
12 Eylül ‹flte Bunlard›r! 
12 Eylül AKP’yle Sürüyor

p HHaakkss››zzll››kk vvee HHuukkuukkssuuzzlluukk

SSüürrddüükkççee,, TTeeccrriitt AAlltt››nnddaakkii

TTAAYYAADD’’ll››llaarr YYaallnn››zz

KKaallmmaayyaaccaakk!!

p TTuuttuukklluu TTAAYYAADD’’ll››llaarr ‹‹ççiinn

GGüüccüümmüüzzüü BBiirrlleeflflttiirreelliimm,,

SSaahhiipplleennmmeemmiizzii

BBüüyyüütteelliimm!!

AKP’nin 112 EEylül AAnayasas›’n› DDe¤ifltirdi¤i 

BÜYÜK B‹R YALANDIR

7 HHaakkss››zz

TTuuttuukkllaammaallaarr::

17 Tayad’l›

Tecrit

hücrelerinde

7 Vahfli

Katliamlar:

Da¤larda

katledilen

yurtseverlerin

cesetlerine

iflkence!

7 ‹fl

Cinayetleri:

‹ktidara s›rt›n›

dayayan

patronlar

katletmeye

devam ediyor

7 Dolu hha-

pishaneler:

On bine

yak›n siyasi

tutuklu

Haks›z, keyfi 
tutuklamalar›n, 

hapishanelerdeki
tecritin, hasta 
tutsaklar›n 
katledilmesinin
sorumlusu 
AKP’dir...

BU ZULMÜN HESABINI
AKP VERECEK!
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Fiyat›: 1 TL (kdv dahil)

info@yuruyus.com
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
2233 TTeemmmmuuzz--2299 TTeemmmmuuzz

““EEkkssiikklleerriimmiizz,, hhaattaallaarr››mm››zz oollmmuuflflttuurr.. BBuuggüünn

hhaallaa eekkssiikklleerriimmiizz,, zzaaaaffllaarr››mm››zz vvaarrdd››rr.. ÖÖllüümmee

yyaattmmaamm››zz bbuunnllaarr›› ggöörrmmeemmiizzee eennggeell oollmmaammaall››dd››rr..””

YYeemmlliihhaa KKAAYYAA

12 Eylül döneminde tutsak ailelerinin mücadelesinde
yeralarak siyasallaflt›. TAYAD’›n ilk kurucular›ndand›.
Ayr›ca ÖZGÜR-DER ve DEMKAD kurucular› aras›nda da
yer ald›. Yakaland›¤› kanser hastal›¤› sonucu 25
Temmuz 2003’de aram›zdan ayr›ld›.

1946 ‹stanbul do¤umlu
Alankufl, mimard›.
THKP-C taraftar› olarak
mücadele içindeydi.  14
fiubat 1972’de cunta ta-
raf›ndan gözalt›na al›n-
d› ve iflkencelerden ge-

çirildi, Mart 1972’de tutukland›. ‹flkence-
ler sonucu rahats›zland›. Tedavisinin en-
gellenmesi sonucu, tahliyesinden k›sa süre
sonra 24 Temmuz 1973’de flehit düfltü.

HHaattiiccee AALLAANNKKUUfifi

‹stanbul’da 27 Temmuz 1980’de iflkenceye karfl› yürü-
tülen bir kampanyan›n afifllerini asarken polis taraf›ndan
kurulan pusuda katledildi. Kad›köy Dev-Genç’tendi. 

12 Eylül 1980 öncesinden hareketin bir sempatizan›
idi. 1986’dan itibaren çeflitli görevler ald›. 1989-1990
At›l›m y›llar›nda ‹stanbul Dev-Genç yöneticilerinden biri
oldu. 1990’da SDB’lerde görev ald›. Bu görevini sürdü-

rürken ‹zmir’de bir eylem s›ras›nda tutsak düfltü. 
1995’de Buca Hapishanesi’nden yoldafllar›yla birlik-
te firar etti. Firardan sonra 27 Temmuz 1995’de

‹zmir’de kald›¤› evde katledildi.

1948 Tokat do¤umlu olan ‹fleri, 23 Temmuz 1990’da
Küçükarmutlu halk›n›n devletin sald›r›lar›na karfl› kurdu-
¤u barikatta, polisin kurflunlar›yla a¤›r yaraland›. Hasta-
neye kald›r›lmas›n›n polis taraf›ndan geciktirilmesi sonu-
cu yaflam›n› yitirdi.

OOssmmaann SSÜÜMMBBÜÜLL

29 Temmuz 1980’de ‹stanbul Süleymaniye’de gerici-
ler taraf›ndan katledildi.

SSaalliihh BBAADDEEMMCC‹‹

SSuullttaann ÇÇEELL‹‹KK

20 Mart
1961 do-
¤umluy-
du. Uzun
y›llar
mücade-
le içinde

yerald›. 25 Temmuz
1992’de geçirdi¤i trafik
kazas› sonucu aram›zdan
ayr›ld›.

AAllii EEkkbbeerr TTUURRAALL

HHüüssnnüü ‹‹fifiEERR‹‹
AAllii RR››zzaa KKUURRTT

Bu kuflak; halk›n iktidar›na ulaflmakta te-

reddütsüz, Marksist-Leninist ideolojiyle

yo¤rulmufl, sosyalizme inançla büyütülen

Parti-Cephe çizgisinin üzerinde yetifliyor.

Bu kuflak feda kufla¤›...

Ölümü yenenlerin kufla¤›...

Devrim kufla¤›n›n kahramanlar› halklar›n›

ve vatanlar›n› sevdiler. Geçmifllerinden,

Anadolu ihtilalinden, Bedreddinler’den, Seyit

R›zalar’dan, Mahirler’den, Denizler’den, ‹bolar’-

dan güç ald›lar. Halka ve vatana yönelik her sald›r›da te-

reddütsüzce, cüretle öne at›ld›lar. fiehit düfltüler da¤da, fle-

hirde, zindanlarda...

’84’te zindanlarda yarat›lan miras›n ad›;

D‹REN‹fi, ÖLÜM, YAfiAM’d›...

‹nanc›n, kararl›l›¤›n, ideolojik gücün ölümü gün gün, hüc-

re hücre kucaklayan iradede somutland›¤› ’84 Ölüm Oru-

cu Direnifli, zindanlardan yükselen bir savafl ça¤r›s›yd›.

Apo, Haydar, Fatih, Hasan’›n flehitlikleriyle tarihimize ka-

z›nan halklar›m›za arma¤an edilen bafle¤meme miras›,

devrim mücadelesinin fitili, tutsaklar›n yeni dire-

nifl ve eylemlerinin yarat›c›s›yd›.

Tutsaklar›n s›ms›k› sar›ld›klar› ’84 Ölüm

Orucu miras› yeni kahramanl›klarla

büyüdü.

MMiirraass...... Zulmün sald›r›s› alt›nda

teslim olmamak, onura, siyasal

kimli¤e sahip ç›kmakt›r.

MMiirraass...... Ödenecek bedel can da ol-

sa "sonuna kadar" diyebilmektir.

MMiirraass...... Hiçbir destek yokken, yal-

n›z bafl›na kalm›flken, att›¤›n slogan›

senden baflka kimse duymazken bile

ölümün koynuna yatabilmektir. 

MMiirraass...... Halka, Parti-Cephe’ye, yoldafllar›na

güvendir. 

MMiirraass...... Halk›n kurtulufl mücadelesi önüne örülen barikat-

lar› devrimci bilinç ve kararl›l›kla, ölüme meydan okuya-

rak y›kmakt›r. 

MMiirraass...... Ölüm orucu’dur...

’96’da tutsaklar bu mirasla bir kez daha yendiler ölümü.

fianl› tarihimizde yerlerini ald›lar.

Onlar DEVR‹M KUfiA⁄ININ KAHRAMANLARI’yd›lar...

AAnn››llaarr›› MMiirraass››mm››zz

M‹RAS YARATTILAR, 
M‹RASA SAH‹P ÇIKTILAR...

HHaallkk CCeepphheessii, Özel Say›: 44,  Temmuz 2010

4–6 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda ‹stanbul'da HHaallkk CCeepphheessii'nin

ça¤r›s›yla “Eyüp Bafl Emperyalist Sald›rganl›¤a Karfl› Halklar›n

Birli¤i Sempozyumu “ yap›ld›. 

“Sempozyumun amac› dünyan›n dört bir yan›ndan anti-emper-

yalist devrimcileri bir araya getirmek, tart›flt›rmakt›. Nas›l birlefle-

biliriz, nas›l mücadele edebiliriz, emperyalist sald›rganl›¤a karfl›

halklar›n direniflini nas›l büyütebiliriz, bu direnifli zafere nas›l ulafl-

t›rabiliriz? Bu sorular›n cevab›n› arad› Sempozyum.” (Sayfa:5)

Halk Cephesi Özel Say›s› olarak yay›nlanan bu kitap; “direnifli

zafere nas›l ulaflt›rabiliriz” sorular›n›n cevab›n› arayan devrimcile-

rin, yurtseverlerin, ilericilerin, anti-emperyalist ve anti-Amerikanc›

partilerin, siyasi hareketlerin, gruplar›n, kiflilerin görüfllerini bir

araya getirmifltir.

Sempozyumda yap›lan konuflmalar›, yürütülen tart›flmalar›, al›-

nan kararlar› bir belge olarak sunmaktad›r okuyuculara.

Bu kitap bir bak›ma 3 gün süren sempozyumun, tarihe kalan bir

belgesi niteli¤indedir.

Kitab›n bu yanlar› yan›nda özel bir yan› daha vard›r. “Sempoz-

yumu fiilen göremedi Eyüp. Ancak Sempozyumun her an›nda O

vard›. Bu kitab›n her sat›r›nda da O var... Bu kitab› EEyyüüpp BBaaflfl nez-

dinde devrim yolunda tutsak ve flehit düflenlere ad›yoruz.”

(Sayfa: 6)

“Eyüp Bafl Emperyalist Sald›rganl›¤a
Karfl› Halklar›n Birli¤i Sempozyumu

Belgeler Konuflmalar”

Halk Cephesi
Avrupa Sosyal Forumu Sunumlar› 

25 Temmuz 1990’da Cenevre’de eskiden Devrimci
Yol’cu olan biri taraf›ndan b›çaklanarak katledildi.

MMeehhmmeett TTAAYYAANNÇÇ

HHaallkk CCeepphheessii,, ÖÖzzeell SSaayy››:: 4433,, AAvvrruuppaa SSoossyyaall FFoorruummuu ÖÖzzeell SSaayy››ss››,, TTeemmmmuuzz

22001100

1-4 Temmuz günleri aras›nda ‹stanbul’da yap›lan Avrupa Sosyal Forumun-

da Halk Cephesi, Gençlik Federasyonu, Okmeydan› Haklar ve Özgürlükler

Derne¤i, Devrimci Memur Hareketi, TAYAD, ‹dil Kültür Merkezi, Devrimci

Alevi Komitesi ad›na yap›lan konuflmalar›n derlenmesinden oluflmaktad›r.

Kitap Türkçe ve ‹ngilizce olarak bas›lm›fl, Sosyal Forum s›ras›nda da¤›t›la-

rak devrimcilerin düflünceleri Sosyal Foruma kat›lanlara ulaflt›r›lm›flt›r..

Kitap Sosyal Forum’da çeflitli alanlarda de¤erlendirmeler yapan devrimci-

lerin düflüncelerini tarihe bir belge sunmas› aç›s›ndan da önemlidir.



Ça¤r› / ‹lan

‹çindekiler
25 Avrupa emperyalizmi tecritin

ak›l hocas› ve teflvikçis-

idir...

26 AKP övünebilir! 5 y›lda

milyonerlerin say›s›n› ikiye

katlad›...

27 Büyüyen Türkiye’den onlar›n

pay›na ölüm düfltü!...

28 25 soruda 12 Eylül...

31 Nas›l BBir Yaflam:

Festivaller, flenlikler...

30 DDeevvrriimmccii OOkkuull::

Dayan›flmay› örgütlemek 2...

36 Komün: Yaflam›n en yüksek

seviyesi...

37 At›l›m, Kürt milliyetçili¤ine

yedeklenmesini ve

faydac›l›¤›n›

teorilefltirmek istiyor...

41 Kat›l›m böyle ço¤alt›lacaksa

eksik olsun...

42 DDeevvrriimmccii ‹‹flflççii HHaarreekkeettii::

‹flçiler direniyor...

4 Demokrasicilik oyunu ve

demokratik mücadele...

6 TAYAD’l›lar serbest

b›rak›l›ncaya kadar...

8 Halk›n Hukuk Bürosu ile

röportaj...

10 Tecrit ve TAYAD Bölüm 3...

13 Bizi her hafta karfl›n›zda

göreceksiniz...

17 Devrimci tutsak Ümit ‹lter hala

tek kiflilik hücrede...

18 Yürüyüflte TTek YYol:

Önlem almak kimin görevi?

19 Ö¤retmenimiz: Bilmek yetmez

bilen insan bildi¤ini

yapmal›d›r...

21 Anayasan›n de¤ifltirildi¤i

büyük bir yaland›r...

24 Öldürmeyi kim iyi biliyor?...

43 Emek haberleri... 

45 Gençlik

Federasyonu’ndan:

Dev-Genç’imizin miras›n›

büyüterek gelece¤e

yürüy oruz...

46 Sorunlar›m›z

Çözümlerimiz:

Geleceksiz s›navlar...

47 Haberler...

49 Dünyadan haberler...

50 Avrupa’da YYürüyüfl

51 Avrupa’daki BBiz:

Nas›l yaflayaca¤›m›za biz

karar verelim...

52 Yeni DDe¤inmeler

53 Adalet: ‹tirazlar› reddedildi

54 96 Ölüm Orucu flehitlerini

unutmayaca¤›z...

55 Yitirdiklerimiz...

Ülkemizde Gençlik

TAYAD’l›lar
Onurumuzdur...

Yozlaflmaya Karfl› Halk Pikni¤i
TAR‹H: 25 Temmuz 2010 Pazar

Yer: ‹stanbul Gülsuyu Son Durak Orman
‹letiflim ‹çin: 0-216 427 10 07

Gülsuyu-Gülensu Haklar Derne¤i

Edirne Linç Mahkemesine Ça¤r›

Tarih: 22 Temmuz 2010, Perflembe 

Saat: 09:30

Yer: Edirne 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Kamu Emekçileri

Cephesi

TEMMUZ say›s› 

ÇIKTI!
Kültür Sanat
Yaflam›nda 

TAVIR 
TEMMUZ say›s› 

ÇIKTI!



N
e onlar vazgeçiyor, ne biz. On-

lar bizi teslim alma amac›ndan

vazgeçmiyor, biz ise iktidar iddi-

am›zdan, anti-emperyalist, anti-oli-

garflik mücadelemizden vazgeçmi-

yoruz. Zulümden vazgeçmiyorlar,

faflizme karfl› direnmekten vazgeç-

miyoruz. S›n›f mücadelesinin do¤a-

s›na uygun olan da budur. Vazge-

çen, s›n›flar mücadelesinin, iktidar

iddias›n›n d›fl›na düfler.

S
olun, s›k s›k kendine yönelik

sald›r›lar› gündem yapmas›, bir

aç›dan dezavantajd›r. Oligarfli sü-

rekli sald›r›lar›yla, solu, hayat›n çe-

flitli alanlar›nda farkl› mücadele ve

örgütlenmeleri hayata geçirmekten

al›koymak, k›s›r bir döngüye hap-

setmek ister. Ancak bunun karfl›s›n-

da yap›lmas› gereken, sola yönelik

sald›r›lar› önemsememek, öne ç›-

karmamak de¤ildir; çünkü o da bafl-

ka bir k›s›rdöngüdür, solu kitleler

karfl›s›nda çaresiz ve güçsüz göste-

recek bir tutumdur. Demokratik mü-

cadelede, sald›r›lar karfl›s›nda ken-

dini savunamayan, meflrulu¤unu sa-

vunamayan, sald›r›lar› püskürtmek

için kararl›l›k sergilemeyen bir sol,

kitlelere güven veremez. 

O
ligarflinin sald›r›lar›n› bofla ç›-

karman›n yolu bellidir; bir yan-

dan sald›r›ya en güçlü biçimde dire-

nirken, di¤er yandan hayat›n her

alan›ndaki mücadeleyi de kararl›l›k-

la sürdürmektir. Devrimci hareketin

tarihi, prati¤i bu ikisini birlikte en

iyi flekilde hayata geçirmenin çarp›-

c› örnekleriyle doludur. Bugün de

yap›lmas› gereken bundan baflka bir

fley de¤ildir. Tersi herhangi bir yak-

lafl›m, demokratik mücadele alan›-

m›z›n daralt›lmas› demektir ki,

AKP’nin polisinin öncelikli amac›

da budur. 

B
unun devam› ise, esas olarak

her türlü demokratik mücadele-

nin ve muhalefetin yok edilmesidir.

Devrimcilerin, solun silinmesi, yok

edilmesidir. Oligarfli, bu konuda

b›kmadan, usanmadan politikalar

üretiyor, operasyon üstüne operas-

yon yap›yor. Bu sürekli sald›r› tab-

losu, gerçekte bizim gücümüzdür.  

T
ürkiye devrimci hareketi, em-

peryalizmin ve oligarflinin on-

y›llard›r kesintisiz süren ideolojik,

politik ve askeri sald›r›lar› karfl›s›n-

da büyük bir direnifl göstermifltir.

Dünya çap›nda bir çok sol hareketin

siyasi arenadan silindi¤i koflullarda

varl›¤›n› sürdürmüfltür. Egemen s›-

n›flara, “bütün dünyada bunlar yok

olurken bizde hala duruyorlar” flafl-

k›nl›¤›n› yaflatacak kadar güçlü bir

direnifltir bu. 

1
990-91’de emperyalizmin Kör-

fez’deki sald›r›s›, dünya çap›nda

yayg›n bir sessizlikle karfl›lan›rken,

ülkemizde kitlesel ve askeri anlam-

da güçlü bir anti-emperyalist müca-

dele verildi. Emperyalizm, 2000’le-

rin bafl›nda Irak’a sald›r›ya haz›rla-

n›rken de sürekli bir muhalefetin

gösterildi¤i ülkelerden biri ülkemiz-

di. Hücre tipi hapishanelere karfl›,

uyguland›¤› say›s›z ülke içinde en

güçlü direniflin gerçekleflti¤i yer, ül-

kemiz olmufltur.

B
u güçlü direniflleri mümkün k›-

lan, esas olarak ülkemiz solu-

nun devrimcilikte, Marksizm-Leni-

nizm’de, sosyalizmde ›srar eden ya-

n›d›r. Bunlardan uzaklaflanlar, bu di-

renifl çizgisinin de d›fl›na düflüp, dü-

zen içi kulvarlarda yol al›rken, bafl-

ka bir deyiflle direnmeyen çürürken,

direnenler, umut olmaya, Türkiye

halklar›n›n anti-emperyalist, anti-

oligarflik mücadele bayra¤›n› tafl›-

maya devam ediyorlar. 

‹
flte bu tablo karfl›s›nda, emperya-

lizm ve AKP iktidar› iflbirli¤i

içinde devrimci, ilerici, demokrat,

vatansever tüm sol ve muhalif güç-

lere karfl› sald›r›lar›n› sürdürüyorlar.

Düzen, kendisiyle uzlaflmaya aç›k

güçlere karfl› bile sald›r›dan vazgeç-

miyor, tam teslim olunmas›n› isti-

yor. Her türlü direniflin üstüne, dü-

zene, iktidara flu veya bu flekilde

karfl› ç›kan her türlü mücadelenin ve

örgütlenmenin üzerine fliddetle gidi-

yor. Devrimcilere sald›r›yor, Tekel

iflçilerine sald›r›yor, BDP’lilere sal-

d›r›yor, devrimci, yurtsever tutsak-

lara sald›r›yor, depremzedelere sal-

d›r›yor, itfaiye iflçilerine sald›r›yor,

kendini “ulusalc›” olarak adland›ran

güçlere sald›r›yor, düzen içi muha-

lefete bile tahammül göstermeyip

onlara da sald›r›yor. 

M
uhalif güçleri sindirmek için,

tüm kontrgerilla yöntemlerini

kullan›yor. Geçmiflte daha çok dev-

rimcilere karfl› kullan›lan yöntemleri

yayg›nlaflt›r›yor. AKP, esas olarak

korkuyu yayarak, öncelikle sindirme-

yi amaçl›yor. Sinmifllik, suskunluk or-

tam›nda tüm güçleri daha kolay tes-

lim alabilmenin hesab›n› yap›yor.   

Ü
lkemizde olup bitenler, ddee--

mmookkrraassiicciilliikk ooyyuunnuuyyllaa ffaaflfliizz--

mmiinn iiççiiççeellii¤¤iinnii baflka bir izah› ge-

rektirmeyecek kadar aç›k flekilde

gösteriyor. “Anayasa de¤ifliklik pa-

keti” çerçevesindeki demokratiklefl-

me demagojileriyle, demokratik

mücadeleyi ortadan kald›ran gözalt›

ve tutuklama terörü ayn› süreçte

gerçeklefliyor... Ergenekon sorufltur-

malar› çerçevesinde “kontrgerillay›

tasfiye etme” demagojileriyle, dev-

rimci demokrat güçlere karfl› kont-

rgerilla yöntemlerinin, komplolar›n

kullan›lmas›, ayn› süreçte gerçekle-

fliyor... “Kürt aç›l›m›” manevrala-

r›yla, s›n›r içi ve d›fl›nda katliamlar,

gerilla cenazelerine iflkenceye varan

vahflet, ayn› süreçte gerçeklefliyor. 

H
emen her “demokratikleflme”

paketini, yeni bir bask› politi-

kas›n›n izlemesi kural› bu kez de

de¤iflmiyor... Gerici güçler bir yana,

AKP’nin ülkemizi demokratiklefltir-

di¤i iddias›, zaman zaman çeflitli re-
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formist sol güçler, bir k›s›m sol ay-

d›nlar taraf›ndan da dile getirilen bir

iddia oldu. Bu kesimlerin baz›lar›,

AKP, “AB yolunda yürüyüflü sür-

dürdü¤ü için” destekledi AKP’yi,

kimileri, “Ergenekon’la orduya ta-

v›r ald›¤› için” destekledi ve AKP-

ordu çat›flmas›n› bir demokratiklefl-

me mücadelesi olarak gördü. Öyle

gördü¤ü için de bu oligarfli içi çat›fl-

mada AKP’den yana taraf oldu.

Kürt milliyetçi kesimler, baz› Alevi

kesimler, en az›ndan bafllang›çta

AKP’nin bu politikalar› karfl›s›nda

büyük bir beklenti içine girdiler,

“aç›l›m” politikalar›na kat›lmak, des-

tek vermek gerekti¤ini söylediler.

“Umutlu” olduklar› aç›klamalar›

yapt›lar. Ergenekon’dan veya “aç›-

l›m”lardan veya AB’ye uyum ya-

salar›ndan dolay›, AKP’yi do¤ru-

dan veya dolayl› destekleyenlerin

aras›nda reformist legal partilerden

kendisini Marksist-Leninist, ko-

münist olarak görenlere kadar çe-

flitli sol kesimler de yer ald›.

B
u yan›lg›n›n temelinde, ülke-

mizdeki faflizm ve demokra-

sicilik oyununun içiçe varl›¤›n›

anlamamak vard›r genellikle. Dü-

zenin, bir burjuva demokrasisine

dönüflebilece¤i düflüncesi vard›r.

Bu düflüncenin devam› olarak da

bazen TÜS‹AD, bazen bir düzen

partisi, demokrasi mücadelesinde

ittifak yap›labilecek, desteklenebi-

lecek bir güç olarak görülebilmekte-

dir. Bugüne kadar bu yan›lg› teme-

linde üretilen tüm politikalar iflas

etmifltir, bu yan›lg› temelinde yap›-

lan tüm siyasal tahliller ve öngörü-

ler bofla ç›km›flt›r, ama düzenden

beklentilerin bitmedi¤i yerde, bu

yan›lg› da çeflitli biçimlerde devam

etmifltir.  

D
üzeniçileflen her güç, kaç›n›l-

maz olarak bu yan›lg›lar›n içi-

ne sürüklenir. Halk savafl›ndan Sov-

yetik ayaklanmaya kadar farkl› stra-

tejileri savunurken, sosyalist, Mark-

sist-Leninist olma iddias› tafl›rken

legal particilik yoluna girenlere ba-

k›n, ilk siyasi sapmalar›n›n kendini

gösterdi¤i alanlardan biri, “demok-

rasi mücadelesi” anlay›fl›nda dev-

rimci yaklafl›mdan sapmakt›r. De-

mokrasiyi, faflizmi bir devrim soru-

nu olarak görmekten giderek uzak-

lafl›r, reformlar› öne ç›karmaya bafl-

lar, ard›ndan düzen içinde ittifak

güçleri ararlar... Bu yola savrulan-

lar, demokrasi mücadelesinde

Marksist-Leninist tespitlerden uzak-

laflt›klar› gibi, o noktadan itibaren

demokratik mücadelenin gereklerini

yerine getirecek militan bir çizgiden

de uzaklafl›rlar.  

B
ugün art›k, AKP’nin az da olsa,

yetersiz de olsa “demokratik-

leflmeyi” sa¤layan bir güç oldu¤unu

iddia etmek, dünkünden daha güç-

tür. Art›k bunu iddia etmek, ddüüzzeenn

iiççiinnddeenn kkoonnuuflflmmaakk,, düzenin statü-

kolar›n› savunmak, AKP’yle ç›kar

ve politika ortakl›¤› yapmak demek-

tir... Yüzlerce hasta tutsa¤›n göz gö-

re göre katledildi¤i bir ülkede, hiç

kimse, onlar› katleden iktidar›, de-

mokrat ilan edemez. Yüzlerce insa-

n›n evlerinde, parkta, sokakta polis

kurflunlar›yla veya karakollarda po-

lis iflkencesiyle öldürüldü¤ü bir ül-

kede hiç kimse onlar› öldüren ikti-

dar›,  “demokrasiyi gelifltiren bir

güç” olarak sunamaz. ‹nfazlar›n,

katliamlar›n, cesetlere iflkencenin,

kimyasal silah kullanman›n sürdü-

rüldü¤ü bir ülkede, kimse o iktidar›

“statükolar› bozan bir güç” olarak

ilan edemez...

‹
flbirlikçilikle, düzen içi politika-

larla gözleri körelmeyen herkesin

görece¤i kadar aç›kt›r; AKP iktida-

r›, ddaahhaa ffaazzllaa ppoolliiss,, ddaahhaa ffaazzllaa öözzeell

ttiimm,, ddaahhaa ffaazzllaa kkoonnttrrggeerriillllaa,, ddaahhaa

ffaazzllaa hhaappiisshhaanneeddiirr.. Söyledi¤imiz-

de hiçbir yorum yoktur, hepsi ra-

kamlarla ve AKP’nin kendi aç›kla-

malar›yla sabittir.  

H
er türlü demokratik eylemi suç,

tüm muhalif güçleri de suçlu

sayan bir politika yürürlüktedir. Dü-

zen, tüm  muhalif güçleri ddüüflflmmaann

görüyor. Buna hiç flüphe yoktur. ‹k-

tidar›n her türlü elefltiri, her türlü di-

renifl karfl›s›nda sergiledi¤i taham-

mmüüllssüüzzllüükk,, bu bak›fl aç›s›n› yans›t-

maktad›r. 

D
emokratik güçler, bu politikaya

tüm güçleriyle ve güçlerini bir-

lefltirerek direnmelidirler. Bak›n,

bask›lar, operasyonlar, Halk Cephe-

si’ne, BDP’lilere daha fazla yönel-

mifl olsa da, hemen her yerde tüm

devrimci, ilerici, demokrat güçlere

karfl› gözalt›lar, tutuklamalar ala-

bildi¤ine yayg›nd›r. Tecrite karfl›

ç›kan, hasta tutsaklar› sahiplenen

TAYAD’l›lar›n tutuklanmas› kabul

edilemez. 1500’e yak›n DTP’linin

tutuklanmas› kabul edilemez. Ba-

¤›ms›zl›k için, tecrite son verilmesi

için mücadele eden Gençlik Fede-

rasyonu üyelerinin tutuklanmas›

kabul edilemez. Kabul eden, düze-

ne teslim olmufl demektir.

B
u tutuklamalar, flu veya bu bi-

çimde meflru görüldü¤ünde, flu

veya bu biçimde kan›ksand›¤›nda,

veya oligarfliye ne kadar diyalogdan

yana olundu¤unu kan›tlama düflün-

cesiyle hareket edilip gereken direnifl

ve protesto gösterilmedi¤inde, bu,

demokratik mücadeleden, demokra-

tik haklar›m›zdan vazgeçmek de-

mektir. Demokratik mücadele, ›srar-

d›r, sab›rd›r, kararl›l›kt›r. Soldaki de-

jenerasyonun, iddias›zlaflman›n ve

sivil toplumculu¤un en bariz göster-

gelerinden biri de demokratik müca-

delenin bu özelli¤inden uzaklaflmak-

t›r. ““TTuuttuukkllaannaann 1177 TTAAYYAADD’’ll››yyaa

ÖÖzzggüürrllüükk!!”” talebine kat›lmak, des-

tek vermek, AKP’nin demokrasicilik

oyununa karfl› ç›kmak, demokratik

mücadelenin meflrulu¤unu savun-

makt›r. ‹flte bu zeminde, tüm devrim-

ci, demokrat, ilerici güçleri, ““TTAA--

YYAADD’’ll››llaarraa ÖÖzzggüürrllüükk”” mücadele-

mize destek vermeye ça¤›r›yoruz.

“Tutuklanan 117

TAYAD’l›ya ÖÖzgürlük!”

talebine kkat›lmak, ddestek

vermek, AAKP’nin ddemokrasicilik

oyununa kkarfl› çç›kmak,

demokratik mmücadelenin

meflrulu¤unu ssavunmakt›r. ‹‹flte

bu zzeminde, ttüm ddevrimci,

demokrat, iilerici ggüçleri,

“TAYAD’l›lara ÖÖzgürlük”

mücadelemize ddestek vvermeye

ça¤›r›yoruz. 
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Kararl› ve ›srarl› olaca¤›z;
TAYAD’l›lara reva görülen
haks›zl›¤a, hukuksuzlu¤a
son verilinceye kadar, flu
veya bu biçimde,
eylemlerimiz sürecek

AKP iktidar› TAYAD’l›lar› tu-

tuklar›m, hapse atar›m sustururum

san›yorsa yan›l›yor. TAYAD’l›lar›

asla susturamazs›n›z.

Yak›n tarihimizi bilenler bilir. ‹n-

sanl›k suçu ifllemifl iflkencecilerin

yarg›lanmas›, on y›llarca sürdürülen

davalarla zamanafl›m›na u¤rat›l-

maya çal›fl›lm›flt›r. Ama biz asla ifl-

kence davalar›n›n peflini b›rakmad›k;

iflkencecilerin yakas›na yap›flt›k.

Gazi Katliam davas› haf›zalarda-

d›r: Oligarfli katillerini aklamak için

elinden geleni yapt›. Tüm hukuk

kurallar›n› çi¤nedi. Hukukun kimin

hukuku, adaletin kimin adaleti ol-

du¤unun en somut örneklerinden

birisidir Gazi Katliam davas›. Oli-

garfli davan›n sahiplenmesini engel-

lemek için davay› binlerce kilomet-

re uzakl›ktaki Trabzon’a sürdü. Kar,

k›fl demeden binlerce kilometrelik

yolu katedip y›llarca takip ettik da-

vay›. Polis defalarca sald›rd›. Mah-

keme salonlar›nda sald›rd›. Mah-

keme önünde sald›rd›. Yollarda sal-

d›rd›. Yetmedi sivil faflistleri örgüt-

leyip üzerimize sald›. Defalarca linç

sald›r›s› örgütledi. Otobüslerimizin

camlar›n› k›rd›lar. Yüzlerce gözalt›,

iflkence... Ama hiçbir terörünüz bizi

davam›z› sahiplenmekten vazgeçi-

remedi. 

Hat›rlay›n bunlar›. Siz katilleri-

nizi aklasan›z da, biz peflini b›rak-

mad›k; ellerimiz hep katillerin ya-

kas›nda oldu. 

Komplolarla, düzmece suçlar

uydurarak tutuklad›¤›n›z onlarca in-

san›m›z› hat›rlay›n.

1 Nisan 2004’te benzer bir key-

filik ve hukuksuzlukla karfl› karfl›ya

kald›k. Sahte disketlerle komplolar

düzenlendi. Yasal dergi bürolar›,

derneklerimiz bas›ld›. Yüzün üze-

rinde insan›m›z tutukland›. Komp-

lolar›n›za, tutuklamalar›n›za boyun

e¤medik. Hukuksuzlu¤un, üstüne

gidip adaletin pefline düfltük. 

Hat›rlay›n; 1 Nisan ““DDiisskkeett ddaa--

vvaass››””›n› hat›rlay›n. 

Komplolar›n›z›, yalanlar›n›z› bir

bir aç›¤a ç›kartt›k.

Hat›rlay›n; Ferhat Gerçek’i ha-

t›rlay›n. Bir kaç eylem yap›p peflini

b›rakaca¤›m›z› san›yorsan›z yan›l›-

yorsunuz. 

Her hafta; dergi satarken s›rt›n-

dan vurup felç etti¤iniz Ferhat Ger-

çek için adalet istiyoruz. 

Ferhat’› s›rt›ndan vuran polis ha-

la elini kolunu sallayarak, belinde

tabanca görevini icra ediyor. 7 Ekim

2007 tarihinden beri üç y›la yak›n

zamand›r adalet istiyoruz. 

Adaletsizli¤in peflini b›rakaca¤›-

m›z› san›yorsan›z aldan›yorsunuz.

Engin Çeber’e iflkence davas›n›

hat›rlay›n. Katilleri aklamak için

çevirmedi¤iniz dümen kalmad›. 

Önce tehditle tan›klar susturul-

mak istendi. ‹flkenceyi görüntüle-

yen kamera kay›tlar› silinmeye çal›-

fl›ld›. Katiller hakk›nda sahte belge-

ler düzenlendi. Bilirkifli raporlar›

haz›rlat›ld›. 

Tüm bu hukuksuzlu¤a boyun e¤-

medik. Sahtekarl›klar›n peflini b›-

rakmad›k. ‹flkencecilerin yakas›na

yap›flt›k. Engin Çeber için her hafta

adalet istedik. 

E¤er dönemin Adalet Bakan› ifl-

kenceden dolay› özür dilemek

zorunda kalm›flsa davay› sahiplen-

memizden dolay›d›r. 

E¤er, onlarca iflkence davas›nda

iflkencecileri aklayan mahkemeler

Engin Çeber’in katillerinden bir ka-

ç›na ceza vermek zorunda kalm›flsa

bu davay› sahiplenmemizdendir.

Hukuk mücadelesinden vaz geçme-

memizdendir. 

Hasta tutsaklara sahip ç›kt›klar›

için, 

Katledilen devrimcileri unutma-

d›klar› için,

AKP iktidar›n›n bask›s›na, terö-

rüne, yalanlar›na karfl› mücadele et-

ti¤i için 17 TAYAD’l›, suç uyduru-

larak tutukland›. 

SSuuçç mmuu bbuunnllaarr??

S›rt›ndan vurularak felç edilen

Ferhat Gerçek için adalet istemek

suç mu?

‹flkencecilerin yarg›lanmas›n› is-

temek suç mu?

Tecrit iflkencesine karfl› ç›kmak

suç mu?

Hasta tutsaklar için özgürlük is-

temek suç mu?

Katletti¤iniz devrimcileri anmak

suç mu?

TAYAD’l›lar serbest b›rak›l›ncaya kadar!
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Suçlu; 117 TTAYAD’l›y›

tutuklayanlard›r. 

Suçlu AKP iktidar›d›r.

TAYAD’l›lar, AKP’nin suçlar›-

n›n peflini b›rakmad›¤› için tutuk-

lanm›flt›r. AKP’nin suçlar›n› aç›¤a

ç›kartmakta ›srarc› oldu¤u için tu-

tuklanm›flt›r.

SSuuççlluudduurr AAKKPP;; 

‹ktidara geldi¤i sekiz y›ld›r tecrit

iflkencesini uygulad›¤› için suçlu-

dur. 

Tecriti kald›rmak için verdi¤i

sözleri tutmad›¤› için suçludur. 

Ferhat’› vuran polisleri korudu-

¤u için suçludur. 

Engin Çeber’i iflkencede katle-

denleri korudu¤u için suçludur. 

Hasta tutsaklar› sessiz imhayla

katletmeye devam etti¤i için suçlu-

dur. 

Paras›z e¤itim isteyen, “Ameri-

ka Defol” diyen, hasta tutsaklara sa-

hip ç›kan 25 Gençlik Derne¤i üyesi-

ni tutuklad›¤› için suçludur.

TAYAD’l›lar› aasla ttecritte

yaln›z bb›rakmayaca¤›z 

17 TAYAD’l› suçlar›na karfl›

mücadele etti¤i için tutukland›. 

17 TAYAD’l› AKP’nin intikam

duygusuyla tecrit alt›nda tutuluyor. 

TAYAD, onurumuzdur. TAYAD,

sahiplenmenin ad›d›r. TAYAD, fe-

dakarl›kt›r. TAYAD, vefad›r.

TAYAD’l›lar demokratik müca-

delenin y›lmaz savaflç›lar›d›r.

TAYAD’l›lar tecritin en koyu ol-

du¤u dönemlerde, tecrittekilerin se-

si olmufltur. 

TAYAD, sadece hapishaneler

mücadelesinde de¤il, bask›n›n, zul-

mün oldu¤u heryerde mücadele

edenlerin, direnenlerin yan›nda ol-

mufltur.

TAYAD’a sahip ç›kmak, faflizme

karfl› olan, demokrasi isteyen herke-

sin görevidir.

TAYAD’l›lar›n sesinin tecritte

bo¤ulmas›na asla izin vermeyece-

¤iz. 

TAYAD’l›lar›n özgürlü¤ü için

imza masalar›m›zda imza toplama-

ya devam ediyoruz. 

TAYAD’l›lar›n özgürlü¤ü için

oturma eylemlerimiz devam ediyor.

Abidi ‹pekçi Park›’nda 1230 gün

boyunca inançla, sab›rla, kararl›l›k-

la zulmün karfl›s›na dikildik. 

TAYAD’l›lar serbest b›rak›l›nca-

ya kadar suçlular›n yakas›n› b›rak-

mayaca¤›z.

TAYAD’l›lar serbest b›rak›l›nca-

ya kadar, TAYAD’l›lar›n u¤rad›¤›

hukuksuzlu¤un, adaletsizli¤in pefli-

ni b›rakmayaca¤›z.

KKaarraarrll›› vvee ››ssrraarrll››yy››zz!!

TAYAD’l›lara reva görülen hak-

s›zl›¤a, hukuksuzlu¤a son verilince-

ye kadar, flu veya bu biçimde, ey-

lemlerimiz sürecek.

TAYAD’l›lara özgürlük. 

17 TAYAD’l› serbest b›rak›ls›n.

Emekli ö¤retmen olan Ayfle ablam›z,

TAYAD'  l› olmak için illa can›ndan,

kan›ndan birilerinin tutuklu olmas›n›n

gerekmedi¤ini gösterdi bize. O, daha önce

defalarca gözalt›na al›nmas›na, iflkenceler

görmesine, iki kez de tutuklanmas›na

ra¤men, tecrite karfl› mücadele etmekten

vazgeçmemifltir. 1231 günlük Abdi

‹pekçi Direnifli’nde, so¤uk-s›cak deme-

den tecriti anlatand›r. Hasta tutsaklara

özgürlük eylemlerinde, ak baflörtüsüyle-

al›nband›yla, en önde olanlardand›r.

A¤›r sa¤l›k sorunlar› da yaflamas›na

ra¤men O'nun yüre¤i de, kendi de hep

gelecek güzel günlerin mücadelesi için,

bafle¤meyen TAYAD' l›lardan oldu¤u için

tutuklad›lar onu...

Tutsak TTAAYYAADD’’ll››ddaann
Biri: Ayfle Arapgirli17

Suçumuz BBudur

Ülkemizde haks›zl›klara, adalet-

sizliklere, zulme karfl› durmak riskli

ifltir. Adalet diyen, özgürlük diyen

iflinden okulundan at›l›r, karakollara

çekilir, iflkence görür, F tiplerine at›-

l›r. 

Biz bu bedeli y›llard›r ödeyen tu-

tuklu ve hükümlü yak›nlar›y›z. Siz-

ler, 26 y›ld›r ““TTAAYYAADD’’ll››llaarr”” olarak

tan›d›n›z bizi. 

TTAAYYAADD’’››nn aaçç››ll››mm››nn›› öö¤¤rreennmmeekk

iisstteeyyeennlleerriinniizz oollaabbiilliirr.. TTuuttuukklluu vvee

HHüükküümmllüü AAiilleelleerrii YYaarrdd››mmllaaflflmmaa

DDeerrnnee¤¤ii’’nin k›saltmas›yd› TAYAD.

(Ki, derne¤imizin resmen kuruluflu 33

fifiuubbaatt 11998866’d›r.)

Derne¤imiz defalarca kapat›ld›.

Farkl› isimlerde baflka dernekler kur-

duk, ama TAYAD, art›k sadece bir

dernek ad› olman›n ötesine geçen bir

kavram oldu. 

O günden bu yana, nerede bir zu-

lüm varsa, biz orada olduk. Nerede

bir iflkence, infaz, kay›p varsa maz-

lumun yan›nda, zalimin karfl›s›nda

olduk. 

‹ster d›flar›da, ister hapishanede

olunsun, insanca yaflam için açl›klara

yatt›k, ölüm oruçlar›na girdik... Bize

iflte bunun için düflmand›rlar.  

‹‹flflttee ggeerrççeekklleerr bbööyylleeddiirr.. SSuuççuu--

mmuuzz bbuudduurr.. Bu gerçek ›fl›¤›nda di-

yoruz ki;

TTAAYYAADD’’ll››llaarr››nn yyaann››nnddaa oollmmaakk,,

zulmün karfl›s›nda olmakt›r. 

SSuusskkuunn kkaallmmaakk,, zalime cesaret

vermektir. 

((TAYAD’l› Aileler’in

‘Tutukland›k!’ bafll›kl› bildirisinden)
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YYüürrüüyyüüflfl:: Ankara'da tutuklanan

17 TAYAD'l›ya tam olarak, hangi

iddia ve gerekçelerle tutuklama ka-

rar› ç›kard›lar?

HHHHBB:: TAYAD’l›lar›n tutuklan-

malar›n›n gerekçesi; devrimci tut-

sak kanser hastas› Güler ZERE’nin

tedavi edilebilmesi için serbest b›ra-

k›lmas› talebiyle yap›lan eylem ve

etkinliklere kat›lmak, Karfl›yaka

Mezarl›¤›’nda bulanan Mahir ÇA-

YAN’›n mezar›n› ziyaret etmek,

Newroz ile ilgili bas›n aç›klamas›na

ve yürüyüfle kat›lmak olarak özetle-

nebilir. Tüm bu eylemlere kat›ld›k-

lar›ndan bahisle örgüt üyesi olmak

ve örgüt propagandas› yapmak suç-

lamas›yla tutukland›lar.

Elbette bunun hukuksal k›l›f›;

“Üzerlerine at›l› suçlar› iflledikleri-

ne dair kuvvetli suç flüphesini göste-

ren olgular›n bulunmas›, at›l› örgüt

üyeli¤i suçunun CMK 100/3a,11’de

say›lan suçlardan olmas› nedeniyle

CMK 100/1,2.a.b.1 ve devam› mad-

deleri gere¤ince bir tutuklama sebe-

binin var olmas›, terör örgütü üyesi

olma suçunun adli kontrol tedbiri-

nin uygulanmas› kapsam› d›fl›nda

olmas› karfl›s›nda CMK’nun 100 ve

devam› maddeleri gere¤ince” ola-

rak belirtildi. Ayn› iddialarla ayn›

delillerle gözalt›na al›nanlardan bir

k›sm› “mevcut delil durumu, sorufl-

turma dosyas›n›n

içeri¤i, suç vasf›n›n

lehlerine de¤iflme

ihtimalinin bulun-

mas› göz önüne al›-

narak” serbest b›ra-

k›ld›lar. Tabi bu biz-

ce olmas› gereken-

dir. Ancak ayn› suç-

lama ve delillerle il-

gili verilen bu karar

esas›nda tutuklama

aç›s›ndan gerçekte

bir gerekçe sunul-

mad›¤›n› da göster-

mektedir.

YYüürrüüyyüüflfl:: Tutuklanan 17 TAYAD'

l› ile ilgili olarak, dosyay› inceleye-

bildiniz mi? ‹nceleyebildiniz ise

dosya hakk›ndaki de¤erlendirmeniz

nedir? 

HHHHBB:: Devlet Güvenlik mahke-

mesi ve onun devam› olan Özel Yet-

kili A¤›r Ceza Mahkemeleri’nde te-

mel hak ve özgürlüklerin ve savun-

ma hakk›n›n k›s›tlanmas› gibi hu-

kuk d›fl› uygulamalar yap›lan dü-

zenlemelerle ola¤an ve yasal hale

getirilmifltir. 

Gözalt›ndan bafllayarak, mahke-

melerin hüküm kurmas›na kadar ya-

p›lan her uygulama ve ifllemin hu-

kukd›fl› oldu¤unu rahatl›kla söyle-

yebiliriz. 

Dosyan›n tamam› yukar›da be-

lirtti¤imiz eylemlerin video görün-

tülerinin dökümünden ibaret denile-

bilir. Bu dava dosyas›n› eenn tteemmeell

hhaakk vvee öözzggüürrllüükklleerriinn kkuullllaann››mm››--

nn››nn yyaassaadd››flfl›› iillaann eeddiilleerreekk eennggeell--

lleennmmeessii olarak de¤erlendirmek hiç

de haks›zl›k olmayacakt›r. BBaass››nn

aaçç››kkllaammaass›› yapmak de¤il bir iizznnee,,

bbiillddiirriimmee ddaahhii ttaabbii ddee¤¤iill. Hasta bir

tutsa¤›n serbest b›rak›lmas›n› iste-

mek, insanca koflullar alt›nda teda-

visinin yap›lmas›n› talep etmek bir

hakk›n da ötesinde bir insanl›k gö-

revidir. Bunun bir suç olarak tan›m-

lanmas› kabul edilemez. Biz bu so-

ruflturmay› takip eden avukatlar ola-

rak flayet bu bir suçsa “biz de bu su-

çu iflledik” diye kendimizi de ihbar

ettik. Di¤er taraftan valilerin, emni-

yet müdürlerinin üzerinden atlamak

için yar›fl ettikleri Newroz atefllerin-

den atlamak, Newroz kutlamalar›na

kat›lmak en az devlet erkan› kadar

s›radan vatandafllar›n da hakk›d›r.

Bu kutlama birileri yaparken suç,

devletin etkili ve yetkili zevat› ya-

parken hak olarak görülemez. De-

mokratik hak olarak de¤erlendiril-

mesi gereken eylem ve etkinliklerin

kiflilere suç olarak yöneltilmesi, ar-

t›k demokratik hukuk devleti s›fat›-

n›n tart›flmas›n›n dahi gereksiz ol-

du¤u yeri iflaret etmektedir.

YYüürrüüyyüüflfl:: Tutuklanan TAYAD'l›-

lar hakk›nda iddianamenin haz›r-

lanmas›, davan›n aç›lmas› ne kadar

sürede gerçekleflir? Bu konuda bir

tahmin yürütmek mümkün mü? Yar-

g› mekanizmas› nas›l bir politika iz-

liyor?

HHHHBB:: DGM demeye devam et-

ti¤imiz Özel Yetkili A¤›r Ceza Mah-

kemeleri’nde 2 y›la varan sürelerle

tutuklu yürütülen soruflturma dos-

yalar›na çok kez tan›¤›z. Dava aç›l-

maks›z›n, ço¤unlukla gizlilik karar›

olan dosyalarda savunma ve itiraz

haklar›n› kullanma olana¤›ndan

yoksun bir biçimde, suçlama ve de-

lilleri tam olarak bilemeden insanla-

r›m›z oldukça uzun bir süre tutuklu

kalabiliyorlar. Bu durum, yürürlü-

lükteki yasa maddeleri uyar›nca is-

tisnai olarak kullan›lmas› gereken

ve bir yarg›lama tedbiri olan tutuk-

lamay›, DGM yarg›lamalar›nda ol-

mazsa olmaz gören bir yarg›lama

koflulu gibi ele alan anlay›fl›n ifade-

si. TTuuttuukkllaammaa bbiirr iinnffaazz kkuurruummuu

oollaarraakk ggöörrüüllüüyyoorr vvee bbiirr cceezzaallaann--

-17 TAYAD’l› hangi iddia 
ve gerekçelerle tutukland›?

m KKaannsseerr hhaassttaass›› GGüülleerr ZZEERREE’’nniinn tteeddaavviissii

iiççiinn yyaapp››llaann HHaassttaa TTuuttssaakkllaarraa ÖÖzzggüürrllüükk

eeyylleemmlleerriinnee kkaatt››llmmaakk,,

m MMaahhiirr ÇÇAAYYAANN’’››nn mmeezzaarr››nn›› zziiyyaarreett eettmmeekk,, 

m NNeewwrroozz kkuuttllaammaass››nnaa kkaatt››llmmaakk!!

HHB: “Bu dava en temel hak ve 
özgürlüklerin kullan›m›n›n yasad›fl›

ilan edilerek engellenmesidir”
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dd››rrmmaa aarraacc›› oollaarraakk kkuullllaann››ll››yyoorr.

Bu yarg›lama aç›s›ndan da tutuklu

olarak sürdürülen soruflturma afla-

mas›n›n uzamas› bizim için flafl›rt›c›

olmayacak. Müvekkillerimizin yet-

kili mahkeme önüne ç›k›ncaya ka-

dar en az 5-6 ay tutuklu olarak ge-

çirmifl olacaklar›n› tahmin ediyo-

ruz. Ki bu hukuken masum olarak

kabul edilen kifliler aç›s›ndan çok

uzun bir süredir. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Balyoz davas›, Kafes

davas› gibi çok ciddi iddialarla aç›-

lan davalar var. Bu davalarda yar-

g›lananlar, darbe yapmakla suçla-

n›yorlar. ‹ddialar›n do¤rulu¤u yan-

l›fll›¤› bir yana, ama bu kadar a¤›r

bir iddiayla yarg›lananlardan bu-

gün bu davalarda tutuklu kimse kal-

mad›. Böylesi ciddi iddialarla aç›-

lan davalarda tutuklu kalmazken,

demokratik haklar›n› kullanan TA-

YAD'l›lar›n tutuklu olmalar›n›n

mant›¤› nedir? Hukuken aç›klana-

bilir mi bu?

HHHHBB:: Mevcut durum Türki-

ye’de adaletin niteli¤ini ve nas›l ifl-

ledi¤ini oldukça ç›plak bir biçimde

hepimize göstermektedir. Yarg›n›n

çokça söylendi¤i gibi hiç de ba¤›m-

s›z ve tarafs›z olmad›¤› görülmekte-

dir. Hukuk, yasalar yarg›lananlar›n

politik kimliklerine göre uygulan-

makta yahut uygulanmamaktad›r.

Burada baz› hukuki ifllemlerin uy-

gulanmas› için objektif standartlar

aramak boflunad›r. Bir tarafta bugün

iktidar içi bir çat›flma nedeniyle sa-

n›k olanlar ile di¤er tarafta ise bu ik-

tidar çat›flmas›n›n herhangi bir tara-

f›na yedeklenmeden her ikisine kar-

fl› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi müca-

delesi verenler var. Yarg›, hukuk ve

yasalar› ayaklar alt›na alarak; bir

yandan provokasyon, kundaklama

ve operasyonlarla halka karfl› suç ifl-

leyen kendi öz çocuklar›n› serbest

b›rak›rken, di¤er yandan tecride

karfl› mücadele eden TAYAD’l›lar›

tutukluyor. Yani bu fark› yaratan

hukuksal durum de¤il, siyasal ola-

rak durdu¤unuz yerdir. Bu nedenle

buradaki durumu hukuki olarak

aç›klamak mümkün de¤ildir. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Tutuklananlar›n hep-

sinin tutuklulu¤una yap›lan itiraz-

lar da reddedildi. Tutuklulu¤a itiraz

hangi gerekçelerle reddedildi? 

HHHHBB:: DGM dosyalar›nda tutuk-

luluk ve tutuklulu¤un devam›na

iliflkin kararlar hep belli matbu

cümlelerle verilir. At›l› suçun CMK

madde 100/3’te say›lan suçlardan

olmas› (suç vasf›) mevcut delil du-

rumu, kuvvetli suç flüphesinin varl›-

¤›n› gösteren olgular›n varl›¤› flek-

linde ezber etti¤imiz, kanun madde-

sinin tekrar›ndan ibaret, dosyadaki

delillerle iliflkilendirilmemifl soyut

gerekçelerdir bunlar. Yine ayn› ge-

rekçelerle tutuklulu¤a yap›lan iti-

razlar reddedildi. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Tecrite karfl› mücadele

edenleri tecrit hücrelerine koydular.

Tutuklanan TAYAD'l›larla görüfle-

bildiniz san›r›z, hapishanelerdeki

koflullar› nas›l? Hangisi, nerede,

hangi koflullarda kal›yorlar?

HHHHBB:: Müvekkillerimiz iyi du-

rumdalar. Ancak bu iyilik hali ha-

pishane koflullar›n›n iyili¤inden ya

da insanc›ll›¤›ndan de¤il, TTAA--

YYAADD’’ll››llaarr››nn tteeccrriittee kkaarrflfl›› nnaass››ll ddii--

rreenniilleeccee¤¤iinnii bbiillmmeelleerriinnddeenn kkaayy--

nnaakkllaann››yyoorr.. Kad›n müvekkillerimiz

Sincan Kad›n Hapishanesi’nde di-

¤er müvekkillerimiz ise Sincan 1

No’lu F Tipi Hapishanesi’nde 3 ki-

flilik hücrelerde tutuluyorlar. Hürri-

yetinden yoksun bulunman›n yan›n-

da sosyal izolasyona tabi tutulduk-

lar› bu mekânlarda yaflan›lan s›k›n-

t›lar, hapishane idaresinin keyfi uy-

gulamalar›yla daha da a¤›rlafl›yor.

Yani tutukluluk zaten yeterince a¤›r

bir tedbir iken hapishane koflullar›y-

la birlikte a¤›r bir cezaland›rma ha-

lini al›yor. Müvekkillerimiz tüm

olumsuz koflullara ra¤men flimdiye

kadar dd››flflaarr››ddaa ssüürrddüürrddüükklleerrii tteecc--

rriittee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeelleeyyii flfliimmddii ddee

iiççeerrddeenn sürdürmeye devam ediyor-

lar.

TTAAYYAADD''ll›› YYIILLMMAAZZ, 6611 yyaaflfl››nn--

ddaa ve emekli bir gardiyan. 

fiimdi Sincan F Tipi Hapishane-

si’nin bir hücresine at›lan 61 yafl›n-

daki emekli gardiyan, ayn› zaman-

da AAnnkkaarraa HHaakkllaarr DDeerrnnee¤¤ii BBaaflfl--

kkaann YYaarrdd››mmcc››ss›› idi. 1231 gün sü-

ren Abdi ‹pekçi Park› direniflinin ve

“Güler Zere ve Hasta Tutsaklara

Özgürlük” kampanyas›n›n emekçi-

lerindendir. Yüksek tansiyon ve ro-

matizma hastas›d›r.

O hapishaneler gerçe-

¤ini en iyi bilenlerdendir;

çünkü y›llarca hapishane-

lerde çal›flm›flt›r. Hapisha-

nelerde yaflanan sorunlar

karfl›s›nda her zaman du-

yarl› olmufltur. Hapishanelerde ya-

flanan iflkencelere en yak›ndan ta-

n›kl›k edendir o. Ve tan›kl›k etti¤i

zulümler karfl›s›nda hiçbir zaman

boyun e¤meyenleri, ölen ama tes-

lim olmayanlar› da yak›ndan tan›-

ma f›rsat› oldu Mehmet amcan›n. O

uzun y›llardan beri devrimcilerin

dostudur. Ve bundan dolay› tecrite

karfl› mücadelenin içinde de vard›r,

hasta tutsaklara özgürlük mücade-

lesinin içinde de. Emekli gardiyan-

d›r evet ama, onca bask›ya, yaflad›-

¤› sürgünlere ve iflten atma tehditle-

rine ra¤men hiçbir zaman bilinen

anlam›yla “gardiyan”(!) yapamad›-

lar Mehmet amcay›. Dahas› bu mü-

cadelenin içindedir. S›n›f›n› ve saf›-

n› bilmek; insanlar›n bu kavgada

yeral›fl›n› bildiren

bir tan›msa, bu ta-

n›ma en çok uyan-

lardand›r Mehmet

amca... Ve zaten,

sözümona “yafl›na,

bafl›na bakmadan”

faflizmin karfl›s›nda

saf›n› çok iyi bildi-

¤i için tutuklad›lar

Mehmet amcay›... 

Tutsak TTAAYYAADD’’ll››ddaann
Biri: Mehmet Y›lmaz17
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Tecrit, oligarflinin tutsaklar› tes-

lim almak için her dönem baflvur-

du¤u sald›r› yöntemlerinden birisi

olmufltur. Hemen her hapishanenin

kendi içinde tteeccrriitt bölümleri vard›r.

Eski hapishanelerdeki “karantina”

bölümleri, cuntadan sonra ço¤alt›-

lan E Tipi Özel Hapishaneler’deki

“tecrit ko¤ufllar›”, “müflahade” diye

adland›r›lan bölümler, tecritin en

kat› biçimde uyguland›¤› yerlerdi.

Fakat tecritin bir politikaya dönüfl-

türülerek, hapishanenin bütününü

kapsayacak flekilde ilk sistemli uy-

gulan›fl› EEkkiiflfleehhiirr HHüüccrree TTiippii HHaa--

ppiisshhaanneessii’’nin aç›lmas›yla gündeme

getirilmifltir. 

‹lk ttecrit hhapishanesi; 

Eskiflehir Tabutlu¤u 

Eskiflehir hücrelerinin haz›rl›k-

lar› iki y›l öncesinden tamam-

lanm›flt›. 1991 y›l›nda ç›kart›-

lan “AntiTerör” yasas› tecrit

politikas›n›n yasal dayana¤›

yap›ld›. Ulucanlar Hapisha-

nesi’nden iki Devrimci Sol

tutsa¤›n›n özgürlük eylemi de

bahane yap›larak çeflitli ha-

pishanelerden 206 siyasi tut-

sak 4 Kas›m 1991’de Eskifle-

hir Hücre Tipi Hapishane-

si’ne sevk edildi. 

Sevklerle birlikte birçok hapis-

hanede direnifl bafllad›. D›flarda ai-

leler yo¤un bir kampanya bafllatt›. 

1990’da TAYAD kapat›lm›flt›

ve TAYAD’l› Aileler bu dönemde

mücadelelerini ÖZGÜR-DER

olarak sürdürüyorlard›. TA-

YAD’l› Aileler bu tecrit sald›r›s›-

na karfl› direniflte de en öndeydi-

ler elbette. Bafllatt›klar› kam-

panya, 1991 Genel Seçimleri

sürecine denk gelmesine ra¤-

men bütün ülkede tecrit hücre-

lerini halk›n gündemine soktu.

““EEsskkiiflfleehhiirr TTaabbuuttlluu¤¤uu KKaappaatt››llss››nn””

slogan› haf›zalara o kadar yerleflti

ki, Eskiflehir hapishanesinin ad› Es-

kiflehir Tabutlu¤u olarak kald›. 

Tutsaklar›n kararl› direnifli ve

Tutsak Ailelerinin mücadelesi so-

nucunda 24 Kas›m 1991’de Eskifle-

hir tabutlu¤u kapat›ld›. 

Eskiflehir tabutluklar›

ikinci kkez ddevrede: ‹‹çeride

ve dd›flar›da ddevrimciler

tecrit eedilmek iisteniyor

1996 1 May›s›’nda oligarfli, tüm

sald›r› ve terörüne ra¤men halk›n

reformizmin, düzen sendikalar›n›n

saflar›nda de¤il de devrimcilerin

saflar›nda yer almas›n› hazmede-

medi ve kontrgerilla yöntemleriyle

kitleye sald›rd›. Sald›r›da dört kifli

katledildi. Polis yüzlerce kifliyi gö-

zalt›na ald›. 1 May›s’tan tutukla-

nanlar Eskiflehir Tabutlu¤u aç›larak

hücrelere konuldu. Devrimcilere

karfl› aç›kça meydan okunuyordu.

Tabutluklarla birlikte büyük bir ka-

ralama kampanyas› bafllat›ld›. Sal-

d›r›n›n temelinde ise hapishaneler-

de ve d›flarda devrimcilerin halktan

tecrit edilmesi vard›. 

Devrimci tutsaklar tabutluklara

karfl› 20 May›s 1996’da sonradan

ölüm orucuna dönüflecek olan Süre-

siz Açl›k Grevi direnifline bafllad›.

D›flar›da ise TAYAD’l› Aileler de

evlatlar› gibi her türlü bedeli göze

alm›fllard›. D›flar›daki mücadele di-

¤er siyasi hareketlerin tutsak ailele-

ri ile oluflturulan DDEETTUUDDAAPP (Dev-

rimci Tutsaklarla Dayan›flma Plat-

formu) çat›s› alt›nda sürdürülüyor-

du. 

Bu süreçte tutsak aileleri parti

binalar›n› iflgal ettiler, yol kestiler,

yürüyüfller düzenlediler. Çalmad›k-

lar› kap›, baflvurmad›klar› yöntem

kalmad›. Her gün onlarca kifli gö-

zalt›na aln›d›. Onlarca aile henüz ifl-

kencehanelerde iken baflka aileler

yeni eylemlerin içindeydi. 69 gün

boyunca iflkencehaneler onlar için

çal›flt›.

‘96 Ölüm Orucu’nda tutsak aile-

leri bir ilke daha imza att›lar. ‹kisi

TAYAD’l› üç tutsak ailesi evlatlar›

için ölüm orucuna yatt›lar. Ailelerin

tek talebi vard›. “Evlatlar›m›z›n ta-

lebi kabul edilsin.” 

Yürütülen mücadele

sonucunda tutsaklar›n di-

renifli genifl kesimler tara-

f›ndan sahiplenildi. 

Ancak oligarflinin sal-

d›r›lar› reformizm üzerin-

de etkili olmufltu. Refor-

mizm bu süreçte direniflin

son günlerine kadar ey-

tecrite karfl› mücadelede 
kimileri bir vard›, bir yoktular...

ONLAR HEP VARDI

TECR‹T
ve 

TAYAD

TECR‹T
ve

TAYAD
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lemlerin içinde destek boyutuyla bi-

le yer almad›.

Sonuçta 12 devrimci tutsa¤›n fle-

hit düfltü¤ü bir direniflle oligarfliye

diz çöktürüldü. Direniflin 69. gü-

nünde tutsaklar›n talepleri kabul

edilerek Eskiflehir tabutluklar› ikin-

ci kez kapatt›r›ld›. 

Oligarfli, direniflle büyük bir ye-

nilgi alm›flt› ancak tecrit politikala-

r›ndan vaz geçmedi. Eskiflehir ta-

butluklar›n›n kapat›lmas›ndan he-

men sonra tecrit hapishanelerini

devreye sokmak için uzun vadeli

planlar yapmaya bafllad›. 

F Tipi hapishaneler, tecrit politi-

kas›n›n yeni biçimi olarak, oligarfli

aç›s›ndan uygun bir zamanlamayla

gündeme getirilecekti... 

““DDeevvlleettllee bbaaflfleeddiilleemmeeyyeeccee¤¤iinnii

öö¤¤rreennmmiiflfl oollmmaall››llaarr””

Baflbakan Ecevit’in 19 Aral›k sa-

bah› sarfetti¤i bu sözler, oligarflinin

sald›r›s›ndaki amac› en özlü biçim-

de ifade ediyordu. Direnirseniz

böyle katlederiz diyordu. 

D›flar›da tam bir sessizlik vard›.

TAYAD’l›lar›n d›fl›nda soka¤a ç›kan

kimse yoktu. Devrimcilerin kurum-

lar› sürekli bas›l›yor, tam bir terör es-

tirilerek insanlar gözalt›na al›n›p tu-

tuklan›yordu. Reformistler, yasal

particiler sald›r›lar› k›namak için

parti binalar›nda bas›n toplant›s› da-

hi yapamaz oldular. Ortada yine TA-

YAD ve devrimciler vard›.

TAYAD’l›lar, 31 Aral›k 2000’de Ka-

d›köy Meydan›’nda 19 Aral›k katli-

am›n›, kesintisiz süren terörü protes-

to etmek, devam eden ölüm orucu

direniflini desteklemek için bas›n

aç›klamas› yapt›ktan sonra iske-

lede oturma eylemi yapt›. Eyle-

me polis sald›rd› ve gözalt›na al›-

nan 60 kifli yeni y›l› polisin ifl-

kencehanelerinde karfl›lad›. 

Herkes ssusturuldu,

sald›r›lar direniflin

tecrit eedilmesi iiçindi

Oligarfli 19 Aral›k katliam›y-

la ne içeride devrimcilerin

direniflini bitirebildi, ne da

d›flar›da TAYAD’l› ailelerin. 

D›flar›da TAYAD’l›lar›n

Ölüm Orucu yapt›¤› TAYAD

binas›, 21 Aral›k’ta bas›la-

rak Ölüm Orucu yapan aile-

ler gözalt›na al›nm›flt›. Gö-

zalt›nda polisin tüm “telkin”

ve tehditlerine ra¤men TA-

YAD’l›lar  direnifli sürdür-

mekte kararl› oldular. Ölüm

orucu direnifli d›flar›da da sü-

rüyordu. Ancak TAYAD mü-

hürlendikten sonra ailelerin

ölüm orucunu sürdürebilece-

¤i demokratik bir kurum bu-

lunam›yordu. Tecrit sald›r›s›-

n›n kitleler üzerinde ve reformist

solun, sendikalar›n, demokratik kit-

le örgütlerinin üzerinde ne kadar et-

kili oldu¤u aç›kça görülüyordu.

Katliama, bu sald›r›lara karfl› dire-

nifl ve dayan›flmay› gerçeklefltirmek

yerine, oligarfliye ““ddiirreenniiflflii aassllaa

ddeesstteekklleemmeeddiikklleerriinnii”” göstermekle

meflgullerdi. Bunun için ölüm oru-

cuna kap›lar›n›, gündemlerini kesin

olarak kapatt›lar. Sald›r›lara karfl›

direnememelerini, direnifle sald›ra-

rak örtmeye çal›flt›lar. Reformizmin

bu tavr› onlarca flehit verilmesine

ra¤men direniflin son aylar›na kadar

yedi y›l boyunca sürdü. 

Bu arada, Büyük Direnifl’e karfl›,

oligarflinin uygulad›¤› tecrit ve san-

sürün en koyu hali sol taraf›ndan da

uyguland›. Hapishanelerden, onlar-

ca tabut ç›kmas›na ra¤men ölümler

onlar›n gündeminde yer almad›. 

8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar

Günü ve 1 May›s gibi günlerde dahi

tecriti gündemlerine almad›lar. Di-

renenlere söz hakk› vermediler. Oli-

garfli mitinglere tecrit ve direnifli

içeren tek bir dövizin, pankart›n so-

kulmas›n› istemiyordu, sol da oli-

garfliyle ayn› paralelde direnifli san-

sürlemeye çal›flt›. Ancak tüm bu ku-

flatmalara ra¤men TAYAD’l› Aileler

beyaz baflörtüleriyle, pankartlar›yla,

dövizleriyle hep alanlardayd›lar. 

Direniflin yyeni mmevzisi

Küçükarmutlu

Ölüm orucundaki TAYAD’l›lar

gözalt›na al›n›p b›rak›ld›ktan sonra

direnifli k›sa bir süre baz› ayd›nlar›n

evlerinde sürdürdükten sonra, dire-

nifl Küçükarmutlu’da devam etti.

Küçükarmutlu, ilerleyen günlerde

Büyük Direnifl’in en önemli mevzi-

si oldu. Cananlar, fienaylar, Gülsü-

manlar, Zehralar, Hülyalar Küçü-

karmutlu’daki direnifl evlerinde fle-

hit düfltü. 

Küçükarmutlu, sansürün en ko-

yu oldu¤u direniflin ilk y›l›nda, fle-

hitleriyle direniflin dün-

yaya aç›lan kap›s› oldu.

Dünyan›n dört bir yan›n-

dan Küçükarmutlu’daki

direnifle destek ziyareti-

ne gelenler vard›. 

Küçükarmutlu’daki

direnifli görmeyen sadece

reformizm ve oportünizm

oldu. Hepsi, hala neden

Ölüm Oruçlar›na karfl› ol-

duklar›n› ya da neden b›-

Gülsüman Dönmez

Canan Kulaks›z 

fienay Hano¤lu

Erdo¤an Güler 

Zehra Kulaks›z

Hülya fiimflek

Abdülbari Yusufo¤lu

Özlem Durakcan

Arzu Güler

Sultan Y›ld›z

Büyük Direnifl’te flehit düflen TAYAD’LILAR 
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rakt›klar›n› anlatmakla meflguldu. 

Oligarfli de bu kez, öncelikle

Küçükarmutlu’yu tecrit etmeye ça-

l›fl›yordu. 

“Tahliye rrüflveti” 

ve TTAYAD

Oligarfli hapishanelerde direnifli

bitiremeyince ölümleri engellemek

için zorla “tedavi” iflkencesiyle yüz-

lerce tutsa¤› sakat b›rakt›. Oligar-

flinin zorla müdahalelerine ra¤men

tutsaklar›n direnifli yine de sürüyor-

du. Oligarfli çaresizdi. Bu kez de di-

reniflçilere “tahliye rüflveti” vererek

direnifli k›rmak için yeni bir yöntemi

devreye soktu. Ancak yine önlerin-

deki en büyük engellerden birisi TA-

YAD’l›lar›n Küçükarmutlu’da olufl-

turduklar› direnifl mevzisiydi. Tahli-

ye edilen tutsaklar ç›kar ç›kmaz Kü-

çükarmutlu’daki direnifl evlerine

kofltu. Küçükarmutlu’da yeni direnifl

evleri aç›ld›. Keza ayn› dönemde

Küçükarmutlu d›fl›nda da Ankara’da,

‹zmir’de direnifl evleri aç›ld›. 

Oligarflinin tahliye rüflveti de

böylece bofla ç›kart›ld›. 

Küçükarmutlu art›k tecrite karfl›

direniflin fiili merkeziydi; dünya ça-

p›nda ziyaretler oluyordu; TAYAD,

tecrite karfl› mücadelenin uluslara-

ras› boyutta tan›nan ve kabul edilen

örgütü konumundayd›. 

Armutlu kkuflatma aalt›nda:

‘Bir karanfil aal dda ggel’

Direniflin bafl›ndan beri Küçü-

karmutlu tecrit ve sansür kuflatmas›

alt›ndayd›. Fakat yeni direnifl evle-

riyle birlikte Küçükarmutlu polisin

aç›k kuflatmas› alt›na al›nd›. Direni-

fli ziyaret için gelenler, mahalleye

girifl ç›k›fllarda kimlik kontrolünden

geçirilmeye, gözalt›na al›nmaya

bafllad›. Oligarfli bu terörle direnifle

verilen en küçük deste¤i dahi engel-

lemeye çal›fl›yordu. 

Polisin kuflatmas›na karfl› TA-

YAD’l›lar da Küçükarmutlu

mevzisini savunmak için ’daki dire-

niflçilere “Bir karanfil al da gel”

kampanyas› bafllatt›. 

Oligarflinin tüm ku-

flatma ve sald›r›lar›na

ra¤men binlerce karanfil

ya¤d› Küçükarmutlu’ya.

Ancak, oligarfli, 5 Ka-

s›m 2001’de, 19 Ara-

l›k’ta hapishanelere yap-

t›¤› gibi bir katliamla Küçükarmut-

lu’daki direnifle sald›rd›. ‹kisi TA-

YAD’l› dört kifliyi katletti. Yine

demokratik kurumlara sald›rd›, on-

larca kifliyi gözalt›na al›p tutuklad›.

Ancak katliamlara, tutuklamalara

ra¤men TAYAD’›n tutsaklar› sahip-

lenmesini ve tecrite karfl› mücadele-

sini asla engelleyemedi. 

Tecrite kkarfl› ggüçlü bbir

seslenifl: Duydunuz mmu?.. 

Tecrite kkarfl› 1110 bbin iimza

Küçükarmutlu’daki direnifl evle-

rinin kapanmas›ndan, direniflçilerin

gözalt›na al›n›p tutuklanmas›ndan,

oportünizmin de direnifli b›rakma-

s›ndan sonra, yük yine onlar›n

omuzlar›ndayd›.. Tecrit ve sansürü

k›rmak için her seferinde yeni yol

ve yöntemler arad›lar ve bbuulldduullaarr..

Yedi y›l süren direnifl boyunca asla

çaresiz kalmad›lar. 

Direnifl boyunca defalarca AAnn--

kkaarraa yyüürrüüyyüüflflüü yapt›lar. 

Tecriti anlatmak için kurultaylar

ve sempozyumlar düzenlediler. 

Ülkenin dört bir yan›nda imza

kampanyalar› düzenlediler. 

“Tecrite Hay›r” diye Türkiye’nin

dört bir yan›ndan toplad›klar› 111100

bbiinn imzay› ‹stanbul, Mersin, Malat-

ya, Çorum, ‹zmir ve Karadeniz

kentlerinden yola ç›karak Anka-

ra’ya götürdüler.

Sa¤›r kulaklara “Hapishanelerde

107 insan öldü duydunuz mu” diye

sordular. 7 y›l boyunca tecriti anla-

tan onbinlerce afifl ast›lar, yüzbin-

lerce bildiri da¤›tt›lar. 

Elin aalt›nda bbir tarih 

TAYAD’l›lar, sansürü k›rmak ve

tecriti anlatmak için 16 Eylül

2003’te Ankara Abdi ‹pekçi Par-

k›’nda 10 gün oturma eylemi yapa-

caklard›. Polisin oturma eylemine

sald›rmas› sonucu irade savafl›na

dönüflen oturma eylemi polisin her

türlü terörüne, sivil faflist k›flk›rtma-

lara, Ankara’n›n zorlu do¤a koflulla-

r›na karfl› tam 1230 gün sürdü. 

Sabr›n, inanc›n, kararl›l›¤›n sa-

hiplenmenin, destan› yaz›ld› Abdi

‹pekçi Park›’nda.

Park›n ad› direnifl park› oldu.

Hak aramak, sesini duyurmak iste-

yen Abdi ‹pekçi Park›’na kofltu. 

Tam 1230 gün elin alt›nda

tecriti anlatt› TAYAD’l› Aileler. 

Tutuklanan 17 TAYAD’l›, o

direniflin, o destan›n y›lmaz sa-

vaflç›lar›ndand›r. O direniflin yo-

rulmaz emektar›d›rlar. Tecrite

karfl› mücadelede defalarca gö-

zalt›na al›nd›lar, tutukland›lar.

Tecrite karfl› savaflmaktan asla

vazgeçmediler. Direnifl sona er-

dikten sonra da AKP’nin verdi¤i

sözleri yerine getirmesi için ya-

kas›na yap›flt›lar. Zulmün oldu-

¤u her yerde onlar oldu. 

((DDeevvaamm eeddeecceekk))

“Bir karanfil aal dda

gel” ddiye sseslendi

direniflçiler... 

Yüzlerce eelde,

yüzlerce yyürekte, yyüzlerce

karanfil ttafl›nd› AArmutlu’ya.

O kkaranfiller art›k yyaln›z bbir

çiçek dde¤ildi. 

Bir karanfil, zzulme

meydan ookuyanlarla

dayan›flmakt›, bbir karanfil

direnenlerle oomuz oomuza

olmakt›... 
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17 TAYAD’l›n›n hukuksuzca

tutuklanmas›n› TAYAD’l›lar protes-

to etmeye devam ediyorlar.

Yaflanan hukuksuzluk karfl›s›nda

AKP il binalar› önünde oturma

eylemleri yap›l›yor. 

“Vars›n iktidar›n suç tan›mlama--

lar› kendisine ait olsun. Biz yapt›¤›--

m›z›n ve söyledi¤imizin meflru olup

olmad›¤›na bakar›z" diyen TA--

YAD'l› Aileler, 13 Temmuz günü

‹‹ssttaannbbuull Sütlüce'deki AKP il binas›

önünde oturma eylemi yapt›lar. 

"Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldür--

mek Serbest Cenazelerine Kat›lmak

Suç. Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest

B›rak›ls›n" pankart› açan TA--

YAD'l›lar, "Tutuklu TAYAD'l›lara

Özgürlük, Mahir Çayan'› Anmak

Suç De¤ildir" yazan önlükler giydi--

ler. 

Eylemde yap›lan aç›klamada;

"Bizi her hafta karfl›n›zda görecek--

siniz. Ta ki tutuklatt›¤›n›z TA--

YAD'l›lar özgürlüklerine kavuflana

kadar" diyen TAYAD'l›lar mücade--

lelerinin meflru ve hakl› oldu¤unu

dile getirdiler. 

43 kiflinin kat›ld›¤› eylemde;

"Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n,

Gözalt›lar Tutuklamalar Bask›lar

Bizi Y›ld›ramaz" sloganlar› at›ld› ve

Özgür Tutsak marfl› söylendi.

““AAKKPP hhaallkk››nn tteekk bbiirr

ddeemmookkrraattiikk hhaakkkk››nn›› bbiillee

kkuullllaannmmaass››nn›› iisstteemmiiyyoorr””

Bursa’da 12 Temmuz günü Fo--

mara Meydan› AKP il binas› önün--

de TAYAD’l› Aileler taraf›ndan bir

eylem düzenlendi.

Eylemde Yalç›n Do¤ru bas›na

bir aç›klama okuyarak “AKP halk›n

tek bir demokratik hakk›n› bile kul--

lanmas›n› istemiyor, halk›n demok--

ratik mücadelesini bo¤mak, insan--

lar›n tamamen susmas›n›, adalet

aray›fl›n›n olmamas›n› istiyor.

Bu nedenle ülkemizin dört bir

yan›nda TAYAD’l›lara sald›r›yor,

gözalt›na al›yor ve tutukluyor” de--

di. “Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest

B›rak›ls›n, Güler Zere Onurumuz--

dur, Mahir Çayan Onurumuzdur”

sloganlar›yla eylem bitirildi.

Bursa’n›n GGeemmlliikk ilçesinde 9

Temmuz günü AKP ilçe binas›na

yürüdüler. Eski garajda toplanan

TAYAD’l›lar “Mahir Çayan’› An--

mak Güler Zere’ye Sahip Ç›kmak

Suç De¤ildir Tutuklu TAYAD’l›lar

Serbest B›rak›ls›n” pankart›n› açt›

ve  “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Has--

ta Tutsaklar› Tecritte Katletmek

Serbest Cenazelerine Kat›lmak Suç,

Mahir Çayanlar› Katletmek Serbest

Anmak Suç” dövizlerini tafl›d›. 

AKP ilçe binas› önüne yürüyen

TAYAD’l› Aileler ad›na okunan

aç›klamada “Bugüne kadar her fleyi

yapt›n›z. TAYAD'l›lar› tutuklad›n›z.

Katlettiniz. TAYAD'› kapatt›n›z. Ne

TTAAYYAADD’’ll›› AAiilleelleerr AAKKPP ÖÖnnüüddee AAddeelleett ‹‹ssttiiyyoorrllaarr

Bizi Her Hafta Karfl›n›zda Göreceksiniz!

““ZZuullüümmllee,, tteerröörrllee bbiizzii

ssuussttuurraammaadd››nn››zz,,

ssuussttuurraammaayyaaccaakkss››nn››zz.. ‹‹flflttee

kkaarrflfl››nn››zzddaayy››zz.. HHeerr hhaaffttaa bbiizzii

bbuurraaddaa ggöörreecceekkssiinniizz.. fifiiimmddiilliikk 22..

hhaaffttaaddaayy››zz.. BBiizziimm ssaabbrr››mm››zz›› ddaa

ss››nnaammaayy››nn.. BBiizziimm ssaabbrr››mm››zz››

AAnnkkaarraa''ddaa,, AAbbddii ‹‹ppeekkççii PPaarrkk››’’nnddaa--

kkii eell’’ee ssoorruunn.. OO ssiizzee aannllaattss››nn..””

(TAYAD’l›lar›n 13 Temmuz’da ‹stanbul

AKP önünde okuduklar› bildiriden)

18 Temmuz
2010

13

Yürüyüfl

Say›: 225

‹STANBUL / SÜTLÜCE

BURSA



oldu? Bizi susturabildiniz mi? ‹flte

yine karfl›n›zday›z” denildi.

AAnnttaallyyaa’da Muratpafla AKP

‹lçe binas› önünde oturma eylemi

yap›ld›.  “Tutuklanan TAYAD’l›lar

Serbest B›rak›ls›n”, “Mahir’› An--

mak Suç De¤ildir” sloganlar›n›n

at›ld›¤› eylemde  “Bu tutuklamalar,

hak ve özgürlük mücadelesi veren--

lerin meflrulu¤una sald›r›d›r. TA--

YAD'’l›lar›n yan›nda olmak, zul--

mün karfl›s›nda olmakt›r. Suskun

kalmak, zalime cesaret vermektir!

Ülkemizde  zulüm bitmedikçe sesi--

mizi ç›karmaya, devam edece¤iz”

denildi.

““TTeeccrriittee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee

eeddeennlleerrii ttuuttuukkllaammaakk

AAKKPP’’nniinn ççaarreessiizzllii¤¤iiddiirr””

Adana’da 13 Temmuz günü TA--

YAD’l›lar AKP il binas› önündeydi.

TAYAD ad›na Servet Göçmen bir

aç›klama yaparak “Tecrite karfl›

mücadele edenleri tutuklamak

AKP’nin çaresizli¤idir” dedi  ve

hukuksuzluk sona erene kadar

mücadelelerine devam edeklerini

vurgulad›. Aç›klaman›n ard›ndan

bir saatlik oturma eylemi yap›ld›.

TTAAYYAADD’’ll››llaarr ssuussttuurruullaammaazz

Ankara'da, TAYAD'l› Aileler

Adalet Bakanl›¤› Ek Binas› önünde

oturma eylemi yapt›.

Eylemde, “Hasta Tutsaklar›

Tecritte Öldürmek Serbest! Cenaze--

lerine Kat›lmak Suç! Tutuklu TA--

YAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n!” yaz›--

l› pankart aç›ld› ve  “Tutuklu TA--

YAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n!”,

“AKP'nin Güler Zere'yi Öldürmesi

Serbest, AKP'yi Protesto Etmek

Suç” yaz›l› dövizler tafl›nd›. 

Oturma eyleminden önce oku--

nan bas›n aç›klamas›nda; AKP'nin

haz›ms›zl›¤›na, tahammülsüzlü¤üne

de¤inilirken, tutuklu TAYAD'l›lar

serbest b›rak›lana kadar her Sal› ay--

n› yerde oturma eylemi yap›laca¤›--

na ve tecrit sürdükçe, hukuksuzluk

sürdükçe buna karfl› mücadelenin

de sürece¤ine vurgu yap›ld›.

“TAYAD'l›lar Serbest B›rak›l--

s›n!”, “Güler Zere'yi Sahiplenmek

Suç De¤ildir!”, “Mahir Çayan'› An--

mak Suç De¤ildir!”, “Adalet ‹stiyo--

ruz!” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme

EHP, BDSP ve Ankaral› Ayd›n ve

Sanatç›lardan Mehmet Özer de des--

tek verdi. Ayr›ca TAYAD'l›lara uy--

gulanan zulmün anlat›ld›¤› ve daya--

n›flma ça¤r›s›n›n oldu¤u bildiriler

da¤›t›ld›.

““HHaassttaa ttuuttssaakkllaarraa ssaahhiipp çç››kktt››¤¤››,,

ddeevvrriimmcciilleerrii aanndd››¤¤›› iiççiinn ttuuttuukkllaannaann

TTAAYYAADD''LLIILLAARRAA ddeerrhhaall öözzggüürrllüükk

iissttiiyyoorruuzz.. OOnnllaarr››nn tteeccrriittttee

ggeeççiirrddiikklleerrii hheerr ggüünn ssiizziinn iiççiinn yyeennii

bbiirr ssuuççttuurr.. ""

(TAYAD’l›lar›n 13 Temmuz’da ‹stan--

bul AKP önünde okuduklar› bildiriden)

TAYAD’l›lar AKP önlerinde

yapt›klar› oturma eylemlerinin yan›

s›ra yapt›klar› eylemler ve toplad›k-

lar› imzalarla yaflanan hukuksuzlu-

¤unu ve AKP’nin haz›ms›zl›¤›n›

teflhir ediyorlar. 

Tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest

b›rak›lmas› için Taksim Galatasa-

ray Lisesi önünde bafllat›lan oturma

eylemi devam ediyor.

Her gün insanlara AKP’nin hu-

kuksuzlu¤unu, devrimcileri sahip-

lenmeye her koflulda devam ede-

ceklerini dile getiren TAYAD’l› Ai-

leler haklar ve özgürlükler mücade-

lesini sürdürmenin önemini anlat›-

yorlar her gün. 10.00-22.00 saatleri

aras›nda beyaz baflörtüleri, k›rm›z›

bantlar› ve önlükleriyle hukuksuz-

lu¤u teflhir eden TAYAD’l›lar her

gün yüzlerce imza topluyorlar.

11 Temmuz günü faflistler yürü-

yüfl yapt›¤› s›rada çevrede bulunan

kifliler faflistlerin yürüyüflü bitene

kadar masada beklediler. ‹mza at-

maya gelen bir iflçide tutuklu TA-

YAD’l›lardan Bayram fiahin’e bir

mektup yazd›.

16 Temmuz günü masaya gelen

iki faflist küfürler ederek masada

bekleyen TAYAD’l›lara kemerle-

riyle sald›rd›. O s›rada çevrede bu-

Tutuklu TAYAD’l›lar›n Serbest B›rak›lmas›
‹çin ‹mza Masalar›
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lunan kifliler de sald›ran faflistleri

dövdüler. Olay› f›rsat bilen polisler-

de masada bulunan TAYAD’l›lar›

gözalt›na ald›lar. Bu s›rada bir müd-

det masa bofl kalmas›na ra¤men ge-

lip imza atanlar oldu.

Gözalt›lardan üç kifli karakoldan

serbest b›rak›l›rken befl TAYAD’l›

savc›l›ktan serbest b›rak›ld›lar. 

GGüüllssuuyyuu’’ddaa Halk Cepheliler Tu-

tuklu TAYAD'l›lar›n serbest b›rak›l-

mas› talebi ile duvarlara yaz›lama

yapt›lar. Halk Cepheliler duvarlara

"TAYAD Onurumuzdur, Tecrite Son

TAYAD'l›lara Özgürlük, Mahir Ça-

yan'› Anmak Suç De¤ildir” yazd›lar. 

AKP iktidar› hukuksuz bir flekil-

de TAYAD’l›lar› tutuklayarak haklar

ve özgürlükler mücadelesine sald›r›-

yor. Bu hukuksuzlu¤u protesto et-

mek için AAvvcc››llaarr Marmara Cadde-

si'nde 9 Temmuz'da AKP iktidar›n›n

hukuksuz bir flekilde tutuklad›¤› 17

TAYAD'l›n›n serbest b›rak›lmas›

için imza masas› aç›ld›.

‹mza masas›nda 50 adet  imza

topland› ve 100 adette bildiri da¤›t›m›

yap›ld›.

EEsseennyyuurrtt Köy içi Meydan›’ndan

TAYAD’l› Aileler için özgürlük slo-

ganlar› yükseldi. 11 Temmuz günü

bir araya gelen Esenyurt Özgürlük-

ler Derne¤i üyeleri “Hasta Tutsakla-

r› Sahiplendikleri, Mahir Çayan’›

And›klar› ‹çin Tutuklanan TA-

YAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” pan-

kart› açt›lar.

Alk›fllarla bafllayan eylemde

“Tecrite son, Bask›lar, Gözalt›lar,

Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz, Ma-

hir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar

Savafl” sloganlar› at›ld›. 

Esenyurt Özgürlükler Derne¤i

ad›na okunan aç›klamada ise “tüm

ilericiler, devrimciler, demokratlar,

zulme karfl›y›m diyen herkes, bu da-

yatmaya hay›r diyelim” denildi. Da-

ha sonra ise 6 saat sürecek oturma

eylemine bafllan›ld›.

Bu s›rada koflar ad›m gelen sivil

polisler kamera çekimi yap›p ortam›

terörize etmeye çal›flt›lar ve “yar›m

saat içinde kalk›p gidin yoksa müda-

hele ederiz” diyerek tehditler savur-

dular.

Devam›nda halk›n da sahiplen-

mesiyle polis iyice haz›ms›zlaflarak

bir panzer, bir çevik kuvvet otobüsü,

alt› Kango polis arac›, befl tane de si-

vil polis arac› getirdiler. 

Onlar bu flekilde toparlan›rken

dernek üyeleri türküler söyleyerek

halay çektiler. Gün boyu Esenyurt

halk›n›n ilgisi azalmad›.  6 saat sü-

ren oturma eylemin de 250 imza top-

land›. Eyleme BDSP ve EMEP’liler-

de destek verdi.

TTAAYYAADD’’ll››llaarr YYiinnee AAbbddii

‹‹ppeekkççii PPaarrkk››’’nnddaa

Ankara’da 10 Temmuz günü Ab-

di ‹pekçi Park›’nda “Hasta Tutsakla-

r› Tecritte Öldürmek Serbest! Cena-

zelerine Kat›lmak Suç!  Tutuklu TA-

YAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l›

pankart ile toplanan TAYAD'l› Aile-

ler iki saatlik oturma eylemi yapt›lar. 

Eylemde yap›lan aç›klamada;

“Yapt›¤›m›z her eylem hapishaneler-

de nas›l bir katliam sürdü¤ü gerçe¤i-

ni ortaya koymam›z, AKP'nin mas-

kesini düflürüyor. 

AKP, iflte bunun için, bizi sustur-

mak istiyor. Bunun için, ölüm man-

galar›n›, üzerimize yolluyor ve tu-

tukluyor.” denildi. 30 kiflinin

kat›ld›¤› eylemde; “Tutuklanan TA-

YAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n”, “Gü-

ler Zere Onurumuzdur”, ”Hasta Tut-

saklar Serbest B›rak›ls›n”sloganlar›

at›ld›.

TAYAD'l› Aileler, 11 Temmuz gü-

nü, fifiiirriinntteeppee Mahallesi'nde ve Nato-

Yolu Caddesi'de, bildiri da¤›tt›lar ve

imza toplad›lar. 11 TAYAD'l›,

AKP'nin hukuksuzlu¤unu teflhir eden

afifllemeler de yapt›lar. 2 saatte 1000

bildiri halka ulaflt›r›ld›. 

Ankara'da TAYAD'l› Aileler tara-

f›ndan 9-10 ve 11 Temmuz'da

Yüksel Caddesinde imza masas›

aç›ld›. 3 gün boyunca 1500 adet bil-

diri da¤›t›ld› ve 680 imza topland›.

‹mza masas›na gelen birisi, “Sizi

'Amerika Defol Bu Vatan Bizim!'

kampanyas›ndan tan›yorum, gerçek-

ten çok büyük bir fedakarl›k örne¤i

gösteriyorsunuz” diyerek tebrik etti. 

‹‹zzmmiirr’’ddee OOttuurrmmaa EEyylleemmii

DDeevvaamm EEddiiyyoorr

‹zmir’de TAYAD’l›lar›n eski Sü-

merbank önünde bafllatt›¤› oturma

eylemi devam ediyor.

Dergimizin haz›rland›¤› s›rada 10.

gününde olan eylemde, zaman geç-

tikçe halk›n duyarl›l›¤› da art›yor.

Toplanan 1620 imzan›n 1080’i son

befl gün içerisinde topland›.

Eylemin dördüncü gününde

www.yurtsuz.com isimli yerel haber

sitesinden ziyarete gelip foto¤raf

çektiler ve eylemin haberini yapt›lar.

Ayn› gün ‹zmir Büyükflehir Beledi-

yesi'ne biliflim hizmeti veren ÜN‹-

BEL. Afi'de çal›flan 37 bilgisayar uz-

man› Büyükflehir Belediyesi önünde

greve bafllad›klar›n› aç›klad›lar. Ma-

afl art›fl› konusunda iflverenle arala-

r›ndaki da¤lar kadar fark yüzünden

grev bafllatan iflçiler daha sonra da

oturma eylemini ziyaret edip TA-

YAD'l›larla sohbet etti ve imza ver-

diler. 

Adaletsizlikler Takvimi
Kamu Emekçileri Cephesi 10 Temmuz

günü yaflanan hukuksuzlukla ilgili bir

aç›klama yay›nlad›.

“Adaletsizlikler Takvimi” bafll›¤›yla

yay›nlanan aç›klamada Meryem Özsö-

¤üt’ün 25 gündür tutuklu oldu¤u belirtildi.

Aç›klamada; Meryem Özsö¤üt üzerinki

bu bask›n›n amac›n›n KESK’i, örgütlü

memurlar› ve devrimcileri y›ld›rmak oldu-

¤u vurguland›.

Aç›klama Meryem Özsö¤üt ve 16 TA-

YAD’l› için özgürlük talebiyle sona erdi.

18 Temmuz
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‹zmir’de ayr›ca 15 Temmuz gü-

nü NNaarrll››ddeerree Pazaryeri önünde im-

za masas› aç›ld›. TAYAD’l› ailele-

rin neden tutukland›¤› anlat›lan ma-

sada 150 imza topland›.

11 Temmuz’da BBuurrssaa Kent

Meydan›’n›nda TAYAD’l› Aileler

taraf›ndan, tutuklanan TAYAD’l›la-

r›n serbest b›rak›lmas› için imza

stand› aç›ld›. 

3 saat aç›k kalan standta halka

AKP’nin hukuksuzlu¤u teflhir edil-

di ve TAYAD’›n tecrite karfl› müca-

dele etti¤i, devrimci- vatansever

tutsaklar› sahiplendi¤i için adalet-

siz bir flekilde tutukland›¤› anlat›la-

rak imza topland›. 

DDeerrssiimm Halk Cephesi taraf›n-

dan 13 Temmuz günü Dersim Ye-

ralt› Çarfl›s› üzerinde imza masas›

aç›ld›. "Mahir Çayan'›n mezar›na

gitmek suç de¤ildir, hasta tutsakla-

ra sahip ç›kmak ve Güler Zere'nin

cenazesine kat›lmak ve yap›lan ey-

lemliliklere kat›lmak suç de¤ildir. 

fiimdi tutuklanan TAYAD'l›lar›n

yan›nda olma zaman›d›r. Tutukla-

nan TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›l-

mas› için bir imza da siz verin" de-

nilerek AKP'nin hukuku teflhir edil-

di. 

Dersim halk›n›n yo¤un ilgi gös-

terdi¤i imza masas›nda kimi za-

manlar insanlar imza atmak için s›-

raya girdiler Üç saat boyunca aç›k

kalan imza masas›nda 305 imza

topland›. Ayr›ca TAYAD bildirileri

da¤›t›ld›.

AAddaannaa’da 10 Temmuz günü

Çakmak Caddesi ve Kültür Soka¤›

önünde TAYAD’l›lar bildiri da¤›t›-

m› yapt›lar. “Tecrite Hay›r Demek

‹çin Her Tutsak TAYAD’l›ya 1000

Mektup 1000 Kitap Gönderelim!”

bafll›kl› 500 bildiriyi halka da¤›ta-

rak TAYAD’l›larla dayan›flma ça¤-

r›s› yap›ld›. 

AAnnttaallyyaa K›fllahan Meydan›’n-

da TAYAD’l›lar 2 haftad›r yaflanan

hukuksuzlu¤u anlat›yorlar. Her gün

Saat:13.00-21.00 aras›nda bildiri

da¤›t›l›p, insanlarla sohbetler edi-

len eylemde Antalya’n›n turistik bir

flehir olmas›ndan dolay› dövizler

‹ngilizce, Rusca ve Arapça da ha-

z›rlanm›fl durumda. 

Antalya Özgürlükler Derne¤i de

yeni tafl›nd›¤› binan›n balkonuna

“Tutuklanan 17 TAYAD’l› (Tutuklu

Aileleri Yard›mlaflma Derne¤i) Ser-

best B›rak›ls›n” yazan pankart asa-

rak TAYAD’l›lar›n yaflad›¤› adalet-

sizli¤i teflhir etmeye devam ediyor. 

EEllaazz››¤¤ Hozat Garaj›nda 14 ve

15 Temmuz günleri imza stand›

aç›ld›. Çevreden devrimcileri ve

TAYAD’l›lar› tan›yanlar sadece

kendileri imza atmakla kalmay›p

çevrelerindeki insanlara da imza at-

t›rd›. 3 saat aç›k kalan imza masa-

s›nda 100 imza topland›.

Kendilerine yasalar›n tan›d›¤›

demokratik haklar›n› kullanan on-

larca TAYAD’l›, evlerine, dernekle-

re polis taraf›ndan düzenlenen bas-

k›nlarda gözalt›na al›n›p, tutukland›.

Aralar›nda 50-60 yafllar›nda fle-

hit ve tutsak ailelerinin, yafll›lar›n,

gençlerin, ö¤rencilerin, sendikac›la-

r›n oldu¤u 17 kifli...

Bu tutuklamalar, demokratik

mücadelenin yasall›¤›n›n ve meflru-

lu¤unun ortadan kald›r›lmas›, düze-

nin kendi yasalar›n›n bile hiçe say›l-

mas›d›r...

E¤er tek bir geçerli neden olma-

dan bir tan vakti, ellerinde a¤›r si-

lahlarla kap›lar zorlan›yor, konutla-

ra, derneklere giriliyorsa, orada hu-

kuktan, kifli ve konut dokunulmazl›-

¤›ndan, örgütlenme ya da düflünce

özgürlü¤ünden söz edilemez.

Böyle bir tablonun yafland›¤› bir

yerde, önce BBaarroollaarr bu sald›r›lara

karfl› ç›kmal›d›r. Önce BBaarroollaarr,

haks›z bir biçimde gözalt›na al›n›p

tutuklananlara  sahip ç›kmal›d›r.

Barolar, bu yaflananlar› görmez-

den gelemez. Mevcut k›smi haklar›n

ayaklar alt›nda çi¤nenmesine tav›r-

s›z kalamazs›n›z. Buna tav›rs›z kal-

d›¤›n›z noktada, hukuku boflveriyor-

sunuz demektir. Bu, kendi varl›¤›n›-

z› yads›makt›r... 

Ki, o zaman da flöyle sorulacak-

t›r; Barolar niye var? Barolar gözle-

rinin önünde yaflanan hukusuzlu¤a,

siyas› iktidar›n kendisi gibi düflün-

meyen herkesi suçlad›¤›, düzenin

hukukunu kendi ç›karlar› için aç›k-

tan kulland›¤› bir yerde müdahale

etmeyecek midir?

Barolar›n bugün tam da müdaha-

le edecekleri bir süreç yaflanmakta-

d›r.

Bu yan›yla Barolar› göreve ça¤›-

r›yor, tutuklanan 17 TAYAD’l›n›n

davas›nda taraf olmal›d›rlar diyoruz.

Gözalt›lardan bafllayarak, Baro-

nun taraf olaca¤›, hukuksuzlu¤a kar-

fl› ç›kaca¤› hakl› ve meflru bir zemin

olmas›na karfl›l›k Barolar bugüne

kadar taraf olmam›flt›r. 

Taraf olmad›¤› gibi yaflanan hak-

s›zl›¤a, zulme karfl› da ç›kmam›flt›r.

Bugün bir çok yerde bu hukuksuz-

luk, haks›zl›k dile getirilirken, Baro-

lar›n flu ana kadar ki kay›ts›zl›¤› dü-

flündürücüdür

Hukuksuzlu¤un egemen oldu¤u,

demokratik haklar›n kullan›lamad›-

¤› heryerde, yar›na dair -barolar da-

hil- hiç kimse güvencede olamaz.

Barolar! 17 TAYAD’l›n›n 
tutuklanmas›na karfl› ç›k›n!

ANTALYA
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EEddiirrnnee FF TTiippii

HHaappiisshhaanneessii’’nnddee yyeenniiddeenn

aayyaakkkkaabb›› aarraammaass›› ddaayyaatt››ll››yyoorr

“ 22 Haziran'da 'Avukat görüflün

var' diye geldiler. Avukata gitmek

için hücreden ç›kt›m. 

Ama gardiyanlar, 'Ayakkab›n› ç›-

karman gerekiyor' dediler. 'Nereden

ç›kt›?' dedi¤imde, 'Bize öyle söyle-

diler' cevab›n› verdiler. 

Ben de ayakkab›m› ç›karmaya-

ca¤›m› söyledim. Kap›y› kapat›p

gittiler. Böylece idarenin 66 ayd›r uy-

gulad›¤› kuraldan vazgeçti¤ini

ö¤renmifl olduk. Biz ayakkab›la-

r›m›z› kendimiz ç›karm›yoruz.

Gardiyanlar kendileri ç›kar›yor..

Biz de keyfi uygulamalar› protes-

to eden sloganlar at›yoruz.

‹‹ssttaannbbuull ÇÇaa¤¤ddaaflfl HHuukkuukkççuu--

llaarr DDeerrnnee¤¤ii''nden Av. Bark›n

Timtik ve Av. fiükriye Erdem ha-

pishanedeki uygulamalar›  ö¤ren-

meye gelmifllerdi. Böylece yeni

bir uygulamaya da tan›kl›k etmifl

oldular.

Geçen hafta EE rrccaann KKaarrttaall'›n

‘aa¤¤››rrllaaflfltt››rr››llmm››flfl mmüüeebbbbeett’’ hapis ce-

zas›n›n infaz›na bafllanaca¤›n› yaz-

m›flt›m. Bize günde 2 saat havalan-

d›rmaya ç›kar›laca¤› söylenmiflti. 

Ama pazartesi günü gelip sadece

14.00-15.00 saatleri aras›nda ç›ka-

racaklar›n› söyleyip, pratikte de öy-

le uygulad›lar. 

14.00-15.00 aras› benim hücre-

nin kap›s›n› kapat›yorlar. Ercan ha-

valand›rmaya ç›karken, benim hüc-

renin kap›s› kapal› tutuluyor. Bir sü-

re sonra havaland›rma saatini 2 saa-

te ç›karacaklarm›fl. (Ali Osman Kö-

se, 27 Haziran 2010)

DDeevvrriimmccii TTuuttssaakk ÜÜmmiitt ‹‹lltteerr

HHaallaa TTeekk KKiiflfliilliikk HHüüccrreeddee

ÜÜmmiitt ‹‹lltteerr, ‹zmir K›r›klar

1No’lu F Tipi Hapishanesi’nde  sür-

gün sevk nedeniyle sürdürdü¤ü  aç-

l›k grevini 5. günde bitirdi. 

ÜÜmmiitt ‹‹lltteerr, talepleri için savc›

ile görüfltü. Savc›ya; “ Bolu F Ti-

pi’ne  geri götürülme”  baflta olmak

üzere, “yerinin de¤ifltirilmesi, hüc-

rede en çok  10 kitap bulundurabil-

me yasa¤›n›n kald›r›lmas›n›” istedi.

Savc›, “flu an nöbetçi oldu¤unu,

durumu ile ilgilenece¤ini” belirtmifl-

tir. Ümit ‹lter, Bolu F Tipi Hapisha-

nesi’nden sürgün-sevkle K›r›klar F

Tipi Hapishanesi’ne getirilmifl ve ha-

pishanenin en ücra yerinde  tek kifli-

lik hücrede tutulmaktad›r. 

Kald›¤› hücre mutfa¤a yak›n ve

yemek kokular› yan›s›ra  siyasi tutsak-

lara uzak bir bölümde olmas› nede-

niyle  ayr›ca tecrite tabi tutulmufltur.

EEsskkiimmiiflflssiinn hhüüccrreemm 

bbuu ddüüzzeenn ggiibbii

Devrimci Tutsak Ümit ‹lter 
Hala Tek Kiflilik Hücrede

Hasta tutsaklar için yap›lan eylem-

ler sürüyor.  Geçti¤imiz hafta Ana-

dolu’nun kimi illerinde yap›lan ey-

lemlerle hasta tutsaklara özgürlük

istendi.

‹‹ssttaannbbuull Taksim Tramvay dura¤›n-

da 16 Temmuz günü hasta tutsaklar

için eylem yap›ld›.

“Hasta Tutsaklar Serbest

B›rak›ls›n, Abdullah Ak-

çay’›n Cezas› Ertelendi

Abdullah Akçay’a Öz-

gürlük Kazanan Direnifl-

tir” pankartlar›n›n aç›ld›-

¤› eylemde ‹stiklal Cad-

desi’nde yürüyüfl yap›ld›.

Galatasaray Lisesi önün-

de aç›klamay› okuyan

Emekli-Sen 2 Nolu fiube

Baflkan› Hasan Kaçk›r;

Abdullah Akçay’›n ceza-

s›n›n Adli T›p Kurumu ka-

rar›yla ertelendi¤ini duyurarak. “Bu

mücadelemizin bir kazan›m›d›r.” Bu

haks›z ve gayri meflru olan›n müca-

dele karfl›s›nda bir kez daha yenildi-

¤inin ifadesidir denildi.

Aç›klaman›n ard›ndan faflistler tara-

f›ndan sald›r›ya u¤rayan ve gözalt›-

na al›nan  TAYAD’l› Ailelerin imza

masas›n› ziyaret edip geçmifl olsun

dileklerini ilettiler. 

AAnnkkaarr aa’da 16 Temmuz günü

Yüksel Cadddesi’nde yap›lan ey-

lemde hasta tutsaklar›n ve tutukla-

nan TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›l-

mas› istendi. 

‹‹zzmmiirr Halk Cephesi hasta tut-

saklar›n serbest b›rak›lmas› için  ey-

lem yapt›. Konak Eski Sümerbank

önünde 12 Temmuz günü yap›lan

eylemde "Hasta Tutsaklar Serbest

B›rak›ls›n" yaz›l› pankart› aç›ld›.

Aç›klamada, AKP’nin tutsaklar›n ya-

flam hakk›n› gasp ederek, tutsaklar›

ölüme mahkum etti¤i söylendi. Eyle-

min ard›ndan bildiri da¤›t›m› yap›ld›.

AAddaannaa’da 10 Temmuz günü ‹nö-

nü Park›’nda yap›lan eylemde Erol Za-

var ve Kemal Özelmal›’n›n durumu-

nun kötü oldu¤u belirtilerek serbest b›-

rak›lmalar› istendi. Ard›ndan 5 dakika-

l›k oturma eylemi yap›ld›.

KAZANAN B‹Z‹Z

18 Temmuz
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CCuummhhuurrbbaaflflkkaannll››¤¤›› DDeevvlleett DDee--

nneettlleemmee KKuurruulluu’nun, (DDK) Adli

T›p Kurumu ile ilgili haz›rlad›¤› de-

netleme raporu geçti¤imiz günlerde

aç›kland›.

Devlet Denetleme Kurulu, rapo-

runda, “Cinsel suç ma¤durlar›n›n

ruh sa¤l›klar›n›n bozulmufl olup ol-

mad›¤›n›n tespitine dair dosyalar›n

say›s›nda ciddi bir art›fl ortaya ç›k-

t›¤›n›, bilirkifli müessesesinin sorun-

lu oldu¤unu, kriminal uzman yetifl-

medi¤i” belirterek yeni bir yap›lan-

maya gidilmesini önerdi.

Devlet Denetleme Kurulu rapo-

runda Adli T›p Kurumu ile ilgili ola-

rak sadece bu “eksikliklere” de¤inil-

mektedir.

Devlet Denetleme Kurulu, Adli

T›p’›n son 3 y›lda  ddeevvrriimmcciilleerree vvee

hhaallkkaa kkaarrflfl›› yyüürrüüttüülleenn savaflta nas›l

kullan›ld›¤›na dair tek bir tespit

yapmamaktad›r. Adli T›p’›n onlarca

hasta tutsa¤› nas›l ölüme gönderdi-

¤i, nas›l sa¤lam raporlar› verdi¤i

yoktur raporda.

Yüzlerce GGüülleerr ZZeerree örne¤i var-

d›r Adli T›p’›n tarihinde. ‹flkenceci-

leri, katilleri, sap›klar› aklayan Adli

T›p devrimci düflmanl›¤› yaparak,

yüzlerce GGüülleerr ZZeerree’ye hapisha-

nede kalabilir raporu vermifltir. Ama

DDK raporunda bu da yoktur.

fifiiillii’deki Adli T›p, Amerikan

kuklas› faflist diktatör Pinochet dö-

neminde “PPiinnoocchheett’’iinn kkaannll›› hhaavvlluu--

ssuu”” olarak tarihe geçmifltir.

Faflist diktatörlük, fifiiillii’de infaz,

iflkence ve katliamlar›n› Adli T›p

arac›l›¤›yla aklam›flt›r. 

AKP Adli T›p ile y›llard›r uyum

içinde çal›flm›fl, Adli T›p’taki gerici-

faflist kadrolaflmay› sürdürmüfltür. 

Oligarflinin devrimcilere ve yurt-

severlere karfl› sürdürdü¤ü sald›r›

politikalar›na Adil T›p’ta kendi cep-

hesinden kat›lm›flt›r. ‹nffaazzllaarr››nn,, iiflfl--

kkeenncceelleerriinn,, ffaaiillii mmeeççhhuulllleerriinn kkaa--

yy››ppllaarr››nn aallaabbiillddii¤¤iinnee aarrtttt››¤¤›› ‘‘9900’’ll››

yy››llllaarrddaann bbaaflflllaayyaarraakk,, AAddllii TT››pp ddaa--

hhaa öözzeell bbiirr ggöörreevv üüssttlleennmmiiflflttiirr..

DDDDKK’’nn››nn ççöözzüümm öönneerriilleerriinnee

bbaakk››nnccaa;;

“ ‘AAddllii TT››pp KKuurruummuu’’ olan ismi-

nin ‘‘AAddllii BBiilliimmlleerr KKuurruummuu’’ biçi-

minde de¤ifltirilmesi” (Cumhuriyet,

8 Temmuz 2010) 

Adli T›p Kurumu’nun sorunu sa-

dece “bir kaç uzman›n” yetifltiril-

mesi ya da isminin de¤ifltirilmesi

de¤ildir.

O nedenle sorun isim de¤ifltirmek-

le de¤il, Adli T›p’› düzenin yükledi¤i

rolü ve Adli T›p’› yöneten zihniyeti

de¤ifltirmekle çözülür ancak. 

Adli T›p Kurumu’nu ismini
de¤ifltirerek aklayamazs›n›z!

fiiddetli ya¤murlar, sel bask›nlar›, deprem, yang›n,

kene, madende ölümler...

Ölümün ad› bazen sel, bazen fliddetli ya¤murlar, ba-

zen kene, bazen de madenlerde göçükler oluyor.

Emekçiler; düzenin ad›na bazen kaza, bazen kader

dedi¤i, bazen grizu ya da  “afl›r› ya¤›fllar” dedi¤i olay-

lar sonucu 5’er 10’ar yaflam›n› yitiriyor.

Mesela, meteoroloji fliddetli ya¤murlar›n ya¤aca¤›-

n› tespit edip söylüyor. Orada yap›lmas› gereken, dev-

letin, yerel yönetimlerin tedbir almas› de¤il midir?

Sele, bask›nlara karfl› önlem almakt›r. Bu sadece o

an yap›lacak bir fley de de¤ildir. O ana b›rak›lacak bir

sorun de¤ildir ama devlet önlem almak yerine halk› so-

rumlu tutuyor, tedbirlerden.

Yetkililer, “Ya¤mur ya¤acak halk önlemini als›n?”

diye aç›klama yap›yor. Mesela nas›l?.. 

Böyle bir durumda halk nas›l önlem alabilir? Tedbir

için en fazla evini boflaltmaya kalksa, gidebilece¤i yer

bile yoktur.

Kene öldürmeye devam ediyor,

halk önlemini als›n deniyor. Bir

köyde halk keneye karfl› nas›l önlem

alabilir? 

Alaca¤› önlem en fazla kiflisel

olabilir. Tarlada, bahçede çal›fl›rken, pantolonunun pa-

çalar›n› çorab›n›n içine sokarak, aç›k yer b›rakmaz.

Ama bu ne kadar önlem olacakt›r?

Madende iflçiler ölüyor, patron piflkince aç›klama ya-

p›yor; “oca¤›n girifline de flöyle yapmay›n diye yazm›flt›k”

diyor. Sorumlu katledilen maden emekçisi oluyor.

Maden iflçisine bir gaz maskesini çok gören kan

emiciler, bir de iflçileri suçluyorlar.

Önlem, sistemin görevidir. Sel içinde, ya¤murlar

içinde, yang›nlar için de köklü ve kal›c› tedbirler al›n-

mal›d›r. Bunlar ancak ciddi önlemlerle önlenebilir.

Sosyalist bir ülkede önlem, halk›n kat›l›m› da sa¤la-

narak al›n›r. Örne¤in Küba’da tayfuna, sel bask›nlar›na

karfl› günlerce önceden milyonlarca insan›n da içinde

oldu¤u seferberlikler ilan edilmifltir hep.

Ve her seferinde büyük do¤a olaylar› karfl›s›nda Kü-

ba’da bir tek insan›n burnu kanamam›flt›r. Kanamam›fl-

t›r, çünkü Küba, hiçbir zaman halka “kendi bafl›n›z›n

çaresine bak›n” dememifltir.

Bu anlamda, önlem almak, halk›n de¤il sistemin gö-

revidir. Ancak sistem sorunu kendi d›fl›nda görürken,

halk ölmeye devam ediyor. 

Önlem Almak Kimin Görevi?

Tek Yol
Yürüyüflte 
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Devrimcilik ideolojik sa¤lam-
l›kt›r.

Devrimcilik düzenden ideolo-
jik, kültürel, ahlaki olarak ko-
pufltur. 

Oligarfli iktidar›n› zorbal›kla,
zulümle, sömürüyle faflist yön-
temlerle sürdürürken tüm uygu-
lamalar›, tüm güçlülük gösteri-
leri asl›nda onun güçsüzlü¤üdür. 

Oligarfli bu güçsüzlü¤ü ya-
n›nda, halka karfl› ideolojik, kül-
türel, ahlaki sald›r›lar›yla kendi
düzenini, kapitalizmi sistem ola-
rak, yap›sal olarak güçlü
k›lmak ister. 

Burjuvazi bencilli¤i,
bireycili¤i, zenginleflme-
yi, burjuva yaflam› özen-
direrek, reformistleri,
de¤iflik küçük burjuva
kesimleri de yan›na ala-
rak kendi s›n›fsal zemi-
nini güçlendirmek ister. 

Oligarfli her türlü ku-
rumuyla, ideolojik kültü-
rel kurumlar›yla, bas›-
n›yla, TV'leriyle, e¤itim
kurumlar›yla, yoz deje-
nere iliflkileriyle, yarat-
m›fl oldu¤u yaflam bi-
çimleriyle, devrimcilerle aras›n-
da köprüler kurarak, onu bu
köprülerden kendi düzenine
çekmek ister. 

Burjuva ideolojisi, her gün
"sosyalizmin öldü¤ü", "devrim-
lerin, devrimcili¤in bitti¤i", "hiç-
bir fleyin u¤runa ölünecek kadar
de¤erli olmad›¤›" propagandas›-
n› yaparak, devrimcilere sald›-
r›rken, devrimcilerin "terörist",
"anarflist", "provokatör" oldu¤u
propagandas›n› yaparak halk›n
gözünde karalamaya çal›fl›yor. 

Burjuvazi devrimcilerin yafla-
m›na, ahlak›na, kültürüne sald›-
r›lar›n› da sürdürür. 

Ancak tüm bunlar karfl›s›n-
da, burjuvazinin bu yalan ve de-
magojileri, çarp›tmalar›, sald›r›-

lar› karfl›s›nda, Marksizm-
Leninizme inanm›fl, devri-
me ve halk›na ba¤l› olan
devrimci, niçin savaflt›¤›-
n›, niçin öldü¤ünü, bile-

rek, yaflayarak ve yaflatarak
devrim yürüyüflünü sürdürür. 

‹deolojik, kültürel, ahlaki ola-
rak düzenden kopmufl olan dev-
rimci için herfley sular kadar ar›,
berrak ve temizdir. 

Onun için art›k ara yol kal-
mam›flt›r. 

Hedefi, idealleri halk›n dava-
s›yla, devrimle, örgütüyle bü-
tünleflmifltir. 

Devrimci esas olarak düflün-
cesini her koflulda koruyarak ve
bunun gere¤ini yerine getirerek

reformizm ve oportünizmle ken-
di aras›nda sa¤lam duvarlar
örerek ideolojik sa¤laml›l›¤›n›
korur.

Bugün emperyalizm ve bur-
juvazi devrimci ideolojiyi ve
devrimcileri tasfiye etmek için
her türlü afla¤›l›k yönteme ve
vahflete baflvuruyor. 

Bunun karfl›s›nda bir devrim-
cinin ideolojik sa¤laml›¤›n› ko-
rumas› her zamankinden daha
fazla önem tafl›yor. 

‹deolojik sa¤laml›k, tarih bi-
linci, iktidar bilinci, devrimci bir
kiflilik, halka, davaya de¤erlere
ba¤l›l›kt›r. 

‹deolojik sa¤laml›¤›, netligi
büyütmenin tek yolu ö¤renmek-
tir. Sürekli ö¤renmektir, bilgidir.
Okumakt›r, sürekli b›kmadan
usanmadan okumakt›r. 

Okumak okumak okumakt›r. 
Devrimci insan bilgili, yafla-

m› tan›yan, gerçe¤in bilincinde
olan, yaflamda ustalaflm›fl bir
insand›r. 

Bilgi güçtür.
Bilgi devrimciyi güç-

lü k›lar. 
Devrimci yaflamdan,

pratikten, savafltan ö¤-
renecek ve savaflaca¤›z. 

Bu temel olmakla
birlikte, tek bafl›na ya-
flamdan, pratikten ö¤-
renmek bir devrimciye
yetmez. 

Devrimci teoriyi ö¤-
renecek, pratikte onu
rehber olarak kullana-
cakt›r. 

Bilimsel sosyalizmi,
Marksist felsefeyi, top-

lumlar›, ekonomi politi¤i, dev-
rimleri ö¤renecek ve dersler ç›-
karacakt›r. 

Halk›n tarihini, kültürünü ö¤-
renecektir.

Ö¤rendiklerini devrimci sa-
vaflta kullanacakt›r.

Marksizm-Leninizmin hazine-
sinde olan her fley bir devrimci
için bilgi kayna¤›d›r ve güçtür. 

Devrimci bu hazinenin için-
den gerekli olanlar› alacak ve
kendi somutuyla bütünlefltire-
cektir. 

Devrimci, teoriyi entellektüel
gevezelik için de¤il, onu pratik-
te kullanmak için ö¤renir.

Bilen insan yapmal›d›r. 
Ö¤renen, araflt›ran, üreten,

B‹LMEK YETMEZ 
B‹LEN ‹NSAN B‹LD‹⁄‹N‹ 

YAPMALIDIR 
B‹LEN B‹LD‹⁄‹N‹ HAYATA  

UYGULAMALIDIR

Devrimci insan bilgili, yaflam›
tan›yan, gerçe¤in bilincinde olan,
yaflamda ustalaflm›fl bir insand›r. 

Bilgi güçtür. 
Bilgi devrimciyi güçlü k›lar. 

Devrimci yaflamdan, pratikten,
savafltan ö¤renecek ve

savaflaca¤›z.
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yazan ve bunlar› hayata
geçiren bir devrimci bil-
gedir. 

O süreci kavrayarak,
devrimci hareketin politi-
ka ve taktiklerini hayata
geçiren olmal›d›r. 

Bilge bir devrimci an-
layan, anlatan, mütevaz›
ve hoflgörülüdür. 

Gün olur dervifl gibi sa-
b›rl›d›r. 

Gün gelir öfkesiyle, sa-
vaflma arzusu ve iste¤iy-
le, düflmana vurdu¤u dar-
belerle iyi bir savaflç›d›r. 

Ö¤renciler,
Okudu¤u okulda ve s›-

n›fta, gençli¤i tan›yor mu?
S›n›fsal özelliklerini, u¤-
rafllar›n›, be¤enilerini bili-
yor mu? Gençli¤in dev-
rimci mücadeledeki öne-
mini, dünya devrimlerin-
de oynad›¤› rolü ö¤ren-
mek için araflt›r›yor mu?
Bilimsel dünya görüflünü,
diyalekti¤i ö¤renmek için
çal›fl›yor mu? Ö¤rendikle-
rini, yaflamda, mücadele-
de kullan›yor mu? 

Mahallede çal›flma ya-
panlar,

Oturdu¤u, devrimci
çal›flma yürüttü¤ü mahal-
ledeki, halk›n özellikleri-
ne, sosyal, siyasal, eko-
nomik durumuna vak›f
m›d›r? 

Halk›n mücadele tari-
hini, halk›n kültürünü ve
de¤erlerini biliyor mudur? 

Dünya devrimlerini
ö¤reniyor mudur?

Ö¤renmeli, araflt›rmal›
bugünle bütünlefltirmeli,
çal›flt›¤›m›z mahallede,
okulda ya da baflka bir bi-
rimde bunu somutlamal›-
y›z. 

Kendi mahallemizde,
okulumuzda ya da baflka
bir birimde Marksizm-Le-
ninizmi devrimcili¤i haya-
ta geçirmeliyiz. 

Günlük konuflma dilinde zaman

zaman hiç farketmeden anlams›z ve

ucube kelimelerin a¤z›m›zdan ç›kt›-

¤›n› duyar, bu sonuca ço¤u zaman fla-

fl›r›r›z.

Konuflma dilimizi etkileyen olgu-

lardan birisini televizyon oluflturmak-

tad›r. Televizyonlarda bir tekerleme

haline gelen reklamlardan, argo söz-

cüklere kadar hergün anlams›z söz-

cüklerin sald›r›s›na u¤rar beynimiz

ve dilimiz.

Öylesine anlams›z, içi bofl konufl-

mam›z› isterler. Bu, ayn› biçimde dü-

flünmemizin de yüzeyselleflmesi de-

mektir. Sonuçta, yaflama, olaylara yü-

zeysel bakmak bir kiflisel özellik hali-

ne gelir.

Burjuvazi günlük dilde, baz› kav-

ramlar›, kelimeleri insanlar›n diline

verir, bunlar› do¤allaflt›r›r. Onlar›n

asl›nda bazen yüzeyselli¤i, bazen çar-

p›kl›¤›, bazen önemsememeyi, bazen

kan›ksamay› meflrulaflt›rd›¤› farkedil-

mez bile. Oysa bunlar›n tümünü far-

ketmeliyiz.

FFaarrkkeettmmeezzsseekk nnee oolluurr??

ÇÇookk aaçç››kk bbiirr bbiiççiimmddee;; bizi s›ra-

danlaflt›ran, düflüncelerimizi basitlefl-

tiren bu kelimelerin pefli s›ra sürükle-

nip gideriz.

FFaarrkkeettmmeezzsseekk;; ciddi bir konuda

konuflur, düflüncelerimizi aktar›rken

olur olmaz bir yerde “AAtt››yyoorruumm” di-

ye bafllar›z konuflmaya 

Neyi at›yorsunuz, niye at›yor-

sunuz? Biz de AATTMMAAYYIINN diyoruz!

““AAttmmaakk” günlük konuflma dilin-

de, “yalan söylemek”, “abartmak”,

“bilmeden, kestirmeden konuflmak”

anlam›nda kullan›l›r. Hatta bir halk

deyifli vard›r. “Atma Recep din karde-

fliyiz” der bu gibi durumlarda halk.

O nedenle ço¤unlukla “örnek

verme” anlam›nda kullan›lan “AAtt››yyoo--

rruumm” kavram› çok masum ve normal

bir davran›fl de¤ildir.

BBiirriinncciissii;; Bir insan kendisini niye

“yalanc›”, “bilmeden konuflan” bir

duruma düflürür? Yani niye “AAttaarr”?

‹‹kkiinncciissii;; Bir fleyi muhtevas›yla,

biçimiyle, örnekleriyle do¤ru dürüst

anlatmak imkan› varken; niye böyle

ucube kavramlar kullan›r›z?

Aç›kças›, konuflurken bizi dinle-

yen insanlara diyoruz ki, ““bbeenn aatt››yyoo--

rruumm”.Yani argo deyimle “ben sall›-

yor, rastgele konufluyorum, beni cid-

diye almay›n!”

Bu kendi anlatt›¤›m›z konuyu cid-

diye almamakt›r. Neden kendimizi

a¤z›m›zla bu duruma düflürüyoruz?

O nedenle “at›yorum” bizim kul-

lanaca¤›m›z bir kavram de¤ildir. O

nedenle AATTMMAAYYIINN diyoruz

“KKaaffaa ddaa¤¤››ttmmaakk” da benzer bir

kavramd›r ve de¤erlendirildi¤inde,

görülecektir ki, bu da normal bir dav-

ran›fl de¤ildir. Niye “kkaaffaa ddaa¤¤››tt››yyoo--

rruuzz””? ... ““KKaaffaa ddaa¤¤››ttaann””lar, yaflam›n

k›s›r döngüsünde bo¤ulup, çözümü

“keennddiilleerriinnii,, kkaaffaallaarr››nn›› ddaa¤¤››tt--

mmaakk””ta bulurlar. 

O nedenle onlara da, DDAA⁄⁄IITTMMAA--

YYIINN!! diyoruz: B›rak›n kafan›z derli

toplu kals›n. Bu kelimeler pekala dü-

flünülmeden kolayca kullan›lmakta-

d›r. Oysa herbirinin bizi düflürdü¤ü

durumlar ortadad›r. O nedenle a¤z›-

m›zdan ç›kana dikkat edecek, her ke-

limeyi kullan›rken özenli olaca¤›z.

AAttmmaayyaaccaakk,, ddaa¤¤››ttmmaayyaaccaa¤¤››zz!!......

Savaflan
Kelimeler 

“At›yorum”; AATMAYIN!... 

“Kafa dda¤›t›yorum”; 

DA⁄ITMAYIN!..
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Baflbakan Erdo¤an

meydanlarda konuflu-

yor: “12 Eylül’ün izlerini

silece¤iz. ‹nan›yorum ki hal-

k›m›z en güzel cevab› 12 Ey-

lül'de 30 y›l aradan sonra vere-

cektir ve bir darbe anayasas›n› bir

kenara koyacak ve

diyecek ki 'Evet', kkaa--

rraarr ddaa mmiilllleettiinnddiirr,, ssöözz

ddee mmiilllleettiinnddiirr.. Biz de-

mokratik bir anayasa iste-

dik ve onun en önemli ad›m›-

n› da att›k' diyecektir.”

Oysa, ortada “darbe anaya-

sas›n› bir kenara koyacak” her-

hangi bir haz›rl›k yoktur. Ortada 12

Eylül’ün “izlerini silmek” diye bir

politika da yoktur. Ortada sadece

büyük bir yalan ve aldatmaca var. 

AKP, 112 EEylül’ü iistismar

ediyor

AKP, her konuda oldu¤u gibi

Anayasa konusunda da tam bir iki-

yüzlülük içindedir. 

AKP, “Darbe Anayasas›”n› de¤ifl-

tirmiyor. Riyakarca 12 Eylül istismar-

c›l›¤› yap›yor. Halk›n 12 Eylül fafliz-

mine olan öfkesini, kinini kullan›yor.

“12 Eylül Anayasas›’n› de¤ifltiren

parti” olarak tarihe geçmekten bahse-

diyor. Yalan, 2010’un 12 Eylül’ünde

yap›lacak referandumla “12 Eylül

darbe Anayasas›’n› tarihe gömecek-

lerini” ileri sürecek kadar büyük!

AKP, 112 EEylül ffaflist

anayasas›n› nnas›l ttarihe

gömecek? 

AKP’ye çok aç›k ve net bir soru

soruyoruz: AKP, 12 Eylül Anaya-

sas›n› “tarihe gömüp” yerine hangi

anayasay› koyuyor? Bu sorunun ce-

vab› yok. Çünkü ortada yeni olan

bir anayasa yok; böyle bir niyet, po-

litika ve karar da yok. 12 Eylül Ana-

yasas›’n›n tarihe gömüldü¤ü yok. 

12 Eylül Anayasas› oldu¤u gibi

duruyor. Sadece bu anayasan›n baz›

maddelerinde de¤ifliklik yap›lacak.

Fakat AKP, bu de¤iflikli¤i 12 Eylül

Anayasas›’n›n de¤ifltirilmesi gibi

lanse ederek halk› kand›r›yor. Oli-

garfli içi çat›flmada güç kazanmak

için gündeme getirdi¤i de¤ifliklikle-

ri de “halk›n talebi”ymifl gibi gös-

tererek, aldatmacay› pekifltiriyor. 

Riyakarl›k fludur: 

Birincisi; 

AKP’nin 12 Eylül Anayasas›’n›

de¤ifltirmek gibi bir niyeti yoktur.

Sadece AKP de¤il, hiçbir düzen

partisinin 12 Eylül Anayasas›’yla

temelde bir sorunu yoktur. Ancak

ony›llard›r hemen tüm düzen parti-

leri halk›n 12 Eylül’e ve onun terör

alt›nda onaylatt›r›lm›fl faflist anaya-

sas›na karfl› tepkisini istismar etmifl-

tir. Tüm düzen partileri, muhalefet-

te iken 12 Eylül Anayasas›’n› de¤ifl-

tirmekten bahsetmifltir. ‹ktidara gel-

dikten sonra ise b›rak›n 12 Eylül

Anayasas›’n› de¤ifltirmeyi, iktidar-

lar›n› 12 Eylül faflist anayasas›yla

güçlendirmifllerdir. 12 Eylül Anaya-

sas›’nda “demokratikleflme” ad› al-

t›nda yap›lan kimi de¤ifliklikler ise

demokrasicilik oyununun bir parça-

s›d›r ve esas olarak sistemin ç›karla-

r›na cevap vermek amac›yla günde-

me getirilmifltir. 12 Eylül Anayasa-

s›’ndaki de¤iflikliklerin büyük bölü-

mü, halk›n talepleri, ihtiyaçlar› do¤-

rultusunda yap›lmam›flt›r. Tam ter-

sine de¤iflikliklerin bir k›sm›nda

“reform” ad› alt›nda halk›n sahip ol-

du¤u baz› kazan›lm›fl haklar› da

gasbedilmifltir. 

AKP ise bu konuda tüm düzen

partilerinden çok daha riyakar ve

pervas›zd›r. ‹ktidara geldi¤inden

beri demokratikleflmeyi dilinden

düflürmedi. Ancak demokratikleflme

söylemleri eflli¤inde halka karfl› her

türlü terörü uygulad›. ‹flkencelerin,

katliamlar›n, infazlar›n uygulay›c›s›

oldu. Halk›, devrimcileri sindirmek,

hak alma mücadelesini engellemek

için, özellikle linç sald›r›lar›n› ör-

gütledi.

‹kincisi,

AKP, 12 Eylül faflizminin besle-

yip büyüttü¤ü ve iktidara tafl›d›¤› is-

lamc›l›¤›n bir uzant›s›d›r. AKP kad-

rolar›, 12 Eylül faflist Anayasas›n›n

özüne hiçbir zaman karfl› olmam›fl-

t›r. 

12 Eylül Anayasas› 7 Kas›m

712 EEylül AAnayasas› DDe¤ifliyor Mu? 

712 EEylül’ün ‹‹zleri SSiliniyor Mu?

7AKP Demokratik BBir Anayasa MM› YYap›yor?

7Hay›r! OOrtada SSadece BBir Aldatmaca VVar!

ANAYASANIN DE⁄‹fiT‹R‹LD‹⁄‹ BÜYÜK B‹R YALAN
REFERANDUM BÜYÜK B‹R ALDATMACADIR!

Buradan demokrasi ç›kmaz!
Buradan demokrasi ç›kmaz!

2000-2009

aras›nda, ssadece

hapishanelerde 3309

insan kkatledildi. 

12 EEylül’ün

sürdü¤üne bbaflka kkan›t

gerekir mi?

12 Eylül 12 Eylül 
BudurBudur
‹flte ‹flte 

2007’de PPolis

Vazife vve SSelahi-

yetleri KKanunu çç›k-

t›ktan ssonra, 220’si

karakollarda oolmak

üzere 883 kkifli ppolis ttara-

f›ndan kkatledildi. 

12 Eylül 12 Eylül 
BudurBudur
‹flte ‹flte 
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1982’de kabul edildi. O gün-

den bugüne kadar, 12 Eylül

Anayasas›’nda tam 1166 kkeezz de-

¤ifliklik yap›ld›. 

Bu de¤iflikliklerde, Anaya-

sa'n›n, geçicilerle birlikte ttoopp--

llaamm 119944 mmaaddddeessiinnddeenn 8800''ii

ddee¤¤iiflflttiirriillddii,, 3 madde yürür-

lükten kald›r›ld›. 

Düflünün, 194 maddesin-

den 80’i de¤ifltiriliyor ama nite-

li¤i hiç de¤iflmeden kal›yor. 

Çünkü asl›nda maddeler de¤iflti-

rilirken de faflist özüne dokunulmu-

yor. 

12 Eylül Anayasas›’n› “tarihe

gömmek”ten bahseden AKP’nin, 12

Eylül’ün faflist kurumlar›na hiçbir

itiraz› yoktur. Tam tersine, bu ku-

rumlar› ele geçirip iktidar›n› güç-

lendirmek için oligarfli içi çat›flma

k›yas›ya sürdü.

Üçüncüsü;

Anayasa de¤iflikli¤i halk›n talebi

de¤ildir. AKP, bu de¤iflikli¤i, as›l

olarak oligarfli içi çat›flmada yeni

mevziler kazanmak amac›yla gün-

deme getirmifl; bu çat›flmada em-

peryalizmin, halk›n belli kesimleri-

nin deste¤ini almak için de, emper-

yalist tekellerin, AB’nin uzun süre-

dir istedi¤i baz› düzenlemeleri ve

emekçiler için de “bir parmak bal

çalmak” kabilinde baz› maddeleri

anayasa de¤ifliklik paketine koy-

mufltur. 

Sonuçta bu de¤ifliklik, emperya-

lizmin ve iflbirlikçi tekellerin belli

kesimlerinin ifline yarayacakt›r. 

Emperya-

lizmin yeni-sömürgesi olan bir ül-

kede, oligarflik iktidarlar taraf›ndan

yap›lan ve yap›lacak anayasa de¤i-

fliklikleri ya da yeni bafltan yap›la-

cak bir anayasa, çok aç›kt›r ki, hal-

k›n talepleri do¤rultusunda olmaya-

cakt›r. Nitekim bugüne kadarki ana-

yasa de¤ifliklikleri emperyalizmin

ve iflbirlikçilerin istekleri do¤rultu-

sunda oldu. 

Ba¤›ms›z olmayan bir ülkede aç-

l›k, sömürü, yoksulluk son bulmaz.

Yap›lacak de¤ifliklikler halk›n hangi

talebine cevap veriyor?

Halk›n iflsizlik sorunu var, açl›k

sorunu var, e¤itim, sa¤l›k, ko-

nut sorunu var... Haklar ve öz-

gürlükler sorunlar› var. AKP

yap›lacak 28 maddelik de¤i-

flikli¤in hangi maddesini halka

sorarak haz›rlad›?

AKP, iktidara geldi¤inden

beri “demokratikleflmek”ten

bahsediyor. Tam bir AKP ri-

yakarl›¤›. Demokrasiyi, öz-

gürlükleri sadece oligarfli içi

çat›flmada kendi iktidar›n›

güçlendirmek için istiyor.

Halk›n her türlü demokratik

talebi bask›yla terörle sindi-

rilmek istenmifltir. Ba¤›ms›z

olmayan bir ülkede demok-

ratikleflme, göz boyamadan

ibarettir. AKP’nin anayasa paketin-

de de bunlara iliflkin bir madde yok-

tur. Tersine daha çok ba¤›ml›l›¤›,

açl›¤›, yoksulluk ve zulmü pekiflti-

recek de¤ifliklikleri içermektedir. 

Sonuç olarak Anayasa de¤iflikli-

¤i halk›n talepleri do¤rultusunda,

demokratik hak ve özgürlüklerin

geniflletilmesi için de¤il, sömürücü

egemen s›n›flar›n çeflitli talepleri ve

hesaplar› do¤rultusunda yap›lmak-

tad›r. 

12 Eylül faflist Anayasas›n›n ki-

mi maddeleri tekellerin talan ve sö-

mürüsünün önünde engeller olufl-

turmaktad›r. Yap›lan de¤iflikliklerle

bu engeller kald›r›lacakt›r. 

12 Eylül Anayasas›’n›n “tarihe

gömülmesi, demokratikleflme, hak

ve özgürlüklerin önünün aç›lmas›”,

yalandan, demagojiden ve halk›n

taleplerinin istismar›dan baflka bir

fley de¤ildir. 

AB’ci rreformist ssol vve

küçük-burjuva aayd›nlar

istismara oortak oolmaktad›r

AKP’nin iktidara geldi¤i ilk

günden bafllayarak sürdürdü¤ü

“AB’ye uyum” ve “üyelik” süreci

politikalar›na, ard›ndan gündeme

getirdi¤i “aç›l›m” manevralar›na,

oligarfli içi çat›flman›n demokratik-

leflme diye sunuldu¤u Ergenekon

soruflturmalar›na ve AKP’nin bu sü-

recin bütününe yayd›¤› demokratik-

12 Eylül 12 Eylül 
BudurBudur
‹flte ‹flte 

Bu foto¤raf 12 Eylül’ün resimdir...

1 MMay›s 22008

1 NNisan 22004’te AAKP’nin ppolisinin aaleni kkom-

plosuyla yyüzü aaflk›n iinsan ggözalt›na aal›nd›,

tutukland›... YYozlaflmaya kkarfl› mmücadele eedenler,

yine ppolis kkomplosuyla ttutukland›lar... PPolis,

“Erdo¤an KKaldi ddedi kki...” ssenaryolar›yla bbir itirafç›

bulup, ccan›n›n iistedi¤ini ttutuklatt›... MMahkemeler, bbel-

gesiz kkan›ts›z, yy›llarca hhücrelerde ttuttular.. 11500’ü aaflk›n

DTP’li ““terör” ddemagojisiyle ttutukland›... ‹‹flte sson oolarak

17 TTAYAD’l› ttamamen kkeyfi bbir biçimde ttutukland›...

Bunlar cuntan›n ““sivil” iiktidarlarca ssürdürüldü¤ü bbir ülkenin

kan›tlar›d›r.. OO ssivil iiktidar da, bbugün 1122 EEyyllüüll’’üünn iizzlleerriinnii ssiill--

mmeekktteenn söz eeden AAKP’den bbaflkas› dde¤lidir.  

12 Eylül 12 Eylül 
BudurBudur
‹flte ‹flte 
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leflme demagojilerine en büyük des-

te¤i, AB’ci reformist sol ve küçük-

burjuva ayd›nlar vermifltir. 

Bu kesimlerin demokrasiyi, hak

ve özgürlükleri, mücadeleyle ka-

zanmak yerine, AB’den, egemen-

lerden beklemesi, AAKKPP ppoolliittiikkaallaa--

rr››nn››nn mmeeflflrruullaaflfltt››rr››llmmaass››nnaa hizmet

etmifltir. 

Anayasa de¤iflikli¤i gündeme

geldi¤inden bu yana da, AKP’nin

“sivil anayasa” demagoji-

sine en büyük deste¤i bu

kesimler vermektedir. AKP’-

nin demokrasicilik oyunu çer-

çevesinde ve oligarfli içi çat›flma-

da iktidar›n› güçlendirmek için

gündeme getirdi¤i politikalar her

zaman düzen içi, reformist sol ve

küçük-burjuva ayd›n kesimlerce

““yyeetteerrssiizz ddee oollssaa oolluummlluu ggeelliiflflmmee--

lleerr”” denilerek desteklenmifltir. AKP

ise, güya bu kesimlerin düflünceleri-

ni al›yor; bu kesimlerle toplant›lar

yap›yor, kurumlar›n› ziyaret ediyor,

“önerilerinizi bekliyoruz” diyor. Ve

böylece politikalar›na yedekliyor.

AKP’nin geride kalan sekiz y›l›-

na tekrar bak›n; olumlu olan ne var?

AKP’nin de¤ifliklik paketinde

halk için olumlu olan ne var? 

AKP’nin 12 Eylül Anayasa-

s›’n›n özüne dokundu¤u bile yok.

Tam tersine AKP döneminde ç›kar-

t›lan yeni Ceza Kanunu ve ‹nfaz Ya-

sas›’yla birlikte tecrit iflkencesi ya-

sallaflt›r›lm›flt›r. En meflru hak olan

direnme hakk› yasalarla gasbedil-

mifltir. Örgütlenme hakk›na en bü-

yük sald›r› AKP iktidar›yla gerçek-

lefltirilmifltir. 

AKP’den anayasa de¤iflikli¤i

konusunda olumlu bir fley bekle-

mek, ss››nn››ffllaarr ggeerrççee¤¤iinnee ayk›r›d›r.

Anayasalar›n özüne ayk›r›d›r. Her

iktidar, her parti, kendi temsil etti¤i

s›n›flar›n ç›karlar›n› savunarak,

bunlar›n taleplerini dikkate alarak

anayasa yapmak ister. Sonuçta ana-

yasalar egemenlerin ç›karlar›n› ko-

ruyan, güvence alt›na alan yasalar-

d›r. Tekellerin düzeninden halk›n ç›-

karlar› için bir anayasan›n ç›kaca¤›-

n› söylemek halk› aldatmak-

t›r. Reformist sol ve küçük-

burjuva kesimlerin “sivil

anayasa” söylemleri, ortada

bir anayasa de¤iflikli¤i olma-

d›¤› halde AKP’nin “12 Ey-

lül Anayasas›’n› tarihe gö-

mece¤iz” demagojisini bu

kadar rahat yapmas›n› sa¤la-

maktad›r. 

Gerçek olan fludur: ‹ktida-

r›n niteli¤inden ba¤›ms›z bir

anayasa olamaz. Halk›n ç›ka-

r›na olan bir anayasa ancak

ve ancak halk iktidar›nda

mümkündür. Halk›n ç›kar›na

olan bir anayasa istemek, ay-

n› zamanda halk›n iktidar›n›

istemektir. Halk›n iktidar›

için mücadele etmektir. 

Burjuvazinin düzen içi politika-

da AKP’ye alternatif olarak ç›kart-

maya çal›flt›¤› CHP Genel Baflkan›

Kemal K›l›çdaro¤lu, miting konufl-

malar›nda AKP’nin “12 Eylül Ana-

yasas›’n› de¤ifltiriyoruz” istismar›-

n› farkl› bir istismarla yalanl›yor.

K›l›çdaro¤lu miting konuflmalar›n-

da AKP’nin anayasa de¤iflikli¤ini

elefltiriyor ve flöyle diyor: ““1122 EEyy--

llüüll AAnnaayyaassaass››’’nn›› bbiizz ddee¤¤iiflflttiirreeccee¤¤iizz..

HHaallkk iiççiinn ggeerrççeekk bbiirr aannaayyaassaa,, hhaallkk

ddeevvrriimmiiyyllee mmüümmkküünnddüürr.. AAnnaayyaassaa

ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii hhaallkk››nn iikkttiiddaarr››yyllaa

mmüümmkküünnddüürr.. ‹‹kkttiiddaarraa ggeellddii¤¤iimmiizz--

ddee ggeerrççeekk bbiirr aannaayyaassaa ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤iinnii

bbiizz yyaappaaccaa¤¤››zz.. BBiizz hhaallkk››nn iikkttiiddaarr››nn››

kkuurraaccaa¤¤››zz..””

K›l›çdaro¤lu’nun sözlerinin bir

ço¤u do¤rudur. Halk›n iktidar› dü-

zen içi politikalarla kurulmaz. Hal-

k›n iktidar› devrimle kurulur. Ama

onun “do¤rulu¤u” burada biter.

Çünkü devrim, K›l›çdaro¤lu’nun

da hizmet etti¤i düzenin yerle bir

edilmesiyle gerçekleflecektir. Halk

için gerçek bir anayasa, oldu¤unda,

K›l›çdaro¤lu ve onun gibiler

olmayacakt›r. Ancak K›l›çdaro¤lu

da AKP kadar istismarc›d›r. K›l›ç-

daro¤lu burjuvazinin beslemesidir.

Bujuvazi, AKP ile düzen içinde tut-

tu¤u yoksul halk›m›z›n AKP’den

umudunu kesmeye bafllad›¤› nokta-

da K›l›çdaro¤lu’-

nu “sol”dan devreye sokuyor.

AKP’nin “demokratikleflme, öz-

gürlükler” demagojisiyle yapt›¤›n›

K›l›çdaro¤lu; “Halk›n iktidar›, dev-

rim” gibi demagojilerle yap›yor. 

fiunu bir kez daha belirtmek is-

tiyoruz. K›l›çdaro¤lu’nun söylemi

ne olursa olsun; K›l›çdaro¤lu oli-

garflinin yaratmaya çal›flt›¤› bir “li-

der”dir. Ve oligarfli kendi düzeni

için yetifltirmektedir. Bunun için de

riyakarca yoksul halk›n özlemlerini

istismar etmektedir. K›l›çdaro¤lu

çok kaba bir istismar yap›yor. 

Gerçek bir halk anayasas›nda o

zaman halk taraf›ndan yap›lacakt›r.

Düzen Solu da Kendi Yalan›n› Söylüyor:
“12 Eylül Anayasas›n› De¤ifltirece¤iz, halk›n iktidar›n› kuraca¤›z...”

524 HHapishane

Var! 

86 HHapishane

Daha YYap›lacak!

12 EEylül ccuntas›n›n iilk

ifllerinden bbiri dde hhapis-

hane yyapt›rmakt›. SSefer-

berlik hhalinde yyeni hhapis-

haneler yap›ld›. 

AKP iktidar› dda 22002-2010 aaras›n-

da 552 yyeni hhapishane yyapt›rd›... 112

Eylül’ü ssürdüren kkim?

Sistem kkorkuyor. EEmperyalizmin vve

iflbirlikçi bburjuvazinin ppartisi AAKP

korkuyor ve oo dda 112 EEylül ffaflist

yönetimi ggibi ffaflist ddevleti ttahkim

etmekten bbaflka ççare bbulam›yor. 

12 Eylül 12 Eylül 
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“Cenazenin kafa k›sm› yoktu.

Kafa k›sm› tamamen erimifl, sadece

difller ve bir tutam saç kalm›flt›” 

“Birço¤unun gözlerinin ç›kar›l-

d›¤›, birisinin kafatas›n›n olmad›¤›,

ço¤unun boynunun ve kollar›n›n k›-

r›ld›¤› ve vücutlar›nda b›çak izleri

oldu¤u”

“Bacaklar› k›r›lm›fl, karn› deflil-

mifl, gö¤üs kafesi tamamen parça-

lanm›fl, öldürüldükten sonra yeni-

den kurfluna dizilmiflti”

“Kulaklar›, burun ve dudaklar›

kesilmiflti. Gö¤üs bölgesi yanm›fl ve

sanki gö¤üs kafesine eritilmifl bir

taflkömürü kütlesi b›rak›lm›flt›”

“Kafas› kurflunlarla delik deflik

edilmiflti, gö¤üs kafesi deflilmifl, gö-

¤üs taraf›ndan kar›n bölgesine ka-

dar sanki üzerinde büyük bir plastik

bidon yak›larak damlat›lm›flt›. Yine

kar›n bölgesinden dizlerine kadar

yak›lm›flt›”

Okuduklar›m›z bir Nazi toplama

kamp›nda yaflanan vahflet anlat›m-

lar› de¤ildir. 

Herbir anlat›m,

geçti¤imiz günlerde ya-

flanan çat›flmalarda flehit

düflen gerillalar›n ölülerine

ölüm mangalar› taraf›ndan ya-

p›lanlar› anlatmaktad›r.

Katletti¤i bir gerillan›n ölüsü-

nü kasaturalarla parçalamak, burnu-

nu, kula¤›n› kesmek, yakmak, iç or-

ganlar›n› ç›karmak olsa olsa hiçbir

de¤eri, inanc› olmayan, ölüm man-

galar›n›n yapabilecekleri fleylerdir.

Katletti¤i bir gerillan›n ölüsünü

sayg›s›zca kirletmek, iflleri sadece

halk›n kan›n› dökmek olan ölüm

mangalar›n›n ruh halini de göster-

mektedir.

Kuflkusuz bu yapt›klar›, sadece

2-3 psikopat›n yapt›klar› fleyler de-

¤ildir. Hiçbiri kendi bafl›na bunlar›

yapamaz. 

Baflbakan EErrddoo¤¤aann ‹srail Cum-

hurbaflkan›na Davos’ta ““ssiizz ööllddüürr--

mmeeyyii iiyyii bbiilliirrssiinniizz”” demiflti. 

Kürdistan’da flehit düflen gerilla-

r›n cenazelerine bakan biri “ööllddüürr--

mmeeyyii,, vvaahhflfleettii,, aahhllaakkss››zzll››¤¤››”” kimin

daha iyi bildi¤ini görecektir. 

Bunlar MMaarraaflfl’ta hamile kad›n-

lar›n karn›n› deflenlerin, kundaktaki

bebekleri yere vurup katledenlerin

soylar›ndand›rlar,

Bunlar SSiivvaass’ta benzin döküp

yakanlar›n ruhunu tafl›maktad›rlar.

1199 AArraall››kk’ta diri diri yakanlard›r.

‹srail’e gitmeye gerek yoktur.

Öldürme konusunda ‹srail ile yar›fl-

t›klar› kesindir. Yine de bunlar›n

ak›l hocalar› ‹srail’i geçtikleri ke-

sindir.

“OO ttaakkssiiyyee bbiinneennlleerr ggeerrii ggeellmmii--

yyoorrdduu!!””

““......kendim tabutu açt›m. A¤abe-

yim Ramazan oldu¤unu gördüm,

a¤lad›m, kendimden geçmiflim. fia-

ka¤›nda bir kurflun izi, çok az da

kan vard›... OO ttaakkssiiyyee bbiinneenn ggeerrii

ggeellmmiiyyoorrdduu.. CCiizzrree’’ddee hheerrkkeess bbuu--

nnuu bbiilliiyyoorrdduu,, 1155 yyaaflfl››nnddaakkii ççooccuu¤¤aa

ssoorruunn,, bbiilliirr..”” (Radikal, 10 Temmuz

2010)

Yukardaki anlat›m, Diyarba-

k›r’da yarg›lanan AAllbbaayy CCeemmaall TTee--

mmiizzöözz davas›n›n duruflmas›nda a¤a-

beyi katledilen Nurettin Elçi’nin an-

lat›mlar›d›r. Nurettin Elçin’in, “bbii--

nneenn ggeerrii ggeellmmiiyyoorrdduu”” dedi¤i taksi

JJ‹‹TTEEMM’in CCiizzrree’de kaç›rma ve gö-

zalt›lar için kulland›¤› taksidir.

‹flte “ oo ttaakkssii’’nniinn” o gün kimleri

kaç›raca¤›n›, kimleri götürüp bir

dere kenar›nda bafl›na kurflun s›ka-

rak, iflkence yaparak katledece¤ine

karar veren katil AAllbbaayy CCeemmaall TTee--

mmiizzöözz’dü.

Onun emriyle onlarca kifli kaç›-

r›larak katledildi. Onun emriyle

yüzlerce kifliye iflkence yap›ld›, te-

cavüz edildi. Evleri yak›ld›, sürül-

düler.

Onun emri ile devletle iflbirli¤i

yapmayan, de¤erlerini savunan

yüzlerce kifli tutukland›.

OO bbiirr kkaattiill,, bbiirr hhaallkk ddüüflflmmaann››--

dd››rr......

VVee iiflflttee geçti¤imiz günlerde Ge-

nelkurmay Baflkan› ‹lker Baflbu¤ o

katile bak›n nas›l sahip ç›k›yordu.

“Can›n› feda etmekten kaç›nma-

m›fl, subay›n, generalin, astsubay›n

haks›z yere suçlanmalar› beni çok

rahats›z etti... Albay Cemal Temi-

zöz, buna bir örnek.” diyerek katil-

lerine ““iiyyii ççooccuukkllaarr››”” na sahip ç›k-

t›.

‹‹llkkeerr BBaaflflbbuu¤¤, bir halk düflman›-

n›, bir katili aç›ktan savunuyordu.

Aç›kças›, “bunlar› terörle mücadele

ad›na yapt›k, arkas›nda biz var›z”

diyordu.

T›pk› daha önceki Genelkurmay

Baflkan› YYaaflflaarr BBüüyyüükkkkaann››tt’›n JJ ‹‹--

TTEEMM’ci katil AAllii KKaayyaa için “iyi ço-

cuktur” dedi¤i gibi...

Genelkurmay’›n iiyyii ççooccuukkllaarr››

katledemeyince moralsizlefliyor.

Genelkurmay’›n iyi çocuklar›
katledemeyince moralsizlefliyor

12 Eylül 12 Eylül 
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uu1199--2222 AArraall››kk kkaattlliiaamm››nn››nn

vvee tteeccrriittiinn ssoorruummlluussuu AABBDD

vvee AABB eemmppeerryyaalliizzmmiiddiirr

uuUUlluussllaarraarraass›› ssttaannddaarrttllaarr

tteeccrriittii ggiizzlleeyyeenn bbiirr yyaallaanndd››rr

uu‹‹mmrraall›› kkaappaatt››llmmaall››,, FF TTiipp--

lleerriinnddee tteeccrriittee ssoonn vveerriillmmeellii--

ddiirr!!

AAvvrruuppaa KKoonnsseeyyii ‹‹flflkkeennccee vvee

KKööttüü MMuuaammeelleeyyii ÖÖnnlleemmee KKoommii--

tteessii, PKK önderi Abdullah Öca-

lan'›n ‹mral› Hapishanesi’ndeki ko-

flullar›n›n uulluussllaarraarraass›› ssttaannddaarrttllaa--

rr aa uygun oldu¤unu aç›klad›.

‹‹flflkkeennccee vvee KKööttüü MMuuaammeelleeyyii

ÖÖnnlleemmee KKoommiitteessii’nin raporu, AKP

iktidar›n›n hapishanelerde sürdür-

dü¤ü tecrit politikas›n› aklamaya

yönelik olarak haz›rlanm›flt›r.

‹mral›’da sürdürülen tecrit poli-

tikas› için, ““UUlluussllaarraarraass›› ssttaannddaarrtt--

llaarr””da tespidi yap›larak tecride bir

kere daha ttaamm ddeesstteekk vermifltir em-

peryalistler.

Nitekim raporun yay›nlanmas›n-

dan sonra, bir aç›klama yapan D›-

fliflleri Bakanl›¤› flöyle demifltir;

“Rapor, uzun süre kamuoyunu mefl-

gul eden ‘tecrit’ iddialar›na kesin

bir yan›t oluflturmakta, bu iddiala-

r›n as›ls›z olduklar›n› aç›kça ortaya

koymaktad›r.” (Radikal, 10 Tem-

muz 2010)

K›sacas›, rapor tam 1100 yy››lldd››rr F

Tipi hapishanelerde tecrit politikas›

sürdüren, onlarca hasta tutsa¤›n kat-

ledilmesinin sorumlusu olan oligar-

fliyi sevindirmifltir. 

Ayn› zamanda AKP iktidar›n›n

bugün sürdürmeye devam etti¤i tec-

rit politakas›n›n arkas›nda “bbeenn vvaa--

rr››mm”” demifltir AB emperyalizmi. 

AB’li emperyalistlerin “UUlluussllaa--

rraarraass›› ssttaannddaarrttllaarr”›, tecridin di¤er

bir ad›d›r. Onlar›n uluslararas› stan-

dartlar›nda, tecrit ve devrimci tut-

saklar›n teslim al›nma-

ya çal›fl›lmas› vard›r.

O standartlar, hücreler-

de ve mahkeme koridorla-

r›nda süren iflkence, aylar› bu-

lan yasaklar ve bask›d›r.

O standartlarda sabah›n erken

bir saatinde, hangi hapishaneye gö-

türülece¤ini bilmeden, sald›r›yla,

apar-topar zorla götürülen sürgün-

sevkler vard›r.

O standartlarda daha çok hasta

tutsa¤›n tedavilerinin engellenmesi

ve katledilmesi vard›r. 

AABB eemmppeerryyaalliizzmmii

““bbiirreeyycciilleeflfliinn”” ddiiyyoorr

Avrupa emperyalizmi tutsaklara

bireycili¤i dayat›yor. Devrimci dü-

flüncelerinden, örgütlü yaflam›ndan,

de¤erlerinden h›zla koparak, sadece

yemek-içmekle s›n›rl› bir yaflam›

sunuyor hücre ve tecrit ile.

“Ko¤ufl sistemi” nden “hücrele-

re” geçiflin alt yap›s›n› öyle olufltur-

dular. Onlarca tutuklunun yaflad›¤›

ko¤ufllardan, tutuklunun tek bafl›na

yaflayaca¤›, “öözzeell yyaaflflaamm››nn›› ssüürrddüü--

rreeccee¤¤ii” hücrelerde yaflaman›n y›l-

lard›r propagandas›n› yapt›lar

Kapitalizmin yoz ve bunal›ml›

bireyci yaflam›n› empoze ederek,

tutsaklar›n örgütlü yaflam›na karfl›

ç›k›yorlar. Hatta bu yaflam› savun-

may›, sosyalizme inanmay› ““ttaaflfl

ddeevvrriinnddee kkaallmmaakk”” olarak aç›klaya-

rak afla¤›l›yorlar.

Bugün ‹mral›’da kalan tutsaklar

için ziyareti bir lütuf olarak sunan-

lar›n, “‹mral›’da tecrit yok” deme-

lerinde elbette tecrite karfl› mücade-

le etmeyenlerin ve savunduklar› dü-

flüncelerin de pay› vard›r.

Devrimci tutsaklar tecride karfl›

mücadelede birer-ikifler flehit düfler-

ken, “aayynn›› mmaahhaalllleeddeenn ddee¤¤iilliizz”,

“bbiizzii ççaannttaaddaa kkeekklliikk mmii ssaanndd››nn››zz””,

“ffaarrkk››mm››zz›› kkooyydduukk,, iiyyii oolldduu”” di-

yenlerin, tecride karfl› direnifl yerine

“uluslararas› standartlar” talep

edenlerin pay›n› ve sorumlulu¤unu

unutmamak gerekir. Bu tavr› alan-

lar›n ve tecridi y›llarca gündemle-

rinden ç›karanlar›n bugün ders ç›ka-

raca¤› çok fley vard›r.

Avrupa Emperyalizmi Tecritin
Ak›l Hocas› ve Teflvikçisidir

AA,, DD,, EE,, FF,, KK,, LL,,

MM...... TTiipplleerrii,, KKaappaall››,,

YYaarr›› AAçç››kk HHaappiisshhaannee--

lleerr,, ÖÖzzeell TTiipplleerr yyeettmmeeddii!!

HHaappiisshhaanneelleerrddee 99 bbiinn

ttuuttuukklluu ffaazzllaass›› vvaarr

AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤››’’nn››nn aaçç››kkllaa--

mmaallaarr››nnaa ggöörree;; tutuklu ve hüküm-

lülerin toplam say›s›, hapishanele-

rin kapasitesini aflt›. 

Türkiye’deki hapishanelerin

toplam kapasitesi 111100 bbiinn 774400

iken, bu kurumlarda 30 Nisan

2010 itibariyle 111199 bbiinn 111122 tutuk-

lu ve hükümlü bulunuyor. 

Yani flu an da en az 99 bbiinn tutuk-

lu hapishanelerde yer olmad›¤›

için “yyaattaaccaakk yyaattaa¤¤››,, kkaallaaccaakk yyee--

rrii,, bbuulluunnaaccaa¤¤›› hhüüccrreessi” yoktur.

Hapishane kay›tlar›na göre,

“fazlal›kt›r” bu 99 bbiinn kifli!.. 

AKP iktidar› 8 y›lda hapishane-

leri doldurmufl, açt›¤› onlarca ha-

pishane yetmemifltir. O nedenle

daha çok hapishane açmay› önleri-

ne hedef olarak koymufltur.

Elbette bu konudaki politikala-

r›yla, hapishaneleri doldurman›n

da ötesinde “tafl›rman›n” baflar›-

s›yla sevinebilir de...

Halka sunduklar›na bak›n; a¤-

z›na kadar dolu hapishaneler, TO-

K‹’nin yapt›¤› yeni karakollar, ye-

ni al›nan ölüm mangalar›, helikop-

terler... 

Bunlar›n içinde halk›n tek bir

talebi yoktur...
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-- MMiillyyoonneerr ssaayy››ss›› 55 aayyddaa 66

bbiinn 339900 kkiiflflii aarrttaarraakk 3311 bbiinn

3300''aa yyüükksseellddii..

-- MMiillyyoonneerrlleerriinn bbaannkkaallaarr--

ddaakkii ppaarraass›› 11 yy››llddaa 4477 mmiillyyaarr

771188 mmiillyyoonn TTLL aarrttaarraakk 223322

mmiillyyaarr 662288..66 mmiillyyoonn TTLL’’yyee

uullaaflfltt››..

“Bu milyonlarca aç-sefil insan,

yetenekleri ile güçlerini yaflamaya

yetecek kadar bir fleyler elde etmek

için kullanma f›rsat› ararlarken, ççaa--

ll››flflmmaann››nn nnee ddeemmeekk oolldduu¤¤uunnddaann

hhaabbeerrii bbiillee oollmmaayyaann ve bunu ö¤ren-

mek için hiçbir istek tafl›mayan da-

ha flansl› erkek ve kad›nlar, ss››rrff üürree--

ttiimm aarraaççllaarr››nnaa ssaahhiipp oolldduukkllaarr›› iiççiinn,,

kkoonnffoorr vvee llüükkss iiççiinnddee yyaaflfl››yyoorrllaarr--

dd››..”  (Sosyalizmin Alfabesi, Leo

Huberman, sayfa: 32)

Milyonlarca aç-yoksul insan,

günlük yaflam›n› sürdürmek için

çalmad›k kap› b›rakmazken, bir

avuç mutlu az›nl›k talan etmeye,

çalmaya, ç›rpmaya devam ediyor.

AKP iktidar› döneminde yoksul-

luk, açl›k, iflsizlik artarken, milyo-

nerlerin say›s› da h›zl› bir biçimde

ço¤ald›.

AKP izledikleri politikalar ile

sadece son 55 aayyddaa 66 bbiinn 339900 mmiillyyoo--

nneerr yaratt›. 

Milyonerler, 5 y›lda iki kat›na

ç›kt›. 

BDDK rakamlar›na göre; daha

önce 15 bin 50 olan mudi say›s›na

1155 bbiinn 998877 yyeennii mmuuddii ddaahhaa eekklleenn--

ddii.. Ve 32 bine ç›kt›. 

Bir y›lda milyonerlerin bbaannkkaa--

llaarrddaa ttuuttttuu¤¤uu toplam para miktar›

4477 mmiillyyaarr 771188 mmiillyyoonn TL artarak

223322 mmiillyyaarr 662288..66 mmiillyyoonn TL’ye

ç›kt›. Son bir ayda ise milyonerlerin

bankalardaki hesaplar› 11 milyar

486 milyon TL artt›.

Kuflkusuz AKP’nin izledi¤i poli-

t i -

k a -

lar ile

yaratt›-

¤› yeni 66

bbiinn 339900

mm ii ll yy oo nn ee rr ,,

emek vererek, al›n-

teri döküp, çal›flarak milyoner ol-

mad›lar.

AKP’nin bir ayda yaratt›¤› yeni

447700 mmiillyyoonneerr bunu “helal kazanç”

ile sa¤lamad›. 

Milyoner say›s›ndaki bu art›fl›n,

bankalardaki paralar›n›n h›zla bü-

yümesinin elbette bir aç›klamas›

var. Hiçbir fley tesadüfen olmad›.

Milyonlarca insan›n yoksullu¤u-

nun, açl›¤›n›n, iflsizli¤inin nedeni ifl-

te burada, izledikleri politikalardad›r. 

Halk yoksullafl›rken, bir avuç

kan emici asalak h›zla zenginlefl-

mifl, yeni milyonerler türetmifltir

AKP. Bu ayn› zamanda ülkemizde-

ki sömürü ve vurgunun boyutlar›n›n

ne kadar ac›mas›z oldu¤unu da gös-

termektedir. 

Öylesine büyük bir talan ve vur-

gun sürmektedir ki, halk›n elinde-

avucunda ne varsa al›nmakta, her-

fley tekellere sunulmaktad›r.

Koçlar’›n, Sabanc›lar’›n, Kara-

mehmetler’in, Ülkerler’in bu ikti-

dardan memnun olmalar›n›n s›rr›

buradad›r iflte...

TTüümm iimmkkaannllaarr tteekkeelllleerree::

KKaammuu eemmeekkççiilleerriinnee bbiirr

ttaattiill yyeerrii bbiillee ffaazzllaa!!

Kamu emekçilerinin k›smen

ucuza tatil yapmak için yararland›¤›

hazine mülkiyetindeki 777799 ssoossyyaall

tteessiissiinn aflamal› olarak sat›laca¤›

aç›kland›. 

Maliye Bakanl›¤›, kamu emekçi-

lerinin uygun fiyatlarla kulland›kla-

r› yazl›k te-

sisleri sat-

maya devam ediyor. 22000022--22001100 yy››ll--

llaarr›› aras›nda 3322 aaddeett sosyal tesisi

satan bakanl›k flimdi de 12 tesisi

satmaya haz›rlan›yor.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa,

Mu¤la, ‹zmir ve ‹stanbul'da yer

alan, 12 tesis A¤ustos ay›nda sat›la-

cak. AKP kamu emekçilerine “ppaa--

rraann yyookkssaa ttaattiillee ggiittmmee” diyerek,

tüm kazan›mlar› gasbediyor.

AAKKPP iikkttiiddaarr››,,

11000000 ssaayyffaall››kk yyoollssuuzzlluukk

rraappoorruunnuu öörrttbbaass eettttii

GGaazzeetteeccii LLeeyyllaa TTaavvflflaannoo¤¤--

lluu’’nun, AKP’nin eski Devlet Baka-

n› Ertu¤rul Yalç›nbay›r’la yapt›¤›

röportajda, Yalç›nbay›r kurulan

“YYoollssuuzzlluukkllaarr›› AArraaflfltt››rrmmaa KKoommiiss--

yyoonnuu””nun haz›rlad›¤› 1000 sayfal›k

raporun Meclis’in tozlu raflar›nda

kald›¤›n› söyledi.

K›sacas› AKP iktidar› yolsuzluk

raporunu örtbas ederek, kapat›yor-

du. 

Peki o raporda, yolsuzluk yapan

h›rs›zlar kimlerdi?

AKP hangi h›rs›zlar› korumak

için 1000 sayfal›k raporu örtbas et-

mifl ve dosyay› kapatm›flt›r?

Hangi AKP’li bakanlar, hangi te-

keller, hangi yeni zenginler vard›r o

raporda?

AKP gözboyamak için bir yan-

dan komisyon kuruyor, rapor haz›r-

lat›yor ama di¤er yandan da h›rs›z-

lar› koruyordu. Çünkü kendileri de

h›rs›zl›k yap›yordu.  

12 EEylül ddarbe-

sini flflimdi ggülme

s›ras› bbizde ddiye

karfl›lam›flt› ppatron-

lar.. PPatronlar AKP

iktidar›nda dda ggülmeye

devam eediyorlar

12 Eylül 12 Eylül 
BudurBudur
‹flte ‹flte 

AKP övünebilir! 5 y›lda 
milyonerlerin say›s›n› ikiye katlad›-
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Edirne’nin Keflan ilçesi Küçük-

do¤anca köyü yak›nlar›ndaki, kö-

mür madeninde yang›n ç›kmas› so-

nucu 3 iflçi yaflam›n› yitirdi.

OOnnllaarr ssaaddeeccee ““33 iiflflççii”” mmiiyyddii??

Y›llarca ac› ve yoksulluk içinde

geçen yaflamlar›, sevdikleri, onlar

için ac› çeken yak›nlar› yok muydu?

Milyonlarca emekçiye reva gö-

rülen sendikas›z, güvencesiz, yo¤un

sömürü alt›nda geçen yaflamlar›

yok muydu?

YYuunnuuss AAkkttaaflfl;; Kütahya'n›n Emet

‹lçesi’nden düfltü “ölüm yoluna”...

HHaalliill AAçç››kkggöözz;; Karabük'ün Yenice-

si’nden... VVoollkkaann HHaammaarraatt ise Zon-

guldak'›n Gökçebey ‹lçesi’nden. 

Üçü de kendi memleketlerinde

maden ocaklar›nda çal›flt›. Onlar›

KKeeflflaann'da buluflturan üçünün de ifl-

siz olmas›yd›. VVoollkkaann HHaammaarraatt da-

ha fazla dayanamad› iflsizli¤e. Evde

ekmek bekleyen alt› kardefli vard›. 

Asalaklara peflkefl çekilen bir

maden oca¤›nda grizu patlamas›n-

dan yyaarraall›› kkuurrttuullmmuuflfl uzun süre te-

davi görmüfltü. Yaralar› iyileflmeye

yüz tuttu¤unda "kkeeffeennii yy››rrtttt››kk"" de-

yip tuttu Keflan'›n yolunu. 

Çal›flmak hem de en a¤›r koflul-

larda çal›flmak zorunda kald› 3

emekçi. Ve binlerce maden emekçi-

si gibi yerin binlerce metre alt›nda

hep tesadüfen yaflad›lar.

Çal›fl›rken her saat bir yang›n,

bir patlama, bir göçük ile karfl›lafla-

bilirlerdi. Bunlar› önleyecek basit

tedbirler bile al›nm›yordu.

Bu kez ““flflaannssllaarr››”” onlar› kurtar-

maya yetmedi. Üçünün de cesedine

4 gün sonra ulafl›ld›. 

ÖÖllddüükklleerriinnddee üüççüünnüünn ddee ggaazz

mmaasskkeelleerriinniinn oollmmaadd››¤¤›› ggöörrüüllddüü..

Gaz maskeleri olsayd› belki yaflam-

lar› kurtulacakt›! ‹flte emekçilerin

yaflamlar› böylesine ucuzdu.

Saatlerce, en ilkel koflullarda ça-

l›flan emekçilere bir gaz maskesini

asalaklar çok görmüfltü.

Yoksullu¤un bir maden oca¤›n-

da bir araya getirdi¤i 3 emekçi, ölü-

me de birlikte gidecekti.

Onlar›nki, s›radanlaflt›r›lan ve

ad›na “kkaazzaa”” denilen bir katliamd›.

Emekçiler 33’’eerr,, 55’’flfleerr katledilirken

“büyüyen” Türkiye’de yeni milyo-

nerler emekçilerin kan› can› pahas›-

na ç›k›yordu.

Her yeni milyoner, yeni emekçi

ölümleri, maden göçükleriydi. Her

yeni milyoner, iflçilerin gaz maskesiz,

gaz ölçümlerinin do¤ru-dürüst yap›l-

mad›¤›, emekçiler için tedbirler al›n-

mad›¤› yeni katliamlar demekti.

YYuunnuuss AAkkttaaflfl,, HHaalliill AAçç››kkggöözz,,

VVoollkkaann HHaammaarraatt...... Yeni milyoner-

ler için flimdi topra¤›n alt›ndalar.

Kuflkusuz emekçiler çaresiz de-

¤ildir. Katledilmek istemiyorsak,

haklar›m›z için mücadele edecek,

bask›lar›na teslim olmayaca¤›z.

OOlliiggaarrflfliinniinn kkaazzaallaarr›› öönnlleemmee

ddiiyyee bbiirr ssoorruunnuu yyookkttuurr

Türk Tabipleri Birli¤i’nin verile-

rine göre; Türkiye “ifl kazalar›nda”

AAvvrruuppaa’’ddaa 11.. DDüünnyyaa’’ddaa 33.. s›rada-

d›r. Maden kazalar›nda 2009 y›l›nda

92, bu y›l›n ilk 6 ay›nda ise 68 kifli

hayat›n› kaybetti. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun

2006 verilerine göre de ifl kazalar›

sonucu ölüm oran› ttüümm sseekkttöörrlleerrddee

2200..55 iikkeenn,, mmaaddeenn sseekkttöörrüünnddee bbuu

oorraann 9922’’ddiirr......

Edirne Keflan’da ki, maden oca-

¤› hakk›nda 26 Haziran'da Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› Maden

‹flleri Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan

""ffaaaalliiyyeettii dduurrdduurrmmaa"" raporu ha-

z›rland›¤› halde maden kapat›lma-

m›fl, katliam beklenmifltir.

Karar katliamdan 1 gün sonra, 88

TTeemmmmuuzz’da madene iletilmifl, AKP

kendini kurtarmaya çal›flm›flt›r.

Yine madenlerle ilgili olarak ya-

p›lan 1111 bbiinnddeenn fazla ruhsat baflvu-

rusu için sadece 221122 ddeenneettiimmccii gö-

rev yapmaktad›r. Bu bile baflvurula-

r›n nas›l incelendi¤ine bir örnektir.

Kurduklar› düzen neresinden ba-

k›lacak olursa kazalar› önlemek

üzerine kurulmam›flt›r. Denetimler

rastgele yap›lmakta, al›nan kararlar

uygulanmamaktad›r. 

“Büyüyen” Türkiye’den
Onlar›n Pay›na Ölüm Düfltü!..

ÖÖllddüürreenn mmaaddeenn ddee¤¤iill,,

kkaarr hh››rrss››dd››rr!!

Bizler biliyoruz ki; maden ocak-

lar›nda yaflanan katliamlar›n so-

rumlusu sadece sorumsuz patronlar

de¤il, bir o kadar da, devletin, çal›-

flanlar›n hayatlar›n› hiçe sayan poli-

tikalar›d›r.

Tüm bu politikalara karfl› bizim

yapmam›z gereken ise; örgütlen-

mek ve bizi katledenlerden hesap

sormakt›r. Biz örgütlenmez ve he-

sap sormazsak hiçbir hak bize bah-

fledilmez.

MMaaddeenn kkaazzaass›› kkaaddeerr ddee¤¤iillddiirr!!

‹‹flflççiiyyiizz HHaakkll››yy››zz KKaazzaannaaccaa¤¤››zz!!

DDeevvrriimmccii ‹‹flflççii HHaarreekkeettii

***

““BBuunnuunn aadd›› kkaattlliiaammdd››rr””

Bugün ülkemizde ifl kollar›nda

var olan güvencesiz ve sa¤l›ks›z

çal›flma koflullar›, özellefltirmelerin

bafllat›ld›¤› tarihten bugüne bizzat

devlet taraf›ndan ç›kar›lan yasalar

ve tafleronlaflt›rma politikalar›yla

desteklenmifltir.

‹flçilerin yaflam hakk› hiçe sa-

y›lm›fl, ifl kazalar›n›n önü aç›lm›fl-

t›r. 

TTrraakkyyaa KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii
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1-) 1122 EEyyllüüll 11998800’’ddee ggeerrççeekklleeflflttii--

rriilleenn ffaaflfliisstt ccuunnttaann››nn flfleeffii kkiimm--

ddiirr??

a) Turgut Özal 

b) Do¤an Gürefl

c) Süleyman Demirel

c) Kenan Evren

2-) ÜÜllkkeemmiizzddee hhaallkk››nn kkaatt››ll››mm›› ooll--

mmaaddaann vvee iirraaddeessii ddiikkkkaattee aall››nn--

mmaaddaann ppeekk ççookk kkeezz aannaayyaassaa yyaa--

pp››llmm››flfltt››rr.. BBuuggüünnee kkaaddaarr hhaannggii

ttaarriihhlleerrddee vvee kkaaçç aannaayyaassaa yyaapp››ll--

mm››flfltt››rr..

a) ‹ki anayasa yap›lm›flt›r– 1924-

1982

b) Üç anayasa yap›lm›flt›r– 1924-

1961-1982

c) Befl anayasa yap›lm›flt›r – 1924-

1936-1961-1971-1982

d) Dört anayasa yap›lm›flt›r –

1921-1924-1961-1982

3-) 1122 EEyyllüüll ccuunnttaass››nn››nn hhaallkkaa ttee--

rröörr vvee bbaasskk››yyllaa ddaayyaatttt››¤¤››,, PPrrooff..

DDrr.. OOrrhhaann AAlldd››kkaaççtt››’’yyaa hhaazz››rrllaa--

tt››pp aadd››nnaa ““ddeemmookkrraassiiyyee ggeeççiiflfl””,,

““ssiivviill aannaayyaassaa”” ddeeddii¤¤ii aannaayyaassaa

hhaannggii ttaarriihhttee oonnaayyllaatttt››rr››llmm››flfltt››rr??

a) 1981

b) 1984

c) 1983

d) 1982

4-) AABBDD eemmppeerryyaalliizzmmiinniinn üüllkkee--

mmiizzddee ggeerrççeekklleeflflttiirrddii¤¤ii eenn bbüüyyüükk

ooppeerraassyyoonnllaarrddaann bbiirrii oollaann 1122

EEyyllüüll ffaaflfliisstt ccuunnttaass›› nneeddeenn ggeerr--

ççeekklleeflflttiirriillmmiiflflttiirr?? 

a) Emperyalizm ve oligarflinin poli-

tikalar›n› ülkemizde hayata geçi-

rebilmek için

b) Ülkemizde geliflen anti-emperya-

list, anti-oligarflik mücadeleyi

engellemek için

c) Örgütsüzlefltirilmifl, susturulmufl

ve korkutulup sindirilmifl bir

toplum yaratmak için

d) Hepsi

5-) 1122 EEyyllüüll ffaaflfliisstt ccuunnttaass››nn›› “Bu-

güne kadar hep iflçiler güldü,

flimdi gülme s›ras› bizde” ddiiyyee--

rreekk sseevviinnççllee kkaarrflfl››llaayyaann TTüürrkkiiyyee

‹‹flflvveerreennlleerr SSeennddiikkaass›› BBaaflflkkaa--

nn››’’nn››nn aadd›› nneeddiirr??

a) Bülent Eczac›bafl›

b) Sak›p Sabanc›

c) Vehbi Koç

d) Halit Narin

6-) 1122 EEyyllüüll ffaaflfliisstt ccuunnttaass››,, ccuunnttaa

öönncceessii sseeççiillmmiiflfl bbüüttüünn bbeelleeddiiyyee

bbaaflflkkaannllaarr››nn›› ggöörreevvddeenn aallmm››flfltt››rr..

BBaazz››llaarr››nn›› iissee iiflflkkeenncceelleerrddeenn ggee--

ççiirriipp ttuuttuukkllaamm››flfltt››rr.. GGöörreevvddeenn

aall››nnaann bbeelleeddiiyyee bbaaflflkkaannllaarr››nn››nn

yyeerrlleerriinnee hhaannggii mmeesslleekk ggrruubbuunn--

ddaann kkiiflfliilleerr aattaannmm››flfltt››rr??

a) Polisler

b) Ö¤retmenler

c) Profesörler

d) Subaylar

7-) 1122 EEyyllüüll ffaaflfliisstt ccuunnttaass››nn››nn iillkk

üüçç yy››ll››nnddaa kkaaçç kkiiflflii ggöözzaalltt››nnaa

aall››nnmm››flfltt››rr??

a) 50 bin

b) 150 bin

c) 350 bin

d) 650 bin

8-) HHaallkk››nn mmüüccaaddeelleessiinnee yyöönneelliikk

TTaakkssiimm MMeeyyddaann›› üüzzeerriinnddee ccuunn--

ttaa yyaassaa¤¤›› iillkk kkeezz 1199 MMaayy››ss

11998844’’ttee ““CCeezzaaeevvlleerrii DDüüzzeellttiillssiinn,,

ÖÖllüümm OOrruuççllaarr››nnaa SSoonn”” yyaazz››ll››

ççeelleennggiinn TTaakkssiimm AAnn››tt››’’nnaa bb››rraa--

kk››llmmaass››yyllaa kk››rr››llmm››flfltt››rr.. CCuunnttaann››nn

bbaasskk››cc››,, hhaappiisshhaannee ppoolliittiikkaallaarr››--

nnaa kkaarrflfl›› bbaaflflllaatt››llaann ööllüümm oorruuccuu

ddiirreenniiflfliinnii ttüümm ddüünnyyaayyaa dduuyyuu--

rraann bbuu eeyylleemmii kkiimmlleerr ggeerrççeekklleeflfl--

ttiirrmmiiflflttiirr?? 

a) ÖZGÜR DER

b) DEMKAD

c) KAM-SEN

d) TAYAD’l›lar

9-) DDeevvrriimmccii HHaarreekkeettiinn 11998800 öönn--

cceessii oolluuflflttuurrdduu¤¤uu SSDDBB’’lleerriinn iillkk

kkoommuuttaannllaarr››nnddaann oollaann,, 11998800’’ddee

eesskkii bbaaflflbbaakkaannllaarrddaann NNiihhaatt

EErriimm’’ee yyöönneelliikk eeyylleemm nneeddeenniiyyllee

ggöözzaalltt››nnaa aall››nnaann vvee iiflflkkeenncceeddee

kkaattlleeddiilleenn ddeevvrriimmccii kkiimmddiirr??

YYüürrüüyyüüflfl’’tteenn::

Önceki say›m›zda bafllad›¤›m›z

“Soruda” bölümümüzle, okur-

lar›m›za çeflitli konularda özlü

bilgiler vermeyi amaçl›yoruz.

Konuya göre, soru say›m›z

de¤iflebilecek; 15 soruda, 20

soruda, 25 soruda..  

Sorular›n cevab›nda da esnek

bir biçim kulland›k. Bazen

k›smen teorik, bazen en k›sa

cümlelerle, bazen bu say›m›zda

oldu¤u gibi, test biçiminde

cevaplar... 

Ancak biçimi ne olursa olsun;

hedefimiz, güçlenmektir.

Çünkü, bilgi güçtür. O güç bizi

her türlü düflman karfl›s›nda

yenilmez k›lar. 

Tarihten, bilimden, 
önderlerimizden, geleneklerimizden

ö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür

SSOORRUUDDAA2255
12 Eylül
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a) Mehmet Selim Yücel

b) Ömer Aydo¤mufl

c) Yunus Güzel

d) Ahmet Karlangaç

10-) 1122 EEyyllüüll ffaaflfliisstt ccuunnttaa flfleeffii

KK..EEvvrreenn’’iinn 33 EEkkiimm 11998844’’ttee

MMuuflfl’’ttaa yyaapptt››¤¤›› kkoonnuuflflmmaass››nnddaa

iiddaammllaarr›› ssaavvuunndduu¤¤uu,, ttaarriihhee ggee--

ççeenn ccüümmlleessii aaflflaa¤¤››ddaakkiilleerrddeenn

hhaannggiissiiddiirr??

a) Devlete karfl› gelenlerin sonu

böyledir

b) Herkese ibret olsun

c) Devletle boy ölçüflülmez

d) Hainleri asmay›p da besleyecek

miyiz?

11-) 1122 EEyyllüüll ffaaflfliisstt ccuunnttaass››nn››nn vvee

ddeevvaammcc››ss›› ““ssiivviill”” iikkttiiddaarr››nn ttuutt--

ssaakkllaarraa ddaayyaatttt››¤¤›› tteekk ttiipp eellbbiisseeyyee

vvee bbaasskk››llaarraa kkaarrflfl›› DDeevvrriimmccii SSooll

vvee TT‹‹KKBB’’llii ttuuttssaakkllaarr››nn bbaaflflllaatttt››¤¤››

vvee ddöörrtt flfleehhiiddiinn vveerriillddii¤¤ii ööllüümm

oorruuccuu nnee zzaammaann vvee hhaannggii hhaappiiss--

hhaanneelleerrddee yyaapp››llmm››flfltt››rr??

a) 1983-Ulucanlar

b) 1981-Mamak

c) 1982-Diyarbak›r

d) 1984-Metris-Sa¤malc›lar

12-) 1122 EEyyllüüll ffaaflfliisstt ccuunnttaass››nn››nn

ggööllggeessiinnddee yyaapp››llaann sseeççiimmlleerrii

pprrootteessttoo aammaacc››yyllaa ddeevvrriimmccii hhaa--

rreekkeettiinn EEkkiimm 11998833’’ttee bbaaflflllaatttt››¤¤››

kkaammppaannyyaann››nn iissmmii nneeddiirr??

a) “Seçim çare de¤ildir”

b) “Burjuva partilerine oy yok”

c) “Seçim aldatmacas›na son!”

d) “Cuntan›n seçim oyununu redde-

delim”

13-) 1122 EEyyllüüll ccuunnttaass››nn››nn ssiisstteemmee

uuyyuummlluu,, aappoolliittiikk,, bbiirreeyycciilleeflflmmiiflfl,,

öörrggüüttssüüzz öö¤¤rreennccii vvee öö¤¤rreettmmeenn

yyaarraattmmaakk vvee üünniivveerrssiitteelleerrii ddee--

nneettiimmiinnee aallmmaakk iiççiinn kkuurrdduu¤¤uu

kkuurruumm hhaannggiissiiddiirr??

a) YOB

b) MEB

c) TÖK

d) YÖK

14-) 1122 EEyyllüüll ffaaflfliisstt ccuunnttaass››nn››nn

aaçç››kk ffaaflfliizzmmii kkuurruummssaallllaaflfltt››rrmmaakk

vvee eemmppeerryyaalliizzmmllee iilliiflflkkiilleerriinnii ppee--

kkiiflflttiirrmmeekk iiççiinn hhaallkkaa ddaayyaatttt››¤¤››

aannaayyaassaayyaa kkaarrflfl›› DDeevvrriimmccii

SSooll’’uunn bbaaflflllaatttt››¤¤›› kkaammppaannyyaann››nn

aadd›› nneeddiirr??

a) Cunta 45 milyon halk› teslim ala-

mayacak

b) Cuntan›n anayasas› halk›n ç›kar›-

na de¤ildir

c) “Sivil anayasa ”, de¤il faflist ana-

yasad›r

d) Faflist cuntan›n anayasas›na hay›r

15-) 1122 EEyyllüüll ccuunnttaass›› iillee bbiirrlliikkttee

ssoollddaa flflaaflflkk››nnll››kkllaarr yyaaflflaann››rrkkeenn;;

DDeevvrriimmccii SSooll,, ccuunnttaann››nn ss››nn››ffssaall

tteemmeellii ddee ddaahhiill,, ccuunnttaann››nn nneeddeenn

vvee kkiimmlleerr ttaarraaff››nnddaann ggeerrççeekklleeflfl--

ttiirriillddii¤¤ii,, ddeevvrriimmcciilleerree ddüüflfleenn ggöö--

rreevviinn nnee oolldduu¤¤uunnuu bbeelliirrttttii¤¤ii vvee

bbaaflflllaatttt››¤¤›› kkaammppaannyyaann››nn ddaa iissmmii

oollaann bbiillddiirriinniinn bbaaflflll››¤¤›› nneeyyddii?? 

a) Cuntaya hay›r

b) Cuntaya karfl› direnifli büyütelim

c) Cunta halk› yönetemez

d) Amerikanc› faflist cunta 45 mil-

yon halk› teslim alamayacak!

16-) 1122 EEyyllüüll ccuunnttaass›› iillee bbiirrlliikkttee

hhaayyaattaa ggeeççiirriilleenn ggöözzaalltt››nnddaa kkaayy--

bbeettmmee ppoolliittiikkaass›› ssoonnuuccuu

11998800’’ddeenn 11999900’’aa kkaaddaarr 1155 kkiiflflii--

nniinn ggöözzaalltt››nnddaa kkaayybbeeddiillddii¤¤ii bbii--

lliinnmmeekktteeddiirr.. 2200 KKaass››mm 11998800’’ddee

‹‹ssttaannbbuull’’ddaa ggöözzaalltt››nnaa aall››nn››pp,,

DDeevvrriimmccii SSooll’’uunn iillkk ggöözzaalltt››nnddaa

kkaayy››ppllaarr››nnddaann oollaann ddeevvrriimmccii

kkiimmddiirr??

a) Düzgün Tekin

b) Ayflenur fiimflek

c) Lütfiye Kaçar

d) Hayrettin Eren

17-) 1122 EEyyllüüll ffaaflfliisstt ccuunnttaass››,, ddaarr--

bbeeyyii ggeerrççeekklleeflflttiirrmmeekk iiççiinn yy››llllaarr

öönncceessiinnddeenn bbiirr ppllaann hhaazz››rrllaamm››flfl

vvee pprraattii¤¤ee ggeeççiirrmmiiflflttiirr.. MMaarraaflfl,, 11

MMaayy››ss 11997777,, 1166 MMaarrtt,, ÇÇoorruumm

kkaattlliiaammllaarr›› ddaa bbuu ppllaann››nn ppaarrççaa--

llaarr››dd››rr.. 1122 EEyyllüüll ccuunnttaass››nnddaa iiffaa--

ddeessiinnii bbuullaann bbuu ppllaann››nn iissmmii nnee--

ddiirr??

a) Balyoz

b) Sancak

c) Kafes

d) Bayrak

18-) YYÖÖKK’’üünn kkuurruuccuussuu vvee aayynn››

zzaammaannddaa iillkk bbaaflflkkaann›› oollaann,, iillkk

iiccrraaaattllaarr›› aarraass››nnddaa ddeevvrriimmccii--ddee--

mmookkrraatt öö¤¤rreennccii vvee öö¤¤rreettiimm üüyyee--

lleerriinnii üünniivveerrssiitteelleerrddeenn uuzzaakkllaaflfl--

tt››rraann,, hhaarrççllaarrllaa üünniivveerrssiitteelleerrii

ppaarraall›› hhaallee ggeettiirreenn YYÖÖKK bbaaflflkkaa--

nn›› kkiimmddiirr??

a) Kemal Alemdaro¤lu

b) Orhan Ald›kaçt›

c) Erdo¤an Teziç

d) ‹hsan Do¤ramac›

19-) AABBDD BBaaflflkkoonnssoolloossuu BBeeyyaazz

SSaarraayy’’aa,, 1122 EEyyllüüll ccuunnttaass››nn››

mmüüjjddeeyyllee iilleettmmiiflflttii.. CCuunnttaayy››

AABBDD’’nniinn bbiillggiissii ddaahhiilliinnddee ggeerr--

ççeekklleeflflttiirriillddii¤¤iinniinn aaçç››kk iiffaaddeessii

oollaann BBaaflflkkoonnssoolloossuunn ssöözzlleerrii

aaflflaa¤¤››ddaakkiilleerrddeenn hhaannggiissiiddiirr??

a) O ifl tamam

b) Görev tamam

c) Baflard›k

d) Bizim çocuklar baflard›

20-) 1177 yyaaflfl››nnddaa oollmmaass››nnaa rraa¤¤--

mmeenn ffaaflfliisstt ccuunnttaann››nn ss››kk››yyöönneettiimm

mmaahhkkeemmeelleerriinnccee vveerriilleenn iiddaamm

cceezzaass›› nneeddeenniiyyllee aass››llaarraakk kkaattllee--

ddiilleenn ddeevvrriimmccii kkiimmddiirr??

a) Erdo¤an Yazgan

b) Necdet Adal›

c) Ahmet Özenç

d) Erdal Eren
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21-) 1122 EEyyllüüll ffaaflfliisstt ccuunn--

ttaass›› kkaaçç ddeerrnnee¤¤ii kkaappaatt--

mm››flfltt››rr??

a) 7500

b) 15 bin

c) 18 bin 724

d) 23 bin 677

22-) 1122 EEyyllüüll ffaaflfliisstt ccuunn--

ttaass›› kkaaçç kkiiflfliiyyii ““ssaakk››nnccaa--

ll››”” ddiiyyeerreekk iiflfltteenn aattmm››flfl--

tt››rr??

a) 10 bin

b) 15 bin

c) 20 bin

d) 30 bin

23-) 1122 EEyyllüüll ffaaflfliisstt ccuunn--

ttaass›› kkaaçç kkiiflfliiyyii ffiiflfllleemmiiflfl--

ttiirr??

a) 750 bin

b) 1 milyon

c) 1 milyon 533 bin

d) 1 milyon 683 bin

24-) 1122 EEyyllüüll ffaaflfliisstt ccuunn--

ttaass›› kkaaçç kkiiflfliiyyii yyuurrttttaaflfl--

ll››kkttaann çç››kkaarrmm››flfltt››rr??

a) 3 bin

b) 5 bin

c) 7 bin

d) 14 bin

25-) 1122 EEyyllüüll ffaaflfliisstt ccuunn--

ttaass››nn››nn hhaappiisshhaanneelleerriinn--

ddee kkaaçç kkiiflflii kkaattlleeddiillddii??

a) 14 kifli

b) 144 kifli

c) 73kifli

d) 299 kifli

Do¤ru cevaplar ““dd”” fl›k-

k›d›r.

1-4 Temmuz’da ‹stanbul’da yap›lan Avrupa Sosyal Formu'nda toplanan,

Halk Cephesi’nin de üyesi oldu¤u AAnnttii--EEmmppeerryyaalliisstt MMeecclliiss’in sonuç bil-

dirgesini afla¤›da sunuyoruz. 

ANT‹- EMPERYAL‹ST MECL‹S
SONUÇ B‹LD‹R‹S‹
Nepal, Yunanistan, Türkiye, Kürdis-

tan, Filistin, Almanya, ‹talya, Bask Ülke-

si, ‹ngiltere, H›rvatistan, Avusturya, ‹s-

panya, ‹sveç, Meksika, Danimarka, K›b-

r›s, ‹sviçre, Katalonya, Portekiz, Norveç

ve Belçika' dan toplam 300 kat›l›mc›yla,

Avrupa Sosyal Forumu vesilesiyle topla-

nan Anti-Emperyalist Meclis, flu noktala-

r› ilan eder:

- Kapitalizme karfl› mücadele edilme-

den emperyalizme karfl› kararl› bir tav›r

al›namaz, zira emperyalizm, kapitalist

dünya sisteminin en üst aflamas›d›r. Bü-

tün anti-emperyalist güçleri, derin bir ta-

rihsel kriz içindeki kapitalist sistemi de-

virmek için mücadeleyi yükseltmeye ça-

¤›r›yoruz. Sosyalizm, kapitalist sistem

karfl›s›ndaki yegane alternatiftir, devrim

ise bu sistemi dönüfltürmenin tek yoludur.

Baflka bir dünya sosyalizmdir.

- Sosyal kurtulufl mücadeleleri ve ezi-

len uluslar›n ulusal kurtulufl mücadelele-

ri, emperyalizme karfl› ayn› cephenin par-

çalar›d›r. fioven milliyetçilik anti-emper-

yalist de¤ildir, tam tersine halklar› bölüp

birbiriyle çat›flt›rarak, emperyalizme hiz-

met eder. Emperyalizm herhangi bir ezi-

len ulusun savunucusu olamaz, amac› bu

ezilen uluslar›n yeni efendisi olmakt›r.

Anti-emperyalist mücadele dünyan›n ve

bölgelerin halklar›n› ve ezilen uluslar›n›

birlefltirmeye yönelik enternasyonalist bir

perspektifle yürütülmelidir. 

- Filistin, Bask ülkesi, Kürdistan, Irak,

Afganistan ve di¤er ezilen uluslarca yürü-

tülen ulusal kurtulufl mücadelelerine/dire-

nifllerine deste¤imizi ilan ederiz. Keza,

Yunanistan, Nepal, Hindistan, Türkiye,

‹talya, H›rvatistan, Latin Amerika ve di-

¤er ülkelerde kriz koflullar›nda yükselen

sosyal baflkald›r›lar›, devrimci süreçleri,

iflçi grevlerini, halk direnifllerini, gençlik

hareketlerini, kitle mücadelelerini destek-

liyoruz. Bu mücadelelere yönelik tüm

sald›r›lar› ve ülkelerin içifllerine yönelik

yabanc› müdahaleleri mahkum ediyoruz.

‹srail siyonizminin Gazze ablukas›n›

mahkum ediyor ve ‹srail ›rkç› devletinin

toptan boykot edilmesi ça¤r›s›n› yap›yo-

ruz. Dayan›flman›n yaflamsal önemini

vurguluyoruz.

- Emperyalizm kad›nlar için yoksul-

luk, savafl ve kad›na yönelik fliddet de-

mektir. Kad›n kurtulufl mücadelesi, anti-

emperyalist mücadelenin bir parças›d›r ve

kad›nlar›n aktif kat›l›m› olmaks›z›n anti-

emperyalist cephe zay›f kalacakt›r. Erkek

egemen sistem kendisini kad›n- erkek

eflitsizli¤ine dayand›rmaktad›r ve sömü-

rüsüz yeni bir toplum ancak kad›n ve er-

ke¤in tam eflitli¤iyle mümkün olacakt›r. 

- Anti-emperyalist birlik ancak pratik

politik bir zeminde kurulabilir. Emperya-

lizme karfl› savaflan halklar biraraya gel-

melidir. Dünyada emperyalizme karfl›

mücadele eden ilerici, demokrat, devrim-

ci, vatansever, dini; bütün hareketleri en

genifl anti-emperyalist cepheyi kurmaya

ça¤›r›yoruz. Emperyalist- kapitalist siste-

min bu kriz döneminde bütün anti-emper-

yalist güçleri devrimci enternasyonalist

iflbirli¤ini yükseltmeye ça¤›r›yoruz.

- AASF'nin SSonuç MMeclisi' nne

flu öönerileri yyap›yoruz:

- Kapitalizmin dünya krizinin derin

bir an›nda toplanan ASF'nin Avrupal›

emekçi kitleleri, krizin bedelini reddetme

mücadelesinde birlefltirmek üzere ortak

bir eylem günü belirlemesi. 

- Türkiye hükümetinin Kürt sorununu

muhataplar›yla tart›flmak yerine askeri

yöntemlerle ele alarak yürüttü¤ü savafl

politikalar›na karfl› ve 'Terörle Mücadele

Yasas›'na dayanarak tutuklanan ve 18

Ekim'de Diyarbak›r’da ilk kez mahkeme-

ye ç›kart›lacak olan Kürt politikac›lar› ve

özgürlük mücadelesi verenlerle enternas-

yonal dayan›flma gelifltirmesi.
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Nas›l B‹R Yaflam?

Hatay'›n Samanda¤ ilçesinde her y›l Temmuz ay›nda

düzenlenen Evvel Temmuz Festivali 11 Temmuz günü

bafllad›.

Tuborg ve Efes standlar›nda yo¤un bir çal›flma var.

Kamyonlar dolusu içki standlara tafl›n›yor.

Yaz aylar›yla birlikte yurdun dört bir yan›nda yöre-

nin kültürel özelliklerine, üretilen ürünlerin özgünlü¤ü-

ne göre çeflitli isimler alt›nda (kiraz, dut, ceviz, ayçiçe-

¤i, üzüm, Munzur, yayla, ya¤l› gürefl, ba¤ bozumu vb.)

festivaller düzenleniyor. Yöre halk› bir y›ll›k eme¤i

ürünlerini sergileyecek, kültürünü, gelenek ve görenek-

lerini yaflatacak. Memleketinden uzaklarda yaflamak

zorunda kalan gurbetçiler festivaller bahanesiyle mem-

leketine gelip hasret giderecek... 

Bu beklentiler içinde festivallere binlerce, onbinler-

ce insan kat›l›yor. Genelde halk›n yo¤un ilgisi var. Ve

fakat yukar›daki tabloyu nereye oturtmal›? Festivaller-

de amaç bu iken kkaammyyoonnllaarr ddoolluussuu bbiirraa.... 

Ayr›ca festivallere bakt›¤›m›zda büyük ço¤unlu¤u

hhaallkk››nn oollmmaakkttaann çç››kkmm››flfl.. Özellikle düzenleyenleri Tu-

borg, Efes gibi içki firmalar›. 

‹çki firmalar›n›n sponsor oldu¤u festivallerde hangi

kültürümüzü yaflataca¤›z? Ya da böyle birfley mümkün

mü?

Elbette mümkün de¤il. Kültürümüzün yaflat›laca¤›,

eme¤imiz, al›nterimiz ürünlerimizin sergilenece¤i festi-

valler kapitalizmin tüketim kültürüne araç olmamal›. 

Festivaller halk›n kat›l›m› üzerinden organize edili-

yor. Programlar da yine halk hesaba kat›larak haz›rlan›-

yor. 

Ancak bu hesap halk kültürünün de¤erlerinin gelifl-

tirilmesine hizmet edecek tarzda yap›lm›yor. 

Halk›n yozlaflt›r›lmas›na hizmet edecek flekilde

programlar yap›l›yor. Kamyonlar dolusu biran›n baflka

türlü izah› var m›? Bira tekellerinin sponsor oldu¤u fes-

tivalin ad› “Evvel Temmuz” “Kiraz”, “Üzüm” ya da

“Munzur” olmufl farketmez, düzenlenen festivaller hal-

k›n de¤erleri üzerinden halk›n yozlaflt›r›lmas›na hizmet

ederken kazanan içki tekelleri olacakt›r. 

Buna festivallere bu gerçeklikle bakmal›y›z. fiehri-

mizde, kasabam›zda, köyümüzde bunu kabul etmemeli-

yiz. Kültürümüzün, de¤erlerimizin, halk›m›z›n yozlafl-

t›r›lmas›na izin vermemeliyiz. 

Festivallerin düzenlenmesinden, festival program›-

n›n haz›rlanmas›ndan birinci dereceden sorumlu olanlar

o yerin yöneticileridir. Halk› yozlaflt›rmaya hizmet eden

programlar›n haz›rlanmas›na karfl› ç›kmal›y›z... Olanak-

lar›m›z ölçüsünde alternatif programlar haz›rlayarak

kendi kültürümüzü kendi de¤erlerimizi yaflatmal›y›z.

Festivaller, fienlikler

Do¤an Tokmak Dostluk Ve
Dayan›flma  Futbol Turnuvas›

‹stanbul Okmeydan› Haklar ve Özgürlükler Derne¤i

taraf›ndan düzenlenen Do¤an Tokmak Dostluk ve

Dayan›flma Turnuvas›, 10 Temmuz günü bafllad›. 24 tak›m›n

kat›ld›¤› turnuvada ilk iki günde yaklafl›k 400 kifli, dostlu¤un

ve dayan›flman›n coflkusunu hep birlikte yaflad›lar. Büyük

Direniflin flehidi Do¤an Tokmak’tan ad›n› alan bu turnuvaya,

Do¤an’›n ailesi de izleyici olarak kat›l›rken; tutuklanan

TAYAD’l› ailelerin serbest b›rak›lmas› için seyirciler ve izle-

meye gelenlerden imza toplan›ld›.

“Yozlaflmaya Ve Yoksullu¤a
Karfl› Birleflelim” 

Sivas'›n Kangal ‹lçesi'ne ba¤l› Çetinkaya beldesinde 9

Temmuz'da Kangal Dernekler Federasyonu (KDF) ile

Çetinkaya Belediyesi taraf›ndan 5. Çetinkaya Ray ve

Hoflgörü fienlikleri yap›ld›. fienliklerde Malatya Haklar

Derne¤i “Yozlaflmaya Ve Yoksullu¤a Karfl› Birleflelim” pan-

kart›yla stant açt›. fienliklerden önce jandarma belediye göre-

vlilerine "buraya birileri gelecek dergi ve kitap satarak ortal›¤›

kar›flt›racaklar" diyerek ortam› terörize etmeye çal›flt›. Kangal

Dernekleri Federasyonu Baflkan› ve üyeleri tart›flma alan›na

gelerek Haklar Derne¤i üyelerine destek verdiler.

PSAKD Çi¤li fiubesi 2 Temmuz
Sivas fiehitleri Anmas› Düzenledi

Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i ‹zmir – Çi¤li fiubesi

Ege'den Anadolu'ya Halk Sahnesi tiyatro ekibinin, 17.

Y›l›nda Sivas fiehitlerini Anmak için düzenlemifl olduklar›

"Bugün Günlerden Sivas" oyunu 10 Temmuz 2010 tari-

hinde yaklafl›k 250 kiflinin kat›l›m› ile gerçeklefltirildi.

Çi¤li belediye meclis salonunda gerçeklefltirilen gecede

aç›l›fl konuflmas›n› yapan flube baflkan› Türkan Do¤an

Sivas katliam›n›n 17. y›l›nda Sivas'a düzenlenen kitlesel

mitingin örgütsel anlamda ne anlama geldi¤ini ifade etti.

Sivas Katliam›n› unutturmak isteyen egemenlerin önce

Alevileri sonra Alevili¤i öldürmek isteyen tutum ve mane-

vralar›n› bofla ç›kartmam›z gerekti¤ini bunun yolunun da

örgütlenmek oldu¤unu ifade etti. 

Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan Çi¤li fiube

gençli¤inden oluflan "Anadolu'dan Ege'ye Halk Sahnesi

Tiyatro Grubu" nun haz›rlam›fl oldu¤u "Bugün

Günlerden Sivas" adl› oyununu oynad›. Sinevizyon

gösterimi ve semahlar ile devam eden program,

"Hasretler, Muhlis Akarsu'lar, Nesimi Çimen'ler yeni

nesillerin saz›nda sözünde yafl›yorlar" fliar› ile flube

gençli¤inden Baran Tuncel ve Talat K›l›ç'›n seslendirdi-

kleri türkülerle son buldu. 
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Merhaba sevgili okurlar›m›z.

Önceki dersimizi “Gelecek dersi-

mizde bu sohbetimize devam etmek

üzere...” diye bitirmifltik. Kald›¤›-

m›z yerden devam ediyoruz. 

��‹‹llkk aadd››mm››mm››zz nnee oollmmaall››??

fiimdi diyelim ki, bulundu¤u-

muz flehirde, semtte

bu do¤rultuda bir fa-

aliyet örgütleyece¤iz,

ne yapaca¤›z? Nere-

den bafllayaca¤›z?..

Mesela çocuklar›m›z

aras›nda yeterince süt

içemeyen pek çok ço-

cuk vard›r? Çocukla-

r›m›za süt içirebilmek

için bir örgütlenmeyle

bafllayabilir miyiz?..

Veya okula giden ço-

cuklar›m›z için sabah

kahvalt›s›?... Kara

Panterler’in çal›flmalar› aras›nda

hat›rlayaca¤›n›z gibi, “bedava ayak-

kab› program›” vard›, acaba öyle bir

sorun var m› bulundu¤umuz yer-

de?... Baflka?... Yoksul evlerin en

çok tüketti¤i bulguru, makarnay›,

unu daha ucuza tedarik etmek için

bir çal›flma olabilir mi?.. Bir aflevi... 

Evet, görüldü¤ü gibi, ihtimaller

çok, keza bunlar›n bir ço¤unu bir

arada halletmeye çal›flan komün,

meclis türü örgütlenmeler de olabi-

lir ilk ç›k›fl›m›z.. 

Ama biz deriz ki; hani ilk bö-

lümde de vurgulam›flt›k, öncülük

önce ö¤renebilmektir... Diyelim ki,

yoksullu¤a karfl› halk›n dayan›flma-

s›n› örgütlemek için somut ad›mlar

atmaya karar verdik, o zaman ilk ifl,

yoksullarla yapaca¤›m›z toplant›lar-

la en acil ihtiyaç nedir, baflka ne so-

runlar var, hangisi için ne yapabili-

riz, diye tart›fl-

mak olabilir,

oradan ç›kacak

sonuçlar, belki

atmak istedi¤i-

miz ad›m› tam

olarak somutla-

mayabilir, ama

ufkumuzu daha

da açaca¤› kesindir. O ufku, di¤er

halklar›n tecrübeleriyle, mevcut ör-

gütsel ihtiyaç ve programlar›m›zla

harmanlad›¤›m›zda, ataca¤›m›z so-

mut ad›mlar konusunda daha isabet-

li bir karar alabiliriz. 

Baz› örnekleri aktararak devam

edelim flimdi. 

��KKoommüünnlleerr,, kkuurruullllaarr,,

kkoommiitteelleerr,, ddüükkkkaannllaarr......

ddaayyaann››flflmmaann››nn bbiiççiimmiinnddee

bbiirr ss››nn››rr vvaarr mm››?? 

El Salvador’da FMLN önderli-

¤inde oluflturulan örgütlenmeler,

dayan›flma aç›s›ndan da, en yoksul-

lar›n politiklefltirilmesi aç›s›ndan da

baflar›l› örneklerdi. Bunlar›n bafl›n-

da kkoommüünnlleerr geliyordu. 1155 kkiiflfliilliikk

küçük komünlerden bafllayan bu ör-

gütlenmeler, asl›nda hhaayyaatt››nn hheerr

aallaann››nn›› örgütlüyordu. Ekonomik

sorunlar› çözmekten, okuma yazma

ö¤renmekten siyasal e¤itime kadar

bir çok fley, komünler içinde ger-

çeklefliyordu. 

Okuma-yazma kampanyalar›

öylesine önem verilerek ele al›n-

m›flt› ki, düflman›n hava sald›r›lar›

alt›nda bile, dersleri sürdürmek için,

s›¤›naklar yap›lm›flt›. 

Bu örgütlenmeler, çocuklar›n süt

ihtiyaçlar› için ssüütthhaanneelleerr,, devrimci

mücadelede ana-babalar›n› kaybe-

den çocuklara bakmak üzere AAnnnnee--

lleerr KKoolleekkttiiffii,, yoksulluk koflullar›n-

da hastane, ilaç imkan› olmayan

halka sa¤l›k, beslenme ve cinsel

e¤itim konular›nda “koruyucu t›p”

seminerleri vermek gibi çal›flmalar

yürütmüfltür.

Baflka ülke örnekleriyle devam

ediyoruz. Afrika ülkelerinden Gine

Bissau’da, emperyalizme karfl› ba-

¤›ms›zl›k mücadelesi veren PPAA‹‹GGCC

(Gine Bissau ve Capo Verde Adala-

r›'n›n Ba¤›ms›zl›¤› ‹çin Afrika Parti-

si) taraf›ndan oluflturulan te-

mel örgütlenme KKööyy KKuurruull--

llaarr›› idi.

Kurullar›n yar›s› kkaadd››nn--

llaarrddaann oolluuflfluuyyoorrdduu.. Köy

kurullar›n›n görevi kitlelerin

bilinçlendirilmesinden köy-

lerin askeri savunmas›na ka-

dar çeflitli alanlar› kaps›yor-

du. Elbette kurullar için çöz-

mek zorunda olduklar› te-

mel sorunlardan biri de açl›k

sorunuydu. Kurullar, ““AAiillee--

lleerr vvee ssaavvaaflflçç››llaarraa yyeetteerrllii

mmiikkttaarrddaa ppiirriinnçç ssaa¤¤llaannmmaass››,, ttaarr››mm--

ssaall üürreettiimmiinn aarrtt››rr››llmmaass››,, ssaavvaaflflçç››llaarr

iiççiinn üürreettiimm yyaapp››llaann oorrttaakk ttaarrllaallaarr››nn

ddüüzzeennii,, ddeenneettiimmii””yle görevliydiler. 

‹flgal alt›ndaki Filistin’de de aaçç--

ll››kk en önemli sorunlardan biri oldu

hep. Bir lokma ekmek, ço¤u zaman

iflgalcinin insaf›na ba¤l› kald›. Bu

anlamda Filistin halk›n›n mücadele-

sinde en önemli halk örgütlenmele-

rinden biri de ““BBeesslleennmmee KKoommiittee--

lleerrii”” olmufltur. 

Açl›¤a karfl› halk dayan›flmas›-

n›n bir baflka örne¤i Vietnam’da ku-

rulan DDoommuuzz KKeessmmee DDeerrnnee¤¤ii’dir.

Dernek, yoksul halk›n et yiyeme-

mesine karfl›, birkaç ailenin s›rayla

domuz kesip aralar›nda paylaflmala-

r› fleklinde bir sistem kurmufltu. As-

l›nda bizim halk gelene¤imizde de

vard›r, üç-befl aile bir araya gelir, bir

koyun veya inek kesip paylafl›r. 

Gine Bissau’da, halk›n açl›¤›na,
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yoksullu¤una k›smi bir çö-

züm bulmak amaç›yla olufl-

turulan özgün örgütlenme-

lerden biri de “HHaallkk DDüükk--

kkaannllaarr››”” idi. Bu dükkanlar,

halk›n ihtiyaçlar›n›n ttaakkaass

usülüyle karfl›lanmas› esas›-

na dayanan yerlerdi. Bu dük-

kanlarda çeflitli ürünler vard›

ama para ile al›flverifl yap›l-

m›yordu. Halk›n üretti¤i tar›msal

ürünler, giyecek, ifl aletleri ve baflka

araç gereçler de¤ifl tokufl yap›l›yor-

du. 

��DDaayyaann››flflmmaa hhaayyaatt››nn

hheerr aallaann››nnddaa iihhttiiyyaaççtt››rr!!

‹nsanlar›n okuma yazma ö¤ren-

mekten bile mahrum b›rak›lmas› da,

“aç b›rakman›n” baflka bir biçimi-

dir. Bir çok ülkede ddaayyaann››flflmmaa öörr--

ggüüttlleennmmeelleerriinniinn biçimlerinden biri

de okuma yazma kurslar› olmufltur.

Gine Bissau’da, halk›n yyüüzzddee 9999''uu

okuma-yazma bilmiyordu. Bu, siya-

si çal›flman›n da önünde bir engeldi.

PPAA‹‹GGCC öncülü¤ünde 40 civar›nda

hhaallkk ookkuulluu kuruldu. Okulun ö¤ret-

menlerinin ço¤u gerillalard›. Viet-

nam’da da halk›n okuma yazma bil-

memesi yayg›n bir durumdu. Orada

da ““CCeehhaalleettee kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl kkoommiittee--

lleerrii”” kurulmufltu. Bu komitelerin

bir di¤er özelli¤i de bu konuda ay-

d›nlar› seferber eden bir yan› olma-

s›yd›. 

Afrika ülkelerinden Mozam-

bik’te KKööyy KKoommüünnlleerrii oluflturul-

mufltu. FFRREELL‹‹MMOO (Mozambik

Kurtulufl Cephesi) önderli¤inde ku-

rulan KKööyy KKoommüünnlleerrii,, kendi bafl›-

na ekip biçemeyen, kendi bafl›na

ürününü pazara götüremeyen, paza-

ra götürdü¤ünde neredeyse bedava-

ya satmak zorunda kalan güçsüz

yoksul köylüleri, birlefltirerek so-

runlar›na asgari bir çözüm bulmufl-

tu. KKööyy KKoommüünnlleerrii içinde toprak

birlikte iflleniyor, elde edilen ürün

yine komün arac›l›¤›yla pazarlan›-

yor ve adalet ölçüleri içinde halka

da¤›t›l›yordu. Gerçek bir komündü

yani bunlar. 

ÇÇiinn devrimi de, halk›n dayan›fl-

mas›n›n sa¤lanmas›nda, yoksullu¤a

ve yozlaflmaya karfl› mücadelesinde

zengin bir birikime sahiptir. 

Çin’de halk örgütlenmeleri, ta-

ban örgütlenmeleri anlam›nda en te-

mel örgütlenme, en ifllevsel örgüt-

lenme KKööyyllüü BBiirrlliikklleerrii’ydi.

Bu birlikler toprak a¤alar›na kar-

fl› eylemlerden siyasi e¤itime kadar

bir çok görev üstlenmifltir. 

Bizim dikkat çekmek istedi¤i-

miz di¤er baz› ifllevleri ise flunlar-

d›r: Birlikler, kkaarraabboorrssaacc››ll››¤¤››nn ya-

saklanmas›, ffaaiizzlleerriinn azalt›lmas›,

tteeffeecciillii¤¤iinn kald›r›lmas›, aaiilleeddee eerr--

kkeekk oottoorriitteessiinniinn y›k›lmas› gibi ko-

nularda mücadele yürütmüfltür. Ke-

za, ooyyuunn,, kkuummaarr vvee aaffyyoonn iiççiimmii bu

birlikler taraf›ndan yasaklanm›fl,

yasaklara uymayanlar cezaland›r›l-

m›fllard›r... Burada s›ralanan sorun-

lar, çeflitli biçimlerde bugün yoksul-

lar›n oturdu¤u her yerde gündemde-

dir. 

��HHaallkk öörrggüüttlleennmmeelleerriinniinn

bbiiççiimmii ddee¤¤iill,, ssiiyyaassaall nniitteellii¤¤ii

bbeelliirrlleeyyiicciiddiirr

Bizim için sadece biçim belirle-

yici de¤ildir. Bir halk örgütlenmesi-

nin baflar›s›n› onun sadece kitlesel-

li¤iyle ölçemeyiz. O kitleye ne veri-

yor, nas›l yaklafl›yor, bizim için be-

lirleyici olan budur. 

Mesela, yukar›da El Salvador ör-

ne¤inde baflar›l› bir örnek olarak ko-

münlerden söz ettik. Fakat ilk bö-

lümde de dedi¤imiz gibi, aslolan o

örgütlenmelerin nneeyyee,, nnaass››ll hhiizzmmeett

eettttii¤¤iiddiirr.. Ony›llarca devrime hiz-

met eden bu örgütlenmeler, FMLN-

nin silahl› mücadeleden, iktidar he-

definden vazgeçip bir düzen örgütü

olmas›ndan sonra, bi-

çimsel olarak aynen

devam ettiler, ama ar-

t›k bunlar devrime

hizmet eden de¤il,

FMLN’nin düzen içi

politikalar›na hizmet

eden örgütlenmelere

dönüfltüler; mesela

komünler, FMLN

için adeta ‘oy deposu’ olarak görü-

len s›radan örgütlenmeler haline

geldiler.

Bu ve benzeri örgütler, halk›n

birli¤ini sa¤lay›p dayan›flma duygu-

sunu güçlendirirken, ulusal sosyal

kurtulufl örgütleri için de kitleleri

bir araya toplamak, ba¤ kurmak için

uygun zeminler oluflturmufl olurlar. 

��LLaattiinn AAmmeerriikkaa öörrnneekklleerrii

Yoksullu¤un, açl›¤›n, dayan›flma

zorunlulu¤unun ortaya ç›kard›¤› ör-

gütlenme biçimlerinin en yeni ör-

neklerini Latin Amerika‘da görüyo-

ruz. IMF programlar›n›n büyük bir

yoksullu¤a yol açt›¤› Arjantin’de

kkoommflfluullaarr mmeecclliissii (Vecinos) ve mmaa--

hhaallllee mmeecclliisslleerrii (Barriales) kurul-

du; bu örgütlenmeler, hem komflu-

luk anlay›fl› temelinde ihtiyaçlar›n

ortaklafla karfl›lanmas›n›, hem de

komflular›n birlikte eylemlerini ör-

gütlüyordu... Bolivya’da kurulan

“kkoommflfluulluukk öörrggüüttlleennmmeelleerrii” adl›

örgütlenme de buna benzerdi. 

Bunun d›fl›nda dönemsel olarak

oluflturulan bir çok örgütlenmede de

yyookkssuulllluukk ssoorruunnuu,, kkoonnuutt ssoorruunnuu,,

ttoopprraakk ssoorruunnuu,, iiflflssiizzlliikk ssoorruunnuu,,

aaççll››kk ssoorruunnuu,, ç›k›fl noktalar›d›r. 

BBrreezziillyyaa’’ddaa TToopprraakkss››zz KK››rr ‹‹flfl--

ççiilleerrii HHaarreekkeettii ((MMSSTT)) bu sürecin

dikkat çeken örgütlenmelerinden

biridir. MST’nin ana slogan› ““‹‹flflggaall

EEtt,, DDiirreenn,, ÜÜrreett””tir. MST, belli bir

bölgede, köyde, önce ifllenmeyen

bir topra¤› tespit ediyor, sonra onu

iflgal etmek için o bölge halk›n› ör-

gütlüyor. Çünkü toprak iflgali, her

zaman uzun soluklu bir direnifli ge-

rektirmektedir. ‹flgale karfl› hem

toprak a¤alar›n›n güçleri, hem dev-

Bizim için sadece biçim belirleyici de¤ildir.
Bir halk örgütlenmesinin baflar›s›n› onun sadece

kitleselli¤iyle ölçemeyiz. O kitleye ne veriyor, nas›l
yaklafl›yor, bizim için belirleyici olan budur. (...)
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let sald›r›ya geçmekte-

dir. 

Halk›n örgütlenme-

siyle iflgal gerçekleflti-

rilmekte, bir yandan

toprak savunulurken,

bir yandan halk›n geçim

sorunu asgari düzeyde

çözülmektedir. 

AArrjjaannttiinn’’ddee PPiiqquueetteerrooss ((bbaarrii--

kkaattçç››llaarr)) olarak an›lan ‹flsiz ‹flçiler

Hareketi (MTD), bünyesinde örgüt-

ledi¤i iflsiz iflçiler ve gecekondu

yoksullar›n› kkoommüünnlleerrddee bir araya

getirmifl, yeme içme ihtiyaçlar›n›n

ortaklafla karfl›land›¤› bir düzen kur-

mufltu... Baz› yerlerde MTD öncü-

lü¤ünde oorrttaakk ff››rr››nnllaarr,, oorrttaakk ssuu

aarr››ttmmaa tteessiisslleerrii,, iillkk yyaarrdd››mm mmeerr--

kkeezzlleerrii kuruldu, iflas eden fabrika-

lara el konularak buralarda iflçilerin

yönetiminde üretim sürdürüldü. 

MTD önderli¤inde yap›lan ey-

lemler sonucunda ayr›ca iflsizlere

devletin geçici ifller vermesi, belli

bir gg››ddaa ttaahhssiissaatt›› yyaapp››llmmaass›› gibi

haklar kazan›ld›. 

Bolivya’n›n bir flehri olan El Al-

to’da iflsizli¤e, yoksullu¤a, haklar›-

n›n gasbedilmesine karfl› yaklafl›k

660000 mmaahhaallllee mmeecclliissii kuruldu. Bun-

lar FFEEJJUUVVEE ((Mahalle Meclisleri

Federasyonu) ad›yla bir araya geldi-

ler. Bu meclisler de t›pk› Arjan-

tin’dekiler gibi, bir yandan özellefl-

tirmelere, iktidara karfl› eylemleri

örgütlüyor, bir yandan da halk›n yi-

yecek, su gibi ihtiyaçlar›n› karfl›la-

yacak çal›flmalar yürütüyor. 

��DDaayyaann››flflmmaa,, ddöönnüüflflmmeenniinn

yyoolluunnuu aaççaarr

Devrimciler, gecekondu semtle-

rinde neden olmas› gerekti¤i kadar

güçlü de¤iller, yeni oluflan ve genel-

likle de en yoksullar›n oturdu¤u

semtlere neden gidilemiyor... Elbet-

te bu konuda çeflitli nedenler saya-

biliriz, ki bu ayr› bir yaz› konusu-

dur. Ama biz önce fluna bakal›m de-

riz: Yoksulluk beynimizde ne kadar

var, dilimizde ne kadar var, ayakka-

b›m›zda o yoksullu¤un izleri ne ka-

dar var? Örgütlenme ve mücadeleyi

ne kadar onlarla birlikte düflünüyo-

ruz?

HHaallkk yyaaflflaammaakk zzoorruunnddaadd››rr.. Pe-

ki nas›l yafl›yor? Buna vak›f olma-

yan, çal›flmas›nda bunlar› gözönün-

de bulundurmayan bir devrimci, ça-

l›flmas›ndan do¤ru dürüst sonuç ala-

maz. En yoksullar ve yoksullar ne

tüketiyor mesela? AAççııkk ddeetteerrjjaann,,

aaççııkk bbaakklliiyyaatt,, aaçç››kk flflaammppuuaann,,

kkıırrııkk peynir, kkıırrııkk yumurta, kkıırrııkk

pirinç, bbeerreellii ((eezziikkllii)) sebze meyve,

bbaayyaatt eekkmmeekk (ki genellikle yar› fi-

yat›na sat›l›yor), iinneekk mmeemmeessii (et

yerine) yoksullar›n tüketiminde

önemli yer tutuyor. 

ODTÜ ö¤retim üyelerinin yapt›-

¤› bir araflt›rmaya göre, halk›m›z›n

en yoksul kesimi, araflt›rman›n kul-

land›¤› kategoriye göre ifade eder-

sek, “en alttaki yüzde 35’i” k›rm›z›

et yiyemiyor. Süt tüketimi de alabil-

di¤ine alt düzeydedir. En çok tüke-

tilenler, mmaakkaarrnnaa,, bbuullgguurr,, ppaattaatteess

ve eekkmmeekktir.

fiimdi al›n, bu da bir dayan›flma

konusu... Ortaklafla örgütleyerek,

et-süt temin edilmesi gibi çeflitli bi-

çimler bulunabilir. 

Diyece¤imiz odur ki; dayan›fl-

ma, halk›n tüm sorunlar›n› kapsaya-

rak geliflecektir. “Devrimciler aç›-

s›ndan esas olan; hhaallkk››nn iihhttiiyyaaççllaa--

rr››nn›› tteessppiitt eeddiipp,, hhaallkk›› ttaalleepplleerrii eettrraa--

ff››nnddaa bbiirrlleeflflttiirrmmeekk,, ppoolliittiizzee eettmmeekk

vvee öörrggüüttlleennmmeekkttiirr..”” 

Yoksullar›n politikleflmesi, mü-

cadeleye kanalize edilmesi de bu

pratik içinde gerçekleflecektir. Bu-

gün ‹stanbul’un baz› semtlerinde

yoksul halk, devrimci bir bilince,

gelene¤e sahiptir. Bu bilinç ve gele-

ne¤in oluflmas›nda elbette ki, yok-

sul halk›n kolektif gecekondu yap›-

m›n›n, y›k›mlara karfl› direniflleri-

nin, bu semtlerde su, yol, elektrik,

kanalizasyon gibi talepler için

verilen mücadelelerin büyük

pay› vard›r. “Yoksul halk› ör-

gütlemeyi amaçlayan bir ça-

l›flma, bir mahalle veya köyde

halk›n sorunlar›n›, çeliflkileri-

ni çözebilmeyi, bu çeliflkilerin

çözüm sürecinde halk› bilinç-

lendirmeyi ve örgütlülü¤ün

zorunlulu¤unu kavratmay› hedefle-

melidir. ” (Kurtulufl Yolu, fiubat

2005, say›: 1)

��SSoolluunn yyookkssuullllaarr iiççiinn

ddaayyaann››flflmmaayyaa iittiirraazzllaarr››

nneelleerrddiirr??

Oportünizm, “keskin” bir bak›fl

aç›s›yla, bu tür faaliyetlerde “ refor-

mizmin kokusunu” al›r hemen. Da-

yan›flma amaçl›, ekonomik sorunla-

r› çözmeye yönelik örgütlenmele-

rin, kitleleri kolayc›l›¤a al›flt›rd›¤›-

n›, düzen içi çözüm beklentilerini

art›rd›¤›n› söyler. 

Reformizm ise, zaten en yoksul-

lar temelindeki çal›flmalar› “varofl

devrimcili¤i” diye, “yoksulluk ede-

biyat›” diye bafltan reddetmifltir. 

Solun bu kesimlerinin en yok-

sullardan uzaklaflmas›, ideolojik,

örgütsel, kültürel boyutlar› olan bir

uzaklaflmad›r. Solun belli kesimleri-

nin yoksullardan kopmas›, önce dü-

flüncede gerçekleflmifltir. Bu kopufl,

beraberinde yabanc›laflmay› getir-

mifltir. Gerçekte solun üyelerinin,

kadrolar›n›n önemli bir k›sm› yok-

sul halktan gelmedir. Bu anlamda

solun bu kesimi adeta ““yyuummuurrttaa kkaa--

bbuu¤¤uunnddaann çç››kkmm››flfl,, kkaabbuu¤¤uunnuu bbee--

¤¤eennmmeemmiiflfl”” konumundad›r. 

En yoksullardan bu kadar kopan

sol, yoksullar›n dayan›flmas›n› ör-

gütleme gibi bir sorumlulu¤u da

üstlenmemifltir. 

“Yoksulluk edebiyat› yapmaya-

l›m” diye düflünen bir sol, do¤al

olarak b›rak›n bu do¤rultuda bir ör-

gütlenme yapmay›, yoksullu¤a pro-

pagandas›nda bile yer vermemifltir

uzun süre. Düflünün, yoksullar›n

içinde flekillenen devrimcili¤i, bur-

juvazinin, küçük-burjuvazinin di-

Halk yaflamak zorundad›r. Peki nas›l yafl›yor?
Buna vak›f olmayan, çal›flmas›nda bunlar›
gözönünde bulundurmayan bir devrimci,

çal›flmas›ndan do¤ru dürüst sonuç alamaz. 
(...) Dayan›flma, halk›n tüm sorunlar›n›

kapsayarak geliflecektir. “Devrimciler aç›s›ndan
esas olan; halk›n ihtiyaçlar›n› tespit edip, halk›
talepleri etraf›nda birlefltirmek, politize etmek

ve örgütlenmektir.” 

34

Yürüyüfl

18 Temmuz
2010

Say›: 225



liyle ““vvaarrooflfl ddeevvrriimmcciillii¤¤ii””

diye adland›r›p küçümseyen

bir sol, o yoksullar için ne ya-

pabilir?

Bugün bir çok ilerici, sos-

yalist örgütlenmenin, gece-

kondu semtlerinde herhangi

bir örgütlenmesi veya bir der-

ne¤i, flubesi vb. yoktur. Merkezi bir

kaç yerde aç›lan parti flubeleri veya

dernekler onlara yetmektedir. 

Elbette, ne zaman kitlesellefl-

mekten, gericili¤in yayg›nlaflmas›n-

dan söz edilse, yoksullara gitmek

gerekti¤i de akla gelir. Ama belirtti-

¤imiz gibi, yoksullar›n içinde ol-

mak, onlar›n mücadelesini örgütle-

mek, sadece bir niyet meselesi de-

¤ildir. Yoksullardan kaç›fl, militan-

l›ktan kaç›flt›r. Çat›flmadan kaç›flt›r.

Emekten, fedakarl›ktan kaç›flt›r.

Burjuvaziyle, kapitalizmle cephe-

den çat›flmaktan kaç›flt›r.

��DDaayyaann››flflmmaa,, eekkoonnoommiizzmmee

ddee¤¤iill,, ssoossyyaalliizzmmee aaçç››llaann

kkaapp››dd››rr

“Yoksulluk edebiyat› yapmaya-

l›m” diyenlere hep dedik ki, tersine

yoksullu¤un edebiyat›n› da, propa-

gandas›n› da, ajitasyonunu da yap-

mal›y›z. Çünkü, devrimin en güçlü

dinamikleri, en güçlü damarlar› bu-

ralardad›r. 

Bu tarz örgütlenmelerle, sorun

ÇÖZÜLMEZ. En baflta bunu bil-

mek, bunda net olmak gerekir elbet-

te. Tam tersine, bu mücadele içinde

bir yandan dayan›flmay› örgütler-

ken, bir yandan onlar› ekonomik de-

mokratik mücadeleye sevkederken,

onlara düzen içi çözüm beklentileri-

nin yanl›fll›¤›n› ve boflunal›¤›n› da

göstermek durumunday›z. 

Bu nokta, küçük-burjuva bak›fl-

la, devrimci bak›fl aç›s›n›n birbirin-

den ayr›flt›¤› noktad›r. Bizim en te-

mel sorunumuz, en yoksullardaki

devrimci, y›k›c› potansiyeli aç›¤a

ç›karmakt›r. 

Küçük-burjuvazinin, reformiz-

min yoksullar›n ekonomik sorular›-

n›n çözümüne yaklafl›m› ise bunun

tam tersidir; tamamen eekkoonnoommiisstt

bbiirr aannllaayy››flflllaa,, sorunun düzen içinde

çözülebilece¤i düflüncesini yarat›r;

“Daha ak›ll›ca”, “daha mant›kl›”

politikalar uygulan›rsa, sorun çözü-

lür der; sanki yoksulluk, burjuvazi-

nin ak›ls›zl›¤›, mant›ks›zl›¤› sonu-

cuymufl gibi... 

Sosyalizm nedir? Sosyalizm in-

sanlar›n, halklar›n sorunlar›n›n çö-

zümüdür. Sosyalizm bunun için iyi

bir düzendir, bunun için gereklidir. 

Brezilya’da bir araflt›rma yap›l›-

yor. Oldukça önemli bir ço¤unluk

(% 55), Brezilya'n›n sosyalizme ih-

tiyac› oldu¤unu söylüyor. 

Peki “sosyalizmden ne anl›yor-

sunuz?” diye soruluyor. Bak›n en

fazla verilen cevaplar neler: ‘‘ddoosstt--

lluukk’’,, ‘‘ttoopplluulluukk’’,, ‘‘ppaayyllaaflflmmaa’’,, ‘‘aaddaa--

lleett’’,, ‘‘ddaayyaann››flflmmaa’’..”  (Latin Ameri-

ka’n›n Kanayan Damarlar›, s.273)

‹flte biz, dayan›flmay› örgütleyerek

yoksullara bunlar› sunaca¤›z. Ve

bunlar›n çok daha büyük ölçekli

gerçekleflece¤i bir sistemin, sosya-

lizmin yolunu gösterece¤iz. 

��DDaayyaann››flflmmaa ssiihhiirrllii bbiirr

ddee¤¤nneekk mmii??

Bu örgütlenmelerin gerçekten

yoksul halk›n ihtiyaçlar›na ve kültü-

rüne denk düflmesi için, yoksul hal-

k›n “yaflay›fl›n›, geçinme biçimini,

düflünce ve muhakeme tarz›n›, ruh

halini ve zorunluluklar›n›” iyi kav-

ramal›y›z. 

Dayan›flmay› sa¤lamaya yönelik

örgütlenmeler, kurumlaflmalar,

“maiflet derdi” içindeki kitleleri

mücadele içine çekme konusunda

bir ifllev üstlenecektir. Ama bunun

bir kaç dayan›flma kampanyas›yla,

k›sa vadede gerçekleflece¤ini bekle-

mek yanl›fl bir beklentidir. 

En yoksullar› örgütlü

hale getirecek, devrime

kazand›racak öörrggüüttlleenn--

mmee bbiiççiimmlleerriinnii ve ççaall››flfl--

mmaa ttaarrzz››nn›› gelifltirmek

zorunday›z. 

Burada önemli olan

bunlar›n bizim taban ör-

gütlenmeleri diye adland›rd›¤›m›z

flekilde bir örgütlenme olmas›d›r.

Bu örgütlenmeler, yoksullar›n en

önemli, en hayati ihtiyaçlar›n›n kar-

fl›lanmas›n›, en temel sorunlar›n›n

çözülmesini esas alacakt›r. 

Bu tür örgütlenmelerin iflleyifli-

nin temel halkas›n› ise, yyookkssuullllaarr››nn

ssöözz vvee kkaarraarr hhaakkkk››nn›› ttaann››mmaass››, on-

lar›n iradesini aç›¤a ç›karmay› esas

almas› oluflturmal›d›r. Çünkü yok-

sullardan ççaall››nnaann en önemli fleyler-

den biri de söz ve karar haklar›d›r. 

Emperyalizmin politikalar›na

bak›ld›¤›nda görülen nedir; açl›k,

yoksulluk giderek büyüyor ve bü-

yüyecek. Geçen hafta, Filipinler'in

baflkenti Manila'da toplanan G›da

Güvenli¤i Konferans›’ndaki aç›kla-

nan rakam, Dünyada 1970'li y›llar-

dan bu yana ilk defa aç veya yeter-

siz beslenen insan say›s›n›n bir mil-

yar› aflt›¤›n› gösteriyor. Dünya nü-

fusunun alt›da biri aç. Her alt› kifli-

den birinin aç oldu¤u bir dünyada,

açlara, en yoksullara ulaflmayan,

onlar› örgütlemeyen hiçbir devrim

büyüyemez. 

Bazen AB’nin projelerine, bazen

Latin Amerika’daki son örgütlenme

modellerine öykünenler, “dayan›fl-

ma” denilince, sihirli bir kelime gi-

bi herfleyin çözülece¤ini, kitlelerin

ak›n ak›n gelece¤ini düflünenler, ya-

n›l›yor. Öyle olmam›flt›r ve olmaya-

cakt›r da. Yoksullar›n dayan›flmas›-

n› örgütlemek, yoksullar› devrime

kanalize etmek, sonuçta büyük bir

emek, sab›r, cüret ve fedakarl›k ge-

rektiriyor. Yoksullara bunlar› vere-

meyenler, onlardan da devrim ad›na

bir fley alamazlar. 

Sevgili arkadafllar, “Dayan›flma-

y› Örgütlemek” bafll›kl› dersimizi

burada bitiriyoruz. Bir sonraki der-

simizde buluflmak üzere flimdilik

hoflçakal›n.  

Yoksullar›n içinde olmak, onlar›n mücadelesini
örgütlemek, sadece bir niyet meselesi de¤ildir.

Yoksullardan kaç›fl, militanl›ktan kaç›flt›r. Çat›flma-
dan kaç›flt›r. Emekten, fedakarl›ktan kaç›flt›r. Burju-
vaziyle, kapitalizmle cepheden çat›flmaktan kaç›flt›r.

Yoksullar›n dayan›flmas›n› örgütlemek, yoksullar›
devrime kanalize etmek, sonuçta büyük bir emek,
sab›r, cüret ve fedakarl›k gerektiriyor. Yoksullara

bunlar› veremeyenler, onlardan da devrim ad›na bir
fley alamazlar.
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Hay›r dediler,

komünden vazge-

çilemez... Hay›r de-

diler, komünden vazgeçmeyiz.

Vazgeçirmek için kan dök-

tüler. Vazgeçirmek için hücre-

leri infla ettiler. Vazgeçirmek

için tecrit ettiler.

Vazgeçilmesi istenen ve

vazgeçilmeyen komün, her-

hangi bir kelime de¤il, o sade-

ce bir yaflam biçimi de de¤il.

O bir yaflam anlay›fl›, bir dünya

görüflü... 

*

Canl›lar›n evrimi kuflku yok ki

son derece ilgi çekicidir. Ve bu ev-

rimde en dikkat çekici noktalardan

biri de, ““TTeekk hhüüccrree””den bafllayan

yaflam›n, hep yaln›zl›ktan kurtulma,

ço¤alma ve birleflme do¤rultusunda

geliflmifl olmas›d›r. 

Çok hücreli yaflam, milyonlarca

y›l süren bir evrimleflme sürecinin

sonucudur. Düflmanlar› taraf›ndan

sürekli sald›r›ya u¤rayan ve yutul-

mak istenen hücreler, bir araya topla-

narak, yutulamayacak büyüklüklere

ulaflt›lar. Çok çeflitli biçimlerdeki

canl›lar olufltuktan sonra da, evrim

yine, ço¤unlukla ayn› türlerin bir

araya gelmesi, sürüler, koloniler

oluflturmas›, aralar›nda iflbölümü

yapmalar› do¤rultusunda geliflti. 

Kar›ncalar, ar›lar, denizanalar›,

kunduzlar... do¤adaki bir çok canl›y›

izlemek, incelemek, ilgi çekicidir.

Bir çok belgeselin etkisi, canl›lara

dair anlatt›¤› ola¤anüstü bilgilerden

kaynaklan›r. Bazen onlar›n yapt›klar›

karfl›s›nda flaflk›na döneriz. Ve elbet-

te onlar›n do¤aya karfl› mücadelesin-

den ö¤renebilecek pek çok fleyin ol-

du¤u da aflikard›r. Anadolu halk›n›n

önderlerinden Bedreddin bir köpe¤in

davran›fllar›ndan siyasal sonuçlar ç›-

kar›rken, Engels, kar›ncalardan ve

baflka canl›lardan önemli soyutlama-

lar yapm›flt›r. 

Mesela tek hücreli organizmala-

r›n bir araya gelmesiyle oluflmufl bir

deniz anas› türünde, bu tek hücreli

canl›lardan baz›lar› hareketten, baz›-

lar› beslenme ve baz›lar› da besinle-

rin da¤›t›lmas›ndan sorumludur.

Kendi içinde birleflmeyi ve bir iflbö-

lümünü gerçeklefltirebilen pek çok

canl› türü do¤a karfl›s›nda avantajl›

bir duruma geçmifl, kendilerini daha

iyi savunabilecek bir geliflim göster-

mifllerdir. 

*

Do¤adan ve toplumdan al›nacak

çok ders var. Atalar›m›z "B‹RL‹K-

TEN KUVVET DO⁄AR” sözünü

canl›lar›n evrimini laboratuar orta-

m›nda inceleyerek keflfetmediler.

Ama tarihsel toplumsal tecrübeleriy-

le bu sonuca vard›lar. 

Komünal hayat›n en çarp›c› ör-

neklerini kar›ncalar ve ar›lar gösterir.

Onlar›n kolektivizminin en önemli

yanlar›ndan biri, kkeennddiinnddeenn ddaahhaa

ggüüççllüü oollaann ddüüflflmmaannllaarr››nn›› altedebil-

mektir. Bal ar›lar›na bafl düflmanla-

r›ndan biri olan bir eflek ar›s› sald›r-

d›¤›nda, eflek ar›s›n›n üzerine yöne-

len yüzlerce ar›, oluflturduklar› sis-

temde 50 derecelik bir ›s› oluflturur-

lar ve eflek ar›s› bu s›cakl›kla öldürü-

lür. Birlik olarak kendilerinden güçlü

bir düflman karfl›s›nda kendi varl›kla-

r›n› korumufl olurlar. Ar›lar, besin

kaynaklar›na ulaflmada da, depola-

mada da kollektif hareket ederek, yi-

yeceklerini ve ürettiklerini güvence

alt›na al›rlar. 

Paylafl›ma, dayan›flmaya, ortak-

laflmaya dayal› komünal bir yaflam›,

kimileri insano¤lu için olmayacak

bir düfl olarak görürler. Sömürücü

egemen s›n›flar ise, bu düflün gerçek-

leflebilir oldu¤unu çok iyi bilir ve

gerçek olmamas› için akla gelebile-

cek her yönteme baflvururlar. 

‹nsanl›¤›n geliflimi de ““üürreettiimmiinn

ttoopplluummssaallllaaflflmmaass››”” do¤rultusunda

olmufltur. Bu toplumsallaflma kapita-

lizmde oldukça ileri

noktalara ulaflm›flt›r.

Ama buna karfl›n, üre-

tim toplumsallafl›rken, mülki-

yet tam tersine öözzeelllleeflflmmiiflflttiirr..

Kapitalizm hayat›n ak›fl›n›n

karfl›s›nda duruyor bugün. 

‹nsan düflünme yetene¤iy-

le canl›lar içinde en geliflkin

olan›d›r. ‹‹rraaddeessiinnii kkuullllaannaa--

bbiillmmee,, ddee¤¤iiflflttiirrmmee,, ddöönnüüflfl--

ttüürrmmee yetene¤ine sahiptir.

Bundan dolay›d›r ki evrimi,

tüm boyutlar›yla inceleyebiliyor,

sonuçlar ç›karabiliyor, önündeki so-

runlara çözümler üretebiliyor: "Bil-

me bir süreçtir– diyor Lenin–, dü-

flünce bir süreç arac›l›¤›yla, s›n›rs›z

ve sonsuz olarak nesneye yaklafl›r.

Do¤an›n insan düflüncesindeki yan-

s›s› 'ölü' bir biçimde de¤il, 'soyut

olarak' de¤il, hareketsiz de¤il, çelifl-

kisiz de¤il, ama hareketin, çeliflkile-

rin do¤uflunun ve onlar›n çözülüflü-

nün sonsuz süreci içinde anlafl›lmal›-

d›r.”

Burjuvazi, her alanda -içeride ya

da d›flar›da- halk›n birli¤ine, daya-

n›flmas›na sald›rmaktad›r. Kolektifin,

komünün karfl›s›na bireyi dayatmak-

tad›r. Çünkü onun yaflam flart›, pay-

lafl›m›, dayan›flmay› parçalamak,

"dertleriyle baflbafla", tecrit edilmifl,

bencilleflmifl, bireycileflmifl insanlar

yaratmakt›r. 

‹nsano¤lunun bu dayatma karfl›-

s›nda bir alternatifi var. Komün iflte o

alternatifin temelidir. Komün bir an-

lay›flt›r, komün bir kültürdür, komün

bir gerçektir. Komünal bir toplum,

“çal›flmak zorunluluktan ç›k›p bir ih-

tiyaç haline geldi¤i zaman”, herkesin

ihtiyaçlar›n›n tamamen karfl›land›¤›

zaman, adaletsizli¤in, eflitsizli¤in

esamesinin okunmad›¤› zaman, sos-

yalizme komünizme do¤ru yol aç›l-

m›fl demektir. 

‹nsanl›¤›n bu aflamaya varmas›,

sadece bir dilek veya bir kehanet de-

¤il, bilimin ›fl›¤›nda var›lan bir so-

nuçtur. Komünden iflte bunun için

vazgeçmiyoruz. Bugün komünü sa-

vunmak devrimi savunmakt›r çünkü.

Komünü savunmak, sosyalizmi sa-

vunmakt›r. Köhnemifl bir sisteme

karfl›, dipdiri bir gelece¤i savun-

makt›r. Komün gelecektir. 

Yaflam›n 
en yüksek 
seviyesi

Yaflam›n 
en yüksek 
seviyesi
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At›l›m’›n ulusal soruna bak›fl

aç›s›ndaki ölçüsü Marksizm-Leni-

nizm de¤il, Kürt milliyetçi hareke-

tin politikalar›n›n ve “öncülü¤ü-

nün” onaylan›p onaylanmamas›d›r.

At›l›m’›n 301. say›s›ndaki “Türk

yurtseverli¤i” üzerine tespitleri ve

onu meflru görmeyen aç›klamalar›

da, Kürt milliyetçili¤ine tabi olma

politikalar›n› hakl› ve mazur göste-

rebilmeyi amaçlayan yanl›fl ve çar-

p›k tespitlerdir. 

At›l›m, geçen hafta Halk Cephe-

si’nin Yürüyüfl dergisinde yay›nla-

nan ““TTüürrkk vvee KKüürrtt HHaallkk››!!.... EEmm--

ppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeelleeddee bbiirr--

lleeflfleelliimm”” bafll›kl› aç›klamas›na yö-

nelik bir elefltiri yay›nlad›. Polemik

köflesinde Arif Çelebi imzas›yla ya-

y›nlanan yaz› “Türk yurtseverli¤i

meflru mudur?” bafll›¤›n› tafl›yor. 

AAtt››ll››mm’’››nn iiddeeoolloojjiikk 

mmüüccaaddeelleessii nnee iiççiinn??

At›l›m, 5 Ocak 2008 tarihli 190.

say›s›nda 

““YYüürrüüyyüüflfl,, UUlluussllaarr››nn KKeennddii KKaa--

ddeerriinnii TTaayyiinn HHaakkkk››’’nn›› ggeerrççeekktteenn

ssaavvuunnuuyyoorr mmuu??”” diye sormufltu. 

At›l›m, 7 Kas›m 2009 tarihli 271.

say›s›nda da ““YYüürrüüyyüüflfl nneerreeyyee yyüü--

rrüüyyoorr??”” diye sormufltu. 

10 Temmuz 2010 tarihli 301. sa-

y›s›nda yine soruyor At›l›m. 

Bu kez sorusu flu: ““TTüürrkk yyuurrttssee--

vveerrllii¤¤ii mmeeflflrruu mmuudduurr??”” 

At›l›m, bizi izliyor. Bize soru so-

ruyor, bize cevap veriyor, elefltiri-

yor, elefltirecek bir fley bulmak için

zorluyor. Bütün bunlar, ideolojik

mücadele ad›na flikayetçi olmayaca-

¤›m›z fleylerdir; fakat burada garip

olan bir fley var. At›l›m bütün bunla-

r›, bizi izlemeyi, elefltirmeyi, bizden

hesap sormay›, MMaarrkkssiizzmm--LLeennii--

nniizzmm aadd››nnaa yapm›yor, bizi ulusal

sorun konusunda Marksist-Leninist

bir çizgiye çekmek için yapm›yor.

At›l›m’›n bu yaz›lar›n›n hepsindeki

ortak nokta, bizi, Kürt milliyetçi ha-

reketin çizgisine tabi k›lma amac›-

d›r; ayn› KKEENNDD‹‹LLEERR‹‹ GG‹‹BB‹‹.. 

Kürt sorunu özelinde bize yöne-

lik yazd›¤› her yaz›n›n konusu bu-

dur. Bir bak›ma, At›l›m’›n devrimci

harekete karfl› Kürt sorunu üzerin-

den yürüttü¤ü tart›flma, asl›nda ken-

disinin Kürt milliyetçi hareketine ta-

bi olma çizgisini aakkllaammaa vvee tteeoorrii--

lleeflflttiirrmmee tart›flmas›d›r. 

Biz ise, bu ideolojik mücadeleyi,

At›l›m’› ve asl›nda Türkiye solunun

büyük bir bölümünü, içine girdikle-

ri yedeklenme, tabi olma çizgisin-

den ç›kar›p, ulusal sorun konusunda

Marksist-Leninist bir çizgiye çekme

arac› olarak görüyoruz. Kürt milli-

yetçi hareketine yedeklenme ve s›r-

t›n› ona yaslama çizgisinin sonucu

olarak ortaya ç›kan kköörrlleeflflmmeeyyee kar-

fl› bir uyar› arac› olarak ele al›yoruz. 

At›l›m baflta olmak üzere, solun

önemli bir k›sm›nda, “ezilen ulus

milliyetçisi” olman›n her fleyi mazur

ve meflru k›laca¤› fleklinde büyük

bir yan›lg› söz konusudur. Böyle bir

yaklafl›m Marksist-Leninist de¤ildir.

Marksizm-Leninizmin ustalar›nda

ezilen ulus milliyetçili¤inin her fleyi

meflru k›laca¤› fleklinde bir yakla-

fl›m yoktur. 

At›l›m ve ayn› yaklafl›mdakiler,

ezilen ulus milliyetçili¤ine öylesine

bir ““ddookkuunnuullmmaazzll››kk”” yüklemifller-

dir ki, Kürt milliyetçi hareketin Ma-

vi Çarfl› gibi, Çetinkaya gibi do¤ru-

dan hhaallkkaa zzaarraarr vveerreenn eylem çizgi-

sini görmezden gelmifl, hatta At›l›m

onunla da yetinmeyip bu çizgiye ge-

rekçe bulmaya giriflmifllerdir. Öyle

körleflmifllerdir ki, Kürt milliyetçi

hareketin “fliddetin zaman› dolmufl-

tur”, “Marksizm Leninizm kapita-

lizme hizmet etmifltir”, “burjuva de-

mokrasisinin sosyalizmden üstün ol-

du¤u kan›tlanm›flt›r”, “devrimler

dönemi kapanm›flt›r, evrimci gelifl-

me geçerlidir” gibi, teorilerini gör-

mezden gelmifl, bu tezlere karfl› ide-

olojik mücadele verememifllerdir. 

Kürt milliyetçi hareketinin Ame-

rikan emperyalizmini onaylayan,

emperyalizme tav›rs›zl›¤› teorileflti-

ren teorileri karfl›s›nda da ayn› körlük

devam edegelmifltir. Yürüyüfl’ü bu

kadar dikkatli okuyan At›l›mc›lar,

anlafl›lan Öcalan’›n görüflme notlar›-

n› veya Serxwebun’u veya Ülkede

Gündem gibi Kürt milliyetçi hareke-

tin günlük haftal›k yay›nlar›n› H‹Ç

OKUMUYORLAR. 

Mesela, DTP’nin, AKP iktidar›-

n›n “Kürt aç›l›m›” manevras›n› bafl-

ta ““mmuuttlluuyyuuzz ,, uummuuttlluuyyuuzz”” diye

karfl›lad›¤›n› da muhtemelen görme-

di ve duymad›lar; ki o konuda gelifl-

tirdikleri bir ideolojik mücadeleye

tan›k olmad›k. 

At›l›m, ‘‘ikircimsizlik’

konusunda kkimseye bbir fley

söyleyebilecek ddurumda

de¤ildir

At›l›m diyor ki: “‘emperyalist

oyun’, Kürt yurdunun sömürgeci bo-

yunduruk alt›nda tutulmas›d›r. Oyu-

nu bozman›n biricik yolu, Kürtlerin

ulusal demokratik talepli mücadele-

sini ikircimsiz sahiplenmek ve des-

teklemektir. ”

Fakat At›l›m, bunu eenn ssoonn söyle-

yebilecek olanlardand›r. Ve ikincisi,

At›l›m, bunu bize hhiiçç ssööyylleeyyeemmeeyyee--

cceekk oland›r. 

Devrimci hareket, Kürt halk›n›n

ulusal talepli mücadelesini en bafl›n-

dan itibaren, tereddütsüz sahiplenip

destekleyendir. 

AAtt››ll››mm,, KKüürrtt MMiilllliiyyeettççii HHaarreekkeettiinnee TTaabbii 

OOllmmaayyaann HHiiççbbiirr PPoolliittiikkaayy›› DDoo¤¤rruu SSaayymm››yyoorr

At›l›m, Kürt Milliyetçili¤ine Yedeklenmesini 
ve Faydac›l›¤›n› Teorilefltirmek ‹stiyor

18 Temmuz
2010

37

Yürüyüfl

Say›: 225



1980 öncesinde, oligarfli “Apo-

cular” yaygaras›yla Kürt ulusal ha-

reketine sald›r›rken, ve solun büyük

bölümü de PKK’ye karfl› ““aajjaann,,

pp rroovvookkaattöörr,, DDoo¤¤uu’’nnuunn MMHHPP’’ssii””

gibi tan›mlarla sald›r›rken, devrimci

hareket, Kürt halk›n›n ulusal talebi-

ni ve Kürt yurtsever hareketini sa-

hiplenendi. 

Bak›n ne diyorduk: “Bugün

APO'cular üzerinde yap›lan ihbar

ve provakasyon çizgisine karfl› dev-

rimciler ilgisiz kalamazlar. APO'cu-

lar: en genifl anlamda Kürt milliyet-

çili¤i temelinde oligarfliye tav›r alan

Kürt yurtseverleridir. ” (6 Eylül

1979, Dev-Genç, Say›: 4)

At›l›m’a bu arada sözü geçen

Dev-Genç dergisinin kapa¤›ndaki

slogan› da hat›rlatal›m; ç›karaca¤›

sonuçlar olacakt›r. Evet, 1979’daki

kapakta flöyle yaz›yorduk: “FAfi‹Z-

M‹N TERÖRÜ VE ‘BÖLÜCÜLÜK’

YAYGARALARI KÜRT VE TÜRK

HALKLARININ ORTAK MÜCA-

DELES‹N‹ ENGELLEYEMEZ!”

Türkiye solunda, PKK ve Kürt

ulusal mücadelesi konusunda bir

““iikkiirrcciimm”” yaflanm›flsa e¤er, bunu en

yo¤un ve en çarp›k, en zararl› bi-

çimde yaflayanlar, Devrimci Halk›n

Birli¤i (bugünün ESP’si), Halk›n

Kurtuluflu (bugünün EMEP’i) ve

ayn› çizgideki siyasi hareketlerdir. 

1984’te PKK oligarfliye karfl› si-

lahl› mücadele bafllat›rken de, At›-

l›mc›lar’›n “ikircimleri” sürüyordu.

Devrimci hareket ise, o koflullarda

örgütsel olarak son derece güçlükler

içinde olsa da, Kürt ulusal sorunu te-

melindeki bu cüretli yurtsever ç›k›fl›

yaln›z b›rakmam›fl, tüm gücünü orta-

ya koydu¤u silahl› eylemlerle Kürt

ulusal mücadelesine destek vermifltir.

(Bu çerçevede ANAP binalar›na yö-

nelik gerçeklefltirilen silahl› eylemler

sonras›nda devrimci hareket büyük

darbeler yemifltir; ama bundan dolay›

da tarihimizin hiç bir an›nda piflman-

l›k duymad›k, tam tersine, o eylem-

ler, Marksist-Leninistlerin ulusal de-

mokratik talepleri desteklemesinin

cüretli ve kararl› bir örne¤i olarak ta-

rihte yerini alm›flt›r.) 

Devrimci harekete bu konuda bir

söz söylemeyi düflünenler, 1990’lar-

da cezaland›r›lan generallere bir bak-

mal›d›rlar. “Kürdistan kasab›” diye

bilinen Hulusi Say›n’›, Kürt halk›na

karfl› katliamlar›yla tan›nan korgene-

ral ‹smail Selen’i, tu¤general Temel

Cingöz’ü hat›rlamal›d›r. At›l›m da

unutmufltur belki, hat›rlatal›m: 24

May›s 1991’de Devrimci Sol taraf›n-

dan Ola¤anüstü Hal Bölgesi Asayifl

Kolordusu Komutanl›¤› yapan Kor-

general ‹smail Selen ile Siirt ‹l Jan-

darma Alay Komutanl›¤› yapm›fl

olan Tu¤general Temel Cingöz’e kar-

fl› gerçeklefltirilen eylemler, devrimci

hareketin bir kampanyas›n›n parça-

s›yd›. O kampanyan›n ad› fluydu:

““KKüürrddiissttaann''ddaa ‹‹flflggaallee SSoonn,, KKüürrddiiss--

ttaann KKüürrtt HHaallkk››nn››nndd››rr!!””

At›l›m hala bir “ikircim” görü-

yor mu acaba? 

At›l›m, bu noktada, kendi tarihi-

ne bakmal›d›r; Kürt ulusal mücade-

lesi karfl›s›ndaki “ikircimleri”nin

ideolojik, politik köklerini sorgula-

mal›d›r. Bu harekete provokatör de-

mekten, ona tabi olmaya savrulan

zigzaglar› sorgulamal›d›r. Bu kadar

çok ve keskin flekilde fikir de¤ifltir-

mek, sa¤l›kl› bir tarz de¤ildir. Ayn›

bir uçtan bir uca savrulufllar, bugün

onlar› silahl› mücadeleye yönelmifl

gibi gözükürken, birden yine legal

particili¤e getiren kayna¤› da göste-

riyor asl›nda. 

AAtt››ll››mm’’aa cceevvaapp vveerriiyyoorruuzz::

““TTüürrkk YYuurrttsseevveerrllii¤¤ii

mmeeflflrruudduurr””

“Türklerin ulusal ba¤›ms›zl›k di-

ye bir derdi mi var?” diye soruyor

At›l›m. 

Türkler, bir “ulus” ad›d›r. Ezeni

de ezileni de, sömüreni de, sömürü-

leni de birlikte içerir. Ezen, sömüren

Türk egemen s›n›f›n›n ba¤›ms›zl›k

diye bir sorunu yoktur elbette. Fakat

ezilen, sömürülen Türk halk›n›n ba-

¤›ms›zl›k diye bir sorunu vard›r. 

Olmad›¤›n› iddia etmek, Türki-

ye’nin emperyalizmin bir yeni-sö-

mürgesi oldu¤u gerçe¤ini yok say-

makt›r. 

“Türklerin ulusal ba¤›ms›zl›k di-

ye bir derdi mi var?” diye soran At›-

l›m’a, flöyle sormal›y›z: ““TTüürrkklleerriinn

uulluussaall bbaa¤¤››mmss››zzll››kk ddiiyyee bbiirr ddeerrddii

yyookk mmuu??”” 

Yoksa, Türk halk›, emperyaliz-

min yeni-sömürgesi bir ülkede yafla-

d›¤›n› yok mu saymal›?

Emperyalizme karfl› ba¤›ms›zl›k

mücadelesi, sadece ezilen Kürt ulu-

sunun mücadelesi midir?

At›l›m, yukar›daki sorusuyla

K›sa bir not: 
Bu arada At›l›m’›n bir sorusunu

da k›saca cevaplayal›m. 

“Neden ‘‘TTüürrkk vvee KKüürrtt hhaallkk››!!’’ da

halklar› de¤il? Yürüyüfl’ün dili ne-

den ‘halklar’ demeye varm›yor?” di-

ye sormufl At›l›m. 

BBiirriinncciissii;; Neden Türk ve Kürt

halk›! En baflta basit bir “imla” gere-

¤inden; çünkü Türk halk›na ayr›,

Kürt halk›na ayr› seslenilmektedir

söz konusu yaz›da. Dolay›s›yla tekil

ifade zorunludur. 

‹‹kkiinncciissii;; Bizimle bu konuda ide-

olojik mücadele yürüten arkadafllar,

devrimci hareketin bu konudaki yak-

lafl›m›n› bilmek durumundad›rlar. 

Art›k bilgisayar teknolojisi arfliv

konusunda büyük kolayl›klar sunu-

yor. Yürüyüfl’ün dilinin “halklar” de-

meye varmad›¤›n› yazan arkadafl,

Yürüyüfl dergilerinde ““TTüürrkkiiyyee

HHaallkkllaarr››”” diye bir arama yaps›n,

Yürüyüfl’ün dili “halklar! demeye

var›yor mu, varm›yor mu, cevab›n›

bulmufl olacakt›r. At›l›m, ulaflt›¤› bil-

giyi okurlar›yla da paylaflmal› elbet-

te. Çünkü, söz konusu yaz›da “Yürü-

yüfl’ün dili halklar demeye varm›-

yor!” diyerek okurlar›n› yan›ltm›flt›r.

(Sadece Yürüyüfl de¤il, At›l›m, dev-

rimci hareketin tüm yay›nlar›n› ka-

baca bile tarayacak olursa, yukar›da-

ki soruyla nas›l bir bilgisizlik sergile-

di¤ini görmüfl olacakt›r.)

ÜÜççüünnccüüssüü;; Böyle bir araflt›rmay›

yaparlarsa, göreceklerdir ki, devrim-

ci hareket Türkiye halklar› ifadesiyle

Türkiye halk› ifadesi aras›nda politik

muhtevas› bak›m›ndan bir fark gör-

memektedir. 
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kendisini iflte böyle bir açmaz›n içi-

ne sokmaktad›r. 

At›l›m, soruyu ““TTüürrkklleerriinn”” diye

sorarak bafltan çarp›t›yor ve yanl›fl

soruyor. Soru, “Türk burjuvazisinin

ba¤›ms›zl›k diye bir derdi mi var?”

ve “Türk halk›n›n ba¤›ms›zl›k diye

bir derdi mi var?” fleklinde sorul-

mal›d›r. Böyle soruldu¤unda birinci-

sinin cevab› hhaayy››rr,, ikincisinin ceva-

b› eevveettttiirr ve elbette o zaman her fley

daha anlafl›l›rd›r. 

Fakat Kürt milliyetçi çizgisi ve o

çizgiye yedeklenenler, ›srarla bu ay-

r›mdan kaç›yorlar. Oysa bu ayr›m›

“Kürtler” için de yapmak zorunlu-

dur. Çünkü bugün art›k, uluslar›n

kendi kaderini tayin hakk›, özünde

halklar›n kendi kaderini tayin hakk›

biçimine dönüflmüfltür. 

‹flte bu noktada At›l›m’›n yaz›s›-

na bafll›k yapt›¤› soruya da cevap

veriyoruz: TTüürrkk hhaallkk››nn››nn eemmppeerr--

yyaalliizzmmee kkaarrflfl›› bbaa¤¤››mmss››zzll››kk iiççiinn ssaa--

vvaaflfl›› ddeemmeekk oollaann TTüürrkk yyuurrttsseevveerrllii--

¤¤ii,, eellbbeettttee mmeeflflrruudduurr.. BBuu mmuuhhtteevvaa--

ddaakkii yyuurrttsseevveerrllii¤¤ii ggaayyrrii--mmeeflflrruu

iillaann eettmmeekk,, ezen ulusun halk›yla

burjuvazisini eflitleyen, ezen ulusun

ezilen ve sömürülen kesimlerinin

emperyalizme ve oligarfliye karfl›

ulusal ve sosyal kurtulufl mücadele-

sini reddeden ve bu anlamda da

Marksizm-Leninizmde yeri olma-

yan bir yaklafl›md›r. 

At›l›m, Türk yurtseverli¤ini, ön-

ce “Türk flovenizmi”yle, “Türk mil-

yetçili¤i”yle özdefllefltirmekte, ar-

d›ndan da gerici ilan etmektedir. 

At›l›m’›n elefltiri konusu yapt›¤›

Yürüyüfl’teki Halk Cephesi aç›kla-

mas›nda Türk yurtseverli¤inin muh-

tevas› hiçbir tart›flmaya, yanl›fl anla-

maya yer b›rakmayacak flekilde so-

mutlanm›flt›r:

“Bir halk›n gasbedilen ulusal

haklar›n› kazanma mücadelesini

meflru gördü¤ümüz için ve bu müca-

dele içinde yer ald›¤›m›z için KKüürrtt

yyuurrttsseevveerriiyyiizz.. 

“Türkiye’nin emperyalizmin giz-

li iflgalinden kurtulmas› için müca-

dele etmek, iflbirlikçilerin çi¤nedi¤i

ulusal onura sahip ç›kmak hakl› ve

meflru bir tutum oldu¤u için, TTüürrkk

yyuurrttsseevveerriiyyiizz..””

Tutars›zl›klar›n kkayna¤›,

Marksist-Leninist iilkeleri,

faydac›l›¤a kkurban eetmektir

At›l›m, ezen ulus ve ezilen ulus

ayr›m›n› koyarken, ezilen ulusun

yanl›fll›klar›n› ve kendisinin o yan-

l›fll›klara yedeklenmesini nas›l mefl-

ru gösteririm kayg›s›yla, herfleyi bir-

birine kar›flt›rm›fl ve o kar›fl›kl›kta,

ezen ulusun ezilen kesimlerinin ulu-

sal ve s›n›fsal taleplerini savafl›n›

reddeden bir anlay›fla savrulmufltur. 

Bak›n bu savrulufl, At›l›m’a flu

sat›rlar› yazd›rm›flt›r:

“Türklerin ‘ulusal ba¤›ms›zl›k’

diye bir derdi mi var? ‹yi de onlar›n

zaten ‘ulusal devleti’ var. ‘Ba¤›ms›z

de¤il’, do¤ru! Ama Türk burjuvazi-

sinin de ba¤›ms›zl›k diye bir derdi

yok. O halde Türkler için ‘ulusal ba-

¤›ms›zl›k’ sorunu yok. Çünkü burju-

vazi de ulusun parças›.”

Tekrar tekrar okuyun. 

Her seferinde yukar›daki parag-

raf›n mant›¤›n›z› zorlamas›ndan

kurtulamazs›n›z. Çünkü gerçekten

“Aristo mant›¤›”yla yaz›lm›fl. Mec-

At›l›m’›n yukar›da da söz etti¤i-

miz ““YYüürrüüyyüüflfl nneerreeyyee yyüürrüüyyoorr??”” so-

rusunu ne üzerine sordu¤unu hat›rla-

yal›m flimdi. 

Soruyu sormalar›n›n nedeni,

“PKK gerillalar›ndan bir gru-

bun silah b›rakarak gelip teslim ol-

ma tavr›n›n Yürüyüfl’te elefltirilmifl

olmas›” idi. 

Bu yaz›ya ““DDüüzzeennee DDöönnüüflflüünn

AAvvuukkaatt›› AAtt››ll››mm”” bafll›kl› yaz›m›zla

cevap verdik. 

Ancak bu yaz›m›zda bizim At›-

l›m’a sordu¤umuz sorular cevaps›z

kalm›flt›r:

Sormufltuk: “[Kürt milliyetçi ha-

reketi taraf›ndan] haritas› çizilen yol,

düzene giden bir yoldur. AAtt››ll››mm,, bbuu

yyoolluunn ddeevvrriimmee ggiittttii¤¤iinnii mmii iiddddiiaa

eeddiiyyoorr yyookkssaa??”” (Yürüyüfl, Say›:

196, 29 Kas›m 2009)

Ve yine sormufltuk:

“Kandil’deki binlerce gerillan›n

da 34 kiflilik grup gibi gelip teslim

olmalar› (At›l›m ad›na baflka bir fley

diyebilir)...

11)) Faflizme karfl› demokrasi mü-

cadelesini mi gelifltirecek?

22)) Bu gelifller, emperyalizme kar-

fl› ba¤›ms›zl›k mücadelesini mi gelifl-

tirecek?

33)) Bu gelifller, kapitalizme karfl› sos-

yalizm mücadelesini mi gelifltirecek?

At›l›m bunlardan bir tekine bile

““eevveett”” cevab› verebilir mi?”

AAtt››ll››mm’’››nn bbuu ssoorruullaarr››mm››zzaa bbiirr

cceevvaabb›› oollmmaadd››.. 

‹deolojik mücadele yap›lacaksa,

hiçbir fleyin üzerine atlanamaz. At›-

l›m sormay› biliyor, cevap vermek-

ten kaç›yor. Ayn› elefltiriyi bilip öze-

lefltiriyi bilmemesi gibi. 

At›l›m’›n “Kürt sorunundaki po-

litikalar›m›za” dair bir önceki yaz›-

s›nda bize yöneltti¤i elefltirilerden

biri de, ““KKüürrtt uulluussaall mmüüccaaddeelleessii--

nniinn kkaazzaann››mmllaarr››nn›› ggöörrmmeemmeekk””ti. 

Bunun dayana¤› ise, ‹mral›’da

yap›lan “iyilefltirmeleri” bizim

olumlu bulmamam›zd›. 

At›l›m’a göre, ‹‹mmrraall››’’ddaakkii ““iiyyii--

lleeflflttiirrmmeelleerr”” olumlu bir geliflmeydi

ve bu geliflme de ““KKüürrtt uulluussaall mmüü--

ccaaddeelleessiinniinn kkaazzaann››mm››”” idi. 

Fakat gelin görün ki, daha At›-

l›m’›n bize elefltirisinin mürekkebi

kurumadan, Kürt milliyetçi hareketi

At›l›m’› tekzip eden bir aç›klama

yapt›. Kürt milliyetçi hareket, At›-

l›m’›n kazan›m diye yere gö¤e s›¤d›-

ramad›¤› düzenlemelerin “tteeccrriittii

ddaahhaa ddaa aa¤¤››rrllaaflfltt››rraann”” bir uygula-

ma oldu¤unu aç›klad›.  

At›l›m’›n “biz ‹mral›’daki iyilefl-

tirmeleri yanl›fl de¤erlendirmifliz...

Buradan hareketle de Yürüyüfl’ü

elefltirmekte acele etmifliz” dedi¤ini

duymad›k, görmedik. 

At›l›m, ideolojik mücadelede kaçak 
gürefliyor; sorular›m›z›n üstünden atl›yor
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buren bu kelimeler y›¤›n›n› ayr›flt›-

rarak ele alaca¤›z. 

11--)) Aynen flöyle yaz›yor At›l›m:

“Türklerin ‘ulusal ba¤›ms›zl›k’ diye

bir derdi mi var? ‹yi de onlar›n za-

ten ‘ulusal devleti’ var.”

Ulusal devleti olanlar›n ulusal

ba¤›ms›zl›k diye bir sorunu yok mu?

O halde yeryüzünde Filistinliler,

Kürtler ve ayn› konumdaki bir kaç

ulus d›fl›nda, hiçbir ulusun ba¤›m-

s›zl›k diye bir sorunu yok. 

Ulusal ba¤›ms›zl›¤a sahip ol-

makla, ulusal devlete sahip olman›n

AYNI fiEY OLMADI⁄I basit ger-

çe¤ini At›l›m’a hat›rlatmak duru-

munday›z. 

‹kincisi, bugün en genel anlamda

“ulusal devlet” diye adland›r›lan

devletler gerçekte “ulusal” bir nite-

lik tafl›mamaktad›r. 

Yeni sömürge ülkelerde, ulusal-

l›k sadece görünümdedir; yeni sö-

mürgelerin “ulusal” bir devlete, ulu-

sal bir orduya, ulusal s›n›rlara, ulu-

sal marfla, ulusal bayra¤a sahip ol-

duklar› emperyalizmin ve iflbirlikçi-

lerinin iddias›d›r; Marksist-Leni-

nistlere göre ise, yeni sömürge dev-

letlerin ve o devletlerin yönetimleri-

nin, ordular›n›n, marfllar›n›n, bay-

raklar›n›n “ulusal” (milli) bir nite-

likleri yoktur. 

22--)) Cümleye bak›n: “Ama Türk

burjuvazisinin de ba¤›ms›zl›k diye

bir derdi yok. O halde Türkler için

‘ulusal ba¤›ms›zl›k’ sorunu yok.” 

Ne diyor flimdi At›l›m burada?

“Türk burjuvazisi eflittir Türkler”,

öyle mi?

Türk burjuvazisinin ba¤›ms›zl›k

diye bir derdi olmad›¤›na göre,

Türkler için de ulusal ba¤›ms›zl›k

sorunu yok!

Do¤rusu bu kadar mant›ks›z bir

önermeye cevap verip vermemekte

tereddüt ettik. Türkler, Kürtler, Al-

manlar, ‹ngilizler gibi tan›mlar›n o

ulusun ezen ezilen, sömüren sömü-

rülen kesimlerinin ikisini birden içe-

ren bir tan›m oldu¤unu yok say›yor

bu anlay›fl ve ortaya yukar›daki so-

nuçlar ç›k›yor. 

33--)) At›l›m diyor ki, “Bir sosya-

list, ezilen ulus milliyetçili¤ine karfl›

ç›kmak için ça¤r› yay›nlamaz. O

milliyetçili¤i devrimcilefltirme ça¤-

r›s› yapar.”

‹flte basit bir iç tutarl›l›ktan bile

yoksun bir cümle daha.

BBiirriinncciissii;; anlafl›lan At›l›m’a gö-

re, “Bir sosyalist, ezilen ulus milli-

yetçili¤ine karfl› ç›kmak için ça¤r›

yay›nlamaz.” diye bir kanun var.

Böyle bir kanun, böyle bir anlay›fl

nerede var, bilmiyoruz, ama bizim

bildi¤imiz fludur; Marksist-Leni-

nistler, halklar›n ulusal ve sosyal

kurtulufl mücadelesinin gerektirdi¤i

her ça¤r›y› yaparlar; halklar›n mü-

cadelesini gelifltirmek, ezilen ulus

milliyetçili¤inin yanl›fllar›na karfl›

ç›kmay› gerektiriyorsa, onu da ya-

parlar. Yapmayanlar, Marksizm-Le-

ninizme göre de¤il, faydac› hesapla-

r›na, grupçu ç›karlar›na göre dav-

ranmaktad›rlar. 

‹‹kkiinncciissii,, ““milliyetçili¤i devrimci-

lefltirme ça¤r›s› yapal›m” diyor At›-

l›m. Peki, milliyetçili¤i devrimcilefl-

tirme ça¤r›s› zaten mevcut milliyetçi-

lik anlay›fl›n›n elefltirisi de¤il midir?..

At›l›m bir yandan ezilen ulus milli-

yetçili¤ine karfl› devrimci görevlerini

yerine getirmemeye bahane olacak

teoriler yap›yor, bir yandan da yar›n

“ben böyle de demifltim” diyebilmek

için araya do¤rular› s›k›flt›r›yor; orta-

ya böyle tutars›zl›klar ç›k›yor. Tutar-

s›zl›klardan kurtulman›n yolu, fayda-

c›l›¤› de¤il, Marksizm-Leninizmi

esas almakt›r. 

Mersin’de ilki düzenlenen festival

polisin tüm engelleme çabalar›na ra¤-

men 14 Temmuz günü bafllar. Festival

afifllerini yapan Niyazi Harnupo¤lu ve

Mehmet fiekerci polisler taraf›ndan gö-

zalt›na al›nd›lar ve öldürülmekle tehdit

edildiler. Polisin tehditleri 11 Temmuz

günü yap›lan eylemle protesto edildi. 

Festivalin ilk günü yap›lacak konse-

rin bulundu¤u alan sit alan› oldu¤u ge-

rekçesiyle izin verilmedi. Kazanl›-Der

yöneticileri tüm keyfiyete ra¤men festi-

vali bafllatt›lar. Yap›lan

ça¤r›lar›n ard›ndan Kazan-

l›-Der baflkan› Serdal Cen-

giz bir aç›klama yaparak;

“Evvel Temmuz y›llardan bugüne gelen

bir bayramd›r. Bizlerde dernek ve Ka-

zanl› olarak bu gelene¤imizi yaflatmak

istiyoruz. Bize bu anlamda yard›mc›

olan, omuz veren tüm kurum ve kurulufl-

lara teflekkür ediyoruz” dedi.  Ard›ndan

Epik Sanat Tiyatro Toplulu¤u Sokak ti-

yatrosunu sergiledi. Epik Sanat tiyatro-

sunu sunduktan sonra, dernek önünde

panel düzenlendi. “Evvel Temmuz ve

Halk Kültürümüz” konulu paneli Hasan

Biber ve Adana Özgürlükler Derne¤i

baflkan› Mehmet B›ld›rc›n sundular. 

Hatay’›n Samanda¤ ilçesinde festi-

val 11 Temmuz günü bafllad›. Festivale,

bu y›l alternatif olarak Halk Cephesi 15

Temmuz’da Grup Yorum konseri ile ka-

t›ld›. Ayr›ca  güncel birçok konuyu anla-

tan stantlar aç›ld›.  

Amerika Defol
Bu Vatan Bizim

Antalya'ya gelen Eisen-

hower adl› askeri uçak ge-

misine karfl› Halk Cephe-

si'ninde yer ald›¤› Demok-

ratik Kitle Örgütleri 8 Tem-

muz günü eylem yapt›. 

80 kiflinin kat›ld›¤› ey-

lemde "Katil ABD ‹flbirlikçi

AKP, Katil ABD Ortado¤u-

dan Defol, Amerika Defol

Bu Vatan Bizim" sloganlar›

at›ld›. Eylemde yap›lan

aç›klamada; “ABD askeri

gemilerinin ülkemize, ken-

timize gelmesine karfl›y›z.

Bu nedenle onlar›n katliam-

lar›na ortak olmayaca¤›z.

Ortak olan iktidarlardan da

hesap soraca¤›z" denildi.

Mersin ve Hatay’da Evvel Temmuz
Kültür Festivalleri Bafllad›

MERS‹N / KAZANLI

Yürüyüfl
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AAflflaa¤¤››ddaakkii ddiiyyaallooggllaarr

AAvvrruuppaa SSoossyyaall FFoorruummuu

ttooppllaanntt››ss››nnddaa,, ssttaannddllaarrddaa

bbiirraa ssaatt››llmmaass››nn››nn iisstteennmmeessii

üüzzeerriinnee yyaaflflaannmm››flfltt››rr.. 

88 TTeemmmmuuzz 22001100 ggüünnkküü

ttooppllaanntt››:: (ASF öncesi son

haz›rl›k toplant›s›ndan)

HHaallkk CCeepphheessii:: Alkol sat›fl›yla il-

gili...

EESSPP:: Stand açanlar›n böyle bir fle-

yi var. Avrupa’dan gelenler içiyorlar.

HHaallkk CCeepphheessii:: Biz buna karfl›y›z

bunu istemiyoruz.

MMeezzeeppoottaammyyaa SSoossyyooll FFoorruummuu

((MMSSFF)):: Biz de karfl›y›z. Organizas-

yonda bizim yapmamam›z laz›m.

HHaallkk CCeepphheessii:: Ticari bir fley olur

orada yapmak.

KKEESSKK:: D›flar›dan kendileri te-

min ederlerse yapacak bir fley yok.

Biz sat›fl›n› organize etmeyelim.

HHaallkk CCeepphheessii:: Baflka bir dünya

diyoruz.

EESSPP:: Yasaklayacak m›y›z?

‹‹ddiill KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii ((‹‹KKMM))::

ASF’nin sponsoru Tuborg, Efes ol-

mas›n.

EESSPP:: Bu kadar yo¤un kitlenin ol-

du¤u yerde engelleyemeyiz. Korsan

flekilde olur. BBiirraa yyaassaadd››flfl›› ddaa ddee¤¤iill--

ddiirr,, ssoossyyaalliizzmmee ddee aayykk››rr›› ddee¤¤iillddiirr..

MMSSFF:: Nas›l kontrol yapacaks›n.

EESSPP:: Siz bira sat›fl› yapmazs›n›z

baflkalar› yapar. Park›n içinde sat-

mazs›n›z otoyolda satar.

KKEESSKK:: ‹çecek insanlar› tabi en-

gelleyemezsin. Güvenlik bunu en-

gelleyemiyorsa hiç bir fley yapamaz.

MMSSFF:: ‹lkesel olarak bunun sat›fl›-

n› yapmayal›m. 

HHaallkk CCeepphheessii:: Politik bir söylem

de¤il söylenen. D›flar›dan bulur den-

mesi. ‹lkesel olarak buna karfl› ç›k-

mam›z gerekir.

TTMMMMOOBB:: Park kocaman park.

Kafeler var içinde. Orada sat›lm›yor

zaten. AKP’nin yasaklad›¤› yerde Av-

rupal›lar’a biz de yasak m› diyece¤iz?

MMSSFF:: Nereden bulaca¤› önemli

de¤il. Biz alkol sat›fl› yapmayal›m en

az›ndan.

EESSPP:: Büfeler ticari olarak bir

yerlere verilmifl. ASF’nin büfesi de-

¤il. Bu insanlar bize belli miktarda

para ödeyecek.

XX: Bira Avrupa’da alkol olarak

geçmez. Bu bir sarhofl olma vas›tas›

de¤ildir.

CC:: ASF oldu¤unu unutmayal›m.

HHaallkk CCeepphheessii:: Dedi¤imiz içil-

mesin, kendileri bulabiliyorlarsa

edinsinler. ASF bira satmas›n.

EESSPP:: ASF’nin büfeleri de¤il onlar.

HHaallkk CCeepphheessii:: Anlaflt›¤›m›z bü-

feler de dahil.

EESSPP:: Anlafl›lan firmalara 15-20

bin kiflilik organizasyondan bahsedip

5 bin kiflilik organizasyon olmas›.

fiunu satmay›n bunu satmay›n deyin-

ce bu firmalar›n açmamas› söz konu-

su olabilir. Yürüyüfle geçelim...

***

HHaallkk CCeepphheessii:: Duydu¤umuz bir-

fleyi netlefltirmek istedik “ASF alkol

mü satacak?" 

EESSPP:: Evet. 

HHaallkk CCeepphheessii:: Biz Avrupa Sos-

yal Forumu’nda özellikle de bilefle-

niyken alkol sat›lmas›n› uygun bul-

muyoruz. Baflka bir dünyadan bahse-

diyoruz bunlar› konuflup tart›flaca¤›z.

Bizim kastetti¤imiz böyle bir dünya

de¤il. ‹lkesel olarak da karfl›y›z. 

BB:: Bunda böyle abart›lacak bir-

fley yok. SSaaddeeccee bbiirraa ssaatt››llaaccaakk,, rak›,

votka... satmalar›na izin vermeyece-

¤iz. Biray› biz satmasak gidip d›flar-

dan al›p gelecekler. ‹çecekleri yasak-

layamazs›n›z. Zaten böyle yasakç›

zihniyetlerle baflka bir dünya zor. 

ÖÖDDPP:: AKP sigaray› yasaklad›,

biz de alkolü mü yasaklayaca¤›z. 

HHaallkk CCeepphheessii:: Biz bir yasaktan

bahsetmiyoruz. Evet, belki biz sat-

masak da Avrupal›lar bulup içecekler

ama bunu “biz satmasak baflka yer-

den alacaklar” söylemi, hiç politik

bir söylem de¤il.  Biz ticaret yapm›-

yoruz. D›flar›dan al›p gelenler için

kap›ya güvenlik dikip içeri almaya-

l›m demiyoruz. Ama biz bunun sat›-

fl›na kesinlikle karfl›y›z. ‹lkesel ola-

rak bizim bilefleni oldu¤umuz orga-

nizasyonun stantlar›nda alkol sat›l-

mamal›d›r. 

BBDDPP:: Biz de istemiyoruz. Bizim

de ilkelerimize ayk›r›. Önüne geçe-

mezsiniz olacaklar›n. 

BB‹‹RRLLEEfifi‹‹KK MMEETTAALL--‹‹fifi:: Kesin-

likle sat›lmamal›. 

BBiirr KKEESSKK’’llii:: Ço¤unluk istemi-

yor, tart›flmayal›m sat›lmas›n, hiç de

uygun de¤il. 

BB:: Sosyalizmde böyle yasaklar

olmaz. Bira onlarda alkol bile say›l-

m›yor. Önceki forumlarda da hep sa-

t›ld›, içildi. Buras› Suudi Arabistan

m›? Ayr›ca stantç›larla anlaflma yap-

t›k. fiunu sat›n, bunu satmay›n diye-

meyiz. Adam satmak isterse satar. 

ÇÇeevviirrmmeenn:: Bira yasal bir içecek,

bu yasak biraz garip olacak. Onlar

kahvalt›da bile içerler. Avrupa kültü-

rü bu. 

XX:: Bu yasak kat›l›m› düflürecek,

hiç iyi bir izlenim b›rakmayacak

Türkiye üzerinde.

HHaallkk CCeepphheessii:: Bu bir yasak de-

¤il. Ayr›ca, her ülkenin kendine özgü

koflullar› var. Buras› ne tam Avrupa,

ne de Suudi Arabistan. O zaman her-

kes istedi¤ini sats›n, böyle birfley

olamaz. Belli bir çerçevesi olmal›.

Ayr›ca votka, rak› satt›rmayaca¤›z

diyorsunuz, o konuda böyle irade ko-

nulabiliyorsa, bira için de yap›labilir.

Daha önce çevirmenlerin içip, s›z›p,

çeviri yapmad›klar›ndan flikayet etti-

niz. Kahvalt›da da ne içeceklerini

düflünüyorsunuz. ‹çecek bir fley bu-

lurlar. Çay içerler, ayran içerler, ga-

zoz içerler. 

EESSPP:: Ay, karfl›n›zda inisiyatifimi

yitirdi¤imi düflünüyorum. Ben mi

yönetiyorum, siz mi beni yönetiyor-

sunuz. Lütfen söz alarak konuflal›m. 

HHaallkk CCeepphheessii:: Evet, alkol iste-

miyoruz, stand için anlaflma yap›lan-

larla konuflulmal›. Sat›fl yapt›r›lma-

mal›. 

EESSPP:: Tamam, geçelim bu konuyu.

““BBuu yyaassaakk kkaatt››ll››mm›› ddüüflflüürreecceekk,, hhiiçç iiyyii bbiirr iizzlleenniimm bb››rraakkmmaayyaaccaakk””

Kat›l›m böyle ço¤alt›lacaksa eksik olsun!
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Y›l 1971… Tarih 15-16 Haziran… Örgütlenme
haklar›na yap›lan sald›r›ya cevap vermek için 150
bin iflçi dillerinde “SAVAfi BAfiLADI” slogan›yla so-
kaklardan alanlara döküldü. Onbinlerce iflçinin bu
kararl› tutumunun önüne sadece polis yada asker
set olmad›. ‹flçilerin bu direngen ve boyun e¤me-
yen yan›n› törpülemek isteyen sendika yöneticileri
iflçilerin direnifli b›rak›p evlerine dönmelerini istedi.
‹flçiler istemeyerekte olsa evlerini döndüler…

Y›l 1991 tarih 34 Ocak… Maden iflçilerinin top-
lu ifl sözleflmesinin olumsuz bitmesiyle bafllatt›¤›
genel grev binlerce iflçiyi yine sokaklara döktü.
“ARTIK YETER” diyen iflçiler üretimden gelen gü-
cü kullanarak meydanlarda yerlerini ald›. Çoluk
çocuk, genç yafll›, kad›n erkek herkes yollara düfl-
tü. Karfl›lar›na dikilen her barikat› kararl›l›kla aflt›-
lar. Ama yine sendika barikat›na tak›ld›lar. Sendika
yöneticileri yine direnmeyi de¤il teslimiyeti dayatt›
ve iflçileri yine evlerine gönderdiler…

Y›l 2009 … Tarih 17 Aral›k … ‹fl yerlerinin Ame-
rikan flirketine sat›larak sokakta b›rak›lan TEKEL
iflçileri “ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK” slogan›yla
Ankara’n›n göbe¤inde kara k›fla so¤u¤a karfl›n öz-
lük haklar› için direnifle bafllad›lar. 78 gün sürdü bu
direnifl. Derme çatma çad›rlarda kara k›fla ald›rma-
dan gün gün direnifli ördüler. Her türlü bask›, sald›-
r› ve tehditlere ra¤men kararl›l›klar›n› gösterdiler.
Y›lmad›lar. Ama yine teslimiyetin sesi yükseldi o
derme çatma çad›rlar›n ortas›nda. Direnece¤iz ses-
lerinin yan›nda hay›r direnilmeyecek direnenler biz-
den de¤ildir diyen o bildik ses yine sahnedeydi. Ve
78 günün sonunda iflçiler boyunlar› bükük döndü-
ler evlerine… Üç farkl› zaman, üç farkl› eylem…
Farkl›l›klar› azd› oysa… Ortak yan daha çoktu. Bir
tarafta kararl›l›k ve direnifl di¤er taraftan teslimiyet
ve uzlaflmac›l›k… Tarihte de yerlerini bu flekilde al-
d›. Direnifl ve teslimiyet. Bizlerin özellikle öne ç›-
kartt›¤›m›z nokta daha çok sendikac›lar›n tutumu.
fiunu çok iyi biliyoruz ki iflçiler emekçiler ne kadar
sindirilmeye çal›fl›l›rsa çal›fl›ls›n üretimden gelen

gücü kullanarak direnifle geçerler ve geçmifllerdir.
Tersine olan durum ise iflçilere direnmesini ö¤ret-
mesi gereken sendikalar teslimiyeti ve uzlaflmay›
yani yenilgiyi dayat›rlar ve bunu iflçilerin bilincine
ifllemek isterler. Yukar›da k›sada olsa aktarmaya
çal›flt›¤›m›z üç örnekte bunu çok net bir flekilde
görmek mümkün. Sendikalar›n kurulufl ve varl›k
amac› iflçilerin haklar›n› savunmak ve onlar için
mücadele etmek, yol göstermektir. Karfl›lafl›lan so-
runlar› s›k›nt›lar› ise birlikte aflmak. Ama bugün du-
rum böyle de¤il. Sendikalar yenilgiyi bafltan kabul
edip iflçiye de kabul ettirmeye u¤rafl›yor. Direnifl
kelimesini kendi a¤z›na almayan bu kafa yap›s› ifl-
çilerede ayn› tarz› benimsetmeye çal›fl›yor. Yeni ve
yak›n bir örne¤inide flu günlerde yafl›yoruz. Pafla-
bahçe Devlet Hastanesi’nde temizlik iflçisi olarak
çal›flan Türkan ALBAYRAK daha sendikaya üye
aflamas›nda sendikas› taraf›ndan yaln›z b›rak›lm›fl-
t›r. Üye kayg›s›yla hareket eden sendika üyelikten
sonra birdaha iflçilerin yan›na u¤ramam›flt›r. Kendi-
sinin oraya gelmesinde eme¤i olmayan sendika,
yarat›lan emekten faydalanmaya çal›flm›flt›r. Ken-
disine aktar›lan sorunlara iflverenden yana tav›r
sergilemifl, onlar›n a¤z›yla konuflup onlar›n yerine
tehdit ve bask› uygulam›flt›r. Kendilerine görev ve
sorumluluklar›n› hat›rlatan Türkan Albayrak’› terö-
rist ilan etmifltir. Son durumda ise Türkan Albayrak
iflten at›lm›fl ve direnifle bafllam›flt›r. 6’nc› gününe
giren direniflin hiçbir aflamas›nda sendika yan›nda
olmam›fl aksine her zamanki gibi karfl›s›nda olmufl-
tur. Toplam›nda bakt›¤›m›zda sendikalar›n içinde
bulundu¤u durum iflçiden ve emekçiden yana bir
durum de¤il. Tüm yaflan›lanlar bize flunu gösteriyor
ki iflçiler üretimden gelen güçle ve hakl›l›klar›ndan
ald›klar› inançla bu teslimiyetçi zihniyete karfl› di-
rengen duruflunu gösterecektir. Uzlaflmac› ve tesli-
miyetçi sendikal anlay›fl›n yerine s›n›f sendikac›l›¤›
anlay›fl› kendi deneyim birikim ve pratiklerinde ça-
l›flma hayatlar›n›n her aflamas›nda gösterecektir.
Engellemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.
Sendikay› sendika yapan iflçilerdir, bu anlay›flla ifl-
çiler can kan pahas›na aç›lan direnifl yollunda
yürüyüfllerine devam edecektir. Ve hiç kimsenin bu
yolu kapatmaya gücü yetmeyecektir.

Devrimci ‹flçi
Hareketi ‹fiÇ‹LER D‹REN‹YOR

Ankara’da Meclis Dikmen Kap›s› önünde toplanan

Büro Emekçileri Sendikas› (BES) üyeleri,  yapt›klar› ey-

lemle “12 Eylül Anayasas›’na da, T‹S ve grev hakk›n› yok

eden AKP Anayasas›’na da hay›r” dediler. BES Genel

Baflkan› Osman Biçer; 12 Eylül askeri darbesinin ürünü

olan anayasaya ve AKP’nin anayasa de¤iflikli¤ine de ha-

y›r diyoruz diyerek eflitlikçi, özgürlükçü ve demokratik

bir anayasan›n ancak emek ve demokrasi güçlerinin yük-

selen mücadelesinin bir eseri olabilece¤ini ve demokrasi

görünümü alt›nda yarg›y› denetimine almaya ve kamu

emekçilerinin toplu sözleflme ve grev hakk›n› tamamen

ortadan kald›rmaya çal›flt›¤›n› söyledi.  

Biçer, Maliye Bakanl›¤›’n› çal›flanlar aras›ndaki ücret

adaletsizli¤ini gidermeye ça¤›rd›. Aç›klaman›n ard›ndan

BES üyeleri bir süre Meclis önünde oturma eylemi yapt›lar.

MMeerrssiinn vvee ‹‹zzmmiirr’’ddee de toplanan Büro Emekçileri

Sendikas› üyeleri, yapt›klar› aç›klamada AKP’nin anaya-

sas›n›n bir aldatmaca oldu¤unu ifade ederek, Maliye Ba-

kan›’n› 30 Mart 2010’da BES ile yapt›¤› görüflmede ver-

di¤i sözü yerine getirmeye ça¤›rd›.

AKP’nin Anayas›’na Hay›r!..
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� Devrimci ‹‹flçi

Hareketi’nden DDirenifl

Ziyareti   

Devrimci ‹flçi Hareketi, 11 Tem--

muz günü Paflabahçe Devlet Hastane--

si'nde temizlik ifllerini yapan Piramit

A.fi.'de çal›fl›rken iflten at›lan ve 3

gündür hastanenin bahçesinde dire--

nen Türkan Albayrak'› ziyaret etti. 

"‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z-

Devrimci ‹flçi Hareketi" yaz›l› pan--

kart›n aç›ld›¤› eylemde "Türkan Al--

bayrak Yaln›z De¤ildir, ‹flçiyiz Hakl›--

y›z Kazanaca¤›z, Direne Direne Ka--

zanaca¤›z" sloganlar› at›ld›. 

Bas›n aç›klamas›n› okuyan Ali

Çak›r, sistemin emekçiden yana de¤il

bir avuç sömürücüden yana oldu¤unu

söyleyerek tüm bunlara karfl› yap›l--

mas› gerekenin direnmek oldu¤unu,

bunun için de Türkan Albayrak'›n ya--

n›nda olduklar›n› ve sonuna kadar da

destek olacaklar›n› belirtti. 

Hastanede çal›flan iflçilerin de

destek verdi¤i eyleme 25 kifli kat›l--

d›. At›lan sloganlar›n ard›ndan ey--

lem sona erdi. 

� Belediye-‹fl GGrev

Karar›n› ‹‹stanbul

Büyükflehir Belediyesi'ne

Ast›

2010-2012 dönemini kapsayan

toplu ifl sözleflmelerinin 5 ayd›r

süren görüflmelerinde anlaflmaya

var›lamamas› üzerine, Belediye-‹fl'e

üye çok say›da iflçi, grev karar›n›

asmak için ‹stanbul Edirnekap›'dan,

‹BB'nin Saraçhane'deki hizmet

binas›na yürüdü.

Sabah erken saatlerde Edirnekap›

Suriçi'nde toplanan iflçiler

Saraçhane'ye do¤ru yürüyüfle

geçti. 

Saraçhane'ye gelen iflçiler

ad›na Belediye-‹fl Sendikas›

Genel Baflkan› Nihat Yurdakul

bir konuflma yapt›. 

Grev karar›n›n belediyeye

as›lmas›ndan sonra belediye

binas›n›n karfl›s›ndaki parkta 1

gün boyunca aç›k olacak olan

"grev uyar› çad›r›"na geçildi.

� E¤itim-Sen ÇÇal›flanlar›

G reve ÇÇ›k›yor

E¤itim-Sen Genel Merkezi ve

flubelerinde çal›flan Tez Koop-‹fl

üyelerini kapsayan toplu ifl

sözleflmelerinde yemek yard›m›n›n

uygulanmas› maddesinde anlaflma

sa¤lanamamas› üzerine grev karar›

al›nd›.

E¤itim-Sen'in, belge karfl›l›¤›

yap›lacak olan yemek yard›m›n›n

maafl bordrosuna yans›t›lmas›n›

kabul etmemesi üzerine anlaflma

sa¤lanamad›.

Bunun üzerine çal›flanlar 15

Temmuz günü greve ç›kacaklar. 

� ÇHD, DDireniflteki UUPS

‹flçilerini ZZiyaret EEtti

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i

‹stanbul fiubesi 9 Temmuz tarihinde,

65 gündür sendika haklar› için dire-

niflte olan UPS iflçilerini ziyaret etti.

Ziyaretin ard›ndan kamuoyuna

aç›klamalarda bulunan ÇHD,

iflçilerin cehennem koflullar›nda

çal›flt›r›ld›klar›n› ve hiç bir ifl

güvencelerinin olmad›¤›n›,

maafllar›ndan yap›lan kesintilerle

asgari ücretten daha az bir maaflla

çal›flt›r›ld›klar›n›, mesai saatlerinin

belli olmad›¤›n› belirtti.

Direnifl sürecinde hemen hemen

her gün patronun ve polisin

sald›r›lar›na u¤rayan iflçilerin dire-

nifllerinin yan›nda oldu¤unu vurgu-

layan ÇHD, 15 Temmuz'da

Bak›rköy'de yap›lacak olan

duruflmaya kat›l›m ça¤r›s› yapt›.

� ‹flten AAt›lma vve

Bask›lara KKarfl› BBas›n

Aç›klamas› YYap›ld›

8 Temmuz günü Paflabahçe

Devlet Hastanesi önünde eylem

yap›ld›. Hastane bünyesinde

çal›flma yürüten tafleron flirkette

çal›flan Türkan Albayrak sendikal

çal›flmalardan dolay› iflten at›ld›.

Uzun zamand›r kendisne ve di¤er

iflçilere yönelik bask› ve tehditler

sözkonusuydu.

Aç›klamaya D‹SK Genel-‹fl

Sendikas› Anadolu Yakas›, D‹SK

Emekli-Sen, D‹SK Dev-Sa¤l›k-‹fl

sendikas›, Devrimci ‹flçi Hareketi

ve Halk Cephesi destek verdi.

Ayr›ca Ça¤dafl Hukukçular

Derne¤i'nden  avukatlar da aç›kla-

maya kat›ld›lar.

� Madende KKatliam

Sürüyor

Yurdun çeflitli yerlerinde 6 gün

içinde meydana gelen 4 ayr› maden

“kaza”s›nda 6 iflçi hayat›n› kaybetti. 

7 Temmuz tarihinde Edirne'nin

Keflan ilçesinde meydana gelen gö--

çükte 3 iflçi, 10 Temmuz'da Zongul--

dak Gelik'te 1 iflçi, 11 Temmuz'da

yine Zonguldak Gelik'te 1 iflçi ve 12

Temmuz'da Giresun Do¤ankent'te 1

iflçi hayat›n› kaybetti.

‹zmir Metro inflaat›nda yaflanan

patlamada 2 iflçi hayat›n› kaybetti.

� Belediye-‹fl SSendikas›

Genel BBaflkan›, TTürk-

‹fl’teki GGörevinden ‹‹stifa

Etti

Belediye-‹fl Sendikas› Genel

Baflkan› Nihat Yurdakul, Türk-ifl

Genel E¤itim Sekreterli¤i görevin-

den istifa etti.

Yurdakul yapt›¤› aç›klamada;

"Yüzü s›n›fa dönük olmayan,

gücünü örgütten almayan, e¤ilerek

bükülerek, baflka yerden talimat

alan bir yönetim anlay›fl›na daha

fazla ortak olmak istemedi¤im için,

Türk-‹fl Genel E¤itim Sekreterli¤i

görevimden istifa ediyorum." dedi.

EMEK HABERLER‹

18 Temmuz
2010
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� Atamas› YYap›lmayan

Ö¤retmenler Oturma

Eylemi BBafllatt›

‹flsiz ve Güvencesiz E¤itim-

ciler Platformu (‹GEP), iflsizli¤e

ve güvencesizli¤i karfl› Abdi

‹pekçi Park›’nda üç günlük otur-

ma eylemi bafllatt›.

14 Temmuz günü Yüksel

Caddesi’nde bir araya gelen

iflsiz ö¤retmenler, “‹nsanca Bir

Yaflam Güvenli Gelecek ‹çin

Kadrolu Atama” yaz›l› pankart

açarak Abdi ‹pekçi Park›’na

yürüdüler. Parkta ‹GEP ad›na

aç›klama yapan Emine Özen,

üniversite mezunu iflsizlerin

say›s›n›n h›zla artt›¤›na iflaret

ederek, KPSS’nin gençler için

umut tacirli¤inden baflka bir fley

olmad›¤›n› söyledi. Özen, Milli

E¤itim Bakan› Nimet

Çubukçu’nun A¤ustos ay›nda 25

bin ö¤retmen atamas› gerçek-

leflece¤ine iliflkin aç›klamas›na

de¤inerek, “Say›lar› 400 bine

yaklaflan atamas› yap›lmayan

ö¤retmenlerin karfl›s›nda bu

sene içerisinde yap›lan ve

yap›lmas› planlanan bu atama

oran› sembolik kalmakta ve

ihtiyaçlara cevap vermekten çok

uzakt›r” dedi.

� IBM'de GGrev

Aflamas›na GGelindi

2008 y›l›ndan bu yana IBM

Türk'de sendikal örgütlenme

çal›flmalar› yürüten Tez Koop-‹fl

Sendikas› ‹stanbul 5 No'lu fiube,

iflyerinde grev aflamas›na gelin-

di¤ini aç›klad›.

Sendikadan yap›lan aç›kla-

maya göre; 13 Nisan'da bafllayan

toplu ifl sözleflmesi görüflmeleri

uyuflmazl›kla sonuçlanm›fl ve

arabulucu süreci bafllam›flt›r.

IBM'in arabulucuya verdi¤i

teklifin de beklentilerden uzak

oldu¤unu söyleyen Tez Koop-‹fl

Sendikas›, yasal süre içerisinde

anlaflma sa¤lanamazsa Grev

karar›n› asacaklar›n› duyurdu.

Sosyoloji de "terör"
kapsam›na girdi!

4-7 May›s günleri aras›nda Van

Yüzüncü Y›l Üniversitesi’nde dü-

zenlenen Sosyoloji Ö¤rencileri

Kongresi, devlet takibine tak›ld›.

Her y›l geleneksel olarak düzenle-

nen kongre, bu y›l Van’da gerçeklefl-

ti. Kongrede “Kürt sorunu” bafll›¤›

tart›flmaya aç›l›nca, Üniversite Rek-

törlü¤ü ve polis harekete geçti. Kon-

grenin ard›ndan onlarca ö¤renci

hakk›nda soruflturma bafllat›ld›, ö¤-

renciler nedeni aç›klanmadan gözal-

t›na al›nd›, tutukland›. Dosyalar üze-

rine gizlilik karar› konuldu. Gözalt›-

na al›nan ö¤rencilere “Sosyoloji

Kongresi’ne neden kat›ld›klar› ve

amaçlar›n›n ne oldu¤u” soruldu.

Kongreye kat›lan ö¤renciler, Van

Yüzüncü Y›l Rektörü’nün kon-

grenin ard›ndan ö¤rencileri sorufl-

turmaya tabi tuttu¤u ve ö¤rencileri

polise ihbar etti¤ini belirtti. 15 y›l

boyunca Bat› illerinde yap›lan kon-

grenin ilk kez bölgede yap›ld›¤›na

iflaret eden ö¤renciler, kongre izinli

yap›lmas›na ra¤men, tart›fl›lan konu

bafll›klar›n›n üniversite yönetiminin

içine sinmedi¤ine dikkat çekiyor.

‹ntihar üstüne intihar
Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenler

Platformu’nun (AYÖP) verilerine

göre 2010 y›l› itibariyle intihar eden

ö¤retmenlerin say›s› 14’ü buldu.

Bursa’da vekil ö¤retmen olarak gö-

rev yapan 24 yafl›ndaki ö¤retmen

Fikret Ercan, iki y›l önce girdi¤i

KPSS sonucu bir yere yerlefltirile-

meyince bunal›ma girerek intihar et-

ti. Ercan’›n intihar notundaki “Art›k

yoruldum, çal›fl›yorum ama olmu-

yor. Sizleri s›k›nt›ya sokacak, onuru-

nuzu zedeleyecek bir fley yapmad›m.

Yaflam›fl olsam bile yine baflar›l› ola-

mayacakt›m” ifadeleri KPSS’deki

baflar›s›zl›¤›n›n yaratt›¤› düfl k›r›kl›-

¤›n› ortaya koyar nitelikteydi. Gazi

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülte-

si’nden mezun olan, bir süre okullar-

da ücretli ö¤retmenlik yapan 27 ya-

fl›ndaki ‹smail K›z›lok, 5 y›ld›r girdi-

¤i KPSS'yi kazanamay›p intihar

eden Ankara Üniversitesi Siyasal

Bilgiler Fakültesi mezunu P›nar Av-

c›, iki fakülte bir yüksek lisans prog-

ram›n› bitirip ö¤retmen olarak ata-

namayan Adem Sar›usta adl› ö¤ret-

menler ac› örneklerden birkaç›.

S›nav sistemi, 
can pazar›

Milli E¤itim Bakanl›¤› sürekli

karmafl›klaflt›rd›¤› ve say›s›n› art›r-

d›¤› s›navlarla gelirini art›r›rken,

mevcut e¤itim sisteminin "temelini"

oluflturan s›navlar, gençleri her ge-

çen gün daha fazla umutsuzlu¤a sü-

rüklüyor. Medya ise sergiledi¤i tu-

tumla adeta gençlerin intiharlar›na

çanak tutuyor.

Kayseri'de ÖSS'ye haz›rlanan ö¤-

renciler üzerinde yap›lan bir araflt›r-

mada sorulan sorulardan birine bir ö¤-

rencinin verdi¤i “ÖSS, yaflamak ve

yaflamamak aras›nda gidip gelmektir”

fleklindeki yan›t durumu tüm aç›kl›-

¤›yla gözler önüne seriyor.

14 yafl›ndaki ilkö¤retim ö¤rencisi

Yalç›n Gencay Öktem SBS sonuçla-

r›n›n aç›klanmas›n›n ard›ndan inti-

har ederek yaflam›na son verdi. Yal-

ç›n’›n intihar› ile birlikte SBS, ÖSS

ve KPSS yüzünden intihar eden

gençlerin say›s› 20’ye ulaflt›. Ada-

na’n›n Ceyhan ilçesinde, ÖSS’ye

haz›rlan›rken babas›n›n beylik ta-

bancas› ile intihar eden 20 yafl›ndaki

bir genç, Mersin’de SBS sonuçlar›-

n›n ard›ndan can›na k›yan ilkö¤re-

tim ö¤rencisi Tansu Özdemir, ‹z-

mir'in Konak ‹lçesi’nde ÖSS öncesi

intihar eden 19 yafl›ndaki Onat, Is-

parta'n›n fiarkikaraa¤aç ‹lçesi’nde

ÖSS' den düflük puan ald›¤› için bu-

nal›ma girerek av tüfe¤iyle intihar

eden Zübeyde örneklerden bir kaç›.
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Sene bafl›nda "2010 bizim ola-

cak” demifltik. Dev-Genç’imizin 40.

y›l›n›n coflkusuyla bafllad›k bu sene-

ye. Koskoca 40 y›l› yüzümüzün

ak›yla geride b›rakman›n gururunu

tafl›yoruz. Yeni umutlarla doldurduk

içimizi ve umudu büyütmek için yö-

neldik halk›n ba¤r›na. Mücadelemiz

büyüyüp gelifltikçe düflman›n haz›m-

s›zl›¤› artt› ve sald›r›lar bafllad›.

Bir y›l boyunca maruz kald›¤›-

m›z  bask›lar, gözalt›lar, tutuklama-

lar bunun somut örnekleridir. 

""AAmmeerriikkaa DDeeffooll,, BBuu VVaa--

ttaann BBiizziimm”” demenin bedeli el-

bette olacakt›.

SSiinnaann GGüürrbbüüzz Kars’ta; da-

ha kampanya bafllar›nda,  so-

mut hiçbir gerekçe sunulma-

dan gözalt›na al›nd› ve tutuk-

land›. 

BBiillggeehhaann KKaarrppaatt Ankara’da;

terminalden gözalt›na al›nd› ve üs-

tünde "Amerika Defol, Bu Vatan Bi-

zim” kampanyas›n›n materyali ol-

du¤u gerekçe gösterilerek tutuklan-

d›.

HHaarriikkaa KK››zz››llkkaayyaa,, GGüürrbbüüzz

SSöönnmmeezz,, CCeevvaahhiirr EErrddeemm,, SSeerrkkaann

FFiikkiirr,, EEbbrruu AAyyddoo¤¤dduu; Edirne’de

"Amerika Defol, Bu Vatan Bizim”

kampanyas›n›n çal›flmalar›n› sür-

dürdükleri için gözalt›na al›nd›lar,

tutukland›lar.

SSeevviinnçç BBoozzddaa¤¤,, AAllii EEkkbbeerr KKaa--

lleennddeerr,, CCeellaall ÖÖnnkkooyyuunn;; Baflbaka-

n›n aç›l›fl›na kat›ld›¤› bir hastane

aç›l›fl›nda "Afganistan’a Asker Gön-

derilmesine Son!" yaz›l› bir pankart

aç›p bas›n aç›klamas› yapt›klar› için

tutukland›lar.

BBeerrnnaa YY››llmmaazz,, FFeerrhhaatt TTüüzzeerr;;

Baflbakan›n kat›ld›¤› Roman çal›fl-

tay›nda ‘‘PPaarraass››zz EE¤¤iittiimm ‹‹ssttiiyyoorruuzz

AAllaaccaa¤¤››zz!!’’ pankart› açt›klar› için tu-

tukland›lar. Haklar›nda 15 y›la va-

ran cezalar isteniyor.

ÇÇii¤¤ddeemm YYaakkflflii,, EEkkiinn DDaallbbuuddaakk,,

MMeelltteemm KKeelleeflfl,, AAyybbeerrkk DDeemmiirrddöö--

¤¤eenn;; “Dev- Genç Kültür fienli¤i”ne

yönelik polis sald›r›s›nda gözalt›na

al›n›p tutukland›lar. fienli¤imizden

bile korktuklar›n› göstermifl oldular.

SSeevvggii DDaallyyaann,, AAllii AArrssllaann,, MMaa--

hhiirr AArrssllaann,, MMeemmeett AArraacc››,, SSeerrccaann

AAhhmmeett AArrssllaann;; Erzincan’da evlere,

kurumlara uzun namlulu silahlarla

bas›l›p terör estirerek gözalt›na al›-

n›p tutukland›lar. Gerekçe olarak y›l

boyunca kat›ld›klar› bütün yyaassaall eeyy--

lleemmlliilliikklleerr,, aç›klamalar gösterildi.

1 May›s’a ve 8 Mart’a kat›ld›klar›

için, 30 Mart’ta Mahir Çayan’› an-

d›klar› için tutukland›lar.

SSeeççkkiinn TTaayygguunn AAyyddoo¤¤aann,, fifiaahhiinn

‹‹mmggaa,, RR››ddvvaann AAkkbbaaflfl;; Ankara’da

yine evlere, demokratik kitle örgüt-

lerine yönelik silahl› bask›nlarla

TAYAD’l›larla birlikte gözalt›na

al›nd›lar. Güler Zere’yi ve hasta tut-

saklar› sahiplendikleri için, Mahir

Çayan’› and›klar› için tutukland›lar.

UUttkkuu AAyykkaarr;; Ankara’da yürür-

ken gözalt›na al›nd›, tutukland›. Ge-

rekçesi olarak demokratik bir ku-

rum olan ‘Karadeniz Özgürlükler

Derne¤i’ni aç›p kapatt›¤› ispat edil-

di’ diyerek tutuklad›lar.

Dev-Gençliler’e yönelik sald›r›-

lar yürüttükleri devrimci mücadele-

nin büyümesinden kaynakl›d›r. Di-

¤er bir yandan ise halka verilen

gözda¤›d›r. ““PPaarraass››zz EE¤¤iittiimm”” ister-

seniz, ““AAmmeerriikkaa DDeeffooll”” der-

seniz, Güler Zere’leri, hasta

tutsaklar› sahiplenirseniz,

Mahir Çayan’› ve onun nez-

dinde devrim flehitlerini anar-

san›z,1 May›s’a kat›l›rsan›z,

Dev-Genç’i bir onur misali

sahiplenip büyütürseniz hatta

demokratik kitle örgütlerine

gidip gelirseniz ““ssuuççlluussuu--

nnuuzz”” demektedir. 

Dev-Genç bu ülkede, onurdur,

namustur, adalettir, flehitlere ve u¤-

runa öldükleri de¤erlere vefad›r.

Kimse bizi bunlar› sahiplendi¤imiz

için suçlayamaz. Kimse bizi ba¤›m-

s›z bir vatan için mücadele etmek-

ten vazgeçiremez. Bask›lar›n, sald›-

r›lar›n boyutu ne olursa olsun Dev-

Genç’in miras›n› büyüterek müca-

delemize devam edece¤iz. Bizler bu

halk›n evlatlar›y›z. Bask›lar bizi y›l-

d›ramaz. Tutuklamalar bizi bitire-

mez.

BASKILAR, TUTUKLAMA-

LAR B‹Z‹ YILDIRAMAZ!

YAfiASIN DEV-GENÇ, YAfiA-

SIN DEV-GENÇL‹LER! 

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

Dev-Genç’imizin
miras›n› büyüterek
gelece¤e yürüyoruz

‹ntiharlar›n sorumlusu
Kapitalizmdir

Mersin’de 9 Temmuz günü Tafl bina önünde  EHP,

DFH, SDP, SGPH, Emek Gençli¤i, Gençlik Muhalefeti,

Liseli K›v›lc›m ve Halk Cephesi’nin de aralar›nda

bulundu¤u kurumlar e¤itim sistemini protesto ettiler.

Eylemde s›nav stresinden ya da dershaneye, okula

olan borçlar›n ödenememesinden kaynakl› intihar eden

ö¤renciler anlat›ld›.  “‹ntihar De¤il Cinayet”, “Ölümler-

in Hesab›n› Soraca¤›z” sloganlar›yla eylem bitirildi.

GENÇL‹K ÜÜZER‹NE SSÖZ:

"Hay›r, otuz yafl›nda 'yorgun' ihtiyar-

lar olmay›, sosyal demokrasinin 'akl›

bafl›na gelmifl' devrimcilerini ve

döneklerini toplama iflini Kadetlere

b›rakal›m. Biz daima ileri s›n›f›n

gençli¤inin partisi olaca¤›z." LLeenniinn
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Ülkemizde Gençlik

Ülkemizde genel olarak düflünül-

dü¤ü zaman yap›lan iki s›nav çok

önemlidir. Bunlardan biri ö¤rencileri

bir orta ö¤retim program›na yerleflti-

ren SBS (yeni ad› henüz belli de¤il),

bir di¤eri ise ö¤rencileri bir yüksek

ö¤retim program›na yerlefltiren YGS-

LYS (eski ad›yla ÖSS).

SBS s›nav›nda ö¤renciler, oku-

yacaklar› alan› seçerler. Say›sal, sö-

zel ya da eflit a¤›rl›k diye seçilen

alanlar ileride ö¤rencilerin üniversi-

tede seçecekleri bölümler için belir-

leyici olur. Üniversite art›k son

ad›m olmal›d›r, profesyonel anlam-

da meslek e¤itiminin al›nd›¤› yerler

olmal›d›r. Yani üniversiteden mezun

olanlar art›k mesleklerini yapabil-

melidirler.

Oysa ki, durum olmas› gereken-

den çok farkl›d›r. Üniversiteyi bitir-

mek bu gün, pek çok bölüm için ye-

terli de¤ildir. Çünkü bu alanlar pro-

fesyonelleflmeyi istemektedir ve bu

üniversitelerde sa¤lanmamaktad›r.

Tam bu noktada devreye yine s›nav-

lar girmektedir. Üniversiteden sonra

girilmesi gereken s›navlar›n kimi

profesyonellik için yap›l›rken kimi

ise kontenjanlar s›n›rl› oldu¤u için

yap›lmaktad›r.

Bu s›navlardan bir tanesi de 10

Temmuz 2010 tarihinde yap›lan

KPSS (Kamu Personeli Seçme S›-

nav›) dir. Genel olarak KPSS’ye gi-

renlerin %2’si polis, %6’s› memur

oluyor. Geri kalan %92’lik kesim

ise bir dahaki seneye flans›n› dene-

mek zorunda kal›yor. Okullar›ndan

mezun olan ö¤renciler geleceklerini

bu s›navlar yüzünden ertelemek zo-

runda kal›yorlar. Oysa okullar›m›z-

da çok say›da ö¤retmen aç›¤› vard›r.

Buna ra¤men kontenjan yok denile-

rek s›nav sonucu büyük bir ço¤un-

luk devlet kurumlar›na yerlefltiril-

miyor. Kamuda ihtiyaç varken me-

zun olan ö¤renciler nas›l oluyor da

yerlefltirilemiyor.

Bu durum tam da bu düzenin, ik-

tidar sahiplerinin istedi¤i bir durum-

dur. Onlar için oldukça memnun edi-

ci bir durumdur. Aç›kta kalan binler-

ce memur, ö¤retmen özel dershane-

lerde 300-400 liraya çal›flmal›d›r

çünkü. Böylece e¤itim özelleflir Sa-

banc›lar’›n, Koçlar’›n, Albayrakla-

r’›n, Çal›klar’›n kasalar›na daha faz-

la para girer. Hem de bunun için ihti-

yaç duyulan personel sa¤lanm›fl olur. 

Yukar›da az da olsa özetlemeye

çal›flt›¤›m›z, soygun daha ilkokul

s›ralar›nda bafll›yor. Lise, üniversite

derken kademeli olarak e¤itim özel-

lefltiriliyor, s›nav sistemlerinden,

verilen e¤itimin niteli¤ine kadar her

fley buna göre flekillendiriliyor. Bize

vaat ettikleri gelecek bu tablo karfl›-

s›nda açl›k, yoksulluk ve çaresizlik-

ten baflka bir fley de¤ildir.

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

GELECEKS‹Z 
SINAVLAR

Erzincan Gençlik Derne¤i üyesi

Alican Gözlekçi  9 Temmuz günü

Erzincan’da aramas› oldu¤u gerek-

çesiyle evinden zorla gözalt›na al›n-

d›. Erzincan A¤›r Ceza Mahkeme-

si'ne ç›kar›lan Gözlekçi daha sonra

serbest b›rak›ld›.

10 Temmuz günü de,  ‹stanbul’da

Bak›rköy Hapishanesine arkadafllar›-

n› ziyarete giden Gençlik Federas-

yonu üyesi Dilek Aslan ve Harran

Ayd›n, aranmalar› oldu¤u gerekçe-

siyle gözalt›na al›nd›lar. Aslan ve Ay-

d›n ertesi gün serbest b›rak›ld›.

BBaakk››rrkkööyy

KKaadd››nn KKaappaall››

HHaappiisshhaanneessii

ÖÖnnüünnddee EEyylleemm

Gençlik Federasyo-

nu üyeleri, hukuksuz ve keyfi

gözalt›lar› protesto etmek için

14 Temmuz’da  Bak›rköy Ka-

pal› Kad›n Hapishanesi önün-

de eylem yapt›lar.

Yap›lan eylem, görüfl saatine

denk geldi¤i için hapishane idaresi,

görüfle gelen ailelere yap›lacak olan

eylemi bahane göstererek görüflleri

engelmeye çal›flt›lar.  Ancak eylemi

düzenleyen Gençlik Federasyonu

üyeleri olaya müdahale ederek ha-

pishane idaresinin olay› çarp›tt›¤›n›

ve eylemin görüfle engel olmad›¤›n›

aç›klad›lar. 

Ard›ndan eyleme bafllayan

Gençlik Federasyonu üyeleri “Gö-

zalt›lar, Bask›lar Tusaklar› Sahip-

lenmemizi Engelleyemez” yaz›l›

pankart› açt›lar.

Harran Ayd›n’n›n okudu¤u aç›k-

lamada, Emel Kelefl adl› arkadaflla-

r› kardeflinin görüflüne geldi¤i Ba-

k›rköy Kapal› Kad›n Hapishane-

si’nde üç hafta üst üste gözalt›na

al›nd›¤›n› ve bu durumun Ataköy

polis karakolu ve hapishane idaresi

taraf›ndan bilinmesine ra¤men ma¤-

dur edildi¤ini söyledi. 

Ayd›n devam›nda; Utku Aykar’›n

Ankara’da yolda yürürken gözalt›na

al›narak tutukland›¤›n›, Dilek Aslan

ve kendisinin ise tutuklu arkadafllar›n›

ziyarete geldiklerinde gözalt›na al›na-

rak mu¤dur edildiklerini ifade etti.

‹stanbul ve Erzincan’da
Gözalt› Terörü

AKP iktidar› iflfliz
ö¤retmenlerle alay ediyor!

Her y›l e¤itim fakültelerinden yaklafl›k

50 bin kifli mezun oluyor. Formasyon ala-

rak ö¤retmenlik yapabilen Fen-Edebiyat

Fakülteleri de bir o kadar mezun veriyor.

Atamas›  yap›lmay›p  iflsiz b›rak›lan ve

bekleyen binlerce diplomal› iflsiz b›rak›lan-

lar› da sayarsak e¤itim alan›nda aç›¤a ç›kan

iflsizler ordusunun boyutu daha iyi görüle-

cektir.

Baflbakan "Herkese ifl sözü vermedik”

diyerek iktidar›n›n gençli¤e bak›fl›n› da or-

taya koyuyor
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Yürüyüfl Halk›n Sesidir
Yürüyüfl dergisi okurlar› dergiyi halka

ulaflt›rmaya devam ediyorlar. Dergi okurlar›

‹stanbul’da dergi da¤›t›m›na devam ettiler.

11 Temmuz günü ‹stanbul’da Bak›rköy

Özgürlük Meydan›’nda Halk Cepheliler Fer--

hat’›n felç b›rak›lmas›n›, Engin’in katledil--

mesini ve Yürüyüfl dergisinin yazd›¤› gerçek--

leri halka anlatmak için bir eylem yapt›lar.

“Ferhatlar›n, Enginlerin sesi Yürüyüfl Sustu--

rulamaz” yazan bir pankart aç›lan eylemde;

“Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm müca--

delesine omuz verenlerin sesidir Yürüyüfl”

denildi. Eylemin ard›ndan yap›lan dergi da¤›--

t›m›nda ise 31 dergi halka ulaflt›r›ld›

Okmeydan› Örnektepe Mahallesi’nde

Halk Cepheliler bir eylem yaparak “Ferhat--

lar’›n Enginler’in sesi Yürüyüfl susturula--

maz” dediler. 14 Temmuz günü yap›lan ey--

lemde Yürüyüfl dergisini okuman›n ve okut--

man›n bu zulüm düzenine karfl› örgütlen--

mek, eme¤ine sahip ç›kmak oldu¤u vurgu--

land›. Eylemin ard›ndan yap›lan dergi sat›--

fl›nda 60 dergi halka ulaflt›r›ld›.

Nurtepe Güzeltepe Mahallesi Meydan

Dura¤›’nda 6 Temmuz günü yap›lan eyle-

min ard›ndan bir buçuk saat içerisinde 63

dergi halka ulaflt›r›ld›.

Didem Akman Mahkemesi Ertelendi
Hikmet Sami Türk'e karfl› feda eylemini gerçeklefltiren Didem

Akman ve ayn› davadan yarg›lanan Serkan Onur Y›lmaz'›n durufl-

mas›na 6 Temmuz günü devam edildi. Bilirkifli ça¤r›lan duruflma 23

Kas›m gününe ertelendi. 

Tutuklular›n birinci dereceden yak›nlar› d›fl›nda kimsenin  al›n-

mad›¤› duruflma s›ras›nda Halk Cephesi bir eylem yaparak Didem

Akman’›n de¤il 19-22 Aral›k katliam›n›n sorumlusu Hikmet Sami

Türk’ün yarg›lanmas›n› istedi. 

Eylemde yap›lan aç›klamada; katliamlara karfl› ç›kanlar›n de¤il,

katliam› uygulayanlar›n yarg›lanmas› gerekti¤ine de¤inildi.

Polise Müdahale
1 May›s Mahallesi’nde

devrimcilerin yaz›lamala-

r›n› silmeye gelen polise

Halk Cepheliler umudu o

duvarlara kanlar›yla ya-

zanlar›n cüretiyle müdaha-

le ettiler. Müdahale karfl›-

s›nda polisler korkarak si-

lahlar›n› do¤rulttular. Halk

Cepheliler’in “s›kabiliyor-

san s›k” diyerek üzerlerine

yürümesi üzerine polisler

akrep denilen araçlar›na

binip gittiler.

26. Divri¤i Pilav fienli¤i
‹stanbul’da Divri¤i Kültür Derne-

¤i’nin her y›l geleneksel olarak yapt›¤›

Divri¤i Pilav Ve Kültür fienli¤i 11 Tem-

muz günü fiiflli Vakf› Piknik Alan›’nda

yap›ld›. fienlikte Divri¤i Kültür Derne¤i

Baflkan› Ali Durmufl bir konuflma yapa-

rak; “Bu ülkeyi soyup kasalar›n› doldu-

ranlar köflklerinde mahkum edilirken,

düflüncelerinden dolay› Güler Zere ha-

pishanede çürümeye terk edildi” dedi.

Piknik alan›nda Yürüyüfl Dergisi, Bo-

ran-Haziran Yay›nc›l›k, ‹dil Kültür Mer-

kezi, Gençlik Federasyonu ve TAYAD’l›

Aileler standlar›yla yer ald›lar.

12 Temmuz ve 14 Temmuz

1992’de ‹stanbul’da ve Ankara’da

kald›klar› evlerde katledilen Dev-

rimci Sol savaflç›lar› mezarlar› ba-

fl›nda an›ld›. Oligarflinin polis kuv-

vetlerinin teslim alma sald›r›lar›na

K›z›ldere’den, Mahirler’den devral-

d›klar› mirasla cevap veren Devrim-

ci Sol önderleri ve savaflç›lar› Niya-

zi Ayd›n, ‹brahim Erdo¤an, ‹brahim

‹lçi, Bilal Karakaya, Ömer Coflku-

n›rmak, Yücel fiimflek, Hasan Eli-

uygun, Cavit Özkaya, Zeynep Eda

Berk, Nazmi Türkcan, Fintöz

Dikme ve Buluthan Kangalgil dev-

rimcilerin canlar› pahas›na da olsa

sosyalizmi savunaca¤›n›n gösterici-

si oldular.

TAYAD’l› Aileler 11 Temmuz

günü düflüncelerinden vazgeçip tes-

lim olmazlarsa katledilecekleri teh-

didine “Bize Ölüm Yok!” fliar›n›

hayk›ran devrimcilerin mezarlar›n›n

bafl›ndayd›. Mezarl›¤›n giriflinde

toplanarak “Bize Ölüm Yok, Katil

Devlet Hesap Verecek, Bedel Öde-

dik Bedel Ödetece¤iz” sloganlar›yla

yürüyüfl yapan TAYAD’l› Aileler,

“Kahramanlar Ölmez Halk Yenil-

mez” pankart›n› açt›lar.

Mezarl›k içinde yap›lan yürüyü-

flün ard›ndan, flehitlerin mezar› bafl›n-

da TAYAD üyesi Mehmet Güvel ba-

s›na bir aç›klama yapt›. Katledilenle-

rin ülkemizin ba¤›ms›zl›¤› için, de-

mokrasi için, sosyalizm için mücade-

le eden devrimciler oldu¤unu söyle-

yen Güvel; “Katledenler ise Emper-

yalizm ve yerli iflbirlikçileri idi. CIA

yard›m›yla yapt›klar› operasyonu

ABD baflkan› Bush'un geliflinden he-

men önce yapmalar› rastlant› de¤ildi.

Efendilerine yaltakl›k yapmalar› ge-

rekiyordu. Yapt›larda.” dedi.

Anma Bize Ölüm Yok marfl›n›n

söylenmesinin ard›ndan mezarlara

karanfil b›rak›lmas›yla son buldu.

Bize Ölüm Yok!
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Eyüp Bafl Emperyalizme Karfl›

Halklar›n Birli¤i Sempozyumu’nda

al›nan karar do¤rultusunda Halk

Cepheliler, 12 Temmuz’da  ` ‹stan-

bul ‹stinye’de bulunan ABD konso-

loslu¤u önünde eylem yapt›lar. 

“Halklar›n Birli¤i Emperyalizmi

Yenecek” pankart›n›n aç›ld›¤› ey-

lemde; k›z›l bayraklar ve emperya-

list katliamlar› gösteren resimler ta-

fl›nd›.

“Emperyalist Üsler Kapat›ls›n

ve Halklar›n Birli¤i Emperyalizmi

Yenecek” sloganlar› atan Halk Cep-

heliler Gündo¤du ve Hakl›y›z Ka-

zanaca¤›z marfllar›n› söylediler.

Konsoloslu¤un önüne kadar slogan-

larla gelindikten sonra burada bas›-

na bir aç›klama yap›ld›. 

12 Temmuz  onlar›n  korkusudur

ayn› zamanda. Umudun ad›n›  kan-

lar›yla yazan devrimci önderlerin

an›ld›¤› her 12 Temmuz’da bir kez

daha korkacaklar.

Aç›klama da; “onlar›n kavgalar›-

n› s›rtlay›p geldik buraya, hesap

sormak için, emperyalizmin korku-

sunu, halk›m›z›n umudunu büyüt-

mek için geldik” denildi. 

Aç›klaman›n sonunda dünyan›n

çeflitli ülkelerinde her y›l 12 Tem-

muz’da bu eylemin yap›laca¤› du-

yuruldu ve “her y›l 12 Temmuz’da

buraday›z” denildi.

HHaallkk CCeepphheelliilleerr ’’ee ffaaflfliisstt

ssaalldd››rr››

Eylemin ard›ndan da¤›lan Halk

Cepheliler’in bir k›sm› otobüs dura-

¤›nda beklerken sivil faflistlerin

sözlü sald›r›s›na  u¤rad›lar..

Ard›ndan sald›r›ya geçen sivil

faflistlere Halk Cepheliler karfl› koy-

du. Daha sonra oradan ayr›lmak is-

teyen Halk Cephelilere eli sopal›

daha kalabal›k bir faflist güruh tek-

rar sald›rd›.

Halk Cepheliler faflist sald›r›y›

püskürttüler. Kavgada 1 Halk Cep-

heli ve 4 sivil  faflist yaraland›. 

‹stinye Devlet Hastanesi’ne gö-

türülen Halk Cepheli buradan fiiflli

Etfal Hastanesi’ne sevk edildi. fiiflli

Etfal Hastanesi’nde muayene gören

Halk Cepheli  taburcu edildi.

Yozlaflmaya H›rs›zl›¤a ‹zin
Vermeyece¤iz

‹stanbul Gazi Mahallesi'nde yozlaflma-

ya karfl› mücadele devam ediyor. 10 Tem-

muz günü uyuflturucu içmek için kullan›lan

bir gecekondu Halk Cepheliler taraf›ndan

mahalle halk›yla beraber y›k›ld›.

Mahallede 14 Temmuz günü de Halk

Cephesi taraf›ndan h›rs›zl›¤a karfl› bir

yürüyüfl yap›ld›. Gazi Özgürlükler Derne¤i

önünde bafllayan yürüyüflte “H›rs›zl›k Çö-

züm De¤il Halk›n Dayan›flmas›n› Örgütle-

yelim”, “Gençlerimize Ça¤r›m›zd›r! Ga-

zi’yi Bedellerle Kazand›k! H›rs›zl›¤a Karfl›

Çeteleflmeyi Kendimize Yak›flt›rmayal›m!”

yaz›l› pankartlar tafl›nd›. Yürüyüflün

ard›ndan bir aç›klama yap›ld›.

H›rs›zl›¤a yol açan nedenlerin ard›nda

düzenin oldu¤u vurgulanan aç›klamada;

halk olarak çaresiz olunmad›¤› belirtildi ve

“uyuflturucuya, h›rs›zl›¤a karfl› mücadele

eden devrimcileri tan›mal› çocuklar›m›z”

denildi.

Mersin'de Bask›lara Karfl› Eylem
Mersin’de, DHF, HALK CEPHES‹, ESP, PART‹ZAN, DP, EHP,

SDP, TÖP 6 Temmuz günü bir araya gelerek son dönemlerde yafla-

nan bask›lar›, gözalt›lar› ve tutuklamalar› protesto ettiler. 

Silifke Caddesi’nden Taflbina önüne kadar yürüyüfl yap›lmas›n›n

ard›ndan  Partizan gazetesi okuru bir tutuklunun annesi bir konuflma

yaparak; 25 kiflilik silahl› polislerin evlerini bast›klar›n› çocu¤unu ye-

re yat›rarak gözalt›na ald›klar›n› anlatt›.

Adana’da J‹TEM
Bask›s›na Protesto

Adana’da, 9 Temmuz günü

Adana Özgürlükler Derne¤i bafl-

kan› Mehmet B›ld›rc›n’›n yan›n-

da çal›flan kiflinin yolda yürür-

ken 2 J‹TEM eleman› taraf›ndan

durdurulup ajanl›k teklifinde bu-

lunulmas› 12 Temmuz günü ya-

p›lan eylem ile protesto edildi.

Adana Özgürlükler Derne¤i ta-

raf›ndan ‹nönü Park›’nda yap›-

lan eylemde “Bask›lar Bizi Y›l-

d›ramaz” pankart› aç›larak iflbir-

likçilik teklif etmenin onursuz-

luk oldu¤u belirtildi.

Eylemde Mehmet B›ld›rc›n da

söz alarak yap›lan›n amac›n›n de-

mokratik mücadele verdi¤i için

çal›flanlar›ndan ve çevresinden

tecrit etmek oldu¤unu söyledi.

1122 TTeemmmmuuzz EEmmppeerryyaalliizzmmiinn AAsskkeerrii VVaarrll››¤¤››nnaa  KKaarrflfl›› MMüüccaaddeellee GGüünnüü 

Halk Cepheliler  Amerikan
Konsoloslu¤u Önündeydi
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u Emperyalistler Siyonizmi
“Terör Demagojisiyle”
Savunmaya Devam Ediyor:

Emperyalist ABD yönetimi  ‹nsani Yard›m Vakf›’n›

(‹HH) “inceleme” alt›na ald›.

ABD D›fliflleri Bakanl›¤› sözcüsü Mark Toner’a,

ABD Senatosu’nun, Baflkan Barack Obama’ya

“‹HH’nin Yabanc› Terör Örgütleri listesine al›nmas›n›n

düflünülmesi” ça¤r›s› yapan bir mektup gönderdi¤ini

söyledi.

ABD D›fliflleri’nin bu konuda bir inceleme bafllat›p

bafllatmad›¤› sorusuna Toner, “‹HH’yi inceliyoruz an-

cak bir örgütü yabanc› terör örgütü olarak ilan etmek

uzun bir süreç ve bu konuda herhangi bir duyurumuz

yok” dedi. 

‹HH’y› tehdit eden   aç›klaman›n Obama’n›n ‹srail

Baflbakan› Benyamin Netanyahu ile görüflmesinin

ard›ndan yap›lmas›n›n elbette bir nedeni var.

Amerika, siyonist ‹srail’i bir kez daha savunaca¤›n›

göstermifl oldu.

Öte yandan Almanya ‹çiflleri Bakan› Thomas de

Maiziere, Hamas örgütü ad›na ba¤›fl toplad›¤› gerekçe-

siyle, “Uluslararas› ‹nsani Yard›m Teflkilat›” (‹HH)

faaliyetlerini yasaklad›. 

Maiziere, yapt›¤›  yaz›l›  aç›klamada,  “Hamas gibi

bir terör   örgütüne yard›mc› oldu¤u” için ‹HH’n›n özel-

likle Hamburg, Hessen ve Kuzey Ren Vestfalye eyalet-

lerindeki faaliyetlerinin dün sabahtan itibaren yasak-

land›¤›n›  aç›klad›.

Emperyalistler, Gazze’ye yard›m götüren ‹HH’y›

cezaland›r›rken, iflbirlikçileri ‹srail’i de koruyacaklar›n›

gösterdiler.

u Panama'da Gösteriler
Sürüyor

Panama'n›n Boca del Toro bölgesinde hükümetin al-

d›¤› ekonomik önlemlere karfl› iflçilerin protestolar› sü-

rüyor.

Cuma günü bas›nda yer alan haberlere göre Perflem-

be akflam› Changuinola kentinde soka¤a ç›kma yasa¤›

ilan edilmesine ra¤men gösteriler artarak devam etti.

Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan al›nan bilgilere göre iflçilere

karfl› göz yaflart›c› gaz ve coplarla sald›ran ordu birlik-

leri, bir kiflinin ölmesine ve yüzlerce kiflinin de yaralan-

mas›na sebep oldu.

Ayr›ca gösterici iflçiler en az üç güvenlik görevlisini

rehin alm›fl durumda. Bu kiflilerin, hükümet taraf›ndan

hapsedilmifl olan sendika liderlerine karfl›l›k olarak al›-

konuldu¤u ve takas için bekletildi¤i san›l›yor.

TVN Haber Ajans›’n›n verdi¤i bilgiye göre hüküme-

tin yürürlü¤e koydu¤u yeni ulafl›m kanununa karfl›

büyüyen muhalif gösterilere, ülkedeki yerel etnik toplu-

luklar da kat›lmaya bafll›yor.

u ‹spanya’da 1 milyon
Katalan haklar› için yürüdü

‹spanya’n›n Katalonya bölgesinin özerkli¤inin ge-

niflletilmesini isteyen 1 milyon Katalan yürüyüfl dü-

zenledi.

Anayasa Mahkemesi’nin özerklik haklar›nda k›s›t-

lama  yapan karar›n› Barcelona’da yap›lan dev bir yü-

rüyüflle protesto eden Katalan halk› haklar›na  sahip

ç›kaca¤›n› gösterdi.

‹spanya’n›n 17 özerk yönetiminden biri olan Kata-

lonya özerk yönetiminin, 4 y›ld›r  yürürlükte olan  ye-

ni özerklik statüsünün baz› maddelerinin Anayasaya

ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle kald›r›lmas›na karfl› yap›-

lan yürüyüfle Katalonya’da faaliyet gösteren tüm siya-

si partiler kat›ld›. 

Katalan Sosyalist Parti Baflkan› Manuela de Mad-

re ise  “Anayasa Mahkemesi’nin karar›n› protesto et-

mek için buraday›z. Biz geri ad›m atmak istemiyoruz,

özerklik flart›n›n 2006’da kabul edildi¤i gibi kalmas›-

n› istiyoruz. Protesto gösterileri düzenleyerek onur sa-

hibi oldu¤umuzu ve ba¤›ms›z bir ülke istedi¤imizi

gösteriyoruz” diye görüfllerini ifade etti.

u Arjantin’de faflist
katillere ceza verildi

AArrjjaannttiinn’de halka ve devrimcilere karfl› savafl açan

ve 3300 bbiinn kiflinin katledilmesinden sorumlu tutulan fa-

flist katillerden bir k›sm› yarg›land›, ceza ald›.

Son olarak AArrjjaannttiinn’de bir mahkeme, 11997766--8833 y›l-

lar› aras›ndaki kaç›rma, iflkence ve katliam suçlar›ndan

sorumlu tuttu¤u eski general Luciano Menendez ve dö-

nemin istihbarat flefi Roberto Albornoz’a, ömür boyu

hapis cezas› verdi. 

‹ki faflist katil, faflist diktatörlük döneminde Tucu-

man bölgesinde gizli bir iflkence merkezi oluflturmufl,

iflkence ve katliam emirleri vermiflti.

Arjantin halk›, aradan on y›llar geçmifl olsa da halk

düflmanlar›n›n yapt›¤› katliamlar› unutmad›.

18 Temmuz
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Tutuklanan TAYAD’l›lar›n ser-

best b›rak›lmas› için yap›lan eylem-

ler, Türkiye’nin d›fl›nda da sürüyor.

Avrupa’da yap›lan eylemlerde

TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›

isteniyor.

Avusturya: Viyana'da, tutukla-

nan TAYAD'l›lar için 9 Temmuz

günü Türkiye Konsoloslu¤u önünde

eylem yap›ld›.

Eylemde Güler Zereler’i sahip-

lenmenin, Mahir Çayanlar’› anma-

n›n suç de¤il onur oldu¤u söylendi.

Tutuklanan TAYAD’l›lar  Serbest

B›rak›ls›n” pankart›n›n tafl›nd›¤› ey-

lemde TAYAD'l›lar›n foto¤raflar› da

tafl›nd›.

Fransa // PParis: Paris Öz-

gürlük Komitesi taraf›ndan,  tutuk-

lanan 17 TAYAD'l›y› sahiplenmek

ve serbest b›rak›lmalar›n› istemek

için 10 ve 11 Temmuz'da bildiri da-

¤›t›m› ve imza kampanyas› yap›ld›. 

Paris'te Strasbourg Saint-Denis

den bafllanarak Sentier ve Les Hal-

les semtlerinde bildiri da¤›t›m› ya-

p›ld›. Yaklafl›k iki buçuk saat süren

bildiri da¤›t›m›nda 600 bildiri halka

ulaflt›r›ld›. 

Paris'te bildiri da¤›t›m› sürerken

yine bir baflka ekip ayn› gün Creil

flehrinde ve 11 Temmuz'da Mea-

ux'da Frans›z Komünist Partisi’yle

birlikte; 

- Hasta tutsaklar›n tecrit hücrele-

rinde katledilmesine karfl› ç›kt›klar›, 

- Hapishanelerde 2000-2009 ara-

s›nda tam 309 tutsa¤›n katledilmesi-

nin sorumlusu olan AKP'yi protesto

ettikleri, 

- Öldürülen kanser hastas› Güler

Zere'nin cenazesine kat›ld›klar› ge-

rekçesiyle tutuklanan TAYAD'l›la-

r›n serbest b›rak›lmalar› için bafllat›-

lan imza kapmanyas› çerçevesinde

imza toplad›lar. 

Özgürlük komitesi üyeleri tutuk-

lanan 17 TAYAD'l› serbest b›rak›l›n-

caya kadar eylem ve kampanyalar›na

devam edeceklerini söylediler. 

‹ngiltere // LLondra: 10

Temmuz günü, Londra'n›n Harrin-

gay bölgesinde, TAYAD'l›lar› sahip-

lenmek ve 17 TAYAD'l›n›n gayri-

meflru flekilde tutuklanmalar›n› halka

teflhir etmek amac›yla kahve konufl-

malar› yap›ld› ve bildiri da¤›t›ld›. 

Kahve konuflmalarda "TA-

YAD'l›lar› sahiplenmek Zalimlere

karfl› ç›kmak demektir. Susmak zul-

mü ço¤altmak demektir" denildi.

Bu s›rada 200 bildiri, 36 Yürüyüfl

Dergisi da¤›t›ld›.

Yunanistan: Irkç›l›¤a Karfl› Dü-

zenenlenen Festivalde TAYAD'l›lar-

la Dayan›flma Masas› Aç›ld› 

9-10-11 Temmuz tarihlerinde

Atina'da yap›lan 15. anti-faflist fes-

tivale Halk Cephesi de stand açarak

kat›ld›. Festivalde, çeflitli ülkeler-

den kat›l›mc›lar konuflmalar, panel-

ler sundu, filmler izlendi, konserler

düzenlendi. Festival, bütün dünyada

yayg›nlaflt›r›lmaya çal›fl›lan yabanc›

düflmanl›¤›na karfl› bir cevap oldu. 

Üç gün süren festivalde Halk

Cepheliler; tutuklanan TAYAD'l›-

larla ilgili bildiriler da¤›t›p, imza

toplad›, Türkiye'de yaflanan hukuk-

suzluk anlat›ld›. Tutsak ürünleri ser-

gisi ve Yunanca dergi ve kitaplar›n

sergilendi¤i standlar ilgi çektiler. 

YYuunnaanniissttaann''ddaann TTAAYYAADD''ll››llaarraa

DDeesstteekk 

17 TAYAD'l›n›n serbest b›rak›l-

mas› için Yuninstan'da yürütülen

destek kampanyas›na baz› DKÖ'ler

ve partiler de destek verdi. 

ADEDY (Kamu Çal›flanlar›

Konfederasyonu), PAME (Radikal

‹flçi Cephesi), EINAP (Atina ve Pire

Doktorlar Birli¤i), Atina ‹nflaat ‹flçi-

leri Sendikas› ve ASKE (Yunanistan

Mücadeleci Sosyalist Partisi); T.C.

Adalet Bakanl›¤›'na ve TBMM Bafl-

kanl›¤›'na gönderdikleri faks ve ma-

illerle 17 TAYAD'l›n›n hukuksuz ve

gayri meflru bir flekilde tutuklanma-

lar›n protesto edip, derhal serbest b›-

rak›lmalar›n› ve tutsaklar üzerindeki

tecrite son verilmesini talep ettiler. 

Avrupa’da

AAvvrruuppaa’’ddaa EEyylleemmlleerr SSüürrüüyyoorr

TAYAD’LILAR SERBEST BIRAKILSIN
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Yaz ve tatil ile birlikte, hemen

bir çok yerde 7’den 70’e bir ço¤u-

muzun kat›ld›¤› piknikler yapt›k.

Oyunlar da oynad›k, yar›flmalar

da yapt›k. Spor karfl›laflmalar› da

yapt›k, a¤›z dolusu güldü¤ümüz

flakalar da yapt›k. Ortak sofralara

oturduk. Ortak sohbetler yapt›k.

Belki bunu bir gü-

ne s›¤d›rd›k ama bir-

likte olman›n, birlikte

paylaflman›n bizlere

katt›klar›n› da gördük.

En az›ndan Avru-

pa’da bizi içine sok-

maya çal›flt›klar› kal›-

b›n d›fl›na ç›kmaya çal›flt›k. 

Avrupa’daki ac›mas›z düzen,

kapitalizm, dünyam›z› daraltmay›,

bizi ruhen, fiziken, beynen geliflti-

recek çal›flmalardan uzak tutmay›

zorluyor ve türlü yollarla bizi bask›

alt›na al›yor.

Heleki, Avrupa'da yaflayan

""bbiizz yyaabbaanncc››llaarr››nn"" as›l olarak pa-

ra kazanma, evi geçindirme peflin-

de koflmam›z› istiyorlar. Bunun

için de hemen hiçbir fleye ""bbuullaaflfl--

mmaammaamm››zz››"",, verdikleriyle yetin-

memizi istiyorlar. 

Daha fazlas›n› elde etmek için;

ya gayr›-meflru ifllere yönelmemizi,

ya da gün 24 saatse en az 16's›nda

çal›flmam›z› istiyorlar.

Yani onlar ne istiyorsa, onu

yapmam›z› istiyorlar.. Onlar›n dü-

zenlerine, onlar›n yoz yaflamlar›na

hhaayyrraann oollmmaamm››zz›› istiyorlar. Onla-

ra özenelim, çocuklar›m›z› onlar

gibi duygusuz, ruhsuz yetifltirelim

istiyorlar.

O nedenle bir pikni¤in, belirli

zamanlarda bir araya gelmenin bile

dayat›lan bu yaflam›n kal›plar›n›

k›rma anlam›nda mütavazi etkileri

olacakt›r.

Yine sorun e¤itimse, okumaksa

asl›nda yine ayn› dayatmalarla kar-

fl› karfl›ya kal›yor

gençlerimiz. Gençle-

rimize de baflar›l› ol-

mak için, ""yyaabbaanncc››""

olarak üniversiteye

gidebilmek için gü-

nün uyku d›fl›ndaki

tüm zaman›n› ders ça-

l›flarak geçirmeleri dayat›l›yor.

Bu dayatmaya aileler de kat›l›-

yor. En iyi çocuk okul d›fl› zaman›-

n›n uyku d›fl›ndaki k›sm›n› masa

bafl›nda, ders çal›flarak geçiren ço-

cuk olmaktad›r. 

Burada bize dayat›lan düzen,

de¤erlerimizle, kültürümüzle yafla-

mam›za engeldir. 

Nas›l yaflayaca¤›m›za
biz karar verelim

AVRUPA’dakiB‹Z

Almanya-Stuttgart'da
12 Temmuz Anmas›

Almanya, Stuttgart’da 11 Temmuz Pazar günü,

Stuttgart Halk Kültür Evi'nde 12 Temmuz flehitleri

an›ld›. 

Halk Cephesi'nin aç›klamas›n›n okunmas›n›n

ard›ndan, emperyalist sald›r›lar›n güncelli¤i, verilen

örneklerle anlat›ld›. 12 Temmuz'un, bir yan›yla

‹srail'in Lübnan'a yapt›¤› sald›r›n›n, ayn› zamanda da

12 Temmuz 1991 direniflinin y›ldönümü olmas› nede-

niyle "Eylem Günü" olarak ilan edildi¤i bildirildi. Bu

günün anlam ve önemine uygun eylemlerin Avrupa

genelinde gerçektirilece¤i duyuruldu. 

Devrimcili¤in sadece ülkemizde de¤il, Avrupa'da

da bedellerinin a¤›r oldu¤unun, tutsakl›klar›n, ceza-

lar›n kaç›n›lmaz oldu¤unun alt› çizildi. Bu anlamda da

Stuttgart Stammheim'da görülen 129b davas›n›n 15

Temmuz'da görülecek karar duruflmas›na kat›l›m

ça¤r›s›nda bulunuldu. Ayr›ca tutsak 17 TAYAD'l›ya

toplu kart atma ça¤r›s›nda bulunuldu. 

Program fliirlerin okunmas› ve sinevizyon gösteri-

minin ard›ndan sona erdi. 

Stammheim davas› sürüyor
Almanya'n›n Stammheim flehrinde süren ve 8

Temmuz günü görülen duruflmada tutuklu Ahmet

Düzgün Yüksel'in savunmas›n› okumas›yla devam etti. 

Ahmet Düzgün Yüksel dava ile ilgili hukuksuzlu¤u

teflhir ederek, Türkiye'de yaflanan iflkencelere kendi

müvekkilleri üzerinden örnekler verdi. Saat 18.30'da

Ahmet Düzgün Yüksel'in aç›klamas›n›n bitmesiyle

mahkeme sona erdi. 

Bir sonraki duruflma 15 Temmuz'a ertelendi. 

Özgürlük Ça¤r›s› 51. Haftas›nda
10 Temmuz günü, Almanya'n›n Köln kentinde, 51.

haftas›nda "Nurhan, Cengiz, Ahmet'e Özgürlük" eylemi

devam etti. 

Her Cumartesi Özgürlük Komitesi taraf›ndan

yap›lan eylemde bu hafta da tutuklu arkadafllar›n›n

foto¤raflar›n›n yer ald›¤›, Almanca "Nurhan, Cengiz ve

Ahmet'e Özgürlük" yazan pankart› açt›lar ve iki saat

boyunca ordan geçen, ilgilenen herkese bilgi verdiler. 

Özgürlük Komitesi üyeleri arkadafllar›n›n serbest

b›rak›lmas›n› istediklerini, hukuksuz bir flekilde tutuk-

luluk hallerinin ikinci y›l›nda sürdü¤ünü anlatt›lar. 
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Ayn› kkader

13 Temmuz tarihli gazete-

de bir haber: “Haiti yaralar›-

n› saramad›”.

Haber flöyle devam ediyor:

“Haiti’de 6 ay önce mey-

dana gelen depremin ard›n-

dan halk hâlâ yaralar›n› sar-

maya çal›fl›yor. 250 bin kifli-

nin öldü¤ü depremin yaratt›¤›

hasar› gidermekte çok yavafl

ilerleme sa¤lan›rken insanlar

hâlâ çad›rlarda ve sokaklarda

birkaç parça eflyayla hayat›n›

sürdürme mücadelesi veriyor.

Üstelik birkaç hafta sonra

ya¤mur mevsimi bafllayacak.”

Yeni-sömürgelerde durum

hep ayn›. Ulusal gelirleri bir-

birlerinden farkl› bile olsa bu

gerçek de¤iflmiyor. Çünkü

mesele ““ppaarraa”” meselesi de-

¤il,  ülkeyi yöneten ““kkaaffaa””

meselesi. 

Vah DKK, Vah Devlet
Baflbakan Tansu Çiller, “Kardak’a

bayra¤›m›z ya dikilecek, ya dikilecek”

buyurmufltu. Kardak ç›kartmas›, Tür-

kiye Cumhuriyeti için adeta varl›k

yokluk meselesi olmufltu. 

Denizci subaylar, bir gece yar›s›

bunun için telefonla topland›lar. Bizzat

deniz kuvvetleri komutan› arad› hepsi-

ni. Kardak’a ç›kartma yapmak için de-

nize aç›lacaklard› hemen. 

Ama benzin yoktu botlar›nda. Dev-

letin koca Deniz Kuvvetleri’nde de

yokmufl; Devlet bir aday› iflgal edecek

benzini yok. 

Sonuçta benzini subaylar kredi kar-

t› ile alm›fllar da, devlet, Kardak’a

bayrak dikebilmifl... 

Ölmüfl bu devlet ölmüfl, ölmüfl de

a¤layan› yok. 

A¤layan› olmas›n da zaten.

Gömme iflini de biz üstleniriz. 

Zevahir
“Evet, Do¤u

Kudüs’te bir gün

namaz k›laca¤›z”

demifl yine D›flifl-

leri Bakan› Ahmet

Davuto¤lu... 

Eh, tükürdü¤ü-

nü o kadar yala-

d›ktan sonra, flim-

di zevahiri kurtar-

maya çal›fl›yor yine... 

‹srail’le öpüflüp koklaflmadan ön-

ce dört flart ileri sürmüfltü:

1. Türkiye’den özür dilenmeli.

2. Tazminat ödenmeli.

3. Uluslararas› araflt›rma komisyonu

kurulmal›.

4. El konulan gemiler hemen iade

edilmeli.

fiimdi flart mart kalmad›... fiimdi

Kudüs’te namaz diye üfürmekle

meflgul.. 

söz ““BBiillggiissiizzlliikk,, aakk››llss››zzll››kkttaann iilleerrii ggeellmmeeddii¤¤ii

ggiibbii,, bbiillggii ddee ffaazzllaa zzeekkaaddaann iilleerrii ggeellmmeezz””

VVaauuvveennaarrqquueess



Bilim Aflk›!
Yeni üniversitelerin aç›l›fl›n›n

görüflüldü¤ü TBMM görüflmeleri

s›ras›nda oligarflinin vekilleri bir

birine girmifl. Tekmeler, yumruk-

lar havada uçuflmufl... 

fiu bilim aflk›na bak›n;

üniversite benim flehrimde ol-

sun diye, kavgay› bile göze al›-

yorlar.. 

(RRaanntt mm››,, eeflflrraaff mm››,, mmaall›› ggöö--

ttüürrmmeekk mmii,, aarrssaa ssppeekküüllaassyyoonnuu

mmuu...... 

Bunlar da “bilim aflk›”n› gör-

mezden gelen münaf›klar›n

TBMM’deki kavgaya iliflkin or-

tal›¤› buland›rmak isteyen sözle-

ri, siz bunlara bakmay›n...)

Tart›flma özgürlü¤ü!
Tayyip Erdo¤an’›n DSP Genel

Baflkan› Masum Türker’le görüfl-

mesinin ard›ndan s›n›ra 5000 kifli-

lik özel ordu yerlefltirilece¤inin

aç›klanmas›n›n üzerinden daha iki

dakika geçmeden televizyon ek-

ranlar›nda “özel ordu çözüm

mü?” spotuyla uzmanlar arz› en-

dam etmeye bafllad›.

Öteki kanallara “haber atlat-

makta” o kadar kararl›yd›lar ki,

ça¤›rd›klar› uzmanlar soru karfl›-

s›nda mesela flöyle diyorlard›. -

“Konuyu ilk sizden duydum...”

* 

Biraz sonra da tart›flma flu soru-

nun tart›fl›lmas›na dönmesin mi?

“Görevi bitince ne olacak?”

Habercilikteki h›za bak›n: Yani

bu özel ordu kurulmufl, e¤itilip

donat›lm›fl, PKK’yi bitirmiflti de,

sonra ne olaca¤› tart›fl›l›yor... 

Bütün mesele:
TTaaflfl aattaann ççooccuukkllaarr bbüüyyüükk

ssoorruunn...... AAmmaa ssoorruunnuunn nniitteellii¤¤ii

hheerrkkeessee ggöörree ddee¤¤iiflfliiyyoorr.. 

Bir haber program›nda gazete-

ci Akif Beki, “Tafl atan çocuklar”

ile ilgili olarak, sorununu flöyle

ortaya koyuyor: “çözüm bulun-

mazsa o çocuklar yar›n da¤ kad-

rosuna kat›lacaklar”...

Derdi bu. Çocuklar›n hapis

yatmas› de¤il...

AAddaalleett!!  

1177 TTAAYYAADD’l›n›n serbest b›rak›l-

mas› için avukatlar›n›n yapt›¤› itiraz

reddedildi. 1177 TTAAYYAADD’l›n›n tutuklu-

lu¤u devam ediyor. 

Peki 1177 TTAAYYAADD’l›n›n avukatlar›n›n

itiraz› hangi gerekçe ile reddedildi?

“... mmeevvccuutt ddeelliill dduurruummuu,, kkuuvv--

vveettllii ssuuçç flflüüpphheessiinniinn vvaarrll››¤¤››nn›› ggöössttee--

rreenn oollgguullaarr››nn vvaarrll››¤¤››......”” denilerek...

TAYAD’l›lar›n tutuklulu¤una kan›t

olarak gösterilen delillere bak›ld›¤›n-

da; devrimci tutsak Güler Zere’nin öz-

gürlü¤ü için yap›lan onlarca eylemi

göstereceklerdir.

Polis, savc›l›k, mahkeme, bu delil-

leri toplamak(!) için çok mu u¤raflt›

bilinmez ama, hiç zahmet etmelerine

gerek yoktu. Çünkü bu eylemler, bin-

lerce kiflinin kat›ld›¤› ve binlerin de

savundu¤u yasal, meflru eylemlerdi... 

Hasta tutsaklar için yap›lan eylem-

lerin hepsinin savunuldu¤u yerde, bu

eylemler neyin delili olacakt›r?

Savc›l›k, GGüülleerr ZZeerree’’nin özgürlü-

¤ü için yap›lan eylemlere niye mi ka-

t›ld›n diyor?

Savc›l›k,  tteeccrriittee nniiyyee kkaarrflfl›› ç›k›-

yorsunuz mu diyor? 

1100 yy››lldd››rr tteeccrriittee kkaarrflfl›› süren müca-

deleye niye kat›ld›n›z m› diyor? Ve bu

eylemlere kat›lm›fl olmak m› ““kkuuvv--

vveettllii ssuuçç flflüüpphheessii””dir?

K›sacas›, 1177 TTAAYYAADD’l›n›n  tutuk-

luluklar›n› devam ettirmek için ileri

sürdükleri tüm iddialar›n içi bofltur.

Bofltur, çünkü ortada ne tek bir delil,

ne de tek kuvvetli ya da zay›f suç un-

suru vard›r.

1177 TTAAYYAADD’l›n›n serbest b›rak›l-

mas› için yap›lan itirazlar reddedildi,

çünkü, TTAAYYAADD’l›lar tecrite karfl› mü-

cadele etmeye, hasta tutsaklar› sahip-

lenmeye  devam ediyorlar.

Haklar›nda ciddi tek bir iddia, tek

bir delil olmadan tutuklanmalar› gibi,

tutukluluklar›n›n devam›n›   gerekti-

ren tek bir kan›t olmadan da b›rak›l-

mamalar› bu mant›¤›n ürünüdür.

O nedenle; yasalar, hukuk, mahke-

meler çok fazla bir fley  ifade etme-

mektedir. 

Oligarfli uygulad›¤› onca zulmüne

karfl› 1177 TTAAYYAADD’l›ya boyun e¤dire-

memifl, teslim alamam›flt›r. As›l mese-

le de oradad›r iflte.

1177 TTAAYYAADD’l›n›n “suçlar›” o kadar

büyüktür ki, ellerinde tek bir kan›t ol-

mad›¤› halde demokratik haklar›n›

kullanan 17 TAYAD’l›y› serbest b›-

rakm›yorlar.

Çünkü onlar tecrit hücrelerinde de

tecrite karfl› mücadele etmeye devam

ediyorlar.

‹flte böyle oldu¤u için oligarflinin

as›l korkusu, faflist zorunun para et-

memesi, tecritin de, korkunun da afl›l-

mas›d›r. Onun için tutukludur TA-

YAD’l›lar.

‹tirazlar› reddedildi! Çünkü tecrite
karfl› ç›kmaya devam ediyorlar

Düzeltme
Dergimizin 222. say›s›nda

23. sayfada, "Demokrasicilik

oyunu hhaklar› yyasal oolarak

tan›y›p, oo hhakk› uuygulatma-

makt›r" bafll›kl› yaz›da geçen

"" AKP, aç›l›m politikalar›n›

gündeme getirirken halk›n çe-

flitli kesimlerine, devrimcilere,

hatta ‘aç›l›m›’ yapt›¤› kesim-

lere yönelik terörü de azg›nca

sürdürmüfltür. Ancak bu ke-

simler buna ra¤men AKP po-

litikalar›n› desteklemeye de-

vam etmifltir." paragraf›nda,

düflüncelerimiz yanl›fl anla-

maya aç›k bir flekilde ifade

edilmifltir; paragraftan dev-

rimciler de AKP'nin aç›l›m

politikalar›n› destekliyormufl

gibi bir anlam ç›kmaktad›r.

Elbette böyle bir fley söz ko-

nusu de¤ildir ve olmam›flt›r.

“Bu kesimler”den kastedilen,

reformist kesimlerdir. 

Düzeltme
Dergimizin 224.

say›s›n›n 44. sayfa-

s›nda, “Mahallemiz-

de H›rs›z ‹stemiyo-

ruz” bafll›kl› röportaj-

da, Hüseyin ÖÖr-

dek’in ad› “Murat

Ördekçi” olarak geç-

mifltir. Do¤rusu Hü-

seyin ÖÖrdek’tir. Dü-

zeltir, özür dileriz.
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Oligarfli, halk›n devrimci hareketi bir umut
olarak görmesinin korkusuyla 1996 1 May›s›’na
sald›rd›. 4 kifliyi katledip yüzlerce kifliyi gözalt›na
ald›. 1 May›s’tan tutuklananlar›n Eskiflehir tabut-
luklar›na götürülmesi ve tecrit sald›r›s›n›n sistem-
li bir politikaya dönüflmesi üzerine 20 May›s’ta
20’nin üzerindeki hapishanede Ölüm
Orucu direnifli bafllad›.  

Eskiflehir tabutlu¤unun bu ikinci aç›l›-
fl›yd›. 1991’de aç›lm›fl ve direniflle ayn› y›l
kapat›lm›flt›. 

1996’da ikinci kez aç›lmas›yla birlik-
te tecrit, itirafç›laflt›rma, ba¤›ms›z-
laflt›rma gibi uygulamalar› yasalaflt›ran genel-
geler de pefl pefle yay›nland›. 

Hapishanelerde devrimci tutsaklar›n olufltur-
du¤u Cezaevi Merkezi Koordinasyonu taraf›ndan
baflta Eskiflehir tabutlu¤unun kapat›lmas› ve ge-
nelgelerin iptal edilmesi talepleriyle, 20
May›s 1996’da 1500 tutsak Süresiz
Açl›k Grevi’ne bafllad›. Bir çok siyesi hare-
ketin birlikte gerçeklefltirdi¤i direniflin 45.
gününde devrimciler Süresiz Açl›k Grevini
Ölüm Orucuna dönüfltürerek sald›r›lar›n
üzerine bedenleriyle yürüdüler. 

Zafer direniflin 69. gününde tutsaklar›n
taleplerinin kabul edilmesiyle 12 flehit verilerek
kazan›ld›. fiehitlerden befli, Cepheli tutsaklard›.

Direniflin flehitleri; Aygün U¤ur, Ber-
dan Kerimgiller, ‹lginç Özkeskin, Ali Aya-
ta, Müjdat Yanat, Hüseyin Demircio¤lu,
Tahsin Y›lmaz, Ayçe ‹dil Erkmen, Yemliha
Kaya, Osman Akgün, Hicabi Küçük, Ha-
yati Can’d›.

27 Temmuz 1996 tarihinde Eskifle-
hir tabutlu¤u ikinci kez kapat›ld›. 

A. Berdan KER‹MG‹LLER
1968, Tarsus do¤umlu olan Berdan,
Ankara Üniversite BYYO ö¤renci-
siyken devrimci mücadele içinde
yer ald›. A¤›rl›kla silahl› alan ol-
mak üzere, mücadele içinde de¤i-
flik görevler üstlendi. 1992 Ey-

lül’ünde tutukland›. Buca, Ayd›n ve Bayrampa-
fla hapishanelerinde kald›. Oligarflinin hücre-
tecrit sald›r›s›n› en önde gö¤üsleyenlerden biri ola-
rak 23 Temmuz’da flehit düfltü.

‹lginç ÖZKESK‹N
1961 ‹stanbul do¤umlu olan
‹lginç, 1977’de devrimci mü-
cadele içinde yer ald›. 12 Ey-
lül’ün zor koflullar›nda da mü-
cadeleyi sürdürenlerdendi.

1987’de tutukland›. 1991’de Eskiflehir tabutlu-
¤u’na götürülenler aras›ndayd›. Tahliye olduktan
sonra yine mücadele içinde yer ald›. Bir kez daha tu-
tukland›. 4 Ocak 1996’da Ümraniye katliam›nda
yaraland›. Katliamdan sonra getirildi¤i Bayrampafla
Hapishanesi’nde 24 Temmuz’da bir direniflçi ola-

rak ölümsüzleflti.

Müjdat YANAT
1959 ‹zmir-Urla do¤umlu olan Müj-
dat, mücadele içinde genç yafllar›n-
da yer ald›. 1988 y›l›nda Yeni Çö-
züm dergisi ‹zmir temsilcili¤i görevi-
ni üstlendi. 1989’da 1 A¤ustos Ge-

nelgesi’ni protesto eyleminden tutukland›. Tahli-
ye olduktan k›sa bir süre sonra tekrar tutsak düfl-
tü. Tutsaklar› teslim almak için sald›ran oligarfli-
nin karfl›s›na bu kez aln› bantl› bir direniflçi ola-
rak ç›kt› ve 25 Temmuz’da ölümsüzleflti.

Ayçe ‹dil ERKMEN
1970 K›rklareli do¤umlu olan ‹dil,
mücadele saflar›na ‹stanbul Üniver-
sitesi ö¤rencisi iken kat›ld›. ‹YÖ-
DER’de ve 1990 y›l›nda Ortaköy
Kültür Merkezi’nde sanatsal faali-

yetler içinde yerald›. 1994’de gözalt›na al›narak
tutukland›. Dünyan›n ilk kad›n Ölüm Orucu
flehidi olarak 26 Temmuz’da ölümsüzleflti.

YEML‹HA KAYA
1968 Marafl-Elbistan do¤umlu olan
Yemliha, mücadele saflar›na kat›l-
d›ktan sonra, 1989’da iflportac›lar›n
mücadelesine öncülük yapt›. Müca-
delesini 1993’de Halk›n Gücü gaze-

tesinde sürdürdü. 1994’de gözalt›na al›n›p tutuk-
land›. Tecrit sald›r›s› karfl›s›nda tereddütsüz öne
at›lanlardan biri olarak 27 Temmuz’da ölüm-
süzleflti.

AYGÜN U⁄UR
1970 Dersim do¤umlu. Tunceli
Lisesinde ö¤renci iken TKP(ML)
örgütüyle tan›flt›. Defalarca
gözalt›na al›nd›. 30 Mart 93'te
tutsak düfltü. A¤›r iflkencelerden

geçirildikten sonra Sa¤malc›lar hapishanesine
konuldu. Daha sonra Ümraniye hapishanesine
gönderildi. 96 Ölüm Orucu direniflinin 63.

gününde direniflin ilk flehidi
olarak flehit düfltü. 

HÜSEY‹N DEM‹RC‹O⁄LU
1960 Bingöl K›¤› do¤umlu. 1976
y›l›nda içinde yer almaya

bafllad›¤› mücadeleyi kesintisiz sürdürdü. 1981'de
‹stanbul'da gözalt›na al›narak 45 gün a¤›r
iflkencelerden geçti. ‘96'da MLKP operasyonunda
tekrar tutsak düfltü. 96 Ölüm Orucu'nun birinci
ekibinde yer alarak direniflin 67. gününde flehit
düfltü. fiehit düfltü¤ünde MLKP Merkez Komite
Üyesi'ydi. 

Ali AYATA 
25 Temmuz l996
Bursa, 67. gün... 
Dersim’in Ovac›k ilçesinin Yeflil-
yaz› köyünde do¤du. l979’da
TKP(ML) saflar›nda yer ald›. Der-
sim’de k›r gerillas› olarak savaflt›.
l994 y›l› sonlar›nda tutukland›. Direniflten direni-
fle kofltu. Bursa Hapishanesi’nde Birinci Ölüm
Orucu Ekibi içinde coflkuyla yer
ald›.

Tahsin YILMAZ 
26 Temmuz l996
Sa¤malc›lar, 68. gün
l954’de Kars’›n Selim ilçesinde
do¤du. l979’da mücadeleye ka-
t›ld›. T‹KB davas›ndan tut-
sak düfltü. l996’da yeniden tutukland›¤›nda
Süresiz Açl›k Grevine kat›ld›. 26 Temmuz’da
ölümsüzleflti.

Hicabi KÜÇÜK 
27 Temmuz l996
Bursa, 69. gün... 
1972’de Bayburt Merkez Çay›-
ro¤lu Köyü’nde do¤du. Ankara
Üniversitesi E¤itim Fakültesi’nde
mücadeleye kat›ld›. T‹KB
davas›ndan tutsak düfltü. Süresiz Açl›k Grevi Dire-
niflinin 69. gününde ölümü tereddütsüzce kucak-
lad›. 

Osman AKGÜN 
27 Temmuz l996
Ümraniye, 69. gün... 
l965, Rize Kalkandere F›nd›kl› Kö-
yü do¤umluydu. ‹stanbul’da kav-
gaya kat›ld›. l99l’de çat›flarak tut-
sak düfltü. T‹KB davas›ndan yarg›land›.  Süresiz Aç-
l›k Grevi Direniflinin 69. günü
ölümsüzleflti.

Hayati CAN 
28 Temmuz l996
Zaferden sonra Bursa Hapisha-
nesi’nden hastaneye götürülür-
ken flehit düfltü. ‘97’de Erzin-
can’›n Tercan ilçesinin Balyayla Köyü’nde do¤du.
30 Mart l995’te ‹stanbul’da tutukland›. TKP(ML)
davas›ndan yarg›land›. 

96 Ölüm Orucu fiehitlerini Unutmayaca¤›z


