
Polis, gecekondu semtlerine yönelik 
sindirme operasyonlar›n› sürdürüyor!

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

Dev-Gençliler K›z›lay’dayd›... 

Dev-Gençliler Meclise Yürüdü... 

UNUTABİLİR MİYİZ?
AFFEDEBİLİR MİYİZ?

BUNU

Seyhan Doğan Seyhan Doğan

Bayrampafla Hapishanesi Katliam› Davas›, 
10 Y›l Sonra Bafll›yor

Bu zulüm bu ülkede yap›ld› 
Bu dava, herkesin davas›d›r

Katliamdan Önce    / Katliamdan Sonra

www.yuruyus.com 

Haftal›k Dergi / Say›: 242
14 Kas›m 2010

Fiyat›: 1 TL (kdv dahil)

info@yuruyus.com

w
w

w
.y

u
ru

y
u

s
.c

o
m

in
fo

@
y
u

ru
y
u

s
.c

o
m



Sahibi ve Yaz›iflleri Müdürü:
Halit Güdeno¤lu
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20 / 2  
Beyo¤lu/‹STANBUL

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k

Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14  fiiflli/ ‹STANBUL
Tel: (0-212) 241 26 41

Faks: (0-212) 241 11 16

Yurtd›fl› Büro: Vak›f EFSANE 

Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/Nederland

ISSN: 1305-7944

Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.
Altay Sok. No: 10 Çobançeflme /
Yenibosna / ‹ST.
Tel: (0-212) 452 23 02

Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m
Pazarlama San. ve Tic. A.fi.
Tel: (0-216) 585 90 00

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
İsviçre: 6 Frank

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

Tel: (0-212) 251 94 35

Haftal›k siyasi dergi
Fiyat›: 1 TL

www.yuruyus.com info@yuruyus.com

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

1966 Kars do¤umlu. Yoksulluk içinde büyüdü.
Milyonlarca yoksul için mücadeleye kat›ld›. Kara-
deniz da¤lar›nda gerilla oldu. 2000 Mart›’nda
tutsak düfltü. 19-22 Aral›k katliam›nda, Ümrani-
ye Hapishanesi’nde direnifl destan› yazan tutsak-
lardan biriydi. 3 Haziran 2001’de 5. Ölüm Orucu
Ekibi’nde direnifle bafllad›. 19 Kas›m 2002’de
ölümsüzleflti. 

‹‹mmddaatt BBUULLUUTT

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
1199 KKaass››mm-- 2255 KKaass››mm

Yoldafllar› birkaç ad›m ötelerinde duruyordu iflte.

Aya¤›, elleri ve yüzü parçalanm›flt›. Biraz önce konuflmufllar-
d› oysa. O gece konulan bombalardan biri patlamam›flt›, kontrole
gidiyordu, uygunsa geri alacakt›. O gece emperyalist kurulufllara
ve polise ait 10'dan fazla yer bombalanm›flt›.  Yoldafl›n›n flimdi
böyle kanlar içinde yatt›¤› yer de Mercedes bayiinin önüydü.

Asl›nda patlamam›fl da olsa geri almaya gerek yoktu... Ama
iflte ikisinde de sabah bir baflka yoldafl›n yine patlamayan iki
bombay› yerlerinden alm›fl olmas›n›n rahatl›¤› vard›. ‹brahim
Yalç›n Arkan, yan›ndaki yoldafl›yla ilerlerken o karfl›dan gelmifl,
ayaküstü konuflup geçmifllerdi. Bölge durmalar›na uygun de¤ildi.
‹zmir'in ortas›, merkezi bir yeriydi ve üstelik Nato'sundan di¤er
emperyalist flirketlerine kadar pek çok kurum oldu¤u için de çok
denetimli bir yerdi.

Ondan ayr›lmalar›n›n üzerinden birkaç dakika geçmiflti ki bir
patlama sesiyle irkildiler. ‹kisinin de içine do¤mufltu sanki. He-
men geri döndüler, patlaman›n oldu¤u yere yaklaflt›lar. Biri yerde
yat›yordu. Elleri, ayaklar› parçalanm›flt›. Bir an içlerinden "o de-
¤ildir" diye geçirdiler. O olmamal›yd›. Olmas›n› istemiyorlard›.
O de¤il de yoldan geçen biriyse yine üzüleceklerdi belki. Ama

flirket yöneticilerinden biriyse pek de üzülmeyeceklerdi.

Yoldafllar› olmas›n istiyorlard›. Yerde yatan›n yüzü bombadan
parçalanm›flt›... Dikkatle bak›yorlard›... Onun olmad›¤›n› kan›tla-
yacak bir iflaret, iz ar›yorlard›.

Sonra pantolonunun alt›ndan görülen pijamaya tak›ld› gözle-
ri. Beklentileri, umutlar› söndü birden. ‹kisi de tan›yordu o pija-
may›. Evet, art›k flüphe yoktu, oydu. Can çekifliyordu Ayhan. Bi-
razdan cuntaya karfl› savafl›n flehitleri kervan›na kat›lacakt›. Cun-
taya karfl› savaflmakta tereddütü olmam›flt› hiç. Çevresine cesaret
ve kararl›l›k tafl›m›flt› bu süre boyunca.

Çaresizdiler. Yoldafllar›n› al›p hastaneye götüremezlerdi. An-
lafl›lan bomba tam ald›¤› anda patlam›flt›. O an art›k yap›lacak
birfley yoktu. Orada daha uzun süre de kalamazlard›. ‹kisi de ara-
n›yordu çünkü.

Çevredeki inzibatlar yaral› yoldafllar›n›n etraf›n› adeta kuflat-
m›fllard› zaten. Onu orada b›rak›p uzaklaflmak zorundayd›lar. Ne
baflka birfley yapma imkanlar› vard›, ne de yapamayacaklar› bir-
fleyi deneme duygusall›¤›na kap›lmak hakk›na sahiptiler.

Biraz sonra baflka yoldafllar›yla randevular› vard›, alabildi¤i-
ne normal davranmak zorundayd›lar. Üzülmek lükstü, öfke kal-
m›flt› bir tek geriye. ‹bo h›zla gereken yerleri haberdar etti. He-
men önlem al›nmas› gereken evler, uyar›lmas› gereken arkadafl-
lar vard›. Yoldafl›n›n ac›s›n› yaflayacak zaman› bile yoktu iflte.

Duygusall›¤a ise yer yoktu. H›zla ve öfkeyle düflündü ‹bo.
Kinle düflündü. Savafl sürüyordu. Sürecekti. Yar›n, yoldafllar›n›n
an›s›na emperyalistlere bir darbe daha vuracaklard›. fiehit yolda-
fl›na karfl› görevlerini ancak böyle yerine getirebilirlerdi.

An›lar› Miras›m›z

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

ÜÜmmiitt DDoo¤¤aann
GGÖÖNNÜÜLL

1962 Malatya do¤umlu.
‹zmir’de Liseli DEV-GENÇ
saflar›nda mücadele eder-
ken, emperyalist bir kuru-
lufla karfl› eylem s›ras›nda
bomban›n patlamas› so-
nucu 22 Kas›m 1980’de

flehit düfltü. Dev-Genç’in anti-emperyalist
tarihi bedeller ödenerek böyle yaz›ld›. 

AAyyhhaann PPEEKKTTAAfifi

Enver GÖKÇE
O direnifl fliirleri, sosyalizm için yazan kalemi ve ödedi¤i
bedellerle tan›nan, sosyalist flairlerimizdendi. "Dost Dost ‹lle
Kavga" ve "Panzerler Üstümüze Kalkar" isimli fliir kitaplar›n›,
devrimci sanatç› tavr›n› miras b›rakarak 19 Kas›m 1981’de
aram›zdan ayr›ld›.

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

Kas›m 2001’de flehit düfltü.

““DDüüflflmmaann ddeevvrriimmccii ddüüflflüünncceenniinn,, iirraaddeenniinn aassllaa tteesslliimm
aall››nnaammaayyaaccaa¤¤››nn›› bbiirr kkeezz ddaahhaa bbuu ddiirreenniiflfliimmiizzllee ggöörreecceekk..
fifieehhiittlleerriimmiizzllee bbuu iirraaddee ssaavvaaflfl››nn›› kkaazzaannaaccaa¤¤››zz..””

Tülay Korkmaz

Bir yoldafl› anlat›yor: Ayhan Pektafl
Vaktimiz Yok Onlar›n Matemini Tutmaya

TTüüllaayy KKOORRKKMMAAZZ

Isparta Gençlik Derne¤i ku-
rucu üyelerindendi. Gençli-
¤in akademik-demokratik
mücadelesi içinde yerald›.
Bir çok kez gözalt›na al›n-
mas›na, polis tehditlerine
ra¤men mücadeleyi inanç-

la sürdürdü. Yakaland›¤› hastal›k nedeniyle,
24 Kas›m 2003’de aram›zdan ayr›ld›.

SSoonneerr PPEEKKTTAAfifi

Halk›m›z›n Kurban 

Bayram›’n› Kutluyoruz
Kurban Bayram›, halk›m›z›n gelene¤inde

paylaflmakt›r, dayan›flmad›r, sevgiyi ve sayg›y›
büyütmektir. 

Bir din istismarc›s›n›n iktidar oldu¤u ülke-
mizde ise, açl›¤a, sefalete paralel olarak bencil-
lik, de¤ersizleflme, yozlaflma alm›fl bafl›n› git-
mektedir. 

Düzen yozlaflt›r›yor, biz yozlaflmaya karfl›
halk›m›z›n  en güzel de¤erlerini savunuyoruz. 

Bayram›n›z kutlu olsun. 

Zulme, sömürüye, riyakarl›¤a, istismarc›l›¤a
hay›r deyin,  daha güzel bayramlar›m›z olsun.

Yürüyüfl

Tam 30 y›ld›r,
Tav›r, misyonu itibariyle devrimci sanat›n
yaz›nsal boyutunu hayata geçiriyor.
Yazmak bir eylemdir. ‹yiyi, güzeli, do¤ruyu,
olmas› gerekeni yaratmaya dair yürekli bir
eylem...
‹flte bu eylemin yürekli örneklerini "" TTaavv››rr
KKiittaappllaarr››"" dizimizde toplad›k.

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

ttaavvıırr

Bak›rköy Adliyesi 13. ACM

23 Kas›m 2010
Bu dava zulme karfl›y›m 
diyen herkesin davas›d›r

Bak›rköy Adliyesi 13. ACM

23 Kas›m 2010
Bu dava zulme karfl›y›m 
diyen herkesin davas›d›r



‹çindekiler
20 Birlikte kazand›k...

23 Türkan Albayrak ile röportaj...

25 Sa¤l›kta sald›r›n›n yeni ad›:

Aile Hekimli¤i

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

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

33 Adalet: Evrenler’i
yarg›lamayan Adalet!

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

35 Dev-Genç’in onurlu sesi K›z›lay
Meydan›’nda yank›land›

38 Gençlik FFederasyonu’ndan:
Dev-Genç’in hakl› ve
onurlu sesi operasyonlarla
susturulamaz..

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

4 Diri diri yakanlar kimlerin
gündeminde de¤il!

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

9 Katliamdan adalet mücadelesine
kim neredeydi? 

11 Nas›l BBir Yaflam:
Korka korka yaflamak

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

15 4 TAYAD’l› 153 gündür tutuklu... 

16 Tecritten haberler...

18 Emek Haberleri...

19 Devrimci ‹‹flçi HHareketi:
Direnenler asla yenilmez..

40 Polisin büyük baflar›s›...

41 ‹smail Karaman davas›
üzerine röportaj...

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

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

44 Gazi bizimdir...
Mahallemizde polis
istemiyoruz

46 Haberler...

48 Savaflan KKelimeler:
Pozitif bakal›m...

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

50 Avrupa’da Yürüyüfl...

51 Avrupa’da BBiz...

52 Yeni de¤inmeler...

54 Tek YYol:
Savaflma konufl...

55 Yitirdiklerimiz...

Unutmayaca¤›z!
Affetmeyece¤iz!

Ça¤r› / ‹lan
Türkan Albayrak’›n
‹flten At›lma Davas› Sürüyor

Yer: Üsküdar 3. ‹fl Mahkemesi

PAfiAKAPISI

Tarih: 22 Kas›m 2010 Pazartesi

Saat: 11:00

toplat›ld›ÇIKTI

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

Ülkemizde
Gençlik

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

Toplanma Yeri: fiükrü Sar›tafl Park›
1 May›s Mahallesi

Tarih: 14 Kas›m 2010 Pazar
Saat: 14:00



19-22 Aral›k 2000 tarihi ve o
gün yaflananlar, ülkemiz s›-

n›flar mücadelesi tarihi aç›s›ndan,
bir çok bak›mdan ay›rdedici bir
öneme sahiptir. 19-22 Aral›k, sade-
ce hapishanelerle s›n›rl› amaçlarla
yap›lm›fl bir katliam operasyonu de-
¤ildir. Mücadele tarihi aç›s›ndan
karfl›-devrim ile devrim aras›ndaki
çat›flman›n politik bak›m›ndan en
üst biçimde seyretti¤i bir mücadele-
yi ifade etmesi aç›s›ndan önemlidir.

Karfl›-devrim, o çat›flmada
olanca vahfleti ile sald›ra-

rak, tarihe unutulmayacak bir katli-
am b›rakm›flt›r. Bayrampafla’da 6
kad›n tutsa¤› diri diri yakm›fl, 6 er-
kek tutsa¤› kurflunlarla katletmifl,
onlarcas›n› ise sakat b›rakm›flt›r.
Kulland›¤› araçlar ve sald›r›n›n bü-
yüklü¤ü göz önüne al›n›rsa, büyük
bir katliam› göze alm›fl olmas› ne-
deniyle, daha çok tutsa¤›n katledil-
memesi tesadüftür. Bu öyle bir sal-
d›r›d›r ki, savunmas›z, küçük bir
ko¤ufla hapsolmufl tutsaklara karfl›
her tür silah kullan›lm›flt›r. ‹nsanla-
r›n bulundu¤u, kapal› yerlere at›l-
mamas› gereken bombalar, özellikle
insanlar›n üzerine at›lm›flt›r. 

Katliam ve direnifl bu tarihin
iki yan›d›r. Ancak katliama,

diri diri yakanlara karfl› al›nacak ta-
v›r hemen herkes aç›s›ndan bir s›-
nav niteli¤i tafl›m›flt›r. Hitlerin gaz
odalar›n› aratmayacak bir katliam
ve vahflet karfl›s›nda kim ne yapa-
cak, kim nas›l tav›r alacakt›? 

Onca lafa ihtiyaç yoktu asl›n-
da. Tutsaklar› diri diri ya-

kanlara karfl› ç›kmak, böyle bir kat-
liam› lanetlemek için sosyalist, ile-
rici olmak da gerekmiyordu. An-
cak biz, o dönemde, bunun tam ter-
sine olarak, kendilerine sosyalist
diyenlerin, hukukçu s›fat› tafl›yan-
lar›n, demokratik kitle örgütlerinin
sustu¤una tan›k olduk. Oligarfli,
19-22 Aral›k katliam sald›r›s›nda,

yüzlerce tutsa¤› katletmeyi göze
al›rken, katliam›na ““kkaarrflfl›› çç››kkaabbiillee--
cceekklleerrii”” az çok tahmin ediyordu. 

AKP 8 y›ll›k iktidar› döne-
minde diri diri yakanlara da-

ir bugüne kadar tek bir cümle sarfet-
mifl de¤ildir. 72 y›l önceki katliam-
lar›, 30 y›l önce yaflanan idamlar›
demokrasicilik oyunu çerçevesinde
istismar ederken, lafta da olsa katil-
lerden, katliamlardan sözeden AKP,
diri diri yakanlara iliflkin tek bir tar-
t›flma açm›fl de¤ildir. Katillerin kim-
likleri bilinmesine, tüm arfliv ve bil-
giler ellerinin alt›nda olmas›na kar-
fl›n 19-22 Aral›k’› yok saym›fllard›r.

Süren davalarda ise yok say-
man›n da ötesinde, katilleri

koruyan bir tutum tak›nm›fllard›r.
Diri diri yakanlarla ilgili adalet tale-
bi gündemdeyken, aç›lan gösterme-
lik bir-iki dava ise, hakim de¤iflik-
likleriyle, uzun ertelemelerle “za-
man afl›m›na” sürüklenirken, Adalet
Bakanl›¤› koltu¤unda AKP’li Ba-
kanlar vard›. Oyalama, zamana yay-
ma ve zaman afl›m› ile katliamc›lar›
koruma politikalar›n›n sürdürücüsü
AAKKPP iikkttiiddaarr››dd››rr.. AKP 8 y›ll›k ikti-
dar› boyunca diri diri yakanlarla il-
gili, katillerle ilgili Mecliste tek bir
araflt›rma yapt›rmad›. Ordu ile oli-
garfli içi iktidar kavgas›n› sürdürür-
ken, orduya dair bir çok “s›rr›” aç›k
etmesine karfl›n, ordunun hapishane
katliamlar›nda oynad›¤› role dair tek
bir aç›klamas›, soruflturmas› yoktur.

Çünkü bu konularda ordu ile
AKP aras›nda temel bir po-

litika ayr›m› yoktur. AKP ordunun
halka ve devrimcilere karfl› sürdür-

dü¤ü politikalara suç ortakl›¤› yap-
m›fl, korumufltur. Kald› ki, bugün
AKP’yi oluflturan kadrolar›n büyük
ço¤unlu¤u, çeflitli y›llarda devrim-
cilere ve halka karfl› sürdürülen sa-
vafl›n içinde yer alm›fllard›r. 1996
Ölüm Orucu’nda 12 tutsa¤›n katle-
dildilmesi, Diyarbak›r Hapishane-
si’ndeki katliam AKP iktidar›n› sür-
düren kadrolar›n, ülkeyi yöneten
hükümetlerin içinde yer ald›¤› dö-
nemlerde gerçeklefltirilmifltir.

AKP sürdürülen katliam poli-
tikalar›nda di¤er faflist ikti-

darlardan farkl› de¤ildir. Diyarba-
k›r’da polis güpegündüz katliam ya-
par, çocuklar› katlederken, Erdo¤an
bu katliamlar›n arkas›nda durmufl-
tur. Aç›kça, kad›nlar›n ve çocuklar›n
katledilebilece¤ini savunmufltur. O
nedenle diri diri yakanlar AKP’nin
ihtiyaç duydu¤u, halka ve devrimci-
lere karfl› kulland›klar›, ellerini so-
¤utmad›¤› katiller ordusudur.

Diri diri yakanlar AKP’nin
gündeminde de¤ildir. Çün-

kü, 8 y›ld›r katliam politikas›n›n
sürdürücüsü AKP’nin kendisidir.
Kendi deyimleriyle ““kkaadd››nn ççooccuukk
ddeemmeeddeenn”” katletmeye devam et-
mektedir. 

AKP, katliamlar› sürdürmesi
bir yana Türkiye hapishane-

lerinde 10 y›ld›r uygulanmakta olan
tecrit politikas›n›n sürdürücüsüdür
ayn› zamanda. 8 y›ld›r tecriti sür-
dürmekte, tecriti a¤›rlaflt›racak
ad›mlar atmaktad›r. Dünden daha
fazla olarak, AKP tutsaklar› katlet-
meye devam etmektedir. Tecrit ko-
flullar›n› a¤›rlaflt›rarak, hasta tutsak-
lar› tedavi etmeyerek katletmekte-
dir. Siyasi veya adli tüm tutsaklar,
AKP’nin sessiz imhas›n›n hedefin-
dedir. AKP iktidar›, ölümcül duru-
ma gelmifl tutsaklar›, tedavilerini
yapmayarak, tahliye de etmeyerek,
“d›flarda” ölme hakk› bile verme-
mifltir. Ya da Güler Zere örne¤inde

19-22 Aral›k 2000 tarihi
mücadele tarihi aç›s›ndan

karfl›-devrim ile devrim
aras›ndaki çat›flman›n politik
bak›m›ndan en üst biçimde

seyretti¤i bir mücadeleyi ifade
etmesi aç›s›ndan önemlidir.

Diri Diri Yak›lanlar, Kimlerin
Gündeminde De¤il!
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oldu¤u gibi ölümün efli¤ine getiril-
mifl tutsaklara ““ppiiflflmmaannll››kk ddaayyaatt››ll--
mm››flfl”t›r.

Diri diri yakanlar, faflist geri-
ci partilerden, “düzenin so-

lu”na kadar, oligarflinin partilerinin
hiçbirinin gündeminde de¤illerdir.
19-22 Aral›k katliam›n›n yafland›¤›
dönemde de katliama karfl› ç›kma-
m›fl, onay vermifllerdir. Hatta önce-
den bilgilendirilen ve katliam üze-
rinden pazarl›k yap›lanlardan
CHP’nin eski lideri Deniz Baykal,
katliam ortakl›¤›n› yay›nlad›¤› ge-
nelge ile belgelemifltir. Baykal, o
dönem, parti binalar›n› tutsak ya-
k›nlar›na kapatm›fl ve diri diri ya-
kanlar›n suç orta¤› olmufltu Dün
diri diri yakanlar›n suç orta¤› olan-
lar, 10 y›l sonra 19-22 aral›k kat-
liam› söz konusu oldu¤unda yine
sessizdirler. Ve bugün de hapisha-
nelerde süren tecrit zulmünü ve
hasta tutsaklar›n katlini görmez-
den gelmektedirler. 

Diri diri yakanlar, AB’nin ve
AB’cilerin gündeminde de

de¤ildir. Çünkü F Tiplerini, tecriti
ve özellikle düflüncelerinde ›srarl›
olan devrimcilere karfl› sürdürülen
politikalar› dün de savundular, bu-
gün de savunuyorlar. Oligarflinin F
Tipi hapishaneler sald›r›s›n›n arka-
s›nda AB’li emperyalistler vard›.
Emperyalistlerin politikas›n› belirle-
yen ise insan haklar› de¤il, devrim
ve sosyalizm düflmanl›¤›d›r. Unutul-
mamal›d›r ki, sald›r›lar›n ak›l hoca-
lar› olan bu güçler kendi ülkelerinde
de devrimcilere karfl› y›llard›r tecrit
politikas›n› uygulamaktad›rlar. 

Reformizmin gündemi, o gün
de, bugün de halka karfl›

gerçeklefltirilen bu büyük sald›r›ya
kapal›yd›. B›rakal›m diri diri yakan-
lar› gündemlerine almay›, b›rakal›m
19-22 Aral›k katliam›n›n hesab›n›
soran bir politikay›... Onlar, atefl al-
t›ndayken, her yandan sald›r›ya u¤-
rad›¤› koflullarda solun ahlak›na uy-
gun olmayan hesaplar yapt›lar.
Devrimcilerin ““ssiiyyaassii vvaarrll››kkllaa--
rr››””n›n son bulaca¤›, ““bbiittiipp,, ttüükkeennee--
ccee¤¤ii”” hesaplar› içinde oldular. 19-
22 Aral›k katliam sald›r›s› ile dev-

rimciler ““bbiittiipp--ttüükkeenneecceekk””ti. Onlar
da devrimcilerden kalan ““bbooflfllluu¤¤uu”
dolduracaklard›. Bu öyle bir tablo
idi ki, oligarfli halk›n en de¤erli ev-
latlar›n› katleder, hapishanelerde
katliam yaparken, hapishaneler bi-
rer yang›n yeri iken gündemlerine
diri diri yak›lanlar› bir tek kez olsun
almad›lar. 

Oligarfli katliamla, bir yandan
devrimci tutsaklardan inti-

kam al›p, hücre tipi hapishaneleri
açarken, bir yandan da siyasi sonuç-
lar elde etmek istiyordu. Aç›k ki,
Anadolu topraklar›ndan devrimcili-
¤i silmek, ““bbiittiirrmmeekk”” istiyorlard›.
Devrimciler büyük bedeller ödemek
pahas›na bu sald›r›lara karfl› kendi-

lerini siper ettiler. Eflsiz kahraman-
l›k örnekleri yarat›ld›. Sald›r›lar bü-
yük bedeller ödenerek bofla ç›kar›l-
d›. Sald›r›lar bofla ç›kar›lmam›fl ol-
sayd›, bugün reformistler parti bina-
lar›n›n kap›s›n› bile açamayacak du-
rumda olurlard›. Katliamdan bu ya-
na aradan geçen 10 y›lda sürdürülen
adalet mücadelesinde yine yoklard›.
Adeta tarihin o kesitini takvimler-
den ç›kard›lar. Kör sa¤›r ve dilsiz
rolü oynamay› bugüne kadar sür-
dürdüler.

Bir noktan›n alt› daha çizilme-
lidir. Reformizmin bu tavr›-

n›n sadece siyasi körlük ile aç›kla-
namayaca¤› ortadad›r. Onlar, bbiizziimm--
llee ““aayynn›› mmaahhaalllleeddeenn”” de¤ildiler,
onlar›n tutsaklar› yoktu. Çünkü on-
lar tutsaklar› çoktan gözden ç›kar-
m›fllard›. Reformizm, düzen içilikte

karar k›ld›¤› noktada, devrimcilerle
aras›na bir s›n›r çekip, oligarfliye ne
kadar ““aakk››llll›› ssoollccuu”” olduklar›n› ka-
n›tlama derdindeydiler. 

Belki yukar›da sayd›klar›m›-
z›n hiçbirinin de¤il ama diri

diri yakanlar ve diri diri yak›lanlar,
o gün de bugün de B‹Z‹M GÜNDE-
M‹M‹ZDE’dir. O gün de gündemi-
mizdeydiler. Çünkü o süreç halk›
teslim almak ve yar›n›m›z› ipotek
alt›na almak için katliamlarla sürdü-
rülmekteydi. Bugün de gündeme-
mizdedir. Zira diri diri yakanlar,
katledenler 10 y›l boyunca ellerinde
devrimcilerin kan› ile ““iiççiimmiizzddee””
dolaflt›lar. 10 y›l boyunca o nedenle
adalet mücadelesini sürdürdük. Bu
10 y›l boyunca hep gündemimizdi
diri diri yakanlar ve katledenler.

Tüm bunlardan yola ç›karak
flunu söyleyebiliriz. Biz

halk›z. Biz bu ülkenin devrimcile-
riyiz. Biz bu ülkenin adaleti, biz bu
ülkenin gelece¤iyiz. Dün 19-22
Aral›k katliam›na karfl› bedenleri-
mizi ortaya koyarken, FFiiddaann--
llaarr’’llaa,, AAhhmmeett ‹‹bbiilliilleerr’’le, meflale
olup, egemen k›l›nmaya çal›fl›lan
karanl›klar› böyle y›rtt›k, karanl›k-
lar› böyle ayd›nl›¤a çevirdik. Hiç-
bir katliam›n, hiçbir emperyalist
sald›r›n›n, y›llard›r uygulanan tec-
ritin bizi kurtulufl kavgam›zdan bir

an olsun geri çeviremeyece¤ini bir
kez daha gösterdik.

Onedenle biz bu ülkenin dü-
nü, bugünü, yar›n›, gelece-

¤iyiz. Bizim oldu¤umuz her yerde,
halk›n adalet talebinin kavgas› var-
d›r. Bizim oldu¤umuz her yerde,
kurtulufl kavgas› ve mücadele var-
d›r. Bizim oldu¤umuz her yerde, di-
renifller, zaferler vard›r. Bizim oldu-
¤umuz her yerde Seyhan DO-
⁄AN’lar, Nilüfer ALCAN’lar, Fi-
dan KALfiEN’ler vard›r. Bizim ol-
du¤umuz her yerde, Güler ZE-
RE’ler, Türkan ALBAYRAK’lar,
TAYAD’l›lar, TEKEL direniflleri
vard›r. Yoksul gecekondularda
kurdu¤umuz barikatlar, yaratt›¤›m›z
direnifller vard›r. Kavga ve ZAFER
vard›r.

Biz halk›z. Biz bu ülke-
nin devrimcileriyiz. Biz
bu  ülkenin adaleti, biz

bu ülkenin gelece¤iyiz. Dün
19-22 Aral›k katliam›na karfl›

bedenlerimizi ortaya koyarken,
Fidanlar’la, Ahmet ‹bililer’le,

meflale olup, egemen k›l›nmaya
çal›fl›lan karanl›klar› böyle
y›rtt›k, karanl›klar› böyle

ayd›nl›¤a çevirdik.
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Cennettir Anadolumuz
Vatan topraklar›n›n her kar›fl›

halka aittir. Üreten, yaratan
halkt›r. Ormanlar, nehirler, baraj-
lar, fabrikalar, yollar, tarlalar,
ba¤lar, bahçeler, madenler her
fley gerçekte halk›nd›r. Çünkü
bütün bunlar onun kafa
ve kol eme¤i ile var ol-
mufl, büyümüfl, gelifl-
mifltir. Ama bugünkü
düzende bunlar›n sahibi
halk de¤ildir. Bir avuç
sömürücü, zorba hepsi-
ne el koymufltur.

Kendi topraklar›m›z-
da eziliyoruz, horlan›-
yoruz‚ üç kurufla muh-
taç hale getiriliyoruz‚
dilenci muamelesi gö-
rüyoruz. 

Cennette sefalete
düflürüldük. 

Ve cehennemdir Anadolu
topraklar›. 

‹flkence ile katliam ile sokak-
ta, karakollarda, hapishanelerde
katlettikleriniz ile cehenneme
çevirdiniz vatan›m›z›.

Bugünün dünyas›nda hala
sosyalizmi hayk›rmak, bu inanç
için ölmek, öldürmek, ölmeye
ve öldürmeye haz›r olmak bile
halka duydu¤umuz sevginin, ki-
nimizin ve öfkemizin gücünün en
önemli kan›tlar›d›r. Çünkü halk
için do¤ru, güzel, iyi olan ne var-
sa sosyalizmdedir. Ve biz halk
sevgisini en yo¤un hisseden, do-
lu dolu yaflayan Cepheliler ola-
rak son nefesimize kadar bu
sevgi için yaflayacak, bu sevgi
için yeri geldi¤inde ölümü ku-
caklayacak, yaflad›¤›m›z süre
boyunca bu sevgi için örgütleye-
cek, yeni mevziler kazanacak,
ölecek öldürecek, hesap sora-
cak, savaflaca¤›z. 

Çünkü halk›m›za yaflat›lan,
bunca ac›n›n yaratt›¤› öfke kam-
ç›l›yor bizi. 

Evet öfkeliyiz. Halk›m›za
yaflat›lan her ac›n›n hesab›-
n› soracak kadar kinliyiz.
Bu hesap ne kadar eski
olursa olsun... Bedreddin'in
hesab›n› da soraca¤›z za-

limlerden. '77 1 May›s'›n› kan
deryas›na çevirenlerden de he-
sap soraca¤›z. 

Marafllar’›, Çorumlar’›, Gazi-
ler’i, Sivaslar’› yaflatanlara mut-
laka ödetece¤iz yapt›klar›n›...

Bir gecede 22 hapishanede
yap›lan katliam› da unutmaya-
ca¤›z.

22 hapishaneye 20 bin gaz
bombas› at›l›r bu ülkede, hapi-
shane bafl›na nerdeyse bin bom-
ba eder bu. 

Bir gecede 28 tutsak öldürü-
lür bu ülkenin hapishanelerinde.

Ve bu katliamlar›n HEPS‹ ‹S-
T‹SNASIZ HEPS‹ BERAAT ‹LE
SONUÇLANIR. 

Bir gecede onar onar öldürü-
lür yoldafllar›m›z

Delik deflik edilen devrimcile-
rin bedenlerinden ortalama yir-
mi-otuz mermi ç›kar bu ülkede
bazen yetmifl yüz mermi...

Bu ülkede ‹smail Karaman
isimli devrimciyi arkadan vurur
polis ve beraat eder. Bu polis da-
ha öncede 15 devrimciyi öldürür
ve hepsinde istisnas›z hepsinde
beraaat eder.

‹flte böyle bir ülkedir buras›. 
Tek bafl›m›za, halk›m›za zu-

lüm edenlere duydu¤umuz kin
ile unutmayaca¤›z. Affetmeye-
ce¤iz. 

Türkiye bir iflkence ülkesidir. 
‹flkencelerde insanlar katledi-

liyor‚ sakat b›rak›l›yor‚ tecavüz
ediliyor. 

Türkiye bir katliamlar ülkesi-
dir. 

‹nsanlar sokaklarda‚ evlerin-
de‚ iflyerlerinde‚ köylerde sebep-
sizce katlediliyor. 

Binlercemizi hapis-
hanelerinize doldurdu-
nuz. Sorgusuz, sebep-
siz.

Türkiye bir yasak-
lar ülkesidir. 

Orada halk için her
fley yasakt›r. 

Halktan yana her
tür bas›n- yay›n ya-
sakt›r. 

Yasal bir dergi sa-
tarken öldürülürsü-
nüz, felç b›rak›l›rs›n›z
bu ülkede.

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

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

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

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

Türkiye’de anayasal düzen
faflizmdir. 

Bu vahfletin alt›nda bu kadar
a¤›r bir flekilde ezilen halk›n ol-
du¤u yerde, açl›¤›n, yoksullu¤un
oldu¤u bir yerde öfke vard›r, kin
vard›r.

Öfkeyi engelleyemezsiniz. 
Alt› kad›n›n hiçbir savunma

imkânlar› yokken diri diri yak›l-
d›¤› yerde 

sizin hapisha-
nelerinizde, 

göz göre göre
yak›ld›¤› yer-
de… 

SEYHAN DO⁄AN 
B‹R AVUÇ KÖMÜR 
B‹R HALKIN ÖFKES‹ 

B‹R HALKIN ADALET‹
B‹R DEVR‹M‹N MÜJDES‹

OLACAK
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Öfke meflrudur. 
Kin‚ nefret ve intikam duy-

gular› meflrudur. 
«Adalette kinin yeri yoktur»

diyen sesinizi duyar gibiyiz.
Hay›r‚ vard›r. Adaletin ortaya
ç›k›fl› intikamd›r. Bugün‚ sizin
«demokratik» olarak niteledi¤i-
niz birçok ülkenin hukukunda
bile böyledir‚ böyle ifade edilir.
Aksini iddia edenler de kendi-
lerini aldat›yorlard›r. 

Adalet istiyoruz. ‹stedi¤imiz
yaln›z kendi kiflisel ac›lar›m›z
için de¤ildir. Milyonlar›n ac›lar›
içindir. 

«Polise gidin» dersiniz. Gide-
riz. Poliste adalet yoktur. «Mah-
kemeye gidin» dersiniz. Gide-
riz. 

Mahkemelerde adalet yok-
tur. «Devletin görevi adil bir
toplum düzeni sa¤lamakt›r»
dersiniz. 

Art›k çok iyi biliyoruz ki öy-
le de¤ildir. Devlet bizzat adalet-
sizlikler üzerine kurulmufltur. 

Düpedüz bir bask› ve zor
mekanizmas› haline gelmifltir.
Cesetlerimiz üzerinde tepinen
devletle depremde, selde bü-
tün yak›nlar›n› kaybedenleri
coplayan devlet, iflini geri iste-
yen iflçiyi coplayan, paras›z
e¤itim isteyen ö¤rencileri tu-
tuklayan ayn› devlettir. 

Adalet‚ demokrasi ve hürri-
yet isteklerinin tek bir anlam›
vard›r art›k. 

Bu devletin ortadan kald›r›-
larak yerine yenisinin kurulma-
s›d›r. Aksini iddia edenler ya if-
lah olmaz ahmaklar ya da bilinç-
li olarak hürriyetin yolunu ka-
rartmaya çal›flanlard›r. 

Savaflmaktan baflka bir yolu-
muz yoktur. Savaflmaktan daha
onurlu bir yolumuz yoktur. 

Bunun anlam› devrimdir. 
B‹L‹YORUZ! 
Böyle bir top-

lumda tercihler
keskin olmak
durumundad›r. 

B‹L‹YORUZ! 
Ya devrimden yanas›n›zd›r, ya

devrime karfl›s›n›zd›r. Adalet isti-
yorsan›z, gereklerini yerine geti-
rirsiniz. Kimse kimseye adalet
bahfletmez. Onu ellerinizle söküp
almak zorundas›n›zd›r. 

Bunun bedeli vard›r. Bu bede-
li ödersiniz. 

Bedelini ödemekten kaçanlar
korkak ve tabans›zlard›r. 

Tercihlerin keskinleflti¤i böyle
bir ülkede; bu kini, bu öfkeyi

duymayanlar objektif olarak
faflizmden yanad›rlar. 

Kimseden bir beklentimiz
yoktur. 

Biz kendi bafl›m›za bu bede-
li öderiz. 

Buna gücümüz yeter. 
Çünkü biz halk›z. 
Bu hesaplaflmada yapayal-

n›z oldu¤umuzu biliriz. 
Bizim kan›m›z›n oluk oluk

akt›¤› dönemler‚ "SAHTE
ORUÇ KANLI ‹NFAZ" yazd›lar,
faflizmle en s›k› f›k› iliflkilere
girdiler. 

Unutmayaca¤›z. 
Bugün de öyledir. 
Ç›plak bir vahfletin karfl›s›n-

da, adeta alay eder gibi «de-
mokratikleflme kararl›l›¤›»n›
övenleri unutmayaca¤›z. 

Hay›r‚ istedi¤imiz adaletten
yana olmalar› de¤ildir. 

Adalete karfl› olmamalar›d›r. 
Adalete karfl› olanlar›n düfl-

manl›¤›, halk düflmanl›¤›d›r. 
Bizim ülkemiz 70 milyon-

dur. 
Bu büyük bir güçtür. 
Devrimin gücüdür. 
Er ya da geç‚ bu ülkede dev-

rim olacak‚ biz kazanaca¤›z. 
Bugün adalete düflman

olanlar, 70 milyonluk bu dev
ülkeyi o zaman kendilerinin
karfl›s›nda bulacaklard›r. 

Engelleyemezsiniz. 
Halklar›n belle¤i güçlüdür. 
Bu ülkede, devlete karfl› her

türlü muhalefet suçtur. 
Terördür. 
Bu muhalefetin yaln›zca rejim

de¤iflikli¤ini hedefliyor olmas›na
gerek yoktur. En basit‚ en temel
haklar›n› istemek de terördür.
Çünkü e¤er bunlar gerçekten
‘hak’sa‚ onu da devlet verecektir. 

Bu kutsal devlet düflüncesidir. 
Kutsal devlet düflüncesi fafliz-

me özgüdür. 
Cephe devrimdir. 
Devrimin yaflad›¤› düflüncesidir. 

19 Aral›k’tan sonra19 Aral›k’tan sonraÓ AAFFFFEETTMMEEYYEECCEEĞĞİİZZ!!

19 Aral›k Katliam›
Asker, polis, özel timler, ölüm

mangalar›, gardiyan, sald›r›ya
kat›lanlar›n say›s› on bini afl›yordu. 

8 jandarma komando taburu, 37
bölük olmak üzere 8 bin 335 askeri

görevli vard›. 
- 191'i Subay

- 432'si Astsubay
- 392'si Uzman Jandarma

- 281'i Uzman Erbafl
- 7 bin 80'i Er ve Erbafl.

Üç gün süren sald›r›da 20 bini
aflk›n gaz bombas› kullan›ld›. 

Sadece Çanakkale Hapishanesi'nde
5 bin 48 adet gaz bombas›

kullan›lm›flt›. 
Ümraniye, Bayrampafla ve

Çanakkale'deki sald›r›da Skorsky
helikopterleri kullan›lm›flt›. 

Sald›r›ya Bal›kesir'den ve
‹stanbul-Halkal›'dan jandarma özel

operasyon timleri kat›ld›.
Ankara Emniyet Müdürlü¤ü,

Bayrampafla ve Ümraniye'deki
sald›r›larda kullan›lmak üzere 400

adet gaz bombas› gönderdi.
- Bayrampafla'da sald›r› gecesi 2

otobüs dolusu jandarma timi, 30
otobüs jandarma ekibi, ikisi minibüs

olmak üzere 4 jandarma arac›,
ayd›nlatma cihaz› tafl›yan askeri bir

araç, bir skorsky helikopter kullan›ld›.
Bilanço: 28'i tutsak, 2'si asker, 30 ölü,

yüzlerce yaral›.
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Biz devrimi yaflat›yor ve devri-
min içinde yafl›yoruz. 

Bu devrimin tarihidir. 
Halk›m›z›n adalet talebi oldu-

¤u sürece Cephe de olacakt›r. 
Cephe oldu¤u sürece adalet

talebi de büyüyecektir. 
Bunu engelleyemeyeceksiniz. 
Engellemek isteyenler hepi-

mizi öldürmelidir, tüm halk› yok
etmelidirler veya tüm halk› son-
suza kadar hücrelerinizde tutma-
n›n yolunu bulmak zorundad›r. 

Binlercemizi flehit verdik. Da-
ha da verece¤iz. Yüzlercesinin bir
mezar› bile yoktur. Gördü¤ünüz‚
görebilece¤iniz en görkemli kah-
ramanl›k destanlar›n› biz yazd›k.
Binlerce katille sar›lm›flken tes-
lim olmayanlar‚ silah› yoksa be-
denlerini silah haline getirenler
bizleriz. 

Kahramanl›k bizimle s›radan-
laflt›. Siyasal bir çizgi haline geldi.
Daha fazlas›n› da göreceksiniz. 

Kuflkusuz‚ kimseyi anlatt›kla-
r›m›za inanmas› için zorlayama-
y›z. Ama hayat ö¤reticidir. 

Herkes için… Siz de ö¤rene-
ceksiniz. Gözünüzdeki perdeyi
kald›rmak zorundas›n›z.

Bak›n Seyhan Do¤an’›n iki
resmine, bak›n... Bir gencecik,
gözlerinin içi gülen resmine bir de
bir avuç kömür olmufl resmine.

O bir avuç kömür, dünya gü-
zeli bir kad›nd›r. 

O bir avuç kömür, bizim and›-
m›zd›r. 

O bir avuç kömür, bizim öfke-
mizdir. 

O bir avuç kömür, bize nas›l
savafl›laca¤›n›,

nas›l öfke duyulaca¤›n›, 
nas›l sevilece¤ini ö¤retiyor. 
O bir avuç kömür duygular›-

m›z› keskinlefltirmelidir.
Bir avuç kömür bizim cenneti-

mizdir. 
Bir avuç kömür bizim cehen-

nemimizdir 
Ö¤renece¤iz, 
unutmayaca¤›z.

10 y›l önce Bayrampafla Ha-
pishanesi’nde ölüm mangalar› bir
katliam gerçeklefltirdiler.

Katliam› örgütleyenler karar
alanlar, emir verenler katliam›
gerçeklefltirenler aç›k kimlikleri
ile bellidir. Ortada saklayacaklar›
bir fley olamaz.

Hatta katliam› gerçeklefltiren
birliklerin hangi birlikler oldu¤u,
kimlerin yer ald›¤›  bile bilinmek-
tedir. Herfley bu kadar aç›kken,
herfley belgeli ve tan›klar›yla or-
tada iken diri diri yakanlar hak-
k›nda bugüne kadar göstermelikte
olsa tek bir soruflturma aç›lmad›.

Tam 10 y›l boyunca katliam›n
üzerini kapatmaya unutturmaya,
çal›flt›lar. Yetmedi, katledilenlere
dava aç›ld›.

Tüm bunlara karfl›n  19 Aral›k
katliam›n›n hesab›n› sormak, ka-
tillerin  yakas›na yap›flmak için
bu davay› kendi davam›z bilmeli-
yiz.

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

Bayrampafla davas›n› sahip-
lenmek demek, katliam› unutma-
d›¤›m›z›  göstermek demektir. 

Diri diri yak›lanlar için, sakat
kalanlar için, adalet istemeliyiz!
Unutmad›¤›m›z›,  unutmayaca¤›-
m›z› göstermek için adalet iste-
meliyiz.

19 Aral›k katliam› için adalet
istemek, Bayrampafla katliam da-
vas›n› sahiplenmek faflizmin  ada-
letsiz düzenine karfl› herkesin gö-

revidir.

Unutmayal›m ki, ölüm manga-
lar› bu halk›n en de¤erli evlatlar›-
n›  katlettiler. Bayrampafla’da o
gün yaflanan kahramanl›k için,
katillere boyun e¤meyen tered-
dütsüzlük için adalet istemeli, bu
davay› sahiplenmeliyiz.

Biz sahiplendikçe, manevra
alanlar› daralacak, göstermelik
bir yarg›lama ile demokrasicilik
oyunu oynayamayacaklard›r.

O nedenle oyunlar›n› bozmal›-
y›z. Sadece biz de de¤il, kendisi-
ne ilerici, demokrat, yurtsever di-
yen hereksin yeri bu davada katil-
lerin karfl›s›d›r.

Katillerin karfl›s›na dikilelim.
Onlardan diri diri yakt›klar› için
hesap soral›m.

Katliamlar› unutturmamak,
Bayrampafla davas›n› sahiplen-
mekten geçmektedir. Sahiplen-
meli, takip etmeli, katillerin karfl›-
s›nda olmal›y›z.

19 Aral›k katliam›n› gerçek-
lefltirenler, yapacaklar›n›n yanla-
r›na kalaca¤›n›  düflünmemeliler.
Biz sahiplendikçe, biz davan›n ta-
kipçisi oldukça katillerden hesap
sorulmas›  için adalet istedikçe
hakta yerini bulacakt›r.

Bu dava hepimizin davas›d›r.
Bu dava halk ve vatan sevgisi için
tereddütsüz ölüme gidenlere karfl›
bizim yükümlülü¤ümüzdür.

Bayrampafla da-
vas›n› sahiplenelim!
Duruflmalara kat›la-
l›m. Katillerden he-
sap soral›m.

Diri diri yakanlar, katledenler ilk kez
yarg› önündeler! Hesap soral›m!

Bayrampafla için adalet isteyelim!

19 Aral›k’tan önce 19 Aral›k’tan önce ÓUUNNUUTTMMAAYYAACCAAĞĞIIZZ!!8
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19 Aral›k katliam› devletin en te-
pesinde planlanm›fl, aylar öncesin-
den maketler üzerinde tatbikat› ya-
p›lm›fl bir katliamd›r.  Bu, katliam-
c›lar›n aç›kça söyledi¤i bir gerçek-
tir. 20 hapishaneye yap›lan sald›r›da
28 tutsa¤› katlettiler. Katliam›n bafl
sorumlular›ndan Adalet Bakan›
Hikmet Sami “Benim ttaahhmmiinnlleerrii--
mmiinn aalltt››nnddaa bbiirr zzaayyiiaatttt››rr.. Çok daha
fazla, bunun birkaç kat› olabilir di-
ye öngörüyorduk...” demiflti. (21
Aral›k 2000, CNN)  

Bu büyük katliam, 19-22 Aral›k
günlerine yay›ld›. 

O dört gün boyunca kkiimm nneerree--
ddeeyyddii??

O dört günden sonra, oligarflinin
tüm sansür politikalar›na ra¤men,
19-22 Aral›k katliam› hep gündem-
de oldu, tart›fl›ld›. 

Bu tart›flma sürerken kkiimm nneerree--
ddeeyyddii??

Ve biz, katledildi¤imizden bu ya-
na, bu katliama karfl› adalet mücade-
lesi sürdürürken kkiimm nneerreeddeeyyddii??

Bu sorunun cevab›, ülkemizde-
ki aass››ll ssaaffllaaflflmmaayy›› gösterir bize.  

19 AAral›k kkatliam›n›n 
devam›: HHukuk kkatliam›

Oligarfli 19 Ara-
l›k katliam›ndan
sonra F Tipi tecrit
politikalar›n›n bir

parças› olarak yarg› arac›l›¤›yla da
sald›r›s›n› sürdürdü.  

Hemen her hapishanede katliam-
dan sa¤ kurtulan tüm tutsaklar hak-
k›nda soruflturma bafllat›ld› ve yüz-
lerce y›l hapis cezas› istemiyle da-
valar  aç›ld›. 

Fakat, 28 tutsa¤›n katledildi¤i
yüzlercesinin a¤›r yaraland›¤› bu kat-
liamda katliam›n siyasi sorumlular›
hakk›nda soruflturma dahi aç›lmad›. 

Devrimci tutsaklar›n, tutsak aile-
lerinin ve avukatlar›n ›srarl› çabala-
r›n›n sonucunda jandarmalar hak-
k›nda, ““ttuuttuukklluu vvee hhüükküümmllüülleerree
kkööttüü ddaavvrraannmmaakk,, ggöörreevvlleerriinnii kkööttüü--
yyee kkuullllaannmmaakk”” iddialar› ile dava
aç›ld›. Bu davalar da y›llarca sürdü.
Her duruflmas› hukuk ad›na bir kat-
liamd›. Sonuçta ddaavvaallaarr zzaammaann
aaflfl››mm››nnddaann ddüüflflüürrüüllddüü.. 

Katliam›n siyasi sorumlular›, ya-
ni katliam karar› alanlar ve uygula-
ma emri verenler hakk›nda tüm ›s-
rarl› çabalara ra¤men soruflturma
dahi aç›lmad›. Katliamc›lar yarg›n›n
tam korumas› alt›ndayd›. 

Katliamda yer alan katiller de
ayn› flekilde korundu. Katliama ilifl-
kin bir çok delilin ortaya ç›kmas›na
ra¤men soruflturma bafllat›lmas› için
bile y›llarca süren  tam bir hukuk
savafl› verildi. 

Oligarflinin yarg›s›na göre hapis-
hanelerde katliam yap›lmam›fl, jan-
darmalar, ““hhüükküümmllüü vvee ttuuttuukklluullaa--
rr››nn çç››kkaarrdd››kkllaarr›› iissyyaann››nn bbaasstt››rr››llmmaa--
ss››nnddaa yyeettkkiillii mmeerrcciilleerriinn ttaalleebbii üüzzee--
rriinnee ggöörreevviinnii”” yapm›flt›. 

Burjuva mmedya 
katliamlar›n een bbüyük 
destekçilerindendi

19 Aral›k katliam› öncesinden
oligarflinin tecrit politikalar›n›n pro-
pagandas›n› yapt›. Katliama zemin
haz›rlad›. Katliamdan sonra gerçek-
leri gizledi, direnifle iliflkin gerçek-
leri gizledi, sansürledi. Tam bir ya-
lan bombard›man›yla halk› aldatt›. 

Köfle yazarlar› ölüm orucu dire-
nifline tek bir laf söylemeden ya da
ölüm orucuna karfl› olduklar›n› be-
lirtmeden tek yaz› yazmad›lar. Ba-
z›lar› ise do¤rudan katliam› destek-
ledi. ‹flte “solcu” geçinen bir köfle
yazar›n›n flu yaz›s› katliam›n hemen
arkas›ndan yaz›lm›fl yaz›lard›r. 

“Gelinen noktada yap›labilecek
baflka fley yoktu. Cezaevleri... ölüm
orucundakiler terör örgütlerinin
elinden kurtar›lmal›yd›...” (Hikmet

Bu gaz bulutunu
unutmayaca¤›z!
Bu kan gölünü

unutmayaca¤›z!
19 Aral›k’›,

katletti¤iniz 28 tutsa¤›,
diri diri yakt›¤›n›z 6 kad›n

yoldafl›m›z›n hesab›n› 

unutmayaca¤›z!
affetmeyece¤iz!

Katliamdan adalet mücadelesine Katliamdan adalet mücadelesine 

K‹M NEREDEYD‹? K‹M NEREDEYD‹? 

19 Aral›k’tan sonra19 Aral›k’tan sonraÓ AAFFFFEETTMMEEYYEECCEEĞĞİİZZ!!

14 Kas›m
2010

9

Yürüyüfl

Say›: 242



Çetinkaya, Cumhuriyet)

BBiirr bbaaflflkkaa ‘‘ssoollccuu’’ ggaazzeetteeccii::
“‹nsanlar kendi iradelerinin d›-
fl›nda ölüme gidiyorlard›... Bu
operasyon yap›lmal›yd›... Ölüme
b›rakamay›z. Örgütün karar›n›n
gerçekleflmesine izin vereme-
yiz.“ (Tufan Türenç) 

Burjuva bas›n yay›n organla-
r›nda, katliam davalar›na iliflkin
de, ayn› suç ortakl›¤› sürdürül-
dü. Adli T›p Kurumu’nun rapor-
lar›, hapishanede yap›lan keflif
raporlar› aç›kça bir katliam ol-
du¤unu ispatl›yordu, fakat bur-
juva bas›n buna ra¤men gerçek-
leri yazmad›. Yazd›¤› zaman da çar-
p›tarak yazd›. Katliama iliflkin elle-
rinde her türlü belge mevcuttur, an-
cak 10 y›ld›r halka yalan söylemek-
ten vazgeçmedi. 

Katliam davalar›nda her durufl-
mada muhabirleri vard›r, ama haber
yapmamaya devam ediyorlar. 

Düzen ppartileri kkatliam 
ve ttecrit ppolitikalar›n›n 
yan›ndayd›...

Tecrit iflkencesine karfl› Büyük
direniflte 122 flehit verildi. 7 y›l bo-
yunca gerek DSP-MHP-ANAP hü-
kümetine, gerekse AKP hükümetine
burjuva anlamda da tek bir muhale-
fetleri olmad›. Katliamlara destek
verdiler,  Onun için burjuva partile-
rinin hepsi katliamdan do¤rudan so-
rumludurlar. 

Düzen ssendikalar›, 
meslek oodalar›, ““ilerici” 
geçinen ssendikalar
direniflin kkarfl›s›ndayd›

Düzen sendikalar› bafl›ndan iti-
baren tecrit politikalar›nda oligarfli-
ye destek verdi. Oligarflinin a¤z›n-
dan “terör örgütleri” demagojisi ya-
parak devrimcilere sald›rd›. 

Meslek odalar›, ilerici geçinen
sendikalar da tecrit politikalar›na
karfl› ç›kacaklar› yerde, direnen tut-
saklara ““ddiirreenniiflflii bb››rraakk››nn”” ça¤r›lar›
yapt›lar. Devrimcilere, TAYAD’l›
analara sendika binalar›n› kapatt›lar. 

Ve o günden bu yana, 19 Aral›k
katliam›na iliflkin davalarda, adalet
mücadelesinde onlar› göremedik. 

Hukukçular, hhukuku 
savunamad›lar

Ortada çok aç›k bir katliam var-
d›. Katliama iliflkin her türlü deliller
mevcut olmas›na ra¤men katiller
hakk›nda göstermelik de olsa dava
aç›lm›yordu. Hukukun, adaletin
ayaklar alt›nda çi¤nendi¤i bir süreç-
te hukukçular›n örgütleri, barolar ya
sessiz kald›lar, ya baz›lar› katliam-
c›lar›n yan›nda yer ald›.  fiu sözler
Ankara Barosu Baflkan› Sad›k Er-
do¤an’a aitti: “Geç bile kal›nd›...
yap›lacak baflka bir fley yoktu... Ön-
ce F Tipi dediler, sonra DGM’lerin
kald›r›lmas›n› istediler... Olur mu,
devlet pazarl›k yapar m›?”

Barolar, o günden bu yana, süren
19-22 Aral›k  katliam› davalar›nda
hukuk ad›na tek bir müdahalede
bulunmad›lar. 

Adalet için bir tek davada dahi
cüppe giymediler. 

Reformizm ““ayr› 
mahalleden”di

Tecrit sald›r›s› sadece tutsaklara
de¤il bütün halka yönelmiflti. Fakat
buna ra¤men bu sald›r›lar devrimci-
lerin d›fl›nda reformizmin, meslek
odalar›n›n, ilerici diye bilinen sen-
dika ve derneklerin tek bir direnifli
olmad›. Susarak ya da aç›ktan dire-
niflin karfl›s›nda oldular. Birey

özgürlü¤ü düflüncesiyle oligarfli-
nin tecrit politikas›na destek
verdiler.  Direniflin yan›nda yer
almak direnmeyi, büyük bedel-
ler ödemeyi göze almak demek-
ti. Bedelleri göze alamayan re-
formizm direniflle aras›na kal›n
duvarlar ördü. 

Büyük direnifl, kendisine sol-
cuyum diyen ama direnmeyen
herkesi kitlelerin nezdinde sor-
gulat›yordu. Direnmeyenler oli-
garfli gibi direnifle sansür uygu-
lad›lar. ÖDP’sinden TKP’sine,
EMEP’inden Kürt milliyetçileri-
ne 19 Aral›k’›n ilk günlerinde

oligarfliyle ayn› a¤›zdan sald›rd›-
lar. Cenazelerimiz henüz daha
morgda iken ellerini ovuflturarak
tasfiye oldu¤umuzu söylediler.

Ümraniye Hapishanesi’nde he-
nüz tutsaklar›n direnifli sürerken
flöyle yazm›flt› TKP Genel Baflka-
n› Aydemir Güler: “Devrimci de-
mokrasinin art›k ssiiyyaasseett dd››flfl››nnaa
ddüüflflttüü¤¤üünnüü söylemek bile yersiz.
... Cezaevleri gündemi üzerinden
faaliyet yürütülür, ama siyasal
canlanma sa¤lanamazd›. BBuu yyooll--
ddaa ››ssrraarr eeddeennlleerriinn ttaassffiiyyeessii kkaaçç››--
nn››llmmaazzdd››.. Elbette kanl› bir tasfiye
ve elbette ayn› zamanda siyaset-
sizli¤in tasfiyesi...” (22 Aral›k
2000, Sosyalist ‹ktidar)

Direnifl kaçk›nl›klar›n›, EMEP;
““CCeeppttee kkeekklliikk mmii ssaanndd››nn››zz??”” diye
gerekçelendirirken, ÖDP; ““AAyynn››
mmaahhaalllleeddeenn ddee¤¤iilliizz”” diyerek far-
k›n› koyuyordu. TKP’si, EMEP’i,
ÖDP’si bunlar›n hiç birinin hapis-
hanelerde tek tutsa¤› yoktu. Ob-
jektif olarak da direnenlerle ayn›
mahalleden de¤illerdi. Fakat ha-
pishanelerde binlerce tutsa¤› olan
Kürt milliyetçileri de 19 Aral›k’ta
direnmeyerek  ““FFaarrkk››mm››zz›› kkooyydduukk
iiyyii oolldduu”” diyorlard›.

Bu kesimler, 7 y›l boyunca 122
flehit cenazesi kald›rd›k, tek cena-
zemizde yer alma-
d›klar› gibi oligarfliy-
le sürdürülen hukuk
mücadelesinde de
yan›m›zda olmad›lar. 

Bayrampafla’y› unutmayaca¤›z! Katilleri Affetmeyece¤iz! 

Bayrampafla Katliam›nda;
- 2 otobüs jandarma timi, 
- 30 otobüs jandarma ekibi, 
- Bir skorsky helikopter kullan›ld›. 
-Jandarman›n elinde bomba kalmad›. Ankara
Emniyet Müdürlü¤ü'nden takviye al›nan gaz
bombalar› kullan›ld›. Operasyon 14 saat
sürdü.

SONUÇ: 12 tutuklu katledildi. 55 kifli yara-
land›. Katledilen tutuklular: Mustafa Y›lmaz,
Özlem Ercan, Cengiz Çal›koparan, Seyhan
Do¤an, Murat Ördekçi, fiefinur Tezgel, Ali
Atefl, Gülser Tuzcu, Aflur Korkmaz, Nilüfer

Alcan, F›rat Tavuk, Yazgülü Güder 
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Hukuk vve aadalet 
mücadelesinde dde 
tek bbafl›m›za ddirendik 

Adaletin olmad›¤› yerde adalet mücadelesi, hu-
kukun olmad›¤› yerde hukuk mücadelesi faflizme
karfl› mücadelenin bir parças›d›r. 

19 Aral›k katliam›ndan sonra hukuk savafl›nda
da yaln›z b›rak›ld›k. Oligarflinin katliam› ve katli-
am sonras› estirdi¤i terör d›fl›m›zdaki tüm kesimler
üzerinde etkili oldu. Oligarflinin hukuk-adalet tan›-
maz pervas›zl›¤› karfl›s›nda tam bir sessizlik ha-
kimdi. Hukuksuzlu¤a, adaletsizli¤e karfl› tek bafl›-
m›za direndik. 

Reformizm bizimle ayn› mahalleden de¤ildi.
Fakat 19 Aral›k’ta sald›r›lara u¤rayan, bedel öde-
yen oportünizm de 10 y›ld›r süren hukuk sava-
fl›nda, adalet aray›fl›nda yoktu. Sanki katliam da-
valar› onlar› ilgilendirmiyordu. 19 Aral›k’tan bu-
güne adeta katliam davalar›n› gündemlerine al-
mad›lar. Oysa 10 y›l boyunca oligarfliyle adalet
cephesinde de k›yas›ya bir mücadele sürdürüldü.
Oportünizm F Tiplerine karfl› direniflte oldu¤u
gibi direniflin ilerleyen y›llar›nda bu davalar› da
tamamen gündeminden ç›kartt›.  

Bütün ddavalar› 
takip eettik...

19-22 Aral›k günleri için, tutsaklar veya oli-
garflinin güçleri hakk›nda aç›lm›fl bütün davalar›n
takipçisi olduk. Oligarflinin 19 Aral›k katliam›ndan
hemen sonra tutsaklar hakk›nda ““iissyyaann çç››kkaarrtt--
mmaakk””tan açt›¤› davalar›n da takipçisi olduk. Oli-
garfli kendi katliam›n› örtbas etmek için böyle bir
dava açm›flt›. Sahip oldu¤u tüm araçlarla, her türlü
yöntemi kullanarak sald›r›yordu tutsaklara. Yaka-
r›m, y›kar›m, katlederim, iflkence yapar›m, F tiple-
rine atar tecrit ederim. Teslim olmazsan›z, direnir-
seniz her türlü zulmü yapar›m diyordu. Hukuken
de “mahkum ederim” diyordu. 

Fakat direniflle geçen y›llar göstermifltir ki oli-
garfli hukuken de mahkum edildi. Bayrampafla,
Ümraniye, Çanakkale, Malatya ve di¤er hapishane-
lerdeki tutsaklar için aç›lan davalar›n da takipçisi
olduk. Yaz-k›fl demeden y›llarca Çanakkale’den
Malatya’ya kadar mahkeme önlerinde, mahkeme
salonlar›nda as›l katillerin yarg›lanmas› gerekti¤ini
yüzlerine hayk›r›p hukuk ve adalet mücadelemizi
sürdürdük.

Bu mücadele hala sürüyor. 

Hala “kim o gün neredeydi, bugün
nerede?” sorusunu soruyoruz. 

Saflaflma her gün yeniden belirleniyor.

Bayrampafla’y› unutmayaca¤›z! Katilleri Affetmeyece¤iz! 

““‹‹lleennmmeekk nnee ddiilleennmmeekk nnee
‹‹flflssiizz ggüüççssüüzz ddoollaannmmaakk nnee

GGüünn ggüünn iillee bbaarr››flflmmaall›› 
kkaarrddeeflfl kkaarrddeeflfl dduurruuflflmmaall›› 

kkookkllaaflflmmaall›› ssööyylleeflflmmeellii
KKoorrkkaa kkoorrkkaa yyaaflflaammaakk nnee””

Polisten korkar›z, karakoldan korkar›z, iflyerinde ustaba-
fl›ndan korkar›z, patrondan korkar›z, okulda hocadan korka-
r›z... ‹flten at›lmaktan korkar›z... Okuldan at›lmaktan korkar›z. 

KKoorrkkuullaarrllaa yyaaflflaammaakk...... 

Nereye kadar? Korka korka yaflan›r m›? Korkmak bizi,
iflçiysek iflten at›lmaktan, ö¤renciysek okuldan at›lmaktan
kurtar›r m›? Polisin sald›r›lar›ndan, karakollara düflmekten
kurtar›r m›? Kurtarmad›¤› aç›kt›r. Bugün hapishanelerde 120
bin tutuklu ve hükümlü var. 

On milyon insan iflsiz. ‹flten at›lmak patronlar›n iki duda-
¤› aras›nda. El etek öperek, ustabafl›n›n fleflerin, amirlerin
patronlar›n gözüne girmek için yalakal›k yapmakla iflten at›l-
maktan kurtulmak mümkün mü?

Polis, ifl isteyen iflsize sald›r›yor, paras›z e¤itim isteyen
ö¤renciye sald›r›yor, emekliye sald›r›yor, evinin y›k›lmas›na
direnen gecekonduluya sald›r›yor, depremzedeye sald›r›-
yor... ‹flçiye, memura, çiftçiye sald›r›yor... K›sacas› hak iste-
yen herkese sald›r›yor. 

“Korka korka yaflan›r m›?” diye sormufltuk. Burjuva par-
tileri de bugün “korku imparatorlu¤u”ndan bahsediyor. Fa-
flizmin ony›llard›r uygulad›¤› bask› terör, gözda¤›,... açl›k,
yoksulluk, iflsizlik... 

Bir köstebek gibi, korkularla yaflanmaz elbette. “Korka kor-
ka yaflamaktansa ölmek ye¤dir” der halk›m›z. Kimse korka
korka yaflamak istemez elbette. Ancak flu da bir gerçek ki, mil-
yonlarca insan korkular›yla yaflamaktad›r. fiu da bir gerçek ki,
korka korka yaflamak hiç kimseyi korkular›ndan kurtarmaz.

Paflabahçe Hastanesi’nde temizlik ifllerindeki eflinden at›-
lan Türkan Albayrak ifline geri dönmek için 118 gündür dire-
niflteydi. 118. gününde direnifli zaferle sonuçland›. Türkan
Albayrak diyor ki; “iflten at›ld›ktan sonra e¤er direnmesey-
dim iflsiz bir kad›n olarak evimde oturuyor olacakt›m...” 

Korka korka yaflanmaz elbette. Fakat korkmadan yafla-
mak için Türkan Albayrak gibi tek bafl›m›za da olsak haks›z-
l›klara karfl› ç›kmak gerekir. Direnmek gerekir. Korkular›m›-
z› da, bizi korkular içinde yaflatmak isteyenleri de ancak di-
renerek yenebiliriz. Korka korka de¤il; D‹RENEREK YAfiAMAK...
Direnmek kazanmakt›r!

“Korka korka yaflamak”

Nas›l B‹R Yaflam?
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‹ddianameye bak›ld›¤›nda “aç-
mak zorunda kald›klar›” bir dava
oldu¤u görülecektir. Ortada 12 tut-
sa¤›n katledildi¤i gerçe¤i var. Kö-
mürleflmifl cesetler var. Oligarflinin
tüm sansür ve tecritine ra¤men ger-
çekler gizlenemez durumdad›r. Kat-
liam›n bafl sorumlular› Baflbakan
Ecevit’in, Adalet Bakan› Hikmet
Sami Türk’ün, ‹çiflleri Bakan› Saa-
dettin Tantan’›n yalanlar›, tutsak an-
lat›mlar›yla, otopsi raporlar›yla ha-
pishanede yap›lan kefliflerle Adli
T›p bilirkifli raporlar›yla ve daha bir
çok delillerle aç›¤a ç›kart›lm›flt›r.

Bayrampafla ve 20 hapishaneye
yap›lan sald›r›n›n katliam amaçl› ol-
du¤u delillerle kkaann››ttllaannmm››flfltt››rr..

Fakat buna ra¤men oligarflinin
bütün kurumlar› katilleri korumak
için seferber olmufl ve katiller hak-
k›nda dava aç›lmas›n› 10 y›l boyun-
ca engellemifllerdir. 10 y›l sonra aç›-
lan davan›n iddianamesinde ise 12
kiflinin katledilmesinden dolay› ce-
zaland›r›lmak üzere suçlanan tek ki-
fli yok. Davay› açan savc› iddiana-
mede mahkemeden flu talepte bulu-
nuyor: ““ÖÖzzeelllliikkllee ggöörreevv ss››nn››rrllaarr››--
nn››nn,, ssiillaahh kkuullllaannmmaa yyeettkkiilleerriinniinn
aaflfl››ll››pp aaflfl››llmmaadd››¤¤››,, oorraanntt››ll›› vveeyyaa aaflfl››--
rr›› ggüüçç kkuullllaann››mm››nn››nn oolluupp oollmmaadd››¤¤››
yyöönnüünnddeekkii iiddddiiaa vvee ddeelliilllleerriinn ttaakkddiirr
vvee ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeessii yyaarrgg››llaammaa ssoo--
nnuuccuunnaa ggöörree mmaahhkkeemmeeyyee aaiitt oollmmaakk
üüzzeerree ......””

Eldeki verilere göre savc› da kat-
liama iliflkin henüz bir kan› oluflma-
m›fl. ‹ddianamede katliamc›lar hak-
k›nda ceza istenmiyor. Bunu yarg›-
laman›n sonucuna b›rak›yor. 

‹nsanlar›n katledilmesini normal

gören bir
anlay›fl. Si-
lah kullan-
ma yetkisi-
nin s›n›r› ne-
dir? Katli-
a m c › l a r › n
kendi aç›klamalar›na göre K›b-
r›s’tan sonra kullan›lan en büyük
askeri güçtür. Amaç tutsaklar› baflka
bir hapishaneye sevk etmek ise dört
duvar aras›ndaki say›lar› her hapis-
hanede en fazla yüz’lü rakamlarla
ifade edilen tutsaklar için bu askeri
güç normal mi? 

Alt› kad›n tutsak diri diri yak›ld›,
alt› erkek tutsak onlarca kurflunla
katledildi; bunlar kullan›lan gücün
orant›l› m›, orant›s›z m› oldu¤una
karar vermek için yeterli de¤il mi? 

Nedir bunun ölçüsü? Savc›n›n bir
“kan›ya” varabilmesi için Kaç kifli-
nin daha katledilmesi gerekiyordu?

Ama hay›r iddianameyi haz›rla-

yan
savc›n›n amac›, katillerin

yarg›lanmas› de¤il; yarg›lanmamas›
ve katliam›n aklanmas›d›r. Ki, 10
y›l sonra aç›lan bu davan›n sorufl-
turma süreci bunun kan›t›d›r. 

Katliamdan ssa¤ 
kurtulanlara 
soruflturma, kkatillere 
yarg› kkorumas›

Katliamdan hemen sonra katli-
amdan sa¤ kurtulan tutsaklar hak-
k›nda dava aç›ld›.

28 tutsa¤› katleden, yüzlerce tut-
sa¤› sakat b›rakan
katiller hakk›nda ise
soruflturma dahi aç›l-
mad›. 

Tutsaklar›n F Tip-

‹ddianame...
Bayrampafla
Yakanlar 10 y›ld›r yarg›lanmad›

Gerçek... ‹ddianame... Hüküm...

2

Bayrampafla katliam davas›,
oligarflinin katliam davalar›n›n en
karakteristik olan›d›r. 

Yüzlerce insan›m›z›n öldürül-
dü¤ü katliamlar yafland› ülkemiz-
de. Bunlar›n büyük ço¤unlu¤una
dava bile aç›lamad›. Aç›lanlar ise
katilleri yarg›lamaktan ziyade, ka-
tilleri aklamaya hizmet eden dava-
lar oldu. 16 Mart katliam davas›
gibi 30 y›l boyunca sonuç-
land›r›lmayan ve zaman afl›m›yla
katillerin cezas›z b›rak›ld›¤› dava-
lar oldu. 

Bayrampafla Hapishanesi katli-
am›nda ise 12 kifli katledildi. Hiç
kimse davac› olmasa bile katledi-
len 12 kifli için “kamu davas›” aç›l-
mas› gerekirdi. Fakat b›rak›n kamu
davas›n› oligarfli 10 y›l boyunca
dava açmamak için türlü gerekçe-
ler üretti.  10 y›l sonra aç›lan katli-
am davas› ise 10 y›ld›r sürdürülen
bir hukuk mücadelesinin kaza-
n›m›d›r. 

2 3

Kas›m’da Bak›rköy Adliyesi’nde
görülecek davan›n iddianamesi yi-
ne katilleri yarg›lamak için de¤il
aklamak için haz›rlanm›fl bir iddi-
anamedir. Yaz› dizimizin bu bölü-
münde iddianamenin ayr›nt›lar›na
de¤inece¤iz. 

fiunu belirtmek istiyoruz;
Biliyoruz ki; oligarflinin yarg›s›
katillerini aklamak isteyecektir.
Fakat biz bu davan›n peflini b›rak-
mayaca¤›z. 10 y›l de¤il 100 y›l da
geçse kköömmüürrlleeflflmmiiflfl cceesseettlleerriimmii--
zziinn hheessaabb››nn›› ssoorraaccaa¤¤››zz.. Kömür-
leflmifl cesetlerimiz için adalet ara-
mak boynumuzun borcudur. 

Bu davay› sahiplenmek, katil-
lerin yarg›lanmas›n› istemek bu
borcun bir parças›d›r. 

2233 KKaass››mm’’ddaa BBaakk››rrkkööyy AAddllii--
yyeessii 1133.. AA¤¤››rr CCeezzaa MMaahhkkeemmee--
ssii’’nnddee oollaall››mm ve katliam›n hesab›-
n› soral›m. 
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lerine sevki s›ras›nda görev alan
jandarmalar hakk›nda 16 Temmuz
2001’de ““ttuuttuukklluu vvee hhüükküümmllüülleerree
kkööttüü ddaavvrraannmmaakk,, ggöörreevvlleerriinnii kkööttüü--
yyee kkuullllaannmmaakk”” iddialar› ile dava
aç›ld›. 

Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde görülen bu dava yedi y›l sür-
dü. Yedi y›l boyunca ciddi, sorumlu,
gerçe¤i aç›¤a ç›kartmay› hedefleyen
bir yarg›lama yap›lmad›. Deliller
toplanmad›. San›klar›n ifadeleri
al›nmad›. Neredeyse her duruflmada
hakim de¤iflikli¤ine gidilerek dava-
n›n 7 y›ll›k zzaammaann aaflfl››mm›› ssüürreessiinniinn
ttaammaammllaannmmaass›› ssaa¤¤llaanndd››.. Katlia-
m›n yap›ld›¤› Bayrampafla Hapisha-
nesi’nde inceleme dahi yap›lmadan
henüz san›klar›n ifadesi dahi ta-
mamlanmadan 2233 HHaazziirraann 22000088’’ddee
““zzaammaann aaflfl››mm››””yyllaa bbuu ddaavvaa ddüüflflüü--
rrüüllddüü..

Bayrampafla’da 12 tutsa¤›n kat-
ledilmesine ve a¤›r yaralanmas›na
iliflkin soruflturma 2003’te bafllad›. 

Katliamc›lar hakk›nda yap›lan
suç duyurular› ve ortaya ç›kan ra-
porlar sonucunda katliama kat›lan
jandarmalar›n yarg›lanmas› için 88
MMaayy››ss 22000033’’te ‹stanbul Valili¤i’n-
den iizziinn istendi.

Katillere vvali kkorumas›
‹stanbul Valili¤i, 25 A¤ustos

2003’te “olay›n jandarman›n idari
görevinin yerine getirilmesi s›ras›n-
da meydana geldi¤i” gerekçesiyle
görevliler hakk›nda ““SSOORRUUfifiTTUURR--
MMAA ‹‹ZZNN‹‹ VVEERRMMEEDD‹‹..

12 Aral›k 2003’de ‹stanbul Vali-

li¤inin “soruflturma izni vermeme”
karar›na itiraz edildi. Bölge ‹dare
Mahkemesi 16 Mart 2004’te ‹stan-
bul Valili¤i’nin karar›n›, ““kkiimmsseenniinn
iiffaaddeessii aall››nnmmaaddaann kkaarraarr vveerriillddii¤¤ii””
gerekçesiyle bozdu. Bunun üzerine
katliama iliflkin öönn iinncceelleemmee 1188 fifiuu--
bbaatt 22000055’’ttee yeniden bafllad›. 

Fakat ‹stanbul Valili¤i 2 Nisan
2005’te ikinci kez ““SSOORRUUfifiTTUURR--
MMAA ‹‹ZZNN‹‹ VVEERR‹‹LLMMEEMMEESS‹‹NNEE””
karar verdi. Gerekçesi ise fluydu:
"Operasyona kat›lan jandarma per-
sonelinin hükümlü ve tutuklular›n
ç›kard›klar› iissyyaann››nn bbaasstt››rr››llmmaass››nn--
ddaa yetkili mercilerin talebi üzerine
görev yapt›¤›, afl›r› ve oorraanntt››ss››zz ggüüçç
kkuullllaannmmaadd››¤¤››, amaç ve verilen
emirler d›fl›na ç›kmad›¤›, kanunla-
r›n kendisine verdi¤i yetkiyi kullan-
d›¤›, hiçbir tutuklu ve hükümlüye
sui [kötü] muamelede bulunmad›¤›,
tahriklere kap›lmadan ggöörreevviinnii iiffaa
etti¤inden..."

Ama halk›n hukukçular›n›n eli
katillerin yakas›ndayd›. 25 May›s
2005’te ‹stanbul Valili¤i’nin karar›-
na itiraz edildi.

28 Haziran 2005’te Bölge ‹dare
Mahkemesi, ‹stanbul Valili¤i’nin
karar›n› iikkiinnccii kkeezz bozdu.

Ön inceleme tekrar bafllad›. Ön
inceleme sonucunda 1100 NNiissaann
22000066’’ddaa ‹stanbul Valili¤i üüççüünnccüü
kkeezz “soruflturma izni verilmemesi-
ne” karar verdi. 2211 EEyyllüüll 22000066’da
‹stanbul Valili¤i’nin bu karar›na da
itiraz edildi. ‹tiraz kabul edildi ve
soruflturman›n yap›lmas›na karar
verildi.

Katliamc›lara 
yarg› kkorumas›

21 Eylül 2006 tarihine kadar
dosyada yap›lan tek ifllem katliama
kat›lan kiflilerin iissiimm lliisstteessiinniinn arafl-
t›r›lmas› oldu. 

‹ddianame haz›rlanana kadar ön
inceleme kapsam›nda operasyona
kat›ld›¤› gerekçesiyle 300’e yak›n
askeri personelin ifadesi alnd›. ‹fa-
deleri al›nan kifliler aras›nda Ankara
Jandarma Komando Özel Asayifl
Birli¤i’ne mensup, katliam günü
birlik komutan› olan JJaannddaarrmmaa AAll--
bbaayy EE.. BBuurrhhaann EErrggiinn’’iin ve J.Bçvfl.
Süleyman Bölükbafl›, J. Bçvfl. Hida-
yet Yorganc›, J. T¤m Mustafa Ar›, J.
Uz, Çvfl. Latif Sarsu, J. Uz, Çvfl.
Ramazan Y›ld›z, J. Uz, Çvfl. Musta-
fa Aksoy, J. Uz, Çvfl. Mustafa Kati-
po¤lu da bulunmaktayd›. Bu 8 kifli
operasyona kat›ld›klar›n› aç›kça be-
yan ettiler; fakat buna ra¤men bu
kifliler iddianamede yer almamakta-
d›r. 

‹ddianamede Ankara Jandarma Ko-
mando Özel Asayifl Birli¤i’nden “kkiimm--
sseeyyee uullaaflfl››llaammaadd››¤¤››”” söylenmektedir. 

Oysa, Ankara Jandarma Koman-
do Özel Asayifl Birli¤i personeli
olan bu kifliler katliamda mmüüddaahhaallee
eekkiibbiinnddee yer alm›fllard›r. Katliama
özel birliklere ait 1000’in üzerinde
jandarma ve komutanlar›n›n kat›l-
mas›na ra¤men iddianamede sadece
3399 eerr hakk›nda dava aç›lm›flt›r. Sa-
dece bu bile davan›n göstermelik
oldu¤una görmeye yeterlidir. 

‹ddianamede operasyona kat›lan
jandarma birlikleri tek tek say›l›r-
ken, ELAZI⁄ Jandarma Komando
Taburu’na yer verilmemifltir. ‹ddia-
nameye göre bu tabur operasyona
kat›lmam›flt›r. Ancak iddianamede-
ki san›klar›n tamam› Elaz›¤ Jandar-
ma Komando Taburu askerleridir. 

‹ddianame haz›rlan›rken sorufl-
turman›n ön inceleme aflamas›nda
ifadeleri al›nan erlerden “cezaevin-
de bulundum” diyen erlere dava
aç›lm›fl, “ordayd›m ama içeriye gir-
medim” diyen erlere dava aç›lma-
m›flt›r. Yine ifadeleri al›nan rütbeli

“Operasyon özel müdahale plan›
15 Aral›k 2000'de ‹stanbul J. Bölge
Komutanl›¤› taraf›ndan haz›rlanm›fl-
t›. Bayrampafla Hapishanesi’ne do¤-
rudan müdahaleyi AAnnkkaarraa Jandarma
Özel Asayifl Komando Birlikleri (JÖ-
AK) yapt›. EEllaazz››¤¤ Jandarma Özel

Asayifl Komando
Birlikleri, HHaallkkaall››
J. Komd. Müdahale
Ekibi, Müdahale

Ekibi içersinde
yer ald›lar. (...) 

Ankara Gü-
vercinlik’te konufllanm›fl olan Ankara
Jandarma Özel Asayifl Komando Bir-
li¤i, kkuullllaanndd››¤¤›› tteeççhhiizzaatt iillee öözzeell bbiirr
bbiirrlliikkttiirr. Fiili müdahalede görevli
her iki birlik de bu operasyonlar için
e¤itimlidir. Bu birlik, profesyonel as-
kerlerden oluflmaktad›r.

EEllaazz››¤¤ JJÖÖAAKK ‹stanbul’a operas-
yondan 4-5 gün önce gelip katliam›n
provas›n› yapm›fllard›r. 

Bayrampafla Katliam›n› yapan birlikler

Bayrampafla’y› unutmayaca¤›z! Katilleri Affetmeyece¤iz! 
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Bayrampafla’y› unutmayaca¤›z! Katilleri Affetmeyece¤iz! 

subaylar ise hapishanede bulundu-
¤unu ve hatta içeriye girdiklerini
söylemelerine ra¤men ddoossyyaayyaa ddaa--
hhiill eeddiillmmeemmiiflfllleerrddiirr.. 

Dosyada yer alan 39 kifli ise ha-
z›rlanan iddianameyle bafl›ndan ce-
zas›z b›rak›lmaktad›r. 

‹ddianamede yer alan TCK’n›n
“kast› aflan fiil”i içeren 23. maddesi,
TCK’n›n “kanun hükmünü ve ami-
rin emrini yerine getirmek” diyen
24. maddesi ve TCK’n›n “meflru
müdafaay›” düzenleyen 25/2 mad-
desi 3399 kkiiflfliiyyii aakkllaammaakkttaadd››rr.. Yani
bu maddelere göre “39 kifli kanun
hükmü ve amirin emrini yerine geti-
rirken “kast› aflan” bir fiil ifllemifl
olabilir.” Ancak tutuklu ve hüküm-
lüler isyan ettikleri ve ateflli silah-
larla askerlere atefl açt›¤› için bu 39
asker de meflru müdafa yapmak zo-
runda kalm›flt›r denilerek beraat et-
tirilmek istenecektir. 

‹ddianame, dosyadaki gerçek
deliller üzerinden de¤il, katliamc›
Ecevitler’in, Hikmet Sami Türk-
ler’in bafl›ndan beri söyledi¤i yalan-
lar üzerinden kurgulanarak düzen-
lenmifltir. 

‹ddianamede 12 kiflinin katledil-
mesi flöyle anlat›lmaktad›r: Devlet

hapishanelere öldürme amac›yla
sald›rmam›flt›r. “Terör örgütleri” ta-
raf›ndan bask› ile propaganda ama-
c›yla ölüm orucuna bafllat›lan tutuk-
lu ve hükümlülerin kurtar›lmas›, te-
davilerinin yap›lmas› için müdahale
etmifltir. Müdahale esnas›nda örgüt
mensuplar›n›n slogan atarak direnifl
gösterdikleri, teslim olmayacaklar›-
n› bildirerek uzun ve k›sa namlulu
silahlarla atefl ettikleri, alev makine-
si haline getirdikleri mutfak tüpleri-
ni kulland›klar›, bulunduklar› bö-
lümlerde barikat oluflturduklar›,
yang›n ç›kard›klar›, megafonla sesli
uyar›larak çat›dan duvarlardan de-
likler aç›larak, barikatl› kap›lar k›r›-
larak müdahale edildi¤i, havaya
uyar› atefli yap›ld›¤›, ç›kar›lan yan-
g›n›n söndürülmeye çal›fl›ld›¤›,
Aflur Korkmaz'›n kendisini yak›p
görevlilere sald›rd›¤›, arkadafllar›
taraf›ndan görevlilere atefl edildi¤i,
karfl›l›k verilerek flah›s kurtar›lmaya
çal›fl›lmas›na ra¤men kurtar›lama-
y›p yanarak öldü¤ü, bayan tutuklu
hükümlülerin kald›¤› ko¤uflun yatak
ve eflyalar kullan›larak yang›n ç›ka-
r›ld›¤›, yang›na itfaiye ve görevli-
lerce müdahale edildi¤i, yang›nda
bulunduklar› bölümün kap›lar›n›n

içeriden kilitli olmas› nedeniyle ka-
çamad›klar›ndan ko¤ufl içinde befl
bayan tutuklu hükümlünün yanarak
öldüklerinin tespit edildi¤i... söy-
lenmektedir.

Bu ve benzeri yalanlara dizimi-
zin birinci bölümünde cevap ver-
mifltik. Ki dava dosyas›nda da bu
yalanlar›n hepsini çürüten deliller
mevcuttur. Fakat oligarflinin yarg›-
s›n›n amac› katilleri aklamak olunca
iddianameyi gerçek deliller üzerine
de¤il, yalanlar üzerine oturtmakta-
d›r. Ve bu iddianame kendi içinde
çeliflkilerle doludur.

Örne¤in: F›rat TAVUK ve Aflur
KORKMAZ, sald›r›n›n durdurul-
mas› için kendilerini yakarak feda
eylemi yapm›fllard›r. Ancak ikisi de
otopsi raporunda belirtildi¤i gibi
““aatteeflflllii mmeerrmmii yyaarraallaannmmaass›› ssoonnuu--
ccuu”” askerler taraf›ndan katledilmifl-
tir. ‹ddianamede otopsi raporu bu-
lunmas›na ra¤men ““kkeennddiilleerriinnii
yyaakkmmaallaarr›› ssoonnuuccuu”” öldükleri iddia
edilmektedir. 

‹ddianameyi haz›rlayan Eyüp
Cumhuriyet Savc›s› Ali ‹hsan DE-
M‹REL, dava konusu operasyonda-
ki gerçekleri bbiillmmeekktteeddiirr.. 9 y›ld›r
bu soruflturmay› yürüten savc›d›r.
Savc› DEM‹REL, 10 y›l sonra dü-
zenledi¤i bu iddianame ile aç›kça
katillere koruma kalkan› olmufltur. 

Oligarfliye göre davan›n sonucu
bafl›ndan belirlenmifltir. Katliam›n
siyasi sorumlular›na hiçbir flekilde
soruflturma dahi aç›lmazken fiilen
katliama kat›lan katliamc› birlikle-
rin komutanlar› da ayn› flekilde da-
va dosyas›na dahi sokulmam›flt›r. 

Sadece 39 er hakk›nda dava aç›l-
m›fl. Onlar da bu iddianameyle suç-
suz ve cezas›z b›rak›lmaktad›rlar. 

Oligarflinin yarg›s› esas›nda bu id-
dianameyle 39 eri de¤il kkeennddiinnii,, ddeevv--
lleettii aakkllaammaayyaa çal›flm›flt›r. Fakat bu
dava oligarflinin niyetlerine b›rak›l-
mayacak, ADALET ARAYIfiIMIZ
SÜRECEK. 19 ARALIK HAP‹SHA-
NELER KATL‹AMI-
NIN HESABINI SO-
RACA⁄IZ 

((SSüürreecceekk))

“Çal›flan ifl makinelerinin gürültüsü
her taraf› kaplam›flt›. Duvarlar par-
çalanmaya, tavan delinmeye çal›fl›l›-
yordu. (...) Yüzleri gaz maskeli, elle-
rinde ne olduklar›n› anlayamad›¤›m›z
silahlar›yla ölüm mangalar› hemen
yan› bafl›m›zdayd›lar “Hepinizi öldü-
rece¤iz” diye ba¤›r›yordu içlerinden
birisi. (...) 
Gazlar ci¤erlerimizi parçal›yor nefe-
simizi kesiyordu. Fakat zaman zaman

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

Yakanlar› unutmayaca¤›z!
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Aylard›r verdikleri mücadeleyle
13 TAYAD’l›n›n serbest b›rak›lma-
s›n› sa¤layan TAYAD’l› aileler, tu-
tuklu olan 4 TAYAD’l› için eylem-
lerine devam ediyorlar.

9 Kas›m günü de ‹‹ssttaannbbuull Sütlü-
ce’deki il binas› önüne gelen TA-
YAD’l›lar 1 saatlik oturma eylemi
yapt›lar. Eylemden önce bas›na bir
aç›klama yapan Onur Polat, “AKP
istiyor ki her türlü sald›r›y› yaps›n,
terör estirsin ama karfl›s›nda kimse
direnmesin, hakk›n› aramas›n.
AKP’nin amac›na ulaflmas›ndaki en
büyük barikat yine biz olaca¤›z” de-
di. Eylem “Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n”, “Tutuklu TAYAD’l›lar
Onurumuzdur”, “Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z”  sloganlar›yla bitirildi.

TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›l-
mas› için Taksim Galatasaray Lisesi
önünde imza masas› açan TA-
YAD’l›lar 6-7 Kas›m günlerinde
imza toplamaya devam ettiler. 

9 Kas›m günü BBuurrssaa’’da ve Ada-
na’da da AKP il binalar› önünde ey-
lemler yap›ld›. Bursa  Fomara Mey-
dan›’nda AKP il binas› önünde ya-
p›lan eylemde, AKP’nin faflist uy-
gulamalar›ndan, hapishanelerdeki

koflullar›n olumsuzlu-
¤undan ve yap›lan
tecrit iflkencesinden
bahsedildi.

AAddaannaa’da yap›lan eylemde ise
TAYAD’l›lar›n tek “suç”lar›n›n
haks›zl›klara göz yummamalar› ol-
du¤u belirtildi..

AAnnkkaarraa’da düzenli olarak Ada-
let Bakanl›¤› önünde yap›lan otur-
ma eylemlerine devam edildi. 9 Ka-
s›m günü yap›lan eylemde, “Tutuk-
lu TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n,
Güler Zere'yi Sahiplenmek Suç De-
¤ildir, Mahir Çayan'› Anmak Suç
De¤ildir” sloganlar› at›ld›.

Ayn› gün ‹zmir Caddesi’nde
stant aç›larak imza topland›.

Ankara’da TAYAD’l›lar›n 6 Ka-
s›m günü ise Abdi ‹pekçi Park›’nda
eylem yapt›lar. Eylemde; TA-
YAD’›n 10 y›ld›r halka tecriti anlat-
t›¤› ve bu tecrit politikas›n›n sadece
devrimcilere yönelik olmad›¤› tüm
halk› teslim alamak için uygulanan
bir politika oldu¤u hiçbir bask›, ifl-
kence ve tutuklaman›n TAYAD’›
hakl› mücadelesinden geri tutmaya-
ca¤› söylendi.

6 Kas›m günü HHaattaayy Antakya
Ulus Alan›’nda TAYAD’l› Aileler
eylem yaparak tutuklu TAYAD’l›la-
r›n serbest b›rak›lmas›n› istediler. 

“Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldür-
mek Serbest, Cenazelerine Kat›l-
mak Suç! Tutuklu TAYAD’l›lar Ser-
best  B›rak›ls›n” pankart› aç›lan ey-
lemde; “TAYAD’l›lar› hukuksuz bir

flekilde tutuklayan AKP ayn› gerek-
çelerle tutuklanan ve serbest b›ra-
k›lmas› gereken 4 kifliyi tutuklu b›-
rakarak hukuksuzlu¤unu devam et-
tiriyor” denildi.

MMeerrssiinn TAYAD’l› Aileler tara-
f›nda 6 Kas›m günü Tafl Bina önün-
de eylem yap›ld›. TAYAD’l› Aileler
ad›na Murat Türkmen bir aç›klama
yaparak, demokratikleflme masalla-
r›n›n anlat›ld›¤›n› belirtti ve “Hapis-
hanelerinde iflkence yap›lan bir ülke-
nin demokratik oldu¤unu söyleyebi-
lir miyiz?” diye sordu. Türkmen
aç›klaman›n devam›nda, söz veril-
mesine ra¤men 10 saatlik sohbet
hakk›n›n uygulanmad›¤›n› söyledi.

4 TAYAD’LI

GÜNDÜR 

TUTUKLU!153
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TKMP: “A¤›rlaflt›r›lm›fl Müebbetlerin
Talepleri Kabul Edilsin”

Tecrite Karfl› Mücadele Platformu bileflenleri 8 Kas›m günü ‹stanbul
Bak›rköy Özgürlük Meydan› ve Kad›köy Eminönü ‹skelesi önünde a¤›rlafl-
t›r›lm›fl müebbetlerinin taleplerinin kabul edilmesi ve tecritin kald›r›lmas›
talebiyle bildiri da¤›t›m› yapt›lar.

Her iki yerde saat 17.00’de yap›lan bildiri da¤›t›mlar›nda tutsaklara sa-
hip ç›kma ve tecrite karfl› ç›kma ça¤r›s› yap›ld›. 

Tecritin a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet mahkumlar›n› havas›z ve soluksuz b›ra-
kan, teslim almak isteyen bir iflkence oldu¤unun anlat›ld›¤› bildiri da¤›t›-
m›nda a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet alan tutsaklar›n ölünceye kadar tek kiflilik bir
hücrede, günde sadece bir saat havaland›rmaya ç›karak yaflamas›n›n hük-
medildi¤i dile getirildi.

Tutsaklar›n›n taleplerinin kabul edilmesi istenirken tecrite karfl› müca-
delenin sürece¤i vurgusu yap›ld›.

Hapishanelerde 21 bin tutukluya yatak yok!
Kapasite: 110000 bbiinn 774400...... Mevcut: 112211 bbiinn 337755

Adalet Bakanl›¤›n›n aç›klamalar›na göre, Türkiye’deki 336699 hapishane-
nin kapasitesi 110000 bbiinn 774400’d›r.

Ekim ay› verilerine göre, hapishanelerde 112211 bbiinn 337755 tutuklu ve hü-
kümlü kal›yor.

Bunlardan; 

3355 bbiinn 997744’ü tutuklu, 2211 bbiinn 112266’s›n›n dosyalar› Yarg›tay’da, 6644 bbiinn
117755’i ise hükümlü durumdad›r.

AKP 8 y›ll›k iktidar›nda, hapishaneleri “t›ka-basa” doldurmufl, hapis-
haneler yetmez olmufltur.

Hapishanelerde tecrit politikas›n› sürdüren AKP, ““hhaappiisshhaanneelleerrddee ssoo--
rruunn yyookk”” derken yalan söylemektedir. Tecrit bir sorundur. 21 bin tutuklu-
nun yataca¤› yata¤›n›n, kalaca¤›  yerin olmamas›  sorundur!

Bu rakamlar;

Çözümsüzlü¤ünüzün rresmidir!

Çürümüfllü¤ünüzün rresmidir. 

Çözemezsiniz! ÇÇürüyüp ççökmeye mmahkumsunuz!

22001100 MMaahhssuuss MMaahhaall
EEddeebbiiyyaatt ÖÖddüülllleerrii TTöörreennii
fifiaarraappeevviinnddee 

fiarapevlerinden
Tutsaklarla
Dayan›flma Ç›kmaz

Mahsus Mahal adl› dergi, “ha-
pishanelerdeki tutsaklar›n yaz›l›
ürünlerinin d›flardaki edebiyat dün-
yas› ile buluflmas›” amac›yla bir
ödül koymufl ve 2010 Mahsus Ma-
hal Edebiyat ödülleri, Evrensel ya-
zarlar› Sennur Sezer ve Özgür Soy-
lu’ya verilmifl. 

Evrensel Gazetesi’ne verilen
ilanda, ödül töreninin yap›laca¤›
yer olarak da bir fiarap Evi’nin ad-
resi verilmifl.

Tutsaklar›n söz konusu oldu¤u
bir ödül töreni için fiarap Evi’ni se-
çen kafa yap›s›, zulmü, tecriti  an-
latamaz kimseye. ‹nand›r›c› olmaz.
Ciddiyeti olmaz. 

Bu tören(!), tutsaklar›n edebiyat
ürünlerine, tecrit alt›ndaki tutsakla-
ra sayg›s›zl›kt›r.

Tutsaklar, hapishanelerde onca
de¤eri kan-can pahas›na yaratt›lar.
E¤er bugün hapishanelerde ürün ve-
riliyorsa o mücadelenin sonucudur.
Yoksa birileri sarhofl olsun, kendin-
den geçsin diye de¤il!

Ç›k›n flarapevlerinden. 

fiarapevlerinden özgürlük ç›k-
maz, tutsaklara yarafl›r edebiyat
ç›kmaz, tutsaklarla ddaayyaann››flflmmaa hiç
ç›kmaz. Ç›k›n flarap evlerinden;
hasta tutsaklar platformuna gelin. 

Hasta tutsaklar için her hafta
yap›lan yürüyüfllerde verin ödülle-
rinizi. Tutsak yak›nlar›n›n  Galata-
saray önünde haftalard›r sürdür-
dükleri imza masalar› bafl›nda ve-
rin... Gidin bir F Tipinin önünde
verin. 

Tutsaklarla dayan›flmak istiyor-
san›z, ç›k›n flarapevlerinden! Yok
flarapevlerinde kal-
makta ›srarl›ysan›z,
çekin tutsaklardan el-
lerinizi...  

AKP Tutsaklar› Bölüyor,
Tecrit ‹çinde Tecrit Uyguluyor
AKP Tutsaklar› Bölüyor,
Tecrit ‹çinde Tecrit Uyguluyor
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Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›l-
mas› için yap›lan eylemler sürüyor.
AKP ve Adli T›p Kurumu’nun tecrit
ederek. gözlerden uzaklaflt›rd›¤› tut-
saklar› katletmeye çal›flmas› dev-
rimciler taraf›ndan teflhir ediliyor.

‹‹ssttaannbbuull’da 10 Kas›m günü Tec-
rite Karfl› Mücadele Platformu tara-

f›ndan Sütlüce’de bu-
lunan AKP il binas›
önünde oturma eyle-
mi yap›ld›. “AKP De-

mokrasisinin Hapishanelerdeki So-
nucu 10 Y›lda 1659 Ölüm 8 Ayda
154 Ölüm” pankart› aç›lan eylem-
de, “‘ecel, hastal›k ve intihar’ gibi
gerekçelerle bir katliama dönüflen
bu zindanc› gelene¤in karfl›s›nda
tüm tutsaklar›, hasta tutuklu ve hü-
kümlüleri her koflulda sahiplenme-
ye devam edece¤iz” denildi.

12 Kas›m günü ise Taksim’de
Tramvay Dura¤›’nda toplan›larak
Galatasaray Lisesi önüne kadar yü-

rüyüfl yap›ld›. 
Eylem bittikten sonra provokas-

yon yaratmaya çal›flan polis iki
Halk Cepheliyi ‹stiklal Caddesi’nde
yürürken gözalt›na almaya çal›flt›.
Arkadafllar›n› sahiplenen Halk Cep-
heliler’e ve orada olay› görüp tepki
gösteren halka tehditler savuran po-
lis karfl›s›nda Cepheliler halka poli-
sin hasta tutsaklar›n sahiplenilme-
sinden duydu¤u haz›ms›zl›¤› anlat-
t›lar. 

Avukatlarla beraber Beyo¤lu
Emniyeti’ne giden iki Halk Cepheli
orada flikayetçi oldular.

12 Kas›m günü AAnnkkaarraa Yüksel
Caddesi’nde de her cuma yap›lan
eylemlere devam edildi. Eylemde
aç›klamada hapishanelerde tutsak-
lar›n yaflam hakk›n› sa¤lamas› gere-
ken Adalet Bakanl›¤›'n›n,  tabutlar
ç›karmakla görevli bir kurum gibi
çal›flt›¤› belirtildi.

AAddaannaa’da ise 6 Kas›m günü has-
ta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›
için eylem yap›ld›. Eylemde hasta
tutsaklar için mücadeleye destek
verme ça¤r›s› yap›ld›.

AAllii OOssmmaann KKöössee’’nniinn
mmeekkttuubbuunnddaann
(Edirne F Tipi,17 Ekim 2010) 

“fiu s›ra hastaneye gitmemiz,
muayene ve tedavi olmam›z tama-
men engelleniyor. Daha önce ma-
ruz kald›klar› iflkenceler hakk›nda
ifade vermek için 55 EEkkiimm'de Edir-
ne Cumhuriyet Savc›l›¤›na götürü-
len MM.. AAllii PPoollaatt ve ‹‹hhssaann KKooppaarr'a
yine ayn› uzman çavufl ve askerler
sald›r›p, iflkence yapm›fllar. 

Getirildikleri araçtaki kamera-
lar› kapatt›klar› gerekçesiyle ifl-
kence yapt›lar. Oysa tutsaklar›n bu
yönde al›nm›fl kararlar› oldu¤unu
bakanl›k dahil, hepsi biliyor. 

66 EEkkiimm'de elindeki dikiflleri al-
d›rmak için hastaneye götürülen
bir PKK davas› tutsa¤›n›n kelep-
çeleri bile çözülmemifl. Üstelik
elindeki dikifllerin al›nmas› için
kelepçelerin aç›lmas› gerekiyor.

Dikifller al›nmadan
geri getirildi. Teda-
vi etmediler. 

88 EEkkiimm'de SSeezzggiinn ZZeennggiinn'i
Edirne T›p Fakültesine götürür-
ken, araçtaki kameray› kapatt›¤›
için, hem ring arac›nda, hem de
hastahanede dövmüfl, iflkence yap-
m›fllar. Zorla döverek h›rkas›n› da
ç›kar›p alm›fllar. Sezgin ›srarl›
olunca uzman çavufl, Sezgin'in ol-
du¤u hastane hücresinin camlar›n›
da k›rm›fl. Sonunda h›rkas›n› alm›fl
tabi. Ancak doktorun ifli var deyip
muayene yapt›rmadan geri getirdi-
ler. 

1133 EEkkiimm'de hastaneye götürü-
len fifiaahhiinn AAkkddaa¤¤ ve iki kifliye ""
kkaammeerraayy›› kkaappaattaaccaakk mm››ss››nn››zz??" di-
ye sormufllar. Kapatacaklar›n› söy-
leyince hastaneye götürmeyip,
hücrelerine geri getirmifller. 

1144 EEkkiimm'de hastaneye götürü-
lecek olan, EErrggüünn AAkkddoo¤¤aann,, ara-
ma cihaz›ndan en az 15 kez geçi-
rilmifl. Ve götürülmeyerek, mu-
ayenesi engellenmifltir.

Doktor yok!
Hastane yok!
TTaanneerr KKoorrkkmmaazz’’››nn
mmeekkttuubbuunnddaann
(Kand›ra 1 No’lu F Tipi,17 Ekim
2010) 

Bulundu¤umuz hapishanelerde ay-
lard›r do¤ru dürüst doktor yüzü görme-
dik. Hapishaneye sadece haftada bir kez
doktor geliyor. Ve onun da tek yapt›¤›
fley reçete yazmak.

Hatta gelen doktorlarda k›sa sürede
kendilerini hapsihaneye kolayca uydu-
ruyorlar. Hekim kimliklerin kap›da b›-
rak›yorlar.

Geçen hafta revire ç›kan arkadafllar›n
rahats›zl›klar› nedeniyle hastaneye sevk
edilmeleri gerekiyordu. Arkadafllar sevk-
lerinin yap›lmas›n› istiyorlar.

Fakat doktor personelin az oldu¤unu
araçlar›n yetersiz oldu¤unu vs söyleyip
"siz bir ay sonra gelin,o zaman sevk ya-
par›z" diyor. Dokor de¤ilde, hapishane
müdürü gibi davran›yor.

Hem tedavileri engelleniyor,
hem sald›r›ya u¤ruyorlar 
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Tek G›da ‹fl Sendikas› önünde dire-
nen TEKEL iflçilerine destek sürüyor.
TEKEL iflçileri yapt›klar› eylemlerle
özlük haklar›yla ifllerini geri istiyorlar.

AAyydd››nnllaarr TTEEKKEELL ‹‹flflççiilleerriiyyllee
BBuulluuflflttuu

Tek G›da ‹fl Sendikas› önünde çad›r
kurarak direnifle geçen TEKEL iflçile-
rine destek ziyaretleri devam ediyor. 7
Kas›m günü mimar ve mühendislerin
ziyaretinin ard›ndan ayd›nlar da dire-
nifl çad›r›ndayd›lar.

Yazar Bilgesu Erenus, tiyatrocu
Mehmet Esato¤lu,  Prof. Meryem Ko-
ray, oyuncu Orhan Ayd›n, karikatürist
Canol Karagöz, çevirmen Y›lmaz
Onay, P›nar Sa¤, Mehmet Ekici,
TEKEL iflçilerini ziyaret ettiler.

Ayd›n ve sanatç›lar TEKEL iflçile-
rinin mücadelesinin önemini, kime
karfl› verildi¤inden bahsedip, onlar›n
yan›nda omuz omuza yürüyeceklerin-

den bahsederken Bilgesu Erenus ve
P›nar Sa¤ program›n sonunda flark›lar
seslendirdiler..

TTEEKKEELL ‹‹flflççiilleerriinnddeenn
MMeeflflaalleellii YYüürrüüyyüüflfl

7 Kas›m günü Galatasaray Lise-
si’nde toplanan 300’ü aflk›n kifli mefla-
lelerle Taksim Meydan›’na kadar yürü-
dü. Eylemde Türkan Albayrak, sanatç›
P›nar Sa¤ ve tersane iflçisi Zeynel K›z›-
larslan konuflmalar›yla mücadeleyi bü-
yütme ça¤r›s› yapt›lar.  Eylemde aç›kla-
ma yapan TEKEL iflçisi Metin Arslan
“Türkiye siyasi ve sendikal hareketi,
Tek G›da-‹fl yönetimi gibi mi davrana-
cak, yoksa mücadele için bir hedef ve
program ortaya koyacak m›? Biz müca-
deleden yanay›z. fiimdi söz ve karar
KESK, D‹SK, TMMOB VE TTB baflta
olmak üzere di¤er sendika meslek ör-
gütlerinde. Soruyoruz; birlikte mücade-

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

KKaazzaannmmaakk,, BBeekklleemmeekktteenn
DDee¤¤iill,, DDiirreennmmeekktteenn GGeeççiiyyoorr

TEKEL ‹flçileri 6 Kas›m günü
yapt›klar› yaz›l› aç›klamada talepleri-
ni dile getirdiler. ‹fllerini geri istedi-
klerini, 4-C’li olarak de¤il özlük hak-
lar›yla çal›flmak istediklerini söyleyen
TEKEL ‹flçileri, Tek G›da-‹fl
Sendikas›’n›n kendilerine verdi¤i
sözü tutmas›n› ve haklar›n› aramas›n›
istediler. 1 Kas›m’dan bu yana gaze-
telerde TEKEL ‹flçileri’nin sorununun
çözüldü¤ü yönündeki haberlerin
gerçe¤i yans›tmad›¤›n›n söylendi¤i
aç›klamada “TEKEL iflçisinin sorunu
4-C'li çal›flmak de¤il, özlük haklar›yla
çal›flmakt›r” denildi. Aç›klaman›n
sonunda sendikan›n eylemsizlik
karar›ndan vazgeçme-
si, di¤er TEKEL iflçile-
rinin de beklemekten
vazgeçerek direnifli
büyütmesi söylendi. 

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

AAnnkkaarraa:: ‹vme Dergisi, Devrimci ‹flçi Hareketi ve Kamu
Emekçileri Cephesi 6 Kas›m günü Ankara Sakarya Cadde-
si’nde bir eylem yapt›lar. 

Eylemde mimar-mühendisler, iflçiler ve kamu emekçi-
leri olarak Türkan Albayrak’›n direniflinin ve TEKEL dire-
niflinin yolar›n› ayd›nlatt›¤›n› ve her koflulda TEKEL iflçi-
lerini desteklediklerini bildirdiler.

Eylemde “Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, TEKEL
‹flçisi Yaln›z De¤ildir, Yaflas›n Örgütlü Mücadelemiz, Dire-
ne Direne  Kazanaca¤›z, Zafer Direnen Emekçinin Ola-
cak” sloganlar› at›ld›.

MMaallaattyyaa:: Kamu Emekçileri Cephesi ve Devrimci ‹flçi
Hareketi 7 Kas›m günü Malatya AKP il binas› önünde ey-
lem yapt›lar. 

“Direnen Türkan Albayrak Kazand›, Direnen Tekel ‹fl-

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

MMeerrssiinn:: 6 Kas›m günü Türkan Albayrak’›n tekrar ifle
al›nmas›yla ilgili Mersin’de eylem yap›ld›. Kamu Emekçi-
leri Cephesi ve Devrimci ‹flçi Hareketi’nin yapt›¤› eylem-
de “‹fli ve Onuru ‹çin Direnen Türkan Albayrak ‹fle Geri
Döndü, Direne Direne Kazand›k” pankart› aç›ld›, “Hak Ve-
rilmez Al›n›r, Direne Direne Kazand›k, Emekçiyiz Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z” dövizleri tafl›nd›. Eylemde okunan
aç›klamada “Direnmek kazanmakt›r. Direnerek kazananlar
yolumuza ›fl›k tutacakt›r” denildi.

‹‹ssttaannbbuull:: 7 Kas›m günü Kamu Emekçileri Cephesi ve
Devrimci Mücadelede Mühendis ve Mimarlar Tek G›da ‹fl
önünde eylem yapt›lar.  Eylemde, TEKEL iflçilerinin bu
direniflini her boyutta destekledikleri belirtildi.

‹‹zzmmiirr:: ‹zmir’de 7 Kas›m günü Kemeralt› giriflinde Ka-
mu Emekçileri Cephesi ve Devrimci ‹flçi Hareketi eylem
yaparak ‹stanbul Tek G›da ‹fl Sendikas› önünde direnen
TEKEL iflçilerini yaln›z olmad›klar›n› vurgulad›lar.

40 kiflinin kat›ld›¤› eylemde, “Emekçiyiz Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z, ‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Direnen TEKEL
‹flçileri Yaln›z De¤ildir” sloganlar› at›ld›.

Eylemde yap›lan aç›klamada “Direnenler asla yenil-
mez” denilerek, Türkan Albayrak ve Tekel iflçilerini bugün
iflçilerinin direnifllerinin simgesi olduklar› söylendi.

Direne Direne Kazand›k

TEKEL ‹flçilerinin Direnifli Sürüyor

19 Aral›k’tan önce 19 Aral›k’tan önce ÓUUNNUUTTMMAAYYAACCAAĞĞIIZZ!!18

Yürüyüfl

14 Kas›m
2010

Say›: 242

ANKARA



Tarihi yapan, yaflad›¤› döneme iz, yar›nlara
ses b›rakan direnenler olmufltur her zaman. Dünden bu-
güne de¤iflmeyen bir gerçektir bu. Ve gelecek için de
baflka bir fley söylenemez. Gelecek, kaç›n›lmaz olarak
bugün direnenlerin eseri olacakt›r. Direnifl ad›na ne var-
sa, ne yaflan›yorsa yar›na mirast›r.

Bunun en son örne¤i Türkan Albayrak’t›r. Ekme¤ine
ve onuruna sahip ç›kmak için bafllatt›¤› direniflin 118.
gününde zafere ulaflt›. Ve O “kazananlar hep direnenler
olmufltur” sözünü do¤rulayarak ifline geri bafllad›.

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

Bir direniflte tek olman›n de¤il örgütlü olman›n gü-
cünü Türkan Albayrak’›n direniflinde görmek mümkün-
dür. Bir direniflin kararl›l›¤›n› say›n›n de¤il sabr›n, mü-
cadeledeki ›srar›n sonuç almada belirleyici oldu¤unu
tüm iflçi ve emekçilere göstermifltir.

Bugün iflçi s›n›f› ad›na direniflin simgesi Türkan
Albayrak ve Tekel iflçileridir. S›n›f mücadelesi onlar›n
direniflleriyle elle tutulur gözle görülür somutlukta yan›
bafl›m›zda yaflan›yor. Her türlü sansüre, karalamaya ve
görmezlikten gelmeye karfl› dimdik duran bu direnifller
dostlar›na umut ve mücadele azmi verirken, düflmanla-
r›na ise korku salmaktad›r…

Ne istiyor Tekel iflçileri? Sendikalar›n›n verdi¤i söz-
leri tutmas›n› ve haklar›n› aramas›n› istiyor, ifllerinin is-
tiyor, herkesin bildi¤i gibi tam bir kölelik düzeni olan 4-
C ile de¤il özlük haklar›yla çal›flmak istiyor. Yani kaza-
n›lm›fl haklar›yla, onuruyla çal›flarak evlerine ekmek
götürmek istiyor.

Direnerek kazanan Türkan Albayrak'›n direniflini
destekledi¤imiz gibi Tekel iflçilerinin yürüttükleri mü-
cadeleyi de her boyutu ile destekliyor ve biz iflçilerin,
kamu emekçilerinin yolunu ayd›nlatan bir ›fl›k olarak
sahipleniyoruz.

Kamu EEmekçileri CCephesi 
Devrimci ‹‹flçi HHareketi

Devrimci  ‹flçi 
Hareketi D‹RENENLER ASLA 

YEN‹LMEZ!

‹stanbul'da, Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platfor-
mu, aile hekimli¤i ile ilgili 10 Kas›m günü Okmeyda-
n›'da halk toplant›s› yapt›. Halk toplant›s› öncesi  8 Ka-
s›m günü Okmeydan›’da 1000 adet bildiri da¤›t›ld›.

10 Kas›m günü Okmeydan› Mercan Dü¤ün Salonu’nda
yap›lan panele Türk Tabipleri Birli¤i’nden Hüseyin Demir-

dizen, E¤itim Sen 1 No’lu fiube Yönetim
Kurulu Üyesi Yunus Öztürk ve Halk
Cephesi ad›na  Özgür Ayd›n konuflmac› ola-
rak kat›ld›. 10 y›ld›r “sa¤l›kta dönüflüm”
ad›n› verdikleri projeyi uygulamaya çal›fl-

t›klar› belirtilen panelde platformun buna karfl› mücadeleyi
büyütmeye çal›flt›¤› söylendi.

Hüseyin Demirdizen “Herkese sosyal güvenlik”,
“Aile hekimli¤i” gibi flirin kelimelerle y›llar›n kazan›m-
lar›n›n gitti¤ini, bu kula¤a hofl gelen kavramlar›n alt›n›
kaz›y›nca hiç de öyle olmad›¤›n› anlatt›. Sa¤l›k alan›n›n
art›k dünyada en büyük 3. sektör haline geldi¤inden
bahseden Demirdizen hükümetlerin sa¤l›k konular›n›
IMF ile görüfltü¤ünü söyledi.

Aile hekimli¤inin koruyucu sa¤l›k hizmetlerini k›s›t-
layan bir program oldu¤undan sözeden Hüseyin Demir-
dizen “Sosyal Güvenlik” ile ilgili bir sunum yapt›.

Panelde Özgür Ayd›n ise Küba’daki sa¤l›k sistemin-
den sözederek hasta olma oran›n›n çok düflük oldu¤unu
rakamlarla ortaya koydu ve Küba’n›n dünyan›n yoksul
ülkelerine ücretsiz sa¤l›k hizmeti verdi¤ini anlatt›.

En son söz alan Yunus Öztürk ise sa¤l›¤›n paral› ol-
mas›n›n da, bu projenin de bir sistem sorunu oldu¤unu,
ancak halktan yana bir iktidar olursa çözülece¤ini anla-
tarak ortak mücadelenin önemini vurgulad›.

‹stanbul Tabib Odas›’n›n Aile Hekimli¤i’nin ‹stan-
bul’da büyük sorunlarla bafllad›¤›n› belgeleyen raporu-
nun da da¤›t›ld›¤› ve 100 kiflinin kat›ld›¤› halk toplant›-
s› halktan insanlar›n sorular›yla ve verilen cevaplarla
sona erdi.

Okmeydan›’nda 
Aile Hekimli¤i Paneli
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Direniflini zaferle taçland›ran
Türkan Albayrak, 118 gün önce ku-
rup son 7 gün içinde açl›k grevi
yapt›¤› çad›r›n› 6 Kas›m günü topla-
d›. Albayrak çad›r› toplarken direni-
flin bafl›ndan beri yan›nda olan ve
Albayrak’la beraber polis ve zab›ta
sald›r›s›nda çad›r› sahiplenin Dev-
rimci ‹flçi Hareketi de yan›ndayd›.
Bunun yan›nda Tek G›da ‹fl Sendi-
kas› önünde direnen Tekel iflçileri,
KESK ve D‹SK üyeleri, Art› ‹vme
Dergisi'nden mühendisler de direnifl
çad›r›n›n sökülmesine yard›m etti-
ler.

Türkan Albayrak yapt›¤› aç›kla-
mada, Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkilileri-
nin gelip ifl teklifinde bulunmala-
r›n›n nedeninin üzüldüktüleri de¤il,
olacaklardan korkmalar› oldu¤unu
bu nedenle çad›r›na  gelerek  ifl tek-
lif ettiklerini belirtti. 

Kazan›lmayacak hiçbir fleyin ol-
mad›¤›n› gördü¤ünü vurgulayan
Albayrak, "Bana karfl› polis, zab›ta,
hakim yani devlet topyekün sald›r›-
ya geçmiflti ama bu sald›r›y› biz
topyekün püskürttük" dedi. 

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

açl›¤a yat›rmak” diyerek, 29
Ekim’de açl›k grevine bafllad›m.
Direnifle destek, bu açl›k greviyle
ikiye katland›. 118 gündür sesimi
duymayan yetkililer, açl›k grevimin
7. gününde beni duymak zorunda
kald›lar” dedi.

“‹flim, onurum, ekme¤im için di-
rendim, birlikte kazand›k” diyen
Albayrak bu direnifl sayesinde hak-
s›zl›¤a karfl› boyun e¤memek ve di-
renmek gerekti¤ini, dayan›flman›n
ne kadar büyük bir güç oldu¤unu
ö¤rendi¤ini belirtti.

Aç›klaman›n devam›nda Albay-
rak, “Ortak soruna karfl› birlikte
mücadele verildi¤inde, kazanama-
yaca¤›m›z hiçbir fleyin olmad›¤›n›
gördüm. Tek bafl›na olmak önemli
de¤il, önemli olan›n birlikte, örgüt-
lü bir flekilde mücadele etmek ol-
du¤unu ö¤rendim direniflle. Bana
karfl› polis, zab›ta, hakim yani dev-
let, topyekun sald›r›-
ya geçmiflti. Ama bu
sald›r›y› yine biz top-
yekun püskürttük”
dedi.

“‹flim, onurum, ekme¤im için
direndim, birlikte kazand›k”
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Türkan Albayrak sendikal
çal›flmalar›ndan dolay› haks›z
yere iflten at›lm›flt›. Ama evine
gidip oturmay› tercih etmedi.
Direnifli, mücadeleyi seçti. Bir

kad›n olarak gece-gündüz
at›ld›¤› Paflabahçe Devlet

Hastanesi önünde kurdu¤u
çad›r›yla direnerek haks›zl›klara
karfl› nas›l  mücadele edilmesine

örnek olan bir  direnifl yaratt›.

Devrimci ‹flçi Hareketi

UUNNUUTTMMAAYYAACCAAĞĞIIZZ!!



TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakk direniflinin
118’inci gününde, açl›k grevinin ise
7. gününde kazand›. Aylard›r kuflat-
ma alt›nda süren direnifl engelleri
aflarak, kuflatmay› yararak kazand›.

Türkan Albayrak direniflin zaferi
sonucu evine yak›n olan bir yerde
tekrar ifle bafllayacak. Kendisini ka-
p› önüne koyup, iflten atanlar, polisi
sald›rt›p, çad›r›n› y›kanlar, direnifl
karfl›s›nda bir kez daha yenildiler.

Kuflkusuz 118 günlük direniflin
kazan›m›, kazand›rd›klar› sadece
Türkan Albayrak’›n ifline dönmesi
ile s›n›rl› de¤ildir. Direniflin zaferi,
direniflin kazand›rd›klar› bundan da
ötedir.

Kazanan 118 günlük direnifltir,
kazanan hakl›l›¤a olan inançt›r, ka-
zanan devrimci irade ve kararl›l›k-
t›r. Kazanan örgütlülüktür. O neden-
le kazan›lan zaferin anlam› büyük-
tür. 

TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakk’›n direnifli
“tek kiflilik bir direnifl” olarak ad-
land›r›ld› zaman zaman. Evet; Tür-
kan Albayrak tek kifliydi direniflte.
Ama tek bafl›na, tek kifli olarak di-
renmedi Türkan Albayrak. 

““TTeekk kkiiflfliilliikk”” ddiirreenniiflflttee
yyüüzzlleerrccee,, bbiinnlleerrccee
TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakk vvaarrdd››

Türkan Albayrak, direniflin zaferi-
ni ilan ederken, “hheepp bbiirrlliikkttee kkaazzaann--
dd››kk”” dedi. Kuflkusuz bu direniflte
Türkan Albayrak “tek bafl›na” de¤il-
di. Diyebiliriz ki, bu direniflte yüzler-
ce, binlerce Türkan Albayrak vard›.
Yüzlerce, binlerce Türkan Albay-
rak’›n direnifli ile zafer kazan›ld›.

Türkan Albayrak, daha önce
böylesi bir direnifl içinde yer almasa
da, ilk kez açl›k grevine bafllam›fl
olsa da bu, direniflinin ve kazanma-

s›n›n önünde engel
de¤ildi.

Zira direnirken
hakl›l›¤› ve meflrulu-

¤uyla direndi. Bir emekçi olarak ya-
flam›n› sürdürürken, hastanedeki
tüm emekçiler gibi afla¤›land›. En
temel haklar›ndan yoksun b›rak›ld›.
Sendikal› olmak, insanca koflullarda
yaflamak, yar›na dair güvencelere
sahip olma hakk› elinden al›nd›.

Kölece yaflam ve çal›flma koflul-
lar› dayat›ld› çal›flt›¤› yerlerde. ‹taat
etmesi, hak talebinde bulunmamas›
istendi. Direnmeyecek, köleli¤i ka-
bul edecekti, dayat›lan buydu.

Emekçilere karfl› burjuvazinin
sürdürdü¤ü tarihsel düflmanl›¤a kar-
fl› emekçilerin on y›llard›r sürdürdü-
¤ü hakl› ve meflru mücadelesiyle di-
rendi Türkan Albayrak.

Onun direniflinde, yan›bafl›nda
dünyan›n dört bir yan›nda emperya-
lizme ve yerli iflbirlikçilerine karfl›
direnen devrimciler ve emekçiler
vard›.

E¤itimin, sa¤l›¤›n özellefltiril-
mesine, hak gasplar›na karfl› dire-
nen Yunanistanl› emekçiler, emekli-
lik yafl›n›n yükseltilmesine, hak
gasplar›na karfl› direnen Frans›z
emekçiler, fiili’de emekçileri sefalet
koflullar›na mahkum eden emperya-
list tekellere karfl› direnen fiilili
emekçiler, Brezilya’n›n uçsuz bu-
caks›z teneke evlerinde yoksullu¤a
karfl› mücadele eden yoksul halk
vard›.

Türkan Albayrak, Paflabahçe’de-
ki çad›r›nda direnirken elbette yal-
n›z de¤ildi. Direnirken iflçi s›n›f›n›n
ideolojisiyle direndi. Zulmedenle-
rin, zalimlerin yenilebilece¤i dü-
flüncesi ona hep yön verdi. Ona ve
direnifline yön veren, zulmün karfl›-
s›nda binlerce emekçi için direne-
bilmekti.

O nedenle onun direnifli tek kifli-
lik bir direnifl de¤ildi. O, binlerce
temizlik iflçisi için de direndi ayn›
zamanda. Yan›bafl›nda ad›n› bilme-
di¤i, yüzünü tan›mad›¤› binlerce
emekçi için direndi. Direniflin, tafle-
ronlaflt›rmaya, örgütsüzlü¤e karfl›

sürdürülmesinin nedeni de buydu. 

ÖÖrrggüüttllüüllüü¤¤üünn iirraaddeessii,, ggüüccüü
vvee kkaarraarrll››ll››¤¤››yyllaa ddiirreennddii

Bir insan için beyni ne ifade edi-
yorsa, bir emekçi içinde örgütlülük
ayn› fleyi ifade etmektedir. Beyni
hasara u¤rayan bir insan nas›l yafla-
m›n› üretemez, sürdüremezse örgüt-
süz bir emekçi de bir hiçtir.

Nitekim y›llard›r burjuvazi hep
örgüt ve örgütlü olmaya, örgütlü
mücadeleye sald›rd›. Emekçiler,
yoksul halk örgütlü olduklar›nda
güçlerini görecek, büyük zaferler
kazanacaklard›.

Paflabahçe direniflini kazand›ran
iflte bu örgütlülük ve örgütlü dire-
nifltir. Zira Türkan Albayrak direnir-
ken, örgütlülü¤ün iradesi, gücü ve
kararl›l›¤›yla direndi. 

Bunu gördü, yaflad›, ö¤rendi ve
ö¤retti. Nitekim bu gerçe¤i flu sat›r-
larla ifade etti.

““OOrrttaakk ssoorruunnaa kkaarrflfl›› bbiirrlliikkttee
mmüüccaaddeellee vveerriillddii¤¤iinnddee,, kkaazzaannaammaa--
yyaaccaa¤¤››mm››zz hhiiççbbiirr flfleeyyiinn oollmmaadd››¤¤››nn››
ggöörrddüümm.. TTeekk bbaaflfl››nnaa oollmmaakk öönneemmllii
ddee¤¤iill,, öönneemmllii oollaann››nn bbiirrlliikkttee,, öörrggüütt--
llüü bbiirr flfleekkiillddee mmüüccaaddeellee eettmmeekk ooll--
dduu¤¤uunnuu öö¤¤rreennddiimm ddiirreenniiflflllee..““

Hele emekçilere karfl› özellefltir-
me ad› alt›nda sürdürülen sald›r›la-
r›, iflten atmalar›, kölece çal›flma ko-
flullar›n›, hak gasplar›n›, hiçbir gü-
venceye sahip olmadan çal›flt›r›lma-

Kazanan direnifltir, kazanan devrimci irade ve
kararl›l›kt›r, kazanan örgütlülüktür
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NNeeddiimm SSaabbaann,, BBiirrggüünn ((77
KKaass››mm 22001100))
““EEMMEE⁄⁄‹‹MM
OONNUURRUUMMDDUURR""::
TTÜÜRRKKAANN AALLBBAAYYRRAAKK

“Benim tank›m topum yok. Be-
nim yasa ç›karma, karar verme gü-
cüm yok. Kendime ait bir bedenim
ve iradem var. ‹flte ben de bedenimi
mücadele silah›m yap›p, Açl›k gre-
vine bafll›yorum” demiflti.

“Zafer sevinci olarak, bir flehir
efsanesini de paylaflay›m: Sanatç›-
lar Albayrak’› ziyaret ettikçe baflhe-
kime haber uçuyor, baflhekim bu
kifliler hastaneye geldi diye pek se-
viniyormufl. Anlamland›ramam›fl
bir ‘temizlikçi’ kad›n için kopart›-
lan flamatay›!

O temizlikçi kad›n, bize çoktan-
d›r biraraya gelmeyen emek ve

onur sözünü hat›rlatt› say›n baflhe-
kim.”

MMeelliihh AAflfl››kk,,
MMiilllliiyyeett ((77 KKaass››mm 22001100 ))

““TTüürrkkaann””
“Bunun üzerine hastane bahçe-

sine çad›r kurdu, 100 günü aflk›n
süre evine gitmeden bu çad›rda ya-
flad›. Devlet güçlerinin sald›r›lar›n-
dan y›lmad›. Sonunda açl›k grevine
bafllam›flt› ki... ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü
kendisine yeni bir ifl buldu. Türkan
Han›m 118 günlük direniflini zafer-
le noktalad›.

Ancak Türkan Han›m’›n bu za-
ferinde tek etken direnifl gücü de-
¤ildir. ‹nterneti çok iyi kulland›.
Hemen her gün durumuyla ilgili
bülten yay›mlad›. Böylece genifl bir
çevre ile aras›nda sempati köprüsü

olufltu. Desteklendi. Morallendi...”

EEccee TTeemmeellkkuurraann,,
HHaabbeerrTTüürrkk
((66 KKaass››mm 22001100))
““NNaass››ll kkaazzaanndd››kk?? OOhh bbee!!””

Evet, hep birlikte... Hiç de¤ilse
bir kere. Hiç de¤ilse bu kez...

Bir süredir, yani yüksek(!) siya-
setin tad› hepten kaçt›¤›ndan beri
ayn› fleyi söylüyorum ve yeniden
söyleyece¤im:

Siyaset art›k sokaktan de¤ifle-
cek. TEKEL iflçilerinin direnifliyle
gördük bunu, Türkan Albayrak ile
ilk kez gemiyi limana ulaflt›rd›k.

Bugün yine ekranlarda CHP içi
krizleri, yine Baflkan'› izleyeceksi-
niz. Ama art›k hayat orada de¤il.
Hiçbir zaman de¤ildi ya art›k hiç de-
¤il. Siyaseti yoksullar de¤ifltirecek.
Bir kere oldu. Bir daha
olacak. Göreceksiniz.
Muktedirin dilini onlar
sürçtürecek...

lar›, tafleronlaflt›rmay› gö¤üsleyebil-
menin yolu örgütlü olmaktan, ör-
gütlü mücadele sürdürmekten geç-
mektedir.

Örgütlü olmadan bu sald›r›lar
gö¤üslenemez, sald›r›lar püskürtü-
lemezdi.

Türkan Albayrak, hergün iflin-
den at›lan binlerce emekçiden biriy-
di. Ama onu binlerce emekçiden
ay›ran, iflten at›l›nca, ““eevvee ggiittmmeekk””
yerine, hastane bahçesini, direnifli
tercih etmesiydi.

Haks›zl›¤a, iflten atmalara karfl›
direnifli seçmesiydi. Bunun için be-
delleri göze almas›yd›. Direnifle
böyle bafllad› Türkan Albayrak.
Kuflkusuz böyle bir karar vermek
tek bafl›na bir direnifli kazanmak
için yeterli de¤ildi.

Öyle oldu¤u içindir ki, Türkan
Albayrak direniflini bafl›ndan itiba-
ren örgütlü sürdürdü. Direnifl, ken-
dili¤inden, rastgele yürüyen bir di-
renifl olmad›. 

Aksi halde, hastane baflhekimli-
¤inin, zab›tan›n, polisin, mahkeme-

nin, tafleron firman›n sald›r›lar› gö-
¤üslenemez, kuflatma yar›lamazd›.

Örgütlü bir direnifl olmasayd›, o
gücün iradesi ve kararl›l›¤› olma-
sayd›, direnifl kuflatma alt›nda tüke-
nir ve sonuç alamazd›.

Türkan Albayrak, bu yan›yla tek
bafl›na bafllad›¤› direniflte hiçbir za-
man tek bafl›na kalmad›. Direnifli
tek bafl›na sürdürmedi. 118 gün bo-
yunca süren direniflte devrimciler
vard›, halk vard›.

Türkan Albayrak, 118 gün bo-
yunca direnifli güçlendiren, direnifli
gelifltiren bu gerçe¤i flöyle ifade
ediyordu;

““HHaakkss››zzll››¤¤aa kkaarrflfl›› bbooyyuunn ee¤¤mmee--
mmeekk vvee ddiirreennmmeekk ggeerreekkttii¤¤ii vvee ddaayyaa--
nn››flflmmaann››nn nnee kkaaddaarr bbüüyyüükk bbiirr ggüüçç
oolldduu¤¤uudduurr..”” 

Bu gerçek sonucudur ki, Pafla-
bahçe direnifli, Paflabahçe direnifli-
nin s›n›rlar›n› aflt›. Bu gerçektir ki,
‹stanbul’un yoksul emekçi mahalle-
leri, Türkan Albayrak’›n direniflini
ö¤rendiler.

Bu gerçek sonucudur ki, Anado-

lu’nun dört bir yan›nda, onlarca fle-
hirde direnifli sahiplendi, emekçiler,
ö¤renciler, gençler, kad›nlar. 

Tek bafllayan ama tek bafl›na kal-
mayan bu direnifl, örgütlü ve kararl›
bir biçimde sürdürüldü¤ü için Yuna-
nistan’dan, Avusturya’ya kadar bir
çok ülkede ö¤renildi, desteklendi.

KKaazzaannaann öörrggüüttllüü
mmüüccaaddeelleeddiirr

Paflabahçe’deki direnifli irili
ufakl› onlarca direniflten ay›ran, onu
farkl› k›lan elbette bir çok yan var-
d›r. Bunlar üzerine uzun uzun yaz›-
labilir, tart›fl›labilinir.

Ancak bu direniflle ilgili olarak
kesin olarak söylenmesi gereken flu-
dur; direnifli kazand›ran örgütlü yü-
rütülmesi, do¤ru taleplere sahip ol-
mas› ve direniflte devrimcilerin, hal-
k›n yer almas›d›r. 

Devrimcilerin, halk›n içinde yer
almad›¤›, örgütlü yürütülmeyen hiç-
bir direniflin zafer kazanma flans›
yoktur. 
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PPaaflflaabbaahhççee DDeevvlleett HHaassttaanneessiinn--
ddeenn iiflfltteenn aatt››llaann vvee 111188 ggüünn ssüürreenn
ddiirreenniiflfl ssoonnuuccuunnddaa kkaazzaannaann TTüürr--
kkaann AAllbbaayyrraakk’’llaa ddiirreenniiflflii vvee zzaaffeerrii
üüzzeerriinnee yyaapptt››¤¤››mm››zz rrööppoorrttaajjdd››rr..

YYüürrüüyyüüflfl:: Direnifle nas›l karar
verdin?

TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakk:: Karar ver-
mem ifl yerinden ayr›lma sürecin-
deydi. Çal›fl›rken ilk tehdit ald›¤›m-
da hastane bahçesinden ayr›lmaya-
ca¤›m› söylemifltim. Onu söylerken
çad›r kurmak akl›ma gelmemiflti. O
an tek düflüncem fluydu; haks›z yere
tehdit ediliyorum, haks›z yere iflten
at›laca¤›m, bu kaç›nc› haks›z yere
iflten at›lmam. Art›k bunu herkese
anlatmal›y›m, herkese göstermeli-
yim. Bunun için de ifl yerinin önün-
de oturmal›y›m. Oturma eylemine
bafllad›¤›m gün, gelen doktor “çad›r
var verelim mi?” dedi. Ben zaten
nerede kalaca¤›m› düflünmüfltüm.
Doktor bunu teklif edince ben de
kabul ettim. Ayn› gün çad›r› kur-
dum. Direnifle bafllamam böyle ol-
du. Bir iki ay önceden karar vermifl-
tim. Direniflin bu flekilde geliflece¤i-
ni do¤rusu akl›ma bile getirmemifl-
tim fakat direnmekte kararl›yd›m.
Ben, “iflçiler oturur oturur gider”
dedirtmek istemiyordum. “Bizim
istedi¤imiz olur” laf›n› onlara söy-
letmeyecektim. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Direnifle bafllamadan
önceki Türkan Albay-
rak ile direniflten son-
raki Türkan Albayrak
aras›nda hangi fark-
lar var? 

AAllbbaayyrraakk:: Sokakta yaflayabile-
ce¤imi sanm›yordum. Fakat hiç
zorlanmadan rahatl›kla 118 gün bo-
yunca bir çad›r›n içinde sokakta ya-
flayabildim. Çad›r› kurunca d›flar›da
da yaflanabilece¤ini ö¤rendim. ‹‹nn--
ssaann››nn aammaaççllaarr›› vvaarrssaa hheerr ttüürrllüü fe-
dakarl›kta bulunabiliyor. Vazgeçe-
mem diye düflündü¤ün birçok fley-
den vazgeçebilirsin.  ‹nsan hayat
zevklerinden kendini ar›nd›rabili-
yor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Açl›k nas›l bir fley?
Neler hissetin? 

AAllbbaayyrraakk:: Bafllamadan önce bu-
na karar verdim, ben açl›k grevine
bafllayaca¤›m, sonuna kadar gidece-
¤im. Ama beni korkutuyordu yani
neler yaflayaca¤›mla ilgili. Çok zor-
lanaca¤›m›, ac› çekece¤imi düflün-
müfltüm. Bafllad›¤›m andan itibaren
hiç akl›ma yemek gelmedi. Yemek-
haneden gelen yemek kokular› beni
etkilemedi. Aç olmak beni zorlama-
d›. Kendi kendime ben bile flafl›r-
d›m. Yemek yemeyi gerçekten çok
seven birisiyimdir. Sabah kalkar
kalkmaz ilk iflim çay koyup kahvalt›
yapmakt›r benim. Ama hiç onlar›
aramad›m. Benim için çok flafl›rt›-
c›yd›. Bu direnifl sürecinde çok fley
ö¤rendim. Kendimi tan›d›m. Kendi-
min bile inanamad›¤›m fleyleri yap-
t›m. Kendi kendime flaflt›m.

YYüürrüüyyüüflfl:: Açl›k grevi direniflini

sürdürürken, hapishanelerde özgür
tutsaklar›n yapt›¤› 1996 açl›k grevi
ve ölüm orucu, 19 Aral›k'taki büyük
direnifl akl›na geldi¤inde neler dü-
flündün?

AAllbbaayyrraakk:: Geçmiflten beri onla-
r›n yapt›klar› fley benim için çok bü-
yük bir fley zaten. Hiç bir zaman be-
nim yapabilece¤im bir fley gibi gel-
memiflti. Ama açl›k grevine karar
verdi¤imiz o süreçte yapaca¤› hiç bir
fley olmayan bir insan›n yapabilece¤i
bir fley oldu¤unu gördüm. Ve onlar›n
buna nas›l karar verdi¤ini, karar ve-
rifl sürecimde, açl›k grevi sürecimde
gördüm. O baflka bir irade.

YYüürrüüyyüüflfl:: Direnifl boyunca seni
en çok neler etkiledi? 

AAllbbaayyrraakk:: Bu kadar çok sahip-
lenilebilece¤imi düflünmemifltim.
Sahiplenilirdi ama bu kadar›n› dü-
flünememifltim. Her gün bafl›m› ka-
fl›yacak vaktim yok diyordum inan-
m›yorlard› bana. Ziyaretçilerden
gerçekten bafl›m› kafl›yacak vakit
bulamad›m. Beni flafl›rtan; bu kadar
çok sahiplenilmek, kad›n yazarlar›n
çok sahiplenmesi direnifli, sanatç›-
lar›n çok sahiplenmesi. Kötü yönde
etkileyense iflçi arkadafllar›m›n beni
yaln›z b›rakmas›. Bunlar beni etki-
ledi. Bu dayan›flma bana güç verdi.

YYüürrüüyyüüflfl:: Böyle bir direnifli ka-
d›n olarak sürdürmenin zorluklar›
var m›yd›? 

AAllbbaayyrraakk:: Kad›n olarak yaflam
hep zor zaten. Çad›rdan sonra kad›n
olarak yaflam›mla ilgili de¤iflen bir
fley yok. Çünkü zaten zor, kad›n
olarak yaflamak. Kad›n olarak bu ül-
kede, bu sistemde yaflamak çok zor.
Orada zorland›¤›m, bir erkek olsay-
d› benim yaflad›¤›m mesela lavabo
zorlu¤unu yaflamazd› galiba. 

YYüürrüüyyüüflfl:: "Tek bafl›na bir ka-
d›n" nas›l yapacak diye bakanlar

Röportaj

"Ekme¤im, Onurum, ‹flim için
Direndim, Birlikte Kazand›k"

O an tek düflüncem fluydu;
haks›z yere tehdit

ediliyorum, haks›z yere
iflten at›laca¤›m, bu kaç›nc›
haks›z yere iflten at›lmam.

Art›k bunu herkese
anlatmal›y›m, herkese

göstermeliyim. Bunun için
de ifl  yerinin önünde

oturmal›y›m. 
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var m›yd›? O düflünceler
için ne söyleyeceksin? 

AAllbbaayyrraakk:: “Tek bafl›-
na bir kad›n yapar m›?”
diye düflünürken flunu dü-
flünüyorlar asl›nda. Hani
kad›n›n bir rolü vard›r ya,
akflam olunca evinde ol-
mas› gerekir. Sen akflam
olunca d›flar›das›n. O rol
de dayatmalar› asl›nda.
Akflam evde olmas› gere-
ken bir kifli niçin sokak-
ta? Niçin mücadelede?
Kad›n› eve hapsederek
zaten mücadelenin kad›n taraf›n›
k›rmak istedikleri için kad›na y›k›-
lan bir rol. O yüzden böyle düflünü-
yorlar. Yoksa bir kad›n da bir erkek
gibi pekala direnebilir, pekala bir
erkek gibi haks›zl›klar›n karfl›s›nda
durabilir. Kad›n erkek olarak bir
fark yok. Sadece sana toplumun da-
yatt›¤› rolden dolay› zorluk ç›kar›-
yorlar. Bu konuda eflimin deste¤i
önemli. Hem kendi ailesine, hem
benim aileme karfl› durdu. D›flar›da-
kiler “sen kad›n bafl›na ne yap›yor-
sun burada?” demediler. Bin kifli
de bir ç›k›yordu. O da çok yafll› olan
kad›nlar, onlara da anlatt›¤›n zaman
anl›yorlar. “Keflke biz de zaman›n-
da yapsayd›k, keflke biz de bunu ya-
pabilseydik” diyordu kad›nlar. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Nas›l kazand›k?

AAllbbaayyrraakk:: Direnifl kazand›.
Destek verenlerle beraber kazand›k.
Tek bafl›na direnen kifli ben oraday-
d›m ama etraf›mda olan ddeevvrriimmccii--
lleerrllee bbeerraabbeerr kazand›m. Etraf›mda-
ki insanlarla beraber kazand›m. Di-
renerek kazand›k yani. Direnerek
dize getirdik devleti.

YYüürrüüyyüüflfl:: Direniflin bir çok
emekçiye örnek olacakt›r. Direniflini
bu yan›yla hiç düflündün mü? 

AAllbbaayyrraakk:: Zaten bafllang›c› o.
Direniflin talebi benim ifle geri dön-
memdi ama esas mesele tek bafl›na
benim ifle dönüp dönmemem de¤il.
Mesele sadece bu olsa zaten gider
baflka bir ifl bulurdum. Direniflimin
as›l amac› bir keyfiyete, bir haks›z-

l›¤a karfl› ç›kmakt›r. Ben iflçiyim.
Eme¤imle yaflayan bir insan›m. Ta-
fleron kafas›na göre iflçi at›yor. Dire-
niflim böyle bir sisteme karfl›yd›. Bu
keyfiyete karfl›yd›. Direnerek bunu
göstermek istedim. Tafleronun kafa-
s›na göre iflçiyi atamayaca¤›n› gös-
termek istedim. ‹flten at›l›nca tek se-
çene¤in eve gidip oturmak olmad›-
¤›n› göstermek istedim. Hergün
yüzlerce insan iflten at›l›yor. ‹flten
at›lanlara örnek olmak istedim.
Yoksa tek bafl›na benim ifl sorunu-
mu çözmekse baflka türlü de çözer-
dik zaten. Ama direnerek kazan›la-
bilece¤ini göstermek istedik. ‹flten
at›lmalara karfl› baflka da bir çözüm
akl›ma gelmiyor zaten. 

Elbette, direniflim
baflka direnifllere, iflten
at›lan baflka iflçilere ör-
nek olacakt›r. Ki, geçen
günlerde Marmara Üni-
versitesi’nde, benim gi-
bi temizlikçi olarak çal›-
flan üç bayan ziyaretime
gelmiflti. 27 Ekim günü
iflten at›lm›fllar. "Türkan
abla ne yapal›m?" diye
soruyorlar bana. “Dire-
nin” dedim onlara. Ben
baflka bir yolun olmad›-
¤›n› düflünüyorum.

“Ben tek bafl›ma direnebiliyorsam
bu çad›rda siz üç kifli daha güçlü bir
direnifl yapars›n›z, baflar›rs›n›z”
dedim.  Ayr›ca onlara her türlü yar-
d›mda bulunabilece¤imi söyledim.
Bizler size sahip ç›kar, destekleriz,
dedim. 

Bu örnekte oldu¤u gibi bu dire-
nefl, iflten at›lan herkese bir flekilde
örnek olacakt›r. En az›ndan flu gö-
rülmüfltür: Tek bafl›na da direnilebi-
liyor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: "Tek bafl›na" baflla-
d›n direnifle. Kendini hiç "tek bafl›-
na" kalm›fl olarak hissettin mi? 

AAllbbaayyrraakk:: Aç›kças› tek bafl›na
olarak hiç hissetmedim.

YYüürrüüyyüüflfl:: Direniflin zaferi üze-
rine ayr›ca senin belirtmek istedi¤in
bir fley var m›?

AAllbbaayyrraakk:: Burada yap›lan dire-
niflte tek bafl›na görünsem de hiç tek
bafl›ma olmad›m. Hep birlikte yap›-
lan bir fley. Yani DDeevvrriimmccii ‹‹flflççii HHaa--
rreekkeettii’’yle yap›lan bir fley. Do¤ru
yerde do¤ru zamanda do¤ru ifller
yap›larak kazan›lm›fl bir zafer. Tabi
direnen birisi var ama onun etraf›n-
daki insanlar›n da çok iyi program-
la götürdükleri bir direniflti. Çok iyi,
hiç eksiksiz örgütlenmifl bir direnifl-
ti, çok fley ö¤rendim, ama bütün
bunlar› benim yapabilece¤imi hiç
bilmiyordum. Bu direniflte hep be-
raber direndik ve ka-
zand›k. Hepimizin ça-
bas›yla kazan›lan bir
zafer.

Röportaj

‹flten at›l›nca tek
seçene¤in eve gidip
oturmak olmad›¤›n›

göstermek istedim. Hergün
yüzlerce insan iflten at›l›yor.
‹flten at›lanlara örnek olmak-
t› amac›m. Yoksa tek bafl›na

benim ifl sorunumu
çözmekse baflka türlü de

çözerdik zaten. Ama
direnerek

kazan›labilece¤ini
göstermek istedik. ‹flten

at›lmalara karfl› baflka da bir
çözüm akl›ma gelmiyor

zaten. 
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2005’ten bu yana çeflitli flehirler-
de uygulanan AAiillee HHeekkiimmllii¤¤ii,, 1 Ka-
s›m 2010’da ‹‹ssttaannbbuull’da da uygu-
lanmaya baflland›. Aile hekimli-
¤inin ‹stanbul’da bafllat›lmas›na bü-
yük bir yalan kampanyas› efllik etti.
Kampanyan›n slogan› fluydu: ““ÜÜcc--
rreettssiizz aaiillee hheekkiimmllii¤¤ii bbaaflflll››yyoorr!!””

““AAiillee HHeekkiimmllii¤¤ii””ne ilk olarak,
15 Eylül 2005’de pilot bölge seçilen
DDüüzzccee’de geçilmiflti ve AKP iktida-
r› 55 y›lda, 7700 ilde uygulad›¤› proje-
yi 2010 y›l› sonuna kadar tüm ülke-
ye yaymay› hedefliyor.

Peki ne var bu sistemde yeni?

Halk›n yarar›na hiçbir fley!

Sa¤l›k Ocaklar›n›n kapat›larak,
aile hekimli¤ine geçilen bu sistem-

de örne¤in ‹stanbul’da her doktora
33 bbiinn 550000 kkiiflflii düflmektedir.

AKP sa¤l›¤› paral› hale getirme-
yi gizlemek, aile hekimli¤ini be-
nimsetmek için, “HHaassttaannee kkaapp››llaa--
rr››nnddaa bbeekklleemmeeyyee ssoonn vveerrddiikk...... hhaass--
ttaanneelleerrddee rreehhiinn kkaallmmaa ddöönneemmii bbiitt--
ttii,, hheerrkkeessiinn eevviinnee ddookkttoorr ggeettiirreeccee--
¤¤iizz” diyerek bafllatt› bu uygulamay›. 

Halk düflman› AKP özellikle
sa¤l›¤› ppaarraall›› hale getiren uygula-
man›n iillkk bbaassaammaa¤¤›› olan aile he-
kimli¤ini yerlefltirebilmek için, bir
kez daha yalan söylüyordu. 

BBiirriinncciissii:: Aile hekimli¤inin flu
an ücretsiz görünmesi, geçici bir
durumdur ve asl›nda AKP’nin terci-
hi de¤ildir. AKP’ye kalsa aile he-
kimli¤ini hemen paral› hale getire-
cektir. Nitekim 1 y›l öncesine kadar
her aile hekimine baflvuran 22 TTLL
ödemekteydi. Para miktar› sembo-
lik gibi görünse de de¤ildir. Zira,
AKP 22 TTLL ile paral› sisteme geçmifl
ve halk› buna al›flt›rman›n ad›mlar›-
n› atm›flt›. Miktar› sonra kolayca ar-
t›racakt›. Ancak SES’in açt›¤› dava
nedeniyle bu uygulama iptal edildi.

‹‹kkiinncciissii;; ücretsiz olmas› bile,
sa¤l›kta ticarileflmenin önünde en-
gel de¤ildir. Çünkü as›l ticarilefltir-
me, aile hekimli¤inin ücretli-ücretsiz

oluflunda de¤il, hastan›n paral› sa¤-
l›k sistemine, özel hastanelere mah-
kum edilmesindedir. 

Bunu nas›l m› yapacaklar?

fiöyle:

YYüüzzddee 1155 hhaassttaanneeyyee 

sseevvkk,, ppeekkii ddii¤¤eerrlleerrii??
Aile Hekimleri, kendileri tedavi

edemedikleri hastalar›n ancak yyüüzz--
ddee 1155’’iinnii hastanelere sevk edebile-
cek. Doktora, her 100 kifliden sade-
ce 15 hastay› sevk etme yetkisi ve-
rildi. Bunun d›fl›nda kimseyi gönde-
remeyecek.

Peki neden?

Daha ilk ad›mda tedavinin önü
kesilecek. Hastaneye sevkedilme-
yen hasta ne yapacak? Mecburen
özel hastanelere gidecek. 

Paras› varsa elbette. 

Yoksa... Yoksa, aile hekiminin
elinde sürünecek, tedavisini yapt›-
ramayacak... 

Sa¤l›k sisteminde “ilk basamak-
ta”, yani aile hekimli¤i uygulam›-
s›nda ticarilefltirme tezgah› iflte böy-
le kurulmufltur. 

Buna eekk oollaarraakk:: AKP iktidar›-
n›n yerlefltirmeye çal›flt›¤› GGeenneell

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

Sald›r›n›n Yeni Ad›: Aile Hekimli¤i
uu HHeerr aaiilleenniinn öözzeell bbiirr ddookkttoorruu oollaaccaakkmm››flfl ggiibbii ggöösstteerriilliiyyoorr.. YYAALLAANN!!

uu AAiillee hheekkiimmllii¤¤ii ÜÜCCRREETTSS‹‹ZZ oollaaccaakk ggiibbii ggöösstteerriilliiyyoorr.. YYAALLAANN!!

uu AAiillee HHeekkiimmllii¤¤ii,,
-- hheemm hhaallkk››,, hheemm ssaa¤¤ll››kk eemmeekkççiilleerriinnii mmaa¤¤dduurr eeddeecceekk.. 

-- ssaa¤¤ll››kk ooccaakkllaarr›› kkaappaatt››ll››pp hhaallkk öözzeell hhaassttaanneelleerree mmuuhhttaaçç eeddiilleecceekk
-- hhaallkk››nn iinnssaannccaa yyaaflflaamm hhaakkkk›› ddaahhaa ffaazzllaa ggaasspp eeddiillmmiiflfl oollaaccaakk.. 

-- hheerr flfleeyy ttiiccaarriilleeflfleecceekk.. HHaallkk››nn ssaa¤¤ll››¤¤›› ddee¤¤iill,, kkaarr bbeelliirrlleeyyiiccii oollaaccaakk!!

AAKKPP NN‹‹NN ‘‘SSAA⁄⁄LLIIKKTTAA DDÖÖNNÜÜfifiÜÜMM PPRROOGGRRAAMMII’’NNAA HHAAYYIIRR 
OOrrttaakk ssaalldd››rr›› kkaarrflfl››ss››nnddaa,, oorrttaakk mmüüccaaddeellee eettmmeelliiyyiizz!!

AAiillee HHeekkiimmllii¤¤ii uuyygguullaammaass››
iillee,, ssaa¤¤ll››kk hhaarrccaammaallaarr›› iiççiinn
ggeenneell bbüüttççeenniinn yyeerriinnii kkaattkk››
ppaayyllaarr››,, ssiiggoorrttaa vvee cceepptteenn

ööddeemmeelleerr aallaaccaakk.. 
ÜÜccrreettssiizz vveerriillmmeessii ggeerreekkeenn
tteemmeell ssaa¤¤ll››kk hhiizzmmeettlleerriinniinn

kkaarrflfl››ll››¤¤››,, hhaallkk››nn
cceebbiinnddeenn çç››kkaaccaakk

ppaarraallaarrllaa
ööddeenneecceekkttiirr.. 
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SSaa¤¤ll››kk SSiiggoorrttaass›› ((GSS) tam olarak
uygulanmaya baflland›¤›nda, aile
hekimli¤i de içinde olmak üzere,
sa¤l›k sorunu yaflayan herkes, tah-
lillerden muayeneye, afl›ya kadar
yap›lan her fleyin karfl›l›¤›n› pprriimm,,
kkaatt››ll››mm ppaayy›› vvee üüccrreett isimleri alt›n-
da ööddeeyyeecceekk!!

AKP tepkileri önlemek için, flu
an aile hekimli¤i yasas›n› tam olarak
uygulam›yor. Oysa yasa gere¤ince,
GGeenneell SSaa¤¤ll››kk SSiiggoorrttaass›› pprriimmii öde-
meyen hiç kimse hasta olsa bile te-
davi olamaz, doktora gidemez.

K›sacas›, sa¤l›kla ilgili her fley
için halk para ödeyecek, sa¤l›k pa-
ral› hale gelecektir. AKP’nin yalan
propagandalar› bu gerçeklerin üze-
rini örtemez. Baflbakan’›ndan, Sa¤-
l›k Bakan›’na kadar hemen hepsi bu
konuda yalan söylemektedirler.

AKP, gerek hastanelerin birleflti-
rilmesi, gerek tam gün yasas›, gerek-
se de aile hekimli¤i uygulamas›nda,
hhaallkk›› aallddaattmmaakkttaa,, ssaa¤¤ll››¤¤››nn tteemmeell
bbiirr hhaakk oolldduu¤¤uunnuu yyookk ssaayymmaakkttaa--
dd››rr.. Aç›klamalar›nda tam tersi fleyler
söyleseler de gerçek budur. 

SSaa¤¤ll››kk bbiirr hhaakktt››rr vvee bbuu hhaakk
hhaallkk››nn eelliinnddeenn aall››nnmmaakk iisstteenniiyyoorr..
Sa¤l›k paras›z ve herkes için eflit ol-
mas› gerekirken, AKP paral› hale
getirmek için ad›m ad›m onun ko-
flullar›n› yarat›yor. ‹flte aile hekimli-
¤i bu sistemin ilk basama¤›d›r. 

442200 öözzeell hhaassttaannee;; yyüüzzddee 
3311 ppaayy:: iiflflttee ttiiccaarriilleeflflmmee!!

AKP iktidar› aile hekimli¤ine
geçmeden önce, halk› ““ppaarraann kkaa--

ddaarr ssaa¤¤ll››kk”” politikas›na al›flt›rmak
için 1. basamak sa¤l›k kuruluflu
olan sa¤l›k ocaklar›na bir yazar ka-
sa koyup hemen her fley için para
kestirmeye bafllam›flt›.

Sa¤l›k da¤›tan, sa¤l›¤›n verildi¤i
ocaklar, birer ticari kurulufl haline
getirilmifl, sa¤l›k da¤›tan sa¤l›k
emekçileri yazarkasa bafl›na oturtu-
larak, s›radan bir kasiyer gibi yap›-
lan bir çocuk afl›s›n›n paras›n› bile
almak zorunda b›rak›lm›flt›r. 

Sonra h›zl› bir biçimde AKP’nin
önünü açmas›, teflvik etmesi ile özel
hastaneler türedi. 22000022--22000099 y›llar›
aras›nda sosyal güvenlik kurumla-
r›ndan hastanelere yap›lan ödeme-
lerde; devlet hastaneleri ve üniver-
site hastanelerinin paylar› h›zla dü-
flerken özel hastane paylar› sürekli
artt›.

Özel hastanelerin pay› yüzde
1155..88’’den, yüzde 3311..44’’e (SGK ista-
tistikleri) ç›karken, say›lar› 442200’nin
üzerine ç›kan özel hastanelerin ço-
¤u, AKP iktidar› döneminde, onla-
r›n teflviki ile aç›ld›.

22000055 y›l›ndaki verilere göre y›l-
l›k 44 ttrriillyyoonn ddoollaarrll››kk bir hacme sa-
hipti sa¤l›k harcamalar›. Emekçile-
re ve halka ücretsiz sa¤l›k hakk›n›
tan›may›, bir lüks olarak görmekte-
dir oligarfli.

AKP aile hekimli¤ine emperya-
listlerin dayatmas›yla böyle geçti.
Aile hekimli¤i elbette tek bafl›na
uygulanan bir sistem de¤ildir. 

AKP, halk›n sa¤l›k hakk›n› orta-
dan kald›r›rken, bu politikalar›n as›l
niteli¤inin halka tam olarak anlat›-
lamamas› sonucunda AKP’nin ya-
lanlar› belli ölçülerde etkili oldu.

Ad› aile hekimi olacak ama ayn›
ailenin üyelerinin doktoru ayn› ol-
mayacak. O yan›yla isim bile aldat›-
c›d›r.

Aile hekimli¤i yapan bir doktor;
“AAiillee hheekkiimmii oolluunnccaa,, hhaassttaallaarr 2244
ssaaaatt bbiizzee uullaaflflaaccaakkllaarr››nn›› ssaann››yyoorrllaarr..
BBuu yyüüzzddeenn tteelleeffoonn nnuummaarraallaarr››mm››zz››
aallmmaakk iisstteeyyeenn hhaassttaallaarr oolldduu..”” diye-
rek, hastalar›n beklentilerinin aksi-
ne, 24 saat görev yapmayacaklar›n›
söylüyor.

AAiillee hheekkiimmllii¤¤ii,, ddookkttoorrllaarr vvee
ssaa¤¤ll››kk eemmeekkççiilleerrii iiççiinn ddee bbiirr
ssaalldd››rr››dd››rr

Ka¤›t üstünde, her hastan›n ba¤-
l› oldu¤u bir aile hekimi olacak.
“Aile Sa¤l›¤› Merkezleri” diye
isimlendirilen binalarda hastalar
muayene edilecek. Aile Sa¤l›k Mer-
kezleri’nde, Aile hekiminin yan›n-
da, Aile sa¤l›k eleman› diye isim-
lendirilen bir ebe ya da hemflire gö-
rev yapacak. Aile hekimi ssöözzlleeflflmmee--
llii çal›flacak. Dolay›s›yla onlar›n da
bir çok hakk› do¤rudan veya dolay-
l› gasp edilmifl olacak. 

Bir aile hekimine baflvuru
1000’nin alt›nda olursa o doktorun
sözleflmesi iptal edilecek.

Aile hekimli¤i; sa¤l›k emekçile-
rini kendi aralar›nda bölüp, karfl›
karfl›ya getirecektir. Doktorlar›, ebe,
hemflire ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n
amiri yapan, sözleflmeli personel
çal›flt›ran bu sistem sa¤l›k emekçi-
lerini de sömürüp, halka karfl› kul-
lanmaktad›r.

AAiillee HHeekkiimmllii¤¤ii’’nnii uuyygguullaattaann
DDüünnyyaa BBaannkkaass››’’dd››rr

AKP, aile hekimli¤i ile kendisine
özgü ya da Türkiye koflullar›na uy-
gun bir sa¤l›k sistemi bulmufl de¤il-
dir. Daha önce emperyalist ülkeler
taraf›ndan denenmifl bir sistemi, em-
peryalizmin direktifleriyle uygula-
maktad›r.

11999944 y›l›nda DDüünn--
yyaa SSaa¤¤ll››kk ÖÖrrggüüttüü
(DSÖ) taraf›ndan dü-

AKP, gerek hastanelerin

birleştirilmesi, gerek tam

gün yasası, gerekse de aile

hekimliği uygulamasında,

halkı aldatmakta, sağlığın

temel bir hak olduğunu

yok saymaktadır.

Açıklamalarında tam tersi

şeyler söyleseler de

gerçek budur. 
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Ulafl›m Zamlar› Geri
Al›ns›n

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin toplu ta-
fl›ma ücretlerine % 30'a varan zamlar yapmas›
üzerine, Halk Cephesi zamlar›n geri al›nmas›
talebi ve zamlara karfl› mücadele ça¤r›s› yapt›-
¤› bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi.

7 Kas›m 2010 pazar günü saat 20:00'de
Esenler Çiftehavuzlar Mahallesi Bahçelikahve
önünde biraraya gelen Halk Cepheliler, ''ulafl›m
zamlar› geri al›ns›n, zam zulüm iflkence iflte

AKP, zamlara karfl› birleflelim
gücümüz birli¤imizdir, halk›z
hakl›y›z kazanaca¤›z'' dövizleri
aç›ld› ve sloganlar at›ld›.

zenlenen bir konferansta halklar›n
aleyhine önemli kararlar al›nm›flt›.
Bunlardan biri de aile hekimli¤i sis-
temine geçiflin h›zland›r›lmas›n› ön-
görüyordu. 

Emperyalistler, sa¤l›k alan›n›n
ticarilefltirilmesinde ilk basama¤›
aile hekimli¤i ile oluflturdular. Em-
peryalist tekellerin istedi¤i düzenle-
meyi yeni-sömürgelerde uygulama
görevi Dünya Bankas›’na verildi.
Bu anlamda aile hekimli¤i bir çok
ülkede bir DDüünnyyaa BBaannkkaass›› pprroojjeessii
olarak gündeme getirildi.  IMF’nin
ve Dünya Bankas›’n›n, sa¤l›¤› para-
l› hale getirmek istedi¤i projeleri
içinde aile hekimli¤inin ayr› bir ye-
ri vard›r.

2004 y›l› Dünya Bankas› rapo-
runda, “TTüürrkkiiyyee’’ddee bbiirriinnccii bbaassaa--
mmaakk ssaa¤¤ll››kk hhiizzmmeettlleerriinniinn öözzeelllleeflflttii--
rriillmmeessii aammaacc››yyllaa yyüürrüüttüülleenn aaiillee hhee--
kkiimmllii¤¤ii uuyygguullaammaass›› iiççiinn 4400 mmiillyyoonn

ddoollaarr kkaayynnaakk ssuunnuullmmuuflflttuurr” kayd›
düflülmüfltür.

Dünya Bankas›, saklamadan, es-
netmeden Türkiye’de uygulanan ai-
le hekimli¤i modelinin aç›kça bir
öözzeelllleeflflttiirrmmee aarraacc›› oldu¤unu söylü-
yor. 

Hem de, birinci basamak sa¤l›k
hizmetleri için ilk ad›mda gerçek-
lefltirilecek bir özellefltirme politi-
kas›d›r söz konusu olan.

Daha da önemlisi, Dünya Ban-
kas› AKP iktidar› sa¤l›¤›n ilk basa-
ma¤›n› özellefltirsin diye 4400 mmiillyyoonn
ddoollaarr kaynak sunmufltur. Bunu yok-
sul halk ““ddookkttoorrssuuzz,, iillaaççss››zz kkaallmmaa--
ss››nn”” diye yapmad›¤› aç›kt›r.

Emperyalistler, halklar›n iyili¤i-
ni düflünmelerinin ihtimal dahilinde
bile olmad›¤› bu proje ile sa¤l›kta
özellefltirme h›zland›r›lmakta, Tür-
kiye sa¤l›k pazar›, dev emperyalist
tekellere sunulmaktad›r.

Öyle ki, sa¤l›k sektörü dünyada
en çok kar eden, en çok kâr getiren
33.. sseekkttöörrddüürr. Nitekim dev bütçelere
sahip olan ilaç tekelleri bir ahtapot
gibi dünyan›n her yan›na kollar›n›
uzatm›fl, halklar› sömürmektedir. 

IMF’nin, Dünya Bankas›’n›n
kurmak istedi¤i sa¤l›k düzeni, bu
dünyay› sömüren, aç gözlü tekelle-
rin istedikleri düzendir. Sa¤l›k ala-
n›na paray› sokan, ücretsiz tedavi
olmay› bir hak olmaktan ç›karan bir
düzen kurmaya çal›fl›yorlar.

AKP de iflte bu dev tekellerin
sa¤l›kta istedikleri düzeni kurmaya
çal›fl›yor. AKP’nin bu konuda ken-
dine özgü bir politikas›, program›
yoktur. Tekellerin dedi¤ini yap›yor.
Paras› olan›n en donan›ml› sa¤l›k
kurulufllar›nda tedavi olaca¤›, para-
s› olmayan›n ise hastane kap›lar›n-
dan çevrilece¤i gerçe¤i ile yüz yü-
zeyiz.
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‹zmir`de ilçe belediyelerinde çal›flan binlerce çal›flan›n ula-
fl›m haklar›n›n ellerinden al›nmas› üzerine ‹zmir Tüm Bel-Sen
2'nolu fiube taraf›ndan ‹zmir Büyükflehir Belediyesi önünde 8
Kas›m günü eylem yap›ld›. 

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

Buca’da Taflerona Karfl› Eylem
‹zmir’de Buca belediyesinde çal›flan temizlik ve park bahçe ifl-

çileri bir süredir taflerona ve sendikas›z çal›flmaya karfl›  yürüttük-
leri  mücadeleyi  4 Kas›m günü yapt›klar› eylemle duyurdular.  ‹fl-
çiler eylemde, seçim zaman›nda tafleronu kald›rma sözü verenlerin,
bu sözlerini unutup , tafleronda ›srar› sürdürdüklerini  belirttiler.
Devam›nda , “tafleron denilen bu sömürü makinesinin çarklar›n›
k›rmak için harekete geçmifl bulunuyoruz dediler”. “‹flçiyiz Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z”, “Tafleron Sistemi ‹stemiyoruz” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eyleme 200 kifli kat›ld›.



Alper Tafl
(ÖDP Genel
Baflkan›)

YY üü rr üü yy üü flfl ::
LLiinnçç ppoolliittiikkaallaa--
rr››nn››nn nneeddeennii
nneeddiirr??

Linç 'anl›k
bir geliflme' ola-
rak yaflan›r öyle
görülür ancak
ard›nda köklü bir zihniyet vard›r.
Devletin yaratt›¤› 'iç düflman' tan›-
m› etraf›nda bunun içerisinde ta-
n›mlanan kesimlere yönelik bir öfke
ve h›nç biriktirilir. Bu zihniyet biz-
zat devlet taraf›ndan oluflturulur,
beslenir ve desteklenir. Böylece 'iç
düflman' olarak tan›mlanarak ço-
¤unlukla 'vatan haini' kodlamas›
içerisine yerlefltiren kesimlerin top-
lumsal meflruiyeti sars›lmaya çal›fl›-
l›r. Linç giriflimlerinin 'toplumsal
tepki' olarak sunularak desteklen-
mesi bu yöndeki e¤ilimleri pekiflti-
ricidir. 

YYüürrüüyyüüflfl:: LLiinnçç ssaalldd››rr››llaarr›› nnaass››ll
öörrggüüttlleenniiyyoorr,, kkiimmlleerr öörrggüüttllüüyyoorr??

Linç sald›r›lar›n›n ard›ndan yu-
kar›da söz etti¤im gibi oluflturulmufl
bir zihniyet kal›b› vard›r. Bu zihni-
yet kal›b› içerisinde ›rkç›-milliyetçi
histerinin esiri olmufl güruhlar hare-
kete geçmeye e¤ilimlidir. Linç sal-
d›r›lar› da bu harekete geçme e¤ili-

mini/potansiyelinin tetiklenmesiyle
gerçekleflilir. Yani linç sald›r›lar›
kitlelerin kendili¤inden harekete
geçmelerinin sonucu de¤ildir. Bura-
da harekete geçiren güç ise devletle
ba¤lant›l› sivil ya da resmi faflistler-
dir. Bu tür sald›r›lar›n›n ard›nda gö-
rülen gerçek budur. 

YYüürrüüyyüüflfl:: LLiinnççlleerree kkaarrflfl›› yyaapp››--
llaannllaarr yyeetteerrllii mmiiddiirr?? HHeemmeenn dduu--
yyuunnccaa nnee yyaapp››llmmaall››dd››rr?? SSoonnrraass››nnddaa
nnee yyaapp››llmmaall››dd››rr??

Öncelikli mesele bir zihniyet de-
¤ifliminin yarat›lmas›na dönük mü-
cadele ederek, ›rkç›-milliyetçi histe-
riye ve faflist sald›rganl›¤a yüklen-
meye çal›fl›lan 'meflruluk' ortadan

kald›r›lmal›d›r. Bu demok-
ratik, özgürlükçü ve farkl›-
l›klarla bir arada yaflama
kültürünün güçlendirilme-
siyle mümkün olabilir. 

Meselenin bir di¤er bo-
yutu da linç sald›r›lar›nda
kitleyi harekete geçiren te-
tikleyici güçler mutlaka bu-
lunarak deflifre edilmelidir.
Bunun bir kendili¤inden
hareket de¤il örgütlü oldu-

¤u anlat›lmal›d›r. 

Bu tür sald›r›larda bir küçük gru-
bun sald›r›s› daha sonra toplum tah-
rik edilerek genellefltirilmeye çal›fl›l-
maktad›r. Yap›lmas› gereken en
önemli husus linç sald›r›lar›n›n ard›n-
dan yürütülen provakosyonlar› bofla
ç›karacak bir politikay› tüm demok-
rasi güçleri ile birlikte izlemektir.  

P›nar Sa¤
(Sanatç›)

YYüürrüüyyüüflfl::
LLiinnçç ppoolliittii--
kkaallaarr››nn››nn nnee--
ddeennii nneeddiirr??

PP ›› nn aa rr
SSaa¤¤:: Linç
politikalar›-
n›n sebebi;
halk üzerine
bir korku, sindirme, duyars›zlaflt›r-
ma, y›ld›rma amac›ndan kaynakl›-
d›r. Düflünceden dolay› yarg›lanan,

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

YYüürrüüyyüüflfl:: LLiinnçç ssaalldd››rr››llaarr›› nnaass››ll
öörrggüüttlleenniiyyoorr,, kkiimmlleerr öörrggüüttllüüyyoorr??

PP››nnaarr SSaa¤¤:: Düflünce özgürlü-
¤üne karfl›, kendinden olmay›n› yok
sayan zihniyet, bedel vermifl, bir
durufl sergilemifl devrimci tutsakla-
r›n ailelerini d›flar›da yaln›zlaflt›rma
mücadelesi içindedir. Bütün bu ey-
lemler sindirme çabalar›d›r (ve biz
biliriz ki boflad›r bu çabalar›). Dev-
letçi anlay›fla yak›n, ülkeyi kendi
mallar› gibi gören, faflizmden yana
saf tutmufl bu kesimler; dini sömü-
rüyle, mezhepçi anlay›flla, d›flar›da
olmalar›na ra¤men tutsak canlar›-
m›z›n ailelerini bask›, zulüm ve yal-
n›zlaflt›rma, dertleriyle tutsak etme-
ye, özgürlüklerini ellerinden alma-
ya çal›fl›yorlar.

YYüürrüüyyüüflfl:: LLiinnççlleerree kkaarrflfl›› yyaapp››--
llaannllaarr yyeetteerrllii mmiiddiirr?? HHeemmeenn dduu--
yyuunnccaa nnee yyaapp››llmmaall››dd››rr?? SSoonnrraass››nnddaa
nnee yyaapp››llmmaall››dd››rr??

PP››nnaarr SSaa¤¤:: Linçlere karfl› yap›-
lanlar kesinlikle yeterli de¤ildir.
Daha fazla demokrat kurumun, dev-
rimci kurumun, kendine insan›m di-
yen her bireyin daha örgütlü müca-
deleyle ses ç›kartmalar›, birlik ol-
malar› gerekmektedir. Bu konuya
yak›n hisseden bas›n kurulufllar›n›n
da daha yüreklice konuyu ele alma-
lar› gerekmektedir. 2005’ten bu ya-
na süren linç sald›r›lar› ülkemizde
düflünce tutsaklar›n›n onlara gönül-
den ba¤l› olan yol arkadafllar›n›n

mücadelesini hiçbir zaman
y›ld›rmayacakt›r. Bize düflen
herkesin kendi eme¤iyle, mü-
cadelesiyle birlikte olmalar›,
TAYAD’l›lara her koflulda
destek olmakt›r. Herkesin ön-
ce kendi ailesine, çevresine
birebir yaflan›lan bu sorunlar›
aktarmas›, bilinçlendirmesi
gerekli. TAYAD’l›lar›n onurlu
mücadelesinin yar›nlar› ne
dersler verece-
¤ini “biz” de-

menin gücünü daha
da iyi anlayabilece¤i-
miz günlere.

Yürüyüş
17 Ekim
2010
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Sevgili Arkadafllar Merhaba

Bugünkü dersimizde S›n›f Kini
üzerinde duraca¤›z. Bu konu bafll›-
¤›m›z, adalet ve hesap sormay›, sev-
gi ve nefreti, affetmeyi ve intikam›
içeren bir bafll›kt›r. Bunlar›n hepsi
birbirine ba¤l›d›r. 

Ne zaman ölümler konuflulsa, ne
zaman katliamlar konuflulsa, bera-
berinde bu kavramlar da gündeme
gelir. Ülkemizde ise, ölümlerin, kat-
liamlar›n konuflulmas› hemen
hiç eksik olmad›¤›ndan, bu kav-
ramlar da bir flekilde hep gün-
demdedir. 

Türkiye tarihi, kelimenin
gerçek anlam›yla kan içinde bir
tarihtir. Ülkemizin caddeleri,
meydanlar›, hapishaneleri s›k
s›k kana bulan›r. Geçen hafta ‹s-
mail Karaman’›n   davas› sona
erdi. Katiller beraat ettirildiler.
Karar› duyunca hissetti¤imiz duy-
gular, “bar›fl, diyalog, uzlafl›, hoflgö-
rü” gibi kavramlarla ifade edilemez
elbette. Bugünlerde ülkemizin kat-
ledilen ayd›nlar›n›n ailelerinin olufl-
turdu¤u “toplumsal bellek platfor-
mu” ad›na yap›lan aç›klamalar var;
belli ki büyük ac›lar yaflam›fllar.
Ama diyorlar ki, ““iinnttiikkaamm ppeeflfliinnddee
ddee¤¤iilliizz””.. Neyin peflindesiniz peki?..
Önümüzdeki ay, BBaayyrraammppaaflflaa KKaatt--
lliiaamm›› DDaavvaass›› bafllayacak. Biz orada
neyin peflinde olaca¤›z? ‹flte bütün
bu sorular ve geliflmeler, bizi yuka-
r›daki duygulara ve kavramlara gö-
türüyor yine. 

�� Katliam ddavas› bbizim iiçin
ne aanlam ttafl›yacak?

Bayrampafla katli-
am›n›, 19-22 Aral›k
2000 katliam›n› bu
vesileyle kitlelere bir

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

karfl›laflacak. 

Kimisi “intikam peflinde miyiz?”
diyecek? Kimisi, iki tane asker, su-
bay bu davadan ceza alsa ne olacak
diye soracak?.. Keskin oportünist-
ler, “düzenin mahkemelerinden
adalet beklemekle” elefltirecekler
belki bizi, reformistler, halk›n ada-
letinden, halk›n fliddetinden sözet-
memizi elefltirecekler. Ayd›nlar,

“bar›fl hoflgörü” ad›na, katliamlar›n
unutulmas›n› önerecekler belki...
“Kin tutmak iyi bir fley de¤il” diye-
cek belki bir islamc›...  Ve bizim
hepsine söyleyecek bir sözümüz
vard›r, her Cepheli, bunlar›n cevap-
lar›n› verebilmeli. 

�� Duygular›n dda ss›n›fsal bbir
niteli¤i vvar m›d›r?

“Ac›n›n milliyeti, s›n›f› olmaz”
denir mesela.. “Zenginin de fakirin
de gözlerinin yafl› ayn› flekilde
akar”... denir. Biçimsel ve fiziksel
benzerliklerden hareketle insanlar›n
çeflitli duygular›nda ss››nn››ffssaall aayyrr››mm--
llaarr››nn oollmmaadd››¤¤›› veya olsa da bu ay-
r›mlar›n çok önemli olmad›¤› ileri
sürülür. 

Bu tamamen uydurma bir tezdir.
Hiçbir bilimselli¤i yoktur. 

‹nsanlar›n kkiinn,, sseevvggii,, nneeffrreett,, aaff,,
hhooflflggöörrüü,, iinnttiikkaamm gibi kavramlara

dair düflünceleri, hangi ideolojiye
sahip olduklar›na göre flekillenir. 

Sevgi nedir, kin nedir, diye so-
rulsa, ilk anda bu da kifliden kifliye
de¤iflir mi, sevgi sevgidir, kin kin-
dir, herkes için ayn›d›r.. diye düflü-
nülebilir ama öyle de¤ildir. 

Sözlükte flöyle bir tan›m yap›l-
m›fl örne¤in: “‹nsan› bir fleye ya da
bir kimseye karfl› yak›n ilgi ve ba¤-
l›l›k göstermeye yönelten duygu...”

Ve bundan da bir çok kavram
üretilmifltir. Halk sevgisi, vatan sev-
gisi, çiçek sevgisi, hayvan sevgisi,
do¤a sevgisi, insan sevgisi... 

fiimdi bütün bunlar› severken, bir
yoksulla, bir tekelci burjuvan›n ayn›
flekilde sevdi¤ini düflünebilir miyiz?

Buna mesela bir iflçi de, bir
birjuva da güzel kokan bir çiçe-
¤i koklarken ayn› fleyi hisseder-
ler... gibi cevaplar verilemez. 

Yukar›daki kavramlar›n
hepsinin tarifi, s›n›flara göre
de¤iflir.

Bu konudaki yan›lg›lar›,
çarp›tmalar› düzeltmek, bu
kavramlar›n s›n›fsal  yan›n›
kitlelere anlatabilmek, kitlele-
ri bilinçlendirmenin bir parça-

s› olarak görülmeli. 

�� Bar›fl, hhoflgörü, ddiyalog,
her sorunu ççözer mi?

Bize ha bire “diyalog diyalog”
deyip duruyorlar. “Her fleyin konu-
flarak çözülebile¤ini” söylüyorlar. 

Bakal›m;

Seyhan Do¤an’›n diri diri yak›l-
m›fl cesedinin bafl›na geçelim; bir
yanda onu diri diri yakanlar ve onu
diri diri yakma emrini verenler ve
bir yanda da biz... Hadi diyalog ku-
ral›m... 

Hadi Seyhan Do¤an’›n diri diri
yak›lmas› meselesini konuflarak çö-
zelim...

Toplumdaki bir çok sorunun
““sseevvggiissiizzlliikktteenn”” kaynakland›¤›n› ile-
ri sürenler vard›r bir de. (Ki bunlar
çok genifl bir yelpazedir, tekelci bur-
juvalardan küçük-burjuva kesimlere,

Ders: AAddaalleett,, KKiinn 
vvee SS››nn››ffssaallll››kk

HHaallkkıı SSeevv,,
DDüüşşmmaannıınnaa 
KKiinn BBeessllee!!

DEVR‹M ‹‹ç‹nDEVR‹M ‹‹ç‹n

DEVR‹MC‹ OOKULDEVR‹MC‹ OOKUL
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Marksist-Leninist olma
iddias›ndaki baz› siyasi
hareketlerin liderlerine
kadar uzan›r.) fiimdi bu
sorunu “sevgi”yle nas›l
aflaca¤›z?

�� Burjuvazi hher
fleyi tters yyüz eeder

Burjuvazi, sevgi, sevgisizlik, kin,
nefret gibi konularda her fleyi ters yüz
ederek sunar kitlelere. Bunda k›smen
baflar›l› oldu¤u da söylenebilir. 

Burjuvazi, devrimcileri önce
““tteerröörriisstt”” ilan eder. Sonra teröristi,
““sseevvggiiddeenn yyookkssuunn,, ttoopplluummaa kkaarrflfl››
kkiinn vvee nneeffrreett ddoolluu”” bir tip olarak
tarif eder. Bu tan›m, ilgili ilgisiz,
defalarca ve birçok yerde durmaks›-
z›n tekrarlan›r. Kitlelerin gözünde
böyle bir imaj yarat›r. 

Tasvirin bafl› da yanl›flt›r, sonu da. 

Peki bunun karfl›t› nedir?

Kendi meflrulu¤una inanmayan
küçük burjuva kesimler, burjuvazi-
nin bu demagojik sald›r›s›na karfl›,
““kkiinnddaarr oollmmaadd››kkllaarr››nn››””,, ““kkiinn vvee
nneeffrreett ddoolluu oollmmaadd››kkllaarr››nn››”” kan›t-
lamaya çal›fl›rlar. .

Ama bu kesinlikle yanl›fl bir çiz-
gidir. Üstelik bu çizgi, burjuvazinin
demagojik sald›r›s›n› bofla ç›karm›fl
da olmaz. Bir kere, devrimciler asla
bu noktada ““ssaavvuunnmmaayyaa”” geçme-
melidirler. Yarg›lamal›d›r. Bu konu-
larda burjuvazinin devrimcilere söy-
leyebilecek tek bir sözü bile olamaz.  

�� Severiz dde, nnefret dde eede-
riz; hem dde een üüst bboyutlarda

Devrimciler, sevgiyi de, kin ve
nefreti de eenn üüsstt bbooyyuuttllaarrddaa yyaaflflaarr--
llaarr.. Devrimcilerin sevgisi, tarihte
insanl›¤›n rastlad›¤› en derin sevgi-
dir; çünkü u¤runa can verilen bir
sevgidir. Kin ve nefretimiz de öyle-
dir ve onlar da öylesine derindir ki,
o kinimizi, nefretimizi ifade edebil-
mek için yine can›m›z› veririz. 

Bir flairin ““yyaaflflaadd››nn mm›› yyoo¤¤uunnlluu--
¤¤uunnaa yyaaflflaayyaaccaakkss››nn”” diye bir fliiri

vard›, devrimciler öyle yaflar ger-
çekten de. 

Devrimcilerin dünyas›nda, dü-
flüncesinde ve prati¤inde, sevgi, ta-
rihsel anlam›n› kazanm›flt›r. S›radan
bir duygu olman›n ötesine geçmifltir.
Burada sevgi, u¤runa savafl›lan, u¤-
runa can verilen bir sevgidir. Zaten
u¤runa flu veya bu biçimde bir bede-
lin göze al›nmad›¤›, kimsenin t›rna-
¤›n› bile feda etmedi¤i, emek sarfet-
medi¤i sevgi, sevgi de¤ildir. 

‹flte bu noktada burjuvazinin bu
tür tüm duygu ve düflünceleri yyüü--
zzeeyysseelllleeflflttiirreenn,, ss››rraaddaannllaaflfltt››rraann
tavr›yla karfl›lafl›r›z. 

Sevgi, günü birlik bir duyguya
dönüfltürülür burjuvazi taraf›ndan.
““HHiiççbbiirr ddüüflflüünnccee uu¤¤rruunnaa ööllüünneecceekk
kkaaddaarr ddee¤¤eerrllii ddee¤¤iillddiirr”” diyen bur-
juvazi, bunun devam› olarak, hiçbir
sevginin de u¤runa ölünecek kadar
önemli olmad›¤›n›  söyler do¤al
olarak. En sevdi¤iniz insan denize
düfltü diyelim, e¤er riskliyse, arka-
s›ndan atlay›p kurtarmaya çal›flmaz-
s›n›z  burjuvazinin ölçüleri içinde.
Ülkeniz emperyalizmin iflgali alt›n-
da olsa da, ba¤›ms›zl›k için ölümü
göze almazs›n›z. 

Fakat flunu da ekleyelim: Burju-
vazi de özellikle belli duygular, bel-
li düflünceler söz konusu oldu¤unda
kat› ve köflelidir. 

Ancak sömürücü egemen s›n›f-
lar, sseevvggiiyyee yabanc›d›r. Denilebilir
ki, tek sevgileri kârad›r, sermayeye-
dir. SSeevvggiilleerriinniinn ööllççüüssüü ddee,, neyin
ç›karlar›na denk düfltü¤üdür. Ser-
mayelerini büyütecek, daha fazla
kar getirecek herfleyi severler. Kar-
lar›na ve sermayelerine zarar vere-
cek her fleye karfl› ise kkiinn dduuyyaarrllaarr.. 

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

vazi s›n›f bilincine sa-
hiptir. ‹ktidar›n› koru-
mak için her fleyi yapa-
cak bir anlay›fla sahiptir.
Kindard›r, hem de bin-
y›llarca geçmeyecek
güçte bir kindarl›k. 

�� Kendisi kkindar
olan bburjuvazi kkime hhoflgörü
öneriyor?

Sömürücü egemen s›n›flara kar-
fl› ayaklananlar›, sömürücü egemen
s›n›flar›n mensuplar›n› cezaland›-
ranlara karfl› aradan yüzy›llar geçse
de kin duyan ve ilk f›rsatta da inti-
kam›n› alan burjuvazi, ilginç bir fle-
kilde halka bunun tam tersini önerir.
“Hoflgörülü” olun der. Kin tutmay›n
der. Unutup yeni bir sayfa açmak
gerekir der... 

Çünkü halk›n zarar gördü¤ü her
fleyin sorumlusu, burjuvazidir. Hal-
k›n öfke duydu¤u tüm uygulamala-
r›n karar al›c›s› burjuvazidir. 

Burjuvazi halka hoflgörü önerir-
ken, ““kkiinn ttuuttmmaayy››nn”” derken, ““uunnuu--
ttuunn”” derken, korudu¤u esas olarak
kendisidir. Burjuvazinin bu politi-
kas›, t›pk›, kendisi her konuda,
A’den Z’ye ideolojik davran›rken,
baflkalar›na “ideolojik davranmak-
la” suçlamas›ndaki gibidir. 

Kendisi ideolojik olacak, ama
baflkas› olmayacak. Kendisi s›n›f ç›-
karlar›yla davranacak, ama baflkas›
s›n›f ayr›m›n› bir yana b›rakacak.
Kendisi kin güdecek ama baflkas›
kindar olmayacak... Kendisi tüm
uluslararas› kurumlarla ve tüm em-
peryalistlerle iliflki içinde olacak,
ama kendisi d›fl›ndakileri “d›fl mih-
rakl›” olmakla suçlayacak...  

Dolay›s›yla, halk›n, ayd›nlar›n,
tüm di¤er ilerici demokrat kesimlerin,
burjuvazinin sahte hoflgörü, diyalog
söylemlerinin etkisinden kendilerini
kesin bir biçimde korumalar› gerekir.

Burjuvazinin sözü-
nü etti¤i hoflgörünün
halk›n hoflgörüsüyle
hiçbir ilgisi yoktur.
BBuurrjjuuvvaazzii,, bbiizzddeenn

Halkların kaderinin kendi ellerinde

olduğunu, örgütlü güçle başarabileceklerini

gösterir. ... Halka güveni, örgütlü güce

güveni öğretir, en coşkulu, sağlam,

bilimsel temellere oturan umutları

yeşertir yüreklerde. Zaten kendi yüreğinde

bu umudu büyütmeyenlerin, umudu

kitlelere taşıması da mümkün değildir. 
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ssöömmüürrüüccüülleerrii,, kkaattiilllleerriimmii--
zzii hhooflflggöörrmmeemmiizzii iissttiiyyoorr.. 

�� Burjuvaziye kkarfl›
savaflmadan hhümanist
olunabilir mi?

Che’nin flu sözü bir çok
fleyi en özlü biçimde anlat›r: 

“Bir Marksistin, güdümlü füze-
ler gibi dosdo¤ru belirli bir hedefe
yönelen otomatik, fanatik bir maki-
ne olmad›¤› unutulmamal›d›r.

Marksizmin insanca duygular-
dan, arkadafll›ktan, yoldafllara karfl›
duyulan sevgiden, sayg›dan, takdir-
den vazgeçmek oldu¤u nerede yaz›-
l›? Marksizmin ruhsuzlaflmak, duy-
gusuzlaflmak demek oldu¤u nerede
yaz›l›? Oysa ki, Marksizmi do¤uran
iinnssaann sseevvggiissiinniinn ttaa kkeennddiissiiddiirr..
Marksizmin ortaya ç›kmas› mümkün
oldu¤unda, Marx'›n zihninde Mark-
sizmi vücuda getiren, proletaryan›n
çekti¤i ac›ya, sömürüye, adaletsizli-
¤e ve yoksullu¤a karfl› mücadele is-
te¤i, insan ve insanl›k sevgisidir.”
(Politik Yaz›lar, syf. 140)

Nitekim, bu kavga, insanl›¤›n
kurtuluflu kavgas›d›r. Ama burada
burjuvaziyle, küçük burjuvaziyle
fark› yaratan, insan sevgisinin s›n›f-
sal içeri¤idir. Burjuvazinin aya¤a dü-
flürdü¤ü pespaye bir hümanizmle
“her türlü fliddete hay›r, ölmeye öl-
dürmeye hay›r” gibi, asl›nda burju-
vazinin aldatmas›n›n ve riyakarl›¤›-
n›n  ürünü olan sloganlara sar›lanlar,
gerçekte iinnssaann›› sseevvmmiiyyoorrllaarrdd››rr.. 

Çünkü, “her türlü fliddete hay›r,
ölmeye öldürmeye hay›r” slogan›n›
küçük burjuvazinin diline veren bur-
juvazi, kendisi halklara ve tüm mu-
halif güçlere karfl› her türlü fliddeti
uygulamakta, halklar› onlarca de¤i-
flik biçim ve araçla öldürmektedir. 

BBuurrjjuuvvaazziiyyee kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl›› ssaa--
vvuunnmmaayyaann,, bbuurrjjuuvvaazziinniinn iinnssaannaa
zzuullmmüünnee eevveett ddeemmiiflfl oolluurr.. Burjuva-
ziden hesap sormay› savunmayan,

burjuvazinin adalet-
sizli¤ine güç vermifl
olur ve bu tav›rda
gerçek hümanizmin

zerresi yoktur. Gerçek budur.  

�� Sol, hhoflgörü, ddiyalog
demagojilerinden nnas›l
etkileniyor?

Burjuvazi, halka dayatmak, em-
poze etmek istedi¤i bir çok görüflü,
do¤rudan de¤il, küçük burjuvaziyi
kullanarak ortaya sürmektedir.
Do¤rudan kendi ad›na yapt›¤›nda
daha etkisiz kalaca¤› belli olan gö-
rüfllerini, küçük burjuvazi (tteerrcciihheenn
ddee sol küçük burjuva çevreler) ara-
c›l›¤›yla gündeme getirdi¤inde sol
ve halk›n sola daha aç›k kesimleri
üzerinde bu düflünceler daha çok et-
kili olabilmektedir. 

Bizzat burjuvazi taraf›ndan halk-
lar›n mücadelesini tasfiye etme
amac›yla ortaya at›lan “hoflgörü, di-
yalog, uzlaflma” politikas› da, bir
küçük-burjuva ideolojisi haline dö-
nüfltürülmüfltür. Bu politikalar› he-
men her yerde burjuvazinin de¤il,
küçük burjuvazinin temsilcileri sa-
vunmaktad›r. 

Nitekim bu flekilde gündeme ge-
tirilen politikalar, sosyalist sistemin
parçalanmas› ve 12 Eylül sonras›n›n
yenilgi ruh hali içinde, solun belli
kesimlerinde etkili olmufltur... Bu et-
kilenme, kendini önce, düzen içi si-
yaseti esas almakta göstermifl sonra-
s›nda ise mesela Devrimci Yol’un
eski önderinin ““ssoorruunnllaarr››nn sseevvggiiyyllee
ççöözzüülleebbiilleeccee¤¤ii”” gibi pespaye burju-
va sosyologlar›n düflüncelerini tek-
rar etmesi örne¤inde oldu¤u gibi,
veya Kürt milliyetçili¤inin karfl›l›kl›
affetmek gerek söylemlerinde oldu-
¤u gibi, s›n›flar mücadelesini redde-
den yaklafl›mlarla devam etmifltir.

Mesela, DTP eflbaflkan› Ahmet
Türk’ün flu sözleri bu aç›dan son
derece önemliydi:

““BBaarr››flfl iiççiinn...... DDiiyyaarrbbaa--
kk››rr’’ddaakkii iiflflkkeenncceelleerrii uunnuu--
ttuurruuzz......

“Kardefllik için 17 bin
faili meçhulün katilini af-
fetmeye haz›r›m..”

Oysa tam tersi olmas›
gerekmez mi? Bar›fl için

Diyarbak›r’daki iflkencelerin UNU-
TULMAMASI gerekmez mi? Kar-
defllik için, 17 bin faili meçhulun ka-
tilinin cezaland›r›lm›fl olmas› gerek-
mez mi?

Biz bu noktada tamamen, temel-
den farkl› yaklafl›yoruz. 

Birincisi, zaten sözü edilen ke-
simlerle halk aras›nda bir ““kkaarrddeeflfl--
lliikk””,, HH‹‹ÇÇBB‹‹RR KKOOfifiUULLDDAA sözko-
nusu olamaz. 

�� Geçmifl vve ggelecek
birbirinden kkopar›lamaz

Burjuvazi, tarih içinde halklara
karfl› ifllenen suçlar söz konusu ol-
du¤unda flu tür sözlerle ç›k›yor kar-
fl›m›za: “Geçmifle tak›l›p kalmaya-
l›m, gelece¤e bakal›m.”

Veya “eski yaralar› kafl›man›n
gere¤i yok”!

Burjuvazi, olan biteni tarihe göm-
me konusunda öyle kararl› ve piflkin-
dir ki, bu söz –eski yaralar› kafl›man›n
alemi yok– geçmiflteki iflkenceleri,
katliamlar› hat›rlatanlara karfl› bir
suçlamaya dönüfltürülebilmektedir. 

Burjuvazi, Hitler faflizmi için bi-
le, “o dönemleri tekrar tekrar ko-
nuflman›n gere¤i yoktur” diyebil-
mektedir. Nitekim, burjuvazi asl›n-
da, Hitler faflizminin her yönüyle
sorgulanmas›na, tart›fl›lmas›n› hiç-
bir zaman istememifl, tam tersine,
faflizmi sürekli olarak çarp›tmaya,
nedenlerini ve sonuçlar›n› mu¤lak-
laflt›rmaya çal›flm›flt›r. 

Ülkemizdeki gelmifl geçmifl tüm
iktidarlar mesela 12 Eylül için ayn›
fleyi yapm›fllard›r. 1 May›s 1977 kat-
liam›, Marafl katliam›, 16 Mart, Bah-
çelievler, Balgat gibi 12 Eylül öncesi-
nin faflist katliamlar› konusunda ayn›
fleyi yapm›fllard›r. Gazi katliam› ko-
nusunda, 1990’l› ve 2000’li y›llar bo-

Burjuvaziye karşı savaşı savunmayan,

burjuvazinin insana zulmüne evet

demiş olur. Burjuvaziden hesap

sormayı savunmayan, burjuvazinin

adaletsizliğine güç vermiş olur ve bu

tavırda gerçek hümanizmin zerresi

yoktur. Gerçek budur.  
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yunca kaybedilen yüzlerce
insan›n kaybedilmesi konu-
sunda ayn› fleyi yapt›lar.
Buna AKP dahildir. Ad›n›
and›¤›m›z katliamlar›n dos-
yas›n› kimse açmam›flt›r ve
açm›yor.

Unutal›m istiyorlar. Ve-
ya göstermelik “hesap sorma” flov-
lar›na ortak olup, gerçekleri ve ka-
tilleri tarihin karanl›klar›na göme-
lim istiyorlar.

Oysa gerçek tam tersidir. GEÇ-
M‹fi‹ ATLAMAMAK GEREK‹R.
“Geçmifle tak›l›p kalmayal›m” di-
yerek geçmiflin suçlar›n› örtbas
edenler, adil, özgür, eflit, ba¤›ms›z
bir gelecek kuramazlar. “Bar›fl” ad›-
na, hoflgörü” ad›na “Geçmifle tak›-
l›p kalmayal›m” dayatmas›n›  kabul
etmek, halk›n katledildi¤i bir geç-
miflin yar›n yine tekrar etmesine ka-
p› aralamak demektir. “Geçmifle ta-
k›l›p kalmayal›m” anlay›fl›n› kabul
etmek, ADALET ‹Ç‹N MÜCADE-
LEYE CÜRET EDEMEMEKT‹R.
Katillerle çat›flma yerine katillerle
uzlaflmay› kabul etmektir. Katillerle
uzlaflma ise asl›nda katillere teslim
olman›n di¤er ad›d›r.

��Adaletten hhangi ss›n›f nne
anlar?

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

Burjuvaziye göre, düzenin mahke-
mesi bir karar verdi¤inde, adalet ye-
rine gelmifltir. 

Bizim ölçümüz ise o de¤ildir. 

Çünkü düzenin yasalar› ve mah-
kemeleri, adaletsizlik üzerine infla
edilmifltir. Sömürüyü “adil” bulur
bu adalet anlay›fl›. Burjuvazinin
kendi iktidar›n› korumak için halka,
devrimcilere karfl› bask› uygulama-
s›n›, ceza vermesini “adil” bulur.  

Sistemin adalet düzeni, böyle bir
gayri-meflruluk üzerine flekillendi¤i
için, halk ve devrimciler cephesin-
den mevcut düzen, ssüürreekkllii aaddaalleett--
ssiizzlliikk üürreetteenn bir yap›d›r. 

Ve bu anlamdad›r ki, adalet, hal-
k›n en derin özlemlerinden, en temel
taleplerinden biridir. Bu anlamda halk
kitlelerini örgütlemek isteyen devrim-
ci bir çal›flma, bu talebe sahip ç›kmak
zorundad›r. Kitle çal›flmas› bu  talebi
içerecek tarzda flekillenmelidir. 

Ancak burada as›l sorun, bu tale-
bin nas›l ele al›naca¤›ndad›r. 

fiimdi bu noktada en bafltaki so-
rumuza da dönebiliriz. BBiizziimm iiççiinn
1199--2222 AArraall››kk kkaattlliiaamm››nnaa iilliiflflkkiinn
ddaavvaallaarr,, aaddaalleett mmüüccaaddeelleessiinniinn bbiirr
ppaarrççaass››dd››rr.. 

Sistemin kendi mekanizmalar›
içinde de adalet mücadelesi verece-
¤iz elbette. Ki bu mücadeleyi de bi-

zim kadar ›srarl›, ka-
rarl›, istikrarl› bir bi-
çimde veren yoktur.
Ama biz kitlelere ada-
letin bu mekanizma
içinde gerçekleflmeye-
ce¤ini de anlatmak ve
göstermek durumun-
day›z.  

Bunun ötesinde ise, kitleleri adalet
talebi etraf›nda örgütlerken iikkii ffaarrkkll››
aaddaalleett anlay›fl›n›n, iikkii ffaarrkkll›› aaddaalleett
sisteminin de oldu¤unu anlataca¤›z. 

Katillerimizi affetmek, katilleri-
mizle bar›flmak gibi politikalar›
yanl›fl buldu¤umuz gibi, “düzenden
adalet mi beklenir?” anlay›fl›yla,
katliamlarla ilgili aç›lan davalara il-
gisiz kalmay› da yanl›fl buluruz. 

Düzenin yarg›s›nda adalet için
kavga ederken, adaletin as›l tecelli-
sinin halk›n adaleti taraf›ndan ger-
çeklefltirilece¤ini de biliriz. Halk›n
adaleti, bugün devrim mücadelesin-
de, yar›n halk›n iktidar›nda somut-
lanan bir adalettir. 

Bizim adalet mücadelemizin re-
formizmin sorunu ele al›fl›ndan te-
mel farklar›ndan biri de budur. On-
lar›n dilinde ““hhaallkk››nn aaddaalleettii”” diye
bir kavram yoktur. 

Sözün özü, unutmayaca¤›z ve
affetmeyece¤iz. Kim unutmam›z›
söylüyorsa, kim, kinden, intikam-
dan uzak durmam›z› söylüyorsa, o,
tarih önünde, diri diri yakanlar›n
cephesinden konufluyor demektir.  

Sevgili arkadafllar, dersimizi bu-
rada noktal›yoruz. Haftaya görüfl-
mek üzere hoflçakal›n.    

Düzenin yargısında adalet için
kavga ederken, adaletin asıl tecellisi-

nin halkın adaleti tarafından
gerçekleştirileceğini de biliriz. Halkın
adaleti, bugün devrim mücadelesinde,
yarın halkın iktidarında somutlanan

bir adalettir.

Küçükarmutlu Katliam›n›
Unutmad›k!

5 Kas›m günü, Küçükarmutlu katli-
am›n›n 9. y›ldönümünde bir eylem dü-
zenlenerek o gün flehit düflen kahraman-
lar an›ld›.

Katliam›n yafland›¤› evin önüne kat-
liamda yaflam›n› yitiren Arzu Güler, Sultan Y›ld›z, Bü-
lent Durgaç ve Bar›fl Kafl’›n foto¤raflar›yla karanfiller
b›rak›ld›.

Eylemde “Armutlu Katliam›n› Unutmad›k, Unuttur-

mayaca¤›z” pankart› aç›l›rken bas›na bir aç›klama ya-
pan ‹brahim Çuhadar “Armutlu katliam›n›n üzerinden
tam 9 y›l geçti. Armutlu katliam› 19 Aral›k Hapishane-
ler Katliam›’n›n ard›ndan, d›flar›da sürdürülen ölüm
orucu direniflinin sesini bo¤mak için oligarfli taraf›ndan
gerçekleflttirilen 2. vahfletin ad›d›r. 

Katliam› gerçeklefltirenler yarg›lanmad›¤› gibi katli-
amdan sa¤ kurtulanlara cezalar verildi. Bu bir devlet
gelene¤iydi” dedi. Eylem “Armutlu fie-
hitleri Ölümsüzdür”, “Yaflas›n Armutlu
Direniflimiz”, “Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez” sloganlar›n›n at›lmas›yla biti-
rildi.
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Evrenler’i yarg›layamayan Adalet!

Referandum öncesi meydanlara topla-
d›¤› halka demokrasi nutuklar› atan, “12
Eylül ile hesaplaflmaktan” söz eden, “dar-
becilerin yarg›lanabilece¤i”ni s›k s›k tekrar
eden Baflbakan Erdo¤an, referandum sonras›
bu sözlerini çabuk ““uunnuuttttuu!!””

Öte yandan AKP’nin yalanlar›na ortak olanlar, refe-
randum sonras› mahkemelere koflarak Evrenler için suç
duyurusunda bulundular. AKP’nin yalanlar› onlar›
umutland›rm›fl, Evrenler’in “yarg›lanaca¤›na”, “12 Ey-
lül ile hesaplafl›laca¤›na” kendilerini ikna etmifllerdi.

Hem AKP’nin k›smi anayasa de¤iflikli¤i ile 12 Ey-
lül faflist cuntas›n› gerçeklefltiren generaller ve döne-
min suçlular›n›n yarg›lanamayaca¤›n› hükme ba¤layan
anayasan›n geçici 15. maddesi de kald›r›lm›flt›.

K›sacas›, faflist generallerin yarg›lanmalar› önünde
art›k ka¤›t üstünde hiçbir hukuki engel kalmam›flt›.  3300
y›ld›r, 12 Eylülcüler’in yarg›lanamamas›n›n gerekçesi
olarak hep ““ggeeççiiccii 1155.. mmaaddddee”” nin olmas› gösterildi.

Art›k geçici 15. madde de yoktu. Yoktu ama bu kez
de baflka “engeller” ç›karmakta, gerekçeler bulmakta
gecikmediler.

Ankara ve ‹stanbul adliyelerine baflvuruda buluna-
rak Evren ve arkadafllar›n›n yarg›lanmas›n› isteyenle-
rin baflvurular›n› de¤erlendiren AAnnkkaarraa ÖÖzzeell YYeettkkiillii

SSaavvcc››ss›› HHaammzzaa KKeelleeflfl,, Evrenler’’in yarg›lan-
mas› ile ilgili görevsizlik karar› vererek, yar-
g›lamayacaklar›n› ilan etti.

KKeelleeflfl, baflvurular› Yarg›tay Cumhuri-
yet Baflsavc›l›¤›’na iletti. Kenan Evren'le
ilgili “karar›” flimdi de Yarg›tay Cumhuri-

yet Baflsavc›l›¤› verecek. 

K›sacas›, AKP’nin yarg›s› Evrenler’i yarg›-
layamayaca¤›n› aç›kça gösterdi. Oysa dün geçici

15. madde var diyorlard›, peki bugün gerekçeniz ne?

AKP’nin yarg›s› görevsizlik karar› verirken, Adalet
Bakan› SSaadduullllaahh EErrggiinn Kenan Evren'in yarg›lan›p
yarg›lanmayaca¤›na iliflkin bir soruya:””SSaavvcc››ll››kk bbuu kkoo--
nnuuddaa tteerreeddddüüttllüü.. BBeenn yyaarrgg››llaann››rr vveeyyaa yyaarrgg››llaannmmaazz ddii--
yyeemmeemm"" diyordu piflkince...

Referandum döneminde söylediklerinin üzerinden
henüz 2 ay bile geçmeden Adalet Bakan› “bbiirr flfleeyy ddii--
yyeemmeemm”” diyerek, 2 ay önceki söylediklerini yalanl›-
yordu.

2 ay önce halk› aldatmak için ““ddaarrbbeecciilleerr””den he-
sap soracaklar›n› söylüyordu SSaadduullllaahh EErrggiinn’’lleerr. Bu-
günse faflizmin adaletinin arkas›nda duruyor.

Evrenler’i yarg›layamayan bir adalettir faflizmin
adaleti. Evrenler’i yarg›layamazlar! Erdo¤an dahil tüm
iflbirlikçileri yarg›lamalar› gerekir o zaman! Çünkü,
hepsi Evrenler’in düzeninin savunucusu, sürdürücüsü-
dürler. Hatta halka düflmanl›kta, faflist Evrenler’i bir
kaç dikifl geçmifllerdir de diyebiliriz.

Adalet! 
Düflman›

HalkHalk

AKPAKP

‹‹ssttaannbbuull ÇÇaa¤¤llaayyaann’a yap›lan
Avrupa’n›n en büyük adliye saray›-
n›n tan›t›m› bir televizyon progra-
m›nda yap›l›yor. 

‹stanbul Cumhuriyet Baflsavc›s›
AAyykkuutt CCeennggiizz program yap›mc›s›n›
düzeltiyor. Hay›r diyor, ““ddüünnyyaann››nn
eenn bbüüyyüükk aaddlliiyyee ssaarraayy››..”” Bafl Savc›
CCeennggiizz,, ekliyor: “Dünyan›n en bü-
yük ikinci Adliye Saray› da ‹stanbul

Kartal’a yap›l›yor.”
OOlliiggaarrflflii öövvüünneebbii--

lliirr;; dünyan›n en bü-
yük Adalet Saray›’n›
yap›yor. OOlliiggaarrflflii

öövvüünneebbiilliirr;; dünyan›n en güvenlikli
hapishanelerini yapt›. 

Övünebilirsiniz adaletsizli¤iniz-
le... övünebilirsiniz zulmünüzle...
Bu zulmünüzle kendi rekorlar›n›z›
k›rmaya devam edersiniz ancak zul-
münüz de sonsuza kadar sürmez.

Unutulmas›n ki, oligarflinin dü-
zenini ne zulüm saraylar›, ne hapis-
haneleri, ne de k›fllalar› ilelebet sür-
düremez! 

Oligarflinin bu zulüm saray›na
günde 7700 bbiinn kifli gelecek! Hergün
70 bin kifli zulüm saray›nda olma-
yan adaleti arayacak, adalet bekle-

yecek.

Hergün 1166 kkaattll›› bu zulüm sara-
y›nda, yüzlerce hakim ve savc›,
emekçileri, yoksullar›, halk› verece-
¤i cezalarla mahkum etmeye çal›fla-
cak, demir parmakl›klar ard›na, F-
Tipi hücrelere gönderecek. Art›k
yoksul halk ““ffeerraahh ssaalloonnllaarrddaa””
yarg›lanacak. Ama zulmünüz de
yetmeyecek.

Adaletsizli¤in ortas›nda yükselen 

‘adalet’ saraylar›!
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AKP’nin Kürt yurtsever hareke-
tini tasfiye etme sald›r›s›n›n bir par-
ças› olarak, 1144 NNiissaann 22000099 tarihin-
den itibaren gözalt›na al›nan ve tu-
tuklanan DTP üye ve yöneticileri
18 Ekim 2010 tarihinde Diyarbak›r
6. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde ilk
duruflmaya ç›kt›lar.

Siyasi iktidar›n direktifleri do¤-
rultusunda polisin çabalar›yla haz›r-
lanan 77 bbiinn 557788 sayfal›k savc›l›k id-
dianamesinde, 110033''ü tutuklu 115511 ki-
fli hakk›nda çeflitli iddialarla cezalar
isteniyor.

Demokratik Toplum Partisi’nin
(DTP) üye ve yöneticilerinin, çeflit-
li il ve ilçe belediye baflkanlar›n›n,
demokratik kitle örgütleri üyeleri-
nin ve ilerici, yurtseverlerin yer al-
d›¤› dava siyasi nedenlerle aç›lm›fl

bir gözda¤› davas›d›r.

AKP iktidar›, sald›rarak, tutukla-
tarak, davalar açt›rarak, halk› sin-
dirmeye, pasifize etmeye çal›fl›yor.

Diyarbak›r Adliyesi içerisinde
infla edilen bir salonda bafllayan da-
vaya aralar›nda HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüü--
rroossuu’’nnddaann TTaayyllaann TTaannaayy’›n da ol-
du¤u 300 avukat kat›ld›. Mahkeme
salon yetersizli¤ini gerekçe göstere-
rek tutuklu ailelerinin duruflmay› iz-
lemelerine izin vermedi. Ayn› ge-
rekçeyle duruflma salonuna ancak
10 gazeteci al›nd›.

Mahkeme bugüne kadar, tutuklu
avukatlar›n›n ve tutuklular›n baflta
savunmalar›n› Kürtçe yapma talep-
leri olmak üzere hemen hemen tüm
taleplerini reddetti.

Ayr›ca, Kürtçe savunma ve

Kürtçe konuflma konusunda ›srar
edenleri duruflmadan atarak, hakl›
bir talebi engellemeye çal›flt›.

Mahkeme Kürtçe ile ilgili ola-
rak, tutanaklara ““bbiilliinnmmeeyyeenn bbiirr
ddiill”” yazd›rarak, oligarflinin, klasik
inkar politikas›n› sürdürmüfltür.

Kürtçe savunma yapma talebi
üst mahkeme taraf›ndan da kabul
edilmemifltir.

Oligarfli, KCK davas› üzerinden
bir kez daha tasfiye politikalar›nda
›srarl› oldu¤unu göstermifltir. Mah-
keme sürecinin her ayr›nt›s›nda bu
politikan›n izleri vard›r.

Daha bir süre öncesine kadar,
Baflbakan Erdo¤an’dan eski Genel-
kurmay Baflkan› ‹lker Baflbu¤’a ka-
dar herbiri Kürt halk›n›n kimli¤ine
ne kadar ““ssaayygg››ll›› oolldduukkllaarr››nn››”” gös-
termek için adeta oyun oynad›lar.

Erdo¤an kürsüden Kürtçe selam
verip, katil generaller Newroz’da
halkla halay çekerken, eski bir Ge-
nelkurmay Baflkan›  da halk› Kürtçe
dinliyor, oyunu tamaml›yordu.

BDP Grup Baflkanvekili BBeennggii
YY››lldd››zz,, 9 Kas›m’da, TBMM’deki
grup toplant›s›nda Kürtçe konuflma
yap›p, KCK davas›ndaki Kürtçe ya-
sa¤›n› protesto edince Kürtçe ser-
bestli¤i oyunun da maskeler düfltü.

Bengi Y›ld›z grup toplant›s›nda
konuflurken Meclis TV o bölümle-
rin görüntülerini yay›nlamad›.

Meclis Baflkan› MMeehhmmeett AAllii fifiaa--

hhiinn ise “BBaaflflkkaa bbiirr ddiill kkuullllaannaammaazzllaarr..
SSiiyyaassii ppaarrttii hhüükküümmlleerriinnee aayykk››rr››dd››rr””
aç›klamas›n› yap›yor  ve ard›ndan da
tehdit ediyordu. S›n›r buraya kadard›.
Kürtçe mecliste konuflulamazd›!

Diyarbak›r Büyükflehir Beledi-
yesi taraf›ndan yap›lan  Kürtçe,
Türkçe olarak köyleri, ilçeleri gös-
teren tabelalar, Valili¤in mahkeme-
ye baflvurusu üzerine mahkemenin
ald›¤› karar üzerine yasakland›.
Kürtçe serbestli¤i (!) s›n›r›  onlar›
da kapsam›yordu. 

Düne kadar Kürtçe’nin yasak ol-
mad›¤›n› savunan Erdo¤an, “ yyaarrgg››
bbööyyllee kkaarraarr vveerrmmiiflflssee......” diyerek to-
pu yarg›ya at›yordu. Oysa mahke-
meye baflvuran kendi valisiydi.

Hapishanelerdeki Kürtçe yasa¤›
ile ilgili, ““ggeenneellggee yyaayy››nnllaadd››kk,, hheerr--
kkeess aaiilleessii iillee KKüürrttççee kkoonnuuflflaabbiillee--

cceekk”” diyen Baflbakan, yalan söyle-
miflti. B›rak›n hapishanelerde tut-
saklar›n aileleri ile Kürtçe konufl-
malar›n›, tutsaklara gönderilen
Kürtçe yay›nlar verilmemektedir.

Diyarbak›r’daki KCK davas›nda
ise tutsaklar›n Kürtçe savunma tale-
bini kabul etmeyen mahkemenin,
Kürtçeyi bir halk›n dili bile saymama
sayg›s›zl›¤›  ve inkarc›l›¤› sürüyor...

Cumhurbaflkan› Gül de bu tart›fl-
malara taraf olmufl, “....FFaakkaatt mmaahh--
kkeemmee ssaaffaahhaatt›› bbiirr mmüüccaaddeellee aaflflaammaa--
ss››nnaa ddöönnüüflflttüürrüüllüüyyoorrssaa oonnaa ddaa kkiimm--
ssee mmüüssaaaaddee eettmmeezz..” diyerek hem
tehdit etti, hem de yasa¤› savundu.

AKP’nin Kürtçe serbestisinin
tek istisnas›, TRT fiefl’tir. TRT fiefl
Kürtçe yay›n yapabilir, s›n›r oraya
kadard›r. Kürt halk› kendi dilini evi
d›fl›nda yine konuflamaz!

Kürt diline dair sürdürülen yasak
devam etmektedir. AKP’nin Kürtçe
oyunu aç›¤a ç›km›fl,
inkar, imha politika-
lar›nda ›srar edildi¤i
bir kez daha görül-
müfltür.

KCK Davas›: Gözda¤›, Sindirme
ve Tasfiye Mahkemesi

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

Kürtçe Serbest mi fiimdi?
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12 Eylül faflizmi YÖK’ü (Yüksek
Ö¤retim Kurulu) üniversite gençli¤i-
nin halk›na, vatan›na, kendi sorunla-
r›na duyars›z apolitik bir gençlik
olmas› için kurdu. Bugün Meclis
önünde, K›z›lay Meydan›’nda
“YÖK’e Hay›r” diye hayk›ran Dev-
Gençliler, 29 y›l önce henüz do¤ma-
m›flt›. Onlar, 29 y›ld›r süren mücade-

lenin bayra¤›n› en son
devralan Dev-Gençli-
ler’di. Onlar da yar›n
bayra¤› baflka  Dev-

Gençliler’e devredecekler. Böylelik-
le, ›srarla, kararl›l›kla YÖK’e karfl›
29 y›ld›r kesintisiz süren mücadele
devam edecek. Bu, faflizmin vatan-
sever Devrimci Gençli¤i yok edeme-
di¤inin ve edemeyece¤inin kan›t›d›r.
Devrimci Gençlik 29 y›l sonra zul-
mün baflkentinden hayk›r›yor:

“YÖK’ü ssavunmak
12 EEylül ffaflizmini 
savunmakt›r”

Dev-Gençliler YÖK’ü, kuruluflu-
nun 29. y›l›nda bir kez daha protesto
ettiler. Türkiye’nin çeflitli illerinden
Gençlik Federasyonu üyeleri Anka-
ra’ya gelerek saat 12.00 s›ralar›nda
Yüksel Caddesi’nde topland›lar. Bu-
rada bas›na bir aç›klama yapan Dev-
Gençliler: ““YYÖÖKK’’üü ssaavvuunnmmaakk 1122
EEyyllüüll ffaaflfliizzmmiinnii ssaavvuunnmmaakktt››rr”” diye-
rek paras›z e¤itim isteyen Ferhat Tü-
zer ve Berna Y›lmaz’›n serbest b›ra-
k›lmas›n› istediler. 

Aç›klaman›n ard›ndan “YÖK’e,
Tecrit’e, Paral› E¤itime Hay›r” ya-
zan bir pankart ve ayr›ca üzerinde
Berna Y›lmaz ile Ferhat Tüzer’in
resimlerinin oldu¤u bir pankart aça-
rak kortejlerini oluflturdular. 

Polis, “bu flekilde yürüyemezsi-

niz” diyerek Dev-Gençliler’in yü-
rüyüflüne engel olmaya çal›flt›. An-
cak “ne olursa olsun, meclise yürü-
yece¤iz” diyen Dev-Gençliler’in
kararl›¤› karfl›s›nda polis yolu aç-
mak zorunda kald›.

Yüksel Caddesi’nden Meclise
do¤ru yap›lan yürüyüfl boyunca
“YÖK’e Hay›r”, “Yaflas›n Dev-
Genç, Yaflas›n Dev-Gençliler”,”Pa-
ras›z E¤itim ‹stemek Suç De¤ildir”,
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z”
sloganlar› at›ld›. Ayn› zamanda yü-
rüyüfl boyunca halka, YÖK ve
YÖK’ün anti-demokratik, anti-bi-
limsel uygulamalar› anlat›ld›.

Saat 13.00’da Meclis’in Dikmen
Kap›s›’nda toplanan Dev-Gençliler
burada da bir bas›n aç›klamas› yap-
t›lar. Yap›lan aç›klaman›n ard›ndan
3 kiflilik bir heyet BDP milletvekili
Hasip Kaplan’la görüflmek için
Meclis’e gitti. Ancak kap›da bekle-
yen polisler heyeti içeri sokmak is-
temedi.

Keyfi uuygulamalar›n›z› 
kabul eetmiyoruz

Gerekçe olarak ise ““eeyylleemm yyaappaa--
rraakk ggeelleennlleerrii aallmm››yyoorruuzz aayyrr›› oollaarraakk
ggeelleecceekkttiinniizz”” dediler. Dev-Gençli-

ÜÜllkkeemmiizzddee GGeennççlliikk

YASAKLARINIZ MEfiRULU⁄UMUZUN KARfiISINDA YIKILACAKTIR!..

Dev-Genç’in onurlu sesi 
K›z›lay Meydan›’nda yank›land›

Dev-Gençliler Meclise yürüdüDev-Gençliler Meclise yürüdü Dev-Gençliler K›z›lay’dayd›Dev-Gençliler K›z›lay’dayd›

J YÖK’e kkarfl› mmücadele
faflizme kkarfl› mmücadele-
dir! DDev-Genç 229 yy›ld›r
kesintisiz YYÖK’e kkarfl›
mücadelesini ssürdürüyor

J 5 KKas›m’da YYÖK’e
Tecrite, PParal› EE¤itime
Hay›r Demek iiçin
Ankara’da MMeclise
yürüdük 

J Bask›lar›n›z, tterörünüz,
tutuklamalar›n›z bbize ssök-
mez: 55 KKas›m’da ‘‘yasakl›’
meydan KK›z›lay’dayd›k!
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ler, bunun keyfi bir uygulama oldu-
¤unu söyleyerek, içeri al›nmazlarsa
girene kadar oturma eylemi yapa-
caklar›n› söylediler ve içeri girmek-
te ›srar ettiler. Polis bu durum karfl›-
s›nda geri ad›m atarak heyeti içeri
almak zorunda kald›. 

Dev-Genç heyeti meclise girip
görüflmelerini bitirerek d›flar› ç›k-
t›ktan sonra buradaki eylem sona
erdi.

DDeevv--GGeennçç yyaassaakkll›› mmeeyyddaann 
KK››zz››llaayy’’ddaa:: YYaassaakkllaarr››nn››zz,, 
tteerröörrüünnüüzz,, mmüüccaaddeelleemmiizzii 
eennggeelllleeyyeemmeezz!!....

Dev-Gençliler YÖK’ün kurulu-
flunun 29. y›l›nda, devletin yasak
koydu¤u, polisin “buras› bizim na-
musumuz” dedi¤i, kimsenin eylem
yapmas› için izin vermedi¤i Ankara
K›z›lay Meydan›’nda da bir eylem
gerçeklefltirdiler.

5 Kas›m günü K›z›lay Meyda-
n›’nda bir araya gelen Dev-Gençli-
ler ““YYÖÖKK’’ee,, TTeeccrriittee,, PPaarraall›› EE¤¤iittiimmee
HHaayy››rr”” yaz›l› pankart› aç›p YÖK’ün
12 Eylül’ün ürünü oldu¤unu ve üni-
versitelerdeki anti-demokratik uy-
gulamalar› dile getirdiler.

AKP’nin polisi, Dev-Gençliler
bas›n aç›klamas›n› okurken sald›rd›.

Dev-Gençlileri
gözalt›na ald›lar.
Gözalt›na al›rken
bafllayan iflkence,
Dev-Genç l i l e r
serbest b›rak›lana
kadar hiç durma-
d›. Araç içinde,
emniyette, Adli
T›p’a gidifl gelifl-
te sürekli iflken-
ceye u¤rayan
Dev-Gençliler-
den Serkan Fi-
kir’in kafl› yar›l-
d›, Burak Ak-
soy’un kula¤› ka-
nad› ve fliflti, gö-
zünde morluklar
olufltu, Utku Ay-
kar’›n çene kemi-
¤i zedelendi. 

Gözalt›na al›nanlar›n hepsinin
çeflitli yerlerinde morluk ve flifllikler
olufltu. 

Polisin sald›r›s›nda a¤›r darbeler
alan Haydar Ay gözalt›ndan ç›kt›k-
tan sonra fenalaflarak hastaneye kal-
d›r›ld›. Yine polisin sald›r›s›ndan
a¤›r yaralanan Ça¤r› Ünver, çevik
kuvvet otobüsünde bay›ld› ve hasta-
neye kald›r›ld›. Bir süre beyin cerra-
hide gözetim alt›nda tutulduktan
sonra ayn› gün taburcu oldu. 

““YYÖÖKK’’ee,, TTeeccrriittee,, 
PPaarraall›› EE¤¤iittiimmee HHaayy››rr”” 

K›z›lay’daki sald›r› ve gözalt›n›n
hemen ard›ndan Do¤an Y›ld›z ve
Mehmet Ad›güzel ad›nda iki Dev-
Gençli de yasakl› meydan K›z›lay’a
bakan SSK ‹flhan›’n›n balkonundan
““YYÖÖKK’’ee,, TTeeccrriittee,, PPaarraall›› EE¤¤iittiimmee
HHaayy››rr”” yaz›l› pankart açt›lar. Dev-
Gençliler burada da polisin sald›r›-
s›na maruz kalarak iflkenceyle gö-
zalt›na al›nd›lar.

Ayn› günün akflam› Adli T›p’a
getirilen Dev-Gençliler buradan
serbest b›rak›ld›lar. Hastanede teda-
vileri bitenler ise gece tekrar Adli
T›p’a götürülüp oradan serbest b›ra-
k›ld›lar. 

Ayr›ca Do¤an Y›ld›z 18 yafl›ndan
küçük oldu¤u için bir gece bekletil-
dikten sonra ertesi gün ö¤len saatle-
rinde savc›l›ktan serbest b›rak›ld›.

Gençlik Federasyonu, polisin 5
Kas›m’da Ankara’da YÖK’ü pro-
testo eden Dev-Gençliler’e karfl›
sald›r›s›n› k›nayan yaz›l› bir bas›n
aç›klamas› yapt›. Aç›klamada flöyle
dediler: “AKP hükümetinin demok-
rasi tan›m›n›n 12 Eylül faflizminin
demokrasisinden çok farkl› olmad›-
¤›n› görüyoruz.

Gençlik Federasyonu olarak di-
yoruz ki 41 y›l boyunca bizim olan-
dan vazgeçmedik, vazgeçmeyece-
¤iz de. Gözalt›lar›n›z YÖK’E TEC-
R‹TE PARALI E⁄‹-
T‹ME karfl› mücade-
lemizden bizleri al›-
koyamayacak.”

ÜÜllkkeemmiizzddee GGeennççlliikk

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

5 Kas›m’da gözalt›na al›n›p
b›rak›lan Dev-Genç’liler

Mehmet AAd›güzel, RR›dvan
Akbafl, SSerkan FFikir, BBurak
Aksoy, UUtku AAykar, HHaydar
Ay, SSevinç BBozda¤, ÇÇa¤r›
Ünver, DDilek AArslan, BBahti-
yar Do¤ruyol

‹‹rrllaannddaa’’ddaa öö¤¤rreenncciilleerr
hhaarrçç zzaammmm››nnaa kkaarrflfl›› ssoo--
kkaakkttaayydd››

44 KKaass››mmddaa öö¤¤llee ssaaaatt--
lleerriinnddee DDuubblliinn PPaarrnneellll
MMeeyyddaann››’’nnddaa bbiirr aarraayyaa
ggeelleenn oonn bbiinnlleerrccee öö¤¤rreennccii
hhüükküümmeettiinn ee¤¤iittiimm hhaarrccaa--
mmaallaarr››nnddaa kkeessiinnttiiyyee ggiitt--
mmeessiinnii pprrootteessttoo eettmmeekk
iiççiinn bbiirr yyüürrüüyyüüflfl ggeerrççeekk--
lleeflflttiirrddii.. ‹‹rrllaannddaa ÖÖ¤¤rreennccii
BBiirrllii¤¤ii ((UUSSII)) ttaarraaff››nnddaann
ddüüzzeennlleenneenn yyüürrüüyyüüflflee,,
bbiirrllii¤¤iinn iinntteerrnneett ssaayyffaa--
ss››nnddaa bbeelliirrttiillddii¤¤ii üüzzeerree,,

‹‹ rr ll aa nn dd aa
gg ee nn ee ll ii nn --
ddeenn 4400 bbii--
nniinn üüzzee--

rriinnddee öö¤¤rreennccii kkaatt››lldd››..
KKrriizziinn eenn ffaazzllaa eettkkiilleeddii¤¤ii
üüllkkeelleerrddeenn bbiirrii oollaann ‹‹rr--
llaannddaa’’ddaa,, hhüükküümmeett eekkoo--
nnoommiiddeekkii aaçç››¤¤›› kkaappaatt--
mmaakk iiççiinn bbiirrttaakk››mm öönn--
lleemmlleerr ppllaannll››yyoorr.. BBuu öönn--
lleemmlleerriinn bbaaflfl››nnddaa vveerrggiillee--
rriinn aarrtt››rr››llmmaass›› vvee kkaammuu
hhaarrccaammaallaarr››nn››nn kk››ss››llmmaa--
ss›› ggeelliiyyoorr.. ÜÜnniivveerrssiittee öö¤¤--
rreenncciilleerrii yyeennii ddüüzzeennllee--
mmeeyyllee kkaayy››tt hhaarrççllaarr››nn››nn
%%5500 aarrttaaccaa¤¤››nn››,, öö¤¤rreennccii
ddeesstteekk kkrreeddiilleerriinniinn iissee
%%1100 ddüüflfleeccee¤¤iinnii öönnggöörrüü--
yyoorr.. 

Dünya Gençli¤inden
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ÜÜllkkeemmiizzddee GGeennççlliikk

ÇÇaannaakkkkaallee:: 2 Kas›m günü
Çanakkale Gençlik Derne¤i Girifli-
mi ö¤rencileri,  Onsekiz Mart Üni-
versitesi Anafartalar Kampüsü’nde
ve Kordon Boyu’nda “YÖK’ E
TECR‹TE PARALI E⁄‹T‹ME HA-
YIR 5 KASIM’DA ANKARADA-
YIZ” bildirilerini da¤›tt›lar.

Ö¤rencilere YÖK’ün 12 Eylül
darbesinden sonra üniversite genç-
li¤i üzerinde bask› arac› olarak ku-
ruldu¤u, her türlü yap›lan demokra-
tik eylemliklerin ard›ndan ö¤renci-
lere soruflturma aç›ld›¤› ve okullar-
dan at›ld›¤›, paras›z e¤itim isteme-
nin bile günümüzde suç say›ld›¤›
anlat›ld›.

Yap›lan bu haks›zl›klara karfl›
“YÖK’e Hay›r!” demek için 5 Ka-
s›m’da Ankara’da olunaca¤› ve
Meclis’e gidilece¤i duyuruldu.
Üniversitede ve Kordon Boyu’nda
toplam 150 bildiri da¤›t›ld›.

3 Kas›m günü de 6 Kas›m çal›fl-
malar›na devam eden Çanakkale
Gençlik Derne¤i Giriflimi ö¤renci-
leri Onsekiz Mart Üniversitesi Ter-

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

Mersin: Gençlik Federas-
yonu Mersin’de de YÖK’ü Protes-
to ça¤r›s›nda Bulundu

Mersin Üniversitesi Çiftlik Köy
Kampüsü’nde, 2 ,3 ve 4 Kas›m
günlerinde,  12.00 ile 14.00 saatleri
aras›nda Gençlik Federasyonu ö¤-
rencileri stant açt›lar.

Standa YÖK’ü ve paral› e¤itimi
elefltiren karikatür sergisi, afifl ve
Dev-Genç flamas› as›l›rken,
"YÖK'E, TECR‹TE,  PARALI
E⁄‹T‹ME HAYIR!'' bafll›kl› bildi-
rilerini da¤›tt›lar ve 5 Kas›m’da
Ankara'ya YÖK'ü protesto ça¤r›-
s›nda bulunuldular.  Ayr›ca stantta
Grup Yorum’un türküleri çal›nd›.

BBuurrssaa:: Bursa Gençlik Derne-
¤i giriflimi 4 Kas›m günü Bursa
Kent Meydan›’nda eylem yaparak,
YÖK’e karfl› 5 Kas›m günü Anka-
ra’ya ça¤r› yapt›. 

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

YÖK’e karfl› 29 y›ld›r kesintisiz süren bir mücadele

Dev-Genç’lilerin 6 Kas›m çal›flmalar›

Ege Üniversitesi’nde
Polis Teflhir Ediliyor

Geçti¤imiz günlerde polis taraf›n-
dan aileleri tehdit edilen Dev-Gençliler
polisin tehdit, taciz ve bask›lar›n› tehflir
etmek amac›yla kampanya bafllatt›.

Bu kampanya kapsam›nda Ege
Üniversitesi'nde  4 Kas›m tarihinde
“Polis, Devrimci Gençli¤in Ailelerini
Telefonla Arayarak Taciz Ediyor" "Po-
lis, Hakimli¤e Soyunup Devrimci
Gençli¤i Terörist ‹lan Ederek Suç ‹flli-
yor" yaz›l› afifller as›ld›.

Polis'in gerçek yüzünü anlatan 100
bildiri da¤›t›ld›. Afiflleri
okuyan ö¤rencilerde po-
lisin okullar›nda olma-
s›nda rahats›z olduklar›n›
ifade ettiler.

Ö¤rencilerden para toplamaya tepki
Tunceli'de bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde baz› ö¤retmenlerin

ö¤rencilerden para toplamas›na ö¤renciler tepki gösterdi. Beden e¤i-
timi ve matematik ö¤retmeninin spor ve mürekkep paras› ad› alt›nda
okuldaki ö¤rencilerden para toplad›¤›n› ö¤renen  ö¤renciler bu ö¤ret-
menlerine tepki göstererek yapt›klar›n›n yasal olmad›¤›n› hat›rlatt›.
Ö¤renciler ö¤retmenlerinin para toplamaya devam etmeleri halinde
okulu boykot edeceklerini aç›klad›lar.

TKM’de Türkü Geceleri Bafllad›
Trakya Kültür Merkezi’nin k›fl dönemi programlar›ndan “Türkü

Geceleri”nin ilki 7 Kas›m günü kültür merkezi binas›nda yap›ld›.  

40 kiflinin kat›ld›¤› programda  birçok halk türküsü söylendi. Yakla-
fl›k 2 saat süren gece, halaylarla ve marfllarla sona erdi.

Ayr›ca TKM’de Ekim ay› hafta sonlar›nda çocuklara ve yetiflkinlere
yönelik olarak yap›lan film gösterimleri son bulurken, Kas›m ay› hafta
sonlar› film gösterimi program› bu hafta sonu gösterilen filmlerle
bafllad›.
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Oligarflinin mücadeleyi bast›r-
mak, sindirmek ve yok etmek için
kulland›¤› en bilinen yöntemlerinden
biridir, “büyük operasyon” havala-
r›nda terör estirerek evleri, dernekle-
ri, iflyerlerini basmas›. "Fiziki an-
lamda ben sizden daha güçlüyüm,
her an arkan›zday›m, peflinizdeyim,
her fleyinizi biliyorum” mesaj›n› ver-
mek ister oligarfli bu operasyonlarla.
Hakk›n› arayan, hak ve özgürlük
mücadelesi veren hemen her kesime
yönelik terör estiriyor AKP iktidar›.
Bask› ve terörle kitleleri y›ld›rmak,
sindirmek, korku, y›lg›nl›k ve inanç-
s›zl›k yayarak halk›n mücadelesini
engellemek istiyor.

Dev-Genç’liler 40 y›ld›r gençli-
¤in mücadele bayra¤›n› dalgaland›r›-
yor. Dev-Genç’liler 40 y›ld›r sadece
gençli¤in de¤il halk›n tüm sorunlar›-
na karfl› da duyarl› olmufl ve müca-
dele etmifltir. Bunun içindir ki, 40
y›ld›r oligarfli gözalt›lardan, tutukla-
malara, infazlardan katliamlara, ka-
y›plara her türlü kontrgerilla faali-
yetiyle Dev-Genç’in mücadelesini
engellemek istedi. Bu sald›r›lar du-
ruma göre dönem dönem artmakta
ya da azalmaktad›r. Fakat 40 y›ld›r
Dev-Genç’liler hep büyük bedeller
ödeyerek mücadelelerini kesintisiz
sürdürmüfllerdir.

Oligarfli yine sald›r›yor. En son 3
Kas›m 2010 Çarflamba günü Kocae-
li’de sald›rd›. Yine “büyük operas-
yon” havas›nda sald›rd›. Sabaha kar-
fl› 06.00 civar›nda Kocaeli’de evler
bas›larak 18 kifli gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlar, Kocaeli Gençlik
Derne¤i üyeleri, derne¤e gelip gi-
denler ve baz›lar› da dernekle ilgisi
olmayan kiflilerdir. Bunlardan Ko-
caeli Gençlik Derne¤i üyesi 6 arka-
dafl›m›z örgüt üyeli¤inden tutuklan-
m›flt›r. Gerekçe olarak ise bu güne
kadar kat›ld›klar› tüm ddeemmookkrraattiikk
eeyylleemmlleerr ve hatta bbaass››nn aaçç››kkllaammaallaa--
rr›› gösterilmifltir. Gösterebilecekleri
baflka bir gerekçeleri de yoktur. Dev-

let kendi koydu¤u yasalara bile uy-
mamaktad›r. Ülkemizde bas›n aç›k-
lamalar›na kat›lmak, kendini ifade
etmek suç de¤ildir, tam tersine ana-
yasayla “güvence alt›na al›nm›fl” bir
hakt›r. Ama birkaç eyleme kat›lm›fl-
san›z, polis kameralar› birkaç resmi-
nizi tespit etmiflse bu eylemlere sü-
rekli kat›lmaktan dolay› hemen”yasa
d›fl›” örgüt üyesi say›labiliyorsunuz. 

Bu flekilde yapmak istedikleri
yaln›zlaflt›rmak ve tecrit etmektir.
Selam bile verecek kimsenin olma-
mas›n› sa¤lamakt›r. Kötü bir imaj çi-
zerek insanlar›n gözünde Dev-Genç-
liler’in ve Gençlik Dernekleri’nin
meflrulu¤unu ve hakl›l›¤›n› kaybet-
tirmektir, mücadele edilebilecek
alanlar› daraltmakt›r.

Tüm bu tutuklamalar›n, operas-
yonlar›n as›l sebebini biliyoruz.
Amaçlanan Kocaeli Gençlik Derne-
¤i’ni ve daha genifl anlamda da Dev-
Gençliler’i faaliyet yürütemez duru-
ma getirmektir. Kocaeli’de mücade-
lenin büyümesinden duyulan korku-
dur. Çünkü mücadele her yerde bü-
yüyecektir. Polisin haz›rlam›fl oldu-
¤u fezlekelerle tutuklama isteminde
bulunan savc›lar ve tutuklama kara-
r›n› veren hakimler de biliyorlar. Ya-
sal eylemlerin tutuklanmak için ge-
rekçe olamayaca¤›n› biliyorlar.
TAYAD’l›lara yap›lan sald›r›lar›n, 1
May›s Mahallesi’nde, Sar›gazi’de
Halk Cepheliler’e yap›lan sald›r›la-
r›n amac› ayn›d›r. 

40 y›ld›r sürüyor bu bask›lar ve
operasyonlar. 40 y›ld›r bo¤mak iste-
dikleri bu ses hala yank›lan›yor. 40
y›ld›r bu sesi bo¤mak için u¤rafl-
maktan vazgeçmediler. Çünkü bu
ses o kadar güçlü bir ses ki; Edir-
ne’den Kars’a Dev-Genç’in, Dev-
Gençliler’in onurlu sesi. Dev-
Genç’liler, Türkiye’nin her yerinde
mücadele ediyorlar. Düflman vaz-
geçmiyor çünkü bu mücadele vata-
n›n ba¤›ms›zl›¤›, halk›n özgürlü¤ü
için verilen mücadeledir.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

ÜÜllkkeemmiizzddee GGeennççlliikk

DEV-GENÇ’‹N HAKLI ve ONURLU SES‹ 
OPERASYONLARLA SUSTURULAMAZ

14 Kas›m 20 Kas›m
Kas›m 11988: Ö¤renci genç-

lik, DEV-GENÇ önderli¤inde 7 Ka-
s›m'da Topkap›'da, 14 Kas›m'da ‹s-
tanbul Valili¤i önünde, 18 Kas›m'da
Harbiye'de, 24 Kas›m'da Kad›-
köy'de yapt›klar› gösterilerle tutsak-
lara yönelik bask›lar› protesto etti-
ler. 22 Kas›m'da tüm üniversitelerde
yemek boykotu yap›ld›.

Kas›m 11997: Kocaeli Üniversi-
tesi’nde Devrimci Gençlik’in 6 Ka-
s›m boykotunu hazmedemeyen polis,
faflistlerle birlikte devrimci ö¤rencile-
re sald›rd›. Onlarca ö¤renci yaraland›.
6 ö¤renci gözalt›na al›nd›.

Kas›m 11997: Bursa’da 6 Ka-
s›m boykotunun ard›ndan  Susur-
luk’u protesto etmek için yap›lan
aç›klamaya polis sald›rd›. 8 TÖ-
DEF’li gözalt›na al›nd›.

Kas›m 11997: Diyarbak›r Dicle
Üniversitesi’nde Susurluk’u ve
YÖK’ü protesto eden 1300 kiflilik
ö¤renci gruba polis sald›rd›. Sald›r›
sonras›nda ö¤renciler direnifle geçti.
Daha sonraki y›llarda (8 Nisan 2007)
Dersim’in Hozat ‹lçesi k›rsal›nda
flehit düflecek olan Gülender
Çakmak’›n da aralar›nda oldu¤u
TÖDEF’liler gözalt›na al›nd›.

ggeennççllii¤¤iinn 
ttaarriihhiinnddeenn

10 Kas›m Sal› günü, ‹stanbul
Üniversitesi Avc›lar Kampüsü ö¤-
rencilerinden Gökçe Uluada ve Se-
vinç Bozda¤, saat 11.30'da okulda
keyfi bir flekilde gözalt›na al›nd›lar. 

Gençlik Federasyonu gözalt›lar›
protesto eden yaz›l› bir aç›kla-
mayla protesto etti. Arkadafllar›n›n
sivil polisler ve ÖGB’ler taraf›ndan
sald›r›ya u¤rayarak zorla gözalt›na
al›n›p Avc›lar Firuzköy Karakoluna
götürüldü¤ünü aç›klayarak serbest
b›rak›lmalar›n› istedi-
ler. Gözalt›na al›nanlar
ayn› akflam serbest
b›rak›ld›.

Keyfi Gözalt›lara
Son!
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EEmmrraahh
TTOORRUUNN 
‹‹nnöönnüü
ÜÜnniivveerrssiitteessii
MMeesslleekk YYüükksseekk
OOkkuulluu yyaaflfl:: 2211

.. Sabah okula git-
mek için erkenden

yola ç›kmak ve durakta saatler-
ce otobüs kuyru¤unda bekle-
mek zorunda kal›yoruz. Ders
ç›k›fl›nda da eve dönmek için
ayn› flekilde kampüste uzun
otobüs kuyruklar› olufluyor ve
bizler yine saatlerce bekliyo-
ruz. Arabaya binmeyi baflarabi-
lenlerimizde bal›k istifi yolcu-
luk yapmak zorunda kal›yor.
Bu durum herkes için özellikle-
de bayan ö¤renciler için tam bir ifl-
kenceye dönüflüyor.

Bu sorunlar “insanca ulafl›m isti-
yoruz” talebinde somutland›. Bele-
diye bu sorunu rahatça çözebilecek
durumdayken ve belediye için bu
çözüm bir külfette getirmeyecek ol-
mas›na ra¤men çözüm için hiçbir
fley yap›lm›yor. Biz ö¤renciler insan
gibi muamele istiyoruz. 

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

büs duraklar›nda, yemekhanelerde
bildiri da¤›tt›k, imzalar toplad›k.
Kampüs içerisinde Mediko önünde
imza masas› açt›k. Yine üniversite
de bir eylem yapt›k.

-----------------
KKaaddiirr
KKUULLBBAAKK         
‹‹nnöönnüü
ÜÜnniivveerrssiitteessii 
yyaaflfl:: 2211

.. Ö¤renciler az
say›da olan bele-
diye otobüslerini
t›ka basa doldurmas›na ra¤men bir-
çok ö¤renci yer bulamad›¤› için
derslerine geç kal›yor. Belediye kar
h›rs›ndan dolay› bu sorunu görmez-
den geliyor, k›l›n› k›p›rdatm›yor.
Bizde tüm bu sorunlar›m›z› çözebil-
mek için bu kampanyay› bafllatt›k. 

.. Ö¤rencilerden çok olumlu tepki-
ler al›yoruz. Karfl› ç›kan, olumsuz
tepki gösteren neredeyse hiç olmu-
yor. Çünkü flu anda üniversitemizde
en yak›c› yaflanan sorun ulafl›m so-
runu. Kampanyam›z› neredeyse
duymayan ö¤renci kalmad›. ‹mza
kampanyas›na da destekleri çok iyi.

.. Bundan sonra da sorunumuzu

çözene kadar kampanya çal›fl-
malar›m›za devam edece¤iz.
Eylemler yapmay› düflünüyo-
ruz. Ve tabi imza kampanyam›z
bir süre daha devam edecek. 

--------------------
ÇÇaa¤¤rr›› ÜÜNNVVEERR 
‹‹nnöönnüü
ÜÜnniivveerrssiitteessii 
yyaaflfl:: 2200
.. Üniversitede dü-
zenli olarak imza top-
lamaya bafllad›k. Ö¤-
renciler aç›s›ndan ge-
nel bir sorun oldu¤u için baya¤›
bir ilgi gördü. Bunun d›fl›nda afifl-
ler ast›k, bildiriler da¤›t›p, masa
açt›k ve birde bas›n aç›klamas›
yapt›k. Belediye, ö¤rencilerin ey-

leme ilgisini azaltmak için elinden
geleni yapt›. Ama ona ra¤men biz
aç›klama yaparken yüzlerce metre
kuyruk olufltu. Daha sonra belediye-
nin tutumunu protesto amaçl› otobü-
se akbil basmadan bindik ve ö¤ren-
cilere de tavr›m›z› anlat›p bilet at-
madan binmelerini sa¤lad›k.

.. Karfl›laflt›¤›m›z insanlar›n hiç-
birinden olumsuz tepki almad›k.
Kimisi imza föyü al›p kendisi ça-
l›flma yapmak iste¤ini söyledi.
Üniversite içinde çal›flma yapar-
ken birkaç kez ÖGB’lerin müda-
halesiyle karfl› karfl›ya kald›k.

Böyle durumlarda ö¤renciler anlam
veremiyordu ama biz ne yapt›¤›m›-
z› anlat›nca ö¤renciler bir anda top-
lan›yor ve bize sahip ç›k›yordu. 

.. Sorunumuzun ad› ne olursa ol-
sun birlik olup örgütlü olup müca-
dele verdikten sonra çözemeyece¤i-
miz hiçbir sorun yoktur. Üniversite-
ler de son dönemde polislerin yetki-
si artt›r›lmas›yla devrimci, demok-
rat, ilerici ö¤rencilere yönelik fiflle-
me, sald›r›, okuldan att›rma vs. bas-
k› politikalar›n›n daha da artaca¤›
kesin. Haklar›m›z› kazanman›n, so-
runlar›m›z› çözmenin tek yolu ör-
gütlü mücadeledir, direnmektir.

‹nönü Üniversitesi’nde
Kampanya  Devam Ediyor

Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renci-
lerinin sürdürdü¤ü UUllaaflfl››mm ÇÇiilleessiinnee SSoonn
kampanyas› devam ediyor.

99 KKaass››mm SSaall›› günü kampüsde imza
masas› aç›ld›. Ö¤rencilerin  kampanyay›
sahiplenerek, imza verdi¤i,   s›nav haf-
tas› nedeniyle   ciddi bir sorun haline ge-
len ulafl›m sorunu ve çözümü konusun-
da ö¤renciler ile sohbet edildi.

Ankara’da yap›lan YÖK’ü protesto
eylemine iliflkin de
sohbetler yap›ld›.
11,,55 ssaaaatt aaçç››kk kkaallaann
mmaassaaddaa 220000 iimmzzaa
ttooppllaanndd››..

Malatya ‹nönü Üniversitesi’nde bir süre-
dir GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu üüyyeessii ö¤rencilerin
sürdürdü¤ü ““UUllaaflfl››mm ÇÇiilleessiinnee SSoonn”” kampan-
yas› ile ilgili olarak, GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu
üüyyeessii ö¤renciler ile röportaj yapt›k...

RRööppoorrttaajj ssoorruullaarr››::

.. ÜÜnniivveerrssiitteeddee UUllaaflfl››mm ssoorruunnuu iillee  iillggiillii
nneeddeenn bbiirr kkaammppaannyyaa bbaaflflllaatttt››nn››zz??

.. KKaammppaannyyaa iillee iillggiillii oollaarraakk bbuuggüünnee
kkaaddaarr nneelleerr yyaapptt››nn››zz??

.. ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn kkaammppaannyyaa iillee iillggiillii
tteeppkkiilleerrii nnaass››lldd››?? NNaass››ll kkaarrflfl››llaanndd››
kkaammppaannyyaann››zz??

.. BBuunnddaann ssoonnrraakkii pprrooggrraamm››nn››zz nneeddiirr??
NNeelleerr yyaappmmaayy››  ddüüflflüünnüüyyoorrssuunnuuzz??

.. AAyyrr››ccaa ssiizziinn bbeelliirrttmmeekk iisstteeddii¤¤iinniizz bbiirr
flfleeyy vvaarr mm››??

“Haklar›m›z› kazanman›n yolu
örgütlü mücadeledir, direnmektir”

19 Aral›k’tan sonra19 Aral›k’tan sonraÓ AAFFFFEETTMMEEYYEECCEEĞĞİİZZ!!
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3 Kas›m’da Kocaeli Polisi, bü-
yük bir operasyon(!) düzenledi. Ko-
caeli Gençlik Derne¤i üyelerinden
18 kifli gözalt›na al›nd›. 

Operasyon büyüktü; büyüklü-
¤ün flan›na uygun olsun diye de,
hergün okullar›nda, derneklerinde
olan ö¤rencilerin evlerine sabaha
karfl› uzun namlulu silahlarla bas-
k›nlar yap›ld›.  Belki ö¤rencilerin
evlerinde makinal› tüfekler vard›!!!

Gözalt›na al›nan ö¤renciler, Ko-
caeli Emniyet Müdürlü¤ü’ne götü-
rüldüler. Sonras› malum; sorgu, ifl-
kence, ifade... 

Bu arada, gazetelere haber uçu-
rulmufltu bile:

““DDHHKKPP--CC''yyee ooppeerraassyyoonn””!!

Hem de ne operasyondu:

Kaleflnikoflar, tonlarca TNT,
binlerce el bombas›, yakalanma-
m›flt› gerçi ama, Kocaeli polisinin
zehir hafiyeleri “çok say›da örgüt-
sel doküman, hatta afifl, hatta pan-
kart ve hatta çok say›da da CD ve
DVD ile bilgisayar ele geçirmifl-
ler”di. 

Türkiye Cumhuriyeti bu polisle-
riyle ne kadar övünse azd›. “DHKP-
C'ye operasyon” deyip geçmeyin;
bu devletin bekas› için çok çok
önemliydi bu operasyonlar.  

Sonra gözalt›na al›nanlar›n 9’u
serbest b›rak›ld›. 

Bu kez savc› ifade almaya baflla-
d›. “Bu bombalar› nereden ald›n, ne-
reye atacakt›n” diye soracak bir so-
rusu yoktu onun da. Son zamanlarda
savc›lar›n gözalt›na al›nan hemen
tüm devrimcilere, ilericilere sordu¤u
sorular›n benzerini sordu o da Ko-
caeli Gençlik Derne¤i üyelerine.
Savc›n›n yöneltti¤i sorulara bak›n:

- 1 May›s’a neden kat›ld›n? 
- TAYAD’l›lar geldiklerinde evi-

nizi açm›fls›n›z (Büyük suç!)

- Falan› nereden tan›yorsun?
(Hakk›nda hiçbir suçlama olmayan
kiflilerle ilgili sorular!)

- Yaz kamp›nda ne yapt›n›z?
(Gençlik Federasyonu’nun yasal,
aç›k olarak yapt›¤› kamp soruluyor)

*

Ortada düzenin yasalar›na göre
bile bir “suç”un olmad›¤› bu ope-
rasyonda, ssuuççlluu yyaarraatt››lldd›› ve Genç-
lik Derne¤i üyelerinden alt›s› tutuk-
land›. Polis-yarg›, uzun zamand›r
çok kulland›klar› bir tezgah› ifllet-
mifllerdi yine. 1188 yyaaflfl››nnddaann kküüççüükk
birini bulup, ondan herkes hakk›nda
ifade alm›fl, sonra da dosyaya ggiizzllii--
lliikk karar› koydurmufllard›. 

Ortada bir fley olmad›¤› önünde
sonunda aç›¤a ç›kacakt›, ama bu
arada emperyalizme, faflizme karfl›
mücadelede yer alan gençlerimiz-
den alt›s› aylarca belki y›llarca F
Tiplerinde yat›r›lm›fl, “örgüte bü-

yük operasyon” söylemleriyle
psikolojik savafl›n gere¤i yerine ge-
tirilmifl olacakt›. 

Peki sonra?

Sonras›n› söyleyelim. Oligarfli-
nin, AKP’nin polisi ve yarg›s› bun-
lardan dolay› kendilerini karda sa-
n›yorlarsa yan›l›yorlar. 

F Tiplerine att›¤›n›z Dev-Gençli-
ler’in yerlerini mutlaka yenileri alac-
ak; örgüte, umuda yapt›¤›n›z o “bü-
yük operasyonlar”, devrime büyük
yürüyüflün ad›mlar›na dönecektir...

Polisin Büyük Baflar›s›!
Yalan›n Büyü¤ü: ‘DHKP-C’ye Büyük Operasyon’

2010 y›l› içinde 16 devlet üniversitesinde rektör
aday› belirlemek için seçimler yap›lacak.  16 devlet
üniversitesinden 10’unda yap›ld›.  Adaylar› belirlenen
üniversiteler ise flöyle: Adnan Menderes, Celal Bayar,
Gaziosmanpafla, Kafkas, Kocaeli, Mersin, Mu¤la, Sa-
karya, Karaelmas, Mustafa Kemal. Bu üniversitelerden
Adnan Menderes Üniversitesi’nin sonuçlar›nda 491 ö¤-
retim üyesinin oy kulland›¤›ndan bahsediliyor ve sade-
ce ö¤retim üyelerinin oy kulland›¤› bir seçim söz konu-
su. Sonras›nda Adnan Menderes Üniversitesi’de seçi-
me giren 6 aday›n ismi YÖK’e gönderilecek ve YÖK’te
seçti¤i 3 ismi Abdullah Gül’e iletecek. Cumhurbaflkan›

Gül’de 3 adaydan 1’ini rektör olarak görevlendirecek.
Bugünde geçmifl senelerde yap›lan atamalara bakt›¤›-
m›zda Cumhurbaflkan›n›n kendi istekleri do¤rultusun-
da seçim yapaca¤› aflikârd›r. Çünkü en baflta üniversite-
lerdeki rektörlük seçimlerine sadece akademisyenler
kat›labiliyor. Ö¤rencilere ve üniversite bünyesinde yer
alan di¤er unsurlara seçimlere kat›lma hakk› tan›nm›-
yor. AKP’nin ve 12 Eylül zihniyetinin her alanda ku-
rumsallaflmas›n›n bir göstergesidir bu durum.

Ö¤rencilerin seçmedi¤i rektörler taraf›ndan bu gün
okullar yönetilmeye çal›fl›l›yor. Bizlerde e¤itim hakk›m›za
yönelik bu sald›r›lara karfl› demokratik halk
üniversiteleri mücadelemizi büyütmeliyiz.
Çünkü okullar›m›z›n demokratik bir yöneti-
me kavuflmas›n›n tek yolu budur.

10 ÜN‹VERS‹TEDE REKTÖR 
ADAYI SEÇ‹M‹ YAPILDI
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B‹Z DEVR‹MC‹Y‹Z!
BASKILAR B‹Z‹
YILDIRAMAZ!

3 Kas›m’da Kocaeli’nde gözal-
t›na al›nan arkadafllar›m›z Kocaeli
Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldü-
ler. (...)

Bu operasyonlarda esas olarak
yarg›lanan kifliler de¤ildir. “Ame-
rika Defol, Bu Vatan Bizim!”, “Pa-
ras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca¤›z!”
sloganlar›d›r yarg›lanan. Paras›z
e¤itim talebidir, vatanseverlik,
devrimciliktir yarg›lanan. 

Bu talepler gözalt›na al›nan 18
kiflinin talebi de¤ildir sadece, halk›n
talebidir. Sald›r›ya u¤rayan, yarg›la-
nan halkt›r. ‹flte bu yüzden ne kadar
sald›r›rlarsa sald›rs›nlar, devrimcili-
¤imizden vazgeçmeyece¤iz. 

Hiçbir operasyon, bizi özümüz-
den koparmay› baflaramaz.

GENÇL‹K FEDERASYONU



66 TTeemmmmuuzz 22000011 yy››ll››nnddaa ‹‹ssttaannbbuull
AAvvcc››llaarr FFüürruuzzkkööyy’’ddee ppoolliisslleerr
ttaarraaff››nnddaann kkaattlleeddiilleenn ‹‹ssmmaaiill
KKaarraammaann’’››nn iinnffaazz ddaavvaass››nnddaa
kkaattiilllleerriinn bbeerraaaatt eettttiirriillmmeessii üüzzeerriinnee
HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu AAvvuukkaattllaarr›› vvee
‹‹ssmmaaiill KKaarraammaann’’››nn aa¤¤aabbeeyyii iillee
yyaapptt››¤¤››mm››zz rrööppoorrttaajjllaarr›› ssuunnuuyyoorruuzz......

YYüürrüüyyüüflfl:: Polislerin beraat karar›nda
"San›klar, kendilerine karfl› haks›z bir
sald›r›y›, sald›r›yla orant›l› bir biçimde
def ettiklerinden, yasal savunma s›n›r-
lar› içerisinde hareket ederek Kara-
man'› öldürmüfllerdir." deniliyor. Bu ka-
rar ne anlama geliyor? 

HHB: ‹ddia flu, ‹smail Karaman kaçar-
ken atefl ediyordu. Kaçan bir insana tek
el atefl edip baca¤›ndan vurursan›z onu
yakalars›n›z. ‹smail Karaman’›n vücu-
duna befl hayati kurflun isabet etmifltir.
Yani polisler durdurmak için de¤il öl-
dürmek için atefl etmifllerdir.

‹kinci savunmalar› "s›rt çantas›nda
da bomba oldu¤unu düflünüyorduk.
Hem kendi hayat›m›z hem de çevrede-
kilerin hayat› tehlikede idi.” Anlat›lan
durum, s›rt›ndan giren kurflunlar›n izini
tafl›yan bir siyah s›rt çantas›n›n emanete
al›nmas›n› gerektiriyor. Oysa hiçbir za-
man böyle bir çanta ele geçirilememifl.

Ayr›ca bu olay›n faili olan polisler
üstüne bir de soruflturma delillerini top-
lam›fllar. Oysa yapmalar› gereken, he-
men olaydan el çekmektir.

Daha önemlisi olayda görgü tan›¤›
ifadesi al›nmam›flt›r. Dosya bütünüyle
bir polis dosyas›d›r. Deliller toplanma-
m›fl, karart›lm›flt›r. 

Polislerin savunmas› 

Bir, onu yakalamak kanunun bize em-
retti¤i görevdir. Yakalamak için atefl etme
hakk›n› da bize yine kanun vermifltir.

‹ki, hem kendi can›m›z hem de çev-
redekilerin can› tehlikede idi. Meflru
müdafaa halindeydik

Kurgu budur. Ama
bu polislerin delil topla-
mas› hukuka ayk›r›d›r.
‹smail Karaman’›n silah

kulland›¤› ispat edilememifl, görgü tan›-
¤› yok, s›rt çantas› yok. Yani olay›n
böyle oldu¤unu anlatacak delil yok. 

Bizim iddiam›z polisler öldürmek
için atefl ettiler. Sa¤ yakalayabilirlerdi.
Delilimiz ‹smail’in cans›z bedeni ve
üzerinde tafl›d›¤› befl kurflun, ölümcül
yaralard›r. 

YYüürrüüyyüüflfl:: “Polislerin kamu görevlerini
yapt›klar› ve san›klar kanuni görevleri-
ni yerine getirdikleri s›rada Karaman’›
öldürmüfllerdir”deniliyor. Buna benzer
baflka kararlar var m›?

HHB: Bugün kanun hükmünü yerine
getiren kimseye ceza verilmez fleklin-
deki hukuka uygunluk sebepleri s›rala-
yan 24. madde eski kanunda 49. mad-
deydi. Ünlü 49. madde ile bir çok infaz
hukuk düzenince aklanm›flt›r.

Mesela Çiftehavuzlar davas›nda ün-
lü 49. madde devreye girmifltir. Kayseri
A¤›r Ceza Mahkemesi , operasyon s›ra-
s›nda polislerin Polis Vazife ve Salahiyet
Kanunu  çerçevesinde görevlerini icraa
ettiklerini söyleyerek, o dönemin ünlü
özel harekatç›lar›n› beraat ettirmifltir.

Yine Ankara Ulucanlar’da yap›lan
katliamda 161 jandarma yarg›lanm›fl ve
öldürme ve yaralama fiillerini yetkili
makamlar›n emriyle yani görevleri da-
hilinde ifllemeleri sebebiyle haklar›nda
“ceza verilmesine yer olmad›¤›na” ka-
rar verilmiflti.
YYüürrüüyyüüflfl:: Bu karara göre devletin adam
öldürmesi "Kamu görevleri" aras›nda
say›l›yor. Yasalar bu konuda ne diyor?
Adam öldürmek, ne kadar kanuna uygun

ülkemizde? Ve hangi durumlarda devle-
tin yasalar› katletmeyi teflvik ediyor.

HHB: Asl›nda polisin dünden bu güne
bu kadar rahat silah kullanmas›n› gözü-
nü k›rpmadan adam öldürmesini müm-
kün k›lan yasal düzenlemeler bu ülke-
nin anayas›nda yer al›r. 

Burada polis bir kanunun hükmünü
yerine getiriyor. Bu kanun PVSK’d›r. 

Ceza hukukçular› da Yarg›tay da flu
düflünce ile kanuni adam öldürmenin
önünü açm›flt›r; Kanun emrini yerine
getirme, kamu görevlisinin görevidir.
"Kanun hükmünü yerine getiren kimse-
ye ceza verilmez" diyor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Davaya iliflkin geçen hafta
dergimize yapt›¤›n›z de¤erlendirmeniz-
de "yarg› yollar›n› sonuna kadar kulla-
naca¤›z. Asla vazgeçmeden gerçe¤i ka-
bul ettirece¤imiz bir yol mutlaka bula-
ca¤›z" demifltiniz. Bundan sonra dava-
ya iliflkin hukuken veya en genel anla-
mada adaletin tecellisi için neler yapa-
caks›n›z?   

HHB: Önce davan›n temyiz aflamas›
var. Dosya Yarg›tay’a gidecek. Sonra
e¤er kesinleflir ise Avrupa ‹nsan Hakla-
r› Mahkemesi yolu aç›lacak. 

Bak›n bugün daha on y›l öncenin
olaylar› yarg›lamalar› mahkum edili-
yor. Dün kendini her fleye yetkili gören-
ler bugün ellerinden oyuncaklar› al›n-
m›fl gibi

Hepsinden önemlisi tarihin haf›zas›
tüm bu anlatt›klar›m›z› kaydetmektedir.
Eminiz ki insanl›¤›n vicdan› bu durumu
kabul etmeyecektir.

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

Süleyman Karaman 
(‹smail Karaman’n›n abisi)
� Bu karar do¤ru bir karar de¤ildir. Ka-
tiller cezaland›r›lmas› gerekirken beraat
ettirildi. Katilleri yarg› koruyor. Bu
adamlar birçok katliamlarda yer ald›.
‹smail’i nas›l katlettilerse yar›n baflka
‹smailleri katlederler.

� Bu karar adil bir karar de¤il, katilleri
koruyan bir karard›r. Bugüne kadar bir
çok katliama kar›flm›flt›r bu adamlar.
Hangi birinde yarg›lad› ya da cezaland›-
r›ld›? Hiç birinde. Aksine onlar madal-
yalarla ödüllendirildi, maafllar›n› alma-
ya devam ettiler. Bu yüzden de biz bu

davan›n sonucunu öncesinden tahmin
edebiliyorduk. Bu kararda adalet yok.

� Kardeflimin cenazesini almaya gitti-
¤imizde, burda gömmemize izin verme-
diler. Cemevinde bile bir cenaze töreni
yapt›rmad›lar. E¤er burda gömersek ce-
nazeyi vermemekle tehdit ettiler. Bizde
köye götürmek zorunda kald›k. 

� fiimdi biz adalet isteyece¤iz. Ama
kimden isteyece¤iz? Bu davada katiller
beraat ettirildi. Hiçbir talebimiz kabul
ettirilmedi. Kardeflim sa¤ yakalayabile-
ceklerken onu katlettiler. Yani onu çok-
tan öldürmeye karar vermifller zaten.
Bu Adli T›p raporlar›yla kan›tlanm›flt›r.
fiimdi hal böyleyken adaleti kim sa¤la-
cak. 

19 Aral›k’tan sonra19 Aral›k’tan sonraÓ AAFFFFEETTMMEEYYEECCEEĞĞİİZZ!!
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Malatya Valili¤i önüne geldi¤in-
de, 4 yafl›ndaki çocu¤unun elini b›-
rakan genç kad›n, çocu¤unun önün-
de yan›nda getirdi¤i benzini üzerine
dökerek, kendini yakt›. 

4 yafl›ndaki çocuk, atefl içindeki
annesine çaresizlik içinde bakarken,
etraftan koflanlar yanan genç kad›n›
kurtarmaya çal›flt›lar.

Kendisini yakan AAyyhhaann BBaa¤¤--
bbaarrss ismindeki kad›n, kiral›k bir ev-
de, hiçbir geliri olmadan 3 çocu¤u
ile birlikte yaflam›n› sürdürüyordu. 

Ayhan Ba¤bars, kendisine yar-
d›m edilmesini istemifl, çalmad›k
kap› b›rakmam›flt›. Çocuklar›na ba-
kam›yordu. Çocuklar› açt›. Onlar›
okula gönderemiyordu.

Yoksullu¤un, açl›¤›n, kimsesiz-
li¤in yol açt›¤›, onlarca ölüm yafla-
n›yor hergün. Hem de Anadolu’nun
dört bir yan›ndad›r ölümler. ‹stan-
bul’dan, Edirne’ye, I¤d›r’a, Kars’a
kadar Anadolu’nun dört bir yan›na
yay›lm›flt›r.

Ölümün ad› de¤iflir sadece. Ölü-
mün ad› bazen bir çukur, bazen bir
kuyu, bazen bir kanal, bazen bir de-
re, bazen de bir inflaatt›r.

Ama hep buralarda ölmek bizler
içindir. Yoksullar›n ölümüdür bun-
lar. Kolayca önlenebilecek, kolayca
engellenebilecek ölümlerdir. 

Urfa’da belediyenin açt›¤› çukur
yoksul bir ailenin çocu¤una mezar
olur. 

Bir baflka gün ölüm KKaayysseerrii’’ddee 88
yyaaflfl››nnddaakkii iillkköö¤¤rreettiimm 33’’üünncü s›n›f
ö¤rencisini yakalar. Ahmet Güner,
fliddetli ya¤mur alt›nda okuldan eve
gelirken, üzerinde köprü bulunmayan
dereden karfl›ya geçmek isterken,  de-
renin karfl›s›nda kendisini bekleyen
annesi vard›r. Annesinin gözünün
önünde, karfl›ya geçerken dereye dü-
flerek bo¤ulur. Köprü olmad›¤› için
düflüp, bo¤ulmufltur dereye.

Ya da bir baflka gün, Di-
yarbak›r’da kireç oca¤› için
aç›lan bir yerin su ile dolup
gölet olmas› sonucu yoksul çocuk-
lar›n› orada yakalar ölüm. 

Ölüm bir baflka gün Konya’da
ortaya ç›kar. Bir inflaatta asansör
bofllu¤una düfler 4 iflçi. Ve orada ya-
flam›n› yitirirler. 

Yoksul bir ailenin çocu¤u olan
Hüseyin, çöp toplama bölgesinde
dozerin alt›nda kal›p yaflam›n› yitirir.

K›sacas›, yoksul ölümlerinin
neredeyse herbiri için “bbuu  kkaaddaarr
ddaa oollmmaazz”” diyebilece¤imiz kadar
yaflanan ölümler adaletsizdir.

Ya belediyenin aç›k b›rakt›¤› bir
logar mezar olur bir kaç çocu¤umu-
za birden, ya yap›lmam›fl bir yol
ölümüne neden olur bir emekçinin,
ya kapat›lmam›fl bir inflaat çukuru
neden olur yoksul ölümlerine...

Ama hep yoksullar, yoksullar›n
çocuklar› ölür. Bugüne kadar hiçbi-
rimiz bir zengin çocu¤unun aç›k b›-
rak›lan bir kuyuya düflüp öldü¤üne
tan›k olmad›k.

Ya da onlar›n çocuklar› ya¤mur
sular›n›n doldurdu¤u göletlerde bo-
¤ulmad›lar. Hem hiçbiri inflaatlardan
da düflmedi. Ölmedi, sakat kalmad›.

Onlar›n anneleri kendilerini aç-
l›ktan, yoksulluktan dolay› yakma-
d›. Onlar›n anneleri bakamad›¤›  ço-
cuklar› için gözyafllar› dökmedi.

‹‹nnflflaaaatt ççuukkuurrllaarr››,, ggöölleettlleerr,,
kkaannaallllaarr,, mmaaddeenn ooccaakkllaarr››dd››rr
mmeezzaarrllaarr››mm››zz

Sanki “eceliyle” yata¤›nda öl-
mek yoksullara yasaklanm›flt›r. Ya-
takta ölmek onlar›n hakk› de¤ilde
hep zenginlere ait birfleymifl gibidir.

O nedenle yoksullar yatakta öl-
mezler. Onlar›n mezarlar› çok çeflit-
lidir. Maden ocaklar›ndan tutunda,

derelere, yang›nlara, göçüklere, ki-
reç kuyular›na kadar heryer yoksul-
lar›n mezar›d›r.

17 May›s 2010 tarihinde Zon-
guldak-Karadon’da yaflanan maden
katliam›nda ikisi maden mühendisi
toplam 30 maden emekçisi katledil-
di. Katledilen 2 iflçinin ölüsüne ise
hala ulafl›lamad›. 

Katliamdan bugüne 170 gün
geçmesine karfl›n emekçilerin ölüsü
halen toprak alt›ndad›r. Daha çok
para kazanmak u¤runa katledilmifl-
tir o 30 kifli.Ve 2 emekçinin ölüsü
ç›kar›l›p ailesine verilmifl de¤ildir.

Bazen yoksullar›n cenazeleri de
bulunmaz. T›pk› ‹stanbul’da kurba-
¤al› dereye düflen bir emekçinin ce-
sedinin bulunmamas› gibi.

Elbette bir zenginin ölüsünün
kayboldu¤u ya da bir maden oca-
¤›nda topra¤›n içine gömüldü¤ü gö-
rülmemifltir. Ya da flehrin kanalizas-
yonu için aç›lan çukurun içinde hiç-
bir zengin üzerine tonlarca topra¤›n
gelmesi sonucu toprak alt›nda kal-
mam›flt›r.

A¤z›na, burnuna toprak dolma-
m›fl, bo¤ulmam›fl, dev toprak kütle-
si alt›nda ezilip ölmemifltir.

Hemen herfleyde oldu¤u gibi
ölümlerimizde de yoksullu¤un, aç-
l›¤›n, kimsesizli¤in izlerini görürüz.
Yoksul ölümleridir bizimkisi. Ucuz,
masrafs›z, kimsesiz ve sahipsizdir.

Hem de en ac›s›ndand›r bu ölüm-
ler. Bazen çocuklar›m›z›n gözü önün-
de, bazen arkadafllar›m›z ile birlikte,
bazen de tek bafl›na, sessiz ve kimse-
sizdir ölümlerimiz.

Ölümlerimiz sürü-
yor!.. Hem de binler-
cemizi içine alarak,
yoksullu¤umuzla alay
ederek...

Açl›ktan, yoksulluktan, 
kimsesizliktendir
ÖLÜMLER‹M‹Z!
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29 Ekim: 1 May›s
Mahallesi’nde bask›nlar

7 Kas›m: Okmeydan›'nda
Polis Ablukas›

9 Kas›m: Gazi Mahallesi’nde
Polis Sald›r›s›

‹stanbul gecekondular›nda polis
bask›nlar›, ablukalar›, sald›r› ve pro-
vokasyonlar› birbirini izliyor. 

Sar›gazi’yle bafllayan operasyon-
lar, süreklileflerek devam ediyor. ‹s-
tanbul Sar›gazi’de, 9 Mart sabah›
gün a¤armadan panzerlerle, helikop-
terlerle yap›lan sald›r›, sonraki sald›-
r›lar›n habercisi gibiydi... Onlarca
evin bas›ld›¤›, 33 kiflinin gözalt›na
al›nd›¤›  bu operasyondan sonra, 1
May›s Mahallesi’nde, Gülsuyu’nda
yap›lan operasyonlar da tam bir “güç
gösterisi” biçiminde cereyan eder-
ken, Nurtepe’ye, Okmeydan›’na,
Gazi’ye yönelik sald›r›larda da polis
yine güç y›¤›yor, semtleri kuflatarak,
terör estiriyor. 

Art›k belli ki, bu operasyonlar,
sald›r› ve kuflatmalar, tek tek semtler
özelinde sald›r›lar olmay›p, gece-
kondulara yönelik genel bir politika-
n›n uygulanmas›d›r. 

*

HHeerr yyeerrddee GGaazzii ggiibbii
ddiirreenneeccee¤¤iizz!!

Polisin son sald›r›-
s› Gazi’yeydi.. Gazi
halk› sald›r›y› püs-
kürttü 

Gazi, tüm yoksul gecekondular›n
yapmas› gerekeni gösterdi yine. Po-
lisin yoksul gecekondu mahalleleri-
ne yapt›¤› operasyonlar›n hiçbir
meflrulu¤u yoktur. Semtlerimizde,
sadece fuhuflu, kumar›, mafyay› ör-
gütleyen yozlaflmay› yayan polisin,
semtlerimizde estirdi¤i terörün hiç-
bir meflrulu¤u yoktur. 

Tüm gecekondulular, can güven-
likleri için, mahallerinde onurlar›yla
namuslar›yla yaflayabilmek için, hal-
k›n örgütlenme ve mücadele hakk›n›
savunmak için, gecekondulardaki
polis terörüne direnmek zorundad›r. 

*

AAKKPP’’nniinn ppoolliissii nnee iissttiiyyoorr??
Baflta belirtti¤imiz gibi, bu ope-

rasyonlar›n tekil sald›r›lar olmad›¤›
aç›kt›r. AKP iktidar›, 

1- Mahallelerdeki devrimcileri
halktan tecrit etmek istiyor.

2- Mahallelerdeki demokratik ör-
gütlenmeleri yok etmek istiyor. 

3- Mahallelerdeki yoksul halklar›
gericilefltirmenin ve yozlaflt›rman›n
önünü açmak istiyor.

4- “Kentsel dönüflüm” projesini
pürüzsüz uygulayabilmek için, direne-
bilecek güçleri tasfiye etmek istiyor...

Yoksul gecekondu halk›, örgü-
lenmeyin, devrimci olmay›n, dev-
rimcileri desteklemeyin diye tehdit
ediliyor. 

““DDeemmookkrraattiikklleeflflmmee”” üüzzeerriinnee
ssooyyuutt ttaarrtt››flflmmaallaarr yyüürrüütteennlleerr,, yok-
sul gecekondular Türkiye topra¤›
de¤il mi? Oradaki bask›, terör, “de-

mokratikleflme” tart›flmas› kapsam›-
na girmiyor mu?

Yoksa yoksullar›n yaflad›¤› yer-
lerde her türlü terör uygulanabilir,
oralar ayr› uygulamalara tabidir diye
bilinmeyen bir yasa m› var?

Sald›r›lar›n amac›, bütün olarak,
ddeevvrriimmcciilleerrii ssiinnddiirrmmeekk,, hhaallkk›› öörr--

ggüüttssüüzzlleeflflttiirrmmeekk,, aappoolliittiikklleeflflttiirrmmeekk
vvee yyoozzllaaflfltt››rrmmaakktt››rr..  

‹flte bu yüzden, yoksul halk, polis
terörüne direnecek, boyun e¤meyecek. 

*

GGeecceekkoonndduullaarrddaa ppoolliiss 
kkuuflflaattmmaass››nnaa ssoonn!!

Sar›gazi, 1 May›s, Nurtepe, Ok-
meydan›, Gazi... ‹stanbul polisi sal-
d›r›yor, kuflat›yor, bask›nlar düzenli-
yor... MMaahhaalllleelleerriimmiizzddee iiflflkkeenncceeccii,,
kkaattlliiaammcc›› ppoolliisslleerrii iisstteemmiiyyoorruuzz::
‹‹kkttiiddaarr ppoolliissiinnii ggeerrii ççeekkmmeelliiddiirr!! 

Gazi’den püskürtülen polis ““YYee--
nniiddeenn ggeelliipp,, bbuurraayyaa kkaarraakkooll kkuurraa--
ccaa¤¤››zz”” diye ba¤›r›yor. Okmeyda-
n›’ndan püskürtülen ayn› flekilde
tehdit ya¤d›r›yor.

Herkes bilmelidir ki; yoksul gece-
kondu semtlerinde geliflebilecek katli-
amlardan, provokasyonlardan, komp-
lolardan ‹stanbul polisi sorumludur. 

Polisin bu sald›r›lar›, kuflku yok
ki, daha kapsaml› bir sald›r›n›n ha-
z›rl›¤› olarak da de¤erlendirilebilir. 

Polisin böyle bir niyeti, amac›
her zaman olmufltur. 

Yoksul gecekondu semtlerinden,
özellikle de baz›lar›ndan devrimci
hareketi yok edebilmek, polisin y›l-
lard›r amac›d›r. Ama o amac›n yak›-
n›na bile yaklaflamam›flt›r. 

Bundan sonra yaklaflabilir mi? 

Elbette hay›r. 

Deneyecektir, sald›racakt›r, ve fa-
kat ggeecceekkoonndduullaarr bbiizziimm oollaaccaakktt››rr!! 

KKaattiill,, PPrroovvookkaattöörr PPoolliissii 
MMaahhaalllleelleerriimmiizzee SSookkmmaayyaaccaa¤¤››zz!! 
Mahallelerimiz Polisin Provokasyon Alan› Olmayacak!
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9 Kas›m günü akflam saatlerinde
‹stanbul Gazi Özgürlükler Derne¤i
önüne gelen polis ekipleri dernek
çal›flanlar›ndan birini gözalt›na al-
maya çal›flt›. Bunu engellemeye ça-
l›flan Gazi Özgürlükler Derne¤i üye-
leri ve derne¤i sahiplenen Gazi hal-
k› duruma müdahale etti.  Gazi ma-
hallesinde polis saat 22.00 civar›nda
Gazi Özgürlükler Derne¤i'ni basma-
ya çal›flt›. Z›rhl› araçlar, akrepler ve
sivil araçlarla derne¤in etraf›n› saran
polisler dernekte bulunan bir kifliye
sald›rarak gözalt›na almaya çal›flt›.
Sald›raya sloganlarla cevap verilin-
ce kaçan polisler toplanarak çevik
kuvvetle birlikte tekrar sald›r›ya
geçti. Sald›r› Halk Cepheliler tara-
f›ndan püskürtüldü. 2 saat süren
çat›flman›n ard›ndan polis derne¤in
önünden çekildi. Sald›r› s›ras›nda
polis derne¤e giremedi. Mahallenin
onlarca köflesine barikatlar kurula-
rak çat›flma sürdü. 

““GGaazzii BBiizziimmddiirr!!
MMaahhaalllleemmiizzddee
PPoolliiss ‹‹sstteemmiiyyoorruuzz””

Gazi Mahallesi’nde yaflanan po-
lis provakasyonu ve ard›ndan geli-
flen polis  sald›r›s›na karfl› 10 Kas›m
günü protesto yürüyüflü yap›ld›.

Gazi Özgürlükler Derne¤i önün-
de bafllayan yürüyüflte “Gazi Bizim-
dir! Mahallemizde Polis ‹stemiyo-
ruz” yaz›l› pankart› aç›larak k›z›l
flamalarla 300 kiflilik bir kortej
oluflturuldu. Mahalle halk› taraf›n-
dan alk›fllanan yürüyüflte  “Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Katil Polis
Mahallemizden Defol, Gazi Fafliz-
me Mezar Olacak” sloganlar› at›ld›.
Yürüyüflün sonunda Gazi Cemevi
önüne gelinerek burada Ali Akkurt
taraf›ndan bir aç›klama yap›ld›. 

Aç›klamada polisin Gazi Özgür-
lükler Derne¤i üyelerine dair keyfi
sald›r›lar›na karfl› karfl›ya kal›nd›¤›-
n› belirterek polisin dün gece Gazi

Özgürlükler Derne¤i’ne sald›rd›¤›n›
aç›klad›. 

Akkurt aç›klaman›n devam›nda
Gazi Özgürlükler Derne¤inin halk›n
sorunlar›yla ilgilendiklerini söyleye-
rek bunu çekemeyen polisinde der-
ne¤e sald›rd›¤›n› ve yüzlerce gaz
bombas› kulland›klar›n› ifade etti.
Aç›klaman›n ard›ndan polisin att›¤›
gaz bombalar›n›n bofl kovanlar› gös-
terilerek polis teflhir edildi.

Gazi Mahallesinde Polis Provakasyonu

Gazi Bizimdir! 
Mahallemizde Polis 
‹stemiyoruz!
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7 Kas›m günü ‹stanbul Okmey-
dan›’n› ablukaya alan polis, Ok-
meydan› Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i önündeki gençleri, “bize
tafl att›lar” bahanesiyle gözalt›na
almaya çal›flt›lar. Dernek üyeleri
polisin almak istedi¤i genci derne-
¤e alarak kap›lar› kapatt›lar. Zorla
içeri girmeyi baflaramayan polis,
giderken tehditlerini sürdürdü.
Akflam boyunca ablukay› sürdüren
polis dernek önündeki gençlere
›fl›k tutarak, derne-
¤in önünden geçer-
ken dur-kalk yaparak
taciz etme¤e devam
etti.

Okmeydan› Haklar ve
Özgürlükler Derne¤ine
Polis Tacizi

Ó
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GGeemmlliikk:: 5 Kas›m günü, Bursa
Gemlik’in Eflref Dinçer mahallesi
ve Mezbaha bölgesinde Yürüyüfl
dergisinin 240. say›s›n›n tan›t›m ve
sat›fl› yap›ld›. Eflref Dinçer Mahal-
lesi’nin altyap› sorunu ile ilgili bafl-
lat›lan imza kampanyas› hakk›nda
da mahalle halk›na bilgi verildi. Bir
saat süren ve dört Yürüyüfl okuru-
nun kat›ld›¤› tan›t›mda 25 dergi hal-
ka ulaflt›r›ld›.

‹‹zzmmiirr:: 6 Kas›m günü Menemen-
Asarl›k`ta ve Gültepe’de yap›lan
dergi sat›fllar›nda infazlar›n bir dev-

let politikas› oldu¤u,
‹smail Karaman’›
katleden polisleri
AKP yarg›s›n›n akla-
d›¤› anlat›ld›. Türkan

Albayrak’›n direniflini soranlara za-
fer müjdesi de verildi. Dergi sat›flla-
r›nda 85 dergi halka ulaflt›r›ld›.

MMaallaattyyaa:: 8-9 Kas›m günleri Ma-
latya Yeflilyurt caddesinde Yürüyüfl
Dergisi'nin tan›t›m› ve sat›fl› yap›ld›.

Önlükleriyle caddeye ç›kan Yü-
rüyüfl okurlar› halka Türkan Albay-
rak'›n zaferini  anlatt›. Yap›lan soh-
betlerde tek bafl›na aylarca direnen
Türkan Albayrak'›n nas›l direndi¤i
ve nas›l kazand›¤› anlat›ld›. Yine di-
reniflte olan Tekel iflçileri üzerine
konufluldu. Yine ayn› günler içeri-
sinde Çavuflo¤lu, Zaviye mahallele-
ri ve Hasanbey caddesinde de Yürü-
yüfl dergisinin tan›t›m› ve da¤›t›m›
yap›ld›.

11 Kas›m günü Mehmet A¤ar'›n
yarg›land›¤› davaya 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Da-
van›n aklama üzerine kuruldu¤unu
söyleyen Ankara Halk Cephesi, An-
kara Adliyesi önünde “Mehmet
A¤ar tutuklanmal›d›r” diyerek bir
eylem yapt›. Duruflman›n görüldü-
¤ü 11 Kas›m’da yap›lan eylemde,
Mehmet A¤ar'›n halka karfl› iflledi-
¤i, infaz, iflkence, kay›p katliam ve

kendisinin de itiraf etti¤i “Bin ope-
rasyon”dan yarg›lanmad›¤›, bu da-
van›n onu aklama davas› oldu¤unu
söylendi. Eylemde Halk Cepheliler,
A¤ar’› hiç bir mahkemenin aklaya-
maca¤›n› ve iflledi¤i suçlar›n hesa-
b›n› verene kadar davan›n takipçisi
olacaklar›n› söylediler.

AAddaalleett ‹‹ssttiiyyoorruuzz
11 Kas›m günü Halk Cephesi

‹stanbul Sultanahmet Adliyesi
önünde bir araya gelerek Elle-
rinde “Adalet ‹stiyoruz” döviz-
leri ve üzerinde “Bin operasyo-
nun hesab›n› vereceksin! Su-
surluk devlettir! Mehmet A¤ar
tutuklans›n!” yaz›l› pankart
açarak Mehmet A¤ar’›n yarg›-
lanmas› için bir bas›n aç›klama-
s› yapt›. 

Halk cephesi ad›na aç›kla-
may› okuyan Bahar Ertürk:
Mehmet A¤ar korunmaktad›r?
Neden Mehmet A¤ar halka kar-
fl› iflleoi¤i suçlardan kaynakl›
yarg›lanmamaktad›r. Verilen
mütealaa bunun göstergesidir.
Yoksa bu ülkede insanlar› infaz
etmenin, vucutlar›na onlarca

kurflun s›kman›n, iflkence yapma-
n›n, kaybetmenin, köy boflatma ve
yakman›n cezaz› yokmudur.? Hangi
yasada bunlar›n suç olmad›¤› yaz›l-
maktad›r. Mehmet A¤ar’›n yarg›-
lanmamas›n›n sebebi bu suçlar›n
devletin en tepesinde al›nan kara-
rarlar olmas›d›r. Dedi ve “Mehmet
A¤ar Cezaland›r›ls›n, Adalet ‹stiyo-
ruz” sloganlar›n› atan Halk Cephesi
üyeleri aç›klamalar›n› bitirdiler. Ey-
lemden sonra d›flardan izleyenler al-
k›fllayarak destek verdi.

Yürüyüfl Sat›fllar› Sürüyor

Mehmet A¤ar Cezaland›r›ls›n!
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Trakya Kültür Merkezi Kitap
Okuttu¤u ‹çin Bas›ld›

K›rklareli nin Babaeski ilçesinde faaliyet yürüten
Trakya Kültür Merkezi’de 4 Kas›m günü AKP nin poli-
si taraf›ndan keyfi bir arama gerçeklefltirilmifl ve 4 adet
kitaba operasyon havas›yla el konulmufltu.

Yap›lan bu keyfi arama 11 Kas›m günü belediye
binas› önünde yap›lan eylemle teflhir edildi. “Kitap
Okumak Suç De¤ildir!” yazan bir pankart›n aç›ld›¤›
eylemde, yap›lan bask›lar “Yeflilyurt Gazetesi” gibi
baz› yerel bas›n yay›n organlar›n›n AKP ‹ktidar›n›n
borazanl›¤›n› yapt›¤› belirtildi. Gazetenin “çocuklar›
gitar kursu ad› alt›nda örgütsel propaganda yap›ld›¤›”
yönündeki haberin yalan oldu¤u belirtilen eylemde,
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Kitap Okumak
Suç De¤ildir” sloganlar› at›ld›.

Trakya Kültür Merkezi ayr›ca konuyla
ilgili yaz›l› bir aç›klama yay›nlad›

1 May›s ve Grup Yorum
Sergileri Devam Ediyor

Halk Cepheliler taraf›ndan Grup Yorum’un 25. Y›l
‹nönü Konseri ve 2010 1 May›s foto¤raflar› sergileri
aç›lmaya devam ediyor.  ‹zmir’de 1-2 Kas›m günleri
Yamanlar Mahallesi’nde Kubilay Caddesi üzerinde
sergi aç›ld›. Ayr›ca 5 Kas›m günü de Uzundere Köyü
muhtarl›¤› önünde Grup Yorum`un ‹nönü`deki 55 bin
kiflilik konserinin resim sergisi aç›ld›.

Ege Üniversitesi’nde ‹zmir Gençlik Derne¤i Girifli--
mi taraf›ndan aç›lan sergilerde ayn› zamanda Grup Yo--
rum ezgileri dinletildi.  3 Kas›m günü Edebiyat Fakül--
tesi önünde bütün gün aç›k kalan sergiye, Ege Üniver--
sitesi ö¤rencilerinin yan›s›ra üniversite hocalar› da ilgi
gösterdiler. 

Bursa’n›n Teleferik Semti Akça¤layan Mahalle--
si’nde 6-7 Kas›m tarihleri aras›nda Grup Yorum’un 25.
y›l özel konseri ve 1977’den günümüze 1 May›s eylem--
lerinin foto¤raf sergisi yap›ld›. Akflamüstü Grup Yo--

rum’un Harbi--
ye’de yapm›fl ol--
du¤u konserin
CD’si izletildi.
Mahalle halk› ve
yoldan geçenler
ilgiyle sinevizyon
gösterimini seyre--
derek sergi resim--
lerini incelediler.

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

d›lar. Devrimci
Alevi Komitesi
de "Aleviyiz
Hakl›y›z Kazana--
ca¤›z" ve "Zo--
runlu Din Dersi
Kald›r›ls›n-‹nanç
Özgürlü¤ü ‹sti--
yoruz" yaz›l›
pankartlar› ve
"Aleviyiz Hakl›--
y›z Kazanaca¤›z,
Zorunlu Din Der--
si Kald›r›ls›n-
‹nanç Özgürlü¤ü
‹stiyoruz, Ebusu--

udlarla Gurur Duyan AKP Alevile--
rin Düflman›d›r" yazan dövizlerle
yürüyüfle kat›ld›.

Yürüyüfl sonunda Kad›köy Mey--
dan›'nda; ABF Genel Baflkan› Ali
Balk›z, PSAKD Genel Baflkan›
Fevzi Gümüfl, AKD Genel Baflkan›

Ercan Geçmez konuflma yapt›lar.
Konuflmalar›n ard›ndan eyleme des--
tek veren sanatç›lar; P›nar Sa¤, Tol--
ga Sa¤, Dertli Divani, Ferhat Tunç
birer türkü seslendirdiler.

Gün ve gece, ziyaretler, türkü ve
halaylarla geçti. Eylemciler, çad›r--
lar kurarak sabaha kadar beklediler.

MMaallaattyyaa’’ddaa PPSSAAKKDD’’ddeenn
EEyylleemm

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

“Zorunlu Din Dersi
Kald›r›ls›n”          
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2 Kas›m günü Star gazetesinde
yay›nlanan Aç›k Köfle adl› bölüm-
de, “Taksim sald›r›s›nda üç senaryo
bir gerçek” bafll›¤›yla Prof. Dr. Bi-
rol Akgün taraf›ndan bir yaz› ya-
y›nland›. Yaz›da geçen “DHKP-C
Türkiye’de zaman zaman kendi
varl›¤›n› ispatlamak için intihar ey-
lemlerine baflvurabilmektedir. Ana-

fartalar Çarfl›s› (An-
kara) bu grubun en
ses getiren eylemi
olarak biliniyor.” ifa-
desine Devrimci Halk

Kurtulufl Cephesi taraf›ndan cevap
olarak bir aç›klama yay›nland›.

“Bir örgütün illegal olmas›n›n,
onun hakk›nda istedi¤inizi yazabi-
lece¤iniz anlam›na gelmez...” deni-
len aç›klamada, “Örgütümüzün 23
May›s 2007’de Ankara’da Anafar-
talar Çarfl›s›’nda yap›lan feda eyle-
miyle herhangi bir ilgisi yoktur. Ör-
gütümüz bugüne kadar yapt›¤› her
eylemi üstlenmifltir. ‹kincisi; Örgü-
tümüzün tarihinde halka zarar ve-
ren eylemler yoktur. Anafartalar
Çarfl›s›’ndaki eylem, taraf›m›zdan

halka zarar veren bir eylem olarak
de¤erlendirilmifl ve hiçbir gerek-
çeyle savunulamayaca¤›, meflrulafl-
t›r›lamayaca¤› belirtilmifltir” denil-
di.

Aç›klamada ayr›ca DHKP-
C’nin Alevi çal›flmalar›ndan rahat-
s›z oldu¤u için böyle bir eylem ya-
pabilece¤i fleklinde yoruma ceva-
ben de, “Devrimci Halk Kurtulufl
Cephesi, Alevi veya Sünni, halk›n
her kesimine yönelik sald›r›lar kar-
fl›s›nda ayn› duyarl›l›k ve tav›r için-
dedir. Eylemlerinin nedenleri de
oligarfli içi çat›flmalar de¤il, emper-
yalizm ve oligarflinin halka sald›r›-
lar›d›r” denildi.

“Bir örgütün illegal olmas›, onun hakk›nda
istedi¤inizi yazabilece¤iniz anlam›na gelmez”

� “Bu Bizim Dergimiz”
5 Kas›m günü Ankara Yüksel Caddesi’nde Star televiz--

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

� Dersim’de Mezarlara Sald›r›
Dersim’in Nazimiye ‹lçesi’ne ba¤l› Zeve Köyü’nde

bulunan Alevi halk›n kutsal sayd›¤› mezarlar›na 3. kez sal--
d›r›ld›. Bölgede operasyon yapan ölüm mangalar›, halk›n
de¤erlerine sald›r›yor. Alevi halka düflmanl›klar›n›  her f›r--
satta gösteren ölüm mangalar›  sald›rarak, yok sayarak
Alevi halk›n inançlar›n› yok edemez.

Keyfi Gözalt›lara Son!
10 Kas›m günü ‹stanbul Üniversitesi Avc›lar Kam--

püsü’nde Gençlik Federasyonu üyesi Sevinç Bozda¤ ve
Gökçe Uluada, okulda bildiri da¤›tt›klar› gerekçesiyle
ÖGB (Özel Güvenlik Birimi) ve polislerin sald›r›s›na
u¤rayarak gözalt›na al›nd›lar.

Gençlik Federasyonu üyeleri sald›r›y› protesto et--
mek için 11 Kas›m günü Avc›lar Kampüsü giriflinde ey--
lem yapt›lar. Eylemin ard›ndan okula giren Dev-Genç--
liler fakültelerde yaflanan sald›r›y› anlatmaya bafllad›lar.
Dev-Genç’liler Mühendislik Fakültesine do¤ru ilerler--
ken arkadan çevik kuvvet polislerinin joplu sald›r›s›na
u¤rayarak, yerlere yat›r›larak ve arkadan elleri kelepçe--
lenerek gözalt›na al›nd›lar. Dev-Gençliler gözalt›na al›--
n›rken onlar› sahiplenmek için arkadan gelen ö¤rencile--
rin üzerine gaz bombas› at›ld› ve ö¤rencilerin sahiplen--
mesi engellendi.

Avc›lar Firuzköy Karakoluna götürülen ö¤renciler
burada alt› buçuk saat çevik kuvvet polisin arabas›nda
tutuldular. Hastaneye götürülen Dev-Gençlileri muaye--
ne eden doktor polislerden farkl› davranmayarak rapor--
lara ö¤rencilerin üzerinde var olan morluklar›, ezilme--
leri yazmayarak muayeneyi bitirdi. Hastanede muayene
olduktan sonra polisler kelepçe takmak için hastanenin
içerisinde ö¤rencilere sald›rd›lar. Hastaneye götürül--
dükten sonra tekrar karakola götürülen ö¤renciler çevik
kuvvet polisinin arabas›ndan serbest b›rak›ld›lar.
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TÜYAP Kitap Fuar› 
Sona Erdi

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



K›l›çdaro¤lu-Sav ikilisi ayr›l-
maz bir ikili gibi gözüküyordu. Bu
ekip, Baykal’› tasfiye etmiflti. Ama
CHP Genel Baflkan› olan Kemal
K›l›çdaro¤lu ile partinin Genel
Sekreteri Önder Sav’›n ittifak› Bay-
kal’› devirinceye kadard›. Ertesi
gün birbirlerinin kuyusunu kazma-
ya bafllad›lar. 

Burjuvazi, 5 ay önce düzenin so-
lu olarak CHP’yi AKP’ye karfl› eli-
nin alt›nda bir alternatif olsun, sol
alan devrimcilere kalmas›n diyerek
K›l›çdaro¤lu’nu destekledi. Tekelle-
rin bir bölümünün deste¤i ile bir bü-
rokrattan bir lider yarat›lmaya çal›-
fl›ld›. ‹flte halleri ortadad›r. 

Düzen partilerinde ifller böyle
yürür. Düzen partilerinde “çok
uyumlu” gibi görünen hükümetler,
meclis gruplar›, parti yönetimleri,
bir gün bir bakm›fls›n›z, parampar-
ça olmufl, birbirine düflmüfltür.  

Peki neden? Niye düzen partile-
rindeki iliflkiler, ittifaklar bu kadar
gelip geçicidir, niye orada dostluk,
vefa, sadakat, ba¤l›l›k, dürüstlük
yoktur. Bunun böyle olmas› tesadüf
de¤ildir. 

Düzen partilerinin ve burjuva
politikac›lar›n iflleri sömürü ve zul-
mü savunmakt›r. Dünyada sömürü
ve zulmü savunmak kadar insan›
alçaltan ve çürüten baflka bir fley
yoktur. 

Çünkü bbuurrjjuuvvaa ssiiyyaasseett bbiirreeyysseell
çç››kkaarrllaarr iiççiinn yyaapp››ll››rr.. Kim bunun
aksini iddia ediyorsa o bir yalanc›-
d›r; dolay›s›yla tüm burjuva politi-
kac›lar aksini iddia etti¤i için hepsi
yalanc›d›r. Burjuva siyasette birey-

sel ç›karlar elde etmenin yolu ise,
eemmppeerryyaalliissttlleerriinn,, tteekkeellcciilleerriinn ç›-
karlar›n› savunmaktan geçer.  

K›l›çdaro¤lu da, Sav da  sömürü
ve ya¤ma düzeninin savunucular›-
d›rlar. ‹flte böyle politikac›lar›n yö-
netti¤i bu parti, bir yandan tekelle-
re ç›karlar›n› sürdürecekleri güven-
cesini verirken, sol söylemlerle de
halk› yeniden kendilerine çekmeye
çal›fl›yor. 

Söyledi¤i hiçbir fleyin arkas›nda
duramayan K›l›çdaro¤lu meclis
kürsüsünde esip gürlüyor.

K›l›çdaro¤lu, 9 Kas›m’ta CHP
grubunda yapt›¤› konuflmada diyordu
ki, ““CCHHPP ddeevvrriimmcciilleerriinn ppaarrttiissiiddiirr..””
Gruptaki izleyicilere de ““DDeevvrriimmccii
KKeemmaall”” diye slogan att›r›l›yor.du.  

Entrikac›lardan,
sömürü ve zulmün sa-
vunucular›ndan “dev-
rimci” olmaz!

‹nsanlar›n mutsuzlu¤unu, bunal›mlar›n›, yüzünün
gülmezli¤ini, hayata pozitif bakmamayla aç›klar burju-
va psikolojisi... Burjuva politikac›lar da onu al›r, halka
beylik dersler vermeye bafllar: “Hayata pozitif bakal›m,
ülkemizde çok güzel fleyler de oluyor, onlar› görelim...”

Burjuva bas›n yay›n organlar›, bu tezin do¤rulu¤u-
na çok inand›klar› için s›k s›k “iyi fleyler de oluyor”
bafll›kl› haberler yaparlar. ‹nsanlara “pozitif” bakt›rma-
n›n yarar›na ve gere¤ine o kadar inanm›fllard›r ki, bir
gazete “iyi fleyler de oluyor” kelimelerinden sabit bir
logo bile yapm›flt› kendine. 

Ne demek peki “yaflama pozitif bakmak?” 

Bütün aksilikler, olumsuzluklar, yaflama “pozitif”
bakamad›¤›m›z için mi oluyor? Yani her fley yolunda,
her fley düzgün de, sorun pozitif bak›p bakamamakta,
öyle mi?.. Açl›k yok, iflsizlik yok, konut sorunu yok,
e¤itim sorunu yok, sa¤l›k sorunu yok... Her fley güllük
gülistanl›k, bütün mesele yaflama pozitif bak›p bakma-
makta! Pozitif bakarsak açl›k, yoksulluk, iflsizlik ve da-
ha bilcümle sorunlar çözülecek... öyle mi? 

Asl›nda sorular›n kendisi de gösteriyor ki, bu kavra-
m›n yaflamda hiçbir karfl›l›¤› yoktur. Bu kavram, burju-
vazinin bizi gerçekleri görmezden gelmeye ça¤›ran
idealizminin ifadesidir. 

Bu kavram –pozitif bakmak–, burjuva özentisi kü-
çük-burjuvazinin gerçeklere gözünü kapay›p, ssoorruunn--
llaarrddaann ve ssoorruummlluulluukkttaann kaçmas›na, kendini avutma-
s›na çok denk düfltü¤ü için, küçük-burjuvazi de bu
idealist yaklafl›m› hemen benimsemektedir. 

‹‹ddeeaalliizzmm,, do¤a ve toplum olaylar›n› maddi olma-
yan güçlerin etkisiyle aç›klar... ‹dealist felsefeye göre
ggöörrüünneenn de¤il ggöörrüünnmmeeyyeenn,, mmaaddddee de¤il rruuhh,, oollgguu--
llaarr de¤il ddüüflflüünnccee temeldir... “Pozitif bakmak”la, “sev-
gi”yle, “empati yapmak”la, herfleyin çözülece¤ini söy-
leyen düflünce iflte tam da budur. 

Bunun dilde ve anlay›flta daha bir çok benzeri bu-
lunmaktad›r. Sorunlar›n ve kan gölünün ortas›nda telaf-
fuz edilen “iyimser bakal›m” temennileri, “hep güler-
yüzlü olmak”, “hep çocuk kalmak” gibi yaflam›n a¤›r
sorunlar› ve sorumluluklar› karfl›s›nda  hafif kalan, ger-
çekte herhangi bir fleyi de¤ifltirme iradesinden yoksun
düflüncelerin de özü ayn›d›r. Bize sorunlar›n empati
yapmakla, sevgiyle çözülece¤ini, pozitif bakman›n,
içindeki çocu¤u yaflatman›n yaflam› daha “yaflan›l›r”
k›laca¤›n› söyleyenlerin  s›fatlar› “sosyalist”, “Mark-
sist” de olsa, söyledi¤i idealisttir. Burjuvacad›r. 

Savaflan
Kelimeler

‘Pozitif’ bakal›m!

Düzen Partilerinde Entrikalar Bitmez
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Almanya’da siyasi tutsaklara kar-
fl› yürütülen tecrit politikas›na karfl›
bafllat›lacak yürüyüfl ile ilgili olarak
Anadolu Federasyonu baflkan› Latife
Ad›güzel ile röportaj yapt›k.

Yürüyüfl: 16 Kas›m'da bafllay›p 27
Kas›m'da bitecek yürüyüflünüzün
amac› nedir? 

Latife AAd›güzel: Yürüflümüz bafl-
ta Almanya olmak üzere di¤er Avru-
pa ülkelerinde Anadolu Federasyo-
nu nezdinde devrimcilerin, anti-fa-
flistlerin yaflad›¤› ifade ve örgütlen-
me özgürlü¤ünün yok edilmesini
teflhir etmek; flu anda 2 y›ld›r a¤›r
tecrit koflullar›nda tutuklu bulunan
Anadolu Federasyonu eski baflkan-
lar› Nurhan Erdem ve Cengiz Oban,
federasyon üyeleri Ahmet ‹stanbul-
lu, Ünal Kaplan Düzyar ve düflünce-
lerinden dolay› tutuklu bulunan fiadi
Özpolat ve bütün siyasi, anti-faflist
tutsaklarla dayan›flmak, onlar›n sesi-
ni Almanya'n›n her köflesine, Türki-
yeli ve Alman halklar›na tafl›mak.

Uzun y›llardan bu yana Almanya
taraf›ndan federasyonumuza ve
üyelerimize yönelik bask›lar, anti-
demokratik uygulamalar, tutukla-
malar, y›ld›rma politikalar› devam
etmektedir. 

Derneklerimiz, üyelerimizin ev-
leri bas›lmakta, talan edilmekte.
üyelerimize muhbirlik teklif edil-
mekte, süreli oturumlar› olanlar
oturum iptali ile tehdit edilmekte.
‹nsanlar›m›z›n derneklere gitmesi
engellenmek istenmekte, Alman ya-
salar›na göre kurulmufl dernekleri-
miz bu bask›lar ve tutuklamalar ile
kriminalize edilmeye çal›fl›lmakta. 

Yürüyüfl: Bu yasadan k›saca bah-
seder misiniz? 

Latife AAd›güzel:
Maddenin özü “kkaammuu
ddüüzzeenniinnee kkaarrflfl›› oollaann--
llaarr››nn,, öörrggüüttlleenneennllee--

rriinn cceezzaallaanndd››rr››llmmaass››””d›r. Türkiye-
’deki madde 146 ile ayn› içeriktedir.
Ve bu maddeden ilk defa Rosa Luk-
semburg-Karl Liebknecht yarg›la-
nd› ve ceza verildi. 

Daha sonraki y›llarda bu madde-
den binlerce, onbinlerce insan ceza
ald›lar. Bu maddeye 11 Eylül
2001’den sonra ekler yap›lm›flt›r.
Eklenen “bb”” maddesiyle kifli Al-
manya’da “ssuuçç” ifllemeyip, geldi¤i
ülkedeki gösterdi¤i faaliyetlerden
dolay› burada yarg›lanabilecektir. 

Yürüyüfl:Yürüyüflünüzün progra-
m› hakk›nda bilgi verir misiniz? 

Latife AAd›güzel: 16 Kas›m Sal› gü-
nü Düsseldorf'ta bafllayacak yürüyü-
flümüz. 16 Kas›m Anadolu Federas-
yonu tutsaklar› Nurhan Erdem, Cen-
giz Oban ve Ahmet ‹stanbullu'nun
Düsseldorf'ta görülecek mahkemesi
sonras› bir bas›n aç›klamas›yla mah-
keme önünden bafllataca¤›z.

Yürüyece¤imiz flehirlere araçla-
r›m›zla gidip, flehir içinde yürüye-
rek, bildiri da¤›t›mlar›, standlar, pa-
neller ve çeflitli etkinlikler düzenle-
yerek 27 Kas›m günü Köln flehrinin
Dom Meydan›’nda yaklafl›k 17 ay-
dan beri her hafta yap›lmakta olan
"" TTuuttssaakkllaarraa ÖÖzzggüürrllüükk"" eylemin-
de bas›n aç›klamas› ve flenlikle son-
land›raca¤›z. 

Yürüflümüzde onbinlerce bildiri
da¤›tacak, parlamentolara ve birçok
demokratik kuruma haz›rlad›¤›m›z

dosyalar›m›z›
sunaca¤›z. 

Yerel ve
ulusal bas›n yay›n kurulufllar›n› ça-
¤›rd›¤›m›z bas›n aç›klamalar› yapa-
ca¤›z. Birçok flehirde Alman ve
göçmen demokratik kurum ve der-
nekleri bu yürüflümüze ve etkinlik-
lerimize kataca¤›z. Panel ve flenlik-
lerle düflünce ve örgütlenme özgür-
lü¤ü konusunu tart›flacak, yaflanan
tecriti anlataca¤›z. 

Yürüyüfl: Bize Almanya'daki tut-
saklara uygulanan tecrit politikas›n›
anlat›r m›s›n›z? 

Latife AAd›güzel:Almanya'da da
büyük bir keyfiyetle ve a¤›rlaflt›r›l-
d›kça a¤›rlaflt›r›labilen bir tecrit uy-
gulanmaktad›r devrimci tutsaklara.

Bütün tutsakl›klar› boyunca tek
ve ses geçirmeyen hücrelerde tutu-
lur tutsaklar. Bunu yaparken amaç
siyasi tutsak olduklar›n› yok saya-
rak onlara boyun e¤dirmektir. Ceza-
evinde kifli 23 saat boyunca tek ba-
fl›na hücresinde, 1 saat sadece hava-
land›rmada tutuluyor. Asla bir kifli-
ye dokunam›yor, sohbet edemiyor.
Bunun için zaten sabah 06.00 da ha-
valand›rmaya ç›kar›l›yor .

Örne¤in; mektuplar›, gazeteleri
ve kitaplar› aylarca verilmez.  Aylar-
ca görüfl yapt›r›lmaz. Ayda toplam 1
ya da 2 saatlik görüflme hakk› tan›n›r
o da birinci dereceden akrabalar›na
hatta onlardan sadece baz›lar›na. 

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

Latife AAd›güzel: Her insan “tec-
rite” karfl› mutlaka bir fley yapmal›
ve mutlaka da yapaca¤› yapabilece-
¤i birfley vard›r. 

Tutsaklar›m›z› daha çok sahip-
lenmeliyiz. Bu politikay› hep birlik-
te ters yüz edebiliriz. 

AAnnaaddoolluu FFeeddeerraassyyoonnuu BBaaflflkkaann›› LLaattiiffee AAdd››ggüüzzeell::

‘129 a-b yasas›n›n bizi teslim 
alamayaca¤›n› göstermek için yürüyoruz’ 

Almanya'da toplam 22 flehirde
yürüyece¤iz. Ancak yürüyüflü-
müz Almanya ile s›n›rl› de¤il. 

Belçika ve Hollanda'dan,
Fransa ve ‹sviçre'den de

Almanya'daki yürüyüfl koluna
kat›l›mlar olacak. Kendi

ülkelerinde bafllatacaklar›
yürüyüfllerini Düsseldorf'ta

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

""SSiiyyaassii TTuuttssaakkllaarraa ÖÖzzggüürr--
llüükk"" NNööbbeettii 6666.. HHaaffttaass››nnddaa

Cumartesi günleri Almanya’n›n
Köln Kenti’nin Dom Meydan›’nda
Nurhan, Cengiz ve Ahmet’e
Özgürlük tabebiyle yap›lan eylem-
lere bu hafta da devam edildi. 6
Kas›m günü yap›lan eyleme Alman-
yal›lar’›n yan› s›ra Belçika ve Hol-
landal› Özgürlük Komitesi üyeleri
de eyleme kat›ld›.

Türkiye'deki faflist  rejime ve Al-
manya'daki göçmenlere karfl› uygula-
nan yasalara, adaletsizli¤e ve bask›la-
ra karfl› mücadele ettikleri için halâ tu-
tuklu bulunan Nurhan Erdem, Cengiz
Oban ve Ahmet ‹stanbullu'nun foto¤-
raflar› bulunan pankart aç›ld›. Slogan-
lar eflli¤inde bildiriler da¤›t›ld›.

''NNuurrhhaann''aa,, CCeennggiizz''ee,,
AAhhmmeett''ee ÖÖzzggüürrllüükk'' PPaanneellii

7 Kas›m günü, Anadolu Federas-
yonu kurucular›ndan ve eski bafl-
kanlar›ndan Nurhan Erdem, Cengiz
Oban ve Federasyon üyesi  Ahmet
‹stanbullu’ya uygulanan hukuksuz-
lu¤u protesto etmek, onlarla daya-

n›flmak amac›yla bir panel
yap›ld›.

Panele  Die Linke Eyalet millet-
vekili Anna Conrads,  Rote Hil-
fe’den Katrin Wasilewski, Nezwerk
NRW de Frank Bonn, Gefangene
Info’dan Wolfgang Letto  konuflma-
c› olarak kat›ld›lar.

Panelde önce Nurhan, Cengiz ve
Ahmet’in mücadeleleri anlat›ld›.
Sonra Nurhan’›n babas› fiaban Er-
dem k›z›n› ve k›saca yaflam›n› anlatt›. 

Daha sonra Nurhan’› ziyaret
edememenin bir babaya verilen en
büyük ceza oldu¤unu, araflt›rd›¤›n-
da, dünyada böyle bir ceza görmedi-
¤ini söyledi. Daha sonra Anna Con-
rads 129. maddenin 150 y›ld›r yü-
rürlükte oldu¤unu ama gereksiz ve
haks›z insanl›k d›fl› bir ceza madde-
si oldu¤unu belirtti. 

Partisinin 11 Eylül öncesi bu mad-
denin kalkmas› için önerge verdi¤ini
fakat 11 Eylül’den sonra  bu madde-
nin daha da geniflletildi¤ini söyledi.
Tüm insanlar›n daha fazla duyarl›l›k
ve dayan›flma ile bu maddeye karfl›
mücadele etmesi gerekti¤ini söyledi. 

Mahkeme binas›n›n yeni ve ay-
d›nl›k olmas›na ra¤men içeriye gi-
rildi¤inde insan› ürkütücü yukar›-
dan afla¤›ya bakan mahkeme heyeti-
nin sanki insanlar› küçümser pozis-
yonda oldu¤unu belirtti.

Daha sonra söz alan Katrin Wa-
silewski, mahkemenin daha fazla iz-
leyici taraf›ndan sürekli takip edil-

mesi gerekti¤inin alt›n› çizerek, bu
konuda daha fazla dayan›flman›n
önemini vurgulad›.

Frank Bonn ise yap›lmas› düflünü-
len uzun yürüyüfle kat›laca¤›n› ve ka-
t›lman›n kendisini onurland›rd›¤›n›
söyledi. Herkesin 129. maddeye kar-
fl› mücadele etmesi gerekti¤ini bir an-
ti-faflist mücadele oldu¤unu söyledi.

Son konuflmac› olarak söz alan
Wolfgang Letto  129. maddenin Al-
manya’daki tarihini anlatt›. Kendi-
sinin Anadolu Federasyonu bizimle
11 y›ld›r bu maddeye karfl› mücade-
le etti¤ini söyleyerek dayan›flman›n
burada büyük bir önemi oldu¤unu
vurgulad›.

Daha sonra uzun yürüyüflün ve
sal› günü yap›lacak mahkemenin
duyurusu ile panel bitirildi.

MMaahhkkeemmee SSüürrüüyyoorr......
Nurhan, Cengiz ve Ahmet’in

mahkemesine 9 Kas›m Sal› günü
devam edildi. Avukatlar›n içeriye
verdi¤i dilekçeler heyetin karar›na
sunuldu. Her zamanki gibi savc›l›k
bu dilekçeleri do¤ru düzgün dinle-
meden itiraz etti.

Mahkeme önümüzdeki hafta 16
Kas›m günü devam etmek üzere so-
na erdi.

Mahkemenin  izleyicileri aras›n-
da Avukat Gülflen Çelebi vard›. Sa-
vunman›n ihlâl edilip edilmedi¤ini
kontrol amac›yla geldi¤ini belirtti.
Mahkemeye dinleyici olarak kat›-
lanlar›n ço¤u 16 Kas›m günü mah-
kemeden sonra uzun yürüyüfle kat›-
lacaklar›n› duyurdular.

Avrupa’da

Amerikal› siyahi devrimci ga-
zeteci Mumia Abu Jamal 29 y›ld›r
tutuklu bulunuyor. 1981 y›l›nda,
kimlik kontrolü esnas›nda kardefli-
ni darp eden bir polisi öldürmekten
yarg›lanan Mumia, 29 y›ld›r idam
edilmeyi bekliyor.

Philadelphia Mahkeme baflkan›
"bu pis zenciyi k›zartaca¤›m" diye-
rek zorlama ve tarafl› bir yarg›lama
ile, Mumia Abu Jamal’›n elektrikli
sandalye ile ölüme mahkum etti. 9
Kas›m günü Philadelphia Federal

Temyiz Mahkemesi dosyas›n› ye-
niden inceleyip son karar›n› vere-
cek: ya idam ya da müebbet.

Mumia'n›n idam›na dur demek
için, dünyan›n birçok flehrinde eylem
karar› al›nd›. Brüksel'de ise, Türki-
yeli ve Belçikal› devrimcilerin inisi-
yatifiyle bir eylem düzenlendi. 8 Ka-
s›m günü ABD Konsoloslu¤u önün-
de yap›lan eylemde Mumia Abu Ja-
mal'›n derhal serbest b›rak›lmas›
istendi.

Londra'da Armutlu
fiehitleri An›ld›

‹ngiltere'nin baflkenti Londra'da
Armutlu flehitleri an›ld›.  7 Kas›m
2010 Anadolu Halk Kültür Merke-
zi’nde Armutlu flehitleri için bir anma
yap›ld›. Anmada Halk Cephesi ad›na
yap›lan konuflmada bu katliam›n dev-
letin devrimcileri yok etme politikala-
r›ndan birisi oldu¤u
söylendi.  

Anmada Türkan Al-
bayrak’›n direnifli ve
zaferi de anlat›ld›. 

Mumia Abu Jamal Serbest B›rak›ls›n

Nurhan, Cengiz ve Ahmet’e Özgürlük
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AAnnaaddoolluu FFeeddeerraassyyoonnuu,, tutsakla-
r›m›z› sahiplenmeli, tecrit iflkencesi-
ne birlikte direnmeliyiz diyor. 

Alman emperyalizmi, hiçbir ku-
ral, yasa tan›madan, devrimci düflün-
celere düflmanl›kla tecrit zulmünü
pervas›zca uyguluyor.

Ancak flu tarihsel gerçe¤i de unut-
muyoruz; nnee yyaassaallaarr,, nnee hhuukkuukkssaall
zzoorrbbaall››kkllaarr,, nnee ddüünnyyaann››nn eeffeennddiilleerrii,,
nnee ddeevvaassaa ggüüççlleerrii hhaakkll››ll››¤¤››nn vvee hhaall--
kk››nn kkaarrflfl››ss››nnddaa ssoonnssuuzzaa ddeekk dduurraabbiilliirr.. 

Halk›n ve hakl›n›n eninde, sonun-
da elde edemeyece¤i, kazanamaya-
ca¤› fley yoktur. Tabiki tek bir flartla;
DD‹‹RREENNEERREEKK,, ‹‹NNAANNAARRAAKK VVEE
KKAARRAARRLLIILLIIKKLLAA......

Tutsaklar›m›za uygulanan tecrit
onlar› düflüncelerinden soyundurma-
ya, kifliliklerini parçalay›p, teslim al-
may› hedeflemektedir.

Bir yandan da bi-
zim onlarla olan ba¤-
lar›m›z› koparmaya,
onlara ulaflmam›z› en-
gellemeye, onlarla yü-

rüttü¤ümüz ideolojik ve manevi ilifl-
kilerimizi yok etmeye çal›fl›yorlar.

Bizlerin, en de¤erlilerimizden,
tutsaklar›m›zdan, hak, özgürlük mü-
cadelemizin simgelerinden kopmas›
demek mücadele kararl›l›¤›m›z›n za-
y›flamas›, kendimizi çürümüfllü¤e
terketmek demektir. 

Sürdürülen tecrit iflkencesini ka-

n›ksamam›z, s›radanlaflt›rmam›z de-
mek, halk olarak kültürümüzle, tari-
himizle ayakta kalma, yaflama dina-
mi¤imizin ölmesi demektir. 

E¤er gelecekteki tablo bu olursa,
kuflkusuz Alman devleti de tüm Av-
rupal› emperyalist devletler de amaç-
lar›na ulaflm›fl olacaklard›r. 

BBuunnaa iizziinn vveerrmmeeyyeeccee¤¤iizz...... 

Tecrite karfl› direnifl gelecek mü-
cadelemizdir, bunu asla  unutmaya-
ca¤›z. 

Ne yasalar, ne yarat›lan fiili en-
geller bizi tutsaklar›m›zdan tecrit
edemez. Biz izin vermedikçe, tecrite
karfl› direndikçe tutsaklar›m›zla olan
ba¤lar›m›z gün geçtikçe daha da sa¤-
lamlaflacakt›r. 

Belki hemen sesimizi duyamaya-
caklar, direnifli ö¤renemeyecekler,
belki hemen mektuplar›m›z› alamaya-
caklar...Ama direnifl sloganlar›m›z er
ya da geç onlara da ulaflacak ve içer-
de tecriti yenme gücüne dönüflecektir.

Direndikçe kazanaca¤›z. Diren-
dikçe diri kalaca¤›z. Direndikçe
Anadolu göçmenleri olarak kimli¤i-
mizi, onurumuzu koruyaca¤›z. 

Tecrite karfl› bafllatt›¤›m›z müca-
deleye verilecek her omuz, gelece¤i-
miz için tek bafl›na hücrelerde dire-
nenlerimize uzat›lacak her el, bizi di-
renifl yuma¤› yapacakt›r. 

Direnifl yuma¤›n› çözmeye ise
kimsenin gücü yetmez. 

Emperyalizmin  
tecrit zulmü ve

direnifl

AVRUPA’daki B‹Z

Anadolu Federasyonu 16 Ka-
s›m'da Düsseldorf Eyalet Mahke-
mesi önünde 129. maddeye karfl›
uzun yürüyüfl bafllatacak.

Bas›n aç›klamas›yla bafllayacak
olan uzun yürüyüfl, Almanya'daki
Eyalet Parlamentolar›’na, 129.
maddeye karfl› haz›rlam›fl oldu¤u-
muz dosyam›z›n iletilmesiyle de-

vam edecektir.

Afla¤›da belirtilen di¤er flehir-
lerde ise kurumlar›, demokratik
kitle örgütleri ve sendikalar› ziya-
ret edilip konuyla ilgili bilgi veri-
lecek.  fiehir merkezlerinin ifllek
yerlerinde ise bildiri da¤›t›lacak.

Herkesi bu konuda duyarl› ol-
maya ça¤›r›yoruz.  Ve 27 Kas›m
2010'da saat 13.00'dan itibaren
Köln'de yapaca¤›m›z yürüyüflü-
müze halk›m›z› genifl bir flekilde
kat›lmaya ça¤›r›yoruz.

Yürüyüfl Program›... 
1166  KKaass››mm Düsseldorf

1177--1188 KKaass››mm Frankfurt,
Wiesbaden, Darmstadt

1199 KKaass››mm Mannheim, Karlsruhe

2200 KKaass››mm Stuttgart, Ludwigsburg,
Ulm

2211 KKaass››mm Münih, Nürnberg

2222 KKaass››mm Magdeburg

2233 KKaass››mm Berlin 

2244 KKaass››mm Hamburg, Bremen, 

2255 KKaass››mm Bielefeld, Dortmund,
Wuppertal

2266 KKaass››mm Düsseldorf, Krefeld,
Duisburg

2277 KKaass››mm Köln

Tecrite Karfl› 
Uzun Yürüyüfl
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Faflizm ve Engelliler
BBaaflflbbaakkaannll››kk ÖÖzzüürrllüülleerr ‹‹ddaarreessii BBaaflflkkaannll››¤¤››

bir araflt›rma yapm›fl. Buna göre ülkemizde yafla-
yan engellilerin yyüüzzddee 6655’’ii alay ve afla¤›lama gi-
bi davran›fllara maruz kal›yor!

Daha da dikkat çekici olan› da flu ki; engellilerin
yüzde 47’si kkaammuu ggöörreevvlliilleerriinniinn kkööttüü mmuuaammeelleelleerrii--
nnee maruz kal›yor. Yüzde 41.8’i de kkaammuu kkuurruummllaa--
rr››nnddaa görevlilerin ayr›mc› davran›fl›yla karfl›lafl›yor.

Devletin kendi vatandafl›n› hakir gördü¤ü, sa-
dece itaat bekledi¤i bir kültür içinde, o faflist dev-
letin memurunun engelliye böyle davranmas› hiç
flafl›rt›c› gelmiyor. 

Hitler faflizmini hat›rlay›n. Engellileri toplu-
mun s›rt›nda yük, esas›nda yok edilmesi gereken
bir kesim olarak görür. 

Bugünküler öyle yapamasa da yukar›daki ra-
kamlar, faflist zihniyetin geçerli oldu¤unu göste-
riyor.

ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
nnii

ÇÇiizzggiiyyllee

“Politikada
her ad›m›n

önemi
büyüktür.

Taktiklerinden
bir milimetre
uzaklaflsan,

yaflam
›fl›¤›n bir
kilometre

uzaklafl›r.”
‹van Popov
(Kavgan›n

fiafa¤›)

Yalakalar›n mmumu...
AKP Milletvekili Hüseyin Besli ile fiair

Ömer Özbay ““RReecceepp TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann--BBiirr LLii--
ddeerriinn DDoo¤¤uuflfluu”” adl› bir kitap yazd›lar. 

Kitab›n bir yerindeki hikayeye göre, Erdo¤an
MSP Gençlik Kollar› üyesi iken bir arkadafllar›-
n›n cenaze töreninde gözalt›na al›n›p Metris Ha-
pishanesi’ne konuluyor. Tutuklulu¤unun ilk ge-
cesinde bir asker gardiyan çorba yap›p Erdo-
¤an’a veriyor. Daha sonra bu asker “anarflistle-
re ac›mak sana m› kald›” diye çorba verdi¤i için
üstlerinden dayak yiyor. Erdo¤an hapishaneden
tahliye olduktan sonra “bizim yüzümüzden ifl-
kence gördü” diye Adanal› olan bu askeri bul-
mmuuflfl ve bu dostluk da 31 y›ld›r sürüyormmuuflfl....  

Hürriyet de yalakal›k yapacak ya; bu hikayeyi
“Bir tas çorban›n hat›r›” diye manfletten veriyor. 

Ama bu hikayenin küçük bir kusuru var. Söz-
konusu olay›n 1979’da geçti¤i anlat›l›yor. Oysa,
o tarihte Metris Hapishanesi diye bir hapishane
yok. MMeettrriiss HHaappiisshhaanneessii 11998811 yy››ll››nnddaa yyaapp››ll--
mm››flfltt››rr.. 

Yazanlar da yalakal›¤› manflet yapan
Hürriyet de, bu küçük ayr›nt›y› atlam›fllar
anlafl›lan. 

Yalana öyle al›flm›fllar ki.. 

‹flgal
alt›nda
5 y›ld›zl›

Bat› fifieria’›n
Ramallah flflehrin-
de 55 yy›ld›zl› bbir
otel yyap›lacakm›fl. 

‹sveç mmerkezli
Movenpick OOtel’-
in RRamallah flflube-
sinin mmüflterileri-
nin öözellikle eem-
peryalist flflirket
temsilcileri oolmas›
bekleniyormufl.

Tekeller, ççat›fl-
ma iiçinde dde, iiflgal
alt›nda dda nne kkâr-
lar›ndan vvazgeçi-
yorlar, nne llüksle-
rinden... 
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Kilo ssorunu!
Almanya’da 3-17 yafl aras› çocuklar›n yyüüzzddee 115577’’ssii

afl›r› kilolu imifl. Patronlar korosu hep bir a¤›zdan söylüy-
or: Yaflas›n tüketim kültürü; çocuklar tüketiyor, tekeller
kazan›yor. 

Çocuklar oobbeezz olacak bir süre sonra... Ve ondan sonra
da önce diyet ürünler al›nacak, sonra obezlik tedavisi bafl-
layacak.. Patronlar korosu yine devam edecek: Yaflas›n
obezlik, yine biz kazanaca¤›z.. 

‹ster kilo al›n, ister kilo verin; yine tekellere
kazan›yor... Tekellerin tezgah› sa¤lam! Asl›nda “kilo
sorunu” dedi¤iniz pekala tekeller sorunudur. 

Siz, fliflmanlarken de, zay›flarken de o hep flifliyor.

2 Dakikal›k Demokrasi...
Üniversitelerde s›k s›k protesto edilen

AB’den sorumlu bakan Egemen Ba¤›fl,
piflkince bir yöntem gelifltirmifl:“Protesto
için ö¤rencilere 2 dakika veriyorum” diyor. 

O süre içinde ö¤renciler düflüncelerini dile getirebilir-
lermifl... Kafaya bak›n... Padiflah, lütfediyor... 

Peki ö¤renci lütufu kabul etmeyip, konuflmaya devam
ederse?

O zaman demokrasicilik oyununun s›n›rlar› bitiyor,
polis, copuyla iflkencesiyle susturuyor ö¤renciyi. 

‹ki dakikal›k demokrasi de bu kadar olur zaten!

Açlara ‹sa... 
Polonya dünyan›n en büyük ‹sa

heykelini 1.5 milyon dolar vererek yapt›rm›fl. 

Polonya halk› aç, iflsizlik sorunu var,
evsizlik sorunu var... Var da var... Ama iktidar
boflverin bunlar› diyor; bak›n en büyük ‹sa
heykeli bizde!.. “Afyon” biny›llard›r ifle
yar›yor iflte...

Kimse!
CHP Genel Baflkan› Kemal K›l›çdaro¤lu,
Cumhuriyetin ilan›n›n 87. y›l dönümü
kutlamalar› kapsam›nda Ba¤dat Cadde-
si’nde düzenlenen yürüyüflün ard›ndan

100 günü aflk›n süredir direnen ve açl›k gre-
vine bafllayan Türkan Albayrak’› ziyarete gidece¤ini be-
lirterek, Albayrak’a "Mustafa Kemal’in Cumhuriyeti var,
sen kimsesiz de¤ilsin. Arkanda halk›n ordusu var" diye-
ceklerini söyledi... Direnifl çad›r›nda da o minvalde
konuflmufl...  

Bir kere Türkan zaten kimsesiz de¤il. 

Onun Devrimci ‹flçi Hareketi var, Halk Cephesi var. 

Hem zaten senin cumhuriyetine kalsayd›, Türkan 100
küsur gündür kimsesiz kalm›fl olacakt›. 

Sen git yalanlar›n› baflta yerde s›rala...

Merkel Tehdit Etti!
Fransa’dan Almanya’ya depo-

lanmak için trenle gönderilen nük-
leer at›klar› engellemek ve protes-
to etmek için Almanya’da eylemler düzenlendi.

Eylemlerin en büyü¤ü ise nükleer at›klar›n depolanaca¤›
Dannenberg’te oldu. 10 bin kifliyi engellemeye çal›flan po-
lis, eylemcilere sald›rd›.

fiehirlerinin nükleer çöplük deposu olmas›na istemeyen
Almanya halk›n›, Almanya Baflbakan› Angela Merkel teh-
dit etti.

Bar›flç›l göstericileri tehdit eden, polisi sald›rtan, gösteri
hakk›n› suç sayan bir demokrasidir Merkel’in demokrasisi.

Almanya’da binlerce Euro karfl›l›¤›nda  baz› akademis-
yenlerin doktora tezlerini kabul edip, “ünvanlar›n› onayla-
tan” 40 profesör hakk›nda tutuklama karar› ç›kar›ld›.

Tüm bu sahtekarl›klar, Alman emperyalizminin çok
övündü¤ü, “sayg›n üniversiteler”inde yaflanmaktad›r. Kapi-
talizm üniversiteleri öyle bir hale getirmifltirki, profesörlere
5 bin Euro rüflvet veren “doktor” ünvan›n› sat›n almaktad›r.

Almanya’da binlerce Euro
karfl›l›¤›nda  baz› akademisyen-
lerin doktora tezlerini kabul edip,
“ünvanlar›n› onaylatan” 40 pro-
fesör hakk›nda tutuklama karar›
ç›kar›ld›.

Tüm bu sahtekarl›klar, Alman emperyalizminin çok
övündü¤ü, “sayg›n üniversiteler”inde yaflanmaktad›r. Ka-
pitalizm üniversiteleri öyle bir hale 1990'lar›n bafllar›nda
Amerika'n›n 7. Özel Tim'i taraf›ndan bir grup Meksikal› as-
ker e¤itilerek ülkedeki ayaklanmalar› bast›rmak ve Zapa-
tistalar gibi halk hareketlerini ortadan kald›rmakt›.

E¤itimi alan 500 kadar Meksikal› asker Meksika ordu-
sunun en “seçkin” katillerini oluflturdular. Bu grup daha
sonra Zeta adl› bir uyuflturucu karteli kurarak Meksika hal-
k›na karfl› terör estirmeye bafllad›.

Meksika Devlet Baflkan› Felipe Calderon'un uyuflturu-
cu tekellerine karfl› verdi¤i bu sözde mücadele 29.000 in-
san öldürüldü. 

Zeta öldürdüklerinin bafl›n› kaz›klara geçiriyor, interne-
te tecavüz, iflkence ve infaz videolar› koyuyor.

Zeta' n›n en son katliam›, geçti¤imiz A¤ustos'ta ABD s›-
n›r›nda 72 göçmen iflçinin katledilmesi ve iflçilerin cesetle-
rinden bir da¤ yap›larak çürümeye terkedilmesi oldu.getir-
mifltirki, profesörlere  5 bin Euro rüflvet veren “doktor” ün-
van›n› sat›n almaktad›r.

Almanya’da “Ünvan Satan”
40 Profesöre Tutuklama

Meksika: Amerikan E¤itimli
Uyuflturucu Kaçakç›lar›

53



Do¤an Medya’ya ba¤l› Radikal Gazetesi bir kam-
panya bafllatt›. Kampanyan›n slogan›; ““SSaavvaaflflmmaa KKoonnuuflfl
DDiiyyeebbiilleenn 550000 bbiinn RRaaddiikkaall AArraann››yyoorr!!”” Kampanyan›n
afiflinde namlusu 90 derece bükülmüfl bir klefl resmi var.
Klefl’in ucunda  mikrofon... 

Silahlar k›r›l›yor. Namlunun yerini mikrofon al›yor.
“Konuflun” deniliyor: Devir “konuflma” devri, devir “di-
yalog” devri... 

“Konuflun” diyorlar. Uzatm›fllar mikrofonu bir gen-
ce, o da konufluyor: “Savafl milad›n› doldurdu.” diyor.
Peki savafl›n “milad›” ne zaman bafllam›fl ve hangi gelifl-
meler bu “milad”›n dolmas›na neden olmufl? Nedir sa-
vafllar›n milad›n› dolduran? Bunlar cevaps›z!

Savafllar›n milad›, s›n›flar›n ortaya ç›kmas›yla bafllar.
Toplumlar tarihi boyunca s›n›flar aras›ndaki çeliflkilerin
çözümündeki en temel unsurlardan birisidir savafllar.
Niyetler ne olursa olsun, çeliflkiler varoldu¤u sürece, çe-
liflkilerin çözümünde niyetlerden ba¤›ms›z olarak savafl-
lar da var olacakt›r.

O zaman “savaflma konufl” ne demek?

““SSaavvaaflflmmaa kkoonnuuflfl”” demek, bugünün dünyas›nda ve
bugünün Türkiyesi’nde ““SSaavvaaflflmmaa SSUUSS”” ddeemmeekkttiirr.. 

AKP iktidar›n›n “Kürt sorununu” çözece¤ine iinnaann--

dd››rr››llmmaayyaa çal›fl›lan
halk, bu kez de ““ssaa--
vvaaflflmmaann››nn ggeerreekkssiizz--
llii¤¤iinnee”” inand›r›lmaya

çal›fl›l›yor. Burjuvazinin kalem-
flörleri, sivil toplumcular hep bir
a¤›zdan, sorunlar›n ““ssaavvaaflfl››llaarraakk ddee¤¤iill,,

kkoonnuuflfluullaarraakk”” çözülece¤ini savunuyor. 

Peki kime yap›l›yor bu ça¤r›? Ça¤r› yapan kesimlere
bir bak›n: Küçük burjuva “ayd›n” kesimler. Düzen içi
reformist kesimler, eski dönekler... 

“Savaflma” derken ça¤r› da, esas›nda halka yap›l-
maktad›r. Halk hareketlerine, devrimci yurtsever hare-
ketlere yap›lmaktad›r. Yap›lan ça¤r› zulmedenlere, sö-
mürenlere de¤il, ça¤ri iflkencecilere, katliamc›lara de-
¤il... Ça¤r›: zulme, sömürüye karfl› direnenleredir.

“Direnmeyin” deniliyor. “Direnmezseniz iflkence
görmezseniz, savaflmazsan›z katledilmezsiniz,  yeriniz-
den yurdunuzdan göç ettirilmezsiniz” deniliyor. 

Emperyalizmin, oligarflinin halka karfl› savafl› meflru
görülüyor. Silahlanma, silah kullanma hakk›n›n sadece
egemenlere ait oldu¤u düflünülüyor. Burada meflru gö-
rülmeyen halk›n zulme karfl›, sömürüye karfl› savafl›d›r. 

“Savaflma Konufl” kampanyas›nda tanklar›n, toplar›n,
G-3 silah›n›n namlusu de¤il k›r›l›p ucuna “mikrofon” tak›-
lan, gerillayla özdeflleflmifl “KALAfiN‹KOF”dur. 

SSaavvaaflflmmaakkttaann vvaazzggeeççmmeekk;; ddüüzzeenniinn iirraaddeessiinniinn kkaa--
bbuull eeddiillmmeessiiddiirr..

Yoksul halk›n, kendisini açl›¤a, iflsizli¤e, yoklu¤a
mahkum eden, faflist terör alt›nda yaflatan düzenle konu-
flaca¤› hiçbir fley yoktur.

Savaflma konufl

Tek YolYYüürrüüyyüüflflttee

D›fliflleri Bakan› Davuto¤lu, tar-
t›flmalar› süren ve emperyalistler ta-
raf›ndan yerlefltirilmesi düflünülen
füze kalkan› projesi ile ilgili olarak;
““FFüüzzee kkaallkkaann›› iillee iillggiillii ssaann››lldd››¤¤›› kkaa--
ddaarr bbiirr ttaarrtt››flflmmaa oollmmaadd››.. NNAATTOO’’nnuunn
ssaahhiibbii bbiizziizz”” diye aç›klama yapt›. 

K›sacas› Davuto¤lu “tart›fl›lacak
bir fley yok. NATO için herfleyi yapa-
r›z” demek istiyor.. 

Davuto¤lu, kat›ks›z bir iflbirlikçi-
dir. Efendilerine ne kadar hizmet
ederse kredisinin o kadar yükselece-
¤ini düflünüyor. Fakat ayn› zamanda
iflbirlikçili¤ini de gizlemek istiyor. 

AKP iktidar›n›n ABD füze kal-
kanlar›n›n ülkemizde kurulmas›na

bir itiraz› yoktur. Zaten topraklar›-
m›z› emperyalistlerin kullan›m›na
sonuna kadar açt›lar. Davuto¤lu’-
nun; “ssaann››lldd››¤¤›› kkaaddaarr bbiirr ttaarrtt››flflmmaa
oollmmaadd››..” diye belirtti¤i gibi bir tar-
t›flman›n olmad›¤› da büyük ihtimal-
dir. Çünkü emperyalistler, füze kal-
kanlar›n›n yeri konusunda iflbirlikçi-
lerinin hiç bir itiraz›n›n olmayaca¤›-
n› bilir. Onun için tart›flma gere¤i de
duymaz. Davuto¤lu’nun bu durumu
ifade edifl biçimi emperyalizme ba-
¤›ml›l›¤›n, kraldan daha kralc› bir
uflakl›k düzeyinde oldu¤unu göster-
mektedir. 

NATO, emperyalistlerin halklara
karfl› savafl örgütüdür. Bugün esas
olarak da Amerika’n›n halklara karfl›

terörüne uluslararas› meflruiyet kaza-
n›d›rmak için kullanmaktad›r.

Amerikan projesi olan ve NATO
projesine dönüfltürülen halklara sal-
d›r› projesi füze kalkan›n›n nereye
kurulaca¤› hakk›nda karar, 18 Ka-
s›m’da Lizbon’da yap›lacak toplan-
t›da verilecek. Davuto¤lu’nun, “NNAA--
TTOO’’nnuunn ssaahhiibbii bbiizziizz”” demesi uflakl›-
¤›n› gizlemeye çal›flman›n ötesinde
birfley de¤ildir. 

‹flbirlikçi iflbirlikçili¤ini itiraf ediyor;

“NATO’nun sahibi biziz”
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