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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
26 Kas›m - 2 Aral›k

Biri bir kadro, di¤eri sempatizan. Biri yönlendiren, yaratan, harekete geçiren, di¤eri
olanak sunan, koruyan, kollayan. ‹kisi de zor günlerin, çetin dönemlerin insanlar›. Ne Erol
olmadan Selmalar olabilir, ne de Selma olmadan Erollar... Onlar bir bütün. Onlar hareketi
oluflturan bütünün parçalar›.

26 Kas›m 1993 günü Erol ve Selma katledilmeden önce, darbe ihanetinin yaralar›n›n
sar›lmas›nda eme¤i geçen, farkl› yerlerden, farkl› kültürlerden gelmifl, farkl› niteliklere sa-
hip iki insand›rlar. Onlar› bu savafl›n bir parças› durumuna getiren kiflisel özelliklerini hare-
ketin kültürü ve ideolojisiyle birlefltirebilmeleridir. Erol henüz sempatizan düzeyinde olan
Selma'ya göre önderdir. Ama ikisinin de ç›k›fl noktalar›, bulunduklar› mevzinin netli¤i ve
do¤rulu¤udur. Onlar bulunduklar› cephede yaflamlar›yla, tercihleriyle ve flehitlikleriyle, dar-
be ihanetine ve düflmana oldu¤u kadar onlar›n kültürüne ve ideolojisine de verilmifl en gü-
zel cevapt›rlar.

Selma, henüz 18’inde Devrimci Sol'a sempati duyan tüm halk özellikleriyle devrimcile-
re evini açmakta, yard›m etmekte tereddüt etmeyen, devrimci savafl›n harc›na katk›da bu-
lunan biridir. 

Erol akademik-demokratik mücadelede, 6 Kas›mlar'da, Nisan direnifllerinde bir Dev-
Genç militan›, her yerde, her alanda bir kitle önderi, kitleleri eyleme katan bir ajitatör, Dev-
rimci Sol kadrosudur. Militan, atak ve cesurdur. 

Erol, farkl› bir siyasi yap› içindedir. Tutsakl›k yaflar. Bir gün hapishanede Devrimci Sol
önderini görmek için gitti¤i Devrimci Solcular’›n ko¤uflundan Devrimci Solcu olmaya karar
veren biri olarak ç›kar. Bunda etkili olan nedenlerden biri kendisine mütevaz› bir elden uza-
nan bir bardak çayd›r. Sonras›nda ise Devrimci Sol tutsaklar›ndan etkilenir ve hapishaneden
bir Devrimci Sol sempatizan› olarak ç›kar.

Sürekli baflar›l› bir ivme gösteren Erol 1990 y›l›nda Dev-Genç'in yeniden örgütlenmesi
sürecinde yeralt› iliflkilerinde görevlendirildi. Büyük ifl, küçük ifl demeden daha aktif görev-
ler talep etti. Militan kiflili¤inin yan› s›ra örgütçüydü Erol. Onun "insan örgütleyemem dedi-
¤i görülmemifltir. Erol hep iddial›d›r. Herkesin de¤iflip dönüflece¤ine inan›r. O zaman Dev-
rimci Sol'a tepki duyan iki k›zkardefl vard›r. Erol "bizim kazanamayaca¤›m›z kimse olamaz"
diyerek k›zkardefllerle konuflur, onlar› dinler, gözlemler, b›kmadan anlat›r ve onlar› kaza-
n›r. Kazanan Erol'un sabr›, eme¤i, verdi¤i de¤erdir.

Emekçi ve fedakard›r Erol. Gece otelde çal›fl›r gündüz de okuldaki faaliyetlerini sürdü-
rür. Daha büyük görevlere aday oldu. ‹stanbul Dev-Genç komite üyeli¤i ve komite siyasi so-
rumlulu¤u yapt›.

‹flte Erol ve Selma...
Erol bir kadro, bir yönetici... Selma ise bir taraftar, devrimin sessiz ve isimsiz hamal› ola-

rak bir bütün olup sürecin omuzlar›na yükledi¤i görevleri omuzlayanlard›r. Ve ikisi fedakar-
l›¤›n, ba¤l›l›¤›n, eme¤in en doruk noktada gösterildi¤i bir yerde birlefltiler. ‹kisi bedelin en
kutsal›n› ödeyerek flehit düfltüler...

An›lar› Miras›m›z

1969 Muş doğumlu. 1990’da, Uludağ Üniversitesi’nde, gençlik mü-
cadelesi içinde yerini aldı. 1994 Eylül’ünde tutuklandı. 19-22 Aralık
katliamında Ümraniye’de direnen devrimcilerden biriydi. 2001’de
Kandıra F Tipi’nden tahliye oldu, ancak kısa süre sonra tekrar tu-
tuklandı ve Kırıklar F Tipi’ne konuldu.
Aralık 2001’de örgütüyle ilişkisi kesilmiş olmasına rağmen, tecrite
karşı ölüm orucuna başlayarak 1  A r a l ı k  2 0 0 2’de şehit düştü.

FFeerriidduunn YYüücceell
BBAATTUU

Halka ve devrimcilere yönelik sal-
dırıların boyutlandığı, kayıp ve
katliam politikaları ile devrimci ha-
reketin kuşatılmaya çalışıldığı bir
dönemdi. 2 6  K a s ı m
1 9 9 3’te, İstanbul Hasköy’de  si-
lahsız, savunmasız bir şekilde kat-

ledildiler.
E r o l ,  1 9 6 5  Kırşehir doğumluydu. 1988 yılında Yıldız Üniversitesi
öğrencisiyken mücadeleye katıldı. Yıldız Üniversitesi öğrenci derne-
ğinde, gençlik  eylemlerinde, bir DEV-GENÇ’li olarak cüreti ve kararlı-
lığı ile  en önde oldu. Şehit düştüğünde İstanbul DEV-GENÇ siyasi so-
rumlusuydu.
Selma, 1975 doğumludur. Devrimci hareketin bir sempatizanı olarak,
devrimci harekete yardım eden, devrimcileri sahiplenen  biridir. Düze-
nin istediği gibi bir gençlik olmak yerine, onurlu bir yaşam sürdürdü.

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

Erol Yalç›n-Selma Do¤an

Bir kadro bir sempatizan
EErrooll YYAALLÇÇIINN SSeellmmaa DDOO⁄⁄AANN

1976 Diyarbakır doğumlu E r-
h a n , lise yıllarında devrimci ol-
du. Mücadelede hızla gelişti. Genç-
lik çalışmaları yanısıra Balıkesir,
Bandırma, Susurluk sorumlulukla-
rını üstlendi. Bir süre tutsaklık ya-
şadı. Tahliye olduğunda, artık yeri
özlemini duyduğu dağlardı. Şehit

düştüğünde birliğinin komutanıydı. 
1964 Kars doğumlu. M e h m e t, genç yaşta çeşitli işlerde çalışarak,
sömürüyü, adaletsizliği en çarpıcı biçimlerde yaşadı. 1993'te devrim-
cilerle tanıştı. Bir süre tutsaklık yaşadı. 1995'te Karadeniz Kır Birliği’-
ne katıldı. Şehit düştüğünde birliğinde komutan yardımcısıydı.
3 0  K a s ı m  1 9 9 8 ’de, Balkıca’da bir direniş destanı yazarak şe-
hit düştüler. 29 Kasım akşamı Gölgeli Dağları eteklerinde Balkıca Kö-
yü’nde kuşatıldılar. 20 saat boyunca çatışarak, susturulamayan slo-
ganları ve marşlarıyla bir direniş destanı yazdılar. 

EErrhhaann YYIILLMMAAZZ
((KKeennaann))

MMeehhmmeett YYIILLDDIIRRIIMM
((NNeeccaattii))

İkisi de 1961 doğumluydu. Mücade-
leye devrimci hareket saflarında ka-
tıldılar. İstanbul mahalli birimlerde,
Hasköy’de görev yapıyorlardı. 2 8
K a s ı m  1 9 7 9’da, Hasköy’de,
faşist saldırılara karşı nöbet tutar-
ken, bulundukları kahvehanenin fa-

şistler tarafından taranması ile çıkan çatışmada şehit düştüler. 

KKuubbiillaayy YYEEfifi‹‹LLKKAAYYAA EEnnvveerr EERR

1978 İstanbul doğumlu. Devrimcileri ve faşizmi Gazi
ayaklanmasında tanıdı. 1996’da tutuklanarak götü-
rüldüğü Eskişehir hücre tipi hapishanesinde direnişe
katıldı. 2000’de F Tipi hapishanelerle birlikte yeni-
den hücre ve tecrit gündeme geldiğinde, ölüm orucu
gönüllülerinden biriydi.
Kartal Hapishanesi’nde 5. Ölüm Orucu Ekibi’nde

başladığı onurlu direnişini, 6 ay boyunca sürdürerek 3 0  K a s ı m
2 0 0 2’de ölümsüzleşti. 

ZZeelliihhaa EERRTTÜÜRRKK

Devrimci, demokrat, ilerici, vatansever
güçler için

Zulme, iflkenceye, katliama karfl›y›z
diyenler için

12 Eylül’e, kontrgerillaya karfl›y›z
diyenler için

O gün orada olmaman›n hiçbir izah›
yap›lamaz!

Her siyasi kimlik, belli davran›fllar›
gerektirir. 

O siyasi kimli¤in gerektirdi¤i davran›fl›
göstermek, tutarl›l›kt›r. Tersi, tutars›zl›k. 

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

Aç›kça adlar›n› da anal›m:

ÖDP, EMEP, TKP ve di¤er legal sol partiler;
tüm devrimci, ilerici siyasi hareketler!
‹lericiler taraf›ndan yönetilen
meslek odalar›, konfederasyonlar!

19-22 Aral›k katliam›  davalar›n› takip
etmek, katillerin yarg›lan›p cezaland›r›lmas›n›
talep etmek, demokrat, ilerici olman›n gere¤i
de¤il mi?

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

Bu davay› da izlemeyecek misiniz? 

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

Üyelerine bu demokratik görev ve
sorumlulu¤u üstlenme ça¤r›s› yapmayan
baflkanlar, yönetim kurullar›, demokratl›k
görevlerini tam yapmam›fllar demektir. 

Tutarl›l›k istiyoruz. Sorumluluklar›
hat›rlat›yoruz. 

10 y›ld›r, Türkiye halk› ad›na, Türkiye solu
ad›na adalet isteme mücadelesini
kesintisiz omuzlayanlar olarak, bunu
hat›rlatma hakk›n› kendimizde görüyoruz.
Bu sorumluluk hepimizin. 

YAKTILAR... YIKTILAR... KURŞUNLADILAR

BU DAVA 
ZULME KARfiI OLMANIN M‹HENK TAfiIDIR



‹çindekiler
21 Tecrite Karfl› Mücadele

Platformun’ndan
sempozyum... 

22 AKP yalanla, talanla sömürü

çark›n› çeviriyor...

23 Soyguncuya, tefeciye vergi
aff›...

24 M‹T’e Amerikan modeli...

25 ‹rflad birlikleri...

26 Devrimci OOkul: Kitle
çal›flmas›nda kal›c›l›k... 

30 15 soruda enternasyonalizm...

32 Savaflan kkelimeler:
‹çimizdeki çocuk...

33 Kültürümüze sahip ç›kal›m...

34 Meflrulu¤umuzu
göstermemiz gerekiyordu...

35 Gençlik FFederasyonu’ndan

36 Gençli¤in ggündeminden

37 Liselerde polis idare bask›s›na

4 Adalet s›nav›...

6 ‹ki resim 

8 Katillerin kimlikleri...
Katilleri tan›y›n...

10 Bayrampafla: Yakanlar 10 y›ld›r

yarg›lanmad›...

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

15 Nas›l bbir yaflam?..

Yak›lanlar ne anlat›yor?..

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

17 Adalet!
Yarg›daki gecikme, bir

politikad›r...

18 S›n›f kini unutmamakt›r...

20 TAYAD’l›lara özgürlük..

son...

38 Tecritten haberler...

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

41 Tek yyol: “biz bütün
toplant›lara
kat›lamay›z”

42 Emek haberleri...

43 Devrimci ‹‹flçi HHareketi:

Birlikte kazand›k...

44 Haberler...

46 Katliam davas›na
ça¤r›lar...

47 Polisin gecekondularda
görevi ne?..

48 Avrupa’da Yürüyüfl

50 Avrupa’daki Biz

51 Emperyalistlar
kazan›lm›fl haklar›

gasbediyorlar...

52 De¤inmeler

54 Özür nas›l dilenmez?..

55 Yitirdiklerimiz...

Unutmayaca¤›z!
Affetmeyece¤iz!

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

Yer: Üsküdar 3. ‹fl Mahkemesi

Ç‹ÇEKÇ‹

Tarih: 22 Kas›m 2010 Pazartesi

Saat: 11:00

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

Ülkemizde
Gençlik

Mahkemeye Ça¤r›
Didem Akman De¤il
Hikmet Sami Türk

Yarg›lans›n!
Yer: Ankara Adliyesi 11. ACM
Tarih: 23 Kas›m Sal›
Saat: 15.30



233 KKaass››mm’da görülecek Bayram-
pafla katliam› davas› daha önce

yaflanm›fl onlarca katliam davas›n-
dan sadece birisi de¤ildir. Bu dava-
lardan baz› yanlar›yla ayr›lmakta-
d›r.

Davan›n önemini, katillerin ya-
karak, kurflunlayarak aç›kça

gerçeklefltirdikleri katliamlar›na
ra¤men, 10 y›l boyunca devletin
tüm kurumlar› taraf›ndan sahiple-
nilmelerinde görebiliriz. Devlet
ölüm mangalar›n› korumufl, aç›kça,
“bbeenn kkaattiilllleerriimmii yyaarrgg››llaattmmaamm””
demifltir. Katletmifl ve 10 y›l boyun-
ca, yüzlerce yaz›flmaya, sayfalar do-
lusu raporlara, belgelere, tan›kl›kla-
ra karfl›n katliam emirlerini verenle-
ri, diri diri yakanlar› korumufllard›r.
Adeta bu konuda halkla alay etmifl-
lerdir.

19 Aral›k’taki hapishaneler katlia-
m› askeri olarak da oligarflinin

20 Temmuz 1974’deki K›br›s iflga-
li’nden sonraki en büyük askeri ha-
rekatlar›ndan birisidir.

Oligarfli, ““bbiirr aavvuuçç”” tutsak için
binlerce askerini, polisini se-

ferber etmifl, özel katliam birlikleri
ile sald›r›s›n› gerçeklefltirmifltir
Hapishaneler kuflat›larak, bombala-
n›p yak›lm›fl, kepçelerle y›k›larak,
tutsaklar o y›k›nt›lara gömülmek is-
tenmifltir. Onca a¤›r kayba karfl›n, o
y›k›nt›lar ve enkaz alt›nda kalan oli-
garflinin katliamc›lar› olmufltur.

Katiller birgün bu katliamlar›n›n
karfl›lar›na ç›kaca¤›n›, y›llar

geçse de katliam›n unutulmayaca-
¤›n›, adalet için hep mücadele edi-
lece¤ini, halk›n ve devrimcilerin
hesap sormaktan vazgeçmeyece¤i-
ni ak›llar›na bile getirmek isteme-
diler. 

Bir y›l öncesinden ““bbiirr aavvuuçç””
tutsak için katliam seferberli¤i

ilan edilmifl, katliam birlikleri ha-
z›rlanm›flt›r. Nitekim, 19 Aral›k’ta

Elaz›¤’dan, Ankara’ya, ‹stanbul
Halkal›’dan Maslak’taki askeri bir-
liklere kadar onlarca askeri birlik
Bayrampafla ve Ümraniye Hapisha-
neleri için seferber edilmifltir.

Oligarflik diktatörlük, emperya-
lizmin ç›karlar› için, emperya-

listlerin onay›n› da alarak, “ddüüflfl--
mmaann bbiirr üüllkkee ttoopprraakkllaarr››nnaa”” sald›-
r›r gibi, tüm ülkede 2200 hapishaneye
sabah saat 04.30 s›ralar›nda ayn› an-
da sald›rm›flt›r. Öylesine pervas›z-
lard› ki, katliam operasyonunu tüm
ülkeye televizyonlardan, yalanlar
eflli¤inde, katliam› gizleyerek izlet-
tiler. 

Katliam emrini verenler, halk›n
en de¤erli öncülerini yakarak,

kurflunlayarak katlettirenler, günler-
ce televizyon ekranlar›nda “hhaappiiss--
hhaanneelleerrii kkuurrttaarrmmaakkttaann”” söz etti-
ler. Ucuz demagojiler, kaba yalan-
larla üste ç›kmaya çal›flt›lar. Dökü-
len kanlar›n, yak›lan tutsaklar›n
unutulaca¤›n› sand›lar. Ama unut-
turmad›k. Elimiz hep katillerin ya-
kas›nda oldu. fiimdi 10 y›l sonra
aç›lan Bayrampafla Katliam› Dava-
s›’yla birlikte, adalet talebini daha
güçlü dile getirmek, katliam emirle-
rini verenleri, diri diri yakanlar›,
halk›n katillerini daha yayg›n bi-
çimde teflhir etmek görevimizdir. 

Bayrampafla Katliam› Davas›’na
müdahail olmak, devrimci, de-

mokrat, ilerici, vatansever olman›n
gere¤idir. Çeflitli kesimler için katli-
am davalar›na müdahil olma konu-

sunda oldukça geç kal›nm›fl olsa da,
yanl›fltan bir noktada dönülmelidir. 

Bayrampafla Katliam› Davas›,
adalet talebini dile getirece¤i-

miz bir zemindir. Dava konusunda
›srarl› olman›n sonucu olarak aç›lan
bu davaya bizler sahip ç›kmazsak,
oligarflinin davay› nas›l sürdürüp
nas›l sonuçland›raca¤› aç›kt›r. Za-
mana yay›lacak, hakim de¤ifliklik-
leriyle sürdürülemez hale getirile-
cek, sonuçta zaman afl›m› ile, ol-
mazsa, aç›kça katliamc›lar›n bera-
at›yla veya en fazla birkaç göster-
melik cezayla kapat›lacakt›r.

Bayrampafla Katliam› Davas›,
Bayrampafla’n›n en fazla tutsa-

¤›n katledildi¤i ve oligarflinin vah-
fletinin en aç›kça gösterildi¤i yer ol-
mas› nedeniyle de özel bir öneme
sahiptir. Bayrampafla, oligarflinin
gözünde “hapishanelerin merkezi”
idi. Bu anlamda Bayrampafla, tüm
tutsaklara ve tüm halka verilmek is-
tenen gözda¤›n›n da merkeziydi. 

19 Aral›k öncesinde ve 19 Ara-
l›k’ta oligarfli Bayrampafla üze-

rinde özel bir psikolojik savafl yü-
rütmüfltür. fiimdi Bayrampafla Kat-
liam› Davas›’yla bu savafl sürüyor.
Bu kez halk›n cephesinden güçlü
bir müdahalede bulunmal›y›z bu sa-
vafla. 

19-22 Aral›k’ta aç›k bir katliam
yürütenler, düzenin yasalar› tara-

f›ndan korunmufllard›r. Aradan 10
y›l geçmesine karfl›n katliam hak-
k›nda dava bile aç›lm›fl olmamas›,
bunun kan›t›d›r. Katiller, parla-
menter s›fat› tafl›m›yorlar, ama gö-
rülüyor ki, en az onlar kadar güçlü
bir ““ddookkuunnuullmmaazzll››kk zz››rrhhllaarr››””
vard›r. 

Düzen katillerini korurken, ül-
kemizin demokratlar›, dev-

rimcileri, ilericileri, vatanseverleri
ne yapacaklar? Bayrampafla’da ve
19 hapishanede katledilenleri yok

Düzen katillerini
korurken, bu ülkenin

ilericileri bunu görmezden mi
gelecekler? Bayrampafla da
ve 19 hapishanede yanm›fl

olanlar› yok mu sayacaklar?

Adalet S›nav›
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mu sayacak? Aç›lan bu davalar›, bu
davalarda 10 y›ld›r sürdürülen ada-
let için mücadeleyi görmezden mi
gelecekler?

Bayrampafla’daki katliam düze-
nin kendi kurumlar› taraf›ndan

bile belgelenmifltir. Kullan›lan
bombalar, hep ““dd››flflaarr››ddaann iiççeerriiyyee””
s›k›lan kurflunlar, ölümler, sakat ka-
lanlar, bu katliam›n tart›flma götür-
mez izleridir. Kendisine ayd›n›m di-
yen, bu ülkenin namusunu, onurunu
temsil etti¤ini düflünen ayd›nlar›n
katliam› görmezden gelmesi, Bay-
rampafla davas›n› dikkate almamas›
kabul edilebilir mi? 

Bayrampafla’da yaflanan katliam,
sadece Bayrampafla ile s›n›rl›

olan bir katliam de¤ildir. Sorun,
““bbiirr aavvuuçç”” tutsa¤›n devlete isyan
etmesi de¤ildir. Bunu böyle gör-
mek, bunu kendi d›fl›nda bir çat›fl-
ma olarak görmek yan›lt›c›d›r. Ül-
kesinin ba¤›ms›zl›¤› ve kurtuluflu
için mücadele eden devrimciler,
gayri meflru bir iktidar›n emri ile
katledilmifllerdir. Bir avuç iflbirlik-
çi ve emperyalist tekeller daha çok
sömürsün diye katletmifllerdir dev-
rimcileri.

Çeflitli kesimler, katledilen dev-
rimciler ile ayn› ideolojiyi

paylaflm›yor, mücadele biçimleri
konusunda “farkl›”(!) düflünüyor
olabilirler. Ancak bu, katledilenler
için adalet istemeye, diri diri yak›-
lanlar ad›na hesap sormaya engel
de¤ildir. E¤er bu noktada bir tak›m
gerekçeler ileri sürülerek adalet için
mücadelenin d›fl›nda kal›n›yorsa,
orada çok aç›k ki çarp›k bir kafa ve
çarp›k düflünceler vard›r.

Bayrampafla katliam› davas›,
devrimcilik, ilericilik, vatanse-

verlik, demokratl›k iddias›nda olan
herkes ve her kesim için bir s›nav-
d›r. Gelmeyene niye gelmedin diye
soraca¤›z. Bir kez sormakla da ye-
tinmeyece¤iz. Cevap al›ncaya ka-
dar, gerekirse y›llarca soraca¤›z. 

Bir demokratik kitle örgütü, ül-
kesinde diri diri yak›lanlar için

k›l›n› k›p›rdatm›yorsa, onun DKÖ
olmas› tart›fl›l›r. Bir ayd›n, k›l›n› k›-
p›rdatm›yorsa, onun ayd›nl›¤› tart›-

fl›l›r. SS››nnaavvdd››rr.. Binlerce ölüm man-
gas› taraf›ndan tutsaklar aç›kça gaz-
larla, bombalarla, kurflunlarla katle-
dilmifllerdir. Katledilenlerin hesab›-
n› sormak, adalet istemek, katillere
ceza istemek tek bafl›na katledilen-
lerin yoldafllar›n›n omuzlar›nda
olan bir görev de¤ildir. Bu görev,
zulme, faflizme karfl› oldu¤unu id-
dia eden herkesin görevidir. 

Bayrampafla davas›na sahip ç›k›p
ç›kmamak elbette bir adalet s›-

nav› haline gelmifltir. Gerekçesi ne
olursa olsun, Böyle bir katliama
karfl› ç›kmamak, adalet s›nav›nda
s›n›fta kalmakt›r. Unutulmas›n ki,
19 Aral›k’ta, ölüm mangalar›, aile-
lere k›zlar›n›n, o¤ullar›n›n kömür-

leflmifl cesetlerini teslim ettiler. Ce-
setleri teflhis bile edemedi aileler. 

Bir avuç kömür haline dönüfltü-
rülmüfl tutsaklar için, k›zlar›-

n›n, o¤ullar›n›n kömürleflmifl ceset-
lerine sar›lmak zorunda b›rak›lan
analar için bu davay› sahiplenmeli-
yiz. Onlar›n hesab›n› sormak için,
adalet s›nav›n› vermeliyiz. Bu dava-
y› sahiplenmek, kuflku yok ki, yal-
n›zca ac›lar›m›zla ilgili de¤ildir; bu
davay› sahiplenmek, politik bir ta-
v›rd›r. Çünkü Bayrampafla’da diri
diri yak›l›p yokedilmek istenen as-
l›nda düflüncelerimizdir. Atefller
içinde yokedilmek istenen gelecek
umutlar›m›zd›r. Katledilenlerin he-
sab›n› sormak, gelece¤imize, dü-
flüncelerimize sahip ç›kmakt›r. 

19 Aral›k davalar›n› bugüne kadar
kimin niye izlemedi¤i, ciddi bir

tart›flma ve muhasebe konusu yap›l-

mal›d›r. Subjektivizmse, grupçuluk-
sa, bu nas›l bir subjektivizmdir, na-
s›l bir grupçuluktur ki, asgari de-
mokratik görevlerin bile yerine ge-
tirilmemesine yol aç›yor?

B›rakal›m 19 Aral›k katliam›n›,
yan›bafl›m›zda, emperyalistle-

rin Irak’ta, Afganistan’da EEbbuu GGuu--
rreeyybb Hapishanesi’ndeki, BBaagg--
rraamm’daki, GGuuaannttaannaammoo’daki zul-
me tav›rs›z kalmay›p, yan›bafllar›n-
daki F Tiplerindeki zulme tav›rs›z
kalanlar›n bu tutars›zl›¤› da sorgu-
lanmal›d›r. Onlara da tav›rs›z kal›-
namaz. Kal›nmamal›d›r. Tart›flt›¤›-
m›z bu de¤ildir. Ama Ebu Gureyb
için gösterilen duyarl›l›k, ülkemiz
hapishanelerinden ç›kan tabutlar
için gösterilmiyorsa, orada ciddi
bir sorun, ciddi bir tutars›zl›k var-
d›r. 

Demokratik güçler, geçen 10 y›l
içinde 19 Aral›k’ta yaflanan

katliam ve sonras›nda, adalet ad›-
na, zulme karfl› ç›kma ad›na iyi bir
s›nav veremediler. Oligarfli katle-
dip, zamana yayarak, unutturarak,
katliamlar› kan›ksatmaya çal›fl›yor.
Böylece öfke ve kinin temellerini
de ortadan kald›rmaya çal›fl›yor.
Hesap sormay›, adalet istemeyi
halk›n de¤erlerinden silmeye çal›-

fl›yor. Oligarflinin s›n›f ç›karlar›, ik-
tidar› için bunlar› yapmas› do¤al-
d›r.. 

Biz Bayrampafla davas›n› sahip-
lenmezsek, adalet istemezsek,

oligarfli dosyalar› ilelebet kapata-
cakt›r. Bu oyunu bozmak bizim ala-
ca¤›m›z tav›rla mümkündür. 

Bugün tüm devrimci, ilerici, de-
mokrat, vatansever güçler, bir

adalet s›nav› ile karfl› karfl›yad›r. .
Bu s›nav Bayrampafla katliam dava-
s›nda halk›n cephesinden, adalet
cephesinden müdahil olup olma-
mayla verilecektir. Bugüne kadar
bu katliam›n ve katliam davalar›n›n
görmezden gelinmesi mahkum edil-
meli ve adalet mücadelesine kat›l›n-
mal›d›r. Bu davay› sahiplenmeden
bu ülkede demokrat, ilerici, zulme
karfl› olunamaz.

Bayrampafla katliam›
davas›, devrimcilik,

ilericilik, vatanseverlik,
demokratl›k iddias›nda olan
herkes ve her kesim için bir

s›navd›r. Gelmeyene niye
gelmedin diye soraca¤›z.

Bir kez sormakla da
yetinmeyece¤iz. 
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Yukar›daki resimden gözleri gü-
len genç bir kad›n bak›yor bize. 27
yafl›ndayd›. 15 yafl›nda tan›flm›flt›
Dev-Gençlilerle. O günden diri diri
yak›ld›¤› güne kadar, halk›n›n kav-
gas›n›n s›ra neferiydi .

“Son olarak sizlere, halk›m›za,
Filistin'den Etiyopya'ya ac› çeken
tüm dünya halklar›na olan zafer
borcumuzu ödeyece¤imize olan
inançla, sizleri coflkuyla kucakl›yor,
içimde ne kadar sevgi ve sayg› var-
sa hepsini size yolluyorum...” 

diye yazm›flt› diri diri yak›lma-
dan önce.

Bu sat›rlar›n alt›na da flunlara
eklemiflti:

ÖLECE⁄‹Z TESL‹M
OLMAYACA⁄IZ! 

YA ZAFER YA ÖLÜM! 

YAfiASIN ÖLÜM ORUCU
D‹REN‹fi‹M‹Z! 

Söyledi¤ini yapanlar›n gelene-
¤indendi. Üzerlerine gaz bombalar›,
kurflunlar ya¤arken yap›lan teslim
ol ça¤r›lar›na, yukar›daki sat›rlar›
masa bafl›nda, ka¤›t üzerine yazar-
kenki kadar sakin, so¤ukkanl› ve
kararl› bir flekilde cevap verdi. Ora-
da yazd›klar›n›n ayn›s›n› söyledi. 

Diri diri yakt›lar onu yoldaflla-
r›yla birlikte. 

SSoollddaakkii,, ggüülleenn ggöözzlleerriiyyllee bbaa--
kkaann ggeennçç kkaadd››nnddaann ggeerriiyyee,, ssaa¤¤ddaa--
kkii rreessiimm kkaalldd››.. 

Neden yakt›lar?

Neden bir avuç kömür haline ge-
tirip teslim ettiler ellerimize?

Bayrampafla Hapishanesi Kad›n-
lar Ko¤uflu’na bask›n› yapan ölüm
mangalar›, hapishaneye operasyon
yapan ölüm mangalar› içinde en
vahflileri oldu¤u için mi? 

Bu vahfletin böyle “kkiiflfliisseell” bir
aç›klamas› olmad›¤› ve olamayaca-
¤› kesindir. Sa¤daki resim, oligarfli-
nin karargahlar›nda al›nan merkezi
bir karar›n sonucudur. 

Özel olarak getirdiler o yan›c› ve
yak›c› malzemeleri. 

Bugün hala, aradan on y›l geç-
mesine ra¤men, 6 kad›n› diri diri
yakan o kimyasallar› bilmiyoruz.
Adli t›p raporlar›, olay yeri keflif ra-
porlar› haz›rlanm›fl olmas›na ra¤-
men, o maddeler hala bir s›r. 

S›radan, her zaman kullan›lan
bir  operasyon silah› de¤ildi o. 

Her zaman tüm özel timlerin ya-
n›nda olan bir fley de¤ildi. 

Diri diri yakmaya geldiler. 

Yakarken kahkahalarla seyretti-
ler. 

Haz›rlan›lm›fl, planlanm›fl bir
vahfletti. 

‹ki resim bize, oligarfliyle halk
aras›nda süren savafl gerçe¤ini anla-
t›yor. 

Bu resmin karfl›s›nda, s›n›flar
mücadelesi konusunda, ba¤›ms›zl›-
¤›n, demokrasinin  kazan›lmas› ko-
nusunda ve de özellikle devrim ko-
nusunda kimse bofl hayallere kap›-
lamaz. 

Difle difl bir savaflt›r bu. Ölünen
öldürülen bir savaflt›r. 

Bu resimler, emperyalizmin ve
oligarflinin iktidarlar›n› korumak
için bu savaflta yyaappmmaayyaaccaakkllaarr››
hhiiççbbiirr flfleeyy oollmmaadd››¤¤››nn››nn kan›t›d›r. 

Küçük-burjuvazi zulme dair,
bask›lara dair anlat›mlarda hep bir
“abart›” bulundu¤unu düflünür. 

‹ki resim; ggeerrççeekkttiirr..

‹ki resim; ne sa¤dakinde, ne sol-
dakinde abart› yoktur. 

Ulucanlar katliam›na dair resim-
ler TBMM araflt›rma komisyonu-
nun önüne gitti¤inde, düzen partile-
rinin parlamenterleri flöyle demifl-
lerdi: BBaakkaammaadd››kk!!

Onlar›n bakama-
d›klar›n› biz yafl›yo-
ruz. 

Seyhan ve 5 yol-

Biz ve onlar 
gelecek ve geçmifl 
ayd›nl›k ve karanl›k

direnifl ve zulüm
onur ve onursuzluk
devrim ve faflizm
zafer ve yenilgi

‹K‹
RES‹M
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dafl›, diri diri yak›l›rken, ayn› ko¤uflta yar›
yar›ya yanm›fl baflka yoldafllar› da vard› ve
onlar di¤erlerini kurtarmaya çal›fl›yorlar-
d›...

Onlar›n bakamad›klar›, s›n›flar mücade-
lesinin gerçe¤idir. 

Onlar›n bakamad›klar›, ““ççaa¤¤ddaaflfl””,, ““uuyy--
ggaarr””,, ““kkiibbaarr”” burjuvazinin gerçek yüzü-
dür. 

Yeryüzünde hiçbir psikopat, hiçbir cani,
hiçbir “seri katil”, burjuvazi kadar vahfli,
ac›mas›z ve insanl›k düflman› olmam›flt›r. 

Savafl gerçe¤i, sizin kabul edip etmeme-
nize ba¤l› de¤ildir. Böyledir. Savafl›rs›n›z ve-
ya savaflmazs›n›z. Savaflmazsan›z, bu alçak,
adaletsiz, bencil sömürü düzenine teslim ol-
muflsunuz demektir. Burjuvazinin her türlü
fliddetine destek veriyorsunuz demektir.

Savaflacaksan›z, savafl gerçe¤i budur.
Bedelleri göze alacaks›n›z.  

Che bir an›s›n› anlat›r: "Bir gün gelip
bize, ölürseniz kime haber verelim diye sor-
mufllard›. O zaman, gerçekten ölmemiz ola-
s›l›¤› bizi flafl›rtm›flt›. Sonra bunun do¤ru
oldu¤unu, bir devrimde, gerçek bir devrim-
de, ya muzaffer ya da ölmüfl olunabilece¤i-
ni ö¤renmifltik." 

Devrimci hareketin kadrolar›ndan sa-
vaflç›lar›ndan militanlar›ndan istedi¤i öz-
geçmifl bilgilerinde de vard›r bu soru.

Savafl›n d›fl›nda olanlar bu sorunun anla-
m›n› bilmezler. 

Bu sorunun sorulmas›n›n gere¤ini de,
bu soruya cevap veren bir devrimcinin o
cevab› verirkenki ruh halini de bilemezler. 

Soldaki resimdeki bunu biliyordu. Bir
gün bu kavgada ölebilece¤ini biliyordu. 

BBuu ssaavvaaflflttaa yyaa ööllüünnüürr,, yyaa mmuuzzaaffffeerr
oolluunnuurrdduu.. 

Direnifl ve savafl ise, ölüm ve zaferi ay-
n› anda, ayn› kiflide buluflturur. Ölürken ta-
rihe halklar›n zaferini yazar onlar. T›pk›
Seyhan Do¤anlar gibi... Soldaki resim;
mücadelenin içindeki Seyhan’d›r; ad› dire-
nifltir. Sa¤daki resim, zulmün önünde
boyun e¤memenin tarihsel kan›t›d›r; ad›
zaferdir. 

DDiirrii ddiirrii yyaakk››ll››rrkkeenn bbiillee,, bbooyyuunn ee¤¤mmee--
yyiiflfliimmiizz zzaaffeerriimmiizz,, 

bbiirr aavvuuçç kköömmüürr iissee ssiizziinn
ddiirreenneennlleerr kkaarrflfl››ss››nnddaa ççaarree--

ssiizzllii¤¤iinniizz vvee 

yyeenniillggiinniizzddiirr!!

Bizlerle, katlettikleri tutsaklarla alay edercesine, her çeflit sila-
h› kulland›klar› ve aç›kça öldürmek üzere üzere geldikleri katliam
operasyonuna ““HHaayyaattaa DDöönnüüflfl”” ad›n› verdiler.

““HHaayyaattaa ddöönnddüürrmmeekk”” ad›na 2288 ttuuttssaa¤¤›› katlettiler. 

Diri diri yakanlar, katledenler, katliam emirlerini verenler, ma-
dalyalar, üst görevler, rütbeler ile ödüllendirildiler. Yeni katliamlar
için arkalar› s›vazland›. Ve katletmeye devam ettiler.

BBuu ggiiddiiflflee dduurr ddiiyyeelliimm!! BBaayyrraammppaaflflaa iiççiinn aaddaalleett iisstteeyyeelliimm!!

Hepimizin önünde, hepimizin gözlerinin içine bakarak, tele-
vizyonlara ç›k›p, nas›l katlettiklerini anlatt›lar. Hatta ““öönnggöörrddüükk--
lleerrii ööllüü ssaayy››ss››nn››nn ddaahhaa ffaazzllaa oolldduu¤¤uunnuu”” bile itiraf ettiler!.

Katliam emirleri verenler, katledenler ad›yla, san›yla belli ol-
mas›na karfl›n, bugüne kadar hiç kimse dokunamad› onlara!

KKaattiilllleerree ddee¤¤iill,, kkaattlleeddiilleennlleerree ddaavvaallaarr aaçç››lldd››.. KKaattiilllleerriinn yyaarr--
gg››llaannmmaass›› iiççiinn BBaayyrraammppaaflflaa ddaavvaass››nn›› ssaahhiipplleennmmeellii,, kkaattiilllleerriinn
cceezzaallaanndd››rr››llmmaass››nn›› iisstteemmeelliiyyiizz!!

BBaarroollaarr,, TTaabbiipp OOddaallaarr››,, SSeennddiikkaallaarr,, SSiiyyaassii PPaarrttiilleerr,,
DDeemmookkrraattiikk KKiittllee ÖÖrrggüüttlleerrii,,

Bu dava ayn› zamanda barolar›n davas›d›r. Savunmas›z tutsak-
lara karfl›, katliam yapmak bir insanl›k suçu, bir savafl suçudur. 

Bu dava ayn› zamanda tabip odalar›n›n davas›d›r. Yüzlercesi
ölüm orucunda ve açl›k grevinde olan tutsaklara karfl› hemen her
çeflitten binlerce bomba kullan›lm›flt›r.

Bu dava ayn› zamanda sendikalar›n, tüm devrimci, ilerici ve si-
yasi hareketlerin, demokratik kitle örgütlerinin davas›d›r. Bayram-
pafla’da katledenler, diri diri yakanlar sadece tutsaklar› de¤il, de-
¤erlerimizi, düflüncelerimizi ortadan kald›rmaya çal›flt›lar. 

19 Aral›k’ta, ülkemizin tüm demokratik kitle örgütlerinin ira-
desi çi¤nenmifltir. 19 Aral›k’ta, tüm demokratik güçlerin hakl›,
meflru taleplerine katliamla cevap verilmifltir. 

Mücadele biçimlerinde farkl›l›klar olsa da, barolar, meslek
odalar›, ülkemizin tüm devrimci, ilerici demokrat siyasi hareketle-
ri, hücrelerin kapat›lmas›n›, tecritten vazgeçilmesini talep ettiler.
Bu talep, hakl› ve meflruydu; ancak Türkiye solunun büyük bölü-
mü talebini istikrarl› biçimde savunma kararl›l›¤› gösteremedi.
Bugün bu mücadele sürüyor. Bayrampafla katliam› davas›na mü-
dahil olmak, ayn› zamanda tecrite karfl› mücadeleyi sürdürmektir. 

Bayrampafla’da yakt›klar›, katlettikleri tutsaklar için aç›lan da-
vada yarg›lanan tek bir rütbeli yoktur. Aralar›nda katillerin komu-
tanlar›ndan biri olan AAllbbaayy BBuurrhhaann EErrggiinn’in de bulundu¤u 221133
kkiiflflii hakk›nda takipsizlik karar› verildi.

Onlar aklasa da, bizler, katillerin yakas›na yap›flmal›y›z. 

onlar aklasa da biz hesap sormal›y›z. 

Barolar, Tabip Odalar›, Sendikalar, 
Tüm Demokratik Kitle Örgütleri!

AAddaalleett İİssttiiyyoorruuzz!!
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Katliam emirlerini verenler, diri
diri yakanlar, katledenler! KKaattiillllee--
rriinn kkiimmllii¤¤ii...... Katillerin kimli¤i tar-
t›flmaya yer b›rakmayacak bir bi-
çimde oolliiggaarrflfliikk ddeevvlleettii iflaret et-
mektedir. Oligarflinin ordusuna ba¤-
l› birlikler, bir plan çerçevesinde ‹s-
tanbul’a tafl›nm›fl, Hasdal’da, askeri
birliklerde misafir edilmifl son ha-
z›rl›klar› yapm›fllard›r. Herfley ön-
ceden planlanm›fl, bas›n kullan›la-
rak katliam için uygun zemin haz›r-
lanm›flt›r. Katliam› böyle bir hava
içinde yapt›lar. Katliamdan bu yana
aradan geçen 10 y›lda, ADALET
mekanizmas› katliamc›lar› koru-
mufl, kollam›flt›r. K›sacas› 19-22
Aral›k katliam›, özel birlikleri,
ölüm mangalar›, yarg›s› ile halka
karfl› örgütlenmifltir. 19-22 Aral›k’ta
karfl›m›za devlet gerçe¤i ç›kar. Bu-
nun d›fl›ndaki teorilerin, devrimci
tutsaklar›n eylemlerinin, eylem bi-
çimlerinin tart›fl›lmas›n›n bir anlam›
yoktur.

Katliam›n ssiyasi 
sorumlular›,
tan›yorsunuz oonlar›...

Y›llarca bu ülkeyi emperyalistler ve
iflbirlikçi tekeller ad›na yönetenlerdir.

Emperyalizmin ç›karlar› için hal-
k›n, devrimcilerin kan›n› dökenlerdir.

19 Aral›k katliam›n›n siyasi so-
rumlular› onlard›r. 

19 Aral›k katliam› karar› devle-
tin en tepesin de, Milli Güvenlik
Kurulu’nda al›nd›. 

1- Tüm Milli Güvenlik Kurulu
üyeleri katliam›n sorumlusudur.
Katlettirdikleri 28 tutsa¤›n hesab›n›
vereceklerdir!

2- DSP-MHP- ANAP Koalisyon
Hükümeti’ni liderleri, bakanlar›,
milletvekilleri hepsi de bu katliam-
dan sorumludur. 

Baflbakan Bülent ECEV‹T, Ada-
let Bakan› H. Sami TÜRK, ‹çiflleri
Bakan› Sadettin TANTAN katliam-
da özel olarak sorumluluklar üste-
lenmifllerdir. Bulunduklar› görev-
lerden dolay› katliam›n do¤rudan
sorumlular›ndand›r. Tescilli halk
düflmanlar›d›r. 19 Aral›k’›n hesab›n›
soraca¤›z!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Mü-
dürü Ali Suat ERTOSUN tescilli halk
düflman›d›r. 19 Aral›k öncesi, katliam
süreci ve sonras›nda üstlendi¤i rolle-
rinden dolay› do¤rudan sorumludur. 

Katliam›n aaskeri 
sorumlular›: 

Tan›y›n onlar›; Onlar vatan sa-
vunmas› üzerine de¤il, onlar halk
drüflman›, halk› katletmek üzere
e¤itilmifllerdir. Bayrampafla’da 6
kad›n tutsa¤› diri diri yakan onlar-
d›r. Arkadafllar›n› korumak için ca-
n›n› feda eden devrimcilerin üzeri-
ne kurflun ya¤d›ran onlard›r. 

TTaann››yy››nn hhaallkk ddüüflflmmaann›› kkaattllii--
aammcc››llaarr››

Jandarma Genel Komutan› Ay-
taç YALMAN, JJaannddaarrmmaa HHaarreekkaatt

BBaaflflkkaann›› OOssmmaann ÖÖZZBBEEKK:: 

‹stanbul ‹l Jandarma Komutan›
E. Engin HOfi, ‹l Jandarma Komu-
tanl›¤›nda Görevli Albay Halil ‹bra-
him TÜYSÜZ, Ankara Jandarma
Komando Özel Asayifl Birli¤i Ko-
mutan› Burhan ERG‹N, Ankara
Jandarma Komando Özel Asayifl
Birli¤i Personeli, Elaz›¤ Jandarma
Komando Tabur Komutanl›¤› ve
Halkal› Jandarma Komando Tabur
Komutanl›¤› 

Bayrampaflada katledenler onlar-
d›r. Fakat 23 Kas›m’da görülecek
olan Bayrampafla katliam davas›nda
hiçbirisinin ad› dahi geçmemektedir.

AAddaalleett iissttiiyyoorruuzz......

Bu katiller yarg›lanmadan, hak-
kettikleri cezalar› çekmeden adalet
yerini bulmayacakt›r.

‹ddianamedeki 339 
erin llistesi:

Bayrampafla Hapishanesi katli-
am›na 2 otobüs jandarma timi, 30
otobüs jandarma ekibi olmak üzere
1000 (Bin)’in üzerinde asker kat›l-
d›. Fakat oligarflinin yarg›s›n›n ha-
z›rlad›¤› iddianamede sadece 39
erin ad› geçmektedir. 

Katliama kat›lan herkes suç-
ludur. Hiçkimse ““bbeenn eemmiirr kkuulluu--
yyuumm,, bbaannaa vveerriilleenn eemmiirrlleerrii yyeerriinnee
ggeettiirrddiimm”” diyemez. Katliama kat›-
lan herkes diridiri yak›lan kad›n tut-
saklardan sorumludur. Hiç bir emir

Katillerin kimlikleri... 
Katilleri tan›y›n... 

Jandarma Harekat
Baflkan› Tümgeneral 

Osman ÖZBEK: 
19 Aral›k katliam›n›n en üst

düzey komutan›d›r.
19  Aral›k’da 20 hapishaneye
yap›lan katliam

sald›r›s›n›n genel
komutan›d›r.
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6 kad›n›n diri diri yak›lmas›n›n so-
rumlulu¤un hafiletemez. Hiç bir
emir bir insan›n diri diri yak›lmas›-
n› sa¤layamaz. 

‹flte 39 erin listesi

Cemil Korkmaz, Maryam Mavi,
Mete Koçtürk, Hasan Köse, Musa
Tarhan, Yakup Ya¤c›, Eren Odabafl›,
Nevzat Kara, Bar›fl Suluyer, Musta-
fa Ece, Asim Bulut, Halil Akgün,
Hilmi Çolak, Lütfi Kozan, Osman
Aydemir, Önder Seymeno¤lu, Mu-
rat Y›lmaz,

Mehmet Çöllü, Tuncay Bilgili,

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

Katliamda yyer alan
Ankara JJandarma
Komando ÖÖzel AAsayifl

Birli¤inden 88 kkatilin
listesi:

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

19 Aral›k katliam› devletin en tepesinde kararlar
al›nd›ktan sonra Genelkurmay Baflkanl›¤›’n›n emriyle
yap›ld›. 

Operasyon özel müdahale plan› 15 Aral›k 2000 tari-
hinde ‹stanbul J. Bölge Komutanl›¤› taraf›ndan haz›rland›. 

Bayampafla Hapishanesi’ne sald›r› AAnnkkaarraa JJaannddaarr--
mmaa ÖÖzzeell AAssaayyiiflfl KKoommaannddoo BBiirrlliikklleerrii (JÖAK) yapt›. 

Elaz¤› JÖAK, Halkal› J. Komd. müdahale ekibi mü-
dahale ekibi içersinde yerald›lar.

Ankara Güvercinlik’te e¤itimini yapan Ankara Jan-
darma Özel Asayifl Komando Birli¤i, kulland›¤› teçhi-
zat ve elemanlar›n›n e¤itimi ile özel bir birliktir. Fiili
müdahalede görevli her iki birlik de bu operasyonlar
için e¤itilmifltir. Özellikle Ankara
Jandarma Özel Asayifl Komando
Birli¤i, Jandarma Genel Komutan-
l›¤›’n›n bu tür katliamlar için özel
e¤itilmifl seçkin birli¤idir. Bu birlik
hapishanelere sald›r› konusunda uz-
man olup birlik  elemanlar› profes-
yonel askerlerden oluflmaktad›r.

EEllaazz››¤¤ JJÖÖAAKK ‹‹ssttaannbbuull iilliinnee
ooppeerraassyyoonnddaann 44--55 ggüünn öönnccee ggeelliipp
ooppeerraassyyoonnuunn pprroovvaass›› yyaappmm››flflllaarrdd››rr..

Elaz¤› jandarma özel asayifl ko-
monda birliklerinin ön inceleme ra-
porlar›ndaki ifadeleri bir k›sm› flöy-

ledir. 

� Serhan Karaçu-
ha ifadesinde “ ‹stan-
bul iline Hasdal K›flla-

s›’na geldik. burada yaklafl›k iki gün
toplumsal olaylara müdahale e¤itimi
gördük”

� Türker Gençdo¤an “Askeri
uçakla Elaz›¤’dan istanbul’a geldik,
Hasdal K›fllas›’nda konuflland›k ve ce-
zaevi operasyonu için prova yapt›k.
daha sonra 19-20 Aral›k günleri Anka-

ra Özel harekattan, Halkal›’dan ve Da¤ olarak ismini bil-
di¤im birliklerle beraber Bayrampafla Cezaevine gittik.” 

� Ethem Alt›nay

“Kargo uçaklara bindik ve biz ‹stanbul yeflilköy ha-
valiman›na indik. Buradan 1.’inci Ordu Komutanl›-
¤›’na gittik. orada iki gün bekledik ve Komutanlar›m›z
burada bize e¤itim yapt›rd›.”

� Muhittin ÖZCAM “cezaevine gitti¤imizde Hal-
kal› Komando Taburu ve Ankara Harekat Birlikleri var-
d›, içeriden dumanlar yükseliyordu.”

� Mehmet Akar: "Kargo uçaklara binerek ‹stanbul'a
geldik. ‹stanbul'da toplam 9 gün kald›k." (...)

Burhan ERG‹N Bayrampafla kat-
liam›n›n bafl sorumlular›ndan birisidir.
Katliam› yöneten ve katliam emrini
verendir. Katliam birliklerinin bafl
sorumlusudur. Ancak 23 Kas›m’da
görülecek katliam davas›n›n›n iddiana-
mesinde onun ad› yoktur. Katliam birli-
klerinin bafl sorumlusu o oldu¤u için
katliama kat›lan birlikleri de o koru-
mufltur. ‹ddianamede iki kiflinin d›fl›nda
katliama kat›lan kimsenin ad› geçme-
mektedir. 

Katliama kat›lan bir er,  Eyüp Cum-
huriyet Savc›l›¤›’na 2003 y›l›nda gön-
derdi¤i ihbar mektubunda Burhan Ergin
hakk›nda flunlar› yazm›flt›r: ‘Hayata
Dönüfl’ operasyon komutan› Jandarma
Albay BBuurrhhaann EErrggiinn,, Silvan’a tayin
olmadan evvel AAnnkkaarraa’’ddaa JJaannddaarrmmaa
KKoommaannddoo ÖÖzzeell AAssaayyiiflfl KKoommuuttaann›› ola-
rak görev yapt›. ‘Hayata Dönüfl Operas-
yonu’nu bizzat kendisi yönetti. Bütün
cezaevinde ölüm olaylar›n›n bafl faili ve
emirleri (ölüm) veren kendisidir.

Bizler arkadafllarla bu operasyonda
görev ald›k. Ölüm emrini Albay Burhan
Ergin vermifltir.” 

Ne Burhan Engin ne de birli¤inden
tek bir kifli yarg›lanm›yor.

Katliam birliklerinin Komutan›:

Burhan ERG‹N

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

AAddaalleett İİssttiiyyoorruuzz!!
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19 Aral›k katliam›nda oligarfli
adaleti nerede görüyor? Yarg›da...

“Olay yarg›ya intikal etmifltir,
yarg›ya güvenmek laz›m” deyip tar-
t›flmay›, adaletsizli¤i sorgulamay›
yasakl›yor. “Adalet” diye bize yarg›-
n›n kararlar›n› dayat›yor. “Benim
mahkemelerimin kararlar› adalettir”
diyor. 

Nas›l karar veriyor oligarflinin
mahkemeleri? ‹ddianame ortada.
Davan›n sahiplenilmesinin önüne
geçmek için yüzlerce kilometre
uzakta gözden ›rak bir flehre dava
dosyas›n› sürgün ediyor. Davan›n sa-
hiplenilmesi engellenemedi mi? Da-
valara kat›lanlara polis sald›r›yor.
Yetmedi mi? Linçleri örgütlüyor.
Y›llarca sürüncemede b›rak›p ““zzaa--
mmaann aaflfl››mm››””yla cezas›z b›rakt›¤› ka-
tillerinin bu tür sald›r›larla siyasal
olarak da yarg›lanmas›n› engelleme-
ye çal›fl›yor.

Bayrampafla davas›nda oligarfli-
nin yarg›s› hükmünü bafl›ndan ver-
mifltir. Hükmün ne oldu¤unu bilmek
için kahin olmak gerekmiyor: Yarg›-
n›n kimin yarg›s› oldu¤unu, kime
hizmet etti¤ini görmek, verilecek
hükmü görmek için yeterlidir. Ama
oligarfli “davan›n sonunu bekleyin”
diyor. Mahkemenin verdi¤i karardan
tatmin olmad›n m›? “Yarg›tay’a git,
itiraz et” diyor. Yarg›tay karar› da
tatmin etmezse “Avrupa ‹nsan Hak-
lar› Mahkemesi var” diyor. Oraya
itiraz et...

Diyelimki ettik: Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi’nde adalet mi
var? 19 Aral›k katliam›na Avrupa
emperyalistlerinin tutumu çok aç›k-
t›r. Ki tecrit politikalar› emperyaliz-

min politikas›d›r. Tecrit sald›r›s›nda
oligarfliyi sonuna kadar destekleyen
emperyalistler olmufltur. Ki, 19 Ara-
l›k katliam›na Avrupa emperyalistle-
rinin itiraz› olmam›fl, “afl›r› fliddet”
kullan›lmas›na itiraz etmifllerdir.
Emperyalistlerin mahkemesinden mi
adalet bekleyece¤iz?

A‹HM; parayla adalet  da¤›tan
Avrupa emperyalizminin  adalet an-
lay›fl›... bu da. Bugüne kadar verdi¤i
kararlar para cezas›ndan ibarettir. 19
Aral›k katliam davas› için A‹HM’in
verebilece¤i  karar bundan ibaret. 

Bunlar›n bizim için anlam› nedir?
Y›llarca oligarflinin yarg›s›ndan, em-
peryalizmin yarg›s›nda bu sonucu
görmek için mi bekleyece¤iz?

AAddaalleett bbuu mmuu?? 

Kömürleflmifl bedenlerimizin
karfl›l›¤› bu mu? Katliam›n durdurul-
mas› için feda eylemi yapan tutsak-
lar›n üzerine dahi kurflun ya¤d›ran
bir katiller ordusu, katliamc› bir dev-
let: Katliam için haz›rlanan iddiana-
me ortada. 

Bu iddianamede katiller yok. Yarg›-
lananlar için bir ceza dahi istenmiyor.  

Adalet bu de¤il. Oligarflinin ada-
let diye dayatt›¤› kararlar› tan›m›yo-
ruz. Oligarflinin katilleri, katliamc›-
lar› aklayan yarg›s›n› tan›m›yoruz.
Avrupa emperyalizminin her fleyin
karfl›s›na paray› koyan “adalet”ini

tan›m›yoruz. 

Biz adalet istiyoruz. Oligarflinin
mahkemelerinin verece¤i karar›n
hiçbir hükmü yoktur. Verece¤i tüm
kararlar hükümsüzdür.

Ranza demirlerinin dahi eridi¤i, 6
kad›n tutsa¤›n diri diri yak›ld›¤›, ka-
d›nlar ko¤uflundan yaral› kurtulan bir
tutsak o an› flöyle anlat›yor: "Orada-
lar. ‹çerdeler. ‹çerisi f›r›n gibi. Ce-
henneme elimizi dald›r›yor gibi, çek-
tik bir kaç arkadafl› içeriden. Ç›kan-
lar›n yüzlerini tan›mak zor. ‹çerisi ya-
n›yor. Ko¤uflun kap›s›na boylu bo-
yunca uzanm›fl Gülser, öyle yat›yor.
Çekmeye çal›flt›k, gelmiyor. Gücüm
yetmiyor, s›k›flm›fl. Ölü ya da diri ora-
dan almak istiyoruz çekemedik... Çe-
kemedik... Gülser, Özlem, fiefinur, Ni-
lüfer, Seyhan, Gülseren kald› geride.
Onlars›z iniyorum afla¤›ya, duygusu
çok ac›yd›." 

Bu ac›lar›n karfl›l›¤›n› istiyoruz.
Bizim için adalet: Gülser, Özlem, fie-
finur, Nilüfer, Seyhan, Gülseren’dir.
Biz katliamc›lar›n yarg›lanmas›n› is-
tiyoruz. Bize adalet diye dayat›lana
bak›n. 

Oligarflinin yyarg›s› hhalka
hakarettir

19 Aral›k katli-
am›ndan hemen sonra
oligarfli katliam yapt›-

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

Gerçek... ‹ddianame... Hüküm...

3

Yaz› dizimizin ikinci bölümün-
de 10 y›l sonra Bayrampafla Ha-
pishanesi katliam› için düzenlenen
iddianameye de¤inmifltik. 

fiu aç›kt›r ki, bbiirriinncciissii;; oligarfli
katliam›n üzerini örtmek, katille-
rini korumak için her türlü çabay›
sarfetmifltir. Bunun için y›llarca
katliam›n soruflturulmas›na dahi
izin vermemifltir. ‹‹kkiinncciissii;; oligar-
fli, tüm bu çabalar›na ra¤men
HHaallkk CCeepphheessii’’nniinn 1100 yy››lldd››rr ››ss--
rraarrllaa ssüürrddüürrddüü¤¤üü mmüüccaaddeellee ssoo--
nnuuccuu bu davay› açmak zorunda
kalm›flt›r. ÜÜççüünnccüüssüü;; oligarflinin
bu davay› açmaktaki amac›, katil-
leri yarg›lamak de¤il, tecrit, san-

sürle ve yalanlarla kapatamad›¤›
katliam›n üzerini yyaarrgg›› yyoolluuyyllaa
kapatmakt›r. DDöörrddüünnccüüssüü;; oligar-
flinin mahkemelerinin verece¤i
KARAR, halk nezdinde HÜ-
KÜMSÜZDÜR. Kömürleflen be-
denlerimiz için ADALET istiyo-
ruz. Tablo tüm dünya halklar›n›n
gözü önünde: HHüükkmmüü HALKIN
ADALET‹ verecek. KAT‹LLER‹
AFFETMEYECE⁄‹Z!

Bayrampafla’da yak›lan tüm
halkt›r. Bu dava halk›n davas›d›r. 

2233 KKaass››mm’’ddaa BBaakk››rrkkööyy AAddllii--
yyeessii 1133.. AA¤¤››rr CCeezzaa MMaahhkkeemmee--
ssii’’nnddee oollaall››mm ve katillerin yakas›-
na yap›flal›m.
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¤› Bayrampafla,
Ümraniye ve Ça-
nakkale hapisha-
nelerinde katli-
amdan sa¤ kurtu-
lan tutsaklar hak-
k›nda; ““aaddaamm ööll--
ddüürrmmee,, aaddaamm yyaa--
rraallaammaa,, iissyyaann,,
kkaammuu mmaall››nnaa zzaa--
rraarr vveerrmmeekk”” ten
dava açt›. Adalet
ad›na bize dayat›lan budur. 

Ümraniye, Çanakkale, Bayram-
pafla katliam davalar›n›n her üçünde
de 7 y›l boyunca katliam›n delilleri
toplanmad›. Olay yeri incelemeleri
askerler delilleri karartt›ktan sonra
yap›ld›. Katliamc›lar operasyonlar›n
tamam›nda kamera kay›tlar› yapm›fl-
t›. Bu kay›tlar mahkemelere veril-
medi. Ümraniye katliam davas›nda
avukatlar›n, kamera kay›tlar›n›n in-
celenmesi talepleri mahkeme tara-
f›ndan reddedildi. Çanakkale katli-
am davas›nda avukatlar›n tüm ›srar›-
na ra¤men kamera kay›tlar›n›n mah-
kemeye getirtilmesi için mahkeme
heyeti ›srarc› olmad›. Bayrampafla
katliam› için mahkemeye katliamla
alakas› olmayan, operasyonun çeflit-
li yerlerinden derlenmifl görüntüler
sunuldu. Katliamdan sa¤ kurtulan
tutsaklar hakk›nda yüzlerce y›l› bu-
lan cezalar istendi. Biz adalet istiyo-
ruz. Oligarflinin  bize “adalet” diye
dayatt›¤› halka hakarettir

Oligarflinin yyarg›s›nda 
katliamc›lar yok! 

28 tutsa¤›n katledilmesinden so-
rumlu tutulan sadece operasyona ka-
t›lan erlerdir. Onlara aç›lan davalar,
Bayrampafla iddianamesinde oldu¤u
gibi tutsaklar›n katledilmesinden da-
va aç›lmad›. ““TTuuttuukklluu vvee hhüükküümmllüü--
lleerree kkööttüü ddaavvrraannmmaakk,, ggöörreevvlleerriinnii
kkööttüüyyee kkuullllaannmmaakk,, kanun hükmünü
ve amirin emrini yerine getirmek ve
meflru müdafaa” gibi katilleri ceza-
s›z b›rakacak gerekçelerle davalar

aç›ld›. Aç›lan bu da-
valarda operasyonda
emir veren üst rütbeli
subaylar yine yoktu.

Aç›lan davalar erlere aç›ld›. Onlar da
ifadeleri dahi tamamlanmadan za-
man afl›m›yla cezas›z b›rak›ld›. 

BBuu mmuu aaddaalleett??

Kim verdi katliam emrini? Her
hareketini üslerinin emirleriyle ya-
pan erler, kendi bafl›na m› ayn› anda
gidip  20 hapishaneye sald›rd›? Kim-
se, 20 hapishaneye ayn› anda yap›-
lan sald›r›n›n, devletinin en tepesin-
de al›nan siyasi bir kararla olmad›¤›-
n› iddia edemez.

Dönemin içiflleri bakan› Saadet-
tin Tantan, ““bbiirr yy››lldd››rr mmaakkeettlleerr üüzzee--
rriinnddee ttaattbbiikkaatt yyaapp››yyoorrdduukk”” diye
aç›klama yapm›flt›. Bir y›l boyunca
katliam›n tatbikat› yap›lm›flt›r. Bu-
nun kararlar› ayaküstü toplant›larda
al›nmad›. 

Oligarflinin yarg›s›n›n hükmü hü-
kümsüzdür: Halkla alay edercesine
28 tutsa¤›n katledildi¤i sald›r›ya
““HHaayyaattaa DDöönnüüflfl OOppeerraassyyoonnuu”” di-
yenler için, adalet istiyoruz. 

Katliam›n siyasi sorumlular›n›n
yarg›lanmas›n› istiyoruz. 

Milli Güvenlik Kurulu Üyeleri,
Koalisyon Hükümeti Üyeleri... kat-
liam›n siyasi sorumlular›ndand›r. 

Katliamdan sadece erler sorumlu
tutuldu ve erlere dava aç›ld›.  Katlia-
m›n bafl›nda askerlere emir verenler
var. Operasyonda katliam› yöneten-
ler, kkaattiilllleerree eemmiirr vveerreennlleerriinn yarg›-
lanmas›n› istiyoruz. 

19 Aral›k katliam›nda bafltan so-
na katliam kameralarla kay›t alt›na
al›nd›¤› gibi bu katliama kat›lan her-
kes de kay›tl›d›r. 

Katliamdaki sorumluluklar›na göre
hepsinin yarg›lanmas›n› istiyoruz. 

Oligarflinin
yarg›s› 
gayri-meflrudur

Baflta katliam›n si-
yasi sorumlular›, kat-
liam› yönetenler yarg›-
lanmadan, hak ettikleri
cezalara çarpt›r›lmadan
adalet yerini bulmaya-
cakt›r. Oligarflinin yar-
g›s›n›n bunu yapmaya-

ca¤›n› biliyoruz.

Bu yarg›lamay› oligarflinin yarg›-
s›ndan beklemiyoruz. Sadece 19
Aral›k hapishaneler katliam› göster-
mektedir ki, oligarflinin yarg›s› gay-
ri-meflrudur. Gayri-meflru yarg›n›n
hükmü de gayri-meflrudur. 

Çünkü, düzenin hükmünde siyasi
sorumluluk yok. Bizim hükmümüz-
de siyasi sorumluk en baflta gelir. Ki,
katliam›n siyasi sorumlular› suçlar›-
n› çok iyi bilmektedirler. 

fiu sözler katliam›n siyasi sorum-
lular›ndan Sadettin Tantan’›n deme-
cinden al›nm›flt›r: “... As›l amaç
ölüm oruçlar›n› bitirmek de¤il, onun
yan›nda ddeevvlleettiinn oottoorriitteessiinnii sa¤la-
makt›r...””

Baflbakan Ecevit, ““hheerrkkeess ddeevvlleett--
llee bbaaflfl eeddiilleemmeeyyeeccee¤¤iinnii aannllaamm››flfl ooll--
mmaall››dd››rr”” diye demeç vermiflti. 

‹ktidar orta¤› MHP’nin TBMM
Grup Baflkanvekili Oktay Vural da
flöyle söylüyordu: “Bu operasyon
sadece insani bir operasyon de¤il,
öörrggüüttee kkaarrflfl›› bbiirr ooppeerraassyyoonndduurr..””

Katliamc›lar›n katliam yapmak-
taki amaçlar› aç›kt›r.. Baflbakan Ece-
vit katliam›n arkas›ndan ““aarrtt››kk ggeellee--
ccee¤¤ee ggüüvveennllee bbaakkaabbiilliirriizz”” diye aç›k-
lama yapm›flt›. Bunlar gibi katliam-
c›lar›n daha birçok aç›klamas› var.
Katliam›n gerekçesi tamamen siya-
sidir. Katliamla “ddeevvlleettiinn oottoorriitteessii””
devrimcilerin kan› üzerinden, yak›-
lan bedenleri üzerinden tüm halka
ggöösstteerriillmmeekk istenmifltir.  ““DDeevvlleettllee
bbaaflfl eeddiilleemmeeyyeeccee¤¤ii”” ggöösstteerriillmmeekk is-
tenmifltir. 

‹flte bu nedenle, siyasi sorumlula-
r› içermedi¤i  için oligarflinin hükmü
gayri-meflrudur. Bizim hükmümüz-
de siyasi sorumluk baflta gelir. 

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

AAddaalleett İİssttiiyyoorruuzz!!
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Kendi yyasalar›na 
uymayan yyarg› 
gayri-meflrudur

Katliam›n üzerinden 10 y›l geçti.
Oligarflinin mahkemeleri kendi yasa-
lar›na da uymad›. Yasalar›n›n gere¤i-
ni de yerine getirmedi. Katliamc›lar›
kurtarmak için adeta kalkan oldu. 

Bir mahkeme kendi yasalar›na
göre mevcut delillere göre hareket
eder. Kararlar› somut delillere daya-
n›r. Fakat oligarflinin yarg›s› tam
tersine. Katillerin soruflturulmas›na
dahi y›llarca izin vermedi. Suçlular›
soruflturmad›, soruflturulmas›n› en-
gelledi. Devrimcilerin avukatlar›n›n
suçlular›n yarg›lanmas› için ileri
sürdü¤ü talepleri hep reddedildi.
Mevcut delillerin üstünün örtülme-
sine ortak oldu. Çanakkale katliam
davas›nda, Ümraniye’de Bayram-
pafla’da tutsaklar›n sevki s›ras›nda
““ttuuttuukklluu vvee hhüükküümmllüülleerree kkööttüü ddaavv--
rraannmmaakk,, ggöörreevvlleerriinnii kkööttüüyyee kkuullllaann--
mmaakk”” dava aç›lan askerlerin sorufl-
turmalar› dahi tamamlanmadan za-
man afl›m›yla bitirildi. 

BBuu mmuu aaddaalleett?? 

Kendi yasalar›n› dahi uygulama-

yan, her türlü delille ispat edilen ka-
tilleri cezas›z b›rakan bir yarg›n›n
kararlar› meflru de¤ildir.  

Bayrampafla katliam davas› için
verece¤i karar da asla meflru olama-
yacakt›r. Çünkü, bu mahkemede
suçlular yarg›lanmayacak koruna-
cak ve aklanmak istenecektir. 

Oligarflinin yyarg›s› 
19 AAral›k kkatliam›n›n 
sürdürücüsüdür

Oligarfli 19 Aral›k katliam›yla
devrimciler üzerinden tüm halka dev-
letin “gücünü” göstermek istemifltir.
Katliamla devrimcileri teslim almak,
halk› sindirmek istemifltir. Ancak ba-
flaramam›flt›r. 19 Aral›kta  28 tutsa¤›
katlettikten sonra teslim alamad›¤›
devrimcileri teslim almak için tecrit
politikalar›yla katliam›n› 122’ye ç›-
karm›flt›r. Devrimcilerin örgütlülü¤ü-
nü tek kiflilik, üç kiflilik tecrit hücrele-
rinde de bitirememifltir. Devrimcileri
teslim alamam›flt›r. 

Oligarflinin yarg›s› 19 Aral›k’tan
bugüne devrimcileri teslim almak
için süren tecrit ve katliam sald›r›s›-
n›n bir parças› olmufltur. 

Devrimcilere karfl› sürdürdü¤ü
bu savafl oligarflinin yarg›s›n›n ger-
çek niteli¤ini ortaya koymaktad›r. 

19 Aral›k katliam davas› oligar-
fliyle süren çat›flman›n bir parças›-
d›r. Oligarflinin yarg›s›ndan adalet
beklemiyoruz. Oligarflinin katliam-
c›lar› koruyan yarg›s›n› da mahkum
edecce¤iz. 

Meflru olan biziz. Katiller için
adalet istemeye devam edece¤iz.
Gayri-meflru yarg›y› da, hükmünü
de tan›m›yoruz. 

23 Kas›m’da ve sonra, yarg›layan
biz olaca¤›z. Bizim hükmümüz ge-
çerlidir. Oligarfli ne kadar korumaya
çal›fl›rsa çal›fls›n: Katliamc›lar›, ka-
tilleri biz yarg›layaca¤›z.

19 Aral›k katliam›yla bütün halk
katledilmek istenmifltir. Bu dava
halk›n davas›d›r. Hüküm halk›n
hükmüdür. 

19 ARALIK’I UNUTMAYA-
CA⁄IZ! BAYRAMPAfiA’DA D‹R‹
D‹R‹ YAKILANLARI UNUTMA-
YACA⁄IZ! 122 fiEH‹D‹M‹Z‹
UNUTMAYACA⁄IZ! 

KAT‹LLER‹ AFFETMEYE-
CEK, HESAP SORACA⁄IZ!

((BBiittttii))

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

Bayrampafla katliam›nda esas mü-
dahale ekibi Ankara Jandarma Ko-
mando Özel Asayifl Birli¤idir. Eylül
1999 y›l›nda kurulan birlik; jandarma
komutanl›¤›n›n önem arz eden ope-
rasyonlarda kullanmak için olufltur-
du¤u özel bir birliktir. Birli¤in komu-
tan›n›n ad› d›fl›nda operasyona kat›-
lan kiflilerin kim oldu¤u aç›klanmad›. 

BBuurrhhaann EErrggiinn:: KKaattlliiaamm››nn
kkoommuuttaann›› aannccaakk kkaattlliiaammddaann
yyaarrgg››llaannmm››yyoorr!

Katliam soruflturmas› aflamas›nda
Eyüp Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan
operasyona kat›lan AAnnkkaarraa JJaannddaarr--
mmaa KKoommaannddoo ÖÖzzeell AAssaayyiiflfl KKoommuuttaann--
ll››¤¤›› ((JKÖAK)’›ndan dört kez yaz›l›
olarak operasyona kat›lanlar›n isim
listesi istendi fakat savc›l›¤a cevap bi-

le verilmedi.  Ancak sav-
c›l›¤›n beflinci kez  isim
listesi istemesine 24 Ni-
san 2003’te flu cevap ve-
rildi: ““PPeerrssoonneellllee iillggiillii
kkaayy››ttllaarraa uullaaflfl››llaammaamm››flfl--

tt››rr”” Ayn› yan›t, 9 Mart 2005’te tekrar-
land›. 2006’da da flu cevap verilmifl-
tir: “Alt› y›la yak›n bir zaman geçmifl
olmas› sebebiyle operasyona fiilen
kimlerin kat›ld›¤›na dair bir kay›t ya
da belgeye rastlan›lmam›flt›r.” 

Edirne ‹l Jandarma Komutanl›-
¤›’na atanan Burhan Ergin, 2006 y›-
l›nda, ‹JBK’ya gönderdi¤i yaz›da,
kay›t ve arfliv tutulaca¤› konusunda
müeyyide olmad›¤›n› belirterek, flöyle
dedi: “Olaylar plans›z ve organizesiz
geliflti¤inden tedbirler ayn› flekilde
cerayan etmektedir ve kay›t tutula-
mamaktad›r. Personelin robokop k›-
yafetli ve gaz maskeli olmas› nede-
niyle kimli¤ini sormadan tan›mak
mümkün de¤ildir. C Blok’a giren per-
sonelin Astsubay SSüürraayyyyaa YYaallçç››nnkkaa--

yyaa ve AAssttssuubbaayy ZZaaffeerr SSaabbaanncc›› oldu-
¤u ö¤renilmifltir. ”

Katliamdan 6 y›l sonra sorufltur-
mada sadece bu iki isim savc›l›¤a bil-
dirildi. 12 tutsa¤›n katliam› sadece
bu iki kiflinin üzerine y›k›ld›. 

PPeekkii nneeddeenn bbuu iissiimmlleerr??
6 y›l boyunca soruflturmada ‹s-

tanbul Valili¤inin engellemeleri d›-
fl›nda tek bir ilerleme olmazken bu iki
isim neden verilmifltir?

Bu iki isim; Bayrampafla katli-
am›n›n komutan› Burhan Ergin’in
s›rt›n› oligarflinin yarg›s›na dayaya-
rak  halkla alay etmesidir. 

Burhan Ergin’in ismini verdi¤i Sü-
reyya YALÇINKAYA11 MART 2001 ta-
rihinde firar etmifl ve sonras›nda yurt
d›fl›na ç›km›flt›r, Zafer SABANCI ise 1
A¤ustos 2006 tarihin-
de Tunceli ‹li’nde
Mercan Deresi’ne
düflmesi sonucunda
yaflam›n› yitirmifltir. 

Katliam›n sorumlusu 
iki asker mi?

YYaakkaannllaarr YYaarrggııllaannmmaaddıı12
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� KKaattlliiaamm
ooppeerraassyyoonnuunnddaa hhaappiisshhaannee
öönnlleerriinnddeeyyddiilleerr!!

� TTuuttssaakkllaarraa aaçç››llaann
ddaavvaallaarrddaa aaddlliiyyee öönnüünnddee!!

� KKaattlleeddiilliirrkkeenn ddee,,
““yyaarrgg››llaann››rrkkeenn””ddee
eevvllaattllaarr››nn››nn yyaann››nnddaayydd››llaarr!!

19 Aral›k’ta 20 hapishaneye yö-
nelik olarak gerçeklefltirilen katliam
sald›r›s›nda, hapishane önlerinde
TAYAD’l›lar vard›.

Katliam sald›r›s› alt›nda olan tut-
saklar yaln›z de¤illerdi. Hapishane
önlerinden zorla uzaklaflt›r›lsalarda,
hapishane önlerinden ayr›lmad› TA-
YAD’l›lar.

Katliam sonras› da katliam›n hesa-
b›n› sormak için seferber oldu TA-
YAD’l›lar. Diyebiliriz ki, 10 y›ld›r ke-
sintisiz bir biçimde tecrite karfl› süren
mücadele de hep onlar vard›.

Sonra katliama u¤rayan tutsaklara
aç›lan davalar dönemi bafllad›. Hem
katletmifl hem de katliamlar›n› aklamak
için tutsaklara davalar açm›fllard›.

Aç›lan bu davalar› takip eden yi-
ne onlard›. Bayrampafla da katledi-
len tutuklular için Eyüp Adliye-
si’nde aç›lan davadan tutunda Üm-
raniye Hapishanesi’nde katledilen
tutsaklara Üsküdar Adliyesi’nde
aç›lan davada, Çanakkale’de yürü-
tülen davada, k›saca tüm katliam
davalar›nda adliye önlerinde yine
onlar vard›.

EEyyüüpp’’tteenn,, ÜÜsskküüddaarr’’aa,,
ÜÜsskküüddaarr’’ddaann ÇÇaannaakkkkaallee’’yyee
oonnllaarr vvaarrdd››

-- 1144 HHaazziirraann 22000055’’ddee Çanakka-
le de duruflma ç›k›fl›nda TAYAD’l›

Aileler bir bas›n aç›k-
lamas› yapt›.

"Çanakkale Katli-
amc›lar› Cezaland›r›l-

s›n" pankart› aç›lan eylem-
de aç›klamay› Özgür Ay-
d›n okudu. Aç›klamada,
katliam hat›rlat›larak, da-
vada sözde yarg›lanan jan-
darmalar›n ifade dahi ver-
medikleri belirtildi.

-- 1177 HHaazziirraann 22000055’’ddee
Eyüp Adliyesi'nde görü-
len duruflman›n ç›k›fl›nda,
TAYAD'l› Aileler katliam-
c›lar›n cezaland›r›lmalar›n› istediler. 

150 kiflinin kat›ld›¤› eylemde,
okunan aç›klamada herkesi katlia-
ma ve hukuksuzluklara karfl› müca-
dele etmeye ça¤›rd› TAYAD'l›lar. 

-- 1155 TTeemmmmuuzz 22000055’de 19 Aral›k
davas›n›n görülmesinden sonra TA-
YAD’l› Aileler, Üsküdar Adliyesi
önünde aç›klama yapt›lar. “Ümrani-
ye Hapishanesi Katliamc›lar› Yarg›-
lans›n” yaz›l› pankart açt›lar. 

-- 2222 EEyyllüüll 22000055’’de Çanakkale A¤›r
Ceza Mahkemesi'nde görülen durufl-
ma sonras› TAYAD'l› Aileler, "Çanak-
kale Hapishanesi Katliamc›lar› Ceza-
land›r›ls›n" yaz›l› pankart ve dövizle-
riyle bir bas›n aç›klamas› yapt›lar. 

-- 2288 EEkkiimm 22000055’’de Bayrampa-
fla’da katledilen ve iflkence gören
tutsaklar›n yarg›land›¤› Eyüp Adli-
yesi’ndeki davada TAYAD’l›lar
mahkeme önünde aç›klama yapt›lar

-- 2299 KKaass››mm 22000055’’de Çanakkale
de görülen katliam duruflmas›na ‹s-
tanbul'dan bir otobüs ile duruflmay›
izlemeye giden TAYAD'l› Aileler,
Çanakkale Adliyesi önünde aç›kla-
ma yapt›lar.

Aç›klamada "Çanakkale Katli-
amc›lar› Yarg›lans›n" pankart› aça-
rak adalet talebini bir kez daha dile
getirdiler. "Tecriti Kald›r›n, Ölüm-
leri Durdurun" yaz›l› önlükler giyen
TAYAD'l› Aileler ad›na konuflan
Fahrettin Keskin, "Bizler TAYAD'l›
Aileler olarak evlatlar›m›z› katle-
denlerin yakas›n› b›rakmayaca¤›z.
Evlatlar›m›z›n her damla kan›n›n
hesab›n› sormaya katliamc›lar› tefl-

hir etmeye devam edece¤iz"dedi. 

OOnnllaarr aaddaalleett iisstteeddiilleerr!!
-- 44 NNiissaann 22000066’’da Çanakkale

’de görülen duruflmay› TAYAD’l›lar
da izledi. 

Adliye önünde aç›klama yapan
TAYAD'l› Aileler, “Çanakkale Ha-
pishanesi Katliamc›lar› Cezaland›-
r›ls›n” pankart› açt›lar. 

Yap›lan aç›klamada, katliamda
28 evlatlar›n› kaybettiklerini belir-
ten TAYAD’l›lar, dört tutsa¤›n Ça-
nakkale Hapishanesi’nde katledildi-
¤ini hat›rlatt›lar.

-- 1100 NNiissaann 22000066’da Ümraniye
Hapishanesi’nde katliama direnen
tutsaklara karfl› Üsküdar 1. A¤›r Ce-
za Mahkemesi'nde aç›lan davan›n
duruflma sonras›, TAYAD’l› Ailele-
rin eylemi vard›.

TAYAD'l› Aileler mahkeme
önünde yapt›klar› aç›klamayla ada-
let için mücadeleden vazgeçmeye-
ceklerini belirttiler.

-- 2200 MMaarrtt 22000077’’de Çanakkale’de
devam eden davaya tutsaklar›n avu-
katlar› ile TAYAD’l› Aileler kat›ld›. 

Duruflma sonucu mahkeme ç›k›-
fl›nda aç›klama yapan TAYAD'l›lar,
"19-22 Aral›k Katliamc›lar› Yarg›lan-
s›n"pankart› açt›lar. Aç›klamada, ka-
tillerin cezaland›r›lmas› istenirken,
katliam›n gerçek faillerinin san›k san-
dalyesine oturtulmas› talep edildi. 

-- 3300 MMaarrtt 22000077’de Eyüp Adliye-
si’nde görülen duruflma 5 saat sürer-
ken, salon yetersizli¤i nedeniyle
yaklafl›k 100 kiflilik TAYAD’l› grup

Aç›lan davalar da, mahkeme önlerinde
yine TAYAD’l›lar vard›

AAddaalleett İİssttiiyyoorruuzz!!
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duruflmay› d›flar›da takip ettiler.

TAYAD’l›lar duruflma sonunda
adliye önünde yapt›klar› aç›klama-
da,

“19-22 Aral›k Katliamc›lar› Yar-
g›lans›n ve Diri Diri Yakt›lar Hesa-
b›n› Soraca¤›z” yaz›l› pankart ve
dövizleri açarak, bir kez daha adalet
istediler.

-- 1111 MMaayy››ss 22000077’’de 267 jandar-
man›n yarg›land›¤› Ümraniye katli-
am davas›nda duruflma sonras› aç›k-
lama yapan TAYAD’l›lar “Ümrani-
ye Katliamc›lar› Cezaland›r›ls›n”
pankart› açt›lar. TAYAD Baflkan›
Mehmet Güvel, davan›n gösterme-
lik oldu¤unu belirterek, katliam em-
ri verenlerin yarg›lanmas›n› istedi.

-- 1155 MMaayy››ss 22000077’de Çanakkale
5.A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen
davay› TAYAD’l› Aileler de izledi. 

Duruflma sonras› Çanakkale Ad-
liyesi önünde bir aç›klama yapan
TAYAD’l› Aileler, “19 Aral›k Katli-
amc›lar› Cezaland›r›ls›n” pankart›
açarak adalet talebini yinelediler.

--  3311 TTeemmmmuuzz 22000077’de Çanak-
kale A¤›r Ceza Mahkemesi'nde gö-
rülen duruflma TAYAD'l›lar durufl-
ma ç›k›fl› adliye önünde aç›klama
yapt›lar.

-- 2288 AA¤¤uussttooss 22000077

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

tici ve üyelerinin de yerald›¤›
HÖC’lüler, yaflanan katliam› herke-
se duyurarak sorumlular›n yarg›lan-
mas›n› istediler.

YYaazz--kk››flfl  ddeemmeeddeenn yy››llllaarrccaa
ddaavvaallaarr››nn ttaakkiippççiissii oolldduullaarr

-- 1144 EEyyllüüll 22000077’’de katliam›n du-
ruflmas› Eyüp 3. Asliye Ceza Mahke-
mesi’nde yap›ld›.

Adliye önünde toplanan TA-
YAD’l› Aileler, adalet taleplerini bir
kez daha büyük bir öfkeyle dile ge-
tirdiler. Öfkeleri katledip kitap ya-
zanlar›n sokakta dolaflmas›na, evlat-

lar›n›n, arkadaflla-
r›n›n ise yarg›lan-
mas›nayd›. 

-- 2222 fifiuubbaatt
22000088’de Eyüp
Adliyesinde gö-
rülen davan›n du-

ruflma öncesi adliye önünde bas›n
aç›klamas› yapan TAYAD'l›lar, "19-
22 Aral›k Katliamc›lar› Yarg›lans›n"
pankart› açt›lar. 

-- 1188 TTeemmmmuuzz 22000088’’de Eyüp 3.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görü-
len katliam davas› öncesinde TA-
YAD’l› aileler yapt›klar› bas›n aç›k-
lamas›nda; “katliam› aklama politi-
kas›na son verilmesini” isteyerek,
19 Aral›k katliamc›lar›n› affetmeye-
ceklerini belirttiler.

-- 1166 EEyyllüüll 22000088’’de Çanakkale E
Tipi Hapishanesi'nde 19 Aral›k
2000'de yap›lan katliama iliflkin,
154 tutsak ile katliam operasyo-
nunda görevli 563 askerin yarg›-
land›¤› dava, 16 Eylül'de karara
ba¤land›.

TAYAD'l› Aileler de, adliye bi-
nas› önünde katliam›n sorumlular›-
n›n cezaland›r›lmas› talebini yine-
leyen bir aç›klama yaparak, "Ada-
let ‹stiyoruz" sloganlar› att›lar.

-- 55 MMaayy››ss 22001100’’da Üsküdar 1.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde katliama
u¤rayan tutsaklara aç›lan dava görü-
flülürken, TAYAD’l› Aileler adliye
önünde eylem yaparak katliamdan
sa¤ ç›kan tutsaklar›n yarg›lanmas›n›
protesto ettiler.

Davalar davalar› izledi; y›llar
y›llar›. Adalet müca-
delesinin sahipleri
hep olmalar› gereken
yerdeydiler.

A¤ar ‘Bin Operasyon’dan Sorumlu De¤il Mi?
San›r›z, Mehmet A¤ar’›n devrimcilere ve halka karfl› iflledi-
¤i suçlara, ““BBiinn OOppeerraassyyoonn”” yapan bir kontrgerillac› oldu-

¤una dair hiç kimsenin itiraz› da, flüphesi de yoktur.

Mehmet A¤ar,   aylard›r Ankara  11. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde “göstermelik” de olsa yarg›lan›yor.

Yarg›lamadan ne ç›kaca¤› bir yana ama neden ay-
lard›r, duruflma salonu önünde Halk Cepheliler’den

baflka kimse yok? Neden sadece TAYAD’l›lar var?

En son 11 Kas›m’da görülen A¤ar davas›nda da bu
durum de¤iflmedi.

PPeekkii AA¤¤aarr DDaavvaass››,, kimseyi ilgilendirmiyor mu? 

Orada bir katil yarg›lan›yor. Bin operasyonun fleflerinden biri. Üyeleri, ta-
raftarlar›, yöneticileri, A¤ar’›n iflkencesine, zulmüne maruz kalmam›fl tek bir
siyasi hareket, tek bir demokratik kitle örgütü (DKÖ) yoktur; ama o gün ora-
da yoktular. Neden?

Bir halk düflman› yarg›lan›rken neden DKÖ’ler olmaz? Ayd›nlar neden
yoktur? Siyasi hareketler niçin gelmezler? Bu dava onlar› neden ilgilendir-
mez?
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Bundan tam 10 y›l önce 20 ha-
pishaneye yönelik büyük bir katli-
am operasyonu yap›ld›¤›n› belli bir
yafl›n üzerindeki tüm insanlar›m›z
hat›rlar. O günlerden kalan bir iz
vard›r mutlaka. Gençlerimiz de
sonradan duymufl, izlemifllerdir. 

Bu ülkede yaflay›p da 1199--2222
AArraall››kk kkaattlliiaamm››nn››,, diri diri yak›lan
kad›nlar›m›z› bilmeyen, duymayan
yoktur san›r›z. 

Yak›lanlar içinde belki k›zkar-
deflimiz, a¤abeyimiz, o¤lumuz, k›-
z›m›z, akrabam›z yoktur. Belki ha-
pishaneye de girmifl, tutuklanm›fl
de¤iliz. Ama bu yaflanan gerçekleri
bilmemek, o gerçeklere yüzünü
dönmeyi gerektirmez. 

Yakt›klar›, kurfluna dizdikleri
katlettikleri tutsaklar bizden biridir.
‹çimizden biridir. Hiçbirinin yüzle-

rini görmemifl olabiliriz. Hiçbirini
tan›m›yor olabiliriz. Hiçbirinin ya-
flamlar›na dair tek bir cümlelik bil-
gimiz bile olmayabilir.

Ama hiçbirimiz, yak›lan, katle-
dilen gencecik insanlar›n, bizler
için, bu halk›n, bu  ülkenin gelece-
¤i için canlar›n› feda ettiklerini
unutmayal›m. Onlar bizler için ya-
flamlar›n› ortaya koydular.

Bugün, bir mücadelenin, bir ör-
gütlenmenin d›fl›nda olanlar, bulun-
duklar› noktadan bakt›klar›nda ha-
pishaneleri kendilerinden ““ççookk
uuzzaakk”” bir yer olarak da görebilirler.
Dolay›s›yla bu tür haberler, bu ko-
nuya dair yaz›lar onlara s›k›c› da
gelebilir.

Ancak bu ülkede yafl›yorsak,
yap›lan onca hapishane halk için,
bizler için yap›lm›flt›r. Önce bunu

unutmamal›y›z. Sonra da, tutsakla-
r›n niye katledildi¤ini sormalay›z
kendimize.

Hitler’in kulland›¤› yöntemleri
kullanarak, yakarak, kurflunlayarak
neden katlettiler 2288 ddeevvrriimmcciiyyii..

Bir bak›ma katledilen devrimci
tutsaklar ölümleriyle de bize bu
devletin bir kez daha gerçek yüzü-
nü gösterdiler. Bu devletin halka
karfl› savaflt›¤›n›, kan emicilerin ik-
tidar› için kan dökmekten çekinme-
yece¤ini bir kez daha gördük.

Devrimci tutsaklar› katledenler
ile ilgili olarak ilk kez bir dava aç›l-
d›. Bu davaya gidip, gerçekleri bir
kez de orada görebiliriz. Bu davaya
kat›lmak asl›nda herkesin görevi-
dir. Kendisine insan›m diyen, her-
kes bu davan›n takipçisi de olmal›-
d›r.

Unutmayal›m, katledilenler biz-
ler için, açlar›n, iflsizlerin, yoksul-
lar›n olmayaca¤› bir ülke için ya-
flamlar›n› hiçbir karfl›l›k bekleme-
den ortaya koydular.Hem de bizler
için!...

Yak›lanlar ne anlat›yor?

Nas›l B‹R Yaflam?

AKP’nin uzun bir süredir Do¤an
Medya’ya karfl› açt›¤› savafl sonuç-
lar›n› vermeye bafllad›.. Hürriyet ga-
zetesinde Oktay Ekfli’nin istifa etti-
rilmesinden sonra flimdi de Hürriyet
gazetesi AKP’yi elefltirdiler diye
kendi yazarlar›n› sansürlüyor.

11 Kas›m günü Hürriyet gazete-
si, yazarlar› YYaallçç››nn DDoo¤¤aann ve CCüü--
nneeyytt ÜÜllsseevveerr'in makalelerini ya-
y›mlamad›. Do¤an, TRT'nin A¤ca
gibi bir katili ç›kar›p konuflturmas›-
n›, Cüneyt Ülsever de TRT'den ma-
afl alan gazetecileri yazm›flt›. Hürri-

yet gazetesi bu eleflti-
rilere bile tahammül
edemedi.

Bir gazetede bir
yazar›n düflünceleri
asalak patronlar tara-

f›ndan ç›karlar›na zarar verecek diye
sansürleniyorsa orada yap›lacak tek
fley vard›r; o çok övdükleri burjuva
demokrasisinin kurallar›na göre   is-
tifa etmek.

Ancak bas›nda bunun tersini sa-
vunanlar ç›kt›. Sansüre boyun e¤il-
mesini, sessiz kalmay›, “yaz›lar›na
devam etmeyi” k›saca onursuzlu¤u
savunanlar ç›kt›.

Bu yolun ç›kmaz oldu¤u, aylar
öncesinden Emin Çölaflan gazete-
den at›ld›¤›nda görüldü. Bekir Cofl-
kun, “gazetede kal›p, mevziyi sa-
vunmaktan” söz etti, onursuzlu¤a
ortak oldu ama kendi de gazeteden
at›lmaktan kurtulamad›. 

Kendisine, mesle¤ine sayg›s›
olanlar, meslek onurunu savunanlar,
onurunu herfleyden üstün tutanlar

için sansüre, zorbal›¤a boyun e¤-
mek söz konusu olamaz.

Kalemini para ile satanlar, güç
karfl›s›nda e¤ilenler bir kez  daha
meslek onurundan bihaber oldukla-
r›n› gösterdiler. 

MMeesslleekk oonnuurruunnuu ssaavvuunnmmaakk
ddeemmeekk hhaallkk›› ssaavvuunnmmaakk ddeemmeekkttiirr..
MMeesslleekk oonnuurruunnuu ssaavvuunnmmaakk,, ttee--
kkeelllleerriinn  kkiirrllii hheessaappllaarr››nn›› ssaavvuunn--
mmaakk ddee¤¤iill hhaallkk››nn hhiizzmmeettiinnddee ooll--
mmaakk ddeemmeekkttiirr..

Türkan Albayrak’a bak›n! Tek
bafl›na bafllad›¤› direniflinde, ““oonnuu--
rruumm iiççiinn ddiirreennddiimm” diyordu. Tür-
kan Albayrak onuru için herfleyi gö-
ze alabildi. 118 gün direndi.

Hiçbir fley yapam›yorsan›z, güç
karfl›s›nda e¤ilmeyin! Sat›lmay›n!

Onurlu olmak, meslek onurunu savunmak,
güç karfl›s›nda e¤ilmemektir

AAddaalleett İİssttiiyyoorruuzz!!
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D ü fl -
man ahlaki
ve siyasi
olarak tam
bir çürüme
içindedir;

bir ceset gibidir. 

Bizden de bir ceset olmam›z isteniyor. 

Unutmam›z› isterken, canl› ceset olmam›z› istiyorlar

Affetmemizi isterken, canl› ceset olmam›z› istiyorlar. 

Teslim olmayanlara, ihanet etmeyenlere ölümü dayat›r-
ken, ‘yaflamay›’ direnmeye tercih edenlerin de zaten iflini
bitirip canl› ceset ola-
rak bir kenara at›yorlar. 

Amaç korkuyu, iha-
neti meflrulaflt›rmaya
çal›flmakt›r.

Devrimcilerin halkla
ba¤lar›n› kopartmakt›r

Bu, düflman›n yapt›-
¤›d›r.

Bir di¤er yanda ise, 

"Koca koca siyaset-
ler" hainlerin al›nlar›n-
dan öptüler... Hala da
bize diyorlarki "hain
olma konusunda sizin
gibi düflünmüyoruz."

Büyük Direnifl’te
veya bir çat›flmada ve-
ya herhangi bir devrimci faaliyette yoldafllar›n› yar› yolda
b›rakman›n ad› ihanettir. 

Denilir ki, 

insana has davran›flt›r...

Bu da insan gerçe¤i, 

onlar da bu kadar yapt› iflte...

Yok böyle de¤il; iinnssaannaa hhaass oollaann yoldafllar›n› satmak
de¤ildir!

‹‹nnssaannaa hhaass oollaann,, yoldafllar›n› yar› yolda b›rakmak de¤ildir.

‹nsan gerçe¤i direnmektir. 

‹nsan gerçe¤i yoldafllar›n›, örgütünü satmamakt›r. 

Ancak böyle iinnssaann olunur.

Tersi ccaannll›› cceesseett olmakt›r. 

Nas›l düflündükleri kendilerinin olsun; 

Biz bilmeliyiz ki insan›n mayas›nda vefa olmal›d›r;
ihanet de¤il. 

‹HANET‹ MEfiRU GÖRMEYECE⁄‹Z

VE KORKUYU EZECE⁄‹Z! 

KARfiIMIZA ÇIKTI⁄I HER YERDE ‹HANET‹ VE
KORKUYU YERE ÇALACA⁄IZ! 

KARfiIMIZDAK‹ DÜfiMAN GERÇE⁄‹:

Savafl› KKazanmak ‹‹çin  BBu DDüflman›

‹yi TTan›mak GGerekir
Düflman kan›m›za susam›flt›r. 

"Kan içicilikte kendi çap›nda rakip tan›mayan, her tür-
lü yalan ve ahlaks›zl›¤› erdem sayan” bir düflmanla sava-
fl›yoruz. 

Öyle bir düflmanla savafl›yoruz ki, katlimize ferman ç›-
kararak insan av›na ç›k›yor, yarg›lamay› bile lüks görüyor. 

Arkadan vuruyor, çat›flma ç›kt› diyor. 

Hapishanelerinde silahs›z, savunmas›z insanlar›m›z›
öldürüyor, isyan diyor. 

Bedenleri d›fl›nda hiçbir silah› olmayan 6 kad›n› diri di-
ri yak›yor 

VE TÜM BUN-
LARDAN TEK B‹R
K‹fi‹ B‹LE MAH-
KUM OLMUYOR. 

Yasal dergi sata-
n› vuruyor, öldüre-
mezse felç b›rak›yor. 

Yoksul mahal-
lelerimizi helikop-
terlerle, robocoplar-
la, infaz timleri ile
b a s › y o r ,
insanlar›m›z› gözal-
t›na al›yor, elinde
tek bir delil olmadan
aylarca y›llarca hap-
se at›yor tutukluyor.

Savc› da, yarg›ç
da, infaz da ayn› elde birleflmifl, halka ve devrimcilere
meydan okuyor, tehditler ya¤d›r›yorlar.

‹‹flflttee bbuu ""aaddaalleett"" ddüüflflmmaann››nn aaddaalleettiiddiirr..

‹‹flflttee bbuu aaddaalleett,, düflman›n soruflturmas›, düflman›n gö-
zalt›s›d›r. 

Buldu¤u 15-16 yafl›ndaki çocuklar›m›z› korkutup iflbirlik-
çilefltirip yüzlerce insan› teflhis ettiren düflman›n adaletidir.

‹flte bu onur ve namusa kap›lar›n› s›k›ca kapatanlar›n
adaletidir.

FFaaflfliizzmm,, insanl›k onuruyla ba¤daflmayan, dünyan›n en
afla¤›l›k, en flerefsiz ifli iflkencecili¤i, katliamc›l›¤›, yalan-
c›l›¤›, provokatörlü¤ü meslek edinmifltir. 

Bu nedenledir ki kan, irin ve pislik içti¤i suya, yedi¤i
ekme¤e bulaflm›flt›r; s›kt›¤› eli kirletmektedir. 

Böyle bir düflmana karfl› savaflmak dünyan›n en flerefli iflidir.

Yediden yetmifle herkese iflkence yapan, kad›nlar›m›z›
afla¤›layan, silahs›z insanlar›m›z› dahi katleden, her ad›m-
da halk›n karfl›s›na terörle ç›kan faflist
düflman ac›mas›zd›r, kinini kusmakta-
d›r.

Düflmana DDüflmanl›k
Duymayanlar, DDe¤il

B‹ZLER DÜfiMANDA
OLMAYAN B‹R

HAZ‹NEYE, ADALET
DUYGUSUNA SAH‹B‹Z 

ADALET‹M‹Z‹N
MEfiRULU⁄U HALKTIR 

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz
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Yarg›daki gecikme, bir politikad›r

Oligar-
flinin hu-

kuku, burjuva hukuk kurallar› içinde de, kendi hukuk
kurallar› içinde de hukuksuzdur. Adalet yoktur. 

Avurpa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin tutukluluk sü-
releri uzayan davalar için Türkiye’yi “uyarmas›” üzerine
Devlet Bakan› Hayati Yaz›c› flu aç›klamay› yapt›: “14
y›ll›k tutukluluktan önce, bir insan›n yarg›lanmas› 14 y›l
nas›l sürüyor? Böyle bir fleyin kabul edilmesi mümkün
de¤il. Bu olay çok iissttiissnnaaii bir fley gibi geliyor bana.”

Bu sözleri söyleyen kifli Devlet Bakan›. Ülkeyi yöne-
tenlerden birisi. Bu adaletsizli¤in sorumlular›ndan. Fa-
kat Devlet Bakan› Yaz›c›’n›nki, tam da AKP’ye özgü bir
riyakarl›k örne¤idir. 

AKP sekiz y›ld›r iktidarda olan bir partidir. 14 y›ld›r
-daha fazla olan davalar da var- tutuklulu¤u sürüp de
hala mahkemesi sonuçlanmam›fl tutuklu say›s› Bakan
Yaz›c›’n›n söyledi¤i gibi “istisnai” de¤ildir. Bunu Bakan
Yaz›c› da çok iyi bilmektedir. Ony›llard›r devrimci, yurt-
sever tutsaklar için oligarflinin adaleti böyle çal›fl›yor.
Oligarflinin mahkemelerinin verdi¤i cezalar›n adil olup
olmamas› bir yana, oligarflinin kendi yasalar›na göre
yüzlerce tutuklu devletten alacakl› olarak tahliye olmufl-
tur hapishanelerden. Faflizmin yarg›s› verdi¤i cezadan
fazlas›n› tutmufltur hapishanelerde. Devrimciler için bu
durum AKP iktidar›nda da de¤iflmemifltir. 

Hayati Yaz›c›’n›n riyakarl›¤›na bak›n: AKP dönemin-
de sonuçlanmam›fl 2005 y›l›nda ç›kar-
t›lan yeni Ceza ‹nfaz Kanunu’na göre
tutukluluk süreleri k›salt›lm›flt›r. An-
cak yeni ç›kan yasaya göre tahliye
olmas› gereken özellikle Ercan Kartal
gibi devrimci, yurtsever tutsaklar›n
tahliye olmalar›n› engellemek için bu

yasan›n yürürlü¤e girmesinin 31 Aral›k 2010 y›l›na ka-
dar erteleyen  AKP iktidar›d›r. 12 Eylül döneminde,
1982 y›l›nda aç›lan DDeevvrriimmccii SSooll  AAnnaa DDaavvaass›› 28 y›ld›r
sürüyor. Devrimci tutsaklar y›llarca yat›r›ld›lar. O zaman
kimsenin akl›na hak, hukuk, zaman gelmedi. Sabanc›’-
n›n cezaland›r›lmas› davas›na bir komplo ile dahil edilen
Ercan Kartal, 16 y›ld›r tutuklu. O zaman bu gerçekler
kimsenin akl›na gelmiyor...  

Kald› ki, oligarflinin yarg›s› için adalet yasa meselesi
olmam›flt›r. Söz konusu olan devrimciler olunca yasalar-
la istedikleri gibi oynamaktad›rlar. 

Sorun yarg› mekanizmas›n›n a¤›r ifllemesi gibi bir so-
run de¤ildir. Sorun ne bbüürrookkrraattiikk mmeekkaanniizzmmaann››nn hhaann--
ttaallll››¤¤››nnddaann kaynaklanan bir sorundur, ne de mahkeme-
lerin ve hakimlerin ““aa¤¤››rr ddoossyyaa yyüükküü””nden kaynakla-
nan bir sorundur.

Yasalar, mahkemeler, hapishaneler... her fley halk› ve
devrimcileri sindirmek ve bask› alt›na almak için kulla-
n›lmaktad›r. Sorun sadece 14 y›ld›r sonuçlanmayan
mahkememeler sorunu da de¤ildir. Hapishanelerdeki tu-
tuklu say›s› bugün 120 bini aflt›. Özellikle siyasi davalar-
da devrimciler aylarca, y›llarca mahkemeye ç›kart›lma-
dan hapishanede tutuluyor. Mahkemeye ç›kart›lsa ilk
mahkemede tahliye edilmesi büyük ihtimaldir, ancak
mahkemeye ç›kart›lm›yor, tutukluluk bir cezaya dönüfl-
türülüyor. Ya da mahkemeler polisle iflbirli¤i içinde po-
lisin söyledi¤i kiflileri hiç bir kan›t göstermeden tutabil-
mektedir. ‹flte Ferhat ve Berna: Paras›z e¤itim istedi¤i
için aylarca tutuluyor. ‹flte TAYAD’l›lar: AKP’nin katlet-
me politikalar›na karfl› ç›kt›klar› için aylarca hapishane-
de tutuklu kald›lar ve halen 4 TAYAD’l›l tutsak. Sivas’ta
Amerika’ya karfl› karikatür sergisi açt›klar› için Gençlik
Derne¤i üyesi ö¤renciler bir buçuk y›l hiç mahkemeye
ç›kart›lmad›. 

“Yarg›daki gecikme” dedikleri sorun, bir ppoolliittiikkaa so-
runudur. Politika halka ve devrimcilere olan düflmanl›k-
t›r. 

Adalet! 

Devrimci, VVefal› BBir Dost BBile OOlamaz!
Burjuvazi en sefil ç›karlar›n› ayakta tutmak için gözü-

nü k›rpmadan vahflete baflvuran bir s›n›f kinine sahiptir.

Nas›l bir düflmanla savaflt›¤›n› bilmeyen bir Cepheli,
faflizmle, emperyalizmle hiçbir koflulda uzlaflma gelene¤i-
ni ve teslim olmama tavr›m›z› kavrayamaz. 

Faflizmin bize duydu¤unun bin kat› bir kin ve öfkeyle
bilenmeliyiz. 

Savaflmak için bu gereklidir. 

Silah›, adam›, f›rsat› olmayanlar›n kin ve öfkeleri de
yoktur. 

Biz s›radan intikamc› de¤iliz, ama hesap sorma duygu-

muz ddüüflflmmaannddaann ççookk ddaahhaa ffaazzllaa ggeelliiflflmmiiflfl olmal›d›r. 

Bizim intikam duygumuz adaletimizdir. 

Çünkü bizler düflmanda olmayan bir özelli¤e, adalet
duygusuna sahibiz. 

Halklar›m›za, yoldafllar›m›za yap›lan hiçbir fleyi unut-
mayaca¤›z.

Adaletimiz mayas›n› uunnuuttmmaammaakkttaann alacakt›r 

Adaletimizin gücünü aaffffeettmmeemmeekktteenn alacakt›r. 

Adaletimiz meflrulu¤unu hhaallkk››nn ggüüccüünnddeenn alacakt›r. 

Adaletimizin gücü, mayas›, meflrulu¤u, halkt›r. 

Adalet olmadan affetmek olmaz!

Adalet hesap sorma ile, adalet intikam ile beslenecektir.

AAddaalleett İİssttiiyyoorruuzz!!

21 Kas›m
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KKKK üçük-burjuvazi, biz katli-
amlardan, kay›plardan, in-

fazlardan, flehit yoldafllar›m›zdan,
katledilenler için adaletten sözetti-
¤imizde “ama siz de hep ölümler-
den, hep ölülerden söz ediyorsu-
nuz” diye yak›n›yor.

Söyledi¤inde haks›z de¤il. 

Ölümler var, ölülerimiz var. 

Ama yaln›z onlar de¤il; küçük-
burjuvazi orada çarp›t›yor. Ölümler
ve ölülerimiz, sseebbeeppssiizz de¤il, ssoo--
nnuuççssuuzz de¤il. O yüzden biz “hep”
onlardan söz etti¤imizde dahi, onla-
r›n sebeplerinden ve sonuçlar›ndan
söz ediyoruz demektir. 

Neden var ölümler, neden ölüyo-
ruz, ölümlerin siyasal sonuçlar› ne-
ler? Küçük-burjuvazi, onlar› duy-
mazl›ktan geliyor. “Hep ölümler,
hey ölüler” diye s›zlan›yor yaln›z. 

Onlar konuflulsun istemiyor.
Aç›kça söyleyemese de, ölen öldü-
¤üyle kals›n unutulsun istiyor,
ölümler, tekrar tekrar gündeme gel-
mesin istiyor. Çünkü her ölüm,
onun hayat ve kavga karfl›s›ndaki
kaçk›nl›¤›n› hat›rlat›yor. .

Küçük burjuvazi için, sol saflar-
dakiler için, unutmak istemek s›n›f
kininden yoksunluktur. 

Burjuvazi de unutturmak istiyor;
ve o, s›n›f kinine sahip oldu¤u için
unutturmak istiyor. 

11112 Eylül 1980 cuntas›, haya-
t›n her alan›nda, bask›n›n, te-

rörün yan›na, psikolojik savafla da
çok yo¤un bir biçimde baflvurdu. 

“12 Eylül öncesine mi dönmek
istiyorsunuz?” sorusu, büyük bir
tehdit sorusuydu. Soru, cuntan›n 12
Eylül öncesine dönmeyi engelle-
mek için hheerrflfleeyyii yyaappaabbiilleeccee¤¤ii an-
lam›n› da içeriyordu. 

“12 Eylül öncesi”, bir “fobi”ye,
yani korkulmas› gereken bir unsura
dönüfltürülmüfltü. Korkulan, korkul-
mas› gereken bir dönemdi 12 Eylül
öncesi ve o nedenle de BB‹‹LL‹‹NNMMEE--
MMEELL‹‹,, BB‹‹LLEENNLLEERR TTAARRAAFFIINN--
DDAANN DDAA UUNNUUTTUULLMMAALLIIYYDDII!! 

Özellikle gençlik nezdinde 12
Eylül’ü ö¤retmemek ve bilindi¤i
kadar›n› da unutturmak, özel bir po-
litika olarak uyguland›.

Egemen s›n›flar, halk›n hiç haf›-
zas› olmasayd›, kuflku yok ki buna
çok sevinirlerdi. Unutmak veya
unutmamak, kilit önemdedir. Çünkü: 

UUnnuuttaann bbiirr hhaallkk,, adaletten vaz-
geçmifl bir halkt›r. 

UUnnuuttaann bbiirr hhaallkk,, flehitlerine sa-
hip ç›kmayan bir halkt›r. 

UUnnuuttaann bbiirr hhaallkk,, yalanlar›n far-
k›nda olmayan bir halkt›r. 

UUnnuuttaann bbiirr hhaallkk,, kin ve öfke
duymayan bir halkt›r. 

Halk uzak veya yak›n geçmifli
unuttu¤unda, körleflir, iktidarlar›n
riyakarl›klar›n› göremez hale gelir.
Halk unuttu¤unda, geçmiflindeki
iihhaanneettlleerrii de uunnuuttuurr,, kkaahhrraammaann--
ll››kkllaarr›› da. Kim hain, kim kahraman,
kim kendisinden yana, kim kendisi-
ne karfl›, bunlar› belirlemekte tari-
hin o eflsiz ö¤reticili¤inden mahrum
kal›r. 

EEEE gemen s›n›flar, e¤itimle,
propagandayla tarihin belli

dönemlerini halk›n haf›zas›ndan sil-

meye çal›fl›rlar. Bunda zaman za-
man belli baflar›lar da elde ederler. 

Ancak unutman›n tteekk nneeddeennii vvee
kkaayynnaa¤¤›› karfl›-devrimin bu politika-
lar› de¤ildir. Küçük burjuvazinin
belli kesimleri ve reformizm de s›k
s›k unutur! 

Düzenin çizdi¤i s›n›rlar içinde
politika yapman›n, yani icazetcili-
¤in sonuçlar›ndan biridir bu da.
Unutmaya öylesine haz›rd›r ki, on-
lar› unutturmaman›n demokratik
görevi oldu¤unu da unutur. 

Örne¤in, Türkiye solunun büyük
bir k›sm›, 1199 AArraall››kk’’›› uunnuuttttuurrmmaa--
mmaann››nn görevi oldu¤unu unutmufltur.

Ne 19 Aral›klar’›n y›ldönümle-
rinde anmalar düzenlemifller, ne pro-
testo eylemleri yapm›fllar, ne de kat-
liam davalar›nda adalet istiyoruz di-
ye hayk›rm›fllard›r... Ancak senede
bir gün, 19 Aral›k’ta, ‹HD’nin flemsi-
yesi alt›nda ve o da “temsilci düze-
yinde” Bayrampafla önünde bir anma
yapm›fllard›r; bütün meselelesi Cep-
he’den ayr› bir fley yapmak üzerine
flekillendi¤i için de yapt›klar› yyaassaakk
ssaavvmmaaddaann öteye geçmemifltir.   

Neden yapmad›lar bunlar›?
Grupçuluk mu? Evet, böyle bir ne-
deni vard›r. Ama tek neden bu de-
¤ildir. Neden sadece grupçuluk ol-
sa, Cephelilerin gerçeklefltirdi¤i ey-
lemlere kat›lmaz ama kendileri ya-
parlard› bu muhtevadaki eylemleri.
Ama bunu da yapmam›fllard›r. 

O da yoktur. 

Çünkü ss››nn››ff kkiinnlleerrii yoktur. 

Çünkü 19 Aral›k’›n ac›s›n›, öfke-
sini içlerinde duymamaktad›rlar. 19
Aral›k’tan dolay› düflmana, oligarfli-
ye, bir s›n›f kini duymamaktad›rlar. 

ZZZZ aten dört duvar aras›nda tut-
sak edilmifl 28 insan›m›z›,

halk›n en de¤erli evlatlar›n› katletti-
ler. Kurflunlad›lar, bombalarla par-
çalad›lar, diri diri yakt›lar. Kin ve
öfke doluyuz onlar›
katledenlere karfl›. Bu
dünün, on y›l öncesi-
nin kini de¤il.
1970’lerden bu yana

unutabilir miyiz?

unutabilir miyiz?

unutabilir miyiz?

S›n›f kini unutmamakt›rS›n›f kini unutmamakt›r
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1 May›s Mahallesi’nden
Yücel Tolu 
22 Yafl›nda, ‹flsiz

� AKP'nin polisi, gecekondu semt-
lerine yönelik geceyar›s› semtleri
kuflatarak, helikopterlerle panzer-
lerle yapt›¤› operasyonlar› sürekli-
lefltirdi.  Bu sald›r›lar›n nedeni ne-
dir sizce? 

� Operasyon öncesi böyle bir fley
olaca¤› belliydi.  Polis mahallede
uyusturu sat›c›lar› ve çetelerden is-
tihbarat toplay›p, flu an tutsak bulu-
nan devrimcileripolis arac› siren
çalarak tahrik etmeye çal›fl›yord .

� Daha önce mahallelerde "polis
istemiyoruz" yaz›la-
malar› yap›ld›. Gözal-
t›lar, sald›r›lar s›ras›n-
da polisin buna yöne-
lik konuflmalar› oldu

mu?

� Çeteler, uyuflturucu sat›c›lar› ve
h›rs›zlarla,  halka zarar veren her-
kesle iflbirli¤i yapan polisi gerek
sloganlarla gerek yaz›lamalar  iste-
medi¤imize dair halka anlatt›k ve
anlat›yoruz.

� Bu tarz bir operasyonun mant›¤›,
amac› nedir?

� Bu politika  y›llard›r kullan›lan
sindirme y›ld›rma  politikas›d›r.
Keyfi tutuklamalarla   sindirip y›l-
d›rmak istiyorlar. 

� 29 Ekim günü mahalleye yöne-
lik operasyonda Anadolu Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i de bas›ld›.
Bask›n nas›l oldu, dernekte ne yap-
t› polis?

� Sabah  4:00 sular›nda  bafllad›
operasyon. dernek basta olmak üze-
re on iki eve de bask›n yap›ld›. Saat

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

� Gözalt›na al›nanlardan 12'si tu-
tukland›. Tutuklananla hangi ge-
rekçelerle tutukland›?

� Yasal  yürüyüslerde  ve  tüm
Türkiye halk›n› ilgilendiren  zamla-
ra ve özellefltirmelere kars› eylem-
ler delil olarak gösteriliyor.  onlar›n
adaletinde  hak istemek 

� Ayr›ca belirtmek istedi¤iniz bir
fley var m›?

� Sald›r›n›n amac›   mahalle halk›-
n›  devrimcilere  kars› so¤utup,
devrimcileri tecrit etmektir. Biz  bu
komplolar› bofla ç›karaca¤›z.

biriken, büyüyen bir kin bizdeki.
Hepsi birbirine ekleniyor. 19 Aral›k
katliam›n›n 10 y›l önce yaflanm›fl
olmas› kinimizi, öfkemizi azaltmaz. 

Bizim kinimiz sözlüklerdekin-
den farkl›d›r. 

Sözlüklerde ““KKiinn,, ggiizzllii ddüüflflmmaann--
ll››kk,, ggaarraazz..”” diye tarif ediliyor. 

Bizim kinimizde gizli bir düfl-
manl›k yok. Bizim kinimiz aleni.
Düflmanl›¤›m›z aleni. 

KKKK inimizle yafl›yor, kinimizle
mücadele ediyoruz. Kini-

mizle yat›yor, kinimizle kalk›yoruz.
“Kin tutmayal›m, hoflgörüyü hakim
k›lal›m” pespaye söylemlerini eli-
mizin tersiyle at›yoruz bir kenara.
biz Marafllar’dan, 1 May›slar’dan,
Gaziler’den sözettikçe “Geçmifl ya-
ralar› tekrar kanatmayal›m” tavsi-
yelerini de kaale alm›yoruz. 

Çünkü flunu çok iyi biliyoruz.
Birincisi: Bar›fl, diyalog, hoflgörü
ad›na bize dayat›lan bu düflünce tar-
z›n›n sahibi, burjuvazidir. ‹kincisi,
önerdi¤i bu düflünce tarz›na en bafl-
ta uymayan da kendisidir. 

Kindar olmayal›m, intikamc› ol-

mayal›m diyen burjuvazi, diyebili-
riz ki eenn kkiinnddaarr vvee eenn iinnttiikkaammcc›› s›-
n›ft›r. “Unutmaya haz›r›z, affetmeye
haz›r›z” diyenler, büyük bir yan›lg››
içindedirler. Onlar unutsa da, onlar
affetse de burjuvazi unutmayacak
ve affetmeyecektir.  

Burjuvazi aradan 72 y›l geçti¤i
halde, hala Seyid R›za’n›n mezar›n
yerini aç›klam›yor. 

Burjuvazi aradan 93 y›l geçtik-
ten sonra, Sovyet devriminin halk-
lara karfl› iflledikleri suçlar›n hesab›-
n› sordu¤u Çarl›k Hanedan›’n›n in-
tikam›n› almaya çal›flmakla meflgul. 

Burjuvazi, Balkanlar’da, eski
kraliyet mensuplar›n› bulup bulup
siyaset sahnesine sürüyor. 

Dünya halklar›na tüm insanl›k
tarihinde yaflad›¤› en büyük kay›p-
lar›, katliamlar› yaflatan Nazi savafl
suçlular›, “uygar”, “özgürlükler ül-
kesi” Amerika’da devlet örgütlen-
mesi içinde görevlendiriliyor. 

Tekelci burjuvazi, kendilerine
tarihin flu veya bu kesitinde bir dar-
be vuranlar› asla unutmuyor; tüm
terörüyle onlardan intikam almaya
çal›fl›yor. Haks›z, gayri meflru bir

intikamd›r onlar›nki. 

Ve fakat, halklar›n intikam›, hak-
l›, meflru oland›r. ‹ntikam s›n›flar
mücadelesinin bir parças›d›r. ‹ktidar
iddias›d›r. Halklar›n ac›lar›n› duy-
mak ve hesab›n› sormakt›r. fiunu bi-
liyor flunu söylüyoruz: Kim halka
eski defterlerin kapat›lmas›n›, kin
güdülmemesini söylüyorsa, bize
zulmedenlerin, bizi katledenlerin is-
tediklerini söylüyor demektir.

Kulaklar›m›zda burjuva hüma-
nizminin bu riyakar, bu pespaye te-
orileri var, gözümüzün önünde, bir
avuç kömüre dönüflmüfl yoldafl›-
m›z...  Küçük burjuvazi, burjuvazi-
den ald›klar›yla diyalog diyalog di-
ye beynimizin etini yerken, gözü-
müzün önünde sopalarla kafalar›na
vurularak beyinleri kafatas›n›n d›fl›-
na ak›t›lm›fl yoldafllar›m›z›n görün-
tüleri var.. Marafl’ta halk›m›z›n de-
lik deflik edilmifl bedenleri var. 

UUnnuuttmmaayyaacc››¤¤››zz.. 

HHiiççbbiirriinnii uunnuuttmmaayyaaccaa¤¤››zz.. 

UUnnuuttmmaayyaaccaa¤¤››zz aaffffeettmmeeyyeeccee¤¤iizz..

Bizi kinimizden, öfkemizden
koparmaya çal›flan teorileri ise çok-
tan gönderdik hakettikleri yere.  

AAddaalleett İİssttiiyyoorruuzz!!
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� TAYAD’l›lar Kurban
Bayram›’nda da AKP
Önündeydiler

‹stanbul’da TAYAD’l› Aileler,
Kurban Bayram›’n›n 2. gününde
tutuklu TAYAD’l›lar›n sesini du--
yurmak için AKP önünde oturma
eylemine devam ettiler. 

Eylemde “Hasta Tutsaklar› Tec--
ritte Öldürmek Serbest! Cenazeleri--
ne Kat›lmak Suç! Tutuklu TA--
YAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l›
pankart› aç›larak Gizem Özkara ta--
raf›ndan bir aç›klama yap›ld›.

Tutuklu bulunan TAYAD’l›lar›n
befl ayd›r tecrit alt›nda tutulduklar›--
n› belirten Özkara “AKP iktidar›,
televizyon ekranlar›nda bir yandan
‘iyi bayramlar’ dileklerinde bulu--
nurken öte yandan kendi d›fl›ndaki
hiç kimsenin söz hakk›na tahammül
edemedi¤i için tutuklad›¤› analar›
babalar› tecritte tutuyor.” dedi.

Bir saat süren eylem slogan ve
marfllarla sona erdi.

� Bursa AKP  Önünde
Oturma Eylemi

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

Ya¤an ya¤mura ra¤men 16
Kas›m günü, bayram›n birinci
günü, Fomara Meydan›’nda bu--
lunan AKP il binas› önünde ey--
lem yapan TAYAD’l›lar, “Güler
ZERE Onurumuzdur”, “Mahir
ÇAYAN Onurumuzdur”, “Tu--
tuklu TAYAD’l›lar Serbest B›ra--
k›ls›n”, “TAYAD Halkt›r, Halk
Yenilmez”, “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n”, “Sohbet
Hakk› Uygulans›n” sloganlar›n›
att›lar. 

Faflist sald›r›lardan, hapisha--
nelerdeki koflullar›n olumsuzlu--
¤undan süren tecrit iflkencesin--
den bahsedilerek AKP halka tefl--
hir edildi. Oturma eyleminden
sonra eylem bitirildi.

� Adana’da Tutuklu
TAYAD’l›lar ‹çin Eylem

Adana’da 15 Kas›m günü tutuk--
lu TAYAD’l›lar için TAYAD’l› Ai--
leler bas›n aç›klamas› ve  oturma
eylemi yapt›lar. 

Eylemde “Hasta Tutsaklar› Tec--
ritte Öldürmek Serbest Cenazeleri--
ne Kat›lmak Suç Tutuklu TA--
YAD’l›lar  Serbest  B›rak›ls›n” pan--
kart› aç›ld›. 

4 TAYAD’l›n›n  hala tutuklu ol--
du¤unun belirtildi¤i  eylemde, “Tu--
tuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›l--
s›n, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Dur--
durun” sloganlar› at›ld›.  Yar›m sa--
atlik oturma eyleminin ard›ndan ey--
lem bitirildi.

� Adalet Bakanl›¤›
Önünde Adalet Talebi

TAYAD’ l›lar Ankara’da 16 Ka--
s›m günü  tutuklu TAYAD’l›lar için
Adalet Bakanl›¤› önünde adalet ta--
lebini bir kez daha dile getirdiler.

Yap›lan aç›klamada; TAYAD'l›--
lar›n tutuklulu¤unun  keyfi gerekçe--
lerle sürdürüldü¤ü  zulme bayramda
da devam edildi¤i ve keyfiyetin so--
rumlusunun AKP iktidar› ve AKP
polisi oldu¤u belirtildi. 

Bayram günü orada olmalar›n›n

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

� TAYAD'l›lar ‹çin Eylem
ve Bildiri Da¤›t›m›

Ankara Abdi ‹pekçi Park›'nda 13
Kas›m günü TAYAD'l›lar yapt›klar›
eylemle tutuklu TAYAD'l›lara öz--
gürlük istedi. 

TAYAD'l› Aileler eylemde yap--
t›klar› aç›klamayla bu hukuksuzlu--
¤un son bulmas›n› istediler. Ey-
lemin ard›ndan tutuklamalarla ilgili
broflürler da¤›t›ld›.

� TAYAD’l›lar Bayram›
Tecrit Hücrelerinde
Geçirecekler

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

� Hatay’da TAYAD’l›lar›
Sahiplenme Ça¤r›s›

13 Kas›m günü Hatay Antakya
Ulus Alan›’nda Mahir Çayan’›n me--
zar›n› ziyaret ettikleri ve Güler Ze--
re’nin serbest b›rak›lmas›n› istedik--
leri için halen tutuklu olan 4 TA--
YAD’l›n›n serbest b›rak›lmas› için
eylem yap›ld›.

Türkan Albayrak’›n ›srarl› ve ka--
rarl› direnifli sayesinde kazanmas›--
n›n örnek gösterildi¤i eylemde,
“bizlerde tutuklanan 4 TAYAD’l›y›
sahiplenirsek AKP’nin yapt›¤› bu
hukuksuzlu¤u yüzüne hayk›r›rsak
serbest b›rak›lmalar›--
n› sa¤lar›z. 

Bu mücadelemiz--
de hepinizi deste¤e
ça¤›r›yoruz” denildi. 

4 TAYAD’LI
GÜNDÜR 
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“BBiirrlliikkttee IIrrkkçç››ll››¤¤aa,, ZZuullmmee vvee
SSöömmüürrüüyyee KKaarrflfl››”” ça¤r›s›yla  bu y›l
99’’uncusu  düzenlenecek UUlluussllaarraa--
rraass›› TTeeccrriittee KKaarrflfl›› MMüüccaaddeellee SSeemm--
ppoozzyyuummuu 4-5 Aral›k tarihlerinde
Viyana'da yap›lacak. 

Sempozyuma; fifiiillii,, FFiilliissttiinn,,
IIrraakk,, TTüürrkkiiyyee,, KKüübbaa,, VVeenneezzüüeellllaa,,
AABBDD,, YYuunnaanniissttaann,, DDaanniimmaarrkkaa,,
AAllmmaannyyaa ve birçok Avrupa ülkele-
rinden temsilciler kat›lacak.

Sempozyumda   tart›fl›lacak ko-
nulara gelince; halklar›n kurtulufl
mücadeleleri yürüttü¤ü ülkelerdeki

bask›lar ve tutsaklara
yönelik tecrit ve ifl-
kence yan›nda,  AB
emperyalistlerinin
göçmen halklara karfl›

yürüttü¤ü politikalar, artt›-
r›lan ›rkç›l›kta tart›fl›lacak.

Emperyalistlerin,  on-
y›llard›r ambargo ve sal-
d›r›lar›yla kuflat›p,  bask›
alt›na ald›¤›, ülkelere  uygulanan
tecrit politikalar› da tart›fl›lacak.

Halklar›n mücadele deneylerini
birbirine aktararak, paylaflt›¤›  anla-
t›mlardan sonra ““SSiiyyaassii TTuuttssaakkll››kk
vvee ‹‹aaddeelleerr”” iillee ““SSiiyyaassii FFaaaalliiyyeettllee--
rriinn KKrriimmiinnaalliizzee EEddiillmmeessii”” bafll›kl›
çal›flmalar yürütülecek.

Bunun için oluflturulan çal›flma
gruplar›nda, siyasi ve hukuki dü-
zeyde demokratik haklar ve insan
haklar› gibi sorunlar ele al›narak or-
tak düflünceler üretilecek.

Sempozyumun ilk gününün ak-

flam› olan 44 AArraall››kk akflam›nda Hip-
Hop, Roman ve Latin Amerikal› sa-
natç›lar›n kat›l›m›yla konser düzen-
lenecek. 

UUlluussllaarraarraass›› TTeeccrriittllee MMüüccaaddee--
llee PPllaattffoorrmmuu taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, tüm ilericilere, antifa-
flistlere ça¤r› yap›larak, sempozyu-
mu desteklemeleri istendi.

Türkiye’den TAYAD Baflkan›
Av. Behiç Aflç›’n›n ve SES MYK
üyesi Meryem Özsö¤üt’ün ça¤r›l›
oldu¤u sempozyum halklar›n em-
peryalizme karfl› mücadelesi aç›s›n-
dan bir kazan›m  olacakt›r.

Tecrite Karfl› Mücadele Platformu
taraf›ndan,, 27-28 Kas›m’da ‹stan-

bul’da ““1100.. YY››ll››nnddaa HHaappiisshhaanneelleerrddee
TTeeccrriitt vvee TTeeccrriittee KKaarrflfl›› MMüüccaaddeellee
SSeemmppoozzyyuummuu”” düzenlenecek.

2 gün boyunca, hapishanelerde
10 y›ld›r sürdürülen tecritin tüm so-
nuçlar›yla tart›fl›laca¤›  sempozyum-
da, tecrite karfl› mücadele sorunu da
tart›flma konular› aras›nda yer al›yor. 

Tecrit ve tecrite karfl› mücadele-
nin 6 ana bafll›k etraf›nda tart›fl›laca-
¤› sempozyumda, her ana bafll›k
kendi içinde çeflitli bölümleri de
içerecek.

6 ana bafll›k alt›nda, panellerin,
konuflmalar›n, tart›flmalar›n yürütü-
lece¤i, tutsaklar›n “mektuplar›, an-
lat›mlar›” ile kat›laca¤›  sempoz-
yumda çeflitli ülkelerdeki tecrit de-

neyimleride aktar›lacak.

Sempozyumda; de-
mokratik kitle örgütleri, sendikalar
da yer alacak. Yine, ÇHD, TTB,
SES, TMMOB, TAYAD, TUYAB,
TUAD, KESK, D‹SK, CMP,
TKMP’den temsilciler ile Mehmet
Bekaro¤lu ve + ‹vme Dergisi tem-
silcisi çeflitli konulardaki panellere
kat›lacaklar.

Ayr›ca, Halk Cephesi, Partizan,
DHF, Al›nteri ve ESP’den temsilci-
ler ile Temel Demirer “Tecrite Karfl›
Mücadelenin Dünü ve Bugünü” ko-
nulu panele kat›lacaklar.

Sempozyuma, Filistin’den ve
Bask ülkesinden temsilciler de kat›-
larak, “Tecrit ve Hukuk” bafll›¤› al-
t›nda yap›lacak panele konuflmac›
olarak kat›lacaklar.
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Tecrite Karfl› Mücadele
Platformundan, sempozyum

9. Uluslararas› Tecrite 
Karfl›  Mücadele Sempozyumu

Tecrit SSempozyumu
P rogram›

11.. TTeeccrriitt vvee hhuukkuukk

22.. TTeeccrriitt,, ssaa¤¤ll››kk vvee 
hhaassttaa ttuuttssaakkllaarr

33.. TTeeccrriitt,, ttuuttssaakkllaarr››nn vvee 
yyaakk››nnllaarr››nn››nn yyaaflflaamm››

44.. TTeeccrriitt,, mmiimmaarrii yyaapp›› vvee 
ppeerrssoonneell

55.. TTeeccrriittee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeelleenniinn 
ddüünnüü,, bbuuggüünnüü

66.. TTeeccrriittee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeelleenniinn 
ggeelleeccee¤¤ii

6 ana bafll›k kendi içinde çeflitli
tart›flma konular› ile ayr›nt›land›r›l-
m›fl  durumdad›r.



Kan
emiciler,
bu yy›l

da kkârlar›n›
art›rd›

“Aç›klanan 9 ayl›k flirket kârlar› ...
iyinin de ötesinde, k›saca “çok çok
iyi”. Banka kârlar› iyi, holding kârla-
r› iyi, sanayi kurulufllar›n›n kârlar›
iyi. Bu kâr rakamlar›n› “iftihar” ile
aç›klayan flirketlerin sahipleri için bu
bayram, “gerçek bayram” olacak”
(Güngör Uras, Milliyet, 15 Kas›m )

Uras, iflbirlikçi tekellerin ya¤ma
ve talan›n› aç›klarken, ““fifiiirrkkeett kkâârr--
llaarr›› ççookk ççookk iiyyii”” diyordu.

‹flbirlikçiler için iyi olan, emek-
çiler, yoksul halk için ise kötüdür.
Bu daha fazla açl›k, daha fazla yok-
sulluk demektir.

‹flbirlikçi tekeller, bayram yapa-
bilirler. Kasalar›n› a¤z›na kadar dol-
durdular. Uras, kasalar›n nas›l dol-
duruldu¤u  ile ilgili de¤ildir.

KKooçç‘‘uunn kkâârr›› yyüüzzddee 2266,, SSaabbaann--
cc››’’nn››nn yyüüzzddee 1122,, GGaarraannttii’’nniinn 22..66,, ‹‹flfl
BBaannkkaass››’’nn››nn  yyüüzzddee 2211,, AAkkbbaannkk’’››nn
yyüüzzddee 1133,, FFiinnaannssbbaannkk''››nn kkâârr›› yyüüzz--
ddee 2288 aarrttmm››flfl.. TTüüpprraaflfl 667766 mmiillyyoonn
TTLL,, AArrççeelliikk 441188 mmiillyyoonn TTLL,, DDoo¤¤uuflfl
OOttoo 112288 mmiillyyoonn TTLL kkâârr eettmmiiflfl.. 

Rakamlar bir ço¤umuzun kafa-
s›nda somutlayamayaca¤› kadar bü-
yüktür. ‹flbirlikçi tekeller, bu kadar
paray›, bu kadar kâr› emek vererek,
al›nteri ile kazanmad›lar. Tersine
emekçileri kölece koflullarda çal›flt›-
rarak, onlar›n al›nterini, eme¤ini sö-
mürerek, halk›n olan kaynaklar›
ya¤malayarak bu vurgunu vurdular.

AKP iktidar›, tekelleri, asalaklar›
sevindirmeyi, onlara ya¤ma ve ta-
landa kolayl›klar sa¤lamay›, düzeni-
ni korumay› ifl edinmifltir kendisine. 

‹flbirlikçi tekellerin bu dizginsiz

ya¤ma ve talanlar›,  AKP’nin fa-
flist sald›r›lar› ile birlikte
yürüyor. AKP yoksul ge-
cekondu mahallelerine,
emekçilere, gençli¤e
tekeller daha çok ve
daha rahat sömürebil-
sin diye yap›yor. 

Açl›k, yyoksulluk
s›n›r› aaç›kland›,
peki ttokluk ss›n›r›?

Emekçiler için hep açl›k, yok-
sulluk s›n›r› tart›fl›l›yor. Rakamlar
aç›klan›yor, tahminler yap›l›yor.
Ancak nedense olmas› gerekenin
emekçilerin ttookklluu¤¤uu oldu¤u  hiç
gündeme getirilmiyor.

Bu kez de öyle oldu. Yine açl›kla,
yoksullukla ilgili rakamlar aç›kland›.
Sendikalar, 4 kiflilik bir ailenin açl›k
çekmeden yaflamlar›n› sürdürmeleri
için en az 886600,,1188 lira ayl›k gelirinin
olmas›n› flart koflmaktad›r. 

Yani aaççll››kk ss››nn››rr››nnddaa yaflan›lacak
ücrettir bu. Tokluk de¤ildir, açl›kla
arada sadece iinnccee bbiirr ççiizzggii vard›r.
Emekçiler her an açl›kla karfl› karfl›-
ya kalabilir.

Yoksulluk s›n›r›n›n, 22..880011,,8888 llii--
rr aa ile bafllad›¤› bir durumda, mil-
yonlarca emekçinin bu paran›n
dörtte birine çal›flmak zorunda b›ra-
k›lm›fl oldu¤u gerçe¤i, açl›¤›n
emekçiler için adeta kadere dönüfl-
türüldü¤ünü gösteriyor. 

Verilen iki rakam›n ortak noktas›
emekçilerin hep ““aaççll››kk ss››nn››rr››””nda,
““yyookkssuulllluukk ss››nn››rr››””nda yaflayaca¤›n›
adeta hükme ba¤lam›fl olmalar›d›r.

Bu düzen emekçilere aç›kça di-
yor ki; “SSiizz hheepp bbuu ss››nn››rrllaarrddaa yyaaflflaa--
yyaaccaakkss››nn››zz!!””.. Bu rakamlar daha en
bafltan emekçilerin hep “s›n›rlar” da
yaflamas›n› do¤al görüyor. Herkesi
buna al›flt›r›yor.

Düzen, yoksullara, emekçilere
“tok olmay›” aç›kça lüks olarak görü-

yor. “Tok olmay›, insanca yaflamay›
kafan›zdan ç›kar›n“ diyor.

Olmas› gereken,
emekçilerin karn›n›n tok
olmas›, insanca bir ya-
flam sürdürmeleridir. Ra-
kamlarla, istatistiklerle,

aç›klamalar ile bize bu
gerçe¤i unutturuyor, bizi

bunlarla oyal›yorlar.

Açl›¤›n, yoksullu¤un s›n›rlar›nda
de¤il, aaççll››¤¤››nn,, yyookkssuulllluu¤¤uunn oollmmaadd››--
¤¤››,, emekçilere açl›¤›n reva görülme-
di¤i bir yaflam için mücadele etmeli-
yiz. Aksi halde kk››rr››nntt››llaarr ile ss››nn››rrllaarr
ile bizleri oyalamaya devam edecek-
ler. T›pk› bugün oldu¤u gibi...

TTRRTT;;
AAKKPP’’nniinn aarrppaall››¤¤››!!

TRT’yi kendi kadrolaflmas› için
kullanan AKP, 8 y›l boyunca TRT’yi
bakanlar›n, milletvekillerinin yak›n-
lar› ile doldurdu.  En son Milli E¤i-
tim Bakan› Nimet Çubukçu’nun
kardeflinin TRT’ye geçen “flans-
l›”lardan biri oldu¤u aç›kland›.

Kuflkusuz TRT’nin ifllevi bunun-
la s›n›rl› de¤ildir. Bir yandan gerici-
iflbirlikçi düflüncelerin borazanl›¤›n›
yaparken, yalan kampanyalar› ile de
AKP’nin zulmünü aklayan bir ya-
y›n politikas› izliyor.

AKP iktidar›, TRT’yi bir aarrppaall››kk
gibi kullan›yor. TRT ile birincisi, ‹s-
lamc› gerici gazetecilere bol bol ma-
kam ve yüksek maafllar da¤›t›ld›.
‹kincisi, AKP TRT’yi kullanarak
“solculu¤u”, “entellektüelli¤i” ken-
dileri için ggeeççiimm kkaapp››ss›› yyaappaann riya-
karlar› kendisine ba¤l›yor.

Bu kkiirraall››kk ssoollccuullaarraa programlar
yapt›rarak, aç›k oturumlara ç›kararak
ifl yarat›p, para veriyor. Dolay›s›yla,
AKP iktidar›n›  elefltiren, kendisine
muhalefet eden kesim-
lerin bir k›sm›n›  böyle
eettkkiissiizzlleeflflttiirriiyyoorr..

Böylece bir çok
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AKP yalanla, talanla 
sömürü çark›n› çeviriyor

Düflman›
HalkHalk

AKPAKP



kesimi kendisine ba¤lay›p, onlar›
“besleyip” muhalefet edemez hale
getirip. Öyle ya, TRT’den avuç avuç
para al›rken, o statüyü riske at›p da
kim AKP’nin elefltirisini yapar... 

Onu yapamad›klar› için TRT ek-
ranlar›nda bol bol flaklabanl›k, AKP
ya¤c›l›¤› yap›yorlar. 

Arpal›ktan beslenenlerden baz›-
lar›n›n ald›klar› paralara bak›n: 

TRT, program bafl›na EErrgguunn BBaa--
bbaahhaann’a 3200 TL,
TTaahhaa AAkkyyooll’a 3000
TL, FFeehhmmii KKoorruu’ya
2500 TL veriyor.
Halk için kalemini

oynatmayan AKP ya¤c›lar›n›n her-
birine her ay 1100--1133 bbiinn TTLL civar›n-
da ücret ödeniyor. 

“Para alm›yorum” diyen Fetul-
lah Gülenci EEkkrreemm DDuummaannll››'ya da
ayda 6 bin TL ödeniyor. Yine bir
baflka AKP ya¤c›s› MMeehhmmeett BBaarr--
llaass'a da program bafl›na 1300 TL
veriyor TRT. 

Ad› geçenler de bunca paran›n
karfl›l›¤›n› AKP’ye fazlas›yla veri-
yorlar. 

MMiillyyoonnllaarrccaa ggeennçç iiflflssiizz
Ankara Ticaret Odas› (ATO) ta-

raf›ndan haz›rlanan “‹fl’te Gençlik”
raporuna göre, Türkiye’de 1111 mmiill--
yyoonn 554477 bbiinn çal›flma ça¤›ndaki genç
nüfusun sadece 33 mmiillyyoonn 773322 bbiinni
çal›fl›yor. Her 100 gençten 34’ünün
bofl oldu¤u vurgulanan rapora göre,
2 milyon 746 bin genç k›z da evde
oturuyor.

AKP ç›kard›¤›  aflarla, vergi ka-
çakç›lar›n›, kara parac›lar›, asalak-
lar› aklar, palazland›r›rken, gençli¤i
de iflsizli¤e mahkum ediyor.
ATO’nun rakamlar›na göre, 88 mil-
yon genç iflsizdir.

AKP’nin düzeni böylesine ada-
letsizdir.
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--AAKKPP vveerrggii aaffff››yyllaa;;
hheemm sseeççiimm yyaatt››rr››mm››  yyaapp››yyoorr,,
hheemm tteekkeelllleerrii kkoolllluuyyoorr

--AAKKPP iikkiinnccii ppaakkeettttee
aassaallaakkllaarr››nn bbiirriikkmmiiflfl vveerrggii
bboorrççllaarr››nn›› kkaappaattaaccaakk

--AAKKPP üüççüünnccüü ppaakkeettttee iissee
kkaarraappaarraayy›› aakkllaayyaarraakk,,
aassaallaakkllaarr››nn zzeennggiinnlliikklleerriinnee
yyeennii zzeennggiinnlliikk kkaattaaccaakk!!

Devlet Bakan› ve Baflbakan
Yard›mc›s› Ali  Babacan ile Çal›fl-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakan›
Ömer Dinçer ile düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, “ iyi niyetli  ödeme
arzusu oldu¤u halde flu veya bu se-
beple ödemelerini yapamam›fl va-
tandafllar ve flirketler var...” diye
bafllad›¤› konuflmas›nda , “ yüksek-
gecikme cezalar›n›n, faizlerin “
bugünkü tabloyu yaratt›¤›n›  söyle-
yerek, vergi aff›n› aç›klad›.

Özellikle, milyonlarca esnaf,
küçük üretici, emekçi için bu sis-

tem ödenemeyecek devasa borçlar
yarat›yor. Gecikme zamlar› ile, fa-
izler ile halk borçlar›n› ödeyemez
hale getiriliyor.

AKP’nin  yalanlar›yla, “Cum-
huriyet tarihinin en büyük aff›”,
“vatandafl devlet ile bar›flacak” gi-
bi aç›klamalar› ile gizlemeye çal›fl-
t›¤› gerçekler elbette çok farkl›d›r.

AKP vergi aff› ile bir yanda al-
d›¤› borçlar›, ödeyece¤i vergileri,
elektrikten-suya kadar ödeyemedi-
¤i borçlar› biriken, küçük esnafla-
r›n, yoksul halk›n sorunlar›n› çözü-
yor, onlara yard›m ediyor havas›n-
dad›r.

Bir yandan seçimler için halk›
kazanacak bu tür ad›mlar at›yor.
Halk› yedeklemeye çal›fl›yor.

Öte yandan “batm›fl durumda”
olan milyarlarla ifade edilecek ge-
lecek paralar›n bir k›sm› ile de se-
çim yat›r›m› yapacakt›r.

Ancak, AKP’nin tüm bunlar ar-
kas›na gizledi¤i gerçek ise bu paket
ve bu pakete ba¤l› olarak, haz›rla-
d›¤›, ikinci paket ve üçüncü paket

ile karapara aklayarak, asalaklara
yeni talan imkanlar› sunacakt›r.
Asalaklar›n birikmifl vergi borçlar›-
n›, sermayelerini vergilendirme
miktar›n› art›rarak  kapatacaklard›r.

AKP’nin tasar›s› ile elektrik, su
borçlar›ndan tutal›m da  300 çeflit
borca kolayl›k getiren Türkiye tari-
hinin en büyük borçlar› taksite ba¤-
lama  paketi ile oligarfli  100 milyar
liral›k birikmifl alaca¤›n›n 40 mil-
yar liras›n› tahsil edecek.

AKP’nin “kavgal› oldu¤u” AAyy--
dd››nn DDoo¤¤aann’›n  faiziyle 4.8 milyar
TL olan vergi borcu  1.4 milyar li-
raya inecek.

TOBB Baflkan› RRiiffaatt HHiissaarrcc››kk--
ll››oo¤¤lluu,, “Yeniden yap›land›rma ifl
dünyas›n›  rahatlatacak çok önem-
li bir ad›m” diyerek, asalaklar›n bu
konudaki beklentilerinin karfl›lan-
d›¤› müjdesini veriyordu.

Ankara Ticaret Odas› Baflkan›
SSiinnaann AAyyggüünn ise “Hükümetin ka-
mu alacaklar› ile açt›¤›  beyaz say-
fa, sadece bir vergi bar›fl› de¤il, bir
devrimdir” demeyi ihmal etmedi.

Köylüye Esnafa Haciz
Soyguncuya, Tefeciye
‘Vergi Aff›’ 



Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›’na 2010 y›l›nda
yap›lan baflvurular, önceki y›la göre iikkii kkaatt artt›. 

Halk›n flikayetlerinin iikkii kkaatt artm›fl olmas› demek,
zulmün iki kat artmas› demektir. Bu rakamlar›n baflka
aç›klamas› yoktur.

Yap›lan baflvurular›n dökümüne gelince;

‹lk s›rada ssaa¤¤ll››kk hhaakkllaarr›› ihlaliyle ilgili 775555 bbaaflflvvuurruu
gelmektedir. Yine 441100 bbaaflflvvuurruu ile aaddiill yyaarrgg››llaannmmaa hhaakk--
kk›› talep edilmektedir. 3. s›rada ise ÇÇaall››flflmmaa vvee SSöözzlleeflflmmee
HHaakkkk›› ihlalleri yer ald›. 

655 flikayet ile en çok flikayet edilen ddeevvlleett kkuurruummllaa--
rr›› oldu.

Zulmün rakamlar› tüm yalanlar› kald›r›p bir kenara
atacak kadar ortadad›r. Zulüm, meydanlara taflan toplu ifl-
kencelerle s›n›rl› de¤ildir. Sa¤l›k hakk›ndan, adil yarg›-
lanma hakk›na kadar her yerde zulmün izlerini görmek
mümkündür.

AKP iktidar› çizdi¤i pembe tablolar ile zulmün üstünü
örtmeye çal›flsa da halka yönelik sald›r›lar›n, bask›lar›n
üstünü örtemez. Halk›n sa¤l›k hakk›n› gasbederek, halk›n
karfl›s›na devletin zorbal›¤›n› ç›kararak, halk›n taleplerini
engelleyemez.

Halk, baflvurular›nda zulmün adresini çok net olarak
ortaya koymaktad›r. Nitekim en çok flikayet edilen yerler
içinde ddeevvlleett kkuurruummllaarr›› baflta gelmektedir.

Çünkü zulmün adresi devlettir.  Sa¤l›ktan, iflsizli¤e, polis
copundan haks›z yarg›lamalara kadar her yerde zulmün ad-
resi devlettir.

Milli ‹stihbarat Teflkilat› (M‹T), AKP hükümeti
taraf›ndan yap›lan yeni düzenlemeyle iiçç iissttiihhbbaarraatt ve
dd››flfl iissttiihhbbaarraatt olarak ikiye ayr›ld›. Bu düzenleme ile
M‹T Müsteflar› Hakan Fidan’a ba¤l› istihbarattan so-
rumlu yard›mc›lar›n›n say›s› da ikiye ç›kar›ld›.

M‹T Müsteflar›n›n bu yard›mc›lar›ndan bir üüllkkee
iiççiinnddeekkii mücadeleye karfl› iissttiihhbbaarraatt,, pprroovvookkaassyyoonn,,
ssaalldd››rr›› gibi karfl›-devrimci faaliyetleri yürütürken, di-
¤eri de yurtd›fl›nda emperyalistlerin ç›karlar›n› esas
alan, halklara düflman politikalar yürütecek.

M‹T’e ““AAmmeerriikkaann MMooddeellii”” diye aç›klad›lar bu ye-
ni düzenlemeyi. Her zaman oldu¤u gibi k›bleleri yine
Amerika olmufltu. Model Amerika’yd›. 

M‹T, hem içerde devrimci mücadeleye karfl› hem de
yurtd›fl›nda emperyalizmin biçti¤i rollere göre yeniden
flekillendirilirken, anlafl›lan odur ki, halka karfl› savaflta

da M‹T daha çok kullan›lacak.

Ad›n›n bafl›nda, “milli” s›fat› olan “istihbarat”
teflkilat›, gerçekte hiçbir zaman “milli” bir niteli¤e sa-
hip olmad›. Hep emperyalizmin ç›karlar› için kullan›l-
d›lar.

Emperyalizmin ç›karlar› neyi gerektiriyorsa, M‹T o
s›n›rlar içinde karfl›-devrimci faaliyetlerini yürüttü. Hal-
ka karfl› sürdürülen savafl›n karargahlar›ndan biri oldu.
Onlarca provokasyonun, katliam›n, infaz›n alt›nda
M‹T’in imzas› vard›r. M‹T’te daha önce de bir çok kez
düzenlemeler yap›ld›. Halka karfl› mücadelede ihtiyaca
cevap veremedikçe, bir baflka model denendi. ““AAmmeerrii--
kkaann mmooddeellii”” diye sunulan yeni modelleri de halk›n mü-
cadelesi karfl›s›nda iflas etmeye mahkumdur. Bugün bu-
nu deneyenler, yar›n baflka bir model arayacakt›r. 

Çünkü, itiyle M‹T’iyle, halk, mücadelesi önüne ba-
rikat olacak tüm güçleri süpürüp atacakt›r...

M‹T’e Amerikan Modeli
“Milli” istihbarat hiçbir zaman milli de¤ildi!

Mersin'de
Polis Bask›s›

Mersin, Tarsus’ta,  12
Kas›m günü TAYAD üyesi
Seval Arac› resmi ve sivil
polisler taraf›ndan keyfi
flekilde durduruldu, kimlik
kontrolü yap›ld›. Resmi
polisin direk yönelip “elindekileri ver, kimli¤ini de
göster" demesi üzerine, Arac› "siz kimli¤inizi göste-
rin" diye cevap verdi.   

Bu esnada sivil polisler de gelerek Arac› üzerin-
de bask› kurmak istediler. Arac›’n›n direnmesi üze-
rine kimliklerini göstermek zorunda kalan polisler,
çantas›n› da aramak istediler. Arac›’n›n arama izni
olmadan çantas›n› aratmayaca¤›n› söylemesi üzeri-
ne polisler sadece kimlik kontrolü yap›p gitmek
zorunda kald›lar.

***

MMeerrssiinn’’ddee TTuuttuukkllaammaallaarr
Mersin’de son 25 gün içerisinde 20 çocuk

yasad›fl› örgüt üyesi olmak”, “yasad›fl› örgüt ad›na
faaliyette bulunmak”, “örgüte eleman
kazand›rmak”, “kamu mal›na zarar vermek”, “pat-
lay›c› madde kullanmak”, “gösteri ve
yürüyüfl yasas›na muhalefette bulun-
mak” gerekçesiyle gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nan çocuklardan 15’i
tutukland›.

Zulmün rakamlar›!
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Din, egemenlerin, halk›n inanç-
lar›n› kullanarak, halk› aldatarak,
uyutarak kendi sorunlar›ndan uzak-
laflt›rmak için kulland›¤› en önemli
ve etkili araçlardan birisidir. 

Oligarfli de ony›llard›r bu amaç-
la dini kullanm›flt›r. 

AKP ise ddiinn iissttiissmmaarr›› üzerinden
iktidar olmufltur. ‹ktidar›n› güçlendir-
mek için de dini toplumsal yaflam›n
her alan›nda hakim k›lmaya çal›fl›yor. 

AKP, “Kürt sorunu”na da din
arac›l›¤›yla müdahale etmek istiyor.
Do¤u’da tarikatlar›n, dinci-gerici
örgütlenmelerin önünü açarak, Kürt
halk›n› dinci politikalarla ulusal ta-
leplerinden uzaklaflt›rmak ve örgüt-
lenmelerini tasfiye etmek istiyor. 

Bu amaçla AKP hükümeti tara-
f›ndan Diyanet ‹flleri’nin içinde yer
ald›¤› yeni bir proje haz›rland›.

Proje, Diyanet ‹flleri Baflkanl›-
¤›’n›n 2011 Mali Y›l› Bütçe Tasar›-
s›’nda DDiinn HHiizzmmeettlleerrii GGeenneell MMüü--
ddüürrllüü¤¤üü’nün görevleri aras›nda yer
al›yor. Tasar›da flöyle deniliyor: 

“Ülkemizin bbiirrlliikk vvee bbeerraabbeerrllii--
¤¤iinniinn korunmas›, bbööllüüccüü vvee yy››kk››cc››
faaliyetlere karfl› görevlilerimizin
do¤ru bilgilerle donat›larak özellik-
le hizmet bekleyen yurttafllar›m›za
ccaammii iiççiinnddee vvee dd››flfl››nnddaa din hizmet-
lerinin s›hhatli ve verimli flekilde
kkaassaabbaa vvee kkööyylleerree kadar ulaflt›r›l-
mas› amaçlanmaktad›r”

Bunun için Do¤u ve Güneydo-
¤u’da 11336622 ccaammii yap›lacak. Camile-
rin yap›m› için de Diyanet bütçesine,

5533 mmiillyyoonn TTLL’lik ek
bütçe konuldu.

AKP’nin bu çer-
çevede gündeme ge-
tirdi¤i bir baflka kara-

r› ise, ülke genelini kapsayacak fle-
kilde diyanet bünyesinde ““‹‹ll ÖÖzzeell
‹‹rrflflaatt eekkiipplleerrii”” kurulmas›. 

Bu ekipler her ilin müftülükleri
taraf›ndan valilerin onay› ile kurula-
cak. Diyanetin görevlendirdi¤i vaiz
ve vaizelerden oluflacak olan “‹rflat
Ekipleri”nin y›lda iki defa 20’fler
gün faaliyet gösterece¤i belirtildi.
Elbette flimdilik!

‹‹rrflflaadd’’››nn aannllaamm››;; “do¤ru yolu
gösterme, uyarma. ‹rfan sahibi biri-
nin bir kimseye tarikat› ve tanr› yo-
lunu göstermesi”dir. 

Yani AKP iktidar› “‹rflad Birlik-
leri”yle, “yoldan ç›km›fl” ulusal
kimli¤ine, kiflili¤ine, diline sahip ç›-
kan Kürt halk›n›, emperyalizme karfl›
ç›kan, ba¤›ms›zl›ktan, sosyalizm-
den yana olan halklar›, vaizler ve
vaizeleriyle “do¤ru yol”a sokacak.
O yolda ulusal talepler, ana dil ve
di¤er hak ve özgürlükler gereksiz!
AKP iktidar›na, ona verdi¤i yard›m
paketlerinden dolay› “flükredecek”,
yatacak kalkacak tevekkül edecek.

Bu politikalar AKP’nin icat etti-
¤i yeni fleyler de¤ildir. Egemenler
yüzy›llard›r halk› uyutmak için dini
kullanmaktad›r. 

Oligarfli de ilk kez baflvurmuyor
bu politikalara. Özünde emperyaliz-
min politikas›d›r. Emperyalistler
komünizmin dünya halklar›n› h›zla
etkilemesinin önüne geçmek için
Sovyetler Birli¤i’nin etraf›ndaki
müslüman ülkelerinde dinci gerici
örgütlenmeleri örgütleyerek bir yyee--
flfliill kkuuflflaakk oluflturmufltu. 

Ülkemizde de oligarfli 1950’ler-
den beri devrim mücadelesinin geli-
flimini önlemek için dincileri kul-
lanm›flt›r. ‘‘KKoommüünniizzmmllee MMüüccaaddeellee
DDeerrnneekklleerrii’’nden, KKaannll›› PPaazzaarrlar’a

devrimcilere, sosyalizme karfl› em-
peryalizmin ve oligarflinin kullan-
d›¤› örgütlenmeler vard›r. Bugün
AKP içindeki birçok milletvekili
benzer örgütlenmeler içinde yetifl-

mifl emperyalizme uflakl›kta ve hal-
ka düflmanl›¤›na devam ediyorlar.

Dinci örgütlenmeler Kürt halk›-
na karfl› da ilk kez kullan›lm›yor.
PKK’yi etkisiz hale getirmek için
oligarflinin ony›llard›r kulland›¤› bir
araçt›r din. 

Bugün’de AKP milletvekili olan
ve y›llarca ‹çiflleri Bakanl›¤› yapan
Abdulkadir Aksu ANAP iktidar›nda
‹çiflleri Bakan› iken PKK’ye karfl›
mücadelede flu öneriyi yapm›flt›:
““PPKKKK mmeesseelleessiinniinn ççöözzüüllmmeessii iiççiinn
BBööllggee’’ddee eellii tteessbbiihhlliilleerriinn ssaayy››ss››nn››nn
aarrtttt››rr››llmmaass›› ggeerreekkiiyyoorrdduu..””

Eli tesbihlilerin say›s›n› art›rd›lar
da. Hizbullah’› ve elbette baflka tari-
katlar›, örgütleri de beslediler, e¤itti-
ler, içiçe geçtiler. Özel Tim, J‹TEM
karargahlar›, ayn› zamanda Hizbul-
lah karargahlar› haline getirildi. Hal-
k› sindirmek için binlerce faili meç-
hul cinayetler gerçeklefltirildi.

Oligarfli dün, Kürt ulusal hareke-
tine karfl› Hizbullah ve çeflitli tari-
katlar› kullan›rken bugün de tarikat-
lar baflta olmak üzere sivil toplumn
örgütleri diye öne ç›kard›klar› din-
ci-gerici örgütlenmeler birlikte dev-
letin Diyanet ‹flleri Kurumu’nu da
do¤rudan Kürt milliyetçi hareketini
tasfiye etmeye seferber etmektedir. 

Devlet imamlar›n› halk› kendi
sorunlar›ndan uzaklaflt›rmak ve ka-
derci bir toplum yaratmak için hep
kullanm›flt›r. Ancak bugün AKP
imamlar› sadece dini alanda de¤il,
sosyal yaflam›n her alan›nda etkin
k›lmaya çal›fl›yor.

AKP, “BBööllüüccüü vvee yy››kk››cc›› faaliyet-
lere karfl›” diye örgütledi¤i “‹rflat
Ekipleri”ni, bütün ülke çap›nda
kullanacak. Çünkü AKP’ye göre,
AKP’ye tabi olmayan tüm kesimler
ppoottaannssiiyyeell tteehhddiittttiirr.. 

AKP, yaflam›n her alan›nda dine
dayal› bir toplumsal yaflam örgütle-
yerek “potansiyel tehditten” kurtul-
mak istiyor. 

AAddaalleett İİssttiiyyoorruuzz!!
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Eli tesbihlilerden sonra 

‹rflad Birlikleri
z Do¤u ve Güneydo¤u’ya 1362 ccami!

z Diyanet’e 53 mmilyon TTL ek bütçe!

z Her ile “‹l ÖÖzel ‹‹rflad eekipleri”



Sevgili arkadafllar merhaba.
Devrimci Okul’da bugünkü dersi-
mizde daha önce çeflitli aç›lardan ifl-
ledi¤imiz kitle çal›flmas›n›n bir bafl-
ka boyutunu ele alaca¤›z: Kitle ça-
l›flmas›nda kurulan iliflkilerin kkaall››--
cc››llaaflfltt››rr››llmmaass›› meselesi. 

Kitle çal›flmas›n›n en az yeni
iliflkiler kurmak kadar önemli yan›,
o iliflkileri nas›l kal›c›laflt›raca¤›-
m›zd›r. E¤er bu noktada bir yeter-
sizlik söz konusu ise, kur-
du¤umuz iliflkiler gelip
geçecek, o iliflkileri kur-
mak için harcad›¤›m›z
emek ve zaman bofla git-
mifl olacakt›r. Bu anlamda
diyebiliriz ki, kkiittllee ççaall››flfl--
mmaass››nnddaa öönneemmllii oollaann
iilliiflflkkii kkuurrmmaakk ddee¤¤iill,, iilliiflfl--
kkiiyyii kkaall››cc››llaaflfltt››rrmmaakktt››rr

Devrimi zafere ulaflt›r-
man›n yolu s›n›f bilinçli,
örgütlü, kal›c› bir kitle ya-
ratmaktan geçer. Kof bir
iliflkiler a¤›, mesela düzen
partileri için seçimlerde oy
ihtiyac›na   cevap verebilir.
Ama devrimin ihtiyaçlar›na cevap
verecek kitle örgütlenmelerinin nite-
li¤i daha farkl›d›r. Çünkü bu kitle,
halk›n cephesini, gerilla ordusunu
besleyecek, flehirlerdeki büyük ayak-
lanmalar›n, isyanlar›n, son darbele-
rin as›l kitle kuvvetini oluflturacakt›r. 

�� Kal›c›laflt›rma, ››srar ve
kararl›l›ktan ggeçer

Kitle çal›flmas› ve buna ba¤l› ola-
rak da kitleselleflme, kkaattllaammaall›› olarak
geliflir. Bu geliflimin h›z›, geniflli¤i
ise, o çal›flma içinde kal›c›l›flt›rd›¤›-
m›z insanlar›n oran›yla belirlenir. Ka-
l›c›laflt›rd›¤›m›z insan say›s› artt›kça,
kitleleflme de h›zlan›r, yayg›nlafl›r. 

Oligarflinin önüne geçmek iste-

di¤i de budur.
Kitle çal›flmas›
aflama aflama
geliflen bir ça-
l›flmad›r. Ayn›
zamanda bir ›s-
rar savafl›d›r.
K a r fl › m › z d a ,
karfl › -devr im

cephesinde de ayn› ›srar vard›r. En
baflta bizim kitlelerle buluflmam›z›n
önüne geçmek için seferber eder
güçlerini... Dergi satmam›z›n, kla-
sik anlamda kitle çal›flmas› yapma-
m›z›n önüne geçmeye çal›fl›r. E¤er
oligarflinin bu engellemelerini afl›p,
bir flekilde kitlelere ulaflm›flsak, o
noktada oligarflinin politikas› da,
kitlelerde yaratt›¤›m›z etkiyi, kur-
du¤umuz ba¤› örgütsel iliflkilere dö-

nüfltürmemizi engellemek do¤rultu-
sunda geliflir. 

Bunun örneklerini biliriz, mese-
la ö¤renci gençlik içinde herhangi
bir yerde biraz yayg›nlaflma baflla-
d›¤›nda, polis hemen devreye girer,
ya ö¤rencilerin bizzat kendisine ve-
ya ailelerine yönelik tehdit, gözda¤›
gibi yöntemlere baflvurur. Bunun
için ciddi bir çal›flma yapar. Aileler-
le do¤rudan gidip konuflur, telefon-
lar eder, mektup gönderir, takip
eder, taciz eder, iflbirlikçilik teklif
eder; bütün amaç, belli bir sonuç
vermeye bafllayan kitle çal›flmas›na
bir yerde set vurmakt›r. 

Ayn› fley, belli bir kitle çal›flma-
s›n›n yo¤unlaflt›¤›  yoksul gecekon-
du semtlerinde kendisini mahalle-

lerde estirilen aç›k polis terörü flek-
linde gösterir. Mahallelerde güç
gösterisi yapma amaçl› dolaflmalar,
keyfi gözalt›lar, geceyar›s› operas-
yonlar›, kitle çal›flmas›nda belli bir
geliflimin oldu¤u yerlerde polisin
s›k baflvurdu¤u yöntemlerdir. 

‹flte bu noktada kitle çal›flmas›n-
da ›srar ve kararl›l›k meselesi dev-
reye girer. Bu ›srar›, kararl›l›¤› ve
buna efllik edecek bir plan ve prog-
rama sahip olunamazsa, herhangi
bir yerde geliflmek, kurulan iliflkile-
riç kal›c› bir örgütlenmeye dönüfl-
türmek, zordur, hatta imkans›zd›r. 

�� Kal›c›laflt›rmak,
sempatiyi ggüven vve bba¤l›l›¤a
dönüfltürmektir

Bizim ciddi, disiplinli, poli-
tik olarak dopdolu kampanyala-
r›m›z›n her kesim üzerinde çok
ciddi etkiler yaratt›¤› aç›kt›r.
Soldan ayd›nlara, emekçilerden
egemenlere kadar,... Ancak
kampanyalar›m›z›n, yaratt›¤› et-
kiye, ulaflt›¤› kitleye orant›l› ola-
rak bir örgütlülü¤e, kal›c› iliflki-
lere dönüflmüfl oldu¤unu da söy-
leyemeyiz. 

Örgütlülü¤e, kal›c› iliflkilere
dönüflmeyen etki, do¤al olarak
bir süre sonra unutulacakt›r.
Gerçek flu ki, gerek güncel kam-
panyalar›m›z, gerekse de tarihi-

miz, o tarih boyunca yaratt›¤›m›z
direnifl destanlar›, sadece bunlar bi-
le, devrimci harekete yönelik bir
sempati kayna¤›d›r ve iliflki kurma-
n›n zeminidir. ‹flte bu noktada diye-
biliriz ki, kal›c›laflt›rmak; ttaarriihhiimmii--
zziinn ggüüccüünnüü,, pprraattii¤¤iimmiizziinn eettkkiissiinnii
öörrggüüttllüüllüü¤¤ee ddöönnüüflflttüürrmmeekkttiirr.. De-
¤ilse, insanlar, kahramanl›klar›m›-
za, fedakarl›klar›m›za duyduklar›
sayg›yla, hayranl›kla ama örgütsüz
ve mücadele d›fl›nda yaflamaya de-
vam ederler. 

Kampanyalar›m›zda, kitleler üze-
rindeki etkimiz, daha
da artar ve yeni iliflki-
ler kurmak için daha
uygun bir zemin olu-
flur. ‹flte o nokta, örgü-
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tümüze, mücadelemize, tari-
himize, mevcut politikalar›-
m›za yönelik sempatiyi, bir
güvene ve giderek örgütlen-
meye ba¤lanmaya dönüfltüre-
ce¤imiz noktad›r.   

Bu yaln›z kampanyalar›m›z için
de¤il, kitle çal›flmas›n›n di¤er bi-
çimleri için de geçerlidir. Diyelim
ki dergi da¤›t›m›... 

Her hafta ortalama 100 dergi sat-
t›¤›m›z bir birimi düflünelim. 

Bu rakam, kendi bafl›na o bölge-
de, o birimde önemli bir kitle potan-
siyelinin varl›¤›na iflaret eder. 100
derginin sat›ld›¤› birimde, 100 aile
demektir. Yani 100 iliflki. Bu aileleri
çevre iliflkileriyle birlikte düflündü-
¤ümüzde. Yüzlerce kifli anlam›na
gelir. 100 dergi okurunun yar›s› için,
50’si için bile bunu düflündü¤ümüz-
de yine önemli bir potansiyel vard›r. 

Peki eksi¤imiz nedir? Dergiyi
verdi¤imiz o insanlar›n kaç›na ger-
çekten ulafl›yoruz? Dergideki yaz›-
lar› konuflup tart›flabiliyor muyuz?
Onlar› düzenli bir okur haline geti-
rebiliyoruz? Okuma gruplar› kura-
biliyor muyuz? O okurlar›n eflleri-
ne, k›z-erkek çocuklar›na ve aile
üzerinden de di¤er yak›nlar›na,
komflular›na gidebiliyor muyuz? 

Aç›k ki dergi da¤›tmak, dergi da-
¤›t›m›nda yeni iliflkiler kurmak, sade-
ce bir bafllang›çt›r. Bu henüz bir “ilifl-
ki”dir. Onu kal›c› hale getirmedi¤imiz
sürece, onun bir dergi okuru olarak da
kal›c›l›¤›n›n bir güvencesi yoktur. 

�� Kal›c›laflt›rmak, iiddia vve
hedef ssahibi yyapmakt›r

Kitle çal›flmas› içinde veya dergi
sat›fl› gibi çeflitli eylemlerde kurulan
iliflkiler, bizim herhangi bir tavr›m›za,
sözümüze, slogan›m›za veya tarihi-
mize veya orada emek sarfediyor olu-
flumuza sempati temelinde oluflmufl-
tur. Ancak bu sempati biz iradi dav-

ranmad›¤›m›zda sem-
pati olarak kal›r. 

Birincisi, biz o
iliflki içinde  en k›sa
sürede bir iddia ve he-

def sahibi oldu¤umuzu anlatmal›y›z
insanlara. Yani orada örgütlenirken
sadece oran›n yerel sorunlar› veya
sadece belli bir sorunu, belli bir ko-
nuyu  de¤il, bunlar› hangi bütün
içinde ele ald›¤›m›z› da ortaya koy-
mal›y›z.  Zaman zaman ortaya ç›-
kan, “daha devrimden, devrimcilik-
ten söz etmek için erken, Cephe’den
sözetmek için erken...” gibi yakla-
fl›mlar, iddias›z ve kendine güvensiz
yaklafl›mlard›r. 

‹liflkileri kal›c›laflt›rmak, iiddddiiaa ve
hheeddeeff meselesidir. ‹liflki kurdu¤u-
muz insanlara bir iddia, bir hedef gö-
türmeden onlar› kal›c›laflt›ramay›z. 

�� Kal›c›laflt›rman›n yyolu,
bir örgütlülü¤e ddahil eetmektir

Salt ikili iliflki olarak kalan iliflki-
ler, ne kadar ihtimam gösterirsek
gösterelim, zaman içinde eriyebilir,
yar›m bir iliflki olarak kalabilir. Tüm
iliflkileri ikili iliflki olarak sürdürme-
ye zaman ve insan da yetmez zaten. 

Bu anlamda yap›lmas› gereken,
en az›ndan ilk aflamada basit de ol-
sa, dar da olsa, kurdu¤umuz iliflkile-
ri bir e¤itim grubu içine almakt›r.
Üçerli-beflerli okuma gruplar›, hatta
halk›m›z›n hala özellikle kad›nlar›n
okur-yazar dahi olmayan küçüm-
senmeyecek bir nüfusu bar›nd›rd›¤›
ve bunlar›n da temelde yine en yok-
sullar kitlesinden oldu¤unu düflü-
nürsek, onlara yönelik okuma yaz-
ma gruplar› olabilir. Biriminde haf-
tal›k, on beflgünlük bir toplant› içine
almakt›r. Veya e¤er bulunulan birim
veya alan aç›s›ndan  uygunsa bir
derne¤imizle, bir demokratik kitle
örgütümüzle ba¤›n› kurmakt›r.  

E¤er bu imkanlar yoksa, hedefle-
necek olan, yeni kurulan iliflkilerle
asgari anlamda örgütlülükler yarat-
makt›r. Bu örgütlülükler, bafllang›çta
ekonomik demokratik talepler do¤-
rultusunda kurulan kimi örgütlülük-

ler olabilir...

Bir kad›n, bir e¤i-
tim grubunda okur-
yazarl›k e¤itimi al›r-
ken, ayn› kad›n üreti-
me dönük bir faaliye-
tin, halka yönelik bin

baflka çal›flman›n e¤iticisi olabilir.
Haklar ve özgürlükler temelindeki
eylemlerde deney-tecrübe kazan›p
bir halk önderi olabilir... Bir mahal-
leyi gözönüne getirdi¤imizde, bir
kaç kifliyle bafllay›p, ad›m ad›m, ya-
vafl yavafl geliflen, bir evden bir so-
ka¤a, bir sokaktan bir mahalleye,
mahalleden semte... ev kad›nlar›n-
dan iflçilere, iki çocuktan tüm ö¤-
renci gençli¤e... do¤ru bir geliflme
yarat›labilir... Bir mahallede bir so-
kakta bafllayan bir çal›flma iliflkileri
kal›c›laflt›rma, süreklilefltirme, ör-
gütlü hale dönüfltürme ›srar ve ka-
rarl›l›¤›yla, bir bakm›fls›n›z ki ttüümm
flfleehhrrii ssaarrmm››flfl...... 

�� Kal›c›laflt›rmak,
iradi bbir süreçtir

Ö¤retmeninden ö¤rencisine, ifl-
çisinden iflsizine, köylüsüne kadar
halk›n hemen her kesiminden insan-
lar›n sokakta aç, sefil ortada kalabil-
diklerini, çoluk çocuklar›yla birlikte
intihar ettiklerini veya eline bir si-
lah geçirip öfkelerini bazen borçlu
olduklar› birinden, bazen ev sahi-
binden ç›kard›klar›n› görüyor, du-
yuyoruz. Oligarflinin ideolojik kül-
türel ekonomik kuflatmas› alt›nda
bir çaresizlik görünüyor; ama ayn›
zamanda bir tepkiyi içeriyor. Bu in-
sanlar›n örgütlü olarak tepkilerini,
öfkelerini düzene yöneltmek, örgüt-
leme faaliyetinin zeminidir iflte. Bu
güç gerçekten devrimin gücüdür.
Örgütlendi¤inde bu öfke nelere güç
yetirmez ki! Çünkü açl›¤›ndan ifl-
sizli¤inden baflka kaybedece¤i bir
fleyi kalmam›flt›r. Sorun, kaybede-
cek hiçbir fleyi olmayan bu çaresiz-
ler ordusuna ulaflabilmektedir. Ula-
flabilmek, ba¤ kurmak ve o ba¤lar›
örgütlü, kal›c› ba¤lara dönüfltür-
mektir. 

Kimi arkadafllar flöyle düflünüyor
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Kitleler, bizim onlara ulaşamadığımız
koşullarda oligarşinin demagojik yönlen-
dirmeleriyle düzenin çarkları arasında,
düzen partilerinin, tarikatların, futbol-
culuğun, mafyacılığın, bireyciliğin etkisi
altında yaşamaya devam edeceklerdir.



olabilir: Her gün der-
giler, bildiriler da¤›-
t›p, afifl yap›yoruz. ‹fl-
te dernek var, kurum-
lar var, sendikalar
var, onca ça¤r›lar ya-
p›l›yor, kitle eylemleri
örgütleniyor, geceler
düzenleniyor. Ama bu
insanlar gelmiyor,
uzak duruyor... ne ya-
pabiliriz ki?”

Kuflku yok ki, yan-
l›fl ve çarp›k bir dü-
flüncedir. Hele ki, as-
gari bir ba¤ kurduy-
sak, mesela dergi, bildiri götürüyor-
sak, ondan art›k herfleyi kendili¤in-
den yapmas›n› bekliyoruz. Bu da
baflka bir yanl›flt›r ve bizim özellikle
bu dersimizde tart›flt›¤›m›z tam  da
budur. Dergimizi okuyor, bildirileri-
mizi, sitemizi takip ediyor olmas›,
onun “gerekeni yapmas›” için yeterli
de¤ildir. Örgütlü bir insan haline gel-
mesi için yeterli de¤ildir. 

Bu geliflmenin kendili¤inden
olaca¤›n› düflünmek kendimizi de,
devrimi de, devrimcili¤i de inkar et-
mektir. Hay›r, bir insan› örgütlü ha-
le getirmek, ço¤u zaman iliflki kur-
mak için harcad›¤›m›z çaban›n kat
be kat daha fazlas›n› gerektirir.

�� Kal›c›laflt›rmak,
kolektivizme ddahil eetmektir

Kitleler, bizim onlara ulaflamad›-
¤›m›z koflullarda oligarflinin dema-
gojik yönlendirmeleriyle düzenin
çarklar› aras›nda, düzen partilerinin,
tarikatlar›n, futbolculu¤un, mafyac›-
l›¤›n, bireycili¤in etkisi alt›nda yafla-
maya devam edeceklerdir. Di¤er
yandan y›llar içerisinde reformist,
oportünist solun, düzen içi solculu-
¤un tutars›z, iktidar hedefsiz prag-
matik politikalar› ve küçük-burjuva-
ca ilkesiz kurals›z, dejenere olmufl
yaflam tarzlar›, icazetçilikleri, halk›n
devrim cephesinde yeralmas› gere-
ken kesimlerinde devrime, devrimci-
lere yönelik güven ve inançta çeflitli
tahribatlar yaratm›flt›r. 

Ama bütün bunlar›n etki gücü bir
noktaya kadard›r. Bizim mücadele-

mizle, eylemlerimizle, yaflamlar›m›z-
la, ödedi¤imiz bedellerle kitleler üze-
rinde yaratt›¤›m›z etkimizi, fiili ilifl-
kilere, örgütlülüklere dönüfltürdükçe,
düzenden gelen karfl›-devrimci etki-
ler ve soldan gelen devrim d›fl› çar-
p›kl›klar, gerilikler da¤›lacakt›r. 

Bu noktada esas olan yine, kal›c›
iliflkiler ve örgütlenmelerdedir. Zor-
luklar› aflman›n formülü de budur. 

Devrimin; devrimci, militan kit-
le çizgisiyle kazan›laca¤›, kitleleri
devrime yönlendirmenin, kazanma-
n›n da bu çizgiyle mümkün olaca¤›
aç›kt›r... Onlarca devrim deneyi de
göstermifltir ki kitleler kendili¤in-
den devrime kat›lmaz... Bilinçli ve
örgütlü bir çal›flma yürütmeksizin,
bu genellikle gerçekleflmez. 

�� Kal›c›laflt›rmak, iideolojik

tutarl›l›¤›m›zdan ggeçer
Teorimizle prati¤imiz, sözümüz-

le özümüz aras›ndaki tutarl›l›k, bi-
zimle bir flekilde ba¤ kuran insanla-
r›n kaderlerini bize ba¤lay›p ba¤la-
mamalar› konusunda eenn tteemmeell ööll--
ççüülleerrddeenn biridir. 

‹nsanlar, orada kurdu¤umuz ilifl-
kileri, orada oluflturdu¤umuz iflleyi-
fle, orada hakim olan kültüre, ahlaka,
adalet anlay›fl›na bakarak, gelecekte
bizim nas›l bir sosyalizm kuraca¤›-
m›za dair fikir edineceklerdir. Ancak
bu konudaki tutarl›l›¤›m›za güven-
dikleri noktada, bizimle kaderlerini
birlefltirecek, örgütlülü¤ün bir par-
ças› olacaklard›r. 

E¤er derneklerimizde kolek-
tivizmi hayata geçiremiyorsak,
“komün” anlay›fl›,  kültürü, ora-
daki dayan›flmada, paylaflmada
kendini bir biçimde göstermiyor-
sa, bizim savundu¤umuz sosya-
lizm soyuttur. 

Bu anlamda belirtti¤imiz gi-
bi, kal›c›laflt›rma, ideolojik tutar-
l›l›¤›m›zdan geçer. Zaten bu tu-
tarl›l›k yoksa, güven de oluflmaz. 

��Kal›c›laflt›rmak,
dayan›flmay› öörgütlemektir

En yoksullar içinde kurulan kitle
iliflkilerini kal›c›laflt›rmakta, dayan›fl-
may› ve paylaflmay› örgütlemek, özel
bir önem tafl›yacakt›r. Bu onlar›n ya-
flam koflullar›n›n sonucu böyledir. 

Yard›mlaflma ve dayan›flman›n
topraklar›m›zda imece gibi, komflu-
su açken, tok yatmama gibi veya di-
ni kökenli fitre, zekat gibi eski baz›
örnekleri vard›r. Ancak biz esasen
dayan›flmay› yeniden flekillendir-
mek ve hatta yeni gelenekler yarat-
mak durumunday›z. Ortak mutfak,
ortak krefl ortak çamafl›rhaneden
bafllayarak, ortak al›flverifle kadar
yoksul semtlerde dayan›flman›n çe-
flitli biçimlerini bulabiliriz. Pekala
komün anlay›fl› temelinde bir daya-
n›flma, paylaflma örgütlenmesi yara-
t›labilir. Bunlar “parayla” de¤il,
esas olarak örgütlülükle, halk›n gü-
cünü harekete geçirerek baflar›labi-
lecek fleylerdir.

Devletin yoksullara verdi¤i bir-
fley yoktur; halk kendi aras›nda çe-
flitli biçimlerde yard›mlaflmaktad›r.
Bu sadece bir ekmek olur bazen, ba-
zen bir kap yemek. Bazen bir kap
bulgur... Biz bunu daha örgütlü hale
getirebiliriz. Yoksullar› oligarflik ik-
tidar›n, düzen belediyelerinin yapt›-
¤› gibi dilenci haline getiren, yard›m
diye onlar›n onuruyla, de¤erleriyle
oynayan “yard›m”lara muhtaç ol-
maktan ç›karmak, ciddi bir örgütlen-
medir, ciddi bir poli-
tik çal›flmad›r. 

Yoksul halka, kapi-
talist flirketlerin, pat-
ronlar›n da¤›t›m kuy-
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Devletin yoksullara verdiği birşey yok-
tur; halk kendi arasında çeşitli biçim-
lerde yardımlaşmaktadır. Bu sadece
bir ekmek olur bazen, bazen bir kap
yemek. Bazen bir kap bulgur... Biz

bunu daha örgütlü hale getirebiliriz.
Yoksulları oligarşik iktidarın, düzen

belediyelerinin yaptığı gibi
dilenci haline getiren, yardım diye

onların onuruyla, değerleriyle
oynayan “yardım”lara muhtaç olmak-
tan çıkarmak, ciddi bir örgütlenmedir,

ciddi bir politik çalışmadır.



ruklar›nda  halk› birbirini ezdi-
ren, sefillefltiren, küçülten “yar-
d›m” soytar›l›¤›na muhtaç ol-
mad›klar›n› göstermek, onlar›
kazanmak için güçlü bir zemin-
dir. Elbette bizim örgütleyece¤i-
miz dayan›flma yoksullar›n tüm
ekonomik sorunlar›n› çözeme-
yecektir ama bu örgütlenmeler,
bu iliflkiler, yoksul halka, açl›¤a
mahkum olmad›klar›n›, onurlar›yla
ve örgütlülükleriyle sorunlar›na k›s-
m› çözümler bulabileceklerini gös-
terecek, örgütlü olman›n öneminin
fark›na varmalar›n› sa¤layacakt›r. 

�� Kal›c› iiliflkiler,
alana ““yerleflmek”tir

Kal›c› iliflkiler ve örgütlenmeler,
o birim veya alana yerleflmektir.
Gerçekte böyle bir yerleflme olma-
dan flu veya bu semtte var›z diyebil-
mek de zordur. 

Gerçekten varoldu¤umuz bir
semtte, bizden habersiz hemen hiçbir
fley olmaz. O semtte olan biten, bir
flekilde, bir kanaldan mutlaka hare-
kete gelir. Bugün baz› gecekondu
semtleri bu durumdad›r. ‹flte bu bilgi
ak›fl›n› sa¤layan, semtin nabz›n› ora-
daki örgütlenmeye aktaran iflte bu tür
iliflkiler ve örgütlenmelerdir. 

Bunun yarat›lamad›¤› noktada,
orada bir dernek açm›fl olmak, bize
bu ak›fl› sa¤lamaz. Orada ne açlar-
dan haberimiz olur, ne mafyas›n-
dan, ne fuhufl tezgahlar›ndan, ne de
gençlerin nerelere savrulduklar›n-
dan... Oportünizmin, reformizmin
y›llard›r gecekondularda olmay› is-
teyip de bir türlü “yerleflik” hale ge-
lememeleri de bunun sonucudur.
Semte d›flar›dan gelen insanlara
yaslan›yorsan›z, yukar›da say›lan
geliflmelere, oluflumlara iliflkin bilgi
sahibi olamayacaks›n›z demektir. 

Bir birimde iliflkiler kurmak, ora-
da bir dernek kurmak önemlidir, ge-
reklidir, ama yeterli de¤ildir. Hedefi-

miz, kal›c› iliflkiler ve
kkaall››cc›› kkiittllee öörrggüüttlleenn--
mmeelleerrii yaratmak ol-
mal›d›r. Bizi bir alana
yerlefltirecek, giderek

oradan sökülüp at›lamayacak duru-
ma getirecek olan bu tarz iliflki ve ör-
gütlenmelerdir. Bunlar, bir anlamda,
herhangi bir alandaki örgütlenmede
at›lan ““tteemmeelllleerr””dir. Bu temeller bir
kez at›ld›ktan sonra, o birim, o alan
art›k her türlü f›rt›naya, darbeye da-
yan›kl› hale gelmifltir. 

Devrimci hareketin bir çok yok-
sul gecekondu semtindeki kesintisiz
varolabilmesinin aç›klamas› da iflte
bu “temeller”dir. Devrimci hareke-
tin varoldu¤u semtlerde, defalarca
operasyonlar yap›lm›flt›r. Cunta y›l-
lar› dahil, hareketin örgütlenmesin-
de, alana iradi müdahalesinde ke-
sintiler yaflanm›flt›r. Ama hareket
orada hep varolmufltur. Orada her
zaman bir taban örgütlenmesi varl›-
¤›n› sürdürmüfltür. Bu örgütlenme,
bir ad›, bir flekli olan bir örgütlenme
de de¤ildir ço¤u zaman. Ama var-
d›r. Kendi içinde bir iflleyifle, gele-
neklere sahiptir. 

Önemli olan kal›c› kitle örgütlen-
meleri ve kal›c› iliflkiler yaratmak
deyiflimizdeki kas›t esas olarak bu-
dur. De¤ilse çeflitli alanlardaki der-
nek gibi kurumlaflmalar›n önemi, ge-
re¤i tart›flma konusu bile yap›lmaz. 

Burada dikkat çekmek istedi¤imiz
fludur; herhangi bir alanda diyelim ki
bir derne¤imiz var. Ancak o dernek,
e¤er ki semtte yukar›da belirtti¤imiz
çerçevede kal›c›laflma anlam›nda bir
çal›flma yapmam›flsa, oradaki varl›¤›-
m›z da henüz kal›c›  bir varl›¤a dö-
nüfltürülememifl demektir. 

�� Kal›c›laflt›rmak iiçin ttari-
himizi vve flflehitlerimizi öö¤retin!

Cepheyle fiilen ve örgütsel ola-
rak bir ba¤› olmasa da, Anadolu’nun
say›s›z ilinde, ilçesinde, beldesinde,

flehirlerin örgütlü olun-
mayan semtlerinde,
mutlaka bir kaç Cephe-
li vard›r. Bu elbette bir
siyasi hareket için bü-
yük bir güçtür. 

‹liflkileri, yani in-
sanlar› devrimin ve ha-
reketin bir insan› ola-
rak kal›c›laflt›rmak,

yukar›da say›lan unsurlar›n yan›n-
da,  onlar›n tarihimizle, gelenekleri-
mizle, flehitlerimizle ba¤›n› kur-
makt›r. E¤er bir iliflkiyi kal›c›laflt›r-
mak, örgütlü hale getirmek istiyor-
sak, mutlaka yapmam›z gereken
fleylerden biri de oonnllaarraa ttaarriihhiimmiizzii,,
flfleehhiittlleerriimmiizzii öö¤¤rreettmmeekkttiirr.. Çünkü
onlar, bir insan›, bu davaya, bu ge-
lece¤e, bu harekete ba¤layacak en
güçlü unsurlard›r. 

Bir birimdeki alandaki çal›flma-
da, kal›c›laflt›rd›¤›m›z kitle iliflkileri
ço¤ald›kça, o alanda üretkenlik, di-
namizm artar. Bu da do¤al olarak
alan›n geliflimini h›zland›r›r.  Örgüt-
lü kitle, yarat›c›d›r, geniflledikçe
kendi niteli¤ini gelifltirendir. Hede-
fimiz kitle çal›flmas›nda bu dina-
mizmi yakalamakt›r. Özellikle en
yoksul kitlelerde bu dinamizmi, bu
örgütlü potansiyeli yaratman›n ze-
mini vard›r... 

Yoksul halk›n örgütsüzlü¤ü ve
kendine güvensizli¤i ve yer yer
umutsuzlu¤u, onun en önemli zay›f-
l›¤›d›r.  Umutsuzlu¤u umuda dönüfl-
türecek olan da B‹Z’iz. Kitleye gi-
dece¤iz. ‹liflkiler kuracak, o iliflkile-
ri kal›c›laflt›racak, örgütlü hale geti-
recek, kurumlaflt›racak, umudu da,
güveni de onlara B‹Z götürece¤iz...
Feda ruhuyla, ac›lar, bedeller paha-
s›na, sab›rla, kararl›l›kla, do¤ru
devrimci politikalarla yaratt›¤›m›z
tarihin halk kitleleri üzerinde yarat-
t›¤› etki ve sempatiyi örgütlemeli-
yiz. Politikalar›m›z›n, yaratt›¤›m›z
direnifl destanlar›n›n ulafl›p da, fii-
len bizim ulaflamad›¤›m›z kesimlere
ulaflmal›, onlar› örgütlü halk gücüne
dönüfltürmeliyiz.

Sevgili arkadafllar, dersimizi bura-
da noktal›yoruz. Haftaya okulumuzda
buluflmak üzere flimdilik hoflçakal›n. 
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Yoksul halkın örgütsüzlüğü ve kendine
güvensizliği ve yer yer umutsuzluğu,

onun en önemli zayıflığıdır.
Umutsuzluğu umuda dönüştürecek
olan da BİZ’iz. Kitleye gideceğiz.

İlişkiler kuracak, o ilişkileri
kalıcılaştıracak, örgütlü hale getire-

cek, kurumlaştıracak, umudu da,
güveni de onlara BİZ götüreceğiz...



11)) EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm nneeddiirr??

Türkçe kelime karfl›l›¤› “uluslara-
ras›c›l›k” olarak çevrilmekle birlikte
kavram olarak karfl›l›¤› uluslararas›
dayan›flmad›r. Dünya proletaryas›n›n
ve tüm ezilen halklar›n›n mücadelede-
ki amaç birli¤i ve örgütsel birli¤idir.

22)) EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm öörrggüüttsseell

ppllaannddaa nnaass››ll ggeerrççeekklleeflflttii??

Enternasyonalizmin örgütsel
planda ilk somutlan›fl›, 28 Eylül
1864’de Marks-Engels’in de kat›l›-
m›yla toplanan II.. EEnntteerrnnaassyyoo--
nnaall’dir. I. Enternasyonal’e Avrupa,
Amerika ve Asya’dan iflçi s›n›f› ör-
gütleri, temsilcileri ve iflçi s›n›f›n›n
yan›nda olan ayd›nlar kat›lm›flt›r.

II. Enternasyonal; 14 Temmuz
1889’da Paris’te kuruldu. Baz› sos-
yal-demokrat partilerin I. Paylafl›m
Savafl›’nda, kendi ülkelerinin burju-
valar›n›n yan›nda yer almalar› sonucu
ideolojik ve örgütsel olarak da¤›ld›. 

III. Enternasyonal, 1917 Ekim
Devrimi sonras›nda 4 Mart 1919’da
Lenin’in önderli¤inde kuruldu. II.
Paylafl›m Savafl›’n›n bafllang›c›na
kadar dünya halklar›n›n mücadelesi-
ne politik olarak yön veren bir organ
oldu. III. Enternasyonal, 2. Paylafl›m
Savafl› sürecinde emperyalist sald›r-
ganl›¤a karfl›, her ülke iflçi s›n›f›n›
savafla davet ederek fiilen da¤›t›ld›.

III. Enternasyonal’den bugüne,
ayn› kapsamda bir örgütlenme henüz
yarat›lamam›flt›r.

33)) SSoonnrraakkii ssüürreeççttee kkoommüünniisstt

ppaarrttiilleerr aarraass›› kkuurruullaann iilliiflflkkiilleerr
eenntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm oollaarraakk
ddee¤¤eerrlleennddiirriilleebbiilliirr mmii??

III. Enternasyonal’den sonra çe-
flitli sosyalist ülkelerin merkezinde

oldu¤u baz› uluslararas› ilifl-
kiler kuruldu. Bu ilifl-
kiler enternasyonalist
olmaktan ziyade,
SBKP’nin, ÇKP’nin
ve AEP’in sosyalist
sistem içindeki parça-

lanmada, kendilerine tabi k›l-
d›klar› çeflitli partilerle kurduk-
lar› iliflkilerden ibaretti. Her bi-
ri bu “enternasyonal” iliflkinin

merkezine kendi politikalar› ve ç›-
karlar›n› koymufltu. Ve bu haliyle de
dünya iflçi s›n›f›n›n mücadelesini
birlefltiren, güçlendiren de¤il, bölen
bir rol oynamaktayd›lar.

44)) SSSSCCBB’’nniinn ““SSoossyyaalliisstt aannaavvaattaann››

ssaavvuunnmmaa”” aadd›› aalltt››nnddaa oolluuflflttuurrdduu¤¤uu
iilliiflflkkii bbiiççiimmii eenntteerrnnaassyyoonnaalliizzmmiinn
öözzüünnee uuyygguunn mmuuyydduu??

Devrim ertesinde emperyalist ku-
flatma alt›nda bu slogan do¤ruydu.
II. Paylafl›m Savafl› sürecinde
SSCB’yi yoketmeyi hedefleyen Nazi
sald›rganl›¤› karfl›s›nda da bu sloga-
n›n tarihsel bir karfl›l›¤› vard›. 

Ancak SBKP’nin XX. Kongresi
sonras›nda gelifltirilen revizyonist
politikas› çerçevesinde, “sosyalist
anavatan› savunma” “ben merkezci”
iliflkilerin k›l›f› olmufltur. Ben mer-
kezcilik ise, enternasyonalizmin
özüne ve ruhuna ayk›r›d›r. 

Enternasyonalizm, her türlü -ül-
ke, parti veya ulus düzeyinde- ben
merkezcili¤i, mülkiyetçili¤i, milli-
yetçili¤i reddetmekte, karfl›l›ks›z, ç›-
kars›z bir dayan›flmay› ve birli¤i ge-
rekli k›lmaktad›r.

55)) ““AABB,, AABBDD ddeemmookkrraassii ggeettiirree--

cceekk”” ddiiyyeennlleerriinn eenntteerrnnaassyyoonnaalliizzmmllee
bbiirr iilliiflflkkiissii vvaarr mm››dd››rr??

Enternasyonalizmin özünü belir-
leyen temel etken, dünya emekçileri-
nin emperyalizm ve kapitalizm kar-
fl›s›nda amaç ve ruh birli¤inin sa¤-
lanmas› iken, özellikle ’80 sonras›n-
da emperyalizmle uzlaflma politika-
lar›, kimi örgütler, partiler aç›s›ndan
bu özden uzaklaflmay› getirdi. Em-
peryalizm üzerine tezler de¤ifltirildi.
Baz› kesimler, AB’nin veya
ABD’nin yeni-sömürgelerde demok-

ratikleflmeyi gerçeklefltirece¤i üzeri-
ne teoriler gelifltirdiler. 

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

66)) ““EEmmee¤¤iinn AAvvrruuppaass››”” ddüüflflüünncceessii

eenntteerrnnaassyyoonnaalliisstt mmiiddiirr??

Hay›r asla!.. “Eme¤in  Avrupas›”,
bir k›s›m reformistlerin, Avrupa Birli¤i
emperyalizmine üyeli¤i desteklemek
için gelifltirdikleri bir teori saçmal›¤›-
n›n ad›d›r. “Eme¤in  Avrupas›”, enter-
nasyonalizmin özünün ve ruhunun bo-
flalt›lmas›, iflçi s›n›f›n›n düflmanlar›n›n
gizlenmesi, emperyalizme karfl› müca-
delenin tatil edilmesi ve ba¤›ms›zl›k
hedeflerinin yok edilmesidir... AB em-
peryalizmine biat etmeden de Avrupa
iflçi s›n›f› ve halk› ile enternasyonalist
iliflkiler kurmak mümkün iken, bu
ucube kavram ile emperyalizm ve oli-
garflinin icazetinde politika yapma an-
lay›fl›n› perdelemeye çal›fl›yorlar. 

77)) AAnnttii--eemmppeerryyaalliisstt oollaammaayyaannllaarr

eenntteerrnnaassyyoonnaalliisstt oollaabbiilliirr mmii??

‹flçi s›n›f› ve ezilen halklar›n tüm
dünya ölçe¤indeki ortak düflman›
emperyalizm oldu¤una göre, ortak
düflmana karfl› ortak amaç ve ruh bir-
li¤inde olmak zorunluluktur.

Enternasyonalizmin özüne ve ru-
huna uygun davranacak her parti ve-
ya ülkenin anti-emperyalist olmas›
da do¤al olarak, olmas› gerekendir.

AB’ye ve ABD’ye karfl› mücade-
leyi ve iflbirlikçi oligarflilere karfl›
mücadeleyi gündemlerine almayan-
lar›n, enternasyonalist olabilmeleri
de mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr..

Dolay›s›yla; ba¤›ms›zl›k düflün-
cesini terketmek, mücadelenin ulu-
sal yan›n› yok etmek, kendi ülkesi
özgülünde devrimi reddetmek anla-
m›na gelir ki, bu nedenle, anti-em-
peryalist, anti-oli-
garflik devrimden
uzaklaflanlar›n enter-
nasyonalist olabil-
meleri söz konusu
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bile edilemez.

88)) ““PPrroolleettaarryyaann››nn vvaattaann›› yyookkttuurr””

ssöözzüü iillee ““YYaa öözzggüürr vvaattaann yyaa ööllüümm””
aannllaayy››flfl›› vvee bbaa¤¤ll›› oollaarraakk
eenntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm ççeelliiflfliirr mmii??

Hay›r çeliflmez. Tam tersine me-
sele enternasyonalizm olunca bunlar
birbirlerini bütünler. fiöyle ki; enter-
nasyonalizmle ulusall›k (ulusalc›l›k-
milliyetçilik de¤il!) enternasyona-
lizmle vatanseverlik birbirlerinin ta-
mamlay›c›s›d›rlar.

Emperyalizm ve proleter devrim-
ler ça¤›nda, emperyalizmin gizli ya
da aç›k iflgali alt›ndaki bir ülkede
devrimcilerin enternasyonalist an-
lamdaki görevi emperyalizmi ülke-
den kovmak, ba¤›ms›zl›¤› gerçeklefl-
tirmek ve ad›m ad›m sosyalizmi infla
etmektir. Nihai zafere kadar, yani ka-
pitalizmi yeryüzünden silip tüm dün-
yay› proleteryan›n vatan› yapana ka-
dar, her devrimcinin ilk görevi budur.

Bu yan›yla “Ya özgür vatan ya
ölüm” slogan›yla “proleteryan›n va-
tan› yoktur” sözü çeliflmez. Günü-
müz koflullar›nda kastedilen “vatan”
kavram›, burjuvazinin ulusal pazar›
için çevirdi¤i çitlerden oluflan vatan
de¤il, Marksist-Leninistlerin niha-
i zafere giderken önündeki engeli,
yani emperyalizmi ülke d›fl›na ç›ka-
rarak elde edilecek olan “özgür va-
tan” kavram›d›r.

99)) MMaarrkkssiisstt--LLeenniinniissttlleerriinn ““vvaattaann””

sseevvggiissiinnddeenn nnee aannllaaflfl››llmmaall››dd››rr?? 

Marksist-Leninistlerin vatan ve
vatanseverlik kavramlar›n› kullan-
mas› ya da vatan sevgisini çeflitli bi-
çimlerde ifade etmesi, solun baz› ke-
simlerince elefltirilmiflti.

Sol bu konuda da yüzeysel ve dar
bak›fl aç›s›n›n sonucu olan bir k›s›r-
l›k yafl›yor. Devrimcilerin vatan sev-
gisi “vatan, millet, sakarya” edebi-
yat› ile iliflkilendirilemez. As›l elefl-
tirilmesi gereken emperyalizmin ifl-

gali alt›ndaki bir ül-
kede, vatanseverlik
duygusunun ve bi-
lincinin devrimciler
taraf›ndan propa-

ganda edilmesi ve gelifltirilmesi ge-
rekirken, bunu iflbirlikçilerin ve fa-
flistlerin demagojik olarak kullanabi-
liyor olmas›d›r.  Esasen buna izin
veren, on y›llard›r “vatan” kavra-
m›ndan ve söyleminden uzak duran
soldur. Oysa ki en güçlü sesimizle
““BBuu vvaattaann bbiizziimm!!”” diyebilmeliyiz.

Proleter enternasyonalizminden
zerre kadar taviz vermeden kendi ül-
kemizde devrimi gerçeklefltirebil-
mek için, vatan sevgisini devrime ve
sosyalizme ba¤l›l›kla birlikte telaf-
fuz edebilmeliyiz.

1100)) TTüürrkkiiyyee ddeevvrriimmccii hhaarreekkeettiinniinn

eenntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm aannllaayy››flfl›› vvee ttaavv››rr
aall››flfl›› hhaakkkk››nnddaa nnee ssööyylleenneebbiilliirr??

Türkiye devrimci hareketi, enter-
nasyonalist damar› güçlü bir hareket
olarak geliflmifltir. Enternasyonalist
damar›n›n güçlülü¤ü, anti-emperya-
list yan›n›n son derece güçlü olmas›-
n›n sonucudur. Devrimci hareketin,
1960’lar sonundaki yaz› ve konufl-
malar›na bak›ld›¤›nda, Vietnam’dan
Küba’ya, Falkon’dan Çin’e dünya-
n›n neresinde olursa olsun emperya-
lizme karfl› sürdürülen mücadelenin
kendi mücadeleleriyle özdefl tutul-
du¤u görülür. Keza Filistin hareke-
tiyle kurulan ba¤ da bu enternasyo-
nalist ruhun bir yans›mas›d›r.

THKP-C çizgisi ‘60’lar, ‘70’ler
boyunca SBKP, ÇKP veya AEP gibi
“merkez”lere tabi olmay› enternas-
yonalizm anlay›fl› gere¤i kabul et-
memifl, enternasyonalizmi, emper-
yalizme dünyan›n her yerinden dar-
beler vurmak ve en baflta kendi ülke-
sindeki devrim mücadelesini gelifl-
tirmek olarak kavram›flt›r. 

Mahirler’den bu yana Cepheliler,
dünya halklar›na, devrimcilerine yö-
nelik tüm emperyalist sald›r›lar› pro-
testo etmeyi, emperyalizme çeflitli
biçimlerde tav›r almay› görev bil-
mifller, her emperyalist sald›r›da,
emperyalizme karfl› silahl› silahs›z
eylemler yap›lm›fl, halklarla daya-
n›flma içinde olunmufltur.

1111)) EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm vvee

uulluussaallll››kk bbaa¤¤›› nnaass››ll kkuurruullaabbiilliirr??
Tutarl› enternasyonalistler,

Marks’›n “proleteryan›n vatan› yok-
tur” deyiflini (zaman ve mekan kav-
ramlar›n› görmezden gelerek) papa-
¤an gibi tekrarlayarak, kendi ülke s›-
n›rlar› içindeki devrimci görevlerin-
den kaç›nanlar de¤il, bizzat öncelikli
görevlerinin kendi ülkelerinde devrimi
gerçeklefltirmek oldu¤unu bilenlerdir.

Stalin, bu diyalektik bütünlü¤ü
flöyle ifade ediyor;

“Herhangi bir ülkenin komünist
partisi e¤er ... kendi ülkesinin koflul-
lar›n› ve durumunu gözönüne ala-
rak, uluslararas› proleteryan›n ve
di¤er ülkelerdeki devrimin ç›karlar›-
n› odak noktas› yaparsa, yani özün-
de, ruhunda enternasyonalist ise,
“bütün ülkelerdeki” devrimlerin ge-
liflmesi, desteklenmesi, güçlendiril-
mesi için bir ülkede (kendininkinde)
“mümkün olan›n en fazlas›n›” ya-
parsa bu partinin strateji ve takti¤i
ancak o zaman do¤ru olabilir. ”
(Strateji ve Taktik, Aktaran Hayat›n
‹çindeki Teori C: 2, syf: 184)

1122)) SSaavvaaflfl››nn uulluussaall vvee

ss››nn››ffssaall ppllaannddaa yyüürrüüttüüllmmeessiinnddeenn
nnee aannllaaflfl››llmmaall››dd››rr?? 

Enternasyonalizm ve ulusall›k
aras›ndaki bu diyalektik ba¤›n kurul-
mas›, enternasyonalistlere kendi ül-
kelerinde “mümkün olan›n en fazla-
s›n›” yapmalar›n› emrederken, ülke-
miz koflullar›nda bu görevin anti-
emperyalist, anti-oligarflik devrimin
gerçeklefltirilmesi oldu¤unu gösteri-
yor. Ve bu mücadele, bu özgünlü-
¤ünden dolay› hem s›n›fsal hem de
ulusal planda yürümek zorundad›r.

Mahir Çayan, devrim mücadele-
sinin yürütülüflü aç›s›ndan flu özgün-
lü¤e dikkat çekmifltir y›llar önce;

“Oligarfli içinde bizzat emperya-
lizm yer ald›¤› için, devrimci savafl
sadece s›n›fsal planda yürümeyecek-
tir. Savafl, s›n›fsal ve ulusal planda
yürüyecektir. fiüphesiz oligarflik dev-
let cihaz›n›n militarize gücü yetersiz
kal›p, Amerikan ordular›n›n aç›kça
savafl içinde yer almas›na kadar s›-
n›fsal yan a¤›r basacakt›r...” 

1133)) CChhee’’nniinn yyaaflflaamm›› eenntteerrnnaassyyoo--

nnaalliisstt öözz vvee rruuhh aaçç››ss››nnddaann bbiirr öörrnneekk
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Gemlik’te 14 Ka-
s›m günü  Eflref Din-
çer Mahallesi Yeflilo-
va bölgesinde Grup
Yorum’un 25. y›l kon-
seri ve 1 May›s sergisi

aç›ld›. Sergi aç›l›fl› sonras› dergi
ve kitap stand› da aç›ld›. Di¤er
yandan da Grup
Yorum parçalar›
çal›nd›. Sergi ak-
flam saatlerine ka-
dar aç›k kald›.

oolluuflflttuurraabbiilliirr mmii??

Elbette kesinlikle... Ernesto Che
Guevara’n›n devrimci yaflam›
Marksist-Leninistlerin örnek alabi-
lece¤i enternasyonalist bir yaflam-
d›r.

Arjantin’de do¤up, tüm Latin
Amerika halklar›n›n emperyalist sö-
mürü ve zulümden kaynaklanan ac›-
lar›n› yüre¤inde hisseden ve bu ac›-
lara son vermek için Küba’dan
Kongo’ya Bolivya’ya kadar ulus
ayr›m› gözetmeden mücadele eden
bir devrimci örne¤idir Che...

Meksika’da Küba’l› önder Fidel
Castro ile karfl›laflt›ktan sonra Kü-
bal› devrimcilere kat›l›p 1959 y›lba-
fl›ndaki zafere de¤in bir Kübal› gibi
da¤larda savaflm›fl, Küba’da devrim
hükümetinin bakan› olmufl, sonra
Küba’daki bu görevlerini b›rak›p
Kongo’dan Bolivya’ya kadar ideal-
lerini tafl›m›fl ve Bolivya’da bu ide-
alleri için flehit düflmüfltür...

Che’nin bu özelli¤ini, Fidel Cas-
tro, flu sözleriyle özetlemifltir: “Gü-
nümüzde hiç kimse proleterya en-
ternasyonalizmi ruhunu Che gibi
mümkün olan en yüksek düzeye
ulaflt›ramam›flt›r. ... Ulusal bayrak-
lar, önyarg›lar, flovenlik, bencillik
onun zihninden ve yüre¤inden kay-
bolmufltu. Hangisi olursa olsun, ...
ttüümm hhaallkkllaarr››nn ddaavvaass›› uu¤¤rruunnaa kkaa--
nn››nn›› hheemmeenn,, ccöömmeerrttççee aakk››ttmmaayyaa
hhaazz››rrdd››..” (Politik Yaz›lar, Ernesto
Che Guevara, Yar Yay›nlar›, syf: 17)

1144)) EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm ddeeyyiinnccee

tteekk ccüümmlleeddee nnee ssööyylleenneebbiilliirr....??

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

1155)) HHaallkk CCeepphheessii ttaarraaff››nnddaann,,

hhaallkkllaarr››nn eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl››
mmüüccaaddeellee bbiirrllii¤¤iinnii ssaa¤¤llaammaakk iiççiinn
iillkkii ggeeççeenn yy››ll ddüüzzeennlleenneenn vvee ssüürreekk--
lliilleeflflttiirriillmmeessii hheeddeefflleenneenn eenntteerrnnaa--
ssyyoonnaalliisstt sseemmppoozzyyuummuunn aadd›› nneeyy--
ddii??

EYÜP BAfi EMPERYAL‹ST
SALDIRGANLI⁄A KARfiI HALK-
LARIN B‹RL‹⁄‹ SEMPOZYUMU
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Burjuva bas›ndaki köfle yazar-
lar›ndan, televizyonlardaki yorum-
culardan s›k s›k duyuyoruz bu
kavram›... Ama onlarla da s›n›rl›
kalm›yor pek;  ayd›nlardan, sosya-
list olduklar› iddias›ndaki gazete
ve televizyonlardaki eskinin teo-
risyenlerinden de duyuyoruz. 

“‹çimizdeki çocu¤u” yaflat-
maktan söz ediyorlar; “Bugün
içimdeki çocu¤u dinleyip, flu konu-
da yazmak istiyorum” deyip kendi
küçük dünyalar›ndan bir konu üze-
rine yaz›yorlar mesela. “Dünyaya
hep bir çocuk gibi bakabilsek ah”
diyorlar... 

“‹çimizdeki çocuk” dedikleri
kim gerçekte? 

“‹çimizdeki çocuk” dedikleri
asl›nda, sorumluluk üstlenmeyen,
bildi¤i gerçekleri bilmezden gelen,
kan, gözyafl›, açl›k her yan› sarm›fl-
ken, günümüzü gün edelim, güle-
lim oynayal›m diyen sorumsuz-
luklar›d›r. Bu sorumsuzlu¤u aç›kça
savunamayacaklar› için bunu “içle-
rindeki çocu¤a” yüklemifllerdir.
“Bugün içimdeki çocuk ayakta. Hiç
öyle ciddi konularda yazmak, tar-
t›flmak gelmiyor içimden...” türün-
deki sat›rlar, bu kavrama s›¤›nanla-
r›n adeta birbirlerinden kopyalay›p
kulland›klar› sat›rlardand›r. Bütün
mesele buradad›r iflte. Dünyan›n,

ü l k e m i z i n
sorunlar›ndan
kaç›fl!

H i ç b i r
konuyu sonu-
na kadar takip

etmez mesela. 

Gündemine ald›¤› bir konudan
(bu mesela hapishanelerdeki
ölümler olabilir, mesela asgari
ücret olabilir, mesela trafik kaza-
lar› olabilir) bir süre sonra b›kar,
unutur onlar› ve baflka konulara
geçer... Bunu da sonra ““ççooccuukk
rruuhhlluu”” olmakla aç›klar. Çocuk
ruhlu olmak, sorumsuzluklar›,
sab›rs›zl›klar›, kaç›fllar›,  aç›klayan
bir kavrama dönüflür orada da. 

“Esprili olmak”, “hep gülen
yüzlü olmak” gibi kavramlar da,
burjuvazinin ve küçük burjuvazi-
nin dilinde, halktaki anlam›ndan
uzaklafl›p, onlar›n  dilinde halk›n
ac›lar›na, dertlerine, kayg›lar›na
s›rt›n› dönebilmeyi meflrulaflt›r›c›
kavramlara dönüflmüfltür. 

Bütün bu sorumsuzluklar›, ay-
mazl›klar› onlara yapt›ran içlerin-
deki çocuk de¤il, olsa olsa, içlerin-
deki düzendir. Bazen içlerindeki
bbuurrjjuuvvaazzii, bazen içlerindeki
eemmppeerryyaalliizzmm,, bazen içlerindeki
ppiiss bbeenncciill,, bazen içlerindeki
ssoorruummssuuzz kküüççüükk--bbuurrjjuuvvaa...... 

Kendi riyakarl›klar›n› gizlemek
için çocuk safl›¤›na s›¤›n›yorlar.
Fakat orada, ““iiççlleerriinnddee”” olmayan
sadece çocuktur asl›nda. Çünkü
hiçbir çocuk öyle kirli, o kadar
duyars›z, o kadar bencil de¤ildir.

Savaşan
Kelimeler 

‘‹çimizdeki Çocuk’!

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



UU¤¤uurr OOzzaann
DDUURRMMUUfifi
17 yyafl›nda, TToki LLisesi
3. ss›n›f öö¤rencisi
� Yozlaflman›n en tipik
göstergesi okullardaki ö¤-
rencilerin uyuflturucu (esrar,
hap vb.), alkol kullanmalar›.

K›z ö¤rencilerin ahlaks›zl›k, fuhufl
batakl›¤›na batm›fl olmalar›d›r. Yoz-
laflma en belirgin ö¤rencilerin giyim
kuflam, saç, sakal yani d›fl görünüflle-
rinde belli olmaktad›r.

� ‹lk baflta anket yapt›k okullar›m›z-
da. Sonra okul önlerinde bildiriler da-
¤›tt›k. Okul çevrelerine ve mahallele-
re afifller ast›k. Tek tek ö¤renci arka-
dafllar›m›zla kampanya üzerine ko-
nuflmalar yapt›k. Bu konulara, sorun-
lara duyarl› ö¤retmenlerle kampanya
üzerine konufltuk. Genel olarak ö¤-
rencilerin tepkileri olumlu. Birço¤u
ayn› sorundan flikayetçi. Sadece bu
sorunun nas›l çözülece¤i konusunda
bilinçsiz ve umutsuzlar. 

------------------------

CCeemm AAssllaann
18 yyafl›nda, GGazi LLise-
si 33. ss›n›f  öö¤rencisi
� Okul idaresi ve ö¤ret-
menlerin ço¤u bu toplumsal
soruna sessiz kalmakta ve
tepki göstermemektedirler.
E¤itim anlay›fllar›, müfre-

dat› ö¤rencilere s›n›fta ezberlemekten
ibaret oldu¤u için bu sorunlar›n çözü-
mü için bir fley yapmamakta sorunu
oluruna b›rakmaktad›rlar. Bu tutum-
lar neticesinde yozlaflma okullarda
yayg›nlafl›yor.

� Gençli¤in yozlaflma sorunu di¤er
toplumsal sorunlar gibi bilinçlenmek-
ten ve bize dayat›lan kültüre karfl›
kendi kültürel kimli¤imizi koruyarak
çözülebilir. Buda ancak sorunun se-
bepleri net bir flekilde tespit edildik-

ten sonra onlara karfl›
örgütlü mücadeleyle
mümkün olur. 

-----------------------

ÇÇaa¤¤llaa ÜÜNNVVEERR
17  yyafl›nda FFethi
Gemuhluo¤lu
Anadolu  ÖÖ¤ret-
men LLisesi 44.
s›n›f öö¤rencisi 
� Paylaflmay›, ortak,
bir arada yaflam›,
eme¤e sayg›y›, insan› de¤erleri koru-
may› içeriyor kültürümüz.  Yüzy›llara
dayanan geleneklerimizi görenekleri-
mizi, insanl›¤a dair tüm güzel de¤er-
leri içerir. Dilimizi içerir kültürümüz.
Oturuflumuzdan, konuflmam›za, giyi-
mimizden, hareketlerimize bugün var
olan›n tam tersi olan Anadolu Kültü-
rüdür sahip ç›k›lmas› gerekilen kültü-

rümüz.

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

--------------------

UUmmuutt MMEERRAALL
17 yyafl›nda, FFethi
Gemuhluo¤lu AAnadolu
Ö¤retmen LLisesi
4. ss›n›f öö¤rencisi
� Bizim kültürümüz yüzy›l-
lard›r süregelen bir miras›n
ürünüdür. Bu miras bize Pir Sul-
tanlar’dan, fieyh Bedreddinler’den
devrede gelmifltir. Zulme, haks›zl›¤a
karfl›, sömürüye karfl› mücadeledir bi-

zim kültürümüz. Kültürümüzden
halk›n›, topraklar›n› sevmek var-
d›r. Fedakârl›k, eflitlik vard›r. Zali-
me boyun e¤memek vard›r. Dinle-
di¤imiz müzik bile baflkad›r kültü-
rümüzde. Yüzy›llad›r yarat›lm›fl
kahramanl›k destanl›klar›n›, ac›la-
r›m›z›, sevinçlerimizi, sevgimizi,
özlemlerimizi anlat›r türkülerimiz.
Budur bizim kültürümüz. ‹nsana

dair en güzel, onurlu de¤erler vard›r
kültürümüzde. Anadolu’dur kültürü-
müz, bizdir.

Kültürümüze sahip ç›kal›m yoz-
laflmaya izin vermeyelim.

AAddaalleett İİssttiiyyoorruuzz!!
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Kültürümüze Sahip Ç›kal›m
Yozlaflmaya ‹zin Vermeyelim

Liselilerden tan›flma çay›
Malatya’da liseli gençlik sürdür-

dü¤ü ‘KÜLTÜRÜMÜZE SAH‹P
ÇIKALIM YOZLAfiMAYA ‹Z‹N
VERMEYEL‹M’ kampanyas› dahi-
linde 13 Kas›m günü bir tan›flma ça-
y› düzenledi. 

Liseli ö¤renci Cem Aslan’›n
okullarda yaflanan yozlaflma ve bu
sorunun çözümü için yap›lmas› ge-
rekenleri anlatt›¤› konuflmayla bafl-
layan etkinli¤e Naz›m Hikmet’in fli-
irlerinin okunmas›yla devam edildi. 

Ard›ndan verilen dinletide Grup
Yorum’un flark›lar› eflli¤inde halay-
lar çekildi. Daha sonra yap›lan soh-

betlerde, polisin ailelere ve okulda
ö¤retmenlere giderek ö¤rencileri te-
dirgin edip bu çal›flmalar›n›n bitiril-
mesini istedi¤ini ama kültürümüze
sahip ç›kman›n örgütlü mücadele-
den baflka bir yolunun olmad›¤›n›
anlatan ö¤renciler kampanyan›n de-
vam edece¤ini ve yozlaflmaya karfl›
her türlü mücadeleyi vereceklerini
anlatt›lar. 

Röportaj

Malatya’da Yozlaflmaya Karfl›
Kampanya Bafllatan Liseli
Ö¤rencilere Sorduk:

� LLiisseelleerrddee yyoozzllaaflflmmaann››nn eenn ttiippiikk
ggöösstteerr ggeelleerrii nneelleerr??

� OOkkuull yyöönneettiimmlleerriinniinn,, öö¤¤rreettmmeennlleerriinn
yyoozzllaaflflmmaa kkoonnuussuunnddaakkii ttaavv››rrllaarr›› nnaass››ll??

� GGeennççllii¤¤iinn bbuu yyoozzllaaflflmmaass›› nnaass››ll
öönnlleenneebbiilliirr ssiizzccee??

� SSaahhiipp çç››kk››llmmaass››nn›› öönneerrddii¤¤iimmiizz
kküüllttüürrüümmüüzz nneelleerrii iiççeerriiyyoorr??

� KKaammppaannyyaann››zz kkaappssaamm››nnddaa nneelleerr
yyaapp››yyoorrssuunnuuzz,, lliisseelliilleerrddeenn,,
öö¤¤rreettmmeennlleerrddeenn flfluu aannaa kkaaddaarr aalldd››¤¤››nn››zz
iizzlleenniimmlleerr,, tteeppkkiilleerr nnaass››ll??



EEsskkiiflfleehhiirr'' ddee
AAnnaaddoolluu ÜÜnniivveerr--
ssiitteessii YYuunnuuss EEmm--
rree KKaammppüüssüü’’nnddee
vvee 22 EEyyllüüll KKaamm--
ppüüssüü’’nnddee DDeevv--
GGeennççlliilleerr 55 KKaa--
ss››mm YYÖÖKK eeyyllee--
mmiinniinn ççaall››flflmmaass››--
nn›› yyaappaarrkkeenn üünnii--
vveerrssiittee yyöönneettiimmii,,
ddeekkaannll››kk,,

ÖÖGGBB’’lleerr vvee ppoolliissiinn eennggeelllleemmeessiiyyllee
kkaarrflfl››llaaflfltt››.. OOkkuull iiddaarreessii ççeevviikk kkuuvv--
vveett ççaa¤¤››rr››pp ssaalldd››rrtttt››..
DDeevv--GGeennççlliilleerr ssaalldd››rr››yyaa bbaarriikkaattllaarr--
llaa cceevvaapp vveerrddii.. PPoolliiss ssaalldd››rr››ss›› vvee
DDeevv--GGeennççlliilleerr’’iinn bbaarriikkaatt
ddiirreenniiflfliinnee iilliiflflkkiinn yyaapptt››¤¤››mm››zz rrööppoorr--
ttaajjdd››rr..
� PPoolliiss vvee ÖÖGGBB'' lleerr bbiirrççookk ookkuullddaa
bbeennzzeerr ssaalldd››rr››llaarr yyaappmmaakkttaadd››rr.. FFaa--
kkaatt bbaarriikkaatt kkuurruulluupp ddiirreenniillmmeessiinnee
ppeekk ffaazzllaa ttaann››kk oollmmuuyyoorruuzz.. NNeeddeenn
bbaarriikkaatt kkuurrdduunnuuzz?? BBööyyllee bbiirr eeyylleemm
yyaappmmaayyaa nnaass››ll kkaarraarr vveerrddiinniizz??

� Geçen sene Anadolu Üniversite-
si’nde rektör de¤ifliminden sonra yeni
gelen rektör, ilerici demokrat devrim-
ci ö¤rencilerin bedeller ödeyerek elde
etmifl olduklar› kazan›mlar›na sald›r-
maya bafllad›. Tabi bunu yaparkende
Eskiflehir emniyetiyle iflbirli¤i yap›-
yordu. Devrimci ö¤rencilerin bu du-
ruma karfl› direnifle geçmesiyle ö¤-
rencilerin ailelerini arayarak ''Çocu-
¤unuz buraya okumaya gelmemifl, bu
flekilde devam ederse okuldan atar›z,
e¤itim hayat›n› bitiririz'' fleklinde teh-
ditlerde bulunmufltur. Ayr›ca Terörle
Mücadele fiube Müdürlü¤ü’nden ge-
len polisler  bir dosya getirerek “Ço-
cu¤unuz yasad›fl› örgütün a¤›na düfl-
müfl, flu an uçurumun kenar›nda, bu-
nun sonu ya cezaevi ya da mezard›r”
diyerek aileleri tehdit ve tedirgin et-
mifllerdir. 

Bu sene de bask› ve sindirme poli-
tikalar›na devam eden rektör, en ufak
bir çal›flmada hatta afifl asmada, bildi-
ri da¤›t›m›nda dahi ÖGB'leri ö¤renci-
lerin karfl›s›na toplam›fl, hatta çevik
kuvvet polislerini ça¤›rarak ortam›
provoke etmeye çal›flm›flt›r. Rektörün
bu flekilde yapmaya çal›flm›fl oldu¤u
provakasyonlar en son 4 Kas›m’da
fiili bir sald›r›ya dönüflmüfltür. Ana-

dolu Üniversitesi 2 Eylül Kampü-
sü’nde çal›flma yapmakta olan ö¤ren-
cilere önce ÖGB flefi gelmifl “Bu fle-
kilde çal›flma yapmaya devam eder-
seniz çevik kuvvet polisleri gelecek,
onlar müdahele edecek, art›k sizinle
biz u¤raflmayaca¤›z” diyerek tehditte
bulumufltur. Bizler, “Elinden geleni
ard›na koyma” diyerek kararl›l›¤›m›z›
göstermemizin ard›ndan çevik kuvvet
polisleri okula girmifl ve Haz›rl›k Fa-
kültesi’nin önünde beklemeye baflla-
m›fllard›r. Bunun üzerine devrimci
ö¤renciler olarak fakültenin içerisin-
de ajitasyonlarla, sloganlarla rektörü,
polisi ve ÖGB'yi teflhir ettik. Daha
sonra Haz›rl›k Fakültesi dekan› geldi
“Eyleminize art›k son verin ve okul-
dan ç›k›n, aksi takdirde polislere ben
engel olamam” dedi. Fakat biz “Biz
bu okulun ö¤rencileriyiz, hiç bir yere
gitmiyoruz, okuldan ç›kmas› gereken
birileri varsa sivil polisler ve çevik
kuvvet polisleridir” diyerek dekan›n
bu pervas›z söylemine kararl›l›¤›m›z-
la cevap verdik. Bunun üzerine hare-
kete geçen çevik kuvvet polisleri ve
ÖGB'ler, bizim kantinin kap›lar›na
barikat kurarak direnmemizle karfl›-
laflt›. Yaklafl›k 45 dakika içeriye gire-
meyen ÖGB'ler ve çevik kuvvet po-
lisleri kap›lar› söktü, camlar› k›rd›
içeriye öyle girdiler. ‹çeriye girdikten
sonra ellerinde köpeklerle ö¤rencilere
vahflice sald›rd›lar. Olay›n gerçekle-
flmesi bu flekildedir. 

Neden barikat kurdu¤umuza gele-
cek olursak, polislerin amac› bizi san-
ki gayrimeflru birfley yap›yormufluz
gibi gösterek okuldan ç›kartmak ve
çal›flmalar›m›z› bitirmemizi istemek-
tedir. Ayr›ca içeriye girerek devrimci
ö¤rencilerin asm›fl oldu¤u afiflleri y›r-
tacaklard›r. Bu duruma seyirci kalma-
m›z söz konusu de¤ildir. Bu sebepten
kaynakl› kap›lara barikat kurup afifl-
lerimizin ve yapm›fl olduklar›m›z›n
meflrulu¤unu göstermemiz gerekiyor-
du di¤er ö¤rencilere. Ayn› zamanda
düflman›n bizim irademiz karfl›s›nda-
ki çaresizli¤ini bir kez daha dosta
düflmana hayk›rmam›z gerekiyordu.
‹flte bu yüzden üniversitelerde pek

fazla örne¤i olmayan barikat direnifli-
ni gerçeklefltirdik. 

Böyle bir eyleme nas›l karar ver-
di¤imize gelecek olursakta, zaten bi-
zim akl›m›zda böyle birfley vard› po-
lisler okula girdi¤inde. ‹lk baflta okul
kapanana kadar fakülteyi terketmeye-
ce¤imiz, afifllerin önünde nöbet tuta-
ca¤›m›z, polis müdahelesinde direne-
ce¤imiz noktas›nda anlaflt›k di¤er si-
yasetlerle. 

� BBuu ddiirreenniiflfliinn EEsskkiiflfleehhiirr'' ddee öö¤¤rreenn--
ccii ggeennççllii¤¤iinn üüzzeerriinnddee nnaass››ll bbiirr eettkkiissii
oolldduu??

� Bu direnifl öncelikle polisin, ÖGB'
nin ö¤rencilere nas›l sald›rm›fl oldu-
¤unu, egemenlerin gayet meflru olan
taleplerin gerçeklefltirilmesi için ça-
l›flma yapan ö¤rencilere karfl› nas›l ta-
hammülsüz olduklar›n› gösterdi. Bu-
nunla beraber düflman›n yapm›fl oldu-
¤u sald›r›lara karfl› ö¤renci gençli¤in
nas›l direnece¤i noktas›nda ö¤retici
bir direnifl oldu.

� ÜÜnniivveerrssiitteelleerrddee ““BBiirr aavvuuççuuzz”” ddee--
yyiipp,, ssaalldd››rr››llaarraa kkaarrflfl›› cceevvaapp vveerriillee--
mmeeyyeeccee¤¤ii ddüüflflüünncceelleerriinnee kkaarrflfl›› ddiirree--
nniiflfliinniizz yyaapp››llaaccaakk ççookk flfleeyy oolldduu¤¤uunnuu
ggöösstteerreenn bbiirr öörrnneekk mmiiddiirr?? 

� Elbette direniflimiz bu düflüncelere
karfl› bariz bir örnektir. Sorun bir
avuç olup olmama meselesi de¤ildir.
Sorun düflman›n yapm›fl oldu¤u sald›-
r›lara bir avuç dahi olunsa da kararl›
bir flekilde direnifl göstermektir. Zaten
bu kararl›l›kla bir avuç olmaktan kur-
tulunup kitleselleflilebilir.

� DDiirreenniiflfliinniizz iillee iillggiillii oollaarraakk aayyrr››ccaa
ssiizziinn bbeelliirrttmmeekk iisstteeddii¤¤iinniizz bbiirr flfleeyy
vvaarr mm››??

� Göstermifl oldu¤umuz direniflle ilgi-
li olarak söyleyeceklerim, direnmeden
ve savaflmadan bir yere varamayaca¤›-
m›zd›r. Ayr›ca üniversitede rektörün,
polisler ve ÖGB' ler arac›l›¤›yla yapm›fl
oldu¤u sald›r›lar› püs-
kürtmek için bu ve bun-
dan daha ileri direnifller
ortaya koymam›z ge-
reklili¤idir.

“Barikat kkurup aafişlerimizin vve
yapmış oolduklarımızın mmeşruluğunu
göstermemiz ggerekiyordu...”

Röportaj

Hasan PASOHasan PASO
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Son zamanlarda üniversitelerde
özellikle devrimci gençli¤e karfl› ya-
p›lan sald›r›lar artm›flt›r. Y›ld›z Tek-
nik Üniversitesi’nde, Marmara Üni-
versitesi’nde, ‹stanbul Üniversitesi
Beyaz›t Kampüsü ve en son ‹stanbul
Üniversitesi Avc›lar Kampüsü’nde
devrimci ö¤rencilere yap›lan sald›r›-
lar artan bask›n›n birer örne¤idir.

Ebetteki bu sald›r›lar yaflanan ilk
sald›r› de¤ildir. S›radan, aniden geli-
flen sald›r›lar da de¤ildir. Bu sald›r›-
lar devrimci gençli¤in üzerinde sis-
temli olarak uygulanan, dönem dö-
nem artan dönem dönem azalan fa-
kat sürekli olan sald›r›lard›r. 

Bu sald›r›lar devrimci gençli¤in
üniversitelerdeki mücadelesinden
ba¤›ms›z de¤ildir.

Son süreçte yaflanan sald›r›lar ilk
olarak Y›ld›z Teknik Üniversite-
si’nde bafllad›. ""PPaarraass››zz EE¤¤iittiimm ‹‹ssttee--
mmeekk SSuuçç DDee¤¤iillddiirr FFeerrhhaatt TTüüzzeerr vvee
BBeerrnnaa YY››llmmaazz SSeerrbbeesstt BB››rraakk››llss››nn”
diye pankart açan Gençlik Federas-
yonu üyesi ö¤renciler Abdullah
Gül’ün korumalar›, sivil polisler ve
ÖGB’lerin sald›r›s›na u¤rad›. Tam
bir terör uygulanarak gözalt›na al›n-
d›lar. 

Marmara Üniversitesi’nde Genç-
lik Federasyonu üyesi bir ö¤renci
çantas›n› aratmad›¤› için, ÖGB’lerin
müdahalesiyle zorla bir odaya çeki-
lerek üst aramas› yap›ld› ve gözalt›-
na al›nd›. Ard›ndan ‹stanbul Üniver-
sitesi Beyaz›t Kampüsü’nde ayn› fle-
kilde çantas›n› aratmayan Gençlik
Federasyonu üyesi iki ö¤renci, özel
güvenli¤in keyfi aramalar›na karfl›
ç›kt›klar› için  Özel Güvenlik Birim-
leri ve polisin terörüyle gözalt›na
al›nd›lar. 

Ve en son olarak ‹s-
tanbul Üniversitesi Av-
c›lar Kampüsü’nde
Gençlik Federasyonu
üyesi iki ö¤renci, kim-

liklerini göstermelerine ra¤men key-
fi bir flekilde tekrar kimlik sorulma-
s›na karfl› ç›kt›klar› için okula al›n-
mam›fllar ve birkaç dakika sonra da
ÖGB’lerin flikayetleri üzerine “flüp-
helisiniz” denilerek gözalt›na al›n-
m›fllard›r. 

Bu gözalt› sald›r›s›ndan bir gün
sonra bu durumu protesto etmek için
bas›n aç›klamas› yap›p kimlik gös-
termeden okula giren Gençlik Fede-
rasyon üyesi ö¤rencilere çevik kuv-
vet polisi arkadan sald›rarak 11 ö¤-
renciyi gözalt›na alm›flt›r.

AKP’nin faflist YÖK’ü AKP’nin
polisiyle gençlik üzerinde terör esti-
riyor. Yaflanan tüm bu örneklerden
görüldü¤ü gibi polis, ÖGB ve idare
iflbirli¤i her fleyiyle ortadad›r. Düzen
bu flekilde gözalt›larla, bask›larla;
korkutarak, sindirerek devrimci
gençli¤i y›ld›rmaya çal›fl›yor. 24
A¤ustos’ta yay›nlanan genelgeyle
okul idaresi, ÖGB’ler ve polis üçlü-
sünden oluflan terör yasallaflt›r›lm›fl-
t›r. Ve pervas›zca sürmektedir. Terör
yasal k›l›f›na uydurulmufl haliyle
sürmektedir.

Sald›ran YÖK’le birlikte üniver-
sitelerimizde kurumsallaflan 12 Ey-
lül faflizmidir. Sald›ran AKP iktidar›-
d›r. AKP iktidar› 12 Eylül faflizminin
tüm uygulamalar›n› üniversitelerde
sürdürmektedir.

Sald›r›lar› bofla ç›kartmal›y›z.
Oligarfli, mücadelenin boyutuna
bakmaks›z›n gençli¤i tehdit olarak
görüyor. Sald›r›n›n öncelikli hede-
finde ise her zaman oldu¤u gibi dev-
rimci gençlik vard›r.

Yap›lmas› gereken, do¤ru müca-
dele yöntemlerinin gelifltirilmesidir.
Bunun için mücadeleyi hiçbir kal›ba
sokmadan meflrulu¤umuzdan ald›¤›-
m›z gücümüzle sald›r›lara karfl› di-
renmeliyiz. Gücümüz hakl›l›¤›m›z
ve meflrulu¤umuzdur. AKP’nin
faflist terörüne boyun e¤meyece¤iz.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

ÜÜllkkeemmiizzddee GGeennççlliikk

Marmara Üniversitesi ‹le-
tiflim Fakültesi Niflantafl›
Kampüsü' nde faflistler bir
ö¤renciyi b›çaklad›. 

Kütahya Dumlup›nar
Üniversitesi'ndeki olaylara
iliflkin bildiri da¤›tan yurtse-
ver ö¤renciler faflistlerin mü-
dahale-siyle karfl›laflt›. Bura-
da yaflanan tart›flmalardan
bir gün sonra 30 kiflilik faflist
grup kampüse gelerek, bir
ö¤renciyi b›çaklad›. Elinden
yaralanan ö¤rencinin duru-
munun iyi oldu¤u ö¤renildi.

Marmara
Üniversitesi’nde 

Faflist Sald›r›

Ankara’da Milli E¤itim
Bakanl›¤› önünde bir araya
gelen sözleflmeli ö¤retmenler,
kadroya alma sözü veren an-
cak sözünü tutmayan Bakan
Nimet Çubukçu’yu protesto
etti.

Sözleflmeli
Ö¤retmenlerden

Çubukçu’ya Protesto

Ankara Gazi Çiftli¤i Lise-
si’nde okul yönetimi sabun
ve tuvalet kâ¤›d› paras› için
ö¤rencilerden 80 TL para
talep etti. Okul yönetimi
para toplamakta uzman: Pa-
ran›n tamam›n› ödeyeme-
yen ö¤rencilere ise iki tak-
sitle ödeyebileceklerini
söyledi. 

Okul idaresinin bu tutumuna
tepki göstenen ö¤renciler,
kay›t s›ras›nda kendilerin-
den “ihtiyaçlar” denilerek
200 TL al›nd›¤›n› flimdi yi-
ne “ihtiyaçlar” denilerek
para istendi¤ini belirttiler.

Liselerde Tuvalet 
Paras›

Üniversitelerde Devrimci Gençli¤e 
Kim Neden sald›r›yor?



Ülkemizde Gençlik

10 Kas›m tarihli günlük gazete-
lerden birinin manfletinde “HER L‹-
SEDE B‹R AJAN Ö⁄RETMEN”
yaz›yordu. 

Manflet alt›nda flu bilgiler yer al›-
yordu: “Liselerde Milli Güvenlik der-
sine giren subaylara ö¤retmen, ö¤ren-
ci ve okuldaki faaliyetlerle ilgili fiflle-
me yapt›r›ld›¤› ortaya ç›kt›.” Deva-
m›nda ise “Milli Güvenlik ö¤retmeni
olarak derse giren subaylar›n ak›l al-
maz bilgileri ‘‘ggiizzllii’’ ibaresiyle komu-
tanlara iletti¤i görüldü. Erzurum’daki
birçok okulda yap›lan fifllemelerin
‘‘iivveeddii’’ ve ‘‘ggiizzllii’’ koduyla 3. Ordu Ko-
mutanl›¤›’na gönderildi¤i anlafl›ld›.
Subay efllerinin de istihbaratç› gibi
bilgi toplad›klar› belirlendi.”

Bu bilgilere bak›ld›¤› zaman y›l-
lard›r Milli Güvenlik derslerine so-
kulan subaylar›n ne amaçla okullara
gönderildi¤i ortadad›r. Bugün ö¤-

rencilerin k›l›k-k›yafetinden, er-
kek ve k›z ö¤rencilerin ayn› s›n›fta
m› ayr› s›n›fta m› okutuldu¤u, okul
kütüphanesinde yy››kk››cc›› -- bbööllüüccüü iirrttii--
ccaaii iiççeerriikkllii ddookküümmaann oolluupp oollmmaadd››--
¤¤››nnaa kadar bilgi toplayan; ajanl›k
yapmay› meslek edinmifl ö¤retmen
diye okullarda görevlendirilen su-
baylar ö¤rencilerin foto¤raflar›n› al-
maya var›ncaya kadar ajan faaliyet-
leri yürütmüfllerdir. Elde ettikleri bu
bilgiler kontrol formlar› ile birlikte
subaylar›n kendi haz›rlad›¤› rapor-
larla ordu komutanl›klar›na sunul-
maktad›r. Örne¤in; 2007’de Erzu-
rum’da Il›ca Yavuz Selim Anadolu
Ö¤retmen Lisesi nde Milli Güvenlik
ö¤retmeni olarak görev yapan K›-
demli Yüzbafl› Mustafa Can, 2007
de her ay fiflleme raporu düzenlemifl
ve Kolordu Komutanl›¤›’na gönde-
rilmifl raporlar "Milli Güvenlik Bil-
gisi Dersi Ö¤retmenleri Kontrol Fo-
rumu” bafll›¤›yla haz›rlanm›fl. Ra-

porlar›n ilk sayfas›nda “Doldurul-
mas› Gereken Ayl›k Kontrol Formu”
yazmas› dikkat çekiyor. Bir di¤er
dikkat çekici olay ise bu formda
““OOkkuull kküüttüüpphhaanneessiinnddee yy››kk››cc››--bbööllüü--
ccüü--iirrttiiccaaii iiççeerriikkllii ddookküümmaann vvaarr mm››””
gibi sorular›n yer almas›d›r.

Bu ordunun istihbarat çal›flmas›.
Bunlara bir M‹T’in, polisin istihba-
rat›n› ekleyin. 

PPeekkii bbüüttüünn bbuunnllaarr nnee iiççiinn??

Ordusu, M‹T’i, polisi, okul idare-
si... Bu sistem gençlikten korkuyor.
Gençli¤i potansiyel “suçlu” kendi
düzeni için tehdit olarak görüyor.
Asl›nda bu durum düzenin ne kadar
acizleflti¤inin kan›t›d›r. Korkular›n›
büyüten, düflünen, sorgulayan ö¤-
rencilerin olmas›n› istememektedir-
ler. Aram›za ne kadar ajan sokarlar-
sa soksunlar gençli¤in dinamizmini
yok edemeyecekler. Gençli¤in mü-
cadelesini engelleyemeyecekler.

Gençli¤in

Gündeminden

21 KKas›m 227 KKas›m

K a s › m - A r a l › k
1991: Demokratik Lise
‹çin Mücadele Komitele-
ri “Liselerde faflist bask›-
lara ve gerici faflist e¤iti-
me karfl› mücadele ede-
lim”, “Amerikanc› kredi
sistemine hay›r” sloga-
n›yla KKaass››mm 1991'de
“Demokratik Lise ‹çin
Mücadele” kampanyas›
düzenlediler.

19 KKas›m 11997: ‹s-
tanbul Üniversitesi Mer-
kez Kampüs, Edebiyat
Fakültesi ve Ö¤renci
Kültür Merkezi önünde

gerçekleflen faflist
sald›r›larda 10’dan
fazla ö¤renci yara-
land›.

26 KKas›m 11997:
Üniversitelerde artan sa-
t›rl›-b›çakl› birçok sald›r›
karfl›s›nda ‹.Ü Merkez
Kampüs önünde yap›lan
aç›klamaya polis sald›r-
d›. Sald›r› sonucunda 17
ö¤renci gözalt›na al›nd›.

26 KKas›m 11997: A¤-
r› Atatürk Üniversite-
si’nde E¤itim Fakültesi
Ö¤renci Yurdu lokalinde
bulunan devrimci, de-
mokrat ö¤rencilere sald›-
ran sivil faflistler 2 ö¤-
renciyi b›çakla yaralad›.
Sald›r›dan sonra polis
yurda gelerek 108 ö¤ren-
ciyi gözalt›na ald›. 

‹ngiltere: HHarç ZZamlar›na PProtesto
Üniversite ö¤rencileri üniversite harçlar›na yap›lan

zamm› protesto etmek için iki gün boyunca çeflitli eylem-
ler yapt›. Ulusal Ö¤renci Sendikas› (NUS) ve Ö¤retim
Görevlileri Sendikas› (UCU) taraf›ndan düzenlenen ey-
lemlere ö¤rencilerin yan› s›ra çok say›da ö¤retim görevli-
si de destek verdi.Ö¤renciler ‹ngiltere’nin dört bir yan›n-
dan otobüslerle Londra’ya geldi. Toplam 50 binin üzerin-
de kiflinin kat›ld›¤› eylemlerde e¤itim harçlar›na yap›lan
zamlar ve e¤itimin paral› hale getirilmesi protesto edildi. 

Honduras’ta ÖÖ¤retmenlerden EEylem
Darbecilerin iktidarda oldu¤u Honduras’ta ö¤ret-

menler ikinci kez grevde. 

3 ay önce ö¤retmenler sendikalara yönelen sald›r›la-
ra karfl› 1 ay  grev yapm›fllar ve Baflkan
Porfirio Lobo Sosa ile yap›lan görüflmeler
sonucunda grev sona erdirilmiflti. Ancak
ö¤retmenler verilen sözlerin tutulmad›¤›-
n› söyleyerek tekrar greve bafllad›lar.

ggeennççllii¤¤iinn 
ttaarriihhiinnddeenn

Dünya Gençli¤inden
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Ülkemizde var olan en yak›c› so-
runlardan biri liselerin anti - de-
mokratik olmas›d›r. Okudu¤umuz
liselerde mevcut e¤itim sistemi bas-
k›c› ve gericidir. Anti-bilimseldir.      

Fiziksel ve zihinsel geliflim ça-
¤›nda olan liseliler yo¤un bir bask›
alt›ndad›rlar. Not tehdidiyle karfl›
karfl›yad›rlar. Okullardaki müfredat
gericidir ve onlar ilerde kendilerine
ne flekilde yarayacaklar›n› bilmedik-
leri ders konular›n› ezberleyerek s›-
n›f geçmeye u¤raflmaktad›rlar. Bafl-
ka bir seçenek koyulmaz önlerine.
Ö¤retmenleri, okul müdürleri onlar›
sürekli azarlar, onurlar›n› k›rar, afla-
¤›lar hatta dayak bile atabilir. Bu da
yetmezmifl gibi okuduklar› liseleri
kameralarla donat›lm›fl, okul önleri-
ne polisler konulmufl, hatta polis ka-
fas›na esti¤inde okul içine kadar gir-
mifltir. Daha geçenlerde bunun yak›-
c› bir örne¤ini görmüfltük: Polis bir
lisede s›n›f›n içine girip ö¤renciyi
feci flekilde dövmüfltü. 

Liseliler dayat›lan ezberci e¤i-
tim sistemiyle üretmekten, yarat›c›-
l›ktan uzaklar. Liseliler fiziksel ve
zihinsel geliflim süreçlerinde kendi
kifliliklerini kazanmalar› gereken en
güzel y›llar›nda yo¤un bir polis –
idare bask›s› alt›ndad›r. Onlar okul-
lar›n› kuflatan kameralarla potansi-
yel suçlu görülmektedirler. Önleri-
ne konulan s›nav sistemiyle yar›fl at›
yerine konulurlar. S›ra arkadafl›n›
s›navlarda geçmesi gereken rakip
olarak gören liseli, arkadafl›yla bir
fley paylaflmaz. Liselerdeki bu anti -
demokratik uygulamalar›n nedeni
aç›kt›r. Ülkemizin gelece¤i olan li-
seliler bir avuç sömürücünün cebine
daha fazla para girmesi,   kendi pis
düzenlerini rahatça sürdürmeleri
için okullardaki gerici e¤itim siste-
miyle liselileri sindirip düflünme-

yen, bencil, çevresine
ve ülkesine duyars›z,
sorgulamayan, üret-
meyen bireyler haline
getirmektedir. Polis-

idare bask›s› da liselilerin okullar›n-
daki bu uygulamalara karfl› tepkile-
rini sindirmede düzenin en önemli
silah›d›r. S›ralad›¤›m›z bu sorunlar
sadece liselileri ilgilendiren sorun-
lar de¤ildir. Liselilerin kuflat›lm›fll›-
¤› ülkemizin yak›c› bir sorunudur.

Halk›m›z›n adalet özlemi, açl›-
¤›n yoksullu¤un son bulmas› bu so-
runlara karfl› verece¤imiz mücade-
leden geçmektedir ve bu mücadele
okul s›ralar›nda bafllar. O yüzdendir
ki liseliler bizim yar›n›m›z, gelece-
¤imizdir. Bu sorunlar en baflta aile-
lerin sorunudur. Aileler ço¤u zaman
paralar› olmad›¤› için çocuklar›n›
okutamamaktad›rlar. Çocuklar› için
çal›flan, emek harcayan aileler ço-
cuklar›n›n ilerde meslek sahibi ol-
malar›n› isterler. Ülkesine kendisine
faydal› bir birey olmas›n› istedi¤i-
niz bunun için okuttu¤unuz çocuk-
lar›n›z asl›nda okullarda düflünme-
yen, sorgulamayan, üretmeyen,
bencil, yozlaflan, uyuflturucu kulla-

nan, h›rs›zl›k yapan insanlar haline
getiriliyor. Bizler Liseli Dev-Genç-
liler olarak liselerimizdeki anti-de-
mokratik iflleyifle, paral›, gerici e¤i-
tim sistemine liselerdeki polis-idare
bask›s›na karfl› bir kampanya baflla-
t›yoruz. Bu kampanyayla liselilerin
okullardaki polis-idare bask›s›na
karfl› boyun e¤meyerek kendi kifli-
liklerini oturtmalar›n› ve bu bask›la-
ra karfl› tutarl› net bir tav›r sergile-
melerini hedefliyoruz. Bu kampan-
yada liselerde yaflanan sorunlar› bi-
tirmek için birçok talebimiz var: 

- E¤itim tüm halk çocuklar›na
aaçç››kk ve ppaarraass››zz olmal›d›r, 

- Halk›n ihtiyaçlar›n› karfl›laya-
cak düzeyde ve bilimsel olmal›d›r. 

- Liselilerin fiziksel ve zihinsel
geliflimini tamamlayacak muhteva-
ya sahip olmal›d›r. 

- Ezbere de¤il prati¤e ve somu-
ta dayal›, bir e¤itim olmal›d›r, 

- E¤itimin ve üretimin iç içe,
halk için oldu¤u bir e¤itimi talep

ediyoruz. 

-Dershaneler kald›r›lmal›d›r, 

- Kantin fiyatlar› düflürülmelidir. 

- Ana dilde e¤itim hakk› herkese
tan›nmal›d›r.

Bizler bu taleplerle liselerdeki
mücadelemizi büyütece¤iz. Bask›-
larla liseli gençli¤i sindireceklerini
sananlar karfl›lar›nda her daim Lise-
li Dev-Gençlileri görecekler. Bizler
Liseli Dev-Gençliler olarak militan
mücadelemizle okullardaki kuflat-
malar› yaraca¤›z. Demokratik lise-
ler için eflit, paras›z, bilimsel bir
e¤itim için hedeflerimize ulaflana
dek mücadelemizi sürdürece¤iz.

Liseliler! Liselerimizdeki bask›-
lara son vermek, her türlü bask›ya
daya¤a karfl›, düflünemeyen akl› bir
kar›fl havada çocuklar de¤il, gerekti-
¤inde ülkesinin ba¤›ms›zl›¤› yeni
Cemler , Okanlar, ‹rfanlar, Kahra-
manlar gibi  olabilece¤imizi göster-
mek için, Liseli Dev-Genç saflar›na!

L‹SELERDE POL‹S–‹DARE BASKISINA SON!

Bizler Liseli
Dev-Gençliler olarak

liselerimizdeki
anti-demokratik

iflleyifle, paral›, gerici
e¤itim sistemine

liselerdeki polis-idare
bask›s›na karfl› bir

kampanya
bafllat›yoruz.

Liseli Dev-Genç Kampanya bafllat›yor

AAddaalleett İİssttiiyyoorruuzz!!
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AKP iktidar› 8 y›ld›r iktidarda. 8
y›ld›r ülkemiz hapishanelerinde tec-
rit iflkencesi kesintisiz devam edi-
yor. AKP iktidar›n›n 5 y›l›nda, ha-
pishanelerde tecrite karfl› Büyük Di-
renifl sürüyordu. Direnifl, AKP’nin
ç›kard›¤› genelge ve baflbakan da-
hil, en üst düzeyde yyaapp››llaann ttaaaahh--
hhüüttlleerr sonucu bitirildi. 

AKP, kkeennddii çç››kkaarrdd››¤¤›› genelgeyi
uygulamad›. Kendi verdikleri taah-
hütlere uymad›lar. 

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

mek, sorun çözmektir”
diyorlard›. 

10 y›lda 1659 tutsa-
¤›n demir parmakl›klar
arkas›nda ölmesini bir
sorun olarak görmü-
yorlar anlafl›lan. 

AKP’nin tecriti bugün özellikle
hasta tutsaklara karfl› bir katliama
dönüflmüfltür. ‹kide bir duygusalla-
fl›p(!) gözyafl› döken AKP yönetici-
leri, nedense kendi yönetimleri alt›n-
daki hapishanelerde 1659 kiflinin
ölümünden hiç etkilenmemektedir-
ler.

Gözü yafll›lardan Bülent Ar›nç,
yukar›daki 1659 rakam›n› sinek-bö-
cek rakam› m› san›yor acaba?

Oligarflinin hücreleri gündeme
getirdi¤i ve AKP’nin henüz muha-
letfette oldu¤u 2000 y›l›nda “Tecrit

iflkencedir. Tecrit iflkencede ölüm-
dür!” diyorduk ve o zaman ‹slamc›
kesimler içinde de bu tavr›m›za, ta-
n›mlamam›za kat›lanlar oluyordu. 

Kendilerini holdinglerin ‹slam-
c›l›¤›ndan farkl› bir yere koyan ‹s-
lamc› kesimler, AKP’nin hapisha-
nelerde sürdürülen zulmü karfl›s›n-
da sessizdirler. 

AKP, uzun süredir tecriti kendi
içinde a¤›rlaflt›rarak sürdürüyor. Ya-
saklarla, sald›r›larla, daha önce tut-
saklar›n kulland›¤› haklar› gasp
ederken, sürgünleri, yeni yapt›r›m-
lar› gündeme getiriyor. AKP tecrit
politikalar›nda ›srar ediyor, çünkü
tecrit emperyalizmin sürdürdü¤ü bir
politikad›r. Onlar ›srar ettikçe tecri-
te karfl› sürdürülen mücadelede ›s-
rarla devam edecek; bedeller paha-
s›na da olsa sürdürülecektir. 

10 Y›lda Demirparmakl›klar 

Ard›nda 1659 Ölüm

Referandum sonras› baflka
bir Türkiye hayal edenler, bir
kez daha yan›ld›lar. ‹flte F
Tiplerinde yaflananlar... En
somut hali ile s›ralanacak
olursa: 

- 1100 SSaaaattlliikk sohbet hakk› uy-
gulanm›yor. 

- TTeeccrriitt ›srarla koyu flekilde
sürdürülüyor. Fiziki tecritin
yan›nda di¤er tecrit uygula-
malar ile sürdürülüyor tecrit
politikas›.

- 33 yy››llaa yyaakk››nn verilen mektup
ve ziyaret yasaklar›.  

-- AAvvuukkaattllaarr››mm››zzaa yollamak
istedi¤imiz mektuplara mü-
dahale edilip aç›k verilmesi
dayat›l›yor. Savunma hakk›
mevcut yasalarda ihlal edilip
ortadan kald›r›l›yor. 

-- AA¤¤››rr mmüüeebbbbeettlleerr beton ta-
butluklarda ölüme terk edili-
yor. 

- MMuuaayyeennee ggüünnlleerrii,, Aile He-
kimli¤i uygulamas› denilerek
haftada iki gün ve sadece ö¤-
le sonralar› ile s›n›rland›r›l›-
yor. 

- KKeeyyffii uuyygguullaammaallaarr karfl›-
s›nda ‹nfaz Hakimli¤i ve
ACM'ler onaylay›c› durum-
da. Örne¤in Kemal Avc›'n›n
60 gün, Deniz fiah'›n 30 gün-
dür tek bir eflyas› kendisine
verilmiyor. 

Bizlerin havaland›rmalar›
21 saat kapal›. 

Akla ziyan flekilde imha
edilen mektuplar ve dolay›s›y-
la gasp edilen iletiflim hakk›. 

Bir ülkenin hapishaneleri
o ülkenin gerçe¤ini ortaya
koyuyor. ‹flte gerçekler.   

31 Ekim 2010 
Keennaann GGüünnyyeell

Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi

Tecrit deyince akla sadece bir kiflinin
hücreye kapat›lmas› gelmemeli. Tecrit "tek
olma hali", "tek tutulmak" de¤ildir sadece.
Sa¤l›kl› sosyal iliflkiler kurabilmek için belli
say›da insan›n bir araya gelebilmesi olmaz-
sa olmazd›r. Sa¤l›kl› sosyal iliflkiler kurabil-
meye olanak vermedi¤i sürece say› 2, 3, 4
de olsa bu tecrittir. Ve buna "Dar Grup Tec-
riti" denir.

Bilim insanlar›, psikologlar, doktorlar,
sa¤l›kl› sosyal iliflkilerin kurulabilmesi için
en az 10-15 kiflinin bir arada bulunmas› ge-
rekti¤ini belirtiyorlar:

Bunu flöyle bir benzetmeyle aç›klayabili-
riz; nas›l ki bir insan›n bedeninin genetik ya-
p›s› varsa, sosyal yaflam›n›n, psikolojisinin
de aynen öyle bir genetik yap›s› vard›r. 

"... Tecritin bu tarz›nda, tutuklunun üçlü
gruplar halinde bir araya getirilmeleri dahi,
sa¤l›k sorunlar›n›n ortaya ç›kmas›n›n engel-
lenmesine ve hatta yok edilmesine uygun
de¤ildir. Bunun için 10-15 kiflilik bir grubun
oluflturulmas› kesin flartt›r."
(Demokratik Doktorlar Birli¤i-
nin Tecrite Karfl› Aç›klamas›.
Aktaran; Ümit Koflan, Sessiz
Ölüm Syf: 139)

Tekirda¤ Tecritinden Tecrit

AKP tecritte ›srarl›! 
Çünkü tecrit emperyalizmin politikas›d›r!
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Karatafl Hapishanesi’nde
Tutsaklara Sald›r›

Adana Karatafl Hapishanesi önününde 11 Kas›m  gü-
nü bir araya gelen demokratik kitle örgütleri devrimci
tutsaklara yap›lan sad›r›y› protesto etiler.

“‹flkenceye Son Devrimci Tutsaklar Teslim Al›na-
maz” yaz›l› pankart aç›lan eylemde Halime Keçeli bir
aç›klama yapt›. 1 Kas›m günü Karatafl Kad›n Hapisha-
nesi’nde gardiyanlar taraf›ndan devrimci tutsaklara ifl-
kence yap›ld›¤›n› söyleyen Keçeli, bunun yaflanan ilk
olay olmad›¤›n› belirtti. 

Yaflanan olayda devrimci tutsaklardan Özlem Ay-
d›n’a hücre cezas› verildi¤ini ve Ayd›n’› hücreye götür-
meye gelen 15 gardiyan›n bu keyfi cezaya izin verme-
yen tutsaklara sald›rd›¤›n› söyleyen Keçeli, tutsaklardan
yaralananlar›n oldu¤unu ve bir k›sm›n›n suç duyurusun-

da bulundu¤unu belirtti.

Eylemde “Tecritte Son, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz, Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur” sloganlar› at›ld›.

F Tipi hapishanelerde bir ve üç kiflilik hücrelerde
sürdürülen tecrit politikas› "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet"
statüsünde tutulan hükümlüler üzerine çok daha koyu
bir biçimde uygulanmaktad›r. A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet
hükümlüleri adeta betondan tabutlarda tutulmakta, gü-
nün 23 saati boyunca havaland›rma kap›lar› aç›lma-
maktad›r. Aç›k olan bir saatlik havaland›rma süresince
de baflka tutuklu ve hükümlülerle temaslar› engellen-
mektedir. Hak gasplar›, ziyaret ve telefon haklar›n›n s›-
n›rland›r›lmas› ile devam etmektedir. Bu uygulamalar
zaten tecrit alt›nda bulunan tutsaklar için ayr› bir iflken-
cedir. 

Bu iflkenceye son verilmesi için "A¤›rlaflt›r›lm›fl
Müebbet" statüsünde bulunan hükümlülerin;

- Havaland›rma kap›lar›n›n günde 8 saat aç›k tutul-
mas›

- Haftada bir gün temizlik ve ihtiyaçlar nedeniyle
sabahtan akflama kadar havaland›rma kap›lar›n›n aç›k
tutulmas›

- Ayn› havaland›rmay› kullanan tutsaklar›n bir ara-
ya gelmesi

- Kimi hapishanelerde pencerenin aç›lmas›n› engel-
leyen dolaplar›n kald›r›lmas› gerekmektedir. Bu talep-
ler en temel yaflam koflullar›n›n sa¤lanmas› için yerine
getirilmelidir.

"A¤›rlaflt›r›lm›fl mmüebbet"
tutsaklar›n›n ttalepleri

AAddaalleett İİssttiiyyoorruuzz!!
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TKMP’den Eylem ve
Bildiri Da¤›t›m›

Tecrite Karfl› Mücadele Platformu 11 Kas›m günü ‹s-
tanbul, fiiflli Cevahir Al›flverifl Merkezi önünde hasta tut-
saklar ve a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hükümlüsü tutsaklar için
bir eylem gerçeklefltirdi.

Eylemde “A¤›rlaflt›r›lm›fl Müebbetlerin Talepleri Ka-
bul Edilsin! Tecrit Kald›r›ls›n!” pankart› aç›l›rken “Tecri-
te Hay›r”,  “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Yaflas›n
Devrimci Dayan›flma” sloganlar› at›ld›.

Burada bir aç›klama yapan Ercan Kutlu idam cezas›-
n›n kald›r›ld›¤› söylenen Türkiye’de tutsaklara ölmekten
beter koflullar›n dayat›ld›¤›n› anlat›rken, “A¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet hükümlüsü tutsaklar›n talepleri yerine getirilme-
lidir” dedi.

Eylemin ard›ndan Mecidiyeköy metrobüs duraklar›na
gidilerek konuflmalar eflli¤inde bildiri da¤›t›m› yap›ld›. ‹nsan› Yok

Etmenin Ad›:
TECR‹T

15 Kas›m günü Antal-
ya’da a¤›rlaflt›r›lm›fl müeb-
bet statüsündeki tutsaklarla
ilgili Halk Cephesi, DHF,
ESP ve Halkevi taraf›ndan bildiri da¤›t›m› yap›ld›. 

K›fllahan Meydan›’n›nda iki saat süren bildiri
da¤›t›m›n›n ard›ndan bir aç›klama yap›ld›. “Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Tecrit ‹flkencedir Tecrite
Son, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Yaflas›n Dev-
rimci Dayan›flma” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde tecri-
tin insanda yaratt›¤› tahribatlar ve ölümler anlat›ld›. 

Eylemde, 10 y›ld›r sürdürülen tecritin bu gün daha
da a¤›rlaflt›r›larak zaten ölüme kadar hapse mahkum
edilmifl insanlar›n koflullar›n›n daha da a¤›rlaflt›r›larak
diri diri mezara sokuldu¤u ifade edildi. A¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbetlere uygulanan tecrit koflullar›n›n duyurulurak
talepler de dile getirildi. 

Bildiri da¤›t›m› s›ras›nda konuflulan insanlardan da
eyleme kat›lanlar oldu.



‹‹ssttaannbbuull:: Hasta tutsaklar›n ser-
best b›rak›lmas› için yap›lan eylem-
ler devam ediyor. 19 Kas›m günü
Taksim Tramvay Dura¤›’nda topla-
nan 200 kifli “Hapishanelerde 10
Y›lda 1659, 8 Ayda 154 ‹nsan Kat-
ledildi” ve “Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n” pankartlar›yla Galatasa-
ray Lisesi’ne kadar yürüdü. ‹stiklal
Caddesi’nde Çav Bella marfl› söyle-
nirken hasta tutsaklar›n isimleri sa-
y›larak “özgürlük” talebi hayk›r›ld›.

Galatasaray Lisesi’ne gelindi-
¤inde Grup Yorum üyesi Caner
Bozkurt bas›na bir aç›klama yapa-
rak “Bugün hala tahliye edilmeye-
rek, tedavi edilmeyerek öldürülme-
ye çal›fl›lan, tedavi haklar› gasbedi-
len onlarca tutuklu ve hükümlü bu-
lunmaktad›r. Erol Zavar, Abdülsa-
met Çelik, Bekir fiimflek, Gülizar
Ak›n, Remzi Ayd›n, Halil Günefl,
‹smet Ayaz bunlardan baz›lar›d›r.
Siyasal iktidar, Adalet Bakanl›¤› ve
Adli T›p Kurumu bu kiflilere karfl›
kasten öldürmeye teflebbüs suçunu
ifllemeye devam etmektedir” dedi.
Eylem “Hasta Tutsaklar Serbest B›-
rak›ls›n”, “Devrimci Tutsaklar Onu-
rumuzdur”, “Katil Devlet Hesap
Verecek” sloganlar›yla sona erdi.

AAnnkkaarraa:: Hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› için bir y›l› aflk›n süre-
dir yap›lan eylemlere 19 Kas›m gü-
nü yap›lan eylemle devam edildi.
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n,
Tecrite Son, Tutuklu TAYAD'l›lar

Serbest B›rak›ls›n, Adalet ‹stiyo-
ruz” sloganlar› at›lan eylemde; son
10 y›lda hapishanelerde 1659 tutsa-
¤›n tecrit koflullar›ndan hastaland›¤›
ve  tedavilerinin yap›lmayarak öl-
dü¤ü ve bunun sorumlusunun tecrit
politikas› oldu¤u söylendi.  Aç›kla-
mada; Adalet Bakanl›¤›'n›n tecrit
politikas›na derhal son vermesi ge-
rekti¤i söylendi.

AAddaannaa:: 13 Kas›m günü ‹nönü
Park›’nda  toplanan demokratik kit-
le örgütleri hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› için eylem yapt›lar. 

“Hasta Tutsaklar Serbest B›ra-
k›ls›n Tecrite Son” pankart› aç›lan
eylemde, hasta tutsaklar›n sorumlu-
lu¤unun baflta Adli T›p olmak üze-
re, yetkili bütün kurumlar›n olaca-
¤›n› söyledi. “Hasta Tutsaklar Ser-
best B›rak›ls›n, Tecrite Son, Dev-
rimci Tutsaklar Teslim Al›namaz,
Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”
sloganlar›n›n da at›ld›¤› eylemde
belgelere göre 325 hasta tutsa¤›n ol-
du¤u ve bunlar›n 55’inin ise derhal
tahliye edilmesi gerekti¤i söylendi.

‹‹zzmmiirr:: Halk Cephesi taraf›ndan 13
Kas›m günü Kemeralt› giriflinde
hasta tutsaklar için bir eylem yap›l-
d›. Bu bayrama da hasta tutsaklar›n
tecrit alt›nda ölüme bir ad›m daha
yaklaflarak girdi¤inin belirtildi¤i ey-
lemde, hasta tutsaklar serbest b›ra-
k›lana kadar mücadelenin sürece¤i
vurguland›. 

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

AAnnttaallyyaa:: 12 Kas›m günü K›flla-
han Meydan›’nda yap›lan eylemde,
tutsaklara yap›lan sald›r›lar›n bo-
yutland›¤› dile getirildi. Özellikle
müebbet tutsaklar üzerinde yo¤un-
laflan tecrit iflkencesine de¤inildi. 

Eylemde “Biz bu zulmü görüyo-
ruz. Gördüklerimize insan olarak
kay›ts›z kalamay›z. Bu mücadeleye
insanl›k onurunu ve de¤erlerini sa-
vunan herkesi ça¤›r›yoruz” denildi.

Eylem, “Tecrit ‹flkencedir, Tecri-
te Son”,”Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n”, “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur” sloganlar›yla son
buldu.

LLeennff kkaannsseerrii NNuurreettttiinn
SSooyyssaall ttaahhlliiyyee eeddiillddii

Hastal›¤› ilerleyen ve hapishane
flartlar›nda tedavi edilemez duruma
getirilen Nurettin Soysal 3 ayl›¤›na
tahliye edildi.

Hastal›¤›n ilerlemesi ile s›k s›k
Diyarbak›r Dicle
Hastanesi’ne kald›r›-
lan Soysal için dok-
torlar, “yap›lacak bir
fley yok” demifllerdi.

“Siyasal iktidar,  kasten öldürmeye teflebbüs
suçunu ifllemeye devam etmektedir”
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AKP,  hapishanelerde tutsaklara yönelik tecrit politika-
s›n› devam ettirip, a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis cezas›
verdi¤i tutsaklar› tecrit içinde tecrite tabi tutarken, bugün
yap›lmas› gereken tek fley vard›r.

Tutsaklara yönelik sürdürülen tecrite karfl› mücadele
etmek, ““dd››flflaarrddaa”” tutsaklar›n sesi olmakt›r. Bu durum,
kendisine ilericiyim, sosyalistim, vatanseverim diyen her-
kesin, her kurumun, her DKÖ’nün, her sendikan›n, her si-
yasi hareketin sorunu olmak zorundad›r.

Nitekim bu sorumlulu¤u tafl›yanlar, mütevaz› ad›mlar
atarak, tecrite karfl› mücadele etmeye çal›fl›yorlar. Kimin
ne yapt›¤›, tecrit politikas›n› kendi sorunlar› olarak görüp,
görmemekle de yak›ndan ilgilidir.

AKP iktidar›n›n tecrit sald›r›s›n›n boyutland›¤› günü-
müzde, hapishanelerdeki tutsaklar›n koflullar›n›, sorunlar›-
n› ve taleplerini yak›ndan takip etmek için iizzlleemmee kkuurruull--
llaarr›› oluflturulmaya çal›fl›l›yor.

Nitekim böylesine ciddi bir konuda, yürütülen tart›flma-
lara do¤al olarak, DKÖ’lerin, sendikalar›n, kitle örgütlerinin
kat›l›m› sa¤lanmaya çal›fl›l›yor. Bunun için aylard›r tart›fl-
malar yürütülüyor. Emekle, sab›rla, her DKÖ’nün kap›s›n›
çalarak, tart›flarak ilerlenmeye çal›fl›l›yor.

‹flte bu çabalar, tart›flmalar sürdürülürken,
bunlara katk› sa¤lamak, bu konuda yap›lan
toplant›lara kat›lmak, sonuç al›nmas› için ça-
ba göstermek gerekirken, mesela bir konfede-

rasyonun temsilcisi kalk›p ““bbiizz bbüüttüünn ttooppllaanntt››llaa--
rraa kkaatt››llaammaayy››zz”” diyebiliyor ve ard›ndan da, ““ssiittee--
yyee bb››rraakk››nn ttaakkiipp eeddeerriizz”” diyen bir yaklafl›mla kar-
fl›lafl›yoruz.

Peki neden siz ““bbüüttüünn ttooppllaanntt››llaarraa kkaatt››llmmaazzss››nn››zz??””..
Hemen herkesin gelip kat›ld›¤› toplant›lara siz neden gelip
kat›lm›yorsunuz? 

Tecrit sald›r›s›n›n sürdü¤ü, a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbetlere
yeni k›s›tlamalar›n getirildi¤i, hasta tutsaklar meselesinin
tüm vehametiyle ortada oldu¤u koflullarda, böyle bir za-
manda toplant›lara kat›lmamak, ‹‹zzlleemmee KKuurruullllaarr››nn››nn tart›-
fl›lmas›n› da belirsizlefltirmektir. Aç›kças›, ““bbaannaa nnee ttuutt--
ssaakkllaarrddaann””,, ““bbaannaa nnee tteeccrriitttteenn”” demektir.

““SSiitteeyyee bb››rraakk››nn ttaakkiipp eeddeerriizz”” denilmesi de, böyle bir
meselede soruna nas›l bir duyars›z›kla yaklafl›ld›¤›n›n ifa-
desidir. Ne kadar takip edilece¤i de flüphelidir zaten. Ama
edildi¤ini varsaysak bile, yüzyüze tart›flmak, paylaflmak,
düflünce al›flveriflinde bulunmak, toplant›larda  görevler
üstlenmek yerine ““ssiitteeyyee bbaakkaarr››zz””la yetinmek, daha bafl-
tan ifli önemsememektir. 

Herkes de san›r ki, dünyan›n en meflgul, en yo¤un siya-
setleri onlard›r. Bu bencillik ve benmerkezciliktir. Bafl›n›
kald›r›p kendi d›fl›nda bir yaflam›n, kendi d›fl›nda sorunla-
r›n olabilece¤ini düflünmemektir. Siyasette yozlaflma da
böyle bafllar.

“biz bütün toplant›lara kat›lamay›z”

Tek YolYYüürrüüyyüüflflttee

� Elektrik ak›m›na kap›lan
iflçi öldü

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

� Madenciler sendikalar›na 
yürüdü 

Türkiye Taflkömürü Kurumu (TTK) Kozlu müesse-
sesinde çal›flan maden iflçileri, bayramdan önce ç›k›fl
verilmesi sebebiyle eylem yapt›. Bayram öncesi ç›k›flla-
r›n verilmesinden kaynakl› 5 günlük izin paras› alama-
yacak iflçiler 12 Kas›m günü sorunlar›na sahip ç›kma-
yan sendikalar›na karfl› yürüyüfle geçti. 900 maden iflçi-
sini yolda jandarma engellemeye çal›flsa da iflçiler oto-
büslerle Kozlu’ya ulaflt›. ‹flçilerin hedefinde duruma
tepki göstermeyen Türk-‹fl’e ba¤l› Genel Maden-‹fl
(GM‹S) vard›. ‹flçilerin toplu halde sendikaya gelmele-
rinden rahats›zl›¤›n› belirten GM‹S Genel Baflkan› Ra-
miz Muslu TTK’y› uyaraca¤›n› söyledi. 

� Adana Migros’ta eylem
Adana’da 12 Kas›m Cuma günü Tez-Koop-‹fl Sendi-

kas› Adana Baraj Yolu Migros market  iflyeri temsilcisi
Ayd›n Y›ld›z’›n iflten at›lmas›n› Adana
Baraj Yolu Migros flubesi önünde eylem
yaparak protesto ettiler.  Eyleme Halk
Cephesi de destek verdi.

� ‹nflaat iflçileri direnifle geçti
Beylikdüzü Jetkent Sitesi’nde çal›flan inflaat iflçileri ala-

caklar› ödenmedi¤i taktirde bayram› direnifl çad›r›nda geçi-
receklerini duyurdular. 11 Kas›m’da bafllatt›klar› direniflleri-
ni kazanana kadar sürdürme karar› alan iflçiler sitenin ana-
yola bakan bölümüne çad›rlar›nda direniyorlar. ‹flçiler “Se-
simizi duyurana kadar, birileri bizi muhatap al›p param›z›
ödeyene kadar biz buradan bir yere gitmeyece¤iz” diyorlar. � Metal iflçilerinden eylemler

Metal patronlar›n›n sendikas› MESS ile metal iflçileri
sendikalar› aras›nda uyuflmazl›ktan sonra, Birleflik Metal-
‹fl Sendikas› eylemlerini gün geçtikçe yo¤unlaflt›r›yor.

Gaziosmanpafla’da kurulu RSA fabrikas›nda 1 saat ifl
b›rak›l›rken, Gebze’de örgütlü olunan fabrikalarda 13 Ka-
s›m günü yürüyüfl yap›ld›. Eylemlerde "‹flçiyiz, Hakl›y›z,
Kazanaca¤›z!", "Metal ‹flçisi Köle De¤ildir!" sloganlar›
at›ld›. 

AAddaalleett İİssttiiyyoorruuzz!!
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Tek G›da ‹fl önünde direniflte olan
TEKEL iflçileri 14 Kas›m akflam›
‹stanbul Taksim’de ‹stiklal Cadde-
si’nde meflaleli yürüyüfl düzenledi. 

Galatasaray Lisesi’nde biraraya
gelen 250 kifli “4-C’ye, Tafleronlafl-
maya, Güvencesiz Çal›flmaya Karfl›
Birleflelim”, “‹fl Ve Güvenceli ‹fl Or-
tam› ‹çin 4-C’ye Hay›r’ yaz›l› pan-
kartlar tafl›nd›. 

Sanatç›lar P›nar Sa¤, Hasan Sa¤-
lam, Elvan Sam, Mehmet Ekici, Fa-
ik Atefl, yazar Bilgesu Erenus ve
Sahne Sanatç›lar› Dayan›flma Der-
ne¤i’nin de destek verdi¤i eylemde
Taksim Tramvay Dura¤›’na kadar
meflalelerle yüründü.

Yürüyüfl boyunca “Yaflas›n S›n›f
Dayan›flmas›”, “TEKEL ‹flçisi Yal-
n›z De¤ildir”, “Direne Direne Kaza-
naca¤›z”, “Hak Verilmez Al›n›r Za-
fer Sokakta Kazan›l›r” sloganlar›
at›l›rken Halk Cephesi ve Devrimci
‹flçi Hareketi üyeleri de eyleme “4-
C ‹ptal Edilsin”, “TEKEL ‹flçisi
Yaln›z De¤ildir” dövizleriyle kat›l-
d›. Yürüyüfl esnas›nda halka 4-C’yi
ve TEKEL iflçilerinin direniflini an-
latt›lar.

Sendika hakk›, insanca yaflam, ifl
güvencesi için yürüyen kitle ad›na

meydana gelin-
di¤inde TEKEL
iflçisi fiehmuz
U¤ur bas›na bir
aç›klama yapt›. 

U¤ur “Önü-
müz bayram.
AKP’nin bizleri,
iflçileri, emekçileri kurban seçti¤i
anlafl›l›yor. AKP hükümeti sorunu-
muzu çözmek ad›na hiçbir ad›m at-
mazken, yüzbinlerce iflçiyi, emekçi-
yi daha 4-C kapsam›na sokuyor. Bi-
linmelidir ki, kurbanl›k koyun ola-
rak beklemeye niyetimiz yok” diye-
rek bayram›n 4. günü yapacaklar›
programa herkesi ça¤›rd›.

Meydanda direniflte olan tersane
iflçisi Zeynel K›z›larslan, Hasan
Sa¤lam, P›nar Sa¤ ve Bilgesu Ere-
nus da destek konuflmalar› yaparken
eylem “Zafer Direnen Emekçinin
Olacak”, “Susma Sustukça Yeni
Zamlar Gelecek” sloganlar›yla sona
erdi.

MMuussttaaffaa TTüürrkkeell,,
DDeemmaaggoojjiilleerriinnddee DDaahhaa NNee
KKaaddaarr IIssrraarr EEddeecceekk??

TEKEL iflçileri 14 Kas›m günü

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

TTEEKKEELL ‹‹flflççiilleerriinnddeenn
AAçç››kk MMeekkttuupp......

TEKEL iflçileri Tek G›da-‹fl’e
yazd›klar› aç›k mektup ile sendi-
kaya ra¤men mücadelelerini büyü-
teceklerini söylediler. Sendikan›n
verdi¤i sözleri tutmad›¤›n›n vurgu-
land›¤› mektupta TEKEL iflçileri
sendikalar›, siyasi platformlar›, der-
nekleri, demokratik kitle örgütleri-
ni, ayd›nlar›, sanatç›lar›, tüm emek-
çileri 4-C’ye karfl› mücadele etmeye
ça¤›rd›lar.

“‹fl Ve Güvenceli ‹fl Ortam› ‹çin

4-C’ye Hay›r”

3311.. GGüünn:: Sabah kahvalt›s›nda
da ziyaretçilerimiz vard›. Destekçi-
lerimizden Elif’le  bakkala giderken
aniden önümüze bir adam f›rlad›.
Arkas›ndan 2 kifli daha beliriverdi.
Polis kimliklerini ç›kard›lar. Elif ar-
kadafl kimli¤ini vermek istemedi.
Yapt›klar›n›n insan onurunu incitici
bir davran›fl oldu¤unu, neden yol-
dan geçen di¤er insanlara da ayn›
muameleyi yapmad›klar›n› sordu.
Sonras›nda kimli¤ini verdi. GBT
sorufltumas›nda Elif’in  bir sorufl-
turmas› yüzünden götüreceklerini
söyleyip 3 polis karga tulumba
Elif’i arabaya indirip kaç›r›rcas›na

götürdüler. Mahalle halk›
evlerinin önüne dökümüfl
hayretler içerisinde bak›-

yorlard› olanlara. Arkadafllara haber
vermeme de izin vermedi polisler. 

3322.. GGüünn:: Bir zafer haberi al-
d›k. Paflabahçe direniflçisi Türkan
Albayrak’›n direnifli zaferle sonuç-
land›. Çok mutluyuz ve umutluyuz,
bize moral oldu bu kazan›m. Akflam
yapt›¤› bas›n aç›klamas›na arkadafl-
lar gittiler. Zaferini kutlad›lar.

3344.. GGüünn:: Bugün 10.00 gibi ça-
d›rdan ayr›ld› arkadafllar Türkan Al-
bayrak’a gittiler. Türkan abla, bas›n
aç›klamas› yaparak çad›r›n› kald›ra-

cak. Arkadafllar›m›z sökmüfl çad›r›
Ankara’daki çad›rlar›m›z geldi akl›-
ma,  çok üzülmüfltüm, çok a¤lam›fl-
t›m o gün, evim bafl›ma y›k›lm›fl gi-
bi gelmiflti. Türkan abla zaferle sök-
tü çad›r›n› bizden farkl› olarak.

4411.. GGüünn:: Ö¤lene do¤ru
Befliktafl Belediyesi’ne gittik.
Baflkanla görüflemedik. Bayramdan
sonra görüflece¤iz.

14.30’da Befliktafl Kültür
Merkezi’ne gittik. Mehmet Özto-
puz’la görüfltük.
Bayramdan sonra
TV’de yap›lacak bir
programa bizi davet
ettiler.

Direnifl Günlü¤ü’nden...

YYaakkaannllaarr YYaarrggııllaannmmaaddıı42
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Türkan Albayrak, 46 yafl›nda, 2
çocuk annesi, 18 y›ll›k bir iflçiydi. 

Onca y›ll›k eme¤ini bir an bile
düflünmeden, onun evini nas›l geçin-
direce¤ini düflünmeden iflten att›lar. 

Gerekçe, sendikalaflma çal›flma-
s› yürütmesi ve haklar›n› gasp eden
dayatmalara boyun e¤memesiydi. 

NNee yyaappaaccaakktt›› TTüürrkkaann AAllbbaayy-
rraakk??

Ya bu keyfili¤e boyun e¤ip gidip
evinde oturacakt›, ya direnecekti. 

O, ikincisini yapt›: Direndi. 

Direndi ve kazand›.

‹flini yeniden elde etti. 

Türkan Albayrak, yaln›zca ken-
disi için de¤il, yaln›zca bir ifl için
de¤il, onuru için, çocuklar› için,
tüm emekçiler için direndi.  

Bir iflçinin iflten at›lmas› demek,
onu sadece açl›¤a, yoksullu¤a mah-
kum etmek de¤ildir; onu, h›rs›zl›¤a,
doland›r›c›l›¤a, fuhufla  onursuzlu¤a
ve namussuzlu¤a itelemektir. 

‹flten ç›kar›lmaya karfl› direnifl
iflte bu yüzden onursuzlu¤a, na-
mussuzlu¤a karfl› direnifltir.

Gazeteler, televizyonlar, "tek ki-
flilik direnifl" diye yazd›lar. 

Do¤ruydu; tek bafl›na direnme
cüretini, fedakarl›¤›n› göstermiflti
Türkan Albayrak. Ama o direnifle
karar verdi¤i andan itibaren hiç
yaln›z olmad›. 

O, çad›rda tek bir gün bile yal-
n›z kalmad›. Emekçilerin dayan›fl-
mas› vard› yan›nda. Yoksul halk›n
direnenleri sahiplenmesi vard›. Ya-
n›nda Devrimci ‹flçi Hareketi vard›. 

Direnmek, örgütlü olmakt›r. 

EEmmeekkççiilleerr,, öörrggüüttlleenneerreekk ddiirreenn-
mmeellii;; ddiirreenneerreekk öörrggüüttlleennmmeelliiyyiizz.. 

Düzenin sald›r›la-
r› karfl›s›nda tek bafl›-
na direnmek müm-
kün de¤ildir. 

Mesele az ya da çok olmak de-
¤ildir; Belirleyici olan SAYI DE-
⁄‹L, KARARLILIKTIR. Say› de-
¤il, örgütlülük kazanacakt›r. 

Bak›n Türkan Albayrak'›n dire-
nifline. 

Baflhekim, Tafleron fiirket, Po-
lis, Zab›ta, Yarg› ve AKP; HEPS‹
TÜRKAN'A KARfiI B‹RLEfiT‹-
LER! Onun direniflini k›rmak için
ona terörist dediler, fahifle diye ka-
ra çalmaya kalkt›lar, yetmedi, çad›-
r›na sald›rd›lar. 

Direnen kim olursa olsun, sald›-
racaklard›r. Sömürü düzeninden ç›-
kar› olanlar direnenlere karfl› birle-
fleceklerdir. 

Böyle bir kuflatman›n karfl›s›nda
tek bafl›na direnmek zordur, hatta
imkans›za yak›nd›r. 

Bu kuflatmalar, bu sald›r›lar kar-
fl›s›nda direnmemizi sa¤layacak iki
fley vard›r: DAYANIfiMAMIZ VE
ÖRGÜTLÜLÜ⁄ÜMÜZ. 

Gücümüz, birli¤imiz, gücümüz,
örgütlülü¤ümüzdür. 

‹‹flflççiilleerr,, ‹‹flflssiizzlleerr!!

Direnifller ve direnenler ö¤ret-
menimizdir! 

Türkan Albayrak, kendisiyle
118 gün boyunda dayan›flma içinde
olanlar›n gücüyle, direniflin ilk
günden itibaren sahiplenen kolektif
bir örgütlülü¤ün Devrimci ‹flçi Ha-
reketi’nin gücüyle direndi. 

Direniflin oda¤›nda Türkan Al-
bayrak'›n eme¤ine, onuruna sahip
ç›kma kararl›l›¤› , cüreti ve feda-
karl›¤› vard›. 

Bir tek gün umutsuzlu¤a kap›l-
mad›. Bir tek gün daha ne kadar sü-
recek diye düflünmedi. Sald›r›lar, de-
magojiler, tehdit telefonlar› karfl›s›n-
da bir an bile y›lg›nl›¤a düflmedi... 

Tüm emekçiler olarak, Albay-
rak'›n eme¤imize, haklar›m›za, onu-

rumuza sahip ç›kmada gösterdi¤i
cüret ve kararl›l›¤› örnek almal›y›z. 

Türkan kardeflimiz, direniflinin
ilerleyen günlerinde bir çok fley
yapt›ktan sonra, açl›k grevine bafl-
lama karar› verirken de ayn› karar-
l›l›kla davrand›. 

Direnmek, fedakarl›kt›. 

Direnmek, elbette riskleri göze
almakt›. 

Riskleri, bedelleri göze alma-
dan, eme¤imizi ve onurumuzu sa-
vunmak mümkün de¤ildir. 

Devrimci ‹flçi Hareketi, 12 Ey-
lül cuntas›n›n  bask›s›n›n etkisini
sürdürdü¤ü koflullarda, 1987'de,
mevcut yasalara ve yasaklara ra¤-
men gerçekleflen ve zafere ulaflan
Migros grevinin, 1995'te Eminönü
Belediye iflçilerinin, iflten ç›karma-
lara karfl› Devrimci ‹flçi Hareketi
önderli¤inde bafllatt›¤› iflgaller ve
ölüm orucuyla zafere ulaflan Emi-
nönü direniflinin yarat›c›s›d›r...Zon-
guldak'ta yürüyen yüzbin maden
iflçisiyleydik. Maga'da, Paflabah-
çe'de, Seka'da direnen emekçilerin
yan›ndayd›k. Çorap iflçilerinin ör-
gütlenmesi mücadelesinde ve dire-
nifllerinde onlarlayd›k.

Devrimci ‹flçi Hareketi tüm di-
renenlerin yan›ndad›r. 

KKaarrddeeflfllleerr!!

Türkan Albayrak, hepimize iki
kelimeyle ö¤retiyor: 

"Direndik, kazand›k!"

Direnmeden kazanmak müm-
kün de¤ildir. 

KKaarrddeeflfllleerr!! 

Bak›n, nerede bir zafer varsa,
orada ÖRGÜTLÜLÜK vard›r.
Örgüt yoksa, hiçbir fley yoktur. 

Örgütlülükle direnerek, örgütlü-
lükle mücadele ederek kazanabili-
riz ancak. 

Devrimci  ‹flçi 
Hareketi

Birlikte direndik,
birlikte kazand›k

AAddaalleett İİssttiiyyoorruuzz!!
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Yürüyüfl Sat›fllar›nda
Türkan Albayrak Anlat›ld›

Bu hafta ‹zmir ve Bursa’da dergi okurlar›
Yürüyüfl sat›fllar›na devam ettiler. 

14 Kas›m günü ‹zmir’in Do¤ançay Kö--
yü’ndeYürüyüfl Dergisi tan›tm› yapan iki
dergi okuru, girdikleri evlerde Türkan Al--
bayrak’›n zaferini anlatt›lar. ‹zmir’de bir di--

¤er dergi sat›fl› da Uzundere Köyü’nde yap›l--
d›. ‹ki köyde toplan 63 dergi sat›ld›.

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

Sendikaya üye oldu¤u için iflten
at›ld› Türkan Albayrak. Buna karfl›--
l›k dava açt› ve kazand›. Bu kez de
onu y›ld›rmak için Sar›yer’de bulu--
nan evinden kilometrelerce uzakl›k--
taki Paflabahçe Devlet Hastanesi’ne
sürdüler. Albayrak burada çal›flmaya
devam etti. Haklar›n› korumak ve
sendikal› olmaktan da vazgeçmedi.
Çok geçmeden tehditler almaya bafl--
lad›, ama vazgeçmedi sendika hak--
k›ndan. ‹flten ç›kar›lmas› tehdidine
karfl›l›k direnece¤ini söyledi. Çal›flt›--
¤› tafleron firma ve hastane baflhe--
kimli¤i sendika hakk›n› kulland›¤›
için Albayrak’› iflten att›lar. 

“Bu kaç›nc› iflten at›lmam” diye--
rek hastane bahçesinde direnifle
bafllad› Albayrak. Önce ciddiye al--
mad›lar, “Nas›l olsa gider” dediler.
Ama tek bafl›na kald›¤› çad›r›nda

yaln›z de¤ildi Albayrak. Devrimci--
ler, emek için mücadele edenler sa--
hip ç›kt› Albayrak’a, direnifli des--
teklediler. Hastane bahçesindeki ça--
d›r öyle büyüdü ki direniflin simge--
lerinden biri haline geldi. Patronlar
gidece¤ini düflünürken Albayrak di--
reniflini bir ad›m daha ilerleterek aç--
l›k grevine bafllad›.

Albayrak’›n kararl› direnifli kar--
fl›s›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› geri ad›m
atmak zorunda kald› ve evinin yak›--
n›nda bulunan Sar›yer Toplum Sa¤--
l›¤› Merkezi’nde ifle bafllat›ld›.

Paflabahçe Devlet Hastanesi’nde
kurdu¤u çad›rda ifli için 118 gün di--
renen ve direniflini zaferle taçland›--
ran Türkan Albayrak, zaferini “be--
raber kazand›k” dedi¤i devrimciler--
le kutlad›. Bayram›n üçüncü günü
olan 18 Kas›m’da ‹stanbul Okmey--

dan›’da bulunan Sibel Yalç›n Par--
k›’nda yap›lan kutlamada, Devrimci
‹flçi Hareketi imzal› “Birlikte Diren--
dik, Birlikte Kazand›k” yazan bir
pankart as›ld›. 

Pankart›n önünde bir konuflma
yapan Türkan Albayrak, hakk›n› ko--
rusun diye sendikaya üye olduklar›--
n›, sendikan›n yetki almadan kendi--
lerini satt›¤›n› ve kendisinin de iflten
at›ld›¤›n› söyledi. Bu durum karfl›--
s›nda direnifle bafllamaktan baflka
yolu olmad›¤›n› söyleyen Albayrak,
“Ben bu direniflle iflçi arkadafllar›--
ma, halk›ma; kararl› bir flekilde di--
renildi¤i takdirde iflten at›lman›n
kader olmad›¤›n› gösterdim” dedi.

Albayrak, devrimcilerle beraber
kazand›¤›n›, iflini, onurunu devrimci--
lerle birlikte geri ald›¤›n› vurgulad›.

Devrimci ‹flçi Hareketi ad›na bir
konuflma yapan Mehmet Yayla ise
Türkan Albayrak’›n direniflini bir
gün bile yaln›z b›rakmad›klar›n› ve
onunla beraber direndiklerini söyle--
di. Direnildi¤i zaman haklar›n sö--
küp al›nd›¤›n› söyleyen Yayla, “Da--
ha büyük zaferleri birlikte görece--
¤iz” dedi.

Kutlamaya Tek G›da ‹fl Sendika--
s› önünde direnen Tekel iflçileri de
kat›ld›lar. Tekel iflçileri “Tekel ‹flçi--
si Yaln›z De¤ildir” sloganlar›yla
karfl›land›lar.

Konuflmalar›n ard›ndan kutlama
için haz›rlanan çorba ve tatl› da¤›t›--
m› yap›ld›.

Son olarak Grup Yorum üyeleri--
nin söyledi¤i türküler eflli¤inde ha--
laylar çekilerek, “Yaflas›n Direnifl
Yaflas›n Zafer, ‹flçiyiz Hakl›y›z Ka--
zanaca¤›z” sloganlar›yla kutlama
sona erdi..

“Yaşasın DDireniş
Yaşasın ZZafer”
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19 Aral›k 2000 hapishaneler kat-
liam›ndan 10 y›l sonra; Bayrampa-
fla’da gerçekleflen katliamla ilgili
23 Kas›m’da bir dava görülmeye
bafllanacak. ÇHD ‹stanbul fiubesi
11 Kas›m günü ‹stanbul Barosu Or-
han Adli Apayd›n Toplant› Salo-
nu’nda 19 Aral›k ve bu davayla il-
gili bas›n toplant›s› düzenledi.

Toplant›ya konuflmac› olarak
KESK Baflkan› Sami Evren, yazar
Bilgesu Erenus, TTB’den Hüseyin
Demirdizen, T‹HV Baflkan› Prof.
fiebnem Korur Fincanc›, TMMOB
‹KK ‹stanbul Temsilcisi Tores Din-
çöz, Ceza Hukukçular› Derne-
¤i’nden avukat Fikret ‹lkiz kat›ld›.

ÇHD ‹stanbul fiubesi ad›na bir
aç›klama yapan avukat Oya Aslan,
“10 y›l sonra sözde soruflturmayla
dava aç›l›yor. As›l suçlular yarg›-
lanmad›” diye konufltu.

Konuflmalarda bu katliam›n
unutturulmaya çal›fl›ld›¤› vurgulan-
d›, ayr›ca bu operasyonun haz›rl›k-
lar›n›n senelerdir yap›ld›¤› belirtil-
di. 

T‹HV ad›na konuflan fiebnem
Korur Fincanc›, operasyonda hapis-
hanede kullan›lan fosfor gazlar›n›n
uluslararas› sözleflmelere göre sa-
vafllarda bile yasakland›¤›n› anlatt›. 

Bas›n toplant›s› 23 Kas›m’daki
mahkemeye ça¤r› yap›larak bitirildi.

Devrim fiehitleri
Ziyaret Edildi

Bayram›n birinci günü olan 16
Kas›m’da, ‹‹ssttaannbbuull’da TAYAD’l›
aileler Gazi Mahallesi’nde bulunan
Gazi Mezarl›¤›nda devrim flehitleri--
nin mezalar›n› ziyaret ettiler. TAYAD’l›lar mezarl›¤a vard›¤›nda önce on--
lar› Day›’n›n mezar›nda duran mezar görevlileri karfl›lad›. 

Burada sloganlarla gelen Eyüp Haklar Derne¤i üyeleri de TAYAD’l›
Aileler’e kat›ld›lar. DAYI’n›n mezar› bafl›nda TAYAD ad›na Feridun Os--
mana¤ao¤lu bir konuflma yapt›. Ard›ndan ‘Sen olaca¤›z’ marfl› söylendi. 

Daha sonra mezarl›kta bulunan devrim flehitlerinin mezarlar› ziyaret
edilerek karanfiller b›rak›ld›.

Bayram dolay›s›yla ‹‹zzmmiirr’de flehit mezarlar› ziyaret edildi. 

13 Kas›m günü Halk Cepheliler  Müjdat Yanat,  Ümit Do¤an Gönül,
Gökhan Özacak’›n mezarlar›n›; 14 Kas›m günü Solmaz Karabulut ve Ber--

rin B›çk›lar’›n mezarlar›n›; 15 Kas›m günü de Örnek köy Me--
zarl›¤›ndaki Ercan Özçeken’nin mezar›n› ziyaret ettiler. Me--
zarlar›n bafl›nda yap›lan anmadan sonra mezara karanfiller b›--
rak›ld›.

AAddaalleett İİssttiiyyoorruuzz!!
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Samanda¤’da Umut
Veren Asi gazetesinin

da¤›t›m› yap›ld›
Hatay Samanda¤’a ba¤l› De¤ir--

menyolu Beldesi’nde 14 Kas›m günü
Asi okurlar›, gazetenin 27. say›s›n›
halka ulaflt›rd›. Halk›m›z›n Asi gazete--
sine ilgisi yo¤undu.

Gazete sat›fl› s›ras›nda mahalle
halk›, mahalledeki sorunlardan, eski
gelenek ve kültürümüzün unutuldu--
¤undan flikayet ettiler. 90 Asi gazetesi
halka da¤›t›ld›.

“Katliam Yapanlar Yarg›lans›n”

Devrimci Alevi Komitesi, 9 Kas›m
2009’da hapishane ve tecrit koflullar›n-
da yakaland›¤› hastal›klar sonucu ‹s-
tanbul Çapa T›p Fakültesi’nde flehit
düflen Eyüp Bafl için yemek verdi.

13 Kas›m günü, ‹stanbul Küçükar-
mutlu’da bulunan Pir Sultan Abdal
Kültür Derne¤i Sar›yer fiubesi’nde,
Devrimci Alevi Komitesi taraf›ndan
verilen yemekte, derne¤in bahçe giri-
fline üzerinde Eyüp Bafl’›n resmi olan
ve “Eyüp Bafl Ölümsüzdür” yazan
pankart as›ld›.

Devrimci Alevi Komitesi ad›na
Ayfle ‹fleri ve TAYAD’l› Aileler ad›na
Lerzan Caner birer konuflma yapt›lar.
Konuflmalarda Eyüp Bafl’la beraber
çal›flmalar›n› ve ondan ö¤rendiklerini
anlatt›lar. Eyüp Bafl’›n çal›flkanl›¤› ve
kararl›¤›na vurgu yap›lan konuflmala-
r›n ard›ndan, cemevi yemekhanesinde
yemek verildi.

Eyüp Bafl Ölümsüzdür



1 May›s Mahallesi’nde
Polis Terörü 

‹stanbul 1 May›s Mahallesinde 14 kas›m günü 29
Ekim’de gözalt›na al›n›p komployla tutuklanan arka-
dafllar›n›n serbest b›rak›lma›s›  talebiyle Halk Cepheli-
ler taraf›ndan bir yürüyüfl yap›ld›. 

fiükrü Sar›tafl park›nda “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz,
Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n, Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur, Halk›z Halk›y›z Kazanaca¤›z”  slogan-
lar›yla bafllayan yürüyüflte 3001. Cadde’de yap›lan ko-
nuflmalarla AKP iktidar›n›n hukuksuzlu¤u teflhir edildi.
Yürüyüfl boyunca ayr›ca hukuksuzlu¤u anlatan bildiri-
ler da¤›t›ld›. 

Eylem bas›na ve halka yap›lan aç›klaman›n ard›n-
dan sona erdi. Eylem sürecince ve eylemin ard›ndan
polisin Halk Cepheliler’i taciz etmesi üzerine, “Katil

Polis Mahalleden Defol, ‹flkenceci Polis 1 May›stan
Defo,l Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl”
sloganlar›yla protesto edildi. 

Sivil polisler panikleyip rast gele atefl ederek mahal-
leden ayr›ld›. Ard›ndan mahalleyi ablukaya alan çevik
kuvvet polisleri 6 Halk Cepheli’yi yerlerde sürükleye-
rek gözalt›na ald›lar.

15 Kas›m günü adliyeye sevk edilen 6 Halk Cephe-
li’den 2’si tutukland›.

Yaflad›klar› sald›r›larla ilgili yaz›l› bir aç›klama
yay›nlayan Anadolu Haklar ve Özgürlükler Derne¤i,
kuruldu¤undan beri bu bask›lara maruz kald›klar›n›
belirtti. Gözalt›lar›n ve tutuklamalar›n hukuksuz
oldu¤u belirtilen aç›klamada, “Çünkü on-
lar, bir avuç zenginin hizmetindeki düze-
ne karfl›lar, bu düzene karfl› mücadele edi-
yorlar” denildi. 
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Gülsuyu’da Katliam
Davas›na Kat›lma
Ça¤r›lar›

19-22 Aral›k 2000 hapishaner katliam›n-
dan Bayrampafla Hapishanesi davas›n›n ilk
duruflmas› 23 Kas›m günü görülecek. ‹stan-
bul’da emekçi halk›n yaflad›¤› Gülsuyu Ma-
hallesi’nde yap›lan yaz›lamalar ve as›lan
afifllerle halk duruflmaya kat›lmaya ça¤r›l›-
yor. 11 Kas›m günü Halk Cephesi’nin “19-
22 Aral›k Katliam›n›n Sorumlular› Yarg›lan-
s›n” fliar›yla bafllatt›¤› kampanya çerçesinde
yaz›lamalar yap›ld›. Halk Cepheliler mahal-
lede var olan polis ablukas› ra¤men çal›flma-
lar›n› sürdürüyorlar. 

15 Kas›m günü de Cepheliler taraf›ndan,
“Yaflas›n 19-22 Aral›k Direniflimiz, 19-22
Aral›k Sorulacak Hesab›m›zd›r” yaz›lamala-
r› yap›ld›.

Mahallede duruflmaya ça¤r› için afiflle-
meler de devam ediyor.

Okmeydan›'da Çetelerin
Sald›r›s› Püskürtüldü

Okmeydan›'da 11 Kas›m gece yar›s›na do¤ru bir grup çeteci, ma-
hallede uyuflturucu sat›c›s› olarak tan›nan bir serseriyi cezaland›rmak
isteyen Cephelilere silah çekerek atefl ettiler.

Cephelilerin müdahalesinin ard›ndan çeteci grubun üyeleri h›zla
mahalleyi terkettiler.

Mahallede uyuflturucu sat›c›s› olarak bilinen bir serserinin, küçük
bir çocu¤u "Cepheli" diye dövmesi üzerine serseriyle konuflmak iste-
yen Cepheliler, serserinin di¤er serseri ve çeteci arkadafllar› taraf›ndan
engellenmek istendi. 

Buna ra¤men serseriyi alan Cepheliler’i takip eden çeteci grup, sü-
rekli ortam› provoke ederek mahallede bir çat›flma ortam› yaratmaya
çal›flt›lar. 

Buna izin vermemeye çal›flan Cepheliler, tüm çabalar›na ra¤men
bunda baflar›l› olamad›lar ve çetecilerin önce yumruklu, ard›ndan da
silahl› sald›r›s›na maruz kald›lar.

Say›ca daha az olmalar›na ra¤men bir anda "Çeteler Halka Hesap
Verecek!" sloganlar atan Cepheliler’i gören çeteci serseri tak›m› arka-
lar›na bakmadan kaçt›lar. 

Mahallede "Çeteler Halka Hesap Verecek!"çetecileri kovalayan
Cepheliler’e mahalle halk›ndan da çeteleri kovmak için deste¤e gel-
diler.

Nurtepe'den Polisler Kovuldu
‹stanbul  Nurtepe’de, 11 Kas›m günü saat 16.00  s›ralar›nda Dilan

Kafe’ye gelen iki sivil polis, “bir flahs›  arad›klar›” gerekçesiyle çev-
redeki insanlar› rahats›z ettiler.

Tüm uyar›lara ra¤men tav›rlar›ndan vazgeçmeyen polislere halk
gereken cezay› verdi. Halk›n tepkisinden korkan polisler atefl açarak
kaçmaya çal›flt›lar, geldikleri motorsikleri de bulundu¤u yerde b›rak-
mak durumda kalan polisler, yoldan geçen araçlara binerek bölgeden
uzaklaflt›lar. 

Konuyla ilgili olarak bofl kovanlar› toplayan mahalle halk› suç du-
yurusunda bulundu.



Halk Cepheliler geçen hafta ‹s-
tanbul 1 May›s Mahallesi’nde, ar-
kadafllar›n›n gözalt›na al›n›p komp-
loyla tutuklanmas›n› protesto et-
mek için bir yürüyüfl yap›yorlar. 

Polis, Halk Cepheliler’e laf at›-
yor, tehditler savuruyor. 

Halk Cepheliler, sloganlarla ce-
vap veriyorlar polise. 

Polis panik içinde bu kez sa¤a
sola atefl edip çekiliyor.. 

Sonra çevik kuvvet geliyor ma-
halleye.... 6 Halk Cepheli’yi yerler-
de sürükleyerek gözalt›na al›yorlar.
Ertesi gün adliyeye sevk edilen 6
Halk Cepheli’den 2’si tutukland›.

Gerekçe polise direnmek. 

SSuuçç yyookk oorrttaaddaa......

Ama polis yarat›yor. 

Polis sald›r›nca direnmek tutuk-
lama nedeni.

SSuuçç yyookk oorrttaaddaa......

Polis taciz edince, polisi uyar-
mak tutuklama nedeni...

Polis, eylem esnas›nda yak›ndan
çekim yap›yor. Eylemi gerçekleflti-
renler buna izin vermiyor. Ve bunu
gerekçe yapan polis sald›r›yor. ‹flte
size bir suç daha.

Bunun tek aç›klamas› vard›r: BBüü--
ttüünn bbuunnllaarr ppoolliiss pprroovvookkaassyyoonnuudduurr..

Polis, mahallelere ne demokratik
haklar›n kullan›m›n› güvenlik alt›na
almak için, ne halk›n güvenli¤i için
ggeellmmiiyyoorr.. 

Polis, mahallelere h›rs›zl›¤a, fu-
hufla, mafyac›lara karfl› mücadele
etmek için ggeellmmiiyyoorr:: 

Polisin yoksul gecekondu semt-
lerine ggeelliiflfl nneeddeennlleerrii bunlardan
çok farkl›: Polis, bbaasskk››,, tteerröörr,, ggöözz--
ddaa¤¤››,, pprroovvookkaassyyoonn için geliyor ma-
halleler. YYoozzllaaflfltt››rrmmaa için geliyor. 

Geliyor ve gözalt›na al›yor in-
sanlar›. Tutuklatt›r›yor. 

PPoolliissiinn PPrroovvoo--
kkaassyyoonn vvee ‹‹nnttii--
kkaamm SSaalldd››rr››llaarr››!! 

Mahallelerde, po-

lis terörü nerede protesto edilmiflse,
polis oraya yönelik yeni bir provo-
kasyon ve intikam sald›r›s› düzenli-
yor. 

1 May›s Mahallesi’nde 29 Ekim
günü mahalleye yap›lan sald›r›da 16
kiflinin gözalt›na al›n›p 13’nün tu-
tuklanmas›, tam böyle bir sald›r›yd›. 

Polisin mahalledeki keyfili¤ini
protesto eden eylemler, yine polis
taraf›ndan sald›r›ya u¤ruyor ...

“Sen misin beni protesto eden? Sen
misin polis teröründen söz eden?..”

Bunu polis terörünün yeni bi-
çimleri, yeni bask›nlar, gözalt› ve
tutuklamalar izliyor. 

TTuuttuukkllaannmmaallaarr›› kkaaçç››nn››llmmaazz.. 

ÇÇüünnkküü,, polisi protesto edenlerin
soruflturmas›n› da polis yap›yor, ki-
flilerin haklar›ndaki “delilleri” polis
topluyor ve fleklen savc› ve hakim
karar veriyor. SSaavvcc›› hhaakkiimm ppoolliiss
üçgeninde tam bir keyfiyet hüküm
sürüyor. 

HHuukkuukk,, YYaassaa RRaaffaa
KKaalldd››rr››llmm››flfl,, GGeerriiyyee PPoolliiss
KKeeyyffiiyyeettii KKaallmm››flfltt››rr

En s›radan eylemlerde bile gö-
zalt›na al›nanlar için, ttuuttuukkllaammaa
aarrtt››kk kkuurraall hhaalliinnee ggeellmmiiflflttiirr.. Bu
keyfilik bbuurrjjuuvvaa hhuukkuukkuunnuunn iikkii--
yyüüzzllüüllüü¤¤üüddüürr......

KK››flflkk››rrttaann polis! SSuuççuu iiflfllleeyyeenn
polis! Ve bu polisin gerçeklefltirdi¤i
gözalt› ve soruflturma sonucunda
onlarca tutuklama!

AArrtt››kk oorrttaaddaa bbiirr ““hhuukkuukkuunn””,,
yyaassaallaarr››nn vvaarrll››¤¤››nnddaann ssöözz eettmmeekk
mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr.. 

Anma yapmak, cenazeye kat›l-
mak, Newroz’a kat›lmak gibi, düze-
nin suç saymad›¤› fiiller, art›k tu-
tuklanma nedenidir. 

Polis, helikopterlerle, panzerlerle
yapt›¤› mahalle operasyonlar›n›, pro-
vokasyonlarla, komplolarla, itirafç›-
l›k senaryolar›yla sürdürmektedir. 

Art›k birini bulup, ona onlarca,
hatta yüzlerce kifli hakk›nda ifade ver-
dirip, onun üzerinden tutuklamalar
yapmak, polis için çocuk oyunca¤›d›r

Sar›gazi ve 1 May›s Mahallesi’n-
deki keyfi, hukuksuz tutuklamalar
için polis, bir ““iittiirraaffçç›› yyaarraattmm››flfltt››rr””!!

BBuu kkaavvrraammaa ddiikkkkaatt eeddiinn,, bbii--
lliinnççllii oollaarraakk bbööyyllee bbiirr kkaavvrraamm
kkuullllaann››yyoorruuzz.. 

ÇÇüünnkküü oorrttaaddaa bbiilliinneenn aannllaamm››yy--
llaa ggeerrççeekktteenn bbiirr iittiirraaffçç›› yyookkttuurr.. 

Polis, An›l Osman Çelik ad›nda-
ki birinden bir itirafç› yaratm›flt›r. 

Bu kifliye, polisin haz›rlad›¤›
senaryo çerçevesinde tam 331111,, ya-
z›yla üüçç yyüüzz oonn bbiirr kkiiflflii hakk›nda
ifade verdirmifltir. 

Bu kifli, 311 kifliyi, foto¤raflar
görüntüler üzerinden tek tek teflhis
etmifltir güya. 

Art›k polis, 311 kifliyi tutukla-
mak için gereken KANITLARA(!)
sahiptir. 

Bugün ülkemizde hukuk iflte
böyle bir durumdad›r. 

Polis provokasyon yap›yor, ‘suç’ yarat›yor!
PPoolliissiinn ggeecceekkoonndduullaarrddaa ggöörreevvii nnee??PPoolliissiinn ggeecceekkoonndduullaarrddaa ggöörreevvii nnee??

Savc›lar! Yarg›çlar!
Bugün, bu mekanizma için-
de, polisin basit araçlar›

durumundas›n›z. 
Polis s›rt›n›zdaki cüppeleri

aç›kça kullan›yor. 
Buna izin vermeyin. 

Bir nebze kiflili¤iniz kalm›fl-
sa, hukuka bir nebze sayg›n›z
varsa, polisin senaryolar›n›n

uygulay›c›s› olmay›n.

AAddaalleett İİssttiiyyoorruuzz!!
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16 Kas›m Sal› günü Düsseldorf
Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde Ana--
dolu Federasyonu Baflkan ve üyeleri
Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ah--
met ‹stanbullu'nun duruflmas›na de--
vam edildi. Anadolu Federasyonu ay--
n› gün "Siyasi Tutsaklara Özgürlük,
Düflünce ve Örgütlenme Yasaklama--
lar›na, Tutsaklara Uygulanan Tecrite
Son" talebiyle uzun yürüyüfle bafllad›.

Duruflmaya kat›lan Federasyon
üyeleri ö¤le aras›n›n ard›ndan mahke-
me binas› önünde eylem yapt›. Ana-
dolu Federasyonu Baflkan› Latife
Ad›güzel’in okudu¤u aç›klamada,
tutuklu devrimcilerin foto¤raflar›n›n
bulundu¤u "Düflünce ve Örgütlenme
Yasaklar›na Son" pankart›yla "Siyasi
Tutsaklara Özgürlük" pankart› aç›ld›.

Eylem öncesinde mahkeme bina-
s›n›n önüne yo¤un bir flekilde polis
y›¤›na¤› yap›ld›. Aç›klamadan sonra
polis yap›lan gösterinin yasad›fl› ol-
du¤unu söyleyerek bu konuda cezai
ifllem yapaca¤›n› söyledi.

Ö¤le aras›ndan sonra devam eden
duruflmaya mahkeme önüne gelen bü-
tün polisler kat›ld›. Duruflma salonuna
giren polisler video çekimi yapt›lar.
Avukatlar›n video çekimine itiraz›
üzerine, mahkeme heyeti  çekimin ih-
tiyaç duyuldu¤unda yap›lmas›na izin

vereceklerini söyledi. Savc› ve mah-
keme heyeti tutsaklar›n sahipleniflin-
den ve daha güçlü bafllat›lan teflhir
kampanyas›ndan rahats›zl›klar›n›
mahkemeye izleyici olarak kat›lanlara
hissettirdi ve tedirgin etmeye çal›flt›.

Görülen duruflmada ise tercüma-
n›n haz›rlam›fl oldu¤u bilirkifli raporu
okundu. 23 Kas›m'da kan›t ve belge
sunumunun kapanaca¤›n› duyuran
mahkeme heyeti ileriki haftada savc›-
n›n iki gün sürecek olan mütalaas›n›
okuyaca¤›n› aç›klad›. Daha sonra ise
tutsak avukatlar› ve tutsaklar›n sa-
vunmalar›n›n yap›laca¤›n› ve en geç
bu y›l›n sonunda karara ba¤lanaca¤›-
n› bildirdi. Tutsaklar savunmalar›n›
okurken tüm dostlar›n› mahkemeye
beklediklerini duyurdular.

Mahkemeden sonra yürüyüfl kolu
yola ç›kmak için son haz›rl›klar›n› ta-
mamlamaya koyuldu.

Ayr›ca Nürnberg'te yay›n yapan
yerel radyo Radio Z ile  bafllayacak
Uzun Yürüyüfl hakk›nda bir röportaj
yap›ld›. Yap›lan röportajda Anadolu
Federasyonu’nun çal›flmalar› ve Avru-
pa'daki göçmenlerin maruz kald›¤› hak
k›s›tlamalar›na karfl› mücadelesi, Tür-
kiye'de faflizme karfl› mücadeleyi des-
tekledi¤i anlat›ld›. Röportaj 21 Kas›m
günü Nürnberg'e ulaflacak yürüyüfl ko-

luna destek ça¤r›s›yla sona erdi.

UUzzuunn YYüürrüüyyüüflfl''ttee ‹‹kkiinnccii GGüünn
Düsseldorf Mahkemesi önünde

bafllayan Uzun Yürüyüfl 17 Kas›m
günü Wiesbaden'de devam etti.

Wiesbaden'de, flehrin ifllek cadde-
sinde pankart aç›ld› ve dövizlerle bil-
diri da¤›t›m› yap›ld›. Federasyondan
üç kiflilik bir heyet Eyalet Parlamen-
tosu’na gidip her Parti'ye  birer dosya
ilettiler. Daha sonra Sol partiden iki
milletvekili arayarak 18 Kas›m günü
için görüflme iste¤inde bulundular.

Ayn› gün ö¤leden sonra uzun yü-
rüyüfle Frankfurt'da devam edildi. fie-
hir merkezinde Hauptwache Meyda-
n›'nda pankartlar›n›, afifllerini asan
federasyon üyeleri ve dövizlerini tafl›-
yarak bildirilerini da¤›tt›lar.

Bir yanda bildiri da¤›t›rken di¤er
yanda üç kiflilik bir heyet ise Beledi-
ye Binas›'nda bulunan Sol Parti, Ye-
fliller,  SPD ve CDU partilerini ziyaret
ederek dosya ile bildirilerini ilettiler.
Uzun yürüyüflün amac› anlat›ld› ve
bu konuda duyarl› olmalar› istendi.

Daha sonra yürüyüfl ekibi Frank-
furt'ta bulunan Halkevi'nde konuk
edildi. 

Buradan bir ekip akflam Türkiyeli-
ler’in yo¤un olarak bulundu¤u Münc-
henerstrasse'de Türkiyeli esnaf ve
kahvelere afifller as›p bildiriler da¤›t-
t›. Yaklafl›k 1000 adet bildiri da¤›t›ld›.

Avrupa’da

Uzun Yürüyüfl Bafllad›

Özgürlük Nöbeti’nde
67. Hafta

13 Kas›m günü 67. haftada Öz-
gürlük Komitesi üyeleri, yaklafl›k
iki senedir her cumartesi oldu¤u gi-
bi Almanya Köln flehrinin Dom
Meydan›’nda  topland›.

Nurhan Erdem, Cengiz Oban,
Ahmet ‹stanbullu'nun foto¤raflar›-
n›n bulundu¤u, Almanca “Nurhan’a
Cengiz’e Ahmet’e Özgürlük” yazan
pankart açt›lar.

16 Kas›m günü bafllayacak olan
uzun yürüyüflün duyurusunun da
yap›ld›¤› eylemde  "Si-
yasi Tutsaklara Özgür-
lük, Düsünceler Yasak-
lanamaz!" bafll›kl› bil-
diriler da¤›t›ld›.
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YYüürrüüyyüüflfl:: Hangi
tutsa¤›n yak›n›s›n›z?
Yak›n›n›z ne kadard›r
tutuklu? Neden dolay›

tutukland›? 

fifiaabbaann EErrddeemm:: NNuurrhhaann EErrddeemm'in
babas›y›m. K›z›m 2 y›ld›r tutuklu. 5
Kas›m 2005 tarihinde tutukland›. 

Bir babaya görüfl verilmedi¤ini
araflt›rd›m ama bunu Almanyada yafla-
d›m. Emperyalizme karfl› geldi¤i için.
Irak'ta savafla karfl› geldi¤i için tutuk-
lu.  Almanya’da yeni yabanc› yasalar›-
na karfl› ç›kt›¤› için tutuklu. Bütün
dünya insanlar›n› sevdi¤i için tutuklu. 

Katliamc›lara sömürücülere em-
peryalizmin de¤nekçilerine karfl› ç›k-
t›¤› için tutuklu.  Emperyalizme  kar-
fl›  ç›kt›¤› için tutuklu. ‹nsan olarak
görevini yapt›¤› için tutuklu. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Hangi
hapishanelerde tutsak
kald›? Hangi koflullar-
da tutuluyor, tecrit na-
s›l uygulan›yor? 

fifiaabbaann EErrddeemm::Köln hapishane-
sinde tutsak. Hücrede tecritte tutulu-
yor. Girdi¤inden beri hiç kimseyle
görüfltürülmüyor. Dünyan›n hiçbir
yerinde görülmemifl tecrit yasalar›
uygulan›yor. 

De¤iflik tecrit uygulamalar› yap›l›-
yor. Ben babas› olarak  “tehlikeli”  ola-
rak görüldü¤üm için bana görüfl yasa¤›
verdiler. Defalarca baflvuruda bulun-
mama ra¤men halen görüfl izni veril-
medi. Bu yasalar› protesto ediyorum.
Bu yasalar›n kald›r›lmas›n› istiyorum. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Tutsaklara neden tecrit
uyguluyor, Alman emperyalizmi? 

fifiaabbaann EErrddeemm::Türkiye Devleti ile
bu konuda beraber çal›fl›yorlar. Buna
karfl› ç›k›ld›¤› için tecrit uygulan›yor.
Türkiye faflizmine karfl› ç›k›ld›¤› için. 

Faflizm gömlek de¤ifltirip yeni
taktikler uygulad›¤› için. Ekonomik
iliflkilerin 100 milyar dolar›n üzerin-
de oldu¤u için Türkiye’nin istedi¤i
do¤rultusunda tecrit uyguluyor. Bu
tecriti Türkiye ile iç içe çal›flarak be-

raber uygulan›yor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Bir tutsak yak›n› olarak
siz hangi zorluklar› yafl›yorsunuz? 

fifiaabbaann EErrddeemm::Bir baba olarak
çocu¤umu tutsak düfltükten beri göre-
medim. Onun zorlu¤unu yafl›yorum.
Dünyan›n hiçbir ülkesinde yapt›¤›m
araflt›rmada bir babaya görüfl veril-
medi¤ini Almanya’da gördüm. 

Özellikle dünyada araflt›rma yap-
t›m. Bir babaya görüfl verilmedi¤ini
araflt›rd›m ama bunu Almanya’da ya-
flad›m. Yazd›¤›m mektuplar›n bir k›s-
m› çocu¤umun eline ulaflm›yor ve
çok geç ulafl›yor. 

Cezaevinde mahkumlara çocuk ka-
tili diye ba¤›rt›yorlar. Ona çok üzül-
düm. Gün geliyor oda oda dolaflt›r›yor-
lar. Yerini de¤ifltiriyorlar.  Bir saçlar›n›
kestirmeye giderken tehlikeli insan ge-
liyor diye salonlar boflalt›l›yor ona üzü-
lüyorum. Gardiyanlar›n d›fl›nda hiçbir
canl›yla görüfltürülmüyor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Sizin ayr›ca belirtmek
istedi¤iniz bir fley var m›? 

fifiaabbaann EErrddeemm::129 yasas›n›  insan-
l›k ay›b› yasay› protesto ediyorum. 

Federasyon
Tutsaklar›na Özgürlük

14 Kas›m günü, Nancy Özgür-
lükler Komitesi üyeleri, federasyon
tutsaklar›na özgürlük talebiyle bildi-
ri da¤›t›m› yap›p, imza toplad›lar.

Bildiride Anadolu Federasyonu
ve üyelerinin, kuruldu¤u 2005 y›l›n-
dan bugüne, Avrupa’da yaflayan ya-
banc› iflçilerin haklar›n› savundu¤u,
can ve mal güvenli¤ini korumaya ça-
l›flt›¤› anlat›ld›. Federasyonun ›rkç›-
l›¤a ve ayr›mc›l›¤a karfl› kampanya-
lar düzenledi¤inin anlat›ld›¤› bildiri-
de, bu çerçevede yürürlü¤e sokulan
›rkç› yasalar›n teflhir edildi¤i
anlat›ld›. Bu çal›flmalar› yürüttükleri
için Nurhan Erdem, Ahmet ‹stanbul-
lu, Cengiz Oban’›n tutukland›¤›n›n
belirtildi¤i bildiride uzun yürüyüflün
duyurusu da yap›ld›. 

'Siyasi Tutsaklara
Özgürlük'

Anadolu Federasyonu üye ve yö-
neticileri için yap›lacak Uzun Yürü-
yüfl için, Paris’te bir eylem yap›ld›.13
Kas›m günü yap›lan eylemde uzun
yürüyüflün amac› ve program› anlat›-
ld›. Aç›klamada “Bedeli ne olursa ol-
sun ideallerimizi büyütmeye, siyasi
kimli¤imizi korumaya devam edece-
¤iz” denildi.

Hak ve özgürlük mücadelesi veren
ve demokrasi isteyen tüm kesimlerin
Anadolu Federasyonu ile “Siyasi Tut-
saklara Özgürlük” talebi etraf›nda
mücadeleyi büyütmeye ça¤›rd›.

'Siyasi Tutsaklara Özgürlük',
'Adalet ‹stiyoruz', Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur', 'Yaflas›n Demokrasi
Mücadelemiz' sloganlar› at›ld›.

Eyleme 23 kifli kat›ld›.

Almanya’daki
Tutsaklar›n Sesi
Brüksel’de

15 Kas›m günü Özgürlükler Ko-
mitesi üyeleri Belçika’n›n baflkenti
Brüksel’de, Avrupa kurulufllar›n
önündeki Place du Luxembourg
Meydan›’nda biraraya geldiler. Ey-
lemde Almanya’da tutuklu bulunan
devrimcilerle ilgili pankart aç›ld›,
bildiri da¤›t›ld›. Eyleme, ‹fade ve Ör-
gütlenme Komitesi CLEA ve Seco-
urs Rouge (K›z›l Yard›m) destek ver-
di.

Özgürlük Komitesinden bir he-
yet, Yefliller Grubundan Avrupa Par-
lamentosu TBMM Karma Parlamen-
to Komisyonu Eflbaflkan› ve ayn› za-
manda Sivil Özgürlükler, Adalet ve
‹çisleri Komisyon üyesi Hélene Fla-
utre ile görüflerek bir dosya verdi.

AAddaalleett İİssttiiyyoorruuzz!!
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Bizler Alman yasalar› çerçeve-
sinde alt› y›l önce kurulmufl, baflta
göçmen halklar›n olmak üzere tüm
halklar›n hak ve özgürlüklerini sa-
vunan, bunun için demokratik mü-
cadele veren ANADOLU FEDE-
RASYONU adl› demokratik bir ku-
rumun üyeleri, çal›flanlar›y›z.

ANADOLU FEDERASYONU
olarak "Eme¤imizle Var›z Hakk›m›z›
‹stiyoruz" talebiyle haklar›m›z›, "Irkç›
ve Ayr›mc› Yasalar Kald›r›ls›n, Eflit
Haklar Uygulans›n" talebiyle özgür-
lüklerimizi savunuyoruz. Ayn› zaman-
da Türkiye'de uygulanan bask›lara,
yasaklara, katliamlara karfl› da sessiz
kalm›yor, karfl› ç›k›yoruz.

Uzunca bir süredir de yürüttü¤ü-
müz bu demokratik ve yasal faaliyet-
lerimiz nedeniyle bask› görüyoruz.

Demokratik oldu¤unu, insan hak
ve özgürlüklerine sayg› duydu¤unu
iddia eden Alman devleti düflüncele-
rimize yasak koyuyor, yasal hak ve
özgürlüklerimizi kulland›¤›m›z için
bizi tutukluyor, y›llarca hapis ceza-
lar› veriyor ve hapishanelerde de
tecrit adl› iflkenceyi uyguluyor.

K›sacas› bizler, Anadolu Fede-
rasyonu üyeleri, çal›flanlar›, dostlar›
ve Türkiye faflizmine karfl› olan dev-
rimciler olarak; sahip oldu¤umuz
düflünceler u¤runa Almanya'da bas-
k› görüyoruz.

NE ADINA: TÜRK‹YE FAfi‹Z-
M‹ ADINA

Alman devleti bizi Türkiye fafliz-
mine karfl› ç›kt›¤›m›z için Türkiye fa-
flizmi ad›na yarg›l›yor, cezalar veri-
yor. Oysa Türkiye devletinin iflken-
cecili¤i, katliamc›l›¤› ve hukuksuzlu-
¤unu herkes biliyor. Türkiye'deki fa-
flist rejim bu insanl›k suçlar›ndan do-
lay› Avrupa'n›n en temel kurumlar›n-
dan olan A‹HM taraf›ndan yüzlerce
kez mahkum edilmifltir. Almanya
devleti iflte bu faflist rejim ad›na bizi
burada mahkum etmeye çal›fl›yor.
Faflist rejimin insanl›k düflmanl›¤›n›
teflhir etmeyelim istiyor. Ancak bizle-

ri mahkum ederek Türkiye'deki faflist
terör yok olmuyor.

Biz Anadolu Federasyonu olarak
faflizme karfl› olmay›, bir insanl›k
görevi olarak görüyoruz.

Alman savc›l›k ve hakimleri Tür-
kiye devleti ad›na, faflizme karfl› ol-
mam›z›, Alman halk› ad›na mahkum
etmeye çal›fl›yor. Federasyonumuza
yönelik sald›r›lar tamamen Türkiye
faflist rejiminin talebiyle olmaktad›r.
Bu yarg›lamalar Almanya'n›n kendi
egemenlik haklar›n› faflist rejime tes-
lim etmesinden baflka bir fley de¤il-
dir. Faflizmin ac›lar›n› yaflam›fl bir
halk ad›na yap›lan bu yarg›lamalar,
baflta Alman halk› için bir utançt›r.

ALMANYA'DA TERÖR SUÇ-
LUSU DE⁄‹L S‹YAS‹ TUTSAK
VARDIR

Bizler halk›z, Anadoluluyuz,
HAK VE ÖZGÜRLÜK SAVUNU-
CULARIYIZ.

Bizler Alman halk›na sayg› du-
yuyoruz. Bizim Alman halk›yla bir
sorunumuz yoktur. Almanya'da dü-
flüncelerimizi ifade etmek, düflünce-
lerimizin mücadelesini vermek d›-
fl›nda Alman devletine yönelik bir
faaliyetimiz yoktur.

Bunun için sald›r›lar›n tek bir
amac› olabilir. O da:

DÜfiÜNCELER‹M‹Z‹ YOK ET-
MEK, DÜfiÜNCELER‹M‹Z‹ YA-
SAKLAMAK VE BUNU ALMAN
HALKI BAfiTA OLMAK ÜZERE
ALMANYA'DA YAfiAYAN HALK-
LARA KABULLEND‹RMEK.

HAYIR!

Siyasi düflüncelerimizi tutsakl›k
bedeli de olsa savunmay› sürdürece-
¤iz. Tutsaklar›m›z›n y›llard›r hapis-
hanelerde tecrit alt›nda yürüttü¤ü
onur mücadelesini büyütece¤iz.

Onlar›n siyasi kimliklerinin yok
say›lmas›na müsaade etmeyece¤iz.
Almanya siyasi düflüncelerimizi ya-
saklay›p bizi tutsak ettikçe, bizler
hayk›rmaya devam edece¤iz.

"S‹YAS‹ TUTSAKLARA ÖZ-
GÜRLÜK"

129 a-b YASALARI KALDI-
RILSIN

DÜfiÜNCELER YASAKLANA-
MAZ, DÜfiÜNCELER‹M‹Z ÜZE-
R‹NDEK‹ BASKILARA SON VE-
R‹LS‹N!

Anadolu göçmenleri ve Alman
halk›;

Almanya'da düflünceleri u¤runa
hapishanelere kapat›lan, tecrit ifl-
kencesine maruz kalan insanlar var.

Terör demagojisiyle düflüncelere,
hak ve özgürlük mücadelesine yö-
neltilen sald›r›lar var.

Almanya'da TERÖR SUÇLUSU
de¤il, S‹YAS‹ TUTSAK VAR.

Bu sald›r›lara karfl› ç›kmazsak
önce göçmen halklar›n, ard›ndan
Avrupa halklar›n›n hak ve özgürlük-
leri yok say›lacak, buna karfl› müca-
dele "terörizm" demagojisiyle kri-
minalize edilecek ve tüm Avrupal›
yerli ve göçmen halkalar›n›n diren-
me haklar› yok edilecektir.

Bunlar›n yar›n yaflanmamas›, bu-
günden düflünce yasakç›lar›na karfl›
ç›kmakla mümkündür.

Düflünce yasakç›l›¤›na karfl› ç›-
kal›m. Direnme hakk›n›n yok edil-
mesine karfl› ç›kal›m.

Alman hapishanelerindeki tecrit
iflkencesine karfl› ç›kal›m.

Siyasi tutsaklar›n özgürlü¤ü
onurlu ve özgür bir gelecek için aç›-
lan yol olacakt›r.

Bunun için siz de düflünce yasak-
ç›lar›na karfl› ayn› talebi hayk›r›n:

DÜfiÜNCE YASAKÇILI⁄INA
SON

S‹YAS‹ TUTSAKLARA ÖZ-
GÜRLÜK!

NURHAN ERDEM, AHMET ‹S-
TANBULLU, CENG‹Z OBAN,
ÜNAL KAPLAN DÜZYAR, fiAD‹
ÖZPOLAT VE FARUK EREREN
DERHAL SERBEST
BIRAKILSIN!

ANADOLU
FEDERASYONU

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

AVRUPA’daki B‹Z
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Bir halk düflman›n›n itiraflar›! 
‹spanya’da 1982-1996 y›llar› aras›nda  Baflbakanl›k ya-

pan ve kendisine sosyalist diyen Felipe Gonzales, geçen haf-
ta yapt›¤› bir röportajda flöyle diyordu: “Hayat›mda sadece
bir kez, ETA’n›n tüm bafl›n› ortadan kald›rma emrini verme
f›rsat›na sahip oldum ... O tarihlerdeki tek olas›l›k, toplana-
caklar› evdeki herkesi havaya uçurmakt›. Ama bu ülkeyle
olan ikili iliflkilerden dolay› bunu yapmad›m...” 

Kendisine sosyalist diyor, özgürlükleri savundu¤unu id-
dia ediyor  ama ulusal haklar› için mücadele eden bir halk›n
önderlerini “hhaavvaayyaa uuççuurrmmaakk””tan söz ediyor.

Ad›n›n sosyalist olmas›n›n bir önemi yok; ezilen bir  hal-
k›n ulusal haklar›n› tan›mak yerine, önderlerini toptan  “hhaa--
vvaayyaa uuççuurrmmaayy››”” düflünen bir faflist. 

Katliam›n yanl›fll›¤›ndan dolay› de¤il ama Frans›z emper-
yalistleri ile iliflkilerini bozmamak için emri vermemifl. Yok-
sa belli ki katletmek için yan›p tutufluyor. Hem s›radan bir
ölümü de yeterli görmüyor. Evdekileri toptan havaya uuçur-
may› düflünüyor; Gonzales’in ad› sosyalist; ama kendisi fa-
flist Franko’nun izinden giden bir düzen politikac›s›.

Emperyalistler kazan›lm›fl
haklar› gaspediyor

Bir bütün olarak bak›ld›¤›nda, emperyalist ülkelerde düne
göre emekçilerin haklar›n›n daha çok gasbedildi¤i, “sosyal
harcamalar›n kk›s›ld›¤›” ve giderekte bir çok alanda ortadan
kald›r›ld›¤›  görülmektedir.

Bu durum geçici, krize ba¤l›  bir durum olmaktan uzakt›r.
Emperyalist devletler, emeklilik yafl›n› yükselterek, sosyal
harcamalar› k›sarak, kazan›lm›fl haklar› gasbederek, zamlar
yaparak, sa¤l›¤› paral› hale getirerek, ekonomik sald›r›s›n›
sürdürmektedir. 

Hollanda’da önümüzdeki y›l sa¤l›k sigortas› primlerine
yap›lacak zamlarla, “paran kkadar sa¤l›k” anlay›fl› oturmufl
olacak.

Halk›n temel sa¤l›k sigortas›  giderlerinin 2006’dan bu ya-
na yüzde 441 ooran›nda aartt›¤› HHollanda’da, sa¤l›k hizmetle-
rinin özellefltirilmesiyle birlikte dar gelirlilerin durumunun
daha da kötüleflece¤i belirtiliyor. 

Almanya’da sa¤l›k reformu ad› alt›nda sa¤l›k alan›nda hak
gasplar›n› içeren yasa  iktidardaki Hristiyan Birlik Partili ve Hür
Demokrat Partili 306 milletvekilinin oylar›yla kabul edildi. 

Buna göre hastalar sa¤l›k sigortalar›na daha fazla para
ödeyecek, sa¤l›k alan›ndaki harcamalar  k›s›larak, gelecek y›l
9 milyar Avro olmas› beklenen sa¤l›k sistemindeki aç›k da
halktan toplanan paralar ilekapat›lacak.  

Fransa’da emeklilik yafl›n› 60’tan 62’ye ç›karan yasa yü-
rürlü¤e girerken, emekli maafl› alma hakk›n›n kazan›lmas› ya-
fl› da 65’den 67’ye ç›kar›ld›. Almanya  hükümeti de geçen
hafta, emeklilik yafl›n›n 67’ye yükseltilmesini kabul etti. 

Hak gasplar›n› protesto ettiler
Almanya Sendikalar Birli¤i (DGB) asgari ücret, emeklilik

yafl›, sa¤l›k sisteminde yeni düzenlemeleri ve sosyal alanda
yap›lan kesintileri protesto için gösteriler düzenledi.

Stuttgart kentinde 50 bin, Nürnberg’de 20 bin kifli Alman
emperyalizminin tasarruf paketlerini, emeklilik yafl›n›n 67’ye ç›-
kar›lmas›n›, hak gasplar›n› protesto etti.Yine Dortmund ve Er-
furt’ta ayn› amaçla yap›lan gösterilere de onbinlerce kifli kat›ld›.

‹sviçre 28 Kas›m'da referandum yaparak, suç iflleyen ya-
banc›lar›, mahkeme karar› olmadan, sadece polisin talebiyle
aileleriyle birlikte geldikleri ülkeye sürgün etme hakk›n› ana-
yasalaflt›rmaya çal›flacak. 

Bankac›l›k ve h›rs›zl›k yöntemlerinin geliflkinli¤ine ra¤-
men hak ve özgürlükler konusundaki gerili¤i ile bilinen ‹sviç-
re, yeni bir ›rkç›l›k dalgas› yaratmaya çal›fl›yor. ‹sviçre, k›sa
bir süre önce de cami yap›m› çerçevesinde Müslüman düfl-
manl›¤›yla teflhir olmufltu. 

‹sviçre'deki koalisyon hükümetinin ›rkç› orta¤›, SVP (‹s-
viçre Halk Partisi)'nin iste¤i do¤rultusunda yap›lacak olan re-
ferandumda; suç iflleyen yabanc›lar›n ‹sviçre'deki tüm özlük
haklar›n›n gaspedilerek, aileleriyle birlikte yurtd›fl› edilmele-
rini hedefliyor. 

Referandum çerçevesinde tart›flmalar sürerken ‹sviçre'de-
ki Türkiyeliler’in oylar›yla seçilen milletvekilleri, referan-
dum konusunda Türkiyeliler’in ilgisizli¤inden yak›nmaktad›r.
Oysa sorun bir sistem sorunudur ve sadece Türkiyeliler’in so-
runu da de¤ildir. As›l dikkat çekilmesi gereken yan, ‹sviçre
hükümetinin aç›k kafatasç› ›rkç›l›¤›d›r, faflizme hizmetleridir. 

Referanduma iki hafta kala, SVP'nin iste-
¤iyle FSO (Federal ‹statistik Bürosu) taraf›n-
dan yap›lan bir istatisti¤e göre yabanc›lar›n
nüfus oran› yüzde 22 olmas›na ra¤men, ‹sviç-
re'de ifllenen suçlar›n yüzde 36's›n›n yabanc›-

lar taraf›ndan yap›ld›¤›n› aç›klad›. Bir devlet kurumu olan
FSO'nun bu istatisti¤i de ›rkç› partinin referandumdan ç›ka-
cak 'evet' oylar›n› art›rmaya hizmet amac›ylad›r. 

FSO bu istatisti¤i yaparken AB üyesi ülkelerden gelenlerin
iflledikleri suçlar› da 'Yabanc›lar' hanesine yazmaktad›r. Oysa
2010 Ocak ay›ndan itibaren Schengen ülkelerine kat›lan ‹sviç-
re'nin AB üyesi ülkelerin vatandafllar›n› yurtd›fl› etme hakk› za-
ten olmayacakt›r. Dolay›s›yla bu referandumun kurbanlar› sade-
ce yeni sömürgelerden gelen emekçileri hedeflemektedir. 

Yine bugün Avrupa'daki hapishanelere bak›ld›¤›nda, tut-
saklar›n demografik incelenmesinin sonucu: yabanc›lar›n ka-
çakç›l›k, h›rs›zl›k, yaralama, öldürme gibi adi suçlardan, Av-
rupal›lar›n ise genel olarak tecavüzcülük vs gibi insanl›k düfl-
man› suçlardan hapishanelerde oldu¤u da baflka bir gerçektir. 

B‹Z NNE YYAPMALIYIZ? 

Biz emekçilerin yüzy›llard›r canlar›, kanlar›yla kazanm›fl
olduklar› haklar›n savunucusu olmal›y›z. Yaflad›¤›m›z AB ül-
kelerinde demokratik hak ve özgürlüklere karfl› sald›r›lar son
bulmayacakt›r. Onun için demokratik hak ve özgürlüklerimiz
için mücadele etmeliyiz. Yabanc›lar Yasas› Kald›r›ls›n çerçe-
vesindeki kampanyam›z›, içinde yaflad›¤›m›z toplumlar›n
halk ve emekçilerini de katarak yükseltmeliyiz. 

Avrupa'da yabanc›lara yönelik uygulamalar tek tek ülkeler-
le s›n›rl› kalmam›flt›r. Bir ülkede baflar›ya ulaflan hak gasplar›,
ayn› flekilde di¤er ülkelerde de s›rayla uygulanmaktad›r. Yaban-
c›lara yönelik bafllayan hak gasplar›, bununla s›n›rl› kalmaya-
cakt›r. Ve içinde yaflad›¤›m›z tüm toplumu da saracakt›r. Yaban-
c›lara yönelik bir özel ceza yasas›n›n, gelecekte tüm emekçileri
kapsayacak bir sald›r› olaca¤› aç›kt›r. 

‹sviçre’de Irkç›l›¤›n Referandumu
ve Bir ‹statistik Oyunu

AAddaalleett İİssttiiyyoorruuzz!!
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Korku kimin
korkusu?

“Türk korkusu, ‹srail’in
NATO operasyonuna kat›l›-
m›n› engelledi.” (18 Kas›m
Zaman)

Zaman, ‹srail karfl›s›nda
AKP hükümetinin ve düzen
‹slamc›lar›n›n Mavi Marmara
gemisindeki katliam karfl›s›n-
da nas›l o günden beri sük-
lüm püklüm halde oldu¤unu
örtbas etmek için olsa gerek,
uyduruk haberler yap›yor.  

‹srail çok kork-
muflmufl Türki-
ye’den!

AKP’li
kadınlar!

AKP Kad›n Kol-
lar› Baflkanl›¤›, “tafl
atan çocuklar” soru-
nunu çözecekmifl!
fiöyle yapacaklarm›fl:

Valilikler arac›l›-
¤›yla belirlenen aile-
lere gidip, annelerle
görüflecekler. Bir di-
lenciye verir gibi
bir-iki kiloluk yar-
d›m paketleri götü-
recek, ““ppssiikkoolloojjiikk
ddeesstteekk”” sa¤layacak-
larm›fl.

Pilot bölge ola-
rak, Hakkari, fi›r-
nak, Diyarbak›r se-
çilmifl.

Peki, annelere,
“çocuklar›n›za biz
iflkence yapt›k, onla-
r› biz tutuklatt›k, y›l-
larca biz yat›rd›k,
cezalar›n› biz art›r-
m›flt›k” da diyecek-
ler mi?

KomutaKomuta
ABD’nin NATO nezdindeki daimi temsil-

cisi Büyükelçi ‹vo Daalder: “füze kalkan›nda
komuta kontrol sistemi daha sonra ele al›na-
cak demifl.” 

Yani, arif olan›n anlayaca¤› flekilde Tayyip
Erdo¤an’a diyor ki, bu konuda bofl bofl konu-
flup durma... 

ÇÇiizzggiiyyllee

Çekin dilinizi
kavramlar›m›zdan

Irak Cumhurbaflkan› KYB ön-
deri Celal Talabani, Saddam dö-
neminde Baflbakan yard›mc›l›¤›
yapan Tar›k Aziz’e verilen idam
cezas› için “Aziz’in idam›n› imza-
lamam, çünkü ben ssoossyyaalliissttiimm”
demifl. 

Amerika’yla iflbirlikçilik yap,
halklar› katlet, “sosyalistim” de... 

Sen ancak Amerikan sirklerin-
de soytar›l›k yapabilirsin, sosya-
listlik de¤il! 



Bu y›l Kurban Bayram›n› yollarda kutlayaca¤›z.
Ama çok mutluyuz.  Haklar›m›z, özgürlüklerimiz için
yollarday›z. En do¤al hakk›m›z olan  düflünceye öz-
gürlük için yürüyece¤iz. Yürüken halk›m›z›n Kurban
Bayram›’n› kutluyoruz.

AANNAADDOOLLUU FFEEDDEERRAASSYYOONNUU

***

Haklar›m›z için 44 gündür, çad›rlar›m›zda direnifl-
teyiz. Bizim gibi, birçok yerde de iflçiler grevlerde, di-
renifllerde. Yüz binler tafleron sistemi, esnek çal›flma
ve 4C gibi çal›flma dayatmalar› yüzünden güvencesiz-
lik ve gelecek kayg›s› içinde. ... Tüm iflçileri emekçi-
leri haklar›m›z için direnifli büyütmeye ça¤›r›yor Kur-
ban bayramlar›n› kutluyoruz. 

DD‹‹RREENNEENN TTEEKKEELL ‹‹fifiÇÇ‹‹LLEERR‹‹

***

Sizlerin de deste¤iyle Kurban Bayram›’n› evimde
ve ailemle geçiriyorum. Benim, bayram› evimde ge-
çirmem, mutlu olmama, bayram yapmama yetmiyor.
Tekel iflçileri ve Zeynel çad›rdayken, binlerce insan
iflsizken, binlerce insan güvencesiz çal›fl›rken, duyarl›
insanlar bayram yapamaz.

Bundan sonraki bayramlar›n, çal›flanlar›n, halk›n
gerçek bayramlar yapt›¤› günler dile¤iyle Kurban
Bayram›n›z› kutlar›m.

TTÜÜRRKKAANN AALLBBAAYYRRAAKK

TTEEMM‹‹ZZLL‹‹KK ‹‹fifiÇÇ‹‹SS‹‹

***

Bayramlar, halklar›m›z›n inançlar› ve gelenekleri-
dir. Devrimci Alevi Komitesi olarak, hiçbir bask›n›n,
yok sayman›n, yasa¤›n olmad›¤›, inanc›m›z› özgürce
yaflayabilece¤imiz bir ülkede, beraber nice bayramlar
yaflaman›n umuduyla tüm canlar›n Kurban Bayra-
m›’n› kutluyoruz.

DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹ AALLEEVV‹‹ KKOOMM‹‹TTEESS‹‹

***

Birlefltikçe, sevinçlerimizi, mutluluklar›m›z›, da-
yan›flmam›z› büyütüp, üzüntülerimizi küçültece¤iz.

Bayramlar, geleneneksel günlerimiz bu de¤erleri-
mizi büyütüp gelifltiriyor 

Tüm halk›m›za, güzel bir gelecek diliyoruz.

Sevgi ve sayg›lar›m›zla.

GGEENNÇÇLL‹‹KK FFEEDDEERRAASSYYOONNUU

***

Sömürünün, zulmün olmad›¤›...

‹nsanlar›n aç, yoksul, iflsiz, güvencesiz b›rak›lmad›¤›...

Eme¤inin gerçek anlamda karfl›l›¤›n› ald›¤› bir ya-
r›na özlemimizle tüm halk›m›z›n kurban bayram›n›
kutluyoruz.

DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹ ‹‹fifiÇÇ‹‹ HHAARREEKKEETT‹‹

“‘Il›ml›l›k' da sömürgecilik
ajanlar›n›n kullanmay› sevdi¤i kelimelerden

biridir. Korkanlar ya da herhangi bir
biçimde ihanet etmeyi düflünenler hep

›l›ml›d›r. Halk ise, kesinlikle, hiçbir
zaman ›l›ml› de¤ildir.”

Che Guevara

ssöözz
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Pembe haber
Zaman’da bir haber: “Türkiye yabanc› ifl-

çi için cazibe merkezi oldu. 500 bin kifli ka-
çak çal›yor.” (18 Kas›m)

Peki bu ülkenin 8 milyon iflsizi nerede?

Onlar da baflka “cazibe merkezleri”nde!

Ülkemizin iflçisi de Avrupa ülkelerinde kaçak y›llard›r... Za-
man onu es geçiyor... Pembe haberler yapacaklar ya!

“Suçlu yarat, tatil kazan!”
Tinerci yakalayana 5, uyuflturucu koklay›c› ya-

kalayana 10, bir transseksüeli yakalayana 20 pu-
an veriyor Emniyet Müdürü Hüseyin Çapk›n.
Haftada 100 puan alan polis, tatile gönderili-
yor...

Polisin can›na minnet. 

Haftal›k “bonus”u doldurmak için tuttu¤u
çocu¤u tinerci diye götür. O u¤rafl›p dursun tinerci
olmad›¤›n› anlatmaya...

Uyuştur yönet!
Posta gazetesi, 14 Kas›m günü flu manfletle

ç›km›flt›.

““YYeennii tteehhlliikkee ççaakkmmaakk ggaazz››....”” 

Gencecik çocuklar›m›z, çak-
mak gaz›n› uyuflturucu  niyetine

kullan›yorlard›. T›pk› baliciler, tinerciler gibi... 

Ayn› gün, uyuflturucuya dair Avrupa’dan da rakamlar
vard› gazetelerde:

- Bugüne kadar 14 milyon Avrupal›’n›n kokain kul-
land›¤› saptanm›fl. 

- AB s›n›rlar› içinde 1,5 milyon kifli eroini yayg›n ola-
rak kullan›yor. 

- Avrupa’da çi¤neme yoluyla kullan›lan uyuflturucu-
lar, 170’i aflk›n ma¤azada yasad›fl›(!) olarak sat›l›yor.  

- Geçen y›l, 24 yeni uyuflturucu madde ortaya ç›kt›.. 

Zengin yoksul fark› uyuflturucuda da gayet aç›k, Ve
aç›k ki, emperyalistler ister çakmak gaz›yla ister kokainle,
ayn› sonucu al›yorlar. Uyuflturuyor ve yönetiyorlar. 

Halkımızın KKurban
Bayramı KKutluyoruz



Okurlar›m›z,
dergimizin 241.
say›s›nda yay›nlanan ““SSoorruummssuuzz vvee
PPiiflflkkiinn”” bafll›kl› yaz›m›z› hat›rlaya-
caklard›r. Evrensel gazetesinde ya-
y›nlanan bir “haber”i elefltirmifltik o
yaz›m›zda. 

Evrensel, Taksim’de 31 Ekim
günü meydana gelen feda eyleminin
ard›ndan yapt›¤› haberde, 1 May›s
Mahallesi’nde bir gün önce Cephe-
lilere yönelik bafllayan gözalt›larla
Taksim’deki patlama aras›nda bir
ba¤ kurmufltu. Haber flöyleydi:

“‹stanbul’da polis taraf›ndan ev-
lere düzenlenen eflzamanl› bask›nlar-
da ise 16 kifli gözalt›na al›nd›. ... ...
DHKP/C’ye yönelik oldu¤u bildiri-
len bask›nlarda en az 16 kifli gözalt›-
na al›nd›. ... BBaasskk››nnllaarr››nn TTaakkssiimm’’ddee--
kkii ppaattllaammaa iillee iillggiillii oolldduu¤¤uu ssaann››ll››--
yyoorr..”” (1 Kas›m 2010)

Sormufltuk Evrensel’e. 

“Nereden ssaann››yyoorrssuunnuuzz??””

Evrensel’i gözalt›larla Tak-
sim’deki patlama aras›nda ba¤ kur-
maya iten OOLLGGUULLAARR nelerdi?

Böyle olgular yoktu. Tek bir ol-
gu bile yoktu. 

Olgular›n olmad›¤› yerde, ssuubb--
jjeekkttiiff yorum, düflünce veya niyetler
vard›r. Evrensel’in haberini flekil-
lendiren de bunlard›. 

*

Evrensel’in, DHKP-C’yle ilgili
yapt›¤› haberin burjuva bas›n›n dev-
rimciler hakk›nda yapt›¤› sorumsuz,
bilgisiz veya kontrgerilla kaynakl›
haberlerinden fark› yoktu. 

Bilgisiz, belgesiz, dayanaks›z bir
“yorum” yapm›fl, muhataplar›na
sorma gere¤i bile duymam›flt›. 

Evrensel gazetesinin sorumlula-
r›, bu konudaki elefltirilerin kendile-
rine iletilmesinden sonra yanl›fl
yapt›klar›n›, özür yay›nlayacaklar›-
n› söylediler ve erteleyerek, gecikti-
rerek sonuçta Evrensel gazetesinde
bir özür yay›nland›..

*

Evrensel gazetesinin 9 Kas›m

günkü nüshas›nda yay›nlanan dü-
zeltme flöyleydi:

“DÜZELTME
Gazetemizin 1 Kas›m tarihli sa-

y›s›n›n 2. sayfas›nda ç›kan ' Tak-
sim'de patlama: 1 ölü 32 yaral›'
bafll›kl› haberde, ‹stanbul'da polis
taraf›ndan evlere düzenlenen eflza-
manl› bask›nlarda 16 kifli gözalt›na
al›nd›¤› operasyonun DHKP/C'ye
yönelik oldu¤u ve Taksim'deki pat-
lamayla ilgili oldu¤unun san›ld›¤›
yaz›lm›flt›.

Yap›lan operasyonun, Ümraniye
Mustafa Kemal (1 May›s) mahalle-
sinde bulunan Anadolu Haklar Der-
ne¤i'ne yap›ld›¤› ve operasyonun
Taksim'deki patlamayla bir ilgisinin
olmad›¤› anlafl›lm›flt›r. 31 Ekim'de
Taksim'de meydana gelen patlamay›
TAK isimli örgüt üstlenmiflti. Yanl›fl-
tan dolay› özür dileriz.”

*

Düzeltme bu. Özür bu. 

NNeeddeennii nniiççiinnii yok. Bafltan sav-
ma... Devrimciler özüre böyle bak-
mazlar. T›pk› noter kanal› ile yap›-
lan tekzipler gibi. O kadar ki, 1 Ma-
y›s Mahallesi’ne devletin verdi¤i
resmi ad olan Mustafa Kemal Ma-
hallesi ad›n› da kullanma gere¤i
duymufl. 

S›radan bir gazetecilik kural›n›
–ilgili tarafa sorma– bile yerine
getirmemifl olman›n nedeni yoktur
orada. Devrimciler yapt›klar› yanl›fl›
maddi nedenleri ile izah eder ve bu
yanl›fl›n yaratt›¤› siyasi sonuçlar› da
üstlenirler. 

*

Gerçek fludur ki, ortada maddi
bir hata, bir yanl›fl yoktur. Evren-
sel’in kendi politikalar›, kayg›lar›
çerçevesinde yapt›¤› bir haber-yo-

rum vard›r. Anlafl›lan Evrensel’in
politikas›na göre, “Taksim patlama-
s›n›n Kürt milliyetçi hareket taraf›n-
dan yap›lmam›fl olmas› gerekir”di.
Nitekim baflkalar› da vard› böyle
düflünen ve bir kaç gün boyunca bu
kesimler, eyleme Kürt milliyetçi ha-
reket d›fl›nda failler bulma konusun-
da adeta yar›fla girmifllerdi. 

Evrensel’in sorumsuzlu¤u ve ay-
mazl›¤› iflte burada ortaya ç›km›flt›.
Evrensel’in Taksim eylemini veya
Kürt milliyetçi hareketin döneme da-
ir kararlar›n› nas›l de¤erlendirdi¤i bi-
zi bu tart›flma çerçevesinde ilgilen-
dirmiyor. Burada önemli ve vahim
olan fludur ki, Evrensel, yani ddeevv--
rriimmccii,, ssoossyyaalliisstt oldu¤unu ileri süren
bir gazete, ddeevvrriimmccii bbiirr öörrggüüttüü bir
konuda zan alt›nda b›rakmakta bir an
bile tereddüt etmemifltir.

Bir devrimci yay›n organ›, bir
devrimci örgüt karfl›s›nda nas›l bu
kadar sorumsuz olabilir?.. Gerçek bir
“özür”de bu sorunun da cevab› olma-
l›yd›. Evrensel, özüründe buna yer
vermemifl olsa da, gazetecilik anlay›-
fl›n› ve devrimciler aras› iliflkilere ba-
k›fl aç›s›n› mutlaka sorgulamal›d›r.

BBuurrjjuuvvaazzii ddee ööyyllee yyaapp››yyoorr;; hal-
ka zarar veren bir eylem oldu¤unda,
hemen araflt›r›p soruflturmadan
–bazen de bile bile– bir örgütün ad›-
n› ortaya at›yor, örgütü tart›flmal›,
flaibeli hale getiriyor; sonra o olay›n
veya eylemin, o örgütle iliflkisi ol-
mad›¤› ortaya ç›k›yor, ama art›k kit-
lelerin akl›nda kalan o ilk haber ve
yorumlard›r. Art›k o tür durumlarda
yap›lan düzeltmeler de yanl›fl›, o
tarz›n siyasi sonuçlar›n› telafi et-
mekten  uzakt›r. Burjuvazinin dev-
rimcilere karfl› böylesine sald›rgan
ve sorumsuz oldu¤u, bunun adeta
ppssiikkoolloojjiikk ssaavvaaflfl››nn bbiirr ppaarrççaass›› ha-
line dönüfltürüldü¤ü koflullarda,
devrimciler k›rk defa daha özenli
olmal›d›rlar. Evrensel gazetesi, dev-
rimciler hakk›nda, devrimci bir ör-
güt hakk›nda yazarken k›rk defa dü-
flünmek, süzgeçten geçirmek, sa¤la-
mas›n› yapmak gerekti¤ini akl›ndan
ç›karmamak zorundad›r. Bu bir kül-
türdür, bu tür yanl›fllar, hiçbir gerek-
çeyle de izah edilemez.

ÖÖzzüürr NNaass››ll DDiilleennmmeezz!!

Devrimciler yapt›klar› 
yanl›fl› maddi nedenleri ile
izah eder ve yaratt›¤› siyasi

sonuçlar› da üstlenirler. 
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