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YARGILAYAN BB‹ZD‹K 
diri diri yak›lanlar›n hesab›n› sorduk

KATL‹AMI SSAVUNAN AAKP!
12 tutsa¤›n katledildi¤i yerde, “devlet mal› zarar

gördü” diye davaya müdahil oldu!
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EMPERYAL‹ST FÜZE KALKANINA HAYIR!
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TÜRK‹YE HALKLARI!
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ÜSSÜ YAPILMASINA ‹Z‹N VERMEYEL‹M!
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
3 Aral›k - 9 Aral›k

"Gelirlerse ilk vuran biz olmal›y›z"

Ifl›¤a varmak için

Tafl› parçalayarak ç›kan

Sab›r motorlar› gibiyiz.

Yan yana, dizi dizi

Betona veriyoruz akça tenimizi

Gö¤ü, gö¤üs ateflini özümseyerek seyrediyoruz. 

Ötemizde ekme¤in ve tuzun tutsakl›¤›

C›v›lt›l› ormanlar

Ve sarmafl›klar›n ucunda

Kayalara t›rmanarak büyüyen

fiule çiçekleri var

Ah gülüm ah

Ötemizde ne güzel

Ne güzel dövüflüyorlar
KKeemmaall AAsskkeerrii

Çaytafl› Dersim'de küçük bir mezrad›r. 6 Aral›k 94'de de art›k bafle¤-
mez Parti-Cephe direniflinin ad› oldu. Yine komutan Ekrem'in önderli-
¤inde büyüyen bir direniflti. Yan›nda sekiz savaflç› vard›. ‹çinde bulun-
duklar› köy evi askerlerce sar›lm›flt›. Adeta bir K›z›ldere daha yaflan›yor-
du. Devlet güçlerinin, "teslim olun" ça¤r›lar›na sloganlarla marfllarla ce-
vap veriliyordu. Bir süre sonra da kurflun ve bombadan harabeye dön-
müfl bu köy evinin penceresinden Parti-Cephe bayra¤› dalgalanmaya
bafllam›flt›. Umudun ad›n›n hayk›r›ld›¤› sloganlar› çat›flma boyunca du-
yuldu. Saatler süren çat›flman›n sonunda binlerce devlet gücü sadece
yoldafllar›m›z›n cenazelerini teslim alabildi. Tarihimizde yeni bir kahra-
manl›k daha yarat›lm›fl, Dersim bir kahramanl›¤a daha tan›k olmufltu.
Çat›flman›n d›fl›nda kalan savaflç›lar düflmandan h›nç alma duygusunu
yaflarken, hala komutan›m›z›n "Çocuklar, devrimi yaln›z Dersim'de yap-
mayaca¤›z, devrimimiz Ortado¤u'yu, hatta dünyay› sarsan bir devrim
olacak. Oysa siz küçük sorunlarla kafan›z› meflgul ediyorsunuz. Devri-
me tüm duygu ve düflüncelerinizle kilitlenmelisiniz" sözleri kulaklar›-
m›zda ç›nl›yordu. 

Kemal Askeri ve Çaytafl›, y›llarca bölge halk› aras›nda dolaflarak an-
lat›lan bir efsane olacakt›. Bizler onun yetifltirdi¤i savaflç›lar olarak, hiç
eksikli¤e düflmedik de¤il, düfltük. Hatta ona lay›k olamad›¤›m›z durum-
lar da yaflad›k. Fakat her seferinde onun inanç dolu sözleri, sevecen, s›-
cak yoldafll›k iliflkileri bizi tekrar aya¤a kald›r›p, devrim saflar›na çekti.
Komutan›m›zdan ö¤renmeye devam ediyoruz. 

An›lar› Miras›m›z

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

CCaaffeerr DDEERREELL‹‹

6 Aral›k 1994’de Dersim’in Hozat
‹lçesi’ne ba¤l› Çaytafl› Köyü’nde bir
evde kuflat›ld›klar›nda, umudun
bayra¤›n› as›p, sloganlar›yla bir
destan yazd›lar. Umudun bayra¤›n›
onurla Dersim da¤lar›nda tafl›yan-
lar, halka kurtuluflun yolunu yenil-
mezlikleriyle gösterdiler. 
Kemal ASKER‹, 1956 Tarsus do-
¤umlu. 1975 y›l›nda mücadeleye
kat›ld›. 12 Eylül’den hemen önce
tutsak düfltü ve 11 y›l tutsak kald›.
1993’te Do¤u, Güneydo¤u Anadolu

siyasi sorumlulu¤una atand›. Parti
Kurulufl Kongresi’ne kat›ld›. Kon-
grenin ard›ndan Dersim’de Ko-

mutanl›k Üyesi olarak görevlendiril-
di.
Ahmet GÜDER,1969 Elaz›¤ do-
¤umlu. 1988’de F›rat Üniversitesi
T›p Fakültesi’nde ö¤renciyken dev-
rimcilerle tan›flt›. Birlikte flehit düfl-
tü¤ü Nihat ve Mehmet Ali yoldafllar›
ile birlikte TÖDEF çal›flmas›n› bafllat-
t›. ‘92 Ocak ay›nda gerillaya kat›l-
d›.
Nihat KAYA, Dersim do¤umlu. F›-
rat Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si’nde ö¤renciyken 1987’de dev-
rimcilerle tan›flarak mücadele içinde
yer ald›. Bir süre demokratik alan-
da görev yapt›ktan sonra, 1992’de
gerillaya kat›ld›.

M. Ali ÖZTÜRK,1965 Dersim do¤umlu. Elaz›¤ Ata-
türk Lisesi’nde ö¤renciyken mücadeleye kat›ld›. 1993
ortalar›nda gerillaya kat›ld›. 
Erkan AKÇALI, 1972 Elaz›¤ do¤umlu. 1990’da
EHADKAD içinde mücadeleye kat›ld›. Gözalt›lar ve k›-
sa süreli tutukluluk yaflad›. ‘93’de gerilla mücadelesi
içinde yerini ald›. 

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

““DDeevvrriimmee ttüümm dduuyygguu vvee ddüüflflüünncceelleerriinniizzllee 
kkiilliittlleennmmeelliissiinniizz"" Kemal AAskeri

Komutan Ekrem: Kemal Askeri

KKeemmaall AASSKKEERR‹‹
((EEkkrreemm))

AAhhmmeett GGÜÜDDEERR
((TTuurrgguutt))

NNiihhaatt KKAAYYAA
((HHaayyddaarr))

MMeehhmmeett AAllii ÖÖZZTTÜÜRRKK
((AAyyhhaann))

EErrkkaann AAKKÇÇAALLII
((ÖÖzzggüürr))

HHüüssnniiyyee AAYYDDIINN
((SSaabboo))

GGüüllsseerreenn BBEEYYAAZZ
((SSaatt››))

MMiikkaaiill GGÜÜVVEENN
((MMaazzlluumm))

fifieennaayy SSOONNAARR
((FFaattmmaa))

‹stanbul’da 23 Kas›m’da Bayrampafla katliam da-
vas›n›n görüldü¤ü 2233 KKaass››mm 22001100 ggüünnüü Ankara’da
da, 20 hapishanede gerçeklefltirilen katliam›n sorum-
lular›ndan Hikmet Sami Türk’e yönelik feda eylemi
yapan DDiiddeemm AAkkmmaann ve SSeerrkkaann OOnnuurr YY››llmmaazz'›n
mahkemeleri vard›. 

Cumhuriyet Savc›s› HHaakkaann YYüükksseell, DDiiddeemm AAkk--
mmaann ve SSeerrkkaann OOnnuurr YY››llmmaazz için; “Cebir ve fliddet
kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n›n ön-
gördü¤ü düzeni ortadan kald›rmaya...” gerekçesiyle
aa¤¤››rrllaaflfltt››rr››llmm››flfl mmüüeebbbbeett hhaappiiss cezas›na ve HHiikkmmeett
SSaammii TTüürrkk'ü, “tasarlayarak, bombalamak suretiyle
ve yerine getirdi¤i kamu görevi nedeniyle kasten öl-
dürmeye teflebbüs...” gerekçesiyle de 1133''eerr yy››llddaann
2200''flfleerr yy››llaa kadar hapis cezas›na çarpt›r›lmalar›n› is-
tedi.

SSaavvcc››,, 1199 AArraall››kk kkaattlliiaamm››nn›› ssaahhiipplleennmmiiflflttiirr!!

Savc›, binlerce tutsak için ölüm emri veren, 19
Aral›k katliam›n›n sorumlular›ndan biri olan halk
düflman› Hikmet Sami Türk’e karfl› yap›lan bir eylem
için ““eenn aa¤¤››rr”” cezay› istiyor.

Halk›n adalet talebini, diri diri yakanlar›n, katlia-

m›n mimarlar›n›n ce-
zaland›r›lmas› talebi-
ni, hiç kimse cezalar-
la ortadan kald›ra-
maz!

Didem Akmanlar
de¤il, 19 Aral›k’ta
tutsaklar› diri diri ya-
kanlar, katliam emir-
leri verenler, katliam
kararlar› alanlar yar-
g›lanmal›d›r!

Duruflmada konu-
flan DDiiddeemm AAkkmmaann
Bayrampafla katliam
davas›n›n bafllad›¤›n›,

ancak katliam emirleri verenlerin yarg›lanmad›¤›n›,
sadece 39 jandarman›n yarg›land›¤›n› vurgulayarak,
““HHiikkmmeett SSaammii TTüürrkk''üünn,, kkaattlliiaamm››nn bbaaflfl ssoorruummlluussuu
oolldduu¤¤uunnuu”” hat›rlatarak, düzenin yarg›lamad›¤› katli-
amc›lara karfl› eyleminin hakl›l›¤›n› ve gerekli oldu-
¤unu savundu.

Mahkeme önünde Halk Cepheliler vard› yine.
“Serkan Onur Y›lmaz ve Didem Akman De¤il 19
Aral›k Katliam›n›n Emrini Veren Hikmet Sami Türk
Yarg›lans›n” yaz›l› pankartlar›yla  adalet istiyor, he-
sap sorman›n meflrulu¤unu gösteriyorlard›. 

Mahkeme önünde, 19-22 Aral›k’ta katledilen dev-
rimci tutsaklar›n foto¤raflar›n›n oldu¤u dövizler tafl›-
n›rken, yap›lan aç›klamada da katledilenler için ada-
let istendi.

Didemler’e müebbet isteyenler, bir tarafta, Di-
demler’in meflrulu¤unu savunanlar, di¤er taraftad›r.
Bu saflaflma, 19 Aral›k’taki saflaflman›n devam›d›r.
Savc›lar, yarg›çlar, Hikmet Samiler’in taraf›nda,
halk, devrimciler, vatanseverler, Didemler’in yan›n-
dad›r. Bu saflaflma, halk›n yarg›s›n›n bu davadaki ka-
rar›n› da göstermektedir..

FFeeddaa SSaavvaaflflçç››ss››nnaa MMüüeebbbbeett CCeezzaa ‹‹sstteemmii
-- CCeezzaann››zz zzuull ddee¤¤iill oonnuurrdduurr bbiizzee --



‹çindekiler
14 Röportaj: Tutuklu TAYAD’l›lar

Serbest B›rak›ls›n!

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

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

17 Adalet yerini bulmadan bu dosya

kapanmayacak!...

21 19 Aral›k: Barikat›n iki yan›...

24 19-22 Aral›k flehitlerimiz için ada-

let istiyoruz!

26 Komplolar›n› bozaca¤›z!

28 Devrimci OOkul: Adalet ve
adalet  mücadelesi... 

32 Paras›z e¤itim herkesin  hakk›d›r...

33 Gençlik FFederasyonu’ndan

4 Emperyalist birli¤e karfl›,
halklar›n
anti-emperyalist birli¤i!

6 Emperyalist füze kalkan›na
hay›r! 

8 NATO zirvesi ve yalanlar,
demagojiler...

10 Üslerin, füzelerin
sahipleri, 19 Aral›klar’da,
12 Temmuzlar’da

kan›m›z› dökenlerdir!

11 Emperyalizme karfl›
birleflelim...

12 Linççilere de¤il,

TAYAD’l›lara dava!

13 Tecritten haberler...
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sorumsuz olunabilir mi?

37 Tek YYol: Linçler için
kim ne diyor?

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

39 Emek haberleri...

40 Haberler...

42 Kan emicilere ödül, emekçilere
iflten at›lma, polis copu ve
biber gaz›

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

47 Dünyadan haberler...

48 Avrupa’da Yürüyüfl

51 Avrupa’daki BBiz: Bask›lar›n

gerekçesi “pilli saat”

52 Yeni De¤inmeler

53 ‹stismar›n yolu

Diyarbak›r’dan geçer 

54 Savaflan KKelimeler: Siyaset
yapmay›n...

55 Yitirdiklerimiz...

Unutmayaca¤›z!
Affetmeyece¤iz!Füze Kalkan›na

Hay›r!

Ça¤r› / ‹lan

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

Ülkemizde Gençlik
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Dünyay› kendi aralar›nda paylafl-
m›fl olan emperyalistler, ya¤ma

ve talan konusunda birbirleriyle k›-
yas›ya rekabet etseler de, ç›karlar›
için pekala bir araya gelebilmekte-
dirler. Söz konusu olan devrimler ve
devrimci hareketler oldu¤unda ise
bütün çeliflkilerine, birbirlerini “bir
kafl›k suda bo¤acak” pazar kavgala-
r›na ra¤men, birleflip ve tüm kurum-
lar› ile sald›rmaktad›rlar.

Nitekim çeflitli zamanlarda, dün-
yan›n çeflitli birçok bölgesinde

direnen ve savaflan halklara karfl›
birleflmifller, ortaklafla yürüttükleri
kuflatmalarla, ambargolarla direnifl
ve savafllar› bast›rmaya çal›flm›fllar-
d›r. Ç›karlar› onlar› birlefltirmifl, bir-
likte hareket etmelerini sa¤lam›flt›r.
‹‹kkttiiddaarrllaarr››nn›› tteehhlliikkeeddee ggöörrddüükklleerrii
hheerr zzaammaann bu kural geçerlidir.

Irak ve Afganistan iflgallerinde bir
araya gelen emperyalistler, her

konuda ayn› fleyleri düflünmüyorlar-
d›. ‹flgalin biçiminden, iflgal bölge-
lerinin ya¤malanmas›na, oluflturula-
cak kukla yönetimin niteli¤ine ka-
dar bir çok konuda birbirlerinden
ayr› düflünceleri, çözümleri vard›.
Yine de bu durum, Irak ve Afganis-
tan’da yoksul halklara karfl› birlikte
savaflmalar›na engel de¤ildi. 

K›sacas› emperyalistler, düzen-
lerini ve dünya çap›nda tahak-

kümlerini sürdürebilmek için, am-
bargolardan iflgallere, tehditlerden
siyasi bask›lara kadar her yönteme
baflvuruyorlar. Bunun için, çok çe-
flitli ittifaklara baflvurabiliyor, or-
tak kurumlar oluflturuyorlar. Kendi
s›n›flar›n›n, emperyalist tekellerin
ç›karlar› için her düzeyde bir araya
gelerek gereken kararlar› seri hal-
de alabiliyorlar. 

Son NNAATTOO zirvesi de bunun bir
baflka örne¤i oldu. Aralar›ndaki

tüm çeliflki ve çat›flmalara ra¤men
bir araya gelip, ortak kararlar alabil-
diler. Emperyalistler, emperyalist

sisteme tabi olmay› reddeden ‹ran,
Kuzey Kore baflta olmak üzere, ““flfleerr
eekksseennii”” diye adland›rd›klar› ülkelere
karfl› yeni bir sald›r› plan› gelifltirdi-
ler. Füze kalkan› ile, ‹ran ve Kuzey
Kore nezdinde, tüm dünya halklar›na
ve ülkelere, bir kez daha sisteme bo-
yun e¤meleri için gözda¤› verilmifl-
tir. Bu gözda¤› için, füze kalkan› çer-
çevesinde “eemmppeerryyaalliisstt bbiirrlliikk” sa¤-
lanabilmifltir.

Gerçekte ise bugün birliklere
halklar›n daha fazla ihtiyac›

var. Emperyalist sald›rganl›¤›n hiç-
bir kural tan›mad›¤›, ezilen halkla-
r›n alabildi¤ine sömürüldü¤ü, halk-
lar›n tüm zenginliklerinin gasp edil-
di¤i koflullarda bu ihtiyac› görmez-
den gelmek, bu ihtiyaca cevap vere-
cek birlikleri oluflturmaktan flu veya
bu gerekçeyle uzak durmak, emper-
yalizm-halklar çeliflkisinde halkla-
r›n cephesini güçsüz b›rakmakt›r.
Halklar›n cephesinin güçsüz kalma-
s› halklar›n sald›r›lara karfl› savun-
mas›z kalmas›, direnme ve savaflma
iradelerinin k›r›lmas› demektir. 

Günümüz dünyas›nda saflar net-
tir. Ezen-ezilen, emek-sermaye

çeliflkisi ve bu çeliflkinin yans›mas›
olan, emperyalistler ile ezilen dün-
ya halklar› aras›ndaki çeliflki tüm

kesinli¤i ve keskinli¤iyle sürmek-

tedir. Çeliflki savafl demektir. Süren
bu savaflta savafl›n gere¤inin yerine
getirilmemesi, savafltan geri durul-
mas›n›n sonuçlar› ortadad›r .

Halklar›n teslim al›nmas› demek,
emperyalist ya¤man›n perva-

s›zca sürdürülmesi demektir. Ya¤ma
ve talan öylesine meflrulaflt›r›lm›fl,
halklara sald›r› öylesine kan›ksat›l-
m›flt›r ki, emperyalistlerin her tür
sald›r›s› “tteerröörrllee mmüüccaaddeellee aadd››nnaa””
adeta kutsanm›flt›r. Emperyalister
halklara sald›r›da ortak bir cephe
kurmufl, on y›llard›r kardeflçe yafla-
yan halklar› birbirine düflman etmifl,
ülkeleri parçalam›fl, onlarca irili,
ufakl› devletçik yaratm›fllard›r. Em-
peryalistler, bölünen, parçalanan
küçük devletlerin her birini yutarak,
kukla yönetimlerle kendilerine yeni
sömürgeler oluflturmufl, pazar alan-
lar›n› geniflletmifllerdir. 

Emperyalistlerin sald›r›s› sadece
bunlarla s›n›rl› de¤ildir. Sosya-

list ülkelerde yaflanan geri dönüfller
sonucu meydan›n kendilerine kald›-
¤›n› düflünerek, halklara sald›r›la-
r›nda pervas›zlaflm›fllard›r. Sömürü
ve ya¤mada s›n›r tan›mayan emper-
yalistler, milyonlarca insan› açl›k-
tan, susuzluktan, hastal›ktan öldür-
me pahas›na herfleye el atm›fllard›r.
Temiz içme suyundan, g›daya, ko-
nuta, sa¤l›¤a, e¤itime kadar bir dizi
alanda emperyalizmin vahfli sömü-
rüsünü görmek mümkündür.

Emperyalistler, bu vahfli ve diz-
ginsiz sömürüyü sürdürmek

için de halklara karfl›, halklar›n
devrimci mücadelesine karfl› bir
araya gelmekte, sald›r›lar›n› birlik-
te sürdürmektedirler. OO zzaammaann ssoo--
rruu flfluudduurr;; eemmppeerryyaalliisstt ssaalldd››rrggaann--
ll››kk kkaarrflfl››ss››nnddaa hhaallkkllaarr››nn ttuuttuummuu
nnee oollmmaall››dd››rr?? DDüünnyyaaddaakkii aannttii--
eemmppeerryyaalliisstt,, aannttii--AAmmeerriikkaann ggüüçç--
lleerriinn ttuuttuummuu nnee oollmmaall››dd››rr??

Emperyalist sald›rganl›¤a karfl›
mücadele konusunda anti-em-

Emperyalist sald›rganl›¤a
karfl› mücadele konusunda

anti-emperyalist, anti-Amerikanc›
güçler çaresiz de¤ildir.

Kendi içinde açmazlar› olsa da,
sadece, Irak ve Afganistan
direniflleri karfl›s›nda bile

emperyalistlerin içine düfltü¤ü
durum ortadad›r. NATO’su,

ABD’si, AB’si ile pekala
emperyalistlerin yenilebilece¤ini

bir kez daha göstermifltir bu
direnifller.

Emperyalist Birli¤e Karfl›, 
Halklar›n Anti-Emperyalist Birli¤i!
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peryalist, anti-Amerikanc› güçler
çaresiz de¤ildir. Emperyalizme kar-
fl› halklar çaresiz ve silahs›z de¤il-
dir.Uza¤a gitmeye, 11997700’’llii,, 8800’’llii
y›llar›n anti-emperyalist mücadele-
lerine at›fta bulunmaya da gerek
yoktur. Kendi içinde açmazlar› olsa
da, sadece, Irak ve Afganistan dire-
niflleri karfl›s›nda bile emperyalist-
lerin içine düfltü¤ü durum ortadad›r.
NNAATTOO’’ssuu,, AABBDD’’ssii,, AABB’’ssii ile pekala
emperyalistlerin yenilebilece¤ini
bir kez daha göstermifltir bu direnifl-
ler. Emperyalistler halklara karfl› bir
araya gelseler de güçleri kadri mut-
lak de¤ildir. 

Bugün ilerici, demokrat, devrimci
ve vatansever güçlerin görevleri

bellidir. Hiç kimse bu görevlerden
kaçamaz.Tüm devrimci, ilerici, de-
mokrat, vatansever güçler, bbiirriinncciissii,
mu¤laklaflan, geri plana düflürülen
anti-emperyalist mücadeleyi yeniden
yerine oturtmal›; iikkiinncciissii, buna ba¤l›
olarak halklar›n anti-emperyalist bir-
li¤ini örgütlemelidir. Hedeflememiz
gereken, emperyalist birli¤e karfl›
halklar›n anti-emperyalist birli¤idir.

Ancak böyle bir birlik için em-
peryalizme iliflkin çarp›k, te-

melsiz düflüncelerin, terk ve mah-
kum edilmesi gereklidir.Anti-em-
peryalist birlikten önce anti-emper-
yalizmi yerli yerine oturtmak gerek-
mektedir. Bu flunun için gereklidir.
Burjuvazinin düflünceleri solun bir
kesimini, reformizmi öylesine etki-
lemifltir ki, emperyalizmin ad› bile
konmamakta, emperyalizme emper-
yalizm demekten kaç›n›lmaktad›r.

Reformizm aç›s›ndan tutarl› bir
anti-emperyalizm, militan bir

anti-emperyalist mücadele, bugün
için zaten söz konusu de¤ildir. Anti-
emperyalizm bir yana b›rak›lm›fl,,
emperyalizm adeta yeniden tan›m-
lanmaktad›r. Öyle ki, AB emperya-
listlerinin ““iilleerriicciillii¤¤ii”” keflfedildi,
AB üyeli¤iyle ““ddeemmookkrraassii ggeelleeccee--
¤¤ii”” düflüncesi yay›larak, emperya-
listler bir umut olarak görüldü.
Halklar›n düflmanlar›, halklara kan
kusturan, sömürü ve ya¤mada s›n›r
tan›mayan emperyalistlerden de-
mokrasi beklenir hale gelindi.

Emperyalistlerin umut haline ge-
tirildi¤i, onlardan demokrasi

beklendi¤i koflullarda, emperyaliz-
me karfl› mücadele düflüncesinin de
rafa kald›r›laca¤› aç›kt›r. O nedenle
bu anlay›fllar, ne anti-emperyalizm-
den, ne de anti-emperyalist müca-
deleden söz edebilirler. Bu anlay›fl-
lara göre, ba¤›ms›zl›k düflüncesi de
art›k geride kalm›flt›r, art›k dünya
bir köydür ve herkes birbirine ba-
¤›ml›d›r! 

AB’cilik reformist solda öylesi-
ne yeretmifltir ki, 1199--2222 AArraall››kk

22000000’deki hapishaneler katliam›nda
ve F Tipi hapishanelerin aç›lmas›
sürecinde, AB emperyalistlerinin
katliam› ve F Tiplerini destekleyici
rolünün aç›¤a ç›kmas› ile reformist-
ler, iyice geri çekilmifller, katilam›n,
tecritin ve ölüm orucu direniflinin
sadece seyircisi olmufllard›r. AB
destekli katliama, tecrite tav›r ala-
mayan, ideolojik olarak anti-emper-
yalist bir tutum tak›namayan bu
güçler, bugün oluflturulacak anti-
emperyalist bir birlik için gerçekte
haz›r de¤illerdir. Bunu kabul etme-
seler de gerçek durumlar› böyledir.

Yine bu konuda benzer tutumlar›
alanlardan birisi de Kürt milli-

yetçi hareketidir. Kürt milliyetçi ha-
reketi Kürt sorununda ““AABB ççöözz--
ssüünn””,, ““AAmmeerriikkaa ççöözzssüünn””,, ““NNAATTOO
ççöözzssüünn”” diyebilmifltir. Emperyalist-
lerin bölüp parçalad›¤› Balkanlarda
oluflturulan kukla devletlerden Ko-
sova örnek verilerek, ““KKoossoovvaa kkaa--
ddaarr”” çözüm istenebilmifltir. Irak’ta-
ki iflgalde, ABD’nin Ortado¤u’ya
müdahalesi onaylanm›fl, Amerikan
iflgalcili¤iyle iflbirli¤i savunulabil-

mifltir. K›sacas›, Kürt milliyetçi ha-
reketi, emperyalizm karfl›s›nda,
hem ideolojik olarak, hem pratik
olarak net, tutarl› bir tav›r al›fltan
uzakt›r. 

Halklar›n anti-emperyalist birli-
¤ini oluflturmak için aylard›r

çalmad›k kap› b›rakmayan devrim-
ciler, bu sürede henüz elle tutulur
somut bir sonuç alabilmifl de¤iller-
dir. Halklar›n anti-emperyalist birli-
¤i sözde reddedilmese de pratikte
bunun karfl›l›¤› yoktur. Buna denk
düflen bir çaba yoktur. 

Sunulan önerilere, yap›lan tart›fl-
malara karfl›n, bu konuda aylar-

d›r tek bir somut ad›m at›lamamas›
bir kere daha göstermifltir ki, halkla-
r›n anti-emperyalist birli¤ini yarat-
ma konusunda sol, gereken dina-
mizme, anti-emperyalist temelde
militan bir kararl›l›¤a sahip de¤ildir.
Bunu, bugün için temel bir görev
olarak önüne koymufl de¤ildir. Me-
sele üç befl füzenin yerlefltirilmesi
de¤ildir. Anadolu’yu halklar aç›s›n-
dan bir ssaalldd››rr›› üüssssüü haline getirecek
bu planlara sessiz kal›namaz.

Bugün halklar›n emperyalizme
karfl› büyüyen bir öfkesinin ol-

du¤u bir gerçektir. ‹flte bu öfkenin
emperyalizme karfl› bir mücadeleye
dönüflmesinin yolu, anti-emperya-
list birlikler yaratmaktan geçmekte-
dir. Halklar›n emperyalizm karfl›-
s›nda hem umuda hem de örgütlü
bir birli¤e ihtiyac› vard›r. O ihtiya-
c›n karfl›lanmas› için belki daha çok
u¤raflmak gerekecektir. Ama bu ça-
ba zorunludur, acildir ve ne olursa
olsun, sonuca ulaflmal›d›r. 

Acildir; Amerikan emperyalizmi
öncülü¤ündeki emperyalist

blok, özel olarak ‹ran’a yönelen fü-
ze kalkan› karar› ve Kuzey Kore’ye
yönelik provokasyonlar›yla, bu ül-
keler etraf›ndaki kuflatmay› daralt-
makta, askeri müdahaleyle, iflgalle
tehdit etmektedir. Bu emperyalist
tehdit ve sald›rganl›k karfl›s›nda bir-
leflmeli, direnmeliyiz. Irak’ta, Afga-
nistan’daki gibi iflgale izin verme-
meliyiz. Bu emperyalist sald›rgan-
l›k karfl›s›nda tav›r, en acil görevler-
den biridir. 

Tüm devrimci, ilerici,
demokrat, vatansever

güçler, birincisi, mu¤laklaflan,
geri plana düflürülen

anti-emperyalist mücadeleyi
yeniden yerine oturtmal›;
ikincisi, buna ba¤l› olarak
halklar›n anti-emperyalist

birli¤ini örgütlemelidir.

28 Kas›m
2010

5

Yürüyüfl

Say›: 244



Anadolu topraklar›,
NATO-Amerikan üsleriyle
dolu. Ço¤unun yeri ve
adlar› bile Türkiye halk-
lar›ndan gizlenmifltir.

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

19-20 Kas›m’da Lizbon’da yap›lan
NATO Zirvesi’nde Anadolu’ya yeni
füzeler yerlefltirilmesi kararlaflt›r›ld›.

“Füze kalkan›” ad› verilen bu
emperyalist askeri proje, dünya halk-
lar›na bir “savunma” projesi gibi
sunulmufltur. Tam tersidir.

Füze Kalkan›, emperyalizme
boyun e¤meyen ülkelere, halklara
karfl› bir eemmppeerryyaalliisstt ssaalldd››rr›› proje-
sidir. NATO karar›yla Anadolu’ya
yerlefltirilecek füzeler, savunma için
de¤il, halklara ssaalldd››rr›› içindir.

Türkiye hhalklar›!
‹flbirlikçi iktidarlar›n gerçek

yüzünü görelim! fiovenizmi
k›flk›rtmak için mesela Yunanistan’la
bir sorun oldu¤unda ““ççaakk››ll ttaaflfl›› bbiillee
vveerrmmeeyyiizz”” diyen iflbirlikçi iktidarlar,
tüm Anadolu’yu tafl›yla topra¤›yla
havas›yla suyuyla emperyalistlere
peflkefl çekiyorlar.

‹flçiler, KKöylüler, MMemurlar,
Ayd›nlar, EEsnaflar, GGençler,
Gecekondulular!

CHP’liler, MMHP’liler, BBBP’liler,
DSP’liler, DDP’liler, AAKP’liler...

AKP ALDATIYOR!
Füze Kalkan› konusunda AKP

cephesinden söylenen her fley, gerçe¤i
gizlemek amaçl›d›r!

Türkiye hhalklar›n›n aanti-
emperyalist ggelene¤inin
mirasç›s› vvatansever gençlik!

AKP aldat›yor, topraklar›m›z›
emperyalizmin füzelerine aç›yor; bu
oyunu bozacak, ““AABBDD DDeeffooll,, NNAATTOO
DDeeffooll”” sloganlar›n› en güçlü biçimde
hayk›racak olan öncelikle yine
sizsiniz.

Aldatma 11:

“Dü¤meye bbasma” ttart›flmas›,
yetki ttart›flmas› dde¤il,
katliamc›l›¤a oortak oolma
tart›flmas›d›r

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

dü¤meye kim basacak karar
veririz.”

NATO patronlar›ndan
James Appathurai da aç›k
söylüyor: "NATO operasy-
onu söz konusuysa,
dü¤meye NATO basar."

Bunun tek anlam›
vard›r. Emperyalistler diyor

ki, iflbirlikçiler haddini bilsin.
Dü¤meye kimin basaca¤› bellidir.
Sistem emperyalizm taraf›ndan kuru-
lacakt›r. Sistemin komutas› da onlarda
olacakt›r.

Asl›nda Erdo¤an’›n da emperya-
lizmle bir ““yyeettkkii”” tart›flmas› söz
konusu de¤ildir. Erdo¤an haddini bilen
bir iflbirlikçidir. Erdo¤an, "Türkiye,
topraklar›n›n genelinde böyle bir fley
düflünülüyorsa komutas›n›n Türkiye'ye
verilmesi gerekir...” derken, komu-
tan›n gerçekte kimde oldu¤unu bile-
rek, füze kalkan› konusunda daha ileri
görevler istiyor. Dü¤meye biz basal›m
demek, ““hhaallkkllaarr››nn kkaattiillii bbiizz oollaall››mm””
demektir.

Sorun dü¤meye kimin basaca¤›
sorunu de¤il; dü¤meye niye
bas›laca¤›d›r?

Dü¤meye basmak, halklar›n
katledilmesidir.

Tart›fl›lmas› gereken budur.

Aldatma 22:

NATO kkararlar›nda
‹ran’›n aad›n›n ggeçmemesi,
bir “olumluluk” dde¤ildir

Füze Kalkan› emperyalizme boyun

hhttttpp::////wwwwww..bbaaggiimmssiizzlliikk--ddeemmookkrraassiiii--
cciinn--hhaallkkcceepphheessii..ccoommHHaallkk CCeepphheessiiHHaallkk CCeepphheessii

- TÜM ANADOLU TOPRAKLARI
NATO-AMER‹KAN ÜSSÜ HAL‹NE GET‹R‹L‹YOR

- TÜM ANADOLU TOPRAKLARI DÜNYA HALKLARININ
KATLED‹LMES‹NE ORTAK ED‹L‹YOR

EMPERYAL‹ST FÜZE KALKANINA HAYIR!

Aç›klama NNo: 220  TTarih: 223 KKas›m 22010    

TÜRK‹YE HALKLARI!
ANADOLU’NUN 

NATO-AMER‹KAN ÜSSÜ
YAPILMASINA ‹Z‹N VERMEYEL‹M!

TToopprraakkllaarrıımmıızz EEmmppeerryyaalliizzmmiinn SSaavvaaşş ÜÜssssüü OOllmmaayyaaccaakk6
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e¤meyen tüm ülkelere ve tüm dünya
halklar›na karfl›d›r! NATO kararlar›nda
‹ran’›n ad›n›n geçmemesi AKP’nin
“diplomatik zaferi” olarak sunuldu.

BBiirriinncciissii;; ismi geçmese bile en
yak›n ve öncelikli hedefin ‹ran
oldu¤unu sa¤›r sultan bile biliyor.

‹‹kkiinnccii ve en önemli nokta ise
fludur:

EEmmppeerryyaalliisstt ffüüzzee kkaallkkaann››,, ssaaddeeccee
‹‹rraann’’aa kkaarrflfl›› ddee¤¤iill,, eemmppeerryyaalliizzmmee flfluu
vveeyyaa bbuu bbiiççiimmddee bbooyyuunn ee¤¤mmeeyyeenn,,
eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› ssiillaahhllaannmmaa
hhaakkkk››nn›› ssaavvuunnaann vvee ttoopprraakkllaarr››nn››
eemmppeerryyaalliisstt tteekkeelllleerriinn yyaa¤¤mmaass››nnaa
aaççmmaayyaann ttüümm üüllkkeelleerree,, ttüümm ddüünnyyaa
hhaallkkllaarr››nnaa kkaarrflfl›› bbiirr tteehhddiitt,, ggöözzddaa¤¤››
vvee ssaalldd››rr›› ppoolliittiikkaass››dd››rr..

Topraklar›m›z iflte bu sald›r› poli-
tikas›n›n karargah› haline getirilmifltir.
Emperyalizm ‹ran’a sald›r› karar›
ald›¤›nda, topraklar›m›za yerlefltiril-
mifl füzeler kullan›lacakt›r ve o zaman
kimse “kararlarda ‹ran’›n ad› geçiyor
muydu, geçmiyor muydu?” diye bak-
mayacakt›r.

Emperyalistler zaten “bugün kimin
balistik füze sahibi oldu¤unun ötesinde,
balistik füzelerin yay›lmas›na karfl› bir
sistem infla ettiklerini” söylüyorlar.

Emperyalizmi vurabilecek herhan-
gi bir silaha sahip olan tüm ülkeler,
emperyalizme göre DDÜÜfifiMMAANNDDIIRR..
Emperyalizme göre düflman, dünyan›n
her yerindedir. Nerede emperyalizme
karfl› bir direnifl varsa, o ülke, oradaki
halk, oradaki örgütler, düflmand›r!

Bunun için o ülkelerin emperyalist
merkezleri ve iflbirlikçilerini vuracak
silahlara gerçekten sahip olup olmamas›
belirleyici de¤ildir. Irak örne¤i ortadad›r.

Emperyalizmin hedef seçti¤i ülke,
öyle bir silaha sahip olmasa da
emperyalizm varoldu¤unu iddia
ederek, varolanlar›n menzilini, etkisini
abartarak sald›r›s›n› yine gerçeklefltire-
cektir. Irak’ta olmayan “kitle imha
silahlar›”n›n varm›fl gibi gösterilmesi,
Kuzey Kore’nin nükleer gücünün
abart›lmas›, ‹ran’›n fiahap füzelerinin
sanki dünyan›n her yan›n› vuracakm›fl
gibi sunulmas›, emperyalist yalanlar›n
bariz biçimleridir.

Aldatma 33:

Emperyalist ffüze kkalkan›n›n, ssalt
ABD dde¤il, NNATO kkarar›yla

kurulmas›, oonu ddaha mmeflru
k›lmaz. AAKP, bbu kkararla,
AMER‹KAN
KATL‹AMCILI⁄ININ YYATA⁄I
OLMAYI kkabul eetmifltir

NATO, Amerika demektir.
NATO’nun sahibi, patronu
Amerika’d›r.

Amerika, Balkanlar’da, Ortado¤u’da,
Kuzey Afrika’da, Asya'da elde etti¤i
mevzileri kal›c›laflt›rmak, bu pazarlarda
ya¤ma ve talan›n› geniflletmek için iflbir-
likçi hükümeti ve Türkiye halklar›n›,
sömürü ve katliamlar›na ortak etme
aray›fl›ndad›r.

Amerikan emperyalizmi, Amerikan
projesi olarak kabul ettirmekte zor-
land›¤› Füze Kalkan›’n›, bir manevrayla
NATO projesi olarak tekrar gündeme
getirmifl ve tüm emperyalistlerle iflbir-
likçilerine kabul ettirmifltir.

Emperyalistler ve iflbirlikçileri,
emperyalist sald›rganl›k projesinin bir
çok ülkenin onay verdi¤i “ulus-
lararas›” bir projeye dönüfltürülmüfl
olmas›n›, kendi halklar›na karfl› füze
kalkan›n› meflrulaflt›rma arac› olarak
kullanm›fllard›r. Oysa bu hiçbir fleyi
de¤ifltirmez.

Füze kalkan›na NATO flemsiyesi,
t›pk› Afganistan’›n iflgalinde oldu¤u
gibi, Amerikan katliamc›l›¤›n›
meflrulaflt›rmakt›r.

Aldatma 44:

AKP’nin ffüzeler için ‘‘para’
pazarl›¤›, aalçakça vve uutanç
vericidir!

Oligarfli, halklar›n katledilmesi için
topraklar›m›z› açarken, topraklar›m›za
yerlefltirilecek füzeler karfl›l›¤›nda
“para” talep etmifltir. Bu da alçakl›¤›n bir
baflka yüzüdür. Topraklar›n› halklar›n
katledilmesi için kiralamak, alçakça ve
utanç vericidir. Bu kiral›k katillikten
baflka bir fley de¤ildir. AKP bu iste¤iyle,
bir yandan para için her fleyi yapabilecek
bir karakterde oldu¤unu gösterirken,
ayr›ca da yine yalan söylüyor. NATO
zirvesinde kararlaflt›r›lan 54 maddelik
sonuç bildirgesinin maddelerinden biri
fludur:

“Güvenli¤in bölünmezli¤i ilkesi
çerçevesinde, ‘risklerin ve külfetin eflit
paylafl›m›’ ilkesi benimsendi.”

Bu, füze kalkan› projesinin

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

Türkiye hhalklar›! BBu
emperyalist pplan›n oorta¤›
olmad›¤›m›z› ggösterelim!

Emperyalistlerin emperyalizme
ba¤›ml› hale gelmifl Balkan ülkelerine
bile kabul ettiremedi¤i füze kalkan›
projesine, kukla Türkiye hükümeti
evet demifltir.

Topraklar›m›z bundan böyle,
‹ran’a, tüm Ortado¤u’ya, Kafkaslar’a,
Balkanlar’a karfl› emperyalist bir füze
üssü olacakt›r.

Amerika ve NATO, ülkemiz
topraklar›n› kendi ya¤ma, talan ve
sömürü savafllar›n›n kanl› tarlalar›
haline getiriyorlar.

Amerika ve NATO, ülkemiz
topraklar›n› halklar›n katliam› için kul-
lan›lacak bir karargah haline getiriyor-
lar.

Topraklar›m›z›n dünya halklar›na
karfl› gözda¤› ve katliam için karargah
olarak kullan›lmas›, yeni düflmanl›klar
demektir. Türkiye halklar›n›, Ortado¤u
halklar›ndan, Balkan halklar›ndan,
Kafkas halklar›ndan koparmak demektir.

60 y›ld›r, Sovyetler Birli¤i'ne,
sonra Rusya'ya ve flimdi ‹ran dahil
olmak üzere, Ortado¤u ülkelerine ve
halklar›na karfl› kullan›lmakta olan
Türkiye'yi, bu kanl› tuzaktan kurtar-
man›n tek yolu anti-emperyalist
mücadeleyi yükseltmektir.

Türkiye halklar›, anti-emperyalist
eylemleriyle, tüm dünya halklar›na
Anadolu’nun katliam üssü yap›lmas›n›
kabul etmedi¤ini, bu emperyalist plana
ortak olmad›¤›n› göstermelidir.

‹steyelim:

- ABD ile askeri, siyasi, ekonomik,
kültürel tüm ikili anlaflmalar iptal
edilmeli!

Türkiye topraklar›ndaki tüm
emperyalist üsler kapat›lmal›;

- NATO'dan ç›k›lmal›d›r.!

Tüm dünyaya ilan edelim:

- Dünya Halklar›n›n Ortak
Düflman› AMER‹KA’DIR

- "Füze Kalkan›"na Hay›r!

- Anadolu Topraklar› Dünya
Halklar›na Karfl› Amerika’n›n Katliam
Karargah› OLMAYACAK!

28 Kas›m
2010

7

Yürüyüfl

Say›: 244

EEmmppeerryyaalliizzmmee KKaarrşşıı MMüüccaaddeelleeyyii BBüüyyüütteelliimm



‹flbirlikçi AKP, topraklar›m›z›n
tamam›n› emperyalizmin halklara
karfl› sald›r› üssü haline getirdi. 

Fakat AKP, bu gerçe¤i halktan
gizliyor. AAbbdduullllaahh GGüüll mmeetthhiiyyeellee--
rriiyyllee NATO kararlar›n›n esas›n›n
tart›fl›lmas›n›n önüne geçiyor.. 

Halklara karfl› bir terör örgütü
olan NATO’nun son “zirve” toplan-
t›s›, 19-20 Kas›m’da Portekiz’in
Lizbon flehrinde yap›ld›. Zirveye 28
NATO üyesi ülkenin yan› s›ra NA-
TO üyesi olmayan 20 ülkenin dev-
let baflkanlar› da kat›ld›.

Zirvenin iki temel gündemi
vard›. BBiirriinncciissii;; bir Amerikan pro-
jesi olarak gündeme gelen ve uzun
zamand›r nereye kurulaca¤› tart›fl›-
lan, daha sonra NATO projesine dö-
nüfltürülen ffüüzzee kkaallkkaann›› sisteminin
nereye kurulaca¤›n›n karara ba¤lan-
mas›. ‹‹kkiinncciissii;; NATO’unun önü-
müzdeki 10-15 y›l›na yön verecek
yeni stratejisinin belirlenmesi.

‹ki gün süren NATO zirvesinde
bu iki konu da karara ba¤land›.

Amerikan-NATO FFüzeleri
Türkiye’ye

Zirvenin birinci gündemine gö-
re, ffüüzzee kkaallkkaann››nn››nn TTüürrkkiiyyee’’yyee
kkuurruullmmaass›› kkaarraarrllaaflfltt››rr››lldd››.. Bu ka-
rara göre, üüllkkeemmiizz ttoopprraakkllaarr››nn››nn
ttaammaamm››nnaa Amerikan füze kalkanla-
r› kurulabilecek. 

Zirvenin ikinci gündemine göre,
NATO’nun önümüzdeki 10-15 y›l›-
na yön verecek stratejinin özü; “te-
rör” demagojisi alt›nda halklara
karfl› savafl kararlar›d›r.

‹flbirlikçi AAKP ve AAKP
yandafl› bburjuva bbas›n
halk› aaldat›yor

AKP gerçekleri halktan gizliyor.
Füze kalkanlar›n›n nereye kurulaca-
¤› çok daha öncesinden kesinlefl-

mifltir. Bu konuda iflbirlikçi
AKP’nin eli mahkumdur. Emper-
yalistler buna karar verdikten sonra
iflbirlikçinin buna itiraz›n›n olmas›
sözkonusu olamaz. Nitekim olma-
m›flt›r. Ancak AKP uzun süre bu
gerçe¤i halktan gizlemifltir.

ABD D›fliflleri Bakanl›¤› Sözcü-
sü Philip Crowley bir aç›klamas›n-
da: “NATO ile iflbirli¤i içinde Avru-
pa'ya füze savunma sistemi kurul-
mas› planlar›yla ilgili olarak ““TTüürr--
kkiiyyee iillee ggöörrüüflflmmeelleerriimmiizz oolldduu”” der-
ken, Baflbakan Tayyip Erdo¤an
“ TTüürrkkiiyyee’’yyee hheerrhhaannggii bbiirr tteekklliiff vvee--
yyaa ttaalleepp ggeellmmeeddii”” diye aç›klama ya-
parak halktan gerçekleri gizlemiflti.
Gerçekler gizlenemez duruma gel-
dikten sonra D›fliflleri Bakan› Ah-
met Davuto¤lu; ““NNAATTOO’’nnuunn ssaahhiibbii
bbiizziizz”” diyerek iflbirlikçili¤ini ve
uflakl›¤›n› gizlemeye çal›flt›.

Füze kalkan›n› Türkiye’ye kuru-
lup kurulmamas› konusunda iflbir-
likçi AKP söz sahibi de¤ildi. Em-
peryalistler bu konuda iflbirlikçile-
riyle Davuto¤lu’nun “ssaann››lldd››¤¤›› kkaa--
ddaarr bbiirr ttaarrtt››flflmmaa oollmmaadd››” diye be-
lirtti¤i gibi tart›flma yürütmemifltir.
Emperyalisterin verdi¤i karar› ka-
bul etmifltir.

AKP bütün bunlar› tam bir iki
yüzlülükle halktan gizliyor. Burjuva
bas›nda yaz›lan haberlere bak›l›rsa
sanki topraklar› emperyalizmin sal-
d›r› üssü haline dönüfltürülen Türki-
ye de¤ilmifl gibi...

Cumhurbaflkan› Gül,  Lizbon’dan
flu aç›klamay› yapt›; ““TTüümm ttaalleepplleerrii--
mmiizzii kkaabbuull eettttiirrddiikk,, BBüüyyüükk mmeemmnnuu--
nniiyyeett dduuyyuuyyoorruuzz..''TTüürrkkiiyyee''nniinn tteemmeell
iillkkeelleerriinnii ssaavvuunnaann,, pprreennssiippllii bbiirr ttaa--
vv››rr ttaakk››nndd››kk.. KKiimm iillkkeellii pprreennssiipplleerrllee
hhaarreekkeett eeddeerrssee ssoonnuunnddaa ddeesstteekk bbuu--
lluurr.. ‹‹llkkeellii ppoozziissyyoonnuummuuzz NNAATTOO''nnuunn
pprreessttiijjiinnii kkoorruudduu......””

Gül’ün bu aç›klamas›ndan sonra
AKP yandafl› ve burjuva bas›n da
Gül’ün her cümlesinden bir manflet
yapt›. 

Neymifl tüm talepleri? Neyi ka-
bul ettirdiniz?

Abdullah Gül Lizbon’da emper-
yalizmin iflbirlikçisi yeni-sömürge
bir ülkenin temsilcisi olarak bulun-
mufltur.

‹flbirlikçilerin talepleri de iki-
yüzlüce. NATO’nun yeni Stratejik
Belgesi’nde ‹ran tehdit olarak gös-
terilmeyecek. Herhangi bir ülke is-
mi zikredilmeyecek. 

‹ran’n›n ya da baflka bir ülkenin
ad› geçmeyince füze kalkanlar› hiç
bir ülkeyi hedef almam›fl m› ola-
cak? ‹flbirlikçi AKP kimi kand›r›-

NATO zirvesi ve 
yalanlar, demagojiler

‹flbirlikçi AKP Dalkavuklar›

“NATO’nun ekseni Türkiye’ye
kayd›” (Taraf,  21 Kas›m 2010)

� NATO k›l›ç biz kalkan” (Taraf,
20 Kas›m 2010)

� “Füze savunma sisteminde
Türkiye’nin istedi¤i oldu” (Taraf,
20 Kas›m 2010)

� “Her hangi bir ülkenin hedef
gösterilmesini asla kabul
etmeyiz” (Abdullah Gül)

� “Türkiye’nin flartlar›na NATO
deste¤i” (Bugün, 19 Kas›m 2010)

� “Gül: NATO’da ne dediysek o”
- (Taraf, 21 Kas›m 2010)

� “NATO Zirvesi Israil’de Türkiye
korkusu yaratt›” (22 Kas›m
Bugün)

� “NATO’nun prestijini biz
koruduk” (21 Kas›m 2010, Yeni
fiafak)
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yor? Emperyalistler milyar-
larca dolarl›k yat›r›m› “kor-
kuluk” olsun diye mi yap›-
yor? Emperyalistler Ortado-
¤u’da, Asya’da halklara sal-
d›rmayacak m›? 

Füzelerin hedefleri belli-
dir. Emperyalistler aç›kça
söylüyor. Türkiye NATO’nun
Stratejik Belgesi’ne ‹ran’›n
ad›n› sokturmam›fl, bunu baflar› ola-
rak gösteriyor: Sarkoziy bu tart›fl-
malara iliflkin yapt›¤› aç›klamada
““bbiizz kkeeddiiyyee kkeeddii ddeerriizz,, bbuuggüünnüünn ffüü--
zzee tteehhddiittii ‹‹rraann’’dd››rr..”” diyor. 

Sonuçta bu kalkan emperyaliz-
me boyun e¤meyen ülkelerin uzun
menzilli füzelere, nükleer silahlara
sahip olmas›na karfl› gelifltirilen bir
tehdit, gözda¤› ve sald›r› kalkan›d›r. 

Orada ‹ran denilip denilmemesinin
hiçbir önemi yoktur. Çok nettir.
Tekrar edersek ffüüzzee kkaallkkaann›› eemm--
ppeerryyaalliizzmmee bbooyyuunn ee¤¤mmeeyyeenn üüllkkee--
lleerree kkaarrflfl›› eemmppeerryyaalliizzmmii kkoorruummaa
kkaallkkaann››dd››rr..

Fakat bunlar burjuva medya ta-
raf›ndan tepetaklak ediliyor. 

Mesela AKP’nin borazanlar›n-
dan Sabah gazetesi flöyle yazm›fl:
“Türkiye’de muhtemelen biri Do¤u
Karadeniz, di¤eri Güneydo¤u Ana-
dolu’da olmak üzere iki radar istas-
yonu kurulacak. Böylece TTüürrkkiiyyee’’--
nniinn ttüümm ttoopprraakkllaarr›› oollaass›› bbiirr ssaalldd››rr››--
yyaa kkaarrflfl›› ggüüvveennccee aalltt››nnaa aall››nnaaccaakk”

Bu sat›rlar› okuyanlar da san›r
ki; füze kalkanlar› TTüürrkkiiyyee’’yyii kkoo--
rruummaakk iiççiinn kurulmufl. AKP iflbir-
likçili¤ini gizlemek için ancak bu
kadar› yap›labilir.

Oligarfli 664 yy›ld›r
Amerika’n›n uuflakl›¤›n›
yap›yor, AAKP uflakl›kta een
pervas›z, een iikiyüzlü
olan›d›r!

Türkiye’nin Amerikan uflakl›¤›
yeni-sömürgeleflme sürecine paralel
olarak bafllam›fl, NATO’ya girme
döneminde iyice pekiflmifltir. 

‹‹flflbbiirrlliikkççii uuflflaakk iikkttiiddaarrllaarr››nn

AAmmeerriikkaa’’yyaa,, NNAATTOO’’yyaa yyaarraannmmaakk
iiççiinn yyaapptt››kkllaarr››nn››nn öözzeett bbiirr lliisstteessii
iiflflbbiirrlliikkççiillii¤¤iinn bbeellggeelleerriiddiirr::

- Türkiye, 1948'de kurulan ‹‹ssrraa--
iill’’ii ttaann››yyaann iillkk vvee tteekk MMüüssllüümmaann
üüllkkeeddiirr.. 

- Kuzey Kore halk›n›n emperya-
lizmden ve sömürüden kurtulufl mü-
cadelesini engellemek için Amerika
ad›na Kore’ye asker göndererek bin-
lerce halk çocu¤unu katlettirdiler.

- Türkiye 1952'de NATO’ya üye
oldu. Yap›lan iflbirlikçilik anlaflma-
lar›yla ülkemiz NATO ve Amerikan
üssü haline getirildi. Topraklar›m›z-
da 1966 y›l› itibariyle tam 111122 ttaannee
AAmmeerriikkaann üüssssüü vard›. Bu üsler ül-
kemizin de¤iflik yerlerinde toplam
3355 mmiillyyoonn metrekarelik alan› kapla-
maktad›r. Ülkemizin 35 milyon
metre karesi her fleyiyle NATO ve
ABD denetimi alt›ndad›r. LLiizzbboonn
zirvesinde al›n›n kararla bu alan
778800 bbiinn kkiilloommeettrreekkaarreeyyee çç››kkmm››flfl--
tt››rr.. Yani ttoopprraakkllaarr››mm››zz››nn ttaammaamm››
Amerika’n›n hizmetine aç›lm›flt›r.

- 3300 bbiinn Amerikan askeri Türki-
ye'deki üslerde görev yapmaya bafl-
lad›.

-Amerika-NATO’nun dayatma-
s›yla Suriye ile olan s›n›r› boyunca
bir milyon may›n döflendi.

-D›fl politika tamamen Amerikan
ç›karlar›na göre düzenlendi.

-Türkiye'deki Amerikan ve NA-
TO  üsleri Irak, Lübnan, Ürdün ve
tüm Ortado¤u halklar›na karfl› kul-
lan›ld›. Son 9 y›ld›r  Afganistan’da
ve 2003 y›l›ndan beri Irak’ta ‹ncir-
lik’ten sa¤lanan lojistik destekle ifl-
gal ve katliam sürdürülmektedir. 

- Türkiye, emperyalistlerin tali-
mat›yla Birleflmifl Milletler (BM)'de
Cezayir'in ba¤›ms›zl›¤›na kkaarrflfl›› oy
kulland›.

- NATO istedi¤i için
1956'da Fransa, ‹ngiltere ve
‹srail'in M›s›r'a sald›r›s›na des-
tek  verildi.

- ‹srail ile askeri iflbirli¤i
yap›ld›. 

- ABD ve ‹ngiltere 1953'te
anti-emperyalist Musadd›k
yönetimini deviren generallere
destek vermek için Türki-

ye'deki NATO üslerini kulland›.

- Topraklar›m›z ABD’nin nükle-
er deposu haline getirildi. Toprakla-
r›m›zda Amerika’ya ait yüze yak›n
atom bombas› bulunmaktad›r.

- NATO’nun talimatlar› do¤rul-
tusunda devrim mücadelesini engel-
lemek için kontrgerilla örgütlendi.
Kontrgerilla kanl› bir tarih yaratt›. 1
May›s 1977, 16 Mart, Marafl, Sivas,
Çorum, Gazi, 12 Temmuz, 17 Ni-
san, infazlar, kay›plar, iflkenceler,
19 Aral›k katliam›... hepsinin arka-
s›nda Amerika  ve bütün olarak em-
peryalistler vard›r. 

Lizbon’da bbütün
emperyalistler halklara
karfl› bbirleflti

Füze Kalkan› sistemi Ameri-
ka’›n›n y›llard›r gündeminde olan
halklara karfl› bir sald›r› projesidir. 

Bugün için aç›k hedef ‹ran ve
Kuzey Kore’dir. Ancak uzun vade-
de AAmmeerriikkaann ssiisstteemmiinnee bbooyyuunn ee¤¤--
mmeeyyeenn Ortado¤u’daki, Asya’daki,
Do¤u Avrupa’daki tüm ülkeler füze
kalkanlar›n›n hedefidir. 

Lizbon’daki NATO zirvesi bunu
aç›kça göstermektedir: “Terör” diye
tarif ettikleri tehdit, emperyalizme
boyun e¤meyen halklard›r. Emper-
yalizm karfl›s›nda diz çökmeyen ül-
kelerdir. 

NATO, sosyalizmin yay›lmas›na
karfl› kurulmufl halklara karfl› savafl
örgütüdür. Sosyalist devletler y›k›l-
d›ktan sonra da NATO’nun ifllevi
de¤iflmemifltir. Halklara karfl› terör
estirmeye devam etmektedir. 

Emperyalizmin terörü halklar›
teslim alamayacak.
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O l i g a r fl i n i n
tüm partileri iflbirlikçilikte, Ameri-
kan uflakl›¤›nda birbirleriyle yar›fl-
maktad›rlar. Çünkü, ‘50’lerden bu-
güne iktidarlar›n› Amerika’ya borç-
ludurlar. Ve bilirler ki, düzen ikti-
dar›n›n yolu, ABD’den onay almak-
tan geçer.

Uflakl›klar›nda belirleyici olan
bbiirriinncciissii, Amerika’n›n isteklerini-
harfiyen yerine getirmekse, iikkiinnccii--
ssii,, halka ve devrimcilere düflman-
l›klar›d›r. 

‹flbirlikçi iktidarlar Anadolu’nun
her yan›n› Amerikan-NATO üsle-
riyle, füzelerle doldurdular. Bunu
yaparken kimse itiraz edemesin,
kimse hesap soramas›n diye de
devrimcileri, vatanseverleri katletti-
ler... 12 Temmuz’da katlettiler, 17
Nisan’da, Ulucanlar’da, 19 Ara-
l›k’ta katlettiler. ‹flkencelerle, infaz-
larla, kay›plarla... katlettiler. Katlet-
mek, oligarflinin halk› yönetmek
için baflvurdu¤u temel politikalar-
dan biridir. Ony›llard›r katlediyor-
lar.

Ne için?

Amerika’n›n gizli iflgalinin, tekel-
lerin sömürüsünün. Anadolu’daki
ya¤ma ve talan›n sorunsuz sürmesi
için. 

19-20 Kas›m’da Lizbon’da yap›-
lan NATO zirvesine bak›n: Lizbon-
da’daki NATO zirvesinde Anado-
lu’nun her kar›fl topra¤› Ameri-
ka’n›n savafl üssü haline getirilir-
ken, AKP, “zafer” kazanm›fl gibi ya-
lan propagandayla halkla alay edi-
yor. Sesini ç›kartanlara yönelik bas-
k› ve terör ise hiç eksik olmuyor.
Devrimcilerin örgütlü oldu¤u ‹stan-
bul’un gecekondu mahalleleri ay-
lard›r abluka alt›nda. Komplolorla,
yalan ifadelerle onlarca devrimciyi
gözalt›na al›p tutuklat›yorlar.

Amerikan emperyalizmi, tüm
dünyaya zulmederken hiç kimse

zulme karfl› direnmesin istiyor. Her-
kes boyun e¤sin istiyor. 

Ony›llard›r kan›m›z› döküyorlar.
bunun için katlediyorlar. Kaybedi-
yorlar. ‹flkence yap›yorlar! Tükete-
bildiler mi devrimcileri? Direnenle-
ri yok edebildiler mi?

Kontrgerillay› örgütlediniz. On-
y›llard›r provokasyonlarla, kitle
katliamlar›yla halk›n mücadelesini
durdurabildiniz mi? 

‹flbirlikçilerinize darbeler yapt›r-
d›n›z. Yüzbinlerce insan› hapisha-
nelere doldurdunuz. Yine en büyük
korkunuz halklar ve devrimcilerdir. 

19 Aral›k 2000 Hapishaneler
katliam›nda 28 devrimcinin katle-
dilmesinin ard›ndan Baflbakan Bü-
lünt Ecevit ““aarrtt››kk ggeelleeccee¤¤ee ggüüvveennllee
bbaakkaabbiilliirriizz”” diye aç›klamalar yap›p
IMF’ye güvence veriyordu. 

19 Aral›k katliam›n›n arkas›nda
emperyalistler vard›. ABD ve AB
emperyalistlerinin ç›karlar› için kat-
lettiler. IMF program›n›n uygula-
nabilmesi için katlettiler. 

Çünkü, Ecevit’in de dedi¤i gibi,
emperyalizmin politikalar›n›n haya-
ta geçirilmesi için devrimcilerin
katledilmesi gerekiyordu. 

Devrimciler varoldu¤u sürece
emperyalistlerin ç›karlar›n›n, garan-
tisi yoktur. 

‹flbirlikçi oligarfli, iflbirlikçi ikti-
darlar, kendi ç›karlar›n›n güvenli¤i-
ni de emperyalizmin ç›karlar›n›n
güvenli¤inde görüyor. 

1991 y›l›nda ABD Baflkan›
Bush’un Türkiye ziyaretinden önce
Amerika’n›n uflaklar› Bush’a yaran-
mak için 12 Temmuz katliam›n›
yapt›lar. 10 Devrimci Sol kadro sa-
vaflç›s›n› katlettiler. Ne kadar çok
devrimci katlederlerse o kadar afe-
rin alacaklard›! 

Ecevit, 1999 y›l›nda Amerika’ya

giderken Ulucanlar’da 10 devrimci-
nin katliam haberini götürdü. Efen-
dilerinin gözüne girmek için 10 tut-
sa¤› katletmifllerdi o zaman da. 

Bütün terörünüz boflunad›r. 

12 Temmuzlar’da, 17 Nisan-
lar’da, gözalt›larda, iflkencelerde,
hapishanelerde, Ulucanlar’da, 19
Aral›klar’da, F Tiplerinde yüzlerce
devrimci katledildi. Bu katliamlarla
Anadolu topraklar›nda devrimci ha-
reketi yok edeceklerdi. Devrim
umudunu yok edeceklerdi. Anado-
lu’da anti-emperyalist mücadele
bayra¤›n› yere düflüreceklerdi... Bu-
nun için baflvurulmad›k bask› zu-
lüm, katliam kald› m›? Diri diri yak-
t›lar insanlar›m›z›. Y›llard›r tecrit
hücrelerinde tutuyorlar. 

Baflarabildiler mi? Anadolu top-
raklar›ndan umudu söküp atabildi-
ler mi? 

Füze kalkanlar› diyor ki: Baflara-
mad›lar. Emperyalistlerin terörleri-
nin bu denli büyük olmas›n›n nede-
ni halklar›n direncini k›ramad›kla-
r›ndand›r. Halklar›n herfleye ra¤men
direniyor olmas›ndand›r. 

En güçsüz, en örgütsüz haliyle
bile emperyalizmin en büyük kor-
kusu devrimcilerdir. Ezilen sömürü-
len, yoksul halklard›r. 

Bugün Anadolu’nun her taraf›na
roketlerini, füzelerini kurabilirler.
Fakat eninde sonunda topraklar›-
m›zdan emperyalizmi de füzelerini
de iflbirlikçi uflaklar›n› da söküp ata-
ca¤›z. Döktükleri kan›m›z›n her
damlas›n›n hesab›n› soraca¤›z. 

Anadolu’nun anti-emperyalist
mücadele damar› çok güçlüdür. 40
y›ld›r bu bayra¤› dalgaland›r›yoruz.
Bu bayra¤› hiç yere düflürmedik,
emperyalizmi ve iflbirlikçilerini ko-
vana kadar da dalgaland›rmaya de-
vam edece¤iz.

Üslerin, füzelerin sahipleri, 
19 Aral›klar’da, 12 Temmuzlar’da, 

kan›m›z› dökenlerdir!
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E m p e r y a -
listlerin ve ifl-
birlikçilerinin

NATO zirvesinde sa¤lad›klar› uz-
laflma, halklar ve halktan yana tüm
güçler aç›s›ndan dikkate al›nmas›
gereken bir sonuçtur. 

Emperyalistler ve iflbirlikçileri
aras›nda çeliflki mi yok? Tam tersi-
ne. Herbiri aras›nda k›ran k›rana pa-
zar, rekabet kavgalar› var. Ama bu
onlar›n birleflmesine engel olmuyor.
Burada s›n›fsal netlik ve iktidar net-
li¤i vard›r. Dünya nüfusu yaklafl›k 7
milyar. Onlar ise bir avuç. Birlefle-
mezlerse, örgütlü davranamazlarsa
biliyorlar ki, dünya halklar› karfl›-
s›nda yaflama ve iktidarda kalma
flanslar› yoktur. 

Sosyalist sistemin y›k›ld›¤› ko-
flullarda emperyalizm hükmetme
aç›s›ndan son yüzy›l aç›s›ndan en
güçlü dönemini yafl›yor denilebilir.
Yeryüzünde emperyalizmi “dengele-
yebilecek” herhangi bir “uluslararas›
kurum” yoktur. Empeyalist sald›r-
ganl›¤› durduracak, s›n›rland›racak
bir denge aran›yorsa o yaln›z ve yal-
n›z halklar›n direnifli ve birli¤idir.

Emperyalizmin kendini en güçlü
hissetti¤i, bu anlamda da hemen her
konuda –ekonomide, askeri planda,
siyasette- alabildi¤ine pervas›z ol-
du¤u bir dönemde, halklar›n emper-
yalizm karfl›s›nda güç olabilmesinin
koflullar›ndan biri, hem tek tek ülke-
ler içinde, hem dünya çap›nda bir-
likler oluflturabilmesidir. 

*

Yaklafl›k bir y›l önce, ‹stan-
bul’da bir sempozyum vard›: EEyyüüpp
BBaaflfl EEmmppeerryyaalliisstt SSaalldd››rrggaannll››¤¤aa
KKaarrflfl›› HHaallkkllaarr››nn BBiirrllii¤¤ii SSeemmppoozz--
yyuummuu.. 

2009’un 4–6 Aral›k günleri ara-
s›nda Halk Cephesi'nin ça¤r›s›yla
yap›lan sempozyumun amac›, dün-
yan›n ddöörrtt bbiirr yyaann››nnddaann aannttiieemm--
ppeerryyaalliisstt ddeevvrriimmcciilleerrii bbiirr aarraayyaa
ggeettiirrmmeekk,, tart›flt›rmakt›. Nas›l bir-
leflebiliriz, nas›l mücadele edebili-
riz, emperyalist sald›rganl›¤a karfl›
halklar›n direniflini nas›l büyütebili-

riz, bu direnifli zafere nas›l ulaflt›ra-
biliriz? Bu sorular›n cevab›n› ara-
mak, ve halklar›n, devrimlerin ta-
rihsel tecrübeleri ›fl›¤›nda da anti-
emperyalist birli¤i pratikte bir güce
dönüfltürmekti. 

NATO Zirvesi’nden sonuç ç›kar-
mak derken, iflte ç›kar›lmas› gere-
ken sonuçlardan biri de, bu sempoz-
yumun amac›n›n ne kadar yerinde,
gerekli ve zorunlu oldu¤unun görül-
mesidir. 

Dünya halklar› aç›s›ndan, dün-
yan›n tüm devrimci, ilerici, vatan-
sever, demokrat güçleri aç›s›ndan
bugün böyle bir birlik, pratik bir zo-
runluluktur. 

Ortado¤u baflta olmak üzere,
Balkanlar’dan Latin Amerika’ya
kadar, devrimci, ilerici, anti-emper-
yalist güçler birlefltirilebilir. EEyyüüpp
BBaaflfl EEmmppeerryyaalliisstt SSaalldd››rrggaannll››¤¤aa
KKaarrflfl›› HHaallkkllaarr››nn BBiirrllii¤¤ii SSeemmppoozz--
yyuummuu,, bu konuda at›lm›fl önemli bir
ad›md›r. Bu ad›m büyütülmeli, yay-
g›nlaflt›r›lmal›d›r... 

**

Dünya halklar›n›n anti-emperya-
list birli¤i, elbette önce öörrggüüttllüü
ggüüççlleerriinn anti-emperyalist birli¤idir.
Bu birli¤i güçlendirmek de yine ön-
celikle bu siyasi hareketlerin kendi
çizgilerinde anti-emperyalist yan›
güçlendirmelerini gerektirir. KKeennddii
pprraattii¤¤iinnddee aannttii--eemmppeerryyaalliisstt mmüü--
ccaaddeelleeyyii aaddeettaa ttaallii dduurruummaa iittmmiiflfl
veya tümden devre d›fl› b›rakm›fl si-
yasi hareketlerin, böyle bir birlikte
yer almayacaklar› veya alsalar bile
bunun pratik bir anlam›n›n olmaya-
ca¤› aç›kt›r. 

* 

Sempozyumun Sonuç Bildirge-
si’nde son derece önemli noktalar
vard›. Birinde flöyle deniyordu:

“Sempozyum, emperyalizmin
halklara karfl› kulland›¤› tüm maze-
ret ve bahaneleri ve direnifli terör
diye adland›rmas›n›” mahkum et-

miflti. (Sempozyum Sonuç bildirge-
si, maddi 4)

Bu, anti-emperyalist bir müca-
deleyi ve anti-emperyalist bir birli¤i
gelifltirmek için son derece tayin
edicidir. 

Sonuç Bildirgesi’nin 5. maddesi
de bugün karfl› karfl›ya olunan füze
kalkanlar›n›n Anadolu’ya yerlefltiril-
mesi konusuna bir cevap oluflturuyor.

Kararda deniyor ki; “Sempoz-
yum, dünyaya yay›lan emperyalist
üsleri k›nar. Bulunduklar› ülkelerin
egemenli¤inin aç›k bir ihlali sa-
yar...”

Evet, füze kalkan›na, ülkemizde-
ki di¤er emperyalist üslere dair, bu-
nun d›fl›ndaki di¤er tart›flmalar ge-
reksiz veya talidir. 

TTüürrkkiiyyee ssoolluu,, AAnnaaddoolluu’’nnuunn
NNAATTOO--AABBDD üüssssüü yyaapp››llmmaass››nnaa
kkaarrflfl›› birlikte mücadeleyi büyütme-
li, bu birli¤i dünya halklar›n›n anti-
emperyalist birli¤i yolunda önemli
bir ad›ma çevirmelidir. 

Sempozyum, 22001111’’iinn fifiuubbaatt
aayy››nnddaa yyeenniiddeenn ttooppllaannaaccaakk.. 

Sempozyuma güç vermek, füze
kalkan› benzeri sald›rganl›klara ve-
rilecek en iyi cevapt›r. 

*

Emperyalizme karfl› mücadele,
halklar›n kurtuluflu hedefine sahip
tüm güçler için ““aassllii ggöörreevv””dir;
böyle kabul edilmelidir. Emperya-
lizme karfl› mücadeleyi sadece “em-
peryalist sald›r›lar› protesto” düze-
yinde ele almak, eksik bir ele al›flt›r. 

Emperyalizme karfl› ulusal veya
s›n›fsal temelde mücadele veren
tüm örgütler, emperyalist sald›rgan-
l›k karfl›s›nda, emperyalizmi kovma
ve ba¤›ms›zl›k perspektifiyle birlefl-
melidir. 

““BBiirrlleeflfliirrsseekk ttaarriihh bbiizzii mmuuzzaaffffeerr
iillaann eeddeecceekkttiirr.. BBiirrlleeflfleemmeezzsseekk yyeenniill--
ggiiyyee mmaahhkkuumm eeddeecceekkttiirr..”” Birlefle-
lim, savaflal›m, kazanal›m!

Emperyalizme Karşı Birleşelim!
Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği
bugün daha somut ve güncel bir görevdir...
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� TAYAD’l›lara dava açt›ran
AKP suçüstü yakalanm›flt›r! 

� Bu dava linç güruhlar›na,
“iflinize devam edin” demektir!

� TAYAD’l›lar›
tutuklamalarla, linçlerle,
davalarla y›ld›ramazs›n›z!

TAYAD’l›lara gözalt›... TA-
YAD’l›lara tutuklama... TAYAD’l›-
lara linç... TAYAD’l›lara dava...

TAYAD’l›lara yönelik sald›r›lar
devam ediyor. Tecrite ve zulme kar-
fl› mücadele eden, susmayan, sustu-
rulamayan TAYAD’l›lar› susturmak
için AKP iktidar› bask›lar›n› art›ra-
rak sürdürüyor.

ZZuullmmee vvee ööllüümmlleerree kkaarrflfl››, ‹stan-
bul Kartal’dan 1188 EEyyllüüll’’de yürüyü-
fle bafllayan, AKP’nin polisinin de-
netiminde lince u¤rayan TAYAD’l›-
lar hakk›nda AKP iktidar› yeni bir
dava daha açt›rd›.

Linççilere de¤il, TAYAD’l›lara
dava açan Ankara Cumhuriyet Bafl-
savc›l›¤›, zulme ve tecrite karfl› An-
kara’ya yürüyen 30 TAYAD'l› hak-
k›nda “kanunsuz toplant› ve gösteri
yürüyüflü yapt›¤› ve polise direndik-
leri” gerekçesiyle 66 aayyddaann 33 yy››llaa
kadar hapis cezas› istiyor.

‹ddianame, TAYAD'l›lar›n iikkaazz--
llaarraa rraa¤¤mmeenn “yürüyüfle devam etti-
¤i” “polise direndi¤i”, “bas›na sal-
d›rd›¤›n›” söylüyor. Ankara 7’nci
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görü-
lecek dava asl›nda DD‹‹RREENNMMEE hak-
k›na karfl› aç›lm›fl bir davad›r. 

Oysa iddianamede sald›ran, kat-
letmeye haz›r linççilere dair tek bir
sat›r yyookkttuurr.. Linçler yok say›lm›fl-
t›r.

TAYAD'l›lara sald›ran faflist linç
güruhu hakk›nda ise göstermelik
““ssoorruuflflttuurrmmaa ssüürrddüürrüüllüüyyoorr”” de-
nilmektedir. Bu demektir ki, faflist

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

LLiinnççlleerriinn ssoorruummlluussuu AAKKPP
18 Eylül’de ‹stanbul Kartal’dan

yürüyüfle bafllayan TAYAD’l›lar 12
gün sonra Ankara’ya vard›lar. Düz-
ce’de, Bolu’da, K›z›lcahamam’da,
Kazan’da, Ankara’da polis gözeti-
minde linç sald›r›lar›na u¤rad›lar.

AKP’nin polisi, yürüyüfl boyun-
ca linç güruhlar›n› seferber edip,
yönetti, istedi¤i her yerde sald›rtt›.

29 Eylül günü Ankara’da Gazi
Üniversitesi önünden geçerken, fa-
flist linç güruhu tekrar sald›rd›. TA-
YAD’l›lar Abdi ‹pekçi Park›’na
do¤ru yürümeye devam ettiler. Yü-
rüyüflü engelleyemeyen AKP’nin
polisi sald›rarak 33 TAYAD’l›y› gö-
zalt›na ald›. Sald›ran faflist güruh
gözalt›na al›nmazken, TAYAD’l›lar
gözalt›na al›nd›. Ayn›  mant›k, flimdi
linççileri bir yana b›rak›p,
TAYAD’l›lara dava aç›yor. 

Defalarca lince u¤rayan TA-
YAD’l›lara aç›lan davan›n arkas›n-
da AKP iktidar› vard›r. AKP iktida-
r›, gözalt›larla, linçlerle, tutuklama-
larla, sald›r›larla TAYAD’l›lar› sin-
dirmeye çal›fl›yor.

Aç›lan dava TAYAD’a karfl› sür-
dürülen düflmanca tavr›n, taham-
mülsüzlü¤ün bir sonucudur. Tecrite,
zulme karfl› direnen TAYAD’l›lar-
dan intikam almad›r. Düflmanca ve
intikam amaçl› bu dava ile AKP el-
bette sonuç alamayacakt›r.

Ancak halk düflman› AKP’nin
gözü öylesine dönmüfl, TAYAD’l›-
lara karfl› öylesine tahammülsüzdür
ki, 12 gün boyunca defalarca linç
sald›r›s› yaflanm›flken tteekk bbiirr lliinnççççii
ggöözzaalltt››nnaa aall››nnmmaamm››flfl,, bbiirr tteekkii bbiillee
ttuuttuukkllaannmmaamm››flfl vvee flfliimmddii ddee bbiirr
tteekkiinnee bbiillee ddaavvaa aaçç››llmmaamm››flfltt››rr.. 

Oysa kendi yasalar›na göre bile
ortada bir “suç” var. Demokratik
hakk›n› kullanan, Ankara’ya yürü-
yen TAYAD’l›lara defalarca sald›-
r›ld›. Ortada linç gibi bir suç olma-
s›na karfl›n ppoolliiss,, ssaavvcc››llaarr,, hhaakkiimm--
lleerr ppaarrmmaakkllaarr››nn›› ooyynnaattmmaadd››llaarr..

AKP bir yandan linçcileri koru-
yup, arkas›nda durdu¤unu gösterir-
ken, bir yandan da “linçlere devam
edin” diyor.

AKP demokratik haklar›n› kulla-
nan, tecrite ve zulme karfl› ç›kan
TAYAD’l›lara “demokratik haklar›-
n› kullanamazs›n” diyor.

LLiinnççlleerree,, AAKKPP’’nniinn ppoolliissiinnee
kkaarrflfl›› DD‹‹RREENNMMEEKK
mmeeflflrruudduurr!!

AKP’nin savc›lar›, linçlere, poli-
sin sald›r›lar›na karfl› direnip, Anka-
ra yürüyüflüne devam eden TA-
YAD’l›lar› DD‹‹RREENNMMEE hakk›n› kul-
land›klar› için suçlamaktad›r.

Linçlere, AKP’nin polisinin sal-
d›r›lar›na karfl› D‹RENMEK hakl›-
d›r. Görülece¤i gibi aç›lan bu dava
TAYAD’l›lara karfl› sürdürülen sal-
d›r›n›n devam›d›r.

Linç güruhlar›, AKP’nin polisi,
yarg›s› ile AKP’nin TAYAD’l›lara
karfl› sürdürdü¤ü sald›r› bir kez da-
ha bofla ç›kar›lacakt›r.

AKP linççileri yine korudu:
Linççilere de¤il, TAYAD’l›lara dava!

TToopprraakkllaarrıımmıızz EEmmppeerryyaalliizzmmiinn SSaavvaaşş ÜÜssssüü OOllmmaayyaaccaakk12

Yürüyüfl

28 Kas›m
2010

Say›: 244



‹‹ssttaannbbuull:: Tecrite Karfl› Mücadele
Platformu (TKMP) a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbetlerin taleplerinin kabul
edilmesi ve tecritin kald›r›lmas› için
‹stanbul Taksim Galatasaray Lisesi
önünden Tramvay Dura¤›’na kadar
bildiri da¤›tarak ard›ndan bir
aç›klama yapt›.

22 Kas›m günü yap›lan bildiri
da¤›t›m›nda sivil polisler a¤›rlaflt›-
r›lm›fl müebbetlerin taleblerini içe-
ren bildiriyi al›p y›rtarak ortam›
provoke etmeye çal›flt›. Ancak buna
izin vermeyen tutuklu yak›nlar› sivil
polislerin üzerine giderek uzaklafl-
t›rd›lar. Daha sonra bildiri da¤›t›m›-
na devam eden platform bileflenleri
Tramvay Dura¤›’na gelerek burda
“A¤›rlaflt›r›lm›fl Müebbetlerin Ta-
lepleri Kabul  Edilsin! Tecrit Kald›-
r›ls›n!” yaz›l› pankart açarak eylem
yapt›lar. Eylemde Gülten Matur ta-
raf›ndan yap›lan aç›klamada, tecri-
tin kald›r›lmas› ve a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbetlerin taleplerinin kabul
edilmesi için Ankara’ya gidilece¤i-
nin duyurusu yap›larak a¤›rlaflt›r›l-
m›fl müebbetlerin F Tipi hapishane-
lere geçtikten sonra a¤›rlaflt›r›lm›fl
tecrite maruz kald›klar›n› belirtildi.

Matur, “uygulanan havaland›rma
sürelerinin uzat›lmas›, bulunduklar›
hücre koflullar›n›n iyilefltirilmesi,
yan yana olan hücrelerdeki tutsakla-
r›n ayn› saatte beraber havaland›r-
maya ç›kar›lmas›” taleplerinin yeri-

ne getirilmesi için Ankara’ya mec-
listeki yetkililerle görüflmeye gide-
ceklerini aç›klad›.

Eylem at›lan sloganlar›n ard›n-
dan sona erdi. Ayn› gün akflam
Ankara’ya gitmek üzere yola ç›k›ld›. 

AAnnkkaarraa:: Sakarya Caddesi’nde 21
Kas›m günü bir araya gelen Tecrite
Karfl› Mücadele Platformu üyeleri
a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbetliklerin koflul-
lar›n›n düzeltilmesi talebiyle eylem ve
ard›ndan bildiri da¤›t›m› yapt›lar. 

TKMP üyeleri bu talepler karfl›-
lanana kadar mücadeleye ve eylem-
lere devam edeceklerini belirttiler. 

Eylemin ard›ndan Sakarya Cad-
desi’nde yaklafl›k 1500 bildiri halka
da¤›t›ld›.

***
23 Kas›m günü a¤›rlaflt›r›lm›fl

müebbet tutsaklar›n taleplerinin ka-
bul edilmesi için Ankara Adliyesi
önünde eylem yapan DHF, Partizan,
ESP, Al›nteri ve Halk Cephesi aç›k-
lamada; devrimci tutsaklar›n 10 y›l-
d›r tecrit koflullar›nda bask›lar alt›n-
da yaflad›¤›n› ve tutsaklar bask›larla
karfl› karfl›ya iken sessiz kalamaya-
caklar›n› söylediler.

Aç›klamada; F Tipi hapishane-
lerde keyfi bask› ve sald›r›lara, a¤›r-
laflt›r›lm›fl müebbetlere dayat›lan in-
sanl›k d›fl› koflullara derhal son ve-
rilmesi gerekti¤i söylendi.

Yap›lan aç›klamadan sonra tutuk-

lu TAYAD'l›lar›n serbest b›rak›lmas›
için her hafta yap›lan  oturma eyle-
mine geçildi. Bu s›rada Adalet Baka-
n› ile görüflmek için bakanl›¤a giden
heyet bakan›n yurtd›fl›nda oldu¤u ge-
rekçesi ile görüflme talepleri geri
çevrildi. 

Ak›n Birdal ve Zafer Üskül ile gö-
rüflmek için meclise giden heyeti Tec-
rite Karfl› Mücadele Platformu üyele-
ri Yüksel Caddesi'nde bildiri da¤›t›m›
ve oturma eylemi yaparak beklediler.

Saat 17.00'da meclisten dönen
heyet; Zafer Üskül'de yurt d›fl›nda

oldu¤u gerekçesi ile görüflemedikle-
rini, Ak›n Birdal ile yap›lan görüfl-
mede ise; a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet
tutsaklar›n 10 y›ld›r tecrit koflulla-
r›nda yaflad›klar› sorunlar anlat›la-
rak bu sorunlar›n ancak yasal dü-
zenleme ile afl›labilece¤i ve bunun
yap›lmas› gerekti¤i söylendi.

Görüflmeye giden Tecrite Karfl›
Mücadele Platformu temsilcileri, 24
Kas›m, Çarflamba günü için de CHP
milletvekili Ahmet Ersin'den rande-
vu ald›klar›n› aç›klad›. Yaklafl›k 100
kiflinin kat›ld›¤› eylem heyetin gö-
rüflmelerden sonra yapt›¤› aç›klama
ile son buldu.

AAnnttaallyyaa:: 22 Kas›m günü, Halk
Bankas› önünde bafllay›p, K›fllahan
Meydan›’na kadar meflalelerle yürü-
yüfl yap›ld›.

“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Dur-
durun, Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur” sloganlar› ve alk›fllarla ya-
p›lan yürüyüflün ard›ndan K›fllahan
Meydan›’nda bir aç›klama yap›ld›.

Tecrite Karfl› Mücadele Platfor-
mu olarak Ankara’ya gidecekleri
belirtilen aç›klamada, “A¤›rlaflt›r›l-
m›fl müebbet cezas› verilmifl bu in-
sanlara uygulanan tecrit koflullar›
a¤›r a¤›r iflkenceli ölümdür” denildi.
ESP, DHF, Halk Cephesi ve Antalya
Halkevleri’nin düzenledi¤i eyleme
TKP de destek verdi.

“A¤›rlaflt›r›lm›fl Müebbetlerin 
Talepleri Kabul Edilsin!”
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Tutuklu TAYAD’l› Özcan
Sak›nc›’n›n efli Rukiye Ilg›n’la

yapt›¤›m›z röportaj› yay›nl›yoruz.
RRuukkiiyyee IIllgg››nn:: Eflim Özcan Sa-

k›nc› 17 haziran 2010 da Manisa’dan
gözalt›na al›n›p 19 Haziran 2010 ta-
rihinde ‹zmir A¤›r Ceza
Mahkemesi’nin verdi¤i kararla tu-
tukland›. 17 Haziran sabah 7 de Ma-
nisa’da  ikamet etti¤imiz evimiz ,
Manisa terörle mücadele polisleri ta-
raf›ndan bas›ld›. 24 saat k›s›tl› 48 sa-
at gözalt›nda tutulaca¤›m›z› söyleyip
evimizde arama yaparak, evimizde
bulunan Yürüyüfl dergilerine, Kültür
Sanatta Tav›r dergilerine, okudu¤u-
nuz kitaplar›m›za, hiçbir sorumuza
cevap vermeyerek, evde bulunan ve
eflimin tez çal›flmalar›n›n bulundu¤u
bilgisayar ve  cdlerine elkoydular.
Gözalt› gerekçesini sordu¤umuzda
ö¤reneceksiniz fleklinde tehdit vari
söylemlerle hem beni hem eflimi
gözalt›na ald›lar. Tutuklanma gerek-
çesi telefon dinlemeleri, fiziki takip,
Yürüyüfl dergisi okumak vs gibi suç
unsuru tafl›mayan tamamen keyfi ge-
rekçelerdi. Tutuklanmaya kan›t ve
gerekçe olan dergileri ve evimizden
ald›klar› di¤er eflyalar›m›z› eflim tu-
tukland›¤› gün geri verdiler.

IIllgg››nn:: Herhangi hukuki bir ge-
rekçesi olmayan tamamen keyfi bir
flekilde gözalt›na al›nd›k ve eflim tu-
tukland›. Asl›nda eflimin tutuklulu-
¤u sistemin sürdürmüfl oldu¤u sin-
dirme, göz da¤› verme politikas›n›n
bir ürünü. Bu ülkede haks›zl›klara
bask›lara tam anlam›yla dur bile  di-
yememiflken  kendi çap›m›zda du-

yarl›, insan›z. Bizler derken bu ya-
flad›klar›m›z, sistemin buna bile ta-
hammülü olmad›¤›n› gösterdi.

IIllgg››nn:: Yaklafl›k befl buçuk ayd›r
‹zmir K›r›klar F Tipi’nde kal›yor.
fiuan iki kifli kal›yorlar. Her hafta
birer saatlik kapal› görüflleri ve haf-
tada bir on dakika telefon haklar› var.
Her hafta görüfle ç›kam›yor. Benim
Dersim’de oluflum ailenin de il d›fl›n-
da olmas›ndan kaynakl› gidemiyo-
ruz. Ayda bir aç›k görüfle gitmeye ça-
l›fl›yoruz. Görüfllere ç›plak ayak geli-
yorlar. Keyfi bir flekilde 3-4 defa üst
aramas› ve özellikle ayakkab› ara-
mas› dayat›lmakta. Zaten hücreler-
den görevli eflli¤inde ç›kart›l›yorlar .
Hücre ise belirli zamanlarda arama
ad› alt›nda alt üst ediliyor buna ra¤-
men her hücre ç›k›fl›nda 3-4 defa ara-
ma dayat›lmakta. Di¤er bir ve afl›la-
mayan sorun ise telefon görüflmeleri
s›ras›nda oluyor. Telefon etti¤i za-
man kendi ismini  verme zorunlulu-
¤u karfl›s›ndakilerin isminin de söy-
lenmesi gerekiyormufl. Oysaki o te-
lefon numaralar› için hapishane ida-
resine 5-6 evrak veriliyor. Hangi nu-
maran›n kime ait oldu¤u biliniyor.

S›rf bu nedenden dolay› bazen gö-
rüflme yapam›yoruz. ‹htiyaçlar›n›
karfl›lamalar› için yat›rd›¤›m›z para-
lara haftal›k harcama limiti koymufl-
lar. O limiti aflmamak gerekiyormufl.
Kald› ki zorunlu olduklar› için hapis-
hane yeme¤ini yemekteler ve bu li-
mitten kaynakl› kantinden isteyemi-
yorlar. 10 y›ld›r süregelen tecrit her
hapishanenin kendine özgü uygula-
d›¤› farkl› bask› ve sindirme araçla-
r›yla tecrit içinde tecrit yaflatmaya
devam ediyorlar.

IIllgg››nn:: Yukar›da da belirtti¤im gi-
bi ve çal›flmak durumunda olmam-
dan kaynakl› sadece ayl›k  aç›k görü-
fle gidebiliyorum. Neredeyse 24 saat-
lik yol sonunda sadece 1 saatlik gö-
rüfl ve ard›ndan tekrar bir 24 saatlik
bir yolculuk.  Bunun yan› s›ra görü-
fle girmek için 2 defa aramadan geç-
mek gerekiyor. fiu ana kadar görüfle
girerken görevliler ile tart›flma yafla-
mad›m. Fakat bazen aileleri bekler-
ken, di¤er aileleri beklemememiz
yönünde uyar›lar› oluyor ve bizde
hep beraber geçece¤imizi söylüyo-
ruz. Ama ne kadar da tart›flma vs ya-
flamam›fl oluyor olsak da orada bu-
lunmak kapal› demir kap›lar yüksek
tafl duvarlar tecriti anlat›yor.

IIllgg››nn:: Eflim öznelinde ayn› dö-
nemde yap›lan tutuklamalar tama-
men keyfi ,sindirme- gözda¤› amaç-
l› yap›lm›flt›r. Keyfili¤i Ankara’daki
mahkemedeki tahliyelerle ortaya
ç›km›flt›r. Ayn› keyfilik ‹zmir’de de-
vam etmektedir. Ve bu keyfilik son
bulacakt›r. Çal›flmalar›n›zda baflar›-
lar diliyorum ve teflekkür ediyorum.

“Tutuklanmaya kan›t ve gerekçe olan dergileri
ve evimizden ald›klar› di¤er eflyalar›m›z›
eflim tutukland›¤› gün geri verdiler”

Röportaj

� Efliniz, hangi gerekçe ile ve
nas›l tutukland›?
� Efliniz, gözalt›na al›nmas›n›,   tu-
tuklulu¤unu nas›l de¤erlendiriyor?
� Hapishanede hangi koflullarda
kal›yor? Ne tür sorunlar yafl›yorlar?
� Siz ziyarete giderken ne tür
sorunlarla karfl›lafl›yorusunuz?
� Sizin ayr›ca belirtmek
istedi¤iniz bir fley var m›?

Ankara Haklar Derne¤i'nde
Bayramlaflma

Ankara Haklar Derne¤i Kurban Bayram›’n›n 4. günü
bayramlaflma program› düzenledi.

Herkesin bayram›n›n kutlad›¤› proramda bir konuflma
yap›ld›. Konuflmada tutuklu TAYAD'l›lar› sahiplenme-
mizle zulmün elinden çekip ald›¤›m›z gibi hala tutuklu
bulunan TAYAD'l›lar› da ancak sahiplendi¤imiz zaman
alabilece¤imiz söylendi. Yap›lan konuflman›n ard›ndan
türküler, marfllar söylenerek halaylar çekildi.

Malatya PSAKD’a Bayram Kutlamas›
Malatya PSAKD fiubesi’nde Kurban Bayram›’n›n
4. günü bayramlaflma program› düzenlendi.

Bayramlaflmaya kat›lanlar›n bayramlar›n›n kut-
lanmas›n›n ard›ndan halk müzi¤i sanatç›s› Muhar-
rem Temiz deyifllerden ve türkülerden oluflan bir
müzik dinletisi verdi. Dinletinin ard›ndan da dernek
baflkan› Songül Canpolat ve dernek sekreteri Necla
Güney birer konuflma yaparak herkesin bayram›n›
kutlad›klar›n› ifade ettiler. 
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2 TAYAD’l› daha zulmün elin-
den çekip al›nd›. ‹zmir’de tutukla-
nan TAYAD’l›lar Dursun Göktafl ve
Özcan Sak›nc› 26 Kas›m günü ç›k-
t›klar› ilk duruflmada serbest b›ra-
k›ld›lar. 

Direnilerek kazan›laca¤›n›
gösteren TAYAD’l›lar hafta bo-
yu tutuklu TAYAD’l›lar›n ser-
best b›rak›lmas›n› hayk›rmaya
devam ettiler.

AAnnkkaarraa’’da 20 Kas›m günü
Apdi ‹pekçi Park›'nda bir araya
gelen TAYAD'l› Aileler, Mahir
Çayan’› and›¤› için, Güler Ze-
re’ye özgürlük istedikleri için
insanlar› tutuklaman›n suç ol-
du¤u vurgulanan eylemde, tu-
tuklu TAYAD'l›lar›n serbest b›-
rak›lmas›n› istediler.

20 Kas›m günü HHaattaayy Antakya
Ulus Alan›’nda TAYAD’l› Aileler
bir eylem yapt›.

Eylemde “Güler Zere’nin Cena-
zesine Mahir Çayan’›n Anmas›na

Kat›lmak Suç De¤ildir, Tutuklanan
TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n”
pankart› aç›l›rken, bir bayramda da-
ha TAYAD’l›lar›n tutuklu oldu¤u
belirtildi. 

MMeerrssiinn’de TAYAD’l› Aileler 20
Kas›m günü Tafl Bina önünde otur-
ma eylemi yapt›lar. K›z›l bayrakla-
r›n ve dövizlerin tafl›nd›¤› eylemde
hukukun olmad›¤› bir ülkede son
sözü direnen halklar›n söylebilece¤i
vurguland›.

BBuurrssaa’da 23 Kas›m günü Foma-
ra Meydan›’nda bulunan AKP il bi-
nas› önünde eylem yap›ld›. Tutukla-
nan TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›l-
malar› istenen eylemde, ülkemizde
adaletsizli¤in günden güne daha da
büyüdü¤ü söylendi. 

Hikmet Sami Türk, geçen hafta yapt›¤› aç›klamada,
“Biz o zaman görevimizi yapt›k. Benim karar›m de¤ildi
ki karar Milli Güvenlik Kurulu'nda al›nd›” diyerek ilk
kez sorumlulu¤u baflka bir kuruma yüklemeye çal›flt›. 

Evet, karar besbelli ki Milli Güvenlik Kurulu’nda
al›nm›flt›r. De¤ilse, hiçbir güç, hiçbir kurum, bu çapta bir
operasyon yapamazd›. 

Peki; karar›n orada al›nm›fl olmas›, devletin bir baka-
n› olarak Hikmet Sami’nin ssoorruummlluulluu¤¤uunnuu aazzaalltt››rr mm››??
Bu durum onun suçu için bir “hafifletici neden” olarak
görülebilir mi?

Bu sorun gerçekte adalet aç›s›ndan sadece Hikmet
Sami’yle s›n›rl› olmay›p yayg›n bir sorundur. 

Çünkü sömürücü egemen s›n›flar›n bask›, zulüm,
katliam politikalar›nda yer alan bir çok kesim, kendini
böyle savunur:

“Ben emir kuluyum.”, “Amirlerim emretti, ben yap-
t›m, baflka ne yapabilirim ki?

Emir kulu olmak, iflkencede yer almay›, katliamda
yer almay› meflrulaflt›r›r m›? Onu suçsuz mu k›lar? Ada-
let aç›s›ndan cevaplanmas› gereken bir sorudur bu. 

Bayrampafla Katliam› Davas›’nda 39 er yarg›lan›yor.
Hiyerarfli aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda en sonda geliyorlar.
Peki bu onlar› suçsuz mu k›l›yor? 

Hay›r diyoruz. 

Emirle yapm›fl olmak, halka karfl› ifllenen suçlar›
meflru yapmaz. Suçu ortadan kald›rmaz. 

Çünkü e¤er öyle bak›l›rsa; er, astsubaydan emir al-
m›flt›r. Suçsuzdur. Astsubay da subaydan emir ald›¤›na
göre o da suçsuzdur. Binbafl›, bir generalden emir alm›fl-
t›r. Ama generale de bir emir veren vard›r; Genelkur-
may’dan gelmifltir o emir. Hükümetten gelmifltir. 

Hükümettekileri de suçlayamay›z o zaman. Çünkü
Hikmet Sami’nin dedi¤i gibi, hükümet de MGK karar›-
n› uygulamaktad›r... 

O zaman elimizde suçlu olarak kala kala MGK üye-
leri kal›r... bütün bir devlet mekanizmas›, o mekanizma-
y› kanla, terörle döndürenler aklanm›fl olur. 

Hay›r, karar› alandan, o karar› en afla¤›ya iletenlere,
karar›n uygulanmas›n› sa¤layanlara ve en son teti¤i çe-
kene kadar, hepsi suçludur; bu konuda kesin olarak net
olunmal›d›r. “onlar da emir kulu, ne yaps›nlar” türü ak-
lay›c› yaklafl›mlar reddedilmelidir. Suçlar›n›n derecesi
farkl›d›r, halk›n adaletinin onlara biçece¤i ceza farkl›
olabilir, ama ssuuççuunn vvaarrll››¤¤›› ve onlar›n ssuuççlluulluukkllaarr›› tar-
t›fl›lmaz. Hiçbir emir, karar, halka karfl› suç ifllenmesinin
gerekçesi olamaz. 

Emirle Yapm›fl Olmak 
Suçu Hafifletir mi?

2 TAYAD’LI

GÜNDÜR 

TUTUKLU!167

2 TAYAD’l› Daha Serbest
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Adalet! 



Katillerinize inan›n diyorlar bize .
Bize diyorlarki azrail adalet da¤›ta-
cak. Yok art›k inanm›yoruz. 

Biz art›k direnmeyi ö¤rendik. Sa-
vaflmay› ö¤rendik art›k. 

Adalet de bizim öfke de bizim.
Haks›zl›klar›n adaletsizliklerin açl›-
¤›n pervas›z yafland›¤› ülkemizde
düflman, devrimcilerin önüne iki se-
çenek koyuyor. 

Ya teslimiyet ve bedeli yoldafllar›-
m›z›n kan›yla ödenecek bir yaflam; ya
da ölüm pahas›na devrimci onuru ko-
ruyarak direnmek ve savaflmak. 

Faflizme ve emperyalizme karfl›
verdi¤imiz iktidar savafl›m›nda uzlafl-
mamak, teslimiyeti reddetmek, düfl-
man› tan›maktan, halk›n ç›karlar›n›
savunmaktan, k›saca s›n›f bilincine
ve kinine, öfkesine sahip olmaktan
geçiyor.

Emperyalizmden güç alan düflma-
n›m›z iktidar bilinciyle hareket ediyor.

Hiçbir politikas› rastgele de¤ildir. 

Bir arkadafl›m›z›n do¤du¤u köye,
y›llard›r gitmedi¤i köye, bir manga
asker göndedip "bu kifli teröristtir, te-
röristlere yol gösteriyor" diye provo-
kasyon yapabiliyor. Do¤du¤u köyde
dedelerinin nenelerininin oldu¤u
köyde bunu bilerek yap›yor e¤er bir-
gün yolu düflerde giderse arkadafl›m›z
karfl›s›na, flartlanm›fl bir köy ç›ks›n
diye yap›yor bunu. ‹flte böyle bir ger-
çek var karfl›m›zda. 

‹nfaz, katliam, iflkence, kaybetme,
provokasyon ve di¤er tüm politikala-
r›n› yönlendiren oligarflinin iktidar›
elinde tutma h›rs›d›r.

Arkadafl›m›z›n do¤du¤u köye gi-
den askerlere, erlere verdi¤i e¤itimde
bunun bir parças›. Büyük küçük hiç
bir f›rsat› kaç›rmadan hiç bir olana¤›
heba etmeden de¤erlendiriyor.

Oligarfli, ne pahas›na olursa olsun
iktidar› elinde görmek istiyor. 

Devrimci hareket de ne pahas›na
olursa olsun iktidar› eline geçirmek,
sosyalizme aç›lacak halk iktidar›n› kur-
mak için savafl›yor. 

Bu savafl› biz kazanaca¤›z. 

Bu savaflta düflman kirlidir, ahlak-
s›zd›r, katildir, adaletsizdir. Çünkü on-
lar çürüyendir. Can çekifliyorlar, ›rk-
sal, ulusal kin yay›yorlar. Vurgunla
soygunla ayakta durmaya çal›fl›yorlar. 

Elleri kanl›, yürekleri irinlidir on-
lar›n. Türkünün dedi¤i gibi, analar›
yok onlar›n aflklar› sevgileri yoktur...
Kime diyecekler birtanem diye ...
Bitti bitti art›k her fley bitti onlar
için... Çünkü onlar bizim yürekleri-
mizi t›kabasa flehitlerimizle doldur-
dular bir avuç kömür diri diri yak›lan
kad›nlar›m›z delik deflik edilen be-
denleri ile yoldafllar›m›z t›ka basa
doldu yüre¤imize. 

Tek tutunacak yer öfkemiz kald›.
Biz gelece¤in sahibiyiz.  Bugünün di-
reniflçisi gelece¤in kurucusuyuz biz .
Her fley halk için, her fley vatan için,
her fley cephe için diyoruz. Sizinle
yaflayamay›z diyoruz onlara. Ya siz
ya biz yok olaca¤›z diyoruz. 

Bunun için de bize karfl› duydu¤u
kin ve öfkeyle flehitlerimize onlarca
kurflun s›kacak, iflkence yapacak ka-
dar alçaklaflan düflmanla k›yaslana-
mayacak kadar s›n›f kinine sahip ol-
mam›z gerekiyor.

S›n›f kinimiz hiçbir zaman ilkel
öç alma duygusu de¤ildir. Temelinde
sosyalist bilinç, devrime inanç, halka
karfl› duydu¤umuz.

Gerçek sevgi yatar.

‹flkencehanede, kuflatma alt›nda,
çat›flmada iradeyi çeliklefltiren, düfl-
man› yenilgiye u¤ratan da sosyalizm
davas›na gönülden ba¤l› olmakt›r s›-
n›f kinidir.

Her türlü düflmanla aras›na kal›n
duvarlar çekmeyen, yüre¤inin, bilin-
cinin derinliklerinden gelen nefretine,
s›n›f kiniyle "düflman" sözcü¤ünü te-
laffuz etmeyi ö¤renmeyen, bunu ken-
di varl›¤›n›n olmazsa olmaz koflulu
haline getirmeyenler bir kez daha
yüzlerini flehitlerimize çevirerek Cep-

he ruhunu tafl›y›p tafl›mad›klar›n› ken-
dilerine sormal›d›r.

Bir Cepheli düflman› tan›d›¤› ölçü-
de ve ona duydu¤u nefret kadar sava-
fl›r. Ya tam savafl›l›r ya da imha olunur.

Savafl ciddi bir ifltir ve düflman›n fla-
kas› olmad›¤› aç›kt›r. Oysa biz düflman›n
tam kalbine niflanlanm›fl öfke ve kinle
dolu silahlar ve bu silahlar› iyi kullanan
savaflç›lar olmal›y›z.

Düflman›n› yeterince tan›mayan-
lar, s›n›f kiniyle hareket etmeyenler,
uzlaflma ve ihanetin kap›lar›n› s›k›ca
kapayamazlar. ‹ktidar bilinci ve ki-
niyle hareket edemezler. 

Yapt›klar›m›z› heryerde, her koflulda
savunduk bu savunmada inanç ve karar-
l›l›k, özümsenmifl bir s›n›f kini ve öfke-
sine sahibiz. S›n›f kinine sahip olmak,
uzlaflmay› ve ihaneti yaflamamakt›r.

Düflmanlar›m›z yoldafllar›m›z›
katlederkenki amac› sadece öldürmek
de¤ildir. S›radan halktan insanlar›
parkta içki içerken, saç› küpeli diye
öldürürken de amac› sadece öldür-
mek de¤ildir. 

Arkada kalanlara ve tüm halka
gözda¤› vermek, esas olarak korku
salmakt›r. ‹flte tam buradad›r bize dü-
flen görev öfkeyi büyütmektir.

E¤er bu öfke çözülürse yerini sindi-
rilmifllik, çaresizlik, kadercilik ve tesli-
miyet al›r. Ve bu gelin bizide de ayn›s›-
n› yap›n bizi de öldürün demektir. 

Öfkeyi günün her saatinde gece
gündüz yaflamakt›r devrimcilik. fie-
hitlerimizi adaletsiz b›rakmak tüm in-
sanl›¤› afla¤›lamakt›r. Katilleri yaflat-
mak flehitlerimizi hergün yeniden öl-
dürmek demektir.

Adalet bizimdir. Adaleti biz savu-
naca¤›z

Azrailin adalet da¤›tt›¤› görülme-
mifltir.

‹flte bu nedenle flehitlerimizi ada-
letsiz b›rakmayaca¤›z.

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

VARLI⁄I B‹Z‹ ÖLDÜRMEYE
BA⁄LI OLAN DÜfiMANA

AF YOK! ONLARI AFFETMEK
KEND‹M‹Z‹ YOK ETMEKT‹R,

ONLARI AFFETMEK
‹NT‹HAR ETMEKT‹R
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19 Aral›k 2000 hapishaneler katliam›n›n üzerinden tam 10 y›l
geçti. 10 y›l içinde katliam› gerçeklefltiren, katliam›n sorumlusu
olan bir tek kifli ne yarg›land› ne de cezaland›r›ld›. Tam 10 y›l son-
ra devrimcilerin ve halk için adaletten yana olan hukukçular›n ›s-
rar› sonucu Bayrampafla Hapishanesi’nde gerçekleflen katliam için
bir dava aç›ld›. Aç›lan davan›n ilk duruflmas› 23 Kas›m günü ‹s-
tanbul Bak›rköy 13. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkemenin oldu¤u gün 10 y›ld›r ac›lar› ve öfkeleri dinme-
yen, adalet için yan›p tutuflan devrimciler adliye önündeydiler.
“Biz 19 Aral›k’ta Bayrampafla’dayd›k Diri Diri Yak›lanlar›z Ada-
let ‹stiyoruz”, “10 Y›l Oldu 19 Aral›k 2000’de Bayrampafla’da Di-
ri Diri Yakanlar Cezaland›r›ls›n” pankartlar› açan Halk Cepheliler,
“Yakanlar 10 Y›ld›r Cezaland›r›lmad›” dövizleri tafl›d›lar. “Diri
Diri Yakanlar Cezaland›r›ls›n”, “19 Aral›k Katliam›n›n Sorumlusu
Devlettir”, “Adalet ‹stiyoruz”, “Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Müca-
delemiz” sloganlar›n› hayk›ran 360 kifli ad›na, 19 Aral›k’› Bay-
rampafla’da yaflayan ve yaral› olarak kurtulan TAYAD’l› Mehmet
Güvel bas›na bir aç›klama yapt›. 

Kendisinin de katliam› yaflayanlardan biri oldu¤unu belirten
biri oldu¤unu belirten Mehmet Güvel “Bizi öldürmeye geldiler. O
gün F›rat Tavuk ve Aflur Korkmaz kendilerini feda ederek geri ka-
lanlar›n kurtulmas›n› sa¤lad›lar. 10 y›l sonra ›srar›m›z sayesinde
askerler yarg›lan›yor. Ecevit hükümetinin, MGK’n›n yarg›lanma-
s› gerekiyor” derken fiefinur Tezgel ve Seyhan Do¤an’›n bedenle-
rinin kömürleflerek aileleri taraf›ndan tan›nmayacak hale geldi¤ini
anlatt›. 

Katliamda 28 devrimci tutsak katledildi¤ini belirten Güvel, bu
28 kifliden 12’sinin Bayrampafla Hapishanesi’nde öldürüldü¤ünü

Bayrampaşa KKatliamı DDavası BBaşladı:
Oradaydık... HHesap SSorandık... 

Adalet Yerini Bulmadan 
Bu Dosya Kapanmayacak!

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

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

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

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

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

� Duruflma iki gün sürdü. Dava 6
Nisan 2011'e ertelendi.
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belirtti. Güvel ayr›ca Bayrampafla’da 6 kad›n›n diri diri
yak›ld›¤›n›; katliam›n devletin tepesinde aylarca önce-
sinden planland›¤›n› ve karar› bizzat MGK verdi¤ini
söyledi. 

“Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz, Katil Devlet He-
sap Verecek” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde, devrimci
tutsaklar›n katledilmesinin ard›ndan, burjuva bas›n›n
yard›m›yla hukuk katliam›na bafllad›¤› vurguland›. Kat-
liamdan sa¤ kurtulan tutsaklara karfl› “isyan ç›kartmak-
tan” say›s›z soruflturmalar ve davalar aç›lmas›na ra¤men
tek bir katilin cezaland›r›lmad›¤› vurgulayarak, “Bu da-
va 10 y›ll›k hukuk mücadelesinin sonucunda aç›lm›flt›r.
Adalet yerini bulmal›, diri diri yakanlardan, halk›m›z›n
en de¤erli evlatlar›n› katleden ölüm mangalar›ndan he-
sap sorulmal›d›r” denildi. 

Aç›klaman›n ard›ndan Halk Cepheliler adliyenin
önünde duruflman›n sonucunu beklemeye bafllad›lar.
Bekleme esnas›nda ‹dil Tiyatro Atölyesi Bayrampa-
fla’da 6 kad›n›n yak›lmas›n› anlatan bir tiyatro oyunu
sergiledi. Grup Yorum’da mahkemeyi takip edenler ara-
s›ndayd› ve “Bize Ölüm Yok” marfl›n› söyleyen Yorum
üyeleri,  “Katliamc›lar bizim hissettiklerimizi anlaya-
maz. Halk anlar ancak ve halk bunun hesab›n› soracak”
dedi. Ard›ndan ise bir Halk Cepheli Ümit ‹lter’in ‘Yine
Gelece¤iz’ fliirini okudu.

D›flar›da bunlar yaflan›rken içeride de duruflma gö-
rülmeye baflland›. 80’nin üzerinde avukat›n bulundu¤u,
‹talya’dan, Yunanistan’dan avukatlar›n geldi¤i davada.
ÇHD Genel Merkez, ÇHD ‹stanbul fiubesi, ‹HD ‹stan-
bul fiubesi, ‹zmir ve Mersin barolar› müdahil olma tale-
binde bulundular. O günü yaflayan Mehmet Güvel, Sü-
leyman Acar, Münevver Aflç›, Hacer Ar›kan da müflteki
olarak duruflmada yer al›rken hala tutsak olan Bekir
fiimflek de duruflmaya getirildi.

Mahkemede operasyonda görevli olan Elaz›¤ Tuga-
y›’ndan25 asker san›k olarak haz›r bulundu. Bu askerle-
rin baz›lar› komutanlar›n›n ismini hat›rlamad›¤›n›, ken-
dilerini Bayrampafla deyip Ümraniye’ye götürdüklerini,
robokop olduklar›n› ve silah kullanmad›klar›n› söyledi-
ler. Katliam› yaflayanlar ise birçok gaz›n kendilerine
at›ld›¤›n›, hortumdan püskürtülen ve vücudu yakt›¤›
halde elbiselerini yakmayan gaz› anlatt›lar. Münevver
Aflç› katliamda yeralan bir askeri teflhis ederken o asker
rahatça ve piflkince “Yok ya, ben miyim iyi bak ister-
sen” dedi.

2 müfltekinin dinlendi¤i ve gece 24.00’e kadar süren
duruflmaya birgün sonraya, 24 Kas›m’da görülmek üze-
re ara verildi,

Davay› takip edenlerden BDP Hakkari milletvekili
Hamit Geylani ve katliam› Çank›r› Hapishanesi’nde ya-
flayan Eflber Ya¤murdereli bas›na aç›klamalarda bulun-
dular.

Halk Cepheliler ya¤an fliddetli ya¤mura ra¤men du-
ruflma bitene kadar sloganlar›yla orada beklerken ÇHD

Bayrampafla Katliam› Davas›nda Sami Türkler,
Saadettin Tantanlar neden yok diye soruyor herkes. 

Sami Türk, feda savaflç›s› Didem Akman Davas› ve
Bayrampafla Katliam› Davas› sürerken, bu soruya Bia-
net’te yapt›¤› bir aç›klamayla cevap vermifl. 

Diyor ki Hikmet Sami: “Biz görevimizi yapt›k.
Devletin karar›yd›... Karar Milli Güvenlik Kurulu'nda
al›nd›.”

Daha önce operasyonun mimarl›¤›n›, sorumlulu¤u-
nu tamam›yla üstlenen Sami Türk’ün yerinde flimdi,
suçu baflka kurumlara y›kmaya, kendi sorumlulu¤unu
hafifletmeye çal›flan bir Sami Türk gelmifl. 

Peki neden?.. Bunda DDiiddeemm AAkkmmaann’›n belirleyici
bir pay›n›n oldu¤u aç›k.  Hikmet Sami, belki yar›n,
“asl›nda ben bu operasyona karfl›yd›m ama MGK ka-
rar›yd›, mecburdum uygulamaya” da diyebilir. 

Bafltan söyleyelim. Bu tür aç›klamalar, Hikmet Sa-
mi’nin suçunda bir gram dahi azalmaya yol açmaz.
Onun için hiçbir fley “hafifletici neden” olamaz. 

Hikmet Sami, marflta söylendi¤i gibi, ““bbiittttii bbiittttii
aarrtt››kk,, hheerr flfleeyy bbiittttii,, oonnllaarr iiççiinn hheerrflfleeyy bbiittttii”” denilen-
lerdendir ve hiçbir fley bunu de¤ifltiremez. 

fiimdi Ne De¤iflti Sami Türk?
Dilin Neden De¤iflti?

Yüzlerce devrimci tutsak gibi, bu davada müflteki
(flikayet eden) konumundayd› Ercan Kartal da. 

Ercan Kartal, Kemal Ayhan, Ali Baba Ar›, Hikmet
Kale, R›za Y›ld›r›m ve Serdal Karaçelik, bu davada
ifade vermek için ‹stanbul'a getirilmeleri talebinde bu-
lundular.

Bu konuda karar verecek olan Bak›rköy 13. A¤›r
Ceza Mahkemesi idi. Heyet, bu talebi kabul etmeye-
rek, “ifadelerinin olduklar› yerlerdeki a¤›r ceza mah-
kemelerinde al›nmas› için talimat yaz›lmas›n›” karar-
laflt›rd›.

Bu karar hangi korkunun ürünüdür? Yarg›çlar, o
kürsüde devrimcilerin yarg›layan, hesap soran olma-
s›ndan korkuyorlarsa, bofluna. Bu dava öyle olacakt›r. 

‹kincisi, katledilenlerin sesini bo¤maya çal›flmak,
katliamc›lar› korumakt›r. Daha ilk duruflmadan katli-
amc›lar› korumaya kalkan bir mahkeme, adalete de¤il,
diri diri yakanlara hizmet eder. 

Niye Ça¤›rm›yorsunuz?
Neden Korkuyorsunuz?
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‹flsiz, aasgari üücretli kkatliamc›lar
Duruflmada katliamdan yarg›lanan 39 askerin kim-

lik tespitleri de yap›ld›. Rutin olarak kimlik tespitinin
bir parças› da san›klar›n ifli ve geliriydi. San›klar›n ço-
¤u flu cevab› verdi: iflflssiizz,,aassggaarrii üüccrreettllii!!

Gerçek buydu. Yarg›lanan erler, yoksul halk çocuk-
lar›yd›. Düzen, düzenin ordusu, onlar› katliamc› yap-
m›flt›. 

Bu kkarar›n ttakipçisi oolaca¤›z!
13. A¤›r Ceza Mahkemesi, savc› Do¤an Karakoç'un

talebi üzerine Eyüp Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›'ndan dö-
nemin Adalet Bakan› HHiikkmmeett SSaammii TTüürrkk,, ‹çiflleri Ba-
kan› SSaaaaddeettttiinn TTaannttaann,, Jandarma Genel Komutan›
emekli OOrrgg.. AAyyttaaçç YYaallmmaann,, cezaevi Bölük Komutan›
ZZeekkii BBiinnggööll,, FFiikkrreett ÜÜnnaallaann,, ‹stanbul Baflsavc›s› FFeerr--
zzaann ÇÇiittiiccii,, Cezaevi 1. ve 2. müdürleri, AAnnkkaarraa JJaann--
ddaarrmmaa ÖÖzzeell AAssaayyiiflfl Komutanl›¤›, Bayrampafla Hapis-
hanesi Jandarma Koruma Tabur Komutanl›¤›, HHaallkkaall››
JJaannddaarrmmaa Tabur Komutanl›¤› ve Avrupa Yakas› MMüü--
rreetttteepp BBööllüükk KKoommuuttaannll››¤¤›› personeli hhaakkkk››nnddaa her-
hangi bbir ifllem yyap›l›p yyap›lmad›¤›n›n, yyap›l-
mad›ysa nneden yyap›lmad›¤›n›n sorulmas›na karar
verdi. 

DDuurruuflflmmaaddaann NNoottllaarr

Bayrampafla Katliam› Davas›’n›n ilk duruflmas›nda,
duruflma salonlar›nda ender görülen bir olay yafland›. 

Baro taraf›ndan katliamdan yarg›lanan san›klar›n
avukatl›¤›na atanan NNeeflflee TTüükkeennmmeezz,, baronun kendi-
sini yeterince bilgilendirmedi¤ini, san›klar›n eylemle-
rinin savunulamayaca¤›n›, kendisinin san›klar›n de¤il
ma¤durlar›n taraf›nda olaca¤›n› söylerek,  san›k avu-
katlar›n›n yerinden katledilenlerin avukatlar›n›n yerine
geçti. 

Dosyay› orada inceleyebilmiflti. 

Hiç tereddüt etmeden saf›n› belirledi. 

Avukat Nefle Tükenmez’in tavr›, halk›n en saf, en
yal›n tavr›d›r.

BBuu ttaavv››rr,, hhaallkk››nn vviiccddaann››dd››rr..  DDüüzzeenniinn ssttaattüükkoollaa--
rr››yyllaa kkiirrlleennmmeemmiiflfl bbiirr vviiccddaann››nn ttaavvrr››dd››rr.. Bir çok
meslekte oldu¤u gibi, avukatl›k mesle¤inde de, düze-
nin statüleriyle uzlaflmac›l›k, katillerin, mafyac›lar›n
savunuculu¤un bile meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›l›rken, Tü-
kenmez’in mahkeme salonundaki bu saf de¤ifltirifli, bu
pespayeli¤e karfl›, örnek bir tav›r al›flt›r. 

Halk›n Vicdan›, 
Halk›n Saf› Budur... 

Genel Baflkan› Selçuk Koza¤açl› duruflma ç›k›fl› bas›na
bir aç›klama yaparak iyi bafllad›¤›n› söyleyebilecekleri-
ni, san›klar›n tamam›n›n mahkememede bulundurma
taleplerinin kabul edildi¤ini belirtti.

Katliam davas› 24 Kas›m günü görülmeye devam
edildi. Halk Cepheliler de Bak›rköy Adliyesi önündeki
bekleyifllerini sürdürdüler. Pankartlar› ve sloganlar›yla
diri diri yak›lanlar›n cezaland›r›lmad›¤›n› hayk›ran dev-
rimciler ad›na Mehmet Güvel sözlü bir aç›klama yapt›.
Katliamda yaraland›¤›n› anlatan  Güvel “beyninin
%80’ni olmayan bir insan haline getirildim” dedi. Du-
ruflman›n ilk gününde san›k askerlerin herkesin gözü-
nün içine baka baka yalanlar söyledi¤ini, komik ifade-
ler verdi¤ini ve mahkeme heyetinin tutuklama talepleri-
ni kabul etmedi¤ini söyleyerek katliam› herkese anlat-
maya ve adalet mücadelesine devam edeceklerini belirt-
ti.

30’dan fazla ma¤dur avukat›n›n kat›ld›¤› duruflmada
ise müfltekilerin dinlenilmesine devam edildi. Katliam›
yaflayanlar katliam› ayr›nt›lar›yla anlatt›lar ve salonda
bulunan askerlerin çok çok küçük bir k›sm› oldu¤unu,
vahfletin siyasi ve askeri sorumlular›n›n yarg›lanmas›
gerekti¤ini söylediler.

Duruflman›n sonunda mahkeme heyeti avukatlar›n
talebi olan, Hikmet Sami Türk, Saadettin Tantan, Aytaç
Yalman, Ali Suat Ertosun, Zeki Bingöl gibi operasyo-
nun sorumlular› hakk›nda Cumhuriyet Baflsavc›l›-
¤›’ndan bugüne kadar herhangi bir ifllem yap›l›p yap›l-
mad›¤›n›n sorulmas›na, Elaz›¤’dan gelen taburun gö-
revlendirilip görevlendirilmedi¤inin sorulmas›na karar
verdi. Ayr›ca adresi bulunamayan 3 san›¤›n yaka-
lanarak tutuklanmas›na ve mahkemenin 6 Nisan’a erte-
lenmesine karar verdi.

Duruflma sonras› Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i Genel
Baflkan› Selçuk Koza¤açl› bas›na bir aç›kla-
ma yapt›. Katliam›n sorumlusu olan son per-
sonel, son kamu görevlisi, son yetkili yarg›
önüne ç›kar›lana kadar mücadeleyi b›rak-
mayacaklar›n›, katledilen ve yak›lan, öldürü-

len müvekkillerini, dostlar›n›-
yoldafllar›n› asla unutma-
yacaklar›n› vurgulad›.

Savc›n›n da 5 y›l bo-
yunca u¤raflt›¤›, operasyon ha-
rekat planlar›n›n, dökümanla-

r›n›n, hangi mühimmatla-
r›n kullan›ld›¤›n›n, kimin
nerede görevlendirildi¤i-
nin tespitinin istendi¤ini
belirten Koza¤açl› ‹çiflleri

Bakanl›¤›’n›n, Jandarma Ko-
mutanl›¤›’n›n bunlar› verme-
yerek suç ifllemeye devam

edip etmeyeceklerinin görüle-
ce¤ini belirtti.



AKP Hükümetinin Adalet Ba-
kanl›¤› ve ‹çiflleri Bakanl›¤›,  Bay-
rampafla Katliam› Davas›’na müda-
hil oldular. 

Nas›l bir müdahillikti bu derse-
niz?

12 ölümün ortada oldu¤u yerde,
y›k›lan duvarlar›n, yan›p eriyen de-
mirlerin hesab› peflindeydi AKP. 

Diri diri yak›lanlar›n kömürlefl-
mifl bedenleri ortadayken, AKP ya-
n›p eriyen ranzalar›n hesab›n›n pe-
flinde. 

Bir iktidar, ancak bu kadar ars›z,
bu kadar ahlaks›z olabilir!

AKP’nin davaya bu flekilde mü-
dahale olmas›, tüccarl›¤›ndan m›?

39 iflsiz ve asgari ücretli askerin
paras›na göz dikti¤inden mi?

Hay›r!

Elbette AKP 39 askerden alaca-
¤› paran›n peflinde de¤il. 

Elbette AKP, operasyonda dev-
let mal›na devlet güçlerinin verdi¤i
zarar›n, zaten operasyon emirleri-
nin bir sonucu oldu¤unu biliyor. 

AKP, bu flekilde davaya müda-
hil olarak asl›nda katliam› savun-
maktad›r. Bayrampafla Hapishane-
si’nde 12 insan›n kurflunlanarak ve
yak›larak öldürülmesinde itiraz edi-
lecek, müdahil olunacak hiçbir fley
görmemektedir. 

AKP Hükümeti, davaya bu mü-
dahale biçimiyle 19-22 Aral›k katli-
am›n› bir kez daha üstlenmifltir. 

Gerekti¤inde yine yap›labilece-
¤ini ilan etmektedir. 

‹flte bu, oligarflinin hükümetleri-
nin s›n›f kinidir. Göstermelik bile
olsa, devrimcilerin katledilmesine

karfl› ç›kmamaktad›r. 

AKP’ye demokratl›k atfedenle-
rin asla görmedi¤i ve görmek iste-
medi¤i budur. S›k s›k, kontrgerilla-
dan, Ergenekondan, kaybetmeler-
den, karanl›k güçlerden, faili meç-
hullerden söz eden AKP, devrimci-
lere yönelik infazlardan, kaybetme-
lerden, katliamlardan asla ve asla
söz etmemektedir. Devrimcilere
karfl› oligarflik devletin yapt›¤› her
fley, AKP taraf›ndan onaylanm›fl ve
savunulmaktad›r. 

Bayrampafla Katliam› Davas›n-
daki tavr›n›n nedeni de budur. 19-
22 Aral›k katliam›  AKP’nin katli-
am›d›r ve AKP o katliam›, hapisha-
nelerde sessiz imhayla sürdürmek-
tedir. 

Ahlaks›zl›k ve ars›zl›k, onun
hasta tutsaklar karfl›s›ndaki tavr›n-
da sürmektedir.

Ars›zl›k ve Ahlaks›zl›k ‹ktidar›

� Üniversite’de Katliam
Davas›na Ça¤r› Afiflleri

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

� Alibeyköy'de
Mahkemeye Kat›l›m
Ça¤r›s› Yap›ld›

1188 KKaass››mm günü Halk Cepheliler

Alibeyköy Karadolap Mahallesin-
de, 23 Kas›m’da görülecek Bay-
rampafla katliam›n›n mahkemesine
ça¤r› amaçl› kufllama yapt›lar. 

Kufllaman›n yan›nda sloganlar
at›p, halk› bilgilendiren konuflmalar
yapt›lar ve mahkemeye ça¤›rd›lar. 

O saatte futbol sahas›nda yap›lan
maçtaki insanlar maç› b›rak›p Halk
Cephelileri alk›fllad›lar.

2200 KKaass››mm günü Halk Cepheliler
Alibeyköy Cengiz Topel mahalle-
sinde mahkemeye ça¤r› amaçl› kufl-
lama yapt›lar ve bildiri da¤›tt›lar.

Ayr›ca sloganlar eflli¤inde ko-
nuflmalar yapan Halk Cepheliler,
halk› adalet istemeye ça¤›rd›lar.
Bilgilendirme ve ça¤r› eylemi

“Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› ile so-
na erdi.

2211 KKaass››mm günü de Halk Cephe-
liler Alibeyköy Saya yokuflu mahal-
lesinde idi ve burdaki halk› 23 Ka-
s›m günü bafllayacak, Bayrampafla
Hapishanesi katliam davas›na ça¤›r-
d›. Alt› kad›n› diri diri yakanlar›n
yarg›lanmas›n› istemek, 12 kiflinin
katledilmesinden ve onlarca tutsa¤›
yaralanmas›ndan sorumlu olanlar›n
yarg›lanmas›n› istemek için, 23 Ka-
s›m’da görülecek davay› sahiplen-
meye, duruflmaya kat›lmaya ça¤›r-
d›lar. Kufllama ve bildiri da¤›t›m›
eflli¤inde yap›lan konuflmalarla sü-
ren eylem, at›lan sloganlarla sona
erdi.

BBiilliiyyoorruuzz kkii,, bbuuggüünn ggöörrüülleenn ddaavvaaddaa yyiinnee kkaattiilllleerr yyaarrgg››llaann--
mmaayy››pp aakkllaannmmaakk iisstteenneecceekk.. AAmmaa bbiizz bbuunnaa iizziinn vveerrmmeeyyeeccee¤¤iizz..
BBuu kkaattlliiaamm›› uunnuuttmmaayyaaccaakk,, uunnuuttttuurrmmaayyaaccaa¤¤››zz.. 

BBuu ddaavvaa zzuullmmee kkaarrflfl›› oollaann hheerrkkeessiinn ddaavvaass››dd››rr.. BBiizz ssaahhiipp--
lleennddiikkççee,, ddaavvaann››nn ttaakkiippççiissii oolldduukkççaa kkaattiilllleerrddeenn hheessaapp ssoorruull--
mmaass›› iiççiinn aaddaalleett iisstteeddiikkççee hhaakk ddaa yyeerriinnii bbuullaaccaakktt››rr.. AAddaalleettiinn
yyeerriinnii bbuullmmaass›› bbiizziimm ssaahhiipplleennmmeemmiizzee bbaa¤¤ll››dd››rr.. SSaahhiipplleennmmeekk
uunnuuttmmaammaakktt››rr,, uunnuuttttuurrmmaammaakktt››rr..

HALK CEPHES‹

““‹‹llkk mmaavvii ffoossffoorr bboommbbaass›› BBaayyrraammppaaflflaa’’ddaa
kkuullllaann››lldd››.. EEnn kkaallaabbaall››kk öözzeell kkoommaannddoo bbiirrlliikk--
lleerrii BBaayyrraammppaaflflaa’’ddaa bbuulluunnuuyyoorrdduu.. EEnn ççookk iinn--
ssaann BBaayyrraammppaaflflaa’’ddaa ööllddüü.. 

YYüürreekklleerriimmiizzii kkaarraarrttaann,, vviiccddaannllaarr››mm››zz›› yyaa--
rraallaayyaann ooppeerraassyyoonnuunn aaçç››llmmaayyaann tteekk ddaavvaass››
BBaayyrraammppaaflflaa oolldduu””..

ÇA⁄DAfi HUKUKÇULAR DERNE⁄‹
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Toplumlar tarihinde, toplumu
oluflturan çeflitli s›n›flar aras›ndaki
çat›flmalarda her fley görünenle s›-
n›rl› de¤ildir. Bir savafl alan›n› dü-
flünün: Karfl›l›kl› siperler kaz›lm›fl,
bir tarafta bir ülkenin askerleri, di-
¤er tarafta baflka bir ülkenin asker-
leri... Peki bu savafl kimin savafl›? O
ülkelerin köylerinden, flehirlerinden
toplan›p getirilmifl bu askerlerin bir-
birleriyle ne al›p veremedikleri ola-
bilir? Savafl›n ön cephesinde görü-
nen askerlerdir, silahlard›r. Ama sa-
vafl, savafl alan›nda görünenlerle s›-
n›rl› de¤ildir. Siperlerdeki o asker-
ler nezdinde savaflanlar, s›n›flard›r,
ideolojilerdir, farkl› ülkelerin, tekel-
lerin veya ezilenlerin ç›karlar›d›r... 

Tarih 19 Aral›k 2000... Saat
04.30... Savafl alan›: Bayrampa-
fla’dan Ulucanlar’a, Buca’dan Ma-
latya’ya, Çanakkale’den Çank›-
r›’ya, Bart›n’dan Uflak’a,  Ay-
d›n’dan Ceyhan’a, Ümraniye’den
Bursa’ya Ni¤de’den Nevflehir’e...
Anadolu’nun dört bir yan›na da¤›l-
m›fl 20 hapishane... Kiminde 200-
300 tutsak vard›, kiminde 50-60, ki-
minde ise sadece iki-üç...

******

Üzerlerinde yanmaz, kurflun ge-
çirmez özel operasyon elbiseleri
vard›. Bafllar›nda kask, yüzlerinde
kar maskeleri, a¤›zlar›nda gaz mas-
kesi vard›. Ellerinde Amerikan mal›
silahlar›yla, gaz bombalar›yla bin-
lerceydiler. Panzerler, buldozerler,
ifl makineleri, itfaiye araçlar›... Ha-
pishanenin üzerinde dönen skorsky
helikopterler... Bir ülkeyi iflgal eder
gibi sald›rd›lar.

Kurflun ve bomba seslerinin ara-
s›nda yükselen “teslim olun” anons-

lar› barikatla-
ra çarp›p dur-
du. Barikat›
gören kar
maskeliler ol-
duklar› yerde

durdular. Çat›lardan, nöbetçi kulele-
rinden ve barikat› gören her yerden
barikata do¤ru binlerce kurflun sa¤-
nak halinde ya¤maya bafllad›.

Barikat: Tenekeden elbise do-
lab›, plastik masa, plastik sandalye
ve yatak... Bu çat›flma, 20 hapisha-
nedeki son çat›flma olacak. Dört du-
var aras›nda bir tutsa¤›n neyi varsa
barikatlarda. 

Saat 04.30... 20 hapishanede ay-
n› anda aaflfl››llmmaazz 20 barikat. Barikat-
lar›n afl›lamamas› çok güçlü malze-
melerden yap›lm›fl olmas›ndan de-
¤il, görünürdeki en sa¤lam malze-
me teneke dolap ve plastik masa
sandalye. ‹ki kiflinin kald›¤› bir
hapishanede ise bir çakmak, bir bi-
don kolonyadan ibaret... Barikatlar›
as›l afl›lmaz yapan, barikatlar›n ar-
kas›ndaki yürekler. 

Ulucanlar Hapishanesi’nde iki
kifliden biri olan Fatma Hülya Tum-
gan yüzlerce kar maskeliye sesleni-
yor: ““OOppeerraassyyoonnuu dduurrdduurrmmaazzssaann››zz
kkeennddiimmii yyaakkaarr››mm......””

Ümraniye Hapishanesi’nden
yükseliyor bir ses: ““BBeenn AAhhmmeett
‹‹BB‹‹LL‹‹.. DDeevvlleettiinn cceezzaaeevvlleerriinnee yyaapp--
mm››flfl oolldduu¤¤uu bbuu ooppeerraassyyoonnuu kk››nnaa--
mmaakk,, ddii¤¤eerr cceezzaaeevvlleerriinnddee öölleenn aarr--
kkaaddaaflflllaarr››mm iiççiinn vvee ddee bbuunnddaann
ssoonnrraa aarrkkaaddaaflflllaarr››mmaa yyaapp››llaaccaakk
kkaattlliiaamm ssaalldd››rr››llaarr››nn›› dduurrdduurrmmaakk
iiççiinn,, ttüümm cceezzaaeevvlleerriinnddeekkii ooppeerraass--
yyoonnllaarr››nn ssoonnaa eerrddiirriillmmeessii iiççiinn
kkeennddiimmii yyaakk››yyoorruumm..””

Bu yürekler bu güne kadar neyi
savunduysa onu yapt›, ne yapt›ysa
onu savundu. Asla yapamayacaklar›
sözü söylemediler. Söylediklerini
mutlaka yapt›lar. 

Daha bir kaç gün önce iktidar›n
“ölüm oruçlar›na son verilmezse
operasyon yaparak ölüm oruçlar›na
müdahale edece¤iz” tehditlerine
karfl› halka ilan etmifllerdi: “Ölüm
oruçlar›na müdahale edilirse kendi-
mizi yakaca¤›z” diye.

Saat 4.30... fiimdi Bayrampafla
Hapishanesi maltas›nday›z. Uzun
maltan›n bir ucunda kurulmufl bari-
katlar. Barikat›n iki yan› var. Bir ya-
n›nda kaskl›, kar maskeli, ellerinde
Amerikan mal› silah ve bombalar›y-
la sald›rganlar. Di¤er yanda direnen
tutsaklar...  

DDaahhaa yyaakk››nnddaann bbaakkaall››mm:: 
KKiimm bbuu ttuuttssaakkllaarr?? 

Barikat›n bafl›ndakilerden Mus-
tafa Y›lmaz, çocuk yafl›nda çal›flma-
ya bafllam›fl bir iflçiydi. Kurflun ya¤-
murunun alt›nda yaral› bir yoldafl›n›
daha güvenlikli  bir yere tafl›yor. Ali
Atefl; inflaat iflçisiydi. F›rat Tavuk
mahallenin delikanl›s›. Aflur Kork-
maz, liseli bir ö¤renci... Kimi iflçi,
kimi köylü, kimi memur, kimi es-
naft›... Adaletsizli¤e, sömürü ve
soygun düzenine karfl› sessiz kal-
mad›lar. Demokratik hak ve özgür-
lüklerin mücadelesini verdiler. E¤i-
timin paral› hale getirilmesine karfl›
ç›kt›lar. Halk çocuklar›n›n da oku-
yabilmesini istediler. Açl›¤a, sömü-
rüye, zulme karfl› oldular. Zulüm
neredeyse karfl›s›na dikildiler. Ge-
cekondular›n› y›kmak isteyenlere
karfl› direndiler. Halk›n direniflini
örgütlediler. Emperyalizmin ülke-
mizi talan etmesine, halk› sömür-
mesine raz› olmad›lar. Ba¤›ms›z bir
ülke istediler. Emperyalizmi ve ifl-
birlikçi uflaklar›n› ülkemizden kov-
ma mücadelesinin içinde oldular.
Adaletsizli¤in halkta umutsuzlu¤a
dönüfltü¤ü yerde onlar halk›n umu-
du oldular.  Halk›n adaleti oldular...
fiimdi faflizmin elindeler. Dört du-

Barikatlarda
çarp›flanlar s›n›flar,
ideolojilerdir 

19 Aral›k

28 Kas›m
2010
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var aras›nda  tutsaklar. ‹nançlar›
için, davalar› için her türlü bedeli
ödemeye haz›rlar. Onlar devrimci.

fiimdi barikat›n bafl›ndalar. Saat-
lerdir çarp›fl›yorlar. Karfl›lar›ndaki-
lerle k›yasland›¤›nda bir avuçlar.
Kurflun ve bomba sa¤ana¤› alt›nda
“teslim olun” seslerine her seferinde
““aass››ll ssiizz tteesslliimm oolluunn!!”” diye cevap
veriyorlard›. Bir bir yan›bafllar›ndan
düflüyor yoldafllar›. Belki biraz sonra
düflen kifli kendisi olacak. Kar mas-
keliler daha pervas›zca sald›r›yor. 

Çat›lardan, nöbetçi kulelerinden
her yerden otomatik silahlar kurflun
ya¤d›r›yor. Gaz bombalar›ndan nefes
al›nm›yor. Bayrampafla hapishanesi-
nin üstü, gaz bulutuyla kapl›. Hapis-
hanenin kilometrelerce uza¤›nda gaz
bombas›ndan nefes al›nm›yor. Hapis-
haneye giden tüm yollar kapat›lm›fl. 

Hapishane üzerinden dumanlar
ve alevler yükseliyor. 

Tutsaklar barikat› atefle vermifl.
Yaral›lar›n› alarak ko¤ufllara çekili-
yor. ‹tfaiye arac›ndan durmadan su
s›k›l›yor yanan barikata. 

******
11. ko¤uflun  önüne kurulan bari-

kat, itilerek 9. ve 10. ko¤uflun önüne
tafl›n›yor. Megafondan yeni bir anons
iflitiliyor: “ TTeesslliimm oolluunn!! ‹‹ççiiflfllleerrii vvee
AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤››’’nn››nn eemmrriiyyllee ggeellddiikk..
HHeerrflfleeyyii ggöözzee aalldd››kk”” diyor megafonda-
ki ses. Öüm orucundaki tutsaklar›
almak istediklerini söylüyorlar!

F›rat, “ma-
dem bizim için
geldiler operas-
yon durmazsa
canl› alamazlar”
diyerek kendini
feda etmeye ha-
z›rlan›yor.

Haz›rl›kla-
r›n› tamamla-
d›ktan sonra
F›rat f›rl›yor
öne, megafon-
daki sese cevap
veriyor.

******

NNaammlluullaarr››nn
aatteeflfl kkuussttuu¤¤uu

kkaarrflfl››  ttaarraaffttaayy››zz:: KKiimmddii bbuu
kkaarr mmaasskkeelliilleerr??

Giydikleri özel elbiselerle, kafa-
lar›nda kask, yüzlerinde maske,
a¤›zlar›ndan sarkan gaz maskeleriy-
le insana benzer bir yanlar› yok.
Yapt›klar› ifle bak›ld›¤›nda ölüm
makinesine benziyorlar. Anlafl›lan
bu ifl için y›llarca e¤itilmifller. Öl-
dürdürmekten baflka hiçbir fley bil-
meyen robotlara benziyorlar. Sanki
günlerdir bu an› bekliyormufl gibi
sald›r›yorlar. 

Sonradan ö¤reniyoruz; bu ope-
rasyona AAnnkkaarraa Jandarma Özel
Asayifl Komando Birlikleri (JÖAK),
EEllaazz››¤¤ Jandarma Özel Asayifl Ko-
mando Birlikleri ve HHaallkkaall›› J.
Komd. Müdahale Ekibi kat›lm›fl. Bu
operasyon için bir y›ldan beri  ma-
ketler üzerinde tatbikatlar yapm›fllar. 

Ç›plak gözle bak›ld›¤›nda fark
edilmiyor ama anlafl›l›yor ki, baflla-
r›ndaki komutanlar›. Namlular onun
emriyle atefl aç›yor. Onun komutuy-
la hareket ediyor robokoplar. Bir
küfürleri talimats›z ya¤›yor. A¤›za
al›nmayacak küfürler, tehditler hiç
kesilmiyor. Bunlar özel e¤itilmifl
timlerdi. Kontrgerillayd›. 

KKiimm bbuu öözzeell ttiimmlleerr,, 
kkiimm bbuu kkoonnttrrggeerriillllaa??

Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi

devletin öözzeell oollaarraakk halk›n müca-
delesini bast›rmak için oluflturdu¤u
birliklerdir. 

Birliklerde yer alan özel timlerin
hepsi de yoksul halk çocuklar›. Ba-
rikat›n öbür yan›ndakiler düflman
diye anlat›lm›fl onlara. Ald›¤› ayl›k-
la yoksulluktan kurtulaca¤›n› ümit
ediyor. Operasyonlardaki “bafla-
r›”s›ndan alaca¤› primlerle yeni ha-
yaller kuruyor. Y›llarca ezilmiflli¤i-
ni, horlanm›fll›¤›n›, elindeki Ameri-
kan mal› silahlarla bast›rmaya çal›-
fl›yor. Otomatik silah›yla atefl kusar-
ken “güç bende” diyor. 

Devlet özel timleri, kontrgerilla-
y› devrimcileri katletmek için e¤itti.
Halk›, sindirmek, devrimci mücade-
leyi engellemek için faflist yasalar›-
n›n da yetersiz kald›¤› yerde gayri
meflru sald›r›lar›n›, katliamlar›n›
yapmak için kurdu kontrgerillay›,
özel timleri. Kontrgerilla, 1 May›s
1977’de iflçileri, 16 Mart 1978’de
ö¤rencileri, Marafl’ta Sivas’ta, Ga-
zi’de yüzlerce kifliyi katletti. Kont-
rgerilla, do¤rudan Amerika’n›n dev-
rim mücadelelerini engellemek için
örgütledi¤i bir güçtür. Halk› düfl-
man olarak görmek üzere e¤itilmifl
ölüm timleridir.

Operasyon timlerinin orada olan
ve OLMAYAN komutanlar›, emrin-
dekilerden daha farkl›. Barikat›n
karfl›s›ndakilerini de, bu operasyo-
nu neden yapt›klar›n› biliyor. Aske-
ri okullarda bu iflin okulunu oku-
mufllar. Y›llar›n tecrübesi var. Kaç
iflçi grevi bast›rm›fl, kaç eylemi da-
¤›tm›fl, devrimcilere yönelik kaç
nokta operasyonlar› yapm›fllard›r...
Bu baflar›lar›ndan dolay› ödüller al-
m›fl. Amerikalar’a kadar gidip CI-
A ’ d a n ,
M O S -
S A D ’ d a n
özel e¤i-
timler al-
m›fllard›r.
Komutan-
lar sadece
teti¤e bas-
man›n e¤i-
timini al-
m a m › fl .

19 Aral›k’ta;
Sald›r›da 5048 adet

gaz bombas›, binlerce
kurflun ve Skorsky
helikopteri kullan›ld›.

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

timleri kat›ld›. 
Operasyon

56 saat sürdü. 
Barikatlar

y›k›ld›ktan sonra,
istisnas›z tüm
tutuklular iflken-
ceden geçirildi. 

SONUÇ:
Dört tutuklu katledildi. 

Katledilen tutuklular:
Fidan Kalflen, ‹lker Baba-

can, Sultan Sar›, Fahri Sar›...
Yüzlerce tutuklu ve

hükümlü yaraland›. F Tipine
sevkedildiler. 

Çanakkale Hapishanesi
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Operasyonun nas›l yönetilece¤ini,
sald›r›n›n nas›l yap›laca¤›n› da bili-
yor. Katletmenin stratejisini biliyor.
Katletmek için insanlar nas›l e¤iti-
lir, bir insan nas›l ölüm makinesine
dönüfltürülür bunlar›n e¤itimini al-
m›fl ve binlerce eleman e¤itmifl ve
yüzlerce operasyon gerçeklefltirmifl.
Emrindekilerle dünyalar› farkl›. Bu
operasyondaki baflar›s›na göre daha
üst rütbeleri al›p daha büyük birlik-
leri komuta edecek...

Barikat›n bu yan›na daha yak›n-
dan bak›ld›¤›nda özel timlere emirler
ya¤d›ran komutan›n omuz bafl›nda
ona da emirler veren baflkalar›n›n ol-
du¤u görünüyor. Bunlar CIA’n›n,
MOSSAD’›n elemanlar›.  Nazi fa-
flizminin SS’leridir. Onlardan ald›¤›
güçle  ya¤d›r›yor katliam emrini. 

Bayrampafla katliam›nda operas-
yonunun bafl›ndaki komutanlar›n
hepsi de, devletin ordusunun komu-
tanlar›d›r. 

NNaass››ll bbiirr oorrdduu bbuu?? 
Kendi s›n›rlar› içinde, devletin

korumas› alt›ndaki bir hapishaneye
binlerce askerle, panzerlerle, kim-
yasal savaflta kullan›lmas› yasak
olan kimyasal gazlarla, skorskiy he-
likopterlerle bir hapishaneye yaban-
c› bir ülkeyi iflgal eder gibi sald›r›-
yor... ‹nsanlar› diri diri yak›yor. 

CIA’n›n, MOSSAD’›n e¤itti¤i
komutanlar kimin ordusunun komu-
tanlar›?

Bir ordu kendi topraklar› içinde,
nas›l, neden böyle bir operasyon ya-
par? 

Bir ülkede ordunun görevi ne-
dir? Kendi halk›n› katletmek mi?
Kendi denetimi alt›ndaki bir hapis-
haneye operasyon yapmak m›? 

Evet, yeni-sömürge bir ülkede
ordunun görevi budur. Ordu, o ülke-
nin ulusal ç›karlar›n›, güvenli¤ini,
halk›n› koruyan bir ordu de¤ildir. 

Yeni sömürge bir ülkenin ordu-
su, emperyalizmin ç›karlar›na göre
yukar›dan afla¤›ya yeniden flekillen-
dirilmifltir. Ordu, ülkenin ba¤›ms›z-
l›¤›n›, ulusal ç›karlar›n› korumak
için de¤il, emperyalizmin çç››kkaarrllaa--

rr››nn›› korumak
için halka karfl›
““iiçç ssaavvaaflfl oorrdduu--
ssuu”” haline geti-
rilmifltir. 

Yirmi hapis-
haneye katliam
operasyonu ya-
pan ordu bu or-
dudur. Ameri-
ka’n›n, Avrupa
emperyalistleri-
nin ç›karlar›n›
korumak için, gü-
vence alt›na al-
mak için yapt›lar
bu operasyonu. 

Barikat›n as-
kerler cephesine
daha yak›ndan
bak›n. Namlular›ndan atefl kusan özel
timlere emirler ya¤d›ran komutanla-
r›n yan›nda baflkalar›n›n da oldu¤unu
görürsünüz. Orada, sanki bu olayda
hiç sorumluluklar› yokmufl gibi duran
emperyalist kurumlar›n temsilcilerini,
emirlerin kimin ad›na ya¤d›r›ld›¤›n›
görürsünüz. 

******

Kar maskeli özel katliam birlik-
leri kad›nlar ko¤uflunun çat›s›nda
ellerinde balyozlarla, beton k›rma
makinalar›yla tavan› delmeye çal›-
fl›yor. Delinen  tavandan kad›nlar
ko¤ufluna  bombalar ya¤d›r›l›yor...
Arkas›ndan “teslim olun” anonsu:

““TTeesslliimm oollmmaakkttaannssaa hhaallkk››mm››zz
iiççiinn ööllüürrüüzz”” diye cevap geliyor ka-
d›nlar ko¤uflundan... 

******
F›rat, “teslim olun” ça¤r›s› ya-

pan askerlere cevap veriyor: ““BBiizzii
ccaannll›› eellee ggeeççiirreemmeeyyeecceekkssiinniizz..
OOppeerraassyyoonnuu dduurrdduurruunn.. BBuu yyaapp››ll--
mmaadd››¤¤›› ttaakkttiirrddee kkeennddiimmii yyaakkaaccaa--
¤¤››mm..”” Ve yak›yor. 

Sonra Aflur Korkmaz; kendini
yak›p barikat›n öbür yan›ndakilere
seleniyor ve slogan atarak havalan-
d›rmaya ç›k›yor:““YYaaflflaass››nn TTaamm BBaa--
¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee””

Bu ses; Bayrampafla’yla s›n›rl›
de¤il, Çanakkale, Bursa, Çank›r›,
Bart›n, Ceyhan, Uflak... Cephelilerin

bulundu¤u tüm hapishanelerde ayn›
feda ruhuyla ayn› sesler yükseldi. 

Barikat›n bir taraf›nda onur:
Halk› için vatan› için, yoldafllar›
için can›n› feda eden, ölümü seve
seve göze alan insanlar. Di¤er tara-
f›nda kar maskeliler... Onurdan zer-
re yok: Ahlaks›zl›k var yaln›z!

Kar maskelilerin ““TTeesslliimm oolluunn,,
yyookkssaa hheeppiinniizzii ööllddüürreeccee¤¤iizz””
anonslar›na barikat›n tutsaklar
cephesinden cevap veriliyor: ““Bizi
teslim alamass›n›z. Ölece¤iz ama
asla teslim olmayaca¤›z. Halk›m›z
ve vatan›m›z için direniyoruz....
Onursuzca, namusumuza ve inan-
c›m›za ihanet eden bir beyinle ya-
flamaktansa, onurlu bir ölümü ter-
cih ederiz”

Karmaskeliler, kendi ahlaklar›-
na, kendi kültürlerine uygun olan
cevab› veriyor: ""oorroossppuullaarr,, ssiizzlleerrii
tteekk tteekk ööllddüürreeccee¤¤iizz,, hhiiççbbiirriinniizz ssaa¤¤
çç››kkaammaayyaaccaakkss››nn››zz bbuurraaddaann......"" ...

Yak›ndan bak›ld›¤›ndan çok
aç›k bir flekilde görülmektedir ki,
barikat›n iki yan›nda çat›flan etle,
kemikle insanlar de¤ildir. Silahlar,
bombalar de¤ildir. Bütün bunlar›n
aç›¤a ç›kartt›¤› ç›plak gözle görü-
nenin çok ötesindedir.

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

((SSüürreecceekk))

19 Aral›k’ta;
Binlerce gaz

bombas›n›n ya-
n›s›ra zehirli
gaz püskürten
s›rt tüplerinde
tafl›nan silah-
lar, Skorsky helikopteri
kullan›ld›.

Jandarma depolar›nda
gaz bombas› tükendi,
Ankara Emniyet Müdürlü¤ü
Bayrampafla ve
Ümraniye’deki sald›r›larda
kullan›lmak üzere 400 adet
gaz bombas› gönderdi.

Operasyon 83 saat
sürdü. 

SONUÇ: Befl tutuklu kat-
ledildi, yüzlercesi yaraland›
ve F Tiplerine sevk edildiler. 

Katledilen tutuklular:
Ahmet ‹bili
Alp Ata Akçayöz
Ercan Polat
R›za Poyraz
Umut Gedik

Ümraniye Hapishanesi
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19-22 Aral›k fiehitlerimiz ‹çin

ADALET ‹ST‹YORUZ!

Onlar, katliam› direnifle, gözda¤›n›
öfkeye, sindirme amac›n› hesap
sorma iste¤ine çevirenlerdi. 

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

Zaferin flehitlerle kazan›laca¤›n› bi-
lerek, en ön mevzilere geçenlerdi.
Bir k›sm› ölüm orucu direniflçisiy-
di, bir k›sm› düflman ölüm orucu
direniflçilerine zarar veremesin di-
ye onlar›n önünde siper olanlard›... 

Ölüm orucu direniflçileri, tüm yol-
dafllar›, tüm halk, tecrit edilemesin,
teslim al›namas›n diye en ön mevzi-
ye geçmifllerdi ve baflka yoldafllar›
da flimdi onlara düflman›n ulaflama-
mas› için onlar›n önüne geçiyordu.. 

Bu bir fedakarl›k ve feda destan›yd›. 

19-22 Aral›k’ta, katliam sald›r›s›na
maruz kalan 20 hapishanede top-
lam 2288 flfleehhiitt verdi Türkiye halkla-
r›.  En fazla flehit verilen yerler, 12
flehitle Bayrampafla Hapishanesi, 5
flehitle Ümraniye Hapishanesi ve 4
flehitle Çanakkale Hapishanesi’ydi.  

Onlar›n kitab›nda blöflere yer yok-
tu. Onlarda karar, uygulanmas› ge-
reken, söz, hayata geçirilmesi gere-
kendi. 

Zulüm ne kadar vahflileflirse vahfli-
leflsin, her koflulda boyun e¤meme-
nin mümkün oldu¤unu göstererek,
canlar›n› feda ederek, Türkiye
halklar›na bir direnifl destan› arma-
¤an ettiler. Onlar› sayg›yla an›yo-
ruz. 

Ümraniye fifiehitlerimiz:

Ahmet ‹‹bili, Mersin’li ve 32
yafl›ndayd›. Erzurum Atatürk Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi’ndeyken
devrimci mücadeleye kat›ld›. Tut-
sak düflmeden önce, ‹stanbul gece-
kondular›nda illegal örgütlenme

içinde yeral›yordu. Ümraniye Ha-
pishanesi’ndeki ölüm orucu dire-
niflçilerinin komutan› olarak, sald›-
r›y› durdurmak için bedenini tutufl-
turarak zalimin karfl›s›na ilk o ç›kt›.  

Alp AAta AAkçayöz, Cephe’nin
bir taraftar›yd›. Karsl›’yd›, ‹stan-
bul’da esnafl›k yap›yordu. Ümrani-

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

Umut GGedik 23 yafl›nda
ve Trabzonlu’ydu. Lise y›lla-
r›ndan beri mücadele içindey-
di. Tutsak düflmeden önce
SPB üyesiydi. 

E rcan PPolat 26 yafl›nda ve
Dersimli’ydi. Konfeksiyon ifl-
çisi Ercan 1995’te kat›lm›flt›
harekete. Son olarak SPB üye-
siydi. 

R›za PPoyraz, Sivasl›’yd›,
‹stanbul’un Gazi semtinde bü-
yüdü. Konfeksiyon, avizecilik
gibi çeflitli ifllerde çal›flt›. Oli-
garflinin ordusunda askerlik
yapt›ktan sonra, tercihi netlefl-
ti, Cephe saflar›nda yerald›. 

Çanakkale 
fiehitlerimiz:
Fidan KKalflen, Ölüm Oru-
cu 1. Ekibi’ndeydi. Dersim-
li’ydi, 36 yafl›ndayd›, hemfli-
reydi. 1989’dan beri mücade-
lenin içindeydi. Çanakkale’de
bedenini tutuflturarak zulmün
önüne ilk dikilen oldu. 

‹lker Babacan, ‹stan-
bul’da do¤du. Devrimcilerle
tan›flt› ve 96’da tutsak düflene
kadar devrimin emekçisi oldu,
sorumluluklar üstlendi. 22 ya-
fl›ndayd›. Ölüm orucu 3. ekibi-
nin en genç direniflçilerinden-
di. 

Fahri SSar›, 1990’lar›n
bafllar›ndan beri mücadelenin için-
de bir Kürt yurtseveriydi. 1993’te
tutsak düfltü. 

Sultan SSar› genç yafl›nda Ada-
na’da Kürt yurtsever hareketin saf-
lar›na kat›ld›. Çukurova bölgesinde
faaliyet yürüttü. 1993’te tutsak
düfltü. 

19
Aral›k

fiehitleri
-1-

TToopprraakkllaarrıımmıızz EEmmppeerryyaalliizzmmiinn SSaavvaaşş ÜÜssssüü OOllmmaayyaaccaakk24

Yürüyüfl

28 Kas›m
2010

Say›: 244



19-22 Aral›k ‹çin

ADALET ‹ST‹YORUZ!

Bayrampafla katliam› davas›nda
39 asker yarg›lan›yor. 

Düflünün; operasyonda 8 jandar-
ma komando taburu, 37 bölük ol-
mak üzere, generalleri, subaylar›,
astsubaylar›yla 88 bbiinn 333355 aasskkeerrii
ggöörreevvllii vard›. Ve 39 asker var san›k
sandalyesinde. 

8 bin asker nerede, 39 asker ne-
rede? Nerede bunlar›n komutanlar›?

VVee ddaahhaa öönneemmlliissii:: Nerede bu
operasyonun karar›n› siyasi anlam-
da alanlar?

Adaletin yerine gelmesi, TÜM
SORUMLULARIN, katliamdaki
yerlerine göre, oynad›klar› role gö-
re, hakettikleri cezaya çarpt›r›lma-
lar›d›r. 

19 Aral›k’ta katliam emirleri ve-
ren siyasi iktidar katliam›n birinci
dereceden sorumlusudur. Katliam-
dan, dönemin hükümeti DSP,
ANAP, MHP koalisyonu ve Baflba-
kan, Baflbakan Yard›mc›lar›, tüm
bakanlar sorumludur

Ülkemizde sokak ortas›ndaki in-
fazlar›n de¤iflmez bir aç›klamas›
vard›r:

““DDuurr iihhttaarr››nnaa uuyymmaadd››......””

Evlerde, iflyerlerinde yap›lan in-
fazlara getirilen aç›klama da klifledir:

““TTeesslliimm ooll ççaa¤¤rr››llaarr››nnaa aatteeflflllee
kkaarrflfl››ll››kk vveerrddiilleerr......””

Peki hapishanelerde ne oldu? 

Herkes orada zaten. Kimsenin
““dduurr iihhttaarr››nnaa uuyymmaayy››pp”” bir yerle-
re gidebilmesi mümkün de¤il.

““TTeesslliimm ooll ççaa¤¤rr››llaarr››nnaa aatteeflflllee
kkaarrflfl››ll››kk......”” vermifl olmalar› da
mümkün de¤il. Çünkü silahlar›
yoktu. 

Gerekçe, o gün, 19 Aral›k’ta ko-
mutanlar›n megafonlarla yapt›klar›
ça¤r›da somutlanm›flt›r:

““YYaa tteesslliimm oollaaccaakkss››nn››zz,, yyaa ööllee--
cceekkssiinniizz!!””

Herhangi bir komutan, kkeennddii
bbaaflfl››nnaa,, arkas›nda devletin, iktidar›n
gücü olmadan bu soruyu soramaz

ve bu soru do¤rultusunda öldüre-
mez. 

““YYaa tteesslliimm oollaaccaakkss››nn››zz,, yyaa ööllee--
cceekkssiinniizz!!””

Bunu söyleyen ssiiyyaassii iikkttiiddaarrdd››rr.. 

19 Aral›k, hükümet cephesinden
basit anlamda, bir hapishaneden
baflka bir hapishaneye sevk karar›
de¤ildir. 

Katliam, tutsaklar›n sevke diren-
meleri üzerine “kendili¤inden” ç›k-
m›fl de¤ildir. 

Katliam, kkaarraarrllaaflfltt››rr››llmm››flfltt››rr.. 

KKaann››tt:: Sami Türk’ün katliam›n
hemen ertesindeki flu sözleridir:

19-22 Aral›k katliam› s›ras›nda
Adalet Bakan› olan Hikmet Sami
Türk, katliam sürerken, Ümraniye
Hapishanesi’nde direnifl ve sald›r›
sürerken, 21 Aral›k günü,  CNN
Türk ekranlar›ndan flunlar› söyledi:

““BBeenniimm ttaahhmmiinnlleerriimmiinn aalltt››nnddaa
bbiirr zzaaiiyyaatttt››rr;; ççookk ddaahhaa ffaazzllaa,, bbuunnuunn
bbiirr kkaaçç kkaatt›› oollaabbiilliirr ddiiyyee öönnggöörrüü--
yyoorrdduukk..””

Kimdi bu halk düflman› öngörü-
de bulunanlar? 

Bu karar, o günkü DDSSPP--MMHHPP--

AANNAAPP hükümetinde al›nm›fl bir ka-
rard›r. O hükümetin tüm üyeleri, bu
katliamdan bbiirriinnccii ddeerreecceeddeenn ssoo--
rruummlluudduurrllaarr.. 

fifieennggüüll AAkkkkuurrtt,, bir feda savafl-
ç›s›yd›. Adalet ad›na, “zaiyat bunun
bir kaç kat› olabilir” diyenlerin, 28
yoldafl›n› katledenlerin peflindeydi.
K›z›lay’da üzerindeki bomban›n
patlamas›  sonucu flehit düflerken,
19-22 Aral›k katliam›n›n Anka-
ra’daki sorumlular› tepeden t›rna¤a
ürperip, so¤uk terler döktüler. Ka-
buslar gördüler. Biliyorlard› ki o
genç adalet savaflç›s›n›n hedefinde
onlardan birileri vard›. Bakanl›klar,
fiengül’ün flehit düfltü¤ü yerin biraz
ötesindeydi. Hepsi hedefte olabilir-
di, çünkü hepsi sorumluydu. 

EEyyüüpp BBeeyyaazz da ayn› adaletin pe-
flindeydi. Halk›n adaletinin temsil-
cisi olarak Adalet Bakanl›¤›’n›n ka-
p›s›na kadar girmifl, orada üzerinde-
ki patlay›c›lar›n teknik bir sorun ne-
deniyle patlamamas› sonras›nda in-
faz edilmiflti. Belki hedefledi¤i flek-
liyle o hesab› soramam›flt›; ama 19-
22 Aral›k katliamc›lar›na yapt›klar›-
n›n hesab›n›n ergeç sorulaca¤›n› ha-
t›rlatan canl› bir kan›tt› o.

Sonra yukar›da aktard›¤›m›z sö-
zün sahibi olan Sami Türk’ün bur-
nunun dibine kadar yaklaflan bir
baflka adalet savaflç›s›, üzerindeki
patlay›c›n›n dü¤mesine bast›. Ad›
DDiiddeemm AAkkmmaann’d›. Bomba patlama-
d›. Katliamc› bakan kurtulmufltu;
ama art›k o an›n korkusu ne onun,
ne de katliam›n di¤er siyasi sorum-
lular›n›n kabuslar›ndan hiç ç›kma-
yacakt›. 

fifieennggüüll,, EEyyüüpp,, DDiiddeemm,, “19-22
Aral›k ‹çin Adalet ‹stiyoruz” talebi-
nin çok güçlü bir talep, asla vazge-
çilmeyecek bir hesap oldu¤unu an-
lat›yor bize. 

Üçü de katliam›n siyasi sorum-
lular›n› gösteriyorlar. O sorumlular,
tarih önünde er geç hesap verecek-
ler. Baflka türlü adalet yerine gelmifl
say›lmayacak! 

39 askere operasyon alan›nda
emir veren komutanlar

NNEERREEDDEE??
Bu katliam operasyonunu
Türkiye çap›nda planlay›p

sevkeden generaller NNEERREEDDEE??
Hiçbir general kendi bafl›na

böyle bir operasyonu yapamaz!
Bu operasyonun siyasi karar›n›

alan ve yönetenler NNEERREEDDEE??
Bir devlet katliam›, asla

BB‹‹RREEYYSSEELL BB‹‹RR SSUUÇÇ DDEE⁄⁄‹‹LLDD‹‹RR!!
19-22 Aral›k, bir devlet
katliam›d›r ve AASSKKEERR‹‹,,

SS‹‹YYAASS‹‹ TTÜÜMM SSOORRUUMMLLUULLAARR
hesap vermelidir. 
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AKP’nin polisinin yoksul gece-
kondu semtlerine karfl› sürdürdü¤ü
bask›nlarda özellikle iki yan dikkat
çekicidir:

BBiirriinncciissii;; operasyonlar s›ras›n-
da, panzerlerle, helikopterlerle, çe-
vik kuvvetler ve kar maskeli özel
timlerle semti kuflat›p, tüm gece-
kondu halk›na gözda¤› verilmesi
amaçlan›yor.  

‹‹kkiinncciissii;; gözda¤›n› tamamlamak
için ise, yoksul halk›n içinden ç›kan
devrimcilerden bir k›sm› mutlaka ttuu--
ttuukkllaannmmaall››dd››rr.. Tutuklanacaklar›n
neyle suçlanaca¤› önemli de¤ildir,
suç yoksa da yarat›l›r!.. Bunun için
en kestirme yol ise, bir itirafç› bul-
makt›r. Denenmifl bir yoldur. ‹tirafç›-
larla insanlar tutuklat›l›r, dosyaya da
““ggiizzlliilliikk”” karar› konulunca, tutukla-
nanlar y›llarca yat›r›lm›fl olur... 

331111 kkiiflflii hhaakkkk››nnddaa iiffaaddee!!
‹stanbul kontrgerillas› yeni bir

komplo örgütledi. An›l Osman Çe-
lik adl› birini kullanarak haz›rlad›¤›
311 kiflilik listeyle demokratik alan-
da mücadele eden, demokratik kitle
örgütlerine giden herkesi “terörist”
ilan etti. An›l Osman Çelik 11999911
Tarsus do¤umlu, 19 yafl›nda bir
genç. Bir müddet – bir kaç ay– ‹s-
tanbul Sar›gazi’deki Özgürlükler
Derne¤i’ne gidip gelmifl... 

‹stanbul polisi, ‹stanbul’un özel-
likle devrimcilerin etkili oldu¤u
yoksul gecekondu semtlerine karfl›
operasyonlar yapmaya bafllad›¤›n-
da, kullanacak biri olarak onu seç-
ti... Polis bu 19 yafl›ndaki genci,
tehditle, flantajla itirafç›laflt›racak
ve tutuklamalar onun ifadelerine

dayand›r›lacakt›.  

Polis, hayat›n bir çok alan›nda
demokratik faaliyet yürüten dev-
rimcileri tutuklatmak için hemen
her seferinde komplolara, provo-
kasyonlara baflvurmufltur. 

An›l Osman’a ““iittiirraaffçç››”” demek
de gerçekte yerinde bir tan›m de¤il-
dir. Çünkü itirafç›l›k, tan›m olarak
bbiilliinneenn bbiirr flfleeyylleerriinn söylenmesini
de içerir. Oysa An›l Osman Çelik
ad›na düzenlenen ifade, onun bil-
diklerini de¤il, polisin yazd›rd›kla-
r›n› içermektedir. 

Polis ona ifade verdiriyor: ‹fa-
deler sadece 22000099 yy››ll››nn›› kaps›yor.

Kaç kifli hakk›nda ifade verdiril-
mifl biliyor musunuz?

TTAAMM 331111 KK‹‹fifi‹‹!!

Yaz›yla üüççyyüüzzoonnbbiirr kkiiflflii.. 

Polis, flunu da tan› diyor ona; o
da tan›yor!

Tan›d›klar›, derne¤e gelip giden-
lerle s›n›rl› de¤il, DHKP-C’lilerden
PKK’lilere kadar birden fazla “ille-
gal örgüt”ün üyeleriyle ilgili ifade-
leri mevcut!

Öyle ki hakk›nda ifade verdi¤i
bir çok kifliyi tan›mas› maddeten
hiçbir flekilde mümkün de¤il. Bir
yerde görüflmüfl karfl›laflm›fl olmala-
r›, karfl›laflm›fllarsa hat›rlamas›
mümkün de¤il. 

Bir dönem de misyoner faaliye-

tinde bile bulunmufl... Yafl› 19!
*
Polis bu yöntemi daha önce,

2004 y›l› fiubat›’nda EErrddoo¤¤aann KKaall--
ddii adl› birini kullanarak uygulam›fl-
t›. 

Erdo¤an Kaldi dedi ki... denile-
rek insanlar iflkencehanelere tafl›n-
m›fl, oradan da tutuklanm›fllard›. 

Ama Erdo¤an Kaldi, Osman Çe-
lik’in yan›nda biraz amatör kald›. 

Çünkü Erdo¤an Kaldi, topu topu
114488 kkiiflflii hhaakkkk››nnddaa ifade vermiflti. 

Ama Kaldi’nin de üstün yete-
nekleri vard›. 

fiefik Kul’un “yarat›c›s›” oldu¤u
Erdo¤an Kaldi olay›nda, tüm Halk
Cephesi örgütlülü¤ü, kendileri hak-
k›ndaki her türlü bilgiyi, gidip Kal-
di’ye ayr›nt›lar›yla bildirmifllerdi. 

Öyle ki Kaldi, insanlar›n pek
kullanmad›¤› “göbek adlar›n›” bile
bilecek kadar her fleye vak›ft›. fiim-
di nerede neye vak›f bilinmiyor. 

PPoolliissiinn ggöözzaalltt›› ggeerreekkççeelleerrii vvee
ffeezzlleekkeelleerrii 'Erdo¤an Kaldi dedi ki...’
diye bafll›yordu. Savc›lar, 'Erdo¤an
Kaldi dedi ki...’diyerek tutuklama ta-
lep ediyor... DDGGMM''lleerr 'Erdo¤an Kal-
di dedi ki...’ diyerek tutukluyordu...
Ve bunun ad› da “hukuk”tu!

Sonra benzer bir komplo ““DDiiss--
kkeetttteenn aadd››nn çç››kktt››”” diye tezgahlan-
m›flt›. Güya bir disket yakalanm›flt›
ve orada örgütün tüm üyelerinin lis-
tesi vard›... Gözalt›lar, iflkenceler
hep ayn› gerekçeyle aç›klan›yordu: 

““DDiisskkeetttteenn aadd››nn çç››kktt››””!!

Bu hukuk komedisi flimdi de
AAnn››ll OOssmmaann’’››nn iiffaaddeessiinnee ggöörree......
diye devam ediyor... An›l Osman’›n
ifadesine göre... 

An›l Osman Çelik henüz çocuk
denilecek bir yaflta, üüçç bbeeflfl aayyll››kk za-
man dilimi içerisinde, Sar›gazi Öz-
gürlükler Derne¤i’ne gidip gelen ve
bu dernekte gördü¤ü s›n›rl› say›daki
insandan baflka devrimci demokrat
çevrelerle iliflkisi olmayan biridir. 

Ancak bu kifli herkesin sadece
ad›n› de¤il, ad›n›, soyad›n› ve örgüt-
sel konumunu bilmekte ve ifadesin-

Komplolar›n›z› Bozaca¤›z!
“Erdo¤an Kaldi dedi ki...”

“An›l Osman’›n ifadesine göre...”
Art›k hukuk böyle!

Art›k yarg› bunlara göre karar
veriyor! 

Bunun ad› adalet de¤il,
komploculuktur!

Tüm devrimci, demokrat,
ilerici siyasi hareketler ve
demokratik kitle örgütleri!
Mahallelere polis sald›r›lar›

karfl›s›nda çaresiz de¤iliz. 

Yoksul gecekondu semtlerinde,
rekabetçilik yerine, bu sald›r›lar
karfl›s›nda aayyaakk bbaass››llmmaadd››kk hhiiçç--
bbiirr yyeerr bb››rraakkmmaayyaarraakk yoksul hal-
k› örgütlemekte ›srar etmek gerek-
lidir. Devrimcilerin örgütlenmedi-
¤i yerde düzen örgütlenecek ve
halk› çürütecektir.

Yoksul gecekondu semtlerinde-
ki polis terörüne karfl›, direnelim,
birlikte mücadele edelim. Komplo-
lar›, oyunlar› bozal›m. 
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de bunlar› söylemektedir. 

Bu kadar da de¤il; illegal bir ör-
gütün yurt genelindeki üyelerini de
bilmekte(!)... Bu kadar da de¤il;
An›l Osman, illegal örgütün yurtd›-
fl›ndaki üyelerinin, konumlar›n›, so-
rumluluk derecelerini de bilmekte(!)

*

fiimdiden yoksul halk›n oturdu-
¤u iki semtte, bu ifadeler gerekçe
gösterilerek onlarca insan gözalt›na
al›n›p tutukland›. 

Yar›n baflka semtlerde baflka ki-
fliler de ayn› biçimde bu hukuksuz-
lu¤a maruz kalabilir. 

311 kifli yetmezse, 300 kiflilik
yeni bir liste daha haz›rlan›r.. 

An›l Osman Çelik’in 311 kiflilik
ifadesi, bir komedidir ve bu kome-
diye derhal son verilmelidir. 

*

Zulüm düzenleri, varl›klar›n› teh-
likede hissettikleri her an, türlü yön-
temler icat ederek düzenlerine karfl›
ç›kanlar› etkisiz hale getirmeye çal›-
fl›rlar. ““OOssmmaannll››’’ddaa ooyyuunn ççookkttuurr””
deyifli de buradan türemifltir. 

Faflizm için halk› sindirmekte
her yol mübaht›r. 

Hemen tüm bas›n aç›klamalar›,
mitingler, aç›k hava toplant›lar›, ka-
pal› salon toplant›lar›, hatta herkese
aç›k olmayan dernek toplant›lar›
polis taraf›ndan izlenmekte, dinlen-
mekte ve foto¤raflanmaktad›r. Bu
art›k herkesçe bilinen bir gerçektir.
Terörle mücadele flubesinin albüm-
leri bu ülkenin devrimci demokrat
insanlar›n›n foto¤raflar›yla doludur.
Zaten An›l Osman Çelik’in ifadele-
rinde de onlar›n adlar› vard›r. 

An›l Osman Çelik ya da bir bafl-
kas› farketmez, onlar komplonun
basit figüranlar›d›r. Komplonun sa-
hibi ‹stanbul polisi ve halk düflman›
AKP iktidar›d›r. 

An›l Osman Çelikler’e bu komp-
loda verilen rol, polisin iddialar›na
“kan›t”(!) olmakt›r. Polis devrimci
demokratik kurumlar› “An›l Osman-
lar’›n ifadesine göre...” yasad›fl›,
gayri meflru hale getirerek tecrit et-
meye ve sindirmeye çal›flmaktad›r.
Bu, tüm hhaallkk››nn ssuussttuurruullmmaass›› ssaalldd››--

Erzincan Savc›s› OOssmmaann fifiaa--
nnaall,, polisin, M‹T’in, J‹TEM’in ile-
ricileri, demokratlar›, yurtseverleri,
devrimcileri ““ppoottaannssiiyyeell ssuuççlluu””
olarak görüp, aylar, y›llar süren ya-
sad›fl› dinlemelerinin delil say›lma-
s› için Yarg›tay’a baflvurdu.

Baflvuru devrimciler, ilericiler
ile s›n›rl› de¤il elbette. Tüm halk
için geçerli. Aç›lan adli davalarda
da geçerli olmas›n› istiyor fianal. 

fianal’›n baflvurusu önümüzdeki
günlerde Yarg›tay 9. Ceza Daire-
si’nde karara ba¤lanacak.

Asl›nda fianal, flu anda AKP’nin
polisinin kulland›¤› yöntemlerin
resmilefltirilmesini, mahkemelerin
önünün aç›lmas›n› istiyor.

AKP’nin polisi bir çok siyasi
davada dosyalara doldurdu¤u tele-
fon kay›tlar› ile gözalt›lar tutukla-
malar yapt›, cezalar verdirdi.

fifiaannaall’›n istedi¤i karar ç›karsa,
AKP’nin polisi tutuklatt›klar›n› da-
ha kolay yarg›latacak, daha çok ce-
za verdirecektir.

AAKKPP’’nniinn ppoolliissii bbööyylleelliikkllee hheemm

hhaakkiimm hheemm ssaavvcc›› oollaaccaakk.. 

SSaavvcc›› fifiaannaall,, yasalara, yarg›la-
malara da gerek olmad›¤›n› savun-
maktad›r. Bu faflist kafa düzmece
polis raporlar›n›n ceza vermek için
yeterli oldu¤unu savunuyor. “Din-
le telefonu, ver cezay›!” AKP’nin
polisi iktidara karfl› ç›kan herkesi
böylece kolayca suçlu ilan edebile-
cek, y›llarca hapishanelerde tecrit
edebilecek!

‹stanbul’da görevli bir kad›n
emniyet amiri, lüks hediyeler ve
para karfl›l›¤›nda patronlarla fuhufl
yap›yor, uyuflturucu kullan›yor, ku-
mar oynay›p,  çetelerin bütün pis
ifllerini hallediyordu. 

Bir baflka kad›n emniyet amiri
de ona yard›m ediyordu. Uyuflturu-
cunun, fuhuflun, kumar›n, çetelerin
pis ifllerinin de kar›flt›¤› iddialara
iliflkin içlerinde 22 eemmnniiyyeett aammiirrii,, 11
ppoolliiss,, 1 avukat toplam 13 kifliye
dava aç›ld›. 

Her tür pisli¤in içinde olan
Çapk›n’›n “kahramanlar›” halka
zulüm ediyor, komplo kuruyorlar.

BBuunnllaarr›› iiyyii ttaann››yy››nn!! HHaallkkaa zzuu--
llüümm uuyygguullaayyaann bbuunnllaarrdd››rr..

BBuunnllaarr›› iiyyii ttaann››yy››nn!! YYookkssuull ggee--
cceekkoonndduu mmaahhaalllleelleerriinnii iiflflttee bbuunn--
llaarr ggeeccee yyaarr››llaarr››,, hheelliikkoopptteerr eeflflllii--
¤¤iinnddee ooppeerraassyyoonn yyaapp››pp,, bbaass››yyoorr..
BBuunnllaarr kkoommpplloo kkuurruuyyoorr..

Bunlar, AAnn››ll OOssmmaann ÇÇeelliikk gibi
zavall›lar› a¤lar›na düflürerek, on-
lar› vaatler karfl›l›¤›nda  halka kar-
fl› kullan›yorlar.

Bunlar yoksul gecekondu mahal-
lelerinin herbirinin, bir aç›k kumar-
hane, bir aç›k fuhufl pazar›, çetelerin
cirit att›¤› yerler olmas›n› istiyor.

T›pk›, kendi pis yaflamlar› gibi
mahallelerimizi çürütmek, kirlet-
mek istiyorlar. Pislik yayan, insan-
l›ktan ç›km›fl bu “kahramanlara”
karfl› bunun için DD‹‹RREENN‹‹YYOORRUUZZ..

Mahalleleri bunlar bas›yor! 
Bunlar komplo kuruyor!

Hem Hakim Hem Savc›lar!

AKP solcular›,                  
AKP yalakalar› konuflun!

Mahkemelerde, AKP’nin poli-
sinin dava dosyalar›na doldurdu¤u
telefon dinlemelerinin  delil olarak
kullan›lmas› resmilefltiriliyor. 

AAnnllaatt››nn AKP’nin demokrasisi-
ni! Ülkeyi nas›l demokratlaflt›r-
d›klar›n› anlat›n! ““TTüürrkkiiyyee aarrtt››kk
ddee¤¤iiflfliiyyoorr”” deyin.

Ya da gerçe¤e dönün: AKP’nin
polisinin bu yöntemle binlerce tele-
fon dinledi¤ini, komplolar kurdu¤u-
nu, telefon kay›tlar› ile tutuklamalar
yapt›¤›n›, ceza verdirdi¤ini anlat›n!
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Sevgili arkadafllar merhaba.
Devrimci Okul’da bugünkü dersi-
mizde Adalet ve Adalet Mücadele-
sini iflleyece¤iz. Bir halk aç›s›ndan
adaletin ne ifade etti¤ini, adaletsiz
kal›nd›¤›nda nelerin kaybedildi¤ini
ele alaca¤›z.

Adalet ve adalet için mücadele
Bayrampafla katliam davas›yla daha
da önem kazanm›fl, güncelleflmifltir.
Bu davay› izliyorsunuzdur. Tek ba-
fl›na, neden 1100 yy››lldd››rr bu davan›n
aç›lamad›¤›, katillerin nas›l yarg›-
lanmad›¤› bile, adalet tart›fl-
mas›  aç›s›ndan önemli bir
göstergedir.

Bu dava adalet ve adalet
mücadelesi aç›s›ndan örnek
olacak davalardan biridir.

Katliam›n üzerinden 1100
yy››ll geçtikten sonra aç›lan bu
davada katliam karar› alan,
emir verenler, san›k sandal-
yesinde yer almam›flt›r.

San›k sandalyesine otur-
tulanlar›n hepsi askerdir. Ço-
cuklar dahi bilir ki, o askerler
Ankara’dan, Elaz›¤’dan ken-
di bafl›na gelmediler. Getirildiler.

Bayrampafla katliam davas› ada-
let boyutuyla de¤erlendirildi¤inde,
BBiirriinncciissii:: oligarflinin adaletsizli¤i-
ne örnektir. 10 y›l boyunca davan›n
aç›lmas› engellenmifl, davay› açmak
zorunda kald›klar›nda da sadece as-
kerleri öne sürmüfllerdir.

‹‹kkiinncciissii:: Adalet mücadelesinde
›srar etmeye örnektir.

ÜÜççüünnccüüssüü:: Adaletin sadece oli-
garflinin mahkemelerinden ibaret
olmad›¤›n› da bir kez daha göster-
mifltir.

��AAddaalleett iissttiiyyoorruuzz,, ççüünnkküü......

Adalet kavram› ço¤u kez “kutsal

bir kavram” dere-
cesinde de¤erlendi-
rilmifl, insanl›¤›n
olmazsa olmazlar›
aras›nda yer alm›fl-
t›r.

O nedenle haya-
t›n hemen her ala-
n›nda karfl›m›za

adalet kavram› ç›kmaktad›r.

Adalet’in kavram olarak karfl›l›-
¤›, sözlüklerde ““hhaakk vvee hhuukkuukkaa
uuyygguunnlluukk””, “uu¤¤rraann››llaann hhaakkss››zzll››kk--
llaarr››nn ddüüzzeellttiillmmeessii”, ““ddoo¤¤rruulluukk””,
“hhaakkkkaanniiyyeett,, hhaakkkkaa uuyygguunnlluukk””
olarak belirtilmifltir.

Hepsinde ortak nokta, hhaakkkkaa,,
hhuukkuukkaa ggöörree karar verilmesi, ona
göre ad›mlar at›lmas›d›r. Kapita-
lizmde halka karfl› sürdürülen ada-
letsizlik öne ç›karken, sosyalizmde

ise adalet temel bir olgu haline gel-
mifltir.

Kapitalizmin adaleti, güçlüler-
den, halk› sömürenlerden yanad›r.
Yasalar› istedikleri zaman onlar›n
ç›karlar› için de¤ifltirirler. Yasalar
yoksullara uygulan›r. Yoksullar için
düzenin kurumlar›nda adalet ara-
mak imkans›zd›r.

Asalaklar›n düzeni, yoksullar
için 24 saat boyunca hep adaletsiz-
lik üretir. Düzenin yasalar› adalet-
sizdir. Düzenin e¤itim, sa¤l›k, ko-
nut politikas› haks›zd›r, adaletsizdir.
Asalaklardan yanad›r hep.

Yoksul halk, günlük yaflam›n›n
her kesitinde bu adaletsizli¤i yafla-
makta, görmektedir. Örne¤in, y›l-

larca emek verdi¤i, sa¤l›¤›n› yitire-
cek kadar çal›flt›¤› fabrikadan bir
k›fl günü kap› önüne konur.

Esnaft›r, eme¤ini katm›flt›r ama
vergilerden, tekellerin rekabetinden
bafl›n› kald›ramaz ve birgün iflas et-
ti¤inde tek bafl›na ortada kal›r.

Kamu emekçisidir, ücretli köle-
dir, küçük üreticidir, ö¤rencidir...
düzenin adaletisizli¤i ile karfl›lafl›r-
lar hep.

‹fl kazas› ad›na katledilirler ama
kimse hesap vermez. Halka uygula-
nan zulmün hesab›n› katiller verme-
mifl, korunmufllard›r. 

‹flte tüm bunlar için adalet gerek-
lidir. Adalet zorunludur! U¤rad›¤›-
m›z tüm haks›zl›klar, yaflat›lan zu-
lümler, çektirilen ac›lar, reva görü-
len yoksulluk, hepsi bu zorunlulu¤u

gösteriyor.

��HHaallkk aaddaalleettssiizz
kkaallmmaazz ddeenniiyyoorr aammaa
bbuuggüünn bbuu dduuyygguullaarr
zzaayy››ffllaamm››flfltt››rr

Adaletsizli¤in boy verdi¤i
her yerde, her toplumda önce
çürüme sonra tüm de¤erlerde
afl›nma bafllar. Art›k geriye
do¤ru gidifl bafllam›flt›r. O
düzen ve düzenin kurumlar›
parça parça dökülmeye bafl-
lar. Yokolufl kaç›n›lmazd›r.  

Oligarflileri oluflturan 3-5 ailenin
her birinin yazl›k, k›fll›k evlerinin,
araba kolleksiyonlar›n›n haddi he-
sab› yoktu. 

Bugün art›k adaletsizlik o boyut-
lara ulaflm›flt›r ki, üüçç tteekkeellccii bbuurrjjuu--
vvaann››nn ggeelliirrii,, mesela koskoca bir k›-
tadaki onlarca ülkenin gelirinden
daha fazla olabilmektedir... Ülke-
mizde de “en zenginler” listesine
girenlerin say›s›n›n artmas›yla açl›k
içindekilerin say›s›n›n artmas› bir-
birine paraleldir. Bu adaletsizlik,
AAKKPP’lilerin efllerinin pahal› elbise-
lerinden, Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül’ün efli HHaayyrrüünnnniissaa GGüüll’ün pa-
hal› ayakkab›lar›na, “cipli türbanl›
kad›nla, durakta otobüs bekleyen
yoksul türbanl› kad›n” tart›flmalar›-

Ders:Adalet ve
Adalet Mücadelesi 

AAddaalleettssiizz
kkaallmmaakk 

ttüükkeennmmeekkttiirr
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na kadar uzamaktad›r. 

Sömürü ve ya¤ma ör-
nekleri elbette Türkiye
oligarflisi için de fazlas›y-
la geçerlidir. Bir yanda 3-
5 y›lda servetini katlayan
asalaklar varken, di¤er
yanda milyonlarca iflsiz
ve aç›n oldu¤u bir ülkedir
Türkiye.

‹flte böylesine adaletsiz bir dü-
zende ““hhaallkk››nn aaddaalleettssiizz kkaallmmaayyaa--
ccaa¤¤››”” bir gerçektir. Ancak böylesine
ciddi adaletsizliklerin yafland›¤› gü-
nümüzde bu duygular zay›flam›flt›r.

��AAddaalleett dduuyygguussuunnuu
zzaayy››ffllaattaann nneeddeennlleerr
nneelleerrddiirr??

Adaletin gerekli oldu¤u bilinme-
sine, hatta yer yer tek tek insanlar›n
kendi adaletini uygulama çabalar›na
karfl›n adalet duygusunu zay›flatan
nedenler vard›r. 

Bunlar› flöyle özetleyebiliriz:

BBiirriinncciissii:: Halk›n yaflad›¤› umut-
suzluktur. Halk, çeflitli nedenlerden
dolay› umutsuzdur. Düzenin sahte
umutlar› ile oyalanan halk›n, düzen
partileri ve gerici ideolojinin etkisi
ile de adalet mücadelesine olan
inanc› zay›flam›flt›r.

Halk, örgütsüz oldu¤u için, oli-
garflinin ideolojik, psikolojik ve fi-
ziki sald›r›lar› karfl›s›nda kendisini
güçsüz olarak görmekte, sald›r›lar-
dan olumsuz olarak etkilenmekte-
dir.

Oligarflinin yaygara ve demago-
jileri ile faflist terörü karfl›s›nda, oli-
garflinin gücünü abartmakta, “oli-
garfliye karfl› mücadele edilemez”
yanl›fl anlay›fl› flekillenmektedir.
Böyle oldu¤u içindir ki, adalet mü-
cadelesi güç kaybetmifl, düzenin
adaletsizli¤ine karfl› kay›ts›zl›k ge-
liflmeye bafllam›flt›r.

Hergün yaflad›¤›, kendisine ya-
flat›lan onlarca adaletsizlik karfl›s›n-
da ““nnaass››ll oollssaa bbiirr flfleeyy ddee¤¤iiflflmmeezz” di-
ye düflünülmektedir.

‹‹kkiinncciissii:: On y›llard›r halka okul-

da, evde, çarfl›da verilmeye çal›fl›-
lan, bas›nda, televizyolarda, radyo-
larda ifllenen bireyci, bencil, gerici
düflünceler ile adalet mücadelesi za-
y›flat›lmaya, ortadan kald›r›lmaya
çal›fl›lmaktad›r

Bunu günlük yaflam içinde de
görebiliriz. Adaletsizlikleri “öbür
dünya”ya havale eden, “55 ppaarrmmaakk
nnaass››ll bbiirr ddee¤¤iillssee,, iinnssaannllaarr ddaa bbiirr
ddee¤¤iillddiirr” diyerek adaletsizlikleri
meflrulaflt›r›p, adalet mücadelesini
gereksizlefltiren gerici düflüncelerin
yayg›nl›¤› ise bir baflka etkendir.

Özellikle, 8 y›ll›k AKP iktidar›
döneminde onca adaletsizlik karfl›-
s›nda mücadele dinamikleri tafl›yan
yoksul halk gerici ideoloji ile böyle
kuflat›ld›, böyle etkisizlefltirildi.

Hiç durmaks›z›n, 24 saat boyun-
ca halk ideolojik bir bombard›mana
tutulmaktad›r. “HHaayy››rrsseevveerr iiflflaa--
ddaammllaarr››””n›n yoksullara reva gördü-
¤ü, 3-5 kiloluk g›da paketleri ile sa-
daka ve  dilencilik adalet mücadele-
sinin karfl›s›na konmufltur.

ÜÜççüünnccüüssüü:: Özellikle halk›n sos-
yalizmi bir alternatif, kendi kurtulu-
flunu sa¤layacak sömürüsüz, ileri
bir düzen olarak görememesi de bir
etken olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Emperyalist-kapitalist düzenin
milyarlarca insan› açl›k içinde ya-
flatt›¤›, açl›ktan milyonlarca insan›n
öldü¤ü günümüzde sosyalizm bir
alternatif, bir umut olarak görüle-
memektedir. 

Sosyalist ülkelerde geriye dö-
nüfllerin yaflanmas›, buralarda kapi-
talist iktidarlar›n kurulmas› ve em-
peryalizmin sald›r›lar› karfl›s›nda
yaflanan kuflat›lm›fll›k,  halk nezdin-
de  sosyalizmin bir alternatif oluflu-
nu tart›fl›l›r hale getirilmifltir.

Böyle olunca da, adalet talebi

düzen içinde çözülecek-
mifl gibi düflünülmeye
bafllanm›flt›r. Adalet ta-
lebi düzenin mahkeme-
leri ile s›n›rlanm›fl, dü-
zen mahkemeleri umut
olmaya devam etmifltir.

Oysa adalet mücade-
lesi düzenin mahkeme-
lerinin çözece¤i bir so-

run de¤il, bir mücadele sorunudur. 

Adalet mücadelesi ayn› zamanda
düzenin halka reva gördü¤ü tüm
adaletsizliklerin ortadan kald›r›lma-
s› için sürdürülen bir mücadele ol-
mak zorundad›r.

��DDüüzzeenniinn mmaahhkkeemmeelleerriinn--
ddee aaddaalleett aarraammaayyaaccaa¤¤››zz

Dersim’in köylerinden birinin
ç›k›fl›nda ilk göze çarpan fleylerden
birisi, bir insan›n bir elinin büyüklü-
¤ündeki tafllar›n üst üste konmas›
ile oluflturulmufl, kal›n ve yuvarlak
bir sütunun varl›¤›d›r. Özenle konan
tafllar için harç kullan›lmam›flt›r. 

O sütunu oluflturan tafllar›n bir
geçmifli vard›r. Köyün bilgeleri,
köylüler aras›ndaki çeflitli anlafl-
mazl›klar›n ilçedeki mahkemeler ile
çözülmemesi için çözüm önerirler.
Mahkemeye baflvurmak için köy-
den ç›kmaya çal›flan köylüler, o sü-
tunun önünde bir kez daha düflün-
meli ve oraya bir tafl koyarak köye
geri dönmeli, mahkemeye baflvur-
mamal›d›r.

Köylüler de öyle yaparlar. K›z-
g›nl›kla mahkemeye baflvurmak
için ç›kt›klar›nda o sütunun oradan
geçerken, bir kez daha düflünür, yer-
den bir tafl alarak oraya koyar ve
mahkemeye baflvurmaktan vazge-
çerler.

Halk›n kendi deneyleriyle gelifl-
tirdi¤i, tafllarla somutlad›¤› bu ör-
nekte, “ba¤r›ma tafl basar›m” da
“kendi içimde kal›r” demektedir
halk.

Komflusu, akrabalar›, arkadaflla-
r› ve köyle yaflad›klar› sorunlar› dü-
zenin mahkemeleri ile de¤il kendi
içinde çözmeye çal›fl›rlar. Düzenin

Adaletsizlikleri “öbür dünya”ya havale

eden, adalet mücadelesini ise

“5 parmak nasıl bir değilse...” diyerek

adalet mücadelesini gereksizleştiren

gerici düşüncelerin yaygınlığı ise

bir başka etkendir.
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mahkemeleri iki köylü, iki
komflu aras›ndaki basit so-
runlar›, düflmanl›¤a dönüfl-
türmek için y›llarca u¤ra-
fl›r. Düzenin kurumlar› hal-
k›n birli¤ini bozmaya u¤ra-
fl›r. K›flk›rt›r, yoksul halk›
düzenin avukatlar›na muh-
taç eder.

Kald› ki, düzenin mah-
kemeleri düzenin gelece¤i
için vard›r. O mahkemeler
özel mülkiyeti korumak
için vard›rlar. Halk›n lehine karar
alamazlar. 

Bu yoksul halk›n u¤rad›¤› hak-
s›zl›klarda da, uygulanan zulüm ve
katliamlarda da böyledir. Bayram-
pafla katliam davas›nda da Engin
Çeber davas›ndaki yarg›lamada da
adalet istedik. Ancak oralardan ger-
çek anlamda adalet ç›kmayaca¤›n›
bilerek adalet talebini dile getirdik

Adalet istiyoruz. Düzenin mah-
kemelerinin adalet da¤›tmad›¤›n›,
düzenin kurumlar› oldu¤unu da
gösteriyoruz herkese.

Halk›n adaletinin ve adalet mü-
cadelesi ile bu talebimizin gerçek
haline gelece¤ini biliyoruz. Hem
adalet mücadelesi tek bir mahkeme-
ye kat›lmakta de¤ildir. Ad› üzerinde
halk›n hak mücadelesi ve adaletsiz-
li¤i yaratan düzenden hesap sorma
mücadelesidir.

��DDüüzzeenn aaddaalleettssiizzllii¤¤ii
kkaann››kkssaattmmaayyaa ççaall››flfl››yyoorr

Herbirimiz günlük yaflam›m›z-
dan, tan›k olduklar›m›zdan, anlat›-
lanlardan da biliriz ki, düzen adalet-
sizlikler üzerine kurulmufltur. Kap›-
s›n› çald›¤›m›z her devlet kurumun-
da, halka karfl› izlenen politikalarda
halk›n karfl›s›na hep adaletsizlikler
ç›kar. Düzen, halk›n adalet talebini
karfl›layacak durumda de¤ildir. 

Düzen adalet mücadelesini türlü
yollarla engellemeye çal›fl›rken, bir
yandan da adaletsizli¤e herkesi al›fl-
t›rmaya, bunu kan›ksatmaya çal›fl›r.
Örne¤in mahallelerimizde uyufltu-
rucunun, fuhuflun, çeteleflmelerin

kabul edilir hale gelmesi için her fle-
yi yapmaktad›r. 

Bir yandan, yoksul halk›n ço-
cuklar›n›, pis bir batakl›¤›n içine
çekmeye çal›fl›r, onlar› kullan›rken,
bir yandan da her fleyi çürütmeye
çal›fl›r. Öylesine kan›ksat›l›r ki her
fley, ayn› sokakta oturdu¤u komflu-
sunun çocu¤unun h›rs›z olmas›, bir
baflkas›n›n fuhuflun içinde olmas›
onu etkilemez bile. 

Haks›zl›klara u¤ramak, iflten
at›lmak, çetelerin sald›r›s›na u¤ra-
mak, okula gönderdi¤i çocu¤unun
karfl›s›na ç›kar›lan paral› e¤itimle
yüz yüze gelmek, aile hekimli¤i ko-
nusunda olacaklar› beklemek... Öy-
le çok fley bir araya gelir ki, tüm bu
yaflananlar karfl›s›nda sadece izleyi-
ci olunur.

Çocuk okutan yoksul, emekçi
her aile paral› e¤itime karfl›d›r. En
az›ndan e¤itime, sa¤l›¤a verecek
paras› yoktur. Ancak böyle bir du-
rumda da yaflanan adaletsizlik kar-
fl›s›nda bir fley yapmaz, yapamaz.

Öyle bir hale getirilmifltir ki, ya-
flanan her adaletsizlik kendi d›fl›nda,
““bbaaflflkkaallaarr›› iiççiinn””mifl gibi alg›lan›p,
davran›lmaktad›r. Oysa süren ada-
letsizlikler, tüm halk› etkileyen  ve
kapsayan adaletsizliklerdir. 

O nedenle tek bir adaletsizli¤in
dahi kan›ksanmamas›na dikkat edil-
melidir. Bulundu¤umuz birimlerde
bu yönde geliflebilecek her e¤ilime
karfl› ciddi bir mücadele vermeliyiz.
Adaletsizliklerin ““nnoorrmmaall, oollaabbii--
lliirr”” olaca¤›n›n düflünülmesine izin
verilmemelidir. Tam tersine adalet-
sizliklerin takipçisi olmay› örgütle-
meliyiz her yerde. 

��AAddaalleett
mmüüccaaddeelleessiinnii nnaass››ll
ggüüççlleennddiirreeccee¤¤iizz??

Oligarfli, kitlelere ada-
letsizlik üzerine kurdu¤u
düzeni dayatmaktad›r.
Adaletsizlikler karfl›s›nda
direnmek, mücadele et-
mek, adalet mücadelesi
sürdürmek yerine, çözüm

yeri olarak düzenin mahkemelerinin
kabul edilmesini istemektedir. Do-
lay›s›yla adaletsizli¤i hem kan›ksat-
mak, hem de genifl kitleleri adalet-
sizli¤e ortak etmek istemektedir.

Düzenin mahkemelerinin meflru
olmad›¤›n›, nedenleriyle birlikte en
genifl kitlelere anlatabilmeliyiz. Bu
anlamda, adalet ve adalet mücadele-
sine bak›fl, ddüüzzeenn iiççiilliikk mi, devrim-
cilik mi noktas›ndaki bir ayr›ma da
denk düflmektedir.

Oligarflinin gayri-meflru ve ade-
letsiz düzenine karfl› sürdürülen
mücadeleyi adalet cephesinden güç-
lendirmek için yapacaklar›m›z var.
Bunlar› s›ralarsak; 

-- OOlliiggaarrflfliinniinn aaddaalleettssiizz ddüüzzeennii--
nnee kkaarrflfl››,, iiddeeoolloojjiikk mmüüccaaddeellee ssüürr--
ddüürrmmeelliiyyiizz.. Dinci ideolojiyle, bur-
juvazinin birey ideolojisiyle adalet-
sizlikler meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›l›-
yor; buna karfl› ideolojik anlamda
mücadele flartt›r. 

- OOlliiggaarrflfliinniinn ddüüzzeenniinniinn aaddaalleett--
ssiizzlliikk ddeemmeekk oolldduu¤¤uu aç›kt›r. 

Hiçbir düzen partisi bu adalet-
sizli¤i gideremez. Düzen her fleyiy-
le halka yabanc›laflm›fl, halk›n ta-
leplerine s›rt çevirmifltir.

Kitle çal›flmas›nda iflleyece¤i-
miz, zengin örneklerle anlataca¤›-
m›z konulardan biridir düzenin ada-
letsizli¤i. Kald› ki, halk›n yaflam›n-
da düzenin adaletsizli¤ine dair çok-
ça yaflanm›fl örnek vard›r. Bu örnek-
lerden yola ç›karak da düzenin ol-
mayan adaletini anlatabiliriz.

- Düzenin adaletini, halk› ezen
adaletsizliklerini anlat›rken bbiizziimm
aaddaalleett aannllaayy››flfl››mm››zz›› ve bu konuda
yaflanm›fl örnekleri de anlataca¤›z.

O nedenle tek bir adaletsizliği

kanıksamayacak, adaletsizliklerin

“normal, olabilir” olacağını

düşünmeyeceğiz.

Tam tersine adaletsizliklerin

takipçisi olacak ve gerçekleri

anlatarak, adalet mücadelesini

sürdürmeye devam edeceğiz.



Bugün için zay›flam›fl
olsa da bir halk›n adaletsiz
kalmayaca¤›n›, adaletsiz
kald›¤›nda ortaya nas›l so-
nuçlar ç›kt›¤›n› anlatmak
zorunday›z.

Halk›n adalet özlemine
cevap vermek, adalet talebi
etraf›nda eylemler örgütle-
mek zorunludur. Bayram-
pafla katliam davas› için flunu rahat-
l›kla söyleyebiliriz; 19-22 Aral›k
katliam›n›n, sol taraf›ndan “unutul-
du¤u” koflullarda bile tek kalma pa-
has›na da olsa diri diri yakanlar›n
cezaland›r›lmas› için mücadeleyi 10
y›l boyunca sürdürdük. Bu dava,
oligarflinin katliamlar› unutturma,
yok sayma politikalar› karfl›s›nda
adalet için 10 y›ld›r gösterilen ›sra-
r›n sonucudur. 

-  AAddaalleettiinn iiççiinnddee ssoommuuttllaannaa--
ccaa¤¤›› hhaallkk öörrggüüttllüüllüükklleerriinnii geliflti-
recek ad›mlar atmal›y›z. Bu özellik-
le adalet mücadelesini sürdürmek
aç›s›ndan gereklidir. Zira halk ör-
gütlülüklerini gelifltiremezsek, ada-
let mücadelesini de istedi¤imiz gibi
gelifltirerek sürdüremeyiz.

Halk örgütlülükleri, kitlelere söz
karar hakk› vererek, kitlelerin kendi
sorunlar›n› kendi içinde çözmeleri-
nin kurumlar› olacaklard›r. 

Oligarflinin kitlelere karfl› izledi-
¤i politikalarda güç ald›¤› yanlardan
birisi, halk›n örgütsüzlü¤üdür. Halk
örgütlülüklerinin geri olmas›, sömü-
rü ve pervas›zl›k konusunda oligar-
flinin gücü olmufltur.

Oligarfli, yoksullar›, emekçileri
“ifl kazas›”, “kader” diyerek, ölüme
mahkum etmifl, binlerce emekçiyi

pervas›zca katletmifltir. Hem de hiç
hesap vermeden bunu sürdürmekte-
dir. Tüm bunlara karfl› mücadele et-
mek, bir adalet mücadelesi yürüt-
mek yaflam›n her an›n› örgütlemek-
ten geçmektedir. Bunun yolu halk
örgütlülüklerini gelifltirmektir.

��AAddaalleettssiizz bbiirr ttoopplluumm
kkeennddiinnii ggeelliiflflttiirreemmeezz..
AAddaalleettssiizz kkaallmmaakk ööllüümmddüürr..

Bugün süren adalet mücadelesi-
nin istenildi¤i düzeyde, istenildi¤i
kitlesellikte olmamas› elefltirilebilir.
Eksikleri görüp, ona göre ad›m at-
mak elbette gereklidir. Ancak as›l
olarak adaletsiz kal›nd›¤›nda, adalet
duygusu zay›flad›¤›nda ortaya ç›ka-
cak tablonun iyi görülmesi gerekir.

Adalet duygusu zay›flayan, kay-
bolan bir toplumun gelece¤i yoktur.
Çürüme orada baflalm›flt›r art›k. Bu
durumda, insanlar çevresindeki
adaletsizliklere karfl› da çaresiz ka-
l›r. 

Her fleyin yapan›n yan›na kâr
kald›¤› bir düzende insanlar çaresiz-
leflir. Adaletsizlik karfl›s›nda boyun
e¤meye bafllar.Zalimin zulmü de
böyle egemen olmaya, zalimin ikti-
dar› da böyle sürmeye devam eder.

Hak ve hukukun orta-
dan kalkt›¤›, e¤ri ile do¤-
runun, yer de¤ifltirdi¤i,
sapla saman›n kar›flt›¤› bir
yerde art›k zorbal›k ege-
men olmaya bafllam›flt›r.

Oligarfli, adalet duygu-
sunu zedelemeye, adaleti
tart›fl›l›r hale getirmeye,
adaletsizli¤i egemen k›l-

maya çal›fl›r. Halktaki adalet duygu-
sunu zay›flatt›¤›nda, do¤ru ile yan-
l›fl birbirine kar›flacak ve sonuçta
halk› bir “sürü” gibi yönetmesi daha
kolay olacakt›r.

Tersine, biz halktaki adalet duy-
gusunu gelifltirmeye, adalet anlay›-
fl›n› sahiplenmesi için adalet müca-
delesini gelifltiremeye çal›fl›yoruz.

Adalet duygusunu elbette can-
land›rma gibi bir sorunumuz da ol-
du¤u aç›kt›r. Örne¤in Türkan Al-
bayrak, ““OOnnuurruumm iiççiinn ddiirreenniiyyoo--
rruumm”” diyordu. Kendisini ezen, afla-
¤›layan sisteme karfl› direnifli ile ce-
vap vermiflti.

Hiçbirimiz adaletsiz yaflamay›
kabul edemeyiz. Bunu kabul etmek
demek, onursuzlu¤u, köleli¤i, afla-
¤›lanmay› kabul etmek demektir.
Sorun burada nas›l yaflayaca¤›m›zla
da ilgilidir. Nas›l bir yaflam sürdüre-
ce¤iz? Düzenin bize reva gördü¤ü,
bizi “sürü” olarak gören bir tarz› m›
kabul edece¤iz, yoksa onurumuzla,
eme¤imizle mi yaflayaca¤›z? 

Sevgili arkadafllar, dersimizi bu-
rada noktal›yoruz. Haftaya bulufl-
mak üzere flimdilik hoflçakal›n. 

Katledenlerin, diri diri yakanların

tutsaklar için açtırdıkları davaları

yine tek başına TAYAD’lılar yıllarca

takip ettiler. Bugün eğer Bayrampaşa

katliam davası açıldıysa bunda

sürdürülen mücadelenin, ısrarın

rolünü görmek gerekir.

Grup Yorum Sergisi Mersin’de
Grup Yorum’un 12 Haziran 2010 y›l›nda ‹nönü

Stadyumu’nda 55 bin sevenine verdi¤i dev konserin
resim sergisi Mersin’de aç›ld›. 

Sanat Cafe’deki sergide aç›l›fl konuflmas›n› Seval
Arac› yapt›. Arac›; büyük eme¤in karfl›l›¤›n da 55 bin
kiflilik bir koronun stad› doldurdu¤u konseri anlatt› ve
“Bizlerde bu coflkuyu en az›ndan foto¤rafta olsa siz-
lerle paylaflmak istedik” dedi. Arac›, ayr›ca 28 Kas›m
günü yap›lacak Grup Yorum konserini duyurdu.

Adana’da Festival Afifllerine
Engelleme

Adana merkezde bulunan Atatürk Caddesi’nde 21
Kas›m günü “4. Çukurova Halk Kültür Festivali” afifl-
lerinin as›lmas› polis taraf›ndan engellenmeye çal›fl›l-
d›. 

Afifl yapt›klar› s›rada polisler taraf›ndan durduru-
lan Kurtulufl Y›ld›z’a 500 ve Emrah Eskibal’a ise 5000
lira para cezas› kesildi.
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Do¤an Y›l-
d›z, ‹stanbul
Orkuno¤lu Li-
sesi, Lise 4.
s›n›f ö¤renci-
si, Yafl:17  

LLiisseellii DDeevv--
GGeennççll ii lleerr ’’ddeenn

DDoo¤¤aann YY››lldd››zz iillee lliisseelleerrddee aannttii--ddee--
mmookkrraattiikk iiflfllleeyyiiflflee,, ppaarraall››,, ggeerriiccii ee¤¤ii--
ttiimm ssiisstteemmiinnee vvee lliisseelleerrddeekkii ppoolliiss--
iiddaarree bbaasskk››ss››nnaa kkaarrflfl›› bbaaflflllaatttt››kkllaarr››
kkaammppaannyyaa üüzzeerriinnee yyaapptt››¤¤››mm››zz rröö--
ppoorrttaajjdd››rr..

YYüürrüüyyüüflfl:: Liselerde  anti-demokra-
tik   iflleyiflten bahseder misiniz? ‹flle-
yiflin nas›l olmas›n› istiyorsunuz?

DDoo¤¤aann YY››lldd››zz:: Liselerde anti-de-
mokratik iflleyifl düzenin getirdi¤i bir
fleydir. Ö¤rencilerin karar vermesini
engelleyen bir düflüncedir. Sadece ö¤-
rencilerin de¤il velilerin çocuklar›
için söz sahibi olmas›n› da engeller.
Okulda al›nan her hangi bir karar› ön-
celikle okul idaresi veya bakanl›k ve-
rir.

Kararlar›n hiç birisi ö¤rencilerin
yarar›na de¤ildir.  Sabanc›lar’a Koç-
lar’a kalifiye eleman yetifltirmek için-
dir.  Örne¤in eskiden din dersleri zo-
runlu de¤il seçmeli derslerdi ama bu
seçmeli ders zorunlu olarak okutulur-
du. Seçmeli olan bir ders zorunlu ha-
le o zamandan getirilmiflti. Okullarda
ö¤renci temsilcisini idare seçiyor. Biz
ö¤rencilerin, ailelerinin, e¤itim
emekçilerinin birlikte karar vermesini
istiyoruz. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Liselerde paral› e¤itim
ile ilgili ne tür uygulamalar var?  Ay-
r›ca siz nas›l olmas›n› istiyorsunuz?

DDoo¤¤aann YY››lldd››zz:: Okul idareleri her
masraf› ö¤rencilerden almaktad›rlar.
Kay›t paras›, spor paras›, boya bada-
na paras›, yakacak paras› vb. diyerek
birçok para almaktalar. Bu al›nan pa-
ralar›n hiç birisinin yasal olmad›¤› gi-
bi birde ö¤rencilerin üstünde bask›
kurularak zorunlu hale getiriliyor. Bu
paralar› veremeyen ö¤rencilere, arka-
dafllar›ndan tecrit etme ve derslerden
s›n›fta b›rakma gibi birçok tehdit ve

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

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

DDoo¤¤aann YY››lldd››zz:: E¤itim sistemi bu
çark›n devam etmesi içindir. Bu ne-
denle sistemin her politikas›, liselerde
“a¤aç yaflken e¤ilir” misali uygulan›-
yor. Böl-parçala-yönet düflüncesini
öncelikle liselerde uyguluyorlar. Özel-
likle yoksul, Alevi ve Kürt ö¤rencilere
bask›c›, flovenist ve asimilasyonun ol-
du¤u bir e¤itim veriyorlar. Ö¤rencileri
bölüp parçalamak için, as›l sorunlar›n-
dan uzaklaflt›rmak için floven bir tarz-
da saflaflt›rmak istiyorlar. Bunu yap-
mak için düzenledikleri ders kitaplar›
ve gerici yönetmelikler uygulan›yor.
Zorunlu din dersi bunun en büyük aya-
¤›d›r. Kendi çarklar›n›n dönmesi için-
de gerici e¤itim silah›n› sonuna kadar
kullanmak isteyeceklerdir. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Okullarda polis denilin-
ce genellikle  üniversiteler akla geli-
yor. Liselerde polis bask›s› nas›l yafla-
n›yor? 

DDoo¤¤aann YY››lldd››zz:: Üniversitelerdeki

faflist uygulamalar liselerde de uygu-
lan›yor. Her liseye 2 tane sivil polis
bulundurma zorunlulu¤u getirildi. Bu
da liselilerin özgürce düflüncelerini
savunmas› ve yaymas›n›n önündeki
temel tehdittir. Sadece liseliler üze-
rinde de¤il aileler üzerinde de ayn›
sorun var. Onlarda çocuklar›n› okula
gönderirken tedirginler. 

Okullarda uyuflturucu baflta olmak
üzere her türlü pislik yayg›nlaflt›r›lma-
ya çal›fl›yor. Okul içindeki, önlerinde-
ki polislerin bunlar› engelleme gibi bir
niyeti yoktur. Onlar›n tek derdi dev-
rimcilerdir. Bu yüzden okul içinde ve
d›fl›nda terör estirirler. Sadece polisler
de¤il okullarda milli güvenlik ö¤ret-
menleri de tamam›yla polis gibi çal›fl-
maktad›r. Ayr›ca okullarda polislerin
verdikleri seminerlerde halk›n  hak al-
ma mücadelesini terörize ederek gös-
termektirler. Bu uygulamalarda göste-
riyor ki okullarda polisin olmas› çok
önemli bir sorun ve bu sorunun acilen
çözülmesi gerekmektedir.

YYüürrüüyyüüflfl:: Liseliler üzerindeki idare
bask›s› ne düzeyde? Ne tür bask›larla
karfl› karfl›yas›n›z?

DDoo¤¤aann YY››lldd››zz:: Liseler de idareler
de polis gibi direk bask› arac›d›r. ‹da-
reler gerek fliddet, gerek tehdit-taciz
yoluyla ö¤rencilere karfl› sald›rmak-
tad›r. Ne kadar teflhir olmufl olsa da
idareler bu yöntemleri kullanarak ve
okuldan uzaklaflt›rma cezalar› vere-
rek ö¤renciler üzerinde polisler kadar
etkili bir bask› arac› olarak kullan›l-
maktad›r. Yani yapt›klar› devrimci
düflmanl›¤›n› aç›ktan savunmaktad›r-
lar. Okullar sadece kendileri de¤il ö¤-
rencileri fiflleyerek de polisin “çal›fl-
malar›na” yard›m ediyorlar. Bu du-
rumda polis-idare iflbirli¤i ortaya ç›-
k›yor. Kendi düzenine karfl› ç›kan ö¤-
retmenleri ö¤renciler ve velileri faflist
uygulamalar›yla uzaklaflt›rmaya ve
sindirmeye çal›fl›yorlar. Bu durumun
örnekleri ilk de¤ildir. Her zaman bu
faflist uygulamalar› yapm›fllard›r. Bu
nedenle polisler kadar önemlidir okul
idareleri.

Paras›z e¤itim 
herkesin hakk›d›r

Röportaj

Do¤an YILDIZ
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1199-- 2222 AArraall››kk 22000000’’deki sald›r›,
devletin devrimcilere karfl› bafllatt›¤›
sald›r›lar›n, katliamlar›n en büyü¤ü,
en pervas›z›d›r... Ad›na “HHaayyaattaa
DDöönnüüflfl”” dedikleri katliam operasyo-
nuyla, alçakça yap›lan ““HHaayyaattaa DDöö--
nnüüflfl”” demagojisiyle halkla alay eder-
cesine haberler yap›ld›. 

““KKaallaabbaall››kk kkoo¤¤uuflflllaarrddaann iikkii
kkaattll›› ooddaallaarraa”” diye bafllayan, yalan
haberler yap›larak F Tipleri meflru-
laflt›r›lmaya çal›fl›ld›. Operasyon
sonras› ölüm orucu direnifli için
““ssaahhttee oorruuçç,, kkaannll›› iiffttaarr”” bafll›klar›
att›lar. Katliam meflrulaflt›rmaya ça-
l›fl›ld›.

Hapishanelerde çeflitli taleplerle
süren ölüm orucu direniflinin bitiril-
mesi ve tutsaklar›n F Tipi hapishane-
lere konulmas› gerekiyordu. Hapis-
hanelerde direnifl demek, d›flar›da da
direnifl demekti. Hapishanelerde di-
renenler bu halk›n en onurlu en di-
rençli kesimiydi.

Onlar halk› için mücadele eder-
ken tutsak düflen devrimcilerdi. Dev-
rimci tutsaklar› teslim almak, dire-
nen devrimcileri F Tipi hapishanele-
re kapatmak, halk› halk›n mücadele-
sini teslim almakt›. Ve teslim almak
için tutsaklar›n yaln›zlaflt›r›lmas›
birbirlerinden tecrit edilmesi gereki-
yordu. Teslim al›nmak istenen tut-
saklar›n düflünceleriydi. Devlet tut-
saklar› F Tipi hapishanelere koyarak,
direnifli bitirebilece¤ini san›yordu
ama yan›ld›.

Halk›n mayas›nda haks›zl›klara,
adaletsizliklere ve zulme karfl› bo-
yun e¤meme vard›r. Zalimden zul-
münün hesab›n› sormak vard›r... 

fieyh Bedreddinler’den, Pir Sul-
tanlar’dan al›nan bu miras›n bu gün-
kü sürdürücüleridir devrimciler. 19
Aral›k’ta devlet teslim almak için
girdi¤i hapishanelerde devrimci tut-
saklar›n bafl e¤meyen iradesine çarp-
m›flt›r.

Bu irade, zulmün karfl›s›na tered-
dütsüz kendilerini feda ederek be-
denlerini tutuflturarak ç›kan FFiiddaann
KKaallflfleennlleerr’’in,, AAhhmmeett ‹‹bbiilliilleerr’’in, FF››--
rraatt TTaavvuukkllaarr’’›n iradesidir. Bu irade
operasyon sonras›nda tutsaklar kan
revan içinde F Tipi hapishanelere
nakledilirken d›flar›da ölüm orucuna
bafllayan TTAAYYAADD’l›lar›n iradesidir.

DDEEVV--GGEENNÇÇ’lilerin iradesidir.
CCaannaann KKuullaakkss››zz’›n, ZZeehhrraa KKuullaakk--
ss››zz’’›n iradesidir. ““HHaayyaattaa DDöönnüüflfl””
katliam› tutsaklar› teslim almak için
yap›lm›flt›. Ama F Tipi hapishanele-
re nakledilen tutsaklar direnifllerini
burada da sürdürdüler. 

CCaannaann vvee ZZeehhrraa...... ‹‹kkii kk››zz kkaarr--
ddeeflfl.. ‹‹kkii üünniivveerrssiittee öö¤¤rreenncciissii..

CCaannaann vvee ZZeehhrraa...... ‹‹kkii DDEEVV--
GGEENNÇÇ’llii..

CCaannaann vvee ZZeehhrraa hapishaneleri
amcalar›ndan tan›yorlard›. Amcalar›
F Tipinde tutsakt›. Onlar, bu katlia-
ma en yak›ndan tan›k olmufllard›.
DDEEVV--GGEENNÇÇ iradesi, onuruyla dolu
bu iki genç k›z, F Tiplerinin kapat›l-
mas› için ölüm orucuna bafllad›. 

Ve önce CCaannaann bbüüyyüükk ddiirreenniiflflttee
ööllüümmssüüzzlleeflflttii..

Sonra ZZeehhrraa kkaarraarrll›› ddiirreenniiflfliinnii
zzaaffeerrllee ttaaççllaanndd››rrdd››.. BBüüyyüükk ddiirreenniiflfl--
ttee ööllüümmssüüzzlleeflflttii..

DDEEVV--GGEENNÇÇ’’liler mücadelenin
her yerindeydiler. Nerede onlara ih-
tiyaç varsa orada oldular. Kavga için
büyük bedeller ödediler.

Ölüm orucu direniflinde DDEEVV--
GGEENNÇÇ’liler katliam›n karfl›s›nda ba-
rikat oldular.  

Onlar bu ülkenin gelece¤iydiler.
Ve bunu canlar›n› feda ederek kan›t-
lad›lar. CCaannaannllaarr’’llaa,, ZZeehhrraallaarr’’llaa,,
EEyyüüpplleerr’’llee,, SSeellmmaallaarr’’llaa...... 19 Aral›k
katillerinin ensesinden hiç eksik ol-
mayacak, katledilenlerimiz için ada-
let istemeye devam edece¤iz.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

ÜÜllkkeemmiizzddee GGeennççlliikk

‹stanbul Teknik Üniversi-
tesi’nin (‹TÜ) aç›l›fl›na iki y›l
önce kat›lan Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an’› protesto
eden 18 ö¤renciye aç›lan da-
va 2 y›l sonra sonuçland›. Sa-
r›yer 3. Asliye Ceza Mahke-
mesi, ö¤rencileri izinsiz gös-
teri yapt›klar› gerekçesiyle 11
yy››ll 33 eerr aayy hhaappiiss cezas›na
çarpt›rd›. Ö¤renciler, daha
önce “suç” ifllemedikleri için
cceezzaallaarr›› eerrtteelleennddii. 5 y›l için-
de ayn› eylemleri yapacak
olurlarsa hapse girecekler. 

Erdo¤an’› protestoya
1 y›l 3 ay

Samsun’da 17 yafl›ndaki
bir lise ö¤rencisi s›nav heyeca-
n›n› yenmek için doktora gitti. 

Doktor taraf›ndan verilen
sakinlefltirici ilaçtan, s›nav ön-
cesi çok miktarda içen genç
k›z, rahats›zlanmas› sonucu
yak›nlar› taraf›ndan hastaneye
kald›r›larak tedavi alt›na al›n-
d›. 

S›nav heyecan› 
zehirledi

Türk E¤itim-Sen’in araflt›r-
mas›, 2002 y›l›ndan bugüne ka-
dar dershane ve ö¤renci say›s›-
n›n neredeyse yüzde yüz art›fl
gösterdi¤ini ortaya koydu. Ar-
t›fltan kârl› ç›kan dershaneler
ise sadece üniversite s›nav›na
ve SBS’ye haz›rlananlardan
y›ll›k ortalama 22 mmiillyyaarr 663322
mmiillyyoonn 333399 bbiinn TTLL kazan›yor.
Dershane say›s›nda yüzde 228855,,
dershanelere giden ö¤renci sa-
y›s›nda yüzde 227700 aarrtt››flfl oldu.
Dershanelere endeksli e¤itim
sistemi. Peki dershanelere gide-
meyen yoksul halk çocuklar› ne
yapacak?

E¤itim dershanelere
emanet

“Hayata Dönüfl Operasyonu” 
sorulacak hesab›m›zd›r. 
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Ülkemizde Gençlik

Üniversitelerde 22001100--22001111 e¤i-
tim y›l›n›n ilk s›navlar› yap›lmakta.
Ad› vize olan bu s›navlar genellikle
bayramlardan, tatillerden hemen ön-
ce ya da sonra yap›l›r ve ö¤rencile-
rin kafas›n› düzenden ay›rmamay›
hedefler. Örne¤in; ‹stanbul Üniver-
sitesi ‹flletme Fakültesi 1. s›n›f ö¤-
rencisi bir y›l içinde vize, final ve
bütünlemeler olmak üzere 4422 ttaannee
s›nava girmektedir. 

Bütünlemelere kalmayan ö¤renci
ler için s›nav say›s›  2288’’dir. Ve bü-
tünlemede de geçme garantisi olma-
d›¤›ndan dersler bir sonraki y›la ka-
labilmektedir. Bu flekilde s›nav say›-
s› bütünlemelerle birlikte 4422 iken y›l
içerisinde bu say› 5500’’yi geçmekte-
dir. 

Bu kadar çok s›nav olunca ö¤-
renci sürekli s›navlara çal›flmak zo-
runda kalmaktad›r. Bu durum ö¤ren-
cilerin çevresindeki olaylarla ba¤›n›

da koparmaktad›r. Ö¤renciler s›-
navlar›n d›fl›nda baflka bir iflle ilgile-
nememekte ve çevresiyle olan ba¤-
lar› da kopmaktad›r. Y›l içerisinde
sürekli derslerle, s›navlarla meflgul
olan ö¤renci etraf›nda olup biteni
görmemektedir. 

fiu da aç›kt›r ki, bu kadar çok s›-
nav›n oldu¤u yerde ö¤renme en alt
düzeydedir. Ö¤renme de¤il, ezberle-
me vard›r. Bir s›nava girerken ezber-
lenen bilgiler, bir di¤er s›nava haz›r-
lan›rken unutulur.

Okullarda ders geçmek için yap›-
lan s›navlar›n d›fl›nda YYGGSS’si,
KKPPSSSS’si, AALLEESS’i, DDGGSS’si, sürekli
de¤iflen SSBBSS’si ile bütün bir y›l s›-
navlarla geçmektedir. Bu düzenin
çürümüfllü¤ünü gösterir bu kadar
çok ve gereksiz s›navlar. 

Son yap›lan KKPPSSSS bunun en so-
mut örneklerinden biridir. 9 sorunun
hatal› ç›kmas› bir önceki KPSS’den
bir fark›n›n olmad›¤›n› ortaya koydu. 

Önceki  s›nav›n sorular› çal›nd›¤›
için iptal edilmiflti. Her fley eskimifl-
li¤ine ra¤men yap›lmaktad›r. Ama
eskimifllikler içerisinde üniversiteli
CCaannaann vvee ZZeehhrraa’n›n, hapishaneler-
de katledilen insanlar›m›z›n hesab›-
n› sorman›n, derslerden, s›navlardan
daha önemli oldu¤unu gösteren fe-
dakâr yaflamlar› vard›r. 

S›navlar›n bu kadar çok yap›lma-
s›n›n nedeni de yeni CCaannaannllaarr,,
ZZeehhrraallaarr ortaya ç›kmas›n diyedir.
Çünkü CCaannaann vvee ZZeehhrraa bu bozuk
e¤itim sistemi içerisinde yerini be-
lirlemifl ilk önce ‘‘hhaallkk››mm’’ diyerek
ölümsüzleflmifltir.

Hayatta her fley ""ss››nnaavvllaarr››nn››zz--
dd››rr”” diyor egemenler, biz de DEV-
GENÇ’liler olarak diyoruz ki; Ha-
y›r, s›navlar her fley de¤ildir. Bizim
için önemlidir ama hayattan ba¤lar›-
m›z› koparacak kadar bizi duyars›z-
laflt›r›yorsa, bunu kabul etmek tes-
lim olmakt›r! Teslim olmayal›m.

Gençli¤in

Gündeminden

28 KKas›m- 44 AAral›k

2 AAral›k 11975:
Cezmi Y›lmaz ve Halit
Pelitözü adl› devrimcile--
rin flehit düflmesinin ar--
d›ndan gençlik    cenaze--
leri  kald›rmak ve Topka--
p›’ya kadar yürümek için
Kocamustafapafla’da top--
land›. Polisin cenazeyi
vermemesi ve sald›rmas›
ile kitlede panik ve kaç›fl--
malar yaflanmas› üzerine
inisiyatif koyan Dev-
Gençliler kitleyi toparla--
y›p barikatlar kurmaya
bafllad›lar. Sloganlar ve
ajitasyonlarla kitleyi sü--
rükleyen Dev-Gençliler

Day› ve ‹brahim Er--
do¤an’›n öncülü¤ün--
de cenazeyi ald›lar.

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

Politeknik DDirenifli SSelamland›
18 Kas›m’da Politeknik direniflinin 37. y›ldönümü

nedeniyle Yunanistan’da onbinlerce insan sokaktayd›.
Atina ve Selanik’te yürüyüfller yap›l›rken gösterilerin
sonunda polis kitleye sald›rd›. Ö¤renci ve ö¤retim gö-
revlilerinin yo¤unlukta oldu¤u eylemlere yaklafl›k 50
bin kifli kat›ld›. Yürüyüfle ayr›ca emekçilere dayat›lan
“kemer s›kma” politikalar›na tepki gösteren iflçiler de
kat›ld›. Yürüyüfl, 1973’de cunta taraf›ndan  ö¤rencile-
rin katledildi¤i Politeknik Üniversitesi önünde bafllad›
ve ABD Atina Büyükelçili¤i önünde son buldu.

Sendikadan ‹‹flgalci ÖÖ¤rencilere DDestek
‹ngiltere de geçti¤imiz hafta Muhafazakâr Parti Ge-

nel Merkezi ni iflgal eden ö¤rencilere ö¤retmenler sen-
dikas› destek verdi. Ö¤renim harçlar›n›n yüzde 300
oran›nda artt›r›lmas› üzerine eylemlere geçen ö¤renci-
ler 10 Kas›m’da, hükümetteki Muhafazakâr Parti’nin
Genel Merkezi’ni k›sa süreli¤ine iflgal etti. Eylemlere
toplam 50 bin civar›nda ö¤renci kat›ld›.

ggeennççllii¤¤iinn 
ttaarriihhiinnddeenn

SINAVLARA TESL‹M OLMAYALIM

Dünya Gençli¤inden

TToopprraakkllaarrıımmıızz EEmmppeerryyaalliizzmmiinn SSaavvaaşş ÜÜssssüü OOllmmaayyaaccaakk34

Yürüyüfl

28 Kas›m
2010

Say›: 244



Hem devrimci hem de devrimci-
li¤e karfl› sorumsuz olunabilir mi?

Bu sorular› soracak bir ortam ya-
rat›lmas› bile abestir. Ancak son dö-
nemlerde maalesef bu sorular› sor-
duracak, kendine devrimci diyen bir
kurum var: Demokratik Haklar Fe-
derasyonu!

Kendine devrimci diyen bir ör-
güt düflünün. Her yerde "devrimci-
ler birlik olmal›" propagandas› ya-
p›yor. Deyim yerindeyse birlik flam-
piyonu olacak. Ancak sadece son 4-
5 y›la bakt›¤›m›zda bile görürüz ki,
birlik da¤›t›c›s› durumunda. 

Onun bulundu¤u birlikler, en
çok birkaç ay sonra tart›fl›lmaya
bafllan›r. Devrimcilerin birli¤i düfl-
man›n korkusudur. Bu korkuyu bü-
yütmek, birlik kültürünü büyütmek
her devrimcinin görevidir. O da ay-
n› fleyi söyler ama gelgelelim, tam
tersi bir pratik koyar ortaya. Birli¤in
da¤›t›lacak bir durumu yoksa, k›fl-
k›rtarak da¤›tacak ortam yarat›r.

Örne¤in Devrimci 1 May›s Plat-
formu... Büyük emeklerle kurulmufl
ve ayakta tutulmufl, sol içinde ciddi
prestij sa¤lam›fl bir platformdur. 1
May›s’›n devrimcileflmesinde, 1
May›s Alan›’n›n kazan›lmas›nda
son 6 y›ld›r en çok eme¤i olan ku-
rumdur denebilir. Sonunda Taksim
kazan›l›r. Bir övünç kayna¤›d›r dev-
rimciler aç›s›ndan. Ama iflte, birlik
da¤›t›c›lar› rahats›z olur.

1 May›s’a gelen, bir avuç bile ol-
mayan darbeci kontra art›klar›n›
Cepheliler cezaland›rd› diye f›rt›na
kopar›r. Cephe’den özelefltiri ister.
Derdi birli¤i da¤›tmakt›r. Devrimci
1 May›s Platformu’ndan çekilir. 18
y›l sonra darbecili¤i keflfetmifllerdir.
Neden? Birli¤i da¤›tmak için.

Darbeci kontra çetesi ölmüfltür.

Pis cesedini her türlü pis haflere ye-
mifl bitirmifltir. DHF cesedi niye di-
riltmek istiyor? Çünkü darbecili¤e
zaman›nda tav›r almam›fllard›r, onu
korumufl, kollam›fllard›r. Art›k dar-
becilik pisli¤i onlara bulaflm›flt›r.

DHF’nin dayand›¤› siyasi gele-
ne¤in karakteristi¤i flablonculu¤u-
dur. Birliklere de flablonlarla bakar.
Birlikler hakk›nda ideal bir çerçeve
çizer, bu birlik bu çerçeveye uymu-
yorsa, uydurulam›yorsa da¤›lmal›-
d›r der.

DDeevvrriimmccii VVee DDeemmookkrraattiikk YYaapp››--
llaarr AArraass›› DDiiyyaalloogg vvee ÇÇöözzüümm PPllaatt--
ffoorrmmuu’’nda yapt›¤› da budur. Sol içi
fliddet ülkemiz solunun önemli so-
runlar›ndan biridir. Mutlaka kesilip
at›lmas› gereken bir kangrendir.
Uzun çal›flmalarla böyle bir plat-
form oluflturulur. DHF, daha bir y›-
l›n› doldurduktan sonra yeniden tar-
t›flmaya açmak ister bu platformu.
"Deklarasyonda flu eksik var", "ye-
terince etkili de¤il", "ifllevli de¤il"
gibi "ulvi" söylemlerle platformu
tart›flt›r›r. Bir sonuç alamaz. 

Birlik da¤›t›c›l›kta ›srarc›d›r
DHF... Birkaç y›l sonra yeniden ay-
n› tart›flmay› gündeme getirir. An-
cak, platform bileflenleri platformun
da¤›t›lmamas›nda kararl›d›rlar. O
zaman DHF, tart›flmalarla platformu
afl›nd›rma takti¤ine baflvurur, yine
sonuç alamaz.

Bu kez yeni yöntemler dener
DHF... Platformun önüne çözeme-
yece¤i sorunlar getirerek afl›nd›r-
mak ister. Böyle sorunlar yoksa ya-
ratacakt›r... 

‹flte böyle bir kafa yap›s›yla 18
y›l sonra darbecili¤i keflfetti¤i gibi,
Çayan Mahallesi’ni keflfetmifltir.
Çayan Mahallesi, devrimcilerin
kurdu¤u örgütlü bir mahalledir. Her

tafl›nda, planlamas›nda, y›k›mlara
karfl› direniflte, otuz y›ld›r her an›n-
da Cepheliler’in yer ald›¤› bir ma-
halledir.

Y›llar boyunca y›k›mlara karfl›
mücadele etmifltir bu mahalle. Maf-
yaya karfl› direnmifltir. Yozlaflmaya,
uyuflturucuya, fuhufla, çetelere karfl›
mücadele etmifltir. Bütün bu y›llar-
da, bu mücadelelerde, Cepheliler ve
mahalle halk› hep birliktedir. DHF
bunlar›n hiç birinde yoktur.

Böyle mahalleleri ççoo¤¤aallttmmaakk
devrimcilerin görevidir. DHF örnek
almak için de¤il, haz›ra konmak
için hat›rlar Çayan Mahallesi’ni...
“Emek en yüce de¤erdir” der, eme-
¤e sayg›s›zd›r.

Emek vermek, bedel ödemek
oportünizme zor gelir. Daha iki haf-
ta önce polis mahalleye sald›r›r. Te-
rör estirmek ister. Karfl›s›nda Cep-
heliler ve halk vard›r. Halk mahalle
yak›nlar›ndaki bir grup DHF’liyi de
görüp çat›flmaya ça¤›r›r. Geliyoruz
deyip, ortal›kta görünmezler. 

Geçmiflte oldu¤u gibi, bedel
ödemeyecek, ama orada var olmak
isteyeceklerdir. 1155 mmiillyyoonnlluukk ‹‹ss--
ttaannbbuull’’ddaa devrimcilerin hiçbir ça-
l›flma yapmad›¤› onlarca semt var-
ken örgütlü bir mahalle olan Ça-
yan’daki bu ›srar neden?

DHF’liler "yeni bir keflif"te bu-
lunurlar. "Çayan’da Cepheliler bafl-
ka örgütlerin çal›flmas›na izin ver-
miyor"mufl. Örne¤in baflka bir sol
grupla sorun yaflan›r. Uygun bir hu-
kuka ba¤lanmak üzeredir. DHF ara-
ya girer "as›n afifllerinizi Cepheliler
de kim oluyormufl" der. K›flk›rt›r,
sorunu alevlendirir.

Cephe’yle Çayan Mahallesi hak-
k›nda görüflürken de "Bizim her-
hangi bir yerde çal›flmam›z› ne dost

Nurtepe Halk Cephesi:
Halka Karfl›, Devrimcili¤e Karfl› Sorumluluk, Devrimcilerin Karakteridir

Hem Devrimci Hem de Halka
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ne düflman kimse engelleyemez."
diye söze bafllay›p, "Halk Cephesi
dost mu düflman m› oldu¤unu gös-
termelidir" diye k›flk›rt›c› üslubuna
devam eder.

K›flk›rt›c›d›r, dahas› provokatif-
tir. Derdi, sorun çözmek, uygun hu-
kuk bulmak de¤ildir. Derdi baflka-
d›r. Baflka bir görüflmede bu tarz›n›
daha ileri götürür; "Nurtepe’de çal›-
fl›rken düflmandan çok Halk Cephe-
si bize engel oluyor" der.

Halk Cephesi bütün bu provoka-
tif söylemler karfl›s›nda kendine hâ-
kim olamayacak, DHF’ye sald›ra-
cak! DHF’nin derdi budur. Yani
DHF’nin amac› Devrimci Ve De-
mokratik Yap›lar Aras› Diyalog Ve
Çözüm Platformu’nu afl›nd›rmay›
da¤›tmay› da afl›yor. Sol içi çat›flma
ç›karmak istiyor. Halk Cephesi’ni
bu kire bulaflt›rmak istiyor. 

DHF tarihindeki sol içi fliddetin
özelefltirisini gerçekten verip ar›n-
mad›¤›ndan, Halk Cephesi’ni de sol
içi fliddet zeminine çekmek istiyor.

14 Kas›m’a böyle gelindi. O gün
Çayan Mahallesi’ne afifl asmaya ge-
liyor DHF’liler... Uyar›l›yorlar. Bu
mahallenin örgütlü oldu¤u, mahalle
hukukunu DHF’nin de bildi¤i, buna
uymalar› isteniyor.

DHF hedefine do¤ru ilerlemek
istiyor, afifl bahane... Çayan Mahal-
lesi’ndeki sorumlumuza "seni mu-
hatap almay›z, Halk Cephesi’nin
temsilcisi gelsin" diyor. Yetinmiyor,
itekliyor da... ""GGeelliinn bbiizzii ddöövvüünn""
diye ba¤›r›yor arkadafllar›. Israrc›-
d›r, illa ki, Cephe’yi sol içi fliddet
kirine bulaflt›racak.

Geçti¤imiz A¤ustos ay›nda,
DHF Sar›gazi’de Cephelilere sald›r-
m›flt›. 30-35 DHF’li stand yerini ba-
hane ederek, TTAAYYAADD ssttaanndd››nnaa vvee
ssttaanndd››nn bbaaflfl››nnddaa dduurraann TTAAYYAADD’’ll››--
llaarraa ssaalldd››rrdd››.. Sonras›nda özelefltiri
vermiflti DHF. Ancak özelefltiriyi
niye verdi¤i belli de¤ildir. "Sald›r-
d›k yanl›flt›" diye özelefltiri verir-
ken, devam›nda "... ama Cephelile-
rin önceki tav›rlar› bu sald›r› zemi-
nini haz›rlad›" diyerek, kendi öze-
lefltirisini bofla ç›kar›d›. 

"Sald›rd›k ama sebebi var"; bu
mant›k ssooll iiççii flfliiddddeettiinn bbüüyyüüyyeeccee¤¤ii
zzeemmiinnddiirr.. Bu mant›k daha önce
Devrimci Ve Demokratik Yap›lar
Aras› Diyalog Ve Çözüm Platfor-
mu’nda mmaahhkkuumm eeddiillmmiiflflttiirr.. Sözde
DHF de mahkum etmifltir. Fakat
DHF’nin söylemi ile prati¤i aras›n-
da bu konuda uçurum vard›r.

DHF tarz›d›r; özelefltiri verir, ne-
yin özelefltirisidir bu, belli de¤ildir.
DHF’nin tarihinde sol içi fliddet ve-
ya baflka politik konularda birçok
özelefltiri vard›r. Ancak özde pek bir
fley de¤iflmez. Olumsuzlu¤un se-
beplerini, etkilerini, nas›l de¤ifltiri-
lece¤ini ortaya koymaz, ssoorruummlluu--
lluukk üüssttlleennmmeezz,, aadd››mm aattmmaazz.. Yuka-
r›da aktard›¤›m›z provokatif sözleri
için de özür diler. "Yanl›fl söylenmifl
olabilir" diye bafllar cevaplar›... ‹ki
toplant› sonra "yanl›fl söylenen" ay-
n› cümleyi teorilefltirir. 

1997 y›l›nda S‹P (TKP) de ben-
zer flekilde Nurtepe’de Cepheliler’e
sald›rm›fl, provokatif bir ortam ya-
ratm›flt›. Bu provokatif ortam› uzun
bir süre tahrikler, yalanlar, iftiralar-
la sürdürdü. Ancak bunun nedenle-
rini bugüne kadar aç›klayamad›. 

Bugün de DHF benzer konum-
dad›r. NNeeddeenn?? ‹nsanlar›m›z› el kol
hareketleriyle, sözlü sataflmalarla
tahrik etmeye devam ediyor. NNee--
ddeenn?? ‹nsanlar›m›za Sar›gazi’de sal-
d›r›yor. NNeeddeenn?? Varolan, içinde ye-
rald›¤› birlikleri da¤›tmak istiyor..
NNeeddeenn?? Provokatif tarzda konuflu-
yor. NNeeddeenn??....

Bütün bu sorular›n cevaplar›
DHF’dedir. Bütün bunlar normal
de¤ildir. DHF içine dönmeli, bu ta-

v›rlar› sorgulamal›, bu tarzdan uzak
durmal›d›r. Halka ve devrime karfl›
sorumluluk bunu gerektirir.

Hiçbir fley masum de¤ildir.
DHF’deki sorun ç›karan, birlikleri
da¤›t›c› bu tarz›n masum olmad›¤›-
n› düflünüyoruz. DHF’nin Sar›ga-
zi’de sald›rmas›, Nurtepe’de yarat-
maya çal›flt›¤› provokatif ortam, bu-
lundu¤u tüm birlikleri da¤›t›c› tavr›,
normal de¤ildir, devrimci de¤ildir.
Bütün bunlar›n bir provokasyon or-
tam› yaratt›¤› aflikard›r. DHF kendi-
ne gelmeli, kendine dönmelidir.
Bunlar›n sebeplerini zaman›nda
araflt›rmal›d›r. Y›llar sonra yap›la-
cak iç sorgulamalar, yap›lacak "öze-
lefltiriler" anlams›z olacakt›r. “Tarih
ö¤reticidir” deriz. DHF kendi tari-
hinden ö¤renmelidir. Yaflananlara
zaman›nda müdahale etmelidir.

DHF’ye ikili görüflmelerde defa-
larca söyledik, halk›m›za bir kez da-
ha ilan ediyoruz: DHF’nin amac›
devrimci de¤ildir. DHF amac›na
ulaflamayacakt›r. Hiçbir güç bizi sol
içi fliddete çekemeyecektir. Solla ç›-
kan sorunlar›m›zda teflhir ve tecrit
etmekten baflka yöntem kullanma-
yaca¤›z. Bize sald›r› olursa sadece
kendimizi savunaca¤›z. Halk saf›n-
da duran hiçbir güce kesinlikle mi-
silleme yapmayaca¤›z. Devrimcilik
bunu gerektiriyor. Sol içi fliddetin
halka, devrimcilere kaybettirdi¤ini
biliyoruz. Halk›m›za, devrimcili¤e
karfl› hheerr flflaarrtt aalltt››nnddaa ssoorruummlluu
ddaavvrraannaaccaa¤¤››zz.. Sol içi fliddet uygu-
layanlar›, provokasyon yapanlar›,
eme¤e sayg› duymayanlar› halk›m›-
z›n sahiplenmeyece¤ini, tecrit ede-
ce¤ini biliyoruz. Halk›m›za, dev-
rimci tarihimize inan›yor ve güveni-
yoruz. 

Biz kendi yolumuzda devrime
do¤ru kararl›, ›srarl›, sab›rl› ve dik-
katli bir flekilde yürüme¤e devam
edece¤iz. fiimdiye kadar önümüze
ç›kan engelleri tak›l›p düflmeden afl-
t›k, bundan sonra da aflmas›n› bili-
riz. Yolumuza devam edecek, hede-
fimize yürüyece¤iz. 

Nurtepe HHalk CCephesi

Emek vermek, bedel ödemek
oportünizme zor gelir. 

Geçmiflte oldu¤u gibi, bedel
ödemeyecek ama orada var

olmak isteyeceklerdir. 
15 milyonluk ‹stanbul’da

devrimcilerin hiçbir
çal›flma yapmad›¤› onlarca

semt varken örgütlü bir
mahalle olan Çayan’daki

bu ›srar neden?
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Linç sald›r›lar›n›n sürdü¤ü bir dönemde Yürüyüfl
dergisi linçlerle ilgili röportajlar yapt›. Çeflitli devrimci,
demokratik örgütlülüklere, ayd›nlara, linçlerle ilgili 33
ssoorruu sorulmufltu.Sorulardan biri linçlere karfl› yap›la-
caklar ile ilgiliydi. Belki de can al›c› tart›flma noktas›
buras›yd›. Linç sald›r›lar› sürerken ne yap›lmal›yd›?

Röportajlarda verilen cevaplardan da görüyoruz ki,
linçlerin niye yap›ld›¤›, kimin yapt›¤› afla¤› yukar› bel-
lidir. Verilen cevaplarda bu konuda ortada bir belirsizlik
yoktur. Linç sorular›na cevap verenler aç›s›ndan en
az›ndan linççilerin kimlikleri aç›kt›r. Linçlerin amac›
da, önemli ölçüde görülmektedir. 

Sorunun belki de can al›c› noktalar›ndan birisi ““lliinnçç--
lleerree kkaarrflfl›› nnee yyaapp››llmmaall››dd››rr??”” sorusunun cevab›ndad›r.
Linçlere karfl› yap›lmas› gerekenler az çok belli olmas›-
na karfl›n, o sorumluluk üstlenilmedi¤i noktada, yap›l-
mas› gerekenler de bir anda mmuu¤¤llaakkllaaflfl››yyoorr,, ggeenneelllleeflflii--
yyoorr vvee ggeeççiiflflttiirriilliiyyoorr.. Baflka bir deyiflle, ssoorruummlluulluukk
üüssttlleenniillmmiiyyoorr.. 

Trabzon’daki linç sald›r›lar›ndan bugüne kadar ge-
çen y›llar içinde bu sorunun ““lliinnççlleerree kkaarrflfl›› nnee yyaapp››ll--
mmaall››dd››rr??”” cevab› devrimciler taraf›ndan yaflam›n içinde

verilmifltir. 

““LLiinnççlleerree kkaarrflfl›› nnee yyaapp››llmmaall››dd››rr??”” so-
rusuna karfl›l›k olarak, “lliinnççlleerree kkaarrflfl›› mmüü--
ccaaddeellee eettmmeeyyeelliimm” diyen yoktur. Zaten
linçlere karfl› mücadeleyi sözde savunma-
yan da yoktur. Ancak sorun sadece “müca-
dele edelim” demekle çözülmüyor. Verilen

cevaplar bu yan›yla genellemeci, geçifltirmecidir.

Zira bir kez linçler konusunda sorumluluk almak ge-
rekiyor. Sorumluluk almak linçler konusunda politika
üretmek, linçlere karfl› mücadeleyi sürdürmektir. Söyle-
nenler bir yana yaflanan linç sald›r›lar›nda, sol ciddi bir
tav›r alm›fl, linçlere karfl› bir politika gelifltirebilmifl de-
¤ildir. 

Linçleri kendi d›fl›nda gören bu anlay›fllar haliyle
verdikleri cevaplarda da sorunu kendi d›fllar›ndaki “bir
sorun” olarak görmüfller ve öyle de¤erlendirme yapm›fl-
lard›r.

Aç›k ki, linç oligarflinin bir politikas›d›r. Bu politika
bugüne kadar devrimcilere, yurtseverlere karfl› sürdü-
rülmüfltür. Linçlerin hedefi olan devrimciler linç sald›r›-
lar›nda tek bafl›na kalm›fllard›r. Nitekim en son TA-
YAD’l›lar›n Ankara yürüyüflünde bu bir kez daha yaflan-
m›flt›r.

Oysa linçlere karfl› mücadele etmek herkesin görevi-
dir. Sald›ralar›n karfl›s›na pratik olarak ç›kmak da o göre-
vin bir parças›d›r. Linçlere karfl› mücadele konusundaki
görevlerimiz mu¤laklaflt›r›lamaz, geçifltirilemez. 

Linçler için kim ne diyor?

Tek YolYYüürrüüyyüüflflttee

Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için ‹‹ssttaannbbuull
Taksim ‹stiklal Caddesi’nde yap›lan yürüyüfle devam
edildi. 26 Kas›m günü Tramvay Dura¤›’nda toplanan
150 kifli “Hapishanelerde On Y›lda 1659, 8 Ayda 154
‹nsan Katledildi”, “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
pankartlar›yla Galatasaray Lisesi’ne kadar yürüdü. Has-
ta tutsaklar›n isminin say›l›p “özgürlük” diye hayk›r›lan
yürüyüflte oturma eylemi yap›larak Çav Bella marfl›
söylendi.

Galatasaray Lisesi’ne gelindi¤inde ‹vme Dergisi’n-

den Tigin Öztürk bas›na bir aç›klama yaparak 1 y›l› afl-
k›nd›r bu yolu yürüdüklerini ve 1 y›ld›r taleplerinin ay-
n› oldu¤unu söyledi. Öztürk “Bugün Türkiye hapisha-
nelerinde yaklafl›k 100 tutuklu ve hükümlü, tedavisi ha-
pishane koflullar›nda mümkün olmayacak derecede a¤›r
hastad›r. Yaklafl›k 40 hasta tutuklu veya hükümlü ise ya-
k›n süreçte ölümü beklemektedir. Onlar için ad›mlama-
ya devam edece¤iz bu yollar›” derken eylem “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur”, “Hasta Tutsaklar Serbest B›-
rak›ls›n” sloganlar›yla sona erdi.

26 Kas›m günü AAnnkkaarraa’’da hasta tutsaklar için
yap›lan eylemlere devam edildi. Sakarya Caddesi’nde
yap›lan eylemde, hasta tutsaklar›n ölümünden AKP
iktidar› ve uygulad›klar› tecrit politikas›n›n oldu¤u bir
kez daha vurguland›.

AAddaannaa’da 20 Kas›mda ‹nönü Park›’nda bir araya ge-
len demokratik kitle örgütleri hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› için eylem yapt›lar. 

Hapishanelerden tabutlar›n ç›kmaya devam etti¤i
vurgulanan eylemde “sözde idam kald›r›lm›flt›r, fakat
idam cezas› oldu¤u dönemden çok fazla insan ceza ev-
lerinde katledilmektedir” denildi. Ölümü garantilenme-
yen hiç bir tutsa¤a rapor verilmedi¤i belirtilerek, Adli
T›p Kurumu’nun AKP iktidar›n›n dara¤ac› oldu¤u söy-
lendi.

Adli T›p, AKP ‹ktidar›n›n
Dara¤ac›na Dönüflmüfltür
Adli T›p, AKP ‹ktidar›n›n
Dara¤ac›na Dönüflmüfltür
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Bugüne kadar toplumlar aç›klan›rken onu
oluflturan s›n›flar ve o s›n›flar›n özellikleri üzerinden
aç›klanm›flt›r. Bir toplumu oluflturan bir çok ara  s›n›f ol-
sada temel iki s›n›f ezen ve ezilen gerçe¤ini özetlemeye
yetmifltir.  Köleci toplum diye adland›rd›¤›m›z toplum-
da bu gerçek köleler ve köle sahiplerinin oluflturdu¤u iki
temel s›n›f›n ortaya konmas›yla özetlenir. Ya da bu ger-
çek feodal toplumda oldu¤u gibi köylülük ve toprak sa-
hipleri denilerek ortaya konmufltur. Kapitalist sistemle
yönetilen ülkelerde toplumu meydana getiren ara s›n›f-
lar olsada, temel iki s›n›f olarak proleterya ve burjuvazi
ortaya konur. 

Biz iflçiler, emekçiler bir s›n›fa ait insanlar›z.  Kapi-
talizmin egemen oldu¤u dünyada ya da ülkemizde bi-
zim kendimizi adland›raca¤›m›z s›n›f proletaryad›r. Ya-
ni iflçi s›n›f›d›r. Bizi kurtulufla tafl›yacak ideoloji bu s›n›-
f›n yani iflçi s›n›f›n›n ideolojisidir. 

Toplumlar tarihine bakt›¤›m›zda s›n›flar savafl›m›-
n›n ortaya ç›kard›¤› tarihi görürüz. Köle sahiplerinin kö-
leleri, toprak sahiplerinin köylüleri nas›l katletti¤ini gö-
rürüz. Ama tüm ödenen bedeller üzerine eski toplum
kendi içinden yenisini ç›karm›flt›r. Ödenen bedeller çok
büyükte olsa, bu uzun y›llar› alm›flsa da, bu gerçek de-
¤iflmemifltir. Eski toplumun içinden yenisi ç›km›flt›r,
ç›kmayada devam edecektir.

Burada yeni toplumu yaratan düflüncenin beslendi¤i
temel duygulardan birisi eski toplumdaki egemen s›n›fla-
ra duyulan kindir. Bu kin dünyan›n heran, herhangi bir
yerinde yaflanan sömürüde, adaletsizlikte, zulümde ken-
dini büyütmektedir. Bu kin ayn› zamanda tarihseldir. Bu-
gün aç›s›ndan örnek verecek olursak burjuvaziden soru-
lacak bir hesap insanl›k tarihinde yaflanm›fl tüm adaletsiz-
liklerden sorulmufl bir hesap olacakt›r. Sömürü, zulüm
devam bu gerçek de¤iflmeyecektir.

Bugün burjuvazinin kendi hiçbir
an bile unutmazken bizlere unuttur-
maya çal›flt›¤› kin duygusu korkusu-
nun göstergesidir. ‹flçilerin, emekçi-
lerin bir bütün olarak halk›n kendisi-
ne besleyece¤i kinden korktu¤u ka-
dar hiçbir fleyden korkmad›¤›ndan
herkesin emin olmas› gerekir. Çünkü
ezilenlerin kininin örgütlü mücade-
leye bürünmesiyle yok olaca¤›n›, te-
pe taklak edilece¤ini oda tarihten ö¤-
renmifltir. Bir patronun bir iflçiyi ifl-
ten atmas› ya da tehdit etmesi ya da
afla¤›lamas› bugüne kadar tarihten
ö¤rendiklerinin bir ürünüdür. Bunlar

küçük fleyler olarak düflünülsede as›l olarak düzenleri-
nin de¤iflmesi kayg›s›n›n ürünleridir.

‹flçiler, emekçiler al›n teriyle çal›flanlar olarak flu
soruyu kendimize sormal›y›z.  ‹flten at›ld›¤›m›zda, teh-
dit edildi¤imizde, hakaretlere ma¤ruz kald›¤›m›zda vb.
nas›l hareket etmeliyiz? Bizi harekete geçirecek düflün-
ce ne olmal›? Bu anlamda hangi duygulardan beslenme-
liyiz? 

Türkan Albayrak’›n direnifli bu anlamda örnektir.
S›n›flar mücadelesinde koca okyanusta küçük bir dam-
lad›r kazan›m› ama egemenler o küçük damlan›n yarat-
t›¤› tokat› hissetmifllerdir. Türkan Albayrak iflten at›ld›-
¤›nda evinde oturmam›flt›r. Haks›z yere iflten at›lmas›-
n›n, u¤rad›¤› hakaretlerin bir hesab› olmas› gerekti¤i
düflüncesiyle direnifli seçmifltir. Direnifli seçmesi s›n›fsal
bir tercihtir. Bizler bazen bu tercihi bilinçli ya da bilinç-
siz yapal›m bu noktada önemli olan tercihin s›n›fsal ni-
teli¤idir. ‹flte kinimiz bu noktada önemlidir. Bizi sömü-
rene, yaflanan adaletsizliklere, zulme duyulan kin terci-
himizin s›n›fsall›¤›n› belirlemeye yetecek en büyük sila-
h›m›zd›r.

Tarihte hep direnenler, en önde olanlar bedellerin en
büyü¤ünü gö¤üslemifllerdir. Baba ‹shaklar, Bedreddin-
ler, Pir Sultanlar... Mahirler, Denizler, ‹bolar...bunun ül-
kemiz tarihimizdeki en yi¤itce örnekleridir. Bak›n hep-
sinin ölümlerine, bak›n düflman›m›z›n bize besledi¤i ki-
nin ne derece oldu¤una. Düflman›m›z›n vahfletini, kor-
kunçlu¤u göreceksinizdir. As›lm›fl›zd›r, vurulmufluzdur,
derimiz soyulmufltur, lime lime edilmiflizdir. Bunun en
yak›n örneklerinden biriside 19 Aral›k 2000’de hapisha-
nelerde yaflanm›flt›r. Diri diri yak›lm›fl›zd›r. Bizi dört du-
var aras›na atmalar›na ra¤men diri diri yakmalar› halka

besledikleri kinden baflka birfley de-
¤ildir. Bu düflmanl›k burjuvazinin,
tüm asalaklar›n iflçilere, emekçilere
bir bütün olarak halka duydu¤u düfl-
manl›kt›r, kindir.

‹flçilere, emekçilere sesleniyo-
ruz.  ‹flten at›lanlara, çal›flanlara bu-
gün ülkemizin birçok yan›nda dire-
niflteki iflçilere sesleniyoruz. S›n›f ki-
nimizle kuflatmal›y›z kendimizi. Bu
kin bizim gücümüzdür. Bu kin tarih-
seldir ve çok büyük bir güçtür. Bu
kin örgütlü mücadeyle bulufltu¤unda
aflamayaca¤› engel, y›kamayaca¤›
duvar yoktur. 

Devrimci ‹flçi
Hareketi S›n›f kiniyle

kuflanmal›y›z

Bugün burjuvazinin kendi hiçbir
an bile unutmazken bizlere
unutturmaya çal›flt›¤› kin

duygusu korkusunun
göstergesidir. ‹flçilerin,

emekçilerin bir bütün olarak
halk›n kendisine besleyece¤i
kinden korktu¤u kadar hiçbir

fleyden korkmad›¤›ndan
herkesin emin olmas› gerekir.

Çünkü ezilenlerin kininin örgütlü
mücadeleye bürünmesiyle yok

olaca¤›n›, tepe taklak edilece¤ini
oda tarihten ö¤renmifltir.
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TEKEL iflçileri’nin Tek G›da ‹fl
önündeki direniflleri sürüyor. 

TTeekkeell ‹‹flflççiilleerrii vvee AAyydd››nnllaarrddaann
BBaayyrraamm PPrrooggrraamm››

Tek G›da ‹fl Sendikas› önünde
direniflte olan TEKEL iflçileri 19
Kas›mda, bayram›n dördüncü gü-
nünde, ayd›n ve sanatç›larla birlikte
bir program yapt›lar.

Programa Bilgesu Erenus, Meh-
met Ekici, Mehmet Esato¤lu, Hale
Üstün, Nazmi Algan, Naz›m Alp-
man, Afl›k Sinan Bac›, Grup Yorum,
Faik Baflaran, Begim Yavuz kat›ld›.
Devrimci ‹flçi Hareketi, Halk Cep-
hesi, Türkan Albayrak ve birçok
devrimci gruptan insanlar›n yerald›-
¤› bayram program›nda 1 hafta bo-
yunca TEKEL iflçilerinin önlükleri-
ni günlük yaflamlar›nda giyen Bil-
gesu Erenus, Mehmet Ekici, Meh-
met Esato¤lu ve Hale Üstün önlük-
leri teslim edip izlenimlerini ve in-
sanlar›n tepkilerini aktard›lar.

Önlük giyip de programa kat›la-
mayan Meryem Koray, Musa A¤ac›k
ve P›nar Sa¤’›n da mesajlar› okundu.

Programda TEKEL iflçisi Metin
Arslan bir konuflma yaparak Tek
G›da ‹fl Sendikas› yönetiminin yap-
t›klar›n›, Ankara sürecinin kendile-
rine ö¤rettiklerini anlatt›. 

Tiyatro Simurg programda Hasan
‹zzettin Dinamo ve Hasan Hüse-
yin’in fliirlerinden oluflan tiyatro gös-
terimi sunarken SES Genel Merkez
Yöneticisi Köksal Ayd›n TEKEL ifl-
çilerinden çok fley ö¤rendiklerini ve
kendilerinin de üzerlerine düflen her
fleyi yapacaklar›n› dile getirdi.

Oyundan sonra Mehmet Esato¤-
lu Türkan Albayrak’› ça¤›rarak “Bu
bayram Türkan Albayrak bayram›”
dedi. Sevincinin yar›m oldu¤unu
belirten Türkan Albayrak, iflsizlik
ve tafleron sistemi sürdükçe müca-
delenin sürece¤ini söyledi. “Yaflas›n
Direnifl Yaflas›n Zafer” sloganlar›y-
la Türkan Albayrak selamlan›rken
Mehmet Ekici’nin verdi¤i müzik
dinletisiyle program sona erdi.

SSeennddiikkaacc››llaarr
TTEEKKEELL ‹‹flflççiilleerriinnee SSaalldd››rrdd››

‹kinci TEKEL direniflinin 52.
gününde Tek G›da ‹fl Sendikas›’na
giren sendikac›lar› protesto eden
iflçiler, sendikac›lar›n, özel güvenlik
görevlilerinin ve polislerin sald›r›-
s›na u¤rad›. Tek G›da ‹fl sendikas›
baflkan› Mustafa Türkel, özel
güvenlik görevlilerini ve polisi biz-
zat TEKEL iflçilerine sald›rtt›.
Coplarla yap›lan sald›r›da polis 3 el
havaya atefl ederek iflçiler tehdit

etmifltir. Sald›r›da TEKEL iflçisi
Metin Aslan ve destek için gelen
Ercan Ball›o¤lu yaralanarak hasta-
neye kald›r›ld›lar. Yaralanan iki kifli
hastanede gözalt›na al›nd›. 

Sald›r›y› protesto eden TEKEL
iflçileri Tek G›da-‹fl Sendikas› önün-
de eylem yapt›lar.

Eylemde TEKEL iflçileri sald›r›y›
k›nad›klar›n› söyleyerek, Tek G›da-
‹fl Genel Baflkan› Mustafa Türkel
baflta olmak üzere Tek G›da-‹fl yöne-
timininin istifa etmelerini istediler.

TEKEL iflçilerinin aç›klamas›-
n›n ard›ndan Bilgesu Erenus ve
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu (HSGGP) ad›na Hüseyin
Demirdizen bir aç›klama yaparak
TEKEL iflçilerinin yan›nda oldukla-
r›n› belirttiler.

Eylemin ard›ndan Levent
Karakolu’nda tutulan iflçilere destek
olmak ve onlar› almak için “Yaflas›n
Tekel Direnifli, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” sloganlar› atarak karo-
kulun önüne kadar yüründü.

Karakolun önüne gelindi¤inde
polis barikat›yla karfl›lanan iflçiler
burada bekleyerek gözalt›na tutulan
arkadafllar›n›n serbest b›rak›lmas›n›
istediler. Sloganlar atarak bekleyen
iflçiler arakadafllar›n›n serbest kal-
mas›yla eylemi bitirdiler.

TEKEL ‹flçilerinin Direnifli Sürüyor...
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‹flten at›lan ve daha sonra Pafla-
bahçe Devlet Hastanesi önünde
çad›r kurarak direnen ve sonras›n-
da direnifli zaferle sonuçlanan Tür-
kan Albayrak’›n iflten at›lma ile il-
gili davas›na devam edildi.

22 Aral›k günü ‹stanbul Üskü-
dar 3. ‹fl Mahkemesi Çiçekçi Adli-
yesi’nde görülen dava 28 Aral›k
2010 tarihine ertelendi.

Dava sonras› Türkan Albayrak
Devrimci ‹flçi Hareketi pankart›n›n
önünde k›sa bir aç›klama yapt›. Da-
va ile ilgili karfl› taraf›n mahkeme-
ye baz› tutanaklar› delil olarak sun-
du¤unu ancak bu delillerin geçersiz

oldu¤unu de¤erlendiren Albayrak
bu tutanaklar›n kendisinin iflten
at›ld›ktan sonra tutuldu¤unu ifade
etti. Türkan Albayrak’tan sonra “‹fl-
ten At›lmalara Son Gücümüz Ör-
gütlü Mücadelemizdendir” yaz›l›
pankart açan Devrimci ‹flçi Hareke-
ti’de bir aç›klama yaparak Türkan
Albayrak’›n direniflinin zaferle so-
nuçlanmas›n› “örgütlü mücadele”
oldu¤unu belirtti. Aç›klaman›n de-
vam›nda, iflçilere, emekçilere sö-
mürüye karfl› mücadele etme ça¤r›-
s› yap›ld›.

Eylem “‹flçiyiz Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z” sloganlar›yla sona erdi.

“‹flten At›lmalara Son! 
Gücümüz Örgütlü 
Mücadelemizdendir”

Trakya Kültür Merkezi’nin 15
günde bir yap›lan Türkü Geceleri
21 Kas›m günü devam etti.

25 kiflinin kat›ld›¤› programda
halk türküleri yine hep bir a¤›zdan
seslendirildi. Yaklafl›k iki saat sü-
ren programda halk türkülerinin
yan›nda fliirler de okundu.

TKM Türkü Geceleri
Sürüyor

BBuurrssaa:: 20- 21 Kas›m tarihleri
aras›nda Kestel’in Kale mahalle-
sinde ve Teleferik’ in Akça¤layan
Mahallesinde yap›lan dergi
sat›fl›nda, ülkemizdeki hapishane-
ler gerçe¤inden, katliamlardan ve
iktidar›n politikalar›ndan bahsedil-
di. Devletin yapm›fl oldu¤u hukuk-

suzluklar anlat›ld›. 

HHaattaayy:: Samanda¤'da 19 Ka-
s›m günü yap›lan dergi sat›fl›nda
150 dergi sat›ld›.  Daha çok esna-
f›n gezildi¤i da¤›t›mda geçim s›-
k›nt›s› üzerine sohbet edildi.  Zor
flartlar alt›nda çal›flt›klar›n› bazen
siftah yapmadan kepenk kapatt›k-
lar›n› dile getiren esnafla Türkan
Albayrak'›n zafer kazanmas›yla il-
gili sohbet edildi.

Yürüyüfl Sat›fllar›
Sürüyor

TTEEKKEELL ‹‹flflççiilleerrii
MMeeflflaalleelleerrllee YYüürrüüddüü

TEKEL iflçileri her hafta Tak-
sim’de düzenledikleri meflaleli yürü-
yüflün alt›nc›s›n› 21 Kas›m günü
yapt›lar.

‹stanbul Galatasaray Lisesi önün-
de biraraya gelen 300 kifli “TEKEL
‹flçisi Yaln›z De¤ildir”, “Her Yer TE-
KEL Her Yer Direnifl”, sloganlar›yla
Taksim Meydan›’na kadar yürüdüler.
Yürüyüfl esnas›nda halka tafleronlafl-
maya, sendikas›zlaflmaya, yoksullu-
¤a, iflsizli¤e karfl› verilen mücadele-
ye destek olma ça¤r›s› yap›ld›.

Taksim Meydan›’na gelindi¤inde
eyleme destek veren Türkan Albay-
rak bir konuflma yaparak ““KKaazzaann--
mmaaddaann ddiirreenniiflflii bb››rraakkmmaammaall››yy››zz,,
iinnaattllaa ddiirreenneelliimm”” dedi. Bilgesu Ere-
nus’ta ayd›n ve sanatç›lara ça¤r› ya-
parak yerlerinin direnen iflçilerin ya-
n› oldu¤unu belirtti. Ard›ndan ise
TEKEL iflçileri ad›na Arzu Günefl
yaklafl›k 4 bin iflçinin ifl sözleflme-
sinin yeni y›la girmeden sona ere-
ce¤ini söyledi. Aç›klaman›n ard›n-
dan eylem sona erdi.

44--CC’’llii ÇÇaall››flflmmaakk KKöölleelliikkttiirr
Devrimci ‹flçi Hareketi 23 Kas›m

günü yay›nlad›klar› aç›klamayla
TEKEL iflçilerine ça¤r› yaparak 4-
C’nin kader  olmad›¤›n› belirtti.
Sendikan›n direnifli ad›m ad›m tasfiye
etti¤inin belirtildi¤i aç›klamada 4-C’li
çal›flman›n kölelik oldu¤u söylendi.
“Hakk›m›z› almak için direnmek ve
mücadele etmekten baflka çaremiz
yoktur” denilen aç›klamada TEKEL
iflçilerine direnifli büyütme ça¤r›s›
yap›ld›.
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19-20 Kas›m tarihlerinde Liz-
bon’da yap›lan NATO zirvesinde
Anadolu topraklar›na yeni füzeler
yerlefltirilmesine karar verildi.

Ony›llard›r vatan topraklar›n›n
emperyalizme peflkefl çekilmesine,
askeri-ekonomik-siyasi her türlü
ba¤›ml›l›¤a karfl› mücadele eden

Türkiye’nin anti-emperyalistleri,
devrimcileri bu projeye karfl› bir ey-
lem yapt›lar.

‹stanbul’da 26 Kas›m günü Ga-
latasaray Lisesi önünde biraraya ge-
len Halk Cephesi üyeleri “Emper-
yalist Füze Kalkan›na Hay›r! Ortak
Düflman Amerika’d›r” pankart›,

“Anadolu’nun Nato-Ame-
rikan Üssü Yap›lmas›na
‹zin Vermeyelim”, “Dünya
Halklar›n›n Ortak Düflma-
n› Amerika’d›r” yaz›l› dö-
vizler ve k›z›l flamalar aç-
t›lar.

20 dakika boyunca
“Defol Amerika” marfl› ça-
l›n›rken, “Ortak Düflman
Amerika’d›r”, “Katil ABD
‹flbirlikçi AKP” sloganlar›
at›ld›.

Eylemde bas›na bir
aç›klama yapan Grup Yo-
rum üyesi ‹brahim Gökçek
“savunma” projesi gibi su-
nulan bu projenin halklara
karfl› emperyalist bir sald›-
r› projesi oldu¤unu söyler-

ken, Türkiye halklar›na AKP’nin
yalanlar›na kanmamas›, bu emper-
yalist plan›n orta¤› olmamas› ça¤r›-
s› yapt›. “ABD ile askeri, siyasi,
ekonomik, kültürel tüm ikili anlafl-
malar iptal edilmeli! Türkiye top-
raklar›ndaki tüm emperyalist üsler
kapat›lmal›, NATO’dan ç›k›lmal›-
d›r” denilen aç›klamadan sonra
ABD bayra¤› yak›larak eylem biti-
rildi.

Zorunlu Din Dersi Kald›r›ls›n
Alevi Bektafli Federasyonu ‹zmir fiubeleri’nin ça¤r›s› ile

bir araya gelen Alevi-Bektafli örgütleri, devrimci örgütler, si-
yasi partiler ve sendikalar, zorunlu din derslerinin kald›r›lma-
s› için 24 saatlik oturma eylemi yapt›lar

20 Kas›m günü Cumhuriyet Meydan›’nda bir araya gelen
örgütler buradan kortejler oluflturarak Konak Meydan›’na yü-
rüdüler. Burada yap›lan konuflmalar›n ard›ndan semah, türkü-
ler, fliir dinletileri eflli¤inde 24 saatlik oturma eylemi bafllad›.
Gece boyunca da halaylar hiç eksik olmad›.

21 Kas›m günü yap›lan konuflmalar ile oturma eylemi so-
na erdi.

Devrimci Alevi Komitesi
de eyleme “Zorunlu Din
Dersi Kald›r›ls›n-‹nanç Öz-
gürlü¤ü ‹stiyoruz” yaz›l›
pankart› ve k›z›l bayraklar›
ile kat›ld›. Yürüyüfl boyunca
“Aleviyiz Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z, AKP Alevi Düflman›-
d›r, Zorunlu Din Dersi Kal-
d›r›ls›n” sloganlar› at›ld›.

“Umut Olmaya
Devam Edece¤iz”

Adana Gençlik Derne¤i üyesi Kurtulufl Y›ld›z
okulda afifl ast›¤› ve bildiri da¤›tt›¤› gerekçesiyle
özel güvenlik birimleri ve terörle mücadele polis-
leri taraf›ndan durdurulup taciz edildi ve aç›kça
fifllendi¤i dile getirilerek 143 TL para cezas› ke-
sildi. Bununla da yetinmeyen terörle mücadele po-
lisleri, Y›ld›z hakk›nda askeri yarg› organlar›n› ve
polisi alenen afla¤›lad›¤›n› iddia ederek savc›l›¤a
flikayette bulunmufltur. Polisin sald›r›lar›na son
olarak okul idaresi de kat›ld› ve Y›ld›z’a
soruflturma açt›. 

Konuyla ilgili bir aç›klama yay›nlayan Adana
Gençlik Derne¤i, Y›ld›z üzerindeki bu bask›lar›n
yeni olmad›¤›n› söyledi. Afifl asman›n  meflru bir
hak oldu¤u belirtilen aç›klamada, Y›ld›z’›n bu
haklar›n› kullanarak, anti-bilimsel, despot, paral›
e¤itime karfl› mücadele etti¤i vurguland›.

Tüm bu bask›lar›n, engellemelerin mücadelele-
rinin önüne geçemeyece¤i söylenen aç›klaman›n
sonunda; “Her koflulda örgütlenecek, bilinç tafl›ya-
cak,  umut olmaya devam edece¤iz” denildi.

Füze Kalkan›na Hay›r!
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Emperyalistler kan emicileri
ödüllendirirken, ödüller verip onlar›
vitrine tafl›rken, emekçilerin pay›na
yine her zaman oldu¤u gibi iflten
at›lmalar, güvencesiz çal›flma, polis
copu ve biber gaz› düflmektedir.

ÖÖddüüll--
lleerr,, ddeerree--
cceelleerr,, nnii--
flfl aa nn ll aa rr
oonnuunn bbiirr
kkaann eemmii--
ccii oollmmaa--
ss››nn››,, bbiirr
hhaallkk ddüüflfl--
mmaann›› ooll--
mm aa ss ›› nn ››
ggiizz lleeyyee --
mmeezz!!

Ödül, SSabanc›’n›n
iflbirlikçili¤inedir

Bir kan emici, bir asalak olan
GGüülleerr SSaabbaanncc›› ismini duymayan
yok gibidir. Her f›rsatta kendisini
amcas› Sak›p Sabanc›’n›n kan emi-
ciler dünyas›na “kazand›rd›¤›n›”
övünçle anlat›p durmaktad›r.

Bugün halk›n bafl›na bela olan
Sabanc› imparatorlu¤unun soygun,
talan, ya¤ma ifllerinin, emperyalist-
lerle yürütülen iliflkilerin do¤rudan
bafl›ndaki isimdir. 

Halka ve devrimcilere karfl› yü-
rütülen sindirme, sald›r› ve katliam
politikalar› ile Anadolu’nun emper-
yalistlere peflkefl çekilmesinin so-
rumlular›ndan birisidir.

Emperyalistler kan emici iflbir-
likçilerini s›k s›k ödüllerle, niflan-
larla, yapt›rd›klar› anketlerde dere-
ceye sokarak ödüllendiriyorlar. Son
dönem içinde Güler Sabanc›’ya bu
amaçla çeflitli ödüller verildi.

Son ödülü yine emperyalist te-

kellerden ald› Sabanc›. Emperyalist
tekellerin yay›n organlar›ndan FFii--
nnaanncciiaall TTiimmeess gazetesi taraf›ndan
düzenlenen ““DDüünnyyaann››nn ZZiirrvveeddeekkii
5500 ‹‹flfl KKaadd››nn››”” listesinde üüççüünnccüü ss››--
rraayyaa yükseldi. Güler Sabanc›, ge-
çen y›lki listede 5. s›rada yer alm›fl-
t›. Listede bu sene birinci s›rada yer
alan isim ise bir baflka emperyalist
tekelin PPeeppssii CCoollaa’n›n sorumlusu
Indra Nooyi oldu.

Emperyalistlerin Güler Saban-
c›’ya verdi¤i ödüller, dereceler, ni-
flanlar onun gerçek kimli¤ini gizle-
yemez. O, halk›n yoksullu¤unun,
açl›¤›n›n elbette gerçek sorumlula-
r›ndan birisidir. 

Ne halk›n olan ve on y›llard›r sö-
mürdükleri halk›n zenginliklerinin
k›r›nt›lar›n› ad›na “ssoossyyaall pprroojjee””
diyerek yoksullara vermeleri onlar›
kurtaramaz. Kald› ki, verdikleri her
kuruflun, yapt›klar› her okulun, ö¤-
renciler için yapt›klar› her yurt bi-
nas›n›n karfl›l›¤›n›  vergiden düfl-
mekte, yani yine halktan almakta-
d›rlar. Sonuçta bürokrasinin hilele-
leri ile yapt›klar› harcamalar kendi
ceplerinden ç›kmamaktad›r.

O nedenle Sabanc› Vakf› taraf›n-
dan yoksullaflt›rd›klar› kad›nlar,
gençler ve engelliler için ““TToopplluumm--
ssaall GGeelliiflflmmee HHiibbee PPrrooggrraamm››”” ad›
alt›nda verdikleri 1.2 milyon TL’nin
de hiçbir anlam› yoktur.

Halk düflman› yüzlerini, ödüller-
le, niflanlarla, “sosyal” projelerle
gizleyemezler. 

Servetini kkatlayan
bir düzenbaz

‹stanbul Büyükflehir Belediye
Baflkan› KKaaddiirr TTooppbbaaflfl,, Belediye
Baflkanl›¤›na ““hhaallkkaa oollaann hhiizzmmeett
aaflflkk››nnddaann”” dolay› seçilmedi. Onu
oraya getirenler, s›radan bir bürok-
rat› de¤il, tekeller için iflbitirici bir

düzenbaz oldu-
¤unu bilerek ge-
tirdiler.

‹ s t a n b u l ’ u
emperyalist te-
kellere ve iflbir-
likçilerine pefl-
kefl çekmek için
herfleyi yapan
Topbafl, ‹stan-
bul’da 11 mmiillyyoonn
emekçinin evle-
rini y›karak, ilçeleri, mahalleleri
patronlara pazarlama haz›rl›¤› yap-
maktad›r.

Bu hizmetlerinden dolay› da BM
üyesi 136 ülkenin binlerce yerel yö-
netiminin üyesi oldu¤u BBiirrlleeflflmmiiflfl
KKeennttlleerr vvee YYeerreell YYöönneettiimmlleerr TTeeflfl--
kkiillaatt››’n›n (UCLG) yeni baflkan› se-
çildi.

EEkkoonnoommiisstt ddeerrggiissiinniinn yapt›¤›
bir araflt›rmada Türkiye’nin en zen-
ginlerinin servetlerini katlad›¤› or-
taya ç›kt›. Asalaklar içinde ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi Baflkan› Ka-
dir Topbafl’›n ya¤ma ve talanda
yükselifli de dikkat çekiciydi. 

Topbafl’›n “Halk için belediyeci-
lik” yalan›, as›l olarak, h›rs›zl›¤›n›,
vurgunlar›n›, ya¤ma ve talandan na-
s›l pay ald›¤›n› gizlemesinin arac›-
d›r. 

B‹M ma¤azalar zincirinin ana
ortaklar›ndan olan Topbafl ailesi, 1-
1.5 milyar dolarl›k servetle ““EEnn
zzeennggiinn 110000 TTüürrkk”” listesinde 83’ün-
cü s›radan 51’inci s›raya ç›km›flt›r.

Yükseldi¤i her s›ra, ne kadar bü-
yük bir ssooyygguunn gerçeklefltirdi¤inin
kan›t›d›r.  ‹stanbul halk› soyuluyor.
Topbafl’›n zenginler listesindeki
yükseliflinin anlam› budur. 

Gazetelere yans›yan bilgilere
göre, Kadir Topbafl’›n damad› da
hayvanc›l›k sektörüne girecekmifl;
Topbafllar›n ya¤mas› büyüyerek de-
vam edecek demektir.

Kan emicilere ödül, emekçilere iflten
at›lma, polis copu ve biber gaz›
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SSeemmaa KKaarraabb››yy››kk
(Yeni fiafak)

MMüüeebbbbeett yyookkssuulllluukk

Son zamanlarda televizyona ç›-
kan kad›nlar aras›nda ekrana en çok
yak›fland› Türkan Albayrak. Hakl›
mücadelesini kazanman›n verdi¤i
ma¤rur ifadeyi gururla tafl›yan; ne
istedi¤inin, ne kazand›¤›n›n çok far-
k›nda bir kad›n. 118 gün devam
eden direnifl, 7 günlük açl›k grevin-
den sonra ifline geri döndü¤ü, hakl›
bir zafere imza att›¤› için ekranday-
d›.

Paflabahçe Devlet Hastanesi'nde
temizlik iflçisi olarak çal›fl›rken,
sendikal› olmak istedi¤i için tafleron
firma taraf›ndan iflten at›lm›flt› Tür-
kan Albayrak. Daha önceki iflinden
de ayn› gerekçeyle at›lm›fl, dava so-
nucunda ifle yeniden dönmüfl ama
hastaneye sürgün edilmiflti. Sar›-
yer'de oturan Türkan Han›m'›n Pa-
flabahçe'ye gidip gelmeyece¤ini he-

sap edenlere inat 5 y›l boyunca gi-
dip geldi. Tafleronlaflt›rmaya, gü-
vencesiz çal›flmaya, eme¤inin sö-
mürülmesine isyan edince kap›n›n
önünde buldu kendini bir kez daha.
Haks›z yere iflten at›lmas›n›n hakk›-
n› sonuna kadar arad› ve kazand›
sonunda.

‘Lise mezunusunuz daha farkl›
bir ifl bulabilirdiniz’ diyen fiirin
Payz›n’a ‘keflke hastane temizli¤ini
e¤itimli kifliler yapsa’ diyerek; as-
l›nda temizli¤in alt s›n›fa, e¤itimsiz
s›n›fa ait olmad›¤›n› hat›rlatt› o ak-
flam Türkan Albayrak. Verdi¤i bir-
kaç örnekle görünürdeki temizli¤in
asl›nda hiç de hijyen olmad›¤›n›n
alt›n› çizerek. 500 lira civar›ndaki
maafl›na tekrar kavuflabilmek için
vurgusunu yapanlara; önemli olan›n
kazan›lan para de¤il; inand›¤› fleyler
u¤runa hakl› oldu¤u konuda sonuna
kadar mücadele vermenin önemini
hat›rlatt›. Türkan Albayrak kadar

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

***

AAzziizz ÇÇeelliikk
(Birgün)

TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakk’’››nn ggöösstteerrddii¤¤ii

Paflabahçe Devlet Hastanesi
önünde 7 günü açl›k grevi olmak
üzere 118 gün boyunca direnen Tür-
kan Albayrak direnerek, kazand›:
‹fline geri döndü. Türkan Han›m›n
118 günlük direnifli haks›zl›¤a karfl›
insan onurunun ve iradesinin yeni
bir örne¤i oldu. Haks›zl›¤a, adalet-
sizli¤e karfl› direnerek kazanman›n
mümkün oldu¤unu gösterdi Albay-
rak. Su damlalar›n›n ›srar› ve sürek-
li¤i tafllar› delebilirmifl. Bir kez da-
ha gördük. Türkan Albayrak y›llar
sonra Paflabahçe’ye tekrar iflçi di-
rencini ve onurunu geri getirdi. Te-
flekkürler Türkan Albayrak. ((11
Kas›m 2010)

Kad›n ve çocuk eme¤inin çok
daha ucuza sat›n al›nmas› kapitaliz-
min adeta genel kural› gibidir. Kapi-
talizmin ortaya ç›k›fl›yla birlikte ka-
d›n ve çocuk eme¤ini ac›mas›zca
sömüren kapitalistlerin sömürüsü
bugünde devam etmektedir.

Belki dünden fark› sömürünün
daha a¤›r olmas›, çal›flma koflullar›-
n›n a¤›rl›¤› ve en önemlisi ise ka-
d›nlar›n hiçbir sosyal güvenceye sa-
hip olmadan sömürülmeleridir.

Yap›lan araflt›rmalara göre, ka-
d›n emekçilerin yyüüzzddee 6600..55’’ii hiçbir
güvencesi olmadan güvencesiz ça-
l›flt›r›lmaktad›r.. T›pk› kapitalizmin
ilk geliflme y›llar›nda ac›mas›zca
sömürülen kad›n emekçiler gibidir
bugünün kad›n emekçileri. 

Neredeyse, 160 y›l öncesinin ko-
flullar› yaflat›lmaktad›r kad›n emek-
çilere. Hiçbir güvenceleri olmadan

günde 12 saat çal›flt›r›ld›klar› sa¤-
l›ks›z tekstil atölyelerinden, temiz-
lik ifllerine, fabrikalara kadar sömü-
rülmektedir kad›n emekçilerin
eme¤i. 

Türkiye’de 2233 mmiillyyoonn 119955 bbiinn
kifliden 1100 mmiillyyoonn 338833 bbiinniinniinn hiç-
bir sosyal güvencesi yoktur. 66 mmiill--
yyoonn 663366 bbiinn kkiiflfliilliikk kkaadd››nn istihda-
m›ndan 44 mmiillyyoonn 1166 bbiinniinniinn ggüü--
vveenncceessiizz çal›flt›r›ld›¤› aç›kland›. 

Son bir y›ll›k dönemde istihdam
edilen kad›n say›s› 444422 bbiinn kkiiflfliilliikk
art›fl gösterirken bunun 226699 bbiinn ki-
flilik bölümü yine güvencesizdir.
Asl›nda rakamlar›n söyledi¤i fludur; 

Genel olarak emekçileri güven-
cesiz çal›flt›ran asalaklar›n kad›n
emekçilerin neredeyse yar›dan faz-
las›n› hiçbir güvence olmadan çal›fl-
t›rd›klar› ortadad›r.

Kad›n emekçiler bu durumu el-

bette bir zorunluluk, de¤iflmez bir
kural olarak göremezler. Patronlar›n
kad›n emekçileri ac›mas›zca sömü-
rülerinin alt›nda, onlar›n örgütlü ol-
mamalar›n›n, örgütsüzlüklerinin pa-
y› da vard›r. 

Kad›n emekçilerin bu konuda
fazla seçenekleri yoktur. Ya TTüürr--
kkaann AAllbbaayyrraakk gibi direnecek kad›n
emekçiler ya da sömürü a¤›rlaflarak
sürecektir. KKaadd››nn eemmeekkççiilleerr,, ssoossyyaall
ggüüvveenncceessiizzllii¤¤ee,, aa¤¤››rr ssöömmüürrüüyyee
kkaarrflfl›› TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakk’’››nn ddiirreennii--
flfliinnii öörrnneekk aallmmaall››dd››rr.. 

O direnifl ayn› zamanda kad›n
emekçilerin nas›l direnecekleri ko-
nusunda bir örnektir de. Zira diren-
mekten baflka seçenek yoktur.

Bas›ndan... Türkan Albayrak

Kad›n emekçilerin yüzde 60.5’i güvencesiz!
GGüüvveennccee DD‹‹RREENNMMEEKKTTEEDD‹‹RR
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Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde
19 Ekim Sal› günü TKP’li ö¤renci-
lere ast›klar› duvar gazetesinin, ken-
dilerine Müslüman Gençlik diyen
gericiler taraf›ndan, kald›r›lmas› da-
yat›lm›fl, ertesi gün, yani 20 Ekim
günü, TKP’li ö¤renciler sald›r›ya
u¤ram›flt›. Gençlik Federasyonu bu
sald›r›larda "Müslüman Gençlik”
ad›ndaki gerici güruhun olas› bir
sald›r›s›na karfl› TKP’li ö¤rencilerin
yan›nda olmufltur.

21 Ekim günü Müslüman Genç-
lik, TKP’nin afifllerinin sökülmesi
için Tonoz Kafe önünde topland›.
Bunun üzerine yaflanan gerginli¤i
bahane eden polis ve ÖGB tüm afifl-
lerin indirilmesini söyledi. Gençlik
Federasyonu, Ekim Gençli¤i, Genç
- Sen; polisin ve ÖGB’nin afifllere
yönelik sald›r›s›na karfl› duracakla-
r›n› belirttiler. Tonoz’a coplarla, bi-
ber gazlar›yla zorla giren polisin
karfl›s›nda gerçekleflen ö¤rencilerin
birlikteli¤i ve kararl›¤› olmas› gere-
ken gibiydi. Fakat ayn› birliktelik
daha sonra oluflturulamad›.

‹flte tam bu noktada, bundan
sonra yaflananlar›, Ekim Gençli-
¤i’nin K›z›lbayrak.net sitesinde 6
Kas›m tarihli "YTÜ de Yaflananlar
Üzerine” bafll›kl› yaz›s›nda yap›lan
çarp›tmalar› ve yanl›fllar› düzelterek
anlatmam›z do¤ru olacak. Ekim
Gençli¤i yaz›s›na sürecin nas›l ge-
liflti¤ini anlatarak bafll›yor ve bu
sald›r› karfl›s›nda örgütlerin ald›¤›
tav›rlar› yaz›yor. Ve yaz›n›n bir bö-
lümünde diyor ki;  "…Bunun yan›n-
da ise burjuva gericili¤ine ve faflist
bask›ya karfl› gösterilen tepkiler si-
likleflmifltir. Cuma günü ise içinde
Gençlik Federasyonu, Kald›raç,
YDG ve + ‹vme Genç ile birlikte
süreç örülmeye bafllam›flt›r. Sald›r›-
y› ve ard›ndaki YÖK düzenini teflhir

eden, bu yolla üniversitelerde olufl-
turulan ablukaya iflaret eden bu ça-
l›flmada ise Gençlik Federasyonu’
nun  "Yan yana gelmeyiz” tutumu
üzerine isim nedeniyle Kurtulufl Yo-
lunda Dev-Genç de ayr›lm›flt›r.
Aç›kt›r ki; bir yanda miras› sahip-
lenmek ile onu tekelinde görmek
birbirine kar›fl›rken di¤er yanda bu
türden çarp›kl›klar ifl yapmaman›n
k›l›f› haline gelmektedir. Tüm yafla-
nanlar›n tozu duman› da¤›ld›¤›nda
ise geride parçal› ve ilkesiz bir tab-
lo ortaya ç›km›flt›r.

Yaz›da bize yap›lan elefltirilere
cevap vermeden önce sald›r›dan
sonra yaflanan tart›flma sürecini an-
latmak gerekiyor.

22 Ekim Perflembe günü sal-
d›r›dan sonra Gençlik Federasyonu
ve Ekim Gençli¤i, afifllerin kald›r›l-
d›¤› kafeye tekrar girilmesi yönünde
ortak bir tav›r ald›lar. Fakat TKP’li
ö¤renciler "marjinallefliriz" diyerek
Tonoz Kafe’ye girmeden önce bas›n
aç›klamas› yap›lmas›n› önerdiler.
Bunun üzerine isim tart›flmalar› bafl-
lad›. Gençlik Federasyonu olarak
imza konusunda "devrimci -  de-
mokrat ö¤renciler” olmas›n› öner-
dik. Ekim Gençli¤i’nin kabul etti¤i
bu ismi, TKP’li ö¤renciler ve Ö¤-
renci Kolektifleri kabul etmedi. Da-
ha sonra önerdi¤imiz "YTÜ ö¤ren-
cileri” imzas›na ise Genç - Sen karfl›
ç›kt›: " Ö¤renciler” ad› alt›nda ken-
dilerini ifade edemeyeceklerini söy-
lediler. Gençlik Federasyonu olarak
ortak bir karar al›namad›¤› ve gerek-
siz tart›flmalarla zaman kaybedildi-
¤ini belirterek yap›lan bas›n aç›kla-
mas›na kat›lmad›k. Fakat olas› bir
sald›r›ya karfl› bas›n aç›klamas›n›n
yap›ld›¤› bölgede bekledik. Ayr›ca
afifllerimizin as›ld›¤› kafeyi kontrol
etmek için gitti¤imizde ÖGB’nin

tüm afiflleri söktü¤ünü gördük. Bu-
nun üzerine Dev-Gençliler olarak
afifllerimizi ellerinden alarak tekrar
ayn› yerlerine ast›k. Bunun üzerine
Ekim Gençli¤i, Gençlik Federasyo-
nu’nun bu tavr›n› elefltirmifl ve ayr›
hareket etmesinin yanl›fl oldu¤unu
söylemifltir. 

Ortada olan fludur, reformizm
korkakl›¤›n›n teorisini marjinallefl-
me saçmal›klar›yla, pankartta yaz›la-
cak ismi bahaneleriyle yap›yor, Dev-
Gençliler bu konuda birli¤i sa¤la-
mak için en ortaklaflabilinecek öneri-
leri yap›yor fakat bu konuda devam-
l› elefltiren örgüt durumunda olan
Ekim Gençli¤i’nden destek bulam›-
yor, aksine sald›r›lara karfl›, devrim-
ci tav›r ald›¤› için elefltiriliyor. Olay-
lar›n geliflimine bakt›¤›m›zda, ortada
devaml› bir elefltiri hali vard›r ama ifl
arkadafllar›n as›l elefltirileri olan "ifl
yapmaman›n bahanelerini” üretme
olunca, bu konuda Ekim Gençli¤i
ad›na daha fazla örnek verebiliriz.
Bu konuyu yaz›n›n ilerleyen bölüm-
de örnekleyece¤iz.

Ekim Gençli¤i’nin "ayr› hareket
etme” elefltirisi üzerine bizler de;
birlikteli¤in bizim taraf›m›zdan bo-
zulmad›¤›n›, zaten aç›klamadan ön-
ce böyle bir birlikteli¤in bile sa¤la-
namad›¤›n› söyledik.   

Daha sonra okulda yaflananlar›
de¤erlendirmek ve okuldaki faflist
sald›r›lara karfl› birlikte mücadele
etmek amac›yla akflam yap›lan top-
lant›da, TKP’li ö¤renciler, Ö¤renci
Kolektifleri ve Gençlik Muhalefeti
toplant›dan ayr›ld›lar. Geriye kalan
siyasetler ortak bir çal›flmadan yana
tav›r koydular. ‹mza konusunda tek-
rar taraf›m›zdan sunulan "devrimci
- demokrat ö¤renciler” imzas›  ka-
bul edilmedi ve ayr› ayr›  örgüt
isimlerinin yaz›lmas› konusunda

DEV-GENÇ TEKT‹R, K‹MSEN‹N TEKEL‹NDE DE⁄‹LD‹R
Yaz›lacaksa Gerçekten “YTÜ’DE YAfiANANLAR ÜZER‹NE” Yaz›lmal›d›r!
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karar al›nd›.

Daha sonra Ekim Gençli¤i’nin
“Dev-Genç’i tekelinde görmek” gi-
bi bir apolitiklikle de¤erlendirdi¤i
tart›flma gerçekleflti.  SDP’nin Kur-
tulufl Yolunda Dev-Genç ismini kul-
lanmak istemesi üzerine do¤al ola-
rak Gençlik Federasyonu olarak bu-
na karfl› ç›kt›k: Dev-Genç’in miras›-
n›n sürdürücüleri oldu¤umuzu, geç-
miflten beri bu isim alt›nda bedeller
ödedi¤imizi ve ödemeye devam et-
ti¤imizi ve bu ismin bu flekilde ra-
hatça kullan›lamayaca¤›n› anlatt›k.
Bunun üzerine tart›flabilecek, savu-
nabilecek herhangi bir fleyi olmayan
SDP bu birliktelikte yer almayaca-
¤›n› söyleyerek ayr›ld›. Ard›ndan
Ekim Gençli¤i ise, daha sonra yaz›-
lar›nda da yazd›klar› gibi, Gençlik
Federasyonu’nu, isim tart›flmas› yü-
zünden, birlikteli¤i bozmakla suçla-
d›. Fakat yine de DEV-GENÇ’liler
olarak olmas› gerekeni yapt›k ve
birlikteli¤i bu apolitik tutuma karfl›
da¤›tmamak için elefltirileri Dev-
Genç’e yarafl›r olgunlukla yan›tla-
d›k ve sonunda Gençlik Federasyo-
nu, Ekim Gençli¤i, Kald›raç, YDG,
+  ‹vme Genç olarak faflist sald›r›la-
ra karfl› birlikte olma karar› ald›k.

25 Ekim Pazartesi günü ise okul
yönetimi ihtiyati tedbir karar› ç›-
kartt›¤›n› söyleyerek, 26 ö¤rencinin
okula giriflini engelledi. Bunun üze-
rine Gençlik Federasyonu olarak
soruflturma ve cezalara karfl› bir
kampanya yapmay› önerdik. Yap›-
lan sald›r›lara karfl›, birkaç bas›n
aç›klamas›n›n, s›n›rl› bir iki bildiri
da¤›t›m›n›n ötesine geçilmesi ge-
rekti¤ini, bu konuda s›n›rl› düflünül-
memesi gerekti¤ini, gücümüz ora-
n›nda militan mücadeleyle bu sald›-
r›y› geriletebilece¤imizi ve somut
önerilerimizi söyledik. Fakat di¤er
siyasetlerle yapt›¤›m›z toplant›da
bir bas›n aç›klamas› yap›lmas›ndan
öteye ortak bir karar ald›ramad›k.
Yap›lan tart›flmalarda herkes kendi-
ni dayatm›flt›r. Genç - Sen aç›kla-
maya flamalar›yla kat›lacaklar›n›
toplant›da böyle bir karar al›nma-
m›fl olmas›na ra¤men, aç›klama es-
nas›nda söyledi. Fakat bu ciddiyet-
siz, ç›karc› tarzlar› kendilerine de

engel oldu ve flamalar› unuttuklar›
için açamad›lar. Toplant›da karar-
laflt›r›lmamas›na ra¤men ço¤u siya-
set kendi temsilcilerini konuflturdu.
(SDP, TKP, Halkevleri). Bu aç›kla-
madan sonra birliktelik da¤›lm›flt›r.
Fakat bizleri kolayca her koflulda
haks›zca elefltirebilen Ekim Gençli-
¤i yap›lan bu aç›k siyasi üçkâ¤›tç›l›-
¤› elefltirmemifl, mahkûm etmemifl-
tir. Reformizm de solun bu sorgula-
mayan durumunu bildi¤i için "yap-
t›m oldu” tavr›yla hareket etmifltir.
Birebir bulup konuflmak istedi¤i-
mizde her zamanki ciddiyetsizlikle-
riyle bafllar›ndan savmaya çal›flt›lar.

Ekim Gençli¤i’nin yapt›¤›
“Dev-Genç ismini tekelimizde gör-
dü¤ümüz” idealist düflüncesini do¤-
ru anlamak için yukar›da arkadafl-
larla ilgili verdi¤imiz örneklere iyi
bakmak gerekiyor.  Devaml› bir
elefltiri hali ama ona denk düflme-
yen bir pratik.

Ekim Gençli¤i flu durumu anla-
m›yor ya da anlamamazl›ktan geli-
yor: Dev-Genç sadece bir isim de-
¤ildir. Yap›lan tart›flmalarda bir mi-
ras› paylaflamamak gibi bir anlay›fl-
la de¤erlendirilemez. Ortada olan
bir durum yoktur. Her fley kesin, kö-
flelidir. Dev-Genç 41 y›ld›r onun
için bedel ödeyenlerin omzunda ge-
tirilmifltir bu günlere. Herkesin
(flimdi kendine Dev-Genç diyen
tüm siyasetler dahil)  ad›n› anmaya
korktu¤u günlerde, Cephe gelene¤i
Dev-Genç’e hakk›n› teslim etmifl
onu bir dakika olsun sahipsiz b›rak-
mam›flt›r. "Devrimcili¤in" yurtd›fl-
lar›na tafl›nd›¤› günlerde Dev-Genç
savaflmaya devam etmifl, aç›k fafliz-
min kurumu olan, YÖK’ün kurulu-
flunu YÖK binas›n› bombayla tahrip
ederek protesto ediyordu. Devrimci
hareket ilk dergisinin ad› Dev-Genç
olarak ç›karm›flt›. ‹stanbul’un yok-
sul gecekondular›n› halkla birlikte
gerçek Dev-Gençliler kurmufltu ve
faflizme karfl› halka birlikte savun-
mufltu, yine 80’lerde faflist cuntan›n
halk›n üstüne bir karanl›k gibi çök-
tü¤ü günlerde bir kar makinesi gibi
okullar› bofl, halk›n mücadelesini
sahipsiz b›rakmayan yine bu gele-
nektir. Doksanlarda ö¤renci gençli-

¤in akademik - demokratik mücade-
lesini militan bir tarzda ele al›p kit-
lesel boykotlar, forumlar örgütle-
yen, gözalt›lar da kay›plar›n, iflken-
celerin, yarg›s›z infazlar›n had saf-
haya ulaflt›¤› günlerde bir an olsun
gerilemeyip faflizme karfl› mücade-
leyi büyüten gelenek, bugün arka-
dafllar›n tekelinizde görüyorsunuz
dedi¤idir. Hay›r, Dev - Genç ortada
bir fley de¤ildir. O hiç sahipsiz kal-
mam›flt›r ve onu savunanlar onun
hakk›n› hep vermifltir. 

84-96-2000 ölüm oruçlar›nda,
emperyalizmin ve oligarflinin karfl›-
s›nda Dev-Gençliler’in saf› nettir,
gerçek Dev-Gençliler bellidir.  Ve
hala bu gelenektir okullarda, boy-
kotlarda, grevlerde olan. Çok uzak-
lara gitmeye gerek yok, iflte daha bir
sene önce 40. y›l›m›zda 500 km ‹s-
tanbul’dan Ankara’ya ad›m ad›m,
baz›lar›n›n “gereksiz gördü¤ü”
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca-
¤›z!” fliar›yla yürüdük. “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” diyerek 40.
y›l›m›z› anti- emperyalist bir kam-
panyayla duyurduk halk›m›za vb.
bir çok militan eylemi örgütledik
bu, solun yozlaflt›¤›, halk›n gözünde
umut olmaktan uzaklaflt›¤› günler-
de. VVee bbiirr sseennee iiççeerriissiinnddee 1177 DDEEVV--
GGEENNÇÇ’’llii aatt››lldd›› tteeccrriitt hhüüccrreelleerriinnee..
Bu say› bile bugün mücadele eden-
lerin kim oldu¤unu ve Dev-Gençli-
li¤in ne demek oldu¤unu gösteriyor
ama bunu Ekim Gençli¤i göremi-
yor. Ya da görüyor ama kendilerine
bile itiraf edemiyor. Ama kimse
korkmamal›d›r Gerçek Dev-Gençli-
leri sahiplenmekten. Çünkü halk›-
m›z›n mücadelesini büyütecek do¤-
ru tav›r budur. 

Ayr›ca bu yaz›n›n ard›ndan yaz›-
y› sormak ve yazd›klar›n›n haks›z
oldu¤unu belirtmek için Ekim
Gençli¤i’nden arkadafla “tart›flmala-
r› ifl yapmaman›n bahanesi” olarak
de¤erlendirmelerinin adaletsiz ol-
du¤unu, bizim yapt›klar›m›z›n, söy-
lediklerimizin ortada oldu¤unu söy-
ledik. Bunun üzerine yazd›klar›n›
savunamayan arkadafl, " biz onu si-
ze yazmad›k” demifltir. Öyle olmufl-
tur desek bile flu bir gerçektir; e¤er
bir yaz› yaz›yorsan›z her fleyi net
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koymak zorundas›n›z. Mu¤lak, yo-
ruma aç›k iddialar ciddiyetsizdir ve
adaletsizliklere aç›kt›r ki;  bu da öy-
le bir fleydir. ‹fl yapmaman›n teorisi-
ni yapmak DEV-GENÇ’lilerin de¤il
oportünizmin tavr›d›r. Biz y›llard›r
bu anlay›fl›, solun bu prati¤ini mah-
kûm etmifl bir hareketiz. Böyle bir
elefltiri devrimci dostlu¤a, hakka
hakkaniyete s›¤maz.

Bizim ilkeli, halk›m›z›n müca-
delesini büyütecek her türlü birli¤in
savunucusu oldu¤umuz ortadad›r.
Aksine baflta Ekim Gençli¤i olmak
üzere di¤er solun bundan kaç›nd›¤›-
n› daha geçen sene yapt›¤›m›z "pa-
ral› e¤itime karfl› ortak, genifl bir
kampanya yapal›m” önerimizin tüm
örgütler taraf›ndan çeflitli bahane-
lerle reddedilmesinde gördük. Ve
arkadafllar taraf›ndan birlikteli¤i
yapmaman›n nedeni olarak gösteri-
len hiçbir gündemde gerçeklefltirile-
medi. Demek ki sorun gündemleri-
nin meflguliyeti de¤ildi! Gelin An-
kara yolunu birlikte yürüyelim,  bir-
likte güç olal›m dedik ama destek
bulamad›k. Bu dönem di¤er solun
tutumu bir yana Ekim Gençli¤i’nin
de engel olarak öne sürdü¤ü sorufl-
turmalara karfl› bafllatacaklar› kam-
panyayd›. Ama bu paral› e¤itime
karfl› örgütlenecek ortak bir kam-
panyaya engel de¤ildi. Nas›l yapa-
ca¤›m›z› tart›fl›rd›k, konuflurduk
ama ortaklaflman›n bir yolunu bu-
lurduk. Ama bu konuda mesele öne-
rinin Dev-Gençliler taraf›ndan ya-
p›lm›fl olmas›yd›. ‹ddias›zl›kt›. ‹flte
size ifl yapmaman›n bahanesi.

Abart› vve YYalan DDevrimcilerin
Tarz› DDe¤ildir!

Ayr›ca k›s›r isim tart›flmalar› ar-
kadafllar›n çok istedi¤i ve olmuyor
diye kendi d›fl›nda tüm örgütleri
suçlad›¤› "birli¤in", bu konuda ya-
z›lm›fl olan yaz›da nas›l " YTÜ Di-
renifli " dayatmas›na kurban edildi¤i
yazm›yor. O halde biraz biz anlata-
l›m: Soruflturma ve cezalara karfl›
birlikte mücadele vermemiz için di-
¤er solla tekrar topland›k. Fakat im-
za tart›flmalar› tekrar gündeme gel-
di. Özelikle ›srarla ortaklaflabilmek

için önerdi¤imiz "Soruflturma Ceza
Karfl›t› Ö¤renciler, Ekim Gençli¤i
ve Genç-Sen taraf›ndan kabul edil-
medi. Ekim Gençli¤i ›srarla imza-
n›n “YTÜ Direnifli”  olmas› gerekti-
¤ini söyledi. Biz ise bunun bir da-
yatma oldu¤unu ve "YTÜ Direnifli-
nin” kendilerinin bir kampanyas›
oldu¤unu hat›rlatt›k." Fakat bu ko-
nuda biz bunda kararl›y›z d›flar›da
biz bu isimle yapaca¤›z, içeride de
yap›lacak olanlara destek veririz”
diyerek ne kadar birlikten yana ol-
duklar›n› göstermifllerdir. 

Bu konuda arkadafllara birkaç
tavsiyemiz olacak. Her ad›na "dire-
nifl" denen eylemlilik, bir direnifl ni-
teli¤i tafl›sayd› bugün devrimci mü-
cadelenin meflrulu¤u halk›m›z›n gö-
zünde daha meflru, kazand›¤›m›z
mevziler daha genifl olurdu. Bu yüz-
den arkadafllar›n uzun süredir bu
isimle yürüttükleri çal›flma onlar aç›-
s›ndan bir direnifl olarak görülebilir
ama bu bizce abart›c› bir tarzd›r. Fa-
kat flunu da aç›kça söyleyebiliriz ki;
arkadafllar gerçekten bir fleylere ön-
cülük etmek istiyorsa, getirecekleri,
gençli¤in akademik- demokratik
mücadelesini gelifltirecek, anti-em-
peryalist, anti- faflist, ilkeli her öneri-
yi tüm samimiyetimizle de¤erlendi-
ririz ve ona tüm gücümüzü katar›z.
Çünkü biz Dev-Gençiz.  Kendimize
güveniyoruz, halk›m›za güveniyo-
ruz, grup ç›kar›n› gözetmek yazmaz
bizde. Bizim istedi¤imiz tek fley sa-
mimiyet ve adalet. Bunlar› sa¤lamak
ad›na ilkelerimizden taviz vermeden,
gerekiyorsa esneriz de, elimizden
gelen bütün çabay› gözetiriz. Ama
iflin içinde reklam varsa buna harca-
yacak bofl vaktimizin olmad›¤›n› da
herkes bilmelidir.

Biz Dev-Genç olarak mücadele
etmeye ve bedel ödemeye devam
ediyoruz. Bunun en somut örne¤ini
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›’n›n ve-
rilerine göre somutlamak istiyoruz.
Verilere göre Ocak ay›ndan bu yana
çeflitli gerekçelerle 376 üniversite
ö¤rencisi gözalt›na al›nd›. 50 üni-
versite ö¤rencisi tutukland›. Ve tu-
tuklanan 50 ö¤renciden 17’si Genç-
lik Federasyonu üyesi. Yani Dev-
Gençliler “Peki biz ne yapt›k tutuk-

lanacak; 6 Kas›mlar’› Dev-Genç’e
yarafl›r militanl›kta örgütledik,
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
dedik, “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” ta-
lebiyle, liselerde ve üniversitelerde
binlerce imza toplad›k. Bu kampan-
yay› örgütlerken Edirne’de, Kars’ta,
Erzincan’da linçlere u¤rad›k, iflken-
celerden geçirildik, tutukland›k. Ya-
banc› ülkelerden gençlik örgütlen-
melerinin de kat›l›m›yla, Gençlik ve
Örgütlenme Kurultay›’n› gerçeklefl-
tirerek, Birinci Uluslararas› Dev-
Genç Kültür fienli¤i’mizi düzenle-
dik, polisin provokasyonuna karfl›
barikatlar›m›z› kurarak direndik ve
dört arkadafl›m›z› tutsak verdik. ‹s-
tanbul’dan Ankara’ya ad›m ad›m
500 km yürüdük. Ve polis barikatla-
r›na yüklene yüklene açt›k Meclise
giden yolu imzalar›m›z› vermek
için. Bu de¤erleri sadece geçen sene
içerisinde yaratt›k ve sunduk Türki-
ye gençli¤inin mücadele tarihine. 

fiimdi soruyoruz Ekim Gençli-
¤i’ne  Dev-Genç’lilere adaletsizlik
yapmadan önce flunlar› nas›l cevapl›-
yorsunuz; Biz bu kadar eylemi, kam-
panyay› gerçeklefltirirken siz neler
yap›yordunuz, neler yapt›n›z? Sadece
bu sene 17 tutsak vermiflken, sizin
tecrit hücrelerinde kaç tutsa¤›n›z
var? S›n›flar mücadelesinde tutsak sa-
y›lar› önemlidir, mücadelenin nere-
sinde oldu¤unu gösteren net veriler-
dir. Evet, Ekim Gençli¤i kendini
abart›p, DEV-GENÇ’i karalama
amaçl› elefltiriyi, bu sordu¤umuz so-
rular çerçevesinde tekrar gözden ge-
çirmelidir ve inan›yoruz ki bunu sa¤-
l›kl› bir flekilde yapt›¤› takdirde do¤-
rular› görecektir. 

Ekim Gençli¤i’ne tüm samimi-
yetimiz ve dostlu¤umuzla son ola-
rak diyoruz ki; e¤er gerçekten Dev-
Genç’i bilmiyorsan›z anlatmaya,
hem de ›srarla anlatmaya gönüllü-
yüz. Siz bu samimiyetteyseniz
emek vermekten bir an olsun çekin-
meyece¤imiz akl›n›zda olmal›d›r.
Gelin ve DEV-GENÇ’i DEV-
GENÇ’lilere sorun ve onlardan ö¤-
renin, size yak›flan budur.
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Yoksul Haiti halk› 200 bin Hai-
tili’nin katledildi¤i depremden son-
ra flimdi de kolera salg›n›n› yafl›yor.
fiu ana kadar 1200 Haitili yaflam›n›
kaybetti. 

Tedavi görenlerin say›s› 18 bini
geçti. Binlerce Haitili kolera salg›-
n› ile karfl› karfl›ya. Halk›n temiz su
sorunu ile karfl› karfl›ya b›rak›lmas›
sonucu kolera salg›n›n tüm ülkeye
yay›lmas› söz konusudur.

Depreminde, koleradan ölümle-
rinde sorumlusu yoksulluk ve halk›
yoksullaflt›ran emperyalistlerdir.
Bu gerçe¤e karfl›n Haiti halk›na ko-
leran›n sorumlusu olarak BM’nin
“Bar›fl Gücü”ndeki, Nepalli asker-
ler gösterildi. 

Bir yandan koleran›n yay›lmas›,
yoksul komflu ülkelere s›çramas›n-
dan endifle edildi¤i aç›klan›rken di-
¤er yandan ise  hiçbir emperyalist
kolera salg›n›n› önlemek için parma-
¤›n› bile oynatm›yor. Yani “özgür

dünya” Haiti halk› için seferber ol-
muyor. Hastal›k için yard›m edilmi-
yor. Doktorlar, ilaçlar gönderilmiyor.

Kendi ç›karlar› söz konusu ol-
du¤unda hemen tüm ülkeleri sefer-
ber eden emperyalistler, ölenler
Haiti’nin yoksul halk› olunca ses-
sizli¤i seçtiler.

Ölü say›s›n›n art›p artmayaca¤›
bir yana ama Haiti’de yaflananlar
ezilen halklara nas›l davran›ld›¤›,
halk›n nas›l  bir  yaflama zorlanm›fl
oldu¤unu  bir kez daha gösterdi.

Kolera salg›n› nedeniyle hasta-
neye kald›r›lmayan  Haitililer so-
kaklarda düflüp ölüyor. ‹nsan yafla-
m›n›n kutsall›¤› üzerine nutuk atan
emperyalistlerdir bu tablonun yara-
t›c›lar›d›r. Ölülerin sokaktan top-
land›¤›, halk›n böylesine de¤ersiz-
lefltirildi¤i bir ülkedir Haiti.

Yoksul halklar› böylesi durum-
lara düflürenler, ölümlerin de ger-
çek sorumlusudur.

NATO Zirvesi’nde ‹ran’a karfl›
füze kalkan› karar› al›n›rken, he-
men ard›ndan hiç de tesadüfi ol-
mayan bir biçimde Kuzey Kore’ye
karfl› da provokasyon giriflimleri
bafllad›. 

Kuzey Kore de emperyalizme
ra¤men nükleer güç sahibi olan,
ülkesini emperyalist tekellerin
ya¤ma ve talan›na açmayan bir ül-
kedir ve bu nedenle de emperya-
lizmin hedefindedir, emperyalist-
lerin “fler ekseni” listesine al›n-
m›flt›r. 

‹ran’a yönelik tehdidin füze
kalkan›yla daha da boyutland›r›l-
d›¤› bir süreçte, burjuva gazetelere
Kuzey Kore’nin Güney Kore’yi
bombalad›¤› haberleri  yans›d›.
Ama gerçek bu de¤ildi. 

Tersine, Kuzey Kore’nin bur-
nunun dibinde tatbikat yaparak
provokasyonu bafllatan ve Kuzey
Kore topraklar›na bomba atan Gü-
ney Kore’ydi. Kuzey Kore buna
cevap vermiflti. 

Provokasyon, sonraki günlerde
de sürdürüldü, Güney Kore, Ku-
zey Kore topraklar›na 80 top at›fl›
yapt›. 

Provokasyonu sürdürme iflini
ise önümüzdeki günlerde Amerika
do¤rudan devral›yor. Onbinlerce
Amerikan askeri, uçak gemileri,
savafl uçaklar›, “tatbikat” için Gü-
ney Kore’ye gidiyor... Tatbikat di-
ye adland›r›lan, Kuzey Kore’ye
yöneltilmifl askeri tehditten baflka
bir fley de¤ildir.  

Avrupa Uyuflturucu ve Uyufltu-
rucu Ba¤›ml›l›¤›n› ‹zleme Merkezi
taraf›ndan yap›lan araflt›rmaya göre
‹ngiltere Avrupa' n›n en çok kokain
kullanan ülkesi oldu.

‹ngilizlerin % 9.4'ünün hayat›n-
da en az bir kez kokain kullanm›fl
oldu¤unu, 15-34 yafl aras›ndakilerin
% 15'inin en az birkez, % 6.2'sinin
de son 12 ayda kokain kulland›¤›n›
ortaya koydu. Kokaine ba¤l› ölüm-
lerde bir art›fl oldu¤u belirtildi.

Okullarda yap›lan anketlerde 15-
16 yafl aras›ndaki çocuklar›n % 6's›-
n›n kokaini denedi¤i ortaya ç›kt›.

Uyuflturucunun serbestçe sat›ld›-
¤›, kimi ülkelerde kullanana devlet
eliyle verildi¤i emperyalist ülkeler-
de gençlik ve halk adeta uyuflturucu
kullanmaya özendirilmektedir.

Avrupa çap›nda uyuflturucu teda-
visi gören insan say›s› 1993 y›l›na
oranla 10 kat artarak 667700..000000' e ç›k-
t›.

Uyuflturucu yaln›zca gençler
aras›nda de¤il, yafll›lar aras›nda da
yayg›n. Avrupa Birli¤i ülkelerinde
40 yafl›n›n üzerinde olan uyuflturucu
kullan›c›lar›n›n 1 milyonun üzerin-
de oldu¤u belirtiliyor. 

Kolera
yoksullar› vuran hastal›k!

Amerika 
Kuzey Kore’de 
provokasyon
peflinde

Emperyalist ülkelerde 
uyuflturucu ba¤›ml›l›¤› art›yor
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Uzun Yürüyüfl
Sürüyor...
Uzun Yürüyüfl
Sürüyor...

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

UUzzuunn YYüürr üüyyüüflflttee 33.. GGüünn
Frankfurt Halkevinde yap›lan

kahvalt›yla Uzun Yürüyüfl'te üçün-

cü güne baflland›. Kahvalt›dan son-
ra Frankfurt yak›nlar›nda yurtd›fl›
merkez bürolar› olan bas›n kurum-
lar› topluca ziyaret edildi.

Wiesbaden Eyalet Parlamento-
su'nda Sol Parti Milletvekilleriyle
1,5 saat süren bir görüflme yap›ld›.
Sol Parti Milletvekilleri ve çal›flan-
lar› konunun kendilerini de ilgilen-
dirdi¤ini ve ortak bir mücadele yü-
rütülmesi gerekti¤ini dile getirdiler.  

DDaarrmmssttaaddtt

Ö¤le saatlerinde Luisen Platz'da
pankartlar aç›larak bildiriler da¤›t›l-
maya baflland›. Yaklafl›k 1500 bildi-
rinin da¤›t›ld›¤› gösteride onlarca
insanla sohbetler edildi, düflünce ve
örgütlenme özgürlü¤ü üzerindeki
bask›lar anlat›ld›. Bildiri da¤›t›m›-
n›n ard›ndan söylefli için Darmstadt
Halkevi'ne gidildi.

UUzzuunn YYüürr üüyyüüflflttee 44.. GGüünn
Kahvalt›dan sonra bir grup Stutt-

gart'a Baden Württemberg Eyalet
Parlamentosuna giderken di¤er
grup da Mannheim flehrine do¤ru
yola ç›kt›.

Mannheim'da flehir meydan›
Marktplatz'da aç›lan pankartlarla

eylem bafllad›. Yaklafl›k 2 saat bo-
yunca da¤›t›lan bildirileriinn aarrdd››nn-
ddaann TTüürrkkççee vvee AAllmmaannccaa "Siyasi
Tutsaklara Özgürlük, Devrimci Tut-
saklar Onurumuzdur, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz" sloganlar› at›larak ey-
lem bitirildi.

Daha sonra Türkiyeli esnaflar›n
yo¤un olarak bulundu¤u sokaklara

Avrupa’da

Tolga Gezici 
� Almanya'da alt› arkadafl›m›z madde
129 a ve b suçlamas›yla tutukland›lar. Yü--
rüyüflümüzün amac› 6 arkadafl›m›z›n ser--
best b›rak›lmas›, madde 129a ve 129b nin
kald›r›lmas›, tecrit uygulamas›n›n kald›--
r›lmas› demokratik kurumlar›n kriminali--
ze ve karalanmalar›n›n son verilmesi. 

� Gitti¤imiz flehirlerde demokratik ku--
rumlar taraf›ndan a¤›rland›k. Orada pa--
neller düzenledik, genel de¤erlendirmeler
yapt›k. Yinede duyarl› insanlar vard›. Yü--
rüyüfllere Alman antifaflistler ve Alman
Sol Partisi’nden kat›lanlar da oldu. 

� Tüm halk›m›z› bu yürüyüflümüz ve tut--
saklar›m›z›n davalar›n› daha fazla sahip--
lenmeye ve Aral›k'ta olacak karar mahke--
mesine ça¤›r›yorum. Arkadafllar›m›z ser--
best b›rak›lana kadar onlar için mücadele--
ye devam ediyoruz.

Cemile Ayy›ld›z 
� Gitti¤imiz baz› flehirlerde parla--
mentolara gidildi, dosyalar ve uzun
yürüyüfl hakk›nda bilgiler verildi. Bu
arada sol parti milletvekilleriyle gö--
rüflüldü. Gitti¤imiz her bölgede bildi--
riler da¤›tt›k, afiflleme yapt›k. Her fle--
hirde demokratik kurum ve kurulufl--
lar taraf›ndan a¤›rland›k, misafir te--
dildik. 

� Aral›k'ta Nurhan Erdem, Cengiz
Oban ve Ahmet ‹stanbullu'nun karar
mahkemesi görülecek. Herkesi du--
yarl› olmaya ça¤›r›yor ve mahkeme--
ye kat›lmalar›n› bekliyoruz.
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topluca gidilerek dükkan dükkan
gezilip afiflleme yap›ld›, bildiriler
da¤›t›ld›. 

Eyalet Parlamentosu'na giden
grup ise Yefliller ve SPD grubuna
dosya teslim ettikten sonra di¤er
grupla buluflmak üzere Karlsruhe'ye
geri döndü.

Karlsruhe'de yine flehrin merke-
zi say›lan Kaiserstrasse'de bulunan
piramide pankartlar as›larak bildiri-
ler da¤›t›ld›.  

UUzzuunn YYüürr üüyyüüflflttee 55.. GGüünn
5. gün Stuttgart'ta bafllad›.

“Stuttgart 21” denilen ve tekellerin
elde edecekleri karlar d›fl›nda bir
anlam ifade etmeyen yeni istasyon
inflaat›na tepkiler için yap›lacak ey-
leme kat›ld› yürüyüflçüler.

Önce tren gar›n›n yan taraf›ndaki
parkta çad›rlar kurmufl olan bu talan
projesine karfl› olanlar›n kald›¤› yer-

de pankartlar›n› açt›lar. Daha sonra
8 kiflilik bir grup toplanma yerinden
ayr›larak tren gar›n›n karfl›s›ndan
bafllayan al›flverifl caddesi olan Kö-
nigstrasse'de bildirilerini da¤›tt›. 

Parkta kalan grup ve Stutt-
gart'tan kat›lanlarla beraber afiflleri-
ni yap›flt›rmaya, gelenlerle sohbet
etmeye bafllad›. Saat 13.00'e do¤ru
“Stuttgart 21”e karfl› olanlar›n bafl-
layan mitingi ve yürüyüfllerine de
kat›lan Anadolu Federasyonu saat
15.00'te ikinci program› için Ulm
flehrine do¤ru yola ç›kt›.

UUllmm

Ulm flehrinde federasyona destek
olan insanlarla hava kararana kadar
bildiriler da¤›t›ld›. 5. günde 2500'e
yak›n bildiri ve el ilan› da¤›t›ld›.

UUzzuunn YYüürr üüyyüüflflttee  66.. GGüünn
Uzun Yürüyüfl 6. Gününde Mü-

nih, Nürnberg ve Regensburg'da de-
vam etti.

MMüünniicchh

Münih'te Anadolu Federasyonu,
‹nfokaffe München ve SDAJ’›nda
(Alman Sosyalist ‹flçi Gençli¤i)
destek verdi¤i bir yürüyüfl düzenle-
di. Yürüyüfl boyunca bildiriler da¤›-
t›ld›. Almanca ve Türkçe "Siyasi
Tutsaklara Özgürlük", "Tecrit ‹fl-
kencedir, Tecrit Ölümdür, Stuttgart-
Stammheim Kapat›ls›n", Faflizme
Kafl› Omuz Omuza",  “Yaflas›n En-
ternasyonal Dayan›flma", "Hepimiz
129a ve b'yiz", Burday›z Hayk›r›yo-
ruz, Çünkü Birileri Bizim Özgürlü-
¤ümüzü Çal›yor" sloganlar› at›ld›.

Yürüyüflün bitti¤i Odeon Mey-
dan›'nda Anadolu Federasyonu ve
SDAJ kendi bildirilerini da¤›tt›. ‹n-
fokaffe'den kat›lanlar Federasyon
tutsaklar›na ve Faruk Ereren'e bir
kaç ay önce yaklafl›k 50 kiflinin im-

Senegal'den Almanya'ya gönde-
rilen bir kargodaki ppiillllii ssaaaatt,, bütün
Almanya'da adeta bir s›k›yönetime
gerekçe yap›ld›. Almanya'n›n sözde
“terörün” somut bir hedefi durumu-
na geldi¤i ilan edilip, y›lbafl›na ka-
dar sürecek bask› tedbirleri al›nd›. 

Almanya'n›n hemen tüm devlet
kurumlar›, finans merkezleri, istas-
yonlar› ve sokaklar› uzun namlulu
Rambo polislerinin iflgali alt›na
al›nd›. Ad›m bafl›nda rastlan›lan
otomatik tüfekli polisler sokaklar-
da, istasyonlarda, trenlerde göç-
menlere  yönelik sürekli kimlik
yoklamas› yapmaktad›rlar. 

Polisin sald›r›lar›  Alman ›rkç›
Nazilerinin sald›rganl›klar›na mefl-
ruluk sa¤lamaktad›r. Örne¤in son
olarak Rostock'ta bir e¤lence yerine
giden iki Türkiyeli genç kendilerine
Hells Angels (Cehennem Melekleri)
ismini veren 30 faflistin linç sald›r›-
s›na u¤rad›.

Biliniyor ki, insanlar› diri diri
yakan, sokaklarda, metrolarda yal-
n›z yakalad›klar› yabanc› gençleri

veya kad›nlar› yakalay›p linç eden
faflist güruhlar›n büyük bir kesimi-
nin liderliklerini  AAllmmaann GGiizzllii SSeerr--
vviissii görevlileri yapmaktad›r. 

Linç, katliam yapan, göçmenler-
in evlerini yakan, kad›n ve uyufltu-
rucu ticareti yapan, her türlü insan-
l›k düflman› sald›r›lar› sürdüren fa-
flist örgütler, Almanya'da halen ““ttee--
rröörr kkaappssaamm››nnddaa”” de¤erlendirilmi-
yorlar.

Oysa faflizme karfl› mücadele et-
mifl devrimci tutsaklara destek ol-
duklar› suçlamas›yla Anadolu Fede-
rasyonu yöneticileri 129b yasas›yla
terör kapsam›nda yarg›lanabilmek-
tedir.

Bugün Almanya'da hakim

k›l›nan s›k›yönetim uygulamalar›yla,
yeni anti-terör yasalar›n›n yasalafl-
mas› ve sivil faflist hareketin palaz-
lanmas› hedeflenmektedir. 

Rostock linci bunun en somut so-
nuçlar›ndand›r. Di¤er sonucu ise; ha-
yali Pilli Saat senaryosu ile daha ge-
çen y›llarda uygulamaya sokulmaya
çal›fl›lan ancak reddedilmifl olan ‘‘BBii--
rreeyysseell vveerriilleerriinn hhaakkiimm kkaarraarr›› ooll--
mmaaddaann ddeeppoollaannmmaass››’’, tüm telefon,
internet gibi iletiflim araçlar›n›n po-
lisçe  denetlenmesi ve “ola¤anüstü
izleme” yasas›n›n kitleleri 'terör'
dehfleti senaryolar›yla tehdit edip ya-
salaflt›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. 

Kimlik sorarak, aramalar yapa-
rak, ortada bir sald›r› olmad›¤› hal-
de ciddi bir polis gücünü seferber
ederek sürdürülen bask› ile halk bu
tabloya al›flt›r›lmaya çal›fl›lmak-
tad›r. Bu durum ayn› zamanda em-
peryalistlerin o çok övündükleri
“demokrasileri”nin geldi¤i yeri de
göstermektedir.

Polis devleti uygulamalar› ile
halk sindirilmeye çal›fl›lmaktad›r..

Bask›lar›n
Gerekçesi

“Pilli Saat”
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zalad›¤› ve kiminin fliir kiminin re-
sim ya da yaz› yazd›¤› büyük birer
kart gönderdiklerini ve buna cevap
ald›klar›n›, ald›klar› mektuplar› ka-
fenin panosuna ast›klar›n› ve bu
kart atmay› üç ayda bir yapacaklar›-
n› söylediler.

NNüürrnnbbeerrgg

Anadolu Federasyonu akflam sa-
atlerinde Nürnberg'de de bir yürü-
yüfl düzenledi. Plärer Meydan›'nda
bafllayan yürüyüfle ALF(Fürth'lü
Antifaflistler), Rote Hife (K›z›l Yar-
d›m) Nürnberg, ROJA, Organisierte
Autonome (Örgütlü Otonomlar),
RL(Radikal Sol), Die Linke(Sol
Parti) ve SDAJ(Alman Sosyalist ‹fl-
çi Gençli¤i) destek verdi. 

RReeggeennssbbuurrgg

IKZ'de (Enternasyonal Kültür
Merkezi'nde) de yaklafl›k bir saat sü-
ren bir söylefli düzenlenirken yürü-
yüflün amac› ve hedefleri anlat›ld›. 

UUzzuunn YYüürr üüyyüüflflttee 77.. GGüünn
Uzun Yürüyüfl Magdeburg fleh-

rinde devam etti. Yürüyüflçüler Al-
man anti-faflistler taraf›ndan kendi
kurumlar› olan ‹nfoladen'da karfl›-
land›.

Saat 14:00'te flehir merkezine
anti-faflistlerle giderek ey yap›ld› ve
bildiriler da¤›t›ld›. 

Magdeburg sokaklar›nda. Yakla-
fl›k 1 saat yürürüyüfl yap›larak  Info-
laden'de gelindi. 

Magdeburg'taki dostlar›ndan ay-
r›lan Uzun Yürüyüflçler, yürüyüflün
en önemli ad›m› olan Berlin'e do¤ru
yola ç›kt›.

UUzzuunn YYüürr üüyyüüflflttee 88.. GGüünn
23 Kas›m günü yürüyüfl bugün

Almanya'n›n baflkenti Berlin'de de-

vam etti. Berlin’de, Federal Parla-
mento'nun oldu¤u Brandenburger
Tor'da bir miting yap›ld›. 

2 saat süren mitingde uzun yürü-
yüflün pankartlar› olan ve tutsak fo-
to¤raflar›n›n oldu¤u "Düflünce ve
Örgütlenme Özgürlü¤ü K›s›tlana-
maz", "Siyasi Tutsaklar Serbest B›-
rak›ls›n" pankartlar›n›n yan› s›ra
yaklafl›k 7 metre enindeki Türkçe
ve Almanca "129b Tutsaklar›na Öz-
gürlük" pankartlar› aç›ld›. Bildiri ve
el ilanlar›n›n da¤›t›ld›¤› mitingde
aral›klarla megafondan yap›lan ko-
nuflmalar ve Almanca at›lan "Siyasi
Tutsaklara Özgürlük", "Tecrit ‹fl-
kencedir, Ölümdür" sloganlar eflli-
¤inde miting sona erdi. 

Miting s›ras›nda içlerinde Ana-
dolu Federasyonu Baflkan›n›n da
bulundu¤u üç kiflilik bir grup Fede-
ral Parlamento'ya giderek daha ön-
ceden randevu ald›klar› Sol Parti
milletvekilleri Andrej Hunko ve Ul-
rike Jelpke ile görüfltü. 

Bir baflka grup da Berlin Eyalet
Parlamentosu'nda yine Sol Parti
milletvekili olan Kadriye Karc› ile
görüfltü.

Berlin'in Kreuzberg semtindeki
semt pazar›na giden yürüyüflçüler
ve ‹KAD üyeleri burada pankartla-
r›n› açarak hem pazar esnaf›na, hem
de al›flverifl için gelenlere bildiri da-
¤›t›p sohbetler etti.  

Miting bitiminde bir konuflma
yapan Anadolu Federasyonu Baflka-
n› Latife Ad›güzel, bir konuflma
yapt›.

Akflam yeme¤inden sonra bir
grup yürüyüflçü Kreuzberg'te Al-
man ve Türk iflyerleri, kahvehanele-
ri gezerek bildiriler da¤›tt›. 

UUzzuunn YYüürr üüyyüüflflttee 99.. GGüünn
24 Kas›m günü yürüyüflçüler

Hamburg'a ulaflt›. Önce flehir mer-
kezinde bildiri da¤›t›ld›. Ard›ndan
Sol Parti Hamburg Merkez bürosu
ve Yefliller / Birlik 90 Hamburg
Merkez bürosuna topluca gidildi.

Saat 12.00'de önce Sol Parti
Hamburg eyaleti iç politika ve hu-
kuk sözcüsü Christiane Schneider
ile görüflüldü. Toplant› salonunda
yap›lan görüflmede Anadolu Fede-
rasyonu Baflkan› Uzun Yürüyüflü ve
yürüyüfl s›ras›nda karfl›lafl›lan so-
runlar› anlatt›. 

Christiane Schneider konuyu
milletvekili arkadafllar›yla paylafla-
ca¤›n› söyledi.

Yefliller Partisine giden yürüyüfl-
çüler, bölge yöneticilerinin bürola-
r›nda bulunmamas›na ra¤men Yeflil-
ler çal›flanlar›ndan Christian
Schmid ve Hans Jürgen ile görüfltü-
ler.

Yar›m saatten fazla süren görüfl-
meden sonra 3 kiflilik heyet halinde,
Hamburg Eyalet Parlamentosu'nda
bulunan Yefliller Partisi, Sol Parti
CDU (H›ristiyan Demokrat Parti),
FDP (Liberal Parti) ve SDP (Sosyal
Demokrat Parti)'ye dosya b›rak›ld›.

Ö¤le saatlerinde Sternschan-
ze'de stant aç›ld›. Burada bir aç›kla-
ma okunduktan sonra bildiriler da-
¤›t›ld›. 

Akflam DKP (Alman Komünist
Partisi)'nin binas›nda bir panel dü-
zenlendi. Yaklafl›k 50 kifliinin kat›ld›-
¤› panelde yürüyüflün resimleri slayt
halinde gösterilirken tutsaklar› daha
fazla sahiplenme ça¤r›s› yap›ld›. Pa-
nel yürüyüflün son günü olan 27 Ka-
s›m günü Köln’de olma ça¤r›s› ve 30
Kas›m günü Nurhan Erdem’in sa-
vunmas›n›n al›naca¤› duruflmaya ka-
t›l›m ça¤r›s›yla sona erdi.

Panelden sonra tutsaklara 22
kart yaz›ld›.

Anadolu Fedarasyonu’nun bafl-
latt›¤› Uzun Yürüyüfl'ün 23 Kas›m
günü Berlin'e ulaflacak olmas› do-
lay›s›yla, Federasyona ba¤l› IKAD

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

ra afifller ast›lar.

Bu semtlere 150 afifl yap›l›rken,
Uzun Yürüyüfl program›n›n oldu¤u
el ilanlar› ve bildiriler de da¤›t›d›.

Ayr›ca Dresden flehrinde de Tür-
kiyeliler’in yo¤un oturdu¤u semtte
afiflleme yap›larak bildiri da¤›t›ld›.

Berlin Uzun yürüflçüleri Karfl›lamaya
Haz›rlan›yor
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Yunanistan’da Katledilen
Ö¤renciler An›ld›

Yunanistan’da 17 Ka-
s›m 1973’de cunta tara-
f›ndan Atina Politeknik
Üniversitesi’nde  katledi-
len ö¤renciler için 15-17
Kas›m yap›lan anmalara
bu y›l da devam edildi.

Anmaya Halk Cephe-
liler de açt›klar› pankart
ve standla kat›ld›. “Emperyalizme Karfl› Ba-
¤›ms›zl›k-Faflizme Karfl› Demokrasi-Kapita-
lizme Karfl›  Sosyalizm” pankart›n›n aç›ld›¤›
anma programlar›nda dergi-kitap stand› aç›ld›
tutsak ürünleri sergilendi.

Anma programlar›n›n ikinci gününde Halk
Cepheliler 17 Kas›m An›t›’na çelenk
b›rakt›lar.

Son gün Amerikan elçili¤ine bir yürüyüfl
yap›ld›. Yürüyüflün son k›sm›nda ç›kan çat›fl-
mada bir kifli a¤›r yaralan›rken, onlarca kifli
gözalt›na al›nd›.

Sabah ifl, akflam ev... Günün yor-
gunlu¤u... Televizyon dizileri...
Günlük yaflam sorunlar›... Ve birbi-
rinin tekrar›, rutinleflen günler. 

E¤er nas›l yaflad›¤›m›za kendi
irademizle karar veremiyorsak, ya-
flam›m›z› kendimiz yönlendirmiyor-
sak rutinleflmesi kaç›n›lmazd›r. 

Boflvermifllik de orada bafllar. O
yaflam›n de¤iflmesi için birfley de
yapmay›z. Daha do¤rusu yapama-
y›z. Burjuvazi halk›n böyle yaflama-
s›n› ister. Bu yaflam iflle ev aras›na
s›k›flt›r›lm›fl bir yaflamd›r. Akflama
kadar çal›flt›¤›m›z iflyerinde patron,
deyim yerindeyse “can›m›z› ç›kar-
t›r.” Akflam eve gittikten sonra ka-
lan zaman› da bir sonraki gün çal›-
flabilmek için dinlenmeye ay›rma-
m›z istenir. Bunu aç›ktan böyle söy-
lemeseler de baflka türlü olmas› da
zordur. Dinlenmek için varsa e¤er
hafta sonu tatilini iple çekeriz. Böy-
le bir yaflamda al›nan ücretin az m›
çok mu oldu¤unun belirleyicili¤i
yoktur. Kendimiz için de¤il patron-

lar için yafl›yoruzdur. Böyle
bir yaflam patronun iflinin d›fl›nda
her fleye boflvermektir. ‹flin d›fl›nda
dönen dünyay› görmemektir. 

Bu durum bir iflçi için geçerli ol-
du¤u gibi bir memur için de bir ö¤-
renci, bir mühendis için de geçerli-
dir. Patron bu sefer kapitalist düze-
nin kendisidir. Düzenin çizdi¤i s›-
n›rlar giderek bo¤maya bafllar.
Mücadele yerine teslimiyet,
boflvermiflli¤i getirir. 

Böyle bir yaflam› kabul etmeme-
liyiz. ‹flçiyiz, memuruz, bir ma¤aza-
da tezgahtar›z... Sonuçta eme¤imiz-
le yaflayan insanlar›z. Birincisi, pat-
ronun kölesi de¤iliz. Patronlar için
yaflamay› kabul etmeyelim. Bunu
yapt›¤›m›zda düzenin bize dayatt›¤›
rutinlikten ç›kmaya bafllar›z. D›fl›-
m›zda baflka dünyalar›n oldu¤unu
görürüz. Daha da önemlisi kendimi-
zi görürüz. Neden yaflamak için 12
saat çal›flmak zorunda b›rak›ld›¤›m›-
z› görürüz. 12 saat çal›flan bir kiflinin
iflle ev aras›nda baflka bir sosyal siy-

asal, kültürel yaflam› olabilir mi? 

Sistem bizi herfleyiyle kuflat›yor.
Yaflamlar›m›z› denetim alt›na al›-
yor. Bu kuflatmay› yarmal›y›z. Bu-
nun yolu düzenin bize dayatt›¤› ya-
flam› rreeddddeettmmeekktteenn geçer. 

Bunun yolu ise yaflam›n her ala-
n›nda örgütlenmektir. Bak›n düze-
ne, patronlar her alanda örgütlü.
Kendi örgütlülüklerimiz içinde yer
almad›¤›m›z sürece düzenin etraf›-
m›za ördü¤ü a¤lara tak›lmamam›z
mümkün de¤ildir. 

Boflvermifllik, bu de¤il mi?
Amaçs›z, inançs›z, kendisini suyun
ak›fl›na b›rak›p su nereye akarsa
oraya sürüklenen bir yaflam. Bofl-
vermifllik, yaflam konusunda iddi-
as›n› yitirmektir. ‹ddial› olmal›y›z.
“Düzen içinde yafl›yoruz” diye dü-
zenin bize dayatt›¤› yaflam› kabul
edemeyiz. Etmemeliyiz. Elbette dü-
zenin d›fl›na ç›kmak mümkündür.
Bunu ancak örgütlü bir yaflamla ba-
flarabiliriz. 

bbooflflvveerrmmiiflfllliikkNas›l B‹R Yaflam?

Özgürlük Komitesi 68. Haftas›nda
Almanya. 20 Kas›m günü, Özgürlük Komitesi üyeleri, Türkiye-

li göçmenlerin yo¤un bulundu¤u Ehrenfeld ve Hansaring bölgele-
rinin çeflitli yerlerine "Tecrite Karfl› Uzun Yürüyüfl" için ça¤r›da
bulunan, Almanca ve Türkçe afiflleri yap›flt›rd›lar.

Daha sonra her hafta oldu¤u gibi Dom Meydan›’’na gidip,  Nur-
han Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu’nun foto¤raflar›n›n
bulundu¤u,  Almanca "Nurhan'a, Cengiz'e ve Ahmet'e Özgürlük"
yazan pankart› açt›lar. 68. haftas›na giren eylemde, bildiriler da¤›-
t›ld›.

Avrupa Parlamentosu'ndan Cevap
Yunanistan’dan Sol Birlik Partisi Avrupa Milletvekili Nikolaos

Chountis’in 17 TAYAD’l›n›n tutuklanmas› ile ilgili Avrupa Parla-
mentosuna verdi¤i soru önergesine cevap geldi.

8 Kas›m günü gelen cevapta, Avrupa Birli¤i delegasyonunun  tem-
silcisi 29 TAYAD üyesinin yarg›land›¤› mahkeninin ilk durusmas›na
kat›ld›¤› bilirtildi. Cevapta, Türkiye’deki anti-terör yasas›n›n yoruma
aç›k olmas› sebebiyle ifade özgürlü¤ü, dernek kurma ya da toplant›-
gösteri  özgürlükleri kapsam›ndaki etkinliklerin ceza kovuflturmalar-
na, tutuklamalara ve mahkumiyetlere yol açmakt›¤› vurguland›.
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ÇÇiizzggiiyyllee

K›flk›rtma!
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na göre,

Türkan Albayrak’›n eylemi pro-
vokasyonmufl!

Demek ki, sizin ‹l Sa¤l›k Mü-
dürlü¤ü’nüz de, devletinizin ku-
rumu da provokasyona geldi.
Provokasyona prim verdi. 

Sa¤l›k Bakanl›¤› önce Albay-
rak’› tutuklatmal›: Direnifl kazan-
d›¤›, iflten at›lanlar› eyleme k›fl-
k›rtt›¤› için. ‹l Sa¤l›k Müdürlü-
¤ü’ne de provokasyondan, Tür-
kan Albayrak’›n direnifl örgütüne

yard›m ve yatakl›ktan dava açsa
yeridir.  

Hüseyin Çelik de, insanca ya-
flam ücreti için eylem yapan tüm
ö¤retmenleri, kk››flflkk››rrtt››cc››ll››kkttaann
tutuklatmal›d›r. 

Özellikle de ikinci ifl yapan
ö¤retmenlerin, bunu s›rf AKP ik-
tidar›n› ve Türkiye Cumhuriyeti
devletini kötü duruma düflürmek
için yapt›klar› kesindir!!! Onlar
da “‹çte ve d›flta TC’nin itibar›n›
sarsmaktan!” tutuklan›p hapse-
dilmeli; böylelikle memleket k›fl-
k›rt›c›lardan ve provokatörlerden
temizlenmelidir. 

Obama’n›n 
ödülleri!

ABD Baflkan› Barack Obama, eski
ABD baflkanlar›ndan George H. Bush ve
Almanya Baflbakan› Angela Merkel’e
““öözzggüürrllüükk mmaaddaallyyaass››”” verece¤ini aç›k-
lad›.  

Obama’n›n özgürlük madalyas› vere-
ce¤i George H. Bush, Irak’› iflgal eden
George W. Bush’un babas›d›r ve Irak’a
ilk sald›r›y› bafllatand›r.. 1991’de Irak’a
sald›rm›fl ve onbinlerce Irakl›’y› katlet-
miflti. 500 bini aflk›n çocu¤un katledilece-
¤i ambargoyu da bafllatand›... Obama 500
bin çocu¤u “özgürlefltirdi” diye mi vere-
cek bu ödülü!  

Obama’yla Amerika’n›n de¤iflebilece-
¤i umudunu tafl›yanlar vard›. ‹flte umutla-
r›... Obama’n›n halklar›n katili Bush’a ve
Merkel’e verdi¤i ödülden sonuç ç›karma-
l›lar.!

Alay!
NATO’nun Afganistan’daki

sorumlusu Mark Sedwill demifl ki:

“Afganistan’›n büyük kentle-
rinde yaflayan çocuklar, Londra,
New York, Glasgow’dan daha
güvenli bir ortamda yafl›yorlar.”

Bu sözleri söylerken sarhofl
muydu acaba diye düflünülebilir;
ama ister ay›k, ister sarhofl, halk-
larla alay etti¤i kesin. Çocuklar›

Koruma adl› örgüt, Afganistan’da
her 5 çocuktan birinin 5 yafl›na
gelmeden öldü¤ünü belirterek,
NATO yetkilisinin aç›klamas›n›
“saçmal›k” olarak de¤erlendir-
mifl. Söylenen saçma olmas›na
saçmad›r ama  az rastlan›r de¤il. 

Emperyalizmin Afganistan’a
özgürlük, Irak’a demokrasi getir-
di¤i ne kadar gerçekçiyse, bu
sözler de o kadar gerçekçidir!
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Düzen partileri, düzen politikac›lar›,
her yerde, her  zaman ikiyüzlüdürler, is-
tismarc›d›rlar; ancak baz› konular vard›r
ki, hepsini istismarc›l›k en uç noktalara
var›r. Kürt sorunu ve Kürt halk›n›n oyla-
r›na talip olma, oligarflinin partileri aç›-
s›ndan böyle bir konudur. 

“Bak›n flimdi Diyarbak›rl› kardefllerime
söylüyorum. CHP iktidar›nda hak ve özgür-
lükler geniflleyecek. Etnik kimliklere sayg›
duyulacak, inançlara sayg› duyulacak...”

Geçen hafta  20 Kas›m’da Diyarba-
k›r’a, Urfa’ya giden K›l›çaro¤lu da yuka-
r›daki “cek, cak”l› demeçleriyle istismar
yar›fl›nda di¤erlerinden geri kalmayaca¤›-
n› gösterdi.

Cek, cak, cek, cak... 

Bu heceler, CHP’nin Kürt sorununda-
ki istismarc› tavr›n›n özeti gibidir y›llar-
d›r. As›l tavr›n›n özeti ise, Kürt halk›na
karfl› inkar ve asimilasyonda ›srard›r. 

““DDiiyyaarrbbaakk››rr’’›› PPaarriiss yyaappaaccaa¤¤››zz”” di-
yor K›l›çdaro¤lu. Nas›l yapacaks›n diye
sormuyoruz. Çünkü Diyarbak›r’›n sorunu
Paris olmak de¤ildir. 

K›l›çdaro¤lu, Kürt halk›n›n karfl›s›nda
baflka fleyler söylemek, baflka fleylerin he-
sab›n› vermek zorundad›r. Diyor ki: “Biz
kkaarrddeeflfllliikk diyoruz, birileri ayr›mc›l›k di-
yor. ÖÖzzggüürrllüükk diyoruz, birileri bask› ya-
p›yor.”

Bak›n hele. Kardefllik diyormufl, öz-
gürlük diyormufl... 

Daha k›sa zaman önce Kürt halk›na
karfl› flovenist politikalar› savunmakta
MMHHPP’’yyllee yyaarr››flfl››yyoorrdduu CHP. Mesela ba-
k›n önceki y›llarda Yürüyüfl’te yer verdi-
¤imiz yaz›lardan birinde flöyle diyoruz:

““GGeenneellkkuurrmmaayyddaann CCHHPP''yyee,, MMHHPP''yyee
uuzzaannaann flfloovveenniisstt cceepphhee,, ‘‘KKüürrtt’’ ssöözzüünnüü
ddaahhii dduuyymmaakk iisstteemmiiyyoorr..”” (Say›: 14,  21
A¤ustos 2005)

Bir baflka yaz›n›n bafll›¤› ise flöyle:

““MMHHPP''yyee nnee ggeerreekk vvaarr?? fifioovveenniizzmmiinn
bbaayyrraakkttaarrll››¤¤›› CCHHPP''ddee”” (Say›: 29, 4 Ara-
l›k 2005) 

CHP’nin önce hesab›n› vermesi gere-
ken böyle bir tarihi var. Baykal liderli¤in-
deki CHP Kürt sorununda bu flovenist po-
litikalar› izlerken K›l›çdaro¤lu da yine
partide milletvekiliydi. Hiçbir itiraz›n›n

oldu¤u duyulmad›. Bugün de “o politika-
lar yanl›flt›” diye bir fley demiyor. fiove-
nizmin, asimilasyonun, katliamc›l›¤› üs-
tünü “Paris yapma”  masallar›yla örtmeye
çal›fl›yor. 

Kürt halk›n› aldatmak, sahte umutlar
yaratmak amac›yla tüm düzen partilerinin
liderleri y›llard›r ayn› yolu izlediler: Di-
yarbak›r’a gidip, bas›n önünde tiyatro oy-
nad›lar. Sözler verdiler, kimisi dedi ki,
““ddeemmookkrraassiinniinn yyoolluu DDiiyyaarrbbaakk››rr’’ddaann ggee--
ççeerr””, kimisi dedi ki, ““AABB’’nniinn yyoolluu DDiiyyaarr--
bbaakk››rr’’ddaann ggeeççeerr””... Demokrasinin,
AB’nin yolunun Diyarbak›r’dan geçti¤i
tart›fl›l›r ama,  istismar›n yolunun oradan
geçti¤i aç›k. 

CHP, kardeflli¤i, özgürlü¤ü a¤z›na
alamayacak bir partidir. Bo¤az›na kadar
faflizmin, gericili¤in içindedir. ““ÖÖzzggüürrllüükk
ddiiyyoorruuzz”” diyor K›l›çdaro¤lu. 19 Aral›k
katliam›n›n y›ldönümüne yaklafl›yoruz.
Bu konuda da kirli ve kanl›d›r CHP’nin
geçmifli.

CHP ve Deniz Baykal, ““1199 AArraall››kk
KKaattlliiaamm››nn››nn GGiizzllii OOrrttaa¤¤››””d›r.   Katliam
öncesi bizzat onaylar› al›nm›flt›r. (Bkz,
Yürüyüfl, say›: 167, 14 Aral›k 2008) 

K›l›çdaro¤lu, özgürlük diyorsa, iflte
meydan; ç›ks›n, CHP’nin Kürt halk›n›n
katledilmesindeki rolünü aç›klas›n, 19
Aral›k katliam›ndaki rolünü aç›klas›n.
Aç›klayabilirse!

"Kendimizi gelecek için
saklamam›z›n daha

do¤ru oldu¤u biçimin-
deki yanl›fl görüflü bir

yana   b›rakmam›z
gereklidir. Bugün örnek

oluflturmazsak,
gelecekte de bir yere

varamay›z."
Che Guevara

ssöözz İİssttiissmmaarrıınn YYoolluu 
DDiiyyaarrbbaakkıırr’’ddaann GGeeççeerr

Siverek’de ççekilen yyukar›daki
foto¤raf, ddüzen ppolitikac›s›n›n
halk› aafla¤›lamas›n›n ffoto¤raf›d›r. 
Halk›, bbir poflu ttakmakla, bbir
kahvehaneye ooturup iiki eel ttavla
atmakla aaldataca¤›n› ddüflünen
kafa yyap›s›n›n ffoto¤raf›d›r. 

Kad›na Bak›fl...
‹flte size burjuva bas›ndan bir

haber:

“NATO zirvesine kad›n par-
ma¤›

NATO zirvesi için Lizbon’da
bir araya gelen üye ülkelerin cum-
hurbaflkan›, baflbakan ve d›fliflleri
bakanlar›n›n kad›n olmas›  ttooppllaann--
tt››nn››nn rreennkklleennmmeessiinnii sa¤lad›.” 

Ça¤dafl(!), uygar(!) burjuvazi-
nin kad›na bak›fl aç›s› budur iflte,
bu kadard›r. Kad›n›n varl›¤›, sa-
dece ve sadece ortam› renklendi-
recek bir unsurdur... Gerisi laft›r.

Yerli mal›, 
yurdun mal›
herkes onu 
kullanmal›

Bu tekerlemeyi belli bir ya-
fl›n üstündeki herkes bilir san›-
r›z. 

AKP’nin polisi de “yerlici”
kesilmifl. Art›k, demokratik
haklar›n› kulland› diye  halka
s›k›lan ithal biber gazlar›n›n ye-
rini yerli biber gaz› alacakm›fl. 

Ulusal geliflme diye, millici-
lik diye iflte buna denir. 

‹thal iflkence aletleri yerine
yerlilerini yapmakla ne kadar
övünseler azd›r. 

28 Kas›m
2010
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Türkan Albayrak’›n iflten at›lma-
s›na karfl› açt›¤› mahkemeye  Sa¤l›k
Bakanl›¤› da müdahil oldu. Bakan-
l›k ad›na ‹stanbul Valili¤i taraf›ndan
haz›rlanan dilekçede, Albayrak’›n
eylemi haks›z, hukuksuz ve ““pprroovvoo--
kkaassyyoonn”” olarak nitelendirildi.

Türkan’›n mahkemesinden iki
gün sonra, 24 Kas›m Ö¤retmenler
Günü’nde Hüseyin Çelik, “ö¤ret-
menleri aç gösterenleri, ikinci ifl ya-
p›yorlar diye yoksulluktan söze-
denleri elefltirip “bunun ad› ttaahhrriikk--
ttiirr,, kk››flflkk››rrtt››cc››ll››kktt››rr”” diyordu.  

Türkan’›n eylemi nniiyyee pprroovvoo--

kkaassyyoonn?? Ö¤ret-
menlerin yoksullu-
¤unu dile getirmek
nniiyyee ttaahhrriikk?? Tür-
kan’›n iflsiz kald›¤›
m› yalan? Ö¤ret-
menlerin ikinci ifl
yapmak zorunda

kald›klar› m› yalan?
AKP’li bakanlar›n buna verecek

cevaplar› yoktur. Ama yapt›klar›
aç›klamalar, onlar›n beyinlerini,
haklar ve özgürlüklere bak›fl aç›la-
r›n› ortaya koyuyor;

AKP’nin demokrasi anlay›fl›n›n
özü fludur: KKiittlleelleerr vveerriilleennllee yyeettiinn--
mmeelliiddiirr.. Yönetenler, zaten halk› ye-
terince düflünür, Erdo¤an’›n deyi-
fliyle “ellerindeki imkanlar neyse”
o kadar›n› verirler. Fazlas›n› iste-
mek, flikayet etmek, hele ki diren-
mek, nankörlüktür, k›flk›rt›c›l›kt›r,
provokasyondur. 

Baflbakan Erdo¤an’›n ve AKP’li
bakanlar›n bu tür aç›klamalar›, te-
sadüfi de¤ildir. AKP’nin 8 y›ll›k ik-
tidar› flöyle bir hat›rlanacak olursa,
görülür ki, bu yaklafl›m, tteekkiill vveeyyaa
mmüünnffeerriitt ddee ddee¤¤iillddiirr.. 

AKP’nin marjinal diye, terörist
diye, provokatör diye, nankörler di-
ye, amaçlar› baflka diye, ideolojik
diye, mahkum etmedi¤i, f›rça atma-
d›¤›, suçlamad›¤›  tteekk bbiirr hhaakk aallmmaa
eeyylleemmii yyookkttuurr.. 

Böyle oldu¤u içindir ki, tüm de-
mokratikleflme tantanalar›na ra¤-
men, AKP iktidar› boyunca, bas›n
özgürlü¤ünden kad›n haklar›na,
sendikal haklardan, örgütlenme,
gösteri hakk›na kadar her konuda
daha ggeerriiyyee gidilmifltir. Rakamlar,
uluslararas› istitastikler ve hayat›n
kendisi böyle göstermektedir. Tersi-
ni art›k sadece AAKKPP yyaallaakkaallaarr›› id-
dia edebilir.

Sanata siyaset kar›flt›rmay›n... K›fllaya siyaset sok-
may›n... Camiye siyaset sokmay›n... Sporda siyaset ol-
maz... Müzik siyasi mesaj arac› olmamal›... E¤itimle si-
yaseti birbirinden ay›rmak laz›m.. 

Burjuvazinin hayat›n çeflitli alanlar›ndan siyaseti
d›fltalayan sözlerinden örnekler bunlar. Baflka alanlar
için de söylenmifl benzer sözleri de vard›r. 

Burjuvazi kendi düzenini kurmufl, tüm partilerini,
kurumlar›n›, hayat›n her alan›n›n tepeden t›rna¤a kadar
bbuurrjjuuvvaa ssiiyyaasseettee göre flekillendirmifltir. Fakat kendi s›-
n›f iktidar›n› gizlemek için, “siyasal olmamay›” , “siya-
set yapmamay›” bir mmeezziiyyeett gibi göstermekte, bunun
da bir ad›m ötesine geçip, siyaset yapmamay› dayat-
maktad›r. Bu dayatma, zaman zaman siyaset yapman›n
kötü, hatta ssuuçç oldu¤u tehdidine kadar uzan›r. Mesela
Baflbakan a¤z›ndan köpükler saçarak haklar› için ey-
lem yapan köylüleri, memurlar› siyaset yapmakla
““ssuuççllaarr””! 

Sanatta, kültürde, edebiyatta, sporda, camide, k›flla-
da, her alanda “siyaset yapmama” sözleri, burjuva dü-
zenin hilekârl›¤› ve iki yüzlülü¤üdür. E¤itimden, dine,
özel mülkiyetten, insan iliflkilerine kadar herfleyiyle

burjuva ideolojisini hakim k›larken, halka kurumlar›-
n›n, iliflkilerinin siyasal olmad›¤›n› söylerler. Bu bir al-
datmacad›r. ssiiyyaasseett hheerr yyeerrddee vvee hheerr flfleeyyddeeddiirr.. 

Emekçilerin eylemleri karfl›s›nda hemen tüm ikti-
darlar›n kulland›¤›, AKP’nin daha da s›k baflvurdu¤u
““BBuunnllaarr iiddeeoolloojjiikk aammaaççll››”” suçlamas› da bu anlay›fl›n
bir benzeridir. Kendileri hep ideolojik amaçl› olacaklar,
ama emekçilerin bir ideolojisi olmayacak! 

Gerçekte dayatt›klar›, tam bir ““iiddeeoolloojjiissiizzlleeflflttiirrmmee””
de¤ildir. Sadece emekçilerin kkeennddii iiddeeoolloojjiissiinnee ssaahhiipp
çç››kkmmaass››nnaa karfl› bir tav›rd›r. ‹nsanlar, ideolojisiz ol-
mazlar. “Ben hiçbir ideolojiyi savunmuyorum” diyen
insanlar›n da bir ideolojisi vard›r. ‹nsanlar, bilincinde
olsunlar veya olmas›nlar ya burjuva ideolojisinin ya
proletarya ideolojisinin taraf›ndad›rlar. Burjuvazinin
apolitiklefltirme, ideolojisizlefltirme politikas›n›n ““ssiinn--
ssiillii¤¤ii”” de buradad›r.  

Siyaset yapmay›n derken, halk›n ç›karlar› do¤rultu-
sunda siyaset yapmay›n diyor. ‹deolojisizlefltirirken,
ezilenlerin ideolojisini savunmay›n diyor. O zaman ge-
riye, burjuvazinin politikas› ve ideolojisi kal›yor. “Ben
siyaset yapm›yorum” diyen asl›nda burjuva siyasetini
yap›yor ve savunuyordur. “Benim ideolojim yok” di-
yen, burjuva ideolojisine tabi olmufl demektir. 

K›sacas›, siyasetin ve  ideolojinin olmad›¤› bir olay
ve olgu, siyaset yap›lmayan herhangi bir yer yoktur.
Tereddüt etmeyin, hheerr yyeerrddee ve hheerr aann siyaset yapma-
y›, her yerde ve her an ideolojik olmay› savunun! 

Siyaset yapmay›n!

AKP demokrasisinde direnme hakkı yok
Açlığı, yoksulluğu
anlatmak, 
kışkırtıcılık!
İşsizliğe karşı 
direnmek 
provokasyon!
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