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“Eyüp Baﬂ Emperyalist Sald›rganl›¤a
Karﬂ› Halklar›n Birli¤i Sempozyumu
Belgeler Konuﬂmalar”
Halk Cephesi, Özel Say›: 44, Temmuz 2010
4–6 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda ‹stanbul'da Halk Cephesi'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-emperyalist devrimcileri bir araya getirmek, tart›ﬂt›rmakt›. Nas›l birleﬂebiliriz, nas›l mücadele edebiliriz, emperyalist sald›rganl›¤a karﬂ›
halklar›n direniﬂini nas›l büyütebiliriz, bu direniﬂi zafere nas›l ulaﬂt›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 devrimcilerin, 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. “Sempozyumu fiilen göremedi Eyüp. Ancak Sempozyumun her an›nda O
vard›. Bu kitab›n her sat›r›nda da O var... Bu kitab› Eyüp Baﬂ nezdinde devrim yolunda tutsak ve ﬂehit düﬂenlere ad›yoruz.”
(Sayfa: 6)

Halk Cephesi, Özel Say›: 43, Avrupa Sosyal Forumu Özel Say›s›, Te m m u z
2010
1-4 Temmuz günleri aras›nda ‹stanbul’da yap›lan Avrupa Sosyal Forumunda 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›larak devrimcilerin düﬂünceleri Sosyal Foruma kat›lanlara ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r..
Kitap Sosyal Forum’da çeﬂitli alanlarda de¤erlendirmeler yapan devrimcilerin düﬂüncelerini tarihe bir belge sunmas› aç›s›ndan da önemlidir.
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2 3 Te m m u z - 2 9 Te m m u z
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 sürdürürken ‹zmir’de bir eylem s›ras›nda tutsak düﬂtü.
Ali R›za KURT 1995’de Buca Hapishanesi’nden yoldaﬂlar›yla birlikte firar etti. Firardan sonra 27 Temmuz 1995’de
‹zmir’de kald›¤› evde katledildi.
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›.

Sultan ÇEL‹K
1946 ‹stanbul do¤umlu
Alankuﬂ, mimard›.
THKP-C taraftar› olarak
mücadele içindeydi. 14
ﬁubat 1972’de cunta taHatice ALANKUﬁ raf›ndan gözalt›na al›nd› ve iﬂkencelerden geçirildi, Mart 1972’de tutukland›. ‹ﬂkenceler sonucu rahats›zland›. Tedavisinin engellenmesi sonucu, tahliyesinden k›sa süre
sonra 24 Temmuz 1973’de ﬂehit düﬂtü.

20 Mart
1961 do¤umluydu. Uzun
y›llar
Ali Ekber TURAL mücadele içinde
yerald›. 25 Temmuz
1992’de geçirdi¤i trafik
kazas› sonucu aram›zdan
ayr›ld›.

An›lar› Miras›m›z

Avrupa Sosyal Forumu Sunumlar›

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k

Yitirdiklerimiz

“Eksiklerimiz, hatalar›m›z olmuﬂtur. Bugün
hala eksiklerimiz, zaaflar›m›z vard›r. Ölüme
yatmam›z bunlar› görmemize engel olmamal›d›r.”

Yemliha KAYA

Hüsnü ‹ﬁER‹

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›. Hastaneye kald›r›lmas›n›n polis taraf›ndan geciktirilmesi sonucu yaﬂam›n› yitirdi.

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

Osman SÜMBÜL

29 Temmuz 1980’de ‹stanbul Süleymaniye’de gericiler taraf›ndan katledildi.

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

Mehmet TAYANÇ
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M‹RAS YARATTILAR,
M‹RASA SAH‹P ÇIKTILAR...
Bu kuﬂak; halk›n iktidar›na ulaﬂmakta tereddütsüz, 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 tereddütsüzce, cüretle öne at›ld›lar. ﬁehit düﬂtüler da¤da, ﬂehirde, 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, hücre hücre kucaklayan iradede somutland›¤› ’84 Ölüm Orucu Direniﬂi, zindanlardan yükselen bir savaﬂ ça¤r›s›yd›.

Apo, Haydar, Fatih, Hasan’›n ﬂehitlikleriyle tarihimize kaz›nan halklar›m›za arma¤an edilen baﬂe¤meme miras›,
devrim mücadelesinin fitili, tutsaklar›n yeni direniﬂ ve eylemlerinin yarat›c›s›yd›.
Tutsaklar›n s›ms›k› sar›ld›klar› ’84 Ölüm
Orucu miras› yeni kahramanl›klarla
büyüdü.
M i r a s . . . Zulmün sald›r›s› alt›nda
teslim olmamak, onura, siyasal
kimli¤e sahip ç›kmakt›r.
Miras... Ödenecek bedel can da olsa "sonuna kadar" diyebilmektir.
Miras... Hiçbir destek yokken, yaln›z baﬂ›na kalm›ﬂken, att›¤›n slogan›
senden baﬂka kimse duymazken bile
ölümün koynuna yatabilmektir.
Miras... Halka, Parti-Cephe’ye, yoldaﬂlar›na
güvendir.
Miras... Halk›n kurtuluﬂ mücadelesi önüne örülen barikatlar› devrimci bilinç ve kararl›l›kla, ölüme meydan okuyarak y›kmakt›r.
Miras... 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...
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Demokrasicilik Oyunu
ve Demokratik Mücadele
– Her türlü demokratik eylem suç, tüm muhalif güçler suçlu –
e onlar vazgeçiyor, ne biz. Onlar bizi teslim alma amac›ndan
vazgeçmiyor, biz ise iktidar iddiam›zdan, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Zulümden vazgeçmiyorlar,
faﬂizme karﬂ› direnmekten vazgeçmiyoruz. S›n›f mücadelesinin do¤as›na uygun olan da budur. Vazgeçen, s›n›flar mücadelesinin, iktidar
iddias›n›n d›ﬂ›na düﬂer.

N

olun, s›k s›k kendine yönelik
sald›r›lar› gündem yapmas›, bir
aç›dan dezavantajd›r. Oligarﬂi sürekli sald›r›lar›yla, solu, hayat›n çeﬂitli alanlar›nda farkl› mücadele ve
örgütlenmeleri hayata geçirmekten
al›koymak, k›s›r bir döngüye hapsetmek ister. Ancak bunun karﬂ›s›nda yap›lmas› gereken, sola yönelik
sald›r›lar› önemsememek, öne ç›karmamak de¤ildir; çünkü o da baﬂka bir k›s›rdöngüdür, solu kitleler
karﬂ›s›nda çaresiz ve güçsüz gösterecek bir tutumdur. Demokratik mücadelede, sald›r›lar karﬂ›s›nda kendini savunamayan, meﬂrulu¤unu savunamayan, sald›r›lar› püskürtmek
için kararl›l›k sergilemeyen bir sol,
kitlelere güven veremez.

S

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010

ligarﬂinin sald›r›lar›n› boﬂa ç›karman›n yolu bellidir; bir yandan sald›r›ya en güçlü biçimde direnirken, di¤er yandan hayat›n her
alan›ndaki mücadeleyi de kararl›l›kla 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 yaklaﬂ›m, demokratik mücadele alan›m›z›n daralt›lmas› demektir ki,
AKP’nin polisinin öncelikli amac›
da budur.

O

unun devam› ise, esas olarak
her türlü demokratik mücadelenin ve muhalefetin yok edilmesidir.
Devrimcilerin, solun silinmesi, yok

B

4

edilmesidir. Oligarﬂi, bu konuda
b›kmadan, usanmadan politikalar
üretiyor, operasyon üstüne operasyon yap›yor. Bu sürekli sald›r› tablosu, gerçekte bizim gücümüzdür.
ürkiye devrimci hareketi, emperyalizmin ve oligarﬂinin ony›llard›r kesintisiz süren ideolojik,
politik ve askeri sald›r›lar› karﬂ›s›nda 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” ﬂaﬂk›nl›¤›n› yaﬂatacak kadar güçlü bir
direniﬂtir bu.

T

990-91’de emperyalizmin Körfez’deki sald›r›s›, dünya çap›nda
yayg›n bir sessizlikle karﬂ›lan›rken,
ülkemizde kitlesel ve askeri anlamda güçlü bir anti-emperyalist mücadele verildi. Emperyalizm, 2000’lerin baﬂ›nda Irak’a sald›r›ya haz›rlan›rken de sürekli bir muhalefetin
gösterildi¤i ülkelerden biri ülkemizdi. Hücre tipi hapishanelere karﬂ›,
uyguland›¤› say›s›z ülke içinde en
güçlü direniﬂin gerçekleﬂti¤i yer, ülkemiz olmuﬂtur.

1

u güçlü direniﬂleri mümkün k›lan, esas olarak ülkemiz solunun devrimcilikte, Marksizm-Leninizm’de, sosyalizmde ›srar eden yan›d›r. Bunlardan uzaklaﬂanlar, bu direniﬂ çizgisinin de d›ﬂ›na düﬂüp, düzen içi kulvarlarda yol al›rken, baﬂka bir deyiﬂle direnmeyen çürürken,
direnenler, umut olmaya, Türkiye
halklar›n›n anti-emperyalist, antioligarﬂik mücadele bayra¤›n› taﬂ›maya devam ediyorlar.

B

ﬂte bu tablo karﬂ›s›nda, emperyalizm ve AKP iktidar› iﬂbirli¤i
içinde devrimci, ilerici, demokrat,
vatansever tüm sol ve muhalif güçlere karﬂ› sald›r›lar›n› sürdürüyorlar.
Düzen, kendisiyle uzlaﬂmaya aç›k

‹

güçlere karﬂ› bile sald›r›dan vazgeçmiyor, tam teslim olunmas›n› istiyor. Her türlü direniﬂin üstüne, düzene, iktidara ﬂu veya bu ﬂekilde
karﬂ› ç›kan her türlü mücadelenin ve
örgütlenmenin üzerine ﬂiddetle gidiyor. Devrimcilere sald›r›yor, Tekel
iﬂçilerine sald›r›yor, BDP’lilere sald›r›yor, devrimci, yurtsever tutsaklara sald›r›yor, depremzedelere sald›r›yor, itfaiye iﬂçilerine sald›r›yor,
kendini “ulusalc›” olarak adland›ran
güçlere sald›r›yor, düzen içi muhalefete bile tahammül göstermeyip
onlara da sald›r›yor.
uhalif güçleri sindirmek için,
tüm kontrgerilla yöntemlerini
kullan›yor. Geçmiﬂte daha çok devrimcilere karﬂ› kullan›lan yöntemleri
yayg›nlaﬂt›r›yor. AKP, esas olarak
korkuyu yayarak, öncelikle sindirmeyi amaçl›yor. Sinmiﬂlik, suskunluk ortam›nda tüm güçleri daha kolay teslim alabilmenin hesab›n› yap›yor.

M

lkemizde olup bitenler, d e mokrasicilik oyunuyla faﬂiz min içiçeli¤ini baﬂka bir izah› gerektirmeyecek kadar aç›k ﬂekilde
gösteriyor. “Anayasa de¤iﬂiklik paketi” çerçevesindeki demokratikleﬂme demagojileriyle, demokratik
mücadeleyi ortadan kald›ran gözalt›
ve tutuklama terörü ayn› süreçte
gerçekleﬂiyor... Ergenekon soruﬂturmalar› çerçevesinde “kontrgerillay›
tasfiye etme” demagojileriyle, devrimci demokrat güçlere karﬂ› kontrgerilla yöntemlerinin, komplolar›n
kullan›lmas›, ayn› süreçte gerçekleﬂiyor... “Kürt aç›l›m›” manevralar›yla, s›n›r içi ve d›ﬂ›nda katliamlar,
gerilla cenazelerine iﬂkenceye varan
vahﬂet, ayn› süreçte gerçekleﬂiyor.

Ü

emen her “demokratikleﬂme”
paketini, yeni bir bask› politikas›n›n izlemesi kural› bu kez de
de¤iﬂmiyor... Gerici güçler bir yana,
AKP’nin ülkemizi demokratikleﬂtirdi¤i iddias›, zaman zaman çeﬂitli re-
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mokrasiyi, faﬂizmi bir devrim soruformist sol güçler, bir k›s›m sol aynu olarak görmekten giderek uzakd›nlar taraf›ndan da dile getirilen bir
laﬂ›r, reformlar› öne ç›karmaya baﬂiddia oldu. Bu kesimlerin baz›lar›,
lar, ard›ndan düzen içinde ittifak
AKP, “AB yolunda yürüyüﬂü sürgüçleri ararlar... Bu yola savrulandürdü¤ü için” destekledi AKP’yi,
lar, demokrasi mücadelesinde
kimileri, “Ergenekon’la orduya taMarksist-Leninist tespitlerden uzakv›r ald›¤› için” destekledi ve AKPlaﬂt›klar› gibi, o noktadan itibaren
ordu çat›ﬂmas›n› bir demokratikleﬂdemokratik mücadelenin gereklerini
me mücadelesi olarak gördü. Öyle
yerine getirecek militan bir çizgiden
gördü¤ü için de bu oligarﬂi içi çat›ﬂde uzaklaﬂ›rlar.
mada AKP’den yana taraf oldu.
Kürt milliyetçi kesimler, baz› Alevi
ugün art›k, AKP’nin az da olsa,
kesimler, en az›ndan baﬂlang›çta
yetersiz de olsa “demokratikAKP’nin bu politikalar› karﬂ›s›nda
leﬂmeyi” sa¤layan bir güç oldu¤unu
büyük bir beklenti içine girdiler,
iddia etmek, dünkünden daha güç“aç›l›m” politikalar›na kat›lmak, destür. Art›k bunu iddia etmek, d ü z e n
tek vermek gerekti¤ini söylediler.
içinden konuﬂmak, düzenin statü“Umutlu” olduklar› aç›klamalar›
kolar›n› savunmak, AKP’yle ç›kar
yapt›lar. Ergenekon’dan veya “aç›l›m”lardan veya AB’ye uyum ya“Tutuklanan 1 7
salar›ndan dolay›, AKP’yi do¤ruÖzgürlük!”
TAYAD’l›ya
dan veya dolayl› destekleyenlerin
talebine kat›lmak, destek
aras›nda reformist legal partilerden
vermek, AKP’nin demokrasicilik
kendisini Marksist-Leninist, komünist olarak görenlere kadar çeoyununa karﬂ› ç ›kmak,
ﬂitli sol kesimler de yer ald›.
demokratik mücadelenin

B

u yan›lg›n›n temelinde, ülkemizdeki faﬂizm ve demokrasicilik oyununun içiçe varl›¤›n›
anlamamak vard›r genellikle. Düzenin, 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, desteklenebilecek bir güç olarak görülebilmektedir. Bugüne kadar bu yan›lg› temelinde üretilen tüm politikalar iflas
etmiﬂtir, bu yan›lg› temelinde yap›lan tüm siyasal tahliller ve öngörüler boﬂa ç›km›ﬂt›r, ama düzenden
beklentilerin bitmedi¤i yerde, bu
yan›lg› da çeﬂitli biçimlerde devam
etmiﬂtir.

B

üzeniçileﬂen her güç, kaç›n›lmaz olarak bu yan›lg›lar›n içine sürüklenir. Halk savaﬂ›ndan Sovyetik ayaklanmaya kadar farkl› stratejileri savunurken, sosyalist, Marksist-Leninist olma iddias› taﬂ›rken
legal particilik yoluna girenlere bak›n, ilk siyasi sapmalar›n›n kendini
gösterdi¤i alanlardan biri, “demokrasi mücadelesi” anlay›ﬂ›nda devrimci yaklaﬂ›mdan sapmakt›r. De-

D

meﬂrulu¤unu s avunmakt›r. ‹ﬂte
bu zeminde, tüm devrimci,
demokrat, ilerici güçleri,
“TAYAD’l›lara Özgürlük”
mücadelemize destek vermeye
ça¤›r›yoruz.

ve politika ortakl›¤› yapmak demektir... Yüzlerce hasta tutsa¤›n göz göre göre katledildi¤i bir ülkede, hiç
kimse, onlar› katleden iktidar›, demokrat ilan edemez. Yüzlerce insan›n evlerinde, parkta, sokakta polis
kurﬂunlar›yla veya karakollarda polis iﬂkencesiyle öldürüldü¤ü bir ülkede hiç kimse onlar› öldüren iktidar›, “demokrasiyi geliﬂtiren bir
güç” olarak sunamaz. ‹nfazlar›n,
katliamlar›n, cesetlere iﬂkencenin,
kimyasal silah kullanman›n sürdürüldü¤ü bir ülkede, kimse o iktidar›
“statükolar› bozan bir güç” olarak
ilan edemez...
ﬂbirlikçilikle, düzen içi politikalarla gözleri körelmeyen herkesin
görece¤i kadar aç›kt›r; AKP iktidar›, daha fazla polis, daha fazla özel
tim, daha fazla kontrgerilla, daha

‹

f a z l a h a p i s h a n e d i r. Söyledi¤imizde hiçbir yorum yoktur, hepsi rakamlarla ve AKP’nin kendi aç›klamalar›yla sabittir.
er türlü demokratik eylemi suç,
tüm muhalif güçleri de suçlu
sayan bir politika yürürlüktedir. Düzen, tüm muhalif güçleri d ü ﬂ m a n
görüyor. Buna hiç ﬂüphe yoktur. ‹ktidar›n her türlü eleﬂtiri, her türlü direniﬂ karﬂ›s›nda sergiledi¤i tahammülsüzlük, bu bak›ﬂ aç›s›n› yans›tmaktad›r.

H

emokratik güçler, bu politikaya
tüm güçleriyle ve güçlerini birleﬂtirerek direnmelidirler. Bak›n,
bask›lar, operasyonlar, Halk Cephesi’ne, BDP’lilere daha fazla yönelmiﬂ olsa da, hemen her yerde tüm
devrimci, ilerici, demokrat güçlere
karﬂ› gözalt›lar, tutuklamalar alabildi¤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 Federasyonu üyelerinin tutuklanmas›
kabul edilemez. Kabul eden, düzene teslim olmuﬂ demektir.

D

Say›: 225
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u tutuklamalar, ﬂu veya bu biçimde meﬂru görüldü¤ünde, ﬂu
veya bu biçimde kan›ksand›¤›nda,
veya oligarﬂiye ne kadar diyalogdan
yana olundu¤unu kan›tlama düﬂüncesiyle hareket edilip gereken direniﬂ
ve protesto gösterilmedi¤inde, bu,
demokratik mücadeleden, demokratik haklar›m›zdan vazgeçmek demektir. Demokratik mücadele, ›srard›r, sab›rd›r, kararl›l›kt›r. Soldaki dejenerasyonun, iddias›zlaﬂman›n ve
sivil toplumculu¤un en bariz göstergelerinden biri de demokratik mücadelenin bu özelli¤inden uzaklaﬂmakt›r. “ Tut ukl an an 17 TAYAD’l›ya
Özgürlük!” talebine kat›lmak, destek vermek, AKP’nin demokrasicilik
oyununa karﬂ› ç›kmak, demokratik
mücadelenin meﬂrulu¤unu savunmakt›r. ‹ﬂte bu zeminde, tüm devrimci, demokrat, ilerici güçleri, “ TAYAD’l›lara Özgürlük” mücadelemize destek vermeye ça¤›r›yoruz.

B
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TAYAD’l›lar serbest b›rak›l›ncaya kadar!
Kararl› ve ›srarl› olaca¤›z;
TAYAD’l›lara reva görülen
haks›zl›¤a, hukuksuzlu¤a
son verilinceye kadar, ﬂu
veya bu biçimde,
eylemlerimiz sürecek

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010
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AKP iktidar› TAYAD’l›lar› tutuklar›m, hapse atar›m sustururum
san›yorsa yan›l›yor. TAYAD’l›lar›
asla susturamazs›n›z.
Yak›n tarihimizi bilenler bilir. ‹nsanl›k suçu iﬂlemiﬂ iﬂkencecilerin
yarg›lanmas›, on y›llarca sürdürülen
davalarla zamanaﬂ›m›na u¤rat›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ama biz asla iﬂkence davalar›n›n peﬂini b›rakmad›k;
iﬂkencecilerin yakas›na yap›ﬂt›k.
Gazi Katliam davas› haf›zalardad›r: Oligarﬂi katillerini aklamak için
elinden geleni yapt›. Tüm hukuk
kurallar›n› çi¤nedi. Hukukun kimin
hukuku, adaletin kimin adaleti oldu¤unun en somut örneklerinden
birisidir Gazi Katliam davas›. Oligarﬂi davan›n sahiplenmesini engellemek için davay› binlerce kilometre uzakl›ktaki Trabzon’a sürdü. Kar,
k›ﬂ demeden binlerce kilometrelik
yolu katedip y›llarca takip ettik davay›. Polis defalarca sald›rd›. Mahkeme salonlar›nda sald›rd›. Mahkeme önünde sald›rd›. Yollarda sald›rd›. Yetmedi sivil faﬂistleri örgütleyip üzerimize sald›. Defalarca linç
sald›r›s› örgütledi. Otobüslerimizin
camlar›n› k›rd›lar. Yüzlerce gözalt›,
iﬂkence... Ama hiçbir terörünüz bizi
davam›z› sahiplenmekten vazgeçiremedi.

Hat›rlay›n bunlar›. Siz katillerinizi aklasan›z da, biz peﬂini b›rakmad›k; ellerimiz hep katillerin yakas›nda oldu.
Komplolarla, düzmece suçlar
uydurarak tutuklad›¤›n›z onlarca insan›m›z› hat›rlay›n.
1 Nisan 2004’te benzer bir keyfilik ve hukuksuzlukla karﬂ› karﬂ›ya
kald›k. Sahte disketlerle komplolar
düzenlendi. Yasal dergi bürolar›,
derneklerimiz bas›ld›. Yüzün üzerinde insan›m›z tutukland›. Komplolar›n›za, tutuklamalar›n›za boyun
e¤medik. Hukuksuzlu¤un, üstüne
gidip adaletin peﬂine düﬂtük.
Hat›rlay›n; 1 Nisan “Disket da vas›”›n› hat›rlay›n.
Komplolar›n›z›, yalanlar›n›z› bir
bir aç›¤a ç›kartt›k.
Hat›rlay›n; Ferhat Gerçek’i hat›rlay›n. Bir kaç eylem yap›p peﬂini
b›rakaca¤›m›z› san›yorsan›z yan›l›yorsunuz.
Her hafta; dergi satarken s›rt›ndan vurup felç etti¤iniz Ferhat Gerçek için adalet istiyoruz.
Ferhat’› s›rt›ndan vuran polis hala 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 susturulmak istendi. ‹ﬂkenceyi görüntüleyen 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› iﬂkenceden dolay› özür dilemek
zorunda kalm›ﬂsa davay› sahiplenmemizden dolay›d›r.
E¤er, onlarca iﬂkence davas›nda
iﬂkencecileri aklayan mahkemeler
Engin Çeber’in katillerinden bir kaç›na ceza vermek zorunda kalm›ﬂsa
bu davay› sahiplenmemizdendir.
Hukuk mücadelesinden vaz geçmememizdendir.
Hasta tutsaklara sahip ç›kt›klar›
için,
Katledilen devrimcileri unutmad›klar› için,
AKP iktidar›n›n bask›s›na, terörüne, yalanlar›na karﬂ› mücadele etti¤i için 17 TAYAD’l›, suç uydurularak tutukland›.
Suç mu bunlar?
S›rt›ndan vurularak felç edilen
Ferhat Gerçek için adalet istemek
suç mu?
‹ﬂkencecilerin yarg›lanmas›n› istemek suç mu?
Tecrit iﬂkencesine karﬂ› ç›kmak
suç mu?
Hasta tutsaklar için özgürlük istemek suç mu?
Katletti¤iniz devrimcileri anmak
suç mu?

Suçlu; 17 TAYAD’l›y›
tutuklayanlard›r.
Suçlu AKP iktidar›d›r.
TAYAD’l›lar, AKP’nin suçlar›n›n peﬂini b›rakmad›¤› için tutuklanm›ﬂt›r. AKP’nin suçlar›n› aç›¤a
ç›kartmakta ›srarc› oldu¤u için tutuklanm›ﬂt›r.
S uç l udu r AKP;
‹ktidara geldi¤i sekiz y›ld›r tecrit
iﬂkencesini uygulad›¤› için suçludur.
Tecriti kald›rmak için verdi¤i
sözleri tutmad›¤› için suçludur.
Ferhat’› vuran polisleri korudu¤u için suçludur.
Engin Çeber’i iﬂkencede katledenleri korudu¤u için suçludur.
Hasta tutsaklar› sessiz imhayla
katletmeye devam etti¤i için suçludur.
Paras›z e¤itim isteyen, “Amerika Defol” diyen, hasta tutsaklara sahip ç›kan 25 Gençlik Derne¤i üyesini tutuklad›¤› için suçludur.

TAYAD’l›lar› asla tecritte
yaln›z b›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, fedakarl›kt›r. TAYAD, vefad›r.
TAYAD’l›lar demokratik mücadelenin y›lmaz savaﬂç›lar›d›r.

Suçumuz B udur

dernek ad› olman›n ötesine geçen bir
kavram oldu.

Ülkemizde haks›zl›klara, adaletsizliklere, zulme karﬂ› durmak riskli
iﬂtir. Adalet diyen, özgürlük diyen
iﬂinden okulundan at›l›r, karakollara
çekilir, iﬂkence görür, F tiplerine at›l›r.

O günden bu yana, nerede bir zulüm varsa, biz orada olduk. Nerede
bir iﬂkence, infaz, kay›p varsa mazlumun yan›nda, zalimin karﬂ›s›nda
olduk.

Biz bu bedeli y›llard›r ödeyen tutuklu ve hükümlü yak›nlar›y›z. Sizler, 26 y›ld›r “ TAYAD’l›lar” olarak
tan›d›n›z bizi.
TAYAD’›n aç›l›m›n› ö¤re n m e k
isteyenleriniz olabilir. Tu t u k l u v e
H ü k ü m l ü Aileleri Ya r d › m l a ﬂ m a
Derne¤i’nin k›saltmas›yd› TAYAD.
(Ki, derne¤imizin resmen kuruluﬂu 3
ﬁubat 1986’d›r.)
Derne¤imiz defalarca kapat›ld›.
Farkl› isimlerde baﬂka dernekler kurduk, ama TAYAD, art›k sadece bir
TAYAD’l›lar tecritin en koyu oldu¤u dönemlerde, tecrittekilerin sesi olmuﬂtur.
TAYAD, sadece hapishaneler
mücadelesinde de¤il, bask›n›n, zulmün oldu¤u heryerde mücadele
edenlerin, direnenlerin yan›nda olmuﬂtur.
TAYAD’a sahip ç›kmak, faﬂizme
karﬂ› olan, demokrasi isteyen herkesin 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 toplamaya devam ediyoruz.
TAYAD’l›lar›n özgürlü¤ü için

17

Tutsak TAYAD’l›dan
Biri: Ayﬂe Arapgirli

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

‹ster d›ﬂar›da, ister hapishanede
olunsun, insanca yaﬂam için açl›klara
yatt›k, ölüm oruçlar›na girdik... Bize
iﬂte bunun için düﬂmand›rlar.
‹ﬂte gerçekler böyledir. Suçum u z b u d u r. Bu gerçek ›ﬂ›¤›nda diyoruz ki;
TAYAD’l›lar›n yan›nda olmak,
zulmün karﬂ›s›nda olmakt›r.
S u s k u n k a l m a k , zalime cesaret
vermektir.

(TAYAD’l› Aileler’in
‘Tutukland›k!’ baﬂl›kl› bildirisinden)
oturma eylemlerimiz devam ediyor.
Abidi ‹pekçi Park›’nda 1230 gün
boyunca inançla, sab›rla, kararl›l›kla zulmün karﬂ›s›na dikildik.
TAYAD’l›lar serbest b›rak›l›ncaya kadar suçlular›n yakas›n› b›rakmayaca¤›z.
TAYAD’l›lar serbest b›rak›l›ncaya kadar, TAYAD’l›lar›n u¤rad›¤›
hukuksuzlu¤un, adaletsizli¤in peﬂini b›rakmayaca¤›z.
Kararl› ve ›srarl›y›z!
TAYAD’l›lara reva görülen haks›zl›¤a, hukuksuzlu¤a son verilinceye kadar, ﬂu veya bu biçimde, eylemlerimiz sürecek.
TAYAD’l›lara özgürlük.
17 TAYAD’l› serbest b›rak›ls›n.
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ra¤men, tecrite karﬂ› mücadele etmekten
vazgeçmemiﬂtir. 1231 günlük Abdi
‹pekçi Direniﬂi’nde, so¤uk-s›cak demeden tecriti anlatand›r. Hasta tutsaklara
özgürlük eylemlerinde, ak baﬂörtüsüyleal›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...

7

HHB: “Bu dava en temel hak ve
özgürlüklerin kullan›m›n›n yasad›ﬂ›
ilan edilerek engellenmesidir”
-17 TAYAD’l› hangi iddia
ve gerekçelerle tutukland›?
m K a n se r hastas› Güler ZERE’nin tedavisi
için y a p › l a n H a s t a Tu t s a k l a r a Ö z g ü r l ü k
ey lem l e r i n e k a t › l m a k ,
m M a h i r ÇAYAN’›n mezar›n› ziyaret etmek,
m N e w ro z k u t l a m a s › n a k a t › l m a k !
Yürüyüﬂ: Ankara'da tutuklanan
17 TAYAD'l›ya tam olarak, hangi
iddia ve gerekçelerle tutuklama karar› ç›kard›lar?
Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010
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H H B : TAYAD’l›lar›n tutuklanmalar›n›n gerekçesi; devrimci tutsak kanser hastas› Güler ZERE’nin
tedavi edilebilmesi için serbest b›rak›lmas› talebiyle yap›lan eylem ve
etkinliklere kat›lmak, Karﬂ›yaka
Mezarl›¤›’nda bulanan Mahir ÇAYAN’›n mezar›n› ziyaret etmek,
Newroz ile ilgili bas›n aç›klamas›na
ve yürüyüﬂe kat›lmak olarak özetlenebilir. Tüm bu eylemlere kat›ld›klar›ndan bahisle örgüt üyesi olmak
ve örgüt propagandas› yapmak suçlamas›yla tutukland›lar.
Elbette bunun hukuksal k›l›f›;
“ Üzerlerine at›l› suçlar› iﬂlediklerine dair kuvvetli suç ﬂüphesini gösteren 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› maddeleri gere¤ince bir tutuklama sebebinin var olmas›, terör örgütü üyesi
olma suçunun adli kontrol tedbirinin uygulanmas› kapsam› d›ﬂ›nda
olmas› karﬂ›s›nda CMK’nun 100 ve
devam› maddeleri gere¤ince” olarak 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 bulunmas› göz önüne al›narak” serbest b›rak›ld›lar. Tabi bu bizce olmas› gerekendir. Ancak ayn› suçlama ve delillerle ilgili verilen bu karar
esas›nda tutuklama
aç›s›ndan gerçekte
bir gerekçe sunulmad›¤›n› da göster-

mektedir.

Yürüyüﬂ: Tutuklanan 17 TAYAD'
l› ile ilgili olarak, dosyay› inceleyebildiniz mi? ‹nceleyebildiniz ise
dosya hakk›ndaki de¤erlendirmeniz
nedir?
H H B : Devlet Güvenlik mahkemesi ve onun devam› olan Özel Yetkili A¤›r Ceza Mahkemeleri’nde temel hak ve özgürlüklerin ve savunma hakk›n›n k›s›tlanmas› gibi hukuk d›ﬂ› uygulamalar yap›lan düzenlemelerle ola¤an ve yasal hale
getirilmiﬂtir.
Gözalt›ndan baﬂlayarak, mahkemelerin hüküm kurmas›na kadar yap›lan her uygulama ve iﬂlemin hukukd›ﬂ› oldu¤unu rahatl›kla söyleyebiliriz.
Dosyan›n tamam› yukar›da belirtti¤imiz eylemlerin video görüntülerinin dökümünden ibaret denilebilir. Bu dava dosyas›n› en temel
hak ve özgürlüklerin kullan›m›n › n y a s a d › ﬂ › i l a n e d i l e r ek engel lenmesi olarak de¤erlendirmek hiç
de haks›zl›k olmayacakt›r. Bas›n
aç›klamas› yapmak de¤il bir izne,
bildirime dahi tabi de¤il. Hasta bir
tutsa¤›n serbest b›rak›lmas›n› istemek, insanca koﬂullar alt›nda tedavisinin yap›lmas›n› talep etmek bir
hakk›n da ötesinde bir insanl›k gö-

revidir. Bunun bir suç olarak tan›mlanmas› kabul edilemez. Biz bu soruﬂturmay› takip eden avukatlar olarak ﬂayet bu bir suçsa “biz de bu suçu iﬂledik” diye kendimizi de ihbar
ettik. Di¤er taraftan valilerin, emniyet müdürlerinin üzerinden atlamak
için yar›ﬂ ettikleri Newroz ateﬂlerinden 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› yaparken hak olarak görülemez. Demokratik hak olarak de¤erlendirilmesi gereken eylem ve etkinliklerin
kiﬂilere suç olarak yöneltilmesi, art›k demokratik hukuk devleti s›fat›n›n tart›ﬂmas›n›n dahi gereksiz oldu¤u yeri iﬂaret etmektedir.

Yürüyüﬂ: Tutuklanan TAYAD'l›lar hakk›nda iddianamenin haz›rlanmas›, davan›n aç›lmas› ne kadar
sürede gerçekleﬂir? Bu konuda bir
tahmin yürütmek mümkün mü? Ya rg› mekanizmas› nas›l bir politika izliyor?
H H B : DGM demeye devam etti¤imiz Özel Yetkili A¤›r Ceza Mahkemeleri’nde 2 y›la varan sürelerle
tutuklu yürütülen soruﬂturma dosyalar›na çok kez tan›¤›z. Dava aç›lmaks›z›n, ço¤unlukla gizlilik karar›
olan dosyalarda savunma ve itiraz
haklar›n› kullanma olana¤›ndan
yoksun bir biçimde, suçlama ve delilleri tam olarak bilemeden insanlar›m›z oldukça uzun bir süre tutuklu
kalabiliyorlar. Bu durum, yürürlülükteki yasa maddeleri uyar›nca istisnai olarak kullan›lmas› gereken
ve bir yarg›lama tedbiri olan tutuklamay›, DGM yarg›lamalar›nda olmazsa olmaz gören bir yarg›lama
koﬂulu gibi ele alan anlay›ﬂ›n ifadesi. Tu t u k l a m a b i r i n f a z k u r u m u
o l a r a k g ö r ü l ü y o r v e b ir cezalan -

d › r m a a r a c › o l a r a k k u l l a n › l › y o r.
Bu yarg›lama aç›s›ndan da tutuklu
olarak sürdürülen soruﬂturma aﬂamas›n›n uzamas› bizim için ﬂaﬂ›rt›c›
olmayacak. Müvekkillerimizin yetkili mahkeme önüne ç›k›ncaya kadar en az 5-6 ay tutuklu olarak geçirmiﬂ olacaklar›n› tahmin ediyoruz. Ki bu hukuken masum olarak
kabul edilen kiﬂiler aç›s›ndan çok
uzun bir süredir.

Yürüyüﬂ: Balyoz davas›, Kafes
davas› gibi çok ciddi iddialarla aç›lan davalar var. Bu davalarda yarg›lananlar, darbe yapmakla suçlan›yorlar. ‹ddialar›n do¤rulu¤u yanl›ﬂl›¤› bir yana, ama bu kadar a¤›r
bir iddiayla yarg›lananlardan bugün bu davalarda tutuklu kimse kalmad›. Böylesi ciddi iddialarla aç›lan davalarda tutuklu kalmazken,
demokratik haklar›n› kullanan TAYAD'l›lar›n tutuklu olmalar›n›n
mant›¤› nedir? Hukuken aç›klanabilir mi bu?
H H B : Mevcut durum Türkiye’de adaletin niteli¤ini ve nas›l iﬂledi¤ini oldukça ç›plak bir biçimde
hepimize göstermektedir. Yarg›n›n
çokça söylendi¤i gibi hiç de ba¤›ms›z ve tarafs›z olmad›¤› görülmektedir. Hukuk, yasalar yarg›lananlar›n
politik kimliklerine göre uygulanmakta yahut uygulanmamaktad›r.
Burada baz› hukuki iﬂlemlerin uy-
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gulanmas› için objektif standartlar
aramak boﬂunad›r. Bir tarafta bugün
iktidar içi bir çat›ﬂma nedeniyle san›k olanlar ile di¤er tarafta ise bu iktidar çat›ﬂmas›n›n herhangi bir taraf›na yedeklenmeden her ikisine karﬂ› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesi verenler var. Yarg›, hukuk ve
yasalar› ayaklar alt›na alarak; bir
yandan provokasyon, kundaklama
ve operasyonlarla halka karﬂ› suç iﬂleyen 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 olarak durdu¤unuz yerdir. Bu nedenle
buradaki durumu hukuki olarak
aç›klamak mümkün de¤ildir.

Yürüyüﬂ: Tecrite karﬂ› mücadele
edenleri tecrit hücrelerine koydular.
Tutuklanan TAYAD'l›larla görüﬂebildiniz san›r›z, hapishanelerdeki
koﬂullar› nas›l? Hangisi, nerede,
hangi koﬂullarda kal›yorlar?

Yürüyüﬂ: Tutuklananlar›n hepsinin tutuklulu¤una yap›lan itirazlar da reddedildi. Tutuklulu¤a itiraz
hangi gerekçelerle reddedildi?
H H B : DGM dosyalar›nda tutukluluk 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 durumu, kuvvetli suç ﬂüphesinin varl›¤›n› gösteren olgular›n varl›¤› ﬂeklinde ezber etti¤imiz, kanun maddesinin tekrar›ndan ibaret, dosyadaki
delillerle iliﬂkilendirilmemiﬂ soyut
gerekçelerdir bunlar. Yine ayn› ge-

H H B : Müvekkillerimiz iyi durumdalar. Ancak bu iyilik hali hapishane koﬂullar›n›n iyili¤inden ya
da insanc›ll›¤›ndan de¤il, TAYAD’l›lar›n tecrite karﬂ› nas›l di r enilece¤ini bilmelerinden kayn a k l a n › y o r. Kad›n müvekkillerimiz
Sincan Kad›n Hapishanesi’nde di¤er müvekkillerimiz ise Sincan 1
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde 3 kiﬂilik hücrelerde tutuluyorlar. Hürriyetinden yoksun bulunman›n yan›nda sosyal izolasyona tabi tutulduklar› bu mekânlarda yaﬂan›lan s›k›nt›lar, hapishane idaresinin keyfi uygulamalar›yla daha da a¤›rlaﬂ›yor.
Yani tutukluluk zaten yeterince a¤›r
bir tedbir iken hapishane koﬂullar›yla birlikte a¤›r bir cezaland›rma halini al›yor. Müvekkillerimiz tüm
olumsuz koﬂullara ra¤men ﬂimdiye
kadar d › ﬂ a r › d a s ü r d ü r d ü k l e r i t e c rite karﬂ› mücadeleyi ﬂimdi de
i ç e r d e n sürdürmeye devam ediyorlar.

O hapishaneler gerçe¤ini en iyi bilenlerdendir;
çünkü y›llarca hapishanelerde çal›ﬂm›ﬂt›r. Hapishanelerde yaﬂanan sorunlar
karﬂ›s›nda her zaman duyarl› olmuﬂtur. Hapishanelerde yaﬂanan iﬂkencelere en yak›ndan tan›kl›k edendir o. Ve tan›kl›k etti¤i
zulümler karﬂ›s›nda hiçbir zaman
boyun e¤meyenleri, ölen ama teslim 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 mücadelesinin içinde de. Emekli gardiyan-

d›r evet ama, onca bask›ya, yaﬂad›¤› sürgünlere ve iﬂten atma tehditlerine ra¤men hiçbir zaman bilinen
anlam›yla “gardiyan”(!) yapamad›lar Mehmet amcay›. Dahas› bu mücadelenin içindedir. S›n›f›n› ve saf›n› bilmek; insanlar›n bu kavgada
yeral›ﬂ›n› bildiren
bir tan›msa, bu tan›ma en çok uyanlardand›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 TAYAD’l›dan
Biri: Mehmet Y›lmaz

TAYAD'l› Y I L M A Z, 61 yaﬂ›n d a ve emekli bir gardiyan.
ﬁimdi Sincan F Tipi Hapishanesi’nin bir hücresine at›lan 61 yaﬂ›ndaki emekli gardiyan, ayn› zamanda A n k a r a H a k l a r Derne¤i Baﬂ k a n Yard›mc›s› idi. 1231 gün süren Abdi ‹pekçi Park› direniﬂinin ve
“Güler Zere ve Hasta Tutsaklara
Özgürlük” kampanyas›n›n emekçilerindendir. Yüksek tansiyon ve romatizma hastas›d›r.

rekçelerle tutuklulu¤a yap›lan itirazlar reddedildi.

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010

9

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

ONLAR HEP VARDI
BÖLÜM:3

TECR‹T
ve

TAYAD
Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010

Tecrit, oligarﬂinin tutsaklar› teslim almak için her dönem baﬂvurdu¤u sald›r› yöntemlerinden birisi
olmuﬂtur. Hemen her hapishanenin
kendi içinde t e c ri t 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 dönüﬂtürülerek, hapishanenin bütününü
kapsayacak ﬂekilde ilk sistemli uygulan›ﬂ› E k i ﬂ e h i r H ü c re T ipi Ha pishanesi’nin aç›lmas›yla gündeme
getirilmiﬂtir.

‹lk t ecrit h apishanesi;
Eskiﬂehir Tabutlu¤u
Eskiﬂehir hücrelerinin haz›rl›klar› iki y›l öncesinden tamamlanm›ﬂt›. 1991 y›l›nda ç›kart›lan “AntiTerör” yasas› tecrit
politikas›n›n yasal dayana¤›
yap›ld›. Ulucanlar Hapishanesi’nden iki Devrimci Sol
tutsa¤›n›n özgürlük eylemi de
bahane yap›larak çeﬂitli hapishanelerden 206 siyasi tutsak 4 Kas›m 1991’de Eskiﬂehir Hücre Tipi Hapishane-
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si’ne sevk edildi.
Sevklerle birlikte birçok hapishanede direniﬂ baﬂlad›. D›ﬂarda aileler yo¤un bir kampanya baﬂlatt›.
1990’da TAYAD kapat›lm›ﬂt›
ve TAYAD’l› Aileler bu dönemde
mücadelelerini ÖZGÜR-DER
olarak sürdürüyorlard›. TAYAD’l› Aileler bu tecrit sald›r›s›na karﬂ› direniﬂte de en öndeydiler elbette. Baﬂlatt›klar› kampanya, 1991 Genel Seçimleri
sürecine denk gelmesine ra¤men bütün ülkede tecrit hücrelerini halk›n gündemine soktu.
“ E s k i ﬂ e h i r Ta b u t l u ¤ u K a p a t › l s › n ”
slogan› haf›zalara o kadar yerleﬂti
ki, Eskiﬂehir hapishanesinin ad› Eskiﬂehir Tabutlu¤u olarak kald›.
Tutsaklar›n kararl› direniﬂi ve
Tutsak Ailelerinin mücadelesi sonucunda 24 Kas›m 1991’de Eskiﬂehir tabutlu¤u kapat›ld›.

Eskiﬂehir tabutluklar›
ikinci kez devrede: ‹çeride
ve d›ﬂar›da devrimciler
tecrit edilmek isteniyor
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› hazmedemedi ve kontrgerilla yöntemleriyle
kitleye sald›rd›. Sald›r›da dört kiﬂi

katledildi. Polis yüzlerce kiﬂiyi gözalt›na ald›. 1 May›s’tan tutuklananlar Eskiﬂehir Tabutlu¤u aç›larak
hücrelere konuldu. Devrimcilere
karﬂ› aç›kça meydan okunuyordu.
Tabutluklarla birlikte büyük bir karalama kampanyas› baﬂlat›ld›. Sald›r›n›n temelinde ise hapishanelerde ve d›ﬂarda devrimcilerin halktan
tecrit edilmesi vard›.
Devrimci tutsaklar tabutluklara
karﬂ› 20 May›s 1996’da sonradan
ölüm orucuna dönüﬂecek olan Süresiz 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 aileleri ile oluﬂturulan DETUDAP (Devrimci Tutsaklarla Dayan›ﬂma Platformu) çat›s› alt›nda sürdürülüyordu.
Bu süreçte tutsak aileleri parti
binalar›n› iﬂgal ettiler, yol kestiler,
yürüyüﬂler düzenlediler. Çalmad›klar› kap›, baﬂvurmad›klar› yöntem
kalmad›. Her gün onlarca kiﬂi gözalt›na aln›d›. Onlarca aile henüz iﬂkencehanelerde iken baﬂka aileler
yeni eylemlerin içindeydi. 69 gün
boyunca iﬂkencehaneler onlar için
çal›ﬂt›.
‘96 Ölüm Orucu’nda tutsak aileleri 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 talebi kabul edilsin.”
Yürütülen mücadele
sonucunda tutsaklar›n direniﬂi geniﬂ kesimler taraf›ndan sahiplenildi.
Ancak oligarﬂinin sald›r›lar› reformizm üzerinde etkili olmuﬂtu. Reformizm bu süreçte direniﬂin
son günlerine kadar ey-

lemlerin içinde destek boyutuyla bile yer almad›.
Sonuçta 12 devrimci tutsa¤›n ﬂehit düﬂtü¤ü bir direniﬂle oligarﬂiye
diz çöktürüldü. Direniﬂin 69. gününde tutsaklar›n talepleri kabul
edilerek Eskiﬂehir tabutluklar› ikinci kez kapatt›r›ld›.
Oligarﬂi, direniﬂle büyük bir yenilgi alm›ﬂt› ancak tecrit politikalar›ndan vaz geçmedi. Eskiﬂehir tabutluklar›n›n kapat›lmas›ndan hemen sonra tecrit hapishanelerini
devreye sokmak için uzun vadeli
planlar yapmaya baﬂlad›.
F Tipi hapishaneler, tecrit politikas›n›n yeni biçimi olarak, oligarﬂi
aç›s›ndan uygun bir zamanlamayla
gündeme getirilecekti...

“Devletle baﬂedilemeyece¤ini
ö¤renmiﬂ olmal›lar”
Baﬂbakan Ecevit’in 19 Aral›k sabah› sarfetti¤i bu sözler, oligarﬂinin
sald›r›s›ndaki amac› en özlü biçimde 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 kurumlar› sürekli bas›l›yor, tam bir terör estirilerek insanlar gözalt›na al›n›p tutuklan›yordu. Reformistler, yasal
particiler sald›r›lar› k›namak için
parti binalar›nda bas›n toplant›s› dahi yapamaz oldular. Ortada yine TAYAD ve devrimciler vard›.
TAYAD’l›lar, 31 Aral›k 2000’de Kad›köy Meydan›’nda 19 Aral›k katliam›n›, kesintisiz süren terörü protesto etmek, devam eden ölüm orucu
direniﬂini desteklemek için bas›n
aç›klamas› yapt›ktan sonra iskelede oturma eylemi yapt›. Eyleme polis sald›rd› ve gözalt›na al›nan 60 kiﬂi yeni y›l› polisin iﬂkencehanelerinde karﬂ›lad›.

Herkes s usturuldu,
sald›r›lar direniﬂin
tecrit edilmesi içindi
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›larak Ölüm Orucu yapan aileler gözalt›na al›nm›ﬂt›. Gözalt›nda polisin tüm “telkin”
Büyük Direniﬂ’te ﬂehit düﬂen TAYAD’LILAR
ve tehditlerine ra¤men TAYAD’l›lar direniﬂi sürdürHülya ﬁimﬂek
mekte kararl› oldular. Ölüm Gülsüman Dönmez
Abdülbari Yusufo¤lu
orucu direniﬂi d›ﬂar›da da sü- Canan Kulaks›z
rüyordu. Ancak TAYAD mü- ﬁenay Hano¤lu
Özlem Durakcan
hürlendikten sonra ailelerin Erdo¤an Güler
Arzu Güler
ölüm orucunu sürdürebileceZehra Kulaks›z
Sultan Y›ld›z
¤i demokratik bir kurum bulunam›yordu. Tecrit sald›r›s›renenlere söz hakk› vermediler. Olin›n kitleler üzerinde ve reformist
garﬂi mitinglere tecrit ve direniﬂi
solun, sendikalar›n, demokratik kitiçeren tek bir dövizin, pankart›n sole örgütlerinin üzerinde ne kadar etkulmas›n› istemiyordu, sol da olikili oldu¤u aç›kça görülüyordu.
garﬂiyle ayn› paralelde direniﬂi sanKatliama, bu sald›r›lara karﬂ› diresürlemeye çal›ﬂt›. Ancak tüm bu kuniﬂ ve dayan›ﬂmay› gerçekleﬂtirmek
ﬂatmalara ra¤men TAYAD’l› Aileler
yerine, oligarﬂiye “ d i r e n i ﬂ i a s l a
beyaz baﬂörtüleriyle, pankartlar›yla,
desteklemediklerini” göstermekle
dövizleriyle hep alanlardayd›lar.
Say›: 225
meﬂgullerdi. Bunun için ölüm oruYürüyüﬂ
cuna kap›lar›n›, gündemlerini kesin
18 Temmuz
Direniﬂin yeni mevzisi
olarak kapatt›lar. Sald›r›lara karﬂ›
2010
direnememelerini, direniﬂe sald›raKüçükarmutlu
rak örtmeye çal›ﬂt›lar. Reformizmin
Ölüm orucundaki TAYAD’l›lar
bu tavr› onlarca ﬂehit verilmesine
gözalt›na al›n›p b›rak›ld›ktan sonra
ra¤men direniﬂin son aylar›na kadar
direniﬂi k›sa bir süre baz› ayd›nlar›n
yedi y›l boyunca sürdü.
evlerinde sürdürdükten sonra, direBu arada, Büyük Direniﬂ’e karﬂ›,
niﬂ Küçükarmutlu’da devam etti.
oligarﬂinin uygulad›¤› tecrit ve sanKüçükarmutlu, ilerleyen günlerde
sürün en koyu hali sol taraf›ndan da
Büyük Direniﬂ’in en önemli mevziuyguland›. Hapishanelerden, onlarsi oldu. Cananlar, ﬁenaylar, Gülsüca tabut ç›kmas›na ra¤men ölümler
manlar, Zehralar, Hülyalar Küçüonlar›n gündeminde yer almad›.
karmutlu’daki direniﬂ evlerinde ﬂe8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
hit düﬂtü.
Günü ve 1 May›s gibi günlerde dahi
Küçükarmutlu, sansürün en kotecriti gündemlerine almad›lar. Diyu oldu¤u direniﬂin ilk y›l›nda, ﬂehitleriyle direniﬂin dünyaya aç›lan kap›s› oldu.
Dünyan›n dört bir yan›ndan Küçükarmutlu’daki
direniﬂe destek ziyaretine gelenler vard›.
Küçükarmutlu’daki
direniﬂi görmeyen sadece
reformizm ve oportünizm
oldu. Hepsi, hala neden
Ölüm Oruçlar›na karﬂ› olduklar›n› ya da neden b›-
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rakt›klar›n› anlatmakla meﬂguldu.
Oligarﬂi de bu kez, öncelikle
Küçükarmutlu’yu tecrit etmeye çal›ﬂ›yordu.

“Tahliye rüﬂveti”
ve TAYAD

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010

Oligarﬂi hapishanelerde direniﬂi
bitiremeyince ölümleri engellemek
için zorla “tedavi” iﬂkencesiyle yüzlerce tutsa¤› sakat b›rakt›. Oligarﬂinin zorla müdahalelerine ra¤men
tutsaklar›n direniﬂi yine de sürüyordu. Oligarﬂi çaresizdi. Bu kez de direniﬂçilere “tahliye rüﬂveti” vererek
direniﬂi k›rmak için yeni bir yöntemi
devreye soktu. Ancak yine önlerindeki en büyük engellerden birisi TAYAD’l›lar›n Küçükarmutlu’da oluﬂturduklar› direniﬂ mevzisiydi. Tahliye edilen tutsaklar ç›kar ç›kmaz Küçükarmutlu’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 çap›nda ziyaretler oluyordu; TAYAD,
tecrite karﬂ› mücadelenin uluslararas› boyutta tan›nan ve kabul edilen
örgütü konumundayd›.

Armutlu kuﬂatma alt›nda:
‘Bir karanfil al da gel’
Direniﬂin baﬂ›ndan beri Küçükarmutlu tecrit ve sansür kuﬂatmas›
alt›ndayd›. Fakat yeni direniﬂ evleriyle birlikte Küçükarmutlu polisin
aç›k kuﬂatmas› alt›na al›nd›. Direniﬂi 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 engellemeye çal›ﬂ›yordu.
Polisin kuﬂatmas›na karﬂ› TAYAD’l›lar
da
Küçükarmutlu
mevzisini savunmak için ’daki direniﬂçilere “Bir karanfil al da gel”
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kampanyas› baﬂlatt›.
Oligarﬂinin tüm kuﬂatma ve sald›r›lar›na
ra¤men binlerce karanfil
ya¤d› Küçükarmutlu’ya.
Ancak, oligarﬂi, 5 Kas›m 2001’de, 19 Aral›k’ta hapishanelere yapt›¤› gibi bir katliamla Küçükarmutlu’daki direniﬂe sald›rd›. ‹kisi TAYAD’l› dört kiﬂiyi katletti. Yine
demokratik kurumlara sald›rd›, onlarca kiﬂiyi gözalt›na al›p tutuklad›.
Ancak katliamlara, tutuklamalara
ra¤men TAYAD’›n tutsaklar› sahiplenmesini ve tecrite karﬂ› mücadelesini asla engelleyemedi.

Tecrite karﬂ› güçlü bir
sesleniﬂ: Duydunuz mu?..
Tecrite karﬂ› 110 bin imza
Küçükarmutlu’daki direniﬂ evlerinin kapanmas›ndan, direniﬂçilerin
gözalt›na al›n›p tutuklanmas›ndan,
oportünizmin de direniﬂi b›rakmas›ndan sonra, yük yine onlar›n
omuzlar›ndayd›.. Tecrit ve sansürü
k›rmak için her seferinde yeni yol
ve yöntemler arad›lar ve b u l d u l a r.
Yedi y›l süren direniﬂ boyunca asla
çaresiz kalmad›lar.
Direniﬂ boyunca defalarca An k a r a y ü r ü y ü ﬂ ü 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› 110
bin imzay› ‹stanbul, Mersin, Malatya, Çorum, ‹zmir ve Karadeniz
kentlerinden yola ç›karak Ankara’ya götürdüler.
Sa¤›r kulaklara “Hapishanelerde
107 insan öldü duydunuz mu” diye
sordular. 7 y›l boyunca tecriti anlatan onbinlerce afiﬂ ast›lar, yüzbinlerce bildiri da¤›tt›lar.

Elin a lt›nda b ir tarih

TAYAD’l›lar, sansürü k›rmak ve
tecriti anlatmak için 16 Eylül
2003’te Ankara Abdi ‹pekçi Park›’nda 10 gün oturma eylemi yapacaklard›. Polisin oturma eylemine
sald›rmas› sonucu irade savaﬂ›na
dönüﬂen oturma eylemi polisin her
türlü terörüne, sivil faﬂist k›ﬂk›rtmalara, Ankara’n›n zorlu do¤a koﬂullar›na karﬂ› tam 1230 gün sürdü.
Sabr›n, inanc›n, kararl›l›¤›n sahiplenmenin, destan› yaz›ld› Abdi
‹pekçi Park›’nda.
Park›n ad› direniﬂ park› oldu.
Hak aramak, sesini duyurmak isteyen Abdi ‹pekçi Park›’na koﬂtu.
“Bir karanfil a l d a
Tam 1230 gün elin alt›nda
tecriti anlatt› TAYAD’l› Aileler.
gel” diye seslendi
Tutuklanan 17 TAYAD’l›, o
direniﬂçiler...
direniﬂin,
o destan›n y›lmaz saYüzlerce elde,
vaﬂç›lar›ndand›r. O direniﬂin yoyüzlerce yürekte, yüzlerce
rulmaz emektar›d›rlar. Tecrite
karanfil t aﬂ›nd› A rmutlu’ya. karﬂ› mücadelede defalarca göO k aranfiller art›k y aln›z b ir zalt›na al›nd›lar, tutukland›lar.
Tecrite karﬂ› savaﬂmaktan asla
çiçek de¤ildi.
vazgeçmediler. Direniﬂ sona erBir karanfil, zulme
dikten sonra da AKP’nin verdi¤i
meydan o kuyanlarla
sözleri yerine getirmesi için yakas›na yap›ﬂt›lar. Zulmün oldudayan›ﬂmakt›, b ir karanfil
¤u her yerde onlar oldu.
direnenlerle omuz omuza
(Devam edecek)

olmakt›...

‹STANBUL / SÜTLÜCE

TAYAD’l› Aileler AKP Önüde Adelet ‹stiyorlar

Bizi Her Hafta Karﬂ›n›zda Göreceksiniz!
17 TAYAD’l›n›n hukuksuzca
tutuklanmas›n› TAYAD’l›lar protesto 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
‹ s t a n b u l 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

“ Z u lümle, ter ö rle bi zi
sustur a mad›n›z,
sustu r ama ya caks›n›z. ‹ﬂ te
k a rﬂ› n›z day›z. Her haf ta bi zi
bur a da görecek si niz. ﬁimdilik 2.
h a ftada y›z. Bi zim sab r› m›z› da
s›n a ma y›n. Bizim sabr›m› z›
Anka r a ' d a , Ab di ‹pek çi Park›’ndaki el’e so run. O size an lats›n.”
(TAYAD’l›lar›n 13 Temmuz’da ‹stanbul
AKP önünde okuduklar› bildiriden)

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.

“A KP halk›n tek bir
demokratik hakk›n› bile
kullanmas›n› istemiyor”
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 Geml i k 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

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010

BURSA
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ADANA

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.

“ Tecrite karﬂ› mü cadele
edenleri tutuklamak
A K P ’ n i n ç a re s i z l i ¤ i d i r ”
ANKARA

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010

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›.

oldu? Bizi susturabildiniz mi? ‹ﬂte
yine karﬂ›n›zday›z” denildi.

TAYAD’l›lar s u s t u r u l a m a z

A n t a l y a ’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--

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--

Tutuklu TAYAD’l›lar›n Serbest B›rak›lmas›
‹çin ‹mza Masalar›

‹STANBUL / TAKS‹M
TAYAD’l›lar AKP önlerinde
yapt›klar› oturma eylemlerinin yan›
s›ra yapt›klar› eylemler ve toplad›klar› imzalarla yaﬂanan hukuksuzlu¤unu ve AKP’nin haz›ms›zl›¤›n›
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teﬂhir ediyorlar.
Tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest
b›rak›lmas› için Taksim Galatasaray Lisesi önünde baﬂlat›lan oturma
eylemi devam ediyor.

“ H a s ta tut sak la r a s ahip ç›k t›¤›,
dev rimci le r i a nd›¤› için tu tuk lan a n
TAYAD'LILARA der hal özg ü rlük
is ti yo ruz. On lar›n tecritte
geçir dikleri her gün si zin için ye ni
bir suçt u r. "
(TAYAD’l›lar›n 13 Temmuz’da ‹stan-bul AKP önünde okuduklar› bildiriden)
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›.
Her gün insanlara AKP’nin hukuksuzlu¤unu, devrimcileri sahiplenmeye her koﬂulda devam edeceklerini dile getiren TAYAD’l› Aileler haklar ve özgürlükler mücadelesini sürdürmenin önemini anlat›yorlar her gün. 10.00-22.00 saatleri
aras›nda beyaz baﬂörtüleri, k›rm›z›
bantlar› ve önlükleriyle hukuksuzlu¤u teﬂhir eden TAYAD’l›lar her
gün yüzlerce imza topluyorlar.
11 Temmuz günü faﬂistler yürüyüﬂ yapt›¤› s›rada çevrede bulunan
kiﬂiler faﬂistlerin yürüyüﬂü bitene
kadar masada beklediler. ‹mza atmaya gelen bir iﬂçide tutuklu TAYAD’l›lardan Bayram ﬁahin’e bir
mektup yazd›.
16 Temmuz günü masaya gelen
iki faﬂist küfürler ederek masada
bekleyen TAYAD’l›lara kemerleriyle sald›rd›. O s›rada çevrede bu-

lunan kiﬂiler de sald›ran faﬂistleri
dövdüler. Olay› f›rsat bilen polislerde masada bulunan TAYAD’l›lar›
gözalt›na ald›lar. Bu s›rada bir müddet masa boﬂ kalmas›na ra¤men gelip imza atanlar oldu.
Gözalt›lardan üç kiﬂi karakoldan
serbest b›rak›l›rken beﬂ TAYAD’l›
savc›l›ktan serbest b›rak›ld›lar.
G ü l su yu’da Halk Cepheliler Tutuklu TAYAD'l›lar›n serbest b›rak›lmas› talebi ile duvarlara yaz›lama
yapt›lar. Halk Cepheliler duvarlara
"TAYAD Onurumuzdur, Tecrite Son
TAYAD'l›lara Özgürlük, Mahir Çayan'› Anmak Suç De¤ildir” yazd›lar.
AKP iktidar› hukuksuz bir ﬂekilde TAYAD’l›lar› tutuklayarak haklar
ve özgürlükler mücadelesine sald›r›yor. Bu hukuksuzlu¤u protesto etmek için Avc› l a r Marmara Caddesi'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›.
Eseny u r t Köy içi Meydan›’ndan
TAYAD’l› Aileler için özgürlük sloganlar› yükseldi. 11 Temmuz günü
bir araya gelen Esenyurt Özgürlükler Derne¤i üyeleri “Hasta Tutsaklar› Sahiplendikleri, Mahir Çayan’›
And›klar› ‹çin Tutuklanan TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” pankart› açt›lar.
Alk›ﬂlarla baﬂlayan eylemde
“Tecrite son, Bask›lar, Gözalt›lar,
Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz, Mahir 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 dayatmaya hay›r diyelim” denildi. Daha 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 müdahele ederiz” diyerek tehditler savurdular.
Devam›nda halk›n da sahiplenmesiyle polis iyice haz›ms›zlaﬂarak
bir panzer, bir çevik kuvvet otobüsü,
alt› Kango polis arac›, beﬂ tane de sivil polis arac› getirdiler.
Onlar bu ﬂekilde toparlan›rken
dernek üyeleri türküler söyleyerek
halay çektiler. Gün boyu Esenyurt
halk›n›n ilgisi azalmad›. 6 saat süren oturma eylemin de 250 imza topland›. Eyleme BDSP ve EMEP’lilerde destek verdi.

TAYAD’l›lar Yine Abdi
‹pekçi Park›’nda
Ankara’da 10 Temmuz günü Abdi ‹pekçi Park›’nda “Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest! Cenazelerine Kat›lmak Suç! Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l›
pankart ile toplanan TAYAD'l› Aileler iki saatlik oturma eylemi yapt›lar.
Eylemde yap›lan aç›klamada;
“Yapt›¤›m›z her eylem hapishanelerde nas›l bir katliam sürdü¤ü gerçe¤ini ortaya koymam›z, AKP'nin maskesini düﬂürüyor.
AKP, iﬂte bunun için, bizi susturmak istiyor. Bunun için, ölüm mangalar›n›, üzerimize yolluyor ve tutukluyor.” denildi. 30 kiﬂinin
kat›ld›¤› eylemde; “Tutuklanan TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n”, “Güler Zere Onurumuzdur”, ”Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”sloganlar›
at›ld›.
TAYAD'l› Aileler, 11 Temmuz günü, ﬁirintepe Mahallesi'nde ve NatoYolu Caddesi'de, bildiri da¤›tt›lar ve
imza toplad›lar. 11 TAYAD'l›,
AKP'nin hukuksuzlu¤unu teﬂhir eden

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 TAYAD’l› için özgürlük talebiyle sona erdi.
afiﬂlemeler de yapt›lar. 2 saatte 1000
bildiri halka ulaﬂt›r›ld›.
Ankara'da TAYAD'l› Aileler taraf›ndan 9-10 ve 11 Temmuz'da
Yüksel Caddesinde imza masas›
aç›ld›. 3 gün boyunca 1500 adet bildiri da¤›t›ld› ve 680 imza topland›.
‹mza masas›na gelen birisi, “Sizi
'Amerika Defol Bu Vatan Bizim!'
kampanyas›ndan tan›yorum, gerçekSay›: 225
ten çok büyük bir fedakarl›k örne¤i
Yürüyüﬂ
gösteriyorsunuz” diyerek tebrik etti.
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‹ z m i r ’de Oturma Eylemi
Devam Ediyor
‹zmir’de TAYAD’l›lar›n eski Sümerbank önünde baﬂlatt›¤› oturma
eylemi devam ediyor.
Dergimizin haz›rland›¤› s›rada 10.
gününde olan eylemde, zaman geçtikçe 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 Belediyesi'ne biliﬂim hizmeti veren ÜN‹BEL. Aﬁ'de çal›ﬂan 37 bilgisayar uzman› Büyükﬂehir Belediyesi önünde
greve baﬂlad›klar›n› aç›klad›lar. Maaﬂ art›ﬂ› konusunda iﬂverenle aralar›ndaki da¤lar kadar fark yüzünden
grev baﬂlatan iﬂçiler daha sonra da
oturma eylemini ziyaret edip TAYAD'l›larla sohbet etti ve imza verdiler.
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‹zmir’de ayr›ca 15 Temmuz günü N a r l › d e re Pazaryeri önünde imza masas› aç›ld›. TAYAD’l› ailelerin neden tutukland›¤› anlat›lan masada 150 imza topland›.
11 Temmuz’da B u r s a Kent
Meydan›’n›nda TAYAD’l› Aileler
taraf›ndan, tutuklanan TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için imza
stand› aç›ld›.
3 saat aç›k kalan standta halka
AKP’nin hukuksuzlu¤u teﬂhir edildi ve TAYAD’›n tecrite karﬂ› mücadele etti¤i, devrimci- vatansever
tutsaklar› sahiplendi¤i için adaletsiz bir ﬂekilde tutukland›¤› anlat›larak imza topland›.

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010

Dersim Halk Cephesi taraf›ndan 13 Temmuz günü Dersim Yeralt› Çarﬂ›s› üzerinde imza masas›
aç›ld›. "Mahir Çayan'›n mezar›na
gitmek suç de¤ildir, hasta tutsaklara sahip ç›kmak ve Güler Zere'nin
cenazesine kat›lmak ve yap›lan eylemliliklere kat›lmak suç de¤ildir.
ﬁimdi tutuklanan TAYAD'l›lar›n
yan›nda olma zaman›d›r. Tutuklanan TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›l-

A d a n a’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¤›tarak TAYAD’l›larla dayan›ﬂma ça¤r›s› yap›ld›.

A n t a l y a K›ﬂlahan Meydan›’nda 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 edilen eylemde Antalya’n›n turistik bir
ﬂehir olmas›ndan dolay› dövizler
‹ngilizce, Rusca ve Arapça da haz›rlanm›ﬂ durumda.

Barolar! 17 TAYAD’l›n›n
tutuklanmas›na karﬂ› ç›k›n!
Kendilerine yasalar›n tan›d›¤›
demokratik haklar›n› kullanan onlarca TAYAD’l›, evlerine, derneklere polis taraf›ndan düzenlenen bask›nlarda gözalt›na al›n›p, tutukland›.
Aralar›nda 50-60 yaﬂlar›nda ﬂehit ve tutsak ailelerinin, yaﬂl›lar›n,
gençlerin, ö¤rencilerin, sendikac›lar›n oldu¤u 17 kiﬂi...
Bu tutuklamalar, demokratik
mücadelenin yasall›¤›n›n ve meﬂrulu¤unun ortadan kald›r›lmas›, düzenin kendi yasalar›n›n bile hiçe say›lmas›d›r...
E¤er tek bir geçerli neden olmadan bir tan vakti, ellerinde a¤›r silahlarla kap›lar zorlan›yor, konutlara, derneklere giriliyorsa, orada hukuktan, kiﬂi ve konut dokunulmazl›-
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ANTALYA

mas› için bir imza da siz verin" denilerek AKP'nin hukuku teﬂhir edildi.
Dersim halk›n›n yo¤un ilgi gösterdi¤i imza masas›nda kimi zamanlar 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›.

¤›ndan, örgütlenme ya da düﬂünce
özgürlü¤ünden söz edilemez.
Böyle bir tablonun yaﬂand›¤› bir
yerde, önce B a ro l a r bu sald›r›lara
karﬂ› ç›kmal›d›r. Önce B a r o l a r ,
haks›z bir biçimde gözalt›na al›n›p
tutuklananlara sahip ç›kmal›d›r.
Barolar, bu yaﬂananlar› görmezden gelemez. Mevcut k›smi haklar›n
ayaklar alt›nda çi¤nenmesine tav›rs›z kalamazs›n›z. Buna tav›rs›z kald›¤›n›z noktada, hukuku boﬂveriyorsunuz demektir. Bu, kendi varl›¤›n›z› yads›makt›r...
Ki, o zaman da ﬂöyle sorulacakt›r; Barolar niye var? Barolar gözlerinin önünde yaﬂanan hukusuzlu¤a,
siyas› iktidar›n kendisi gibi düﬂünmeyen herkesi suçlad›¤›, düzenin

Antalya Özgürlükler Derne¤i de
yeni taﬂ›nd›¤› binan›n balkonuna
“Tutuklanan 17 TAYAD’l› (Tutuklu
Aileleri Yard›mlaﬂma Derne¤i) Serbest B›rak›ls›n” yazan pankart asarak TAYAD’l›lar›n yaﬂad›¤› adaletsizli¤i teﬂhir etmeye devam ediyor.

Elaz›¤ 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 att›rd›. 3 saat aç›k kalan imza masas›nda 100 imza topland›.
hukukunu kendi ç›karlar› için aç›ktan kulland›¤› bir yerde müdahale
etmeyecek midir?
Barolar›n bugün tam da müdahale edecekleri bir süreç yaﬂanmaktad›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, Baronun taraf olaca¤›, hukuksuzlu¤a karﬂ› ç›kaca¤› hakl› ve meﬂru bir zemin
olmas›na karﬂ›l›k Barolar bugüne
kadar taraf olmam›ﬂt›r.
Taraf olmad›¤› gibi yaﬂanan haks›zl›¤a, zulme karﬂ› da ç›kmam›ﬂt›r.
Bugün bir çok yerde bu hukuksuzluk, haks›zl›k dile getirilirken, Barolar›n ﬂu ana kadar ki kay›ts›zl›¤› düﬂündürücüdür
Hukuksuzlu¤un egemen oldu¤u,
demokratik haklar›n kullan›lamad›¤› heryerde, yar›na dair -barolar dahil- hiç kimse güvencede olamaz.

Devrimci Tutsak Ümit ‹lter

Hala Tek Kiﬂilik Hücrede
i n h ü c rem
Eskimiﬂs
gibi
bu düzen

E d i r n e F T ipi
Hapishanesi’nde yeniden
ayakkab› aramas› dayat›l›yor
“ 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 söylediler' cevab›n› verdiler.
Ben de ayakkab›m› ç›karmayaca¤›m› söyledim. Kap›y› kapat›p
gittiler. Böylece idarenin 6 ayd›r uy-

gulad›¤› kuraldan vazgeçti¤ini
ö¤renmiﬂ olduk. Biz ayakkab›lar›m›z› kendimiz ç›karm›yoruz.
Gardiyanlar kendileri ç›kar›yor..
Biz de keyfi uygulamalar› protesto eden sloganlar at›yoruz.

Devrimci Tu t s a k Ü m i t ‹ l t e r
H a l a Tek Kiﬂilik Hücrede

‹ st an bul Ç a¤d aﬂ H u k u k ç ul a r D e r n e ¤ i ' nden Av. Bark›n
Timtik ve Av. ﬁükriye Erdem hapishanedeki uygulamalar› ö¤renmeye gelmiﬂlerdi. Böylece yeni
bir uygulamaya da tan›kl›k etmiﬂ
oldular.
Geçen hafta E rc a n K a r t a l'›n
‘aa¤› rl a ﬂ t› r› l m ›ﬂ mü eb be t ’ hapis cezas›n›n infaz›na baﬂlanaca¤›n› yazm›ﬂt›m. Bize günde 2 saat havaland›rmaya ç›kar›laca¤› söylenmiﬂti.
Ama pazartesi günü gelip sadece
14.00-15.00 saatleri aras›nda ç›karacaklar›n› söyleyip, pratikte de öyle uygulad›lar.
14.00-15.00 aras› benim hücrenin kap›s›n› kapat›yorlar. Ercan havaland›rmaya ç›karken, benim hücrenin kap›s› kapal› tutuluyor. Bir süre sonra havaland›rma saatini 2 saa-

Ü m i t ‹ l t e r , ‹zmir K›r›klar
1No’lu F Tipi Hapishanesi’nde sürgün sevk nedeniyle sürdürdü¤ü açl›k grevini 5. günde bitirdi.
Ü m i t ‹ l t e r, talepleri için savc›
ile görüﬂtü. Savc›ya; “ Bolu F Tipi’ne geri götürülme” baﬂta olmak
üzere, “yerinin de¤iﬂtirilmesi, hücrede en çok 10 kitap bulundurabilme yasa¤›n›n kald›r›lmas›n›” istedi.
Savc›, “ﬂu an nöbetçi oldu¤unu,
durumu ile ilgilenece¤ini” belirtmiﬂtir. Ümit ‹lter, Bolu F Tipi Hapishanesi’nden sürgün-sevkle K›r›klar F
Tipi Hapishanesi’ne getirilmiﬂ ve hapishanenin en ücra yerinde tek kiﬂilik hücrede tutulmaktad›r.
Kald›¤› hücre mutfa¤a yak›n ve
yemek kokular› yan›s›ra siyasi tutsaklara uzak bir bölümde olmas› nedeniyle ayr›ca tecrite tabi tutulmuﬂtur.

“Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n, Abdullah Akçay’›n Cezas› Ertelendi
Abdullah Akçay’a Özgürlük Kazanan Direniﬂtir” pankartlar›n›n aç›ld›¤› eylemde ‹stiklal Caddesi’nde yürüyüﬂ yap›ld›.
Galatasaray Lisesi önünde aç›klamay› okuyan
Emekli-Sen 2 Nolu ﬁube
Baﬂkan› Hasan Kaçk›r;
Abdullah Akçay’›n cezas›n›n Adli T›p Kurumu karar›yla ertelendi¤ini duyurarak. “Bu
mücadelemizin bir kazan›m›d›r.” Bu
haks›z ve gayri meﬂru olan›n mücadele karﬂ›s›nda bir kez daha yenildi¤inin ifadesidir denildi.
Aç›klaman›n ard›ndan faﬂistler taraf›ndan sald›r›ya u¤rayan ve gözalt›na al›nan TAYAD’l› Ailelerin imza

masas›n› ziyaret edip geçmiﬂ olsun
dileklerini ilettiler.
A n k a r a’da 16 Temmuz günü
Yüksel Cadddesi’nde yap›lan eylemde hasta tutsaklar›n ve tutuklanan TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› istendi.
‹z m i r Halk Cephesi hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için eylem 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 yaﬂam hakk›n› gasp ederek, tutsaklar›
ölüme mahkum etti¤i söylendi. Eylemin ard›ndan bildiri da¤›t›m› yap›ld›.
Adan a’da 10 Temmuz günü ‹nönü Park›’nda yap›lan eylemde Erol Zavar ve Kemal Özelmal›’n›n durumunun kötü oldu¤u belirtilerek serbest b›rak›lmalar› istendi. Ard›ndan 5 dakikal›k oturma eylemi yap›ld›.

KAZANAN B‹Z‹Z
Hasta tutsaklar için yap›lan eylemler sürüyor. Geçti¤imiz hafta Anadolu’nun kimi illerinde yap›lan eylemlerle hasta tutsaklara özgürlük
istendi.
‹st a nb u l Taksim Tramvay dura¤›nda 16 Temmuz günü hasta tutsaklar
için eylem yap›ld›.

te ç›karacaklarm›ﬂ. (Ali Osman Köse, 27 Haziran 2010)

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010
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Cumhurbaﬂkanl›¤› Devlet Den e t l e m e K u r u l u’nun, (DDK) Adli
T›p Kurumu ile ilgili haz›rlad›¤› denetleme raporu geçti¤imiz günlerde
aç›kland›.
Devlet Denetleme Kurulu, raporunda, “Cinsel suç ma¤durlar›n›n
ruh sa¤l›klar›n›n bozulmuﬂ olup olmad›¤›n›n tespitine dair dosyalar›n
say›s›nda ciddi bir art›ﬂ ortaya ç›kt›¤›n›, bilirkiﬂi müessesesinin sorunlu oldu¤unu, kriminal uzman yetiﬂmedi¤i” belirterek yeni bir yap›lanmaya gidilmesini önerdi.
Devlet Denetleme Kurulu raporunda Adli T›p Kurumu ile ilgili olarak sadece bu “eksikliklere” de¤inilmektedir.
Devlet Denetleme Kurulu, Adli
T›p’›n son 3 y›lda d e vri mc i l e re ve
h a l k a k a r ﬂ › y ü r ü t ü l e n 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

Adli T›p Kurumu’nu ismini
de¤iﬂtirerek aklayamazs›n›z!
yoktur raporda.
Yüzlerce G ü l e r Z e re örne¤i vard›r Adli T›p’›n tarihinde. ‹ﬂkencecileri, katilleri, sap›klar› aklayan Adli
T›p devrimci düﬂmanl›¤› yaparak,
yüzlerce G ü l e r Z e re’ye hapishanede kalabilir raporu vermiﬂtir. Ama
DDK raporunda bu da yoktur.
ﬁili ’deki Adli T›p, Amerikan
kuklas› faﬂist diktatör Pinochet döPinochet’in kanl› havluneminde “P
su” olarak tarihe geçmiﬂtir.
Faﬂist diktatörlük, ﬁili’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 gericifaﬂist kadrolaﬂmay› sürdürmüﬂtür.
Oligarﬂinin devrimcilere ve yurtseverlere karﬂ› sürdürdü¤ü sald›r›

politikalar›na Adil T›p’ta kendi cephesinden kat›lm›ﬂt›r. ‹nffazlar›n, iﬂ kencelerin, faili meçhullerin ka y›plar›n alabildi¤ine artt›¤› ‘90’l›
y › l l a r d a n b a ﬂ l a y a r a k , A dl i T › p d a ha özel bir g ö rev üstlenmiﬂtir.
DDK’n›n çözüm önerilerine
bak›nca;
Adli T › p K u r u m u ’ olan ismi“ ‘A
nin ‘Adli Bilimler K u r u m u ’ biçiminde de¤iﬂtirilmesi” (Cumhuriyet,
8 Temmuz 2010)
Adli T›p Kurumu’nun sorunu sadece “bir kaç uzman›n” yetiﬂtirilmesi ya da isminin de¤iﬂtirilmesi
de¤ildir.
O nedenle sorun isim de¤iﬂtirmekle de¤il, Adli T›p’› düzenin yükledi¤i
rolü ve Adli T›p’› yöneten zihniyeti
de¤iﬂtirmekle çözülür ancak.
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Yürüyüﬂte

Tek Yol

Önlem Almak Kimin Görevi?
ﬁiddetli ya¤murlar, sel bask›nlar›, deprem, yang›n,
kene, madende ölümler...
Ölümün ad› bazen sel, bazen ﬂiddetli ya¤murlar, bazen 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 olaylar sonucu 5’er 10’ar yaﬂam›n› yitiriyor.
Mesela, meteoroloji ﬂiddetli ya¤murlar›n ya¤aca¤›n› tespit edip söylüyor. Orada yap›lmas› gereken, devletin, 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› sorumlu 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.
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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 paçalar›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 yap›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›nmal›d›r. Bunlar ancak ciddi önlemlerle önlenebilir.
Sosyalist bir ülkede önlem, halk›n kat›l›m› da sa¤lanarak 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 Küba’da bir tek insan›n burnu kanamam›ﬂt›r. Kanamam›ﬂt›r, çünkü Küba, hiçbir zaman halka “kendi baﬂ›n›z›n
çaresine bak›n” dememiﬂtir.
Bu anlamda, önlem almak, halk›n de¤il sistemin görevidir. Ancak sistem sorunu kendi d›ﬂ›nda görürken,
halk ölmeye devam ediyor.

ğretmenimi
Öğretmenimiz
Devrimcilik ideolojik sa¤laml›kt›r.
Devrimcilik düzenden ideolojik, kültürel, ahlaki olarak kopuﬂtur.
Oligarﬂi iktidar›n› zorbal›kla,
zulümle, sömürüyle faﬂist yöntemlerle sürdürürken tüm uygulamalar›, tüm güçlülük gösterileri asl›nda onun güçsüzlü¤üdür.
Oligarﬂi bu güçsüzlü¤ü yan›nda, halka karﬂ› ideolojik, kültürel, ahlaki sald›r›lar›yla kendi
düzenini, kapitalizmi sistem olarak, yap›sal olarak güçlü
k›lmak ister.
Burjuvazi bencilli¤i,
bireycili¤i, zenginleﬂmeyi, burjuva yaﬂam› özendirerek,
reformistleri,
de¤iﬂik küçük burjuva
kesimleri de yan›na alarak kendi s›n›fsal zeminini güçlendirmek ister.
Oligarﬂi her türlü kurumuyla, ideolojik kültürel kurumlar›yla, bas›n›yla, TV'leriyle, e¤itim
kurumlar›yla, yoz dejenere iliﬂkileriyle, yaratm›ﬂ oldu¤u yaﬂam biçimleriyle, devrimcilerle aras›nda köprüler kurarak, onu bu
köprülerden kendi düzenine
çekmek ister.
Burjuva ideolojisi, her gün
"sosyalizmin öldü¤ü", "devrimlerin, devrimcili¤in bitti¤i", "hiçbir 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 yaﬂam›na, ahlak›na, kültürüne sald›r›lar›n› da sürdürür.
Ancak tüm bunlar karﬂ›s›nda, burjuvazinin bu yalan ve demagojileri, çarp›tmalar›, sald›r›-

lar› karﬂ›s›nda, MarksizmLeninizme inanm›ﬂ, devrime ve halk›na ba¤l› olan
devrimci, niçin savaﬂt›¤›n›, niçin öldü¤ünü, bilerek, yaﬂayarak ve yaﬂatarak
devrim yürüyüﬂünü sürdürür.
‹deolojik, kültürel, ahlaki olarak düzenden kopmuﬂ olan devrimci için herﬂey sular kadar ar›,
berrak ve temizdir.
Onun için art›k ara yol kalmam›ﬂt›r.
Hedefi, idealleri halk›n davas›yla, devrimle, örgütüyle bütünleﬂmiﬂtir.
Devrimci esas olarak düﬂüncesini her koﬂulda koruyarak ve
bunun gere¤ini yerine getirerek

Bunun karﬂ›s›nda bir devrimcinin ideolojik sa¤laml›¤›n› korumas› her zamankinden daha
fazla önem taﬂ›yor.
‹deolojik sa¤laml›k, tarih bilinci, iktidar bilinci, devrimci bir
kiﬂilik, halka, davaya de¤erlere
ba¤l›l›kt›r.
‹deolojik sa¤laml›¤›, netligi
büyütmenin tek yolu ö¤renmektir. Sürekli ö¤renmektir, bilgidir.
Okumakt›r, sürekli b›kmadan
usanmadan okumakt›r.
Okumak okumak okumakt›r.
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.
Bu temel olmakla
birlikte, tek baﬂ›na yaﬂamdan, pratikten ö¤renmek bir devrimciye
yetmez.
Devrimci teoriyi ö¤renecek, pratikte onu
rehber olarak kullanacakt›r.
Bilimsel sosyalizmi,
Marksist felsefeyi, toplumlar›, ekonomi politi¤i, devrimleri ö¤renecek ve dersler ç›karacakt›r.
Halk›n tarihini, kültürünü ö¤renecektir.
Ö¤rendiklerini devrimci savaﬂta kullanacakt›r.
Marksizm-Leninizmin hazinesinde olan her ﬂey bir devrimci
için bilgi kayna¤›d›r ve güçtür.
Devrimci bu hazinenin içinden gerekli olanlar› alacak ve
kendi somutuyla bütünleﬂtirecektir.
Devrimci, teoriyi entellektüel
gevezelik için de¤il, onu pratikte 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
reformizm ve oportünizmle kendi aras›nda sa¤lam duvarlar
örerek ideolojik sa¤laml›l›¤›n›
korur.
Bugün emperyalizm ve burjuvazi devrimci ideolojiyi ve
devrimcileri tasfiye etmek için
her türlü aﬂa¤›l›k yönteme ve
vahﬂete baﬂvuruyor.

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 bilgedir.
O süreci kavrayarak,
devrimci hareketin politika ve taktiklerini hayata
geçiren olmal›d›r.
Bilge bir devrimci anlayan, anlatan, mütevaz›
ve hoﬂgörülüdür.
Gün olur derviﬂ gibi sab›rl›d›r.
Gün gelir öfkesiyle, savaﬂma arzusu ve iste¤iyle, düﬂmana vurdu¤u darbelerle 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 biliyor mu? Gençli¤in devrimci mücadeledeki önemini, dünya devrimlerinde oynad›¤› rolü ö¤renmek için araﬂt›r›yor mu?
Bilimsel dünya görüﬂünü,
diyalekti¤i ö¤renmek için
çal›ﬂ›yor mu? Ö¤rendiklerini, yaﬂamda, mücadelede kullan›yor mu?
Mahallede çal›ﬂma yapanlar,
Oturdu¤u, devrimci
çal›ﬂma yürüttü¤ü mahalledeki, halk›n özelliklerine, sosyal, siyasal, ekonomik durumuna vak›f
m›d›r?
Halk›n mücadele tarihini, 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 birimde bunu somutlamal›y›z.
Kendi mahallemizde,
okulumuzda ya da baﬂka
bir birimde Marksizm-Leninizmi devrimcili¤i hayata geçirmeliyiz.

Savaﬂan
Kelimeler
“At›yorum”; ATMAYIN!...
“Kafa d a¤›t›yorum”;
DA⁄ITMAYIN!..
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 ﬂaﬂ›r›r›z.
Konuﬂma dilimizi etkileyen olgulardan birisini televizyon oluﬂturmaktad›r. Televizyonlarda bir tekerleme
haline gelen reklamlardan, argo sözcüklere kadar hergün anlams›z sözcüklerin sald›r›s›na u¤rar beynimiz
ve dilimiz.
Öylesine anlams›z, içi boﬂ konuﬂmam›z› isterler. Bu, ayn› biçimde düﬂünmemizin de yüzeyselleﬂmesi demektir. Sonuçta, yaﬂama, olaylara yüzeysel bakmak bir kiﬂisel özellik haline gelir.
Burjuvazi günlük dilde, baz› kavramlar›, kelimeleri insanlar›n diline
verir, bunlar› do¤allaﬂt›r›r. Onlar›n
asl›nda bazen yüzeyselli¤i, bazen çarp›kl›¤›, bazen önemsememeyi, bazen
kan›ksamay› meﬂrulaﬂt›rd›¤› farkedilmez bile. Oysa bunlar›n tümünü farketmeliyiz.
Farketmezsek ne olur?
Ç o k a ç › k b i r biçimde; bizi s›radanlaﬂt›ran, düﬂüncelerimizi basitleﬂtiren bu kelimelerin peﬂi s›ra sürüklenip gideriz.
F a r k e t m e z s e k ; ciddi bir konuda
konuﬂur, düﬂüncelerimizi aktar›rken
A t › y o r u m” diolur olmaz bir yerde “A
ye baﬂlar›z konuﬂmaya
Neyi at›yorsunuz, niye at›yorsunuz? Biz de AT M AYIN diyoruz!
“ A t m a k” günlük konuﬂma dilinde, “yalan söylemek”, “abartmak”,
“bilmeden, kestirmeden konuﬂmak”
anlam›nda kullan›l›r. Hatta bir halk

deyiﬂi vard›r. “Atma Recep din kardeﬂiyiz” der bu gibi durumlarda halk.
O nedenle ço¤unlukla “örnek
At›y o verme” anlam›nda kullan›lan “A
r u m” kavram› çok masum ve normal
bir davran›ﬂ de¤ildir.
Birincisi; Bir insan kendisini niye
“yalanc›”, “bilmeden konuﬂan” bir
A t a r”?
duruma düﬂürür? Yani niye “A
‹kincisi; Bir ﬂeyi muhtevas›yla,
biçimiyle, örnekleriyle do¤ru dürüst
anlatmak imkan› varken; niye böyle
ucube kavramlar kullan›r›z?
Aç›kças›, konuﬂurken bizi dinleyen insanlara diyoruz ki, “ben at›yor u m”.Yani argo deyimle “ben sall›yor, rastgele konuﬂuyorum, beni ciddiye almay›n!”
Bu kendi anlatt›¤›m›z konuyu ciddiye almamakt›r. Neden kendimizi
a¤z›m›zla bu duruma düﬂürüyoruz?
O nedenle “at›yorum” bizim kullanaca¤›m›z bir kavram de¤ildir. O
nedenle AT M AYIN diyoruz
K a f a d a ¤ › t m a k” da benzer bir
“K
kavramd›r ve de¤erlendirildi¤inde,
görülecektir ki, bu da normal bir davran›ﬂ de¤ildir. Niye “kkafa da¤›t›yor u z ”? ... “ K a f a d a ¤ › t a n ”lar, yaﬂam›n
k›s›r döngüsünde bo¤ulup, çözümü
“kee n d i l e r i n i , k a f a l a r › n › d a ¤ › t m a k ”ta bulurlar.
O nedenle onlara da, D A ⁄ I T M A YIN! diyoruz: B›rak›n kafan›z derli
toplu kals›n. Bu kelimeler pekala düﬂünülmeden kolayca kullan›lmaktad›r. Oysa herbirinin bizi düﬂürdü¤ü
durumlar ortadad›r. O nedenle a¤z›m›zdan ç›kana dikkat edecek, her kelimeyi kullan›rken özenli olaca¤›z.
Atmayacak, da¤›tmayaca¤›z!...

7 12 Eylül Anayasas› De¤iﬂiyor Mu?
7 12 Eylül’ün ‹zleri Siliniyor Mu?
7 AKP Demokratik Bir Anayasa M› Yap›yor?
7 Hay›r! Ortada Sadece Bir Aldatmaca Var!
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ANAYASANIN DE⁄‹ﬁT‹R‹LD‹⁄‹ BÜYÜK B‹R YALAN
REFERANDUM BÜYÜK B‹R ALDATMACADIR!
Baﬂbakan Erdo¤an
meydanlarda konuﬂuyor: “12 Eylül’ün izlerini
silece¤iz. ‹nan›yorum ki halk›m›z en güzel cevab› 12 Eylül'de 30 y›l aradan sonra verecektir ve bir darbe anayasas›n› bir
kenara koyacak ve
diyecek ki 'Evet', karar da milletindir, söz
de milletindir. Biz demokratik bir anayasa istedik ve onun en önemli ad›m›n› da att›k' diyecektir.”
Oysa, ortada “darbe anayasas›n› bir kenara koyacak” herhangi bir haz›rl›k yoktur. Ortada 12
Eylül’ün “izlerini silmek” diye bir
politika da yoktur. Ortada sadece
büyük bir yalan ve aldatmaca var.

2000-2009
12 Eylül aras›nda,
s adece
hapishanelerde 309
Budur insan
katledildi.
12 Eylül’ün
‹ﬂte sürdü¤üne baﬂka kan›t
gerekir mi?

2007’de Polis
12 Eylül Vazife
ve Selahiyetleri K anunu ç ›kBudur t›ktan sonra, 20’si
karakollarda o lmak
‹ﬂte üzere
83 kiﬂi polis tara-

AKP, 12 Eylül’ü istismar
ediyor
AKP, her konuda oldu¤u gibi
Anayasa konusunda da tam bir ikiyüzlülük içindedir.
AKP, “Darbe Anayasas›”n› de¤iﬂtirmiyor. Riyakarca 12 Eylül istismarc›l›¤› yap›yor. Halk›n 12 Eylül faﬂizmine olan öfkesini, kinini kullan›yor.
“12 Eylül Anayasas›’n› de¤iﬂtiren
parti” olarak tarihe geçmekten bahsediyor. Yalan, 2010’un 12 Eylül’ünde
yap›lacak referandumla “12 Eylül
darbe Anayasas›’n› tarihe gömeceklerini” ileri sürecek kadar büyük!

AKP, 12 Eylül faﬂist
anayasas›n› nas›l t arihe
gömecek?
AKP’ye çok aç›k ve net bir soru

f›ndan katledildi.
soruyoruz: AKP, 12 Eylül Anayasas›n› “tarihe gömüp” yerine hangi
anayasay› koyuyor? Bu sorunun cevab› yok. Çünkü ortada yeni olan
bir anayasa yok; böyle bir niyet, politika ve karar da yok. 12 Eylül Anayasas›’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. Oligarﬂi içi çat›ﬂmada güç kazanmak
için gündeme getirdi¤i de¤iﬂiklikleri de “halk›n talebi”ymiﬂ gibi göstererek, 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 anayasas›na karﬂ› tepkisini istismar etmiﬂtir. Tüm düzen partileri, muhalefette iken 12 Eylül Anayasas›’n› de¤iﬂtirmekten bahsetmiﬂtir. ‹ktidara geldikten sonra ise b›rak›n 12 Eylül
Anayasas›’n› de¤iﬂtirmeyi, iktidarlar›n› 12 Eylül faﬂist anayasas›yla
güçlendirmiﬂlerdir. 12 Eylül Anayasas›’nda “demokratikleﬂme” ad› alt›nda yap›lan kimi de¤iﬂiklikler ise
demokrasicilik oyununun bir parças›d›r ve esas olarak sistemin ç›karlar›na cevap vermek amac›yla gündeme getirilmiﬂtir. 12 Eylül Anayasas›’ndaki de¤iﬂikliklerin büyük bölümü, halk›n talepleri, ihtiyaçlar› do¤rultusunda yap›lmam›ﬂt›r. Tam tersine de¤iﬂikliklerin bir k›sm›nda
“reform” ad› alt›nda halk›n sahip oldu¤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› örgütledi.
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‹kincisi,
AKP, 12 Eylül faﬂizminin besleyip büyüttü¤ü ve iktidara taﬂ›d›¤› islamc›l›¤›n bir uzant›s›d›r. AKP kadrolar›, 12 Eylül faﬂist Anayasas›n›n
özüne hiçbir zaman karﬂ› olmam›ﬂt›r.
12 Eylül Anayasas› 7 Kas›m
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1982’de kabul edildi. O günden bugüne kadar, 12 Eylül
Anayasas›’nda tam 16 kez de¤iﬂiklik yap›ld›.
Bu de¤iﬂikliklerde, Anayasa'n›n, geçicilerle birlikte t o plam 194 maddesinden 80'i
de¤iﬂtirildi, 3 madde yürürBu
lükten kald›r›ld›.
Düﬂünün, 194 maddesinden 80’i de¤iﬂtiriliyor ama niteli¤i hiç de¤iﬂmeden kal›yor.
Çünkü asl›nda maddeler de¤iﬂtirilirken de faﬂist özüne dokunulmuyor.
12 Eylül Anayasas›’n› “tarihe
gömmek”ten bahseden AKP’nin, 12
Eylül’ün faﬂist kurumlar›na hiçbir
itiraz› yoktur. Tam tersine, bu kurumlar› ele geçirip iktidar›n› güçlendirmek için oligarﬂi içi çat›ﬂma
k›yas›ya sürdü.

foto¤raf 12 Eylül’ün resimdir...

12 Eylül
Budur
‹ﬂte
1 May›s 2008

Üçüncüsü;
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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 gündeme getirmiﬂ; bu çat›ﬂmada emperyalizmin, halk›n belli kesimlerinin deste¤ini almak için de, emperyalist tekellerin, AB’nin uzun süredir istedi¤i baz› düzenlemeleri ve
emekçiler için de “bir parmak bal
çalmak” kabilinde baz› maddeleri
anayasa de¤iﬂiklik paketine koymuﬂtur.
Sonuçta bu de¤iﬂiklik, emperyalizmin ve iﬂbirlikçi tekellerin belli
kesimlerinin iﬂine yarayacakt›r.
Emperya-

lizmin yeni-sömürgesi olan bir ülkede, oligarﬂik iktidarlar taraf›ndan
yap›lan ve yap›lacak anayasa de¤iﬂiklikleri ya da yeni baﬂtan yap›lacak bir anayasa, çok aç›kt›r ki, halk›n talepleri do¤rultusunda olmayacakt›r. Nitekim bugüne kadarki anayasa de¤iﬂiklikleri emperyalizmin
ve iﬂbirlikçilerin istekleri do¤rultusunda oldu.
Ba¤›ms›z olmayan bir ülkede açl›k, sömürü, yoksulluk son bulmaz.
Yap›lacak de¤iﬂiklikler halk›n hangi
talebine cevap veriyor?
Halk›n iﬂsizlik sorunu var, açl›k

1 Nisan 2004’te AKP’nin polisinin aleni kom12 Eylül plosuyla
yüzü aﬂk›n insan gözalt›na al›nd›,
tutukland›... Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele edenler,
Budur yine
polis komplosuyla tutukland›lar... Polis,
“Erdo¤an K aldi d edi k i...” s enaryolar›yla b ir itirafç›
‹ﬂte bulup, can›n›n istedi¤ini tutuklatt›... Mahkemeler, belgesiz kan›ts›z, y›llarca h ücrelerde t uttular.. 1500’ü aﬂk›n
DTP’li “terör” demagojisiyle tutukland›... ‹ﬂte son olarak
17 TAYAD’l› tamamen keyfi bir biçimde tutukland›...
Bunlar cuntan›n “ sivil” i ktidarlarca s ürdürüldü¤ü b ir ülkenin
kan›tlar›d›r.. O sivil iktidar da, b ugün 12 Eylül’ün izlerini silmekten söz eden AKP’den baﬂkas› de¤lidir.
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sorunu var, e¤itim, sa¤l›k, konut sorunu var... Haklar ve özgürlükler sorunlar› var. AKP
yap›lacak 28 maddelik de¤iﬂikli¤in hangi maddesini halka
sorarak haz›rlad›?
AKP, iktidara geldi¤inden
beri “demokratikleﬂmek”ten
bahsediyor. Tam bir AKP riyakarl›¤›. Demokrasiyi, özgürlükleri sadece oligarﬂi içi
çat›ﬂmada kendi iktidar›n›
güçlendirmek için istiyor.
Halk›n her türlü demokratik
talebi bask›yla terörle sindirilmek istenmiﬂtir. Ba¤›ms›z
olmayan bir ülkede demokratikleﬂme, göz boyamadan
ibarettir. AKP’nin anayasa paketinde de bunlara iliﬂkin bir madde yoktur. Tersine daha çok ba¤›ml›l›¤›,
açl›¤›, yoksulluk ve zulmü pekiﬂtirecek 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›lmaktad›r.
12 Eylül faﬂist Anayasas›n›n kimi maddeleri tekellerin talan ve sömürüsünün önünde engeller oluﬂturmaktad›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 reformist sol ve
küçük-burjuva a yd›nlar
istismara ortak olmaktad›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 demokratikleﬂme diye sunuldu¤u Ergenekon
soruﬂturmalar›na ve AKP’nin bu sürecin bütününe yayd›¤› demokratik-

Düzen Solu da Kendi Yalan›n› Söylüyor:
“12 Eylül Anayasas›n› De¤iﬂtirece¤iz, halk›n iktidar›n› kuraca¤›z...”
Burjuvazinin düzen içi politikada AKP’ye alternatif olarak ç›kartmaya çal›ﬂt›¤› CHP Genel Baﬂkan›
Kemal K›l›çdaro¤lu, miting konuﬂmalar›nda AKP’nin “12 Eylül Anayasas›’n› de¤iﬂtiriyoruz” istismar›n› farkl› bir istismarla yalanl›yor.
K›l›çdaro¤lu miting konuﬂmalar›nda AKP’nin anayasa de¤iﬂikli¤ini
eleﬂtiriyor ve ﬂöyle diyor: “12 Ey l ü l A n a y a s a s › ’ n › b i z d e ¤ i ﬂ t i r ec e ¤ i z .
Halk için gerçek bir anayasa, halk
devrimiyle mümkündür. Anayasa
de¤iﬂikli¤i halk›n iktidar›yla
m ü mk ü nd ü r. ‹ktidara geldi¤imizde gerç e k bi r a na ya sa d e¤i ﬂ i kl i¤ in i
b i z ya p a c a ¤ › z . B i z h a lk › n i k ti d a r › n ›

kuraca¤›z.”
K›l›çdaro¤lu’nun sözlerinin bir
ço¤u do¤rudur. Halk›n iktidar› düzen içi politikalarla kurulmaz. Halk›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›çdaro¤lu burjuvazinin beslemesidir.
Bujuvazi, AKP ile düzen içinde tuttu¤u yoksul halk›m›z›n AKP’den
umudunu kesmeye baﬂlad›¤› nokta-

leﬂme demagojilerine en büyük deste¤i, AB’ci reformist sol ve küçükburjuva ayd›nlar vermiﬂtir.
Bu kesimlerin demokrasiyi, hak
ve özgürlükleri, mücadeleyle kazanmak yerine, AB’den, egemenlerden beklemesi, A K P politikalar › n › n m e ﬂ r u l a ﬂ t › r › l m a s › n a hizmet
etmiﬂtir.
Anayasa de¤iﬂikli¤i gündeme
geldi¤inden bu yana da, AKP’nin
“sivil anayasa” demagojisine en büyük deste¤i bu
kesimler vermektedir. AKP’nin demokrasicilik oyunu çerçevesinde ve oligarﬂi içi çat›ﬂmada iktidar›n› güçlendirmek için
gündeme getirdi¤i politikalar her
zaman düzen içi, reformist sol ve
küçük-burjuva ayd›n kesimlerce
“yetersiz de olsa olumlu geliﬂme l e r ” denilerek desteklenmiﬂtir. AKP
ise, güya bu kesimlerin düﬂüncelerini 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 Anayasas›’n›n özüne dokundu¤u bile yok.
Tam tersine AKP döneminde ç›kart›lan yeni Ceza Kanunu ve ‹nfaz Yasas›’yla birlikte tecrit iﬂkencesi yasallaﬂt›r›lm›ﬂt›r. En meﬂru hak olan
direnme hakk› yasalarla gasbedilmiﬂtir. Örgütlenme hakk›na en büyük sald›r› AKP iktidar›yla gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
AKP’den anayasa de¤iﬂikli¤i

da K›l›çdaro¤lu’nu “sol”dan devreye sokuyor.
AKP’nin “demokratikleﬂme, özgürlükler” demagojisiyle yapt›¤›n›
K›l›çdaro¤lu; “Halk›n iktidar›, devrim” gibi demagojilerle yap›yor.
ﬁunu bir kez daha belirtmek istiyoruz. K›l›çdaro¤lu’nun söylemi
ne olursa olsun; K›l›çdaro¤lu oligarﬂinin yaratmaya çal›ﬂt›¤› bir “lider”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.

konusunda olumlu bir ﬂey beklemek, s›n›flar gerçe¤ine 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 anayasalar egemenlerin ç›karlar›n› koruyan, güvence alt›na alan yasalard›r. Tekellerin düzeninden halk›n ç›karlar› için bir anayasan›n ç›kaca¤›n› söylemek halk› aldatmakt›r. Reformist sol ve küçükburjuva kesimlerin “sivil
524 Hapishane
anayasa” söylemleri, ortada
Var!
bir anayasa de¤iﬂikli¤i olma86 Hapishane
d›¤› halde AKP’nin “12 EyDaha Yap›lacak!
12 Eylül cuntas›n›n ilk lül Anayasas›’n› tarihe gömece¤iz” demagojisini bu
iﬂlerinden biri de hapiskadar rahat yapmas›n› sa¤lahane y apt›rmakt›. S efermaktad›r.
berlik halinde yeni hapisGerçek olan ﬂudur: ‹ktidahaneler yap›ld›.
r›n niteli¤inden ba¤›ms›z bir
AKP iktidar› da 2002-2010 aras›nanayasa olamaz. Halk›n ç›kada 52 yeni hapishane yapt›rd›... 12
r›na olan bir anayasa ancak
Eylül’ü s ürdüren k im?
ve ancak halk iktidar›nda
Sistem k orkuyor. Emperyalizmin ve mümkündür. Halk›n ç›kar›na
iﬂbirlikçi burjuvazinin p artisi A KP
olan bir anayasa istemek, aykorkuyor ve o da 12 Eylül faﬂist
n› zamanda halk›n iktidar›n›
yönetimi gibi faﬂist devleti tahkim
istemektir. Halk›n iktidar›
için mücadele etmektir.
etmekten b aﬂka ç are b ulam›yor.

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010

12 Eylül
Budur
‹ﬂte
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Öldürmeyi kim iyi biliyor?

Say›: 225

Yürüyüﬂ

“Cenazenin kafa k›sm› yoktu.
Kafa k›sm› tamamen erimiﬂ, sadece
diﬂler ve bir tutam saç kalm›ﬂt›”
“Birço¤unun gözlerinin ç›kar›ld›¤›, 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› deﬂilmiﬂ, gö¤üs kafesi tamamen parçalanm›ﬂ, öldürüldükten sonra yeniden 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 kadar 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 yaﬂanan çat›ﬂmalarda ﬂehit
düﬂen gerillalar›n ölülerine
ölüm mangalar› taraf›ndan yap›lanlar› anlatmaktad›r.
Katletti¤i bir gerillan›n ölüsünü kasaturalarla parçalamak, burnunu, kula¤›n› kesmek, yakmak, iç organlar›n› ç›karmak olsa olsa hiçbir
de¤eri, inanc› olmayan, ölüm mangalar›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 göstermektedir.
Kuﬂkusuz bu yapt›klar›, sadece
2-3 psikopat›n yapt›klar› ﬂeyler de¤ildir. Hiçbiri kendi baﬂ›na bunlar›
yapamaz.
Baﬂbakan E r d o ¤ a n ‹srail Cumhurbaﬂkan›na Davos’ta “siz öldürmeyi iyi bilirsiniz” demiﬂti.

12 Eylül
Budur
‹ﬂte
Kürdistan’da ﬂehit düﬂen gerillar›n cenazelerine bakan biri “öö l d ü rmeyi, vahﬂeti, ahlaks›zl›¤›” kimin
daha iyi bildi¤ini görecektir.
Bunlar M a r a ﬂ’ta hamile kad›nlar›n karn›n› deﬂenlerin, kundaktaki
bebekleri yere vurup katledenlerin
soylar›ndand›rlar,
Bunlar Sivas’ta benzin döküp
yakanlar›n ruhunu taﬂ›maktad›rlar.
19 A r a l › k’ta diri diri yakanlard›r.
‹srail’e gitmeye gerek yoktur.
Öldürme konusunda ‹srail ile yar›ﬂt›klar› kesindir. Yine de bunlar›n
ak›l hocalar› ‹srail’i geçtikleri kesindir.

18 Temmuz
2010

Genelkurmay’›n iyi çocuklar›
katledemeyince moralsizleﬂiyor

O t a k s i y e b i n e n l e r geri gelmi “O
yordu!”
“...kendim tabutu açt›m. A¤abeyim Ramazan oldu¤unu gördüm,
a¤lad›m, kendimden geçmiﬂim. ﬁaka¤›nda bir kurﬂun izi, çok az da
kan vard›... O taksiye binen geri
g e l m i y o r d u . C i z re ’ d e h e r k e s b u nu biliyordu, 15 yaﬂ›ndaki çocu¤a
s o r u n , b i l i r.” (Radikal, 10 Temmuz
2010)
Yukardaki anlat›m, Diyarbak›r’da yarg›lanan Albay Cemal Temizöz davas›n›n duruﬂmas›nda a¤abeyi katledilen Nurettin Elçi’nin anlat›mlar›d›r. Nurettin Elçin’in, “bbi -
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nen geri gelmiyordu” dedi¤i taksi
J ‹ T E M’in C i z re’de kaç›rma ve gözalt›lar için kulland›¤› taksidir.
‹ﬂte “ o taksi’nin” o gün kimleri
kaç›raca¤›n›, kimleri götürüp bir
dere kenar›nda baﬂ›na kurﬂun s›karak, iﬂkence yaparak katledece¤ine
karar veren katil Albay Cemal Temizöz’dü.
Onun emriyle onlarca kiﬂi kaç›r›larak katledildi. Onun emriyle
yüzlerce kiﬂiye iﬂkence yap›ld›, tecavüz edildi. Evleri yak›ld›, sürüldüler.
Onun emri ile devletle iﬂbirli¤i
yapmayan, de¤erlerini savunan
yüzlerce kiﬂi tutukland›.
O b i r katil, bir h alk düﬂman›d › r...
Ve iﬂte geçti¤imiz günlerde Ge-

nelkurmay Baﬂkan› ‹lker Baﬂbu¤ o
katile bak›n nas›l sahip ç›k›yordu.
“Can›n› feda etmekten kaç›nmam›ﬂ, subay›n, generalin, astsubay›n
haks›z yere suçlanmalar› beni çok
rahats›z etti... Albay Cemal Temizöz, buna bir örnek.” diyerek katillerine “iyi çocuklar›” na sahip ç›kt›.
‹ l k e r Baﬂbu¤, 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› Ya ﬂ a r B ü y ü k k a n › t’›n J ‹T E M’ci katil Ali Kaya için “iyi çocuktur” dedi¤i gibi...
Genelkurmay’›n i yi çoc ukl a r›
katledemeyince moralsizleﬂiyor.

Avrupa Emperyalizmi Tecritin
Ak›l Hocas› ve Teﬂvikçisidir
u19-22 A r a l › k k a t l i a m › n › n
ve tecritin sorumlusu ABD
ve AB emperyalizmidir
uU l u s l a r a r a s › s t a n d a r t l a r
tecriti gizleyen bir y a l a n d › r
u‹ m r a l › k a p a t › l m a l › , F T ip lerinde tecrite son verilmeli dir!
Av r u p a K o n s e y i ‹ ﬂ k e n c e v e
Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, PKK önderi Abdullah Öcalan'›n ‹mral› Hapishanesi’ndeki koﬂullar›n›n u l u s l a r a r a s › s t a n d a r t l a r a uygun oldu¤unu aç›klad›.
‹ﬂkence ve Kötü Muameleyi
Önleme Komitesi’nin raporu, AKP
iktidar›n›n hapishanelerde sürdürdü¤ü tecrit politikas›n› aklamaya
yönelik olarak haz›rlanm›ﬂt›r.
‹mral›’da sürdürülen tecrit politikas› için, “ U l u s l a r a r a s › s t a n d a r t l a r ”da tespidi yap›larak tecride bir
kere daha t a m de s t e k vermiﬂtir emperyalistler.
Nitekim raporun yay›nlanmas›ndan sonra, bir aç›klama yapan D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› ﬂöyle demiﬂtir;
“Rapor, uzun süre kamuoyunu meﬂgul eden ‘tecrit’ iddialar›na kesin
bir yan›t oluﬂturmakta, bu iddialar›n as›ls›z olduklar›n› aç›kça ortaya
koymaktad›r.” (Radikal, 10 Temmuz 2010)
K›sacas›, rapor tam 10 y›ld›r F
Tipi hapishanelerde tecrit politikas›
sürdüren, onlarca hasta tutsa¤›n katledilmesinin sorumlusu olan oligarﬂiyi sevindirmiﬂtir.
Ayn› zamanda AKP iktidar›n›n
bugün sürdürmeye devam etti¤i tecrit politakas›n›n arkas›nda “bben va r › m ” demiﬂtir AB emperyalizmi.
Ulusla AB’li emperyalistlerin “U
r a r a s › s t a n d a r t l a r”›, tecridin di¤er
bir ad›d›r. Onlar›n uluslararas› standartlar›nda, tecrit ve devrimci tut-

12 Eylül
Budur A, D, E, F, K, L,
‹ﬂte YaMr›..A. Tç›ikplHerai,pKishapanale›-,

saklar›n teslim al›nmaya çal›ﬂ›lmas› vard›r.
O standartlar, hücrelerde ve mahkeme koridorlar›nda süren iﬂkence, aylar› bulan yasaklar ve bask›d›r.
O standartlarda sabah›n erken
bir saatinde, hangi hapishaneye götürülece¤ini bilmeden, sald›r›yla,
apar-topar zorla götürülen sürgünsevkler vard›r.
O standartlarda daha çok hasta
tutsa¤›n tedavilerinin engellenmesi
ve katledilmesi vard›r.

AB emperyalizmi
“ b i reyc il eﬂ i n” di yor
Avrupa emperyalizmi tutsaklara
bireycili¤i dayat›yor. Devrimci düﬂüncelerinden, 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 “hücrelere ” geçiﬂin alt yap›s›n› öyle oluﬂturdular. Onlarca tutuklunun yaﬂad›¤›
ko¤uﬂlardan, tutuklunun tek baﬂ›na
yaﬂayaca¤›, “öözel yaﬂam›n› sürdür ece¤i” hücrelerde yaﬂaman›n y›llard›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› savunmay›, sosyalizme inanmay› “ t a ﬂ
d e v r i n d e k a l m a k ” olarak aç›klayarak aﬂa¤›l›yorlar.
Bugün ‹mral›’da kalan tutsaklar
için ziyareti bir lütuf olarak sunanlar›n, “‹mral›’da tecrit yok” demelerinde elbette tecrite karﬂ› mücadele etmeyenlerin ve savunduklar› düﬂüncelerin de pay› vard›r.
Devrimci tutsaklar tecride karﬂ›
mücadelede birer-ikiﬂer ﬂehit düﬂerken, “aayn› mahalleden de¤iliz”,
“bbi zi çantada keklik mi sand›n›z”,
“ffark›m›z› koyduk, iyi oldu” diyenlerin, tecride karﬂ› direniﬂ yerine

l e r, Özel T i p l e r yetmedi!
Hapishanelerde 9 bin
tutuklu fazlas› var
Adalet Bakanl›¤›’n›n aç›kla m a l a r › n a g ö re; tutuklu ve hükümlülerin toplam say›s›, hapishanelerin kapasitesini aﬂt›.
Türkiye’deki hapishanelerin
toplam kapasitesi 110 bin 740
iken, bu kurumlarda 30 Nisan
2010 itibariyle 119 bin 112 tutuklu ve hükümlü bulunuyor.
Yani ﬂu an da en az 9 bin tutuklu hapishanelerde yer olmad›¤›
için “yyatacak yata¤›, kalacak ye r i , b u l u n a c a ¤ › h ü c resi” yoktur.
Hapishane kay›tlar›na göre,
“fazlal›kt›r” bu 9 bin kiﬂi!..
AKP iktidar› 8 y›lda hapishaneleri doldurmuﬂ, açt›¤› onlarca hapishane yetmemiﬂtir. O nedenle
daha çok hapishane açmay› önlerine hedef olarak koymuﬂtur.
Elbette bu konudaki politikalar›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, TOK‹’nin yapt›¤› yeni karakollar, yeni al›nan ölüm mangalar›, helikopterler...
Bunlar›n içinde halk›n tek bir
talebi yoktur...
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“uluslararas› standartlar” talep
edenlerin pay›n› ve sorumlulu¤unu
unutmamak gerekir. Bu tavr› alanlar›n ve tecridi y›llarca gündemlerinden ç›karanlar›n bugün ders ç›karaca¤› çok ﬂey vard›r.
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AKP övünebilir! 5 y›lda
milyonerlerin say›s›n› ikiye katlad›

-

- M i l y o n e r say›s› 5 ayda 6
bin 390 kiﬂi artarak 31 bin
30'a yükseldi.
- Milyonerlerin bankalardaki paras› 1 y›lda 47 milyar
718 milyon T L a r t a r a k 2 3 2
m i l y a r 628.6 milyon T L’ye
ulaﬂt›.
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“Bu milyonlarca aç-sefil insan,
yetenekleri ile güçlerini yaﬂamaya
yetecek kadar bir ﬂeyler elde etmek
için kullanma f›rsat› ararlarken, çal›ﬂman›n ne demek oldu¤undan
haberi bile olmayan ve bunu ö¤renmek için hiçbir istek taﬂ›mayan daha ﬂansl› erkek ve kad›nlar, s›rf üretim araçlar›na sahip olduklar› için,
konf o r ve lü ks i ç i nde ya ﬂ ›y or l a r d›. ” (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 yoksulluk, açl›k, iﬂsizlik artarken, milyonerlerin say›s› da h›zl› bir biçimde
ço¤ald›.
AKP izledikleri politikalar ile
sadece son 5 ayda 6 bin 390 milyo n e r yaratt›.
Milyonerler, 5 y›lda iki kat›na
ç›kt›.
BDDK rakamlar›na göre; daha
önce 15 bin 50 olan mudi say›s›na
15 bin 987 yeni mudi daha eklen di. Ve 32 bine ç›kt›.
Bir y›lda milyonerlerin b a n k a l a r d a t u t t u ¤ u toplam para miktar›
47 milyar 718 milyon TL artarak
232 milyar 628.6 milyon TL’ye
ç›kt›. Son bir ayda ise milyonerlerin
bankalardaki hesaplar› 11 milyar
486 milyon TL artt›.
Kuﬂkusuz AKP’nin izledi¤i poli-

ylül darbe12 Eylül sini12 ﬂEimdi
gülme
tis›ras› bizde diye
Budur karﬂ›lam›ﬂt› patronkalar ile
lar.. P atronlar AKP
yaratt›- ‹ﬂte iktidar›nda d a g ülmeye
¤› yeni 6
bin
390
m i l y o n e r,

devam e diyorlar

emek vererek, al›nteri döküp, çal›ﬂarak milyoner olmad›lar.
AKP’nin bir ayda yaratt›¤› yeni
470 milyoner bunu “helal kazanç”
ile sa¤lamad›.
Milyoner say›s›ndaki bu art›ﬂ›n,
bankalardaki paralar›n›n h›zla büyümesinin elbette bir aç›klamas›
var. Hiçbir ﬂey tesadüfen olmad›.
Milyonlarca insan›n yoksullu¤unun, açl›¤›n›n, iﬂsizli¤inin nedeni iﬂte burada, izledikleri politikalardad›r.
Halk yoksullaﬂ›rken, bir avuç
kan emici asalak h›zla zenginleﬂmiﬂ, yeni milyonerler türetmiﬂtir
AKP. Bu ayn› zamanda ülkemizdeki sömürü ve vurgunun boyutlar›n›n
ne kadar ac›mas›z oldu¤unu da göstermektedir.
Öylesine büyük bir talan ve vurgun sürmektedir ki, halk›n elindeavucunda ne varsa al›nmakta, herﬂey tekellere sunulmaktad›r.
Koçlar’›n, Sabanc›lar’›n, Karamehmetler’in, Ülkerler’in bu iktidardan memnun olmalar›n›n s›rr›
buradad›r iﬂte...

T ü m i m k a n l a r t e k e l l e re :
Kamu emekçilerine bir
tatil yeri bile fazla!
Kamu emekçilerinin k›smen
ucuza tatil yapmak için yararland›¤›
hazine mülkiyetindeki 779 sosyal
tes isi n aﬂamal› olarak sat›laca¤›
aç›kland›.
Maliye Bakanl›¤›, kamu emekçilerinin uygun fiyatlarla kulland›kla-

r› yazl›k tesisleri satmaya devam ediyor. 2002-2010 y›l l a r › aras›nda 32 adet 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›lacak. AKP kamu emekçilerine “pp a ran yoksa tatile gitme” diyerek,
tüm kazan›mlar› gasbediyor.

AKP iktidar›,
1000 sayfal›k yolsuzluk
raporunu örtbas etti
G a z e t e c i L e y l a Ta v ﬂ a n o ¤ lu’nun, AKP’nin eski Devlet Bakan› Ertu¤rul Yalç›nbay›r’la yapt›¤›
röportajda, Yalç›nbay›r kurulan
Yolsuzluklar› A r a ﬂ t › r m a K o m i s “Y
y o n u ”nun haz›rlad›¤› 1000 sayfal›k
raporun Meclis’in tozlu raflar›nda
kald›¤›n› söyledi.
K›sacas› AKP iktidar› yolsuzluk
raporunu örtbas ederek, kapat›yordu.
Peki o raporda, yolsuzluk yapan
h›rs›zlar kimlerdi?
AKP hangi h›rs›zlar› korumak
için 1000 sayfal›k raporu örtbas etmiﬂ ve dosyay› kapatm›ﬂt›r?
Hangi AKP’li bakanlar, hangi tekeller, hangi yeni zenginler vard›r o
raporda?
AKP gözboyamak için bir yandan komisyon kuruyor, rapor haz›rlat›yor ama di¤er yandan da h›rs›zlar› koruyordu. Çünkü kendileri de
h›rs›zl›k yap›yordu.

“Büyüyen” Türkiye’den
Onlar›n Pay›na Ölüm Düﬂtü!..
Edirne’nin Keﬂan ilçesi Küçükdo¤anca köyü yak›nlar›ndaki, kömür madeninde yang›n ç›kmas› sonucu 3 iﬂçi yaﬂam›n› yitirdi.
O n l a r sadece “3 iﬂçi” miydi?
Y›llarca ac› ve yoksulluk içinde
geçen yaﬂamlar›, sevdikleri, onlar
için ac› çeken yak›nlar› yok muydu?
Milyonlarca emekçiye reva görülen sendikas›z, güvencesiz, yo¤un
sömürü alt›nda geçen yaﬂamlar›
yok muydu?
Yunus Akt aﬂ; Kütahya'n›n Emet
‹lçesi’nden düﬂtü “ölüm yoluna”...
Halil Aç›kgöz; Karabük'ün Yenicesi’nden... Vo l k a n H a m a r a t ise Zon-

Ö l d ü re n m a d e n d e ¤ i l ,
k a r h›rs›d›r!
Bizler biliyoruz ki; maden ocaklar›nda yaﬂanan katliamlar›n sorumlusu sadece sorumsuz patronlar
de¤il, bir o kadar da, devletin, çal›ﬂanlar›n hayatlar›n› hiçe sayan politikalar›d›r.
Tüm bu politikalara karﬂ› bizim
yapmam›z gereken ise; örgütlenmek ve bizi katledenlerden hesap
sormakt›r. Biz örgütlenmez ve hesap sormazsak hiçbir hak bize bahﬂedilmez.
M a d e n k a z a s › k a d e r de¤ildir!
‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z!
D e v r i m c i ‹ ﬂ ç i H a re k e t i
***

“Bunun ad› katliamd›r”
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 say›lm›ﬂ, iﬂ kazalar›n›n önü aç›lm›ﬂt›r.
Tr a k y a K ü l t ü r M e rk e z i

guldak'›n Gökçebey ‹lçesi’nden.
Üçü de kendi memleketlerinde
maden ocaklar›nda çal›ﬂt›. Onlar›
K e ﬂ a n'da buluﬂturan üçünün de iﬂsiz olmas›yd›. Vo l k a n H a m a r a t daha fazla dayanamad› iﬂsizli¤e. Evde
ekmek bekleyen alt› kardeﬂi vard›.
Asalaklara peﬂkeﬂ çekilen bir
maden oca¤›nda grizu patlamas›ndan y a r a l › k u r t u l m u ﬂ uzun süre tedavi görmüﬂtü. Yaralar› iyileﬂmeye
yüz tuttu¤unda "kk e f e n i y › r t t › k " deyip tuttu Keﬂan'›n yolunu.
Çal›ﬂmak hem de en a¤›r koﬂullarda çal›ﬂmak zorunda kald› 3
emekçi. Ve binlerce maden emekçisi gibi yerin binlerce metre alt›nda
hep tesadüfen yaﬂad›lar.
Çal›ﬂ›rken her saat bir yang›n,
bir patlama, bir göçük ile karﬂ›laﬂabilirlerdi. Bunlar› önleyecek basit
tedbirler bile al›nm›yordu.
Bu kez “ ﬂ a n s l a r › ” onlar› kurtarmaya yetmedi. Üçünün de cesedine
4 gün sonra ulaﬂ›ld›.
Öldüklerinde üçünün de gaz
maskelerinin olmad›¤› görüldü.
Gaz maskeleri olsayd› belki yaﬂamlar› kurtulacakt›! ‹ﬂte emekçilerin
yaﬂamlar› böylesine ucuzdu.
Saatlerce, en ilkel koﬂullarda çal›ﬂan emekçilere bir gaz maskesini
asalaklar çok görmüﬂtü.
Yoksullu¤un bir maden oca¤›nda bir araya getirdi¤i 3 emekçi, ölüme de birlikte gidecekti.
Onlar›nki, s›radanlaﬂt›r›lan ve
ad›na “kk a z a ” denilen bir katliamd›.
Emekçiler 3’er, 5’ﬂer katledilirken
“büyüyen” Türkiye’de yeni milyonerler 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›lmad›¤›, emekçiler için tedbirler al›nmad›¤› yeni katliamlar demekti.
Yu n u s Aktaﬂ, Halil Aç›kgöz,

Vo l k a n H a m a r a t . . . Yeni milyonerler 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.

Oligarﬂinin kazalar› önleme
diye bir s o r u n u y o k t u r
Türk Tabipleri Birli¤i’nin verilerine göre; Türkiye “iﬂ kazalar›nda”
Av r u p a ’ d a 1 . Dünya’da 3. s›radad›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› t ü m s e k t ö r l e r d e
20.5 iken, maden sektöründe bu
o r a n 9 2 ’ d i r...
Edirne Keﬂan’da ki, maden oca¤› hakk›nda 26 Haziran'da Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› Maden
‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
" f a a l i y e t i d u r d u r m a " raporu haz›rland›¤› halde maden kapat›lmam›ﬂ, katliam beklenmiﬂtir.
Karar katliamdan 1 gün sonra, 8
Te m m u z’da madene iletilmiﬂ, AKP
kendini kurtarmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Yine madenlerle ilgili olarak yap›lan 11 binden fazla ruhsat baﬂvurusu için sadece 212 denetimci görev yapmaktad›r. Bu bile baﬂvurular›n nas›l incelendi¤ine bir örnektir.
Kurduklar› düzen neresinden bak›lacak olursa kazalar› önlemek
üzerine kurulmam›ﬂt›r. Denetimler
rastgele yap›lmakta, al›nan kararlar
uygulanmamaktad›r.
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25 S O R U D A
Bilgi
güçtür

12 Eylül

Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden
ö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz

1936-1961-1971-1982
d) Dört anayasa yap›lm›ﬂt›r –
1921-1924-1961-1982

Yürüyüﬂ ’ten:
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Önceki say›m›zda baﬂlad›¤›m›z
“Soruda” bölümümüzle, okurlar›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.

1-) 12 Eylül 1980’de gerçekleﬂtiri len f aﬂi st cuntan›n ﬂef i kim dir?
a) Turgut Özal
b) Do¤an Güreﬂ
c) Süleyman Demirel
c) Kenan Evren

3-) 12 Eylül cuntas›n›n halka ter ör ve ba sk ›y l a day at t › ¤› , P r of .
Dr. Orhan Ald›kaçt›’ya haz›rlat›p a d›na “d emo kras iye ge çiﬂ” ,
“sivil anayasa” dedi¤i anayasa
hangi tarihte onaylatt›r›lm›ﬂt›r?
a) 1981
b) 1984
c) 1983
d) 1982

4-)

A B D e mp e ry a l i z mi n i n ü l k e m i zd e g er çe k le ﬂt ir d i ¤ i en b ü y ü k
operas yonlardan biri olan 12
Eylül fa ﬂi st cuntas› neden ger ç ekl e ﬂt ir i l m iﬂ ti r ?

a) Emperyalizm ve oligarﬂinin politikalar›n› ülkemizde hayata geçirebilmek için
b) Ülkemizde geliﬂen anti-emperyalist, anti-oligarﬂik mücadeleyi
engellemek için
c) Örgütsüzleﬂtirilmiﬂ, susturulmuﬂ
ve korkutulup sindirilmiﬂ bir
toplum yaratmak için
d) Hepsi

5-) 12 Eylül faﬂist cuntas›n› “Bu2-) Ülkemizde halk›n kat›l›m› olmad an ve iradesi dikkate al›n mad an p ek ço k k ez anay asa y a p›lm›ﬂt›r. Bugüne kadar hangi
tarihler de v e kaç an ayasa yap ›l m›ﬂt›r.
a) ‹ki anayasa yap›lm›ﬂt›r– 19241982
b) Üç anayasa yap›lm›ﬂt›r– 19241961-1982
c) Beﬂ anayasa yap›lm›ﬂt›r – 1924-
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güne kadar hep iﬂçiler güldü,
ﬂimdi gülme s›ras› bizde” diyer ek s evi nçl e kar ﬂ› l aya n Tür ki ye
‹ﬂverenler Sendikas› Baﬂka n›’n›n ad› nedir?
a) Bülent Eczac›baﬂ›
b) Sak›p Sabanc›
c) Vehbi Koç
d) Halit Narin

6-) 12 Eylül faﬂist cuntas›, cunta

ö n c esi se çi l m iﬂ b ü tü n b el ed i y e
baﬂkanlar›n› görevden alm›ﬂt›r.
Ba z› l ar › n› i se iﬂ kenc el e rde n ge çirip tutuklam›ﬂt›r. Görevden
al›nan belediye baﬂkanlar›n›n
yerlerine hangi meslek grubun dan kiﬂiler atanm›ﬂt›r?
a) Polisler
b) Ö¤retmenler
c) Profesörler
d) Subaylar

7-) 12 Eylül faﬂist cuntas›n›n ilk
üç y› l› nda kaç kiﬂ i göza lt ›na
al›nm›ﬂt›r?
a) 50 bin
b) 150 bin
c) 350 bin
d) 650 bin

8-) Halk›n mücadelesine yönelik
Taksim Meydan› üzerinde cun ta yasa¤› ilk kez 19 May›s
1984’te “Cezaevleri Düzeltilsin,
Ölü m Oruçlar›na So n” yaz›l›
çelengin Taksim An›t›’na b›rak›lmas›yla k›r›lm›ﬂt›r. Cuntan›n
bask›c›, hapishane politikalar› na karﬂ› baﬂlat›lan ölüm orucu
direniﬂini tüm dünyaya duyu ran b u eylem i k imler g erçekleﬂ tirmiﬂtir?
a) ÖZGÜR DER
b) DEMKAD
c) KAM-SEN
d) TAYAD’l›lar

9-) Devrimci Hareketin 1980 önce si oluﬂt ur du¤u SD B’l er in i lk
komutanlar›ndan olan, 1980’de
eski baﬂbakanlardan Nihat
E r i m ’ e y ö n e l i k e y l em n ed en i y l e
gö z alt›na a l›na n ve iﬂ ke nc e de
k a tl ed i l en d ev r i m ci k i m d i r?

a) Mehmet Selim Yücel
b) Ömer Aydo¤muﬂ
c) Yunus Güzel
d) Ahmet Karlangaç

a) YOB
b) MEB
c) TÖK
d) YÖK

10-)

14-)

12 Eyl ül f aﬂi st cunt a ﬂe fi
K.Evren’in 3 Ekim 1984’te
Muﬂ’ta yapt›¤› konuﬂmas›nda
idamlar› savundu¤u, tarihe ge çen cümlesi aﬂa¤›dakilerden
hangisidir?
a) Devlete karﬂ› gelenlerin sonu
böyledir
b) Herkese ibret olsun
c) Devletle boy ölçüﬂülmez
d) Hainleri asmay›p da besleyecek
miyiz?

11-) 12 Eylül faﬂist cuntas›n›n ve
de va mc ›s › “ siv il” i ktida r›n tut sa k l a r a d a ya t t › ¤ › t e k t i p e l bi s e ye
ve b a sk ›l a r a ka r ﬂ › D e vr i m ci S ol
ve T‹ KB’ li tu ts ak lar ›n b aﬂ lat t›¤ ›
v e d ö r t ﬂe h id i n v er i ld i ¤ i ö l ü m
orucu ne zaman ve hangi hapis hanelerde yap›lm›ﬂt› r?
a) 1983-Ulucanlar
b) 1981-Mamak
c) 1982-Diyarbak›r
d) 1984-Metris-Sa¤malc›lar

12-)

12 Eylül faﬂist cuntas›n›n
gölgesinde yap›lan seçimleri
pro testo amac›y la dev rim ci ha reketin Ekim 1983’te baﬂlatt›¤›
kampanyan›n ismi nedir?
a) “Seçim çare de¤ildir”
b) “Burjuva partilerine oy yok”
c) “Seçim aldatmacas›na son!”
d) “Cuntan›n seçim oyununu reddedelim”

13-) 12 Eylül cuntas›n›n sisteme
uy u m l u , a p o l i t i k , b i r e y c i l e ﬂ m i ﬂ ,
ör gü tsü z ö ¤r en ci v e ö¤ r etm en
yara tmak ve ün iver siteler i de netimine almak için kurdu¤u
kurum hangisidir?

12 Eylül faﬂist c untas›n›n
aç›k faﬂizmi kurumsall aﬂt›rmak
ve emperyalizmle iliﬂkilerini peki ﬂt i rm ek i çi n h al ka da ya t t› ¤›
anayasaya karﬂ› Devrimci
Sol’un baﬂlat t›¤› kampanyan›n
ad› nedir?
a) Cunta 45 milyon halk› teslim alamayacak
b) Cuntan›n anayasas› halk›n ç›kar›na de¤ildir
c) “Sivil anayasa ”, de¤il faﬂist anayasad›r
d) Faﬂist cuntan›n anayasas›na hay›r

15-) 12 Eylül cuntas› ile birlikte
solda ﬂaﬂk›nl›klar yaﬂan›rken;
Devrimci Sol, cuntan›n s› n› fsal
temeli de dahil, cuntan›n neden
ve ki mler ta ra f› nda n ge rç ekle ﬂ tiri ldi¤ i, d e vr im c ile re dü ﬂ e n g ö re vi n ne oldu¤ unu be l ir t ti ¤i ve
baﬂlat t›¤› kampa nyan› n da ismi
ol an bildir inin baﬂl› ¤› neydi ?
a) Cuntaya hay›r
b) Cuntaya karﬂ› direniﬂi büyütelim
c) Cunta halk› yönetemez
d) Amerikanc› faﬂist cunta 45 milyon halk› teslim alamayacak!

16-) 12 Eylül cuntas› ile birlikte
ha yat a ge çir ilen göza lt› nda kay betme
politikas›
sonucu
19 80 ’d en 1 9 90 ’a k adar 15 kiﬂi ni n g ö z a l t›n d a k a y b e d ild i ¤i bi linmektedir. 20 Kas›m 1980’de
‹stanbul’da gözalt›na al›n›p,
D e v ri mc i S ol ’u n il k g öz a lt ›n da
kay›plar›ndan olan devrimci
kimdir?
a) Düzgün Tekin
b) Ayﬂenur ﬁimﬂek
c) Lütfiye Kaçar
d) Hayrettin Eren

17-) 12 Eylül faﬂist cuntas›, darb e y i g e rç e k l e ﬂ t ir m e k i ç in y › ll a r
öncesinden bir plan haz›rlam›ﬂ
ve prati¤e geçirmiﬂtir. Maraﬂ, 1
Ma y › s 1 9 7 7 , 1 6 M ar t , Ç o r u m
katliamlar› da bu plan›n parça lar›d›r. 12 Eylül cuntas›nda ifadesini bulan bu plan›n ismi ne dir?
a) Balyoz
b) Sancak
c) Kafes
d) Bayrak

18-) YÖK’ün kurucusu ve ayn›
zamanda ilk ba ﬂka n› olan, ilk
icraatlar› aras›nda devrimci-de mo k r a t ö¤ r e n c i v e ö ¤ r e ti m ü ye lerini ün iversitelerden u zak laﬂ t›ran, harçlarla üniversiteleri
paral› hale getiren YÖK baﬂkan› kimdir?
a) Kemal Alemdaro¤lu
b) Orhan Ald›kaçt›
c) Erdo¤an Teziç
d) ‹hsan Do¤ramac›

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010

19-)

A B D B a ﬂ k o n s o lo s u B e y a z
Saray’a, 12 Eylül cuntas›n›
müjdeyle iletmiﬂti. Cuntay›
A BD ’ ni n b ilg is i da h ilin d e ge r çekleﬂtirildi¤inin aç›k ifadesi
olan Baﬂkonsolosun sözleri
aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
a) O iﬂ tamam
b) Görev tamam
c) Baﬂard›k
d) Bizim çocuklar baﬂard›

20-)

17 yaﬂ›nda olmas›na ra¤ men f aﬂist cunt an›n s›k›yönet im
mahkemelerince v er ilen idam
ce za s› ne deni yl e as ›l a ra k kat le di le n d e v rim c i ki md ir ?
a) Erdo¤an Yazgan
b) Necdet Adal›
c) Ahmet Özenç
d) Erdal Eren
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21-) 12 Eylül faﬂist cuntas› ka ç de rne¤i kapat m›ﬂ t›r ?
a) 7500
b) 15 bin
c) 18 bin 724
d) 23 bin 677

22-) 12 Eylül faﬂist cunt a s› ka ç ki ﬂ i yi “ s ak ›n c a l›” d iy erek iﬂten atm ›ﬂ t›r?
a) 10 bin
b) 15 bin
c) 20 bin
d) 30 bin

23-) 12 Eylül faﬂist cunSay›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010

tas› kaç kiﬂiyi fiﬂlemiﬂtir?
a) 750 bin
b) 1 milyon
c) 1 milyon 533 bin
d) 1 milyon 683 bin

24-) 12 Eylül faﬂist cunta s › k a ç k iﬂ iy i yu rtt a ﬂ l›ktan ç›karm›ﬂt›r?
a) 3 bin
b) 5 bin
c) 7 bin
d) 14 bin

25-) 12 Eylül faﬂist cuntas›n›n hapishanelerind e ka ç kiﬂ i ka t le di ldi ?
a) 14 kiﬂi
b) 144 kiﬂi
c) 73kiﬂi
d) 299 kiﬂi

Do¤ru cevaplar “ d ” ﬂ›kk›d›r.
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1-4 Temmuz’da ‹stanbul’da yap›lan Avrupa Sosyal Formu'nda toplanan,
Halk Cephesi’nin de üyesi oldu¤u An ti -E mperyalist Meclis’in sonuç bildirgesini aﬂa¤›da sunuyoruz.

ANT‹- EMPERYAL‹ST MECL‹S
SONUÇ B‹LD‹R‹S‹
Nepal, Yunanistan, Türkiye, Kürdistan, Filistin, Almanya, ‹talya, Bask Ülkesi, ‹ngiltere, H›rvatistan, Avusturya, ‹spanya, ‹sveç, Meksika, Danimarka, K›br›s, ‹sviçre, Katalonya, Portekiz, Norveç
ve Belçika' dan toplam 300 kat›l›mc›yla,
Avrupa Sosyal Forumu vesilesiyle toplanan Anti-Emperyalist Meclis, ﬂu noktalar› ilan eder:
- Kapitalizme karﬂ› mücadele edilmeden emperyalizme karﬂ› kararl› bir tav›r
al›namaz, zira emperyalizm, kapitalist
dünya sisteminin en üst aﬂamas›d›r. Bütün anti-emperyalist güçleri, derin bir tarihsel kriz içindeki kapitalist sistemi devirmek 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 ezilen uluslar›n ulusal kurtuluﬂ mücadeleleri, emperyalizme karﬂ› ayn› cephenin parçalar›d›r. ﬁoven milliyetçilik anti-emperyalist de¤ildir, tam tersine halklar› bölüp
birbiriyle çat›ﬂt›rarak, emperyalizme hizmet eder. Emperyalizm herhangi bir ezilen 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 yürütülen ulusal kurtuluﬂ mücadelelerine/direniﬂlerine 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 destekliyoruz. 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›yoruz. Dayan›ﬂman›n yaﬂamsal önemini
vurguluyoruz.
- Emperyalizm kad›nlar için yoksulluk, savaﬂ ve kad›na yönelik ﬂiddet demektir. Kad›n kurtuluﬂ mücadelesi, antiemperyalist mücadelenin bir parças›d›r ve
kad›nlar›n aktif kat›l›m› olmaks›z›n antiemperyalist cephe zay›f kalacakt›r. Erkek
egemen sistem kendisini kad›n- erkek
eﬂitsizli¤ine dayand›rmaktad›r ve sömürüsüz yeni bir toplum ancak kad›n ve erke¤in tam eﬂitli¤iyle mümkün olacakt›r.
- Anti-emperyalist birlik ancak pratik
politik bir zeminde kurulabilir. Emperyalizme karﬂ› savaﬂan halklar biraraya gelmelidir. Dünyada emperyalizme karﬂ›
mücadele eden ilerici, demokrat, devrimci, vatansever, dini; bütün hareketleri en
geniﬂ anti-emperyalist cepheyi kurmaya
ça¤›r›yoruz. Emperyalist- kapitalist sistemin bu kriz döneminde bütün anti-emperyalist güçleri devrimci enternasyonalist
iﬂbirli¤ini yükseltmeye ça¤›r›yoruz.

- ASF'nin Sonuç Meclisi' ne
ﬂu önerileri yap›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 mahkemeye ç›kart›lacak olan Kürt politikac›lar› ve
özgürlük mücadelesi verenlerle enternasyonal dayan›ﬂma geliﬂtirmesi.
03.07.2010 - ‹stanbul

Nas›l B‹R Yaﬂam?
Festivaller, ﬁenlikler
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 yörenin kültürel özelliklerine, üretilen ürünlerin özgünlü¤üne 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 göreneklerini yaﬂatacak. Memleketinden uzaklarda yaﬂamak
zorunda kalan gurbetçiler festivaller bahanesiyle memleketine gelip hasret giderecek...
Bu beklentiler içinde festivallere binlerce, onbinlerce insan kat›l›yor. Genelde halk›n yo¤un ilgisi var. Ve
fakat yukar›daki tabloyu nereye oturtmal›? Festivallerde amaç bu iken k a m y o n l a r d o l u s u b i r a ...
Ayr›ca festivallere bakt›¤›m›zda büyük ço¤unlu¤u
ha lk› n ol makt an ç ›km› ﬂ. Özellikle düzenleyenleri Tuborg, 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 festivaller kapitalizmin tüketim kültürüne araç olmamal›.
Festivaller halk›n kat›l›m› üzerinden organize ediliyor. Programlar da yine halk hesaba kat›larak haz›rlan›yor.
Ancak bu hesap halk kültürünün de¤erlerinin geliﬂtirilmesine 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 festivalin ad› “Evvel Temmuz” “Kiraz”, “Üzüm” ya da
“Munzur” olmuﬂ farketmez, düzenlenen festivaller halk›n de¤erleri üzerinden halk›n yozlaﬂt›r›lmas›na hizmet
ederken kazanan içki tekelleri olacakt›r.
Buna festivallere bu gerçeklikle bakmal›y›z. ﬁehrimizde, kasabam›zda, köyümüzde bunu kabul etmemeliyiz. Kültürümüzün, de¤erlerimizin, halk›m›z›n yozlaﬂt›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... Olanaklar›m›z ölçüsünde alternatif programlar haz›rlayarak
kendi kültürümüzü kendi de¤erlerimizi yaﬂatmal›y›z.

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

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

‹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 izlemeye gelenlerden imza toplan›ld›.

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 tarihinde 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 manevralar›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 seslendirdikleri türkülerle son buldu.

“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” pankart›yla stant açt›. ﬁenliklerden önce jandarma belediye görevlilerine "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.

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010
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Devrim ‹ ç‹n

DEVR‹MC‹ O KUL
Ders: Dayan›ﬂmay›
Örgütlemek -2
Merhaba sevgili okurlar›m›z.
Önceki dersimizi “Gelecek dersimizde bu sohbetimize devam etmek
üzere...” diye bitirmiﬂtik. Kald›¤›m›z yerden devam ediyoruz.

 ‹ l k a d › m › m › z n e o l ma l › ?

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010
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ﬁimdi diyelim ki, bulundu¤umuz ﬂehirde, semtte
bu do¤rultuda bir faaliyet örgütleyece¤iz,
ne yapaca¤›z? Nereden baﬂlayaca¤›z?..
Mesela çocuklar›m›z
aras›nda yeterince süt
içemeyen pek çok çocuk vard›r? Çocuklar›m›za süt içirebilmek
için bir örgütlenmeyle
baﬂlayabilir miyiz?..
Veya okula giden çocuklar›m›z için sabah
kahvalt›s›?...
Kara
Panterler’in çal›ﬂmalar› aras›nda
hat›rlayaca¤›n›z gibi, “bedava ayakkab› program›” vard›, acaba öyle bir
sorun var m› bulundu¤umuz yerde?... 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 olabilir ilk ç›k›ﬂ›m›z..
Ama biz deriz ki; hani ilk bölümde de vurgulam›ﬂt›k, öncülük
önce ö¤renebilmektir... Diyelim ki,
yoksullu¤a karﬂ› halk›n dayan›ﬂmas›n› örgütlemek için somut ad›mlar
atmaya karar verdik, o zaman ilk iﬂ,
yoksullarla yapaca¤›m›z toplant›larla en acil ihtiyaç nedir, baﬂka ne sorunlar var, hangisi için ne yapabili-

riz, diye tart›ﬂmak
olabilir,
oradan ç›kacak
sonuçlar, belki
atmak istedi¤imiz ad›m› tam
olarak somutlamayabilir, ama
ufkumuzu daha
da açaca¤› kesindir. O ufku, di¤er
halklar›n tecrübeleriyle, mevcut örgütsel ihtiyaç ve programlar›m›zla
harmanlad›¤›m›zda, ataca¤›m›z somut ad›mlar konusunda daha isabetli bir karar alabiliriz.
Baz› örnekleri aktararak devam
edelim ﬂimdi.

alt›nda bile, dersleri sürdürmek için,
s›¤›naklar yap›lm›ﬂt›.
Bu örgütlenmeler, çocuklar›n süt
ihtiyaçlar› için s ü t h a n e l e r, devrimci
mücadelede ana-babalar›n› kaybeden çocuklara bakmak üzere Anne l e r Kolektifi, yoksulluk koﬂullar›nda 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 PA ‹ G C
(Gine Bissau ve Capo Verde Adalar›'n›n Ba¤›ms›zl›¤› ‹çin Afrika Partisi) taraf›ndan oluﬂturulan temel örgütlenme K ö y K u r u l l a r › idi.
Kurullar›n yar›s› k a d › n l a r d a n o l u ﬂ u y o r d u . Köy
kurullar›n›n görevi kitlelerin
bilinçlendirilmesinden köylerin askeri savunmas›na kadar çeﬂitli alanlar› kaps›yordu. Elbette kurullar için çözmek zorunda olduklar› temel sorunlardan biri de açl›k
sorunuydu. Kurullar, “Aile ler ve savaﬂç›lara yeterli
miktarda pirinç sa¤lanmas›, tar›m sal üretimin art›r› lmas›, savaﬂç›lar
için üretim yap›lan ortak tarlalar›n
düzeni, denetimi”yle görevliydiler.
‹ﬂgal alt›ndaki Filistin’de de aç l›k en önemli sorunlardan biri oldu
hep. Bir lokma ekmek, ço¤u zaman
iﬂgalcinin insaf›na ba¤l› kald›. Bu
anlamda Filistin halk›n›n mücadelesinde en önemli halk örgütlenmelerinden biri de “Beslenme Komite leri” olmuﬂtur.
Açl›¤a karﬂ› halk dayan›ﬂmas›n›n bir baﬂka örne¤i Vietnam’da kurulan Domuz Kesme Derne¤i’dir.
Dernek, yoksul halk›n et yiyememesine karﬂ›, birkaç ailenin s›rayla
domuz kesip aralar›nda paylaﬂmalar› ﬂeklinde bir sistem kurmuﬂtu. Asl›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,

Dayan›ﬂmam›z
yoksulluktaki
devrimi aç›¤a
ç›karacakt›r
 Komünler, kurullar,
k o mi t el e r, d ü k k a n l a r...
dayan›ﬂman›n biçiminde
b i r s›n ›r v a r m›?
El Salvador’da FMLN önderli¤inde oluﬂturulan örgütlenmeler,
dayan›ﬂma aç›s›ndan da, en yoksullar›n politikleﬂtirilmesi aç›s›ndan da
baﬂar›l› örneklerdi. Bunlar›n baﬂ›nda k o m ü n l e r geliyordu. 15 kiﬂilik
küçük komünlerden baﬂlayan bu örgütlenmeler, asl›nda h a y a t › n h e r
a l a n › n › örgütlüyordu. Ekonomik
sorunlar› çözmekten, okuma yazma
ö¤renmekten siyasal e¤itime kadar
bir çok ﬂey, komünler içinde gerçekleﬂiyordu.
Okuma-yazma kampanyalar›
öylesine önem verilerek ele al›nm›ﬂt› ki, düﬂman›n hava sald›r›lar›

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. (...)
(...) Bu ve benzeri örgütler, halk›n birli¤ini
sa¤lay›p dayan›ﬂma duygusunu güçlendirirken,
ulusal sosyal kurtuluﬂ örgütleri için de kitleleri bir
araya toplamak, ba¤ kurmak için uygun zeminler
oluﬂturmuﬂ olurlar.

yoksullu¤una k›smi bir çözüm bulmak amaç›yla oluﬂturulan özgün örgütlenmeHalk Düklerden biri de “H
k a n l a r › ” idi. Bu dükkanlar,
halk›n ihtiyaçlar›n›n t a k a s
usülüyle karﬂ›lanmas› esas›na dayanan yerlerdi. Bu dükkanlarda çeﬂitli ürünler vard›
ama para ile al›ﬂveriﬂ yap›lm›yordu. Halk›n üretti¤i tar›msal
ürünler, giyecek, iﬂ aletleri ve baﬂka
araç gereçler de¤iﬂ tokuﬂ yap›l›yordu.

 Dayan›ﬂma hayat›n
h e r alan›nda ihtiyaçt›r!
‹nsanlar›n okuma yazma ö¤renmekten bile mahrum b›rak›lmas› da,
“aç b›rakman›n” baﬂka bir biçimidir. Bir çok ülkede d a y a n › ﬂ m a ö rgütlenmelerinin biçimlerinden biri
de okuma yazma kurslar› olmuﬂtur.
Gine Bissau’da, halk›n yüzde 99'u
okuma-yazma bilmiyordu. Bu, siyasi çal›ﬂman›n da önünde bir engeldi.
PA ‹ G C öncülü¤ünde 40 civar›nda
h a l k o k ul u kuruldu. Okulun ö¤retmenlerinin ço¤u gerillalard›. Vietnam’da da halk›n okuma yazma bilmemesi yayg›n bir durumdu. Orada
da “Cehalete karﬂ› savaﬂ komite l e r i ” kurulmuﬂtu. Bu komitelerin
bir di¤er özelli¤i de bu konuda ayd›nlar› seferber eden bir yan› olmas›yd›.
Afrika ülkelerinden Mozambik’te Köy Komünleri oluﬂturulmuﬂtu. F R E L ‹ M O (Mozambik
Kurtuluﬂ Cephesi) önderli¤inde kurulan Köy Komünleri, kendi baﬂ›na ekip biçemeyen, kendi baﬂ›na
ürününü pazara götüremeyen, pazara götürdü¤ünde neredeyse bedavaya satmak zorunda kalan güçsüz
yoksul köylüleri, birleﬂtirerek sorunlar›na asgari bir çözüm bulmuﬂtu. Köy Komünleri 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.
Çin 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, taban örgütlenmeleri anlam›nda en temel örgütlenme, en iﬂlevsel örgütlenme Köylü Birlikleri’ydi.
Bu birlikler toprak a¤alar›na karﬂ› eylemlerden siyasi e¤itime kadar
bir çok görev üstlenmiﬂtir.
Bizim dikkat çekmek istedi¤imiz di¤er baz› iﬂlevleri ise ﬂunlard›r: Birlikler, k a r a b o r s a c › l › ¤ › n yasaklanmas›, fa i z l e ri n azalt›lmas›,
tefecili¤in kald›r›lmas›, ailede erkek otoritesinin y›k›lmas› gibi konularda mücadele yürütmüﬂtür. Keza, o y u n , k u m a r ve afyon içimi bu
birlikler taraf›ndan yasaklanm›ﬂ,
yasaklara uymayanlar cezaland›r›lm›ﬂlard›r... Burada s›ralanan sorunlar, çeﬂitli biçimlerde bugün yoksullar›n oturdu¤u her yerde gündemdedir.

 Halk örgütlenmelerinin
biçimi de¤il, siyasal niteli¤i
belirleyicidir
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.
Mesela, yukar›da El Salvador örne¤inde baﬂar›l› bir örnek olarak komünlerden söz ettik. Fakat ilk bölümde de dedi¤imiz gibi, aslolan o
örgütlenmelerin neye, nas›l hizmet
e tt i ¤idi r. Ony›llarca devrime hizmet eden bu örgütlenmeler, FMLNnin silahl› mücadeleden, iktidar hedefinden vazgeçip bir düzen örgütü

olmas›ndan sonra, biçimsel olarak aynen
devam ettiler, ama art›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 görülen s›radan örgütlenmeler haline
geldiler.
Bu ve benzeri örgütler, halk›n
birli¤ini sa¤lay›p dayan›ﬂma duygusunu güçlendirirken, ulusal sosyal
kurtuluﬂ örgütleri için de kitleleri
bir araya toplamak, ba¤ kurmak için
uygun zeminler oluﬂturmuﬂ olurlar.

 L at in Amerika örnekleri

Yoksullu¤un, açl›¤›n, dayan›ﬂma
zorunlulu¤unun ortaya ç›kard›¤› örgütlenme biçimlerinin en yeni örneklerini Latin Amerika‘da görüyoruz. IMF programlar›n›n büyük bir
yoksullu¤a yol açt›¤› Arjantin’de
k o m ﬂ u l a r meclisi (Vecinos) ve m a halle meclisleri (Barriales) kuruldu; bu örgütlenmeler, hem komﬂuluk anlay›ﬂ› temelinde ihtiyaçlar›n
ortaklaﬂa karﬂ›lanmas›n›, hem de
komﬂular›n birlikte eylemlerini örgütlüyordu... Bolivya’da kurulan
“kk o m ﬂ u l u k ö r g ü t l e n m e l e r i” adl›
örgütlenme de buna benzerdi.

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010

Bunun d›ﬂ›nda dönemsel olarak
oluﬂturulan bir çok örgütlenmede de
yoksulluk sorunu, konut sorunu,
toprak sorunu, iﬂsizlik sorunu,
açl›k sorunu, ç›k›ﬂ noktalar›d›r.
B rezilya’da To p r a k s › z K › r ‹ﬂç i l e r i H a reketi (MST) bu sürecin
dikkat çeken örgütlenmelerinden
biridir. MST’nin ana slogan› “‹ﬂgal
E t , D i ren, Üre t ”tir. MST, belli bir
bölgede, köyde, önce iﬂlenmeyen
bir topra¤› tespit ediyor, sonra onu
iﬂgal etmek için o bölge halk›n› örgütlüyor. Çünkü toprak iﬂgali, her
zaman uzun soluklu bir direniﬂi gerektirmektedir. ‹ﬂgale karﬂ› hem
toprak a¤alar›n›n güçleri, hem dev-
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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.”

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010

let sald›r›ya geçmektedir.
Halk›n örgütlenmesiyle iﬂgal gerçekleﬂtirilmekte, bir yandan
toprak savunulurken,
bir yandan halk›n geçim
sorunu asgari düzeyde
çözülmektedir.
A r j a n t i n ’ d e P i q u e t e ro s ( b a r i k a t ç › l a r ) olarak an›lan ‹ﬂsiz ‹ﬂçiler
Hareketi (MTD), bünyesinde örgütledi¤i iﬂsiz iﬂçiler ve gecekondu
yoksullar›n› k o m ü n l e r d e bir araya
getirmiﬂ, yeme içme ihtiyaçlar›n›n
ortaklaﬂa karﬂ›land›¤› bir düzen kurmuﬂtu... Baz› yerlerde MTD öncülü¤ünde o r t a k f › r › n l a r, o r t a k s u
ar›tma tesisleri, ilk yard›m merkezleri kuruldu, iflas eden fabrikalara el konularak buralarda iﬂçilerin
yönetiminde üretim sürdürüldü.
MTD önderli¤inde yap›lan eylemler sonucunda ayr›ca iﬂsizlere
devletin geçici iﬂler vermesi, belli
bir g›da tahsisat› yap›lmas› gibi
haklar kazan›ld›.
Bolivya’n›n bir ﬂehri olan El Alto’da iﬂsizli¤e, yoksullu¤a, haklar›n›n gasbedilmesine karﬂ› yaklaﬂ›k
600 mahalle meclisi kuruldu. Bunlar F E J U V E ((Mahalle Meclisleri
Federasyonu) ad›yla bir araya geldiler. Bu meclisler de t›pk› Arjantin’dekiler gibi, bir yandan özelleﬂtirmelere, iktidara karﬂ› eylemleri
örgütlüyor, bir yandan da halk›n yiyecek, su gibi ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak çal›ﬂmalar yürütüyor.

 Da ya n› ﬂma , d ön üﬂ men in
yolunu açar
Devrimciler, gecekondu semtlerinde neden olmas› gerekti¤i kadar
güçlü de¤iller, yeni oluﬂan ve genellikle de en yoksullar›n oturdu¤u
semtlere neden gidilemiyor... Elbette bu konuda çeﬂitli nedenler sayabiliriz, ki bu ayr› bir yaz› konusudur. Ama biz önce ﬂuna bakal›m deriz: Yoksulluk beynimizde ne kadar
var, dilimizde ne kadar var, ayakkab›m›zda o yoksullu¤un izleri ne ka-
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dar var? Örgütlenme ve mücadeleyi
ne kadar onlarla birlikte düﬂünüyoruz?
H a l k y a ﬂ a m a k z o r u n d a d › 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. En yoksullar ve yoksullar ne
tüketiyor mesela? A ç ı k d e t e r j a n ,
açık bakliyat, aç›k ﬂampuan,
k ı r ı k peynir, k ı r ı k yumurta, k ı r ı k
pirinç, b e reli (ezikli) sebze meyve,
b a y a t e k m e k (ki genellikle yar› fiyat›na sat›l›yor), inek memesi (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 kulland›¤› kategoriye göre ifade edersek, “en alttaki yüzde 35’i” k›rm›z›
et yiyemiyor. Süt tüketimi de alabildi¤ine alt düzeydedir. En çok tüketilenler, m a k a r n a , b u l g u r, p a t a t e s
ve e k m e ktir.
ﬁimdi al›n, bu da bir dayan›ﬂma
konusu... Ortaklaﬂa örgütleyerek,
et-süt temin edilmesi gibi çeﬂitli biçimler bulunabilir.
Diyece¤imiz odur ki; dayan›ﬂma, halk›n tüm sorunlar›n› kapsayarak geliﬂecektir. “Devrimciler aç›s›ndan esas olan; halk›n ihtiyaçlar›n› te s pit e dip , ha lk › ta lep le ri e tra f › nd a b i r l e ﬂ t i r me k , po l i t i z e e t m e k
ve ö r g ü t l e n m e k t i r.”
Yoksullar›n politikleﬂmesi, mücadeleye kanalize edilmesi de bu
pratik içinde gerçekleﬂecektir. Bugün ‹stanbul’un baz› semtlerinde
yoksul halk, devrimci bir bilince,
gelene¤e sahiptir. Bu bilinç ve gelene¤in oluﬂmas›nda elbette ki, yoksul halk›n kolektif gecekondu yap›m›n›n, y›k›mlara karﬂ› direniﬂlerinin, bu semtlerde su, yol, elektrik,

kanalizasyon gibi talepler için
verilen mücadelelerin büyük
pay› vard›r. “Yoksul halk› örgütlemeyi amaçlayan bir çal›ﬂma, bir mahalle veya köyde
halk›n sorunlar›n›, çeliﬂkilerini çözebilmeyi, bu çeliﬂkilerin
çözüm sürecinde halk› bilinçlendirmeyi ve örgütlülü¤ün
zorunlulu¤unu kavratmay› hedeflemelidir. ” (Kurtuluﬂ Yolu, ﬁubat
2005, say›: 1)

Solun yoksullar için
dayan›ﬂmaya itirazlar›
nelerdir?
Oportünizm, “keskin” bir bak›ﬂ
aç›s›yla, bu tür faaliyetlerde “ reformizmin kokusunu” al›r hemen. Dayan›ﬂma amaçl›, ekonomik sorunlar› çözmeye yönelik örgütlenmelerin, kitleleri kolayc›l›¤a al›ﬂt›rd›¤›n›, düzen içi çözüm beklentilerini
art›rd›¤›n› söyler.
Reformizm ise, zaten en yoksullar temelindeki çal›ﬂmalar› “varoﬂ
devrimcili¤i” diye, “yoksulluk edebiyat›” diye baﬂtan reddetmiﬂtir.
Solun bu kesimlerinin en yoksullardan uzaklaﬂmas›, ideolojik,
örgütsel, kültürel boyutlar› olan bir
uzaklaﬂmad›r. Solun belli kesimlerinin yoksullardan kopmas›, önce düﬂüncede gerçekleﬂmiﬂtir. Bu kopuﬂ,
beraberinde yabanc›laﬂmay› getirmiﬂtir. Gerçekte solun üyelerinin,
kadrolar›n›n önemli bir k›sm› yoksul halktan gelmedir. Bu anlamda
solun bu kesimi adeta “yumurta ka bu¤undan ç›km›ﬂ, kabu¤unu be ¤enmemiﬂ” konumundad›r.
En yoksullardan bu kadar kopan
sol, yoksullar›n dayan›ﬂmas›n› örgütleme gibi bir sorumlulu¤u da
üstlenmemiﬂtir.
“Yoksulluk edebiyat› yapmayal›m” diye düﬂünen bir sol, do¤al
olarak b›rak›n bu do¤rultuda bir örgütlenme yapmay›, yoksullu¤a propagandas›nda bile yer vermemiﬂtir
uzun süre. Düﬂünün, yoksullar›n
içinde ﬂekillenen devrimcili¤i, burjuvazinin, küçük-burjuvazinin di-

Yoksullar›n içinde olmak, onlar›n mücadelesini
örgütlemek, sadece bir niyet meselesi de¤ildir.
Yoksullardan kaç›ﬂ, militanl›ktan kaç›ﬂt›r. Çat›ﬂmadan kaç›ﬂt›r. Emekten, fedakarl›ktan kaç›ﬂt›r. Burjuvaziyle, 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.

liyle “ v a ro ﬂ d e v r i m c i l i ¤ i ”
diye adland›r›p küçümseyen
bir sol, o yoksullar için ne yapabilir?
Bugün bir çok ilerici, sosyalist örgütlenmenin, gecekondu semtlerinde herhangi
bir örgütlenmesi veya bir derne¤i, ﬂubesi vb. yoktur. Merkezi bir
kaç yerde aç›lan parti ﬂubeleri veya
dernekler onlara yetmektedir.
Elbette, ne zaman kitleselleﬂmekten, gericili¤in yayg›nlaﬂmas›ndan söz edilse, yoksullara gitmek
gerekti¤i de akla gelir. Ama belirtti¤imiz gibi, yoksullar›n içinde olmak, onlar›n mücadelesini örgütlemek, sadece bir niyet meselesi de¤ildir. Yoksullardan kaç›ﬂ, militanl›ktan kaç›ﬂt›r. Çat›ﬂmadan kaç›ﬂt›r.
Emekten, fedakarl›ktan kaç›ﬂt›r.
Burjuvaziyle, kapitalizmle cepheden çat›ﬂmaktan kaç›ﬂt›r.

 D a y a n ›ﬂ m a , ek o n o m i z m e
de¤il, sosyalizme aç›lan
kap›d›r
“Yoksulluk edebiyat› yapmayal›m” diyenlere hep dedik ki, tersine
yoksullu¤un edebiyat›n› da, propagandas›n› da, ajitasyonunu da yapmal›y›z. Çünkü, devrimin en güçlü
dinamikleri, en güçlü damarlar› buralardad›r.
Bu tarz örgütlenmelerle, sorun
ÇÖZÜLMEZ. En baﬂta bunu bilmek, bunda net olmak gerekir elbette. Tam tersine, bu mücadele içinde
bir yandan dayan›ﬂmay› örgütlerken, bir yandan onlar› ekonomik demokratik mücadeleye sevkederken,
onlara düzen içi çözüm beklentilerinin yanl›ﬂl›¤›n› ve boﬂunal›¤›n› da
göstermek durumunday›z.
Bu nokta, küçük-burjuva bak›ﬂla, devrimci bak›ﬂ aç›s›n›n birbirinden ayr›ﬂt›¤› noktad›r. Bizim en temel sorunumuz, en yoksullardaki
devrimci, y›k›c› potansiyeli aç›¤a
ç›karmakt›r.
Küçük-burjuvazinin, reformizmin yoksullar›n ekonomik sorular›n›n çözümüne yaklaﬂ›m› ise bunun

tam tersidir; tamamen e k on o m i s t
b i r anlay›ﬂla, sorunun düzen içinde
çözülebilece¤i düﬂüncesini yarat›r;
“Daha ak›ll›ca”, “daha mant›kl›”
politikalar uygulan›rsa, sorun çözülür der; sanki yoksulluk, burjuvazinin ak›ls›zl›¤›, mant›ks›zl›¤› sonucuymuﬂ gibi...
Sosyalizm nedir? Sosyalizm insanlar›n, halklar›n sorunlar›n›n çözümüdür. 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 ihtiyac› oldu¤unu söylüyor.
Peki “sosyalizmden ne anl›yorsunuz?” diye soruluyor. Bak›n en
fazla verilen cevaplar neler: ‘dost luk ’, ‘toplu luk’, ‘p ay la ﬂma ’, ‘a da let’, ‘dayan›ﬂma’.” (Latin Amerika’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, sosyalizmin yolunu gösterece¤iz.

 Dayan›ﬂma sihirli bir
de¤nek mi?
Bu örgütlenmelerin gerçekten
yoksul halk›n ihtiyaçlar›na ve kültürüne denk düﬂmesi için, yoksul halk›n “yaﬂay›ﬂ›n›, geçinme biçimini,
düﬂünce ve muhakeme tarz›n›, ruh
halini ve zorunluluklar›n›” iyi kavramal›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 beklemek yanl›ﬂ bir beklentidir.

En yoksullar› örgütlü
hale getirecek, devrime
kazand›racak ö r g ü t l e nme biçimlerini ve çal›ﬂm a t a r z › n › geliﬂtirmek
zorunday›z.
Burada önemli olan
bunlar›n bizim taban örgütlenmeleri diye adland›rd›¤›m›z
ﬂekilde bir örgütlenme olmas›d›r.
Bu örgütlenmeler, yoksullar›n en
önemli, en hayati ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›n›, en temel sorunlar›n›n
çözülmesini esas alacakt›r.
Bu tür örgütlenmelerin iﬂleyiﬂinin temel halkas›n› ise, yo ks u l l a r› n
s ö z v e k a r a r h a k k › n › t a n › m a s ›, onlar›n iradesini aç›¤a ç›karmay› esas
almas› oluﬂturmal›d›r. Çünkü yoksullardan ç a l › n a n en önemli ﬂeylerden biri de söz ve karar haklar›d›r.
Emperyalizmin politikalar›na
bak›ld›¤›nda görülen nedir; açl›k,
yoksulluk giderek büyüyor ve büyüyecek. Geçen hafta, Filipinler'in
baﬂkenti Manila'da toplanan G›da
Güvenli¤i Konferans›’ndaki aç›klanan rakam, Dünyada 1970'li y›llardan bu yana ilk defa aç veya yetersiz beslenen insan say›s›n›n bir milyar› aﬂt›¤›n› gösteriyor. Dünya nüfusunun alt›da biri aç. Her alt› kiﬂiden 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›ﬂma” denilince, sihirli bir kelime gibi herﬂeyin çözülece¤ini, kitlelerin
ak›n ak›n gelece¤ini düﬂünenler, yan›l›yor. Öyle olmam›ﬂt›r ve olmayacakt›r da. 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.
Sevgili arkadaﬂlar, “Dayan›ﬂmay› Örgütlemek” baﬂl›kl› dersimizi
burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde buluﬂmak üzere ﬂimdilik
hoﬂçakal›n.
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Hay›r dediler,
komünden vazgeçilemez... Hay›r dediler, komünden vazgeçmeyiz.
Vazgeçirmek için kan döktüler. Vazgeçirmek için hücreleri inﬂa ettiler. Vazgeçirmek
için tecrit ettiler.
Vazgeçilmesi istenen ve
vazgeçilmeyen komün, herhangi bir kelime de¤il, o sadece 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 evrimde en dikkat çekici noktalardan
biri de, “ Te k h ü c re”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 yutulmak istenen hücreler, bir araya toplanarak, 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 elbette onlar›n do¤aya karﬂ› mücadelesinden ö¤renebilecek pek çok ﬂeyin oldu¤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 soyutlamalar yapm›ﬂt›r.
Mesela tek hücreli organizmalar›n bir araya gelmesiyle oluﬂmuﬂ bir
deniz anas› türünde, bu tek hücreli
canl›lardan baz›lar› hareketten, baz›lar› beslenme ve baz›lar› da besinlerin da¤›t›lmas›ndan sorumludur.
Kendi içinde birleﬂmeyi ve bir iﬂbö-

lizmde oldukça ileri
noktalara ulaﬂm›ﬂt›r.
Ama buna karﬂ›n, üretim toplumsallaﬂ›rken, mülkiyet tam tersine özelleﬂmiﬂtir.
Kapitalizm hayat›n ak›ﬂ›n›n
karﬂ›s›nda duruyor bugün.
‹nsan düﬂünme yetene¤iyle canl›lar içinde en geliﬂkin
olan›d›r. ‹ r a d e s i n i k u l l a n a bilme, de¤iﬂtirme, dönüﬂt ü r m e yetene¤ine sahiptir.
Bundan dolay›d›r ki evrimi,
tüm boyutlar›yla inceleyebiliyor,
sonuçlar ç›karabiliyor, önündeki sorunlara çözümler üretebiliyor: "Bilme bir süreçtir– diyor Lenin–, düﬂünce bir süreç arac›l›¤›yla, s›n›rs›z
ve sonsuz olarak nesneye yaklaﬂ›r.
Do¤an›n insan düﬂüncesindeki yans›s› 'ölü' bir biçimde de¤il, 'soyut
olarak' de¤il, hareketsiz de¤il, çeliﬂkisiz de¤il, ama hareketin, çeliﬂkilerin do¤uﬂunun ve onlar›n çözülüﬂünün sonsuz süreci içinde anlaﬂ›lmal›d›r.”
Burjuvazi, her alanda -içeride ya
da d›ﬂar›da- halk›n birli¤ine, dayan›ﬂmas›na sald›rmaktad›r. Kolektifin,
komünün karﬂ›s›na bireyi dayatmaktad›r. Çünkü onun yaﬂam ﬂart›, paylaﬂ›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 anlay›ﬂt›r, komün bir kültürdür, komün
bir gerçektir. Komünal bir toplum,
“çal›ﬂmak zorunluluktan ç›k›p bir ihtiyaç haline geldi¤i zaman”, herkesin
ihtiyaçlar›n›n tamamen karﬂ›land›¤›
zaman, adaletsizli¤in, eﬂitsizli¤in
esamesinin okunmad›¤› zaman, sosyalizme komünizme do¤ru yol aç›lm›ﬂ demektir.
‹nsanl›¤›n bu aﬂamaya varmas›,
sadece bir dilek veya bir kehanet de¤il, bilimin ›ﬂ›¤›nda var›lan bir sonuçtur. Komünden iﬂte bunun için
vazgeçmiyoruz. Bugün komünü savunmak devrimi savunmakt›r çünkü.
Komünü savunmak, sosyalizmi savunmakt›r. Köhnemiﬂ bir sisteme
karﬂ›, dipdiri bir gelece¤i savunmakt›r. Komün gelecektir.

Yaﬂam›n
en yüksek
seviyesi
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lümünü gerçekleﬂtirebilen pek çok
canl› türü do¤a karﬂ›s›nda avantajl›
bir duruma geçmiﬂ, kendilerini daha
iyi savunabilecek bir geliﬂim göstermiﬂlerdir.
*
Do¤adan ve toplumdan al›nacak
çok ders var. Atalar›m›z "B‹RL‹KTEN KUVVET DO⁄AR” sözünü
canl›lar›n evrimini laboratuar ortam›nda inceleyerek keﬂfetmediler.
Ama tarihsel toplumsal tecrübeleriyle bu sonuca vard›lar.
Komünal hayat›n en çarp›c› örneklerini kar›ncalar ve ar›lar gösterir.
Onlar›n kolektivizminin en önemli
yanlar›ndan biri, k e n d i n d e n d a h a
güçl ü olan düﬂmanl a r › n› altedebilmektir. Bal ar›lar›na baﬂ düﬂmanlar›ndan biri olan bir eﬂek ar›s› sald›rd›¤›nda, eﬂek ar›s›n›n üzerine yönelen yüzlerce ar›, oluﬂturduklar› sistemde 50 derecelik bir ›s› oluﬂtururlar ve eﬂek ar›s› bu s›cakl›kla öldürülür. Birlik olarak kendilerinden güçlü
bir düﬂman karﬂ›s›nda kendi varl›klar›n› korumuﬂ olurlar. Ar›lar, besin
kaynaklar›na ulaﬂmada da, depolamada da kollektif hareket ederek, yiyeceklerini ve ürettiklerini güvence
alt›na al›rlar.
Paylaﬂ›ma, dayan›ﬂmaya, ortaklaﬂmaya dayal› komünal bir yaﬂam›,
kimileri insano¤lu için olmayacak
bir düﬂ olarak görürler. Sömürücü
egemen s›n›flar ise, bu düﬂün gerçekleﬂebilir oldu¤unu çok iyi bilir ve
gerçek olmamas› için akla gelebilecek her yönteme baﬂvururlar.
‹nsanl›¤›n geliﬂimi de “ ü retimin
t o p l u m s a l l a ﬂ m a s › ” do¤rultusunda
olmuﬂtur. Bu toplumsallaﬂma kapita-

At›l›m, Kürt Milliyetçi Hareketine Tabi
Olmayan Hiçbir Politikay› Do¤ru Saym›yor

At›l›m, Kürt Milliyetçili¤ine Yedeklenmesini
ve Faydac›l›¤›n› Teorileﬂtirmek ‹stiyor
At›l›m’›n ulusal soruna bak›ﬂ
aç›s›ndaki ölçüsü Marksizm-Leninizm de¤il, Kürt milliyetçi hareketin politikalar›n›n ve “öncülü¤ünün” 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 gösterebilmeyi amaçlayan yanl›ﬂ ve çarp›k tespitlerdir.
At›l›m, geçen hafta Halk Cephesi’nin Yürüyüﬂ dergisinde yay›nlanan “ T ü r k v e K ü r t H a l k › ! . . E mperyalizme karﬂ› mücadelede birleﬂelim” baﬂl›kl› aç›klamas›na yönelik bir eleﬂtiri yay›nlad›. Polemik
köﬂesinde Arif Çelebi imzas›yla yay›nlanan yaz› “Türk yurtseverli¤i
meﬂru mudur?” baﬂl›¤›n› taﬂ›yor.

At›l›m’›n ideolojik
mücadelesi ne için?
At›l›m, 5 Ocak 2008 tarihli 190.
say›s›nda
“Yürüyüﬂ, Ul us lar ›n K endi Ka derini Tayin Hakk›’n› gerçekten
savunuyor mu?” diye sormuﬂtu.
At›l›m, 7 Kas›m 2009 tarihli 271.
say›s›nda da “Yürüyüﬂ nereye yür ü y o r ? ” diye sormuﬂtu.
10 Temmuz 2010 tarihli 301. say›s›nda yine soruyor At›l›m.
Bu kez sorusu ﬂu: “Türk yurtseverli¤i meﬂru mudur ?”
At›l›m, bizi izliyor. Bize soru soruyor, bize cevap veriyor, eleﬂtiriyor, 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 bunlar›, bizi izlemeyi, eleﬂtirmeyi, bizden
hesap sormay›, M a r k s i z m - L e n i -

n i zm a d› n a 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 hareketin çizgisine tabi k›lma amac›d›r; ayn› K E N D ‹ L E R ‹ G ‹ B ‹ .
Kürt sorunu özelinde bize yönelik yazd›¤› her yaz›n›n konusu budur. Bir bak›ma, At›l›m’›n devrimci
harekete karﬂ› Kürt sorunu üzerinden yürüttü¤ü tart›ﬂma, asl›nda kendisinin Kürt milliyetçi hareketine tabi olma çizgisini ak l ama ve teo ri leﬂtirme tart›ﬂmas›d›r.
Biz ise, bu ideolojik mücadeleyi,
At›l›m’› ve asl›nda Türkiye solunun
büyük bir bölümünü, içine girdikleri yedeklenme, tabi olma çizgisinden ç›kar›p, ulusal sorun konusunda
Marksist-Leninist bir çizgiye çekme
arac› olarak görüyoruz. Kürt milliyetçi hareketine yedeklenme ve s›rt›n› ona yaslama çizgisinin sonucu
olarak ortaya ç›kan körleﬂmeye karﬂ› 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 yaklaﬂ›m yoktur.
At›l›m ve ayn› yaklaﬂ›mdakiler,
ezilen ulus milliyetçili¤ine öylesine
bir “ d o k u n u l m a z l › k ” yüklemiﬂlerdir ki, Kürt milliyetçi hareketin Mavi Çarﬂ› gibi, Çetinkaya gibi do¤rudan h a l k a z a r a r v e ren eylem çizgisini görmezden gelmiﬂ, hatta At›l›m
onunla da yetinmeyip bu çizgiye gerekçe bulmaya giriﬂmiﬂlerdir. Öyle
körleﬂmiﬂlerdir ki, Kürt milliyetçi
hareketin “ﬂiddetin zaman› dolmuﬂ-

tur”, “Marksizm Leninizm kapitalizme hizmet etmiﬂtir”, “burjuva demokrasisinin sosyalizmden üstün oldu¤u kan›tlanm›ﬂt›r”, “devrimler
dönemi kapanm›ﬂt›r, evrimci geliﬂme geçerlidir” gibi, teorilerini görmezden gelmiﬂ, bu tezlere karﬂ› ideolojik mücadele verememiﬂlerdir.
Kürt milliyetçi hareketinin Amerikan emperyalizmini onaylayan,
emperyalizme tav›rs›zl›¤› teorileﬂtiren 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 hareketin günlük haftal›k yay›nlar›n› H‹Ç
OKUMUYORLAR.
Mesela, DTP’nin, AKP iktidar›n›n “Kürt aç›l›m›” manevras›n› baﬂta “mut luyuz , um u t l uy uz ” diye
karﬂ›lad›¤›n› da muhtemelen görmedi ve duymad›lar; ki o konuda geliﬂtirdikleri bir ideolojik mücadeleye
tan›k olmad›k.
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At›l›m, ‘ikircimsizlik’
konusunda k imseye b ir ﬂey
söyleyebilecek durumda
de¤ildir
At›l›m diyor ki: “‘emperyalist
oyun’, Kürt yurdunun sömürgeci boyunduruk alt›nda tutulmas›d›r. Oyunu bozman›n biricik yolu, Kürtlerin
ulusal demokratik talepli mücadelesini ikircimsiz sahiplenmek ve desteklemektir. ”
Fakat At›l›m, bunu en son söyleyebilecek olanlardand›r. Ve ikincisi,
At›l›m, bunu bize hiç söyleyemeyecek oland›r.
Devrimci hareket, Kürt halk›n›n
ulusal talepli mücadelesini en baﬂ›ndan itibaren, tereddütsüz sahiplenip
destekleyendir.
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1980 öncesinde, oligarﬂi “Apocular” yaygaras›yla Kürt ulusal hareketine sald›r›rken, ve solun büyük
bölümü de PKK’ye karﬂ› “ a j a n ,
p ro v o k a t ö r, D o ¤ u ’ n u n M H P ’si”
gibi tan›mlarla sald›r›rken, devrimci
hareket, Kürt halk›n›n ulusal talebini ve Kürt yurtsever hareketini sahiplenendi.
Bak›n ne diyorduk: “Bugün
APO'cular üzerinde yap›lan ihbar
ve provakasyon çizgisine karﬂ› devrimciler ilgisiz kalamazlar. APO'cular: en geniﬂ anlamda Kürt milliyetçili¤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‹ZM‹N TERÖRÜ VE ‘BÖLÜCÜLÜK’
YAYGARALARI KÜRT VE TÜRK
HALKLARININ ORTAK MÜCADELES‹N‹ ENGELLEYEMEZ!”
Türkiye solunda, PKK ve Kürt
ulusal mücadelesi konusunda bir
“ i k i rcim” yaﬂanm›ﬂsa e¤er, bunu en
yo¤un ve en çarp›k, en zararl› biçimde yaﬂayanlar, Devrimci Halk›n
Birli¤i (bugünün ESP’si), Halk›n
Kurtuluﬂu (bugünün EMEP’i) ve

K›sa bir not:
Bu arada At›l›m’›n bir sorusunu
da k›saca cevaplayal›m.
“Neden ‘Türk ve Kürt halk›!’ da
halklar› de¤il? Yürüyüﬂ’ün dili neden ‘halklar’ demeye varm›yor?” diye sormuﬂ At›l›m.
Birincisi; 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.
‹kincisi; Bizimle bu konuda ideolojik mücadele yürüten arkadaﬂlar,
devrimci hareketin bu konudaki yaklaﬂ›m›n› bilmek durumundad›rlar.
Art›k bilgisayar teknolojisi arﬂiv
konusunda büyük kolayl›klar sunuyor. Yürüyüﬂ’ün dilinin “halklar” de-
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ayn› çizgideki siyasi hareketlerdir.
1984’te PKK oligarﬂiye karﬂ› silahl› 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 temelindeki bu cüretli yurtsever ç›k›ﬂ›
yaln›z b›rakmam›ﬂ, tüm gücünü ortaya koydu¤u silahl› eylemlerle Kürt
ulusal mücadelesine destek vermiﬂtir.
(Bu çerçevede ANAP binalar›na yönelik gerçekleﬂtirilen silahl› eylemler
sonras›nda devrimci hareket büyük
darbeler yemiﬂtir; ama bundan dolay›
da tarihimizin hiç bir an›nda piﬂmanl›k duymad›k, tam tersine, o eylemler, Marksist-Leninistlerin ulusal demokratik talepleri desteklemesinin
cüretli ve kararl› bir örne¤i olarak tarihte yerini alm›ﬂt›r.)
Devrimci harekete bu konuda bir
söz söylemeyi düﬂünenler, 1990’larda cezaland›r›lan generallere bir bakmal›d›rlar. “Kürdistan kasab›” diye
bilinen Hulusi Say›n’›, Kürt halk›na
karﬂ› katliamlar›yla tan›nan korgeneral ‹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›ndan Ola¤anüstü Hal Bölgesi Asayiﬂ
Kolordusu Komutanl›¤› yapan Kormeye varmad›¤›n› yazan arkadaﬂ,
Yürüyüﬂ dergilerinde “ T ü r k i y e
H a l k l a r › ” 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›¤› bilgiyi okurlar›yla da paylaﬂmal› elbette. Çünkü, söz konusu yaz›da “Yürüyüﬂ’ün dili halklar demeye varm›yor!” diyerek okurlar›n› yan›ltm›ﬂt›r.
(Sadece Yürüyüﬂ de¤il, At›l›m, devrimci hareketin tüm yay›nlar›n› kabaca bile tarayacak olursa, yukar›daki soruyla nas›l bir bilgisizlik sergiledi¤ini görmüﬂ olacakt›r.)
Üçüncüsü; Böyle bir araﬂt›rmay›
yaparlarsa, göreceklerdir ki, devrimci hareket Türkiye halklar› ifadesiyle
Türkiye halk› ifadesi aras›nda politik
muhtevas› bak›m›ndan bir fark görmemektedir.

general ‹smail Selen ile Siirt ‹l Jandarma Alay Komutanl›¤› yapm›ﬂ
olan Tu¤general Temel Cingöz’e karﬂ› gerçekleﬂtirilen eylemler, devrimci
hareketin bir kampanyas›n›n parças›yd›. O kampanyan›n ad› ﬂuydu:
“Kü rdi st an 'da ‹ﬂg al e S on, Kürd istan Kürt Halk›n›nd›r!”
At›l›m hala bir “ikircim” görüyor mu acaba?
At›l›m, bu noktada, kendi tarihine bakmal›d›r; Kürt ulusal mücadelesi karﬂ›s›ndaki “ikircimleri”nin
ideolojik, politik köklerini sorgulamal›d›r. Bu harekete provokatör demekten, ona tabi olmaya savrulan
zigzaglar› sorgulamal›d›r. Bu kadar
çok ve keskin ﬂekilde fikir de¤iﬂtirmek, 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 gösteriyor asl›nda.

At›l›m’a cevap veriyoruz:
“ T ü r k Yurtseverli¤i
meﬂrudur”
“Türklerin ulusal ba¤›ms›zl›k diye bir derdi mi var?” diye soruyor
At›l›m.
Türkler, bir “ulus” ad›d›r. Ezeni
de ezileni de, sömüreni de, sömürüleni 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, Türkiye’nin emperyalizmin bir yeni-sömürgesi oldu¤u gerçe¤ini yok saymakt›r.
“Türklerin ulusal ba¤›ms›zl›k diye bir derdi mi var?” diye soran At›l›m’a, ﬂöyle sormal›y›z: “Türklerin
ul u sa l b a¤ › m s › z l › k d i y e b i r d e r d i
yok mu?”
Yoksa, Türk halk›, emperyalizmin yeni-sömürgesi bir ülkede yaﬂad›¤›n› yok mu saymal›?
Emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k
mücadelesi, sadece ezilen Kürt ulusunun mücadelesi midir?
At›l›m, yukar›daki sorusuyla

kendisini iﬂte böyle bir açmaz›n içine sokmaktad›r.
At›l›m, soruyu “ T ü r k l e r i n ” 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 sorulmal›d›r. Böyle soruldu¤unda birincisinin cevab› h a y › r, ikincisinin cevab› e v e t t i r ve elbette o zaman her ﬂey
daha anlaﬂ›l›rd›r.
Fakat Kürt milliyetçi çizgisi ve o
çizgiye yedeklenenler, ›srarla bu ayr›mdan kaç›yorlar. Oysa bu ayr›m›
“Kürtler” için de yapmak zorunludur. 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: T ü r k h a l k › n › n e m p e r yalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k için sa vaﬂ› demek olan T ü r k y u r t s e v e r l i ¤ i , el b et t e m e ﬂr u du r. Bu muhtevadaki yurtseverli¤i gayri-meﬂru
ilan etmek, ezen ulusun halk›yla

burjuvazisini eﬂitleyen, ezen ulusun
ezilen ve sömürülen kesimlerinin
emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›
ulusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadelesini reddeden ve bu anlamda da
Marksizm-Leninizmde yeri olmayan bir yaklaﬂ›md›r.
At›l›m, Türk yurtseverli¤ini, önce “Türk ﬂovenizmi”yle, “Türk milyetçili¤i”yle özdeﬂleﬂtirmekte, ard›ndan da gerici ilan etmektedir.
At›l›m’›n eleﬂtiri konusu yapt›¤›
Yürüyüﬂ’teki Halk Cephesi aç›klamas›nda Türk yurtseverli¤inin muhtevas› hiçbir tart›ﬂmaya, yanl›ﬂ anlamaya yer b›rakmayacak ﬂekilde somutlanm›ﬂt›r:
“Bir halk›n gasbedilen ulusal
haklar›n› kazanma mücadelesini
meﬂru gördü¤ümüz için ve bu mücadele içinde yer ald›¤›m›z için Kürt
yurtseveriyiz.
“ Türkiye’nin emperyalizmin gizli iﬂgalinden kurtulmas› için mücadele etmek, iﬂbirlikçilerin çi¤nedi¤i
ulusal onura sahip ç›kmak hakl› ve
meﬂru bir tutum oldu¤u için, Türk
yurtseveriyiz.”

At›l›m, ideolojik mücadelede kaçak
güreﬂiyor; sorular›m›z›n üstünden atl›yor
At›l›m’›n yukar›da da söz etti¤imiz “Yürüyüﬂ nereye yürüyor?” sorusunu ne üzerine sordu¤unu hat›rlayal›m ﬂimdi.
Soruyu sormalar›n›n nedeni,
“PKK gerillalar›ndan bir grubun silah b›rakarak gelip teslim olma tavr›n›n Yürüyüﬂ’te eleﬂtirilmiﬂ
olmas›” idi.
Bu yaz›ya “ D ü z e n e D ö n ü ﬂ ü n
Av u k a t › At›l›m” 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 hareketi taraf›ndan] haritas› çizilen yol,
düzene giden bir yoldur. At›l›m, bu
yolun devrime gi tti ¤i ni mi i ddia
e d i y o r y o k s a ? ” (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)...
1) Faﬂizme karﬂ› demokrasi mücadelesini mi geliﬂtirecek?
2) Bu geliﬂler, emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k mücadelesini mi geliﬂtirecek?
3) Bu geliﬂler, kapitalizme karﬂ› sosyalizm mücadelesini mi geliﬂtirecek?
At›l›m bunlardan bir tekine bile
“evet” cevab› verebilir mi?”
At›l›m’›n bu sorular›m›za bir
cevab› olmad›.
‹deolojik mücadele yap›lacaksa,
hiçbir ﬂeyin üzerine atlanamaz. At›l›m sormay› biliyor, cevap vermekten kaç›yor. Ayn› eleﬂtiriyi bilip özeleﬂtiriyi bilmemesi gibi.
At›l›m’›n “Kürt sorunundaki po-

Tutars›zl›klar›n k ayna¤›,
Marksist-Leninist ilkeleri,
faydac›l›¤a k urban e tmektir
At›l›m, ezen ulus ve ezilen ulus
ayr›m›n› koyarken, ezilen ulusun
yanl›ﬂl›klar›n› ve kendisinin o yanl›ﬂl›klara yedeklenmesini nas›l meﬂru gösteririm kayg›s›yla, herﬂeyi birbirine kar›ﬂt›rm›ﬂ ve o kar›ﬂ›kl›kta,
ezen ulusun ezilen kesimlerinin ulusal 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 burjuvazisinin de ba¤›ms›zl›k diye bir derdi
yok. O halde Türkler için ‘ulusal ba¤›ms›zl›k’ sorunu yok. Çünkü burjuvazi de ulusun parças›.”
Tekrar tekrar okuyun.
Her seferinde yukar›daki paragraf›n mant›¤›n›z› zorlamas›ndan
kurtulamazs›n›z. Çünkü gerçekten
“Aristo mant›¤›”yla yaz›lm›ﬂ. Mec-

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010

litikalar›m›za” dair bir önceki yaz›s›nda bize yöneltti¤i eleﬂtirilerden
biri de, “K ü r t u l u s al m ü c a d e l e si n i n k a z a n › m l a r › n › g ö r m e m e k ”ti.
Bunun dayana¤› ise, ‹mral›’da
yap›lan “iyileﬂtirmeleri” bizim
olumlu bulmamam›zd›.
At›l›m’a göre, ‹ m r a l › ’ d a k i “ i y i l eﬂt i rm el er ” olumlu bir geliﬂmeydi
ve bu geliﬂme de “ K ü r t u l u s a l m ücadelesinin kazan›m›” 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 “ t e c r i t i
d a h a d a a ¤ › r l a ﬂ t › r a n ” bir uygulama oldu¤unu aç›klad›.
At›l›m’›n “biz ‹mral›’daki iyileﬂtirmeleri yanl›ﬂ de¤erlendirmiﬂiz...
Buradan hareketle de Yürüyüﬂ’ü
eleﬂtirmekte acele etmiﬂiz” dedi¤ini
duymad›k, görmedik.
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buren bu kelimeler y›¤›n›n› ayr›ﬂt›rarak ele alaca¤›z.
1-) Aynen ﬂöyle yaz›yor At›l›m:
“Türklerin ‘ulusal ba¤›ms›zl›k’ diye
bir derdi mi var? ‹yi de onlar›n zaten ‘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¤›ms›zl›k diye bir sorunu yok.
Ulusal ba¤›ms›zl›¤a sahip olmakla, ulusal devlete sahip olman›n
AYNI ﬁEY OLMADI⁄I basit gerçe¤ini At›l›m’a hat›rlatmak durumunday›z.
‹kincisi, bugün en genel anlamda
“ulusal devlet” diye adland›r›lan
devletler gerçekte “ulusal” bir nitelik taﬂ›mamaktad›r.
Yeni sömürge ülkelerde, ulusall›k sadece görünümdedir; yeni sömürgelerin “ulusal” bir devlete, ulusal bir orduya, ulusal s›n›rlara, ulusal marﬂa, ulusal bayra¤a sahip olduklar› emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin iddias›d›r; Marksist-Leninistlere göre ise, yeni sömürge devletlerin ve o devletlerin yönetimlerinin, ordular›n›n, marﬂlar›n›n, bay-

raklar›n›n “ulusal” (milli) bir nitelikleri yoktur.
2-) 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, Almanlar, ‹ngilizler gibi tan›mlar›n o
ulusun ezen ezilen, sömüren sömürülen kesimlerinin ikisini birden içeren bir tan›m oldu¤unu yok say›yor
bu anlay›ﬂ ve ortaya yukar›daki sonuçlar ç›k›yor.
3-) At›l›m diyor ki, “Bir sosyalist, 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.
Birincisi; anlaﬂ›lan At›l›m’a gö-

vali baﬂlatt›lar. Yap›lan
ça¤r›lar›n ard›ndan Kazanl›-Der baﬂkan› Serdal Cengiz bir aç›klama yaparak;
“Evvel Temmuz y›llardan bugüne gelen
bir bayramd›r. Bizlerde dernek ve Kazanl› olarak bu gelene¤imizi yaﬂatmak
istiyoruz. Bize bu anlamda yard›mc›
olan, omuz veren tüm kurum ve kuruluﬂlara teﬂekkür ediyoruz” dedi. Ard›ndan
Epik Sanat Tiyatro Toplulu¤u Sokak tiyatrosunu sergiledi. Epik Sanat tiyatrosunu 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 festival 11 Temmuz günü baﬂlad›. Festivale,
bu y›l alternatif olarak Halk Cephesi 15
Temmuz’da Grup Yorum konseri ile kat›ld›. Ayr›ca güncel birçok konuyu anlatan stantlar aç›ld›.

Mersin ve Hatay’da Evvel Temmuz
Kültür Festivalleri Baﬂlad›
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 gözalt›na al›nd›lar ve öldürülmekle tehdit
edildiler. Polisin tehditleri 11 Temmuz
günü yap›lan eylemle protesto edildi.
Festivalin ilk günü yap›lacak konserin bulundu¤u alan sit alan› oldu¤u gerekçesiyle izin verilmedi. Kazanl›-Der
yöneticileri tüm keyfiyete ra¤men festiMERS‹N / KAZANLI

re, “Bir sosyalist, ezilen ulus milliyetçili¤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-Leninistler, halklar›n ulusal ve sosyal
kurtuluﬂ mücadelesinin gerektirdi¤i
her ça¤r›y› yaparlar; halklar›n mücadelesini geliﬂtirmek, ezilen ulus
milliyetçili¤inin yanl›ﬂlar›na karﬂ›
ç›kmay› gerektiriyorsa, onu da yaparlar. Yapmayanlar, Marksizm-Leninizme göre de¤il, faydac› hesaplar›na, grupçu ç›karlar›na göre davranmaktad›rlar.
‹kincisi, “milliyetçili¤i devrimcileﬂtirme ça¤r›s› yapal›m” diyor At›l›m. Peki, milliyetçili¤i devrimcileﬂtirme ça¤r›s› zaten mevcut milliyetçilik anlay›ﬂ›n›n eleﬂtirisi de¤il midir?..
At›l›m bir yandan ezilen ulus milliyetçili¤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; ortaya böyle tutars›zl›klar ç›k›yor. Tutars›zl›klardan kurtulman›n yolu, faydac›l›¤› de¤il, Marksizm-Leninizmi
esas almakt›r.

Amerika Defol
Bu Vatan Bizim
Antalya'ya gelen Eisenhower adl› askeri uçak gemisine karﬂ› Halk Cephesi'ninde yer ald›¤› Demokratik Kitle Örgütleri 8 Temmuz günü eylem yapt›.
80 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde "Katil ABD ‹ﬂbirlikçi
AKP, Katil ABD Ortado¤udan Defol, Amerika Defol
Bu Vatan Bizim" sloganlar›
at›ld›. Eylemde yap›lan
aç›klamada; “ABD askeri
gemilerinin ülkemize, kentimize gelmesine karﬂ›y›z.
Bu nedenle onlar›n katliamlar›na ortak olmayaca¤›z.
Ortak olan iktidarlardan da
hesap soraca¤›z" denildi.

“Bu yasak kat›l›m› düﬂürecek, hiç iyi bir izlenim b›rakmayacak”

Kat›l›m böyle ço¤alt›lacaksa eksik olsun!
Aﬂa¤›daki
diyaloglar
Av r u p a S o s y a l F o r u m u
toplant›s›nda, standlarda
bira sat›lmas›n›n istenmesi
üzerine yaﬂanm›ﬂt›r.
8 Temmuz 2010 günkü
t o p l a n t › : (ASF öncesi son
haz›rl›k toplant›s›ndan)
Halk Cephesi: Alkol sat›ﬂ›yla ilgili...
ESP: Stand açanlar›n böyle bir ﬂeyi var. Avrupa’dan gelenler içiyorlar.
Halk Cephesi: Biz buna karﬂ›y›z
bunu istemiyoruz.
Mezepotamya Sosyol Forumu
(MSF): Biz de karﬂ›y›z. Organizasyonda bizim yapmamam›z laz›m.
H alk Cephes i: Ticari bir ﬂey olur
orada yapmak.
K E S K : D›ﬂar›dan kendileri temin ederlerse yapacak bir ﬂey yok.
Biz sat›ﬂ›n› organize etmeyelim.
Halk Cephesi: Baﬂka bir dünya
diyoruz.
E S P : Yasaklayacak m›y›z?
‹dil Kültür Merkezi (‹KM):
ASF’nin sponsoru Tuborg, Efes olmas›n.
E S P : Bu kadar yo¤un kitlenin oldu¤u yerde engelleyemeyiz. Korsan
ﬂekilde olur. Bira yasad›ﬂ› da de¤ild i r, sosyalizme de ayk›r› de¤ildir.
M S F : Nas›l kontrol yapacaks›n.
E S P : Siz bira sat›ﬂ› yapmazs›n›z
baﬂkalar› yapar. Park›n içinde satmazs›n›z otoyolda satar.
K E S K : ‹çecek insanlar› tabi engelleyemezsin. Güvenlik bunu engelleyemiyorsa hiç bir ﬂey yapamaz.
M S F : ‹lkesel olarak bunun sat›ﬂ›n› yapmayal›m.
H alk Cephes i : Politik bir söylem
de¤il söylenen. D›ﬂar›dan bulur denmesi. ‹lkesel olarak buna karﬂ› ç›kmam›z gerekir.
T M M O B : 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?
M S F : Nereden bulaca¤› önemli
de¤il. Biz alkol sat›ﬂ› yapmayal›m en
az›ndan.
E S P : Büfeler ticari olarak bir
yerlere verilmiﬂ. ASF’nin büfesi de¤il. Bu insanlar bize belli miktarda
para ödeyecek.
X: Bira Avrupa’da alkol olarak
geçmez. Bu bir sarhoﬂ olma vas›tas›
de¤ildir.
C : ASF oldu¤unu unutmayal›m.
Halk Cephesi: Dedi¤imiz içilmesin, kendileri bulabiliyorlarsa
edinsinler. ASF bira satmas›n.
ESP: ASF’nin büfeleri de¤il onlar.
Halk Cephesi: Anlaﬂt›¤›m›z büfeler de dahil.
E S P : Anlaﬂ›lan firmalara 15-20
bin kiﬂilik organizasyondan bahsedip
5 bin kiﬂilik organizasyon olmas›.
ﬁunu satmay›n bunu satmay›n deyince bu firmalar›n açmamas› söz konusu olabilir. Yürüyüﬂe geçelim...
***
Halk Cephesi: Duydu¤umuz birﬂeyi netleﬂtirmek istedik “ASF alkol
mü satacak?"
E S P : Evet.
Halk Cephesi: Biz Avrupa Sosyal Forumu’nda özellikle de bileﬂeniyken alkol sat›lmas›n› uygun bulmuyoruz. Baﬂka bir dünyadan bahsediyoruz bunlar› konuﬂup tart›ﬂaca¤›z.
Bizim kastetti¤imiz böyle bir dünya
de¤il. ‹lkesel olarak da karﬂ›y›z.
B: Bunda böyle abart›lacak birﬂey yok. Sadece bira sat›l acak, rak›,
votka... satmalar›na izin vermeyece¤iz. Biray› biz satmasak gidip d›ﬂardan al›p gelecekler. ‹çecekleri yasaklayamazs›n›z. Zaten böyle yasakç›
zihniyetlerle baﬂka bir dünya zor.
Ö D P : AKP sigaray› yasaklad›,
biz de alkolü mü yasaklayaca¤›z.
Halk Cephesi: Biz bir yasaktan
bahsetmiyoruz. Evet, belki biz satmasak da Avrupal›lar bulup içecekler
ama bunu “biz satmasak baﬂka yerden alacaklar” söylemi, hiç politik
bir söylem de¤il. Biz ticaret yapm›-

yoruz. D›ﬂar›dan al›p gelenler için
kap›ya güvenlik dikip içeri almayal›m demiyoruz. Ama biz bunun sat›ﬂ›na kesinlikle karﬂ›y›z. ‹lkesel olarak bizim bileﬂeni oldu¤umuz organizasyonun stantlar›nda alkol sat›lmamal›d›r.
BDP: Biz de istemiyoruz. Bizim
de ilkelerimize ayk›r›. Önüne geçemezsiniz olacaklar›n.
B ‹ R L E ﬁ ‹ K M E TAL-‹ﬁ: Kesinlikle sat›lmamal›.
B i r KESK’li: Ço¤unluk istemiyor, tart›ﬂmayal›m sat›lmas›n, hiç de
uygun de¤il.
B: Sosyalizmde böyle yasaklar
olmaz. Bira onlarda alkol bile say›lm›yor. Önceki forumlarda da hep sat›ld›, içildi. Buras› Suudi Arabistan
m›? Ayr›ca stantç›larla anlaﬂma yapt›k. ﬁunu sat›n, bunu satmay›n diyemeyiz. Adam satmak isterse satar.
Ç e v i r m e n : Bira yasal bir içecek,
bu yasak biraz garip olacak. Onlar
kahvalt›da bile içerler. Avrupa kültürü bu.
X: Bu yasak kat›l›m› düﬂürecek,
hiç iyi bir izlenim b›rakmayacak
Türkiye üzerinde.
Halk Cephesi: Bu bir yasak de¤il. Ayr›ca, her ülkenin kendine özgü
koﬂullar› var. Buras› ne tam Avrupa,
ne de Suudi Arabistan. O zaman herkes istedi¤ini sats›n, böyle birﬂey
olamaz. Belli bir çerçevesi olmal›.
Ayr›ca votka, rak› satt›rmayaca¤›z
diyorsunuz, o konuda böyle irade konulabiliyorsa, bira için de yap›labilir.
Daha önce çevirmenlerin içip, s›z›p,
çeviri yapmad›klar›ndan ﬂikayet ettiniz. Kahvalt›da da ne içeceklerini
düﬂünüyorsunuz. ‹çecek bir ﬂey bulurlar. Çay içerler, ayran içerler, gazoz içerler.
E S P : Ay, karﬂ›n›zda inisiyatifimi
yitirdi¤imi düﬂünüyorum. Ben mi
yönetiyorum, siz mi beni yönetiyorsunuz. Lütfen söz alarak konuﬂal›m.
Halk Cephesi: Evet, alkol istemiyoruz, stand için anlaﬂma yap›lanlarla konuﬂulmal›. Sat›ﬂ yapt›r›lmamal›.
ESP: Tamam, geçelim bu konuyu.

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

‹ﬁÇ‹LER D‹REN‹YOR

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 sokaklardan alanlara döküldü. Onbinlerce iﬂçinin bu
kararl› tutumunun önüne sadece polis yada asker
set olmad›. ‹ﬂçilerin bu direngen ve boyun e¤meyen 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 toplu iﬂ sözleﬂmesinin olumsuz bitmesiyle baﬂlatt›¤›
genel grev binlerce iﬂçiyi yine sokaklara döktü.
“ARTIK YETER” diyen iﬂçiler üretimden gelen gücü kullanarak meydanlarda yerlerini ald›. Çoluk
çocuk, genç yaﬂl›, kad›n erkek herkes yollara düﬂtü. 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…
Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010

Y›l 2009 … Tarih 17 Aral›k … ‹ﬂ yerlerinin Amerikan 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 özlük haklar› için direniﬂe baﬂlad›lar. 78 gün sürdü bu
direniﬂ. Derme çatma çad›rlarda kara k›ﬂa ald›rmadan 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 seslerinin yan›nda hay›r direnilmeyecek direnenler bizden de¤ildir diyen o bildik ses yine sahnedeydi. Ve
78 günün sonunda iﬂçiler boyunlar› bükük döndüler 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 ald›. 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

AKP’nin Anayas›’na Hay›r!..
Ankara’da Meclis Dikmen Kap›s› önünde toplanan
Büro Emekçileri Sendikas› (BES) üyeleri, yapt›klar› eylemle “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 hay›r diyoruz diyerek eﬂitlikçi, özgürlükçü ve demokratik
bir anayasan›n ancak emek ve demokrasi güçlerinin yükselen mücadelesinin bir eseri olabilece¤ini ve demokrasi

42

gücü kullanarak direniﬂe geçerler ve geçmiﬂlerdir.
Tersine olan durum ise iﬂçilere direnmesini ö¤retmesi 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 sorunlar› s›k›nt›lar› ise birlikte aﬂmak. Ama bugün durum 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› iﬂçilerede ayn› tarz› benimsetmeye çal›ﬂ›yor. Yeni ve
yak›n bir örne¤inide ﬂu günlerde yaﬂ›yoruz. Paﬂabahçe Devlet Hastanesi’nde temizlik iﬂçisi olarak
çal›ﬂan Türkan ALBAYRAK daha sendikaya üye
aﬂamas›nda sendikas› taraf›ndan yaln›z b›rak›lm›ﬂt›r. Üye kayg›s›yla hareket eden sendika üyelikten
sonra birdaha iﬂçilerin yan›na u¤ramam›ﬂt›r. Kendisinin oraya gelmesinde eme¤i olmayan sendika,
yarat›lan emekten faydalanmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Kendisine 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’› terörist 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 olmuﬂtur. 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› direngen duruﬂunu gösterecektir. Uzlaﬂmac› ve teslimiyetçi sendikal anlay›ﬂ›n yerine s›n›f sendikac›l›¤›
anlay›ﬂ› kendi deneyim birikim ve pratiklerinde çal›ﬂma hayatlar›n›n her aﬂamas›nda gösterecektir.
Engellemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.
Sendikay› sendika yapan iﬂçilerdir, bu anlay›ﬂla iﬂçiler can kan pahas›na aç›lan direniﬂ yollunda
yürüyüﬂlerine devam edecektir. Ve hiç kimsenin bu
yolu kapatmaya gücü yetmeyecektir.

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.
M e rsin ve ‹z m i r ’de de toplanan Büro Emekçileri
Sendikas› üyeleri, yapt›klar› aç›klamada AKP’nin anayasas›n›n bir aldatmaca oldu¤unu ifade ederek, Maliye Bakan›’n› 30 Mart 2010’da BES ile yapt›¤› görüﬂmede verdi¤i sözü yerine getirmeye ça¤›rd›.

EMEK HABERLER‹

Ì Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi’nden Direniﬂ
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¤›zDevrimci ‹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.

Ì Belediye-‹ﬂ Grev
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.

Ì E¤itim-Sen Çal›ﬂanlar›
G reve Ç›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.

Ì ÇHD, Direniﬂteki UPS
‹ﬂçilerini Ziyaret E tti
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
‹stanbul ﬁubesi 9 Temmuz tarihinde,
65 gündür sendika haklar› için direniﬂte 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 direniﬂlerinin yan›nda oldu¤unu vurgulayan ÇHD, 15 Temmuz'da
Bak›rköy'de
yap›lacak
olan
duruﬂmaya kat›l›m ça¤r›s› yapt›.

Ì ‹ﬂten At›lma ve
Bask›lara K arﬂ› B as›n
Aç›klamas› Yap›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›klamaya kat›ld›lar.

Ì Madende K atliam
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.

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010

Ì Belediye-‹ﬂ Sendikas›
Genel Baﬂkan›, T ürk‹ﬂ’teki G örevinden ‹stifa
Etti
Belediye-‹ﬂ Sendikas› Genel
Baﬂkan› Nihat Yurdakul, Türk-iﬂ
Genel E¤itim Sekreterli¤i görevinden 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.
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Ì Atamas› Yap›lmayan
Ö¤retmenler Oturma
Eylemi Baﬂlatt›

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010

‹ﬂsiz ve Güvencesiz E¤itimciler Platformu (‹GEP), iﬂsizli¤e
ve güvencesizli¤i karﬂ› Abdi
‹pekçi Park›’nda üç günlük oturma 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› gerçekleﬂece¤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.

Ì IBM'de G rev
Aﬂamas›na Gelindi
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 gelindi¤ini aç›klad›.
Sendikadan yap›lan aç›klamaya 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.
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Sosyoloji de "terör"
kapsam›na girdi!
4-7 May›s günleri aras›nda Van
Yüzüncü Y›l Üniversitesi’nde düzenlenen Sosyoloji Ö¤rencileri
Kongresi, devlet takibine tak›ld›.
Her y›l geleneksel olarak düzenlenen kongre, bu y›l Van’da gerçekleﬂti. Kongrede “Kürt sorunu” baﬂl›¤›
tart›ﬂmaya aç›l›nca, Üniversite Rektörlü¤ü ve polis harekete geçti. Kongrenin ard›ndan onlarca ö¤renci
hakk›nda soruﬂturma baﬂlat›ld›, ö¤renciler nedeni aç›klanmadan gözal-

‹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 görev yapan 24 yaﬂ›ndaki ö¤retmen
Fikret Ercan, iki y›l önce girdi¤i
KPSS sonucu bir yere yerleﬂtirilemeyince bunal›ma girerek intihar etti. Ercan’›n intihar notundaki “Art›k
yoruldum, çal›ﬂ›yorum ama olmuyor. Sizleri s›k›nt›ya sokacak, onurunuzu zedeleyecek bir ﬂey yapmad›m.

S›nav sistemi,
can pazar›
Milli E¤itim Bakanl›¤› sürekli
karmaﬂ›klaﬂt›rd›¤› ve say›s›n› art›rd›¤› s›navlarla gelirini art›r›rken,
mevcut e¤itim sisteminin "temelini"
oluﬂturan s›navlar, gençleri her geçen gün daha fazla umutsuzlu¤a sürüklüyor. Medya ise sergiledi¤i tutumla adeta gençlerin intiharlar›na
çanak tutuyor.
Kayseri'de ÖSS'ye haz›rlanan ö¤renciler üzerinde yap›lan bir araﬂt›rmada 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.

t›na al›nd›, tutukland›. Dosyalar üzerine 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 kongrenin ard›ndan ö¤rencileri soruﬂturmaya tabi tuttu¤u ve ö¤rencileri
polise ihbar etti¤ini belirtti. 15 y›l
boyunca Bat› illerinde yap›lan kongrenin 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.

Yaﬂam›ﬂ olsam bile yine baﬂar›l› olamayacakt›m” ifadeleri KPSS’deki
baﬂar›s›zl›¤›n›n yaratt›¤› düﬂ k›r›kl›¤›n› ortaya koyar nitelikteydi. Gazi
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden mezun olan, bir süre okullarda ücretli ö¤retmenlik yapan 27 yaﬂ›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 Avc›, iki fakülte bir yüksek lisans program›n› bitirip ö¤retmen olarak atanamayan Adem Sar›usta adl› ö¤retmenler ac› örneklerden birkaç›.
14 yaﬂ›ndaki ilkö¤retim ö¤rencisi
Yalç›n Gencay Öktem SBS sonuçlar›n›n aç›klanmas›n›n ard›ndan intihar ederek yaﬂam›na son verdi. Yalç›n’›n intihar› ile birlikte SBS, ÖSS
ve KPSS yüzünden intihar eden
gençlerin say›s› 20’ye ulaﬂt›. Adana’n›n Ceyhan ilçesinde, ÖSS’ye
haz›rlan›rken babas›n›n beylik tabancas› ile intihar eden 20 yaﬂ›ndaki
bir genç, Mersin’de SBS sonuçlar›n›n ard›ndan can›na k›yan ilkö¤retim ö¤rencisi Tansu Özdemir, ‹zmir'in Konak ‹lçesi’nde ÖSS öncesi
intihar eden 19 yaﬂ›ndaki Onat, Isparta'n›n ﬁarkikaraa¤aç ‹lçesi’nde
ÖSS' den düﬂük puan ald›¤› için bunal›ma girerek av tüfe¤iyle intihar
eden Zübeyde örneklerden bir kaç›.

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Sene baﬂ›nda "2010 bizim olacak” demiﬂtik. Dev-Genç’imizin 40.
y›l›n›n coﬂkusuyla baﬂlad›k bu seneye. Koskoca 40 y›l› yüzümüzün
ak›yla geride b›rakman›n gururunu
taﬂ›yoruz. Yeni umutlarla doldurduk
içimizi ve umudu büyütmek için yöneldik halk›n ba¤r›na. Mücadelemiz
büyüyüp geliﬂtikçe düﬂman›n haz›ms›zl›¤› artt› ve sald›r›lar baﬂlad›.
Bir y›l boyunca maruz kald›¤›m›z bask›lar, gözalt›lar, tutuklamalar bunun somut örnekleridir.
"Amerika Defol, Bu Va tan Bizim” demenin bedeli elbette olacakt›.
S i n a n G ü r b ü z Kars’ta; daha kampanya baﬂlar›nda, somut hiçbir gerekçe sunulmadan gözalt›na al›nd› ve tutukland›.
B i l g e h a n K a r p a t Ankara’da;
terminalden gözalt›na al›nd› ve üstünde "Amerika Defol, Bu Vatan Bizim” kampanyas›n›n materyali oldu¤u gerekçe gösterilerek tutukland›.
Harika K›z›lkaya, Gürbüz
Sönmez, Cevahir E r d e m , S e r k a n
F i k i r, E b r u Aydo¤du; Edirne’de
"Amerika Defol, Bu Vatan Bizim”
kampanyas›n›n çal›ﬂmalar›n› sürdürdükleri için gözalt›na al›nd›lar,
tutukland›lar.
Sevinç Bozda¤, A l i E k b e r K a l e n d e r, Celal Önkoyun; Baﬂbakan›n aç›l›ﬂ›na kat›ld›¤› bir hastane
aç›l›ﬂ›nda "Afganistan’a Asker Gönderilmesine Son!" yaz›l› bir pankart

aç›p bas›n aç›klamas› yapt›klar› için
tutukland›lar.
B e r n a Y›lmaz, Ferhat T ü z e r ;
Baﬂbakan›n kat›ld›¤› Roman çal›ﬂtay›nda ‘Paras›z E¤itim ‹stiyoruz
Alaca¤›z!’ pankart› açt›klar› için tutukland›lar. Haklar›nda 15 y›la varan cezalar isteniyor.
Çi¤dem Ya k ﬂ i , E ki n D a l b ud a k ,
Meltem Keleﬂ, Ay b e r k D e m i r d ö¤en; “Dev- Genç Kültür ﬁenli¤i”ne
yönelik polis sald›r›s›nda gözalt›na

al›nd›lar. Güler Zere’yi ve hasta tutsaklar› sahiplendikleri için, Mahir
Çayan’› and›klar› için tutukland›lar.
U t k u Ay k a r ; Ankara’da yürürken gözalt›na al›nd›, tutukland›. Gerekçesi olarak demokratik bir kurum olan ‘Karadeniz Özgürlükler
Derne¤i’ni aç›p kapatt›¤› ispat edildi’ diyerek tutuklad›lar.
Dev-Gençliler’e yönelik sald›r›lar yürüttükleri devrimci mücadelenin büyümesinden kaynakl›d›r. Di¤er bir yandan ise halka verilen
gözda¤›d›r. “ P a r a s › z E ¤ i t i m ” isterseniz, “Amerika Defol” derseniz, Güler Zere’leri, hasta
tutsaklar›
sahiplenirseniz,
Mahir Çayan’› ve onun nezdinde devrim ﬂehitlerini anarsan›z,1 May›s’a kat›l›rsan›z,
Dev-Genç’i bir onur misali
sahiplenip büyütürseniz hatta
demokratik kitle örgütlerine
gidip gelirseniz “ s u ç l u s u n u z ” 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¤›ms›z bir vatan için mücadele etmekten vazgeçiremez. Bask›lar›n, sald›r›lar›n boyutu ne olursa olsun DevGenç’in miras›n› büyüterek mücadelemize devam edece¤iz. Bizler bu
halk›n evlatlar›y›z. Bask›lar bizi y›ld›ramaz. Tutuklamalar bizi bitiremez.
BASKILAR, TUTUKLAMALAR B‹Z‹ YILDIRAMAZ!
YAﬁASIN DEV-GENÇ, YAﬁASIN DEV-GENÇL‹LER!

Dev-Genç’imizin
miras›n› büyüterek
gelece¤e yürüyoruz
al›n›p tutukland›lar. ﬁenli¤imizden
bile korktuklar›n› göstermiﬂ oldular.
Sevgi Dalyan, Ali A r s l a n , M a h i r A r s l a n , M e m e t A r a c › , S e rc a n
Ahmet A r s l a n ; 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 yasal eylemlilikler, aç›klamalar gösterildi.
1 May›s’a ve 8 Mart’a kat›ld›klar›
için, 30 Mart’ta Mahir Çayan’› and›klar› için tutukland›lar.
Seçkin Taygun Aydo¤an, ﬁahin
‹mg a , R › dv an A k b a ﬂ ; Ankara’da
yine evlere, demokratik kitle örgütlerine yönelik silahl› bask›nlarla
TAYAD’l›larla birlikte gözalt›na

‹ntiharlar›n sorumlusu
Kapitalizmdir

GENÇL‹K ÜZER‹NE SÖZ:

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”, “Ölümlerin Hesab›n› Soraca¤›z” sloganlar›yla eylem bitirildi.

"Hay›r, otuz yaﬂ›nda 'yorgun' ihtiyarlar 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." Lenin

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010
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Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
Ülkemizde genel olarak düﬂünüldü¤ü zaman yap›lan iki s›nav çok
önemlidir. Bunlardan biri ö¤rencileri
bir orta ö¤retim program›na yerleﬂtiren SBS (yeni ad› henüz belli de¤il),
bir di¤eri ise ö¤rencileri bir yüksek
ö¤retim program›na yerleﬂtiren YGSLYS (eski ad›yla ÖSS).

Say›: 225

Yürüyüﬂ

SBS s›nav›nda ö¤renciler, okuyacaklar› alan› seçerler. Say›sal, sözel ya da eﬂit a¤›rl›k diye seçilen
alanlar ileride ö¤rencilerin üniversitede seçecekleri bölümler için belirleyici olur. Üniversite art›k son
ad›m olmal›d›r, profesyonel anlamda meslek e¤itiminin al›nd›¤› yerler
olmal›d›r. Yani üniversiteden mezun
olanlar art›k mesleklerini yapabilmelidirler.
Oysa ki, durum olmas› gerekenden çok farkl›d›r. Üniversiteyi bitirmek bu gün, pek çok bölüm için yeterli de¤ildir. Çünkü bu alanlar profesyonelleﬂmeyi istemektedir ve bu
üniversitelerde sa¤lanmamaktad›r.

Tam bu noktada devreye yine s›navlar 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

GELECEKS‹Z
SINAVLAR
KPSS (Kamu Personeli Seçme S›nav›) dir. Genel olarak KPSS’ye girenlerin %2’si polis, %6’s› memur
oluyor. Geri kalan %92’lik kesim
ise bir dahaki seneye ﬂans›n› denemek zorunda kal›yor. Okullar›ndan
mezun olan ö¤renciler geleceklerini
bu s›navlar yüzünden ertelemek zorunda kal›yorlar. Oysa okullar›m›zda çok say›da ö¤retmen aç›¤› vard›r.

Buna ra¤men kontenjan yok denilerek s›nav sonucu büyük bir ço¤unluk devlet kurumlar›na yerleﬂtirilmiyor. Kamuda ihtiyaç varken mezun olan ö¤renciler nas›l oluyor da
yerleﬂtirilemiyor.
Bu durum tam da bu düzenin, iktidar sahiplerinin istedi¤i bir durumdur. Onlar için oldukça memnun edici bir durumdur. Aç›kta kalan binlerce memur, ö¤retmen özel dershanelerde 300-400 liraya çal›ﬂmal›d›r
çünkü. Böylece e¤itim özelleﬂir Sabanc›lar’›n, Koçlar’›n, Albayraklar’›n, Çal›klar’›n kasalar›na daha fazla para girer. Hem de bunun için ihtiyaç 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 özelleﬂtiriliyor, 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 çaresizlikten baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

18 Temmuz
2010

nu üyeleri, hukuksuz ve keyfi
gözalt›lar› protesto etmek için
14 Temmuz’da Bak›rköy Kapal› Kad›n Hapishanesi önünde 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 hapishane idaresinin olay› çarp›tt›¤›n›
ve eylemin görüﬂe engel olmad›¤›n›
aç›klad›lar.
Ard›ndan eyleme baﬂlayan
Gençlik Federasyonu üyeleri “Gözalt›lar, Bask›lar Tusaklar› Sahiplenmemizi Engelleyemez” yaz›l›
pankart› açt›lar.
Harran Ayd›n’n›n okudu¤u aç›klamada, Emel Keleﬂ adl› arkadaﬂlar› kardeﬂinin görüﬂüne geldi¤i Bak›rköy Kapal› Kad›n Hapishanesi’nde üç hafta üst üste gözalt›na
al›nd›¤›n› ve bu durumun Ataköy

‹stanbul ve Erzincan’da
Gözalt› Terörü
Erzincan Gençlik Derne¤i üyesi
Alican Gözlekçi 9 Temmuz günü
Erzincan’da aramas› oldu¤u gerekçesiyle evinden zorla gözalt›na al›nd›. Erzincan A¤›r Ceza Mahkemesi'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 Federasyonu üyesi Dilek Aslan ve Harran
Ayd›n, aranmalar› oldu¤u gerekçesiyle gözalt›na al›nd›lar. Aslan ve Ayd›n ertesi gün serbest b›rak›ld›.

B a k › r köy
K ad › n K ap a l›
H apis h ane si
Ö n ü n d e E y lem
Gençlik Federasyo-
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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›narak mu¤dur edildiklerini ifade etti.

AKP iktidar› iﬂﬂiz
ö¤retmenlerle alay ediyor!
Her y›l e¤itim fakültelerinden yaklaﬂ›k
50 bin kiﬂi mezun oluyor. Formasyon alarak 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›lanlar› da sayarsak e¤itim alan›nda aç›¤a ç›kan
iﬂsizler ordusunun boyutu daha iyi görülecektir.
Baﬂbakan "Herkese iﬂ sözü vermedik”
diyerek iktidar›n›n gençli¤e bak›ﬂ›n› da ortaya koyuyor

Bize Ölüm Yok!
12 Temmuz ve 14 Temmuz
1992’de ‹stanbul’da ve Ankara’da
kald›klar› evlerde katledilen Devrimci Sol savaﬂç›lar› mezarlar› baﬂ›nda an›ld›. Oligarﬂinin polis kuvvetlerinin teslim alma sald›r›lar›na
K›z›ldere’den, Mahirler’den devrald›klar› mirasla cevap veren Devrimci Sol önderleri ve savaﬂç›lar› Niyazi Ayd›n, ‹brahim Erdo¤an, ‹brahim
‹lçi, Bilal Karakaya, Ömer Coﬂku-

n›rmak, Yücel ﬁimﬂek, Hasan Eliuygun, Cavit Özkaya, Zeynep Eda
Berk, Nazmi Türkcan, Fintöz
Dikme ve Buluthan Kangalgil devrimcilerin canlar› pahas›na da olsa
sosyalizmi savunaca¤›n›n göstericisi oldular.
TAYAD’l› Aileler 11 Temmuz
günü düﬂüncelerinden vazgeçip teslim olmazlarsa katledilecekleri tehdidine “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 Ödedik Bedel Ödetece¤iz” sloganlar›yla
yürüyüﬂ yapan TAYAD’l› Aileler,
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankart›n› açt›lar.
Mezarl›k içinde yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan, ﬂehitlerin mezar› baﬂ›nda TAYAD üyesi Mehmet Güvel bas›na bir aç›klama yapt›. Katledilenlerin ülkemizin ba¤›ms›zl›¤› için, demokrasi için, sosyalizm için mücadele eden devrimciler oldu¤unu söyleyen Güvel; “Katledenler ise Emperyalizm ve yerli iﬂbirlikçileri idi. CIA
yard›m›yla yapt›klar› operasyonu
ABD baﬂkan› Bush'un geliﬂinden hemen önce yapmalar› rastlant› de¤ildi.
Efendilerine yaltakl›k yapmalar› gerekiyordu. Yapt›larda.” dedi.
Anma Bize Ölüm Yok marﬂ›n›n
söylenmesinin ard›ndan mezarlara
karanfil b›rak›lmas›yla son buldu.
Say›: 225

Yürüyüﬂ Halk›n Sesidir

Didem Akman Mahkemesi Ertelendi

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 eylemin ard›ndan bir buçuk saat içerisinde 63
dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

Hikmet Sami Türk'e karﬂ› feda eylemini gerçekleﬂtiren Didem
Akman ve ayn› davadan yarg›lanan Serkan Onur Y›lmaz'›n duruﬂmas›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›nmad›¤› 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.

26. Divri¤i Pilav ﬁenli¤i

Polise Müdahale

‹stanbul’da Divri¤i Kültür Derne¤i’nin her y›l geleneksel olarak yapt›¤›
Divri¤i Pilav Ve Kültür ﬁenli¤i 11 Temmuz günü ﬁiﬂli Vakf› Piknik Alan›’nda
yap›ld›. ﬁenlikte Divri¤i Kültür Derne¤i
Baﬂkan› Ali Durmuﬂ bir konuﬂma yaparak; “Bu ülkeyi soyup kasalar›n› dolduranlar köﬂklerinde mahkum edilirken,
düﬂüncelerinden dolay› Güler Zere hapishanede çürümeye terk edildi” dedi.
Piknik alan›nda Yürüyüﬂ Dergisi, Boran-Haziran Yay›nc›l›k, ‹dil Kültür Merkezi, Gençlik Federasyonu ve TAYAD’l›
Aileler standlar›yla yer ald›lar.

1 May›s Mahallesi’nde
devrimcilerin yaz›lamalar›n› silmeye gelen polise
Halk Cepheliler umudu o
duvarlara kanlar›yla yazanlar›n cüretiyle müdahale ettiler. Müdahale karﬂ›s›nda polisler korkarak silahlar›n› do¤rulttular. Halk
Cepheliler’in “s›kabiliyorsan s›k” diyerek üzerlerine
yürümesi üzerine polisler
akrep denilen araçlar›na
binip gittiler.

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010
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sormak için, emperyalizmin korkusunu, halk›m›z›n umudunu büyütmek için geldik” denildi.
Aç›klaman›n sonunda dünyan›n
çeﬂitli ülkelerinde her y›l 12 Temmuz’da bu eylemin yap›laca¤› duyuruldu ve “her y›l 12 Temmuz’da
buraday›z” denildi.

H a l k C e p heli le r ’e faﬂist
sal d › r ›
12 Tem muz Em per ya liz min As ke ri Va r l› ¤› na Kar ﬂ› Mü ca de le Gü n ü

Halk Cepheliler Amerikan
Konsoloslu¤u Önündeydi

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010

Eyüp Baﬂ Emperyalizme Karﬂ›
Halklar›n Birli¤i Sempozyumu’nda
al›nan karar do¤rultusunda Halk
Cepheliler, 12 Temmuz’da ` ‹stanbul ‹stinye’de bulunan ABD konsoloslu¤u önünde eylem yapt›lar.
“Halklar›n Birli¤i Emperyalizmi
Yenecek” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde; k›z›l bayraklar ve emperyalist katliamlar› gösteren resimler taﬂ›nd›.
“Emperyalist Üsler Kapat›ls›n
ve Halklar›n Birli¤i Emperyalizmi

Yenecek” sloganlar› atan Halk Cepheliler Gündo¤du ve Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂlar›n› söylediler.
Konsoloslu¤un önüne kadar sloganlarla gelindikten sonra burada bas›na bir aç›klama yap›ld›.
12 Temmuz onlar›n korkusudur
ayn› zamanda. Umudun ad›n› kanlar›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

Yozlaﬂmaya H›rs›zl›¤a ‹zin
Vermeyece¤iz
‹stanbul Gazi Mahallesi'nde yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele devam ediyor. 10 Temmuz 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 Çözüm De¤il Halk›n Dayan›ﬂmas›n› Örgütleyelim”, “Gençlerimize Ça¤r›m›zd›r! Gazi’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.
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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› koydu. Daha sonra oradan ayr›lmak isteyen Halk Cephelilere eli sopal›
daha kalabal›k bir faﬂist güruh tekrar sald›rd›.
Halk Cepheliler faﬂist sald›r›y›
püskürttüler. Kavgada 1 Halk Cepheli ve 4 sivil faﬂist yaraland›.
‹stinye Devlet Hastanesi’ne götürülen Halk Cepheli buradan ﬁiﬂli
Etfal Hastanesi’ne sevk edildi. ﬁiﬂli
Etfal Hastanesi’nde muayene gören
Halk Cepheli taburcu edildi.

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 yaﬂanan 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 yere 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 baﬂkan› Mehmet B›ld›rc›n’›n yan›nda çal›ﬂan kiﬂinin yolda yürürken 2 J‹TEM eleman› taraf›ndan
durdurulup ajanl›k teklifinde bulunulmas› 12 Temmuz günü yap›lan eylem ile protesto edildi.
Adana Özgürlükler Derne¤i taraf›ndan ‹nönü Park›’nda yap›lan eylemde “Bask›lar Bizi Y›l-

d›ramaz” pankart› aç›larak iﬂbirlikçilik teklif etmenin onursuzluk oldu¤u belirtildi.
Eylemde Mehmet B›ld›rc›n da
söz alarak yap›lan›n amac›n›n demokratik mücadele verdi¤i için
çal›ﬂanlar›ndan ve çevresinden
tecrit etmek oldu¤unu söyledi.

u Arjantin’de faﬂist
katillere ceza verildi

u Panama'da Gösteriler
Sürüyor
Panama'n›n Boca del Toro bölgesinde hükümetin ald›¤› ekonomik önlemlere karﬂ› iﬂçilerin protestolar› sürüyor.
Cuma günü bas›nda yer alan haberlere göre Perﬂembe 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 birlikleri, bir kiﬂinin ölmesine ve yüzlerce kiﬂinin de yaralanmas›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 hükümetin yürürlü¤e koydu¤u yeni ulaﬂ›m kanununa karﬂ›
büyüyen muhalif gösterilere, ülkedeki yerel etnik topluluklar da kat›lmaya baﬂl›yor.

u ‹spanya’da 1 milyon
Katalan haklar› için yürüdü
‹spanya’n›n Katalonya bölgesinin özerkli¤inin geniﬂletilmesini isteyen 1 milyon Katalan yürüyüﬂ düzenledi.
Anayasa Mahkemesi’nin özerklik haklar›nda k›s›tlama yapan karar›n› Barcelona’da yap›lan dev bir yürüyüﬂle protesto eden Katalan halk› haklar›na sahip
ç›kaca¤›n› gösterdi.
‹spanya’n›n 17 özerk yönetiminden biri olan Katalonya özerk yönetiminin, 4 y›ld›r yürürlükte olan yeni özerklik statüsünün baz› maddelerinin Anayasaya
ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle kald›r›lmas›na karﬂ› yap›lan yürüyüﬂe Katalonya’da faaliyet gösteren tüm siyasi partiler kat›ld›.
Katalan Sosyalist Parti Baﬂkan› Manuela de Madre ise “Anayasa Mahkemesi’nin karar›n› protesto etmek 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 sahibi oldu¤umuzu ve ba¤›ms›z bir ülke istedi¤imizi
gösteriyoruz” diye görüﬂlerini ifade etti.

A r j a n t i n’de halka ve devrimcilere karﬂ› savaﬂ açan
ve 30 bin kiﬂinin katledilmesinden sorumlu tutulan faﬂist katillerden bir k›sm› yarg›land›, ceza ald›.
Son olarak A r j a n t i n’de bir mahkeme, 1976-83 y›llar› aras›ndaki kaç›rma, iﬂkence ve katliam suçlar›ndan
sorumlu tuttu¤u eski general Luciano Menendez ve dönemin istihbarat ﬂefi Roberto Albornoz’a, ömür boyu
hapis cezas› verdi.
‹ki faﬂist katil, faﬂist diktatörlük döneminde Tucuman 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›.

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 ancak 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›¤› gerekçesiyle, “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 özellikle Hamburg, Hessen ve Kuzey Ren Vestfalye eyaletlerindeki faaliyetlerinin dün sabahtan itibaren yasakland›¤›n› aç›klad›.
Emperyalistler, Gazze’ye yard›m götüren ‹HH’y›
cezaland›r›rken, iﬂbirlikçileri ‹srail’i de koruyacaklar›n›
gösterdiler.

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
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Avrupa’da

Av r u p a ’ d a E y l e m l e r S ü r ü y o r

TAYAD’LILAR SERBEST BIRAKILSIN
Tutuklanan TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için yap›lan eylemler, Türkiye’nin d›ﬂ›nda da sürüyor.
Avrupa’da yap›lan eylemlerde
TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›
isteniyor.
Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010

Avusturya: Viyana'da, tutuklanan TAYAD'l›lar için 9 Temmuz
günü Türkiye Konsoloslu¤u önünde
eylem yap›ld›.
Eylemde Güler Zereler’i sahiplenmenin, Mahir Çayanlar’› anman›n suç de¤il onur oldu¤u söylendi.
Tutuklanan TAYAD’l›lar Serbest
B›rak›ls›n” pankart›n›n taﬂ›nd›¤› eylemde TAYAD'l›lar›n foto¤raflar› da
taﬂ›nd›.
Fransa / P aris: Paris Özgürlük Komitesi taraf›ndan, tutuklanan 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 Halles semtlerinde bildiri da¤›t›m› yap›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 Meaux'da Frans›z Komünist Partisi’yle
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birlikte;
- Hasta tutsaklar›n tecrit hücrelerinde katledilmesine karﬂ› ç›kt›klar›,
- Hapishanelerde 2000-2009 aras›nda tam 309 tutsa¤›n katledilmesinin sorumlusu olan AKP'yi protesto
ettikleri,
- Öldürülen kanser hastas› Güler
Zere'nin cenazesine kat›ld›klar› gerekçesiyle tutuklanan TAYAD'l›lar›n serbest b›rak›lmalar› için baﬂlat›lan imza kapmanyas› çerçevesinde
imza toplad›lar.
Özgürlük komitesi üyeleri tutuklanan 17 TAYAD'l› serbest b›rak›l›ncaya kadar eylem ve kampanyalar›na
devam edeceklerini söylediler.

‹ngiltere / L ondra:

10
Temmuz günü, Londra'n›n Harringay bölgesinde, TAYAD'l›lar› sahiplenmek ve 17 TAYAD'l›n›n gayrimeﬂru ﬂekilde tutuklanmalar›n› halka
teﬂhir etmek amac›yla kahve konuﬂmalar› yap›ld› ve bildiri da¤›t›ld›.
Kahve konuﬂmalarda "TAYAD'l›lar› sahiplenmek Zalimlere
karﬂ› ç›kmak demektir. Susmak zulmü ço¤altmak demektir" denildi.
Bu s›rada 200 bildiri, 36 Yürüyüﬂ
Dergisi da¤›t›ld›.

Yunanistan: Irkç›l›¤a Karﬂ› Düzenenlenen Festivalde TAYAD'l›larla Dayan›ﬂma Masas› Aç›ld›

9-10-11 Temmuz tarihlerinde
Atina'da yap›lan 15. anti-faﬂist festivale Halk Cephesi de stand açarak
kat›ld›. Festivalde, çeﬂitli ülkelerden kat›l›mc›lar konuﬂmalar, paneller 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 hukuksuzluk anlat›ld›. Tutsak ürünleri sergisi ve Yunanca dergi ve kitaplar›n
sergilendi¤i standlar ilgi çektiler.
Yu n a n i s t a n ' d a n TAYAD ' l ›l a r a
Des tek
17 TAYAD'l›n›n serbest b›rak›lmas› 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 ‹ﬂçileri Sendikas› ve ASKE (Yunanistan
Mücadeleci Sosyalist Partisi); T.C.
Adalet Bakanl›¤›'na ve TBMM Baﬂkanl›¤›'na gönderdikleri faks ve maillerle 17 TAYAD'l›n›n hukuksuz ve
gayri meﬂru bir ﬂekilde tutuklanmalar›n protesto edip, derhal serbest b›rak›lmalar›n› ve tutsaklar üzerindeki
tecrite son verilmesini talep ettiler.

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 tutukluluk hallerinin ikinci y›l›nda sürdü¤ünü anlatt›lar.

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› nedeniyle "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, cezalar›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 gösteriminin ard›ndan sona erdi.
Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010

AVRUPA’dakiB‹Z
Yaz ve tatil ile birlikte, hemen
bir çok yerde 7’den 70’e bir ço¤umuzun 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 güne s›¤d›rd›k ama birlikte olman›n, birlikte
paylaﬂman›n bizlere
katt›klar›n› da gördük.

" b i z y a b a n c › l a r › n " as›l olarak para kazanma, evi geçindirme peﬂinde koﬂmam›z› istiyorlar. Bunun
için de hemen hiçbir ﬂeye " b u l a ﬂm a m a m › z › " , verdikleriyle yetinmemizi istiyorlar.
Daha fazlas›n› elde etmek için;
ya gayr›-meﬂru iﬂlere yönelmemizi,

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 karﬂ› karﬂ›ya kal›yor
gençlerimiz. Gençlerimize de baﬂar›l› olmak için, " y a b a n c › "
olarak üniversiteye
gidebilmek için günün uyku d›ﬂ›ndaki
tüm zaman›n› ders çal›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 çocuk olmaktad›r.
Burada bize dayat›lan düzen,
de¤erlerimizle, kültürümüzle yaﬂamam›za engeldir.

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

En az›ndan Avrupa’da bizi içine sokmaya 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 geliﬂtirecek çal›ﬂmalardan uzak tutmay›
zorluyor ve türlü yollarla bizi bask›
alt›na al›yor.
Heleki, Avrupa'da yaﬂayan

ya da gün 24 saatse en az 16's›nda
çal›ﬂmam›z› istiyorlar.
Yani onlar ne istiyorsa, onu
yapmam›z› istiyorlar.. Onlar›n düzenlerine, onlar›n yoz yaﬂamlar›na
h a y r a n o l m a m › z › istiyorlar. Onlara özenelim, çocuklar›m›z› onlar
gibi duygusuz, ruhsuz yetiﬂtirelim
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Vah DKK, Vah Devlet
Baﬂbakan Tansu Çiller, “Kardak’a
bayra¤›m›z ya dikilecek, ya dikilecek”
buyurmuﬂtu. Kardak ç›kartmas›, Türkiye Cumhuriyeti için adeta varl›k
yokluk meselesi olmuﬂtu.
Denizci subaylar, bir gece yar›s›
bunun için telefonla topland›lar. Bizzat
deniz kuvvetleri komutan› arad› hepsini. Kardak’a ç›kartma yapmak için denize aç›lacaklard› hemen.
Ama benzin yoktu botlar›nda. Devletin koca Deniz Kuvvetleri’nde de
yokmuﬂ; Devlet bir aday› iﬂgal edecek
benzini yok.
Sonuçta benzini subaylar kredi kart› 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.

söz

“ B i lg is iz li k , a k ›l s › zl ›k t an i le r i ge l me di ¤ i
g i b i , b i l g i d e f a z l a z e k a d a n i l e ri g e l m e z ”
Va u v e n a rques

Ayn› k ader
13 Temmuz tarihli gazetede bir haber: “Haiti yaralar›n› saramad›”.
Haber ﬂöyle devam ediyor:
“Haiti’de 6 ay önce meydana gelen depremin ard›ndan halk hâlâ yaralar›n› sarmaya çal›ﬂ›yor. 250 bin kiﬂinin 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 birbirlerinden farkl› bile olsa bu
gerçek de¤iﬂmiyor. Çünkü
mesele “ p a r a ” meselesi de¤il, ülkeyi yöneten “ k a f a ”
meselesi.

Zevahir
“Evet, Do¤u
Kudüs’te bir gün
namaz k›laca¤›z”
demiﬂ yine D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet
Davuto¤lu...
Eh, tükürdü¤ünü o kadar yalad›ktan sonra, ﬂimdi zevahiri kurtarmaya çal›ﬂ›yor yine...
‹srail’le öpüﬂüp koklaﬂmadan önce 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..

Bilim Aﬂk›!
Yeni üniversitelerin aç›l›ﬂ›n›n
görüﬂüldü¤ü TBMM görüﬂmeleri
s›ras›nda oligarﬂinin vekilleri bir
birine girmiﬂ. Tekmeler, yumruklar havada uçuﬂmuﬂ...
ﬁu bilim aﬂk›na bak›n;
üniversite benim ﬂehrimde olsun diye, kavgay› bile göze al›yorlar..
Rant m›, eﬂraf m›, mal› gö (R
türmek mi, arsa spekülasyonu
mu...
Bunlar da “bilim aﬂk›”n› görmezden gelen münaf›klar›n
TBMM’deki kavgaya iliﬂkin ortal›¤› buland›rmak isteyen sözleri, siz bunlara bakmay›n...)

Tart›ﬂma özgürlü¤ü!
Tayyip Erdo¤an’›n DSP Genel
Baﬂkan› Masum Türker’le görüﬂmesinin ard›ndan s›n›ra 5000 kiﬂilik özel ordu yerleﬂtirilece¤inin
aç›klanmas›n›n üzerinden daha iki
dakika geçmeden televizyon ekranlar›nda “özel ordu çözüm
mü?” spotuyla uzmanlar arz› endam etmeye baﬂlad›.
Öteki kanallara “haber atlatmakta” 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 sorunun 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:
Ta ﬂ a t a n ç o c u k l a r b ü y ü k
sorun... Ama sorunun niteli¤i
he rk e s e g öre de¤iﬂiyor.
Bir haber program›nda gazeteci Akif Beki, “Taﬂ atan çocuklar”
ile ilgili olarak, sorununu ﬂöyle
ortaya koyuyor: “çözüm bulunmazsa o çocuklar yar›n da¤ kadrosuna kat›lacaklar”...
Derdi bu. Çocuklar›n hapis
yatmas› de¤il...

Adalet!
‹tirazlar› reddedildi! Çünkü tecrite
karﬂ› ç›kmaya devam ediyorlar
17 TAYAD’l›n›n serbest b›rak›lmas› için avukatlar›n›n yapt›¤› itiraz
reddedildi. 17 TAYAD’l›n›n tutuklulu¤u devam ediyor.
Peki 17 TAYAD’l›n›n avukatlar›n›n
itiraz› hangi gerekçe ile reddedildi?
“... m e vc ut de l i l du rum u, k uvvetli suç ﬂüphesinin varl›¤›n› göste r en olgular›n varl›¤›...” denilerek...
TAYAD’l›lar›n tutuklulu¤una kan›t
olarak gösterilen delillere bak›ld›¤›nda; devrimci tutsak Güler Zere’nin özgürlü¤ü için yap›lan onlarca eylemi
göstereceklerdir.
Polis, savc›l›k, mahkeme, bu delilleri toplamak(!) için çok mu u¤raﬂt›
bilinmez ama, hiç zahmet etmelerine
gerek yoktu. Çünkü bu eylemler, binlerce kiﬂinin kat›ld›¤› ve binlerin de
savundu¤u yasal, meﬂru eylemlerdi...
Hasta tutsaklar için yap›lan eylemlerin hepsinin savunuldu¤u yerde, bu
eylemler neyin delili olacakt›r?
Savc›l›k, G ü l e r Z e re’nin özgürlü¤ü için yap›lan eylemlere niye mi kat›ld›n diyor?
Savc›l›k, tecrite niye karﬂ› ç›k›yorsunuz mu diyor?
10 y›ld›r t e c r i t e k a r ﬂ › süren mücadeleye niye kat›ld›n›z m› diyor? Ve bu
eylemlere kat›lm›ﬂ olmak m› “ k u vvetli suç ﬂüphesi”dir?
K›sacas›, 17 TAYAD’l›n›n tutukluluklar›n› devam ettirmek için ileri

Düzeltme
Dergimizin 222. say›s›nda
23. sayfada, "Demokrasicilik
oyunu h aklar› y asal o larak
tan›y›p, o h akk› u ygulatmamakt›r" baﬂl›kl› yaz›da geçen
" AKP, aç›l›m politikalar›n›
gündeme getirirken halk›n çeﬂitli kesimlerine, devrimcilere,
hatta ‘aç›l›m›’ yapt›¤› kesimlere yönelik terörü de azg›nca
sürdürmüﬂtür. Ancak bu ke-

sürdükleri tüm iddialar›n içi boﬂtur.
Boﬂtur, çünkü ortada ne tek bir delil,
ne de tek kuvvetli ya da zay›f suç unsuru vard›r.
17 TAYAD’l›n›n serbest b›rak›lmas› için yap›lan itirazlar reddedildi,
çünkü, TAYAD’l›lar tecrite karﬂ› mücadele etmeye, hasta tutsaklar› sahiplenmeye devam ediyorlar.
Haklar›nda ciddi tek bir iddia, tek
bir delil olmadan tutuklanmalar› gibi,
tutukluluklar›n›n devam›n› gerektiren tek bir kan›t olmadan da b›rak›lmamalar› bu mant›¤›n ürünüdür.
O nedenle; yasalar, hukuk, mahkemeler çok fazla bir ﬂey ifade etmemektedir.
Oligarﬂi uygulad›¤› onca zulmüne
karﬂ› 17 TAYAD’l›ya boyun e¤dirememiﬂ, teslim alamam›ﬂt›r. As›l mesele de oradad›r iﬂte.
17 TAYAD’l›n›n “suçlar›” o kadar
büyüktür ki, ellerinde tek bir kan›t olmad›¤› 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 etmemesi, tecritin de, korkunun da aﬂ›lmas›d›r. Onun için tutukludur TAYAD’l›lar.

simler buna ra¤men AKP politikalar›n› desteklemeye devam etmiﬂtir." paragraf›nda,
düﬂüncelerimiz yanl›ﬂ anlamaya aç›k bir ﬂekilde ifade
edilmiﬂtir; paragraftan devrimciler de AKP'nin aç›l›m
politikalar›n› destekliyormuﬂ
gibi bir anlam ç›kmaktad›r.
Elbette böyle bir ﬂey söz konusu de¤ildir ve olmam›ﬂt›r.
“Bu kesimler”den kastedilen,
reformist kesimlerdir.

Say›: 225

Yürüyüﬂ
18 Temmuz
2010

Düzeltme
Dergimizin 224.
say›s›n›n 44. sayfas›nda, “Mahallemizde H›rs›z ‹stemiyoruz” baﬂl›kl› röportajda, Hüseyin Ö rdek’in ad› “Murat
Ördekçi” olarak geçmiﬂtir. Do¤rusu Hüseyin Ö rdek’tir. Düzeltir, özür dileriz.
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96 Ölüm Orucu ﬁehitlerini Unutmayaca¤›z
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 tabutluklar›na götürülmesi ve tecrit sald›r›s›n›n sistemli 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 birlikte tecrit, itirafç›laﬂt›rma, ba¤›ms›zlaﬂt›rma gibi uygulamalar› yasalaﬂt›ran genelgeler de peﬂ peﬂe yay›nland›.
Hapishanelerde devrimci tutsaklar›n oluﬂturdu¤u Cezaevi Merkezi Koordinasyonu taraf›ndan
baﬂta Eskiﬂehir tabutlu¤unun kapat›lmas› ve genelgelerin iptal edilmesi talepleriyle, 20
May›s 1996’da 1500 tutsak Süresiz
Açl›k Grevi’ne baﬂlad›. Bir çok siyesi hareketin 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, Berdan Kerimgiller, ‹lginç Özkeskin, Ali Ayata, Müjdat Yanat, Hüseyin Demircio¤lu,
Tahsin Y›lmaz, Ayçe ‹dil Erkmen, Yemliha
Kaya, Osman Akgün, Hicabi Küçük, Hayati Can’d›.
27 Temmuz 1996 tarihinde Eskiﬂehir tabutlu¤u ikinci kez kapat›ld›.
A. Berdan KER‹MG‹LLER
1968, Tarsus do¤umlu olan Berdan,
Ankara Üniversite BYYO ö¤rencisiyken devrimci mücadele içinde
yer ald›. A¤›rl›kla silahl› alan olmak üzere, mücadele içinde de¤iﬂik görevler üstlendi. 1992 Eylül’ünde tutukland›. Buca, Ayd›n ve Bayrampaﬂa hapishanelerinde kald›. Oligarﬂinin hücretecrit sald›r›s›n› en önde gö¤üsleyenlerden biri olarak 23 Temmuz’da ﬂehit düﬂtü.
‹lginç ÖZKESK‹N
1961 ‹stanbul do¤umlu olan
‹lginç, 1977’de devrimci mücadele içinde yer ald›. 12 Eylül’ün zor koﬂullar›nda da mücadeleyi sürdürenlerdendi.

1987’de tutukland›. 1991’de Eskiﬂehir tabutlu¤u’na götürülenler aras›ndayd›. Tahliye olduktan
sonra yine mücadele içinde yer ald›. Bir kez daha tutukland›. 4 Ocak 1996’da Ümraniye katliam›nda
yaraland›. Katliamdan sonra getirildi¤i Bayrampaﬂa
Hapishanesi’nde 24 Temmuz’da bir direniﬂçi olarak ölümsüzleﬂti.
Müjdat YANAT
1959 ‹zmir-Urla do¤umlu olan Müjdat, mücadele içinde genç yaﬂlar›nda yer ald›. 1988 y›l›nda Yeni Çözüm dergisi ‹zmir temsilcili¤i görevini üstlendi. 1989’da 1 A¤ustos Genelgesi’ni protesto eyleminden tutukland›. Tahliye olduktan k›sa bir süre sonra tekrar tutsak düﬂtü. Tutsaklar› teslim almak için sald›ran oligarﬂinin karﬂ›s›na bu kez aln› bantl› bir direniﬂçi olarak ç›kt› ve 25 Temmuz’da ölümsüzleﬂti.
Ayçe ‹dil ERKMEN
1970 K›rklareli do¤umlu olan ‹dil,
mücadele saflar›na ‹stanbul Üniversitesi ö¤rencisi iken kat›ld›. ‹YÖDER’de ve 1990 y›l›nda Ortaköy
Kültür Merkezi’nde sanatsal faaliyetler 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›ld›ktan sonra, 1989’da iﬂportac›lar›n
mücadelesine öncülük yapt›. Mücadelesini 1993’de Halk›n Gücü gazetesinde sürdürdü. 1994’de gözalt›na al›n›p tutukland›. Tecrit sald›r›s› karﬂ›s›nda tereddütsüz öne
at›lanlardan biri olarak 27 Temmuz’da ölümsüzleﬂti.
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 Yeﬂilyaz› köyünde do¤du. l979’da
TKP(ML) saflar›nda yer ald›. Dersim’de k›r gerillas› olarak savaﬂt›.
l994 y›l› sonlar›nda tutukland›. Direniﬂten direniﬂe 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 kat›ld›. T‹KB davas›ndan tutsak 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 Direniﬂinin 69. gününde ölümü tereddütsüzce kucaklad›.
Osman AKGÜN
27 Temmuz l996
Ümraniye, 69. gün...
l965, Rize Kalkandere F›nd›kl› Köyü do¤umluydu. ‹stanbul’da kavgaya kat›ld›. l99l’de çat›ﬂarak tutsak düﬂtü. T‹KB davas›ndan yarg›land›. Süresiz Açl›k Grevi Direniﬂinin 69. günü
ölümsüzleﬂti.
Hayati CAN
28 Temmuz l996
Zaferden sonra Bursa Hapishanesi’nden hastaneye götürülürken ﬂehit düﬂtü. ‘97’de Erzincan’›n Tercan ilçesinin Balyayla Köyü’nde do¤du.
30 Mart l995’te ‹stanbul’da tutukland›. TKP(ML)
davas›ndan yarg›land›.

