kendi düzeninin güvenli-
¤i için de bu iflsizler ordusunu kulla-
n›yor. Daha bu sene bafl›nda polis

teflkilat›n›n yapt›¤› aç›klamaya göre
240 bin üniversite mezunu polis al›-
nacak. 

Ayr›ca M‹T’in bu hafta içinde
yapt›¤› aç›klamaya göre üniversite
ö¤rencilerine ““ss››rraa dd››flfl›› bbiirr kkaarriiyyeerr””
ad› alt›ndaki kampanyas›yla mutlu
bir gelecek vaat ediyor. 

Peki M‹T neden böyle bir kam-
panya düzenliyor? ‹flsizlik her geçen
gün derinleflirken halk düflman›
kontrgerilla kurumu neden böyle bir
fleye ihtiyaç duyuyor? Çünkü düzen
içerisindeki aç ve yoksul olan bir in-
san birçok fleyi yapmay› göze alabi-
lir, bu M‹T’in halklar›n mücadelesi-
ni bast›rmak için yapt›¤› katliamlar
olsa bile. Çünkü düzen hem iflsiz ve
çaresiz b›rak›yor hem de bu çaresiz-
liklerden besleniyor.

Ancak düzenin tüm bu dayatma-
lar›na karfl› gençli¤in bir alternatifi
var. O ise düzenin yaratt›¤› iflsizlik
ordusunun düzene karfl› örgütlü bir
mücadele ordusuna dönüfltürülmesi-
dir.

Gençli¤in

Gündeminden

15 EEkim 11997 - 

Aralar›nda DLMK’l›la-
r›n da bulundu¤u Mamak
Yunus Emre Ticaret Lisesi
ö¤rencileri okulun su bor-
cunun ö¤rencilerin s›rt›na
yüklenmesini protesto et-
mek amac›yla boykot yap-
t›lar. 

1177 EEkkiimm 11997700 - 

DEV-GENÇ 5. Kurultay›;
Bu kurultay Dev-Genç’in,
her yönüyle Devrimci Hare-
ketin ideoloji ve prati¤iyle
yo¤ruldu¤u, biçimlendi¤i bir
kurultayd›r. MDD hareketiy-

le tüm ba¤lar kopar›lm›fl,
MDD’nin d›fl›na ç›kan di-
¤er çizgi ile (PDA) ayr›-
l›k noktalar› kesinleflmifl-

tir. 

20 EEkim 11978-

‹TÜ Elektrik Fakültesi
dekan› Prof. Bedri Karafaki-
o¤lu, faflistler taraf›ndan kat-
ledildi. 22 Ekim 1978’de ya-
p›lan cenaze töreni devrimci-
lerin önderli¤inde onbinlerin
kat›l›m›yla “faflist terörü”
protesto gösterilerine dönüfl-
türüldü.

26 EEkim 11993-

Kastamonu-TÖDEF’li
ö¤renciler polis-idare iflbirli-
¤ini protesto etmek amac›yla
açl›k grevine bafllad›lar.

Frans›z emperyalist-
lerinin “emeklilik refor-
mu” ad› alt›nda emekli-
lik yafl›n› 60’tan 62’ye
ç›karmas› üzerine iflçi
sendikalar›n›n ça¤r›s›yla
emekçiler ülke genelinde
genel greve ç›kt›. Halk›n
büyük destek verdi¤i ge-
nel grev nedeniyle hava
ve demiryolu ulafl›m›
durdu, kamyoncular da
genel greve destek verdi.
Lise ö¤rencileri de  ülke
çap›nda yo¤un ve etkili
bir flekilde greve destek 

veriyor. Liseli-
ler yürüyüfl ve ben-
zeri eylemlerin ya-
n› s›ra yollar› kapa-

tarak, metro, tren ve
tramvay istasyonlar›n›
iflgal ettiler. Pek çok fle-
hirde oturma eylemleri
yapt›lar. Polisin eylemle-
re müdahale etti¤i her
yerde barikatlar kurulup
polisle çat›fl›ld›. ‹çiflleri
Bakanl›¤› eylemlerden
196 kiflinin gözalt›na
al›nd›¤›n› aç›klad›. E¤i-
tim Bakanl›¤› ise 261 li-
senin grevden etkilendi-
¤ini aç›klad›. Liselilerin
iflçilerin eylemlerine des-
te¤i sürüyor.

Dünya Gençli¤indenggeennççllii¤¤iinn 
ttaarriihhiinnddeenn

DÜZEN‹N ÜN‹VERS‹TE MEZUNLARINA 
SUNDU⁄U GELECEK, ‹fiS‹ZL‹K ORDUSUDUR!

Fransa’da Genel Greve 
Liselilerden Destek
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Gençlik Federasyonu üyeleri
yapt›klar› eylemle YÖK’ün kurulufl
y›ldönümü olan 6 Kas›m dolay›s›y-
la TBMM önünde olacaklar›n› du-

yurarak, YÖK’e karfl› olan herkesi
Ankara’da olmaya ça¤›rd›lar. 

18 Ekim günü ‹stanbul Üniversi-
tesi Beyaz›t Kampüsü önünde yap›-

lan eylemde; “YÖK’e Tecrite Paral›
E¤itime Hay›r!” yazan bir pankart
aç›ld›.

“YÖK’e Hay›r, Halk ‹çin Bilim
Halk ‹çin E¤itim, Ö¤renciyiz Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›lan
eylemde Gençlik Federasyonu üye-
si Gizem Kaya bir aç›klama yapt›. 

“5 Kas›m’da Dev-Gençliler ola-
rak YÖK’ü protesto etmek için An-
kara’da meclis önündeyiz” diyen
Kaya, YÖK’ün kurulufl amac›n›n
devrimci gençli¤in yükselen anti-
emperyalist, anti-faflist mücadelesi-
ni bast›rarak düflünmeyen, yoz bir
gençlik yaratmak oldu¤unu belirtti.
Kaya bunun yan›nda YÖK ile üni-
versitelerin ticarethaneye çevrildi-
¤ini ve e¤itimin bilimsel olmaktan
ç›kt›¤›n› vurgulad›.

Aç›klaman›n ard›ndan slogan-
larla eylem sona erdi.

Ö¤rencilerden Ücretsiz
Ulafl›m Eylemi

‹zmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi T›naztepe Yerlefl-
kesi'nde haks›z yere al›nan  otobüs ücretine karfl› ö¤ren-
ciler taraf›ndan 15 Ekim günü 250 kiflinin kat›ld›¤› bir
yürüyüfl yap›ld›. Ö¤renciler; yerleflke içerisindeki kü-
tüphaneye gitmek için dahi kulland›klar› yerleflke araç-
lar›n›n geçen yaz ücretli hale getirilmesini yol kesip
yerleflke araçlar›na yol vermeyerek protesto ettiler.

Eylem sonras› fakültelere da¤›l›p afiflleme yapan ve
tüm ö¤rencileri duyarl› olmaya ça¤›ran ö¤renciler Mü-
hendislik Fakültesi Dekanl›¤›'n›n önünde toplanarak
"Ücretsiz Ulafl›m ‹stiyoruz", "Paras›z E¤itim, Paras›z
Ulafl›m", "Yaflas›n Ö¤renci Dayan›flmas›", "Müflteri De-
¤il Ö¤renciyiz" sloganlar›n› att›lar.

Anma Afifllerine Engelleme!
Çukurova üniversitesinde 13 Ekim günü Adana Genç-

lik Derne¤i üyesi Kurtulufl Y›ld›z ve Ahmet Serdar Yücel
Hasan Bal›kç› için yap›lacak anmaya ça¤r› için afifl yapa-
rken 4 sivil polis taraf›ndan keyfi bir flekilde durduruldu-
lar.

Polisler ve olay yerine ÖGB’ler Gençlik Derne¤i üye-
lerini tehdit ederek korkutmaya çal›flt›larsa da baflar›l›
olamay›nca para cezas› keserek ayr›ld›lar.

Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz!
‹zmir Ege Üniversitesi’nde 19 Ekim günü ‹zmir Genç-

lik Derne¤i üyesi Tu¤çe Y›lmaz'›n güpegündüz ö¤renci
çarfl›s›nda önünü kesen orta boylu, sert yüz hatl›, kahve-
rengi deri ceketli bir faflist  "Kafan›z› ezece¤iz k›z›m ka-
fan›z›" diyerek tehdit etmifltir. 20 Ekim günü ise
Y›lmaz’›n ailesine, Bekir fiekerci ismiyle bir mektup gön-
derilerek,  "K›z›n›z DHKP-C örgütü güdümünde faaliyet
yürütmekte, eylemlere kat›lmaktad›r. K›z›n›z› uyar›n"
fleklinde bir mektupla, kat›ld›¤› demokratik eylemlerde
çekilmifl foto¤raflar› yollanm›flt›r. Konuyla ilgili bir
aç›klama yapan ‹zmir Gençlik Derne¤i; “güpegündüz bir
ö¤rencinin yolunu kesme cüretini gösterebilmelerinin ne-
deni flüphesiz kampüste hüküm süren sivil polislerin de-
mokrat ö¤rencilere bask›s› ve faflistlere verdi¤i destektir”
dedi. Aç›klaman›n sonunda; “Dev-Genç'liler olarak hiçbir
bask›ya boyun e¤meyece¤iz” denildi. 

Konuyla ilgili Tu¤çe Y›lmaz’da bir aç›klama yaparak;
“Yapt›¤›m iflin meflrulu¤una inan›yorum mücadeleme de-
vam edece¤im” dedi.

“Üniversite Ö¤rencileri
Yaln›z De¤ildir”

Eskiflehir'de demokratik kitle örgütleri Anadolu Üni-
versitesi'nde bir çok ö¤renciye aç›lan soruflturmalar›n
geri çekilmesi için ve Anadolu Üniversitesi rektörü Da-
vut Ayd›n'›n keyfi ve anti-demokratik uygulamalar›n›
teflhir ve protesto etmek için Hamamyolu’ndan Adalar
Migros önüne kadar yürüyüfl yapt›lar. Yürüyüflün ard›n-
dan yap›lan bas›n aç›klamas›nda soruflturmalar›n geri
çekilmesini ve rektör Davut Ayd›n'›n bu tutumundan
derhal vazgeçmesini dile getirdiler. Eyleme Eskiflehir
Gençlik Derne¤i de destek verdi.

Dev-Gençliler YÖK’e Karfl›
TBMM Önüne Ça¤›rd›
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“KCK davas›” bafllad›
“KCK operasyonu” ad› alt›nda,

Diyarbak›r Cumhuriyet Baflsavc›l›-
¤›'n›n talimat› gerçeklefltirilen gö-
zalt› ve tutuklama terörünün  ilk
aflamas›nda, 14 Nisan 2009’da bafl-
lat›lm›fl, ‹stanbul, Ankara, Siirt,

Van, fi›rnak, Batman, Urfa, ve Mardin'de onlarca kifli
gözalt›na al›nm›flt›.

AKP iktidar›n›n, BDP üye ve yöneticilerine karfl›
bafllatt›¤› gözalt› ve tutuklama terörü daha sonra da
devam ettirilmifl, yüzlerce kifli gözlat›na al›nm›fl, de-
mokratik kurumlar ve parti binalar› bas›lm›flt›. Bugün
KCK operasyonlar› çerçevesinde tutuklananlar›n sa-
y›s› iki bine yaklaflm›fl durumdad›r.

‹lk sald›r›larda tutuklananlardan oluflan 103'ü tutuk-
lu, toplam 151 kifli hakk›nda aç›lan dava, 18 Ekim gü-
nü Diyarbak›r 6. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde bafllad›.

‹ddianamenin özet olarak okundu¤u davada tutsak-
lar›n Kürtçe savunma yapma talepleri kabul edilmedi.

Devrimci Alevi Komitesi:
Alevileri Hakaretlerle 
Sindiremezsiniz

Star TV’de yay›nlanan Çark›felek program›n›n sunu-
cusu Mehmet Ali Erbil, 6 Ekim günü yay›nlanan progra-
m›nda “mum söndü oynuyorlar” diyerek  Alevilere ha-
karet etmifl, daha sonra da bunun kötü bir anlama geldi-
¤ini bilmedi¤ini söyleyerek bir de yalan söylemiflti.

Devrimci Alevi Komitesi 15 Ekim günü
yay›nlad›¤› yaz›l› aç›klama ile “mum söndü” gibi  ya-
lanlar›n, Alevilere uygulanan sistemli bask› ve asimi-
lasyon politikas›n›n sadece bir parças› oldu¤unu söy-
ledi. “Aleviler, bu bask› ve inkar politikalar›n›; örgüt-
lenerek, bir araya gelerek aflacaklard›r. Örgütsüz olun-
du¤unda, bask›lara karfl› bir durufl sergilenemedi¤inde
hiçbir hakk›m›z› alamay›z” denilen aç›klamada Alevi
halk›na uygulanan yalan, bask› ve  katliam politika-
lar›n›n hesab›n›n ancak örgütlenmeyle sorulabilece¤i
söylendi. 

‹stanbul’da, 10 Ekim akflam›
Nurtepe Çayan Mahallesi’nde
“Dünden Bugüne Çayan Mahalle-
si” isimli program düzenlendi.

Nurtepe Haklar Derne¤i’nin dü-
zenledi¤i programa 500 kifli kat›ld›.
Çayan Mahallesi’nde yaflay›p flehit
düflen 5 devrimcinin resimlerinin
oldu¤u ve üzerinde, “Çayan’a Can
Katanlar” yaz›s›n›n  oldu¤u pankart
mahallenin dününü ve bugünü
özetliyordu.

Çayan Mahallesi’nde yaflay›p
flehit düflenlerin an›s›na yap›lan
sayg› duruflu ile bafllayan program,
mahalle tarihinin anlat›ld›¤› konufl-
malarla devam etti.

Mahallenin ilk kuruluflu ve Dev-
Gençliler geldi bir çok insan›n göz-
lerinin önüne. Devrimci Hareket’in
önderinin de bizzat planlamas›,

eme¤i ve yol göstericili¤iyle kat›l-
d›¤›, halk›n devrimcilerle birlikte
kurdu¤u bir  mahalleydi Çayan.

Halka verilmeyen topraklar
al›nm›fl, kardeflçe bir dayan›flma ile
yoksullar için evler infla edilmiflti.
Kötülüklere, y›k›mlara karfl› birlik-
te mücadele edilmifl, yaflam birlikte
yarat›lm›flt›. 

Çayan’da halk›n kat›ld›¤› en ge-
nifl toplant›larda mahalleye iliflkin
kararlar al›n›rd›. Düzenin afla¤›la-
d›¤› halk burada yaflam› örgütlüyor,
kendi sorunlar›n› imkanlar ölçüsün-
de çözüyordu.

Çayan’da halk devrimcileri ta-
n›d›. Ve ony›llard›r bu böyle devam
sürmektedir. Oligarfli, Çayan’›n
devrimci geçmiflinden, bugünün-
den hep “rahats›z” oldu. O nedenle
devrimcileri etkisizlefltirmek, ma-

halleyi birer yozlaflma merkezi ha-
line getirmek için az u¤raflmad›lar.
Onlarca operasyon yapt›lar. Onlar-
ca devrimci tutuklad›lar. Halka bas-
k› yapt›lar ama baflaramad›lar.

Nurtepe Haklar Derne¤i ad›na
mahallenin kuruluflu ile ilgili yap›-
lan konuflman›n ard›ndan mahalle

halk›ndan 3 kifli mahallenin kuru-
luflu ile ilgili anlat›mlarda bulundu.

E¤er bugün sokaklarda rahat
gezilebiliyorsa, gençlik kötü al›fl-
kanl›klar›n esiri de¤ilse, bunda Ça-
yan’›n devrimci geçmifli ve her dö-
nem devrimcilerin varl›¤› temel et-
ken olmufltur. 

Çayan’›n kuruldu¤u  o y›llar›
yaflayan, o y›llara tan›k olan herkes
o y›llar›  unutmam›flt›r. O y›llar bir-
çok insan›n belle¤inde capcanl›d›r. 

Devrimci hareketin mahallenin
kuruluflundaki emeklerinin anlat›l-
d›¤› konuflmalar›n ard›ndan “Yoz-
laflmaya Karfl› Aflur Korkmaz Fut-
bol Turnavas›”nda dereceye giren-
lere kupalar› verildi. 

‹lyas Salman, Aynur Haflhafl’›n
türküleri, ‹brahim Karaca'n›n fliir
dinletisinin ard›ndan sahne alan Ti-
yatro Simurg bir çocuk oyunu ser-
giledi. Program, çekilen halaylarla
sona erdi.

“Dünden Bugüne Çayan Mahallesi”
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Tunceli’nin Mazgirt ‹lçesi Ak-
pazar Beldesi Süleyman Pafla Li-
sesi’nde ö¤rencilerle okul müdü-
resinin gayri meflru iliflkisi  Nuret-
tin Üzün aras›nda yaflanan tart›fl-
man›n ard›ndan jandarma taraf›n-
dan gözalt›na al›nan ö¤rencileri zi-
yaret etmek isteyen E¤itim Sen’li
grup, beldede görev yapan korucu-
lar›n sald›r›s›na u¤rad›. Gözalt›na
al›nan ö¤rencilerin anlat›mlar›na
göre, Nurettin Üzün, her gün oku-
la gelip ö¤rencilere tehdit ve haka-
retler ya¤d›r›yordu. Ö¤renciler,
Nurettin Üzün’in olay›n oldu¤u
gün kendilerine “Siz Gelece¤in
PKK’l›lar›s›n›z. Gidin mum söndü
oynay›n” fleklinde hakaret etti¤ini
kendilerinin de bu flah›sla kavga
ettiklerini söylediler. Süleyman
Pafla Lisesi bahçesinde yaflanan
kavgan›n ard›ndan olay yerine ge-
len jandarma ekipleri Nurettin
Üzen ile kavgaya kar›flan 11 ö¤-
renciyi gözalt›na ald›. Olay›n ö¤re-
nilmesi üzerine E¤itim Sen Tunce-
li fiubesi üyeleri bilgi almak ve gö-

zalt›ndaki ö¤ren-
cileri ziyaret et-
mek için beldeye
gitti. 

Gözalt›n›n ard›ndan sa¤l›k
kontrolü için sa¤l›k oca¤›na geti-
rildi¤i esnada beldede görev ya-
pan korucular ö¤rencileri taciz
ettiler. Bu esnada araya giren
E¤itim Senliler de korucular›n
sald›r›s›na u¤rad›. Sald›r›da E¤i-
tim Sen Tunceli fiube Yöneticisi
Erkan Eslek’in kafas› k›r›l›rken
Mazgirt Yöneticisi Hasan Taflk›n
da darp edildi. Korucular›n ö¤ret-
menlere sald›rd›¤› esnada jandar-
ma karakolunda bulunan ve ö¤-
rencilerle kavga eden Nurettin
Üzün beldeden kaç›r›ld›.

E¤itim Senliler olay› protesto
etmek amac›yla okul bahçesinde
demokratik kitle örgütleri üyele-
rinin  ve  ö¤renci velilerinin ka-
t›ld›¤› bir aç›klama yapt›.

Aç›klamay› yapan, E¤itim
Sen Tunceli fiube Baflkan› Meh-
met Ali Arslan, beldede korucu-
luk yapan flah›slar›n daha önce
de ö¤retmenleri tehdit etti¤ini
belirterek nas›l sald›r›ya u¤rad›k-
lar›n›  ve geliflmeleri anlatt›.

Mersin’de 17 Ekim  günü
TAYAD’l› Aileler, EHP ve Par-
tizan ortak bir eylem yaparak
tutsaklara kart gönderdiler.

Mersin Oteli önünde Merkez
PTT’ye kadar yürünen eylemde
“Gözalt›lar, Tutuklamalar, Bas-
k›lar Bizi Y›ld›ramaz, Devrimci

Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
pankart› aç›ld›. 

“Gözalt›lar Tutuklamalar
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”,
“Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur” sloganlar›n›n at›ld›¤›
eylemde tutsaklara da kart at›l-
d›.

Dergimizin 17 Ekim 2010 ta-
rihinde yay›nlanan 238. say›s› ‹s-
tanbul 12. A¤›r Ceza Mahkeme-
si’nin karar›yla toplat›ld›.

Toplatma gerekçesi olarak
“24 ve 25. sayfalar›ndaki yaz›-
larda, kiflilerin terör örgütlerine
hedef gösterilmesi, 55. sayfada
ise suçu ve suçluyu övmeye yö-
nelik yay›n yapmak” gösterildi.
Dergimizce yay›nlanan aç›klama-

da flunlar söylendi: 

“Rahats›z olduklar› Avc›’y›
yazmam›z de¤ildir. Avc›’y› ken-
di içlerindeki it dalafl› sonucu tu-
tuklatan da kendileridir. Y›llard›r
iflkence yapt›¤› devrimcilerle
iliflkisi varm›fl gibi gösterip hal-
k›n kafas›n› kar›flt›rmaya çal›flan-
lar da onlard›r.

(...) Verilen hiçbir ceza bizi
bu gerçekleri yazmaktan al›ko-
yamaz.” 

Yozlaflmaya Karfl› 
Gücümüz Birli¤imizdir

10 Ekim günü ‹stanbul Alibeyköy’de
Karadolap Mahallesi halk ekmek önün-
de bir araya gelen demokratik kitle örgü-
tü üyeleri h›rs›zl›k, uyuflturucu ve yoz-
laflma karfl›t› bir yürüyüfl yapt›. 

Karadolap Derne¤i, Karadolap Ma-
halle Muhtarl›¤›, Alibeyköy Cemevi, Er-
zurum Kazanc› Derne¤i, Erzurum S›ld›z
Derne¤i, Erzurum Tan›r Derne¤i, Eyüp
Haklar Derne¤i, Alibeyköy Dersimliler
Derne¤i, Halk Cephesi, Belediye Meclis
Üyeleri, ESP, ÖDP, EMEP, TKP’nin bir
araya gelmesiyle oluflan Yozlaflma  Karfl›-
t› Platform taraf›ndan "Gelece¤imizin
Kararmamas› Evleremize H›rs›z Girme-
mesi Cocuklar›m›z›n  Uyuflturucu Tacir-
lerinin Hedefi Olmamas› ‹çin Mahallemi-
ze Sahip Ç›kal›m” yaz›l› pankart aç›ld›.
Eylemde yap›lan aç›klamada  “Gençleri-
miz gelece¤imizdir, mahallemiz bizimdir,
gelece¤imize ve mahallemize sahip ç›ka-
l›m" denildi.

Karanfiller Kültür Merkezi  
Ücretsiz Kurs Bafllat›yor

‹stanbul Ba¤c›lar’da faaliyet yürüten
Karanfiller Kültür Merkezi ilkö¤retim
ö¤rencileri için ücretsiz kurs bafllat›yor.

Yap›lan duyurularda ücretsiz kurslar
için flunlar belirtildi; “Türkçe, matema-
tik, okuma yazma, konu tekrar›, çocukla-
r›n›z›n  neye ihtiyac› varsa ö¤retmenleri-
miz taraf›ndan anlat›lacakt›r”  

Daha fazla bilgi ve baflvurular için
Karanfiller Kültür Merkezi ö¤rencileri
ve velileri bekliyor...

Katliam mahkemesinde
karar!

Ankara’da 10 Aral›k 2008’de  ‹nsan
Haklar› haftas›nda katledilen Kevser
M›rzak’la ilgili olduklar› iddias›yla
gözalt›na al›nan Sezgin Çelik ve Naime
Emlik’in yarg›land›¤› dosyada   ceza
karar› ç›kt›.   19 Aral›k günü Ankara 11.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan karar
duruflmas›nda; Sezgin Çelik’e örgüt üye-
li¤inden 8 y›l 9 ay, evrakta sahtecilikten
4 y›l 10 ay ve Naime Emlik’e örgüt üye-
li¤inden 6 y›l 3 ay ceza verildi.

Dersim’de korucular 
ö¤retmenlere sald›rd›

Mersin: Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur

Yürüyüfl Dergisi Toplat›ld›
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Anadolu Federasyonu'nun her
y›l düzenledi¤i geleneksel Halk fiö-
leni'nin yedincisi 17 Ekim günü ya-
p›ld›.

Almanya'n›n Dortmund flehrin-
de yap›lan Halk fiöleni’nde yakla-
fl›k 3 y›ld›r tutuklu bulunan Nurhan
Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹s-
tanbullu sahiplenildi.

Halk fiöleni, kat›lan misafirlerin

selamlanmas› ve ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi ve sosyalizm mücadelesin-
de flehit düflenler ad›na yap›lan say-
g› duruflu ile bafllad›.

Yap›lan konuflmada Anadolu
Federasyonu’nun baflta Türkiyeli
emekçiler olmak üzere, Avrupa' da
yaflayan di¤er ezilen halklar›n da
sesi olmaya çal›flt›¤›n›, kimi zaman
ç›kar›lan bir yasaya, kimi zaman

hortlat›lan ›rkç›l›¤a, kimi zaman
vatan›m›zdaki zulme karfl› mücade-
le verdi¤i anlat›ld›...

“Varl›¤›m›zdan rahats›z olanlar
buna da tahammül edemiyorlar.
Derneklerimiz, evlerimiz bas›l›-
yor, çal›flanlar›m›z tutuklan›yor”
denilen konuflmada bedel ödenme-
den hiçbir hak ve özgürlük müca-
delesinin verilemeyece¤i söylendi. 

Programda Grup Yorum, Mika-
il Aslan, Turabi Y›ld›r›m ve ‹span-
yol müzik grubu Sinelo Jerez
flark›lar›n›, türkülerini seslendirdi-
ler. Ayr›ca federasyona ba¤l› der-
neklerden Wuppertal Çocuk Tiyat-
rosu, Hamburg Kültürevi Gençlik
ve Çocuk Korosu ile Stuttgart

Halk Kültürevi Kad›n fiiir Grubu
çal›flmalar›n› sundu.

fiölende konuflan Anadolu
Federasyonu Baflkan› Latife
Ad›güzel, Anadolu Federasyonu'na
yönelik bask›lardan ve tutuklu üye-
lerinden sözederek, “Yabanc›lar”
aleyhine her gün yeni yasa ve yap-
t›r›mlar›n gündeme geldi¤ini belirt-
ti. Yabanc›lar yasalar›n›n kald›r›l-
mas›n›, ›rkç› faflist örgütlenmelerin
yasaklanmas›n› da belirten Ad›gü-
zel, bu haks›zl›klara karfl› mücade-
le ça¤r›s›nda bulundu.

Halk fiöleni’ne 850 kifli kat›ld›. 

Avrupa’da

Anadolu Federasyonu 
Geleneksel 7. Halk fiöleni Yap›ld›

Fransa’n›n Nancy flehrinde bulunan Nancy Anadolu
Kültür Ve Sanat Evi (NAKSE)’nde Dev-Genç'in 40. y›-
l› ve Yürüyüfl Dergisi’nin 5. y›l› foto¤raf sergileri aç›ld›.

Dev-Genç'in 40 y›ll›k tarihini anlatan foto¤raflar›n
yer ald›¤› sergide Türkiye Devrim Tarihi ve Dev-
Genç'lilerin “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampan-
yas›ndan görüntüler de sürekli yay›nland›.

Enginler’in ve Ferhatlar’›n sesi Yürüyüfl Dergisi, 5
y›ll›k yay›n hayat›nda NAKSE derne¤inde aç›lan ser-
giyle tan›t›ld›. Sergide Yürüyüfl dergisinin tüm kapakla-
r› dernek duvarlar›na as›larak, gerçeklerin ve do¤rular›n
sesi oldu¤u bir kez daha Nancy'li misafirlere tan›t›ld›. Zi-
yarete gelen halk ilgiyle sergiyi gezdi.

Kimi ziyaretçiler duygu ve düflüncelerini deftere
yazd›lar, tüm direnen Dev-Genç ve Yürüyüfl okurlar›na
sevgi ve sayg›lar›n› ilettiler.

Yürüyüfl Dergisi sergisi 2 Ekim - 15 Ekim tarihleri
aras›nda, yap›ld›.

Nancy Anadolu Kültür ve
Sanat Evi'nde Yürüyüfl ve
Dev-Genç Sergisi
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Almanya’da okullarda göçmen-
lerin çocuklar›na, ders öncesi, tenef-
füslerde, sonras›nda sadece Alman-
ca konuflmalar› dayat›lmaktad›r.

Üstelik anadil yasa¤›n› savunan
ve bunu ““bbaaflflaarr››yyllaa”” uygulayan
okullar ödüllendirilmektedir. Bu
yöntemle de okullar anadil yasa¤›
uygulamalar› için özendirilmektedir.

Türkiyeli bir ailenin çocu¤u,
kendi dili olan Türkçeyi ya da
Kürtçeyi okulunda hiçbir biçimde
konuflmayacak, konuflamayacakt›r.

Örne¤in, teneffüste yan›ndaki
Türkiyeli bir arkadafl› ile Türkçe
konuflamayacak, flaka yapamaya-
cak, a¤›z dolusu gülemeyecek.
Kendi dilinde flark› söyleyemeye-
cek, kendi dilinde oyun oynayama-
yacakt›r.

Görünüflte çok masum bir ge-
rekçeyle; ““OOkkuullddaa AAllmmaannccaa kkoo--
nnuuflflmmaall›› kkii,, AAllmmaannccaa’’yy›› ççaabbuukk öö¤¤--
rreenneebbiillssiinn!!” demektedirler.

Onlara kal›rsa, “bizim çocukla-
r›m›z›” bizden daha çok düflünü-
yorlar. Peki gerçekte böyle midir? 

Bir kere ileri sürdükleri gerekçe
kabul edilemez. Söyledikleri hiç de
masum de¤ildir. Tersine bize ve ço-
cuklar›m›za karfl› izledikleri bu po-
litikan›n ad›  aassiimmiillaassyyoonn’dur!

Sokakta ya da ders aralar›nda
Frans›zca veya ‹ngilizce konuflul-
mas›na bir fley demeyenler, söz ko-
nusu bizim çocuklar›m›z olunca, bi-

zim dilimiz olunca karfl› ç›k›yorlar...
Bizi bir de böyle afla¤›l›yorlar.

Bizlere ikinci s›n›f insan, dilimize
ikinci s›n›f dil muamelesi yap›yor-
lar. Aç›kça ayr›mc›l›k yapt›klar› or-
tadad›r. Okullarda çocuklar›m›za
kendi dillerini yasaklamak, çocuk-
lar›m›za “kkeennddii aannaa ddiilliinniizzii kkuull--
llaannmmaayyaaccaakkssaann››zz!!” demek, aleni
bir ›rkç›l›k ve asimilasyondur. Ço-
cuklar›m›z anadilini konuflmaya-

cak, ana dilini unutacak ama Al-
manca ö¤renecek, Almanca konu-
flacaklar!

Çocuklar›m›z ana dillerini unut-
mas›nlar,  konuflsunlar istiyoruz!
Ana dillerine yasak koyarak, ana
dillerini konuflmalar›n› engelleye-
rek, onlara Almanca konuflmalar›
dayat›lamaz.

Bizler burada eme¤imizle var›z.
Kendi kimli¤imizle ve kendi dili-
mizle var›z. Herbirimiz y›llard›r
bulundu¤umuz her flehirde, her ül-
kede eme¤imizle yaflama kat›ld›k.
Ürettik, yaflam› yeniden yaratt›k. 

Dilimizi, kültürümüzü yok sa-
yarak, bize ““uuyyuumm”” ad›na asmilas-
yonu dayatanlar›n bu politikalar›n›
kabul edemeyiz, etmeyece¤iz...

Kendi ana dilimizi konuflmak,
çocuklar›m›za ö¤retmek bir hakt›r
ve varl›k nedenimizdir. Dil yasa¤›-
n› kabul etmiyoruz. Tersine çocuk-
lar›m›z kendi dillerinde e¤itim gör-
melidir. Bu bir hakt›r. Unutulmas›n
ki, dil ve kültürümüz varl›k nedeni-
mizdir.

Dilimize       
yasak 

koyamazlar!

AVRUPA’daki B‹Z

Özgürlük
Nöbetinde 63. Hafta

Özgürlük Komitesi üyeleri 16 Ekim günü
bir kez daha Nurhan, Cengiz ve Ahmet’in tu-
tuklanmas›n› protesto ettiler.

Almanya’n›n Köln kentinde, Dom kili-
sesinin önünde Nurhan Erdem, Cengiz
Oban ve Ahmet ‹stanbullu’nun resimleri-
nin bulundu¤u pankart açarak, slogan att›-
lar. 

At›lan sloganlarla tutsak arkadafllar›n›n
serbest b›rak›lmas›n› istedi. Eylemde “Dev-
rimci Tutsaklar Onurumuzdur, Faflist Dev-
let Hesap Verecek, Fasizme Karfl› Omuz
Omuza, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Direne
Direne Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

Eylemde siyasi tutsaklara uygulanan hu-
kuksuzluk hakk›nda bilgi verilirken, faflizme
karfl› mücadele etmenin suç de¤il insanl›k
görevi oldu¤u belirtildi. 

Berlin’de Engin Çeber'in
Yürüyüfl’ü

Almanya’n›n baflkenti Berlin’de, Yürüyüfl dergisi kapaklar›n-
dan oluflan, serginin dördüncüsü aç›ld›.

13 Ekim günü Wedding semtinde sergi aç›k kald›. Her hafta çar-
flamba günü Türkiyeliler’in kurdu¤u halk pazar› önünde aç›lan ser-
gide bildiriler da¤›t›ld›, derginin tan›t›m› ve sat›fl› yap›ld›. Sergi
aç›lmaya devam edecek.
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ÇÇiizzggiiyyllee

Bir soru ssoran bbefl ddakika bbilgisiz
görünür. SSoru ssormayan iilelebet bbilgisiz kkal›r.

Çin Atasözü

ssöözz

Sizi Çekeni
Siz de
Çekin!

Türkan Albayrak’›n 100.
günü eyleminde polisin çe-
kim yapt›¤› görüldü. Onlar
bizi çekiyor, biz de onlar› çe-
kelim diye düflündü bir arkadafl. Uzaktan
çekmeye bafllad›lar. Sonra biraz daha yak›n
çekim yapal›m onlar gibi diye bu kez polisin
karfl›s›na gidip çekim yapmaya bafllad›lar.
Hem polis kameraman›n›n hem de yanlar›n-
da dikilen amirlerinin karfl›s›nda bir kamera
belirince, polis kameras› kald›r›ld›. 

Demokratik mücadele iflte böyle yarat›c›
yöntemler ç›kar›yor ortaya. Biz çok tuttuk
bu yöntemi. fiöyle de formüle ettik: Sizi çe-
keni siz de çekin.

Reklams›z
yard›m yok!

Pakistan’da deprem sonras›
Alman emperyalistlerinin verdi¤i
paralarla çad›rlar›n oldu¤u yere su
tanklar› kuruluyor. Her su tank›-
n›n üstünde de Alman tekelinin is-
mi var. Reklams›z yard›m olmaz! 

Güvensizlik!
Mecliste odalar›na yang›n alarm› konan

milletvekilleri, yang›n alarmlar› ile ““ddiinnllee--
mmee”” yap›laca¤› düflüncesiyle alarmlar›n sö-
külmesini istemifller. 

Kendi devletlerine, kendi meclislerine
güvenemeyen milletvekilleri halka hangi
yüzle, “devletimize güvenin” diyecekler?

YÖK’ü de ele
alacaklarmış

Abdullah Gül, geçen hafta yapt›¤› aç›k-
lamada “YÖK’ü de bafltan ele almak gere-
kir...” dedi. 

YÖK’ü kald›rmak yok, ele alacaklarm›fl.
AKP ele geçirdi zaten.

Yeni haz›rlanan YÖK düzeni, sivil polis-
lere bile okul içinde bina ay›r›rken, Gül de-
magoji mi yap›yor, bofl mu konufluyor?
Yoksa ikisi birden mi? Üstelik Abdullah Gül
Kürt sorununda da bir ç›k›fl yapm›flt›. Arkas›
gelmedi.

Bir rreklam ddaha!
fiili’deki madencileri kurtarma

operasyonu bir flova dönüflüyor... 

Yerin alt›ndan ç›k›nca takacak-
lar siyah gözlüklere kadar, her fleye
tekeller sponsor...

Bir maden iflçisi, “biz film y›ld›-
z› de¤iliz, maden iflçisiyiz” dese de,
flov aral›ks›z sürüyor.
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Bu hafta ‹‹ssttaannbbuull OOkkmmeeyyddaann››’’ddaa,, ‹‹kkiitteellllii’’ddee,,
‹‹zzmmiirr’’ddee,, AAnnttaallyyaa’’ddaa,, MMeerrssiinn’’ddee,, AAddaannaa’’ddaa vvee
BBuurrssaa’’ddaa Yürüyüfl Dergisi’nin da¤›t›m› yap›ld›.

16 Ekim günü ‹‹ssttaannbbuull Okmeydan› Mahallesi Yola¤z›
Dura¤›’nda biraraya gelen Halk Cepheliler,
“Enginler’in Ferhatlar’›n Sesi Yürüyüfl Susturulamaz”
yaz›l› pankart açarak bir eylem yapt›lar. Sloganlarla
sona eren eylemin ard›ndan dergi da¤›t›m›na geçildi.
‹ki saat süren dergi da¤›t›m›nda 50 Yürüyüfl Dergisi
halka ulaflt›r›ld›.
‹‹ssttaannbbuull ‹kitelli Mahallesi’nde 17 Ekim günü yap›lan
dergi da¤›t›m› Onur Market önünde yap›lan bir eylem-
le bafllad›. Eylemin ard›ndan dergi da¤›t›m›na geçilerek
170 dergi halka ulaflt›r›ld›.
Her hafta ‹‹zzmmiirr’in de¤iflik semtlerinde yap›lan
Yürüyüfl Dergisi da¤›t›mlar›nda gerçekler halka
ulaflt›r›lmaya devam ediyor. 15, 16, 17 Ekim tarihlerin-
de yap›lan Yürüyüfl Dergisi da¤›t›mlar›nda 163 dergi
Menemen, Yamanlar, Narl›dere semtlerinde halka
ulaflt›r›ld›.
AAnnttaallyyaa Gebizli Mahallesi’nde 16 Ekim günü yap›lan
da¤›t›mda 40 dergi halka ulaflt›r›ld›.
AAddaannaa Seyhan ve Haydaro¤lu Mahallelerinde 16-17
Ekim günü yap›lan Yürüyüfl Dergisi sat›fllar›nda önlük-
ler giyerek megafonla da¤›t›m yap›ld›. ‹ki ayr› mahal-
lede yap›lan da¤›t›mlarda toplam 62 dergi halka
ulaflt›r›ld›.
Ferhatlar’›n Enginler’in Yürüyüfl’ü bu hafta MMeerrssiinn’de
Bedii’nin kasabas› Kazanl›’dayd›. 17 Ekim günü
yap›lan toplu sat›flta Yürüyüfl yaz›l› sar› k›rm›z› önlük-
ler giyilerek tek tek kap›lar çal›nd›. Halkla sohbetler

edildi. 2,5 saat süren da¤›t›mda 21 dergi halka
ulaflt›r›ld›.

BBuurrssaa’n›n Teleferik Semti Akça¤layan
Mahallesi ve Kestel ‹lçesi’nin Kale

Mahallesi’nde 16-17 Ekim gün-
lerinde Yürüyüfl Dergisi okur-
lar›, Yürüyüfl Dergisi

da¤›t›m›n› yapt›lar.
Yap›lan da¤›t›mlarda TAYAD’l›lara

yap›lan linç sald›r›lar›n› anlatarak,
AKP’nin faflist yüzü teflhir edildi.

Teleferik’te 20, Kestel’de 14 olmak
üzere toplam 34 dergi halka ulaflt›r›ld›.

Ben bildi¤imi okuyum...
Siz bar›fl›n!

Bu aralar, ‹srail’le Filistin aras›nda “diyalog” süre-
cini konufluyor gene bir çok kesim. Peki ‹srail ne ya-
p›yor? ‹flte geçen haftadan iki haber:

‹‹ssrraaiill,, Kudüs’e 240 yeni ev yap›lmas›na onay ver-
di... ‹srail Gazze’ye yeni sald›r›larda bulundu...

Ben iflgalimi geniflletmeye devam edeyim, ben sal-
d›rmaya devam edeyim... ama di¤er yandan da bar›fl,
ateflkes, diyalog devam etsin!

Ne güzel bar›fl, ne güzel diyalog!!!

‹flinize gelirse.

“Daha nazik bir fley” 
DS‹P adl› partinin baflkan› Do¤an Tarkan’›n Fethul-
lahç› Zaman’la röportaj›ndan sözetmifltik geçen hafta.
Do¤an Tarkan’›n partisinin ve kendisinin ad›n›, geçen
hafta KCK davas›n› izlemeye giden demokrat güçler
aras›nda görünce, bir not daha düflelim dedik. 

Röportajda, Fethullahç› Zaman muhabiri yarg›lay›p,
hakaret ediyor; güya soruyor:

“- Partinizin amblemi k›z›l yumruk. Bu ça¤da hiç de
sempatik ve ak›lc› bir sembol say›lmaz. De¤ifltirmeyi
düflünmez misiniz?”
Tarkan, önce haval›; sanki sembolünü savunacak gi-
bi:

“- Bu bizim uluslararas› simgemiz. Bizim dünyada
bir dizi kardefl örgütümüz var. Hepimizin ortak iflareti
bu.”
Sonra Fethullah’›n muhabiri biraz daha s›k›flt›r›yor
söz konusu kifliyi:

“- Bana yumruk sallayan birine niye gideyim de üye
olay›m a¤abeyci¤im.”
Tarkan, iktidar odaklar›yla iyi geçinme politikas› iz-
lemesi gerekti¤ini hat›rlay›p, biraz önceki cevab›ndan
k›v›rt›yor ve bu kez flöyle diyor:

“- Bu 60'larda do¤mufl ama flimdi bunu yumuflatma
çabalar› var ki ben biraz komik buluyorum. Bile¤e
beyin koyuyorlar. ... Bu da bana çirkin görünüyor.
DDoo¤¤rruu ddiiyyoorrssuunnuuzz o yumru¤u de¤ifltirmek laz›m.
DDaahhaa nnaazziikk bbiirr flfleeyy bulmak laz›m.”

Partinin baflkan›, ama amblemlerinin sertli¤inden, yu-
muflakl›¤›ndan ve de¤ifltirilmesi gerekti¤ini bir Fet-
hullahç› uyar›nca ay›k›yor... 

fiimdi bir tak›m partiler de bunu yanlar›na alm›fl, de-
mokrasi mücadelesinde müttefik diye yanlar›nda do-
laflt›r›yorlar... 

Demokrasi mücadelesi buna kalm›flsa, kals›n daha
iyi...
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"GORK‹'N‹N G‹TARI", Umut
Yay›mc›l›k taraf›ndan yay›nlanan bir
roman›n ad›. Yazar›, Mircan Karaa-
li... Roman›n çeflitli yanlar›na de¤i-
nece¤iz birazdan; ama bafltan özet
olarak söyleyelim: Gorki’nin Gitar›,
tek kelimeyle ççüürrüümmeenniinn roman›d›r.
Werniche-Korsakoff hastalar›n› ve-
sile yap›p, ihaneti meflrulaflt›rman›n,
hainleri sahiplenmenin ibret vesika-
s›... Baflka bir deyiflle; hainler için
bir güzelleme...

Kitap direnifl sürecinde yaz›lm›fl.
Amac›, “... Yedi y›l› aflk›n süredir
söylenenlere bir 'cümle' ekle-
mek”mifl. Bir de¤il yüzlerce cümle
kurulmufl. Ama bunlar›n aras›nda di-
renifli ve direniflçileri anlatan elle tu-
tulur tek bir cümle yok. Olanlarsa ya
ihanetin pis kokusuyla kirletilmifl ya
da hiçbir fley anlatmayan içi bofl ke-
limeler y›¤›n› haline getirilmifl. Ör-
ne¤in; Umut Yay›mc›l›k'›n "Su-
nu"sunda "ölüm oruçlar› oldu" deni-
liyor. Ama bu ölüm oruçlar›n›n ak›-
beti hakk›nda bir bilgi yok. Bitmifl
mi, sürüyor mu belli de¤il. Bu süreç-
te kim ne yapt›, devrimciler hangi
bedelleri ödedi, o da belli de¤il, ya-
z›lmam›fl.

Hiç flafl›rmad›k. Zira biliyoruz ki
bedel ödemeyi göze alamayanlar, di-
renemedi¤i gibi, direnifli de anlata-
maz. Onlar hasbelkader içinde ol-
duklar›nda bile, t›pk› Büyük Dire-
nifl’te oldu¤u gibi, direnenleri tart›fl-
may› tercih eder. Direnifle "zaman-
s›z" baflland›¤›n›, izlenen taktiklerin
"yanl›fll›¤›n›" ispatla u¤rafl›r. Gözle-
ri, ölümü ve zulmü yenenleri de¤il,
can›n› kurtarmak için direnifli b›ra-
kan düflkünleri görür. Kulaklar› dire-
nenlerin de¤il, hainlerin söyledikle-
rini duyar. Hainleri; kimi "gazi" ilan
ederek, kimi aln›ndan öperek, kimi
""iinnssaann kkaallmmaayy›› bbaaflflaarrdd››llaarr"" diye
ihaneti meflrulaflt›r›rlar. ‹flte "GOR-
K‹'N‹N G‹TARI"nda da bazen aç›k-
ça, bazen üstü kapal›, bazen kurnaz-
ca yap›lan budur. Kitaba, can›n› kur-
tarmak için direnifli b›rakan hainleri
saflar›ndan atan devrimci harekete
ve de¤erlendirmelerine duyulan ha-
z›ms›zl›k damgas›n› vurmufl.

Bunun nas›l yap›ld›¤›na geçme-
den önce k›saca kitap hakk›nda "Ön-
söz"den bilgiler aktaral›m:

Kitapta, farkl› zaman dilimlerin-
de Bayrampafla H Tipi Hapishanesi
B-4 ko¤uflunda bulunmufl "hepsi ger-
çek kifliler" ve "ço¤u yaflanm›fl ger-
çek olaylar" anlat›lm›fl. Kurgu, kitab›
kaleme alan TKP/ML davas› tutsa¤›
Mircan KARAAL‹ ve ayn› zamanda
roman›n kahramanlar›ndan biri olan
(Deniz) T‹KB davas› tutsa¤› Ulafl
D‹L taraf›ndan birlikte yap›lm›fl.

KKiimmiinn ggöözzüüyyllee bbaakk››yyoorruuzz??
Yazar, kitab›n› "Ölüm orucu, tec-

rit-izolasyonun yaratt›¤› etkilerle
hastal›k ve sakatl›klara mahkûm edi-
len tutsaklar›n durumuna bir bak›fl-
t›r..." (Syf: 11) diye tan›t›yor. 

Yay›nevine göre de, kitap, bu sü-
rece "Ölüm orucuna ba¤l› olarak
geliflen hastal›klar›yla yaflama tu-
tunmaya çal›flan tutsaklar›n .... gö-
zünden bakmam›z›..." (Syf: 4) sa¤la-
m›fl. Belli ki görmek, kavramak için
ddiirreenneennlleerriinn ggöözzüü yetmemifl!..

Bu sat›rlarda da aç›kça görüldü-
¤ü gibi kitaptaki kahramanlar›n hep-
si "ölüm orucuna ba¤l› olarak geli-
flen hastal›klar›yla yaflama tutunma-
ya çal›flan tutsaklar" olarak tan›t›l-
maktad›r. Hiçbir ayr›ma tabi tutul-
madan "zorla müdahale"ye u¤rayan
hheerrkkeess "gazi" ilan ediliyor. 

Bu, ihaneti meflrulaflt›rmak için
yap›lm›fl bilinçli ve kurnazca(!) bir
çarp›tmad›r. Çünkü kitaptaki kahra-
manlar›n di¤erlerini bir yana b›rak›-
yoruz, 44’’üü HHAA‹‹NNDD‹‹RR.. Canlar›n›
kurtarmak için direnifli ve yoldaflla-
r›n› bir tas çorbaya satmalar› nede-
niyle devrimci hareketin saflar›ndan
at›lm›fllard›r. 

Bu hainleri "hasta" ilan edip ger-
çek hastalar›n ve gazilerin aras›na
alarak meflrulaflt›rmaya çal›flmak
beyhude bir çabad›r. Çünkü onlar›n
ihaneti "zorla müdahale sonucu" ve-
ya "ölüm orucuna ba¤l› olarak geli-
flen bir hastal›k" de¤il B‹L‹NÇL‹
B‹R TERC‹HT‹R. Zorla müdahaleyi

ihanetlerine k›l›f olarak kullanm›fl-
lard›r. Devrimciler, devrim iddias›
tafl›yanlar ddiirreenneennlleerrllee hhaaiinnlleerrii aayy-
nn›› kkeeffeeyyee kkooyymmaazz.. Onlar› gazileriy-
le bir tutmaz, tutulmas›na da izin
vermez. Çünkü gazilik büyük bir
onurdur. Devrim niflan›d›r. Devrim-
den, devrimcilikten, örgütten kaçan-
lar, bir direniflin ortas›nda yoldaflla-
r›n› satanlar sakat kalm›fl olsalar bile
bu onura lay›k olamazlar.

Haf›zalar› silinmifl, bir gün önce-
sini hat›rlamayan, dengesini sa¤la-
yamayan, eli aya¤› tutmayan, flizof-
renik rahats›zl›klar› olan... Hala güç-
leri oran›nda devrimci mücadele
içinde görevler omuzlayan, tecrite
karfl› mücadele eden onlarca gazimiz
var. “Ben ölmeyeyim baflkas› ölsün”
deyip ihanet edenlere "gazi" demek,
en hafif deyimle gerçek gazilerimize
sayg›s›zl›kt›r.

Yay›nevi ve yazarlar, devrim,
mücadele ve direnifl ad›na ne buldu-
lar da, "hasta" k›l›f›yla bu hainleri
sahiplenmeye, "hastal›k" k›l›f›yla
ihaneti meflrulaflt›rmaya soyundular,
bilemiyoruz! Aç›klarlarsa ö¤renmifl
oluruz. Ama bildi¤imiz ve emin ol-
du¤umuz fludur: ihaneti ve hainleri
aç›kça mahkûm etmeyenler, hainler-
le aralar›na kal›n duvarlar örmeyen-
ler çürümekten kurtulamazlar.

Hain, yaln›zca kendisi haindir.
Ama ihaneti meflrulaflt›ranlar, iha-
netlere güzelleme yazanlar, iihhaanneettee
ddaavveettiiyyee ç›karmakta, onun önünü
açmaktad›rlar. ‹haneti meflrulaflt›ran-
lar, as›l çürüyen sizsiniz, as›l ihanet
eden sizsiniz! Siz çürüdü¤ünüz için,
ihanet etti¤iniz için hainleri kahra-
man ilan ediyorsunuz. As›l kendi
ihanetinizi, çürümüfllü¤ünüzü mefl-
rulaflt›rmaya çal›fl›yorsunuz. Çürü-
menin bafllang›ç noktas›nda iflte bu
anlay›fl vard›r. 

Yapt›klar›n›n ad›, her dilde, her
yerde, her zaman, her türde ve her
koflulda hhaaiinnlliikk olanlara, kkaahhrraa--
mmaann diye isim koyanlar, ancak ken-
dilerini aldatabilirler. Kurgulanm›fl
cümleleri ardarda dizerek "hikaye-
ler" anlatabilirler ama ne hainleri, ne

Türkiye Solunda Bir ‹lk; Hainlere Güzelleme Roman›
Direnmeyen Çürür! Bir Kan›t Daha:
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kendi çürümüfllüklerini meflrulaflt›-
rabilirler. Gerçekler kurgulanamaz.

‹haneti meflru gösterebilmek için
kitapta her yola baflvurulmufl, her
fley bu do¤rultuda kullan›lm›flt›r.
Onlarca sayfada hainlere övgüler di-
zenlerin bir hesab› daha var; çok ze-
kiler ya; hainlerin ne kadar insan
kald›¤›n›, nas›l büyük direniflçiler ve
kahramanlar olduklar›n›(!) anlata-
rak, devrimci hareketin hainlere kar-
fl› ald›¤› tavr›n "yanl›fll›¤›n›” da ispat
etmifl(!) oluyorlar.

Kitab›n bafl›nda hainler "hasta"
denilerek sahiplenilmektedir. ‹lerle-
yen sayfalarda bu "hasta"lar, "dev-
rimci tutsak" kimli¤ine kavuflturulu-
yor. Bak›n ne deniyor: "Buradakiler
sahra hastanelerininkinden daha
fazla fleylerini feda etmifllerdi. Ve
hala da eenn öönn cceepphheeddeekkii ggiibbiiyyddiilleerr,,
ssaavvaaflfl››nn ggööbbee¤¤iinnddee:: Benzetme yap›-
lacaksa, iflte, Bayrampafla H Tipi
Hapishanesi'ndeki B-4 Ko¤uflu'nda
kalan devrimci tutsaklar böyle anla-
t›labilirdi." (syf: 45) 

Hainlerin ad› devrimci tutsak
oluyor... ‹hanet en ön cephede sava-
fl›yor! Bunlar› yazan kalem ne yap›-
yor peki? 

33. sayfada yazarlar, çok emin
konufluyorlar: "... ölmemek diye bir
tercihi bile gündemlerine almam›fl-
lard› eyleme geçerken"

fiu kararl›l›¤a bak›n! 

Ölmemek hiç gündemlerinde
yokmufl... Ölmek istemifl ama öle-
memifller! Bunun nedeni 91. sayfada
aç›klanm›fl(!). “Ölmek” zaten "Ko-
flullar› olgunlaflt›¤›nda kaç›n›lmaz
bir zorunluluk hali" imifl. 

Demek ki onlarda koflullar ol-
gunlaflmam›fl! Kader iflte!

B›rak›n kendinizi kand›rmay›!
B›rak›n ihaneti "olas›l›k" hesaplar›y-
la meflrulaflt›rmay›. Bofluna u¤rafl-
may›n, bu pespaye "teori"lere al›c›
bulamazs›n›z. Hainler bile dönüp
bakmaz bunlara...

Kuflatman›n ölümlerle yar›laca¤›,
zaferin flehitlerle kazan›laca¤› bir di-
reniflte ölüme "olas›l›k" hesaplar›y-
la, "koflullar›n olgunlaflmas›"yla
ucube aç›klamalar getirenler, tayin
edici önemde bir direnifli sürdürebi-

lirler mi? Bu kafa yap›s› sürdüreme-
mifltir de zaten. 

‹hanete k›l›f yaratmak için boflu-
na zaman›n›z› harcamay›n. Olan› biz
size söyleyelim: Hainler olas›l›k he-
saplar› denk gelmedi¤i veya "koflul-
lar olgunlaflmad›¤›" için de¤il, pis
canlar›n› kurtar›p ölü gibi yaflamay›
TERC‹H ettikleri için ölümü yene-
mediler. Bu kadar. 

46. sayfada adeta insan güzeli
ilan ediliyor hainler: "... üç yüz gün,
befl yüz gün, bir y›l› aflan ölüm oru-
cu, açl›k grevi yapm›fl bu insanlar
hala insan kalm›fllard›. ‹nsana dair
olan çok fleylerini insan kalabilmek
ad›na yitirmifllerdi ama onlar bunu
baflarm›fllard›."

Peki ya flehit düflenler?

Onlar insan de¤il miydi? 

‹nsan kalmak, nas›l oluyor da sa-
dece ve sadece ihanetle mümkün
oluyor? Bu mant›k, ancak ihaneti
meflrulaflt›ran kirli bir kafadan ç›kar. 

‹hanet edip sa¤ kalanlara “insan
kald›lar” denilecekse, ölenlere ne
denilecek?.. Tarih ne diyor biliyor

musunuz? 

Stalin, Nazilerin toplama kamp-
lar›ndan sa¤ kurtulanlara flu soruyu
sorar: "Siz nas›l sa¤ kald›n›z?"... 

Her direniflin an›nda insanlar›n
kurflunlanmas›na veya gaz odalar›na
gönderilmesine yol açt›¤› bir yerde,
sa¤ kalmak iflte o soruyu sordurur.
Yazar›n akl›na, “insan güzeli” ilan
ettiklerine bunu sormak gelmiyor?

70. sayfada da hainleri "aslan"l›k-
la taltif eden yazar, hainleri hiç ama
hiç sorgulam›yor, sorgulatm›yor. He-
defleri "insan kalmak" m›yd›? Yoksa
o direnifli her ne olursa olsun sonuna
kadar götürmek miydi? Ne için and
içip bafllam›fllard› ölüm orucuna? Bu
basit sorular› bile sormuyor, sordur-
muyor yazar. O ihanete güzellemey-
le meflgul hep: "Bütün fedakârl›k,
ba¤l›l›k cüretleriyle her biri bir dün-
yay› hak ediyorlard›. Her biri bir
dünyayd›." (syf: 46) 

132, 133, 134, 143, 147, 186,
191, 192, 256. sayfalara bak›n; "as-
lan" parçalar›na dizilmifl daha nice
övgüler göreceksiniz. Türkiye solu-
nun tarihinde, belki de ihanete ve ha-
inlere bu kadar çok övgü yap›lan bir
baflka kitap yoktur. Neler yapm›fl ha-
inler neler; kimi aya¤›ndaki ayakka-
b›y› ç›kar›p bir çocu¤a vermifl, kimi
müdüre kafa tutmufl... Kimisi kad›n
sorunundan Alevili¤e pek çok konu-
daki "engin" düflünceleriyle çevresi-
ni ayd›nlatm›fl, kimi illegalite konu-
sunda ders vermifl... Meziyetleri say
say bitmiyor: biri düzenli olarak
kufllar› besleyip çiçekleri sulam›fl.
Di¤eri çiçek açan bir sarmafl›¤› ha-
ber vererek idareyi bile flafl›rtm›fl... 

Hepsi bir cevher! Hepsi bilgili mi
bilgili... Ama SÖZLER‹N‹ TUT-
MAMAK, andlar›na sad›k kalma-
mak gibi ‘küçücük’ bir kusurlar› var. 

ÇÇüürrüümmee oo kkaaddaarr ddeerriinn vvee 
kköökkllüü oollmmaassaayydd››,, iihhaanneettii 
öövvmmeekkttee vvee ssaavvuunnmmaakkttaa 
kkiimmssee bbuu kkaaddaarr ppeerrvvaass››zz 
oollaammaazzdd››!!

‹hanete bu kadar övgü yapabil-
mek, çürümenin ne kadar derin ol-
du¤unun ve ihanetin beyinlerde ne

Hain, yaln›zca kendisi haindir.
Ama ihaneti meflrulaflt›ranlar,
ihanetlere güzelleme yazanlar,
ihanete davetiye ç›karmakta,
onun önünü açmaktad›rlar.

‹haneti meflrulaflt›ranlar, as›l
çürüyen sizsiniz, as›l ihanet eden

sizsiniz! Siz çürüdü¤ünüz için,
ihanet etti¤iniz için hainleri

kahraman ilan ediyorsunuz. As›l
kendi ihanetinizi,

çürümüfllü¤ünüzü meflrulaflt›r-
maya çal›fl›yorsunuz. 

TAYAD’l›lara Özgürlük
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kadar kan›ksand›¤›n›n kan›t›d›r. 

Sanki ihanet, B-4 ko¤uflunda bu-
lunan Parti-Cepheliler d›fl›ndaki tut-
saklar ve kitab›n iki kurgucusu için
hiçbir fley ifade etmiyor. Hepsi hain-
lerle iliflki içinde... 

O da yetmiyor. Biri kalk›p utanma-
dan hainlere diyor ki; siz b›rak›n P-
C'nin ne dedi¤ini, ben ""ssiizzii hhaaiinn oollaa--
rraakk ddee¤¤eerrlleennddiirrmmiiyyoorruumm"" (Sy: 213)

Art›k ihaneti meflrulaflt›rman›n
son noktas›nday›z: Bu çürümüfllük,
hainleri hain olmad›klar›na iknaya
çal›fl›yor! Türkiye solunda en az›n-
dan bundan önce, bu çürümenin,
ihaneti böylesine AKLAMAYA ÇA-
LIfiMANIN benzer bir örne¤ini bul-
mak zordur. 

TKP/ML davas› tutsa¤› Mircan
KARAAL‹ ve T‹KB davas› tutsa¤›
Ulafl D‹L bu onurun(!) sahibi olmufl-
lard›r. Bu kitab› tereddütsüz yay›nla-
yanlar›n hakk›n› da teslim edelim el-
bette. 

Bir baflkas› da hainleri Parti-Cep-
he'nin fiziki yöneliminden koruma-
ya (!) soyunuyor. (syf: 71-72) Kita-
b›n kahramanlar› bu konuda çok
gayretkefller! Sanki öyle bir karar ol-
sa engel olabileceklermifl gibi. 

Hangi flekilde ve gerekçeyle
olursa olsun hainleri meflrulaflt›rma
çabas› içinde olanlar ddeevvrriimmccii kkiimm--
lliikklleerriinnii kkoorruuyyaammaazzllaarr.. Çünkü ha-
inlik, ad› üstünde örgütünü, halk›n›,
yoldafllar›n› satmakt›r. Her türlü de-
¤erin ayaklar alt›na al›nd›¤› bir çürü-
me halidir. Ne kadar uzak durmaya
çal›fl›rsa çal›fls›n ihaneti meflru gören
ve hainleri sahiplenenler de bu çürü-
meden nasibini al›r. 

Gel gör ki ihaneti meflrulaflt›rma-
ya çal›flanlar bu kaç›n›lmaz sonuca
hiç ald›rm›yor. Hainlerle aralar›na
kal›n çizgiler çekmek yerine; hainle-
ri teflhir edip saflar›ndan att›¤› için
devrimci harekete k›z›yorlar. 

Arkadafllar›n› bir tas çorba için
satan, yoldafllar›na, örgütüne, halk›-
na verdi¤i sözleri tutmay›p devrimci
de¤erlere ihanet eden bu düflkünleri
ne yapmal›yd›k? "‹nsan kalmay› ba-
flard›lar" deyip ba¤r›m›za m› basma-
l›, "gazi" mi ilan etmeli, yoksa baz›-
lar›n›n yapt›¤› gibi al›nlar›ndan m›

öpmeliydik?..

Bunlar›n hiçbirini yapmad›k! Ha-
inleri saflar›m›zdan att›k. 

Kitapta ihanet meflrulaflt›r›l›rken
devrimci hareketin adalet anlay›fl› da
karalanmaya çal›fl›l›yor. Üstelik bir
hainin a¤z›ndan aktar›lan üst perdeden
bir konuflmayla... Diyor ki hain; "Tüm
bu olanlardan sonra, flimdi gelip bana
'Sen bizim gazimizsin' deseler de ben
kabul etmem." (Bkz. Sy: 212)

Aferin TKP/ML’li ve T‹KB’li
yazarlara. Bir hainin a¤z›ndan nas›l
da bir vurufl yapm›fllar Parti-Cep-
he’ye. 

""GGaazziilliikk"" bbeeddeellii ööddeennmmiiflfl bbiirr
oonnuurr mmaaddaallyyaass››,, ""iihhaanneett"" aall››nnllaarr--
ddaann aassllaa çç››kkmmaayyaaccaakk kkaappkkaarraa bbiirr
lleekkeeddiirr.. Akla kara gibi farkl›d›r bu
iki durum. 

Sadece hainlere güzelleme yap-
m›yor kitab›n yazarlar›. Bu çürüme-
yi meflru gören kafa, kimi yerde
aç›kça, kimi yerde sinsice örgütlülü-
¤e, örgütlü yaflama da karfl› ç›k›yor-
lar. Parti-Cephelilerin "Askerli¤in en
son ihtiyaç duyuldu¤u yerde olsalar
bile" örgüt disiplini içinde hareket
ediyor olmas› rahats›z ediyor onlar›.
(syf: 82) 

Bu yan›n üzerinde ayr›ca durma-
y› gereksiz görüyoruz burada. Çün-
kü çürüme bir yerde durmaz. Çürü-
yen, her fleyi, tüm de¤erlerini, ilkele-
rini çürütür. Bunlar kaç›n›lmaz ve
henüz bafllang›ç halindeki sonuçlar-
d›r. Devam› derinleflerek, kokuflarak
gelecektir. 

Hainleri pazarlamak için ç›rp›nan
yazarlara ve hangi ssiiyyaassii vvee eeddeebbii
ddee¤¤eerrii görerek bu kitab› bast›¤›n›
bilmedi¤imiz yay›nevine tavsiye-
miz: Bofluna kendinizi yormay›n.
300 de¤il, 300 bin sayfa da yazsan›z,
ihanet, yine ihanet olarak, hainler yi-
ne hain olarak kalacakt›r. 

““SSiizz PPaarrttii--CCeepphheenniinn nnee ddeeddii¤¤iinnee
bbaakkmmaayy››nn,, bbiizz ssiizzii hhaaiinn ggöörrmmüüyyoo--
rruuzz”” cümlesini 300 bin kez yazsan›z
da sonuç de¤iflmez. 

Gorki’nin Gitar› kitab›nda Gebze
Hapishanesi'ndeki "Mavi" isimli bir
köpekten de sözediliyor. Zaman›nda
tutsaklar›n keklerini pastalar›n› yiyip
üniformal›lara havlayan Mavi, sonra

saf de¤ifltiriyor, bu kez gördü¤ü üni-
formas›zlara havl›yor. Tutsaklar,
“koynumuzda hain beslemifliz” di-
yorlar it için ve sonra onun için flu ne-
ticeye var›yorlar: ""‹‹tttteenn oollmmaazz eevvllii--
yyaa,, oollssaa ddaa kkooyymmaa kkaapp››yyaa..""

‹lk kelimenin yerine haini koya-
rak cümleyi tekrar etsin yazarlar. 

Söylenecek gerçekten baflka bir
fley kalmaz o zaman. O zaman yüz-
lerce sayfa boyunca hainlere yazd›k-
lar› o güzellemelerin itten evliya ya-
ratmaya çal›flmaktan farks›z bir gay-
ret oldu¤u ortaya ç›kar. 

Yazarlar›n önsözde dediklerine
göre, "... Yaz›m süreci boyunca için-
de yaflad›¤›m›z F Tipi sürecinin do¤-
ru anlat›lmas› kayg›s› hiç eksik ol-
ma"m›fl! (yf: 12) 

Yazarlara sonuç olarak diyece¤i-
miz odur ki: "F Tipi sürecinin do¤ru
anlat›lmas›" ve "genifl kesimlerce
anlafl›lmas›" için siz hiç bofluna kay-
g›lanmay›n. Daha ad›n› bile koya-
mad›¤›n›z (koymaktan kaçt›¤›n›z) o
Büyük Direnifl sürecini, "ilk"lerle,
destanlarla, kahramanlar›yla tarihe
yaz›p zaferle taçland›ranlar, gerekti-
¤i gibi anlat›yorlar ve daha da anla-
tacaklard›r. Siz bunu kendinize hiç
dert etmeyin.

Siz b›rak›n d›fl›nda oldu¤unuz o
destans› süreci anlatmay›, kendinizi
anlat›n. "‹çinde bulundu¤umuz F Ti-
pi süreci" diye yuvarlay›p geçifltirdi-
¤iniz o y›llarda neler yapt›n›z? Önce
onu bir anlat›n halka... O sürecin
içinde miydiniz, d›fl›nda m›, ne ka-
dar içindeydiniz, ne zaman niye d›fl›-
na ç›kt›n›z, kremay› m› korudunuz,
blöf mü yapt›n›z, bayra¤› d›flar›ya
m› devrettiniz, bir bir anlat›n bunla-
r›... fiimdi cevaplaman›z gereken so-
rulara bir de, hainlerin yere gö¤e s›¤-
d›r›lamad›¤›, ihanetin meflrulaflt›r›l-
d›¤› bir kitab› nneeddeenn yyaazzdd››¤¤››nn››zz so-
rusu da eklendi. 

Hainlere güzellemeler yerine bu
sorular›n cevaplar›n› yaz›n. Bu soru-
lar›n cevaplar›, ihtimaldir ki, dev-
rimci bir muhasebeye götürebilir;
hainlere güzellemeler yazmaya de-
vam etmek ise, iflah olmaz bir ba-
takl›¤a sürükler. Nereye gidilece¤i,
“ihtimal hesaplar›na”, “koflullara”
de¤il, TERC‹HLERE ba¤l›d›r. 
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